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Baltık devletleri meselesinden 

çıkan güçlüğü gidermek için 

İngiliz hükOmeti 
yeni formül buldu 

Slr Vlllia111 Strang Sovyet hükumetiyle 

temas etmek i~in Moskova'ya gidiyor 

Cümhurrei.imiz dün gece Ankara garında kendilerini fqyi edenler arıuında 

Londra, 7 a.a. - Kabine bu sabah haftalık toplantısını yapmıt 
ve nazırlar bilha11a son sovyet ecvabını görütmütlerdir. 

l İngiliz gazetelerinin Pariıten öğ -
• !I rendiklerine göre, franıız kabinesinin 

dünkü toplantısında hariciye nazırı, 
Bonne, ingiliz - fransız - sovyet müza
kerelerine engel olan müşkilatı izale 
için bir teklifte bulunmuştur. Bonne, 
Baltık devletlerinin ismini açıkça ba
his mevzuu etmeksizin bütün şarki 
Avrupa statüsünün umumi garantisi
ni ileri sürmüıtür. Bu suretle Baltık 
devletleri de dolayıaiyl•garanti edil -
miş olacaklardır. 

Romanya Hariciye Naz.an 
B. Galenko -

Siyasi 
hareketler 

N. ALI KOÇOKA 
Orta Avt'\lpa'dan akıp ıelen te· 

~Yüz seli Türk • lngiliz anlaıma
•ıyle artık durmuı ıibidir. Sulh 
cephesi devletlerinin ıöaterdiklefi 
~ .. iret ve faaliyetle küçük devlet -
er, buıün kendilerini dündea daha 

eJlıin. •aziyette görmektedirler. Kim 
ile dene deain Türk • Jnıiliz anlat
'?-.. aulh için çarpan kalplere ae-
1"ın bir au aerpmiıtir. Ruaya'nm da 
)alımda iltihakı ıüpheaiz bu cephe
h aaraılmaz bir kudret verecektir. 
Fakat diier tarafta, bütün zeka ve 

ın:-...... i .. ~Rlfuup.i 98lli: 
dedir. Bilhu.a geçen aamlanberi 
Avrupa'nın politika aahaaı olan 
B~lkanlar birdenbire ıene eaki ehe
!lliyetini bir hamlede aldı. (Çek
~ovakya) nm tarihe kanımasiyle 

zulan Avrupa muvazenesinde 
~lkanlann gene pek haaaaa rolü o-
aca.ktır. Balkan devletleri buıün 
1~hin huzurunda pek çetin bir im
tihan karı11mdadır. Türkiye her za
~aıı olduğu gibi bu kere de kendi· 
•ille mahsus bir azim •• aalabetle 
~ karanm •enniı bulunuyor. Tür-

Je'Ji, iradesini serbestçe kullan
~ia aevkeden amillerin içinde, 
eııdiainin coğrafi mevkü, milli hu

;"-iyeti sibi unsurlar vardır. Müt-
efilderimizden Yunanistan ve Ro
-aııya'nm da vaziyetleri 'H iatika
lbetJeri tamamiyle vuzuh •e sara· 
tat içindedir. Müttefikimiz Yuı~ 
• ~a'nın istikameti henüz sarahat 
ıçırade değildir. Biz, doatumuzun 
-.ıuaü takip eden hadiseler kartı· 
:~•ki. aiır ve mütkül Yaziyetini 
~yle takdir ederiz. Geçen r.- ıazetelerde okudufumuz ( Ber· 
llll) de Kayaerof otelinde irat ecli • 

1
"'1 llutuklardan aonra dahi Yugoa-
•Yya'nm Balkan cinıiaaı içinde ıe-

lle eakj h . ı· . . . lll" e emıyet ı Yazıyetmı tama-
ta~ muhafaza edeceğini kuvetle 
ıc·· ediyoruz. Orta Avrapa'da 
"'( iiheyip tapn dalgalann gayesini 
uıoalavya'da efkanumumiye ta

~-.arıiyle öirenmİ.§ ve takdir etmiı 
1.1lund1.1ğunu Avrupa gazetelerine 

••zan haberlerden anlamaktayız. 
)' .Balkan cimisına burün ehemi
l etı daima ikinci planda kalacak o-

a~ral biı; takım tali meseleler dolayı· 
ıy e . 

t l•rnıekte elan tereddüt etmek-
t~ 0~~".. bulgar dostlammzm da ar-

IQlb karar venneleri zamanı 

:~·~ttir. Biz balkanlılar, burün Ö

!lt \lllı~zdeki ağır buhran anlan la
le •lllıyle zail olsa bile artık bir Bal-

llrt kültü ( = culte) tesis etmek 
ltıecburiy t' d . ç- k- b -le·· b e ın eyız. un u usun· 
31.~ .uhran, merkezi Avrupa'daki 
'•h ll~~et ve iktaaadi zaruretlerin 
~e rı ettiği bir hadisedir. Küçük 
k .. ı:ayıf varlrklann büyüklerin ve 

.. "etrı · b· 1 enn lokması olması gibi ta· 
••tın Yah • k 'd l · · kd" dild· i' . tı aı e erınm ta ır e-

ti11ı~· 1 bır ideoloji ve bir zihniyet, 
Bura 1 ~Yrupa'yı tehdit etmektedir. 
81.1 un dk merhalesi Balkanlardır. 
hlltn~ İçin balkanlann tam bir itti· 
dar ·~:nd~ bulunmalan bupnkü ka
lılellli ç. bır zaman ehemiyet kesbet
)e itithr: Balkanlılar prensip ye sa-

arayle anlattıktan aonra top-
1 

(Sonu 8 inci sayfada) 

~Cümhurreisimiz 

Hareketleri esnasında halk 
tarafından alkışlandılar 

Milli Şef'imiz dün B. Politis'i ve öğleden 

sonra da B. Fon Papen'i kabul ettiler 
Reisicümhur ismet lnönü, 

dün saat 11 de, birkaç zaman
danberi ıehrimizde bulunan 
Yunanistan'm Paria elçisi B. 
Politis'i, öğleden aonra aaat 
16.30 da da mezunen gittiği 
memleketinden Ankara'ya av
det etnıUa ..ı .. Almanya büy\i]ıı 
WIÇDf°'ti7~iiiii rwpwu-. --
yurmu,lardır. Her iki kabul-
de de Hariciye Vekili Şükrü 
Saraçoğlu hazır bulunmuıtur. 

Cümlıurreiıimiz dün gece 
hareket ettiler 

Cümhurreisimiz Milli Şef 
ismet lnönü, ailesiyle birlikte 
dün gece aaat 23 te ıehrimiz
den kalkan huswıi trenle De
rince'ye müteveccihen hareket 
buyurmuılardır. 

Milli Şefimiz Ankara ıarm
da Büyiik Millet Meclisi reisi 
B. Abdülhalik Renda ve Batve
kilimiz Dr. Refik Saydam, Ge
nel Kurmay Batkanı Mareşal 
Çakmak, bütün vekillerimiz, 
mebuslar, mülki ve askeri ri-

cal ve halk tarafından uiur· 
lanmıı ve hususi trenin hare
keti sıraımda hararetle alkıt
lanmııl ard rr. 

Cümhurreiıimizin Derince'
den Savarona yatına geçecek
leri ve doğruca Y alova'yı teırif 
buyuracaklnn an~Maktadır. 

UatfUı~ Yı iiffl.s 
Derince' de 

lstanbul, 7 (Telefonla) -
Yarın sabah Derince'yi §eref
lendirecekleri anlaşılan Cüm
hurreisimiz İsmet lnönü'yÜ 
kartılamak üzere tehrimizde 
bulunan Dahiliye Vekili B. Fa
ik Oztrak, vali ve belediye re
isi Dr. Lutfi Kırdar ve lstanbul 
emniyet müdürü B. Sadrettin 
Aka bugün Savarona yatı ile 
Derince'ye gitmitlerdir. Milli 
Şef lamet lnönü Derince'den 
Savarona'ya rakip olarak doğ
ruca Yalova'yı tereflendire
ceklerdir. Cümhurreisimizin 
Yalova'da yinni bet gün kadar 
kalmalan muhtemeldir. 

Adliye Vekilimiz 
B. Fethi Okyar 

B. Fethi Okyar'ın 

Londra seyahati 
Ankara, 7 a.a. - Bazı gazetelerde 

Adliye Vekili Bay Fethi Okyar'ın 

İngiltere'ye yapacağı seyahatin cere
yan eden müzakerelerle alakadar ol
duğu yazılmıştır. 

Bay Fethi Okyar İskoçya'da Saint-

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Spor bayramlarına 

iştirôk etmek için 

Danıig'e 40.000 
Arman gele<ei 

V &r§Ova, 7 a.a. - 9 haziran -
dan 13 hazirana kadar yapılacak 
olan spor bayramlarına ittirik İ· 
çin Danzig' e hücum kıtalarına 
mensup 40.000 alman gelecektir. 

Varşova, 7 a.a. - Polonya matbua -
tının bildirdiğine göre 30 nazi Dan -
zigde bir polonyalının evine taarruz 
ederek bir hangarı tahrip ve eve ceb -
ren girmiye teşebbüs etmişlerdir. 
Polonyalı polise müracaat etmiş ise 

de halkın toplanmasına sebebiyet ver -
diği için tevkif edilmiştir. 

Gafenko 
bu hafta 
geliyor 

Dost ve müttefik Romanya'nın Ha
riciye Nazırı B. Gafenko bu hafta i
çinde memleketimize resmi bir ziya
ret yapacaktır. Öğrenildiğine göre 
B. Gafenko önümüzdeki cumartesi 
günü Köstence tarikiyle fstnbul'a ge· 
lecek ve aynı gün aktamı Anka. 
ra'ya hareket edecektir. Harici • 
ye Nazırı şehrimizde üç gün kalacak 
ve ayın 13 ünde tekrar 1stanbul'a dö
necektir. 

Askeri 
Heyetimiz 
Londra'da 

Londra, 7 a.a. - Orgeneral Klzı~ 
Orbay riyasetindeki türk askeri heye· 
ti bugün buraya gelmiştir. 

Türk askeri heyeti, istasyonda har -
biye nazırı Hore Belisha, ingiliz genel 
kurmay mümessilleri, generaller, bat· 
ta Dr. Tevfik Rüştü Aras olduğu hat • 
de Türkiye büyük elçiliği erkanı tara· 
fından karşılanmışlardır. 

~==========================~.!J Andrew's üniversitesi tarafından ve
rilmiş olan hukuk doktorluğu unva -

Diğer cihetten Polonya matbuatı, 

Saint - Stanislas kilisesi camlarının 
meçhul şahıslar tarafından kırıldığını 
bildirmektedir. 

Yunan Veliahdi Bükreı'te 
Bükreş. 7 a.a. - Yunanistan veliahdi 

Prens Pol saat 12.30 da buraya gelmit 
ve istasyonda kıral, veliaht, başvekil, 

yüksek devlet memurları Yunanistan 
elçisi ve daha bir çok zevat tarafından 
karşılanmıştır. 

Büyük Millet Meclisinde 

Harp mükellefiyeti 
kanunu kabul edildi 

Devlet denizyollar1 ve devlet limanlar1 

teıkilat kanunu da kabul olundu 
Büyük Millet Meclisi dün saat 15 te Reis Vekili Şemsettin Gün

altay' ın reisliğinde toplandı. Üç ölüm mazbatası okunup kabul 
edildikten sonra ruznamenin diğer maddelerine geçildi. 

·~ ~ (. ~ .. !:: 
. v~ . . • .. 

Münakale ve Muhabere 
Vekilimiz B. Ali Çetinlıaya 

Subaylanmızın evlenme ycqlan 
Bilumum muvazzaf subaylar ve aske 

ri memurların 25 yaşını ikmal etmeden 
evlenmiyeceklerine dair olan 1434 sa
yılı kanunun değiştirilmesi hakkında -
ki kanun layihası ve milli müdafaa, da
hiliye, adliye encümenleri mazbatala -
rının müzakeresine başlanıldıktan son 
ra, maddeler görüşülürken Fuad Sir
men (Rize) söz aldı. Layihanın birinci 
maddesinin muayyen bir mesleke men
sup bazı vatandaşları en tabit hakla -
rından mahrum ettiği mülahazasında 
bulunduğunu, ordunun ana disiplinine 
ve inzibatına taalluk eden işlerin dışın
da böyle şahsi olan işlerde ikilik ba -
his mevzuu olamayacağını söyledi. 

Adliye encümeni mazbata muharriri 
Salih Yargı (Kocaeli), hükümetin ka
nun layihasının mucip sebepler layiha

(Sonu 8. inci say_fada) 

nını kabul etmek ve buna müteallik 
merasimde hazır bulunmak üzere İn -
giltereye kısa bir müddet için hare -
ket edecektir. Orada cereyan eden 
müzakerat veya resmi bir işle bu se
yahatin hiç bir alakası yoktur. 

Varşova, 7 a.a. - Polonyadaki bir 
çok alman teşekküllerinin şubeleri 
Posnan valisi tarafından dağıtılmıştır. 
Bunlar almanların 12 cemiyeti ile al -
man ç~tçileri birliğinin 5 şubesi ve 
"genç alman" partisinin 12 ıubesidir. r ........................ ~ ............................................................... : ................................................................ 1 

Y enı plana göre Emınönü meydanı 

l•tanbul tehir planının tatlilr edildiiini ycamlfhi. Yulrandaki re•İmde yeni plan tatbik edildikten 

.anra Eminönü meydanının ne vtuiyet alacefu11 ve Yeni ccımiin nuıl açılacafını •örüyor.unu~. J.tcrnlnd 
plcinına ait diier re.ımlerimQ 6. ınci •7'amıMatlır. 

• 
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Avrupada 4 hafla: 

Yugoslav - Macar arafatı 
Balkan birJiği azasından olup mü- sevkedeceğine inanmak lazımdır. 

teveffa küçük antant'ın dahi bir Bu itibarla hatti., Yugoslavya ile 
hayli emekdarlığını yapmıt olan Yu Macaristan arasında mevcut karıı
ıoslavya, mihver'in tiddet ''polen- lıklı iyi hisler, bu iki memleketin dı 
tiel,, ini en çok hisseden memleket- §arıya doğru olan hareket kabili
lerden birisidir. Mamafih, Macarİs· yellerini artıracak mahiyettedir. 
tan kadar mihver'e yutulmu§ de- Şöyle ki: 
iildir. Eğer Macaristan Yugoslavya'yı 

Macaristan'ın vaziyeti, biraz he- çekerse, iki memleket daha ziyade 
pimizin çocukluğunu hatırlatır. Ha- mihvere yanaımıı olacak, aksi vaki 
ni iki pencere demiri arasına kafa- olur yani, Yugoslavya Macaristan'ı 
mızı biraz sıkıntı ile de olsa, kafa- kendi politikasına imi.le ederse, 
mızı sokardık da, onu geriye çek- mihverden uzaklaıdıruı olacaktır. 
menin sıkıntısını, çubuklann aouk- Bir üçüncü imkan ise, iki memleke
luiunu ensemizde hisseder etmez tin dııarıdaki politik imkanlardan 
anlardık. Ve kafamızı, pek çok kor- hiç birine kapılmıyarak bir bekle
karak •e ıurasını burasını ezerek me politikası yapmaları ve biribir
bin mihnetle &eri çekerdik. )erinin har~ket istiklallerini, bu su-

Revizyonist Macaristan, bütün retle muhafaza etmeleridir. Zira, 
harp sonrası politikasını, nerede re- bilhassa Macaristan'ın, ötedenberi 
vizyon ıııiı belirir gibi oldu ise, O· yapmağa çalııtığı budur. Almanya'
raya doğru aevketmek mecburiye- nın tamamen eline dÜfmemek içi~ 
tinde kalmıttır. Bu basit prensip, halyan dostluğunu, ltalya'nın eline 
onu, fasılasız bir surette, halya'nın geçmemek için de Polonya ve Yu
peyki kılmııtır. Nerede İtalya, ora- goslavya dostluklarını aramııtır. 
da Macaristan. Anca beraber, kan- Bugün, devletlerin vaziyetleri ve 
ca beraber. Mihver'in teıekkülü için kararıi.hları gittikçe vuzuh buldu
Avusturya'nın ortadan kalkması ne ğundan, Polonya dostluğu, idaresi 
kadar icabetti ise, Macaristan'ın oldukça güç ve mesulıyetli bir it 
vücudu da o nisbette li.zım olmuı- olmuıtur. Yugoslavya ise, bir kere 
tur. Mesela, Çekoslovakya'nın par- politikasındaki vuzuhsuzluk dola· 
çalanıp orta..lan kalkmasında, mese- yıaiyle, Macariatan için en münasip 
li bu ite Polonya'nm nza gösterme- dost olmuıtur. Ve kanaatjmizce bu 
sinde, meseli. Yugoslavya'ya doğru iki devlet, gelen yıllardaki ve sene
mihver adına bir köprü atılmasında, }erdeki politikalarını bu vuzuhsuz
ltlacariıtan daima bir pitdar rolü luğun perdesi arkaımda gizliyerek, 
oynamıttır. beklemeğe, rahat etmeğe ve çatı-

Mihver'in parlak fütuhat devrin- ıan kuvet blokları arasında, ezil
de, Macaristan bu rolünü, seve se- memeğe çalııacaklardır. Bu itibar· 
ve, övünerek ve güvenerek ifa et- la, mihverin, bu iki memleketi ken
miıtir. Keza, bütün Stoyadinoviç di hesabında göstermesi, sulh cep
devrinde, Y.ıııoslavya'nın da, mih- hesi belirdiği gündenberi doğrulu
ver ile hararetli bir flirt yaptığı gö- ğunu kaybetmiıtir. 
rülmüıtür. Esasen her iki memlekette de 

Fakat Avrupa'nm politik ufukla- mühim dahili meseleler bat ıöster
nnda, birdenbire değiıiklik baş miıtir. Şimdiye kadar, her memle
aösterip ve tecavüze kartı süratle ket, harici vaziyeti bahane ederek 
bir cephenin tetekkül etmekte ol- dahili meselelerini efkarıumumiye
duju ıörülünce, bu hadiseyi, ıerek si huzurunda tecil ettirmeğe muvaf-

. Macaristan gerek Y goslavya'nın fak oluyordu.Bugün bilakis, Avrupa 
kendi hesaplarına izah etmeleri li.- öyle bir devreye girmittir ki, hidi
znn ıelmiıtir. seler, ya aüratle umumi krizi doğu-

Bu iki memleketin unu yaptık- racak, yahut bütün iktidarda otu
larma fÜphe yoktur. unkü iktidar- ran ricali dahili meselelerin sorgu
daki devlet adamlarını bir an için, suna çekecektir. 
kendilerini iktidarda tutan dahili Diiae kadar, propasaa._ -fer
ve harici kuvetlerin e ınde faraet· leri ve Politik hadi-terle, halk 71-

sek bile, "efkarı umu ıye,, nin her ğınJarını <levamb bir muvaff akiyet 
memlekette, her devird ve her ıart heyecanı havaaında tutmak kabil
ve kayıt altında dahi er zaman di. Bugün, harice doğru yapılacak 
mevcut olaıeldiiini inkar edeme- ufak bir hareketin en uf ak bir ne
yiz. Kaldı ki, Yugoslav ve Mac~r rİ· ticeai harptir. Bunu bilen rical, da
cali de, nihayet mem eketlerini se- bili davaların teraküm etmesi müı
ven ve onların iyiliiinı iıtiyen kim- külatını teraküm etmiı halk mem
selerdir. Binaenaleyh, Avrupa poli- nuniyetaizliklerinin kontrol gümrü
tikumdaki ani deiitikliğin kendile\ ğünden kolay geçiremiyeceklerdir. 
rini esaslı düıünce e kararlara Burhan BELGE 

... 
Denizyolları ve Limanları 

Umum Müdürlüklerinde 

Kadrolar hazırlandı 
Münakalat Vekile ıne bağlı olarak kurulan Denizyolları ve Li

manlar umum müdürlukleri tetkilab nihai teklini almıtbr. 

Çağrı 
X Maliye Encümeni bugün saat ıs 

te toplanacaktır. 
X Milli Müdafaa Encümeni 8-VI-

1939 perşembe &ünü saat onda topla
nacaktır. 

ULUS 8- 6 - 1939 

Julyüs Berger 
ıirketile hükümelimiz 

arasındaki ihtilaf 
B. Politis dün akşam 

İstanbul'a hareket etti 
Julyus Berger konsorsiyomuna yap

tırılan Kütahya - Balıkesir şimendi -
fer yolunun inıasından doğan ihtila
fın halli için bir komisyon teşkil edil
miJ ve Yunanistanın Paris Eliçisi 
devletler hukuku profesörlerinden B. 
Politis hakem olarak davet edilmişti. 
İstanbul'da birkaç toplantı yaptıktan 
aonra iki gün evel şehrimize gelen 
azalarla Ankara'da toplantılarına de
vam eden komisyonda hükümetimizi 
Sinop mebusu B. Yusuf Kemal Ten
girşenk ve şirketi de B. Şenvilit tem
ail etmişlerdir. 

İhtilaf Julyus Berger ıirketinin, 
bu hattın inşası münasebetiyle bükü -
metimizden 7.000.000 türk lirası iste
mesi, hükümetimizin de mevcut mu
kaveleye dayanarak bu talebi kabul 
etmemesindeıı. mütevellittir. 

Komisyon Ankara'da Nafıa Veka
letinde iki toplantı yaptıktan sonra 
buradaki çalışmalarını bitirmiştir. B. 
Politis dün akşamki ekspresle İstan
bula hareket etmiştir. Komisyon İs -
tanbul'da da birkaç toplantı yapacak, 
ihtilafın neticesi hakkındaki karar on 
dan sonra belli olacaktır. 

Evelki gün Halkevinde "zamanımız 
hadiseleri karşısında devletler huku
kunda hasıl olan değişiklikler,. mev
zulu bir de konferans vererek şehri
mizin hukukçularını ilminden istifa
de ettiren B. Politia'in beraberinde 
oğlu, eski franaız mebuslarından B. 
Brune ve gene meıhur devletler hu
kuku alimlerinden De la Pradelle de 
bulunmaktadır. 

Dün şehrimizde hava umumiyetle 
çok bulutlu ve aut ıs den aonra yağ
murlu geçmiştir. Rüzg~r §İmali ıar
kiden saniyede 3 metre kadar hızla es 
miştir. En yüksek suhunet 23 derece 
olarak kaydedilmittir. 

Yurdun doğu Anadolu bölgesiyle 
Karadeniz kıyılarında hava bulutlu, 
cenup ve cenup doğusu bölgelerinde 
bulutlu ve mevzii yağışlı, diğer böl -
gelerde umumiyetle kapalı ve yer yer 
yağışlı geçmiştir. 

24 saat içindeki yağışların metre
murabbaına bıraktıkları su miktarı 
lsparta'da 29, Antalya'da 28, Klithya 
ve Emet'te 23, İnönü ve Muğla'da 20, 
İzmir'de 18, Eakitehir ve Değirmen -
dere'de 15, Aydın, Manisa ve Bucak
ta 14, Ankara'da 13, Uşak'ta 12, Bey
ıehir'de 11, diğer yağış gören yerler
de ı-ı4 kilogram arasındadır. 

Rüzgirlar Karadeniz kıyılariyle 
Trakya ve Kocaeli bölgelerinde timal 
den, Orta Anadolu'da Ege'de müte -
havvil, diğer bölgelerde umumiyetle 
cenuptan aaniyede en çok 9 metre ka
dar hızla eımittir. 

En yüksek ıuhunetler Kayıeri'de 

25, Malatya ve Elazığ'da 26, Adana'da 
27, Siirtte 29, Diyarbakırda 3ı dere
cedir. 

Profesör politis'in konferansı 

Zamanımızdaki hôdiselerin tesirile 
Devletlerarası hukukunda değişiklik 

ve değerli Hukuk Y unanistan'ın Paris Büyük Elçisi 

alimi Profesör Politis'in verdiği konferansın metni 
Yunanistan'ın Paris Büyük Elçisi 

profesör B. Politis'in, Ankara Halk
evinde bir konferans verdiğini yaz
mııtık. Bu konferansa ait tafsilatla, 
konferansın tam metnini bugün ka -
rilerimize veriyoruz. 

Evela Hukuk İlmini Yayma Kuru
mu Başkanı Manisa aaylavı Refik İn
ce, hukuk aleminde beynelmilel şöh
reti haiz Yunanistan hükümetinin 
Paris sefiri B • Politis'in Ankara'ya 
geleceğini haber alır almaz kendisin
den bir konferana vermesi rica olun
duğunu ve o ricayı muhterem profe
sörün daha o zaman kabul etmek lut
fünde bulunduğunu söyledi. B. Poli
tis'in bu lutufkarhğına teşekkür eden 
Bay Refik İnce, konferansı tercüme 
etmek vazifeaini üzerine alan hukuk 
fakültesi amme hukuku doçenti gtnç 
hukukçumuz Dr. Nihat Erim'i hazır 
bulunanlara takdim etti. Bay Nihat 
Erim tarafından önceden yazılmış bir 
metin olmadığı halde irticalen çok a
çık bir surette tercüme edilen bu mü
him konferansın metinini aynen veri-
yoruz: 

Konferans 

"- Ekselanslar, Bayanlar, Baylar; 
Bundan 18 ay kadar evel bu çok a

ziz memlekete bir seyahat yapmaklı
ğımın muhtemel olduğunu haber aldı
ğım zaman aynı zamanda hukuk ilmi
ni yayma kurumunun benden bir kon
ferans istediğini de öğrendim. Kon -
feransm mevzuunu seçmek bana bıra
kılıyordu. Düşündüm, ne seçebilir
dim? Benim burada konferans olarak 
verebileceğim mevzular muayyendi. 
Bunlardan birisi siyaset. Siyaset bu
gün işgal ettiğim mevki itibariyle be
nim için kapalı olması tazımgelen bir 
saha idi. O halde burada verebilece
ğim konferans mevzuu olarak yalnız 
hukuku düvel kalıyordu. 

Hukuku dilvel; buglin bu mefhu
mun sadece eıiğinde durmak klfi de
i!il :mi? Filhakika zamanımızda cere
yan eden vekayi ve hadiseler, bu dü -
ıünceyi biraz da haklı gösteriyor gibi 
değil miydi? Zamanımız, beynelmilel 
münasebetler sahasında çok ağır ve 
vahim bir buhranla kartılaımaktadır. 
Bu buhran hem maddi, hem de mane
vi sahada tecelli etmektedir. Siyase • 
tin gilndengüne meydan verdiği tür
lil kargaıalıklara bir de doktrinin 
kendi vazifesini ihmal etmesi karışı
yordu. Hatta hukuku düvelin artık 
mevcut olmadığını söylemeğe kadar 
varılıyordu. Deniliyordu ki, milletler 
arası münasebetlerde hukuki bir ra -
bıta, hukuki bir nizam mevcut değil· 
dir ve kurulmasına da imkan yoktur. 

Cereyan eden vekayi, ihlAI edilen 
muahedeler, hakeme müracaat için 
mevcut bulunan ahkima riayetsizlik
ler; hepsi bu düşünceleri teyit eder 
görünüyordu. Milletler arasında çı -
kan ihtilafları sulh yoliyle halletmek 
için kurulan Beynelmilel Adalet Di
vanına müracaatı önceden kabul etmit 
olan devletler bu verdikleri sözü unu
tarak diledikleri gibi hareket ediyor· 
lardı. Bu vahim buhran önünde zihin
lerde ıöyle bir sual tebarüz ediyor: 
Acaba bu buhran muvakkat midir, ge
çici midir? Yani bu buhran geçtikten 
sonra yine eski nizama avdet oluna -

cak mıdır; yoksa bu buhran yeni bir 
hukuki nizamın doğmasından, yerle§· 
mesinden evel vukua gelen ·rahataız
hkların, sıkıntıların bir tezahür tekli 
midir? Filvaki bir mukayese yapmak 
lazımgelirse bugünkü buhranı ı 7 inci 
asır ortasındaki vekayile karşılaıtıra· 
biliriz. 17 inci asrın ortaaından ıonra 
kurulan nizam, beynelmilel münase -
betleri 1914 büyük harbine kadar ida
re edegelmiştir. ıs inci asrın sonları
na doğru çok mühim hadiseler cere
yan etmiştir. Deniz tarikiyle Hindis
tan'a giden bir yolun ketfedilmesi 
garp devletleri önünde çok geniı u -
foklar açmış, iktıaadiyat için de vasi 
sahalar ortaya koymuştur. İşte ıs in
ci asrın bu keşfiyatı Omitburnu yolu
nun bulunmasiyle cihan iktısadiyatı 
üzerinde çok mühim tesirler icra et
miş ve bu tarihten itibaren medeni -
yet yeni bir inkişaf karşısında kalmıt 
tır. Bu inkişaf evela devletlerin iktı
sadi yükselmesine medar olmuş ve ik
tısaden yükselen devletler bu iktıaa
di hakimiyetlerini siyasi sahada da ta 
hakkuk ettirmek hevesine düşmüşler
dir. lşte 30 sene muharebelerinden 
sonra aktolunan muahedeler, 1648 
Vestifalya muahedeleri bu IS inci as
rın ortasında başlayan ve 17 inci asrın 
ortalarında nihayet bulan buhrana ni
hayet veren anlaşmalardır. 17 inci yüz 
yılın dahi hukukçusu Grötyüs nazari
yat sahasında yeni bir disiplinin yük
sek koruyucusu ve mübeşşiri olmuı • 
tur. 

Vestifalya muahedeleri ismini ver
diğimiz anlaşmalar 1648 - 1914 de ka
dar milletler arası münasebatını tan
zim eden vesikalar olarak kalmışlar -
dır. Geçen asırların bu mühim hadi -
satının bugün içinde bulunduğumuz 
hadisatı önünde pek ehemiyetıiz ve 
küçük kaldığını söyliyecek olursam 
tarafınızdan iatihfafla kartılanmak -
tan korkuyorum. Fakat ne oluna ol
sun işaret etmeliyim ki, bugün içinde 
vaşadıhmız buhran P'ecen <1sırların 
buhranından daha derin ve daha esas-
lıdır. 

Yirminci asır, makine asrı olarak 
gösterilmektedir. Filhakika 18 inci a
sırla başlıyan aanayileıme ve makine
leşme hareketi ı9 uncu aaırda ve için
de bulunduğumuz asır iptidasında 
son haddini bulmuıtur. Bu zamana 
kadar elindeki iletin efendiıi olan in
san o aletin kölesi olmuıtur. İtte buh
ranın asıl sebebi buradan neıet et • 
mektedir. Evelce amele bir sanatkir
dı. Halbuki timdi sadece bir otomat
tır. Eldeki alete tlbi bir otomat . 
Maddi hayatın, iktıaadi hayatın bu 
seri tahavvül ve ilerleyişi karıııında 
manevi hayatımız çok geri kalmıt -
tır. 1tte asıl buhran manevi hayatımı
zın bu geri kalıtından doğmaktadır. 
1914 de eski bir dünyanın yer yer sar
sıntılar ve çatlaklıklar gösteren niza
mı yıkılmak için en ufak bir darbe 
bekliyordu. Eıkimiş olan bir dünya
nın sonuna gelmit bulunuyorduk. 
1914 kargaşalığı her taraftan sarsılan 
ve zamanımıza uymıyan muvazeneyi 
bozmak ve bir daha avdet etmemek ü
zere ortadan kaldırmak için sadece 
bir fırsat olmuştur. Bugün içinde ya
şadığımız devir itte bunun için, ya
ni, yeni bir nizam kurulmadığı için 

bir kargaıalık ve altüst olma devri • 
dir. Yeni bir nizam kuruluncıya ka
dar bu kargatahk böylece devam edip 
gidecektir. İtte bütün bu sebeplerden 
dolayı bu buhran bittikten sonra ar
tık cihana, kati surette kalkmış olan 
eaki hayat avdet edecek değildir. ö
nümüzde yeni bir istikbal, yeni bir 
nizam vardır. Bu istikbal ve hayatın 
ne yolda inkişaf edeceğini bugünden 
ıöylemek kolay değildir. Yalnız cere
yan eden vekayie bakarak onlardan 
istikbal yolunun iıaret tahtaları imif 
gibi, istifade ederek bazı ipretler ala
biliriz. İatikbalin nizamının ne yolda 
tecelli edeceğini, hangi istikamette 
ve hangi tekilde ortaya çıkacağını ıu 
üç nokta üzerinde toplamak isterim. 
Bu üç unaur, istikbal için bize çok 
kıymetli ipretler verecek unsurlar o
labilir. 

Birincisi ; bugün artık harp mefhu• 
mu eski mefhum değildir, değiımiı • 
tir. İkincisi; beynelmilel münasebat • 
ta toprak unsurunun rolü azalmıştır. 
O çüncüsü; iktısat ve iktısadi mesele
ler, beynelmilel hayatta eskisinde ol• 
duğundan daha mühim ve daha esas
lı rol oynamaktadır. Zikretmiş oldu· 
ğum bu üç unsuru ayrı, ayrı tahlil et
mek çok zamana mütevakkıftır. Bun• 
lardan biri üzerinde kısaca duraca· 
ğım. Dedim ki harp artık eaki mahi
yetinden çok başka bir şekil almıştır. 
Filhakika bugünün harbi hem geniş.
lemit hem de mudilleımiştir. 

Çünkü, allah esirgesin, eğer beıe· 
riyet yeni bir felaket karıısında ka· 
lacak olurıa artık bugün harbin tah
ribatından yalnız ülkenin bir kıamı 
ve yalnız ülke sakinlerinin bir cüz'i 
zarar görmiyecektir. İstikbalin harbi, 
ülkenin her kısmına ve ülke üzerinde 
bulunanların hepaine ı:arar ika ede -
cektir. Dünkü harp hukukunda kadın· 
lar ve çocuklar harbin tahribatından 
uzak tutulmak iateniyordu. Açık ıe • 
birlerde harp aahaaı haricinde adde
dilivordu. Fa at artık buEiin hart> "" 
kadın, ne çocuk tanıyacak~ne cae açııır 
tehir diye bir tefrik yapacaktır. Yeni 
bir harp bütün ülkenin üzerine bir 
kabus gibi çökecektir. Diğer taraftan 
yeni harp çok muctildir, dedim. 

Filhakika bugün devletlerin silah• 
lanma sahasında göıterdikleri terak· 
ki ve yenilikler akıllara hayret ve 
durgunluk verecek dereceyi bulmut .. 
tur. Batlıca devletlerin ıilahlanmak 
için aarfettikleri mebaliği göateren 
ve bu yolda aarfedilen gayretler üze- • 
rinde yapılmıJ bazı tetkikler elime 
geçti. Bu eserlerin bir iki taneainin 
miltaleasına koyulduğum zaman hay
retten dona kaldım. Şimdi size o eser• 
terde zikredilen bazı rakamları vere· 
ceğim. Bu rakamlar ıu veya bu mil .. 
ellifin hayalinin mahıulü değildir. 
Bu rakamlar resmi istatiatiklerden a
hnmıı, devletlerin ıilihlanmak için 
ayırdığı tahıiaatların ifadeıidir. İtte 
ıize bahıettiğim rakamlardan birkaç 
nümune: Buna göre, devlet den olları Tür

kiye sahillerinde munta am poıta ıe
ferleri inhiaarını İıtanb ve civarı 
iç hatlariyle Yalova hatt ı, gemi kur 
tarma inhisarını, kılavuz k ve romor 
körcülük inhisarını, Van )lü i§letme 
inhiıarını itletmek ve b ardan baş
ka bir inhiaar tazammun memek ıar 
tiyle deniz, göl, nehir kanallarda 
her nevi yük ve yolcu r liyatı yap-
mak gemi inıa. tamir, h zlarla işle- 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

8-ıo bin kilometrelik müdafaa ede
cek hududu bulunan bir devletin be· 
her ıene için, işaret ediyorum, beher 
ıene için, 400-800 .bin adet kamyon ih· 
tiyacı vardır. Yine aynı devlet hava 
hücumlarını defetmek için 40 bin to
pa ıoo bin mitralyoza malik olmalı -
dır. Ayrıca ıoo bin hücum tankı, 60 
bin avcı tayyaresi lazımdır. Diğer ta· 
raftan cephede döğüıen beher asker 
için geride 9-ı2 kiti çalıtmahdır. Bil· 
tün bu motörlü çalışmalar için yine 
ıenede 30-40 milyon ton mevaddı müt 
taile lazımdır. 

ri ve turizm faaliyetini denize ait 
kııımlarını tedvir etme vazifelen-

• dirilmektedir. Gene ayn ekilete baf 
1ı devlet limanları itlet umum mü-
durlüfü de İstanbul, İ r, Menin, 
Trabzon limanlarında i isar teklin
de ve diğer limanlarda iyari olarak 
yolcu beraberindeki za 
hariç olmak üzere bilu 
yasının her türlü yükle 

ve aktarma itlen, gem 
verilmesi, ihrakıyenin 
şaltma, aktarma inhiıar 

letilmeıi inhisarı, anba 
lar, 'hniz yolcu salonla 
lar teıiıi ve iıletilmeai 

ere tatlı ıu 

ükleme, bo
rıhtımlar iı-

ar, antrepo -
sundurma· 

hisarı sahil· 

lerde iıkeleler teaiıi, i tme ve ba • 
kım iti. limanlarda pala ar pmandı· 
raları teaiıi ve itletilm ıi inhiaarı, 

Turkiye sahillerinde fe rler, radyo
farlar, deniz ipretleri, ı hillerde 
kurtarma iataayonları iıi, her li • 
manda ihtiyari olarak u mi mağaza
lar itletmek, dalgıç işle i yapmak, 
kömür mıntakaları tesis etmekle tav
zif edilmektedir. 

Her iki mühim müd rlükte umum 
müdür muavinleri, hukuk müşaviri, 
muhasebe iıletme ve fen heyeti mü
dürlerinden mürekkep bir encümen 
teıkil edilecektir. 

Filorinah 
Şair, sade ıair değil, aynı u

manda pir kıralı Filorinalı Nazı

m'ın ölüm haberini dünka gazete
de okudum. Demek ki batan haya
tında biçare olmak için lizım gelen 
bütün sebepler mevcut olduğu hal
de bunları larketıneksızia yaıamıı. 
onun için betbahtlığını duymamıı 
bir adam, öıelci danyaya göçmaı 
bulunuyor. 

Otuz, lcırlc senedenberi bu imn, 
matbuata - lcendi tabırlerine ben
zer tabirler lcullanalıml - mahsu
latı ıiriye ve edebiye" sinden neler 
verdi, onu bilmem; fakat mi%ahçı· 
/ar ve karilcatilrciller onun ıayesin
de epeyce para kazanmıılardı. Bu 
arada birkaç gazetenin idaresi ile 
lstanbul ilinat ıirlcetini de unut
mamak lazım. çankil biçare lilorJ
nalı, son yıllarda ,air Fikret'ia, 
yahut Hamit'in yıldönamleriade 
gazetelerin makale ve havadis sa. 
tunlarına dercettiremediği ıiirleri
ni satır ve santim hesabiyle ilin o
larak, para ile gazetelere verirdi. 

Filorinalı Nazım, kendi lehine 
çıkmak prtiyle her ıuayı, her •
layı ciddiye alan bir adamdı. 

Kendisine kıpı çuhadarlığı, 
tahsildarlık, lcihyalık gibi birçok 
bi%metlerde bulunmuı olan Filori
nalı ile Abdalhak Himit bir gün : 

- Benim hayrfllhalelim sen o
lursun! diye alay etmııti. Nbım, 
buna inanmıı; hatti : 

Hayrülhalefi ıairi izam bana derler 

tauında ıiirler bile yazmııtı. 
Günün birinde Filorinalının lca· 

rısı öldü. O zaman, Nhım bey Kuz
ıuncukta oturuyordu. Vapurda 
.tendislne rastgeldim. 

- Baıın sağolsun! dedim. Fakat 
Filorlnalı yas içinde değildi; baş
.b türlü bir heyecan halinde idi. 
Bunun aHrine : 

- Bayalc pirlerin mukadderatı 
biribirine pelc benziyor, diye takıl
dım, Abda/hale Himit'in refikası 

Fatma hanım ıibi Filorinalı Nazı
m'ın da relilı.ası öldü. Edebiyatımı~ 

yeni bir "Makber" kazanacak mı? 
Fikri ortaya atmakta geç bile 

kalmıştım: Filorinalı, hemen cebin
den yeni yudığı "Zeyli makber,, 
isimli uzun manzumesinin müsved
delerini çıkardı, okumağa baıladı: 

Mihrah harabının önünde kuran oku • 
yor lisanı halim. 

Bu "Zeyli makber,, bir takım 

muzip/erin işine yaradı; o günler
den sonra Filorinalıya "Zeyli şair 
bam,, likabını taktılar. 

Zamanla Filorinalının hastalığı 
ve zavallılığı artıyordu. Artık gaze
teler kendisinden bahsetmez olmuş
lar, yazıları hiç bir yerde kabul e· 
dilmemeğe baılamıştı. O zamanlar 
ben "Vakit" te yazı yazardım. Bir 
giln Filorinalının gayet iyi tanıdı
lım el yazısı ile bir mektup aldım 
ki altında ba11ca bir imza taşıyor ve 

Filorinalıyı pdetle tenkit ederek 
bu adam aleyhinde beş on satır 

yazılmasını tavsiye ediyordu. 

Onda lehte, aleyhte, ne türlü o
lursa olsun, kendisinden bahsettir
mek hastalığı vardı. 

Genç bir doktor, yalancıktan o
nun dimağının radyografisini al
mıı ve kendisinde "daha alimetle
ri bulunduğunu,, söylemişti; Filo· 
rinalı inandı. 

Baıka bir gün muzip bir arkada
ıımız ona "Türkiye ıiir kırallığı,, 

unvanını tevcih etti: o, buna da i
nanmıı, bu unvanı da benimsemiı
ti. 

Son yıllarda, ıaliba, hep o ku
runtu ile taçsıı:, tahtsız, parası%, 

pulsuz, sıhatsı% ve akılsıs bir Jcıral 
olarak yaşadı ve nihayet iJlda. 

Şair Fikret'in mezarında her se
ne kızı ve ıemsiyesi ile birlikte tek 
baıına ihtilaller yapmağa, fiir oku
mağa giden, sonra bu pirlerden bir 
kısmını, acretini iJdiyerek, ilin 
sayla/arına bastıran bu sal, lalcat 
vefaklr edebiyat mensubunun tabu
tunun arkasından acab4 ka~ kişi yü-
rümüıtür? T. 1. 

Size verdiğim bu rakamlar önünde 
hayretten, korkudan ve betbinlikten 
baıka bir şey hissedilmez. Fakat bu 
karanlık tabloya rağmen ufukta hafif 
kurtulut ümitleri de belirmektedir. 
Çünkü bugün bir devletin kuvet ve 
kudreti ne oluraa olsun tek başına ana 
li ve iktıaadi bakımdan harbin §U ih· 
tiyacını karıılıyamaz. 

İkincisi; bir devlet ne kadar zen· 
gin oluraa olıun böyle bir harbi te1' 
başına karşılamak mecburiyetinde kal 
dıfı zaman manen ve maddeten tfma· 
men bitkin bir hale gelecektir. 

Üçüncüsü; böyle bir harp bütün be· 
ıeriyet için yıkıcı, yıpratıcı bir şey 
olacaktır. 
Diğer taraftan bugün çıkacak her· 

hangi bir harbin derhal cihanşümul 
bir mahiyet iktisap edeceği de aşikar· 
dır. 

Size demin saydıklarımdan daha 
kati bir netice arzedeceğim. Bugün 
beıeriyet tarihinde ilk defa olarak 
beynelmilel aahada umumi bir kanaat 
olarak ıu fikrin yerleştiğini görUyo· 

(Sonu 9 un(;u sayfada) 
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8 - 6 - 1939 

Garip bir zeyil 
L._~bl&nya ve ltalya, lapanya 
~in kantmazlık tarihine garip 
~ ıa~p olduiu kadar da ibret Ye

~ır zeyil yazmıı bulunuyorlar. 

1 
Ya faciasına ili.ve edilen bu 

elli babın tümul ve eheıniyetini 
~abilınek için Franko ihtilalinin 

dlfladığı tarihi ve bu ihtilale kartı 
•vl·•1 • ld . . h ~erın a ıkları vazıyeti atır-

) lazımdır: lspanya'da MlÇİm 
~ılınıı ve halk cephesi kombine • 

1 
. kazarunııtı. Bunun akabinde 

~~ lenunuz 1936 tarihindedir ki 
~o ayaklanmııtır. Franko'yu 
~İll ebnek ispanya bükümeti i • 
}:' lbeaele teıkil etmezdi. Fakat 
~':"'°'ya dııandan külliyetli mik
IÖ 

1 
a Jardmı yapılmakta olduğu 

lı ~ etıınitti. ltalya ve Almanya der
trı' bı11uı tekzip ettiler. Her iki 
d~et gazeteleri, bu haberlerin 
a.ı._tb rat, yahudi ve boltevik 
....,1_. \&at tarafmdan kasten uydu· -,....u~ 
~1'11Ua yazdılar. Resmi ma· 
1-rı ar da hiç sıkılmadan bu isnat· 
..... t ... rar etti. İtler kanımca la
e.__ )'~ •tlerine karıtmamağı temin ,....el( .• 
LJc 1'o ı~ın londra'da bir kanımaz· 
le it tısyonu kuruldu. Almanya İ· 
d111 il Ya bu komisyonun azalan ol
'trıü:\ Ve daima lspanyn harbine 
•..Lla •le etmediklerini ve et:miye· -... erı . 

nı tekrar ettiler. 

)et~i artık ispanya harbi niha· 
dı, ~lltrıittir. Franko zaferi kazan· 
lliill .. ~ ~ memlekette bulunan "gö-
1.._duhrırı., teri çekilmelerine bat· 
't\Q.?1 •ırada neye tahit oluyo
llDediklıp~nya harbine mudahale et
•İıbd· lerıni temin eden ağızlar, 
re~ b\l harbi kazanmıı olmak ıe
ı..,., V kendi ijzerlerine almakt&dır
llİf)' • · • lllÜdahalenin ıümulü ve ge
~"ılcı hakkındaki ifıaat kartıamda 

J e b' . 
~ ır ıddiada bulunmalarma 
liitl:~l'lnek İcap eder. Filhakika 
' 'ıı. ın lıpanya'dan ıeri gelen al· 
~ .. •talanna hitap eden nutkun· 
d..,. 

80~ediii aözlere ve ıimdiye ka· 
a.uıct ~burı'a çıkan askerlerin 
~ ~uıa bakılmca, bu müdahale
t, old ~kt&dan dikkati celbetmek· 

uıu ıörülür: 

t - M::...1_L_ı • 
' uuaııa enm batlanııç ta -

t.... aı:: Müdahalenin ölçüsü. 
;~~- ilatil&li 1936 . . liitı ~ ... ~~ ..... ~ 
~an ağzmdan öireniyoruz ki t' •• İtalyan müdahalesi de 
""Ut Uz 1936 da batlanuıtır. Hitlet 

llllda demiıtir ki: 

~ ...._ ltalya ile tamamiyle anlattık· 
)' IOnra temmuz 1936 da Franko· 

~"'dnıı etmeie karar verdik. 
)ltd -.ıek ki Hitler, bir taraftan bu 
)lrd lftıı Yaparken, diier taraftan 
li, ~ 7' haberlerini yazan gazetele
etı.ı ~ •ncdık, ve fesatçılıkla ittiham 

'•te "d" •Ueı 
1 

1 ı. Acaba §İmdi batka ve-
hltrı~r e Yapılmakta olan aynı itti· 
t-1.aı ~rın, gene bir politika maneY· 
~İlirı:;nadığından naııl emin ola• 

~leh 
ti1t r, tanıgabe razeteai aakerle-
tittı''-pı •nya'ya ilk defa olarak nasıl 
1 "er· . lttrı.k ını daha etraflı olarak an· 
1936 d lad~_r: bu cazete temmuz 
lflrrıb a buyük bir turist kafileainin 
dik,•e lırı'dan hareket ederek Ka· 
tiatler geldiğini yazıyor. "Tu· 
derha.İ' karaya çıkar çıkmaz, 
b,r,t tayyare ve bombalardan i· 
"• h1. 

0~n "bagajlarını,, açmıtlar 
~•ırı;e ete ıeçmiıler. Bunlann at• 
"-ltliy •rı Yİrıni büyük Yunkers tipi 
~ .... le; t~YY•resi Almanya'dan U· 

''•lr le e"ıl'e gitmit. Ve Frankt>'nun 
"lltlet 1.talannı cenubi lspanya'ya 

'trııı. 
~··d 

~lrrıhur•~ale?in . ölçüsüne ıelinc~; 
~~il , k 1 a tımdıye kadar on aekız 
b~lb,lc~k er Çı~tığı bildirilmektedir. 
b~lir. ; .~ rnıktar çok ıörünmiye· 
•r lj1. •t dün gazetelerde çıkan 

~il.1' 1• nı haberinin üzerinde dur· 
l: l:tıındır. Bu haberde deniliyor ,., 

t!ıı b,
11 ·~~!e 12 bin tayyareci, iki 

1•i det Yuzu bahriyeli ve müteba • 
~~tlere tank "e diier muavin ku
"'lfi İftj ~~nsup olmak üzere 18 bin 

tal( et . . 
8 

rnııtır.,, 

~ .. il~ ~•herden anlatılıyor ki, al
tbe'trıi; t~~leri, bugünkü harpte en f 'reci : 1 Unsuru teıkil eden tay
ll~f>1.ııYa • ~an~çı ıibi tekniıyenlerdi. 

1'hııj . arbıne 18 bin alman tek· 
)1.rı t,~1~ ve birkaç miali de ital· 
;ttjii llııyeni ve aıkerinin iıtirak 
r'rıko •nlaııldıktan aonra harbin 

~--••rıa d!~~afından kazanılmıı ol· 
~~ret ııl, bu kadar uzaınaama 

~li.lt\hllri;tınİk icap ediyor. Gerçi 
~;~ıttır et •Panyaaı bu badirede 
~ "aotilli' ·.Fakat acaba Hitler'in Ye 

~llti 'Ô:tl Ilı~ karıımazlık hakkm· 
tiill a eruıe o zaman inanıp da 

'ııı.:1 
•i.•zlardan hakikati öi· 

hah nedir? 
A. Ş. ESMER 

ULUS 

DÜ· NYA HA. BERLERİ · 
Baltık devletleri meselesinden ı1 İngiliz hükümdarları 

Amerika'ya geldiler çıkan güçlüğü gidermek iç·in 

İngiliz hükümeti 
Nigarafalls, 7 a.a. - (Kanada), İn

giliz kıral ve kıraliçesini hamil bulu -
nan trenin bugün Kanada - Birleşik 
Amerika devletleri hududunu ilk defa 
olarak "Tarihi" geçişinde yarım mil -
yon kadar Kanadalı hazır bulunmuş 

ve kıralı şiddetle alkışlamıştır. 
• 

yenı formül buldu Kıral ve kıraliçe Amerika Birleşik 
devletlerine geçmeden evci Krok şeh
rinde bir otelde yemek yemişlerdir. 
Burada on bin mektepli çocuk ingiliz 
hükümdarını şiddetle alkışlamıştır. 

(Başı 1 inci sayfada) 

İngiliz kabinesi, dün akıam Londra
ya bildirilen bu tarzı halli bugünkü 
toplantısında tetkik eyliyecektir. 

Sir Strang Moıkova'ya gidiyor 

Paris, 7 a.a. - Hariciye Nazırı B. Bo
ne bugün İngiltere ve Polonya büyük 
elçileriyle konuşmuştur. B. Bone'nin 
İngiltere ve Polonya büyük elçileriy
le yaptığı görüşmelerde bilhassa sov
yet • fransız • ingiliz müzakereleri 
bahia mevzuu edilmiştir. 

Sanıldığına göre, halen Polonyada 
bulunan Sir Villiam Strang hüküme
tinden yeni talimat almak üzer~ Lon
dra'ya dönecek ve muhtemel olarak 
önümüzdeki hafta başında Moskova
ya gidecektir. Londra'dan alınan ha -
bcrlere göre hariciye nezareti Sov
yetler Birliğinin tadil teklifl~rin~ tet: 
kikte devam etmektedir. Parıs sıyası 
mahfillerinde tebarüz eden kanaat, 
Pariı ve Londranın kati proje metini 
üzerinde hafta sonuna doğru mutabık 
kalacakları merkezindedir. 

Jngiltere yeni bir formül buldu 

Londra, 7 a.a. - Sir Villiam Stran
gın Moskova'ya gideceği teyit olun
maktadır. 

Royteri'n bildirdiğine göre, ingiliz 
hükümeti Baltık meselesinin güçlü -
ğünü gidermek için projeye yeni bir 
formül koymak niyetindedir. 

Bu formüle göre, her üç devlet, kar 
§ılıklı yardım paktında bu devletler: 
den her birinin hayati menfaatlerı 
tehlikede bulunduğu zaman" biribir
lerine yardımı teahhüt eyliyecekler -
dir. Her üç devlet, ayrı birer dekla
rasyonla kendi hayati menfaatlerinin 
neler oldufunu tayin edecektir. Bu -----·- --·-,,-·· ..... -·-··-· ----- . 
Jetleri meselesini buraya ithal ede -
bitecektir. 

Pravda'nın bir makalesi 

Moıkova, 7 a.a. - Tas Ajansı bil· 
diriyor: "Pravda" gazetesi, "Harici 
siyaset meseleleri" başlıklı bir yazı
ıında, son ıovyet teklifleri hakkında 
diyor ki: 

"Son zamanlarda yabancı matbuat, 
Sovyetler Birliğinin harici siyaseti 
mcıelelerini ve hassatan İngiltere ve 
Fransa ile Sovyetler Birliği arasında 
yapılmakta olan görüımeleri geni§ 
ıurette bahis mevzuu yapmaktadır. 
Mallım olduğu üzere, Molotof'un 

yüksek sovyet meclisi önündeki beya
natından sonra, sovyet hükümeti, in
giliz - franıuz tekliflerine cevaben 
kendi tadil tekliflerini Londra ve Pa· 
riı hükümetlerine tevdi eylemiştir. 
Molotof'un yüksek sovyet meclisi Ö· 

nündeki nutkunda ileri sürülen görü
tU ihtiva eyliyen son sovyet tadil,tek
lifleri, Avrupa'da tecavüzlerin bun -
dan ıonraki inkişaflarına karşı bir 
sulh müdafaa cephesi organize edil -
meıi için elzem asgari şartları bildir· 
mektedir. 

Sovyetlerin aıgari §artları 

Bu prtlar, kısaca şöyle hulasa olu
nabilir: 

ı. - İngiltere, Fransa ve Sovyetler 
Birliği arasında tecavüze karıı fili 
lcartılıklı bir yardım paktı aktolun • 
maıı. 

2. - Sovyetler Birliği, İngiltere ve 
Fransa'nın timdiye kadar tecavüze 
kartı garanti verdiği beı devlete yar
dımı teahhüt eyliyecektir. 

3. - İngiltere, Fransa ve Sovyetler 
Birliği, mütecavizler tarafından ma -
llım üç Baltık devletinin bitaraflıkla
rına karşı yapılacak her türlü ihlal 
tcıebbüslerine karşı bu üç devlete yar 
dım edeceklerdir. 

4 - Yardımların usul, mahiyet ve 
genişliği bahsinde müspet bir anlaş
ma aktolunacaktır. 

Sovyetler Birliğinin istekleri işte 
bunlardır. 
Görüımelerin bugünkü safhasının 

bariz vaafı ıurasıdır ki, son sovyet 
teklifleri yalnız hükümetin hattı ha
reketini değil aynı zamanda bizzat 
yüksek ıovyet fikirlerini de ihtiva et
mektedir. Herhalde bundan dola~ lır 
ki yabancı gazeteler. son sovyet tek -
liflerine karıı husust bir alaka göster
mektedir. 

Finlandiya garanti edilmek 
iıtemiyor 

Helıinki, 7 LL - Finlandiya ha-

riciye nazırı B. Erkko, Aland a~a~a
rı meselesi hakkında diyet meclısın
de beyanatta bulunarak Finlandiya
nın beynelmilel taahhütlerini daima 
ifa etmiş olduğunu söylemiştir. 

Aland adaları hakkında milletler 
cemiyeti tarafından verilen .kar~ra i
şaret eden nazır, bu meselem~ w~ıl~as
sa Finlandiya'yı aHikadar ettıgını ve 
Finlandiyanın bu adanın müdafaası
nı takviye etmesi icap ettiğini kay-
deylemiştir. 

''Bize yardım etmek iıtiyeni 
müıtevli addedeceğiz,, 

İngiltere ve fransa'nrn 
gireceği bir harp patlak verirse 

Umumi kumanda 
. bir Fransız 

Generale verilecek 
"- Finlandiya, her türlü devletler Paris, 7 a.a. - Fransız gazeteleri, 

grupu haricinde kalmak arzusunu bil- General Gamlen'in İngiltereye yaptığı 
dirmiş bulunmaktadır. Sovyetler Bir- yeni seyahati bahis mevzuu ederek in
liği de Aland adalarının tahkimi 1ü - gilizlerin bundan böyle müttefik ordu
zumunu teslim ediyor. Buna binaen lar umum kumandanlığını bir fransız 
Finlandiyanın verdiği kararın tatbi- generaline tevdi prensipini kabul et -
kine niçin engeller çıkarıldığını an - miş olduklarını kaydetmekte ve bir 
lamıyoruz. muharebe vukuu halinde şarki Avrupa 

daki müttefikleri mihver devletleri 
Büyük devletler arasındaki müza- tarafından muharebe harici edilmeleri

kerelere gelince, Finlandiya, kendi ne mani olmak için derhal taarruza 
tasvibi olmadıkça, kendi emniyetinin geçmeyi temin maksadiyle ingiliz as -
garanti edilmesini kabul edemez. Biz keri makamlarının şimdiden insanca 
istemeden bize yardım ttmek istiyen, ve teknik bakımindan hazırlıklarını 
müstevli addedilerek püskürtülecek- tacile karar vermi§ olduklarını ilave 
tir . ., etmektedirler. 

Letonya ve ·Estonya ile 
Almanya arasmdaki 
pakt dün imzalandı 

Berlin, 7 a.a. - Bu sabah saat 10,30 da Letonya hariciye nazı-
... , .&l- r-D!LL-----cr- L.:. -·---- ~-aa--J~ • .._-J.J.-.,...J&_ 

tmı imzalamıtlardırlmza eanaamda Letonya'nın Berlin orta elçisi 
Kreevina de hazır bulunmuttur. 

Biraz sonra gene fon Ribbentrop'la\"tehlikeli garantiler yerine emniyet,, 
Estonya hariciye nazırı Selter arasın- başlığ~ altında yazdığı bir makalede 
da bir Almanya - Estonya ademi teca- diyor ki: 
vüz paktı imzalanmıştır. Bu merasim-

.. Alman sulhu yolunda \şte yeni bir 
de Estonya'nın Berlin orta elçisi To-
fer hazır bulunmuştur. adım daha ... Hitler'in kurucu siyaseti, 
Müsteşar Veyzaker her iki imza me- sakin Baltık devletlerini Almanya a-

rasiminde de hazır bulunmuştur. leyhindeki hareketinde bir istinat nok 
Her iki pakt da Danimarka ile im - tası yapmak üzere Alf11anyaya kartı 

zalanan pakt gibi kısa bir metni ihti- elde etmeğe çalışan İngiliz çember 
va etmektedir. siyasetinden daha kuvetli çıkmıştır. 

Alman mlhu yolunda yeni Bu ademi tecavüz paktlarının gizli hiç 
b • d bir hükmü yoktur. Akit devletlerin 
ır a ım menfaatlerini korumaktan başka hiç 

Bcrlin, 7 a.a. - Bu sabahki alman bir şeyi istihdaf etmemektedir. Her i
gazteleri, bugün Almanya ile Leton - ki Baltık devleti de bu suretle kendi -
ya ve Estonya arasında imzalanmış o- lerini "çembcrciler" ıçıne girmeğe 

lan ademi tecavüz paktını mevzuu bah mecbur etmek teşeb~üslerine karşı, 
seylemektedirler. müdafaada bir istinat noktası bulmuş 

Berliner Börsen Zaytung gazetesi, olmaktadır.,, 

Çinlilerin indirdikleri darbeler yüzünden 

Japon kıtalarıiıın Mayis 
taarruzu akim kaldı 

Japonlar Hupeh'te 20.000 kişi zayiat verdiler 
Çunking, 7 a.a. - Çekiai Ajansı bildiriyor : 
Askeri vaziyetin geçen hafta zarfındaki inkişafı hakkında beyanatta 

bulunan selahiyetli bir zat ezcümle demiştir ki : 

"- Bütün cephelerde çinliler tara - binden fazla ölü, 3 top, 40 mitralyöz ve 
fından japonlara indiriln mükerrer 300 tüfek bırakmı§lardır. 
darbeler sayesinde, japonların o ka • Nan~ang'ın cenubunda 
dar güvendikleri "mayıs taarruzu,, ta- muharebeler 
mamen akim kalmıştır. Çunking, 7 a.a. - Çin Ajansı bil -

Orta Çindeki Hupeh vilayetinde diriyor : 
düşman 20.000 zayiat vererek Hanke - Nançang'ın cenubunda bilhassa San· 
u'ya 200 kilometre mesafedeki Çungsi- Kia - Tien'in şimalinde muharebeler 
ang'a çekilmiştir. cereyan etmektedir. 

29 Mayısta çinliler Çungsiang şehri- Nakayama'nın kumandasındaki ja -
ni tamamen çevirmit bulunuyorlar • pon kuvetleri yüzlerce ölü vererek 
dı. püskürtülmüştür. Çinliler mühim mik 

Çinliler 11 mühim ıehri tarda mühimmat ele geçirmişlerdir. 
geri aldılar 

Orta Çindeki muharebelerde, çinli- İtalyan gönüllüler Musolininin 
ler on bir mühim şehri istirdada mu • 
vaffak olmu§lardır. .. .. d d b' 'f • 1 1 

Gene orta Çindeki Kiangıi vilayeti- OnUn e 8 lf ge~I resmi yap 1 lf 
nin şimalindeki askeri vaziyete gelin -
ce, Nançang • Kiukiang demiryolu bo
yunda mühim bir değişiklik olmamak 
la beraber, Çin kıtaları iki yoldan 
Nançang'a doğru ilerlemektedir. 

Şansi vilayetinde, çinliler Fupn'a 
hücfun etmektedirler. Wutai şehrini 
kurtarmıya çahıan japonlar burada 

Roma, 7 a.a. - Dün Napolide geçid 
yapan ispanyol lejiyonerleriyle İspan 
yadan dönen 20.000 İtalyan lejiyoner -
leri bu sabah Romada Musolininin ö -
nünde bir geçit "yapmışlardır. 

Geçitte Ciano, Serrano Sumer ve is
panyol heyetinin diğer ıahıiyetleri de 
hazır bulunmuılardır. 
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( O U N K 0 ) 

ISTANBUL Gazeteleri 

Almanya, Yugoslavya~dan 
ne istiyor? 

TAN 

M. Zekeriya Sertel, bu ba5makalesin -
de Yugoslavya naibi Prens Pohin Berlin 
seyahati munasebetiyle ortaya çıkan de
dikoduları, bu meyanda Yugoslavyanın 
kendi mukadderatını kendi halletmiye 
mecbur oldugu yolundaki alman netriya
tını bahis mevzu derek Berlin ziyareti -
nin ekonomi bakımdan Yugoslavyayı ken
disine bağlamak lstiyen Almanyanın, bu 
memleketin siyasi mukadderatı ile de ya
kından alikadar olması keyfiyeti ile izah 
ediyor. 

CUMHURİYET 

İspanyanın vaziyeti 
Nadir Na:li, bu başmakalede İspanya -

nın vaziyetini miıtalea ediyor ve lspan -
yayı mlistakbel bir harbe iştirak ettirmek 
için sarfedilcn siyasi faaliyeti tebarüz 
ettirdikten sonra Genral Frankonun eski 
yardımcıları hesabın ahiç lüzumu yokken 
harbe atılacağını muhtemel görmüyor 
ve İspanyanın vaziyetini kati olar11.k ilin 
etmesi sulhun mukadderatı üzerinde mü -
him bir rol oynıyacağını söylliyor. 

YENİ SABAH 
Sulh uğrunda fedakarlık 

Hüseyin Cahit Yalçın, bu baıımakalcdc, 
İtalyan gazetelerinin dünya sulhunu mü
dafaa uğrunda demokratik devletler tara
fından fodaklrlık yapılması llizumuna 
dair neıriyatta bulunduklarını bahis mev· 
zu ederek İtalyan gazetelerinin hazan i -
talyan devlet adamlarından daha sakin 
konuştuklarını ve mihver devletlerinin 
kih bütün dünyada hckcmonya tesisi ar
zusu gösterdiklerini, klih bir kaç bin ki
lometrelik bir müstemleke arazisi ile ik
tifa edecek gibi gorünerck ne istedikleri 
belli olmadığını söylüyor ve bu yoldaki 
neşriyatın, cihan efkirı umumiyesini p
!jırtarak sempati toplamak ve ıulh cephe
sini arkadan vurmaktan baıka maksadı 
olmadığını ilave ediyor. 

İKDAM 

Metres hayatı ve imam nikahı 
"İşaretler"' sütunu muharriri İle.damcı, 

nikah memuruna müracaatla metres ka -
nunu mucibince evlenmek iıtcdiiini ıöy
Jiyen ve kaymakama müracaat ettikten 
ıonra ikinci defa olarak nikahı kıyılan bir 
kciylliden bahıediyor ve bu arada imam 
nikahına da temas ettikten ıonra, metres 
hayatının önüne geçilmek bahis mevzu 
olurken inan nik5.hını da unutmamak e -
velli bunun kökünü temizlemek 15.zım 
ıcldiğini ıöylüyor. 

Ecnebi misafirlerimizin 
reımi muamelesi 

"Dikkatler" ıütunu muharriri mem -
lcketimizc gelen ecnebilerin lı:~rakolda 
poliı müdüriyetinde, tlibi oldukları resn:i 
m~a~clcy~ takip hususunda çektikleri 
m~tkıli~ı ızah ederek bu iıle allltadar 
daırclcrın bunun nasıl dayanılmaz bira -
zap olduğunu anlamak için, hüviyetlerini 
belli etmeden böyle bir muameleyi takip 
etmeleri tavsiyesinde bulunuyor ve ecne
bi misafirleri karakollara, müdüriyetle -
re celbedecek yerde bir ıivil memuru on
ların adreslerine yollamak tarımın da -
ha makul ve milnasip olduiu mütaleaaını 
ileri ıürüyor. 

SON TELGRAF 
Bulgar mekteplerinde İtalyanca 

Ethem İzzet Benice, bu baımakalesin· 
d_c, mi~vcr devletlerinin balkanlar üze -
rındekı vahdet emellerini ıarsacak hare -
ketlcrc yeniden ve tekrar hız verdikte -
rini kaydettikten ıonra, buna yeni bir mi
sal olarak bul~ar mekteplerinde İtalyan -
canın. mccburı dersler arasına girmesi ve 
beş bın. bula-~r i•çisinin de Almanyayı ka
bul edılmesı olduğunu söylüyor. 

a..t. Matbuat Servısı 

VAKİT 

Demokrasinin zaferi 
Sadri Ertem, başmakalesinde, seçim ne· 

ticesinin, turk halkının tek partiye go • 
nülle bağland1ğını ve turk vatandaşları • 
nın reyıne serbestçe muracaat edilcbile
ccgini gostcrdigıni soyliycrck, demokra
sinin bu guzel fütuhatına inzimam eden 
beşinci buyuk kurultaydaki 21 kişilik 
mürakabe grup kararını zikrediyor ve bu 
iki hadisenin cumhuriyet Ttirkiycsindc 
demokrasiyi kuvctlcndircn iki o~an ol -
duğunu izah ettikten sonra bu suretle, 
cümhuriyet Türkiycsinin türk dcmokra&i 
sini zaaftan kurtaracak iki unsuru da bu
gün kazanmış bulunduğunu ilave edi -
yor. 

Türk - İngiliz dostluğuna dair 
Asım Uı, ı;eyahat notlarında, Türk -

İngiliz dostluı:unun tarihçesini yaparak 
lngilterenin Buyuk Reşit Pata zamanın· 
da Türkiye ile yaptığı ittifakın mahiye -
tini anlatıyor ve lngıltercnin harici siya
ı;ctinin o zamandanbcri geçirdiği teki -
miılu izah ettikten ve bugun 'furkiye ile 
yaptığı anlaşmanın musavat esasına isti
nct ettiğini tebaruz ettirdikten sonra, 
Almanya ile İtalyanın bu teklmüle dik • 
kat ctmıyerck Avrupadaki ileri milletler 
uzcrinde siyasi nüfuz ve tahakküm tesi -
ıinc çalışmalarını garip buluyor. 

Barem çıkmadan evel bazı 
müesseseler memurlarına 
zam yaptılar 

Ankaradan aldığı hususi bir haberde 
bankalar baremi çerçevesi içine giren bazı 
mücaseselcr, llyiha, kanun mahiyetini al• 
madan evci bir kısım memurlarına zam
lar yapmışlardır. Bundan maksat bareme 
göre, maaşlar yeniden tesbit edilerek ala
cağı derecenin fevkinde maaı alanlardan 
farkın kesilmesi esas olmasına mukabil 
maaşının artması kıp edenlere bu far • 
kın verilmesinin bir mad.de halinde pro -
jcde yer almasına karı1 ıimdiden tedbir 
almıı olmak düıünccıidir. 

SON POSTA 
Balkan tesanüdü 

Muhittin Birgen, "Her gün" sütununda 
türk - İngiliz anlaşmasının balkanlarda 
yaptığı akisleri bahis mevzu ederek, Yu
ııoslavya'mn bu anlaşmayı balkan paku 
ruhuna muhalif bulduiu Urzındaki neıt -
riyata karşılık, anlaomının balkan antan
tı tcsaniıdü aleyhine hiç bir wııuru ih -
tiva etmediiinden baıka, billkis bu tesa
nüdıi kuvetlendirmeye yaradığını izah e
diyor, Yugoılavyanın bunu anlıyamıya -
cık kadar ahvale gayri vakıf olmadığını, 
ancak böyle ıörünmek mecburiyetinde 
kaldığını söyledikten sonra, Yugoslav ,. 
yayı, bundan dolayı lyıplamıyor, yalnız, 
Türılriye'nin bütün hedefinin ve gayreti -
ain balkan teaanüdune yardım olduiunu 
tebarüz ettiri,.or. 

Erzurum 
hattı 

Tercan'da 
Tercan, 7 a.a. - Erzuruma doğru 

ilerlemekte olan timendifer hattı in· 
patı hızla devam etmektedir. Tercan
ın hududunda bulunan Vikan köyüne 
kadar ray dötenmiştir. Rayların köye 
gelmesi, bu köyle civardaki köylerden 
binlerce kişi tarafından karşilanmış 
ve altmışı mütecaviz kurban kesilmek 
suretiyle tesit edilmiştir. Hattın bu 
köyün on bet kilometre ilerisindeki 
Kargın köyüne geliti de halk tarafın
dan büyük ıevinç tezahüratiyle karşı-r·· 

Telefon numaralanm11 
' lanmış, 300 den fazla ameleye yemek 

dağıtılmıştır. 

ULUS müessesesi telefon numa
ralarında ufak bir değiıiklik ya
pılmıştır. Yeni numaraları aşa
ğıya koyuyoru%: 
Başmuharrirlik 

lr!üessese 1'füdürü 
Yazı işleri 1'füdürü : 

1371 
1144 
1061 
1062 Yazı işleri 

idare : 1064 
Yazı işlerine ait 1062 santrala 

merbuttur. 

Nihayet hattın Tercan istasyonuna 
bağlandığı dünkü gün, istasyonda 
kaza memurin ve halkı ve civardan 
gelen binlerce kişinin iştirakiyle l;ü
yük tezahürat yapılmış kurbanlar ke
silmiı, milli oyunlar oynanmıştır. 
Halk bu vesile ile cümhuriyet hükü
metine karşı olan şükran ve minnet 
duygularını bir daha ızhar etmiş, bü
yüklerimize karıı olan bağlılıklarını 
ve §Ükranlarını tekrarlamıştır. 

Sevinç tezahüratı gece de devam 
\ J 
------.--.---------,..; etmiıtir. 

Kızılay aza yazma haftası 

Her yıl tertip edilmekte olan Kızılay aza yazma haftası bu yıl ıeh
rimizde 12 haziran ile 19 haziran araımda yapılacak ve bütün ankara
lılar bu hafta içinde Kızılaya aza olmıya davet edilecektir. Dün mer
kez baıkanı Dr. Naki Cevat'm riyasetinde Kızılay merkezinde bir içti
ma yapılarak haftanm çahtma programı teabit edilmittir. Yukarıdaki 
reıimde dünkü toplanbyı aörüyonunuz. 
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Sulh cephesinde Türkiye'nin 

büyük rolü 
r-·""·v~~;:~:··~iE~i~··~~~i~iQü~······· ........ ı 
ı ................................................................................ ı 

Ö en kcndı hesabıma bir 
çok defalar tekrarla -

dım, fakat hlidise icap ettiği 
derecede tebaruz ettirilmedi: 
İngilız - Turk anlaşması, İtal
ya ve Almanya'ya karıı şark 
yollarına ve bizzat şarka haki
miyet mücadelesinde İngiltere
nin indirmi& olduğu kati darbe
dir. 

Buna karşı en iyi set lngil
tere'nin Fransa tle sıkı bir su
rette anlaşması idı k:i, bu alp
lerde ve tunus hududunda çifte 
bir tazyıki ifade eder. 

Fakat bu klifi deiildi, Mısır
ın ustunde on ıkı adalar bir 
tehdit gıbi kalıyordu. Boğazlar 
yolu bu İtalyan ussu tarafından 
mur:.kabe edılıyordu. Fılistin 
tethişçıligi muhakkak ki Roma 
ve Berlın tarafından tdare edi
liyordu. Arnavutluk'un ışeali 
lngiltereye şıdtletle hareket 
etmek luzumunu gosterdı. tn -
gıltere ancak Turkiye ile sıkı 
surette anlaşmak suretiyle bu
nu yapabilirdı. 

Haritaya dıkkatle bakalım. 
Almanya Tuna boyunca aşağı 
inmeye çalışıyor. Polonya'yı 
denizden ayırmaya çalışması 
Polonya'yı tabiiyeti altına al
mak içindir. Eı:er Polonya da 
İtalya gibi emri altında kala -
cak olsa, Ukranya, Baku uze -
rine ve Tuna boyunca ilerleyiş 
çok kolaylaştırılmış olurdu. U
çuncü Rayh'ın biıtun Baltık ve 
Polonya siyaseti bir Tuna ha -
reketi olan taarruzi hamlesinin 
yanlarını örtmek içindir. 

Bu işte İtalya'nın rolıi Yu -
roslavya'yı bitarafhğa mecbur 
etmek, Bulgari&tan'ı kendi saf
larına çekmek, Yunanistan'ı şi
malden çevirerek itaata mec -
bur etmek: nihayet böylece 
Balkanlar mıhverin eline ge -
çince Turkiye'yi tehdi tctmek
ti. İngiltere derhal bu siyasete 
karljı mukabil tedbirlerini al -
mış ve İyi hareket etmiştir. Zi· 
ra bu ıiyaset muvaffak olmuş 
olsaydı neticeleri şöyle olacak
tı. 

Evela Romanya şimalden 
cevrilecek ve Almanya'ya, ya
hut da onun muttefiki olan 
Macariııtan'a mukavemet ede -
miyecek bir hale girecekti. Bu 
yuzden harpsiz teslim olacak -
tı. 

Sonra, ıimdiden ~ltık'ta 

tehdit edilen Rusya K rade -
niz'de doğrudan doğru ı tehdi
de maruz kalacaktı. 

Üçüncıi olarak, Bal anlan e
le ecçlrmekle alma~ e ital -
yanlar boğazlara el koymıya 
muvaffak oldukları t kdirde 
Turkiye'yi tchı\it vey inlsız 
viitlerle kendi tarafl na ı;e -
kebilirlerse bıitun ya :ı ıark 
ellerine dıişerdı. 

D oğru söylemek a ·ım ıe· 
)irse petrol y .ı üze -

rinde garpten şarka d ru ye -
eane hakiki stratejik evkiler 
Bohemya yaylası ile Anadolu 
yaylasındadır. Bohem a yayla
sına hakim olan Tur a ha -
kimdir. Anadolu yayl 'lll ha -
kim olan hem boğazla a hakim
dir lıem de yakın şad petrol 
sahalarını kontrol ede 

israr 
zların 

e Ro • 
lgaris-

Ka • 

Bir kaç gün evel 
Dispatch gazetesi a 
mudafaa ediyor fakat 
nin iktısadi tarafı üzt 
na kalırsa kifi derece 
etmiyordu. hin b 
kontroliı, Yunanistan 
manya'nın himayesi, 
tan'ın bitaraflaştırılm 
radeniz ve şarki Akde 
kimiyeti gibi stratejiı 
dan baıka bir de pek 
iktısadi tarafı vardır 
motörs\jz harbedilemc 
terlerse petrolle işle! 
man - İtalyan grupunu 
cı olan petrol yakın ş 
raklanndan çıkar. Fak 

'in ha
t rafın-

liz gazetesinin makale 
oteıinde fikirler.in 
hususunda manidardır 
bahis olan Rusya ile i t 

Bu ittifakın akdi ln 
le Türkiye, Türkiye i 
ve Türkiye ile Rusya 
ki anlaımalan meriye 
cak•ır $imdilik 

mühim 
çıinkü 

karGı müdafaa hususunda kar -
şılıklı şifahi beyanata inhisar 
eden İngiliz • türk paktı Kara -
deniz gibi Balkanlara da şamil 
uzun videli bir ittifak haline 
kalbolunacaktır. Bu ittifak mu
cibince, Tıirkiye İngiltere ile 
havada, karada ve denizde iş -
birliği yapmayı teahhüt ede -
cektir. Bu işbirliğinin Filısti
ni, Süveyş kanalını, Mısır'ın 
garp sahilini ve Sudan'la Ha -
beşıstan arasındaki sınırları or
teceği soyleniyor. Balkanlarda 
Türkiye, bir taarruz halinde 
Yunanistan ve Romanya'nın 
mudafaası isine iştirik edecek
tir. 

Askeri bakımdan en mühim 
nokta muhakkak ki başlıca türk 
kuvetlerinin on iki adaların 
karljısına ve boiazlara nakli o
lacaktır. 

Bu nakil ameliyesi eğer ya -
pılmış değilse yapılacaktır. 
Türkiye Sovyet Rusya'nın t • 
ran'm, Irak'ın (ve 1nı:iltere' • 
nin), Suriyede birleşmiş olan 
Fransanın dostu ve miıttefiki
dir. Bu itibarla rus, ırak ve 1-
ran hudutları hususunda hiç 
bir korkusu yoktur. Balkanlar 
haritasına bir goz atılınca si -
yasi ve askeri bakımdan vazi
yet şu şekli arzeder. 

Siyasi bakımdan bir Balkan 
anlaşması vardır ki Romanya, 
Yugoslavya, Yunanistan ve 
Turkiye'den murekkeptir. Bu 
dort devletten Türkiye ve Yu
nanistan biribirlerine karşılık -
lı surette dayanmaktadırlar ve 
deniz cihetinden lngiltere'ye 
istinat ederler; Romanya ise 
Polonya ve Sovyet Rusya'ya 
dayanır. Bir harp halinde yu : 
goslavya'nın coğrafi vazıyetı 
dolayısiyle bitaraf k~l~cağı ve 
Bulgaristan'ın kuvetlının tara -
fını tutacağı sanılabilir. 

V aziyet bOyle olunca Bal
kanlarda biri birine kar

şı iki askeri mıntaka röze çar· 
par: bir İtalyan ordusunun 
tahıit edildiği Arnavutluk mın
taksı: İstanbul'la Edirne ara -
sında bir tıirk ordusunun ta -
haşşut ettiği Trakya mıntaka -
sı. Çanakkale boğazı dıişmana 
kapalı olduğu için bu ikinci 
mıntaka Aıya'ya doğrudan 

doğruya merbİıttur; birincisi 
Otrant kanaliyle halya'dan ay-
rılmaktadır. Bu kanalde İtalyan 
nakliyatı mü,kül saatler eeçi -
rebilir. Balkanlarda bir askert 
harekete ıiriıecek olan İtalyan 
ordusu ancak sırp Makedonya
sının üstünden geçmek sure-
tiyle Bulearistan'a yardım e -
debillr; efklr umumiyeai hal
ya'ya pelı: huaumet bealiyen l -
talya'nın buna razı olm11ına 

ihtimal yoktur. Diğer taraftan 
Buleariıtan buıün Türkiye'nin 
karııısmda nispeten zayıf bir 
askeri devlettir; ıırp Make • 
donyasından eeçmek için bir i· 
talyan teşebbüsü Romanya, 
Yunanistan ve Türkiye tara -
fından Balkan muvazenesini 
değiştirmeye matuf bir teıeb -
büs telakki edilecek ve derhal 
bir reakıiyon uyandıracaktır. 
Böyle bir reaksiyona muhale -
fet etmiye kalkıştığı takdirde 
bu hareketi Bulgariııtan'a ba -
halıya mal olacaktır" Yani Yu
goılavya'nın bitaraflığı Bulga
ristan'ın da bitaraflığını icap 
ettirmektedir. Bu faraziyeye 
göre Romanya cenup tarafın -
dan tamamen himaye altında -
dır fakat İtalya Arnavutlukda 
abloka altındadır ve buradan 
hiç bir ı;uretle dı&arı tasamaz. 

Kısacası, İngiltere, Türkiy,e 
ile birle&mekle yalnız Mısırı 
ve yakın şarkı müessir surette 
korumuş olmuyor, fakat Bal -
kanlarda da kuvetli bir vaziyet 
kazanmış oluyor. İngiltere t • 
talya'yı son derece müşkül bir 
mevkie koymUGtur. 

İtalya ergeç ve belki sanıl -
dığından daha erken bunu anla
maktan ecri kalmıyacaktır. 

La Tribune des Natione 

[ İçimizdeki Şeytan 1 
Tefrika N : 66=Yazan: Sabahattin ALI-dl 
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İngilfere'nin silahlanması 
Kanun tam neticesini verdiği zaman, nizami ordunun mev

cudu sulh zamanrnda hemen bir milyona çıkacaktır. 
200.000 Askeri mükellefiyet dolayısiyle silah altına alınan 

milisler 
200.000 Nızami ordu 
170.000 Nizami ordu ihtiyatları 
420.000 Territoriale ordusu 

990.000 Adam. 

~ımdı gerıye sılablanma, tıılim, Jcışlalar gibi üç mühim 
meselenin halli Jcalıyor. Bu meseleler nizami ordu ile territo
riale ordunun yarısı için balledılmiş olsa bıle yef!İ mi/ıs/er 
hususunda tamamiyle ortada kalıyor. Fakat B. Nevılle Chem
berlain'in ve B. Hore Belisha'nın nutuklarından sonra İngiliz 
ordusunun harp halinde, bir bç balta ile bir .kaç ay arasında 
otuz kadar fırka çıkarabileceği soylenebılir. . . 

Boylecc İngilizler 1914 dekınden daha iyı' vazıyettedırler, 
ve hadiseler lsc111ya doncrse, "lngilteıe'yi havada ve denizde 
olduğu gibi karada da yanımızda bulacağımıza emin olabili
riz.'' 

Bununla beraber 46 milyon nuluslu Buyuk Britanya'nın 
gostermiş olduğu takdire değer bu gayret acaba kafi midir 
suali hatıra gelıyor? 

Bır harp çıktığı takdrrde derhal b.utiın dunyayı saracak ve 
dtrhal büyuk bir şiddet kesbcdecektır. 

O zaman Avrupa'da, mahdut muddetleı zarfında, mühim 
miktardıı asktr tahşit etmek icap edecektir. lngiliz dostları
mız muhakkak ki bunu bilmiyor değildırler. Britanya bükü
meti yalnız bır sınıfı silah altına davet etmekle - onu da 
merhale merhale - bilhassa efkar umumiy~nin reaksiyonuna 
meydan vermemeye çalışmış olacakt11, fakat emin olabiliriz 
k~ - adamıti~_ariy~e . d~ materyel. ıtibariy/e de imkanları ge
nış olan - muttelıkımız B . Belısha'nın avam kamarasında 
te_k~arl~dığı gibi "b~r. harbın daha başlangıcında. memleketin 
gırışmış o/dutu hancı teahbütleri müessir surette yerine ge
tirebilecek" kuv~tli bir ordu yaratacalt.trr. 
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Para harbi 
1939 da silahlanma 

Almanya 
İngiltere 

Japonya 
Sovyetler 

Fransa 

: 2 günde bir milyar frank 

: 3 " " .. 
: 4 " " " " 
: 5 günde 3 ila 4 milyar frank 

: Haftada bir milyar 

Para harbı artık başlamış -
tır. Almanya 1939 da 

orduları için, 1915 dekinden, 
yani umumi harop içindekin -
den fazla para harcamaktadır. 

Almanya askeri masrafları -
nın rakamını gizli tutar. Bu • 
nunla beraber Foreign Policy -
Asaociation bunların yekünunu 
ııeçen sene 4.400 milyor olarak 
tahmin ediyordu. Bu sene A • 
vusturya Moravya ve Bolıem· 
yanın ilhakından sonra bu beı 
milyar eeniş ölçüde aıdmıı o
lacaktır. 

Yani takriben 200 milyar 
frank. 

İngiltere asgari olarak 112 
milyar sarfedecektir. Bu, ge • 
çen nisanda sir john Simon' • 
un avam kamarasında bil.dirmiş 
olduğu ve bu kadarla iktifa o
lunmıyacağını hemen ardından 
ilive ettigi rakamdır. 

Fransa heniız senede 55 mil
yar aarfeder. 

Sovyetler birliğine eelince o 
40 milyar rublelik bir harp büt
cesi ilin etmiştir ki bu 300 mil
yar franga tekabül eder. 

İtalya'nın, Japonya'nın Ame
rika'nm askeri mükellefiyetle • 
rlni bunlara ekleyin, dünyanın 
silahlarına bu 1939 senesinde 
günde 2 milyardan fazla ı;ar -
fettiği neticesint varırsınız. 

Silahlara aarfettiği ;ıarayla 
dıinva. her gün, boş oturan 200 
milyon adamı besliyebilirdi. 

Fransa bu sene mlidafaasına 
tahsis edeceği para ile iki üç 
milyon aileyi banndırabilecck 
bir milyon bahçeli ev inıa ede
bilirdi. 

Yahut da, dofduğu gün her 
fransız yavrusuna 90.000 frank 
ödiyebilirdi. 

B. Hitler bu seneki askeri 
masraflarını kaldırmakla her 
alman ailesine bir otomobil h&-

diye edebilirdi. 
Yahut her etin halka 30 mil

yon kilo tereyaiı dağıtabilir -
di. 

Yahut da her alman işçisine 
altı ay ücretli mezuniyet vere
bilirdi. 

İngiltere, yeni hizmete a-
lacağı aalı:erler için 1a -

mar1adıiı hlki JaunaıJarla 4.800 
kilometre, yanj Londra '<lan 
Nevyork'a kadar olan mesafeyi 
örtebilirdi. 

Bciylece ölüm iıine tahıis o
lunan bu paralar nereden geli
yor? Bunları nereden alıyor • 
larl Bu daha ne kadar zaman 
bciyle devam edebilir? Ve na
sıl nihayet bulabilir? 

1939 un tohum halindeki har
bı için yatırılan sermayeler u
mumi harpteki usullerle top -
!anmaktadır: biraz vergi (çok 
değil}, bir çok istikraz ve muh
telif ölçude bir enflisyon. 

1914 de iktısat ilimlerinin 2 
ile 2 dört eder gibi harbın üç 
aydan fazla devam edemiyece -
ğini ispat etmiş olduiu hatır -
larda mıdır? 

Bu harp, halbuki, dört sene 
ve dört ay devam etmİ$tİr. 

Niçin mi? Çiinkü iktısatcılar 
her şeyi düşünmüşlerdi, yalnız 
bir şey müstesna: sahte para. 
Ve yalnız yapılıp da ödenmi -
yen istikrazları. 

B. Hitler'in idaresi altında 
üçüncü Rayh yakında buyük 
harbılı sonundakine benzer bir 
vaziyete dıiıecektir. Gerçi if -
lis etmek sanatı ıu son sene -
!erde bir hayh terakki etmiştir 
ve Almanya içinde yaşadığı ya. 
n iflis vaziyetini turlü uaan-
nularla örtebilir. Resmi mark 
ölmüştıir. Fakat kambiyo mu
rakabesi bu ölümü halktan giz
lemek imkanını veriyor. 

kelimeler kullanıyordu. Sonra misallerini de mazi

deki icraatından değil, yazdığı eserlerden almağı 

tercih ediyordu. 
Macide bu sırada Bedri'nin de içeri girdiğini 

gördü. Ömer hemen eliyle iıaret ederek arkadaıını 
yanına çağırdı: 

"Eski ve meıhur adamlardandır. Çok büyük me- "Gel, beraber oturalım!" dedi. "Bizim ismet Şe
rif bütün batından geçenlere rağmen akıllanmamıı, 
boyuna ukalalık edip duruyor. Şimdi bir laf atıp 

kızdıracağım!" 

muriyetlerd ulunmuıtur. Şimdi mütekait, fakat 
fikirlerinde erkesi istifade ettirmek ihtiraıını 
muhafaza e ıyor. Dikkat et, çok yaman laflar e
der!,, dedi. 

Gelenle irer iskemle bulup iliıtikten sonra ko-
nuşan zat t :rar söze baıladı. Uzun uzun bir çok 

teylere tem etti. Asıl neyi kasdettiği pek anlatıla
mıyor, sade mesela, lsttnbul'un sokaklarını ta

mirden, Av pa'ya giden talebenin barlarda ıez
mcsine; kö. 1 ye traktör verilmeıinden, Almanya'· 

ya olan büt satııına kadar her mevzua uğruyordu 

Bir aralık, ı mleketi idare için mümtaz bir zümre
ııin vücudu lüzum gördüğünden ve bu zümreyi a

Jdade yoldan elde etmek guç bulunduğu için her 
mektepten ınıf baıılan toplayıp ayrı bir rejim al

tında ve ayrı hir tahsil ile yetiştirmek mümkün ola

t: ağından ba etti. Her fikrini takviye için kendi ha

yatından ve ek zengin olduğu anlaıılan mazideki 

i raatından isaller getiriyordu. 
Bir köıede cigara içip etrafı süzen muharrir lı

met Şerif, mütemadiyen konuşan mühim adamın 

uefes almak için yaptığı bir fasılayı yakahyarak sö

ze baıladı e kendisi de ayni akibete uğramamak 

ıçin kelime ve cümleler arasmda ufak bir boşluk bi· 

le bırakmadan anlatmağa koyuldu. Aynen kendin

den evel konuıan zat gibi bin bir mevzua atlıyor, 

fakat daha karanlık bir lisan ve daha göz boyayıcı 

Bu sırada büyük muharrir: 
"içtimai bünyemizin tetekkülünde mühim amil 

olan bu donelerin kütle paikolojiıi Üzerinde ve ma
teri tefekkürün tekevvününde nasıl bir ıeyir ile mü
eaair olduklarını romanlarımda uzun uzadıya tef· 

rih etmiıtim!" diyordu. 
ömer hayretle sordu: 

''Üıtat ıizin romanlarmız da var mı?" 
ismet Şerif hiç beklemediği bu cehalet tezahürü 

karıııında: 

"Okuma yazma bilenlere sorun!" demekle ikti
fa etti. 

"Ben sizin ara ııra makalelerinizi goruyorum, 

fakat romanınız olduğunun farkında değilim •• Her 
halde okunmuyor!. •• " 

Şair Emin Ki.mil, arkadaıı ismet Şerif'e yapılan 
bu hücumdan memnun olduğunu belli edecek kadar 

mütebeaaim bir yüzle onu müdafaaya kalktı: 
"Aman, dostum, "Yara" romanı, pek rağbet 

görmemit de olsa, edebiyat tarihimize ginniıtir!" 
Yara, lamet Şerif'in hakikaten en çok iami zik

redilen eseriydi ve aıağı yukan, kendisine çocuklu

ğunu ve gençliğinin bir kısmını zehir eden ve onu 

daimi tekilde ıakat bırakan boynundaki yaranın hi· 

Hariçten aldığı şeyleri öde • 
mek müşkülatı Almanya'yı id
halitını asgari hadde tahdit et
miye sevkediyor. Almanya ken
di kendini otarşiye mahküm e
diyor. Tabii Jtalya da ayni yo
lu takip ediyor. Kömürle kau • 
çuk veya benzin imal ediliyor. 
A(aç kutüklerinden şeker is -
tihsal ediliyor. Ve meşe ağacı
nın meyvası kahvenin yerini 
tutuyor. Bu suretle bazı şeyle
ri hariçten getirmek mecburi -
yetinden kurtuluyorlar, fakat 
memleketin dahili açığı bu 
yüzden artıyor. 

Milletleri kesif bir surette 
borçlanmıya ve imkanla

rının en zenginlerini sillihlan -
mıya hasretmiye sevkeden bu 
para harbının sonu ne olacak
tır1 

Bu harbı açmış olan dikta -
törlerdir. Bu sayede bir çok 
şey kazanmışlardır. B. Hitler 
tayyareleri ve topları sayesin -
dedir ki ve demokrasiler henüz 
hazır bulunmadıkları içindir ki 
geçen eylülde muvaffak olmuş
tur. Gene harp vasıtalarının 
heybeti sayesindedır ki geçen 
martta silah atmadan Moravya 
ve Bohemya'yı işgal etmışti r. 

Fakat tehditle fetihler yolu 
artık kapanmış gorunmektedir. 
Harp şantajı karlı bir iş ol
maktan cıkmıştır. Çunkiı de • 
mokrasiler artık gurıiltuye al -
dırış etmiyorlar. Kuvetleri 
artmış ve ı;ilahlanma tempoları 
hızlanmıştır. 

Tank, tayyare ve topların 
miktarı itıbariyle totaliter 
devletler önceden mağlup gö -
runmektedirler, çunkıi demok
ratik devletler yarışa girmeye 
kati karar vermişlerdir. 

Berlin ve Roma yarın bu be
daheti anlıyacaklar mıdır? Ve 
o zaman silah yarışı denen bu 
ölıim yarışına bir nihayet ver
miye razı olacaklar mıdır? 

Avrupa ancak boylece tor • 
nir.tan etmek suretiyledir ki 
gunun bırinde şimdi ateşle oy
nar gibi oynadıfı iki tehlikeden 
kendini koruyabilecektir: harp 
denen intihar tehlikesi, ve ih • 
tilaıi doğuracak olan iflas teh
likesi. 

A. L. J~une - Paris - Soir 

sadiyle de, almanlar, kuvet
lerinin yalnız yedide birini 
tahsis edeceklerdi. Yeni bir 
"Cannae", bir cihan harbı 
"cannae"sinin planı hazır -
lanmıştı. Bu planın gerçek
leşmesi için de, alman ge -
nel kurmayı, uzun yıllar 

gerek orduyu, gerek mem -
leketi hazırlamıştı. 

İmparatorluk kumanda 
heyeti, cihan harbı çıkma -
dan çok evel, taktik işlerin 
büyük bir kısmını, Şlifen'
in taarruz pl5.nına göre hal
letmişti. Bu işler, Belçika 
ve Fransa'nın sınır boyun -
daki yerlerini gösteren ha -
ritalar üzerinde nazari ola
rak hal ve fasl edilmişti. 

Fakat, Şlifen, Prusya 
yunkerlerinin mümessili ol 
duğu için, menfaatlerini o
nun planiyle telif edilir bir 
mahiyette görmiyen bazı 

alman mahfillerinin muha
lefeti ile karşılaştı. Bu 
mahfiller ve hususiyle en
düstriciler, bir endüstri 
bölgesi olan Bavyera'ya gi
den yolları, velev ki bir iki 
ay için olsun, emniyet altı
na alınmamış bir halde bı -
rakmağa razı değildiler. Bu 
mahfillerin tazyiki karşı -
şında, alman imparatoru, 
genel kurmay başkanı Şli
fen'in yerine Moltke'yi ge
tirmek zorunda kaldı. 

Moltke, bu endüstrici 

mahfillere tavizler yapma

yı kabul ederek, Şlifen'in 

planını tadil etti. Bunun ü

zerine, kuvetlerin bir kıs -

mını, Bavyera'ya giden yol

ların emniyeti için çeke
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12.30 Program 
12.35 TÜRK MÜZİCİ : 

1 - ----~------- N evaser 
peşrevi 
2 - Sadettin Kaynağın - Ne
veser şarkı - Hicranla harap 
oldu. 
3 - Seli.hattin Pınarın - Ni
havent şarkı - Hali yaşıyor. 
4 - ------------- Santur 
taksimi 
5 - ----------------- Niha -
vent şarkı - Körfezdeki dal -

· gın suya bir bak. 
6 - ------·-----·-- N eşetki -
rın mahur şarkısı - Gücen -
dim ben sana 
7 - Mahur saz st•naisi 

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

13.15-14 MÜZİK (Karışık pro-
gram) 

19.00 Program 
19.05 MÜZİK (Melodiler - Pl) 
19.15 TÜRK MÜZİGİ (İnce 

saz faslı - SAFİYE TOKAY' 
m iştirakiyle) . 

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

20.15 Neşeli plaklar - R. 
20.20 TÜRK MÜZ1Gt : 

1 - --------------·- .Rast 
peşrevi. 

2 - Abdi efendinin - Rast 
şarkı - Senin aşkınla çak ol -
dum. 
3 - Faik beyin - Rast şarkı -
Bir dame düşürdiki beni. 
4 - ---------- Tanbur 
Taksimi. 
5 - LOtfi Beyin - Hicazkar 
$arkı - Sana noldu gönul. 
6 - Arif Beyin - Hicazkar 
oarkı - Açıl en goncai sad -
berf. 
7 - Arif Beyin - Hiiaikir 
şarkı - Güldü açıldı gene 
8 - ----·-·-·----- Acem kürdi 
şarkı - Bir vefasız yare düs
tüm. 
9 - Şemsettin Ziyanın - Hi
caı şarkı - Kim görse seni. 
10 - ---------- Halk 
~ürküsü - Akşam olur kervan 
ıner yokuşa 
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21.00 Konuşma (Ziraat sa•~~· 
21.15 MÜZlK (Flüt solo -(1/ar 

kerrem Berk: Tremolo 
yasyonlu parça) et 

21.25 M üZlK: (Küçuk ~~~): 
tra - Sef: NEClP AŞ od 
1 - ltalo Azzoni • Mel ıa~ 
2 - Raffeale Valente - U) 
bir memleketten (Seren•~...s 
3 - J. Strauss • Hızlar 
(Vals} 

21.45 Konu~ma • 
22.00 MÜZiK (Küçük orkel: 

tra: Şef NECİP AŞlC11t)1 • 
4 - Fritz Rektenwald • 
yana müzikleri (Vals) ıır 
5 - Emmerich Kalman· el. 
nimle beraber Varsitine ~ı· 
6 - Heuberger - Şarkta e411 
&imli sıiitinden) Çeşıt' 
parçası. • 
7 - Delibes - Kopely• bl 
lesinden rotpuri. J'I 

22.40 MÜ Z K (Operetler.· • 
23.00 Son ajans haberlerı. sibJ' 

raat, esham, tahvilat, kaJll 
yo - nukut borsası (fiyat~~) 

23.20 MÜZİK (Cazband • 
23.55-24 Yarınki program. 
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20 Prag - 20.15 Sarbriı!0 • 
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ma, Bratislava. g~I 
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Prag- 19.40 Beromü~:! ı 
21.10 Kopenhag - :ıv",... 
Breslav - 20.30 Paıfl z 
20.40 Doyçland z ender - ııtf 
Viyana - 21.45 Lükseınb s 

ODA MUStKtsı: 18 Laf9 
- lrJ.15 Münib. oJ 

SOLO KONSERLERİ : 1'/I 
Kolonya, Münib -16.30 
şova - 17.30 Stokholın ..... 
Sarbrük - 18.30 Doyçll 
Zender. 

NEFESI.1 SAZLAR (fıil~ 
s.) : 12 Ha~urg - 1 

O:G~Or:::ı:~l~Rİ Vg JC ı 
ROLAR : 8.10 Kolon>"~ 
18.5 Königsberg - ıs.3011 lonya - 19 Laypzig - !'. 
Hamburg - 22.15 StoJtlfı 

HALK MUSİKİSİ : 
Prag - 19 Lil - 21.30 ~
- 22.30 Ştütgart - 23 
dapeşte (Sifan Orkestrası 

DANS MÜZ Ct : 9.30 ?ti 
-21.30 Tuluz - 22 141 
Ceneri, Sofya - 22.ıs ~ 
ransa - 22.20 Sottens-- S 
Breslav, DroytJriç - 22 • .f 
yon, Paris - P.T.T. ~ı 
Floransa, Lüksemburı,::,.. 
no, Roma - 23.5 Lon~ 
Recyonal - 23.20 LoıtO"" 
Recyonal. ~lifen plamnın 

rek, sağ cenahın zararına -----------------------

olmak üzere sol cenahı tak- Çemberci fer İngiltere, bütün ci~ 
akim kalııı viye etti. yayılmıı olan imparat°d 

Moltke'nin planına göre, 
Alman propaganda baka

ğu için, ancak pek el., 
hallerde, o da istemiY~. 1t!j 
temiye kan dökmü,tiifyt 
mumıyet ıtıbanyle, o. ; 

Alman genel kurmayı da
ha do rusu, başlarında aı -
man imparatoru bulunan 
Prusya yunkerleri, yıldı -
rım süratiyle evela Fransa
yı, sonra da Rusya'yı inhi -

zama uğratmak suretiyle, 
ilk cihan harbını bitirmeği 
akıllarından geçirmişlerdi. 

Bu tasavvurların gerçek -
Jeşmesini ise, Şlifen'in 

meşhur planı mümkün kı -
lacaktı. 

sağ ve sol cenahlar arasın -
nı Göbbels'in Fölki§er Be-

A.,t,.: ı ... ,nr•" -=#<>r ""' ":~ " • 'f - ' 

du; halbuki, Şlifen'in pla-
"""' ..... ÔWM'°'""'""'• .. U~ JU•l.M• 
daki başlık altında neşret

tiği makaleden: 
di imparatorluğunun , 1 nında bu nispet 6 : 1 olarak 

derpiş edilmişti. Bundan 
başka, alman ordularının 

sağ cenahı, Paris'i, Şlifen'
in planında derpiş edildiği 
gibi, garpten değil, şarktan 
çeviriyordu. 

Avrupa kıtası, git gide, 
yer yüzünün iki düşman 

karargahına taksim edilmiş 
bir parçasını andırmakta -
dır. 

Biribirine düşman olan 

bu iki karargahın mahiyeti, 
biri yer yüzündeki bütün 

deti, refah ve emniyt~ 
çin, başka milletlerin 
etmelerini tercih etınt~ 
dir. Onun bu temayüli\ıf 
mızı bir iz gibi, bütün 1 

r : tarihinde görütıne~ 
dir. Bu temayülün sebtr 

ri, bir çok asırlar içi 
türlü türlü şekillere ~ 
miştir; fakat, takip ed

1 

gayeler hiç değişmeınit1 
Bu plana göre, alman or. 

dusunun esas kuvetleri, 

Belçika üzerinden Fransa'
ya sarkacak, Farisi garbın· 

dan çevirecek ve fransız 

ordusunu İsviçre hududu • 

na doğru sürüp tıkayacak -

tı. Şlifen'in kendi planına 

göre, çevirme manevrasını 

üzerine alan alman ordusu
nun sağ cenahı için, alman 

ordularının yedide altısı 
tahsis ediliyordu. Merkez -
deki ve sol cenahtaki fran
sız ordularını tutmak mak-

Askeri ve stratejik olan 
bu değişiklik de bir yana 
bırakılsın, er{ternasyonal 
vaziyet de bam başka bir 
şekil aldı. İtalya, harbın 
başlangıcında bitaraflığını 
il ;n edince, İtalya hududu
na tahsis etmiş olduğu ku
vetlerini, Fransa, Alman -
ya'ya karşı kullanmak im -
kanını buldu. Bundan baş
ka, Belçika ordusu, fransız 
ordusiyle birleşmiş olduğu 
halde, Avusturya - Maca
ristan orduları, ayni za
manda hem Rusya'ya hem 
de Sırbistan'a karşı har -
betmek zorunda kalmıştı. 

servet ve ham maddelere 
sahip olmak, öbürü ise, bu 

mülkiyetlerden istisna e -
dilmek vakıasiyle taayyün 
etmektedir. Bu, param par-

ça olmuş, binlerce acı ve 

dertle mustarip olmuş olan 
Avrupa kıtasında gittikçe 

artan gerginlik de, zaten 
bundan ileri gelmektedir. 

Britanya imparatorluğu
nun menfaatlerini, müm -
kün mertebe başka millet -
terle korumak, ingiliz poli -
tikasının eski bir temayü -
lüdür. 

Bugün de, bu gayelt~1 
ne ayni gayelerdir. frtgı 
re'nin, azami bir diplO ·~ 
gayretiyle, Almanr' 

1 
etrafına çevirmeğe çatıt 
ğı ç e n b e rden ın• 

Rayhş'ın kalkınması"' 
gel olmak ve bu suretlt·~ 
rek ana vatanda, gere1' 

1 

paratorluğundaki saadt\ 

refahını, Avrupa tnU.,,V 

nesiyle temin etmektir· 

F. Çermifot-
Doyçe Saytung 

kiyesiydi. Ömer, insafsız bir kararla hücumunun 

arkasını bırakmadı: 
"Yapma, canım!" dedi "Yara romanı hakikaten 

fena değildi... Bak, ıimdi aklıma geliyor ••• Bir za

manlar ben de okumuştum ••• Lakin hep beraber dü

ıünelim: bu roman bir adamı edip ve romancı yap
mağa kafi midir? Bir insan ki, ömrünün sekiz, on se· 
nesini feci bir derdin pençesinde, bütün hisleri ve 

dütünceleri bu derde bağlı olarak geçirmiıtir, eli 
de, ekmek parası için sürü sürü yazı yazmak saye

sinde, iki lafı yan yana getinneğe müsaittir, artık 
ömrünün bu en büyük ve belki yegane hadisesini 

biraz alaka ve bir çok merhamet çekecek kadar ka
leme alamaz mı? Yara romanı doğru dürüst huru

fatla basılsa altmış yelmit sayfa ancak tutar ••• Her

kesin itiraf edeceği tekilde, tekniği de oldukça bo
zuktur. Büyük eıer, sanat muvaffakiyeti dediğiniz 
bu mu? Şu halimde ben ismet Şerif'in çektiğini çek

sem, böyle bir fasıllık bir roman kıvırırım ••• Bence 

sanatkar, kendinden baıkalarını vermeğe baıladığı 
zaman sanatkar olur! •.• " 

ismet Şerif'in eğri boynu omuzlarının Üzerinde 

kıp kırmızı kesildi. Titreyerek bağırdı: 
"Ömründe üç satır yazı yazmamıı bir herifin 

mütaleaları daha başka türlü olamaz ••• Sokakta a· 
yakkabı boyayan bir çocuğun iıine müdahaleyi sa

lahiyetimiz dııında sayarız, halbuki bir sanatkarın 
itine burnumuzu sokmağı en tabii hakkımız adde
deriz ••• Çizmeden yukarı çıkmak bizim yarı münev
verlerin en bariz vasfıdır! ••• " · 

Ömer güldü: 

"Boyacının meslek ve usullerine kanşmam, yal

nız pabucumu fena boyana bunu anlamağa gözüm 

müıaittir, itiraza da hakkım vardrr. Eğer sanatkar-

lar eserleri hakkında söz söylemek salahiyetini y•l· 

nız meslekdaılarına verecek olurlarsa gene kendi• 

leri ziyan ederler, çünltu onlar biribirlerine kart• 
bizim kadar da insaflı değillerdir!" 

Bir kaç kiıi güldü. Emin Ki.mil, ismet Şerif'İ 
tekrar müdafaa etmek için söze baılamıt gibi yap•• 

rak lafı değiıtirdi, evela hiç kimse onun ne söyledi• 
ğini anlıyamadı. Fakat yavaş yavai, yeni daldığ• 
İslam tasavvufundan bahsettiği meydana çıkt•• 
Genç ıair bir sene gibi az bir zamanda Buda'yı, t>• 
otse'yi deneyip bırakmıt, nihayet Muhiddini Arabi 

ile Hallacı Mansur'da karar kılmııtı. Yeni öğrendiiİ 
ve yanhı telaffuz ettiği arapça ibareler söylüyof 

münasebetli, münasebetsiz beyitler okuyor; 

Mansur enelhak •Öyledi, 
Haktır •Ö%Ü1 Hak •Öyledi. , 

dedikten sonra bu hikmetin nasıl tefsir edildiğin• 
görmek için gözlerini kırpıfhrarak etrafına bak• • 
yordu. 

Masanın batında oturan ak saçlı reis : 

"Emin Ki.mil, bir ıiir okusana!" diye tutturd\I• 
Genç ıaire ve onun alaka verici istihaleleriıt' 

hayran olan bir kaç kiti daha israr ettiler. Hertıe' 
sustu, ve tair yerinden kalkmadan, derin ve old\11'• 

ça tatlı bir sesle uzun bir ıiir okumağa ba§ladı. 
Bu manzumede, türkçede mevcut' bütün tıol"' 

kunç kelime ve mefhumlar bir araya toplanmıt ıi· 
biydi. Böylece tüyleri Ürperten bir tesir elde edil• 

mek istendiği anlatılıyordu. Kızılca kıyametlerde"' 
gaiplerden gelen ıeslerden· arap bacılardan, k•ol• 

şaf aklardan, ateılerden, zehirlerden, vehimlerdeı' 
ve bir yerinde de, Vilhelm Teli gibi elmaya ok atat' 

bir adamdan bahsediliyordu. Fakat bu ok ateıteıt 
ve bu elma ruhtandı. (Sonu var) 
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1 Avis Yunan mektep 
gemisi İstanbul' da 

Böğürtlenden güzellik 
. Bu mevsimde kırlarda gezerken ı ra §ehirlerde birçok delikanlıları 

çıtlerin araııhda böğürtlen ağacına kendilerine dikkatli dikkatli bakh· 
tesadüf ederseniz - dikenlerine 'pa- ran esmer renkli ve sarı entarili 
Çalarınızı kaptırmamıya dikkat et - kızların kıvrak ve iıveli yürüyüıle
rtıelde beraber - yabani yemiıtir di- ri de "SİZİ böğürtlendeki iyotun fazi
!~ onu hakir görmemelisiniz. Bö- letine inandırmıya elbette yetiıir. 
&urtlenin kendine mahsus hiç bir Böğürtlenin kahramanlar k

0

a
~ezi!eli olmaıa bile, ahududu ile nının aktığı yerden yetiımiı olmaaı-

Muharririn mesuliyeti 
İstanbul, 7 (Telefonla) - Avis isim 

1i yunan mektep gemisi bugün &aat 
14.30 da İstanbul'a geldi ve şehri top
la selamladı. Selimiyeden atılan top -
larla da buna mukabele olundu. Gemi 
salı pazarı önünde demirledikten son
ra vapurla karaya çıkan kumandan e
vela vali muavini B. Hudai Karata -
ban'ı, sonra da İstanbul komutanı ge
neral Halis Bıyıktay'ı ziyaret etti. Bu 
ziyaretler bir müddet sonra iade olun
du. Bu akşam saat 20.30 da dost yu • 
nan mektep gemisi komutanı şerefine 
belediye tarafından Parkotelde 40 ki
şilik bir ziyafet verilcektir. Yunan de 
niz talebsi de deniz talebemiz tarafın
dan karşılanarak Parkotelde izam ve 
ikram olunmuşlardır. 

.•r cınsten olması ona bir ıeref ve- nın kimyaca delili de terkibinde r:·. B~.ğürtlenin o kibar yemiıe nis- yüzde bir miligram çelik bulunma
b t~ Ylizünden kazandığı ıereften ;ıdır. Kanm mühim unsuru olan bu 

llfka, kara dutla da gene bir cins- madenin daha fazlası bizim taze 
teıı olmasından dolayı bir de de- yemiılerden ancak kara dutta (% 
~o~ra!lık cihetinden böğürtlen da- 1,56 miligram) vardır. Fakat buna 
'b~ ılerı bile gitmiıtir: kara dut ucuz karıılık böğürtlenin ıekeri ve albü-
ır Yemiı ise de az çok bir parayla mini biraz daha fazla olduğundan 

~atıldığı halde böğürtlen, ayağına daha iyi beslediği gibi, kara dutun 
b~da~ .. gitmek ıartiyle, kendisini madenleri tamam olmadığı halde 

Usbutun bedava teslim eder. böğürtlende bir tanesinden başka, 
. Vakıa, b~ğürtlenin dikenlerinden hepsi vardır. 
~rıci~eden yemiıini yiyebilmek Onda yalnız çinko madeni bu-
~>:lıce güç bir iıtir. Fakat onun ye- lunmadığından kırda bol bol bö

rtaıııni koparırken eliniz biraz kana- ğürtlen yedikten sonra dönüıte bir 
~·bil~ bununl• iftihar edebilirsiniz. bardak limonata içerseniz, yorgun· 
UJıku böğürtlenin efsanesine göre luğunuzu geçirmekle beraber, hem i efıaneler, tabii, hiç bir vakit ya- o maden hem de - böğürtlen bu-

l
an söylemezler • onun ağacı, vakti- lunduklarından henüz bir haber 
e b. · 

Ü •zırn Bergama'da mermer taılar çıkmıyan - vitaminleri tamamla· 

11 
zeriııde kabartma resimleri bulu • mıı olursunuz. Limonun suyundaki 

d •n, Devlerin kanlarının aktığı yer- 0,0050 miligram nisbetindeki iyot 
l"e~ bitnaiıtir: böğürtlenin dikeni e- da böğürtlenin vereceği güzelliği ar 
~lliail den biraz kan alırsa onu, ken· hrır. 
'Q etj . 
d nı Tannlarla cenk edecek ka- Şu kadar ki, kırda gezmekten 
'tı.~r ceaur gören kahramanlarm ka- karnınız acıkmıı olup da biraz ek
~~e .kanıtırmaya layık görmüt de- mek yerseniz, böğürtlenin alkalenli 

tır... ği yüzde 5,57 derecesinde olduğun-
c Zaten Tannyla da, kendileriyle dan ekmekteki 7,50 derecede asitli
ç enldeten kahramanlann kanından ği tamam karıılayamaz. Onun için 
1 ıkan böğürtleni beğenmit olacak- francala yemelisiniz. Onun asit de
dllr~ ki. eski zamanlarda bizim Ulu- recesi 6,12 olduğundan böğürtlenle 
~lda taht kurmuı olan Tannlann aralanndaki - tabii aksine - fark 

tuhafı Silen'in çokça ıarap İçtiği pek az kalır. O kadarcık farkı da 
t'ecelerin sabahında mahmurluğu böbrekleriniz yorulmadan düzeltir. 
:eçl il'lnek için o zamanlarda Ana· Kırda gezdiğiniz gün serince o-

o Udak" • k 1 •• 1· ol ı perı ız arının en guze ı lup da boğazınız biraz kızannıı o-
r· il~ Egle'yi çağırtarak onun elle- tursa böğürtlenin yapraklarından 
.. •y e, kendisinin alnına ve ıakakla- getirmeği unutmayınız. Onları suda 
·•na b ·· ~ ·· diiiü ~gurtlen yemitinden sürdür- kaynatarak gargara yapınca kırık-

rıvayet edilir. hk geçer. Böğürtlen yapraklarının 

b• Bu rivayeti çıkaran Virjil büyük auyuna Ankara balından da biraz 
•r tair · d • .. •· 1 d k • · dah · · 1 d" ıse e, ıaır ıozu ya an ır, atarsanız tesırı a ıyı o ur. 
•Ye onun ·· ·· • l G A d aozune ınanmazsanız a - . • 

~ .;nııuı .. olursunuz. Çünkü böğürtle· 
'ti." etı ıuzel peri kızının eli değdiği
~:~~~di bir delili vardır. O da bö
•ICTır:-'8- *-lcll.a-ı,. -.. ... ~---t 

t\i Elbette bilirsiniz ki bayanlara 
• zellik veren tiroit guddesinde 
1Yot -h· b 

1 
mu ım bir unsurdur. Bundan 

b: \lbmazaa o gudde iyi itliyemez, 
bu~~nla~ da. gÜzelleıtiremez. Hal
._ 

1 o. ıuzellık madeni böğürtlenle 
d Y1lı cınıten olan güzel kokulu ahu 
d \l~unda bulunmadığı gibi bayağı 
d \it arın beyazında da, karasında 
"._Yoktur. İyot dut cinsinden yalnız 

e Yaln b .. w •• 1 
de b" • ız ogurt ende bulunur, hem 
b\l) ızun tazeyemiılerin hiç birinde 
O o:ırı•Yacağınız derecede, yüzde 
• co2 llıir . ll'1a L ıgram nısbetinde.O madde-
>Gı~ndan f'azlaaı ancak ananasta, 
)..._.. 0,031 nisbetinde vardır. O 
-..,.. tın de bizim yiyebildiğimiz kon
~ ••~de hiç iyot kalmaz.... De
l'tıı .~• bizim iklimimizde bayanla
l'el'rl ~Uzelli ğine en iyi hizmet edecek 

•t ancak böğürtlendir. 
tıki :ı: d b"" ""k b. • . 

Çıkardrö •ı;nan -: udy~ I ~r ,aırbın 
~~ ,.ı rıvayetın ogru uguna u 
ltlfi .~a öirenilen kimya delilini 
lcell Llorenaezseniz, kırlarda ıezer-

uol bol böiürtJen yedikten aon· --

Yenişehir 
~~--~--

ULUS 
Sineması 

Soğuk hava tertibatı ile seri.nle§
tirilmiş salonları ile bugünden 
itibaren yaz ,mevsimine giriyor. 

Pazartesi ve pertembe 
aktamları değiımek üzere 

haftada iki program 

Her programda yeni dünya 
havadisleri 

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

ÜÇ SiLAHŞORLAR 
Aık ve Kahramanlık destanı 

Tamamen türkçe 
Yeni fiyatlar; Salon 20 Balkon 35 

~--•Ti: 2193 __ _ 

N evyork (Hususi muhabirimiz
den) - Beynelbilel muhar

rirler birliğinin bu seneki kongre -
sinde, müzakere mevzuu, muharri -
rin mesuliyeti idi. Zaman eskisi gi
bi değil, içtimai m~se leler 5?~ ve ~
yırt edilemiyecek kadar bırıbırlerı
ne bağlıdır. Muharrir bu meseleleri, 
sal3.hiyetle tetkik edemez veya ona 
böyle bir salahiyet verilmezse, mu -
harrir öğrendiğini ve hissettiğini 
tam bir hüriyetle neşredemezse, sos
yal terakkinin inkıtasız devamı ü -
midi, boş bir hayal olmaz mı? 

Muharririn tarihi mesuliyeti var 
mıdır, varsa nedir, bu mesuliyet ne
rede başlar, nerede biter? Muharrir 
cemiyeti alakadar eden sosyal, poli
tik, ekonomik, kültürel ... ilh ... ilh ... 
Bütün hadiseleri, efkarı umumiye
ye objektif olarak verirse mi, efka
rı umumiye karşısında bir rehber 
mesuliyeti ile tetkik ve münakaşa e
derse mi daha faydalıdır? 

Kongrede bir de misal konuşul
du: 

Amerikalı bir muharrir, İspanya'
ya, hadiseleri objektif olarak gör -
mek ve vermek karariyle gitmiş. O
rada bulunduğu müddet zarfında 

kendisine gönderilen resmi bülten
leri bile okumamış. Muharrir İspan
ya'dan ayrılırken cümhuriyetci i -
miş. Elbiselerini ve cebindeki bütün 
parasını cümhuriyetci muhacirlere 
dağıtmış l . 

Muharrir bir cemiyetin içinde ya-
şar. Şeklini bu içinde yaşadığı cemi
yetten alır. Muharrire, sen gördü~ 
ğünü gördüğün, hissettiğini hisset -
tiğin, anladığını anladığın .. ilh .. ilh .. 
Gibi yazma demek, ben cemiyetin i
yi veya fena her hangi bir temayü
lünü memleket veya cihan efkarı u
mumiyesinden saklamak istiyorum! 
demektir. Hangi devlet adamı bu ka
dar büyük, bu kadar tehlikeli ve me
suliyetli bir salahiyet iddiasında bu
lunabilir? 

Bazı memleketlerde (bir kaç isim 
saydılar) haber yasaktır. Hükümet· 
]~r v~ntılc.l:ırt v~ _y;ın:ır..alrbrı isl•rİ 
hem kendi, hem de dilnya efkirı u-
mumiyesinden saklarlar. Gene bir 
misal verdiler, mesela, dediler; bu -
gün bütün dünyada Münib müzake· 
relerinin iç yüzünü, nadir devlet a -
damlarından başka kimse bilmez. 
Fakat devlet adamları da efkarı u -
mumiyenin kontrolü dışında hatalı 
işler yapabilirler, memleketlerini, 
dolayısiyle bütün dünyayı felaket
lere sürükliyebilirler. 

- Avrupa'da iki mlistakil devle· 
tin işgali ile neticelenen son siyasi 
hadiselerin mesuliyeti niçin Münib 
müzakerelerinde aranmasın?. Mu -
harrir hadiseleri görebilmeli, öğre -
nebilmeli, münakaşa edebilmelidir. 
Sosyal terakki fikri feda edilmedik
çe, muharririn bu iktidarı tahdit e
dilemez. 

K ongre azalarının aralarındaki 
konuşmalar da enteresandı: 

İngiliz bir muharrir, J. B. Priest
ley radyo ile I.,,ondra'dan konuştu. 
Nevyork sergisinde olduğunuzdan 
dolayı sizi tebrik ederim. Avrupa'da 
biz de bir muazzam sergi içindeyiz. 

•--Yazan · --

Neıet Halil Atay 
Delilik sergisi 1 Kahkahalar, alkış -
tar ... Ve on dakika, Priestley kong
reye kendi se\gisini anlattı. Thomas 
Mann, hayatımda, dedi; 

- Biraz politikaya karıştım, fa -
kat bunu ağır ödtdim (şimdi Ame
rika vatandaşıdır). Ama karışma
saydım ne olacaktı, karışmıyanların 
vaziyetleri benimkinden daha mı i
yi? Sosyal ve politik hadiselere ka -
rışmıyan bir muharrir kültür adamı 
telakki edilebilir mi? 

Çinli muharrir, Lin Yutang onu 
teselli etti. Thomas Mann, dedi ; 

- Hitler'in dünyada mevcut ol -
ması yüzünden bedbaht oldu .. 

Hafifçe güldü; 
- Tasavvur edebilir misiniz ki, 

Hitler de, Thomas Mann ile muasır 
yaşamak betbahtlığını ayni suretle 
hissetmemiş olsun?. 

J ules Romain, fert, devlet müsa
viliğinden bahsetti. 

- Devletler için ayrı, fertler için 
ayrı ahlak telakkisi olmamalı! Çal
mak, öldürmek, yağma etmek .. İn
sanlar kendi aralarında bu fiilleri 
hangi kelimelerle ifade ediyorlarsa, 
bu kötü işleri yapan devletleri de ay
ni kelimelerle vasıflandırmalıdır -
larl 

Andre Maurois aşağı yukarı §Öyle 
bir nutuk söyledi: 

- İnfilak kabiliyetinde kelime -
ler vardır. Öyle kelimeler vardır 
ki; Üzerlerine aman dokunmayınız 
infilak eder ihtarı yazılabilir ... Ha
kiki kıymeti bilinmiyen kelimenin 
dünyaya çok zararı dokunabilir. Bir 
alman filosofunun cümlesini terce
me etti: 

- Düşünce buğdayını kelime sa
manından ayırt etmeği öğreniniz t 
Maalesef ~imdi, içinde ne taşınabi-,. .. ~"°'' uu,ıauuıu...u ...... -~ ~ 
kelime samanı ile yapılıyor.. Fikir 
kelimeye tercih ediliyor. Kelimenin 
fikirle münasebeti, erkekle kadının 
münasebeti gibidir. Ne ortsuz yaşa
nabilir, ne de yalnız onunla l 

Kelimeyi yalnız tanıyanlar, ve bir 
fikri izah için ona ihtiyacı olanlar 
kullanmalıdırlar 1 Yazık ki, son za
manlarda siyasi rejimler bile hiç bir 
ıey ifade etmiyen, hiç bir ıeyi tayin 
etmiyen kelimelerle izah ediliyor -
lar ..... . 

Hatip nutkunu bitirince, reis, Do
rothy Thompson gülerek yanına 
geldi, ve gülerek şöyle bir nutuk 
söyledi: 

- Fransızca çok güzel bir dildir, 
bu bir vuzuh dilidir. Eğer Maurois, 
bu güzel dili öğretmek için, fransız
ca konuşmanın ayıp telakki edildi
ği bir memlekete giderse kendisine 
çok minnettar olacağız, o kadar ki; 
onu büyük bir merasimle gömece -
ğii, mezarına her sabah taze çiçek
ler taşıyacağız (kahkaha, alkış, sa
londa kıyamet koptu) ve mezar taşı
na şöyle bir cümle yazacağız: 

- ~ - ·~--- ... - "Dürbünümü kalenin duvarları ve 

, MAYi SU 
Yazan:MajorWREN -3-==~ 

etrafında dolaştırıyordum. Kalenin 
mazgallarında, toplanmış ve sakallı 
avrupalı yüzler gördüğüm için fikrim 
bana büsbütün yersiz göründü; mu -
hakkak ki bunlar Tuareg değildiler. 
Fakat bu da garip görünüyordu. Ta
rasanın her mazgalında çölün uzak "ı:ı· vıınd"d laırı1 1 en zihnen raporumu hazu-

lıııc:~~a.tlamıştım. Bu raporda 19 
:ı.-ct e . rıka fırkasının ananesine ria· 
tcti 1t.~ıı olan kıtamın gösterdiği gay 
lcı.ırna lıd ranta yadediyor, Zinderöf'e 
tini n a eden küçük zabitin hareke
tapıatn;:he~i~or ve haberi getiren a
}'otdu Vesını de zikretmeyi unutmı-

•• ın. 
!{alenin ·· ,:ı f" }°c tcld. ~. .mu va ıleri nihayet takvi-

ba:ı.-ra~ ıgını tehlikenin geçtiğini ve 
1t•n e · c:.aktı. On mnıyette olduğunu anlıya-

tıpah· k lara bu yardımı getiren ben, 
foıc ı uvetlerinden Henri de Bo • 
ı.._ Oldug· un "'ğ . "<lnc:a u o renecektır. Ta • 
tcş e:ı çektim ve havaya on iki el a-
nın f ·~· O zaman küçük bir nokta-ar11;1n 
tnUhiınd·. a vardım, fakat bu nokta 
'ırıda 1 

• uzun merdivenin yukarı • 
"G t~raasut kulesi bomboştu 

..,. arıpı ç k · 
~ Uvarc 0 garip! Etrafta avare 
darı bir~ Çeteleri dolaşırken, bunlar -
lurıurk 1 

daha yeni püskürtülmüş bu
tirnau en ve tekrar taarruz etmesi ih
laca1c b~cvcutken bu kayıtsızlık şaşı-

''l(: •r feydi ı 
b· ateye k 
•t, rnua umanda eden küçük za • 

rn, olur afaa sanatında ne kadar ace· 
sa olsun, böyle bir hatayı işle-

mekte mazur olamazdı 1 ufuklarını kımıldamadan seyreden bir 
"Affedilmez bir unutkanlık, değil asker duruyordu; bu askerlerden ek -

mi? serisi silahlıydılar ve bu silahlardan 
"Gizlenmeden kaleye yaklaştım, bazıları bana doğru çevrildi. Ne -

tekrar tabancamı boşalttım, fakat gar- den? Etrafta düşmandan eser yoktu. 
nizonda en küçük bir hareket uyan- Şu halde ne diye bu adamlar tarassut 
dırmadım. Bütün Hoggar halkı veya kulesinde iki nöbetçi bırakarak kale -
alman ordusu ilerlemiş olsaydı neti- nin içinde, yorgun galiplerin ra -
ce gene aynı olacaktı. hat uykusuyle uyumuyorlardı? Ev~h 
"Meydanın sakin manzarasına rağ- neden her mazgalda bir adam bulu -

rpen, herhalde burada gayritabii bir nurken neden yukarda nöbetçi yoktu? 
ıeyler geçmişti. Dürbünümü kaleye Bu müteyakkız askerlerin hiç biri kı
çevirdim, belki gözle göremediğim mıldamıyordu. Neden? İçlerinden hiç 
bazı şeyleri dürbünüm bana göstere- biri bir fransız zabitinin geldiğini bir 
cekti. Yoksa bir tuzağa mı düşürüle- mafevke bildirmek için başını arkası
cektim? Tuareg'ler, kaleyi aldıktan na çevirmiyor; kalenin kumandanına 
ve müdafileri kılıçtan geçirdikten, haber vermek için kimse merdivene a
onların üniformalarını giydikten, et- çılan kapıya koşmuyordu. 
rafı temizledikten, parmaklığı kapa - "Küçük garnizona ya talih müthiş 
dıktan, bayrağı yerinde bıraktıktan surette yaver gitmişti, yahut da Tu
sonra, takviye kuvetlerinin saf bir iti- areg'lerin ateşi pek isabetsiz olmuştu, 
matla kendiliklerinden silahlarının muharebeden günlerce sonra, mah
menzili dairesine girmesini mi bekli- surların silah başında bu kadar kala
yorlardı? Tabii mümkündü, fakat bu, balık kalmalarına başka ne ihtimal 
Tuareg'lerin itiyatlarına o kadar mu- verilebilirdi? 
halif bir şeydi ki. Onların bir mevzii "Dürbünümü bıraktım ve devemi i
ele geçirince nasıl hareket ettiklerini leri doğru sürerken beni bekledikleri 
bilirsiniz. Onlardan daha vahşi cenga- kanaatine vardım. Herhalde nöbetçi 
ver yoktur. zabit bana pek mazur görülebilecek 

küçük bir muziplikte bulunmak ıstı
yordu. Bana Tuareg'lerin çılgınca ta
arruzlarına giriştikleri sırada kendi
lerini ne vaziyette bulmuş olduklarını 
bana göstermek istiyordu. Herkes va
zifesi başındaydı. Evet, muhakkak, 
budur, diyordum. 

Ben böyle düşünürken duvar tara
fından iki silah sesi igitildi. Demek 
beni görmüşlerdi.· Arkadaş, sevincin
den, adeta Üzerime ateş etmişti. 

"Peki ama 1 taarruz kulesinde hala 
kimse yok! 
Hazırlanan muzipliği düşünerek ka

lenin önündeki vahadan geçerken gü
lümsüyordum. 

"Bu, benim için, hiç olmazsa uzun 
müddet için sonuncu gülümseme ola
caktı. 

"Heyecanımın büyüklüğünü düşü
nün. Palmiyeler altında kurumuş ve 
siyahlanmış kan lekeleri görülüyor -
du, ıurada biri düşmüştü, orada yara
lılar yatırılmıştı. Kalenin efradına bir 
şey olmamışsa da mütearrızlar dostla
rımızın tüfeklerine büyük bir haraç 
vermi olmalıydılar. 

"Nihayet vahanın gölgesinden çık
tım. Parmaklığa geldim. 
"Yarım düzine kadar asker başla

rını duvarın üzerinden çıkarmış bek
liyorlardı. Bana en yakın olanı kalın 
kır bıyıklı, sakalı uzamış, ağzında 
tahta bir pipo bulunan kocaman bir 
adamdı. Yarı yana yatmış kasketi bir 
gözünü örtüyor, ötekiyle sert sert 
bana bakıY.ordu. Tüfeğinin namlusu 

"Büyük edip Andre Maurois bu -
rada yatıyor. O Hitler'e fransızca 

öğretmek istemişti" 

Celse alkışlarla kapandı. 
Salondan çıkarken birliğin reisi, 

Jules Romains'i ve umumi katibi 
Jhon Ould'u gördüm, kendilerini 
paviyonumuza davet ettim. Vaşing
ton'dan dönüşte geliriz dediler, ay -
rılırken, Jhon Ould, birlikte dedi; 

- Temsil edilmiyen tek memle -
ket sizsiniz. Bir defa teşebbüs ettim 
cevap bile alamadım. Niçin? Kafi e
lemanınız mı yok, beynelmilel fikri 
teşrikimesai teşebbüsünü ciddi mi 
telakki etmiyorsunuz? 

- Vaşington dönüşünüzde uzun 
uzun konuşuruz 1 

Dedim, ayrıldık. 

ı. 
lslanbul' da 

neticelenen ü~ dava 
İstanbul, 7 (Telefonla) - Bir müd

det evel Sirkecide kasap Şerif adında 
bir adam bir gün dükkanda et keser
ken yanına arkadaşı Gani gelerek ş~
ka maksadiyle kendisine takılmaga 
başlamış ve küfür etmişti. Bunun ü~e: 
rine Şerif de elindeki bıçakla Ganıyı 
karnından ağır surette yaralamıştı. 
Buna ait dava bugün ağır cezada ne
ticelenmiş ve Şerif 18 sene hapse mah 
kum olmuştur. Fakat Ganinin küfür 
ederek hadiseye sebebiyet vermesi ha
fifletici sebep sayılmış ceza 8 sene
ye indirilmiştir. 

İsviçreli Viller 6 aya 
mahkum oldu 

İstanbul, 7 (Telefonla) - Seyahat 
maksadiyle bundan bir müddet evel 
İsviçreden İstanbula gelen Viller a
dında bir adam burada parasız kalmış 

ve on parasiyle klorform alarak Fi

ruzağa'da italyan tebaasından Marko

~~ bwıwıla bayıltmak ve cebinden 
parasını aıırmak istemi§. fakat mu -
vaffak olamayınca kaçmıştır. Zabıta 

tarafından yakalanarak adliyeye veri

len Viller'in ağır cezada bakılmakta 

olan muhakemesi bugün neticelen -

miştir. Cürüm sabit görülmüş fakat 

bunun açlık ve sefalet tesiriyle ya· 
pılmış olması ve suçlunun cürmünü 

itiraf etmesi cezayı azaltıcı sebepler

den ..sayılarak Viller'in altı ay hepsi

ne karar verilmiştir. 

Bir kadına sataşma suçlusu da 
mahkum 

İstanbul, 7 (Telefonla) - Kocası 

hapisanede bulunan bir kadına kur 

yapmak ve bir gün de kadını kendisi
ne ri.metmek için korkutmak maksa

diyle Haydarpa§ada havaya üç el si
lah atan Fahrettin hakkındaki muha

keme bugün ağır cezada neticelenmiş· 

tir. Kurşunların öldürmek gayesiyle 

atılmadığı anlaşıldığı için Fahri altı 

ay hapse mahkum olmuştur. 

başıma doğru çevrilmi§ti. Bu bizden 
biri olmasına rağmen silahının hare
ketsiz namlusu karşısında muzipliği 
bana biraz acı ve lüzumundan fazla 
orijinal görünmiye başlamıştı. 

"Aferin, çocuk_lar 1 diye haykırdım. 
Fransa ve ben sizinle iftihar ederiz. 
Cesaret ve zaferlerine bir hürmet ni
şanesi olarak kasketimi havaya kaldır 
dım. 

"Kimse cevap vermedi. Kimse se -
lam vermedi. Kimse kımıldamadı. Ne 
bir parmak, ne bir göz kapağı kımıl
damadı. Bu alayda söyledikleri gibi 
bir şaka ise, şaka bana pek zevksiz ve 
pek yersiz göründü. 

"- Sizde nezaketten eser yok mu? 
diye gürledim. Çabuk gidip zabitle
rinizi çağırın. 

"Ne bir parmak, ne bir göz kapa -
ğı kımıldadı. 

"O zaman kır bıyıklı adama hitap e
derek: 

Misafir yunan denizcileri yann sa
at 9 da Taksim abidesine merasimle 
bir çelenk koyacaklardır. Saat 13 de 
Tarabya'da İstanbul komutanı tara -
fından dost bahriyeliler şerefine bir 
ziyafet verilecektir. Saat 15 te yunan 
subay ve talebelerile türk subay ve ta
lebeleri deniz müzesini gezecekler, 
müteakiben gedikli mektebini ve Ha
liç tersanelerini ziyaret edeceklerdir. 
Daha sonra yunan bahriyelileri Yıldı
za giderek Harp Akademisini gezecek 
Ierdir. 

Akademi komutanı misafirler ıere
fine bir çay ziya{ eti verecektir. 

İstanbul' da bir neşriyat 

sergısı açılacak 
İstanbul, 7 (Telefonla) - Maarif 

vekaleti neşriyat müdürü B. Faik r' -
şit İstanbul'a geldi. Faik Reşidin reis 
liğinde bugün eski eserleri derleme 
direktörlüğünde kitapçıların da iştira 
kiyle bir toplantı yapılmıştır. Bu top
lantıda İstanbulda bir neşriyat ser~i
si açılması etrafında görüşülmüştür. 

24.OOOkişi1 i k 
Dolmabah(e Stadyomunun 

plônı hazırlandı 
İstanbul, 7 (Telefonla) - Dolma • 

bahçede yapılacak stadyom binasının 
planını hazırlıyan italyan miman Vi
atı Valli bu sabah 1stanb~l'a gelerek 
belediye imar şubesi mücftiril B. Hüs
nü ile göriltmil§tür. Bugünlerde vali 
ve belediye reisi B. LQtfi Kırdan ziya 
ret ederek hazırladığı planı takdim e
cektir. Bundan sonra Beden Terbiyesi 
genel direktörünün iştirakiyle alaka -
darlardan mürekkep bir toplantı yapı 
larak yeni stadyomun planı tetkik edi
lecektir. 

24000 kişi alabilecek olan ıtadyom 

sporun muhtelif ıubclerine ait bütün 
tesisatı ihtiva edecektir. Plan tasdik 
edildikten sonra inşaat için derhal bir 
münakasa açılacaktır. Stadyomun 1940 
deki 19 mayıs bayramına yetiştirilme 
si için çalışılacaktır. 

Beypazan Cümhuriyet 
Müddeiumumiliği 

Ankara cümhuriyet müddeiumumi -
liği emrinde bir müddettenberi hakim 
namzedi olarak vazife görmekte olan 
İskender Çınar Beypazarı cümhuri -
yet müddeiumumiliğine tayin olun -
muştur. Kendisine yeni vazifesinde 
muvaffakiyet dileriz. 

ziyle, taştan yapılmışa bcnziyen gö -
ziyle beni seyrediyordu? 

"Neden kale bu kadar, bu kadar 
korkunç surette sessizdi? Çünkü yeni 
doğan günün neşeli ışığında hiç bir 
şey kımıldamıyordu. Bu mezar süku
tu nedendi? Bu insan üstü hareket -
sizlik nedendi? 

"Asker meclislerine has gürültü ha· 
na uzaktan kalenin vaziyeti hakkın -
da malllmat haykırmamıştı. Neden bu 
duvarın ardında ne gürültü, ne silah 
şakırtısı vardı? Ve neden parmaklık 
açılmamıştı? Nihayet, bu adamlar be
nim vücudumdan habersiz görünmek
te ısrar ediyorlardı? Zabitleri nere
deydi? Yoksa bir kabusun oyuncağı
mıydım? Ebediyen hareketsiz ve dil
siz mumyaların içinde yaşamıya bu 
nihayetsiz duvarların etrafında dönüp 
dolaşmıya mı mahkumdum? 

"Hakikaten bir rüya içindeymiş gi
bi, kalenin etrafını devrettim. Aynı 

- Derhal zabitlerinize koşup ha. sabit gözlerle sessiz ve hareketsiz da-
?er .v~rin: aüva.ri binba~ısı ?e Bo - ha başka, sonra daha başka insanlar 
JO~e nın, WTokot~ dan. takvıy~ ıle ge: • gördüm. Kasketi yerde sürünen bun
mış oldugunu soyleyın. Şu pıpoyu ag- !ardan birinin alnının ortasında bir 
zınızdan çıkarıp koıun bakalım, işiti- delik vardı. Adam vazifeıi batında 
yor musunuz? ölmüştü; göğüs ve dirsekleri duvara 

"Ne bir kelime, ne bir jest 1 dayalı, ateş etmiye hazır görülüyor -
"Şüphelenmiye başlamıştım; bunun du. 

la beraber olmıyacak hakikati henüz "Bilirsiniz ki biraz miyopumdur. 
anlamamıştım. 

"Neden nefer orada sessiz, hareket
siz, bir Mısır ilahının resmi gibi ka -
yıtsız duruyor, neden bana kör gö -

Nihayet hakikat bütün korkunçtu -
ğiyle kafama dank dedi: hepsi öl
müşlerdi! Evet, ölmüşlerdi 1 

(Sonu vat) 
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i BATAN DENİZALTI GEMİSİNDE KURTARMA ~ . 

Bundan bir kaç gün önce Liverpul açıklarında bir İngiliz denizaltı gemisinin denize 
daldıktan sonra çıkamadığı, ve kurtarılamadığı, içinde 98 kişinin kaldığı haberini butün 
tafsilli.tiyle okumuşsunuzdur. 

Bundan bir müddet önce mayısın 23 ünde de amerikalrlarm Skualus isimli bir deniz -
altı gemisi böyle bir faciaya kurban gitmişti. Bu amerikan gemisinin süvarisi olan Na -
kuin'in verdiği malumata göre gemi battıgı zaman kapaklardan bi:i~i İY~.ce ~apanmadı. -
iından suların makine dairesine hücum ettiği anlaşılmıştır. Gemının suvansı, Skulpın 
biT gemi tarafından temin edilen işaret şamandrrasiyle kurtulmuştur. 

Skualus 240 kadem derinliğinde karaya oturduğu için burada escape - lungs denilen 
cihaz kullanılmamış, "dalan çan" isimli bir cihazla kazazedelerin kurtarılmasına çalışıl
ınıştır. 

Bu cihaz hakiki bir kazada ilk defa olarak kullanılmaktadır. Bunu, Falkon gemisi 
yerme geti~iş ve 24 mayısta denize indirilmiştir. B~ ci~~z, ~ indirildiği zaman bu -
nunla yedi kişi kurtarılmış, ikinci bir seferde de sekız kışı çıkarılmıştır. Böylece otuz 
ü ç kişi suyun sathına çıkarılabilmi~ti. Yalnız dördıincü seferde alitın kablosu fazlaca 
ıslandığından ve dolandığından içinde bulunanlar 150 kadem derinlikte üç saat mualak
ta kalmışlar, ondan sonra kablo düzeltilebilmiştir. 

Denizaltının su baskınına uğrıyan kısımlarında bulunan 26 tayfasının boğulduğu zan
nedilmektedir. 

Skualus faciasının nasıl vukua geldiğini ve "dalan çan" aleti ile nasıl yardıma koşul· 
duğunu bir ingiliz mecmuasının ressamı, yukarıda gördüğünüz şekilde tasavvur ediyor. 

Batan denizaltı gemı 
siyle Folkon can kurta 

den kurtarılanlar, "Dalan çan" ciha
gemisine çıkarılırken. 

ııııııııııııııııııııı iiiıııııııııı ıııııııııııııııııııııııııı ...... --~~~~--~~....._... ~ 
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Skualus'un süvarisi Kumandan Nakuin 

Bir kapıyı sürat ve kuvetle vaktinde ka -
pamak suretiyle 33 kişinin hayatını kurtar -
mıya vesile vermiş olan elektrik memuru 

muavini Mante. 

Skualus denizaltı gem 
nılan "Dalan çan" aletı . 
dan ikisi go rülmektedir 

murett~bat.ı~ı kurtarmak için kullıı
ıpağın ıçerısınde kurtulan tayfalar-

Denizaltı gemilerind eoturulacak yerler dar ve mahduttur. Bu 
resimde bir İngiliz denizaltı gemisinin baş tarafında bulunan bir 
yemek kamarasını görüyorsunuz. 

• f Can ~u'.taran gemisi Folkon, öteki- gemi -
Skualus içinde bulunup rla denizaltında helecanlı saatlar geçıren tay a ve kaptanlar, !erle bırlıkte kaza yerinde zavallı felaket-

kurtulduktan sonra hısım, akrabalraiyle sarılrp öpüşürlerken. zedeleri kurtarmak için çalışırken, 

l 
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1 
Tasdik edilen lstanbul plônı 

Yeni plana göre Eminönü meydanının alacağı şekli gösteren maketten bir batka görünü~ 

Yeni lstanbul planına göre Azapkapı mıntakası 

Yeni lstanbul planında Beyoğlu tarafının görünüşü 

Yurdun her köşesindeki Çocuk 
Esirgeme Kurumları yoksul 
yavrulara daha önemli yardım
larda bulunabilmesi için sayın 
yurttaşlarımızın yılda bir lira 
verip üye yazılmalarını saygı
larla diler. 

Bakırköy hastanesinde 

yeni bir pavyon a~ıldı 
İstanbul, 7 (Telefonla) - Bakırköy 

akıl hastalıkları hastanesinde yeni ya
pılan pavyonun açılış töreni bugün 
icra edilmiştir. Merasimde Sihat veka 

1 t . 1 . ~ d ı·resi e ı namına çtımaı· muavenet a 
reisi Dr. Ekrem Tok, Vekalet sıl'tllt 
müfettişi Dr. Ziya, İstanbul sıhat 111il' 

d .... D Al' R' b' la~J<ııJı uru r. ı ıza ve ır çok a 
doktorlar bulunmuşlardır. 

Y . 'k' .. ki d ve enı pavyon ı ı yuz yata ı ır. , 
halen müessesede 2200 yatak bulı.tll 
maktadır. 



Deanna Durbin 

evlenecek mi? 
Holioat darui.lerinde aon Pıa

lerf'• .ıu .ali Deanna Durbin ile 
Poul v,,...lua'm ai adı dana ettiile
ri naan dilıiflti celbetmeitedir. 

Sinema ıelarinde timdi yeni 6ir 
decliltodu dolap)'Or: Deanna, Parıl 
V .,..lm'l• eoleneceimif. 

FoJuıt laer ilıi artiMi taaıy...ıar, 
'"' • .,,...,,..,. laİf "• ilatimal .,.,.. -
)'Orlar. SebelJİ de ıu: 

Poul v.,..1ua, denüıi ço• ...,er. 
Ya 117l"""'1• _,,.,.tan .,..... io
dar deni.den pimaa. Halbuii O.
mana irin delil yalncs deniH F· 
mei, denüıin iıygandan bile •eç
mei yualthr. Çünii anem• ium-
1Mft7Ga ile üuoloılılı .,. muicwe

'" l• ile bunu taalalait etmiftir. 

Bütiin ıo''laretini ..n-11:.&: imar 'divd OrHM, inıilis sinema 1 __ ..._. 
taklılarının fikrine:. TyroM tadı ..-... de medyun olan O.anna 
lrıe Ro~ Taylor'u aefsin- d..U.. IHı,,.Uıfı laalde ne yaaıi iri 

11 ceıııeden mOiemmel bir .. hali- ondan nwılarumılur. Faiat ..,.,.•t-
,,..vn. iti _;: _ _, --Ug -•-·- inan-

ı.,. du. ~mdiye kadar tiyatttl 1 -· •- r- ,_._ 
Pi1e.ııri oynuyordu. Fakat Foıı. pM)'G)'G t..Jalaiidinden dolayı de
firketi bu güHI aktorü ,.ayarta· nia ,,,.._,.. aitmea. O, 0 al~ nal -
raı,, anıaje etmi,ıir. Ricbard Gr.- meli •aİnİ iqhtmeiten hriar da 
.,_,iıı en ziyade içer/ediği py, ondan. ÇinW tlolıtorlar ona, denia 
kelJdisiJM "gamzeli aktlJrff dellİI • ....,.... ..a..i 6o.-.juu .öyle-

__ ıa.s __ ~id_i_~ .... .._.._.._ ........ _. ..... _.._.l miflerdL ___J 

Sevimli Franaıı ar· 
tiatleri F e r n a n d 
Gravey ve Mi
cbl ine Prea-
1 e a evelce çevir
dikleri bir filmde 
karı koca rolü yap. 
mıılardı. İki artist. 
a o n çevirdikleri 
"Gaip Cennet" fil • 
minde de, baba • 
kız rolü yapmak • 
tadırlar. F i l m i, 
me,hur sahne va • 
zii Abel Gance hi • 
zırlamııtır. 

Mesut bir Baba. Kız 
Baba, mebuslan, kızı da 
seyircileri teshir ediyor 

A merilta'nın Hnatörleri o• melNulan •eçenlerde •'*Y•t hararetli 
bir törenle, ion,enin, yani Ameriia parlıimentoaımın reüi 

Villiam B. Banilaeod'en 75 inci )'Of P,.ünü teait etmiflerdir. 

Banlılaead baP,., mebaaluiunun 11 inci NÇim d•or.ani H parlô
mento reialijinin de üçüncü aeneain!-doldurmaila meı,,..Uür. Amerilta 
pbi, malatelil ai)'Ui altidelerin çarPlffıla demoltrat bir m•ml•iefte, B. 
Banlılaead'ın if•al ettiji m•olıiin elaemi,,.ıi iderinde urara tabii laot:et 
yola. Zaten o •i alt : 

- Ben IJİr mücadeleci tlejil, bir ara balucuyum, der .,. arlraından 
tla halli au1111 politiiaya tercih etfilini ilcioe eder. 

Banlclaead, Alabamalı eaii IJir çiftçi aileandendir. Btıbaı da ... 
natörlülr ue mebualult etmifti o• IHıba ile ojlun HÇilcliltleri müddetler 
cemedilince, 54 aen• wibi epey a.ının bir acıman meydana pimaitadrr. 

ViUiam Banltlaead Amerilra ion,•ainin en iyi laatiplerinden biridir. 
Boyu bom y•rindedir, Naİ cihenilitlir. LUanı bir ameriialıcla aa priile
cei derec•de :senwindir o• jeatleri tiyatrodalti pbi, ••Y•t ölçülü oe lae
aapfulır. 

H olioad'un en çalı •oİl•n yıld..laraedan 6iri olan lııaı TaluUala 
Banila•ad, babcumın °bifün bu me.aiyetlerine telHlr'Ü etrniftir. 

TOlullala, iilHır bir İıadın rolünü •ayet tabii olarai ..,_•bilen Y••tİtl• 
yıldadır. 

Villiam Banilaecul'ın laiç IJİr •ayeai yoltaa da, tloatları onun irin bir 
em•l haliyorlar: 1940 ta onun, B. ROOHuelt'i iatilalôl •tmeie lci)'llt bir 
cümlaurreiai olalJilecejini aöylii)'orlar. Faltat fimclilii böyle bir t•Y tle 
6ahia meoaau olanuyactıi• için, onun demoirat partiaindelti ,.ilerden 
birdi olabilecelini ileri aürüyorlar. 

Faiat, Banlılaecul'm iaaı TaluUah'tan .onra en çolt HUdiji fe>'ı 
aa)'liyed• oturmaitır. Onun için, bot oaiitlerini çiltlijind• ••· 

çirrneiten çoi laotfamr. Doatlorına : • 

- Günün birinde, der, io,...-e ôsalan mud ol• NÇifmiyebilirler. 
Faltat benim bundan ltorhm )'Gir. Çiltlifim• çeleilip ralaat bir hayat 
airerim, olur biter. Zaten çiftliğimi bir imparatorlula hile deiİf· 
meml ••• 

Sinemada 
Birinci Nyİreİ - Lutlen lıal

ltar muanızl 
llıint:i N7İreİ- Neden hllıa

calnnfun? 
Birinci Hyİreİ - $aplıamın Ü· 

auırine oturmuımnuz tla ... 
llıinci seyirci - Ya .•. gitliyor

ıunuz demek... öyle İM lıallıa-
yun. •• 

POfTAfl 
Lilian Harvey bu ay içinde Fransa'da 

film çevirmeğe ba§lıyacalctır.Franz 
Schubert'in bayatını canlandıracak 

mqtır. 

lib# ipıı. bealk Scbabert ,.,.. .............. 
• 

lflacl~ne Dietricb de Fransa'da ey
UUd,n itibaren film · çevirmeğ~ 
bqlıyacalctır. Fakat benaz mevıru 

tesbit edi/memi,ıir. Çanka film 
kumpanyası, beı muhtelif senaryo 
arasıada mütereddit bulunmalcta
dır. 

• 
lfleı Le monnier, tam lJ tane spor 

pbesinin baflıca meraklısıdır. O 
nun için lransız sporcuları bu yıl
dızı çok sever/er. Onun yaptığı 

sporlardan birkaçını sayalım: ~ .. 
yak, otomobil lcullanmalc, yüzücü -
lük, biaiklet, av vs .... 

• 
Annabella ve Cbarles Boyer, Holivut

ta iıqa edilecek olan bir fransız 
sinemasının temelini atmıflardır. 
iki artist, Bu vesile ile, hayranla
rından marellep blyilk bir lcala
balılı tarafından uzuıı uaun alkır
lanmqlardır. 

• 
Mireille Balin'in pu) bir portren. Sevimli 
lranaız artidi, oon Erle Strolaeim'le birlilıte 
çeoirtlifi _,. lilmtle beynelmilel töhreti INıiz 
bir yıltlız rolü yaptıfı İfİn, ''çille lıauralmaı,, 

Fred Astaire ve Eleanor Povell §im
di Hollivud'da bulunmalctadırlar 
ve ikisi de barı/ harıl Bcoadway 
llelody 1940 ın dans figQrleri 
çalıııyorlar. 

• bir yıltlız ,/emektir. 
Holivut firmalarına kazanç getirme 

diği için bu phirden ayrı/aıı Kat
barine Hepburn §imdi Broadway

ıda tiyatro piyesleri oynamak su -
retiy/e büyük bir muvalfakiyet lca
unmalctadır • 

• 
Biribirlerindeıı ayrıldıkları s6yle -

Mn Laurel ve Hardy tekrar birlq· 
mİf/erdit. Frann'dı Fernande/ ve 
Na.1 - Na./ tarafından çe.-ri/en ko
mik bir filmin lngilisce versiyonu
nu yakında Amerika"da çevirecek • I 
lerdir. 

• 
Clark Gable, bugüne kadar birçok 

roller yapmı,ıır. Falcat en son fil -
minde hiç batmnıza gelmiyecek bir 
pbsı temsil edecek: .. Altın arayıcı 
/arı,, adlı filmde, papa rolü yapa
cdtu ! ... 

Bunlar kim? 
Gözlüklerinizi takın 

ve iyi bakın ! 

Dougla. F airbanlu Jr. 

Annabella 
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Meclis e harp mükellefiyeti 
kanunu kabul edildi 

mıyacak vaziyete düşeriz. Başımızdan 
geçmiştir. 

10, 20, 30 kilometre geride öyle 
köyler vardır ki cephede asker sıkış
mıştır, yol yoktur, yahut vardır. Bi
liyorsunuz ki kadınları bile ledelha -
ce aldık ve arkalarına birer torba koy
duk ve muvakkat bir zaman için ça -
lıştırdık. Mahaza denildiği gibi bir 
yaşla tahdit edilebilir. Fakat malul 
olmamak şartiyle şu yaşta diye bir 
kayıtla' tahdit edilebilir.,, 

İstanbul'un imar plônı 
programlaştırılacak 

Ankara'ya btr heyet geliyor 
(Başı 1 inci sayfada) 

sında ileri sürdüğü mülahazaların ve 
encümende Milli Müdafaa Vekaleti na 
mına konuşan zatın verdiği delilli iza

"-Ameli: vaziyete hakim olması e
sastır, cümlesiyle cevap verdi. 

Bundan sonra Ziya Gevher, türkle
rin bir vakitler denizlere hakim ol -
duğunu, denizciliğimizin bir an evel 
ihyasını Çetinkaya'nın elinden gör -
mek istediğini, denizcilikte ihtisasa 
yer verilmesini, denizciliğe müteallik 
işlerin denizcilere verilmesi daha mu
vafık olacağını, Denizbank işinde bir 
muvaffakiyetsizlik tecrübesi geçir -
miş olduğumuzu söyledi ve: 

mükellefiyetleri kanunu 1§.yihası,, nın 
görüşülmesine başlandı. Maddelerin 
müzakeresi sırasında söz alan Ziya 
Gevher Etili üçüncü fıkranın sonun -
daki "yedek alat ve evdevat ve parça
lariyle ve icabında sürücü· arabacı ve 
şoförleriyle beraber,, kaydının asker -
lik çağı haricinde olanlara da şamil 
olup olmadığını sordu. Muhtelit encü
men namına bu süale cevap veren B. 
Fuat Sirmen (Rize) bir şahsın bedeni 
kabiliyeti ve bu işi yapmağa iktidarı ol 
duğu takdirde alınabileceğini, ancak 
bunun, bunlara askerlik yaptırılacak
tır manasına gelmediğini anlattı. Zi -
ya Gevher Etili tekrar söz alarak 15 
yaşındaki bir çocuğun veya 70 yaşını 
geçmiş bir ihtiyarın harp sahasına 
gönderilmesinin doğru olamıyacağı -
nı söyledi bunun kanunda tasrih edil
mesini istedi. 

Milli müdafaa encümeni mazbata 
muharriri B. Şükrü Koçak muhtelit 
encümenin bu maddeyi geri alarak 
Milli Müdafaa Vekilimizin tasrih et
tiği veçhile düzeltmesini istedi. Ad
liye muhtelit encümeni mazbata mu
harriri de ileriki maddelerde buna 
mümasil hükümler bulunduğunu, ma
amafih encümenin yeni bir madde 
getirebileceğini söyledi. Bundan son
ra maddenin encümene iadesi kabul e
dildi ve müteakip maddelerin müza
keresine devam olundu. 

Siyasi 
hareketler 

İstanbul, 7 (Telefonla) - Şehirci • 
lik mütehassısı tarafından hazırlanan 
İstanbul imar planının ~afıa vekaleti 
tarafından tasdik edildiğini bildirmiş 
tim. Hükümet planın heyeti umumi -
yesini tasdik etmiştir. Yalnız liman 
işi etüt edilecektir. Şehircilik müte -
hassısı limanın Yenikapıda yıapılması 

nı teklif etmişti; bununla beraber Hay 

hatın yerinde olduğunu anlattı. 
Abdurrahman Naci Demirdağ (Si -

vas)ın subayların yaşlarına dair sorgu 
suna da milli müdafaa encümeni maz -
bata muharriri Şükrü Koçak (Erzu -
rum) cevap verdi. Maddenin aynen (Başı 1. inci sayfada) 

kabulünü rica etti. 
Yahya Galip Kargı (Ankara) Bir te

zada işaret etti. Salah Yargı (Kocaeli) 
umumi ahkamın mahfuz olduğunu söy 
ledi. 

Fuad Sirmen (Rize) tekrar söz aldı. 
Subayların en tabii haklarını tahdide 
matuf bulunan bu kanun hakkında ve 
rilen izahatın kendisini tatmin etme -
diğini anlattı. Ve insanların bu kadar 
tabii olan evlenme haklarının tahdidi 
için çok zaruri seteplerin mevcut ol -
ması lazım geldiğini ilave etti. Tekrar 
kürsüye gelen B. Şükrü Koçak endişe
ye mahal olmadığı hakkında izahat 
verdi. 

B. Mümtaz Ökmen (Ankara) da, mil
li müdafaa encümeni mazbata muhar -
ririnden halen mevcut olan kanunla ve 
ya bu kanun layihasına göre evlen -
mek imkanından mahrum ne kadar or
du mensubu olduğunu sordu. Şükrü 

Koçak ellerinde böyle bir rakam olma
dığını, ancak Milli Müdafaa vekaleti -
nin bu rakamları çıkarabileceğini söy
ledi. Tekrar söz alan Mümtaz Ökmen 
dedi ki : 
"- Suali sormaktan maksadım şu 

idi: Bendenizce ve herkese göre mem
leketin müdafaasının ilk şartı, o mem -
leketin nüfusunu çoğaltmaktır. Bu e
sas üzerinde herkesten fazla durmak, 
memleketin müdafaasını deruhte et -
miş olan orduya vı: milli müdafaaya 
aittir. Eğer hakikaten bu kanunla ev -
lenmesi menedilen orduya mensup za
bit ve askeri memurların miktarı çok 
mühim bir yekun tutuyorsa genç, di -
nç ve asıl evlenmeleri be...- teksir, nü
fus itibariyle hem de nes ı istifasına 

hizmet edecek olan mühi bir zümre
yi evlenme hakkından bl aşta mah -
rum etmekle. 

Şahsi kanaatımca pek isabetli 
bir karar almış olmuyoruz. O itibarla 
da Fuad Sirmen arkadaşıı ı teklifine 
iştirak ediyorum. Yani, kış ada gece 
ve gündüz bulunmaları z, uri olanlar 
müstesna olmak üzere kal mlerde, da
irelerde çalışan arkadaşlaı ci - bunlar 
hakkında mahzur varit de i dir - bun
ların genç yaşlarında asıl ı ~met ede -
cekleri bir sinde evlenme ten mah -
rum bırakılması, işi lüzumundan ve ih 
tiyaçtan fazla tahdit etmek lur. Bu i
tibarla ben de Fuat Sirme arkadaşı -
mm teklifini yerinde bulu rum. 
Şükrü Koçak buna ceva vererek e

ğer nüfusu çoğaltmak istıyorsak as
kerlerden evel sivil bekar a için şid
detli kanunlar yapmak 1. ım geldi
ğini söyledi. 

Bundan sonra kürsüye gelen Ziya 
Gevher Etili (Ça.Ilflkkale) u işi sırf 
çocuk yetiştirmek bakımın an mütale
anın doğru olmadığını, hu u ·i bir ta -
kım şartları nazarı dikkate almanın da 
lazım geldiğini, eğer mur- 'lÜfus art 
tırmak ise sivil memurlaı çocuk ye
tiştirmiye mecbur edecek k yıtlar ko 
nulmasını söyledi. 

B. Emin Arslan (Tokat da nişanlı 
subayların vaziyetinin ne lacağını, 
onlar için konmuş olan altı ylık müh
letin kafi olmadığını söyle · Dr. Os
man Şevket Uludağ (Burs da kanu
nun hem lehinde, hem aleyh nde bazı 
miltalealar dermeyan eti. 

Reislikçe reye arzedilen B. Fuad 
Sirmen'in takriri umumi hr.y tçe ka -
bul olundu ve madde takri 1 birlikte 
encümene iade edildi. 

Bundan sonra istiklal 1" bi malul
lerine verilecek 8.700 liral para mü
kafatı hakkında kanun lay h ısının gö
rüşülmesine geçildi ve la ı a ittifak
la kabul edildi. 

Devlet Denizyolları ve Limanları 
U. M. /erinin te§kilat anunları 

Devlet Denizyolları vt )evlet Li
manları İşletme Umum jdürlükle
rinin teşkilat ve vazifele e dair ka
nun layihasının müstace } etle görü
şülmesi için bütçe encfu ni namına 
yapılan bir teklife karşı Ali Rana 
Tarhan (İstanbul) söz a ak müsta
celiyet sebeplerini sordL Bütçe en
cümeni mazbata muharr B. Sırrı 
Day buna cevap vererek .iünakalat 
Vekaleti teşkilatının bira evci kuru
labilmesini temin için bı na zaruret 
olduğunu söyledi. 

Altıncı maddenin müz resi sıra-
sında söz alan Ziya Gevht r Etili (Ça-

- Hiç olmazsa denizcilerden mü -
rekkep bir komisyon yok mudur, sa
yın vekilin izahat vermesini rica edi
yorum, dedi. 

Ali Çetinkaya'nın verdiği izahat 
Bunun üzerine kürsüye gelen Mu

habere ve Münakale Vekilimiz B. Ali 
Çetinkaya şu beyanatta bulundu: 
"- Arkadaşımla aynı kanaatta de -

ğilim. İdare işi memlekette ehemiyet 
verilecek bir vaziyettedir. Her işi tek 
nik hususiyeti, mali hususiyeti ve sa
ire hususiyeti itibariyle mütehassısı
nı bulupta tavzif etmek zamanında 

de ğiliz. Şahsi kanaatım budur. Bir 
defa bir idarede otorite, inzibat ve 
dürüsti esas olması kanaatındayım. 
Onun için böyle mühim bir teşkilatı 
yaparken benim noktai nazarıma mu
vafık bir adamı aramak mecburiyetin
deyim. Kendilerinin dedikleri gibi 
teknisiyen bir denizci bulacağım di -
ye uğraşırsam belki bulmağa imkan 
olmıyabilir. Evet teknisiyen ad;µnlar 
vardır. Fakat işin şümul ve hususiye
ti itibariyle geniş görüşlü ve iyi dü
şünceli ve insanları idare kabiliyetini 
haiz bir adamın başta bulunması la -
zımdır. Yalnız bu iş için değil umum 
işler için böyle düşünüyor ve mütale
alarına iştirak etmiyorum. Burı.ınla 

beraber herkesçe malum olduğu gibi 
bu müessese birçok kısımlara ayrıl -
mıştır. Yeniden tanzim ve tahkim edi
lecek bir idare için herhalde dediğim 
evsafta bir adam işin başına koymak 
lazımdır. Düşündükleri mülahaza me
selenin aslını alakadar eder bir şey 
değildir. Çünkü o adamın emrinde ça 
lışan ayrı ayrı teknisiyenler olacak -
tır. Fenni kısımlar onlar tarafından 

idare edilir. Müdür bizzat kendisi her 
işi kendi kafasiylc idare edecek de -
ğildir. Bunu bilabare gelecek madde
lerde ve bütçesinde göreceksiniz . ., 

Tekrar söz alan B. Ziya Gevher E
tili, bir idarenin başına getirilecek bir 
adamın vekilin emniyetini haiz bulun 
ması tabii olacağını, ancak denizcilik 
sanatında ilerlemiş olanların bu vazi -
felerde daha çok muvaffak olmaları 
mümkün bulunduğunu, denizcilik işi
ni de bir Milli müdafaa mevzuu gibi 
miltalea etmek muvafık olacağını, hiç 
olmazsa umum müdür muavinlerinin 
bahriye meslekinden gelmiş olmaları
nı istediğini söyledi. 

Muhabere ve Münakale vekilimiz 
B. Ali Çetinkaya muavinlerden biri -
nin teknisyen olacağını tekrar etti Zi 
ya Gevher'in biraz evelki mülahazala
rını tekrar mahiyetindeki sözlerinden 
sonra reye konulan madde aynen ka -
bul olundu. 

Bundan sonra teknik kontrolün na
sıl temin olunacağı hakkında gene 
Ziya Gevher Etili tarafından sorulan 
bir suali bütçe encümeni namına maz
bata muharriri B. Sırrı Day, karşıladı. 
Ve bu müesseselerin de "3460 numara
lı kanunla vazedilmiş olan kontrol 
usulüne tabi olduğunu söyledi. 

Denizcilerin İCJ§e vaziyeti 
Denizcilerin iaşe vaziyetine taallük 

eden maddenin müzakeresi sırasında 
tekrar söz alan B. Ziya Gevher Etili 
dinizlerde çalışan küçük teknik me · 
murların hayatlarının sıkıntı içinde 
geçtiğini, bunlar namına sayın Çetin
kaya'nın merhametine iltica ettiğini 
sözyledi. 

B. Ali Çetinkaya bu temenniyi şu 

cümlelerle karşıladı : 

Dr. Hilmi Çoruk (Kastamonu) Na
kil vasıtaları kullanan kadınların da 
harp sahasına sevkedilip edilmiyecek 
lerini sordu. B. Fuat Sirmen de ver
diği cevapta memleketin müdafaasın
da kadın, erkek tefriki gözetilmemiş 
olduğunu, ihtiyaç ve zaruret halinde 
kadının da çocuğun da harbe ithal e
dilebileceğini ve esasta B. Ziya Gev
herle aralarında hiç bir ayrılık olma
dığını, maddenin dikkatle mütalea
sında nakil vasıtası kullanmayı mes
lek haline getirmiş olanların kastedil
miş olduğunun görüleceğini, Ziya 
Gevherin verdiği misale göre bir atı 
idare eden 12 yaşındaki çocuğun el -
bette harbe göderilemiyeceğini, ancak 
onun hayvanınm alınarak orduya ve
rileceğini söyledi. 

Mümtaz Ökmen, kanunun askeri 
mükellefiyete tabi olmıyanlara da şa
mil bulunup bulunmadığını sordu. B. 
Fuat Sirmen bu suale şu cevabı ver
di: 
"- Zaten maddenin koyduğu hü • 

küm budur. Eğer bunların hepsi as
keri sin dahilinde bulunsalardı esasen 
bu kanunun hükümlerine girmelerine 
lüzum kalmazdı. Bu teklifin getiril
mesine ihtiyaç yoktu. Bu kanun se -
ferberlik zamanında meriyete gire -
cektir. Askeri sin dahilinde bulunan 
herks o seferberlik neticesi hizmete 
alınacaktır. 

B. Fuat Sirmen bu sözlerine ilave 
olarak, kanunun halkın lehine çok ku
vetli hükümler taşıdığını misallerle 
izah etti ve seferberlik zamanında va
zife görmek üzere teşkil edilecek o
lan komisyonun bu sorulan sualleri 
yersiz bırakacak şekilde vazife göre
ceğini, heyeti umumiyenin mutmain 
olmaması için hiç bir sebep bulunma
dığını anlattı. 

Söz alan B. Abdurrahman Naci De
mirağ (Sıvas) kanunun her şeyden e
vel gayet sarih olması lazımgeldiğini, 
bu kanunun da çok sarih maddeler 
halinde çıkmasını, aksi takdirde harp 
zamanında 12 yaşındaki bir köylü kı
zının da ve 80 yaşındaki bir ihtiyarın 
da cepheye sevkedilebilmesi mümkün 
olduğunu anlattı. 

B. Ziya Gevher kadınların da bu 
mükellefiyete tabi olup olmaması me
selesine temas ederek şunları söyledi: 
"- Bu memleketin tarihi kadının 

harpte erkekten asla ayrılm.:.dığını 

göstermiştir. Biz bunu erkekte mec-

buriyet olduğu ve kadında mecburi -
yet olmadığı zamanda ispat etmişiz -

dir. Bugün dahi kadın için bir mec -
buriyet yoktur. Ancak türk kadını bu 

vazifeyi gönüllü olarak, içinden gele
cek hissin. kuvet ve kudretiyle yapa
caktır.,. 

Bundan sonra hatip esas meseleyi 
teşrih ederek hastaların ve askerlik 

çağı dışında bulunanların bu mükel -

lefiyet şümulüne sokulmamalarını is
tedi. 

Söz alan birçok mebuslarımız bu 

madde üzerinde mütalealar dermeyan 

ettiler. Bunun üzerine kürsüye gelen 
Milli Müdafaa Vekilimiz General Na
ci Tınaz şu beyanatta bulundu: 

General Naci Tınaz'ın izahatı 
Buradaki muhterem arkadaşları -

mızın pek çoğu harp, darp görmüş

tür. Mesela memleketin müdafaası i-

Harp mükellefiyeti komisyon
larının büro işleri 

Harp mükellefiyetleri komisyon -
larının seferberlik zamanındaki lfüro 
işlerinin büro olmıyan yerlerde ki
min tarafından görüleceği de müna -
kaşaya mevzu oldu. Söz alan Galip 
Pekel (Tokat) bunun izahını Milli 
Müdafaa Vekilimizden rica etti. Bu
nun üzerine kürsüye gelen Milli Mü
dafaa Vekilimiz General Naci Tınaz 
şu izahatı verdi : 

"- Encümende bunu görüştük. 
Muhterem arkadaşımıza söyledim. 
Milli seferberlik teşkilatı olmıyan 
yerlerde bunun için ayrı bir teşekkül 
meydana betirilsin, memurlar bulun
durulsun, bunlara maaş verilsin şek
linde müzakereler cerayan etti. Buna 
maddeten imkan yoktur. Bugün vesa
iti nakliye tahriri için bile bizden ka
tip isti;9'brlar. Dört yüz şu kadar ko
misyon vardır. Biz böyle 400 - 500 ta
ne memur tutup onlara maaş ve ücret 
verecek bir lt'alde değiliz. Binaena
l~y~ bu işleri şimdiye kadar olduğu 
gıbı kaymakamlar, nahiye müdürleri 
elindeki elemanlarla icap ederse mu
allimlerin yardımlarını temin etmek 
suretiyle bu milli vazifeyi_ yapmak 
ve yaptırmak mecburiyetindeyiz.,, 

Bu izahattan sonra tekrar kürsüye 
gelen B. Galip Pekel nahiye müdür
lerinin ve kaymakamların üzerinde 
birçok işler bulunduğunu, bunların 
emrindeki büroların seferberlik za
manında bu kadar mühim işleri başa
ramıyacaklarını, bunun için ayrı bir 
teşkilata ihtiyaç olduğunu, askerlik 
şubesi bulunan yerleıde bu şubelerin 
bir çok elemanları olduğunu, fakat 
mesela bir kaymakamın yanında bir 
tek tahrirat katibi bulunduğunu söy
ledi. 

Bu mütaleaya cevap veren muhte
lit encümen mazbata muharriri B. 
Fuat Siret bu komisyonların hazar 
zamanında yalnız tasnif ve tahrir iş
leriyle uğraşacaklarını, başka işleri 
olmadığını, ve zaten layihanın 23 ün
cü maddesinde bu işleri komisyonla
rın bizzat yapmıyacaklarının, belki 
yaptıracaklarının tasrih edilmiş ol
duğunu, bu işte seferberlik zamanın
da askerlik şubelerinin de yardım e
deceklerini söyledi. Milli Müdafaa 
Vekilimiz : 

- Yardım ederiz, yazıcı veririz, 
demek suretiyle Galip Pekel in tatbi· 
katta müşküHit çıkar yolundaki endi
şesini tatmin etmiş oldu ve madde ka 
bul olundu. 

Bu sırada encümene iade edilmiş 
olan madde, yeni şekliyle getirildi ve 
şu şekilde layihaya ilave edildi : 

"On beş ya~ından aşağı ve altmış 
yaşından yukarı olanlarla malUıl ve 
sıhati muhtel bulunanlar, bakıma muh 
taç çocuğu olan ve gebe olan kadın -
lar şahsi mükellefiyete tabi tutul
mazlar.,, 

Bundan sonra kanunun müteakip 
maddeleri müzakere ve kabul edildi. 
Büytik Millet Meclisi yarın saat 15 
te toplanacaktır. 

rak ve mahreç meselesi ikinci dere- darpaşa limanının tevsiini de derpiş 
cede sayılacak bir i§ kalır. Artık as- ediyordu. Bu liman mevzuu şimdilik 
rımızda toprak cazibesi bazılarının tehir edilmiştir. Bir müddet sonra bü 
tamama rağmen kıymet ve ebemi - kümet bunu esaslı surette tetkik etti
yetlni eskisi gibi muhafaza etme- recektir. Mama.fi Haydarpaşa limanı
mektedir. Hukuk ve mantık yolla- nın tevsii mukarrerdir. 
riyle ve hüsnütelakkiyle halledile- Şimdiki İstanbul limanının eski 
miyecek mesele yoktur. Yalnız ilk mevkiini muhafaza etmesi karalaştı • 
adımı atmak lazımdır. Balkan dev• rılmıştır. Yenikapı'da yeniden bir 1i • 
letlerinin orta Avrupa ile olan sıkı man inşa edileceği hakkındaki haber
iktısadi münasebetlerini ve ihracat· ler doğru değildir. 
larının % 85 inin oraya gittiğini ta- !stanbul'un imar planının tasdikiy • 
bii biliriz. Fakat sırf nıilli mevcudi- le birlikte İstanbul ve Haydarpaşa a· 
yetlerini ve istiklallerini korumak j. rasında Feribot nekliyatı da kati bir 
çin te§ekküJ eden Balkan camiası- karara bağlanmak üzeredir. Muhtelif 
nın kimseye karşı bir t~cavüz mak- 1 fi.nnal.arı~ ~eklifleri t_etkik .edil.mek~e· 
sadı olmadıktan sonra ıktısadi mü- dır. Şımdılık beş Ferıbot sıparış edı .. 
nasebetlerin kesilmesine neden lü- lecektir. Feribotlar Haydarpaşa ile 
zum görünsün ve hem merkezi Av- Yenikapı arasında işliyecek ve Anado 
rupa'nın bugün §arki ve cenubutar· lu hattından gelecek yeni vagonlar 
ki Avrupa memleketlerinden aldı. Feribotla İstanbul tarafına geçirilecek 
ğı maddeleı·den müstağni olması- ve Avrupa şimendüferlerine boşaltıl • 
na imkan yoktur. Siyasi münase- madan bağlanacaktır. 
betler büsbütün kesilmedikçe aynı İmar bürosu yakında bir Feribot is• 
vaziyetin devam ed~ceğinden şüp- ketesinin inşasına ait planını hazırlı .. 
he edilmemelidir. yacaktır. Haber verildiğine göre fa • 

Türk - İngiliz anlaşması Balkan- tanbul Haydarpaşa arasında bir de tü• 
ların istikbalini artık tayin etmiş nel inşası işi tekrar canlanmaktadır. 
bulunmaktadır. Boğazlar sulh cep- Mühim bir ecnebi müessesesinin yal• 
hesinin elinde bulundukça bu cep- nız iktisadi noktadan değil, aynı za '" 
henin balkanlardaki nafiz ve kud- manda diğer muht~lif noktalardan e" 
retli vaziyetlerini kimse inkar ede- hemiyeti bulunan bu iş için alakadar 
mez. Bu hakikatin bütün Balkan hükümet makamlarına müracaatta bu· 
milletlerince mallim bulunduğun· lunduğu anlaşılmaktadır. Fakat buna 
dan ve arzularımızın er geç tahak - şimdilik imkan görülememektedir. Ya 
kuk edeceğinden ıüphe etmiyoruz. kında İstanbul belediyesi imar müdü• 

N. ALI KÜÇÜ KA rü B . Hüsnünün reisliğinde bir heyet 
Ankara'ya gidecek ve orada şu işlerle 

İzmir' de şiddetff 

yağmur ve bora 
İzmir, 7 a.a. - Havalat' bir hafta -

danberi ittiratsız ve fena gitme]ste sık 
sık boralar ve şiddetli yağmurlar hü
küm sürmektedir. Dün g_ece başlıyan 
yağmur sabaha kadar devam etmiştir. 
Hava hala yağmurlu ve saikalıdır. 
Dün şehrin kalabalık bir caddesine 
yıldırım düşmüş ise de nüfusça zayi
ata sebebiyet vermemiştir. 

Yeni İngiliz Nozırlan 
Londra, 7 a.a. - Vefat etmiş olan 

Sir Philipp Sasoon'un yerine nafıa 
nazırlığına, şimdiye kadar tekaütlük 
işleri nazır muavini bulunan Ramsbot
ham tayin edilmiştir. Şimdiye kadar 
posta nazır muavini bulunan Sir Wal
ter Walsley de posta nazırlığına geti -
rilmişlerdir. 

meşgul olacaktır : 

1 - İstanbul imar planının prog .. 
ramlaştırılması. 

2 - İstimlak kanununun tadili. 

3 - Yapı ve yollar kanununda ya• 
pılacak tadilat. 

Hirvat - Yugos(av 

görüşmeleri 
Belgrad, 7 a.a. - Pravaa gazeteıl, 

Başvekil Tzvetkovitch'in bir muhar .. 
ririne verdiği beyanatı neşretmekte " 
dir : 

Bu beyanata göre, sırplarla hırvat • 
lar arasında bir anlaşma husulünün 
sırp, hırvat ve syovenlerin menfaatine 
olacağını ve bundan dolayı bu anlaş ~ 
manın elde edilmesi lazım geldiğini 
kaydettikten sonra şunları ilave et • 
miştir : 
"- Maçek ile yapılan müzakereler 

inkitaa uğramamıştır. Bu müzakereler 
devam edecektir. İki tarafta da hüı " 
nüniyet mevcuttur.,, 

.:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.!:. ----------
---- Kapall zarf usulile eksiltme ilônı ----- ----Kayseri C. H. P. llyönkurul Başkanlığından: ----§ 1 - Eksiltmeye konulan iş Kayseri' de yapılacak Halke- § = vinin sathı zemine kadar temel hafriyatı ve inşaatı yapıl- :E 
:= makta olduğu cihetle sathı zeminden itibaren binanın he- := 
= yeti umumiyesinin inşaatı eksiltmeye kanulmuştur. lnşaa- := 

tın heyeti umumiyesinin bedeli keşfi ( 127749) liradır. Bu ::= 
=: bedeli keşiften sathızemine kadar yapılan temel hafriyatı := 
=: ve inşaat keşifnamedeki nispet üzerinden tenzil edildikten S 
- sonra geri kalan kısmın heyeti umumiyesi ihale edilecektir. := 

2 - Bu İşe ait şartnameler ve evrakı saire şunlardır: §§ ---
200 yabudi mülfe<i 

_ A - Eksiltme şartnamesi := -

intihar edecek 

Almonyaya iade edilirse 

:= A.B. - Eksiltme şartnamesine ek şartname ::= 
B - Mukavelename projesi =: 

:= C • Bayındırlık işleri genel tartnamesi ::::= 
:= D - Keşif cetveli silsilei fiyat cetveli metraj cetveli := 
- E - Proje ve sair evrak ::= 

"- Sayın arkadaşımız temenniler -
de bulunurken ben de Maliye vekili -
arkadaşımızın yüzüne baktım. Bütçe -
mizi tesbit ve takdim ettiğimiz zaman 
her halde kendileri teshilat gösterir -
ler. İaşe ve küçük ve mülazım ve 
kaptanların terfihi tekliflerine tama
men iştirak ediyorum. Söyledikleri 
gibi bu meseleleri halletmek, bunlara 
bir nizam ve intizam vermek ve bu 
meslek mensuplarını az çok memnun 
etmek bizim de arzu ettiğimiz bir şey
dir (alkışlar). 

B. Ziya Gevher Çetinkaya'ya bu 
izahattan dolayı teşekkür ettikten son 
ra Maliye vekilimiz B. Fuat Ağralı 

da: 

çin herhangi bir tedbir alırken şu ve 
şu kayıtlarla büsbütün kendimizi bağ
lamamalıyız. 'Bir otomobil, bir kam
yon alacağız. Onun şoförü çocuksa 
veya ihtiyarsa bunu tabiatiyle alma
yız, çünkü bizim başımıza köstek o -
lur. Bir çocuk almayız, fakat mesela 
bir deve kolu vardır. 

Havana, 7 aa .. - Saint Louis vapu -
rundaki yahudi muhacirlerin Pins ada
sına çıkarılması için muhaceret komi -
tesinin bütün gayretlerine rağmen Gu
ba hükümeti müzakereye girişmek is -
tememiştir. 

Bu sabah vapur kaptanı radyo ile ver 
diği bir haberde artık kati olarak mu
hacirleri tekrar Almanyaya iade etmek 
üzere hareket ettiğini bildirmiştir. 

§ lstiyenler hu şartnameleri ve evrakı saireyi Kayseri parti §§ 
E başkanlığında görebilirler. S 
§ 3 - 1 Haziran 1939 tarihinde yapılan ihaleye iştirak e- S 
=: denler tarafından yapılan tenzilat haddi layikmda görül- § = memesinden dolayı 1 Haziran 1939 tarihinden itibaren bir :::: = ay müddetle yeniden eksiltmeye konulan hu kurağrn ihale- ::= 
=: si 1 Temmuz 1939 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat § 
=: 11 de vilayet parti merkezinde llyönkurul tarafından yapı- := 
=: lacaktır. ::::: 
§ 4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. ~ 

nakkale) umum müdür m "inlerinin - Hiç şüphesiz ki buyurdukları 
denizci olup olmıyacaklaı !Dl sordu. noktalar ve zaruretler nazarı dikkate 

Bunun başında develerine iyi bakan, 
deve sanatından iyi anlıyan bir adam 
vardır. Buna hem hayvanlarını kul
landığımız için bir para vereceğiz, 
hem de kendi hizmeti için bir yevmi
ye vereceğiz. Mecburiyet olduğu za
man alacağız. Fakat baktık ki çocuk
tur, ihtiyardır veya maHlldür; bunla
rı zaten almayız. Fakat böyle büsbü -
tün bir takım kayıtlarla bağlanrnı, o
lursak; fevkalade hallerde iı Y.apa-

Bu haberi alan muhaceret komitesi, 
Amerika cümhurreisi Ruzvelte bir tel
graf göndererek vapurdaki muhacirle
re yardım edilmesini bir kere daha 
rica etmiştir. Vapurda bulunanlar ara
sında 400 kadın ve çocuk bulunduğu -
nu kaydetmiştir. Saint Louis vapurun
da bulunan muhacirlerden 200 ü Al -
manyaya iade edildikleri takdirde ken
dilerini öldürmek üzere aralarında bir 
pakt imzalamışlardır. 

=: 5 - Eksiltmeye ittirak edebilmek için Nafıa müdürlü- -= ğünden alınmıt ehliyetname ile cari senenin ticaret odası ::= 
- --===== 

= vesikasını ibraz etmesi ve bir mühendis veya fen memuru 
Muhabere ve Münakale Vekilimiz 

B. Ali Çetinkaya bu suale : 
"- Birisı idari işler içmdir, diğeri 

teknik işler içindir, cevabını verdi. 
Ziya Gevher, umum mudürün de 

denizci olup olmıyacağı hususu üze
rinde sorduğu bir suale de Ali Çetin
kaya: 

alınarak hepsinin teminine çalışı -
lacaktır, dedi. 

Ve bu izahlardan sonra madde ay -
nen kabul olundu. 

Harp mükellefiyetleri kanuna 
layihasının görüşülmesi 

Bundan sonra ruznamedeki "harp 

=: istihdam edilmesi §arttır. · 
§ 6 - Muvakkat teminat miktarı (8500) liradır. _§ 
:; 7-Teklif mektupları yukarda yazılı gün ve saatten bir ::::: = saat evveline kadar parti başkanlığına makbuz mukabilin- -

- -== 
= de verilecektir. Postada vukubulacak gecikmeler kabul o· 
:= lu·nmaz. 2107 ::= - -
':illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfi=' 
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B. Politis'in konferansı .::!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

~ Ortakların · nazar1 dikkatine ~ 
(Başı 2 inci sayfada) 

~: hiç bir devlet ve hükümet harp
b:n galip çık!a dahi zaferden maddi 
c~r__ tayda. bekli yemez. Harbin getire-. 
d g tahrıbat o kadar vahim ve o ka-

dar ağırdır ki galip çıkan devletin el
e Ctf Vo 

la ıgı ganaim ve neticeler ne olur-
te ~laun b.u tahribatı karşıhyamaz. İş
iinı· u Yenı psikoloji istikbal için çok 
Yi' ı~lidir. Filhakika geçen 1938 veka
y ını hatırlatırsak bu düşüncemizde 
d lntlmadığımız görülür. Eylül 1938 
e harp k 1 v b'' ·· d'· • apı arı açldıgı zaman, urun 

it unyayı baştanbaşa müşterek bir his 

1~Pladı, Herkes yakın olan harp kar
tı •ın~ nefret ve dehşetle ayağa kalk
tıl Dunyanın en büyük cümhuriyeti
•e n. b~şkanı, dünyanın en büyük kili
dü•ının reisi herkese birden bütün 
!i··~~aya sulh tavsiyesinde bulundu. 
ba~ Utı. tnemleketler en basit halk ta
lca alarına kadar bunu muhabbetle 
ta r~ıladı ve mabetlere koşarak allah
kan, harbin dehşetlerinden beşeriyeti 
d~aaı için yalvardı. İşte bütün 
kaı:a halkının umumi feveran ve 
tıun ıı~ası karşısında 1914 ağustoıu
oıu nısbt alakasızlığını düşünecek 
tı:ıit~ak, istikbalin pek de o kadar ü
haı:~ ol~adığı görülür. Bu umumi 
devı ı ?'Uhıye önünde bugün hiç bir 
ioz et reiai yoktur ki harbi hotbehot 
y~ c alabilsin. Fakat harp yapılamı
ca,,.~~ğını söylerken hiç bir zaman te
blc~.karşısında kendini korumak 
dtv\ inde bulunan memleketleri ve 

ttlcr· k . d" d har\:ı" ı astetmıyorum. O tak ır e 
ııe 01

1n ietirece ği · fecayi ve netayiı; 
lct hUtsa olsun hiç bir millet ve dev-

a" . Cavij .~ 11Yet ve §erefine yapılan te • 
nef zu sonu elem ve ölüm de olsa 

ret " . . ltaıa e şıddetle defetmekten gerı 
ltıa:ı: ve kalmamalıdır. 

1 
· }te bu .. · b" h 1 · h' ıçind ' gun, yenı ır a etı ru ıye 

ltati c bulunuyoruz dediğimiz zaman 
icti Yen dünkü devrin sulh unu hatıra 
•iı~~eınek lazımdır. Bugünkü sulh 
lcr \r 

1 ~ulhtur. Elde silah nöbet bek
tihin~ıyc:teyiz. Bugün beşeriyet ta· 
ltutn e, Yıne ilk defa olarak, bizzat 
hinda.ndanların, askerlerin harp aley
Yiilc ~.bulunduklarını görüyoruz. Bü
~ılllrı ır kumandan olan Foch son ya
•uth ndan birinde "harpten üatün 
a 'Yardır,, demiştir. 

~()~ ~.~a.~eti ruhiye bize istikbal için 
llız uyuk ümitler vermektedir. Yal
llijll~ilrnanımızın vekayiini de göz ö
dar be tutarak elimizden geldiği ka
tc.ıı:ıe, azırlanmağı ve kendimizi mub
i~ Olr tecctvuzc ~cUJl IU.ll"UIWll>l ucı 
tind etmemeliyiz. Eğer dünya üz:e
lılbı c terefle yaşamak istiyorsak ıi· 
•illh~tnadan başka çare yoktur. Bu 
tip . ~nnıayı, ancak, ıitahlanmızı tah
~0,.,~Çın değil, fakat insan hayatının ... nına .. 
•ıırct· sı ıçın çoğaltıyoruz, denıek 
de ,1;:~e ı:neşru gösterebiliriz. Bu el
tdccek: ~ekleme hali ebediyen devam 
~ nu? Hayır bu bal ebediyen de
Çillıt tdeınez. Bugün muvazenesizlik i
hiç ~·bulunuyoruz. Fakat be9eriyet 
dc~a ır zaman muvazenesizlik içinde 

rtılı 8 v •• er g urette yaııyaınıyacagı ıçın 
~t cç devamlı bir muvazene kurula-

ır. n . 
lltdığ ernın toprak unsurunun oy-
lctlcr ıhro~den bahsetmiştim. Bazı dev 
lcillıh> ala toprağını genişletmekle ha 

"'tler· . k 1 .. caıcı'1' ını ve udret erını artıra -
luıc btnı zannediyorlar. Eliı~e Rec
"1c..._. \tna kilometrik hastalıg-ı ismini ...... ı~r 
•ıırcr 1

• Topraklarını genişletmek 
l\cdc~re Cihana hakim olacağını zan
kıttşı er :Yanılıyorlar. Çünkü onların 
ti \>a:~~da ~cşeriyetin o nevi kuvetle
)i\Jiat .r kı er geç onların bu emper
ltcccıtt~tyasetlerine, emellerine set çe
tarih tr. Diğer taraftan nazarlarımızı 
lti il~ Çcv~rdiğimiz zaman görüyoruz 
hiırı b' devırlerde toprak o kadar mü
\>illııe:r rol oynamıyordu. Göçebe ka
'Ctlcr· ~urada burada o günkil mai -
ltladi;nın icabettirdiği şekilde müte~ 
taPra~en Yer değiştiriyorlardı. Bugün 
lcttcugı~ı .genişletmek !urctiyle mem
l\cdcn~rın~ kuvetlendireceklerini zan
tı.il llıü er ışte bu kilometrik hastalığı
)an :tela olanlardır. Ben burada be
bıctlıl ~11lek:Je müftehirim ki bizim 
ltatd e etlerimiz arasında vaki olan 
,,. C§ane d 
•ıışlct ostluk böyle toprak ge -
llil'ct·rtıe suretiyle kuvetlenmek zih -
it ınc t a b'ı . arnarncn aykırı olan bambaş

t zıh · On nıyctte bir dostluktur. 
~llnan s~ne!_ik bir maziye malik olan 
lcı mu Turk dostluğunun beynelmi
h.ay1rlı~~sebctler sahasında ne kadar 
lııllııtd ır rol oynadığı hepimizin ma· 
•ında ~r. Yunanistan ve Türkiye ara
ltrj hUt~Şhyan karde~lik münasebet
~iştir. ~~ Balk;ınlara da sirayet et· 
hı!( ed ger Avrupa'da bu miııali tat
ltrc " cceıt oluna çok hayırlı netice-

arıiır 

b· l:lcvıctl . 
'tn roı crarası münasebetlerde mU • 

kanlına ~Ynıyan unsurlardan biri de 
lctlcr b rıayet unsurudur. Eğer dev
tııınll .:Ynelrnilel hareketlerinde ka
Ctllli§ çıf niyecekleri yerde ona riayet 
tın İat~ salar muhakkak ki bu onla· 
daıı 01 •deleri bakımından daha fay· 
'I ac:akt B" • 
t~ tecrübe] ır: ızzat kendi müşahede 
ıctyj erımden çıkardığım bu ne-

d ttc\I!~ s:retle ifade etmek isterim: 
c\>lctitı. u a_.hıı_ olan bir meselede bir 

selahıyettar mümessiline ~e-

- ----kil bakımından ufak bazı fedakarlık
lar yaparlarsa esasta büyük istifade
ler temin edeceklerini söyledim. Ken
disinden aldığım cevap karşısında 

mutehayyir kaldım. o diyordu ki: 

---- Küçük Evler Yapı Kooperatifinden : --- -
Kiralık: Şirketimiz muayyen bir müddet için hisse devrini menetmiştir. =: ---

Artık bu sefer şekil de mühimdir. 
Çünkü bizim için şekil esastan daha 
ehemiyetlidir. Şekil hususunda da fe
dakarlık edemeyiz. 

Bu müddetin inkızasından sonra ortaklardan herhangi birisi his-=: = sesini devredecek olursa devredenin sahip bulunduğu tip ne olursa =: -
--

Müstakil ev - Yenişehir İsmet İ
nönü caddesinde bahçe içinde müsta
kil bir ev satılık ve kiralıktır. 7 oda 
bir bolü kaloriferi ve sair konforu 

Küçük ilôn şartlan = olsun, hisseyi yeni alanın (F ve D) tiplerinden birini almağa mec- := 
=: bur tutulması İdare Meclisinin 22 sayılı ve 16-5-939 tarihli kararı § 
_ iktizasından olduğu gibi, = 
5 Esasen Şirketin defteri mahsusuna imza edilmek şartiyle devir := 
_ muamelesi yapılabileceğinden, ve devir alacak zatın kabulü idare § 
:= Meclisi kararına iktiran etmesi icabettiğinden bize sorulmaksızın = 
_ yapılan her türlü devirlerin de Şirketimizce hiç bir kıymeti olma - § = dığını Alakadarlara bildirir ve bundan doğabilecek hiç bir mesuli- =: 

Dört satırlık klic;ük ilanlardan: 

Sulhçu usulleri tavsiye edenlere 
kartı itiraz serdedenler şu fikirde bu
lunuyorlar: Hukuk statik bir unsur -
dur. Hayat ise tamamen dinamiktir. 

vardır. Telefon 3780 1882 

Kiralık - Bakanlıklar karşısındaki 
Çankaya polis merkezi binası kiralık -
tır. Resmi daire için de elverişlidir. 
Tel: 2858 e müracaat. 1960 

. Bir defa ic;in 30 Kuruı 
lki defa ic;in 50 Kuruı 
Üc; defa için 70 Kuruş 

Dön defa ıçin 80 Kuru~ 

Hukuk her an kırılmağa, değişme -
ğe, akmağa müheyya kum gibidir. Fa· 
kat onların bu iddiasına karşı şunu 

söyliyebiliriz. Acaba kuvet hukuktan 
daha mı sabittir. Hangi devlet kuve -
tini daima ön safta, en ileride tutabi -

= yet ve emri vakii kabul etmiyeceğimizi ilan ederiz. 2109 Kiralık - Bahçeli evler kooperatifi 
mahallesinde 5 odalı konforlu 30 No.lu 
ev yazlık olarak devren kiralıktır. U -
lus meydanında Elektrofon mağaza · 
sına müracaat. 1988 

Devamlı küc;ük ilanlardan bet de
fası ic;in 10 kuruş alınır. Mesela 10 
defa neşredilecek bır ilan ic;in, 140 
kuruş alınacaktır. Sır kolaylık ol
mak üzere her satır, kelime arala
rındaki boşluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir küçük il1n 
120 harften ibaret olmalıdır. 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ Dort ıatırdan fazla her ı;atır için 
beher seferine ayrıca on kuruıs ah· 
nır. 

lece~ini iddia edebilir?. Konferansı • 
mın başlarında hukukun, hayatın bir 
makesi olduğunu söylemiştim. Hukuk 
statik değildir. Hukuk hayatın aynen 
bir makesidir. Nasıl ki hayat her an 
değiıımekte, her an tekamül etmekte 
ise hukuk da onu takip etmektedir· 
Efeııli filozof Herakles'in dediği gibi 
hayat daima değişir. Yalnız hayat ih -
tilallerle değil hatve hatve vukubulan 
tekamüllerle yavaş yavaş değişir. Hu
kuk ise onu adım adım bu suretle ta -
kip eder. O halde hukuk statik olmak
tan çok uzaktır. Hukuk hayat gibi 
plastiktir. 

Binaenaleyh içinde yaşadığımız ve -

Gaip 

Fotograf sahi
bi Emine Nesibe 

Köksalı, 1-6-939 

tarihinden son -

ra görmüş olan -
ların 1115 numa· 
raya telefonla 
bildirmeleri ri -

ca olunur. 

aranıyor 

, · .. :. · Vilayetler · kayiin yarattığı vaziyet önünde ümit· 
sizliğe kapılmamak lazımdır. Çünkü 
medeniyet dünyasının efkarı umumi • 
yesi hukuka ve kanuniyete vaki ola • 
cak tecavüzler karşısında aıa.kasız de- Hidro elektrik tesisatı 

Muğla Belediye Reisliğinden : 
ğildir. Bunun böyle olduğunu geçen 
ayların hadisatı bize göstermiştir. Bu 
rada şu noktaya bilhassa işaret etmek 
isterim. Beynelmilel münasebatta ha • 1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltme· 
kim olan bir prensip vardır; verilen ye konulan iş, kanal, cebri isale bo
söze riayet etmek prensibi. Zanno • rusu, santral binası ve 300 KV A Tür
lunmasın ki Devletler bu prensibe fa- boalternatör, on yedi buçuk kilomet
ziletli oldukları için riayet etmekte • relik yü.ksek voltlu havai hat, trans· 

formatör binaları ve tesisatı ve teferdirler. Eğer devletler bu prensibe ri· 
ruatından ibaı:et hidro elektrik tesiayet ediyorlarsa menfaatleri onları bu 
satıdır. Şehir tevzi şebekesi hariçtir. yola sevkettiği içindir. Eğer bir dev..-

let vermiş olduğu bir sözü tutuyorsa. 2 - İşin muhammen bedeli 64955,85 
bu ıözünü tutmayınca karşısındakinin liradır. 
kendisine mukabelei bilmisilde bulu - 3 - İstekliler bu işe ait evra·kı üç 
nacağından korktuğu içindir. Eğer lira 25 kuruş m~~abilinde Muğla bele 
haklarımıza riayet olunmasını istiyor-. diyesinden alabılırler. . 
sak karııımızdakine hakkımız ihlal e• 4 - Eksiltme 19 haziran 939 tarihi
dildiği takdirde tecavüz karşısında sa ne rastlıyan pazartesi günü saat 16 da 
kit ve camit kalmıyacağlmızı hisset • Muğla belediye Ç-airesinde belediye 
tirmeliyiz. Mütecaviz, karşısındakinin encümenince yapılacaktır. 
.ı •• ı.-s ..S--ı..•a..--•.ı ı..~-----s-- ı..a- 5 - J:QtsıltmejfF'gıtelfflmek için s
diği, bundan emin olduğu zaman k~ : teklilerin: 
tiycn bize karşı durmak cesaretını A 2490 1 k 16 17 
gösteremiyecektir. Büyük bir alim ve . . - dd 

1 
s~yı ı anun::

97 
l"ve 

80 
hukukçu olan İhering de bu hakikatı kıncı mı ak e erınkek utytgu°: t ıra 

.. · d d uruş u muva a emına . 
görmüş ve ısrarla uzerın e urmuş - . . . ~. • 

B - Kanunun tayın ettıgı vesıka -
tur. • l' 1 k 1 k ·k · · . . . . !arla asgarı 65000 ıra ı e e trı ışı 

İkınc:~ b!r. netıce: beynel~ılel k~ • yaptığına dair nafıa vekaletinden mi\
nunun ıhlalı karşısında cıhan efkan teahhitlik vesikası göstermeleri la. 
umumiyesinin aksülamelidir. Bugiln zımdır. 
cihan efkarı umumiyeııi. o mertebeye 6 T kl"f kt 1 "h 1 ·· il · · · ka - e ı me up an ı a e gun 
vasıl olmuştur kı hıç bır nunsuz 15 k d kb k b"l" d saat e a ar ma uz mu a ı ın e 
hareket onun nazarından kaçmıyor. d" . 

1. v. ·ı k · p 
d h 1 b. k .. 1~- 1 t l't d' bele ıye reıs ıgıne verı ece tır. os· Ve er a ır a su 41ue ev ı e ıyor· . .. . 

İtte bu mühim hakikat bizim için 
çok tatminkar bir unsurdur. Bundan 
dolayı istikbali düşünürken katiyen 
ümitsizliğe kapılmamak lazımdır. Mil 
letler her zaman için, bugün her za -
mandan fazla, haysiyetlerini ve şeref
lerini korumak azmindedirler. Her -
hangi bir tecavüz önünde cihan efka -
rı umumiyesinin tek bir vücut halin
de nefret ve istikrah ile ayaga kalk -
ması keyfiyeti, bize bu hususta en bü
yük ve ne tatminkar bir fikir ve ümit 
vermektedir. (Sürekli alkışlar). 

Ankara Borsası 

7 Haziran 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 

Londra 
Ncvyork 
Paris 
Millno 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brilkıel 
Ati na 
Sofya 
Madrid 
Var1ova 
Budapcşte 
Bükrcş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moıkova 

Kııpıtnrıı 'F. 

5.93 
126.5325 

3.3550 
6.655 

28.5675 
67.2525 
50.7375 
21.545 

1.08.25 
1.56 

14.0350 
23.845 
24.8425 

0.9050 
2.8925 

34.62 
30.53 
23.8725 

:..~J 

126.5325 
3.3550 
6.655 

28.5675 
67.2525 
50.7375 
21.545 

1.0825 
1.56 

14.0350 
23.845 
24.8425 

0.9050 
2.8925 

34.62 
30.53 
23,8725 

ESHAM VE TAHViLAT 
1933 Türk 
Borcu I. 19.375 19.40 

( Pesin) 
1933 Ti.irk 
Borcu II. 19.40 19.40 

(Peşin) 

1933 Türk 
Borcu III . 19.375 19.375 

(Peşin) 

1933 İkramiyeli 
Erıtani 19.21 19.21 
Sivaa - Erzurum 
Hattı ts. I. 19.63 19.63 
Sivas - Erzurum 
Hattı ta. ili. 19.77 19.77 

ta ıle gonderılecek mektuplar1n teah-
bürle gelmesi nazarı itibare alınmı · 
yacaktır. (1712) 11694 

Ekmek ah nacak 
Sinop C. M. Umumiliğinden : 

Sinop umumi ceza evindeki mah · 
kfim ve mevkuflara 939 mali yılı için
de vedlecek 255000 im. 365000 adet ek
mek 28-5-939 gününden itibaren on 
beş gün milddetle ve kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye çıkarılmıştır. Yevmi· 
ye 700 ila 1000 ekmek verilecek, be
deli muhammen 28032 lira olup temi· 
natı muvakkate 2103 liradır. 

İhale günü 14-6-939 çarıamba günil 
saat 15 de S'inop C. Müddeiumumili
ği dairesinde yapılacaktır. 

Şartname tatil günlerinden maada 
her gün Sinop C. Müddeiumumiliği 
kaleminde görülebileceği ilan olunur. 

(2054) 12028 

Veteriner alınacak 
Çanakkale Belediyesinden : , 

Belediyemiz kadrosunda 98 lira ile • 
retli bir veterinerlik münhaldir. Ta • 
tip olanların vesaiki lazimalariyle bir
likte belediye riyasetine mUracatları 
ilan olunur. (3771-20.9) 12058 

Soğuk hava lesisah yaphnlacak 
Trabzon Belediye Encümenin· 

den: 
1 

1 - Trabzon belediye mezbahasının 
mevcut binası dahilinde, giimrük res
mi haric olmak üzere 18.000 lira mu -
hammen bedelli et ve muhtelif mevad 
dı gıdaiye için soğuk hava mahzen· 
leri tesisatı ile buz istihsaline mahsus 
tesisat yaptırılacaktır. 

2 - Bu işe ait olmak üzere tanzim 
olunan mukavelename projesi. eksilt
me şartnamesi, fenni şartname ve avar 
proje, parasız olarak belediye fen it -
leri müdürlüğünden alınabilir. 

3 - İşbu tesisat on yedi gün müd • 

detle ve kapalı zarf usuliyle eksiltme 
ye konulmuş olup, eksiltme 9 haziran 
1939 cuma günü saat 14 de belediye 
encümeninde icra olunacaktır. 

4 - Muvakat teminat 1350 liradır. 
5 - İbrazı icap eden vesika eksilt 

me şartnamesinde gösterilmiştir. 
6 - Teklif mektupları 9. 6. 939 cu · 

ma gün saat 13 e kadar eksiltme ko 
misyonu riyasetine tevdi edilmiş ola 
caklardır. (3791/2080) 1zo5q 

Fen memuru alınacak 
Manisa Belediyesinden : 

(150) Ura ücreti şeriye ile belediye
miz için bir fen memurur arıyoruz. 

Taliplerin evrakı müsbite suretlerini 
bu ayın on beşine kadar belediyemize 
göndermeleri ilan olunur. (2104) 

12148 

Açık eksiltme ilam 

Kiralık daire - Bakanlıklar karşı-· 
sı, Karanfil ve Bilge sokağı köşesi. 40 
lira. 8 No. ya müracaat. 2019 

Devren kiralık - 5 büyük oda, müş 
temilat, kalorifer. Sıhiye vekaleti kar
şısı, Çağatay sokağı, Eğriboz apart 
manı. Telefon: 3645 ve 1301 2030 

lstanbul'da kiralık mobilyalı oda
lar - Her türlü konforu haiz kalori· 
fer sıcak su banyolu. Taksim Şehit 

Muhtar cad. Zarif Ap. No. 4 2032 

Kiralık ev - Boğaziçi Kandillide 
İskeleye iki dakika mesafede bayır 
sokağında No. 7 Küçüksu plajına 10 
dakika mesafede bahçe içinde bol gü
neş eyi manzara 6 oda 2 salon su elek
trik havagazı. Aynı adrese müracaat. 

2038 
Kiralık Kat - Müstakil, üç oda, 

balkon, ferah, ziyadar, bağçe. Atıfbey 
mahallesi. No. 222. Rüştübey apart
manı. İçindekilere müracaat. • 2042 

Çorum Vilayetinden : Kiralık - Yenişehir'de nfobilyalı 
23. 6. 939 tarih cuma günü saat 16 1 oda ki~alıktır. Posta kutusu 511 re 

da vilayet daimi encümeninde yazı ile müracaat edilmesi. 2070 

(9221.21) lira keşif bedeli Mecidözü Kiralık mobilyalı apartman - Sela
il~ okulunun tuğl~, betonar?1e ve Ç~ • nik caddesi 55 numara 4 geniş oda bir 
tı ınşaatı açık eksıltme usulıyle eksılt hol muşamba, kalorifer, sıcak su bil • 
meye konulmuştur. tün konforu haiz mükemmel mobilya-

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işle Jı bir daire kiralıktır. Telefon: 3214 
ri genel, h~susi ve fenni şartnameleri, 2071 
proje keşif hülasası ve buna ve 
proje keşif hülasasiyle buna mütefer
ri diğer evrak parasız Nafıa dairesin
de verilecektir. 

Muvakkat teminat (691) lira (59) 
kuruştur. . 

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

2075 

Küçük iliinların 120 harfi eec;me· 
mesı lazımdır. Bu miktarı geçeni· 
lanlar ayrıca pul tarifesine tabidir. 

Acele satılık arsa - Cebecide 415 M2. 
istasyon arkasında 77 5 M2. arsa azi • 
met dolayısiyle ucuz verilecek. Tel: 
1538. 1958 

Satılık - Bakanlıklar karşısında 

biri Konur, diğeri Kızılırmak soka -
ğında blok halinde iki arsa ayrı ayrı 

satılıktır. Tel: 2858 e müracaat. 
1959 

Satılık ev - Yenişehirde Sıhat ba -
kanlığı arkasında 6 odalı bahçeli h'l· 
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 inşaata hazır Te : 
2406 Bayram 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 
cepheli 956 metre ehven bedelle acele 
Tel: 2406 No. l 2018 

Satılık - !stanbul'da Fenerbahçe 
caddesi üzerinde etrafı dıvarla çev -
rilmiş nadide çam ve diğer ağaçlarla 
bezenmiş büyük ve emsalsiz yer muh
terik köşkün kargir bakiyesiyle bera-

İsteklilerin teklif mektupları ve Ço 
rum vıliyetinden eksiltme tarihinden 
(8) gün evel alınmış ehliyet ve 939 yı 
lına ait ticaret odası vesikalarını 23. 6. 
939 cuma günü saat 15 e kadar vilayet 
daimi encümenine vermeleri lazım -

Kiralık - Havuzbaşında, Atatürk ber acele satılıktır. Ankara'da beledi
bulvannda 7 numaralı ev: 17 oda, bJr ye sırasında Emek apartmanında göz 
veranda, 6 banyo, 3 mutfak, kalorifer doktoru Hulki Keymen'e yahut 1stan
ve ayrıca sıcak su. Dahili telefon. Bü- bul' da Moda Cem sokağında No: 15 
yük salonlar ve hol parke. Bütün, iki Esedullah Keymen'e müracaat. 2044 
veya üç kısım olarak kiralıktır. Resmi 
daireler ve büyük müesseseler için bil 
hassa elverişlidir. Tel: 2749 a müra -

dır. 12153 

Ordu Halke1inin 2 inci 
kı11m inıaah · yapllrllacak 
Ordu C. H. P. Ba~kanhğmdan: 

caat. 2086 

Devren kiralık daire - 4 bUyük oda 
2 hol, daimi sıcak su ve tam konforlu 
60 liraya kiralıktır. Dikmen caddesi 
Dural apt. No. 4. Her zaman görüle -
bilir. 2087 

ı - 25000 lira keşif bedelli Ordu . . 
Halkevinin 2 inci kısım inşaatı vahi - Kıra/ık - _Ç?cu~ sarayı caddesınde 
di fiyat esas üzerinden eksiltmeye ko- 2 ve 3 od~.lı ıkı daıre. Toptan ve ayrı 
nulmuştur. ayrı. Ataturk bulvarı No. 31 Tl: 3130a 

2 - İhale 29. 6. 939 perşembe günü müracaat. 2088 

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

Acele satılık arsa - Kınacıhan ar-
kasında Ali Nazmi apartımanı yanın
da 270 metre apartıman ve dükkan 
yapmıya müsait Tel 2406 Bayram cad-
desi No. 1 2085 

Satılık apartıman - Atatürk bulva
rında büyük iratlı kalorifer ve dük -
kanlı. Atatürk bulvarı 31 Ti 3130 a 
müracat. 2089 

saat 15 de Parti kurağında ilyönkurul Toptan kiralık büyük bina - Ban -
ca yapılacaktır. kalar caddesine yakın ve İnhisarlar ~atılık .. -.. Yenişehirde 1, 2 ve 3 ~.ai-

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle Başmüdürlüğü sırasında 50 odalı ve relı ve buyuk arsalı tek .. evler Ataturk 
yapılacaktır. geniş bodrum katlarını havi köşe bina bulvarı 31 Tl: 3130 a muracaat- 2090 

4 - Bu işe ait evrakı keşfiye ve iki ay sonrası için toptan kiralıktır. Satı/Jk evler - 5500 iHi 8500 arasın
projeler parti kaleminde görülebilir. Resmi daireler ve büyük müessesat i- da 2, 3 daireli kargir ve yarım ahşap 

5 _ Eksiltmeye girebilmek için is- çin büryo olmıya elverişlidir. Şimdi - fazla iratlı Atatürk bulvarı No. 31 Tl: 
teklilerin 1875 liralık muvakkat temi· den matlup tadilat d• yapılabilir. Mü- 3130 2091 
nat vermeleri ve ihale gününden ni • racaat. Tl: 1416 2093 Satılık fotograf ve radyo - Yeni 
hayet sekiz gün eveline kadar vilayet Kiralık _dükkan ve kiralık 2 oda _ bir kontaks (2 - 1 objektif) ve temiz 
makamına müracaatla alacakları ehli- kullanılmış sekiz lambalı bir alman Postane caddesi 57 numaralı apartman 
Yet vesikasile 939 yılına ait ticaret o- . .. 21 ıo radyosu satılıktır. Yeni şehir Necati da kahvecıye muracaat. 
dası vesikasını ibraz etmeleri lazım - Bey caddesi No. 11 
dır. Kiralık - Halkevi Sarnanpaza:ı as: Acele satılık arsa - Yapılmış o-

6 - Teklif mektuplarının ikinci falt caddede Balcılar A~.da ~al~rıferlı lan bahçeli evler kooperatifine biti • 
maddede yazılı saatten bir saat eveline tam konforlu 4 odalı daıre. 10 .. Iıra. Ka 1 şik geniş cepheli manzaralı imar da • 
kadar makbuz mukabilinde ilyönku - pıcıya veya 2049 Telefona muracaat. bili 1000 M. parsellenmiş Tel: 2406 
rul başkanlığına verilme~i lazımdır. 210l 2102 
Posta ile gönderilecek mektupların Satılık az kullanılmış oda muşamba-
nihayet saat no beşe kadar gelmiş ol - Satılık .· Tarı - 12. 6. 939 pazartesi saat 17 bu· 
rnaları akai. takdirde postada olan ge çukta Balık pazarında eşya satış ma -
cikmeler kabul edilmiyecektir. hallinde. 2111 

(3985/2181) 12156 Acele satılık iratlı arsa - Çankırı 
caddesinde senevi 1000 lira iratlı 594 

Kapalı eksiltme ilônı M2 arsa garajiyle birlikte acele satı 
Iıktır. Tel: 2487 1949 

Çonım Vilayetinden : 
Acele satılık mobilya - Az kulla 

23. 6. 939 tarih cuma gilnü saat 15 nılmış ve bir kahvehaneyi tefrişe kafi 
de Çorum vilayeti daimi encümeni o- mobilya satılıktır. İşıklar caddesindt 
dasında "13672.85" lira keşif bedelli ucuzluk bakkaliyesine müracaat. 1951 
Çorum memleket haataneai intaniye A 

1 
t 1 k y · h. . . . p-te e sa ı ı apartman - enışe ı· 

pavyonu ıkmalı ınşaatı kapalı zarf u- . a al · d 6 d · 1. . . rın en rnanz r ı yerın e aıre ı sa 
sulıyle eksıltm~ye konulmuştur. 1 k tman Tel. 24s7 1954 

Mukavele. eksiltme, bayındırlık iş - tı 1 apar · 
Ieri genel, hususi ve fenni şartnamele Acele satılık arsa - Demirtepenin 
ri, proje keşif hiilasasiyle buna müte- en güzel yerinde 620 M2. Maltepcde 
f erri diğer evrak parasız nafıa daire - 535 M2. uygun fiyatla verilecek. 
sinde verilecektir. Tel: 1538 1955 

Muvakkat teminat (1025) lira (46) 
kuruştur. 

İsteklilerin teklif mektupları ve Ço 
rum vilayetinden eksiltme tarihinden 
(8) giin evel alınmış ehliyet ve 939 yı
lına ait Ticaret odası vesikaları ve 23. 
6- 939 cuma günü saat 14 de kadar vi -
ltyet daim! encümenine vermeleri la-
zımdır. (2196). 12159 

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 

Büyük fırsat - Harbiye okulu ci
varında 5514 lira kıymetli 20 dönüm 
arsa Ankara icrasında 14. 6. 939 öğle -
den evel 1500 liraya ikinci artırma ile 
satılacaktır. 2112 

Is arayanlar: 

!ş arıyor - Türkçe, Almanca, Fran 
sızca, İngilizce ve steno daktilo bilen 
bir alman bayan iş arıyor. Ulus'ta l. 
L. rumuzuna mektupla müracaat edil-
mesi. 2074 

Aranıyor · 

Ev aranıyor - Çankaya'da 9 veya 
10 odalı kalorifer ve garajı bulunan 
bir ev veya apartıman 1 teşrinievel ta
rihinden itibaren aranmaktadır. Bu 
tarihte inşaatı bitecek olanlar da ka -
bul edilir. İngiltere sefaretin:: müra • 
caat edilmesi. 2092 

• 



-to-

Matbaacılara 
Başvekalet istatistik Genel Di

rektörlüğü Eksiltme ve İhale Ko
misyonundan : 

1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltme
si yapılacak olan mayıs 1939 ayından i
tibaren 11 aylık harici ticaret istatisti
ğidir. 

2 - Bu eserlerin baskı adedi 939 ka
nunuevel ayı hariç olmak üzere 250 -
300 dür. Yalnız kanunuevel aylığı 400 
• 450 olacaktır. 

3 - Her bastırılacak olan ciltlerin 
tahmin olunan formaları 17 - 38 ki ce
man 11 aylığın forma yekunu 343 ola
caktır. 

4 - 16 sayfalık beher forması için 
tahmin olunan tabı bedeli 27 lira olup 
11 aylık mecmuanın tutarı olan 9261 
lira üzerinden yüzde 7.5 muvakkat te
minat olarak 695 liralık makbuz veya 
banka mektubu veya tahvil verilmesi 
lazımdır. 

5 - Bu kitaplar Ankarada bastırı -
lacaktır. Eksiltme haziran 1939 ayının 
30 uncu cuma günü saat 11 de umum 
müdürlük binasında toplanacak olan 
komisyonda açılacaktır. Eksiltmenin 
açılmasından bir saat evel zarflann 
kf"'rnisyon reisliğine verilmesi lazım
dır. Bu baptaki şartname komisyon ka
tipliğinden istenebilir. (2033) 12047 

Milh Müdafaa V. 

Mühendis, Mimar ve 

Sürveyan olanacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

l - M. M. Vek~'eti inşaat şubesi 

emrinde çalıştırılmak üzere biri elek
trik ve kalorifer d eri inşaat mühen
disi olmak üzere ı ıci mühendis, iki 
yüksek mimar ve iki sürveyan ile ha
riçteki korlar em inde çalıştırılmak 
üzere yedi yüksek mimar alınacaktır. 

2 - Mühendis, yü.kaek miınarlar ve 

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

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

na dair teahhüt senedi. (1850) 11851 

Temizlik arabası ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Yerli mamurntından ve beher 

adedine tahmin edilen fiyatı 240 iki 
yüz kırk lira olan 100 yüz adet temiz
lik arabası kapalı zarf usuliyle satın 
alınacaktır. 

2 - Eksiltme 22 haziran 939 per -
şem günü saat 15 te Ankara'da M. M. 
V. satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 1800 lira olup şart
namesi her gün öğleden sonra M. M. 
V. satın alma Ko. da görülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanun1 
teminat ve vesaikle işbu eksiltmeye 
konulan işlerle meşğul tüccardan ol • 
duklarına dair vesaikleriyle birlikte 
teklif mektuplarını eksiltme saatin -
den behemhal bir saat eveline kadar 
Ankara M. M. V. satın alma Ko. na 
vermeleri. (2065) 12087 

Bir makinist alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko • 

misyonundan : 

1 - Kimya taburunda motörlü vası
taların tamir atelyesinde çalışmak ü -
zere imtihanla bir makinist alınacak -
tır. 

2 - İmtihanda göstereceği ehliyete 
göre ayda 60 - 98 lira ücret verilecek
tir. 

3 - İmtihan, nazari ve ameli' olarak 
Ankara'da Nakliye müfettişliğinde 
teşekkül edecek bir heyet huzurunda 
yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin daha fazla malUmat 
almak ve imtihan gününü öğrenmek 

üzere Cebecide Gaz genel komutanlı • 
ğına müracaatlarL 2113) 12110 

Levazım Amirliği 

sürveyanıara tesb t edilmiş kadro da- Sıg"" ır etı· alınacak 
bilinde ücretleri \'Ct ilecektir. 

3 - Taliplerin 1li Müqafaa Ve -
kaleti inşaat şube ir. e bizzat veya is- Ankara Levazım Amirliği Satm 
tida ile müracaatları. Alma Komİşyonundan : . 

4 - Taliplerin ayin sırasında ara- Dörtyol alayının bir senelik ihti-
nılacak vesikalar: yacı olan 150.000 kilo sığır eti kapalı 

a) Diploması as ı veya tasdikli su- zarfla eksiltmeye konmuştur. 
reti. ı 2 - Tahmin bedeli lira olup 

b) Türk olmak ve :cnebi kadınla ev _____________ _ 

Ordu hasla bakıcı hem~ireler okuluna ait 
bazı izaha ve okula kayıt ve kabul ıarllan 

M. M. Vekaletinden : 

l - Hastabakıc:ı nemşireler yetiştirmek üzere Ankara'da M. M. Veka
leti tarafından (Oı d hastabakıcı hemşireler okulu) açılmıştır. 

2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, memur 
olup tekaüdiye alaca lardır. 

3 - Mezun ola l r altı senelik mecburi hizmetlerini ordu hastahanele
rinde yapacaklar, en an sonra arzu ederlerse memleketteki bütün sıhhi te· 
şekküller kendilerine açık olacaktır. 

4 - Tahsil müdd ·ti üç sene olup, bu müddet içinde okurlara ayda beş 
lira harçlık verilec ve iaşe ve ilbasları tamamen Okul'a ait olacaktır. 

5 - Okuldan n e un olanlar, barem kanurluna göre 17,5 lira asli maaş
dan başlamak üzer maaş alacaklar ve bu mikdar gittikçe çoğalacaktır. Bu 
zaman dahi iaşe, gi irme ve barındırma orduya ait olacaktır. 

6 - Okul, 15 E y ül 1939 da tedrisata ba~1ıyacaktır. 
7 - Okul'a ka} t ve kabul şartları şunlardır: 
a • Türkiye cür:ıh~riyeti tebaasından olmak ve türk ırkından bulunmak, 
b · Sıhhati yeri e olmak ve durumu her iklimde vazife görmeğe müsa· 

it bulunmak. (bun r her hangi bir hastahane heyet raporu ile tevsik ettir
mek ve evraka bağ nak lazımdır. 

c - Yaşı on altı d n aşağı ve yirmi ikiden yukarı olmamak 
d • Kendisi. an re babası iffet ehlinden olmak (bu vaziyet polisçe tev

sik ettirilerek evr k :ı bağlanacaktır. 

e • En az orta ıl tahsilini bitirmiş olmak veya bu derecede tahsil gör-
düğünü ispat etm (tasdikname suretleri musaddak olarak eklenecektir). 

f - Evli veya ı ı anlı bulunmamak (evvelce evlenip boşananlarla kocası 
ölmüş olanlar kab l edilir.) (Buna ait medeni hali bildirir müsbit evrak 
keza eklenecektir • 

g - Sıhhi sebe1 1 r dışında Okulu kendiliğinden terkettiği yahut evlen
mek suretiyle veya Hğer inzibati sebeplerle okuldan çıkarıldığı yahut altı 
senelik mecburi h z netini yapmadığı veya tamamlamadığı yahut aıhhi se
bepler dışında ok lan çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirilecek mektep 
masraflarını tama n ödiyeceğine ve gösterdiği vesikaların tamamen doğ
ru olduğuna dair ı erden tasdikli ve kefilli bir taahhüdname vermek. 

8 - Bu evrak f b ipleri Okula imtihansız olarak kabul edilecektir. 
9 - Altıncı mad ledeki evrakı tamamlıyanlar bunları Ankaradakiler M. 

M Vekaleti sıhha şleri dairesine, diğer vilayet merkezlerindekiler Vali-
• liklerine, kazadak r kaymakamlıklara takdim edecekler ve bu yol ile M. 

M. Vekaleti sıhha ıieri dairesine yollanacaktır. 
ıo _ Taliplerin kabul edildikleri ve mektebe hareket etmeleri aynı ma. 

kamlar tarafından k ndilerine bildirilecektir. 
11 _ Kabul edileceklerin Okulun bulunduğu Ankara'ya kadar sarfede· 

cekleri yol parası kendilerine ait olacak ve (M. M. Vekale:i sıhhat işl~ri 
dairesi reisliği) ne hitaben yazacakları dilekçede bunu tasrıh edeceklerdır. 

(1869) 11849 

ULUS 

muvakkat teminatı 1800 liradır. 
3 - Eksiltmesi 20. 6. 1939 salı günü 

saat 15 tedir. 
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 Dörtyol'da bele
diye dairesinde satın alma komisyo-
nuna vermeleri. 

(1984) 11980 

Tereyağı alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

l - Harp okulu, hastane, gedikli 
okulu ihtiyacı için 5000 kilo tereyağı 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş -
tur. 

2 - Tahmin bedeli 7500 lira olup 
muvakakt teminatı 562 lira 50 kuruş . 
tur. 

3 - Eksiltmesi 14-6-1939 çarşamba 

günü saat 15 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt 

me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 
üncü maddelerinde istenilen belge -
leriyle birlikte ihale gün ve saatin
de ; l geç bir saat eveline kadar te -
minat ve teklif mektuplarını Ankara 
Lv. amirliği satın alma komisy~nuna 
vermeleri. (2033) 12018 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alına Komisyonundan : 

l - İstanbul komutanlığına bağlı 
birlikler için 80.000 kilo sadeyağı K. 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 75200 lira olup 
muvakkat teminatı 5010 liradır. 

3 - Eksiltmesi 20. 6. 939 salı 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 evetine kadar teminat ve 
teklif mektuplarını İstanbul Tophane 
Lv. A. satın alma komisyonuna v~rme 
leri. (2121) 12097 

Ha1a okuUar talimahmn 86 

maddesinde yauh 

ıarllan haiz istekliler: 
Hava Okulu Komutanlığından: 

Dilek kağıdı ve vesikalariyle tem -
muz başlanğıcından ağustos sonuna 
kadar okula baş vururlar. Okulun bu
lunduğu yerin dışında bulunanlar di
lek kağıdı ile vesikalarını posta ile 
okula gönderirler ve alacakları karşı -
lığa göre hareket ederler. 

Madde 86 - Hava okulu gedikli kıs 
mına girme şartları şunlardır: 

A - Türk olacak. 

B - Orta mektep - lise sekizinci sı
nıf - tahsilini bitirmiş en az 17 ve en 
çok 20 yaşında olmak. Bekar bulun -
mak. 

C - Sihi vaziyeti uçuculukta ve u
çuş işlerinde kullanılmağa elverişli ol 
duğuna dair mütehassısları tamam o -
lan bir hastanede sıhat heyeti raporu 
olmak. Boy 1,65 den aşağı olmıyacak
tır. 

DIŞARŞDA BULUNANLAR : 

Bulundukları yerin askerlik şubesi -
ne müracaatla muayeneye gönderilir
ler. Tam teşkilatlı sıhi heyeti bulunan 
yerlerde o yerin en büyük kumanda • 
nına müracaatla muayeneye gönderi -
lirler. 

D - Ahlakı sağlam olduğuna ve 
hiç bir suretle suçlu ve mahkum olma
dığına dair bulunduğu yerin emniyet 
müdürlüğünden veya polis amirliğin
den tasdikli vesika göstermek. 

E - Okula alınacak okuyucular, 
Gedikli erbaşlar hakkındaki 2505 sa -
yılı kanun mucibince muamele• göre -
ceklerini, mektebi bitirdiklerinde 12 
yıl müddetle Hava Gedikli Erbaş ola
rak vazife göreceklerini taahhüt et -
mek. 

Askeri Fabrikalar 

1975 adet boı benzin 
tenekesi satılacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satm Alma Komis
yonundan : 

Beherine 10 kuruş bedel tahmin edi 
len 1975 adet boş benzin tenekesi As
keri Fabrikalar umum müdürlüğü mer 
kez satın alma komisyonunca 20. 6. 
939 salı günü saat 14 te açık artırma 

ile satılacaktır. 
Şartname parasız olarak komisyon -

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

200 adet boı ispirto varili 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Komis
yonundan : 

Tahmin edilen bedeli (2400) lira o
lan 200 adet boş ispirto varili Askeri 
Fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 20. 7.1939 
perşembe günü saat 14 te açık eksilt
me ile ihale edilecektir. 
Şarname parasız olarak komisyon -

dan verilir. Taliplerin muvakkat te -
minat olan 180 lira ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesa
ikle komisyoncu olmadıklarına ve bu 
işle alakadar tüccardan olduklarına 
dair Ticaret odası vesikasiyle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(2109) 12084 

35 kalem resim malzemesi 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Komis
yonundan : 

Tahmin edilen bedeli (4042) lira o
lan 35 kalem resim malzemesi Askeri · 
Fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 20. 6. 1939 
salı günü saat 14,30 da açık eksiltme 
ile ihale edilcektir. 

.:!.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ = ~ 

~ Askeri .okullara ~ 
~ ----- talebe allnıyor ~ - ~ = l - 939 - 940 ders yılı için Kuleli, Maltepe, Bursa Askeri Lise· ~ 

§§ lerile Konya ve Erzincan Askeri orta okullarının bütün sınıflarına: ~ = Kırıkkale San'at Lisesinin ı. sınıfı ile Kayseri Zencidere Gedikh ~ = Erbaş Hazırlama Orta okulunun I. il. III. sınıflarına talebe atına·~ = ~ - caktır. ~ 
_ 2 - Kabul şartları Askerlik şubelerile birinci maddede yazılı o• ~ 
- kullarda mevcuttur. Ne suretle müracaat edileceğini anlamak ü:ı:e· ~ 

re isteklilerin Askerlik şubelerine baş vurmaları lazımdır. ~ 
3 - İstekliler aşağıda yazılı hususları da göz önünde bulundur· ~ -- ;;;,._: = malıdırlar. ~ 

:= a) Askeri okullara girmek istiyenlerin müracaatları l Haziran·~ 
=: dan 10 Ağustosa kadar kabul edilir. ~ 
- Askeri liselerin yalnız III. sınıfları için seçme sınavı 15 AğU5'~ 
:= tosta başlar 20 Ağustosa kadar devam eder. ~ 
=: Liselerin diğer sınıflariyle Orta okulların bütün sınıfları .,e ~ 
- San'at Lisesi 1. sınıfı için seçme sınavı 1 Eylülden 10 eylüle kadar ~ 
:= 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 başlıyacaktıt'· ~ = c) İsteklilerin kaydükabul kağıtlarını mümkün mertebe kısa za• ~ 
:= manda tamamlamıya çalışmaları ve tamamlanan kağıtlarının As· ~ :. = kerlik şubesinden girmek istedikleri okula vaktiyle gönderme işini~ 
_ takip etmeleri ve okuldan çağrılmadıkça hiç bir isteklinin okulutı ~ 
:= bulunduğu mahalle gitmemesi lazımdır. ~ ... 
§ Şarki An~dolu ve Orta Anadolu halkı Erzincan Askeri Orta O·~ 
- kuluna Garbı Anadolu ve Trakya halkının da Konya Orta Okulurıa ~ 
:= alınmaları esas olduğundan bu suretle müro:ıcaat edilmesi lazımdır. ~ 
§ d) İsteklinin Askeri okula girinciye kadar yol, iaşe ve okul~tı ~ = bulunduğu şehirdeki otel sair her türlü masrafları kendisine aitt~r. ~ 
S Okurun velisi tarafından bu masrafların temin edildiği Askerh1' ~ = şubelerince tahkik oluı..tcaktır. . ~ 
=: 4 - İstekli okula kabul edilmediği takdirde hiç bir hak iddıa ~ 

~ = edemez. ~ := Okullar yatılı ve parasızdır. Talebenin iaşesinden başka giydi· ~ 
:= rilmesi, teçhizatı okula aid olduğu gibi ayrıca her ay bir mikdat ~ 
- maaş da verilir. ~ = 5 - Askeri liseleri muvaffakiyetle bitirenlerden arzu edenler~ 
== müsabaka sınavına girerek kazandıkları takdirde Askeri Yükse1' ~ = miihendis ve mühendis yetiştirilmek Uzere Avrupa'ya tahsile gön"'~ 
=: deriHr (1813) 11808 ~ 

'=iiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

G; ve inhisarlar V. 
ı 

D. Demiryolları 

Üzüm çuvalı alınacak Tahmil ve tahliye münakasa-d 
. tııf 

lnhiaarlar Umum Müdürlüğün- D. D. Yolları 2. ci İ§letme }.t ; 

Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat temi 
nat olan (303) lira (15) kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin 
deki vesaikle komisyoncu olmadıkla
rına dair ve bu işle alakadar tüccar -
dan olduklarına dair Ticaret odası 

vesikasiyle mezkilr gün ve saatte ko -
misyona müracaatları. (2110) 12085 

Mütaahhit nam ve hesabma 

92890 Kg. Flüspat ahna<ak 

den : ma ve Eksiltme Komiayonund,ıııı~ 
I - Şartnamesi mucibince 75.000 a- Ankara deposunun 1939 malt 1' ? ; 

det 100 kiloluk üzüm çuvalı kapalı çinde gelecek takriben 40.000 toll ~~ 
zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. d~n kömürünün vagonlardan stolctiY 

il -Muhammen bedeli 31500, mu - lerine boşaltılması ve stok yerlede1 
vakkat teminat parası "2362.50" lira - den makinelere yükletilmesi ve ı 
dır. ile civarının temizlenmesi işi, t ~ 

III - Eksiltme 19. VI. 939 pazar - zuhur etmediğinden 13. 6. 1939 tıff. 
tesi günü saat 12,30 da Kabataşta le • ne rastlıyan salı günü saat 16. da r 
vazım ve mübayaat şubesindeki alım kara'da ikinci işletme binasında :~ 

Askeri Fabrikalar Umum Mü- komisyonunda yapılacaktır. lanacak komisyonda ihalesi yapl J 
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- IV - Şartnameler her gün levazım üzere kapalı zarf usuliyle tekrar e 
misyonundan : şubesi veznesiyle İzmir ve Ankara baş siltmeye konmuştur. •f 
Tahmin edilen bedeli (3715) lira (60) müdürlükülerinden "157" kuruş mu • Muhammen bedeli 11200 liradı:·,ı 
kuruş olan 92890 Kg. Flüspat müteah- kabilinde alınabilir. işe girmek isteyenlerin 840 ll~ 
hit nam ve hesabına Askeri Fabrika • V - Münakasaya gireceklerin mü - muvakkat teminat makbuz veya ti 
lar umum müdürlüğü merkez satın al- hürlü teklif mektuplarını % 7,5 gü - ka mektuplarını, kanunun tayin.e:·r 
ma komisyonunca 12. 6. 1939 pazartesi verune parası makbuzu veya banka te- vesika ve beyannameleriyle b~r ~it 
günü saat 15,30 da açık eksiltme ile i- minat mektubunu ihtiva edecek kapa- tekliflerini kanunun tarifatı daıt~1 
hale edilecektir. Şartname parasız ola lı zarflarını ihale saatinden bir saat de aynı gün saat 15. e kadar ıco 
rak komisyondan verilir. Taliplerin eveline kadar mezkilr komisyon baş . yon reisliğine vermeleri lazundıt·. ı 
muvakkat teminat olan (278) lira (67) kanlığına makbuz mukabilinde verme- Şartname ve mukavele projelefl,, 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve leri Hizımdır. 3838/ 2098) 12075 kinci işletme kaleminde parasıı d7 
3. maddelerindeki vesaikle komisyon- --------------- tılmaktadır. (2000) 1198 

cu olmadılarına ve bu işle a\akadar o~ 
tüccardan olduklarına dair Ticaret o- Kerpiç tuğlası alına'~:! 
dası vesikasiyle mezkur gün ve saat- J{ol'" 
te komisyona müracaatları. (2186) D. D. Yolları Satın Alma 

2155 yonundan : 
1 

i( 

Y d k b 1 k Devlet demiryolları Haydar?aŞ !f 

Maliye Vekôleti , 

Memur ve daktilo ahnacak 
Maliye Vekaletinden : 

Vekalet merkez dairlerinde 75 lira
ya kadar ücretli münhal daktiloluk -
lar için 1 Temmuz 939 cumartesi günü 
ve 25 liraya kadar maaşlı ve 75 liraya 
kadar ücretli münhal memurluklar i
çin 3 Temmuz 939 pazartesi günü bi
rer müsabaka açılacaktır. Bu müsaba
kalara öğleden sonra saat 14 de baş -
!anacaktır. 

Maaşlı ve ücretli memurluk imti -
hanına kabul olunabilmek için lise tah 
sili şarttır. Daktiloluk imtihanına gi
receklerin, memurin K. 5 inci madde
sindeki şeraiti haiz bulunmaları la -
zımdır. 

e e su ay o ınaca !etmesi için (150.000) adet adı ıceıı' 
tuğlası açık eksiltme ile satın .Jı 

Gümrük Muhafaza Genel Komu-
tanlığından : 

Gümrük muhafaza kıtalarına süvari 
ve piyade sınıflarından olmak üzere 
(lise mezunu) yedek subayları alına

caktır. Bu sabaylar, alındıktan sonra 
harp okuluna gönderilecek ve tahsille
ri ikmal ettirilerek muvazzaf gümrük 
subayı sınıfına geçirileceklerdir. 

Lise veya liseye muadil okullardan 
olgunluk imtihanlarında muvaffak o
larak şahadetname almış ve yaşları 31 
den aşağı olan süvari ve piyade yedek 
subaylarından istekli olanların dilek -
çelerine lise şhadetnamelerini ve ter -
his vesikalarını bağlıyarak doğruca 

Ankarada gümrük muhafaza genel ko
mutanlığına müracaatları. (2094) 

12074 

caktır. !' O' 

Bin adedinin muhammen be~e dır· 
dört lira ve tutarı iki bin yüz b'3ııı' 
Tuğlalar Haydapaşa - Ankara 

üzerinde istasyonların birinde ~' 
dahilinde teslim edilecektir. 

Eksiltme 16. 6. 939 tarihindeki,;, 
günü saat on birde Haydarpaşa 
letme binasında yapılacaktır. . e• 

Kanuni evsafı haiz istekliJerıtlte~ 
siltme saatinden evci muvakkat e e 
natlarını veznemize yatırmaJarı .. ~at' 
siltme saatinde komisyona rnur 
etmeleri lazımdır. i 
Şartname ve mukavele proje!~'.11&r 

rasız olarak yol başmüfettişlıg;s 
alınır. (3815/ 2076) 120 

~ 
Karo fayans ahnac0 ~ 

D. D. Yolları Satın AIJtS" 
Talipler; fotograflı nüfus tezkere -

H - İstekli adedi çok .veya imtiha- si, memurin kanununda yazıl olduğu 
nı kazananlar alınacak mıktardan faz- h.l hkU ·yeti olmadıg-ına dair 

·Sihatve lçtimaiM. V. 
misyonundan : ·rı D 

Muhammen bejeli 10671,80 Jı3~ 
lan 14 kalem karo fayans ve ser sO 
ler 21-7-1939 cuma giinü saat 15• id' 
kapalı zarf usulü ile Ankara'da 

l . . d . . b'l veç ı e ma mı 
a olursa bunların ıçın en rıyazıye ı ·· t kk' oldug-u mahal cümhuriyet 
·ı · d h · · b d·ı b.l 1 mu eme ın · 

gı erı . a a ıyı ve ya ancı ı ı en er müddei umumiliğinden alnımış vesi • 
yenlenır. Hava okulları okuyucuları k .1 h 1 b 1 diyesinden alın-k ~ ı· 1 k 1 .b. d' . a ı e aynı nıa a e e 
as erı ıse er o uyucu arı gı ı ye ırı- h.. ..h 1 k~ - d ktep şa 
lir ve giydirilir. Kitap ve diğer ders i· hmıdş tnusnu ~ . ag~. ınbı kve mte ı·hlerı· ne-
. ~ . . a e amesını musa a a ar 

çın lazım olanlar parasız verılır. k dd.. d ·· 1 · k na te a um e en gun erın a şamı 
V - Hava okullarına kabul edilenler kadar müracaat kalemine vererek bi -

den birinci sınıfı muvaffakiyetle biti- rer numara almaları lazımdır. 
renler arasından, kabiliyetlerine göre, Bu vesikaları muayyen vakta kadar 
uçucu, makinist, telsiz, fotoğrafçı, a- tamamen vermiyenlerin kayıtlarının 
tış ve bombardımancılığa ayrılırlar. yapılmıyacağı ilan olunur. 

(2189) 12158 (2195) 12'54 

Konferans günü tebdili 
Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi 

Müdürlüğünden : 

Merkez Hıfzıssıha müessesesinde 12 
inci pazartesi gününde Doktor Vefik 
Vassaf Akan tarafından (Layşman -
yos) hakkında verilecek konferansın 
l9 haziran 1939 pazartesine talik edil
diği ilan olunur. (2187) 12157 

binasında satın alınacaktır. goO·' 
Bu işe girmek istiyenlerin ( ıl 

liralık muvakkat teminat ile lc~~e! 
tayin ettiği vesikaları ve teklı iS} 

aynı gün saat 14,30 a kadar 1<otı' 
reisliğine vernfeleri Hizımdır. tc'ıf' 

Şartnameler parasız olarak j\:st~ 
da Malzeme dairesinden, :Ha~ ğiıııl' 
şada Tesellüm ve sevk şefli zız6 
dağıtılacaktır. (2143) l 



8- 6 - 1939 --------

Orta okulu bitiren 
gençlerden Gedikli 
Tayyareci almacak 
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 - Hava Gedikli Hazırlama. Yuvasına girmek istiyen
lerde aranacak belli başlı şartlar aşağıda gösterilmiştir. 

A - Türk olmak, anası ve babası türk ve türk $oyundan 
olmak. 

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

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

rrm bitirdikten ıonra Hava Birliklerinde 12 yı] Ha · 
va Gedikli Erbaş olarak vazife görmeği teahhüt et
mek (Bu teahhüt Gedikli Hazırlama Yuvasına gel
dikten ve Hava Sağlık Hey'~tince 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 
Şartlar hakkında daha fazla malumat almak istiyenler Or· 
ta Okul, Lise ve Kültür Direktörlüklerine, Askerlik Şube· 
leri Başkanlıklarrna, Türk Hava Kurumu ile Türkkuşu ŞU· 
helerine gönderilen matbu brosürleri görebilirler. 

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

5 - Hava Gedikli Hazırlama Yuvasına girmek istiven 
Orta Okul mezunları kayded'1mek üzere Türk Hava Ku · 
rurnu şubelerine. Ankarada Türkkuşu genel direktörlüğü. 
ne müracaat Pdilme1idir. 1977 

il 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Ankara Valiliğinden: 

Etimesğut sıhhat merkezinin 1939 mali yılı ihtiyacı olan aşağıda evsaf 
• :~ ı:r1ikdarları hizalarında yazılı yiyecek ve sairenin 20 gün müddetle açık 

sıltmeye konulduğundan tafsilat artnamelerinde yazılıdır. 
~a 1939 vılı haziranının 19 ncu Paııartesi EÜnü saat 11 de ihalei kat'iyyesi 

pılacağından isteklilerin arttırma eksiltme ve ihale kanununun ikinci 
~e üçüncü maddelerinde yazılı şeraiti haiz olanlar şartnamelerini görmek 
'Uzere her gün öğleden evvel vilayc;t sıhhat müdürlüğüne ve ihale günü sa· :t 11 den evvel % 7,S teminatı muvakkatenin nakid olarak Ankara defter-
.arlık muhasebe müdürlüğü veznesine yatırıldığına dair vezne makbuzla

tıyıc birlikte nıüracaatları. (2019) 
% 7,S muvak-

Kilo Fi Tutarı kat teminat 

Birinci nevi ekmek 2500 10,2S 256,2S 19,22 
Koyun eti 550 50 275 20,62 
Kuzu eti 150 35 52,50 3,94 
Urfa yağı 200 100 200 15 
Zeytinyağı 30 60 18 13,50 
Kuru fasulye 125 15 18,75 13,52 
Nohut 7S ı2 9 7 
Mercimek 75 12 9 7 
:Yerli Pirinç 200 25 50 3,75 
Bulgur 75 12 9 7 
Un 75 12 9 7 
§ehriye 30 25 7,50 5,62 
:Makarna 60 25 ıs 11,24 
'ruz 2S 7 17,50 13,25 
Salça ıs 25 3,75 0,25 
Sabun (Hacı Şakir) 150 37 55,50 4,16 
:Oolrnalık büber 100 20 20 1,50 
Sivri büber 2S 15 3,75 0,27 
Patlıcan 150 2S 37,50 2,85 
'l'aze bamya 50 20 10 0,7S 
'l'aze fasulye 150 15 22,50 1,70 
Domates 200 7 14 0,80 
Lahna 100 7 7 0,40 
!>ırasa 200 12 24 ı,80 

İspanak 200 10 20 ı,50 
l<ereviz 50 10 5 3,75 
liavuç 25 10 2,50 018 
Bakla 100 0,75 

. 
10 10 

Rabak 200 ıo 20 1,50 
12016 

Kalörifer ve sıcak su tesisatı 1 Zonguldak ve Ereğli kömürleri işletmesi 
Genel Direktörlüğünden : 
Ç İşletmemiz tarafından Zonguldakta karadon, Asma ve 
t ';;damarı mevkilerinde inşa edilmekte bulunan İşçi ya-
a hane, yemekhane ve yıkanma yerlerinin kalorifer ve sı

cak ~~.tesisatı için yapılan teklifler haddi layikında görül
llıedıgınden İfİn ihalesi 21. 6. 939 tarihine talik edilmiştir. 

1 -Tesisatın muhammen bedeli: 97.045.50 liradır. 
2 - Fenni ve idari şartnamelerle mukavele projesi, fiat 

cetveli, proje ve resimler 10 lira mukabilinde iılet
rnemizden alınabilir. 

3 - T ekliflerİ'n 21. 6. 939 çarşamba günü saat 15 şe ka
dar Zonguldak'ta işletmemiz Genel Oirektörliiğü
ne tevdi edilmiş bulunması meşruttur. 2108 

ULUS 

P. T. ve T. Md. Adliye Vekôleti 

Bakır tel ahnacak Ekmek münakasası 
p T T L M .. d.. 1 .. w.. Ankara Cezaevi DirektörlüğÜn • 

• • • evazım u ur ugun-

1 

den : 
den : 

l T ı f h tı 'ht. . . 1 - Ankara cezaevinin haziran 939 
- e e on <\ arı ı ıyacı ıçın . . 

(170) t 3 
. (

5
) 

1 5 
·ı· t _ ıptıdasından mayıs 940 sonuna kadar 

on m m, ton ' mı ıme b" l"k "h . l b h . 
k

. (l. 
75

) b k 1 k al ır serte ı ı tıyacı o an e erı (960) 
re ı ceman ton a ır te , ap ı . . · 1 · d 

fl k 
.
1 

k 
1 

gram ıtıbarıy e şartnamesın e yazılı 
zar a e sı tmeye çı arı mıştır. 1 d h"I" d b" · · · km 

2 - Muhammen bedel (175.000) şart a~. a .. 1 ın e ırıncı nevı e ek 
. . ' 21 gnu muddetle ve kayalı zarf usu -

muvakkat temınat (10.000) lıra olup 1. 1 .. k k 1 t . . .. . ıy e muna asaya çı arı mış ır. 
eksıltınesı 27. 7. 939 perşembe gunü 2 th 1 21 h · a 939 t "h' - a e azır n arı ıne 
saat (11) de. Ankarada P. T. T. mum rastlıyan çarşamba günü saat 10 de 
müdürlük bınasındaki satın alma ko • A k ·· h · t ··aa · ·ı· n ara cum urıye mu eı umumı ı-

misyonunda yapılacaktır. ğinde toplanan komisyonda yapılacak 
3 - İstekliler, muvakat teminat 

k b ·ı k tır. 
makbuz veya banka me tu u ı e anu 3 - İstekliJer muhammen bedel' 
ni vesaiki muhtevi kapalı z~rfları°:ı o % 7•5 ğu olan 2424 lira 33 kuruşl~~ 
gün saat (10) a kadar mezkur komıs • muvakkat teminat verecektir. 
yona vereceklerdir. 4 - Eksiltmeden mütevellit rüsum 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T.T. tekalif ve damaa resmi ilan ücretleri 
levazım, İstanbu.lda Kınac~ya~ ~.an~.n- ve indelhace ekmeğin tahlil ücret ma· 
d:t P. T. T. Aynıyat şubesı mudurlu • sarifi ve sair bilcümle masarif müte · 
ğünden (875) kuruş mukabilinde ve • ahhide aittir. 
rilecektir. (2118) 12149 5 _ Teklif mektupları 21 haziran 

939 çarşamba günü saat 14 de kadar 
sıra No.lu makbuz muakbilinde ikinci 

· Hava Kurumu maddede yazılı komisyon reisliğine 

verilecektir. 
6 - Şaı tnameyi görmek ve fazla i

-11-

Memur alınacak 
Türkiye Demir ve Çelik fabrikaları müessesi 

Müdürlüğünden : 
Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında istihdam edil -

mek üzere Türkçeden lngilizceye ve İngilizceden Türkçe -
ye tercüme yapabilecek kudrette imtihanla memur alına • 
caktır. -

Seçme imtihan; 12. Haziran. 939 pazartesi günü saat 10 
da Ankara' da Sümer Bank Umumi Müdürlüğünde ve lı -
tanbul'da Sümer Bank lstanbul Şubesinde yapılacaktır. 

imtihana girebilmek için isteklilerin birer dilekçe ile Sü
mer Bank Umumi Müdürlüğüne veya İstanbul Şubesi Mü
dürlüğüne müracaatla alacakları matbu İş Talepnamesini 
kendi el yazılariyle cevaplandırmaları ve icap eden vesai -
kin asd veya musaddak suretlerini de ekliyerek 10.6.939 
tarihine kadar Umumi Müdürlük veya lstanbul Şubesi Mü
dürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. 

Lise veya muadili mektep mezunlariyle Askerlik ödevi
ni ikmal edenler, büro işlerine vakıf bulunanlar ve dakti
lo bilenler tercih edilecektir. 

Verilecek ücr~t imtihan neticesinde alınacak neticeye 
~öre tayin edilecektir. 1909 

zahat almak isteyenler mesai saati zar~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~ 
Muhtelif ila( ve saire ahnacak fında Cebecide cezaevi direktörlüğü .:!.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllJIJlll.!:. 
denT~rkkU§U Genel Direktörlüğün- _n_e_m_ü_ra_c_a_at_/1_a9_r~_ıi_>ı_an_o_ıu_n_u_~_2_0_42___ ~ Et fi ati arı ~ 

l - Türkkuşu Sağlık bürosu için - = 
(1800) lira muhammen bedelli muh - = = 
telif ilaç, (1750) L. muhammen bedel- = Belediye Reisliğinden : = 
li Laburatuvar ve revir malzemesi, - := 
(1600) L. muhammen bedelli Pansı • Ankara ikinci Suih Hukuk Ha- =: Et fiyatlarında yapılan yeni değişiklikler aşağıda göate- =: 

kimliğinden : - ·ı · · S h Jk 'lA } -manhane, Ameliyathane malzemesi ve = rı mıştır. ayın a a ı an o unur. (2201) =: 
Tesbit Aletleri, (2500) L. muhammen Türkiye cümhuriyeti Ziraat banka- = Yeni Fi. K-. = 

- ·s -
bedelli Rontgen cihazı ve Diyatermi sı vekili avukat Fehmi Kural tarafın- = = 
makinesi ayrı ayrı açık eksiltme ile dan verilen istidada 5463 sayılı 28 ma- = Kuıu Eti 33 =: 
alınacaktır. yıs 934 tarihli Sivas Erzurum hattına = Koyun Eti 40 5 

2 - İhale 8. 6. 1939 perşembe günü mahsus ve senelik ikramiye ve faiı =: Dana Eti 45 5 
saat ıs te yapılacaktır. yekunu % 7 olmak üzere hamile mu - = Sığır Eti (Kemiksiz) 38 = 

3 - İsteyenlere şartname ve liste - harrer ve beheri yirmişer liralık tah . = = 
leri Tk. Satınalam Amirliğinden pa - villerden kuponları tam olan beşinci = Sığır Eti (Kemikli) 33 = 
rasız olarak verilir. tertip 47074, 47075, 47076 ve 47077 No. =. 12160 =: 

4 - İhaleler ayrı ayrı ve bir birini lı dört adet tahviller Uzunköprüye ";11f llf llllllJlllllllllllJllllllllllllllllJllllllllllllllllJllllllHlllJllllJllrF 
takiben yapılacağından isteklilerin gönderilen tahviller arasında kaybol-
yanlarında Ticaret vesikalariyle ta - duğundan bu tahvillere dair tediyat -
lip olacakları malzeme, ilaç ve tın meni talep edilmiş ve bittetkik ta
cihazın muhammen bedeli üzerinden lehi vaki muvafık görülmüş olduğun -
yüzde 7,5 nisbetinde muvakkat temi - dan Ticaret kanununun 437 inci mad
natını beraber getirmeleri iian olu - desi mucibince bahsedilen senevi % 
nur. 1896 7 faizli ve beheri yirmişer liralık 

Ankara ISeledıyesi 

Satıhk arsa 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Cebeci Atilla caddesinde 930 
ada 18 parsel Belediye malı (16300) 
lira kı}rmeti muhammineli 1630 metre 
mürabbaı yer kapalı zarf usuliyle ar -
tırmıya çıkarılmıştır. 

2 - İhalesi 16. 6. 939 cuma günü sa
at 11 de Belediye Encümeninde yapı
lacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (1222,50) li
radır. 

4 - Şartname ve krokisini görmek 
isteyenlerin her gün yazı işleri kale -
mine müracaat etmeleri ve isteklilerin 
de teklif mektuplarını 16. 6. 939 cuma 
günü saat ona kadar encümene ver · 
meleri ilan olunur. (2069) 12040 

Ham Krezil ve 

sulfatdöfer ahnacak 

47074, 47075, 47076, ve 47077 No.lı dört 
adet beşinci tertip Sivas • Erzurum 
u.h-villeıine dair tediyatta bulunulma
sının menine 13. 5. 939 tarihinde ka -
rar verilmiş olduğundan keyfiyet ilan 
olunur. 2099 

Kazalar 

Elektrik tesisatı 
Ladik Belediye Riyasetinden : 

Yapılacak iş: Türk gözü menba su
yundan istihsal edilmek suretiyle ka
sabada yapılacak Elektrik santral bi· 
nası, direkler, ampuller, dahili ve ha
rici bütün şebeke hülasa Nafıa yük -
sek vekaletince musaddak projeye gö 
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: ıs. 5. 939 tari • 
hinden 14. 6. 939 tarihine kadar bir 

Ankara Belediyesinden : aydır· 
1 - Belediye sıhat işleri ihtiyacı i- İhale yapılacağı yer ve tarihi: İha-

çin alınacak 300 kilo ham Krezil ile le 14· 6· 939 tarihine müsadif çarşam -
3000 k ·1 s lf td""f b ·· ··d ba günü saat (16) da Ll.dik Belediye 

ı o u a o er on eş gun mu - d . . d d . 
detle açık eksiltmeye konulmuştur. aıresın e aım1 encümen huzurunda 

. . yapılacaktır. 
ı _ Muhammen bedelı 2160 lıradır. T kl'fl . T k . 
3 - Muvakat teminat 162 liradır. e ı e_r · e lıfler 2490 sayılı ka-

4 Ş t . . .. k . t nunun tarıfatı dairesinde ihale günü - ar namesını gorme ıs eyen -
1 · h ·· E .. k 1 · saat 15 e kadar imza mukabilinde Be-
erın er gun ncumen a emıne ve 1 d' . . 

isteklilerin de 23. 6. 939 cuma günü e ıyeJ.'e verılmış bulunacaktır. Posta 
saat on birde encümene müracaatla - ~abv~kı d~~acak teehhUrden mesu1iyet 
rı. (2171) 12151 aBu .e 1 ~ez. 

Peşin para ve a~ık arfhrma ile saflhk emlak · 
Emlak ve Eytam Bankasından 

Mukadder K. Depozito 
Esas No. Mevkii ve Nev'i T.L. L.K. 

90 lsmetpaşa M. Bostan sokak 553 ada 3 parselde 
414 M2. arsa (üzerinde İbrahim Halil tarafından 
fuzUlen yapıJmış 11 numaralı ev vardır.) 621 

412 Doğanbey M. Taşdöşeme So. 160 ada 11 parsel-
de 93 M2. arsa (üzerinde Kırşehirli Fahri'nin 
fuzfılen yaptırdığı 10 numaralı ev vardır.) 1.860 

536 Cebeci, Yazgan sokak 1001 ada 31 parselde 111 

M2. arsa - 333 
S37 Cebeci Bilim sokak 1017 ada S parseldeki arsa-

nın yarı hisseıi (tamamı 642 M2.) 642 
S38 Cebeci Bağaturlar sokak, 1017 ada 15 parselde 

29 M2. arsa. 73 
539 Cebeci Çıtaklar sokağı, (diğer ismi Türközü 

ve İmrahor sokak) 1018 ada 12 parsel 1296 his
sede 480 hisse arsa (tamamı 648 M2.) 

540 Cebeci Çıtaklar sokak, (diğer ismi Türközü 
ve İmrahor sokak) 1018 ada 13 parsel 688 M2. 
arsa. 

541 Cebeci Taşkent sokak, 1018 ada 15 parseldeki 
arsanın 640 hi&sede 195 hissesi (tamamı 640 M2.) 

542 Cebeci Uğurlu sokak, 1019 ada 12 parselde 663 
M2. arsa. 

543 Cebeci Taşkent sokak, 1019 ada 9 parseldeki 
arsanın 647 hissede 147 hissesi (tamamı 647 M2.) 

544 Cebeci, 1662 ada 92 parselde 25 kapı numaralı 

evin karşısındaki 140 M2. arsa. 
545 Cebeci 1662 ada 96 parselde 857 M2. arsa. 
546 Cebeci 1662 ada 97 parselde 2670 M2. arsa. .c;. 

547 Cebeci 1662 ada 100 parselde 888 M2. arsa. Jacr 
548 Cebeci Önerme sokak, 1821 ada 23 parselde 17 

ve 18 No. Iu evlerin arasında 1296 hissede 114 

720 

2064 

585 

2321 

441 

35 
86 

267 
89 

124,20 

372,90 

66,60 

128,40 

14,60 

144,00 

412,80 

117,00 

464,20 

88,20 

7,00 
17,20 
53,40 
17,80 

hisse arsa (tamamı 648 M2. arsa) 171 34,20 
Yukarda mevkii ve nevileri yazılı emlik, peşin para ve açık artırma ile 

satılıktır. İhale 12-6-1939 pazartesi günü saat onda Bankamız satıt komis· 
yonunda yapılacaktır. İsteklilerin, o gün depozito akçesi, hüviyet cüzdanı 
ve iki vesika fotoğrafı ile Bankamız Emlak Servisine gelmeleri. 

(1974) 11946 
u ışe aıt evrak ve projeler sureti 

Karne yaptırılacak L~~khcle~~s~~nt~~~~~ - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

da parasız alınabilir. 12086 Dokuz kalem yiyecek ah nacak Ankara Belediyesinden : 
l - Otobüs idaresi için lüzumu o

lan 2,50, S ve 7 ,50 kuruşluk beş bin a
det karne pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 103 liradır. 
3 - Muvakkat teminat (7,75) lira • 

dır. 

Cebeci Hastanesi 
Cilt, saç ve zühreviye 

mütehassısı 

Dr. Kemal Arıcan 4 - Nümune ve şartnamesini gör • 
mek isteyenlerin her gün encümen ka BERLİN kliniğinden mezun 
lemine ve isteklilerin de 16. 6. 939 cu- Belediye sırası Emek Ap. kat 2 

ma günü saat 10,30 da belediye endi -\ ~-•••••••••••-' 
menine müracaatları. (2172) 12152 -

Satılık enkaz 
Ankara Belediyesinden : 

Muhammen bedeli: Muv: Te. 
Cinsi: Mahallesi: Ada: Parsel: Lira: Ku Lira: Ku. 

------
Ahşap hane Duatepe 288 3 200 00 15 00 

Yukarda muhammen bedeli yazılı ahşap hane ankazı arttırma suretiyle 
satılacaktır. İhalesi 16-6-939 cuma günü saat 15 de İmar Müdürlüğünde mü
teşekkil komisyonda yapılacaktır. Taliplerin müracaatları. (2087). 12066 

Orman Genel Komutanlığından: 

Orman Koruma Genel Komutanlığının İstanbuldaki Zeytinburnundaki 
Talimgahı ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı dokuz kalem erzak 
hizalarında gösterilen gün ve saatte Ankara'da Yenişehirde Yüksel cadde· 
si başında Orman Koruma Genel Komutanlık binasındaki satın alma ko · 
misyonu tarafından pazarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin pazarlık gün 
ve saatinde teminatlariyle birlikte komisyonda bulunmaları. (2159) 

Muvakkat 
İhale gün ve teminat miktarı 

Erzakın cinsi Miktarı saati Lira kuruı 

Zeytin yağı 1400 12-6-939 Saat 14 52 50 
Sabun 7500 

" " 14 180 00 
Beyaz peynir 2000 .. ., 11 67 50 
Zeytin tanesi 8000 .. " 11 150 00 
Kuru üzüm 6000 13-6-939 " 15 90 00 
Makama 8000 .. .. 14 157 50 
Şehriye 2000 .. .. 14 
Kırmızı mercimek 6000 

" " 
10 67 50 

Nohut 7000 ,, ,. 10 63 00 
12150 
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FIUSUSİ 
BANYO 

APARATI 

Ankara beynelmilel sergide altın madalya kazanan 

lsviçrede Vebbolite A. G. nın 

KİRE( TASFİYE CİHAZLARI 
ve 

Şüpheli suları tasfiye eden cihazlar 
Seyahat için ve banyoya tatbik edilen 

( C. B. MODELLERİNİ ) 

12 liraya piyasaya arzetmiştir. Beş sene garanti 
Türkiye Şarkıkarib sahibi imtiyazı: VEBQLİ D Ltd. Ş. 

MERKEZİ: lstanbul, Galata, Billôr :mkak No. 7-9, Posta kutusu 1094, Tel. 44507 

ŞUBELERİ: Ankara, Bankalar caddesi No. 22, Posta kutusu 45, Tel: 2681 

İzmir, Mimar Kemaleddin cad. No. 15, Posta kutusu 72, Tel: 2365 
Telgraf adresi: Her yerde "VEBOLID,, 

Saatta 50,000 litreye kadar tasfiye kudretinde c:haz ve tesisat. 
Taksitle satış yapılır. Daima stok ve yedekleri mevcuttur. Taklid }erinden sakınınız. 

Zayiler 

!:""---· 

Evlerde çahşan hizmetçi, aşçı ve 
saire gibi işçiler hakkında 

Belediye Reisliğinden : 

Zayi - 1330 senesinde Erzincan i
dadisinden almış olduğum 166 numara 
lı şahadetnamemi kaybettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü olmadı

:' •..............................•.....• ._ 
SEVİM Mücellithanesi ~ 

Ulus matbaası sabık baş 
mücellidi Rauf'un idaresin
de açılmıştır. En güç cilt iş
leri en müşkülpesentleri 
memnun edecek bir şekilde 
yapılmakta olduğundan sa
yın müşteril~rin atelyemize 
uğramadan iş yaptırmama
ları menfaatleri icabıdır. 

Adres: Ulus meydanı San
tıral Kıraathanesi üzerinde 
No: 12 2095 

. . . 

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

Halkımızın mübrem ihtiyaçlarından olan ev işçileri gelişi gü
zel hizmete girmekte, sıhhi ve ahlaki vaziyetlerini tesbit ettir
mek lüzumuna riayet etmedikleri görülmektedir. Bu sebeple Be· 
lediyemiz aşağıda yazılı tedbirleri almak lüzumunu hissetmek
tedir: 

ğı ilan olunur. 
2100 Fuat Kültür .,,••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-.. 

1 - 15 Haziran 1939 tarihinden itibaren evlerde çalışacak 
olan (Mürebbiye, Sütnine, Hizmetçi, Aşçı, Çamaşırcı, Uşak, A
rabacı ve Bahçivan) gibi işçilerin Belediye İktısat İşleri Müdürlü
ğüne bizzat nüfus tezkereleriyle birlikte müracaatla ruhsatname 
almaları, 

2 - Ev sahipleri sıhhi selametlerini ve ahlaki masuniyetleri
ni temin için evlerinde bulunan hizmetçilerin bu bakımdan va
ziyetlerini bir ay İ< inde tesbit ettirmeğe icbar etmeleri, 

3 - Ellerinde s hhat ve hizmet cüzdanı olmıyan hizmetçile -
rin ceza görecekleri, 

4 - Ellerinde sıhhat ve hizmet cüzdanları olmıyan hizmetçi
lerin evlere alınmaması alakadarların menfaati iktizasından ol
duğu, 
Sayın halka ilan o unur. (2202)' 12161 

SÜMERBANK 
Ankara Yerli mallar pazarında açılan 

KÖYL DAİRESİNDE 

Köylü giyim eJYaSı aıağıdaki Hatlarla 
pera ende olarak sahlmakladır 

Kayseri Dirilinden Mamul mintan Tanesi 
Kayseri ve Nazillı kaput bezinden iç donu ,, 

,, ., ,, ,, gömleği ,, 
Tire çorap Çift 
Feshane Mamulatı halis yünden 

58 kuruş 

45 " 
45 ,, 
11 ,, 

kasket 
Beykoz Mamulatı çivili kundura 

Tan esi 30 ve 35 ,, 
Çifti 190 ,, 

" ,, ,, F otin 
~ .............................. .,,,~ . 

" 290 " 

Zayi - On ikinci alaydan 3. cü ta
burdan 11. ci bölükten almış olduğum 
terhis tezkeremi zayi ettim. Yenisini 
~laca-';ımdan eskisinin hükmü olmadı
ğını iliin ederim. 

Develinin Ayşepınarından Abdul -
lah oğlu Osman 324. 2103 . . . 

Zayi - ,Ç_orum nüfus idaresinden : 

DAKTİLO KURSU 

59 uncu devresine haziranın 

ilk haftasında başhyacaktır. 

2 ayda diploma verilir. Tahsil 
aranmaksızın herkes alınır. Me -
murlar Kooperatifi üzerinde kat 
1 Tel: 3714. 1947 

ald1 C!ım nüfus tezkeremi kaybettim. • - -. •.•..••...........................••.• ,.. 
Yenisini alaca~'mdan eskisinin hük -
mü olmadı;ı ilan olunur. 

Mecidözü kazasından Halil oğlu , Dr. Asaf Koryak --llllı.. 
Sadık Şahin 2104 l . .. Den, saç, Tenasul hastalıkla-

z · A k b 
1 

d' · d 1 lan mütehassısı. Belediye sırası 
ayı -:, n ara e e ıyesın en a_- REHBER A . Saat 15 - 19 

mış oldugumu 860 numaralı otomobıl p 
plakası zayi olmustur. Yenisi almaca- Ev telefonu : 3618 

ğından hükmü kalmadığı ilan olunur. 
2105 Doktor Haldun Sarban 

Zayi - 938 tarihinde İnkilap Biç -
ki dikiş yurdundan almış olduğum şa
hadetnameyi zayi ettim. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

2106 Güzide Karacaoğlu 

Zayi - İstanbul İthalat Gümrüğü -
nün 4243 No. 28. 6. 938 tarihli beyan -
nameye ait 503561 No. 18. 7. 938 tarih
li makbuz yandığından yenisini çıkar
tacağımdan eskisinin hükmü yok -
tur. 

Şekeroğlu Limited Şirketi 

J~.w 
ISTAHBUL, Bıroıl•~ "' 

T011•• mıydu'u t2 No.1" 
.ııı.ğ11ı:t•.,., •ll • •v•r•I edıruı l!'ey• 
\9 N~.I" tırıte"'lı1 •ıl•ylnlı, 
f'lralf•rı""'dı bGyOk ıootllH. 

.aııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. -
______ 

7
_
22

_
0 _~YAZI MAKİNELERİNİZİ~ -

Kirahk ev· 
Havuzbaşında, Atatürk bulvarında 

7 numaralı ev: 17 oda, bir veranda, 6 

banyo, 3 mutfak, kalorifer ve ayrıca 

sıcak su. Dahili telefon. Büyük salon
lar ve hol parke. Bütün, iki veya üç 
kısım olarak kiralıktır. Resmi daire
ler ve büyük müesseseler için bilhas
sa elverişlidir. Tel: 2749 a müracaat. 

2113 

E Daktilo kursu tamir bürosuna E 
: yaptırınız. Memurlar Koopera . :; 
E tifi üstünde Tel: 3714 1972 : 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

--~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.!:. ~ ..ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1. -
ULUS - 20. inci yıl. - No: 6410 

İmtiyaz sahibi 
lskender Artun ---------------------

~ ı:. - = 
- -

-i stiklôl savaşı ------ -:::: .,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır" ------ HASAG -----

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basnnevi ANKARA 

8-6- 193~ 

VERi KROM" 
poz güzel, net ve detayll ,, 

resim elde edebilirsiniz 

ve MUNTAZAM EMÜLSYONLU 

Kalitesi ve randımanı itibariyle 

DAHA UCUZDUR 

Kopyalarınız için: 

detaylı resim 

sararmayan VE LOK S 

ısrar ediniz. 

Bütün KODA K satıcılardan arayınız 

şu adrese müracaat ediniz : 

KODAK Şirketi - Beyoğlu, İstanbul 

ALAK 
Türkkuşu Genel Direktörlüğünden : 

Bu yıl motörlü kampa getirilecek planör pilotlarından 
vaziyetleri derhal çalışmağa müsait olanlar haziranrn ilk 
haftasından itibaren talimlere başlatılacağından hu gibi 
arkadaşların Türkkuşu Genel Direktörlüğüne, taşrada Ha· 
va Kurumu veya Türkkuşu şubelerine müracaatları rica o· 

lunur. 2049 

1937 ANKARA ENTERN.ASYONAL 
KÖMÜR SERGİSiNDE 

BİRİNCİ MÜKAFAT u ŞFREJ- OİPLOMALI 

l'E~l İNA'TL I 

CAN KOÇ 
TERMOSİFONLAR vEYEMEK OCAKLAR! 

Mımar Vedat N°17-i STANBUL 

--- ----- -----
Lüks lambalan 

Ankara satış yeri 

NlYAZl ve 
ORTAGI 

YENi Si NEMALAR sus ----- --- --- -- ---- -- = = -:= 27. inci tertip I. ci çekilişin en büyük ikramiyesi olan 40.000 := := lirayı Yenişehir K< nfil sokak No: 44 kapıcı İbrahim'e ANKARA § 
:= PİYANGO kazanc.: rdı. Birinci keşideye iştirak edemi yen müşte- =: 
:= rilerimize 2. inci k ş· deden itibaren devamlı olarak bilet verilir. := --------- ANK RA PiYANGO ~ -- ----- Merkezi: Bankalar Caddesi No: 40 -:= Şubeleri: Yenişehi Atatürk Bulvarı Kızılay karşısı Güven Apart- = 
_ manı altında ve Samanpazarı meydanı esnaflar cemiyeti altında := 
= No: 3. 2063 = -~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Anafartalar cad -
desi No. 93 

2059 

GLİSERİNLi 

lllT 
luvalet sabunu cilt ve teni 
güzelleştirir. En iyi tuvalet 

sabun udu~ 1107 

BUGÜN BU GECE 1 HA L K 1 
Seven bir kadının müessir aşkını ve ı BU GÜN BU GECE 1 

fedakarlığını canlandıran 
emsalsiz film Heyecan - Dehşet - Esrar ve 

KiRiK HAYAT 
Baş Rollerde 

Barbara Stanwick -
Herbert Marshall 

Seanslar: 

14,45 - 16,45 - 18,45 - Gece 21 de 

Sergüzeşt filmi 

Tren Korsanlan 
Seanslar: · 

14,30 - 16,30 .- 18,30 Gece 21 de 
.................. :ı ............................... . 

Halk Matinesi 12,15 de 

SAM SON 

BU GÜN BU GECE 

Müzik • Dans - Eğlence 

ve Neşe filmi 

Nevyork 
Damlarında 

Baş Rollerde: 
Doris Nolan - George Murph:Y 

Seanslar : 
12 - 14 - 16 - 18 Gece 20.30 

Fiatlar : Balkon 35, Salon 15 

~===============================================================;:::::::::~ 


