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• 
inhisarlar bütçesi kabul edildi 

r 

İnhisarlar Vekilimizi_n izahları 

B. Rana Tarhan i(kilerde alkol 
dere<esinin azalacağını söyledi 

Maarif Vekilimiz eski harflerle etüd kitaplarının 
kitapevlerine konulması hakkında beyanatta bulundu 

Gümrük ve inhisarlar Vekilimiz 
B. Rana Tarhan 

ı3ullı u~ 

Balkanlar 
F. R. ATAY 

.~eçen hafta dahi ziyaretler ve 
ı:nuzakerelerle geçti. Londra' dan 
gellen telgraflara göre bazı hadi•e er · ·ı· ... ıngı ız matbuatını nikbinli-
ge aevk~tınektedir: "Moskovada 
Molotof la İngiliz b" .. k 1 . . 
rasınd k' uyu e çısı a-

.a ı konu§malar, Varşova
Ya • hır Sovyet B"yük' El .. 
tayın d'J u çısı 
lennıek !. ınek ve nihayet netice-
laını l uzere bulunan bazı an
ran a:bS.:"ı hu nikbinliği uyandı-

p er arasındadır. 
Bu nıünas b 1 b' zan T' e et e ır makale ya-

ta t dımels gazetesi Balkan an-
n r ev etle · · • -d b h rınm vazıyetlerın-
en a sederek d' k'. "B l k ıyor ı. a _ 

tan antantrna Avrupa minnet-
ardrr. Balkan antantı Avrupa'-
nın bu kı d d d .. snıın a ost milletler-
e~"! E~rekkep iyi bir grup teşkil 
d hı. ger Balkan memleketleri 

a a sıkı bir b' l'k .. d . rebili 1 ır ı vucu a getı-
kat' r erse, ecnebi hululünden 

ıyen ma k l 
tikball . • sun a acaklar ve is-
ınü~k" le!ını muhafazada hiç bir 

:l' u ata u~ ki Balk graınıyaca ardır.,, 
ihtila"/ ani kdevletleri arasındaki 

srz r v b' 'b' . d olma h~ı· . e rrı rrın en emin 

Kamutay dün, B. Şemsettin Günal- ' 
tay (Sivas) ın reisliğinde toplanmış -
tir. 
Eceabad'ın Turşun köyünden Meh

met karısı Didar Savaş ile Mehmet oğ
lu Adil Gürel'in ölüm cezalarına çarp
tmlmaları hakkındaki Adliye encüme
ni mazbataları kabul edildikten sonra 
etüd kitap olarak kullanılmak üzere 
eski harflerle basılmış olan kitapların 
okul ve kültür kurumları kitap evle -
rine konulmasının 1353 sayılı kanun 
hükümlerine aykırı olup olmadığı hak 
kındaki hükümet tezkeresi dolayısiy
le Maarif encümeninin mazbatasının 
müzakeresine başlanmıştır. 

Maarif encümeni, mazbatasında eski 
harflerle olan etüd kitaplarının okul 
ve kültür kurumları kütüphanelerine 
konulabileceği mütaleasında bulunu -
yordu. 

Evela Ziya Gevher Etili (Çanakka -

(Sonu 8 inci sayfada) 

• 

Maarif Vekilimiz B. 
Hasan - Ali Yücel 

lı ı~lll-'9 

Sovyetlerin istediği ıudur: 

Sovyet taahhüdleri askeri 
anlaşmalarla tamamlanmalı 

Garanti Baltık devletlerine 
de teşmil edilmelidir 

Moskova, 10 a.a. - Tas ajansı aıağıdaki tebliği neşrediyor: 
Londra'dan alman haberlere göre, Royter ajansı, telsizle yap

tığı neşriyatta, Sovyet tekliflerine karşı İngiliz cevabının aşağıda
ki esaslı mukabil teklifleri ihtiva ettiğini bildirmiştir: 

1 - Sovyetler Birliği hemhudut 
devletlerin her birini ayrı ayrı garan
ti etmelidir. 

2 - İngiltere, Sovyetler Hirliğinin 
aldığı taahhütlerden dolayı bir harbe 
girmesi takdirinde, Sovyetler Birliği
ne yardımda bulunmayı taahhüt eder. 

Salahiyettar sovyet mahfilierinden 
alınan malfunata istinaden, Tas. ajan -
sı, Royter ajansının bu haberınin ha
kikate tamamiyle tevafuk etmediğini 
bildirmeğe mezundur. 

İTALYA. ALMANYA İTTİFAKI 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Haziranda Berlin' de 
imza edilecektir 
ita/ya Kıralı Berfin 'e gidiyor, 

Franko'da Berlin'e davet ediliyor 
Varşova, 10 a.a. - "Gazeta Polska'nın Berlin muhabirinden: 

Berlin'in diplomasi mahfilleri İtalyan • al~an ittifakının İtalyan
---------------~ alman münasebatı çerçevesinde hakikaten bir yenilik vücuda ge-

l tirmesine ihtimal vermemektedirler. Alman diplomasisinin aşikar 
olan gayesi, İtalyayı beynelmilel mühim hiç bir meselede karar 
almakta serbest olmasına imkan bırakmıyacak surette Almanya· 

Berlin'e gideceği bildirüen ltalya 
Kıralı Viktor Emanuel 

Hadiseler karşısında , 

Fransanın 
vaziyeti 

Daladiye bu hususta 

izahatta bulunacak 
Paris, 10 a.a. - Daladiye Bonne'yi 

kabul ederek uzun müddet görüşmüş 

ve yarın mecliste yapacağı beyanat 
hakkında kendisine malfimat vermiş -
tir. 

Fransa'nın beynelmilel meseleler 
karşısındaki vaziyetini tesbit edecek 
olan bu bu beyanat, bugünkü vaziyet 

yet atfetmektedir. Beyanat mecliste 
okunmadan önce, yarın sabahki nazır 

ya bağlamaktadır. 

Berlin diplomsi mahafilinin temin 
ettiği veçhile Milano mülakatı Avru
panın biri alman ve diğeri İtalyan ol
mak üzere iki nüfus mıntakasına tak· 
sim edilmesine müncer olmuştur. İtal
ya - Almanya ittifakı, önümüzdeki 
haziran ayının ilk günlerinde Berlin
de imzalanacaktır. O zaman İtalya kı
ralı resmi bir ziyrette bulunmak üze
re Berlin'e gelecektir. Kıralın bir kaç 
defa tehir edilmiş olan seyahatı, B. 
Hitler'in Roma'yı ziyaretine mukabe
le olacaktır. Kırala veliaht Humbert 
ile Hariciye nazırı Kot Ciano refakat 
edecektir. Mareşal Göring, İspanya 

devlet reisini önümüzdeki haziran a
yının ilk günlerinde Ber1in'i ziyaret 
etmeğe davet edecektir. Berlin'in· dip 
lomasi mahafiline nazaran İspanva'
nın her hangi bir Avrupa ihtilafına 

sürüklenmemesi şüphelidir. 
lar konseyinin tasvibine arzolunacak- Berlin'e davet edildiği haber 

_tı_r·---------------ve_r_il_e_n_g_e_n_e_r_aı_F....:..._ra_n_k_o_;.:_ r p Of em k İ n 

Yugoslavya Naibi Prem Pol •araya girerken 

Yugoslavya Naibi Prens 
Pol dün Roma'ya vardı 
Prens hararetle istikbal edildi 

Ankara görüşmelerinden 

pek fazla memnun 

BU GÖRÜŞMELER 

Sulhün takviyesine 
yardım edecektir 

Varşova, 10 a.a. - Potemkin saat 
16.45 te Moskova'ya hareket etmiştir. 
Varşova'daki sovyet mahfilleri Po· 
temkin - Beck görüşmelerinden mem-
nun görünmektedirler. 

B. Potemkin, hareketinden evcl 
nasyonal partisinin gazetesi olan "Cu· 
riyer Warszawscki 'ye verdiği bir be-
yanatta ezcümle demiştir ki: • 

a ının dah' Ih daf aasınd ı, son su mü-
rol oynaın a ne

1
kadar müessir bir 

ınez Eg~ 1

8
' 0

1 
duğu inkar edile-

. er a kani 

Sovyet Hükümeti, filhakika. 8 ma -
yısta İngiltere hükümetinin, Fransa 
hükümeti tarafından ihtiraz kayıtları 
ile karşılanmıyan "mukabil teklifle- Roma, 10 a.a. - Yugoslavya Naibi Prens Pol ile prenses Olga 
rini,, almıştır. Bu tekliflerde, Sovyet- d~n akşam İtalyan topraklarına girmişler ve hudutta Duc d~ 
ler birliğinin hemhudut · olduğu her Genes tarafından karşılanmışlardır. (Sonu 8 ıncı sayfada) 

"- Ankara' da yaptığım görüşme -
l~_rden pek ziyade memnunum. Bu gö
ruşmeler, sulhun takviyesine yardım 
edecektir. B. Gafenko ile yaptığım 
görüşmeler, Sovyetler birliği, büyük 
dostumuz Fransa ve Türkiye de dahil 
olmak üzere tam bir seri devletin sul
hun teminini ve tarsinini istihdaf et
tiği hakkındaki düşüncelerimi teyit 
eylemiştir.,, 

rihinden ö k' ara, antant ta-
manJık h nce 1 ayrılık ve düş· 

avası h~k. 
devanı etnı. a ını olmakta 
nın baharı ıbş olkl~aydı, 1939 yılı. 

e ı de ç kt k ve ateşe h ~ l o an an B. Molotof 

devleti ayrı ayrı garanti etmesi hah~- ~~~~~~-~~~~-~~~--~~~~~-~~-~~~
mevzuu değildir. İngiliz teklifine 
göre, Sovyet hükümeti, İngiltere ve 
Fransa'nın Polonya ve Rorııanya'ya 
karşı aldıkları taahhütlerin tatbiki ne

~-............. _ ................................................................................ .. 
Heybeliada'daki Deniz Harp okulu~a bu .Yıl deniz lisesini bitirip i 
Harp okuluna geçen 33 gençe merasımle dıplomaları dağıtılmış v f 

kabetler oghu muş olurdu. Re
ve ırslar 

cadele ceph l . ayrı ayrı mü-
----- ----------- ticesinde askeri hareketlerde bulun· 

1 mağa mecbur kalmaları takdirinde, l 
meçleri takılmıştır. Bıınlardan . birincilikle mez.un olan Nusret Hepgül': l 
mektep, k~m~~anı. tarafında.': b.~r .:ı-ıtı.? saat hedıye edilmiştir. Şerafettin 
Ö:zkan ıkıncı, N e1at Esengun uçun~u olm~.şl~ ve birer altın kalem al _ 
mışlardır. I?on~nma k~muta!1ı .Amıral Şukru Okan gençlere hitaben 

ve bu k e erıne katılacaklar 
argaşa) ... • 

aaplaşmak i in ıgı .. ar~larmda he-
mek gafl fç d musaıt telakki et
Ba lkanl e ın e hulunacaklarciı. 

arın ayrılı ~ t k 
avlanmak t hl 'k ~ı, e er teker 

e ı esıne .... 1 
rından gayri hic b. ugra~a a -
varamazdı B 1 - ır netıceye 
belki ilk· d ; kanlar, tarihte 

1 d 
~ e a, antant b 

a ıgındanberi aükA h aş · 
.. .. .. un ve uzur 

yuzu gormüsl d · T .. . er ır. ecrub . 
pat etmiştir ki Avrupa k t e ıs
b ı asının 

• I 

ltalya nın 

deniz kuveti 
Roma, 10 a.a. - Deniz bütçesinin 

müzakeresi münasebetiyle mecliste be 
yanatta bulunan deniz müsteşarı ami
ral Cavazneri, İtalya'nın· yakın bir a
tide 35 bin tonluk dört zırhlısı, mo -
dem hale konulmuş 26 bin tonluk b~ pk~rlçasık, ·ıemniyet hususunda 

ır u teş l eder ve bu e . 
tin başlıca teminatı da mnıy1e- dört zırhlısı, 19 büyük kravozörü, 12 

· d k d' ' eve e. h ·· ·· 60 'd · mır e, en 1 aralarında ihtilaf • ızlı kıravozoru, torpı o muhrıbi, 
70 torpido ve avizo su ve yüzden fazla 
denizaltısı olacağını söylemiştir. 

(Sonu 8 inci sayfada) 

_ __ (Sonu 9 uncu sayfada) ı heyecanlr bır hıtabe soylemıştır. Aşalıda soldaki resimde Amiral ıfp-

1
; 

ı~.m.aları dağıtırkc.n, sağd.aki r~si;nd_e .de. gençleri Hamidiyeye gidcr~cn 
goruyorsunuz. Dıger resımlerımız ıkıncı sayfamızdadır. 

Polonya - Sovyetler Birliği müna -
sebetleri hakkında da B. Potemkin 
şunları söylemiştir: 

"- Ekonomik münasebetlerin inki
şafı, iki memleketin menfaati iktiza
sındandır. Polonya'nın sulhun orga
nizasyonu faaliyetindeki rolüne bü -

1 yük bir ehemiyet atfeylemekteyim.,, 
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İnsan ve kültür : 

Danzig için barış teklifi 
9 bu ay tarihli sayımızda "Papa· ı kabul ettiler. Ve gene farzedelim 

nm barııı,, na dair olan makalemiz· ki, ikinci Münih'ten sonra, bilht1.ssa 
de, bu barıt teklifi etrafında müabet mihver devletleri birinci Mimih'ten 
menfi bir cevap gelmeden daha, Al- sonraki hatalannı tekrar etmediler 
manya ile İtalya arasında bir itti· ve Miinila ~hniyeti'nin VÜc1it bul
fak aktedileceği haberinin ortaya muma yardım ettiler. Bundan daha 
çıkmasını mühim bulmut ve bu hu· iyi ne tasavvur edilebilir? Çbkii 
sustaki mütaleamızı aynen fÖyle bu takdirde, yalnız Münib zihniyeti 
ifade etmittik: değil Münib prosedür'ü de. iilen VÜ· 

" Ve görüyoruz ki, Papa'ya he• cut bulmut olur. 
nüz bir cevap verilmeden, iki devlet Ve m .. ela, bir yeni ihtilif, Ro
araımdaki ittifak aktedilmittir. manya'yı, yahut Yugoslavya'yı a
Halbuki Papa'nın dütündüğü, belki lakadar etmektedir. O zaman, gene 
de bir bant teıebbüsü ile birlikte, aynı dört devlet, bu sefer Yugoslav· 
Almanya ile olan konkordatc..unu ya yahut Romanya ile maeaya olu· 
kurtanp kurtaramıyacaimı tesbit racakbr. Ve yeniden, ''Münib zihni. 
etmekti.,, yeti" nin ,erbet'ine müracaat edile· 

Gerçekten, Papanm bant teklif cektir. Enfes! 
eylemekte olduğu haberi, mihver Fakat, düıünecek, bir parçacık 
devletleri hariciye nazırlarının Mi· düıünecek olursak, acaba İtalyan 
lano mülakatından eveldir. Papa• -hapekilinin milletler cemiyeti'ne 
lık, kilise politikasında Almanya':r• daha ilk tqı fırlatbiı sün, teklif et
kartı azami fedakarlıkta bulunaca· tiği batka bir teY mi idi? .. Dörtler 
ğını ihsas etmekle, tetebbüaündeki direktuvan,, tabiri acaba baıka bir 
gayelerden birinin de gene kilise teY mi idi? 
politikası olduğunu zımnen itiraf et· lıte. bilhaaaa bu bakımdan, Kar· 
mitti. ilk günleri yalnız, diier ga· dinal Pacelli'nin Xll. Pi'ye istihale· 
:relerin neden ibaret olduiu pek aa· ıinde, t.iz, her 1e7den öne~ hem 
rih değildi ve inaan, daha ziyade, mihver'in kilise politikasına kartı 
Papalık makamının da umumi ba- daha büyük bir anlayıı gcsterdiği
nt ile ali.kadar olduğuna umabili- ni, hem de kilise'nin kendine bir çı
yordu. Halbuki, müteakip günlerde kıt noktası aramak bahsinde, uzun 
alman malfamat, Danzig ve koridor boylu aranmağa lüzum görmeden, 
meselelerinin görütülınesi için, Po- Roma'ya gitlen yollann en kestir
lonya •• sabık Münih deYletleri a • mesini, yani Vatikan ile ltalya bat· 
rasmda bir toplantı teklif edilmit vekiletini biribirine vasleden cad· 
olduuğnu göstermittir. Yani, Po- deyi seçtiğini te•bit etmei• mecbu· 
lonya'nın da iltihakiyle ve münha • nu. 
sıran Danziı ve koridor meseleleri· Ve umanz ki, gerek Quai d'Or
ni ıörütmek üzere bir "ikinci Mü- say ıerek Downing Street bu defa· 
nih" teklif edilmektedir. ımda olsun, "her yol Roma'ya ıö· 

Farzedelim ki, bu teklif yürüdü. türür" tabirine "her yol sulh'a gö
Ve Münib yaranı bir kere daha top· türmelicjir'' tabirini tercih etmekte 
lanafak bu seferki alakadan Çekoa- terec:ldüt göatermiyeceklerdir. 
lovakya gibi toplantı salonu dıtmda 
bırakmadılar da, toplantı maaaama Burhan BELGE 

Deniz yoll ı ve limanlar 
kidrola11 

Münakale ve muhabere vekaletinin 
yeni teşkilat ka unu çıkıncıya kadar 
Deni.zbank tek ınde idareaine devam 
ecjilecek olan vlet Dcniaıolları u-
mum müdürlü ile devlet limanları 
umum müdürli.ı eri kadrolarını ha· 
.zırlamağa deva etmektedirler. Aldı· 
ğımız amllımat göre muhtelif za • 
mantarda kadro arici bırakılan yüze 
yakın memurda bir suç dolayııiyle 
çıkarılmamıı o lar yeni kadroya a
lınacaklardır. 

lisan bilen memurla11n 
terli imtihanı 

Dün JllrfilllM iSi l.Y 

dereceyi buldu 
Dün tehrimi.zde hava sabahleyin a· 

çık ıonraları bulutlu geçmiş, rüzgar 
garpten saniyede en çok 4 metre ka· 
dar hula eamittir. En yüksek ııı 29 

derece kaydedilmittir. Yurdda Kara· 
deniz ktyılannda hava ıisli, Ege'de 
açık, Trakya'da kapalı, diler yerler· 

de u bulutlu geçmittir. 24 saat için· 
de yurdda biç bir yerde yalıt olma· 

mııtır. 

Riizglrlar Trakyada cenuptan di • 

Günün peıinden 
1

1111111111111111' ................................. .. 

Gelişme 
Elimde entereaan bir istatistik 

var: biliyorsunuz ki demiryolları· 
mızın uzunluiu 932 de 3157 kilo
metreden 938 de yedi bin küsur ki
lometreye yiikselmiıtir. Yolsuzlu
ğı.m Talan bütünlüğünü tehlikeye 
dütürdüğü bu memlekette demiryol 
öyle bir kıymettir ki, üzerinde ko
nuttukça hudutsuz değeri anlatılır 
ve bu değer ne atınar, ne yıpranır ... 

Fakat burada ıelittiğine itaret 
etmek istediiimiz :rükaelme bu itin 
bir baıka tarafıdır. 

Bizde hayat pahalıbimı doiuran 
sebepler araımda belli batlılarm
dan biri mübadele işlerimizin tan
zim edilmemesi olduiunu biliriz. 
Bu sebepledir ki, lzmir'in üzümünü 
Van'da oturan vatanda§, Londra'· 
dan daha pahalı yiyor. 

Bu derdin en feci tarafı, yakınm
da olan Sıvaı'ta buidaylar mÜfleri
sizlikten çürürken, kayaerilinin ek· 
meiini amerikan unundan yemesi i
di: demiryol bu faciayı tasfiye et· 
miıtir. 

933 te bütün hatlarımızda tatı· 
nan bufday, 186.718 tondu. Bu mik
tar 937 de 449.956 ya çıkmııtır. 
40015 ton olan arpa, 89.695; 30169 
ton olan diğer hububat 113.604 to· 
na yükselmiıtir. 

Devlet endüstrisi, ahnteri paha • 
ama bile satamadığımız türk pamu· 
ğunu, doymak bilmez bir ittiha ile 
yutuyor: 933 te, bütün hatlarımız· 

da nakledilmit olan işlenmemit pa· 
muk ancak 3793 ton idi. Bu miktar 
61543 tona fırlamıtlır. Bu iki rakam 
arasındaki farkta, devlet basması gi· • 
yen yüz binlerce köylünün yan çıp
laklıktan kurtulduğunu bulabilirsi
niz. 

Bizim kalkınmamızı bir kül ola
rak mütalea etmek lazımdır. Oze
rinde çok konutulmU§ olan ,eker 
nedüatrimizin yarattığı it hacmini 
size tek tU rakam bile anlatır: ıeker 
f abrika~arımızdan yalnız bir tane· 
sinin iılediği 932 de demiryollarm • 
da tatınan pancar 34733 tonda. 
Dört ,eker fabrikamız 937 de bu 
rakamı, 284.119 a çıkardı. Bu mik
tar için kaç hektar bot toprak İt· 
lenmit, kaç vatandat it bulmuf, de· 
miryolu ne kazanmıı, hazine ne ka· 
dar döviz tasarrufu yapmıttır? 

rahat y~ıamak ve mesut bir -vatan 
yaratmak için bunlardan daha giİ • 
zel örnekler peıinde gidilecek eaer· 
ler bulabilir misirtiz? 

On bir une: 
Ankara'da ilk muıiki mektoi, 

bundan on bir sene evel buıün açıl· 
mııtı. Ebedi Şef'in harf •e müzik 
inkılabım müjdeliyen tarihi Saray· 
burnu nutku, bu tarihten üç ay iki 
gün aonradır. 

Buaün Ankara devlet konaena· 
tuvarma maliktir. On bir seneyi mil· 
Jetler hayatmda uzun boylu bir sa· 
man sanmayınız. Bütün ümiclimiz 
bir on bir sene aonra milli musiki dl· 
vamızm muvaffak bir ..... halinde 
halledilmit olduiunu görmektir. 

KUTAY 

1 

....................................................................................................... 1 
Heybeli Deniz Okulundaki tören 

Mezun talebeye Hamidiye'nin güuerteainde gemi komutanı 
taralıntlan nutuk uerilirken 

Edirne - İstanbul arasında 

500 km. lik bisiklet ve 
motosiklet yarışı var 

14 mayısta Ankarada da bir yarıı yapllacak 
Ankara, 1 O a.a. - Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü Bisiklet F e

derasyonu 19 ve 20 mayıs günlerinde lstan'ı.)ul ·Edirne, Edirne - İstanbul 
arasında gidip gelme olarak 500 kilometrelik bir bisiklet yal'lfl tertip 
etmiştir. 

Avrupa hattının 
yeni saatleri 

lıtanbul, 10 (Telefonla) - Avrupa 
demiryolları idareleri arasında yapı -
lan anlaşma mucibince yeni seyrüse
fer tarifesi bu pazartesinden itibaren 
tatbike başlanacaktır. Yeni tarifeye 
ıöre ekspres aabahları saat7 20 de Sir
keci'ye ıelecek ve akşamları 22 de ha
reket edecektir. Konvansiyonel treni 
de sabah saat 6.40 ta gelecek ve ak
ıam 22.25 te kalkacaktır. Gene pazar -
tesiden itibaren Sirkeci ile Edirne a
raıında yeni bir tarifenin tatbikine 
baılanacaktır. Bu tarife ile İstanbul -
Edirne yolu 8 saat 40 dakikaya ine· 
cektir. 

19 mayıs bayramı 
19 mayıs gençlik ve spor bayramı· 

nın bu yıl da parlak bir şekilde kut -
!anması ve intizam içinde geçmeıi i
çin hazırlıklara devam edilmektedir. 
Gençlik ve ıpor bayramını kutlama 
komisyonu dün saat dört buçukta vi
layette ilk toplantısını yapmıştır. Va
li muavininin riyaset ettiği komisyon, 
Cümhuriyet Halk Partiıi Genel Sek· 
reterliği tarafından tanzim edilen kut 
lama talimatnamesine uygun bir ıe
kilde hazırlanan program üzerinde 
tetkiklerde bulunmuttur. Komiıyon 
bugün de toplanarak çalıfZDAlarına 

devam edecektir. 

Metresini öldüren kafll 
"'*im oldu 

lıtanbul, 10 (Telefonla) - Fatih· 
te metreai Haticeyi sekiz yerinden 
bıçaklıyara köldliren Mahmut'un mu
hakemesi lıtanbul ağır ceza mahke· 
metinde neticelendi. Mahmut 12 sene 
Uç ay ağır hapse ve lmme hizmetlerin· 
den milebbeden mahrumiyete mabkQm 
oldu. 

Zogonun kız kardeşi 
ge1di 

İltanbul, 10 (Telefonla) - Ama -
vutluk eski kıralı Zogo'nun büyük 
hemşiresi prenses Adile bu sabahki 
konvmwiyo-ı Di.vl&......,Yıınan1lıt
yonda kıralın kız kardeşi ve yeğeni 
tarafından kartılandı. 

tardır : 
Ferdi birinciye, velomotosiklet, ikin 

ciye, ıüpersipesiyal biıiklet, üçüncü • 
ye, kronometre, dördüncüye bir çift 
buvayye lhtik. 
Takım halinde derece alacak bölge-

lere kupa verilecektir. 
Gene bisiklet federasyonunun buse

neki programına göre, İatanbul - E -
dirne yarıpna iıtirak edecek bölıe 
biıikletçilerinden bir kımıı, federu • 
yonun diveti ilzerine, eveti Ankara'ya 
gelerek14 mayıs pazar giinü Ankara • 
da yapılacak olan 175 kilometrelik bir 
yanp ittirak edeceklerdir. 

Maarif Vekil , bir garf, lisanına 
vakıf olan ve baremin on dört ve on 
birinci dereceler de bulunan memur· 
ların bir derece ha yüksek memuri· 
yetlere tayin ecl bilmeleri için An -
kara ve lstanbu a olmak iisere iki 
imtihan açmakt ır. İmtihanlar 31 
mayııta Ankara' Tarih, Dil, Coğ
rafya Fakülteıin , İstanbul'd~ Oni
versitede yapı a aktır. İmtıhanda 
garp dilinde yaz mıt bir parça türk
çeye ve türkçe ya ılmıt bir parça da 
garp diline çevr ecektir. -

Dokumacıl k tetkikleri 

ier bölıelerde umumiyetle timal iıti· 
kametinden saniyede en çok 5 metre 
kadar hızla eamittir. En yükıek 111• 

lar Buna'da 27, Kütahya'da 28, İz· 
mir'de 29, Adana ve Diyarbakırda 30, 
Bahkeairde 31, Nazillide 33 derece-

dir. 

Çağrı 

-
Ziraat Bankası idare meclisi 

azahğı 

Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Ban -
kasında açık bulunan idare meclisi 
azalığına eıki Antalya mebuıu B. 
Tevfik Nazif Arıcan'ın 600 lira ücret
le tayini yüksek tasdike iktiran et -
mittir. 

Ankara, Eskitehir, Kocaeli, İltan· ı Finaller: Edirne'de Atatiirk anıtı 
bul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İz • önü~de, lstanbul'da Topkapı'dadır. 
mir Denizli Konya ve Edirne bölge - İkı merhalede yapılM:ak olan bu bil· 
leri~den 38 biıikletçinin ittirik edece- yük yarııın ferdi birinciliibıi 500 ki • 
ği bu büyün yarııa 19 mayıı cuma gü- lometreyi en aı: samanda kateden ala· 
nü saat 7.30 da Topkapı'dan batlana - cak ve diler dereceler de ııra ile saat 
caktır. Aynı günün gecesi Edirne'de hesabı üzerinden teabit . e_dilecektir. 
kalınacak ve ertesi Sabah 20 mayıs cu- Yanıta aynca talıtım tuntfı de yapı • 
marteıi günü saat 6.30 da hareket edi- lacak ve her bölgenin ilç biıikletçiıi 
lerek yarışın ikinci ve ıon merhalesi bir takım addedilecektir. 

lstanbul- Edime yanımın arifesin· 
de yapılacak olan bu yarııın ehemiye
ti, bölgelerin en ıeçkin bisikletçileri
nin ittirakiyle bir kat daha artnuı bu
lunuyor. 

Motosiklet yarışı 
Beden terbiyesi genel direktörlüğü 

biıiklet federasyonu ayrıca memleket 
te ilk defa olarak bir de motosiklet ya· 
nıı tertip etmiştir. 

f ıtanbul, 10 ( 
Vekileti küçük 
Necati latanbul'a 
nayii erbabı ile 
Toplantıda uzu 
rinde meıgul olu 
kuma tezgahının 
Yarın bir topla 
bağlanacaktır. 

tefonla) - İktısat 
natlar müdürü B. 
eldi ve dokuma aa· 
r görUpe yaptı. 

amandanberi il.ze
n standal't tip do
n ıekli gcrilfüldü. 
yapılarak karara 

--
Letonya ih acat ıergiıi 

İstanbul, 10 ( lefonla) - İhracat 
malları seyyar n mune sergisi bu sa
bah saat 10 da aç ı. Vali naınına mu
avin B. Hüdai Karataban bulundu. 
Merasime Leton general konsolo
sunun nutku ile şlandı. 

• 

Acı bar ölüm 
ıummu'nun c Ilı aileıinden Hü

seyin Cezallı kız e jandarma okulu 
talebesinden Te~ en Mehmet Nuri 
Çivi refikaıı Ay Ayten Çivi, 19 ya· 
tında tam hayatı uılıyacaiı bir çaida 
dünyaya gözlerin kapamıftlr. 

Micleainde yapılan bir ameliyat 
netic:alnde çok ıe ç yqta vefat eden 
Ayıe Ayten'in cenaı:eıi dlln Cebeci 
askeri hutaneıinden kaldınlmıt. jan
danna okul komutanı. jandarma oku· 
ıu muallim ve talebesi, bir jandarma 
ıniifrueainin de ittirlkiyle t6renle 
Cebeciye defnedilmittir. Kederli alle
ıine bapağı dileriz. 

Zavalh 
Son zamanlarda neıredilen "Rı.za 

Tevfik antolojisı... nin sonundaki 
Uigatçeye dair bu sütunda yazdığım 
yazıyı hatırlarsınız. Eseri vücuda 
getiren genç edebiyatçının bu dü· 
ze/tme/eri iyi karıılıyarak bir ikin· 
ci tabı yaptığı da hatırınızda olsa 
gerelctir. 
Bahsettiğim yazının çıktığı sıra-

larda bir dostum bana: 
- Tevfik Fikret de, bailında çı

karılan bir eserde, bu derecede de
ğilse de, gene bir takım yanlııların 
kurbanı oldu 1 Bu yanlıfların .ıtını 
çizip .;u göndereceğim. 

dımifti. Dostum bu vidini henüz 
yerl•e 6.ııraıedi ve ben, ipret edi
len kitduı bangi eser olduğunu bi-
lemiyorum. 

Fakat hıllt.Iık Oluı mecmuasının 
son uywoda Abdllbd Hfmld'in 
yelli bir tabı yapılan llalıM.ıli bd
kmda arbdaıım Orban Şaık Gök· 
yay taralıotlan yuılmq dokunaklı 
bir teııkid mdalesi okudum. Bu ya
zıya bakılırsa bu eNrde de yapılan 
vesin n kelime yaallfları. yallbf 
mfna yerilen ltgatleı cfolaymyle 
bir takım edebi cinayetler iılenmiş-

tir. 
Orhan Şaik, bu yanlıfları bir mec-

muanın geniş sütunlarında enine 
boyuna ortaya koymak imkanını 

bulmuıtur. 
Meseli: 

Ey meY"t niçin bu damı lcurdun 7 

muralındaki "dim,. kelimesi 
"sazlardaki kalın tel, dam., diye i
:ıab olunmuı: halbuki tu.zalı. ola· 
caJrtı. 

Rwetm~• biç delil mif&bilı 
Bir itan• 6ibi bu piçü tabım. 

beyitindeki piçü tab kelimeleri efe 
•anılıp bilkOlmek" ıdna.sına gıl
difi IWde .. ıstırap ve tel~ diye 
ter~ edilmlı-

Bir sdri - •iJ"d, liri • mader 

mısrafıoda da .. ana sitil .. demek o
laıı firi - matler terkibi §İr kelime
sinin öteki manası olan aslan .tar-

tamamlanacaktır. Bu yantta verilecek hediyeler ıun • 

ıılığı ile anlatılmıı ve münalclcidin 
dediği gibi, buradaki sütü lugatçe· 
nin aslanı içmiş. 

Tarilc 6Özande piı ile pes 

mısrağındaki tirik kelimesi farsça 
karanlık demektir; halbuki kitabı 
derleyen :ıat, bunu da arapça terk t 
lıeliıMsinden gelen tfrik Anatlf. 

Hayret ile payan veririm hayrete teirar 

Biz de tekrarlıyalım: 

Hayret ile pay:uı yerırim U7r.ıe tel:rar t 

T. t. 

Buu •lririim seai11 unıcaıı 
Balbıaa edııbııa, bıuacııa 

MeciJiye ltövünde temmilı! 

beyitiadeld arapça bulut mnuına 
gelen sebab hlimesiniıı Hfmld ta
ralındu yapılJDlf blr cemi olu es
bab lıem nba6 yuılJDlf, bem de 
.. ~.tmei" cflye terceme edllmi• 

Bilciml• p~tlerl 611 4elui11 
Beyratta •çaı11 q ••••at•• . 

beytiotleld •mentııı efe semeni ten 
olcuımp •yttctıt ..wıv dlye ter
ceme olulllllllf. 

Gene ay_nı yoldan yllrllnerei: 

latanbul belediye reis muavin· 
)erinden birisi Mecidiye köyiine 
giderek orada temizlik tedbirleri 

alm•e• için emirler •ermif. 
Bu tetkik Myahatini •• ... rilen 

emirleri alkqlamak lbun. Çünkü 
malim ya, bir samanlar orada 

n .. ri nema balaa sinekler, as 

kalım, Şifli ~·· bütün tehri 
istila ecli,.nlu ı 

21 mayıs pazar günü yapılacak bu 
yarıp dair program apğıdadır.: 

1 - Yarışa bet beygir kuvetinden 
itibaren her tip motosikletle ittirak e· 
dilecektir. 

2 - Yanşa girecek motosikletlerin 
hareket sırası 17 mayıı 939 çarşamba 
giinü aaat 15 de lıtanbul beden ter • 
biyesi direktörlüğü bin.uında kura ile 
tcabit edilecektir. Yarıp preceklerin 
me.zkW- gün ve aaatta direktörlük bi • 
naaında bulunmaları li.zımdır. 

3 - Start "hareket" Çorlu'da halke • 
vi önünde aabah saat 6 da olacaktır. Bu 
yarışın finalı Küçükçekmece gölü ke
narındaki düzlük sahanın orta11nda 
olacaktır. 

4 - Bu yarışa girecek motosikletli .. 
ler kura ile tesbit edilmiı olan hare • 
ket ıırasına göre beter dakika farkla 
ıtart yapacaklardır. 

5 - Yarııa girecek olanlar, ehliyet 
veıikaıı ve ıihat raporftmnı kup çe • 
kileceği gün yanı komiıyonuna ibraz 
etmekle mükelleftirler. 

6 - Bu yan§ın birinci, ikinci Ye 11· 
çüncülerine hatıra olabilecek kıymet· 
1i mükafatlar verilecektir. 

7 - Son motosikletlerden bet daki· 
Ira ıonra ııhiye otomobili Küçiikçek • 
mece'ye doğru hareket edecektir. 

Bu yarıılar, beden terbiyesi genel 
direktörlüğü biıiklet federaıyonun • 
dan Cavid Cav'ın idaresinde yapıla -
caktır. 

• 1 
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, D 1 ş p o L i T i"i<AI .................................... -................. DÜNYA HABERLERİ 
Papanın teklifi ve 

Almanya AMERİKA HARİCİYE NAZiRi DİYOR Kİ : 
Dan~ig meselesi yüzünden Al· ______________ ...,:..._ _____ ,,_ ________ ....,.. __ _ 

~hanil'!fabı~e p~~ya arasında çıkan 
ı h a ır Çhunaz i~- g· . b l 

M 
A ~..... ırmı§ u o-

nuyor. alUmdur ki Al 
rtı . • d manya, ge-

çen ma n ıçın e Çekoslovakya'yı 
parçalar parçalamaz O • ,. •1 hak • anzıg ın ı • 

ına razı olınası p 1 , . . . p Dl o onya dan 
ıbstelmıdıtı:. olonya'nm tazyik altında 

Medeniyetin temel taşı 
veri len söze riayettir 

u un ugunu gören J . 
devletin d Ç-L lo ngıltere, bu 

e caoa vakya "b" Al 
manya'ya teslim olaca w d gı ı, d" • u•w• d gın an en 1 -
§e e. ıgınrd~ derhal Polonya'ya ıa· 
rantı ve ı. Polonya d b d 

göre 

vahim 
Hull'e 

çok 

endişe içinde 
bulunuyor 

cihan 
bir ancla 

aa:rct alarak Al a un an ce-
ınanaya' D · y 

ve koridor h klun ya anzıg Yatingloın, 10 a.a. _Hariciye nezareti müstetarı ~·. messer -
l'ft b 1 d a ela mukabil tek- b b 1 k k t 

1 keil. ~~ ul..on. Ve Polonya hariciye mith, onuncu beynelmilel ta a et ve ~za~~ ı. _ ongre~ın_ı açmış ır. 
·w-e 1 ~ dra'y "d r Bu konoreye> 32 memleketin mümessıllerı ıştırak etmıttır. , 
0 iltere ile kar ıl·'-• ~ gı erek n- 0 h b l k l B H il ~ 

1 
• • t uuı bır yardım mu- B. Messermith, merasimde azır u unamıyaca o a·n • u un 

a.ave eaı ımzaladı. Alma bu mu'"naseb ...... le hazırlamı• olduguv nutku okumuştur. kavelenin İmz nya bu mu- Ç4. :r 

k l .d h"dd aaından dolayı fe'f'· 1 ·h • a e ı etlennıi f . Bu nutuk Avrupa buhranına te mı 
Danzig me l • h 1 ır. O derece kı etmektedir. Nutukta deniliyor ki: 

se eaı akkmd k · t krf 
cevap venaedi w i . . a 1 e 1 e "Kongreniz, cihanın endişe içinde 
J ·ı . g ııbı, Polonya ve 
ngı tere ıle imzal d w • • bulunduğu vahim bir anda toplanı-

1 ... vi feshehnit v ba ıgı ıkı mukave· yor. Yeryüzündeki milletler, son de· 
1 ·ı e undan sonra Po-onya ı e bu nıesele ·· . d _ _ recede mühim bir karar ittihaz etmek 
....... ktcn -•-·ı . . 'Derın e goru~ 1 B k ···- Ç'C& nın t y mecburiyetinde bulunuyor ar. u a-
nutkund D 

~ ır. alnız Hitler 
a anz h rar, müstakbel nesillerin hayat ve mu-

man teklT · k ıg akkındaki al- kadderatı üzerinde tesir icra edecek
Alman ~ ını abul ettiği takdirde 

h--- oylad ~ Poto .. nya ile anlaşmıya tir. ._... ugun 1 Mi11etler, istiraplara ve iktısadi 
Polony ' aa aoy eDÜ§ti. Hitler'in bakımdan inhil5le sevkedecek olan 
lifi - a_ y~ Yaptığı bu anla~ tek-
deii~oruA1tup uzlaıınak İçin bir teklif harba doğru götüren yol ile sulha doğ 

' ınanya'nın teklifini kayıt_ ru götüren yoldan birini tercih etmek 
aız §artsız kabul et . . . b" -ıtı· mecburiyetindedirler. 
mat d . nıesı ıçın ır u - k .11 • • • oın an ıbarettir. Hiçbir zaman teşek İl erınızın ru-

Beck bu t kl"f hu olan uluvvücenap, sempati ve an · 
D . e ı i reddettiğinden 
anzıg nı ı · b laşma gibi yu"ksek idealleri bcynelmi-. . ese csı ir çıkmaz içine 

Kııınıı bul lel münasebetlere tatbik etmek ihti • 
ik" . p· Ulluyordu. Şimdi Papa on ıncı ıus' b . yacı bugünkü kadar şiddetle hisse • 
d un u meseleyı çıkmaz-

t 
aknl"fkurta.nnak ıçın bir konferans dilmiş değildir. 
e ı tt ~· Nutuk Amerikanın adalete ve hak-, e ıgı bildirilmektedir. Pi-

us un t kl'f" ka hürmete müstenid olan "beynelmi-
1 

c ı ıne göre Almanya Po· 
onya 1 ·ı ' lel nizam" a olan iman ve itimadını V . • ngı tere, Fransa ve İtalya 

.. 

Amerika Hariciye Nazırı B. Hull aktıkan'da bir konferansta toplana· teyid ettikten sonra §Öyle demektedir 
ra D • "- Bizler Amerikada dünyanın 

anzıg meselesini aralarmda 
görij,.:; h il l"d'rl ı bütün milletleriyle sulh halinde ya · te ve samiinden harp fecayiinin orta-

} 
,. .. p a etme ı ı er. ngiltere, 

a akad J f k k ~ınayı arzu ediyoruz. Aynı derecede dan kalkacağına '""hit olacak gunu . ar ar muva a at etme ıar- ·r- :r-
t~yle buna razı olduğunu bildirmiş- müsavi olarak konferanslarda topla - hazırlamaları için ellerinden geleni 
tı~: Fakat bu teklife Almanya'nın nacak olan milletlerin aralarındaki ih yapmalarını istemek maksadiyle bü
nıusbet cevap vermesi dikkate la- tiliflan d0&tane bir surette hallede • tün milletlere yapacağı müracaatta 
yıktır. Bu _ •• 11-.&kında &erlin_ ceklerini 2annediyorLU. kendisine iltihak etmelerini istemek -
~en aynen ıu haber verilmektedir: Biz, bir dostluk ve hürmetklirlık tedir. 

"iyi haber alan mahfillerde .Öy- hareketi yapmıya ve bütün gayretle- B. Ruzvelt de bir mesaj göndere-

Polonvia mc clcsiniiı muslınane Dil' rimizi medeniyetin temel ,taşı Ü;!!]n- Lc;.~~~nJ~;.~~~ı~ ~~~~~~~i_m_:~ai~in 
ıe~lde halli lehindeki teıebbüıüne tevcih etmiye hazır ve mütemayi iz, tere müteallik meseleleri müzakere i
nııusbet bir tekilde cenp •ermiı- medeniyetin temel taşı, şudur: - ve- çin müşterek dostluk esasına istina • 
tir_ rilmiş sö.ıc riayet. - den yapılacak olan toplantıların mü -
D E~er bu haber doiru ise. bu;aaa. B. Hull'ün nutkunda ilmin hudud nakaaşdan iz5de olan faydalarını is • 
~ıg ihtilafının hudut ve çerçe- ve fedaHrlık ruhunun hiç bir sınır bat edeceği kanaatini izhar eylemek-

•eauu çolr. a b" .. 1 tanımamakta olduğuna işaret etmek - tedir. 
t• tan ır ıumu ve ebemi - ---------------------------------J'e ı •ardır H ttA 1 . k" pol'fk • a a aman emnva ı 

n ~ 1 asının artık önlenmi§ olduğu-
a ınannıak b "l • l ya b" k 1 e Ut% o ur. Alman-

b ırA aç senedenberi, kendisi için 
•Yatı add tt""'· • bild'"'• e ıgı meselclen keneli 

d ..ı.~gı tekilde halletmeği ve halle-
e.-.en de ban \" . . 

lnıilt , . a unaeyı ve bilhassa 
aip d~re ~ ~arqbnnamağı bir pren
tere~ ınınııtı. Bu prenüpi de lngil
• t• Ye ve Fransa'ya kabul ettirmek 
ıs ıyordu. İngiltere ·ı Al 
rasrndaki ihtilaf Dı e . manyal ~-
Rom ' anzıg meae eaı, 

anya veya §U b 
ziyade halled·ı •e u meseleden 
lenı·n - 1 ecek: olan her mese

once •· .. ··ı gelm d'v• Koruıu meai lazım gelip 
·ıt e ıgı noktası etrafında idi ln-

gı ere Çek 1 k . 1 le ' os ova ya ve Arnavut-J° 
1 
~lelerinde Almanya'nm ve 

.~~ky~ nnı hareketlerini tecavüz te· 
a 1 elıniıtir. 

Bu teca .. 
ki p 1 vuze mani olmak içindir 

o onya'ya y . m , • unanıstan' a ve Ro-anya ya k .. 
giri·m· t" •l'fı taahhutler altına 

,,. ıı ır. Bu k b' 
lettinnek · . om ınezonu geni~-

ıçın de d'.. d 1 l rl 
temas halinded" •rer ev ete e 
ya'nın b ır. lngıltere, Alman-

azı meaelel d hak ğunu inki.r tnı er e h oldu-
hakkın ihlr.a~ .e~e.ktedir. Fakat bu 
lu tehlikeli .~ ıçın takip edilen yo
ya gelince· glon~letlr.tedir. Almanya'-

' ıı ere•n· b de müdahal · . ın u mesele· 
. esmı kabul t k. 

mıyor ve tecavü .. .. e me ııte-
d • 1 zu onlem k k ıy e alınan tedb" l . e :rna sa

. . ır erı tecavüz mak
sadını ısbhdaf eden b' 
aiyaseti added' rd ır Çemberleme 
. ıyo u. Al 
dalyan gazeteleri b rnan ve 
siyasetinin netice ve u ç~~b~ı:l~e 
etmekte iseler d rnıedıgırı ıddıa 
ve gerek halya eh.~ke!ek Almanya 

• · u uıneta · · • gıhz teıebb .. ·· d erının ın-
uaun en tcl&ta d"" .. k 

}erine fÜphe yoktur. Bir " ~ıtu • 
lili Almanya'nın hal .

1 
bu~uk de

ri ittifak aktetmesi. ~: ~ e hır ~·~e
delili de timdi Papa t faha buyuk 

ı k f 
ara ından y 

pı an on erana tekl"f· • k a • 
k b d . 1 1111 •bul et-me te u erece ıstical .. . 

d . Al ıoatennea.ı-
11'. manya buna l1ı "it , . F • . . A ıı ere YI ve 
rabns8: yıAkı~tırak ettirmekle Müııih 

ten en ta ıp ettiği pol"t·k : 
• • 1 ı ayı tersı-ne çevırmıı oluyor. B .. h . 

Al ' u, şup esız 
mandya nkın sulh cephesi kombine: 

zonun an orkmıya baılad w .. 

k d
. ıgıru goa-

terme te ır. Bununla berab ._ 
k b

. er, •or. 
usunu ve ınaenaleyh zafın t b .. . d ı e a-

ruz ettirse e alman hüküm ı· . 
b kl"f" k b e ının u le ı ı a ul etmesini sulh ve 
mesalemet namına memnuniy ti 
telakki etmek lazımdır. Eğer t e e .. • . eca-
'9\Jz ve emrıvakı politikası bir tarafa 
b1rakılarak ihtilaflann go"'ru" • fme ve 

Polonya -Almanya 
sınırında hôdiseler 

Danzig meselesini hal • • 
ıçın 

Papanın 

ve İngiliz 
teklifi etrafında Fransız 

gazetelerinin yazdıklar1 
Varşova, 10 a.a. - "Kurjer Polsky" gazetesinin bildirdiğine 

töre alınanlar Polonya hududunda ki.in Bogumin civarına muaz
zam hoparlörler yerlettirerek Hitlercilik propagandası yapmak
tadırlar. 

.. Garp Polonya birliği" de Leh hu
duduna aynı büyüklükte hoparlörler 
koyarak "Polonya ve Almanya hudu
dudunda" mevzulu bir konferans neı
retmeğe başlamıştır. 

Leh gazeteleri, hududu geçerek kar 
gaşalıklara sebebiyet veren Polonya'
daki alman ekalliyetine mensup bir 
çok kimselerin tevkif edildiğini bil -
dirmektedir. 30 alman muhtelif hapis 
cezalarına mahkum edilmiştir. 
Diğer cihetten leh matbuatı alman 

polis kuvetleriyle Doviliai köylüleri 
arasında vukua gelen bir çarpışma ne
ticf'!sinde 3 Litvanyahnın öldüğünü 

bildirmektedir. Köylüler, alman ko
miserliğine gıda maddelerini vermek 
istememekte idiler. Köylüler bir alay 
teşkil etmişlerse de polis silah kullan 
mak suretiyle bunları dağıtmıştır. 

Papa'mn teıebbüaü etrafında 
lran•ız gazetelerinin yazdıkları 

Paris, 10 a.a. - Gazeteler, bugün 
bilhassa, Papa'nın sulh lehinde yaptı· 
ğı teşebbüsle meşğul olmaktadır. 

Donnadiyö Evok gazetesinde diyor 
ki: 

Bu uzlaştırma teşebbüsü hakkında 
endi§e etmek dogru olmaz. Her hal· 
de 12 inci Pie, Polonya'nın Danzig'i 

anlatma yÔlu ile halline avdet edi
lecek olursa, Münih'tenberi Avru
Pa'nm üzerine çökmüt bulunan ka
bus kalkmış olur. Ve Avrupa'nm 
siyasi çehresi de derhal değİ§İr. Fa
kat bu, henüz bir vakıa değil, ümit 
ve temennidir. 

A. Ş. ESMER 

ve koridoru Almanya'ya terketmesi -
ni tavsiye etmemiştir. 

. Rays, Ekselsiyör gazet.,esinde diyor 
kı : 

Papalık makamının diplomasisine 
emniyet edilebilir. 

Bure, Ordre gazetesinde diyor ki: 
Ajanslar, yeni bir münih hakkında 

haberler veriyorlar. Fakat bu seferki 
Münib, Papanın takdisine mazhar ol· 
muı bulunmaktadır. 

Peri, Humanite'de diyor ki: 
Papanın ~teklifi, Hitler'e Almanya'

nın korktugu yardım mukavelelerinin 
sarih surette vücut bulmasını gecik· 
tirebilecek bir mahiyet arzetmektedir. 
Bazı gazeteler, ezcümle Övre, p 0 • 

piller, bu bahiste tekzipleri daha ziya
de göz önünde tutmaktadır. 

Övre gazetesinde bayan Tabuis di
yor ki: 

İngiliz zimamdar mahfillerinin elin 
d~ bu~unan vesikalara göre, bu teşeb
bils hıç olmazsa bugün netice vere • 
cek gibi bir mahiyette değildir. 

Popüler diyor ki: 
Vatikan'ın dünkü tekzibi bilhaıosa 

lüzumlu idi: kliçük bir komite vası . 
tasiyle Danzig meselesinin halli belki 
bundan sekiz ila on beş gün evel dü _ 
şünülebilirdi. Fakat 48 saatten beri 
yani Milanodaki Ribbentrop _ Ciano 
görüımelerinden sonra hal sureti mü
him surette değişmiştir. 

lngiliz gazetelerinin 
mütaleaları 

Londra, 10 a.a. - Papa'nın teıebbü· 
sünU bahis mevzuu eden "Times" ga· 

• Romanya'da yenı 

seçim şartlan 

MEBUSLAR NASIL 
SEÇİLECEKLER ! 

Yeni Romen parlamentosu 
2 haziranda toplamyor 

Rükreş, 10 a.a. - Rador ajansı bil· 
diriyor: 

Başvekil Armand Kalinesko, mil -
1i kalkınma cephesi konseyinin içti· 
maında söylediği nutukta, yeni seçim 
kanununun çıkarılacağını ve parla· 
mentonun 7 haziranda toplanacağını 
bildirmiş ve yeni rejimin semı::reli ça
lışmasındaki muhtelif merhaleleri 
mevzuu bahsederek demiştir ki : 

"-Bu merhaleler, şu suretle hulasa 
olunabilir: zihinlere sükun getirilmiş 
tir, dahilde nizam yeniden t<'sis edil· 
miştir, milli birlik yeniden teyit olun· 
muştur, etnik ekalliyetler meselesi 
haledilmiştir. 

Şurasını temin edebiliriz ki diğer 
devletlerde hiç bir yerde ekalliyetler 
rejimi bu derece tam ve bu derece li -
bcral bir surette tanzim edilmemiştir. 
Bu hadise ,esasen birçok defa, yaban· 
cı memleketlerin en salahiyettar mü· 
messilleri tarafından açkıça kabul e
dilmiş bulunmaktadır. 

Bu vaziyette, bir adım daha ileri 
atmak ve rejime son müeyyidesini de 
vermek zamanı geldiğini zannediyo
ruz. Kıral Karol, seçim emirııamesini 
imzalamıştır. Seçici1er, millet mümes
sillerini tayine davet olunacak ve ye
ni parlamento 7 haziranda toplana
caktır.,. 

Ba§vekil. seçim kanununun mümey
yiz vasıflarını §U suretle izah etmiJ
tir: 

"-Parlamento mesleki esaslar~ is· 
tinat edecek ve bir mesleği filen icra 
eden muhtelif kornuraşvonların mü -
ınessmerını lç""ln alacaktır. Rey isim 
tayini suretiyle ve seçim daireleri 
çerçevesi içinde verilecektir. Kanun, 
demagojik seçim propagandasını me
netmektedir. Namzetler, seçicilere an· 
cak kısa beyannamelerle hitap edecek
lerdir. Bu beyannameler, seçim büro· 
11u tefi Mkim tarafından talik oluna
caktır. 

Başvekil sözlerini bitirirken, bu 
yeni kanunun siyasi ehemiyetini bil
hassa tebarüz ettirmiş ve bu suretle 
yeni rejimin inkişafını temin eden 
normal kadronun kati surette tesis o
lunmuş bulunacağını kaydeylemiştir. 

Başvekilin beyanatı, milli kalkınma 
cephesi konseyi azaları tarafından 
şiddetli alkışlarla karşılanmıştır. 

Seçim emirnameıi 

Seçim şartlarını tesbit eden emir
name ne§redilmiştir. Bu emirnameye 
göre, mebuslar üç kısımdır: ziraat 
mümessilleri, ticaret ve endüstri mü -
messillcri, entelektüeller. Her kate
goriden 88 mebus seçilecektir. 

Ayan a6 kıral tarafından nasbedilen 
ba ile 86 seçimle tayin edılen aza
dan mürekkep olacaktır. Veliaht, yük
sek ruhani rical ve müteaddit defa se
çilmiş olan parllimento azası hukukan 
ayan azasıdır. 

Kadınlar mebusan için, seçim hak
kını haizdirler, fakat seçilemezler. 
Ayan azası için ise kadınl.uın hem 
seçme, hem de seçilme hakları vardır. 

zetesinin diplomatik muhabiri ezcüm
le diyor ki : 

Papa'nın bu teşebbüsünü, beş devle 
te bir uzlaşama teklifi yapmak veya -

but konferans halinde umumi bir mü
zakere açılmasını istemek suretiyle 

mi yapacağı henüz malOm değildir. 

İngiltere, doğrudan doğruya alakadar 
olmıyan yegane memleket sıfatiyle, 

kendi kararını almadan eve! Fransa 

ve Polonya'nın cevablarını beklemek
tedir. Paris ve Varşova ile daha şim· 

diden bu hadise etrafında temasa geçil 
miştir. Fakat her ne olursa olsun bu 

teşebbüse saik olan samimi emel, bü
tün Avr~p~ milletlerinin sulh arzusu-, 
nun yenı hır tecellisi gibi karşılan • 
maktadır. 

Deyli Telgraf i:azetesine göre, beş 
devlet arasında yapılacak konferans 

A • • j 

umumı vazıyetı düzeltemiyecektir. 
Deyli Mail ve Nev Kronik} böyle 

bir konferansı Hitler'in kabul etmiye
ceği mütaleasında bulunuyorlar. 

Deyli Herald ise, Papa'nın teklif 
ettiği konferansın yeni bir Münih ol
masından korkuyor. 

-3- ı 

( DUNKU ) 

iSTANBUL Gazeteleri 
CUMHURİYET 

Olabilir mi? 

Nadir Nadi, son günerde bazı gazete • 
lerde Rusya ile Almanya arasında gizli 
bir a~laııma yapılmış olduğuna dair çıkan 
yazılar mevzuuna tahsis ettiği bu ba&ma
kalcde, sağ cepheye mensup fransız ga • 
zetclerinin de bu makaleyi senelerdenbe
ri mvzuu bahis etiklerini., fakat Rusya 
ile Almanya arasında 1926 da imzalan • 
mış bir 'kom:ıuluk ve ademi tecavüz mua· 
hedesinden ba5ka bir anlaşma bulunma
dıiını ıöyliyerek muvakkat bir zaman i
çin de olsa Rusya ile Almanya'nın demok· 
rasilere karşı anla3abileceklerini sami -
mi olarak düılinmek kabil olmadığını izah 
ediyor. 

Nazariyede kalmamak için 

Peyami Sefa, hldiseler arası sütununda 
neşriyat kongresinin müsbet bir netice 
alabilmesi için program, teşkilat ve para 
lazım oldu&unu söyliyerek, vekliletlerin, 
ameli idarelerin ve bankaların, büdcclc
rinden ayıracakları paralarla birer yar
dım temin edebilecekleri fikrine avdet e
diyor. 

Türk sporunun büyük hamisi 

Nalına mıhına muharriri, kendi sütu -
nunda, Ankara stadyomu ile ipodromunu 
ve Ankara sporcularını ıena ettiği bu 
fıkrasında Milli Şefin spora kar~ı gös • 
tcrdikleri büyük alakayı tebarüz ettire 
rek ıporcu türk gcnçligi, büyult hami ve 
şefinin sevgisine ve takdirine layik ol -
mak i~in daha canla başla ç:ıhş2caktır, di
yor. 

Vatandaşın kültür seviyesini 
nasıl yükseltebiliriz? 

Serbest fikirler slitnnunılı, Müride 
Çankaya, 5 mayıs tarihli Cumhuriyeı'te 
Peyami Sefa'nın "Hükümetimize bir tek
lif" baiilııı:ı altında neşrettiği yazıyı ele 
alarak, bütün vekiletlerin ve milli ban
kalann neşriyat iıine paraca yardımda 
bulunmalan huıuıundaki bu tekif etra -
fında mütalea yürüterek bu fikri taavip 
ediyor ve vilayet hususi büdcelerinde 
esasen bu iş için konulmuı tahsisatlar 
bulunduğunu söyliyerek, mahalli kalan 
bu ufak yardımların vekaltt tahsill3tiyle 
birleştirilmesi ve bir yandan da Payami 
Sefa'nın teklifinin tatbik sahuına konuJ
muı sayeıinde meydana gelecek olan pa
ranın nihayet bet yıl ıonra kUltür zafe
rimizin tahakkuk etmeaine klfi celece -
iinl izah ediyor , 

TAN 

Bertin - Roma askeri ittifakı 

M. Zekeriya Sertel, bu lnımakalede 
alman ve İtalyan hariciye nazırlannı~ 
M!llno'da, Berlin'le Roma arasında ide
oloji bailılıcmı aaked bir ittifak hali • 
ne kalbe karar vermelerinin mevcııt bir 
vaziyeti klğrt üıtüne koymaktan ibaret 
olduğunu, baıka hiç bir değiıiklik vukua 
ıı:~ti.rı~ediğinl, Berlin'le Roma araııında • 
kı !ikır ve ~a.reket birliğinin, eaasen Ro
mayı Berlın in peyki haline cetlrmiı 
~atti '!11ri altına koymuş bulunduğun~ 
ızah etıkten sonra, bu müşareketin aıı • 
kert bir .ittifak haline getirilmeai, bir 
harp halınde İtalya'nın kendisini yalnız 
bırakmamasını temin için Almanya ta _ 
rafın~an alınmıı bir tedbir olduğunu ill
ve edıyor. 

YENİ SABAH 

Siyasette dostluk 

. Hüseyin Cahit Yalçın, türk ga:ı:eteleri
nın yazılarının Almanya'da pek iyi karıı
ı1:11madığını ~illettiğini, Almanlann k~
d! ga~e~elerı~d~ Türkiye aleyhinde yazı 
hı~. ıı:orulmedıiıne nazaran, türk gazete
lerınde de almanları müteessir etmiyecek 
yuıda beklemekte kendilerini haklı bul
duklarını soyledikten sonra, türk matbu
atının Almanya'ya karıı olan ıempatisini 
tebarüz ettiriiyor ve ancak Çekoılovakya, 
Roman':'.•• Arnavutluk hadiselerinden 
sonra. tur~ matbuatının, alman hayat sa
h~sı uz.:~ı~de derin düşünmek lüzumunu 
hıssettıgını yazarak ıahıi doıtlukla si
yas[ dostluk arasındaki fakları izah edi • 
yor, doıtluk kelimni içine, ılyaset saha
sında, dostlukla kabili telif olmıyacak 
şeylecln girdiğini, büyük harpte Alman • 
ya:nın b_ütün dostluğuna rağmen Turki
ye ~e mustemleke muamelesi yapmaktan 
gerı durmadıiını, nitekim alman matbu • 
atının ve alm~n devlet adamlarının, ha
y~t sa~a~ı tibırinln uyandırdığı ve en • 
d!şele~ı. ızaleye matuf bir söz &Öyleme
dıklerını, balkanlar üzerindeki tasavvur
ları .hakkında da kanaat verici beyanat ve 
t~mınatta bulunmadıklarını, balkanla d 
b!r Alm.anya'nı~ biz türkler ic;in an~ak 
bır tehlıke olabıleceğini ilave ediyor. 

lnönü Hatay'ı ziyaret edecek 

İsken~erun'da çıkan Hatay gazetesinin 
Antakya dan ~!arak ya:ı:dıiı bir haberi 
s!itunlırına ıöylece naklediyor • 

"Evelki ıüı: ~nkara'dan ıehri.'.nize dö.' 
nen devlet re111 Tayfur Sökmen pa t'd 
mebuslar ve halk mümessilleriyle ; 

1b~· 
hal ederlerken Mflll Şef İsmet ı ~B .. ! · .. H • · nonu. 
nun atayı zıyaret etmeyi vid bu 
duklarını tebıir eyliyerek herk • yu~ • 
dirmi,tir. esı ıevın-

Bu z~:ı:-aretin tarihi henüz tesbit olun
di~~ deeılıe de her halde çok uzak deiil· 

Bundan sonra devlet re'ıs"ımı'z k d' . k ·· ·ı en ısı-
de t~lı ıoa~ekrı en t~zah~rden dolayı 
u~ ~ arı ıu. ran hıslerınin halk t b -

lıgını emretmı~lerdir • a e 

. 
iKDAM 

Alman - ltalyan ittifakı 
• ~h!Jlet Aiaoilu: alman _ İtalyan aııke

rı ıttıfa.kının, hakıkattc bir yenilik deiil 
malılr,n ılim oldu4unu ıöyledikte:ı sonra, 
Danııg meseleslnın Almanya'yı bir çıkma-
.za ıevkettl~i?i izah ediyor •e İtalya'
nın Tunus ısınde maruz kaldıiı inkisarı 
hayal karşısında "Askerler hedefiniz Ar
navutluk'tur" ~İye~ek isin içinden çık -
maaına mukabıl, Hıtler'in Danzic iıinde 
ne yapacaiı ıualini irad ediyor. 

a.a. Matbuat Servisi 

Mektep kapatıldı, fak at hasta
lık bittikten sonra 

(Haklı değil mil) sütununda, Galata -
saray lisesi ilk kısmının sihat vekaleti -
nin emriyle bir hafta muddetle kapatıl -
ması meselesini bahis mevzu ederek, gö
rünüşte pek tabii olan bu hlidiıenin İli yü
zü, mektepteki kızamık vakasırun bir 
buçuk ay eve! çıktığı, keyfiyet sihat mü
dürlüğüne, oradandan da Sihat vek5.leti -
ne yazıldığı, kağıtların dolaşa dolaşa ni
hayet bir buc;uk ay sonra kapatılma ka -
rarına iktiran ettiği ve mektebin, hasta· 
lık bittikten sonra kapatıldıgı şeklinde 
olduğunu yazıyor, bu meseleyi kırtasiye
cilii:in bir şaheseri diye tavsif ediyor. 

VAKİT 

Yeni denizyolları ve limanlar 

idaresi 

Sadri Ertem, kendi sütununda deniır: 
yolları ve limanlar idaresinin son ve kati 
şeklini alması münasebetiyle yazdıgı bu 
fıkrada deniz nakliycciliı:inin devlet em
rine girmesi, milli mahsullerin çabuk ve 
ucuz naklini temin etmek bakımından 
hem bir ileri hareket hem bir kazanç ol
dug:..nu, nakliye işlerinin devlet eline 
geçmesinin halkın iktısadi kudretinin in
kisafı noktasından bir zaruret olarak gôr
diığiinü söyledikten sonra nakil vasıta -
sını hazineye gelir kaynağı diye düşün -
menin ve devlet sermayesini bir okrat mü· 
esseseleri işletir gibi faaliyete sevket -
menin tehlikelerine işare tederek, mec -
lise sevkedılen kanunun bu iki tehlike -
yi önliycek mahiyette olılugunu, bizim 
nakliye işlerimizin ancak milli şartlar i
çinde bir iktisat meselesi olarak mütalea 
-edilebileceğini illive ediyor, ve deniz 
yolları ve limanlar idaresinde bu vazi -
yeti hlikim görmek emelimizdir,, di • 
yor. 

Yardımcı öğretmenlerin 
vaziyeti çok müşkül 

Orta okul yardımcı öğretmenlerinin 
üç aydanberi maaş olmadıklan için muş
kül vaziyete düştiıklerini, bunlardan bir 
grupun dün maarif miıdurlu&ll yoliyle 
veklilete mUracaat ederek vaziyetin bir 
an evci hallini istedıklcrini yazıyor. 

SON POSTA 
Siyasi muharebe gittikçe 
kızıtıyor 

Muhittin Birgen, Her gün sütununda
ki yazısında, diplomasi ve politika ku -
vetleri arasındaki mUcadeleyi bahis mev
zuu ederek, bugiınku faaliyetle, 1914 iin 
aı,nı mevsimine tesadiıf eden siyasi in -
kışaflann su iinetini mukayese ettikten 
sonra, mücadelenin kesafet ve hararet 
derecesi itibariyle o günkü hadde henüz 
gelmemfli oJdugunu, buna mukabil mü -
cadeleye iştirak eden kuvetlerin çok art
mıı ve sahanın çok genişlemiş olduğunu 
ve sulh ile harp arasındaki hududun aııl
ması için heniız çok mesafe bulunduğu -
nu ıöyliıyor, bımunla beraber ihtiyatlı 
bulunmanın ve tedbir almanın boş olma -
dığını ilave ediyor • 

Mütekaitlere kolaylık 

E. Talu, Sözün kısası sütunundaki fık
rasında, derdi bitip tukenmiyen mute -
kait_lerin vaziyetini bahis mevzuu ederek 
yenı kanundan once tekaüt edilenlerin 
vaziyeti isi~ edileceği yolundaki haber
leri!1 neticesi çıkmadığını hatırlatıyor, bu 
vazıyette bulunanlardan bir zatın kendi
sine yazdığı bir mektupta makul bir fi -
kir dermeyan ettiğini söylüyor. Muhar. 
rlrln yazdığına gore bu teklif, lstiklü 
hazbinde hizmeti sebkcdip de eski kanu
na gorc tekaüt edilenlerin, hiı; değilse ço
cuklarının meccanen okutulmasıdır. 

E. Talu Bo aziçi'nde oturan diğer bir 
tekaüdün yoklamadan şikayet ettiğini el· 
de nüfus cüzdanı varken ve maaş sahİbi -
nln hayatta olduğunu göstermiye bu 
cüzdan k5.fi gelirken fazla üçüncu mua • 
meleyc lüzum olmadıgını yazıyor ve her 
muamelede hcnllglmizi isbata medar en 
esaslı bir vesika olan nüfus kağıdının ma
aş için de neden muteber olmadığını sır 
ruyor. 

SON TELGRAF 
Dünya sulhu ve Balkanlar 

• Bal~an iıılerinin tekrar günün en mü • 
hım sıyasi faaliyet hadiseleri arasında 
Y.er almıı oldugunu soylcmekle makale -
sıne başlryan Etem İzzet Benice, Yu -
goslavya kırat nnibinı!l, hariciye nazın
nın .R.oma'yı ziyaretlerinden ve Romanya 
harı.cıye nazın Gafenko'nun Türkiye, Yu
nanıstan ve Bulgaristan ziyaretine ha -
zırlanmakta olduğundan bahsederek bu 
münasebetle balkan birliğinin son ;eka
yi münasebetiyle göstcrdigi canlılığın bir 
kere daha dikkati celbetmiş bulunduğunu 
yazdıktan ve Taymis gazetesinin (Balkan 
antantına Avrupa, minnettardır) sözünu 
kaydettikten sonra şu mütaleayı ileri 
sürmektedir : ''Bizim soylediklerimizi 
in~ilizler de görüşleri ve sözleri ile teyit 
edıyor ve hakikatin ti kendisini iJjaret et
miıı bulunuyorlar. ,, 

Atılay denizaltısı 

Tersanede hazırlanan Atılay denizat -
tısının 19 mayıs güniı bgleden sonra deni
ze indirileceğini ve merasim yapılacağı
nı yazmaktadır. 

1 ftomanyanın 
milli bayramı 

Varşova, 10 a.a. - Romanya'nın mi
li bayramı münasebetiyle bütün gaze· 
teler kıra! Karo] hakkında sitayişka· 
rane makaleler yazmışlar ve bunlar -
da Polonya - Romanya ittifakını met
husene etmişlerdir. 

Milli bayram münasebetiyle Bük -
reş civarında kain Cotroceni'de kıral 
Karol'un huzurunda büyük bir geçit 
resmi yapılmıştır. Geçide 30.000 asker, 
bir çok tayyareler ve mühim muktar
da harp malzemesi iştirak etmiştir, 
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Vaziyetin anahtarı 
T ürkiyenin elindedir 

( RADYO ) ' 

TÜRKiYE 

1 Yazan: Kenneth Williams 1 Radyo Difüzyon Postaları 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

Yer yüzünde bir çok dip
lomatik hareket ve te

masların vukua geldiği şu sıra
da Sovyet Rusya hariciye ko
miser muavini bay Potemkin'in 
Ankara'ya yaptığı ziyaret az 
ehemiyetli değildir. 

Türkiye ile Sovyet Rusya 
birleşik cumhuriyetleri ara -
sında ideoloji bakımından 
mevcut bulunmryan iştirak, 
menfaatlerin yakınlığı ve ben
zerlii'i bakımından mevcuttur. 
Yeni cümhurreisi, İsmet İn -
önü'nün iş başına geldiğinden 
beri de iki memleket arasında 
samimi münasebetler kuvetlen
miştir. 

Bugiin Rusya ile Türkiye a
rasındaki dostluk her zaman -
kinden kuvetlidir. 

Sulhun bölünmez 
bütünlüğü 

Türkiye, Rusya'nın bütün 
dünya işlerinde, bilhassa yakın 
şark meselelerinde ne kadar a
ğır basan bir mevcudiyet ol · 
duğunu gayet iyi takdir eder. 
Fakat bu, Türkiye'nin sulhun 
bölünmez bütünlüğü gibi me
selelerde tıbkı Rusya gibi dü
şündüğü manasına geh?ez. 
Türkiye, siyasetinde do~~rın~r 
olmaktan ziyade ampırıkdır. 
Bu hususta daha ziyade İngil
tere gibi düşünür. Yani sulhun 
Tehdit edildiği zaman sulh 
cephesini kuvetlendirmeyi ter
cih eder; şimdiki halde yardım 
icap etmiyen yerlerde yardım
da bulunacağına dair teahhüt -
lere girişmez. 

Simdi Rusya ile yapılan mü
zakerelerin realist esaslara is
tinat edeceği ve Balkanları 
kendilerini tehdit eden mihver 
istilası korkusundan kurtar -
mayı istihdaf eyliyeceği umu
labilir. 

Sulh yolunda 
Turkiye'nin sulh tarafında 

bulundugunu sciylemeğe lüzum 
)'oktur. Onun hazırlamış oldu
ğu inkişaf ve terakkı planla -
rının gerçekleşmesi için uzun 
zaman sulh ve huzur içinde bu
lunmak · tediği aşikardır. Bun-
c:ın do Rusya gıbı Türkiye 
de sulh idamesini arzu eder. 
Fakat k devlet adamları te-
cerrüt asetine taraftar ola -

lerecedc uzağı görme 
hassası maliktirler. Onlar, 
Balkan ı ,comşulanna vaki o -
lacak b r tehdidin kendilerine 
de bir di tolacağmı bilirler. 
Ankara 1 gerek Balkan ant -
antında crekse Sadaabad pak
tında en aş rolü üzerine alma
ıı sf!beı • deil:ildi 

Türk komşu1annı kuvet-
lendirm yi, onlann da kendisi· 
ni kuvc ndirınesini istemiı; -
tir. Bu s retle kendisinin en • 
düstri 'e ıiraat ıslahatı plan -
lannı t t ike imkan bulacağı
m anlan ıstır. 

Macera düşmanlığı 
Bilha a araplar arasında bir 

takım g r "lenlcr vardır ki bun
lar Tür e'nin bir takım ma
ce:aıar t arladığı kanaatinde
dirler. F at bir tarafın gös -
terdiği u korkulara öte tara
fın ihti astarında yer yoktur. 

Türki e cümhuriyetinin a -
çıkça br an ettiği esaslardan 
birisi m tccanis oluşudur. 

Bund, dolayı, onun yakm 
bir istik de memleketin bu 
mütecan s manzarasını bozup 
milliyetp rverlik hisleriyle ka
faları do arap!arı da hudut
ları için lmağa teşebbiıs et -
mesinc i t mal verilemez. 

lstikb 1 için ümitler 

man tehdid edilmiye başlan -
mış olmıyacağmı bildikleri is -
tiklallerini müdafaa için harp 
etmeğe hazır bulunmaktadır -
lar. 

Ankara da, Moskova da Av
rupa'nın gerek şarkında, gerek 
cenubundaki vaziyetlerini ga • 
yet iyi takdir etmektedirler. 
Bu iki devlet ile garp arasında 
tam bir anlaşmaya varılması 
istikbal için beslenen ümitleri 
gerçekleştirc::ektir. 

- Gfeat Britain 
and the East -

Kar1şıkhğm tek sebebi 

Bugünkü Avrupa vaziye
tinin bariz karakteri ger -
ginlik noktalarının mute -
dilliği ve bu gerginliğin bir 
yerden diğerine geçişteki 

süratidir. 
Bir gün zihinler İspanya 

işiyle meşguldür. İtalyan 
kıtalarının, alman teknisi -
yenlerinin ne diye bu mem
lekette kaldıkları araştırı -
lıyor. Ertesi gün Holanda 
üzerinden bir endişe rüz -
garı esiyor. Bankalardan 
altınlar kaçırılıyor ... Baraj
ların işleyiş tarzı tecrübe 
ediliyor ... Sonra Slovakya'
da, Bohemya'da fırtına ko
puyor ... Daha oraya yıldı -
rım düşer düşmez bulutlar 
süratle cenuba doğru akı -
yorlar. Acaba sıra Roman • 
ya'nın mı? Diye düşünülü
yor ... Fakat hayır. Bulutlar 
şimale doğru çıkıyor. Lit -

Danziğ'in tarihi 

Serbest ~ehir ıimdiye kadar 

kac istiladan kurtuldu! 
~ 

E vel zaman içinde Pomrel 
kabilesi diye küçücük 

bir slav kabilesi varmış. Vistül 
nehrinin denize döküldüğü 
yerde yaşıyan bu kabile balık 
tutar, av avlar hiç kimselere 
bir ziyanı dokunmazmış. Bir 
gün bu kabilenin üzerine tötoıı 
tayfasının yaramaz kuvetleri 
ansızın atılmış, nesi varsa hep
sini almış kabileceği köle men
zelesine indirmiş .... 

Danzig'in tarihi böyle baş • 
lar. 

İlk defa olarak Danzig'in 
Pomeıanya'nm merkezi oldu -
ğunu 997 de Vakanuvis Adal -
bert de Pragu'de zikretmiştir. 

1148 de Pomeranya denen yer 
bir dokalığa çevrildi. Gdansk 
(şimdiki Dam:ig) kasabası bu 
dokahğın merkezi oldu. Po -
meranya'nm son dükü ikinci 
Westwin 1294 de öldü. Bunun 
üzerine töton şövalyeleri dü -
kalıb "kılıçla ve kanla" zap -
tet.iler. 1309 da artık Danzig'e 
kati surette hakim oldular. 

Danzig Polonya'nm 

T öton şövalyeleri Dan -
zig'de bir kilise yaptı -

!ar. Sentmari adındaki bu kili
senin kulesi 79 metre yüksek
liğindedir. Onlar bu kiliseyi 

yaparak şehire yerleştiler ama, 
beri yanda tacirler, dünyanın 
her tarafına Danzig'den vapur 
gönderen armatörler, komis • 
yontular, hukukcular, velhasıl 
bir kelime ile, ticaret ve işle 
gecinen ne kadar insan varsa 
şövelyelerin bu hakimiyetle
rinden çok geçmeden usandı -
tar. 

1450 de şikar tayfasının şö
valyeleri Danzig burjuvaları a
rasında bir ihtil3.f çıktı. Dan
zigliler lehlileri ihdada çağır -
dılar. 

1454 de, Danzig şehri Lehis
tan kıralmın himayesini kendi 
arzusiyle kabul etti. Kıra! şe
hire bir muhtariyet statüsü 
verdi. Bu statüye göre kıra!, 
Danzig'in serbest bir şehir ol • 
dui{unu tanıyordu. 

Danzig, tam üç asır müdde -
tince lehlilerin hakimiyetleri 
altında kaldığı halde bu ser • 
bestlik statüsü bir kerecik ol -
sun zorlanmamıştır. Bu üç asır, 
Serbest Şehir için lekesiz bir 
saadet devri olmuştur. 

Danzig, on altıncı asırın or
talarında reform ve denini de
ğistirdi. Lehistan kıralları 
"Lüter mezhebi"ne karşı mü
cadeleye giriştiler. Fakat Dan
ziıı: vatandaslarmı istedikleri 
dini secmeleri için serbest bı
raktılar. 

Prusya vadini çiğnedi 
vanya, Memel nazik nokta tuşturan Hitlerci ve nazi 
haline geliyor. Baltık'ta va- siyasetidir. Avrupa'da te _ Lehistan ilk defa olarak 

· d l d ı A 1772 de parçalandı. zıyet uru ur uru maz - zahür eden dağınık ve mü- Danzig şehri Prusya'nın eline 
diryatik yeniden dalgala - teaddit gerginlikler mün • düştü. Prusyalılar şehrin muh-
nıyor... Arnavutluk askeri hasıran onların mahsulü _ tariyetini tanıyacaklarını va . 
işgal altına alınıyor. Kr·ifu d.. dettiler. Fakat 1793 de, yani 

ur. yirmi bir sene sonra, Prusya 
adası hususur.d.ı yunan !ıü- Mesuliyetlerin meydana kıralı ~~~iri himaye edecek 
k .. t" ş"ddetlı" endı·-.cıere yerde onu ilhak etti. Artık Na-ume ı ı " çıkması için bunu müşahe-

B polyon'un "büyük ordusu" Vis-
kapılıyor.. ütiln gözler 0 de etmek kafidir. Fakat tül mansablarma gelip de şehi-
tarafa çevriliyor... Derken yalnız mesuliyetler değil, ri serbest bırakmcaya kadar, 

g . l"k İspanya'ya ı"ntı" Danzig hep böyle prusyalıla • 
ger ın 1 

- bunların neticeleri de var • rın elinde k;ıldı. 
kal ediyor. Alman donan- dır. Napolyon, Lehistan'ın tek . 
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Demokrasilerin uyanışı 
Çekoslovakya topraklarının martta alman oıdusu tarafından 

işgali enternasyonal diplomatik kamuyda büyük bir heyecan 
uyandırdı. Bu heyecanda yalnn Münib'ten sonra bir rahat ne
fes almış on milyonlarca insanın endişelerinin yeniden uyanı -
Şlnt yegane amil görmek kafi değildir. 

Tabii bu tazelenmiş P.ndişenıtı tesiri olmuştur. Fakat iki se
bep daha vardır : 

Totaliter zihniyet:ıı ''evell alırım, ve ne bulurı;ıım alırım; 
sonra görüşürüz,, metodiyle tezahür eden yeni bam/esi dünya 
kamoyu üzerinde son derecede tesir yJptı. 

Öte taraftan, her nevi maddi servetler itibariyle zengin olan 
demokrasi devletleri, fakir milletlere servete malikıyetin 
tali bir husus olduğunu, ehemiyetli olan şeyin işbirligi oldu -
ğunu ve bu çerçeve içinde bütün hal şekil/eri mümkün oldu -
ğunu söylemiye müsait bir mevkide değildirler, diye düşünü
yordu. 

Buna cevaben de deniliyor ki, komşularında mulak hakim 
sıfatıy/e hüküm etmek istiyen, arazisini zapteden memleket -
/er iktisadi mahiyette bir maksat takip ettiklerini iddia ede -
mez ve orta Avrupa'da hakiki bir hegemonya tesis etmek iste
mek ithamrndan kurtulamazlar. 

Hepimizin hissettiğimız sıkıntrnrn bır başka sebebi var -
dı: Almanya'nrn şiddetli ve süratli faaliyetine serbest millet. 
/er neyle mukabele ettiler? Evela hiç bir mukabelede bulun • 
madılar. Bir sürü müzakereler, laklakiyat, itiraf etmek mec • 
buriyetindeyiz kı, demokrasi devletlerinin pusulayı kaçırmış, 
r.lduklat1 hissini verdi. 

Tabii Roma ve Berlin bayram yapıyordu; bizı aciz geveze
ler diye tavsif ediyorlardı. ilk önce vuran, vurmak nıyetinde 
olmıyan iızerine ani bir ıistünlük temin eder. Bir yanda yal • 
ruz bir memleket veya bir blok, ve öte yanda, aralarında gö -
rüşmek mecburiyetınde olan bir çok memleketler karsılaşın • 
ca bu üstünlük daha bariz olur. 

Fakat bayram eden yalnrz Berlın ve Roma değildi. Demok
rasilerin yakrn ôlümünü haber verenlerin hepsi vakanrn sabit 
olduğunu, demokratik rejimin eskimiş, bitmiş olduğunu, yeni 
bir idealin tesis etmekte olduğu beyan ediyorlardı. Delillerine 
yegane had nazi rejimini bir ideal gibi kabul ettirmek güçlü -
ğiydi. 

Prag'rn zaptından sonra günlerce müddet, vaziyetler de • 
ğişmedi: totaliter diplomasisi üstıin gelmekte devam etti. 
Kuvet politikası taraf tarlan da üstün gelmekte devam ediyor
lardı; Fakat kuvet neredeydi ? devamlı bir buhrandan henüz 
çıkmakta olan Fransa'da, mecburi askerlik istemiyen lngil -
tere'de kafi derecede kuvet mevcut muydu ? 

Mukadderat davamıza ut görünüyordu ve "Bitler Çekos -
lovakya'yı işgal etmekle ilk hatasını işlemiştir., diyenler bata 
ediyor gorünıiyorlardı. 

Mart ayı işte bu ağır hava içinde sona ermiştir; daha nisan 
ayı:ıda bir mukavemet cephesinin tasarlanması, İngiliz garan • 
tisi biraz müsait bır vaziyet ihdas ediyordu. fakat müsbet, ku
vetli, kati mahiyette ortada henüz hiç hir şey yoktu. 

Bir kaç gün içinde, vaziyet, hepimizin temenni ettiğımiz fa. 
kat bu kadar süratle tahakkukuna inanmadığımız manada bir
denbire değişivermiştir. - EMiLE ROCHE-
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Hüsnüniyet 
ması Elcezire'ye, Tanca'ya Uzun müddet, diğer dev- rar dirilmesini istiyordu. Ve 
dogvru ilerliyor İspanyol ona çalrşıyordu. Fakat Napol • de kaindir. Nüfusu ekseri-··· Jetler, bu görülmemiş ya - yon, ananeye göre eski Fransa 
sularında demir atmaya gi- rışta sürüklenmelerine mü- kırallarrndan gelen Mari Va- Y~t;.-jti~lı:..J >-'.maruiu:.: 

DALGA UZUNLUGU 

1648 m. \.ij2 Kcs./120 Kw. 
T. ıl. Q. 

19.74 m. 151'l5 Kes./ 20 Kw. 
'1'.A.P. 

31.70 m. !14~5 Kes./ 20 Kw. 

ANKARA 

PERŞEMBE: 11.5.1939 
12.30 Program. 
12.35 Türk müziği - Pl. 
13.00 Memleket saat ayarı, a -

jans ve meteoroloji haberle
ri. 

13.15 - 14 Müzik (karışık pro-
gram • Pl.). 

18.30 Program. 
18.35 Müzik (Konserto Pi. 
19.00 Konuşma (Ziraat saati). 
19.15 Türk müziği (Fasrl he-

yeti) Çalanlar: Hakkı Der
man, Eşref Kadri, Hasan 
Gür, Hamdi Tokay, Basri 
Üfler. Okuyan Tahsin Kara
kuş. 

20.00 Memleket saat ayan ve 
meteoroloji haberleri. 

20.15 Türk müziği Çalanlar: 
Vecihe, Fahire Fersan, Re
fik Fersan. Okuyanlar: Mus
tafa Çağlar, Mefharet Sağ • 
nak. 1 - Gülizar peşrevi. 2 -
Nuri Halilin hüseyni şarkı: 
(Artık yetişir). 3 - Gülizar 
şarki: (Gözlerimden gitmi -
yor). 4 - Hüseyni şarkı: 
(Gülşen bahçesinde). 5 -
Halk türküsü: (Ay doğdu 
batmadı mı). 6 • Halk türkü
sü: (Ali dağı). 7 - Halk tür
küsü: (Tepeler tepeler). 8 -
Latif ağanm hicaz şarkı: 
(Niçin şeb taseher). 9 - A
sım beyin hicaz şarkı: (Her 
zahmi ciğersuza). 10 - Hicaz 
şarkı: (İndim yarin bahçe -
sine). 

21.00 Konuşma. 
21.15 Esham, tahvilat, kambi • 

j ~~ • nukut ve ziraat borsası 
Liyat). 

da da vaziyet aynıdır. İki 

alman toprağının araların
da irtibatı temin hususun -
da her türlü kolaylıkların 
gösterilmesini Polonya ka

bul etmektedir. Fakat bu 
vilayette mutlak hükümra
nisini muhafaza etmek az-

mindedir. Onu anlamamak 
ve tasvip etmemek müm
kün müdür? Burada da Po 
lonya emnivctinin .ı:ııhn 

.2.'7-- <-""-~-~-. '" ' '-' l>da.u..- ....... ~·· ~wı:.-·· ~---·· 'yaraK,· prusyaıtıan' avlatTnr yet itibariyle polonyalıdır. 
bire Danzig, Polonya po- dünya anlamıştır ki her şe- koyuvermeğe mecbur etti. Til- Hemen söyJiyelim ki B. Kolonel Beck, Alman -

d b h d·ı "tt h d · kd d'I k B k'" d"" v 'd İşte bu davayı halletmek i-meranyasın an a se 1 • yi kötürümleştiren ve sul- sı mua e esı a e 1 ere ec ın un arşova a Leh itilafının mühletinden 
Danzig şehri Fransa'mn, Sak - - çindir ki Danzig'e 1919 da 

miye başlanıyor. hu tehlikeye koyan hadise- sonya'nın (Saksonya o zaman yapmış oldugu beyanatı hususi bir statü verilmi§- beş sene evci tek taraflı o-
Böylece şimalden cenu • ter arasında bir rabıta var- Napolyon'un müttefiki idi) ve tamamiyle ve kayıtsız şart- larak feshinin, alman ta-

ba, şarktan garbe, Akdeniz- dır ve bütün bu davalar ha- Prusya'nm himayesi altında 0 - sız tasvip etmekteyiz. tir. 
larak serbest bırakddı. 1 l . . p l d" 1 

in bir kıyısından diğerine, kikatte bir teke ircağ edile- Lakin bu hüriyet de geçici i- Polonya, Danzig'te al- ep erının, 0 onya ıp o-
Daha vazıh, daha sarih, · · · t v t kl"fl durup dinlenmeden fırtına bilir. di. 1814 de Napolyon'un "bü • man menafiinin mevcudi- masısının yap ıgı e ı er 

.. k ·· r· yük ordusu" mağlup olunca daha şuurlu olarak söz söy- k d H" 1 · d" 1 dolaşıyor, go gur uyor, Böylece iş kolaylaşmış - Prusya Danzig'e tekrar yerleş- yetini hiç bir zaman mü- arşısın a ıt ercı ıp o-
hatta şurada burada yıldı- tır. Bundan böyle, son had- ti. Derhal muhtariyetini elin - lemek imkansızdı. Bu nut- H " masinin kaçamaklı hareke-

1 nakaşa etmemiştir. atta rımlar da düşüyor. Şu ha - de varılmış olduğu için Av- den aldı. Tam bir asır müddet- kun büyük kuveti dürüst tı·nı·n Varşova hu'"ku""metı'nı·n 
k le bu şarki Prusya'mn merke- d 1 1 1 · bizzat kendisi eskimiş O• de bu inanılmaz asırganın rupa şu kaziye karşısında zi ve garnizonu olarak kullan- olması ır, aman ta ep erı 

d . '> k d p ı ' ı 1919 ·· · · er garip bulmakta haklı oldu-sebei ne ır. bulunmaktadır: dı. arşısın a o onya nın va- an reJımı yt:rıne s -
Bunun bir tek sebebi Ya totaliter reı"imler bu ziyeti kadar dürüst. best şehrin mevcudiyetini ğu vakıalar olduğunu isbat 

1919 da vardır, ve bu sebep de, va- usullerden vaz geçecekler, d . d ve haklarını mücı.terek bir etmekte güçlük çekmedi. Otuz milyon an zıya e -s kıalar bir arada gözden ge- normal erternasyonal ha - J 919 h~d· ı · daha pek k k Almanya'nın, talep ettig-i 
kl - . 1 a ıse en nüfusa malik büyük bir garanti altına alma şe -

çirilince bütün açı ıgıy e yat kaidelerine intibak ede- yenidir. O zaman Le . l"f şeyler mukabilinde ancak 
ah.. d histan Danzig için bir himaye 1 k t ı p lon anın linde yeni bir reı'im tek ı tez ur e er. ;ekler veya devam edecek- rnem e e o an o Y 

. "d .. istedi. Kendisi de şehirin muh- . . B k b"l b yirmi beş sene müddetle 
Hadiselerı yem en goz • !erdir. Devam ederlerse u • tariyetine hürmet edeceğini deniz üzerinde bir mahrece etmıştır. una mu a ı u 

den geçireFm. Ne İspanya- murni harbın önüne geçile _ vadetti. Fransız heyeti bu nok- malik olmak şüphe götür . şehrin Almanya'ya kayıt- "Polonya hudutlarının ga-
d 'da Ç tainazarı tasvip etti. Fakat · · · kl"f · da, ne Holan a ' ne e - mez. d C ' .k. ı b k p sız ve şartsız ı"lhakını red rantısını,, te ı etmesıne Loy orc un teşvı ıy e aş a maz hakkıdır. Polonya o-

koslovakya'da, ne Roman • Şu halde bugün şunu ya- bir hal çaresi bulundu: Danzig etmektedir. Böyle bir ha~ hayret etti. Sanki bu hu-
'd L'tvanya'da ne şehri Milletler cemiyetinin hi- meranyası - her zaman ol-

ya a, ne ı ' rın bunu yatıştırmak için hudutlar yirmi seneden be-Gerek Turkiye Gerek Rusya Polonya'da, ne Yunanis - mayesine verildi. duğu gibi - hemen mün- şekli Polonya'nın boğul-
bugünkiı g ınde, geniş ölçüde, b" d F gayretleri dağıtmak mev - 1933 de Hitler basa geçti, masına muadil olacaktır. ri hukukan ve filen tanın -

. h 11 • d tan'da, hiç ır yer e ran- zubahı·s deg-ı"ldı"r. İcap eden Milletler cemiyeti himayesin- hasıran polonyahlarla mes-vaziyetı na tarını e erın e d - ·ı · "b" t E 
tutuyorl r Onların verecekte - sa ve İngiltere en küçük bir den de eser kalmadı.. . . b h k Polonya'nın Baltık üzerin- mış egı mış gı ı .... sa-
ri son k r r, m-:rakla. fakat i- ""d k k .... k şey, bilakis, ehemiyetli Bugün ise ... Loyd Corc yet- kun olduğu ıçın u a o b d Al ' 
timatJa e emniyetle beklen - haı ese çı armış, en uçu noktalar üzerinde, kuvetle· mis yaşında, buna rağmen Dan- nisbette tabii görülmek la- de askeri emniyetı tehlike- sen ura a manya nın 

21.25 Neşeli plaklar - R. 
21.30 Müzik (küçük orkestrl 

şef: Necip Aşkın) 1 · S• 
midt - ınciler - vals. 2 - G 
hardt - Romens - violo 
ve orkestra için. 3 - Heu 
ber - Şarkda. 4 - Zand~ 
Polka. 5 - J. Strauss · ' 
Viyana (vals). 6 - Brahrı:' 
Macar dansı No. 8. 7 - P 
Lincke - Eğlenceli mar~· 
Paul Lincke - Darılma (f 
tezi). 9 - M icheli - Çocuk 
yunlan. 

Z2.30 Müzik (Melodi ve so 
lar - Pi.). 

23.00 Son ajans haberleri 
yannki program. 

23.15- 24 Müzik (cazbant - l' 

AVRUPA 
OPERA VE OPERETL~ 

14.10 Viyana - 20.15 l{o 
nigsberg - 20.30 Paris 
20.45 Paris, London - Re' 
yona! - 21 Milano. 

ORKESTRA KONSERLE 
VE SENFONİK KONSE 
LER: 15 London • RecyoC 
- 15.25 Hamburg - 19 
Monte Ceneri - 20 Keza 
21.15 Brüksel - 21.20 St 
gart - 21.30 Kopenhd, 
21.45 Lüksemburg - Z 

Varşova - 24 Ştutgart. 
ODA MUSİKİSİ: 1'4.0 Sto~ 

holm - 16 Münih-17.5 l' 
ris - 19.1 5Berlin - 21 ·w 
şova - 2'2.20 Doyçlandze~ 
der. 

NEFESLİ SAZLAR (MatS 
s.): 19.40 Beromünster 
20.15 Viyana - 20.45 Stol 
holm. 

ORG KONSERLERİ VE J{C 
ROLAR: 17.30 Kolonya. 

HAFİF MÜZİK: 17.10 Mür. 
- 19.15 Doyçlandzender 

20.15 Münib, Frankfurt - 20 
Hamburg. 

HALK MUSİKİSİ : 22 
Budapeşte (Sigarı orkestrS 
SI). 

DANS MÜZİCİ: 19 LaypJ 
- 22 Monte Ceneri - 2Z· 
Tuluz, Pirene - Z2.35 Brf 
lav - 22.45 Paris - P. T . 
- Z3 Doyçlandzender, FIC 
ransa, Roma, Sofya - z$ 
London - Recyonal, Lüle 
semburg. 

de hudutlarını garanti el 

meği teklif etmekle, /1 
manya, başkalarının- enıt 

yeti için devamlı bir teJıl 
ke teşkil ettiğini ve bu tt 
likenin politikasının tal> 
halini temsil ettiğini kab~ 
etmiş olmuyor mu? 

B. Beck, her türlü şi 

detten uzak, pek metı 

fakat tam manasiyle mııtf 

prensipler üzerinde Polo' 

ya'nın makul görüşmele 

iştiraki hiç bir zaman re 
etmiyeceğini, fakat her ırı1 

zakerenin her iki taraf\ 
da "sulhçu niyetler < 
sulhçu hareket metodlatı 
na istinat etmesi lazım f 
leceğini bildirdi. 

Bu mükemmel ifade, ~ 

çen gün "Avrupa'da rne 
zuu bahis olan yegane O. 
vanın tahakküm veya 

birliği davası oUuğun 

söyliyen B. Daladier'll 

nutkunu tamamlamaktad 

B. Roosevelt de mesele 
mesajında başka türlü c 
taya koymuş değildi. 

Bütün Avrupa millet 

rini ve bütün dünyayı 111 

allakta tutan şey enin 

sonunda bir "hüsnüniyt 

meselesine irca olunabili mektedi bir mesele ihdas etmiş de - rin ve iradelerin tahşit e - zig'i müdafaa etmek için "si - ye girecektir. Almanya'yı gayri ihtiyari bir itirafı 
D k k . b 'h vil yardımcı" olarak ingiliz or- zımdır. İmdi, Danzig Po-

Her i de harp istemiyor. ğildirler. eme ı u ı • dı"lmesı"dı"r. ld 'd vardır. Komşularına daima Wl d" . d'O o Fakat il de, yalnız ecnebi . b dusuna yazı ı.. lonya'nın biıyük nehir da- şarki Prusya an ayıran a ımır rmess 
askerler türk ve rus toprak - tilafları beslıyen, u yan - Wladimir d'Ormesson Bu, tarihin cilveleridir! marı olan Vistül'ün üzerin- şarki Pomeranya hususun- müsbet tavizier mukabilin- Fig' 
lannı is ya başla ı arı za -

•
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[ KG~-RBAGA DAMGASI J 
.ı: naziksiniz Johnson ! Dedi. 

Fakat a aba Ray teklifinizi kabul e -
decek mi? Sonra, o bu muazzam işi i
dare e bilecek kabiliyette midir? 

J oh on ses çıkarmadı. 
- O Maitland'ın yanında !ken ufak 

bir mem ırdu. Ona karşı fazla lütllfkar 
davrar ı}orsunuz. 

Jho on cevap verdi: 

Yazan: Edgar WALLACE 

Hagn hapisanede. Bir icra merkezi ol
mamakla beraber en iyi ajanlarından 
biri olan Lew Brady ölmüş bulunu -
yor. Lola ise ... 

-Lola artık burada değil.(Konuşan 
amerikalı idi.) Bu sabah Amerika'ya 
hareket etti. Bu işi ben hallettim. De
mek oluyor ki şimdi ortada "Kurbağa" 
ile ona bağlı teşkilattan başka bir şey 
kal mı yor. O da yakalanırsa, her şey 

hailedilmiş olacak. 
Bu sırada içeriye John Bennett gir

di. Başka mevzular üzerinde konuş -
ma devam etti. Biraz sonra, Joshua 

başına geçmeği reddedece - Broad'la J ohnson beraber sokağa çık-

a !ahi bilmem. Ben kendisine 
yardım etmek istiyordum. Mamafi, 
mesul t altına girmekten çekiniyor

şka vazifeler de verebilirim. 

ğine e nim, dedi. tılar. 
Elk Dick sordu: 
_ Bence yapılacak ilk iş, genç Ben- - M. Bennett, Ella'ya her şeyi an-

nett'i Kurbağaların elinden tamamiyle lattınız mı? 
kurtarmaktır. Onlar avlarını kolay ko- - Kendi hakkımda mı? Hayır ... La-
lay bı akmazlar. Hele "Kurbağa" mağ- zım mı idi? 
lubiyeti asla hazmedemiyecektir. El- - O halde injallah hiç bir zaman da 
de bir delilimiz daha var: dün gece lüzum hissetmesiniz? Bu, sizin ve 
Johnson'a ateş ettiler. Ray'in arasında bir sır olarak kalmalı. 

Dick piposunu çekti, dumanları ta- Zaten ben bundan çoktan beri şüphe-
vana savurdu. Sonra: leni yordum. 

_ "Kurbağa"nın artık ömrü kısal- J ohn Bennett başını önüne eğdi. 
dı. · i i mesele i ne ekilde halle- - Demek bildiğiniz halde... Sonra 

.:._~~~~........:::.ı..:..~ı,w,<~~;;.;.:;..;;.:.:;.r..:..;.;;.~.;_~~~~..ı....~~~~~~ 

Dick başını salladı: görmüş olabilir. Bennet senelerden be
- Sizi· bu mesleğe sürükliyen mec- ri Dorking'de bir oda kiralamış bulu

buriyetlerden bihaberdim, dedi. Fa - nuyor, resmi mektupları oraya geli -
kat, bence siz yalnız bir kanun ada - yormuş. Orada kimse onu tanımadı · 
mısınız. Benim de vazifem yüzlerce a- ğından şehirdeki garip dolaşmaları 
damı idam sehpasına göndermek. Si - Dorking halkının nazarı dikkatini cel
zin vazifenizi benimkinden daha kor- betmiyormuş. 

kunç bulmuyorum. Bu vazife, mahku - Elk, tekrar Harley Terrace'a dön -
miyetlere karar veren, idam hükümle- düğü zaman Dick'i evde bulamayınca 
rini imzalıyan bakiminkinden de da · hayret etti. Hizmetçi, efendisinin bir 
ha az şerefli değildir. Bizler inzibatın müddet uyuduğunu, sonra giyinerek 
birer aletiyiz ! 

Ella ve babası, geceyi Harley Ter _ dışarıya çıktığını söyledi. Nereye git-
race'da geçirdiler, ertesi sabah Pad - tiğinden haberi yoktu. Elk, Horsham'a 
dington garına, Ray'i, karşılamağa gitmiş olacağını tahmin etti. Elk, ye
gittiler. Dick ve Elk, onları yalnız hı- mek yedi. Rahat bir yatağa son dere-

raktılar. ce ihtiyacı olduğu halde, şefini gör -

Elk: . meden gitmek istemiyordu. 
- İşin garibi, ne sizin, ne de benım 

Bennett'in hakiki hüviyetini bulama- Büroya yerleşti, bir koltuğun üze 
mamız ı Dedi. rinde uyudu. Omuzunu birinin hafif. 

- Bunun böyle oluşu gayetle tabii. çe sarsması üzerine gözlerini açtı. 
Ne siz, ne de ben idam merasimlerin- Karşısında Dick duruyordu. 
de hazır bulunmayız. CelUdı tanısa ta- Elk, uyku sersemliği içinde: 
nısa bir kaç kişi tanır. Bennett tanın-
maktan korktuğu için idamın icra edi- - Bonsu.ar, dedi. Bütün geceyi a • 
leceği şehirlerin garlarında tirenden yakta mı geçirmek niyetindesiniz? 
inmez, yakın istasyonlardan birine çı- Dick: 
kar, oradan şehire yürüyerek girermiş. - Otomobilim kapının önünde, diye 
Gloucester hapisanesi baş gardiyanın- mukabele etti. Paltonuzu alın: Hors
dan öğrendiğime göre idam günü an -

ham'a gidiyoruz. 
cak gece yarısı hapisaneye gelirmiş. 

Elk, dıvardaki saate bakarak esnedi. 
- İhtiyar Maitland her halde onu 

tanımıştır. 
- Bu saatte genç kız uyumağı ter· 

Dick: cih eder, dedi. 

d . M · 1 d - Temenni edelim ki öyle olsun. - Evet, diye cevap ver ı. aıt an. 
_ı.._;~- ı.."'--'-"*'"'-u'•*~b, ... uıu-~A.11.a..-...ı.16"-endisedcv' 

bu akşam saat 9 da Horsham yolunda 

görülmüş. 

Elk, tamamen uyanmıştı. 

- Nereden biliyorsunuz? Dedi. 

Dick: 

- Bu akşam mütemadiyen onu ta -

kip ettim, diye cevap verdi. Fakat e -

limden gene kaçtı. 

- "Kurbağa"yı mı takip ettiniz? O

nun kim olduğunu biliyor musunuz? 

Dick Gordon : 

- Bir aydanberi onun kim olduğu

nu biliyorum, dedi. Haydi, tabancanı

zı alın. 

Kısım: 39 
Kurbağa yeniden meydana 

çıkıyor 

Hayatta en büyük saadet sevdiğimiz 

birine tekrar kavuşmaktır. Horsham'a 

döndükleri zaınan, Ray Bennett, evde

ki şefkat ve muhabbet havasını büyük 

bir heyecanla teneffüs etti. 

Ella çay getirdi. Bardakları masa -

nın üzerine koydu. John Bennett: 

- Haydi, iskemleni yaklaştır, oğ -

lum, dedi. 

Ray itaat etti. İskemlesini eskisi gi

bi babasının sağına yerleştirdi. 

John Bennet başını eğdi, ve allaha 

senelerce, dudaklarında bir tebessi.İ 
dinlemişti. Bugün bu sözler onda b3' 
başka bir tesir bırakıyordu. 

'Bugün kalplerimiz, bugün bize yB 
mış olduğu iyiliklerden dolayı allı! 
karşı minnetle doludur." 

Yemek çok lezzetli idi. Heron'. 
veya daha lüks lokantalarda yed1 

yemeklerle kıyas edilemiyecek kad 
lezzetli idi. 

- İnsan hiç bir yerde kendi evifl 
olduğu gibi olamıyor! Dedi. Babası 
söz üzerine elini memnuniyetindeJ1 
kadar kuvetle sıktı ki delikanlı yii 

nü buruşturdu. 

- Ray, Johnson sana MaitJafl 
Consolidated'in idaresini vermek j5 

yor. Buna ne dersin, oğlum 1 
Ray başını salladı. 

- İngiltere Bankasını idare etrrı' 

ten ne kadar acizsem Maitland Co~ 
solidated'i idare etmekten de o ka& 

acizim. Hayır, baba! Artık emeller' 

çok daha mütevazi. Ben hayatımı ? 
tates ekerek de kazanabilirim. Ve t 
nu memnuniyetle yaparım. 

John Bennett düşünce ile mas' 

bakıyordu. 

- Silenski'nin söylediği gibi fil 

lerim tutunursa bir asistana ihtiya' 

olacak. Ella evlendikten sonra da 

sat buldukça patates ziraati yapar5 

Genç kız kızardı. 

• ..Rnt.oJl&MlililMM.HI~~~~~~- (Sonu var) 
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.. _~dan da haylice baher .,ı..r. voa asaa dil, tabii bafka.. Oaua hor· ~kte; .bu se:?t, ~ka yerde nqre • ve ~~ oıw,... .. .-mu ber =::. =-,.._. ... ~- ler durmadan .ıı-.ı;ı........-.... a. 
-:O-arda pek a• ol_. •- ti • monu hoaiio biliam•- ele huyua dWnemiı _:nlı•aal bı.r ~ya • bir kaç f•Y~~ .~ lıepan •loi. bayat .. e • ._. ..._ _, • ıie - "'.!""" · 'hu oilWan "lıa iiliWıır -
""' saddoainin ya•atl•imdaa .. er· çirkialiiia• doWet ottlii ,ııphosio • menuu Ttırk tetluklen . merke • nerı,_.. katma- - ı.ır .... lenç 1 1 · - ~· a. a. .......... luillon..,;ı. ı..a..ı.. loaldO..ıo erkekliiin fulahimdaa clir. G. A. zi'"nde, konferans ballnde Fnma i . duyaalaru 1 :wi ı rn* - 1 1 , 1 :"*" •. kader la"kirU 1ü clbaa lıuWeiloo .,.. so'iır_ s.,..ı.. k-. wıayamanut. lim llemine takdim etmektedirler. ltlmi&e batlmmt bal__... .. : ı ~ ' .... -. ~k toaıOlıilleri ..-._ -"""-....... 
.._ çok ,uı..nomdan baflayan ""Ttlrk tetldlderi merkezi' nin 1938 ~?u lıl'.tll~ ~ devam .-...... ~ : ~ • · ~J'O , > if -1· ~ - 7ata ... ~ p ~ tiroidin oebata1z olduğunu 1ÜCÜ1 O 1 Ş ff ABER LE R · 1939 y>bna alt çabpnalan 11 • mart g ... Ttırkıye; .ı.a .. lıii1tür itleri.,_ liii &*& " - .... ı;, 'hu bataryolara •a lıaclro.. ... 
kanpk qteditiai göotorir ... Saçl.; • 1939 ela batl-fb· Bislere ilk Hitit hia .-zua oldufa - do hr •. ~ •w1&ıı;, 1 

w L --· Wya doailobl&r. Fabl, iaclfüıl• ııek &lir ol..,.. erkeklerin .. kekli • il b y 
1 

Gramerini -en lllloy6 L Debport manlrinden daha ı.u..tll bi• - - • 1 ., ....._, .. r mocbw'i ..ı....r.p hlnu'I ~ 
iia ekaiklitine yahut böbrek üatün- X Varıovat - .. etı u~ Vugos av nin "'Orta Anadolu'da Hititlerden ön· cevap verecektir: .. Bur•dayım!.. ~. .. •: ~ •• 

11 hır~ ~le den celecek yıllarda bcif~fD"dl 
d L! heykeltraıı van .-es rovıç, arıova- ı..ı d . • dl k ~ • 1 tk· · k f -"T- -- -e - fir • _._ w im lr-J ol 
.., saddeaia fazla ;,lodilone de - . . :M ·ı b ı p·ı CO•• me en•ye., • 1 OD•....,.Y e met "I' e,.....n mev%UU: ,.. • .. , " -• .......,. ümit edilalıilb-1. 

illet eder. Kadrnlarda uzun ve uk ya ge~:"'.tt"·. . ..~ ·~ '~•.ta ' açılan oerl içinde. Ttlrkiye"nin ve kiye' de ..., on bet y>lcla ya.,.ıaa b - ! . ».4 I'•· - ........ deoMa .,..._..,." 
aaçlar nuıklnildiir çüakii tiroidin ~u~sko nm buyu i "b·~~· • '.~? pro- türlderin tarihini, dilini. coğrafyu>· ulana arkeoloji,.. gotirdiğl ,...U ae- ~- llurio ..&ri - llu· bu mahiyeti buobiylo dildoa dile, 
çok itleditinl bildirir. ı~ni8~""Y":i::ı,~il,::'ı!,'~bah ru ve medeniyetini çok etrafb ıu • ticelcr- idi. Tllrlderin hafriyat it· -=.,_ ~ ..-... ...... ı ~ -ia W ı , ...... 

Aba, düz, kıntıkaız olur, daima milli ~n:~; çıkarken iki kitinin ~ettbule g~~~~ı..!_eJirenTkıymetli tetk~k: !;:1!!.__~,.~1~ um;;;:: - --~ -:-:--:a ~ -:· U~ tir..__: -:S~ _.. ._.--hep o tiroidin fula • t M"t · ı er ~-"· tlrk gnımennı - __ ; biaAt • -• 1 - ' atçilil• .ııı,.'111116 __ • .,.. 
itWiiiadoa. ful hem de derin ıaarrusuna u•"""1 "· · u ecavız er o 1aıclar _... ft mllı>11-I tekilde 0.-. - Galip.., llalıridi bey- - -

1 
1 

1 

•r w 1 • · -· 'Ba ı.ilç6 ... ı.itwııf .-._ 
....... olwa u ·"i..ıı inden haber bir demir çu~~la tah.,Jclann bqma ,..._ balllDD lllfoyS J. Deay'nia 1eria ı.ır çok - :raparak Tilrki· ~ ,_......,.. ...... .,. www ••n --- iftlfet .,...,Jlli tola 
..V. " i vurmuılar ve •çınde 775.000 frank bu- '"Ttlrldorla Aaya'cla yAJlhfu,, bailıldı ye .....- modem ı.ır ;elıilde .!~., ~ --i - ---ıutılon ....-... .......,_, ... tc.,ıard • _ lunan çanta°'"' aldıktan soma çalın· konferwlylo - tarlb1 - loundap W-- - ettiklerini a - wo 

1 ı w-lptde· .ıç... -• ............ ıı,..-
00 • ..ı".':. ..:-. .....,..,, daha_. ıruı bir otom0bllle k~ti."'.d"· _ ouada lılr _ .. ayıba Jlııo,6 C. - - ot- Ank. - • .-Pt ..,__ 1 •he· J&lueldlaatlwda -Ç.,;;;.. 
_. do.-. do a _ x C•MYn-Otremldığ•ne ıore c.-'la"Xlbuclwrdatlrlr-- yet....-faalı,.t.cesmll:.,._ -"t ---·---- - ,. · h bm, ar - t yal -·ı tir C · t• • • • bJt._ ... - *I ı · · ı- .... -- .. ı-u 

_- kat bldılııW •- opanya nıs -•. • ~ ..... ye •• • batı. ıtılla - aılha,et bbo riyat .. ıdu»lojl iflerlnln aml 1"I -ı 1- V 
1 

'... • A-- - ........ hlt ;,ı..- ...... _..,:_..ı.ı-- As ~delil beynelnulel .•• ~u .ı:- ela· -~- - llılclelerl" ıtılla - - büyllk bir genifiik alcbğmt - ....... .. ..... -· w-· .....___..;:. .. "' hütii.ıt.)ıırnm .ı-. ..ıan bilo- hil olduğu halde Cemi~":" !•imik te- riyle ttlrk oanatınm Uç ciltlik bir i· oilJlcmiıtir. Bu fuliyet luzorun ae - - r.&)'Ot.., w~ ,_. .,...._ .... ..,.. 1t1r- .:.. • 
ki • ·-1-------:. • J!.k~llerinden, de çelabnıttır. Lı_pan- bidesini vermiı olan profesör A. Gab- bobini tahlil ederken başta yeni dev· d•m ve i§tirlkte denm niyetlndeilir. te--· " 1 

.::ı• ·
7
nlapma decil ... o cudde • niyle alikaaını muhafa.ıa etmiştir. .. ... , ... ... .... _··" '"' • .. .,_. ---- .. o_ le.tit!l kii\ti.ir.nıcselelcrine verdiii bü - -Ba. ta • ....ne 118 Mriaial S.. 

• H- an çok oldaiunu bildi- X Paris _ 1
8 

bin tcmllito hacminde n. adh konforum bU araclad>r. JU• yen bydeylemiı. me1eli impa • alfik'" ı..a...1i<i W --+ Ml ... ~- ormoa as oı- kirpikler ele ve 
40 

tayyare alacak obn Painleve tay· Maarif Vekilliği tlirklere .. Tl1r • ra-lulc ..... nmcla Anadolu'cla ya _ ,;;e'JI - - \ 1-
w -- .....,k olar. yare ıemiainin Saiut Nazaire tezclh • kiye'ye ait bu tetkikler merkezinin P'bn hafriyat yekUnu ancak 40 iken. Vazife ujrwıcla filmi o,.- ....... ki -· 1111? M M 

Göz ka.,.klan titmit gilti, hele larına aipariti verilmittir. davetine icabetle, bu yıl verilecek aon on ~.yılda ~u. yekWıun yiisli bul ,....,...._.......... 9ltiia...,. rl"rllkılıkı ıM 
alt kapak aarlmuı oluna troit ka· X Kahire _ Marepl Balbo bugiln konferanalar için arıeoloı Remzi (). d.uiu?uı ıostennaıttr. Sonra. tilrkle - b ~ •• ıdwl -Aiti ..._._ 1 l'lfık ifliyor demektir. Göz kapağı • akşam yemeğini Mıur batyekillnin ğus Arık'ı aeçmiftir. Hafript uha - rın ~ıstat muntazam ek~ple~ halinde ULUS r:ne--~ .. -~- ith Ww'ka;a ...._, ;..._ •••-~• 
- albada aiyah halka -kaclmlana dlvetlioi olarak yemiıtir. Yana oabah larmmclald mllbim kqifleriyle onla- baluyat yapn"ya metod•k lur suret • ~ .._,_ ._. - .......... -....., .! 
o ııialeriade deiil- böbrek iioıün· hareket edecektir. n tan•tan orijinal nepiyah ve mem- te ~lamalarlyle Avrupa"cla tabailinl eoko --'11,,,ı.~ ............ 
deki del h leketimiı namına ittirak ettiği bey • bitırıp dönen arkeologlanmıza bir 1 rkl ' ildi ___ , ~· ..ı· P e ormonunun azlıgından Mısır gazetelerine ıöre, Marepl Mı nelmilel kongrelerdeki gUzel muvaf- t riibe bik kt bi h. · • 1 1 il •aktiJle Sattl•J• ~ '-Y. ır. sır • Libya hududunun tahdidi ve bir ~c ve bt~tili 1

01
e. e ızmettnı - - çiik deYletin himileri iııll. ·-

Göalere iki .udde birden h~'--e· dostluk paktının akdi için müzakere - fakiyetleri Maarif Vekilliğince tak - görlen ~e ı.ham erlı:3yadptmbğı lra- Franaa'ya ilhakmd ... ·- ._~ 
.1 __ , __ r_ •- U1UD dir olunan mütehassııımız; i,.inde na nn ve nı yet ~ ı e kurulan D ..... roll---l-. ---~ 
...... &puIQ iyi iflemezae •Öz kü .. :~L lere bat!anmaınnı iıtemiıtir. -s "T .. k 'T .h k ,, . ._, -... Monako'dan baki-eklL • •~ "-ri . . , ,...., tabailini yapıp bitirdiii So•bon'cla i- ur an urumu nun tanh ar - Walıer Hiiltaa ı.;.. K • ~ ,_ 
.......:' -~ !'ı.., ~.,.ı. olur. ki konferanı vermiıtir. keoloji. hafriyat ve neşriyat itlerine a oat ?"" ~~ .......,.. 
d .ba .~" aoalon, bor ae • Birincioi: "Türk mllzeciliğl.. mev· nud yepyeni ..... ı. bir h,., bir mina MmF A-. ~ .ı..r ı.._ __...... lılc T;~ - _ ... heaoeıirler... Radyo dfflıyon konfeJlftSI zuuna aittir. Türk müzelerinin kim· geldiğini bildirerek : h lnrJDualıodeJe _.., dtlll 'I 
• - pak fasla hormoa çduonaca ler ve hangi oebepler alhncla dolup .. _ Fakat. ciemittlr ı.. ulwh wl ayali ltakiki,.edea el- oldaiaadan baba- luuu oold ..... 
- padok söolii olur. Pek as bor- Berlin, 10 a.a. - (D. N. B.) ilan· tetekldil ettiii tetkik olunap Hamdi bliylik mllesair Tnni,.. ~ - lmdntli Hr -.il lum kulla-ak ............. ~ ~lar !"!kara batar, trö Radyo dllüzyonu konlerausmda <>oman. Halil Ethem ve arbdaflan • run blnat keudw ..._.... Tarib • 1ı._.•ye, -'ya, Afrika, 
- - ............ s•b• kabr. tı- baz.,ıanan dalga tevzi anlqma.,n• nın temlll eylediil dnre • emb ka· ten önce (Pra.iatoire) ve öu tarih 12,15 uc ... matiueoinde .., Aop- w.p.lı --- ta-
aöz • fulalı~ı pek te çok olmazaa konferansa ittirak eden 37 hiikümet- rakterlerl içinde - takdim edilmittir. (Proto - hiıtoire) den bqhyaralıc bu - Danielle Darri-·-•nun· allak eden lN ...1 ..W w'S.-
tath parlak, daıma u çok ulak •• ten 32 oi imza etmiıtir. imza etmiyen Bu devıeyl kahramaabP. f- ay- güne 1aıclar deYam ..ı.u - içinde ~ '!- .ı.iotlen - W ....-. 

halutb olur. Vakıt vakıt deii • bükümetler ıunlardır : m samanda tesadüflerin bikim oldu- bir çok medeniyetlere taelaül imkl - s A f A )4 A n olnaaakla hftbwa.W.. ı..·•a !:'.!' ~ bir .~ük görünen lsbndo. Y-niatan, Lübemburg. ğu devir" cilıl anan Remsi Oğuz A- nı .. ,.. Anadolu"nun mtmfym llo- U lu.adnılar --aMhkta ""il* 
..._ - ııad- oeba..,. ol· Türkiye, ve Sovyetler birliği. nk; mqnıtlyet devriyle mllll miica • tiinde .• o lıador çok aren .. lıaluıb .n.ı.ı- ..ıu.ıta ~ 

rida anla~. . . . Plan dalı• umnluklarında büyük dele yıllarındaki faaliyetler Userin - var iri onların keıfi, tetkiki bildin D ö N u·. ~ y~pı~muı mutat olan declikoh .... 
lıilıt-. lcoauldon m. çdnk oluaca deltiıiklllrler derpit .-ktedir. Plin- de - durap ctımhuriyet devriae iaanbğ>n tarihini ay<h--- ~ dl .U.ı-tilr mahfHlen kadar p... ~ ilotiindoki ııuclcle bozul< de- ela abnan milli poatanmn takati 200 ııeçmit .. ı.. dnreyl: "llliae .. ar. lıahr .. riyor. Tilrkiye'yl birçok haf. -.. iıı ....ı.eı.ı.- - ... .ı.ı 

• kilovata ç•kardımıtır. keoloji itini tewlilf~ ellae lıuak - riyatm aabm yapaa aebep -ı ı..I"' Tel: 2193 -(Sonu tuncu uyfada} 

olduk demekti ama, ay batmda rezaletin ortaya çık• 
..... mahekkakb. Niha7et o sin seleli. Artık ikide 
birci• claireclen aynlmam da söze batmai• bati• · 
mıtb. Çaresislik içinde kaldım. Büabütün ümidimi 
k..-it olsam müdüre aidip meaeleyi açacaktım. 
F•t Allall kahrecleai bir ümit, muh&kemenin kısa 
bil' Hma•cla bitip paranm bana iadesi ümidi beni 
bafka bir preye hat YUrmaia aevketti. Heaaplan 

" kasa ..-.cudunu devrettirirken defterlerde bir· 
kaç klçlk pnlq, daha dofrusu, tunu ismiyle aöyle
,.,a.ı ta1arlf yaptım. iki yib lirayı yatıru ken dü· 
•ltirlm, deft..de ailinti olaa Wle, la ... plar doitu 
çıkbktaa eoara ehemiyeti yoktur, bir iki laf itidiriz, 
o kadar 1 dedim. iki a7dır bu böyle aevam edip ai· 

di)'Ol'o MeJclana çdnae•eU İçin '19Di Jeni tahrifler 
7apmala ..-Cbur ola)Olwa. Hersia biraz daha ba· 
tal• aapludıjmua farkmda,.-. fakat ne yapa • 

,_," 
Omer banda 80l"duı 
"Mabakeme ae &1-.le ?" 

"Mabakeme mi? daha dia adll7eye çı1op IOtal
tarcl-. ffa7rabolu'daa bir talüt ve Bartm'daa bil' 
talüt 11 .. ..ı beldeni'IOl'lllUfo Girinite auaraa la
...n ~ mahk6m olacak, bunun için boyana iti 
usabJOI', laalbuki benim kurtulmam için, lehte, 
ale)'late,la• halde mahak ..... in bitmeai ı•-a." 

Bir müddet dif6nclü. Soaraı 

"il• f9Jİ itiraf etmek ve bu azaplı aünlere bir 
niha'l9t Y9'1Dek aklımdan ıeçiJOr. Ukin çoluk ço
cuiu ne 7apacaiız, azizim T Hiç biri elaneiine sa• 
hip clefil ••• Altı nlfaa. •• Sonra en •talı bet sene ce
za 7emek var ... Bu yatılll' mı? Ne denin T" 

Omer Wr aa kqlamu çatıp durcl11ı IOlll'&I 

"Sahiden f ... ~ 0-k hiç bir yerden 
bir feY bulmaia imkan yok? O halele mÜlllldia ol
ciuiu kadar bekleyip muhakeme bitince parayı al· 
maktan bafka çare kalmıyor-." 

Hiaamettin efendi "bunu bea ele biliyonmı!" 
mek••mda bqmı salladL Kadehini dikerek aya• 
ğa kalktı. Dlf&n çıktılar. Yolda tekrar .öae bq
laclı: 

"Bana bir akıl ötnteain diye anlatınadnn ltun
lan... Biras içimi dökmek Mtedim. Belki açılmm 
dedim. Fakat aksine oldu. Sana izah edeyim der
ken meaelenin ne kadar feci oldupnu kendi aözü
miin önine ele aermit bulundum. Demek ki bu ana 
kadar bundan kaçmıtım... Omitaizliiim büsbütün 
arttı. V ui~tia clüelir tarafı olmadığım daha iyi 

sörii7onual" 
"Sen ele aaliha lııana Wr .. ,. eöyliyec:ektin! N .. 

dir?" eledi. 
Omer höyle Wr anua oldu.tuna hatırlamıya• 

rak cnap..rclh 
"Ne •aman? Halaerim Jakl...,, 
"Can-. d.a.clen Çlkarken beni aör\ince ben 

ele aaaa S•ll10ram clemittia 1al .. Para mı iatiye· 
cektin?,, 

Ancak bu eö•clea aoara Omer hatırladı ve ce• 
••P venniyenk öniae haktı. Hafız aordu: 

"Ne kadar?" 
"Bir ildlira- Fakat·....ı olar?,, 
Oteki acı bir aülütl• : 
"Merak etme ... ,, dedi. "Maaıtan k•lma pa. 

raclll', haram defil ... Hem MDin bö1le ıeylere ku • 
lak asmadıtmı ela bilirim. .. All,, 

Cüzdannu çıkanlL DC5rt kitıt lirua varda. Oçü
ni oaa vereli. A)'nldılar. 
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~r iki kadehten fazla içmemiftj, fakat ... 
fi dönürwd .. Gece obauttu. Sokaldat bla\ablt
t~ Vi~Wlenlea dlf&n Y11raa ıtı'ldar aelip ~ .. 
nn ~iade lumılcb,w ve hiriaden ötekine 

,_,.._ !f~• .ahim itlerirai INtiımit. mühim .. 
•eritl--. }'aPlmf, mühim nı.m.. miihim ..ır.. 
lanna " mGhiaa uykularına kotu7ordu. Ortalık 
karmc:a JUYalarmm önü cibi kaynafl)"ordu. Y alma 
biraz daha intizamsız •e çok daha mlnemdt. 

Bir müddet alır aiır •e aelen aeçene r.arparak 
~iktea aoara : T-

"Y aha, bea ae halt ecli7onam 1 Eve seç kal· 
dan l,. dedi ve kot-r sibi iler1-eie ba,laclL 

"Ben ne ltiçim bir iawn-? Baıün evlendim 
•e buıin ml oldujumu aautarak ...... IMuaun 
pefine takıldım. GerP Halam denli miihim.- Fa
kat nud oldu ela heni bekli7a biri oldujunu dii-
....._.iaa? Nwl olda •• nla ipaeli kat.al et
tim? B.nıana elaemiyeti FOk··· Yok ama. mpa? 
Ben Hama, karar •ererek tlbl olaam Jlretlm 
yanmazdı. O zaman yanlat 'bir it 7apmıf aayılmu• 
dua. Fakat ben onunla kalmaiı milnaaip inalda· 
ium için tleiil• herlıeain teklifıne razı olmalı İtİ• 
7at edincliiim için o me7hane7e tirelim. Bal late
nilea ~ çekip aötürmek ne kadar kolay? lra•• 
mi 'bu ha..ta klallanmaia hiç abflD•...-. 5aeta 
bu unutmak. .. Ah, lna mlneaız clalpabkl Blftlebl· 
re cllnya ile ellkam kesil~ ve .._ !.otluk· 
larda uçmaia bat1ı7orua... Hepaiaİ bir dheae 
ko,....k lbım. Baau her halde Macide yapacak. 
Oaa Mitia aqıl taraflanmı eö71i7ecejim... H-

(Sona IHll') 
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1 BİBLiYOGRAFYA 1 

Balkanlar arasında dostluğu 

takviyeye hizmet 

................................................................................................................................................................ 

Genç yugoslav muharrirleri, Balkan 
milletleri arasındaki samimiyetin tak
viyesi yolunda çok kıymetli bir adım 
atmışlardır. Belgrad'da neşredilmeğe 
başlanan "Les Pays Balcaniques - Bal
kan memleketleri" mecmuası bize bu
nu tebşir etmektedir. 

"Balkan memleketleri" unvanı, yal
nız başına, mecmuanın gayesi hakkın
da fikir vermeğe yeter. Şarki Avru -
pa'da dünyanın bütün karışıklıklarına 
rağmen resanetini asla kaybetmiyen 
kuvetli bir blokun münevverleri ara
sındaki duyuş ve düşünüş beraberliği
ni kuvetlendirmek ... Balkan antantı -
nm konsey içtimalarında, antanta da
hil bütün devletler tarafından karşı -
lıkh izhar edilen ve Balkan matbuat 
konseyinde karara raptolunan kültü -
rel yakınlaşmaya yardım meselesi, bu 
suretle tahakkuk yoluna girmiş bulun
maktadır. Yugoslav dostlarımızın bu 
güzel teşebbüsünü sırasiyle diğerleri -
nin tıakip edeceği muhakkaktır. 

Sulh ve emniyet gayesi güden, milli 
birlikleri üzerindeki hassasiyetlerini 
hiç bir zaman kaybetmemiş bulunan 
Balkan memleketleri arasında kültür 
yakınlaşmasına doğru atılan bu adı -
mm, Balkan antantını bir kat daha ku
vetlendirmiş olacağı da muhakkaktır. 

Balkan milletlerinin her sene biraz 
daha inkişaf eden dostluk münasebet
lerini takviye gayretiyle neşriyat ha -
yatına başlıyan " Les Pays Balca -
niques" arkadaşımıza mesaisinde mu
vaffakiyet diler, bu teşebbüse önayak 
olan genç yugoslav muharrirlerini teb· 
rik ederiz. 

Kiralık konak 
Yakup Kadri'nin bu meşhur romanı

nı tanıtmaya ihtiyaç var mıdır? Gerçi 
"Kiralık Konak" eski harflerle ilk in
tişarında büyük bir sükse yapmadı. 

Fakat bu a~il ve cins edibin üzerinde 
dikkat ve lhalarını teksif eden bütün 
edebiyat ır e ısuplarınca okundu ve bil
yük bir ta dirle karşılandı. 

• 

lzmir'de gençlik hareketleri 

' '-. , 

Romancıhğımızın en ön safında yer 
almış olan Yakup Kadri, bu sahadaki 
kudret ve m imtaziyetini bu ilk roma
nında sara aten belirtmişti. Romanla
rında daima cemiyetimizin muayyen 
bir zümresı uzerine zekasının meşale
sini tutmu olan UD\.o.\. "'"'~ .. ~ n••"""'-

terleri çizı ekte ve şahısların hüviyet
leri ardında kollektif meselelere eriş
mekteki yi kıek maharetini "Kiralık 
Konak"da da kafi bir sadahatla mey
dana çıkarm ştır. Uslfibu kadar oku -
nuşu ve ir. şası da dikkate şayan olan 
bu eserin ve ıiden basılışı bütün ede
biyat mer~kl tarını memnun etmiş ol
sa gerektir 

kmiı:.._CHuauai) - Bit haftandanberi ı~hrimiz 
jimnastik bayramı ve dıger spor yarışıah teKuna~ Wi.\tft~~, 11~r.c; .• ~a~.\IiP,«tilWR~cr~mr-tliMt'1JnrV'e 

ayni zamanda kendilerini gösteren kuvetli İstidat· 
lar vardı. Vaktiyle boks, lzmir'de epeyce revaçta i
di. Sonradan her nasılsa bok ortadan kaybolmu§tu. 
Bu §ube de yava§ yava§ canlanmağa ba§lamı§tır. 

Remzi K tapevi tarafından temiz bir 
şekilde ba ılmış ve ucuz bir fiyatla 
satışa çıka ıl nış olan eserin her kü • 
tüpanede n utlaka yer etmesi lazım 
gelen şahe~erlerimizden biri olduğu • 
na işaret etm k vazifemizdir. 

D ğların Çocuğu 

İzmir gil i >ilyük ve zengin bir en
telektüel hı ·ehirin de olsa, faaliyeti 
bir vilayet çe vesi içine münhasır kal
dığı i_çin tü k karileri Orhan Rahmi 
Gökçe'..nin ad nı işitmek ve onun ede
bi hüviyeti ı layik olduğu veçhiyle 
tanımak fn satını pek az bulmuşlar -
dır. 

İzmir muhıtinde pek iyi tanılan ve 
gazetecilikte olduğu kadar yazdığı 
müteaddit ı 1anlar ve hikayelerde de 
hususi kabilı ·etini göstermiş olan bu 
velüt muha ı rin "Dağların çocuğu" 
isimli romanı kitap halinde intişar et
miştir. His ı oir mevzu içinde canlı 
tasvirleri ihtıva eden, tatlı bir uslfıp
la dikkate d ğer bir tahlil kabiliyeti 
gösteren bu omanı karilerimiz zevk
le okuyaca\d rdır. 240 sayfalık bu bü
yük eserin 40 kuruş gibi küçük bir fi
yata satılrn ı ayrıca tebrike layik bir 
hususiyeti ır. 

Cihan Harbinin şarka ait 
kaynakları 

Jean Pichon'un bu eseri memleketi
mizi yakır. d n alakadar eden ve aktü • 
alitesini kolay kolay kaybetmiyecek 
eserlerden ı -. Şark meselesi, eskimiş 
bir tabirle "Türk meselesi" bu kitapta 
emperyali• bir zihniyet ve sırf bu 
menfaatleı z ıviyesinden mütalea edil
mektedir. 

Eseri di mize çeviren Hüseyin Ca
hit Yalçn , aslına fransız generalı 
Bremond tarafından yazılan bir mu · 
kaddimeyi kitabın başına almış ve "E
ser hakkında bir kaç söz" isimli yazı -
srnda kital 1için dilimize '°~virdiğini 
i zah ederken fransız generaline de ce

vap vererek liyor ki : 
''Fransır. generalinin bu kadar hara· 

r etle tavsiye ettiği ve bütün fransızla
rın okumasını istediği bu eserden bi
zim de büyük bir istifademiz olacak -
tır. Fransız generali fransız menfaa -

tini düşünüyor. Fakat, başkalarının 
şark hakkında düşündüklerini bilmek, 
bizim için, bir menfaat olduğu kadar 

oldukça geniş gençJik hareketlerine sahne olmakta· 

dır. 
Oç gün evel, lzmir ikinci erkek lisesi, mektep

lerin jimnastik bayramlarmı açb. Alsancak saha
sında kutlanan ve çok hararetli geçen bu bayramı, 
kız muallim mektebinin Kar§ıyaka'daki kendi bah
çesinde kutladığı baynm takip etti. Her iki bay· 
ramda, şehirin ileri gelenleH, vali muavini, münev
verler, muallimler, matbuat erkanı hazır bulundu. 
Dün ayrıca, halkevinin tertip ettiği boks mc.çları ile 

En yukarıda kız muallim mektebi atletlerinin 
geçİ§İ, altında İzmir güreşçileri, altında kız mual
lim izcileri, altta erkek lisesi ko§uculan görünmek· , 
tedir. Yanda, birincilere madalya dağıtan kızları· 

mız, halkevi boksörleri ve kız muallim mektebin
den bir t.alebenin hareketi görülmektedir. 

bir de vazifedir. Çünkü, ortada mevzu 
olan şey, bizim vatanımızdır. 

İşte, bu mülihazaya mebnidir ki, bu 
eseri türklerin de okuması lazım gele
ceğine hükmederek, tercemesine baş-

Trakya ziraat kursu talebelerinin tetkikleri 

ladım." 

1 
1~,. :ı 

Emperyalizmin büyük darbesine uğ- i,,, ,ı~ 
ramış ve bu yüzden çok çekmiş oldu - · 
ğumuz için, her hangi bir istikametten 
gelirse gelsin, daima ayni olan emper
yalist zıhniyetı çok yakından b1ınıcye 
ihtiyacımız vardır. Bu zihniyeti orta
ya koyan eserlerin dilimize çevrilme
si ancak şükranla karşılanabilir. İşte 
bu itibarladır ki, Kanaat kitap evinin 
neşretmiş olduğu bu kitabı bütün o
kurlarımıza tavsiye ederiz. Fiyatı 75 
kuruştur. 

Umumi tevkifat cetvelleri ve 
vergilerin sureti hesabı 

hakkında tatbiki misaller 
Divanı Muhasebat murakiplerinden 

Yusuf Kenan Unsal son defa da yuka
rıda adı yazılı kitabı tevsian ikinci ta
bı olarak neşretmiştir. Bu kitap, umu
mi mülhak ve hususi büdcelerle haki
ki 've hükmi şahıslar tarafından veri -
len bilumum maaş, ücret, ikramiye, 
tazminat, ihbariye, hakkı huzur, teka
üt, dul ve yetim maaşlarının istisnasız 
olarak kesirli ve adettamlı ita ve tev
kifat miktarlarını ve yapıştırılacak 
pul kıymetlerini göstermektedir. 

Mali muamelatta, kanunen mesuli -
yet sahibi olan bilumum muhasip ve 
nıasraf tahakkuk ve tediye memurları
nı büyük mesuliyetlerden kurtarmış, 
hesaplarda doğruluğu, kolaylığı ve sü
rati, emek ve zamandan tasarrufu te -
min eylemiştir. 

Teftiş, kontrol ve murakabe işleriy
le uğraşan sair memurların da vazife
lerini kolaylaştırmış uzun hesap ame
liyelerinden ve tetkik külfetinden 
kurtarmıştır. 

Mumaileyhin, evelce hazırlayıp di
van tarafından bastırılan umumi tev -
kifat cetvelini tevsian ve vergilerin 
sureti hesabı hakkında tasnifi misal -
}eriyle birlikte neşretmiş olduğu bu 
son eser memleketimizin ihtiyacı olan 
biiyük bir boşluğu doldurmuş olan bu 
kitabı bütün okuyucularımıza tavsiye 
ederiz. 

Edirne (Hususi) - Trakya'nın zi- Gelibolu birlik fidanlığı ile Burhanlı 
raat kursu talebeleri muallimleriyle köyünde 10.000 e yakın zeytin ağacı 
birlikte Gelibolu'ya yaptıkları tatb~ - budamışlar, geçen sene aşılanan zey • 
kat gezisinden dönmüşlerdir. 20 kişı • tinlerin filizlerini de temizlemişler -
lik bir kafile halinde yola çıkan tale- . .. . ~. 
b 1 H K S l 'h Pehlı"van dır. Gonderdıgım fotoğraf kurs tale-e er avza, araca a ı , 
Köy, Bayramlı, Uzunköprü, ve Ke - ı helerinin bu gezilerinden bir intiba • 
şan'a da uğrıyarak aşılar yapmışlar ve dır. 

ı
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T rabzonun yeni parkı 

Trabzon (Hususi) - Şehrin ortasında imaret admı ta,ıyan büyÜk 
mezarlık kaldırılmış ve yeri muntazam bir park haline konmuştur. Park 
henüz son §eklini almamı§ olmakla beraber §imdiden kalabalık topla· 
!llağa ba§lamı§tır. Gönderdiğim resim, parkm bugünkü halini göster

mektedir. 

11 - 5 - 1939 

Adanada ziraat ve endüstri 

İşçisi İçin tedbirler alınıyor 

tetkikler mühim bir dôvayı halledecek 
Adana, (Hususi) - Hükümetimiz Çukurova'nm mühim bir 

meselesini halletmek için teşebbüslere geçmiştir. 

İş dairesi genel müfettişi Adana'ya sabit olmuştur. Bu çok ehemiyetli da· 
gelmiş, iş ve işçi meseleleri hakkında vanın, içtimai ve iktisadi ilimlerin i -
tetkiklere başlamış ve alakadar mües- caplarına ve dünyanın bu husustaki en 
seseler, büyük ve küçük çiftçiler, fab- son tecrübelerine uygun ve ayni za -
rikalar, sanayi ve ziraat işçileri ve manda tatbiki kolay ve ameli bir tarz· 
bunların mutavassıtları olan ve "Elci" da halli zarureti gün geçtikçe ciddiyet 
denilen kimselerle temaslar yapmış · ve istical ile kendini hissettirmekte i-
tır. di. 
Adana'nın en mühim iktisadi ve iç

timai meselelerinden biri olan i~çi ih
tiyacının muntazam surette hallini her 
bakımdan araştırmaktadır. 

Umumi müfettiş, Avrupa'daki em -
sallerini de göz önünde bulundurarak 
Adana'nın hususi ihtiyaçlarına uygun 
bir "iş borsası" kurulması hakkında 
bir de mufassal proje hazırlamıştır. 

Adana'da, etraftan ihtiyaca kafi 
miktarda işçi celbi, bunların işlere da
ğıtılması, ücretlerinin tayini ve ihti -
yaçtan fazla gelerek işsiz kalan işc,ile
re yapılacak yardımların şekli, çok 
eski zamanlardanberi başlı başına ve 
hususi karakterli sosyal ve ekonomik 
bir meseledir. 

Çukurova'da ihtiyaç bir takım ipti -
dai teşkilat da doğurmuştur. "Elci" 
denilen mutavassıtlarla, amele ~rımis

yonları bu meyandadır. Ancak, bunla -
rın muntazam ve ahenkli işliyemedik
leri de uzun zamanın tecrübeleriyle 

İşin ehemiyetine bir misal vermek 
için, Seyhan ve diğer cenup vilayetler 
halkından her yıl 50 - 60.000 kişinin ça
lışmağa gelmesi ve bunun için beş al
tı yüz kadar mutavassıtın faaliyette 
bulunmasını ve pamuk gibi, memleke
tin en mühim istihsal maddesinin ba
hismevzuu olduğunu hatırlatmak ki -
fayet eder. 
Yapılmakta olan etütler, yaınız zı • 

raat işçilerine inhisar etmiyor. Doku
ma sanayii de bu tetkik çerçevesine a
lınmıştır ki, bu cihet pek mühimdir. 

Adana'da kurulacak "işçi borsası .. 
işçi ücretlerine de bir istikrar verecek
tir. Bugün ne çiftçiler ve ne de fabri
kacılar sabit ve müstakar bir maliyet 
hesabı asla tutamıyor. 

Hükümeimizin ele aldığı bu mühim 
meselenin ameli neticesini, mühim bir 
ziraat ve endüstri şehri olan Adana 
sabırsızlıkla beklemektedir. - TAN
GÜNER 

Erzincan da sayf İye ve 

mevsimi başlıyor • 
mesıre 

Erzincan, (Hu -
susi) - Erzincan'
ın hususiyetlerin -
den biri de yaz 
günleri halkın köy
lere göçmesidir. 
Şimdi artık göç 
mevsimi başlamak 

üzeredir. Halk kı-

şın dokuz ay üzün-
tüsünü ve yorgun · 
a e liavası içinde iç-- ~.,.,_.,.._ 

........ 

.. 

tiği bir bardak so -
Fırat admından bir görünü§ 

ğuk su ile unutur. 
Halkın sayfiye ihtiyacı~nı k~rşılı!.an ı-
bu köyler, bol meyva agaçlarıyle or -1 _ • , 
tülü, serin su başlariyle doludur. Denızhde tabaklık 

Köye taşınmak imkanını bulamıyan 
Denizli (Hususi) - Denizli'nin çok 

ve şehirde oturmak mecburiyetinde eski bir sanatı vardır: tabaklık ... Yüz 
kalanlar da hafta tatillerinde Erzin -
can'ın civarındaki mesirelere giderek, 
eğlenirler. Bu mesireler arasında suyu 
ve havası bol olan en çok kalabalık 

toplıyan yerler şunlardı: Tılhat, Vas
kert, Beytahtı, Palanka ve Fırat adası. 
Buralara her hafta binlerce kişi gider, 

yer, içer, eğlenir. 

Sıvasta meyan kökü 
Sivas, (Hususi) - Suşehri kazası -

nın doğu tarafındaki Ezbider havali -
sinde 800 dönümlük bir 5ahada me· an 
kökü bulunmuştur. Bu civarda meyan 
kökü ziraati hakkında tetkiklere baş -

lerce senedir yaşıyan bu sanat cümhu
riyet yıllarında büyük inkişaflara uğ
ramıştır. İki yüzden fazla tabak esnafı 
anlaşmış ve kaynaşmış bir halde çalış
maktadır. On üç sene evel bir koopera
tif ve bir fabrika kurmuşlardır. Sonra 
şirket sermayesi 200 bin liraya çıkarı· 
larak anonim şirket haline konmuştur. 
Sıhat meclisi üç sene evel tabakhane
nin şehir haricine nakline karar ver • 
miş bunun üzerine, şirket istasyon al-

tında yeniden modern bir fabrika kur 

muştur. 

lanmıştır. Tetkikler müspet netice ve· 
rirse Sivas mühirr. bir ihraç maddesi
ne kavuşmuş olacaktır. 

Aydında spor çahşmaları 

Aydın (Hususi) - Son haftalarda Aydın çeşitli spor hareketlerine 
sahne oldu. Gönderdiğim resimler, Aydın - Seyhan nıaçını seyredenleri, 
aanat okulu takımmı gösteriyor. 



Emil Jannings 
Sanat hayatının 25. nci 
yıldönüınünü kutladı 

Sinema ar-
tistliği ha-

yatına atılalı 
tam 25 sene ol
du... Hayatım 

hakkında neler 
yaz.almadı, neler 
anlatılmadı .. Ba
z.ıları hakikat -
ten o kadar u • 

Yedi defa reddedildildikten sonra 

aktör olabilen büyük artist, 

meslek hayatını anlatıyor 

Yazan : /(atharine Hepburn güzel giyinmeğe çok meraklıdır. Bu re•imde 
0 rtu, kareli bir rob ve orijinal biçimli i•kiirpinle görüyor.unuz. 

z.ak, baz.ıları o 
~----------------------------------------------------------·-----------------~·---------- kadar lantaz.i 

Emil JANNİNGS 
Holivud'da spor 

artıyor merakı 
'ttollivud'da spor merakı gittikçe 1 artist fırsat buldukça hafta sonu tatil

~rtına~t~dır. Bu yüzden de kumar ve ı lerini Hollivud ve civarındaki dağlar-
ans gıbı eglenceler, yıldızları artık da geçirerek yaz kış kayak yapmak 

eskisi kadar cezbetmiyor. Hollivud imkanını buluyor. 
~en~liği şimdi buz veya çimento pist Diğer artistler arasında, spor me -
uzerınde patinaj yapmakta, ping-pong raklısı olup hiç bir spor yapmıyanlar 
v~ya s~lon golfü ile vakit geçirmekte, da vardır. Bunlar da: George Raft, 
boylelıkle de stüdyodan uzun müddet Carolo Lombard v.s. beyzbol veya 
uzaklaşmadan spor yapmak imkanını futbol ediplerini himayelerine almak
bulmaktadır. tadırlar. Mac Wcst ve Al Jolson boks 

Clark Gable'in en fazla sevdiği spor- maçı seyrctmiye çok meraklıdırlar. 
lar, avculuk, nişan atmak ve ata bin • Bing Crosby ve Al Jolson'un başlı -
mcktir. Robcrt Taylor ve Barbara ca merakları, at yetiştirip koşulara 
Stanwyck'in de atlarına olan sevgileri iştirak ettirmektir. Bunlar ayrıca Hol
pck meşhurdur. Oyuncu sıfatiyle ol _ livud ve civarında bir çok koşu yerle
duğu kadar seyirci sıfatiyle de Polo rinin hissedarları bulunmaktadır. 
amatörleri arasında Spcncer Tracy ve Bütün bunlardan başka, Holivud'
Robert Montgomcry'i, film imaHi.tçıla- da çok para getiren bir iş de, her han
rı arasında da Darryl Zarruck Walter gi bir sporu salonlarda yapılabilecek 
Wagncr'i ve Raymond Griffi,th'i zik- bir hale sokmaktır. Çünkü, stadlara ve 
----.... .. . . ... diğer spor merkezlerine gitmekte güç-

James Stewart, aksi gibi, kış sporları 
meraklısıdır. Halbuki Kalifornia'da 
da iklim gayet tatlıdır. Onun için bu 

ıuı..ı. .. ı., ha•"J•lA!fGn" yıl\.lı.,ltu., L .. nı., .. 
evlerinde yapmak imkanını bulunca 
büyük masraflardan kaçınmamakta -
dırlar. 

feyler ki, ben bi
le okuyunca ya 
gülüyorum, ya kız.ıyorum. lıte 
bundan dolayı, "hayatımı nasıl 
anlatacağım?,, diye müşkülat çe
kiyorum. 

laviçre'cle doğdum. Babam 
gürbüz. bir adamdı, ona benzemi
fim. Bana cüretkar ve gururlu 
bir terbiye verdi. Tiyatro ile ilk 
karıılCJJmam bende kati bir ka
rar doğurdu. Fakat babam tiyat
rolara devamımı menetti. Kendisi 
de çekilip gitti. 

ilk tahsilimi annem yaptırdı. 
Denizciliğe merakım vardı. O
nun için mektepten çıkar çıkmaz. 
miço oldum. Birkaç ay denizlerde 
dolaıtım. 

D enizcilik hayatı beni ça
buk usandırdı. Fakat dü

şündüğüm, düıüneceiim fey, 
dramlarda rol almaktı. Eve döner 
dönmez. ağlayarak anneme aktör 
olmak istediğimi aöyledim. 

insan gençken aktör olmakla 
aerbest ve muvaffak olacağını 

zanneder, halbuki hakikat öyle 
"'; ;ya? T .. ..,. ;yeJ: ı. .... •Lfi;,,.Jiiia 
baılaclım da ancak sekiz.inciden 
aonra biraz. terakki göaterebil
dim. O da vilayetlerin birinde, ü-

çüncü derecede bir tiyatro tru· 
punda .. Sonra Berlin'de alman 
tiyatrosuna angaje edildim. Ge
çirdiğim nice acı tecrübelere rağ
men bu güç İşi kabul ettim, zira 
oynıyabilecektim, sahne klasikti. 

l lk anlarda biraz. sıkıldım, 
lakat gittikçe büyük rol

lerde muvaffak olmaya başladım. 
Bilhassa büyük klasik roller; 
Mephisto, Hamlet gibi .• 

Filmle ilk karşılaşmam tuhaf 
oldu: Tiyatroda fa:.da para ka:za
namıyordum, lilm çevirmeyi dü
ıünclüm. Bana bir adam takdim 
ettiler. Bu adam, aynı zamanda 
şinemacı, •ahne vaz.ır idi. Ondan 
bir rol istedim. Rol vermeğe der
hal raz.ı oldu. "Bir köprünün üs
tünden, yürümekte olan bir vapu
ra atlayacaktım.,, Fakat bu can
bazlık Fena halde canımı aıktı; 
kapıyı auratlarına kapayarak dı
farı çıktım. Bilahare kendime uy
gun bir rol buldum. Bulduğum 

rolde canla başla çalıştım ve yap
ı.-. Arltl. Jtcnclimi Lulmuıtum. 

Perdede yalnız. bir şey eksikti: 
•ea I 

S essiz Filmin bir faydası ol
du: aktörlere çok ıey öğ

retmek. Sesaiz. ainemanın bir Fay
dası daha olmuflur. Perdede her 
hareketin, her bakışın ve her ila
denin bir değeri olduğundan sine
ma şahsımızı olgunlaştırmıştır. 

Halbuki tiyatroda böyle ulak te
lek şeyler kaçar. 

O zamanlar filmler o kadar 
mühim değildi. Ben yüz.lerce kü
çük küçük filmler çevirdim. Fa
kat sinemada ilk şöhretim Pala 
Negri ile çevirdiğimi:z "Madam 
Dubarry" /ilmiyle başladı. 

Bu film, mütarekeden sonra 
Amerika'da gösterilen ilk alman 
filmidir. Ben artık "yıldız,, ol
muştum. "Dan ton", "Otello", 
"Büyük Fredrik" ismindeki film
leri birbiri ardına çevirmeğe bal}
ladım. 

Amerikalılar beni Paramun· 
t'a almayı düşündüler: 

bu film kumpanyasının Almanya
da bir ıubesi vardı. "Kuovadis" i, 
Fauat'u ve Tartüf'ü veçirclim. 

Amerika'ya gitmez.den evel 
Avrupa'nın şaheser bir filmi olan 
"Aşk uğrunda katil,, ismindeki 
filmi çevirdim. 

Nihayet kendimi Holivut'ta 
buldum. 

Sinema ıehrine varı1Jım biraz 
kederli oldu: sıla hastalığına tu
tuldum. Fakat ite girişince her 
şeyi unutuverdim. Çünkü Holivut
ta mücadele etmek lazımdı: Ho
livut, yeni artistlere karıı çok 
ıicldetli davranır/ Maamafih Ho
livut matbuatı çok güz.el karflla
clı. 

ı- Lilian 

Harvey 
Paris'te 

Lilian Harvey bugünlerde Paris'te 
bulunmaktadır. Artist, imzaladığı bir 
mukavele mucibince, hazirandan itiba
ren fransız stüdyolarından birinde 
film çevirmiye başlıyacaktır. 

Ötedenbcri yerleşmiş bir kanaatin 
aksine olarak. Lilian llarvey alman 
değil, İngilizdir. Fransızcayı da hafif 
bir İngiliz aksaniyle konuşmaktadır. 

Çevrilecek filmin ismi Sercnad'dır. 
Meşhur kompozitör Schubert'in haya
t·nı canlandıracak olan bu filmde, Lili
an bir dansöz rolü alacaktır. 

Jean Boyer'in çevirdiği tilm, da
hi musikişinasın bir çok eserlerini, bu 
arada bitmemiş senfoniyi de ihtiva e -Hayatımın en güz.el günleri 

Holivut'ta geçti. Holivut'ta insan 
ciddi çalııır ve rakamlara istinat 
eder. işte onun içindir ki Holivut
ta üç aenede çevirdiğim filmler 
kazanç itibariyle bir rekordur; ve 
ben bununla mağrurum. 

ı~ktir. _______________________ __ 

Hollivud'a dah . l . 
b·· ""k b' .. a yenı ge dıği halde şimdiden 

uyu ır tohret k l ın a·· l b• azanmıı o an Hedy Lamarr-
eU.Ze ır po t • B . 
.. • r reaı. u artı•t, bütün rzumna 

1'"6men, daınuı " k d mefum a ın,, rolleri alacağa 

'""I 

benziyor. Fakat onun bütün arzuıu üzerinde
ki boykot damga•ını kaldırmaktı. Ona muvaf

fak olabildiği için, rollerin cin.ine l!_ek 
ehemiyet vermiy_or, -

s inema büyük bir inkılap 
geçirdi: aeş. bizler, sine

macılığın bu tekamülünden o ka
dar bahtiyarız ki ... Artık işaret
ten kurtulduk, konul}uyoruz. ve is
tediğimizi iyice ifade ediyoruz.. 

Holivut bana "Konser" ismindeki 
filmde bir rol vermeğe kalktı. 
Ben alman olduğum için başka 
türlü konufamaz.dım, onun için e

vime dönmiye karar verdim. 

Su dönüı o kadar acı idi ki .•• 

Bütün Holivut bana "uğurlar ol
sun,, diyordu. Son dem yaklaştı. 
Greta Garbo, elinde bir demet çi
felıle geldi ve selamlar gibi inci 
gerdanlığını attı... Kızım onu, 
kıymetli bir hatıra olarak saklar 
durur. 

Ondan sonra çevirdiğim film
ler malum. Marlen Ditrih'le "Ma
vi Melek" i çevirdik. Berlin'e gel
dim, birçok filmler de Berlin'de 
çevirelim. 

Şimdi "Rober Koh" imıincle 
heyecanlı bir Film çeviriyorum. 

Bir •anatkar için en büyük mü
kafat, sanatına karıı alaka göster· 
mektir. 

Emil Bankü 

i ....................................................... i 
• ı 

1i- • 

Güzel /rene Dunne, Charle• 
Boyer ile çevirdiği •on /il
minde kuvalürünü değiıtir-

mİ.§ ve böylelikle yepyeni 
bir tip yaratmıştır 

• 

• 
ı= 

POfTA..rı 
Charles Lioyer"nin frene Dunne ile 

birlikte çevirdiği filmi büyük bir mu
vaffakiyet kazanmıştır. Charles Boyer 
bu yakınlarda Fransa'ya dönmek ni -
yerindedir. Fakat hareketinden önce, 
Deanna Durbin'le bir film çevirecek -
tir. 

• 
"Üç .<:i/ahşorlar"" gibi. don fuan da 

sinemanın e.ş_kimiyen kahramanların -
dan biridir. ]ohn Barrymore, Mosiou
kine ve Duglas Fairhanks'dan sonra, 
Erro/ Flynn de Sevilli çalgıcının rolü
nü yapacakttr. 

• 
Fransa, büyük ihtiliilin 150 inci yıl

donümünü büyük bir törenle kutlamı· 
ya hazulanmaktadır. Bu vesile ile, sah
ne vazii Maurice ele Lannonge "Vatan 
aşkı"' adlı ve mevzuu fransız ihtilili o
lan bir film çevirecektir. 

Pamuk Prensesten 

sonra cizmeli kedi 
• 

"Pamuk prenses ve yedi cüce" adlı 
filmin kazandığı büyük muvaffakiyet, 
her tarafta bu gibi filmler çevirmek ar
zusu uyandırmıştır. Bu arada da "Ciz 
meli kedi" masalının filme alınacağı 

haber "'eriliyor. Fakat. acaba Çizmeli 
kedi, Pamuk prenses kadar güzeı oıcı • 

cak mı? yahut da. rakipleri Walt Dis. 
ney r canlı bir tip yaratabilecek • 
lcr mi ?. 
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inhisarlar Vekilimizin izahları 

B. Rana Tarhan i~kilerde alkol 
dere<esinin azala<ağını söyledi 

Maarif Vekilimiz eski harflerle etüd kitaplarının 
kitapevlerine konulması hakkında beyanatta bulundu 

(Başı 1 inci sayfada) 

le) söz almış, bu mütalcada bir rücu ol
duğunu söylemiş ve demiştir ki : 

"-Biz şimdiye kadar yaptığımız 

büyük inkilapların hiç birisinden rü • 
cu edemeyiz. Kanun mutlak surette bi· 
ze cetvel, defter diye tasrih ediyor. 
Kitaphane dediği şey de ancak üniver
site gibi ve büyük kütüphaneler gibi 
entcllcktücllcr için bir vesika ile giri
lecek yerlerdir. Binaenaleyh böyle bir 
tefsiri Büyük Millet Meclisi kabul e
demez. Binaenaleyh mazbata muharri
ri buraya gelsin bu kanunun neresin
den böyle bir mana çıkarıldığını izah 
etsin ... 

Kemalettin Karni (Erzurum) bir in· 
kilap kanununun onuncu yılında tef • 
sire muhtaç olacağını biç bir vakit zan
netmek istemediğini söyledi ve o za • 
man ilk mektepte olanların şimdi ü • 
niversite talebesi olduklarına işaret e· 
derek dedi ki : 

"-Bu bakımdan mektep kütüpha· 
nelerine eski harflerle basılmış kitap· 
ların etüd kitabı namı altında konma· 
sında ne fayda ve ne de lüzum vardır. 
Bununla beraber bir tefsir meselesi 
değil ,fak ~ bir tesis mevzuu olarak 
Maarif V wkaleti ve yahut maarif en • 
cümeni blze gelebilir ve diyebilirdi ki, 
milli kitap saraylananzın zenginleş • 
mesi ilim ve sanat değeri yüksek olan 
eski eserlerimizin zayi olmaması ba • 
kımından b kütüphanelerimizde 
Maarif Vekn tinin selahiyettar ku • 
rumlarının ka ariyle satın alınabilmeli 
ve saklanabi elidir; bu da sadece bas
ma ve yazma nadir eserlere inhisar et
melidir. Bunun haricinde böyle bir tef 
sir karariylt: eski harflerin mektep 
çatıları altın girmesine lüzum ve ih
tiyaç gösteri esini doğru bulmuyo • 
ruın.,, 

M aaril V ekilimizin cevabı 

Bu ınütale 1 rdan sonra Maarif Ve
kilimiz söz a dı ve şunları söyledi : 

"- Arkad lar; bir irtica ve yahut 
rücu meseles asla mevzuu bahis değil· 
dir. Mevzuulı ıis olan şey, ilmi tet • 
kikler yapılırken bugün yeni harfler ~ 
le basılmamıı ve basılması müşkül ki
tapları, bu kitapları tetkikle muvazzaf 
müesseseleriınue sokabilmektir. Me -
sela üniversi edn tarih ve yahut ede
biyat kısmın< her hangi bir ilmi me· 
seleyi tetkik etmek için bir vesikaya 
müracaat edil c~ktir. Bu vesika bugün 
mevcut değils almak lazımdır. Bunu 
alamıyoruz. Me ela Naima tarihi yok· 
sa dışardan a aımyoruz. Evelce varsa 
kalmıştır. On için böyle bir müsaa • 
de istiyoruz. K ldı ki ilk mektep, or
ta mektep, lis unlar mevzuubahis de 
ğildir. Maari V ekaletiniz pek güzel 
takdir eder k hangi yerlerde bu nevi
den eserler v s ka mahiyetinde tetkik 
olunur. Bunu t tup da genç ve küçük 
çocuklar elin verecek değildir. (Al-
kışlar.) 

Mazbata muharririnin 
m u lalaaları 

İki arkadaş nın genç heyecanla • 
rını takdire ş yan gören maarif encü -
meni mazbat< muharriri B. İbrahim 
Alaeddin Gö , bahis mevzuu kanu • 
nun on bir se n evel çıktığını, yeni 
türk harfleriı ı doğuşunu hedef tut • 
tuğunu ve tabıı bu maksat altında eski 
hadlerin büt devlet müesseselerin· 
de, mekteple de dahil olduğu halde 
el altında ku l nılmasını yasak ettiği· 
ni söyliyerel , .ledi ki : 

ren bütün eski harflerle intişar eden 
bütün gazete kolleksiyonlannı almak 
icabetse, almıyacak mıyız?. Tabii ala
cağız. Kütüphaneler için eski harfler
le intişar eden bir tek varaka • 
yı bile alacağız. Hatta el ya -
zısını bile alacağız. Faraza Tarih ce -
mi yetinde; faraza Naima, Raşitten bil
mem Cevdet Ulvi tarihlerine kadar bü
tün vakanüvislerin eserlerine kadar 
bulundurmak icabetse ki bunlar şim -
di vardır • eksikse bunları almak la -
zım gelmiyecek mi?. Yakın zamanın 

tarihlerini öğrenmek icabetmiyecek 
mi?. Tabii icabeder. İşte tefsirin mak
sadı bundan ibarettir. Ben ümit ede -
rim ki genç, heyecanlı arkadaşlarım 
da bu maksadı gayet tabii bulurlar. 
(Bravo sesleri, alkişlar). 

Okul ve kültür kurumları 

Ziya Gevher Etili tekrar söz aldı: 
"- Rücu başka ,irtica başkadır, de

di. Eski harflerle etüd kitaplarının 

üniversiteye lazım olmasını tabii bul
duğunu söyledi : 
"- Burada, dedi, üniversite bahsi 

yoktur. Kanunda okul ve kültür ku
rumları diyor. Okul; ilk mektep, or -
ta mektep ve sairedir.,, 

Dr. İbrahim Tali Öngören (Diyar
bakır) Burada okul tabirinin ilk mek· 
tep olarak alındığını, böylelikle bir ilk 
mektep mualliminin kendi mektebine 
lazım olan birçok eski kitaplar alabi
leceğini, kendisinin on dört vilayetin 
başında bulunmasının verdiği bir ka • 
naatle yeni harflerin bütün ..-atandaş
ların beyninde henüz sinmediğini kay
dederek dedi ki : 
"- Onun için maksat ne ise, Maarif 

Vekaletinin yüksek düşüncesi ne ise 
açıkça yazılmalıdır. Yeri tasrih edil--"· ,___._,. ..,...ı.. .._,1.-lu:I•~ 'Rn lr::ll -

nun elde oldukça bir ilk mektep mual-
limini mesut edemeyiz. Çünkü kanun
da okul tabiri vardır. İlk mektep de 
orta mektep de lise de okuldur.,, 

Okul tabirinin bütün mektepler i· 
çin kullanıldığı cevabını veren maz· 
bata muharriri B. İbrahim Alaattin 
Gövsa (İstanbul) kitap evlerinin Ma
arif Vekaletinin bütün kitapanelerinc 
§amil olduğunu anlattı. 

Tekrar kürsüye gelen Ziya Gevher 
Etili,okul kelimesinden bahsettiği za
man yalnız ilk mektep demediğini i
şaret ederek dedi ki : : 

"-Kelime oyunu yapmıyalım. Maz
bata muharririnden soruyorum: kül -
tür kurumları, kitapevleri ne demek
tir? Bilen varsa izah buyun.unlar. E· 
ğer kültür kurumu maarif cemiyetini 
kastediyorsa bir hususi müessese için 
kanun yapılmaz. Bir t-efsirde maarif 
cemiyetinin ismi ne için geçer. anlaya
madım.,, 

M aaril Vekilinin izahları 

B. Hasan - Ali Yücel tekrar söz al

dı : 
"- Kelime oyunu bilmiyorum, var 

mıdır, yok mudur? Fakat kelime var· 
dır ve kelimelerin de manaları vardır. 
Eskiden mektep, şimdi okul dediği
miz şey içinde okutanlarla okuyanla
rın bulunduğu yerdir. Binaenaleyh Ü· 
niversite de bu umumi şeyin içerisine 
dahildir. (Gülüşmeler, alkışlar). 

O halde okul, ilk mektepten en 
yüksek derecelere kadar bütü~ tahsil 
müesseselerini içine alan yerdır. 

Ziya Gevher Etili (Çanakkale) -
İlk mektepler de m~? 

Evelce çıkmış olan kanun bu şekil
de tefsir edildiği takdirde herhangi 
bir baş öğretmenin ilk okula Keşfüz
zunun kitabını alırsa biz onu tecziye 
ederiz. Çünkü bizim verdiğimiz liste
ye dahil değildir. Maarif Vekaletiniz 
hangi kitabın ilk okulda okunması la
zım geldiğini her halde takdir eder.,, 

Maarif Vekilinin bu izahatından 

sonra Dr. İbrahim Tali Öngören (Di
yarbakır) ın "kanundaki oklll kelime
sinin kaldırılmasını teklif eJen" tak
riri red ve mazbata aynen kabul e
dildi. 

İ nhisa rlor bütçesi 
Bundan sonra inhisarlar umum 

müdürlüğü bütçesinin müzakeresine 
başlandı. Evela söz alan Ziya Gevher 
Etili (Çanakkale) içkilerin derecesini 
düşürmek meselesine temas etti, bu
nun bir milli sıhat davası olduğunu 

anlattı, 50 derece rakının balkın ha
yatını tehdit edecek bir afet olduğu· 
nu söyledi: 
"- Rakı yalnız şehirlere mahsus 

bir lüks değildir. Evlerimizın içeri
sine, köylerimizin içerisine girmiş

tir. Köye kadar intişar eden bir zehir· 
dir. Sıhiye Vekaleti bunun önlenme -
sini resmen yazmış ve istemiştir, fa
kat tatbik edilmemiştir. Tedbirler ni
çin alınmamıştır, Vekilden soruyo
rum . ., dedi. 

Ziya Gevher Etili'nin sözlerine ta· 
maıniyle iştirak ettiğini söyliyen Dr. 
İbrahim Tali Öngören, içkinin mem -
lekete büyük zararlar yaptığını mi
sallerle kaydettikten sonra, yeni a -
çılan dükkanlarda içki satılmaması, 

İsviçre'de olduğu gibi herkesin ala
maması için beş kiloluk galonlarda 

bi ;edbirl;;.-alı~lıii~~~ği~f"söyfe<fı~-
.. - Gerçi varidat meselesidir. Fa

kat senede içki yüzünden kaç vatan
daş kaybediyoruz .... ,, dedi. 

Dr. Osman Şevki Uludağ, bir he· 
kim olarak içkinin aleyhinde bulun
makta olduğunu söyledikten sonra 
yalnız sert değil, aşağı dereceli içki -
}erin de vücuda fena tesir ettiklerini, 
fakat dünyada sert dereceli içkiler 
kullanılmasına doğru bir temayül ol· 
duğunu kaydetti. 

İnhisarlar Vekaletinin bir ahlak 
müessesesi olmadığına işaret eden 
Dr. Sadi Konuk (Bursa) dedi ki: 

"- İspirtonun derecesi aşağı da 
olsa, yukarı da olsa gene isııirtodur. 
Yüksek dereceli diye bir ayrılık gös· 
termeğe de imkan yoktur. 50 derece· 
lik rakı ne ise 10 - 14 derecelik şarap 
ve bira da aynıdır. Yalnız kalite itiba
riyle fark göstermemekle beraber az 
çok içilen, a;ı; veya çok ı~il~esi iti~a: 
riyle bir fark olur ki neslın tahrıbı 
mevzuubahis olursa alkolün hepsi ni
hayet alkoldür. Binaenaleyh bu gibi 
işler üzerinde İnhisar Vekaletinin 
harekatının tahdit edilmesi taraftarı 
değilim.,, 

Ruşen Bartın (Samsun) - Hafif 
dereceli içkilerin fiyatlarının ucuzla
tılmasını istedi vebu arada bira ve şa
rabı zikretti. 

Tekrar söz alan Ziya Gevher Etili, 
doktorların bu mesele üzerinde daha 
hassas olmaları lüzumuna iyaret etti 
ve bu işin gün geçtikçe mühimleşen 
milli bir sıhat davası olduğunda ısrar 

etti. 
''- Milletin sıhati bedel olan bu 

işi çok ciddi konuşalım ve ~OK ric~ e
derim memleketin en otorıter tabıp -
leri gelsinler burada laf söylesinler. 
Hükümetin mevcudiyeti ve politikası 
mutlaka milletin sıhati işinde amil ol-
malıdır dedi. (alkı§lar) 

Meselenin ehemiyeti 

kışlar). 

Bundan sonra söz alan birçok ha
tipler mesele hakkında mütalealarını 
söylediler. Bay Rasih Kaplan bunun 
evela terbiye ve ahlak meselesi oldu
ğuna işaret etti ve bira fabrikasının 
İnhisar Vekaleti tarafından idaresini 
istedi. 

Mehmet Aldemir (İzmir) İspanya 
anasonlarına rekabet edecek kadar ka
litesi yüksek olan anasonlarımızın in
hisarlar idaresinin aldığı bazı tedbir
ler dolayısiyle 15-20 kuruşa kadar düş 
tüğünü söyledi. 

Dr. Münif Yegena, içkiden gele -
cek zararları önlemenin bir derece işi 
olmaktan ziyade bir telkin ve propa
ganda işi olduğunu anlattı. 

Barut meselesi 
Kemal Ünal (İsparta) - Barutun 

diğer inhisar mevzulariyle gelir bakı· 
mmdan bir mukayesesini yaptı ve ka.. 
rın azlığını rakamlarla tebarüz ettir
di: 
"- Memleketin iç kısımlarında, de

di, barut tedariki mesele olmuştur. 

Barut ve patlayıcı maddelerin satışı 
diğer inhisar maddelerine göre büyük 
hacimde olmadığı için bunların satı
cıları kafi derecede rağbet göstermez
ler.,. 

Hatip sözlerini bu mesele üzerinde 
ihtiyacı karşılıyacak bir hal tar.ıı tek
lif eden şu cümlelerle bitirdi: 
"- Eğer diğer maddelerde olduğu 

gibi bunda da bire 3-4 kazanç temin 
ediyorsa bu fedakarlığa katlanmak 
zaruridir. Bu patlayıcı maddeleri in
zibati takayyüdatından sarfınazar 

bunları kabul ederiz. Böyle 60 santim 
gibi gayet cüzi bir kar temin eden bir 
maddenin ya ıatıgını serbest bıraka· 
lım. Yalnız zabıta takyidatı altında 

bulunsun. Devlet de 650 bin lira gibi 
bir para için milleti tazyik altında 
tutmasın. Yahut da maliyeti yüksekse 
ve böyle bir şey yoksa, burada bir yan 
lışlık varsa, tahmin etmiyorum ama, 
bunu anlıyalım. Buradaki satış raka
mı 1.770.000, maliyet 1.074.000 arada
ki fark 650.000 dir. Eğer bütçenin di
ğer muhafaza ve kaçakçılık masrafla
rı gibi umumi masraflar için hisse a
yıracak olursak bu 650.000 lira da çok 
azalacaktır.,, 

Alkol derecesinin tesiri 

Dr. Ali Suha Delilbaşı (Kütahya) 
Kendisinin B. Ziya Gevher Etili'nin 
fikirlerine tamamen iştirak ettiğini 
söyledi, dedi ki: 

"-Esasen biz hekimlerin sıhat me-

bi~*İiekimsıfatiYte 'ciüşü'n'ebiteceğimiz 
tek mesele sıhat meselesid ir. Sıhat 
meselesi mevzuubahs olduğu zaman 
filanca idarenin bütçesine tesir yapa
cak, filan müessese zarar edecek di
ye bir şey dü!tilnemeyiz. İlmin bize 
verdiği şeyleri söylemek lazımdır. 
Memlekette bir alkol meselesi vardır. 
Fakat bu iddia edildiği gibi değil· 
dir. Derecesi 50 de olsa, 35 de olsa 
aynı tesiri yapar diye bir iddia varid 
değildir. Yaşıyan bir mahlUkun üze· 
rine alkolün tesiri gram hesabiyle ta
yin edilmiştir. Bir adamı öldürmek i
çin defaten 7 yahut 8·9 gram alkol 
osepsiyonu kafi geliyor. 
Şu halde eğer biz 50 derecelik al· 

kolü makul bulursak doğru olmaz. 
Buna müsaade edersek bu adamcağı
zın defaten alacağı miktarı asgari bir 
miktar olarak farzetsek dahi bunun 
vücudunda enıicesinin muhtelif yer
lerinde hasıl edeceği tesir 40 derece
lik, 12 derecelik ve hatta daha az de
recelik bir alkolUn tesirinden çok da· 
ha yüksek ve çok daha kuvetlidir.,, 

Hatip köylerde eğlence deyince ha
tıra 15 şinden 80 nine kadar bütün va
tandaşların rakı içmesi hatıra geldiği
ni söyliyerek tedbirler alınmasını is
tedi. 

Tütün meıeleıi 
B. Kamil Dursun (İzmir) Tütün a

lımı üzerinde müstahsillerinin şika -
yetlerine temas etti ve İnhisarların 
mübayaa için kurdukları şirketin mü· 
bayaa memurlarının piyasayı iyi tet -
kik ederek köylere gitmelerini istedi. 

Vekil in izahları: 
Projenin umumi heyeti üzerinde 

ba§ka söz istiyen olmadığından Güm
rük ve İnhisarlar Vekili B. Rana Tar
han kürsüye geldi ve 9u izahatı verdi: 

Sulh ve 
Balkanlar 

(Başı ı. inci sayfa.da) 
sız kalmak, antant doıtluğunu 
daha müspet, ileri ve faal bir 
safhaya geçirmekte mütkülat çe
kilmit olsa bile, onu hiç olmazsa 
parçalayıcı ve biribirine düıürii· 
cü tahriklere karıı müdafaa et
mektir. Times gazetesinin Bulga· 
ristan hakkındaki temennileri, 
ilk günlerindenberi Balkan an
tantı devletlerinin de sarsılmaz 
ar;ıusunu teşkil etmittir. 

Balkan antantım sevmemek ve 
istememek, onun vücudunu her
hangi bir geniıleme ve ilerleme 
hareketine kal'§ı sed telakki et • 
mekten başka bir feyle izah edi
lemez. Çün,kü antantın, ya•nız 
kendi bölgemize has ve münha
sıran barııçı olmak karakteri ta
nınmıttır ve timdiye kadar onun 
bu karakteri aleyhine iftira bile 
edilmek mümkün olmamıftır. 

Dikkat edilecek ikinci nokta, 
Balkan antantını teıkil eden dev. 
letleri-n sulha olduğu kadar, ken
di hüriyet ve istiklallerine bağlı 
bulunmaları, ve bilhassa tam bir 
hüriyet ve istiklalin şartları ne · 
ler olduğu hususundaki şuurları 
ve isabetleridir. Antant devletle
rinden herhangi biri'ne tevcih e
den herhangi bir darbe, bir in
san vücudunun herhangi bir nok· 
tasmdaki ağrı gibi, bütün anla
şık devletler üzerinde derin tesi
rini hissettirmiştir. Herkes emin
dir ki Balkanlara inen darbe, 
münferit ve mahdut kalamaz: 
bu devletler emniyet ve müdafaa 
için nasıl bir kül iseler, müdaha· 
le ve tecavüz için de öyledirlel'. 
Müdahale ve tecavüzün tedrici 
olması, tam olmasını geciktirir, 
fakat alıkoyamaz. 

Bizler ağır hataları tarihlerde 
okumaktan usandık. Balkan dev
letlerinin ayrı ayrı milli tarihle· 
ri, bir defa da, devamlı bir ted· 
bir, isabet ve baıiret devrinin 
hikayesini yazsınlar. 

F. R. ATAY 

cedeki alkolleri mümkün olduğu 
kadar ortadan kaldırmağa çalı§· 
maktır. (Bravo sesleri). 

Fakat bunu tedrici yapmak zarure· 
tini hissetmiştir. Bu ba§langıçtır. Ga· 
yeye doğru gidilecektir. Ankara bira 
fabrikasını sordular. İnhisarlar ida· 
resine geçmesi mukarrerdir. Devir 
muamelesi hazırlanmaktadır •. 

Anason için mübayaatta müşküHit 
olduğunu yahut aıağı fiyat verildi
ğinden muhterem mebuslardan biriıi 
tikayet ettiler. Eğer bu muayyen bir 
yerde vaki bir hidiıe ise lutfen ıon· 
ra gelip tafsilat verirlerse meşgul o· 
}urum. Yanlış harekette bulunanlar 
varsa alakadar olur ve tekerrürüne 
mani oluruz. Bizim esaslı siyasetimiz 
anason ekicilerini himaye etmek ana· 
sonlarımıza fazla fiyat vermektir. 
Çünkü anason bize lizımdır. Bu sene 
istisna olarak Suriye' den ana&on al· 
dık. ÇlinkU mahsul bizde iyi olmadı. 
Bittabi olsaydı hariçten almazdık. 
O'mit ederim ki gelecek sene mahıu
lümliz iyi olur ve ihtiyacımızı tama
men memleketimizden temin ederiz. 

Barutun ucuzlama•ı 
Barutun ucuzlaması ve inhiaarın 

kalkmasını arkadaşımız Kemal O'nal 
temenni ettiler. Barutun ucuzlıyabil· 
meai için evela maliyetinin ucuzlama
sı lazımdır. Barutu askeri fabrikalar 
imal ediyor, inhisarlar idaresi de sa
tıyor. Bu satııa mukabil ancak % 10 

bir kar temin ediliyor. Bu % 10 dan 
vaz geçmekle, tetkik ettik, esaslı bir 
ucuzlama olmıyacaktır. Mevaddıipti -
daiyeıini ve imaliycsini ucuzlatmak 
lazımdır. Barut Uzerindeki inhisarın 
kalkmasına gelince ; bunun Unrinde 
ta eskidenberi inhisar mevcuttu. Bu~ 
bir varidat menbaı olmaktan ziyade 
inzibat noktasından da eveldenberi 
böyle olmuştur. İnhisar kalksa dahi 
bundan daha ucuz olacağı tllphelidir. 

Yugoslav Naibi 
Romaya vardı 

(Başı 1 inci sayfada) 
Prens ile Prenses bu sabah saat 9,45 

te Roma'ya vasıl olmuşlar ve kıral kı
raliçe ve Musolini tarafından karşı
lanmıılardır. Bundan sonra Kirinal 
sarayına giderek Roma valiıi Prens 
Colonna ile Yugoslavya kolonisini ka 
bul etmişlerdir. 

Prens Pol saat 11 de Musolini ve 
Kont Ciano ile görüşmüştür. 

Gazeteler, uzun makaleler neşrede· 
rek bu ziyareti selamlamakta, prens 
Pol'un halk arasında kazandığı şöh
retten bahsetmekte ve Prensin siyasi 
faaliyetinin muhtelif safhalarını ha · 
tır tatmaktadırlar. 

Roma halkının Yugoslavya Prensi 
Pol'u karşılarken gösterdiği heyecan 
Naip Prens saraya geldiği zaman ya
pılan tezahüratla ölçillebilir. Halk 
kıtaların teşkil ettiği kordonu yara
rak Kirinal meydanına yayılmış ve 
muhterem misafiri alkışlamıştır. 

Prens ile Prenses ve Kıral ile Kıra
liçe balkonda halka görünmek mec
buriyetinde kalmışlar ve şiddetle al -
kışlanmışlardır. 

Prens Pol ile Prenses Olga, öğle -
den biraz sonra Kirinal sarayından 
çıkarak villa Savoie'ye gitmişler ve 
saat 12,30 da kıral ve kıraliçe tarafın
dan şereflerine verilen ziyafette hazır 
bulunmuşlardır. 

Mezarları z ·.1aret 
Yugoslavya hariciye nazırı Marko -

viç Prens Pol ile birlikte Pantheon'u 
vatan mihrabını ve ihtilalde öelenle -
rin mezarlarını ziyaret ettikten sonra 
derhal ikamet ettiği otele dönmüştür. 

Muhtelif tema•lar 
Roma, 10 a.a. - Musolini öğleden 

sonra Markoviç'i kabul etmiştir. 
Yug,...-;lav naibi Prens Pol Venedik 

sarayına giderek Musolini'nin Krinal
da kendisine yaptığı ziyareti resmen 
iade eylemiştir. Halk prensi hararetle 
alkışlamıştır. 

Fransız • İngiliz - aovyet 
ittifakını iatiyenler 

Londra, 10 a.a. - Müstakil mebus -
larclan Mia Rathbone bugün Avam Ka 
marasında yaptığı beyanatta "İngilfa 
efklrı umumiye enstitüsü,, tarafından 
yapılan ankete iştirak edenlerden yüz
de 87 nin bir ingiliz • fransız • rus it· 
tifakı lehinde cevap verdiklerin ibil • 
dirmiştir. 
..1 l lll l lll l lll l l lll l lll l lll l llll lllll IJI\., 

~ UL U ~ 
~HALKEVLERI DERGISIE .. -: tlLKÜ'nün Mayıs 1939 tarihli : 
:S 75 inci sayısı çıkmı9tır. İçinde- -
: kileri sırasiyle yazıyoruz: : 
: 23 Niaan Fuad K6prülü. - 'Mil· :5 
:S ıt §cf'ten Halkevlerine direktif· : 
: ler. - Anadolu Mektebinden bir -
5 hatıra. Ş. A. K. - XVI - XVIII E 
: inci asırlarda saraylardaki Sanat 
: ve sanatkarlar ile Osmanlıların _ 
5 Avrupa sanatı için olan ehemiye· E 
E ti. Heinrich Glück (Almancadan : 
5 çeviren: Cemal Köprülü). - ö- : 
: lümUnün 112 nci yıldönümü mil· _ 
5 naıebetiyle Bethoven'in hayatı : 
:S ve eserleri. Cevat Memduh Al- : 
E ter. - Kültür teorileri hakkında : 
: Prof. Dr. Şevket Aziz Kansa. -E 
: İki kız kardeg ve bir delikanlı : 
5 (Hikaye) Nahid Sırrı. - B.aşk~ : 
: memleketlerde beden terbıyesı : 
: Nüzhet Abbas. - Köyümden ttir-E 
5 killer (Şiir) C. Miroğ/u. - Gaz- -
: neli Mahmut, Gazne Devletinin : 
S menıei ve karakteri meselesine 5 
: dair A. Yakubovskiy (Ruscadan : 
: çeviren: A. Caferoğlu). - Milli : 
S edebiyat devri şiir sahasında A- :5 
E §ık Tarzı tesirleri Fevziye Ab- _ 
: dullah. - Ortazaman Türk • ta- : 
5 lim dilnyaaında yaganan hayata = 
: dair Prof. A. Mez (Almancadan : 
5 çeviren: Cemal Köprülü). :5 
= NOTLAR ve İKTİBASLAR = - -: Ankara Mahkemei Şer'iye ıi~ : 
: cillerinden tahliller Hasan Feh- : -E mi, - Halıcılık hakkında tetkik· : 
5 ler H. T. Dağlıoğlu. : -2 AYIN HABERLERİ -
E Altıncı BüyUk Millet Meclisi _ 
5 - Yeni kabine - Dünya içinde : 
5 Türkiye. : 
: HALKEVLERİ HABERLERİ _ 
5 İhtilUlar hakkında N. K. - : 
5 Halkevleri çalışmaları - C. H. E 

"- O zam gene mazbata muharri· 
ri sıfatiyle m rif encümeninde bu • 
lunmuş olmak itibariyle iyi bilirim ki 
kanunun ma ıdı etüd, müracaat ki -
tabı olmak i; re eski harflerle basıl
mış kitapları devlet müessese ve kü • 
tüphanelerin n kaldırılmasını asla 
istihdaf etm ordu. 11 sene evel dahi 
bu maksadı g etmemiş olan bir kanun 
bugün aynı ı ksadı gözetebilir miy • 
di ? 

Çünkü bugun yeni türk harfleri ga
yet kuvetlenmıştir. Onu müdafaa ede· 
cek nesil 20 y şındadır. 20 yaşındaki 
gençler eski rfleri bilmiyorlar. Ve 
kıymetli ark ışım Kemalettin KB.mi 
de bunu teyit buyurdular. Kezalik bu
gün yeni ha fleı in, bir kaç yüz metre 
ötede gördü ütnüz kütüphanesi bir a
bide gibi kurulmuştur. Ve kurulmak 
üzeredir.,. 

Bir etüd kitabı olarak eski harfler
den halen istifade edildiğini söyliyen 
hatip dedi ki : 

Maarif Vekili Ha5an • Ali Yücel 
(devamla) - Evet ilk mektepler. de ... 
(Kültür kurumları) tabirine ~elı~ce; 
kurum eskiden kullanılan ve şımdı de 
kısmen kullanılmakta olan (müesse
se) nin mukabili (kurmak) tan gele~ 
bir kelimedir. Böylece (kurum) tabı· 
ri çıkmıştır. Kültür kurumu maarif 
cemiyetinin ismihasıdır. Burada kul
lanılan ismicemidir. (Kültür kurum
ları) deyince (maarif ~ü~e;;sesel~ri) 
manası anlaşılır. Onun ıçın cemı ve 
müfret olduğuna göre bu kelimenin 
mahiyeti değişiyor. 

Kitaplar meselesine gelince; ilk o
kullarda, orta okullarda ve liselerde 
okul kütüpanelerine alınacak kitapla
rın listesini Maarif Vekaletiniz bu 
mekteplere gönderir. Binaenaleyh fa· 
lan ilk okuldaki baş öğretmen arzu 
ettiğine göre kitap alıp çocuklara v~
remez. Eğer böyle yapmış olsa Maarıf 
V ekaletinizin yapması lazım gelen 
murakabe vazifesi yapılmamı~ olur. 
Bu vazife yapılmaktadır. Arkadaşı
mın bu bakımdan müsterih olmasını 
rica ederim. 

Bu işin bir nüfus, bir sıhat mes~le: 
si olduğunu söyliyen Bayan Mihrı 
Pckta!} (Malatya) dedi ki: 

" - Kürsüye çıkan doktor arka· 
daşlarımız bizi biraz hayrete d~şü~
düler. Biz onlardan daha kuvetlı bır 
müdafaa isterdik. Vakıa votka şudur, 
viski budur ama bunların hiç birisi ra
kı ile kabili kıyas değildir. Bu herhal· 
de daha sert bir içkidir ve aıhat üze
rinde yapacağı tesir de diğerinin ya
pacağının aynı değildir. Arkadaşları· 
mızdan biri de: gençlerin biraz içme· 
si lazımdır, dedi. 

Bu iddiayı katiyen ve katiyen ka· 
bul etmiyorum. Gençler içki içmeğe 
muhtaç değildirler. Gençlikleri neşe -
lenmeleri için kafidir. Başka bir şeye 
ibtiY.aç Y.oktur. .(Bravo sesleri ve al· 

"- Alkolün mazarratı, alkolden na· 
sıl kurtulunur, bunlar hakkında söz 
söylemek bendenize düşmez. Müsaade 
buyurursanız yalnız vekalete tealluk 
eden kısma arzıcevap edeyim. YUk
sek meclisce malQmdur ki hükümctin 
programında yüksek alkolli.i içkilere 
karşı mücadele edileceği yazılıdır. 
Buna uyarak İnhisarlar Vekileti tet· 
kikatta bulundu ve §Öyle bir program 
çizdi ve bunu da heyetiveklleye arz
etti. Program ıudur: 

Bira·nm ve farabm resimlerini 
indirmek bunların ıatıımı müm
kün olduğu kadar kolaylqtır
mak, rakı aabtmı kolayla,tmnamak 
ve şimdilik 40 derecelik bir rakı 
yapıp piyasaya çıkarmaktır. Bu 
program tabii bir başlangıçtır. 
Hükümetin arzusu yüksek dere-

Tütün için yUkıek fiyatla piyaaa 
açtığımızdan giklyet buyurdular. YUk 
sek fiyatla açarlar ki, tUccar da ona 
göre yüksek fiyat venin diye .. Demek 
bunun bazı yerlerde akıi tesiri olu • 
yor. ZUrraın mUmkUn oldufu kadar 
yUkıek fiyatla tütününü •atabilmesi
ni temin için alAkadar memurlarımıza 
direktif verilmittir . ., 

Vekilin bu izahatından ıonra proje· 
nin maddelerine geçildi ve İnhiearla
rın yeni ıene bUtçeıi, varidat 
50.763.260; masraf 8.656.458 lira olarak 
kabul edildi. 

Kamutay dUnkU toplantıda Sıhat ve 
İçtimai Muavenet Vcklleti te1kilat 
ve memurları hakkındaki 3017 sayılı 
kanuna ek projenin de ilk görüşmesi-

5 P. nin tertip ettiği müsabakalar -
: - Ressam Cemal Benim'in ve ta- E 
5 !ebelerinin ıergisi - Halkevleri E - -: ne§riyatı. : 
5 FİKİR HAYATI : 
: Bir okuyucunun notları - Ncı-E - -: riyat Kongresi - Resim ıergi- : 
5 sinde - Süleyman Bahri. Nıhid : - . = : Sırrı. : 
E BİBLİYOGRAFYA : 
: Donald Everet Webster, "The E 
:E Turkey of Atatürk, Social pro-
:S ce11in the Ttirkish reformation" --

"-Yarın Ankara'da bir umumi kü
tüphane açıldığı zaman mesela: Tas -

· · f 'miveka i'den itiba· 

ni yapmıştır. 
Kamutay yarın saat 15 te toplana

caktır. 

: Peyami Ermen. - Nahid Sırrı -
: "Anadolu Yol Notları" F. Ab- : - -: dullah. -

= = - -.,11111111111111111111111111111111111111 ... 
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Sovyet İngiliz görüşmeleri 

Sovyetlerin istediği ıudur: 

Sovyet taahhüdleri askeri 
anlaşmalarla tamamlanmalı 

Garanti Baltık devletlerine 
de teşmil edilmelidir 

ı .
1 

(Ba~ı l. inci sayfada) 
ngı tere ve F 

edecekt" B ransaya derhal yardım 
h .. k.. ı~ . ununla beraber lngiltere 

u umetının b 
Sovyetler a· ~ ?1~kabil tekliflerinde 
şu veya bu d~lığı~ın orta Avrupa'nın 
hiitler dola ~letıne karşı aldığı taah
geçmesi tat~ı~le askeri hareketlere 
re'den .. dırınde Fransa ve lngilte-

' mutekabT rak alac - 1 ıyet esasına dayana-
kında h'ag~_herhangi bir yardım hak

ıç ır kayıt mevcut değildir. 

Çemberleyn'" · hl 
Londra 10 111 ıza an 

s d ç ' a.a. - Avam kamara-
dı~r a~fo:~ber!eyn ingiliz tekliflerine 
yona . ova da neşredilen deklaras-

B u ~~t ederek demiştir ki : 
ti taraf e deras.yo~un ingiliz hüküme
yanlış ın 

1 
an ılerı sürülen tekliflerin 

geld . •. an aşılmış olmasından ileri 
lerd;g~ anlaşılıyor. Hükümet geçen -
rine k oğu Avrupasının bazı devlctle-
1 arşı muayyen tcahhütlerde bu-
unmuştur. 

İngiliz h .. k . 
sov .. .. u Ümeti bunu yaparken 

Molotof'un bu cevabı cuma günü 
Moskova'da İngiltere sefiri Scedes'e 
tevdi etmesi veya milletler cemiyeti 
konseyinin içtimaı münasebetiyle cu
martesi günü Cenevre'de bulunacak 
olan Potemkin'in bu cevabı bizzat 
Lort Halifaksa' getirmesi ihtimal da
hilindedir. 

Sovyetlerin asgari §artları 

Londra'nın sovyet mahfillerinde 
öğrenildiğine göre Moskova'nın ingi -
liz planına iştirak etmek için ı !eri sür
düğü asgari şartlar şunlardır : 

ı. - Sovyet taahhütlerinin askeri 
anlaşmalarla tamamlanması , 

2 - Garantinin Baltık devletlerine 
de teşmili, 

L_A ____ N ____ D_A_ç_ 
NÖBETÇIECZANELR 

: Ankara eczanesi Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 

: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve sakarya ,, 
: Ege ve Çankaya ,. 
: Sebat ve Yenişehir 
: İstanbul eczanesi 
: Merkez eczanesi 

ACELE iMDAT 

Bir yaralanma, bir kaza, _fevkalide bir haı
tahk vukuunda acele ımdat istemek için 
belediyeler hastanesine (2257) numara 
ile telefon edilir. 

Lüzumlu Telefon Numarati.rı 
Yangın ihban: (1521). - Telefon müraca

at: Şehir: (1023·1024). - Şehirler arası: 
(2341-2342). - Elektrik ve Havagazı a
rıza memurluğu: (1846). - Mesajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Taksi telefon 
numaralan: Zincirlicami elvan: (2645-
1050-1196). - Samanpazan civan: (2806 
-3259) •• Yenişehir, Havuzbaşı Bizim 
taksi: (~848), - Çankırı caddesi, Ulus 

taksiıi: (1291). - latanbul taksisi: (3997) 
Devlet demiryolları Gar istihbarat ve 
müracaat memurluğu: (1788). 

Otobüslerin ilk ve son seferleri 

Ulus M. dan K.. dere'yo 6.45 
K.. dere'dcn Ulus M. na 7.15 
Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 
Ulus M.. dan Dikmen'e 6.30 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Keçiôren'e 6.00 
Keçioren•den Ulus M. na 6.30 
Ulus M. dan Etlik'o 6.30 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 
Cebeci'den A. fabrıkalara 7.00 
As. fabrikalardan Cebeci'ye - .-
Yeniıehir'den Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Yeniıehir'e 7.10 
S. pazarı'ndan Akkopru'yo 6.15 
Akköprü'den S. pazarına 7.30 
Bahçeli evlerden Ulu& M. na 7.45 
Ulus M. dan Bahçeli evlere -.-

23.00 
23.20 
23.00 
23.20 
20.00 
20.30 
21.00 
21.30 
21.00 
21.30 
23.00 
23.00 -.-
17.00 
23.00 
23.00 

7.00 
9.45 
-.-
20.00 

tir ~et h~ukumetini bu teahhütlere iş-
tek~.; davet etmedi, zira böyle bir 
r k ı bazı zorlukların tevlidinden ha
h1 .. ~lmı~acaktı. Buna binaen ingiliz 
~· metı sovyet hükümetinin de in

gı ız deklarasyonuna benzer ve şu 
mealde b" 

Hükümete yakın ingiliz mahfille
rinde söylendiğine göre erkfinıharbi -
yeler arasında görü:;ımeler yap~l~s~ 
ihtimali imkansız değilse de, ıkıncı 
nokta yani Baltık devletlerinin de ga
ranti meselesi yalnız tngilter,..·nin ira
desi ile yapılacak bir iş değildir. 
Aynı mahfillerde İngiliz - Sovyet § 

müzakerelerinin bir müddet daha de
vam etmesi kuvetle muhtemt·J olduğu § 

ilave edilmektedir. 

Ulus meydamyle İstasyon arasında her 
beş dakikada bir ıefer olup tren zaman
lan seferler daha sıktır. 
Ulus meydanıyle Yeniııehir, Bakanlıklar, 
Cebeci. Samanpazan arasında saat 8 den 
20 ye kadar vasati her beı dakikada; sa
at 20 den 21 e kadar her on dakikada; sa
at 7 den 8 e ve 21 den 23 e kadar her 
onbeıı, yirmi ve otuz dakikada bir mun
tazaman seferler vardır. 

t ki" ır deklarasyon yapmasını 
Şimal clevletlerinin vaziyetleri 

Ankara Borsası 
10 Mayıs 1939 fiyatları 

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Briıksel 
Atina 
Sof ya 
Madrid 
Varşova 
Buda peşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

Açılıe F. Kapamt F. 

5.93 
126.6525 

3.3550 
6.6625 

28.4725 
67.9375 
50.8250 
21.5625 

1.0925 
1.56 

14.0350 
23.8450 

24.8425 
0.9050 
2.8925 

34.62 
30.545 
23.9025 

5.93 
126.6525 

3.3550 
6.6625 

28.4725 
67.9375 
50.8250 
21.5625 

1.0925 
1.56 

1-4.0350 
23.8450 
24.8425 
0.9050 
2.8925 

34.62 
30.545 
23.9025 

ESHAM VE TAHViLAT 
1933 İkramiyeli 
Ergani 
1938 % 5 
İkramiyeli 
1934 % 5 
Hazine tahvili 
Sivas - Erzurum 
HattI 1s. ı. 
Sivas • Erzurum 
Hattı İs. lll. 

19.- 19.05 

19.- 19.-

44.- 44-.-

19.53 19.53 

19.67 19.67 
1.125 1.125 ıı Reji 

~~================~v 

Büyük bir Avrupa 

otomobil yarışı 
Roma 10 a.a. - İtalyan otomobil 

kulübü büyük bir Avrupa otomobil 
yarışı tertip etmiştir. Yarış Mayıs so
nunda başlıyacaktır. 

Muhtelif Avrupa hükümet merkez
lerinden gelecek olan otomobiller e
velce tesbit edilen yolu takip ederek 
asgari vasati süratle bu ayın 24 ünde 
Romada, 25 inde de Milano'da bulu -
nacaklardır. Roma ile Mitano arasın
da vasati sürat saatte 50 kilometreden 

..11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•~ -- --- 27 . . 
ıncı tertip ----Hava Kurumu Türk ---- -- -- --Piyangosu --- -------- -------

----- Birinci keıide 11 Mayıs 1939 dadır - -- --40.000 liradır Büyük ikramiye ------ ------
: Bundan batka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye- = 
: lerle 20.000 ve 10.000 liralık iki adet mükafat vardır... : 
: Yeni tertipten bir bilet alarak İştirak etmeği ihmal etmeyi- : 
: niz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına gir- : 
: mi• olursunuz. -- -':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtıııııııır' 

Vinç vagonu ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan: 
Muhammen bedel ve muvakkat teminat bedelleri aşağıda yazılı muhte

lif cins vinç vagonu ayrı ayrı ihale edilmek suretiyle 27-6-1939 salı günü 
saat 11 de sıra ile Ankarada İdare binasında kapalı zarfla satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin aşağıda yazılı miktarlarda teminat ile kamı
nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 10 a kadar komıs
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 425 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerin-

de satılmaktadır. (1701) 

Eksiltme 
No. sı Eşyanın cinsi 

1 

6 tonluk vinç vagonu 1 
2 
3 

25 " .. 
100 .. ,, 

Kalemin 
miktarı 

6 
1 
1 

Muhammen Muvakkat 
bedeli teminatı 

Lira Lira 

lS0.000 
85.000 

125.000 
11728 

8750 
5500 
7500 

PARKE KALDIRIM TAŞLARI 

d~ ıf eyledi :"Fransa ve İngiltere ken 
h 1 teahhütıerinin tatbiki dolayısiyle 
k~rbe ~iriştikleri takdirde sovyet hü
b metı onlara yardım etmiye amade 

Stokholm, 10 a.a. - Şimal memle -
ketleri hariciye nazırları, dEn akşam 
neşrettikleri bir tebliğde, m~mleket - § 
terinin Avrupa memleketlerı arasın
da her türlü ittifaklardan dışarıda ka
lacağını bildirmişlerdir. Bu suretle 
Oslo konferansında tasvip edilen pren 
sipler devam eylemektedir. 

Akşamları Ulus meydanından saat 23 de- az olmıyacaktır. 
ki son seferlerle bunların Ulus meyda-

Eskişehir'in Şakir Çiftliğinde emsali nadir olan (HEKTER) namı di • 
ğer kaldırım taşları çıkarılmaktadır. Bu taşların sağlamlığı mühendislerle 
inşaat sahipleri tarafından her zaman tecrübe ve takdir edilmiştir. Arzu 
edilen büyüklük ve şekilde imal edildiği gibi her tarafa nakliyatı da temin 
edilir. Toptan alanlara büyük tenzilat yapılır. Eskişehir Mutalp caddesin
de No: 68 fırında: İbrahim İlyas Özcan ve İrfan Turhanlı adresine müra-

ıılundug·unu beyan eder f ... 
.. l:men hemen aynı zamanda sovyet 

hu._kumeti daha geniş ve daha kati bir 
Plan teklif etti. Fakat bu pHin bizim 
te_klif.Ier~mizle içtinap etmek istediği
mız cıddı zorlukları tevlitten hali kal
mıyacaktı. Buna binaen ingiliz hükU
meti bu zorlukları sovyet hükümeti-
~ J'.a.u •• -... ,. "" UJ••• ---.;ı• J..• n'1la i 

nın ilk tekliflerinde bazı değişiklik:
ler yaptı. 

. İngiliz hükümeti, sovyet hükümeti
nı kendi müdahalesini ingiliz ve fran
sız ··d ınu ahalesine bağlı bulundurmak 
abrzu tetiği takdirde, kendi hesabına 

una bir b" · . b 1 • .h :r ır ıtırazı u unmadıgını sa-
rı surette bildirdi. 
va Çeınberleyn sözlerine şu suretle de
~ etmiştir: 

yük ~:d. Halifaks dün sovyet bü -
git" elçıs~nı kabul etmiştir. Sefir. in

ız teklıflerine göre İngiliz ve fran 
sız Yardı 1 ' Je$· . mı omadan sovyet müdaha-

ını rnecb • k 1 b" . tchadd"' ur~ ı a ılecek vazıyetler 
kürn .u~ etmıyeceğinden sovyet bil
di ~tı~ın hala emin olmadığını bil -
va:ş~ır .. ~ord Hatif aks verdiği ce -
hiç .. ı~gıl.ız hükümetinin maksadı 
lenı~u~ esız bu olmadığını tavzih ey-

ıştır. 

Çernberleyn M k . 1 . re b.. .. os ovadakı ngılte. 
uyuk elç" · · "k· lotof ısının ı ı gün evel Mo-

r tarafından kabul edilerek ingi-
1~~ tğe~l~flerinin ihtimamla tetkik edi· 

.... e ını vad" . 1 
söylem· ını a mış bulunduğunu 

ış ve Londr • . d. 
cevabını b k an ın şım ı sovyet 
eylemi<ıt• e !emekte olduğunu ilave 

:r ır. 

A vaın I<arnaras d . . 
dan Noel B k ın a ışçı mebuslar -

Polonya'y: er ~u suali sormuştur. 
ler Birliği il v~rı_Ien garanti Sovyet -

e ıttıfaka h h . . 
suretle mani olacak er angı hır 
hususta bir tcın· mıdır? ve Beck bu 

Çemberleyn ınat vermiş midir ? 
"Hayır, lngi~~ cev.abı vermiştir : 

)· -· ere, ıle So 1 B" ıgı arasında böyJ b. . . vyet er ır-
değildir. e ır ıttıfak imkansız 

Avam Kamarasına A • 
sormuştur : a tlee şu suali 

.. İngiliz - sovyet .. 
nasında, ingiliz hük::za~ereleri es • 
karşı kuvetli bir anı etı taarruza 
hükümetin görüşm tŞ~a akdi için üç 
cut olacak veçhile ef erınde ahenk mev 

ransız h 0 "k·· le sıkı temas hal" d u umetiy-
dur ? 111 e bulunmuş mu -

Çemberleyn "Evet" 
tir. cevabını vermiş-

Çemberleyn diğer b" 
vererek : ır suale cevap 

"İngiliz • sovyct mU 
büyük bir ehemiyet zakerelerini en 

ve en bü .. k · taceliyet arzeden bi yu müs-
Jakki etmekteyim rdmc~eı: olarak te

.,, enııştır. 

lngiliz se/i,-,inin gör.. . 
Londra, 10 a.a. _ M Uftn~lerı 

·1· f" . oskova daki in 
gı ız se ırı, pazartesi g . .. -

f · ı unu B Molo to ı e yapmış olduğu g .. il -
kında hariciye nezarct"ınor !ime hak

e rapo ·· dermiştir. r gon-

Sefirin B. Molotof il k 
k. · b" · · e ya ında i-
ıncı ır görüşme yapacağ tah . 

dilmektedir. ı mın e-

İngiliz mukabil teklifi . k . erıne argı 
aovyetlerın vereceği cevap k 
beklenmektedir. ya ında 

Japonlara göre Çinliler, 

Çok feci 
vaziyette 

Tokio, 10 a.a. - Domei ajansının 
bir tegliğine göre, Hopei askeri ha -
rekat sahasında Japon ordusu yedi 
korgeneralle bunların kumanda ettik
leri 150 bin çin askerini ihata etmeğe 
muvaffak olmuştur. Çin generali Tan 
genpo'nun kumanda ettiği dört çin 
fırkası imha edilmek tehlikesine ma
ruz bulunuyor. 

Çinlilerin muhaıaraıı 

Honkongk, 10 a.a. - Çin kuvetleri 
Kaifeng, Hangşov ve Suşovdaki ja
pon mevzilerini muhasara altına al -
mışlardır. Bir çin tayyare filosu iki 
gündür bu mıntakadaki japon kuvet
lerini bombardıman etmektedir. 

Kuikinag'dan Nanşanga gitmekte 
olan takviye kıtatından 3000 kişilik 
bir japon müfrezesi imha edilmiş ve 
bir çok harp levazımı ele geçirilmiş -
tir. 

Dütürülen japon tayyareleri 

Şungink, 10 a.a. - Geçen cumarte
si günü Siain şehrini bombardıman 
etmek isteyen 17 bombardıman ve 35 
avcı tayyaresinden mürekkep bir ja -
pon filosunu Lentien civarından çin 
hava kuvetleri durdurmuştur. Yapılan 
şiddetli bir hava muharebesinde Ja -
ponların 7 bombardıman ve 5 avcı tay 
yaresi düşürülmüştür. 

Bir japon bombardımanı 
Şunking, 10 a.a. Şunking'in Japon 

tayyareleri tarafından bombardıma -
nında askeri bakımdan hiç bir hasar 
olmamıştır. Yalnız bir kaç ev yıkıl -
mış ve halktan ölenler ve yaralanan -
lar olmuştur. 

Erzincanda spor müsabakalara 
Erzincan, 10 a.a. - Bu pazar günü 

Erzincan'da Fırat adasında tertip e
dilen eğlencelerde bisiklet yarıglariy
le koıu. atlama ve halat çekme müsa
bakaları, voleybol maçları yapılmış -
hr. 

Kazananlara hediyeleri vali ve Ba
yan Kazım Orbay tarafından veril -
miştir. Bu eğlencelere Erzincan hal
kının pek çoğu iştirak etmiştir. Mü
sabakalarda gençlerin gösterdiği mu -
vaffakiyet ümit vericidir. 

nına donüşleri sinemaların dağılııı saati
ne tabidirler. 

Posta saatleri 

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

mektup kabul eder. 

Tren aaatleri 

Haydarpap.'ya 

Almanya - Litvanya caat edilmesi. 1655 

ticaret görüşmeleri 
Varşova, 10 a.a. - Kaunas'dan bil -

diriliyor: 

Jandarma 
Almanya - Litvanya ticaret itilafı - Yalak ve yastık kıhfhk bez 

nı müzakere eden alman murahhas._ ~ 
lan tekliflerini başvekil general Cer- ahnatak 

örneğine uygun yatak ve yastık kılıf
lık bez kapalı zarf usulü ile 17.5.939 
çarşamba günü saat 10 da satın alına
caktır. 

Samsun hattı 
niusa bildirmişlerdir. Murahhaslar Lit Jandarma Genel Komutanlığı 

: Herıün 9.35 (Kayıe· vanya ticaretinin yüzde 45 inin Al - Ankara Satm Alma Komiıyonun· 
ri, Sivas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) manya ile yapılmasını ve bütün Lit - dan : 

: Her sabah 8.20. Her 
akgnm 19.15 ve 19.50 
c1e. (Pa:ı:artcsı, Pcr
tembe, Cumartesi, 
Toros ıürat.) 

2 - Şartnamesi 129 kuruş karşılı • 
ğında komisyondan alınabilecek olan 
bu eksiltmeye girmek istiyenlerin 
1887 liralık ilk teminat banka mektubu 
veya vezne makbuzu ile şartnamede 
yazılı belgeleri muhtevi teklif mek • 
tuplarını belli gün saat dokuza kadar 
komisyona vermiş olmaları. (1566) 

Diyarbakır hattı 

Zonculdak hattı 

: Her sün 
vanya ihracat mallarının Memel'den 1 - Bir metresine otuz dokuz kuru§ Sl.35 • 
geçirilmesıni istemişlerdir. kıymet bi_çilen 64512 metre vasıf ve 11586 

: Her arün 17.08 

Dünya ölçüsünde 

dedikodu 
(Başı Sinci sayfada) 

çıkmıı, kıtalar ve Okyanuslar aıma
ğa ba!lamııtır. 
Uzım olan bunlara kulak asma

mak mıdır, yoksa iyisini kötüsün
den ayırt etmeğe çalıımak mıdır? 
Fakat, kabil olsa da sadece omuz 
silkip bıyık altından gülebil&ek! 

Nasuhi BAYDAR 

Fabrika ve malbaalann 
asgari mükellefiyetleri 

İcra Vekilleri Heyeti, fabrika ve 
matbaaların 1939 mali yılı içinde ka
zanç vergisi kanununa göre tabi ola
cakları asgari mükellefiyet nispetle
rini tesbit etmiştir. Buna göre teşviki 
sanayi kanunu ile birinci sınıf sayı
lan müesseselerin maktu vergisi 100, 
mütehavvil vergisi 3, nisbi vergisi de 
yüzde 5 dir. Teşviki sanayi kanunu 
ile ikinci sınıf sayılan müesseselerin 
maktu vergisi 70, mlitehavvil vergisi 
2, nisbi vergisi de yüzde 4 dür. Üçün
cü sınıf sayılan müesseselerin maktu 
vergisi 60, mütehavvil vergisi 1,5, nis
bi vergisi de yüzde 3 dür. Dördüncü 
sınıf sayılan müesseselerle, dördüncü 
sınıftan aşağı olan müesseselerin mak 
tu vergisi 50, mütehavvil vergisi 0.75, 
nisbi vergisi de yüzde 2 dir. Teşviki 
sanayi kanunundan istifade etmiyen 
müesseseler de teşviki sanayi kanu -
nunun ikinci maddesindeki hükümle
re göre tasnife tabi tutularak yukar:da 
yazdığımız tasniflere göre asgari ver
gi ile teklif edileceklerdir. 

Gümrük ve i. B. 

Garaj kiralanacak 
Gümrük ve nlhiıarlar Vekale· 

tinden: 

Vekalet makam ve hizmet otomobil 
lerini koymağa ve yıkamağa müsait 
garaj kiralanacaktır. Böyle bir garajı 
kiraya vermek isteyenlerin vekalet le
vazım müdürlüğüne müracaat etmele-
ri. (1719) 11729 

Muhtelif erzak alınacak 
Ankara Nümune Hastanesi Baıtabipliğinden : 

Miktarı Tutarı Muvakkat teminat 
Cinsi Kilo G. Lira K. Lira K. 

-----------
Tavuk ve piliç 
Birinci nevi 
tereyağı 

Sadeyağı 
Zeytin yağı 
Tuz 
Kuru bamya 
Kuru üzüm 
Kuru kaysı 
Taze bamya 
Semizotu 
Taze fasulye 
Patlıcan 

Kabak 
Taze bakla 
Lahna 
Pırasa 

Taze domates 
Limon 
İspanak 
Pirinç unu 
Şehriye 

Makarna 
Nişasta 

Un 
Birinci nevi 
ekmek 

Francala 
Süt 
Yoğurt 

Soda 
Sabun 

2700 adet 

450 
4000 
500 

37000 
250 
900 
600 

1500 
2500 
3000 
6000 
4000 
1000 
800 

5000 
3000 

18000 adet 
8000 
1000 

700 
1500 
700 
900 

68000 
5000 

60000 
35000 
3000 
7500 
400 Domates salçası 

Kuru fasulye 
Patates 

2500 
20000 

4000 
25000 adet 

350 
1500 

12000 
1000 

15000 
5000 

Kuru soğan 
Yumurta 
Mercimek 
Nohut 
Toz şekeri 
Kesme şeker 
Pilavlık pirinç 
Lapalık prinç 

1620 

630 
4000 

275 
2220 

275 
270 
390 
300 
500 
450 
900 
400 
100 
56 

250 
450 
900 

1200 
300 
210 
450 
210 
108 

6970 
750 

9000 
7000 
210 

2850 
120 
375 

1400 
280 
500 

56 
210 

3120 
320 

3900 
1100 

121 50 

47 25 
300 00 

20 65 
166 50 
20 65 
20 25 
29 25 
22 50 
37 50 
33 75 
67 50 
30 00 

7 50 
4 20 

18 75 
33 75 
67 50 
90 00 
22 50 
15 75 
33 75 
15 75 
8 10 

522 75 
56 25 

675 00 
525 00 
15 75 

75 
00 

213 
9 

28 13 
105 00 
21 00 
37 50 

4 20 
15 75 

234 00 
24 00 

292 50 
82 50 

• 

• 

İhale 
§ekli İhale tarihi 

Açık 29 mayıı 1939 pazartesi saat (10) 

,, 
" H .. " " .. .. " 
" .. 
•• .. 

" " 
,. 

.. ,, " .. 29 mayıs 1939 pazartesi saat (14) 
.. .. " 

.. .. .. .. " " .. " " ,, 29 mayıs 1939 pazartesi saat 15,30 
,, 1 ,, " 

" " .. 
" " 

,, 
,, 

" " 
Kapalı) 30 mayıs 1939 sah günü saat 10 da 

,, •• " ,, 
" 

,, saat 14,30 da 
.. " " 

,. 
Açık 31 mayıs 939 çarşamba günü saat 10 da 

.. " " 
" " .. .. 
" " .. ,, 

" .. .. " .. ,, ,, 
.. 31 mayıs 939 çarşamba saat 14 de 

" .. " 
" " .. 
" " ,, 

1 - Ankara Nümune Hastanesinin 1939 mali yılına ait erzak mikdarla rile tutarı ve muvakkat teminatı ve 
ihale tarihi ve saati yukarda gösterilmiştir. İsteklilerin yeni yıl ticaret od ası vesikası ve ilk teminat makbuzu 
ve Ticarethane namına hareket edenlerin noterlikten tasdikli vekaletname teriyle birlikte ve kapalı zarfların 
2490 sayılı kanunun tarifatı dairesin-de hazırlıyacakları teklif mektuplarını belli gün ve saatten bir saat e!ve
line kadar Nümune Hastanesinde müteşekkil komisyona vermeleri. 

2 - Şartnameleri görmek isti yenler her gün Nlimunc Hastanesi idaresine müracaat etmeleri. (1671) 11711 

TASHİH - Gazetenizin 10 mayısı Nümune Hastahanesinin ilanındaki 1 tip hatasından dolayı 220 olarak gös -
939 tarihli nüshasında intişar eden tuzun tutarı 2220 lira olacak iken ter- terilmiştir. Tashih ve tavzih olunur. 
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ispirto ihtiyacı olanların 

nazarı dikkatine 
İnhisarlar Baımüdürliığünden: 

- . 
~ 

,. 

. : .. ~::. ;. , . ' . ·. 
~ .:.· :·~· .. :·,. : < ; .. ' ::~-. ;. ~. ' 

Ankara Belediyesi 

Yol ve köprü yaptınlocok 
Ankara Belediyesinden : 

Kirohk: 

Acele kiralık - Bahçeli evler No: 
126 da 5 oda tam konfor mobilya ve 
telefon. Aynı eve ve Tel: 3485 - 51 
re müracaat. 1556 

Kiralık daire - Yenişehir bakan • 
tıklar doğusunda akay sokak Fethi 
B. kôşkü ilerisinde 3 oda 1 hol ban -
yo, Tel: 1452 A. Kaplan'a 1582 

Acele kiralık apartman - İsmet İ -
nönü caddesi sondurak 28 numaralı 

apartmanda beş büyük oda bir küçük 
oda bir hol ayrıca iki hizmetçi odası 
garaj daimi sıcak su kalorifer parke 
bütün konforu haiz 1596 

Kiralık - Mobilyalı oda, 15 lira, 
aile nezdinde, Bayan için, Sıhiye kar
şısı İlkiz sokak No. 20 Mahir Ap. da-
ire 5 1608 

Kiralık oda - Şehirde bir transu 
aile nezdinde mobilyalı bir oda kira· 
lıktır. Posta kutusu 4ô6 ya müracaat. 

1609 
Kiralık apartıman - Altışar odalı 

ve tam konforlu iki daire kiralıktır. 

Çankaya postanesi yanında Yeşil a
partıman. Aynı apartınıanda orta ka-
ta müracaat. 1616 

Kiralık - Jandarma .nektebi ya
nında havadar 3 oda bir hol mutfak 
banyolu apartıman katı ehven fiyat. 
İçindekilere müracaat. 1626 

Kiralık daire - Saman pazarı kur
şunlu cami karşısı No. 84 Alim bey 
Ap. 2. ci kat tam konfor banyo hava 
gazı saire. Kapıcıya müracaat. 1630 

Kiralık oda - Bol güneşli, büyük, 
muşambalı aile nezdinde mobilyalı, 

mobilyasız Yenişehir, Ölçerler sokak 
No. 2 birinci kata müracaat. 1641 

Kiralık mobilyalı 1 oda - Arman 
sokak No. 1 de güzel mobilyalı ve 
banyolu oda kiralıktır. 1653 

Kiralık - Bir sofa üç oda elektrik 
havagazı banyo. Yenişehir Adakale 
caddesi No. 18. 

Telefon: 2655 1656 
A ık kolonya ispirtosu satan bayilerimizin isimleri aşağıda yazılıdır. Sa· 

yın alkımızın ispirto ihtiyaçlarını bu yerlerden temin etmeleri ve şayet 
bura arda ispirto bulamazlarsa Başmüdüriyetimize haber vermeleri rica 

1 - Musiki muallim mektebi önün-
den asri mezarlık yoluna kadar yap- Kiralık daire - 4 oda 1 hol 2 bal-
tırılacak olan (25.000) lira bedeli mu- kon 1 m~tbak b~ny~ elektrik hava -
"-:--ı-ı: ··;-' -~--u ı.. • .-1. ..& .. _ ir~ı;(5xlir\as.NW:r }]e~fs'r1Si't~·· olurı 

ı: Güven evleri bakkaliyesi 
ı: Yenişehir Eczahanesi 

Sümer bakkaliyesi 
Kanaat bakkaliyesi 

sulıyle eksılmeye konulmuştur. ış · ey 
2 - İhalesi 16. 5. 939 salı günü sa- Ap. 2. Kat. 1658 

at 11 de belediye encümeninde yapıla Kiralık oda - Mobilyalı ve tam 
caktır. konforlu bir oda kiralıktır. Atatürk 

Emirler caddesi Hikmet bakkaliyesi 
3 - Muvakkat teminatı 1875 lira- bulvarı Vardar Apartmanı 31 numa • 

dır. maralı dükkana telefon 3130. 
Meşrutiyet caddesi Adil ,, 
Sünbül sokak No. 9 Şinasi 

Ana{aıtalar 

Emiciler caddesi No. 27 Hazım bakkaliyesi 
Kazım Özalp caddesi Yusuf bakkaliyesi 
Memurlar Kooperatif Şirketi 

Müd r ai Hukuk Caddesi 
Tabakhane ., 
İsmetpaşa Mahallesi 
Hacı ayram Caddesi 

İbrahim Hakkı Eskişehirli 

Ahmet Enver kardeşler 
İstanbul Eczahanesi 

Vehbi Erkoç 
N o. 71 Ahmet Göney 
No. 38 Hazım 
No. 16 Mehmet Ali ve Sadık 11725 

Peşin para ile ve aç ık 
arttlrma ile satlhk emlôk 

Emlak ve Eytam Bankumdan: Mukadder K. 

Esas No. Mevkii ve nev'i 

10 

8 

8 

İsmetpaşa M. Şükrü Çavuş çıkma.7.ı, 7 ada 
19 parselde 20 M2. arsa. 
İsmetpaşa M. Tahta Minare, Aralık sokak, 
Kadastronun 13 ada 12 parselinde 124 
M2. arsa. 
İsmetpaşa M. Çankırı Cad. Kadastronun 
13 ada 14 parselinde 281 M2. arsa. 
İsmetpaşa M. Ulucak, Beştepeler sokak, 
Kadastronun 21 ada 12 parselinde 70 

T. L. 

3.-

186.-

~ 
562.-

M2. arsa. 105.-
79 İsmetpaşa M. Çankırı Caddesi. Asfalt 

cadde civarında Bayan Servet evine biti
şik, kadastronun 13 ada 24 parselinde 
kayıtlı 102 M2. arsa. 306.-

1 İsmetpaşa M. Ulucak sokakta, Kadas
tronun 564 ada 2 parselinde ve üzerinde 
Boyacı Mustafa ve Yakub'un fuzuli evleri 
olan ı 154 M2. arsa. 2.308.-

Depozitosu 
T. L. 

60.60 

37,20 

112,40 

21.-

61,20 

461,60 

S 9 Sakalar M. Mektep sokak, kadastronun 
233 ada 11 parselinde, 64 sehim itibariyle 
28 sehim arsa (tamamı 112 M2.) 294.- 58,80 

5 1 Doğanbey M. Sanayi caddesi, Kadastro-
nun 157 ada 6 parselinde 64 M2. arsa. 1.280.- 256.-

534 Çankaya mevkii İnhisarlar şarap fabri-
kası yanında 3384 M2. bağ. 1.184.- 236,80 

4 - Şartnamesini görmek isteyenle 
rin her gün yazı işleri kalemine mü
racaat etmeleri ve isteklilerin de tek
lif mektuplarını 16. 5. 939 salı günü 
saat ona kadar encümene vermeleri 
iHin olunur. (1564) 11542 

Mahkemeler 
Ankara Asliye Birinci 

Mahkemesinden : 
Hukuk 

Ankaranın Hacı Bayram mahalle -
sinde Emin Ahmet oğlu 1291. doğum 
lu Hüseyin'e. 

Ankaranın Altındağ mahallesinde 
Muhittin oğlu Ali tarafından mahke
memize açılan kayıplık davasında: 
yukarıda adresi yazılı Hüseyin amu
cası olduğundan 328 senesinde hizme
ti askeriyesini ifa etmek üzere aske
re gidip bugüne kadar hayat ve me -
matından haber alınamadığından ka
yıplığına hüküm verilmesini istemek 
te olduğundan 28. 4. 939 cuma günü 
saat 14 de vaki duruşmada ikinci de
fa olarak Ulus gazetesiyle ilan yapıl
masına karar verilmiş olduğundan ve 
muhakemesi de 13 Kanunuevel 1939. 
Tarih ve saat 14 muallak bulunduğun 
dan Hüseyinin hayat ve mematından 
!ıaberdar olanların Ankara Asliye bi
rinci hukuk mahkemesine maliımat 
vermeleri lüzumu ikinci defa olarak 
H. U. M. K. nunun 142. ci maddesine 
tevfikan ilan olunur. 1696 

Ankara Asliye Birinci Hukuk 
Mahkemesinden : 

Ankara belediye mezat idaresi me
muru İsmail Hakkı tarafından mah
kememize açılıp 3/ 405 sayısına ge -
çirilen (Gitmiş) soyadının (Bostancı) 
ile değiştirilmesinden ibaret olan da
vanın yapılan duruşması sonunda~ 

İsmail Hakkının Gitmiş soyadının 
Bostancı ile değiştirilmesi hakkında 
ileri sürülen delil kafi görülmüş oldu 
ğundan Gitmiş soyadının (Bostancı) 
ile değiştirilmesine 10. 4. 939 tarihin
de karar verildiği ilan olunur. 

1705 535 Cebeci, Balkehriz mevkii, şarkında öl
dürücü Hacı Hüseyin, garbinde kalaycı 
İsmail, şimalinde bulgurlu zade Rifat, AnKara Asliye Birinci Hukuk 

Mahkemesinden : 
cenubunda Mestçi Ali bağları, ile mu-

0 
Ankarada Saman pazarında Boyacı 

hat, yarı hisse bağ. (Tamamı 5555 M2.) 417.- 83.4 
Yukarda mevki ve nevileri yazılı emlak, p~şin para ve açık arttırma ile Ali mahallesinde 

34
/

36 No.lı evde Osman Güvenir eveke almış olduğu 
satılıktır. İhale, 29-5-1939 pazartesi günü saat onda Bankamız satış komis Püşat soy adının Güvenir soy adiyle 
yonu huzurunda yapılacaktır. İsteklilerin, o gün depozito akçesi hüviyet değiştirilmesine ve olsuretle tesçiline 
cüzdanı ve iki vesika fotoğrafı ile Bankamız Emlak servisine gelmeleri. 24. 4. 939 tarihinde karar verilmiş ol-

11744 __ "._,,,.,~,-i.Jı!..4!.il,an olunur. 1698 

1659 

Kiralık ev - Bahçeli evler ikinci du
rak No. 19 geniş antre, kış bahçesi, bü
yük salon, 3 oda hizmetçi odası bod -
ruın, konforu tamam. 1660 

Kiralık ev - Bahçeli evlerde 76 
numaralı manzaralı, 8 odalı, garajlı 

ve geniş bahçeli müstakil ev kiralık-
tır. İçindekilere müracaat. 1663 

Kiralık oda - Bir Bayan için aile 
yanında 15 liraya bir oda kiralıktır. 
Işıklar caddesi Yüksek Apartman dai
re No. 12 - Kapıcıya müracaat. 1669 

Kiralık daire - Bakanlıklara karşı. 

Karanfil ve Bilge sokağı köşesi. Ze
min kat. 4 oda. Elektrik, su havagazı, 
Banyo. 40 lira. Kapıcıya müracaat. 

1686 

Ehven fiyatla devren kiralık - Ka
loriferli sıcak sulu 3 oda bir hol izbe
de sandık odası. Menekşe S. 4 Kapıcı-
ya. 1~4 

Kiralık oda - Yalnız bir bay için 
mobilyalı Sağlık Bakanlığı otobüs 
durağında 10 numaralı bakkal Meh -
met Mustafaya müracaat. 1702 

Kiralık oda - 2 vestiyer geniş ta
ras dahil kalorifer yaz kış her gün 
sıcak su tam konfor. Yenişehir Ata
türk bulvarı Yenige Ap. No. 9 1709 

Yazlık kiralık - Yazı İstanbul'da 
geçireceklere 6 aylık kiralık apart -
man. Maçka: Maçkapalas apartmanı 
ikinci kapı No. 6 Kapıcı Hasana mü-
racaat. 1711 

İş arayanlar : 
Mürebbiyelik aranıyor - Fransızca 

ve A imanca bilen bir Alman bayanı 

birinci sınıf aile nezdinde çocuk mü
rebbiyeliği arıyor. Ulus'ta E . F. ru . 
muzuna müracaat. 1673 

iş verenler : 

Mürebbiye aranıyor - Yeni doğmuş 
bir çocuğa bakmak için bir Alman 
mürebbiyeye ihtiyaç vardır. Taliple -
rin tekliflerini N. D. adresile Ulusa 
göndermeleri. 1666 

Aranıyor - Kolay bir işte çalııa -
cak yazısı güzel bir bayan aranıyor. 
Ankara Borsası ikinci kat saat 1 - 2 
arasında müracaat. 1695 

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık küçük illnlardan: 

Bir defa için 30 Kurnı 
lıı:i defa için 50 Kuruı 
Üç defa için 70 Kuruı 

Dört defa için 80 Kuruı 
Devamlı küçük ilanlardan lıer de
fası için 10 kuruş alınır. Meseli 10 
defa neşredilecek bir ilfn için, 140 
kurut alınacaktır. Bir kolaylık ol· 
mak üzere her aatır, kelime ırala· 
rındaki boıluklar müstesna. 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir küçük ilin 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört aatırdan fazla her aatır ıçin 
beher ıeferine ayrıca on kuruı alı· 
nır. 

Kuc;ük ilinlırın 120 harfi geçme· 
mesı lbımdır. Bu miktarı ıeçen i· 
laruar ayrıca pul tarifesine tibidir. 

Aranıyor - İki kişilik bir aile için 
alafranga yemek pişirmesini bilen bir 
kadın hizmetçi aranıyor. Taliplerin 
Ulusta Haydar Pinyala müracaatları. 

1699 

Muhasip aranıyor - Bir ticaretha
ne muhasebesini idare edecek Ticaret 
mektebinden mezun bir genç aranı

yor. Posta kutusu 382 ye müracaat. 
1706 

Satılık : 

Satılık arsa - Yenişehir, meşruti · 

yet cad. Atatürk bulvariyle birleşti · 
ği nokta yakınında, dört kat, apartman 
lık, ada 1084, parsel 1, Telefon: 3563 

1575 

Satılık arsa - Yenişehir, Sıhat ve
kaleti karşısı, İlkiz caddesi, merkezi 
noktada üç kat apartmanlık arsa, ada 
1149, parsel 23, Telefon: 3563 1576 

Satılık kahve - Bankalar 
Çiçinyurt sokağındaki kahve 
ler azimet dolayısiyle müsait 
yatla devren satılıktır. 

caddesi 
Bent -
bir fi · 

1577 

Satılık - Dükkanlarla apartman, 
gazino ve lokantasiyle otel veya res· 
mi daire yapmıya elverişli Ankara 
Yenişehirde 8 asfalt yolunun birleşti
ği en mutena yerde 35 metre cepheli 
920 metre murabbaı arsa satılıktır. 

ıelrriA.n'kir'a.--pôsfa 'u üsü1~ ı;{ 
mektupla müracatlan. ) 581 

köşede. Y. Ş. Tuna C No. 34 A 
saat 18 den sonra. 5000 liraya ilan e 
tiğim ev satıldı. Müracaat edilmeı:tl 

1675 
Motosiklet satılıyor - İngiliz 'f 

yofu sepetli çok az kullanılmış s1 
5 - 6 Saman pazarı Boğaziçi Ça) 
vinde Envere müracaat. 1679 

Acele sat.ıJık ev - Cebeciye n• 
kale önünde 2 daireli 9 odalı baM 
havuzlu konforlu kargir Tel: 2 
Bayram caddesi No. 1 l 

Satılık motosiklet - Az kullanıl 
Dürkopp marka müracaat: Ce\' 
Can, Nafıada, neşriyat kaleminde 

169· 

Satılık - 45 beygir Lam traktC 
ve pulluğu, 10 beygir dizel moto 
taş kırma makinesi ayrı ayrı satıl• 
tır. Ankara posta kutusu 110 'f 
2405 1710 

Satılık arsa - Balık pazarı asfl 
üzerinde kuyumcular sırasında 1't 
fon: 3130 1712 

Satılık ev - Dumlupınar mahaJlf 
Aynalı çeşme sokağında 22 No. ev s 
tılıktır. 3 oda, mutfak, hala, bahçe, 
dunluk ve saireyi havidir. İçindeki 
re müracaat. 1713 

Satılık ev - Hamamönünde iki ) 
h 5 odalı, iki bölük, bahçeli 3500 Jiı 
ya. Telefon: 3130 171~ 

Aranıyor : 

Aranıyor - Bahçeli evlerden 
alınmak isteniyor devretmek istiY' 
1er tip numarasını ve şeraitini po' 
kutusu 52 ye bildirmeleri. 155 

Aranıyor - "Mobilyalı veya ~ 
bil yasız kalorifer tertibatını haiz 5 f 
ya 7 odalık bir apartıman aranıf 
Gazetemiz ilan memurluğuna mürıı' 
a~ 1~7 

Aranıyor - Orta yaşlı bir karı ~ 
ca için temiz mobilyalı. Konforlu t 
oda aranıyor. 

Işıklar caddesi yüksek Ap. No. S 
yaziyle müracaat. l64Z 

Aranıyor - Çocuklarını BERLİ 
DE emin nezaret ve ihtimam altıJl 
okutmak istiyenlere Berlinde ga) 
namuslu, hayatı hususiyede Almaıı 
konuşur ilmi bir türk doktorunun ' 
lesi nezdine alır. Ankara'da Adli 
caddesi Altansokakta avukat Baba 
müracaat. 1661 

mıŞ-fiüSusf bir otomobil alına&\tt1 

Her gün saat (14) den sonra, Telef 

Satılık ev _ Hacıdoğan'da ayda 45 3509 numaraya müracaat. 1679 ..../ 
lira iratlı bet odalı ev ucuz fiyatla ve- _.1 1111111111111111111111111111111111111 
rilecektir. Tel: 2487 1593 : 

DANSlNG MELEGl -Satılık hane - Fransız sefareti kar- : 
tısında ayrı inşata müsait 1300 metre : Simone Simon 
arsa iki katta 9 odalı evi ile beraber. ':tumllllllllllllllllllllllllllllll!!! 
8000 lira. Tel :5843 1594 -

Acele satılık - Cebeci'de hastane 
arkasında Elmadağ caddesi üıtünde 
S dönüm bağ ev v~ ahıriyle ucuz be -
delle. Tel. 2406 Bayram caddesi No: 1 

1600 

Satılık arsa - Yenişehir Sıhiye ve -
kaleti yanında sağlık sokak 490 .M. 
acele satılık. Tel: 1449 1601 

Satılık - 120 liraya kelepir bir ye
mek odası takımı Yenışehir Kızılay 
karşısında Küflü apartımanı kapıcı-
sına müracaat. 1619 

Satılık Şam lşi salon takımı - Şam 
işi gayet şık iyi muhafaza edilmiş bir 
salon takımı azimet dolayısiyle gayet 
ucuz olarak 300 liraya satılıktır. Her 
gün 17.30 dan 19 a kadar Kavaklıde
re, Özdemir cad. 80 numaraya müra· 
caa~ 1634 

Acele satılık ev - Maltepede hakim 
ve manzaralı yerde durağa yakın 920 
M. arsa bahçeli 4 odalı ehven bedelle 
Tel 2406 Bayram C. No. 1 1651 

Satılık - 524 modeli Fiat markalı 
otomobil satılıktır. Görmek istiyen · 
ler saat 11-13 e kadar Polonya Sefa · 
retine müracaatları lazımdır. 1662 

Satılık hane - Cebeci Attilla Cad. 
Dörtyol otobüs durağında kargir iki 
kat 10 numaralı hane satılıktır. Sahi· 
bine müracaat. 

Özbey mahal!esi Pilav oğlu 
sokak No. 24 1664 

Satılık otomobil - Opel marka 
938 model küçük tip otomobil satılık· 
tır. Bahçeli evler No. 8 müracaat. 

1665 

Satılık arsa - Şurayi Devlet itti 
salinde bahçeye nazır, önü ve arkası 

yol kıymetli bir arsa. 2988 telefon 
numarasına müracaat. 1671 

3atılık hisse - Küçük evler yapı 

kooperatifinden bir hisse satılıktır. 
Şeraiti anlamak istiyenlerin 3714 nu -
maraya telefo netmeleri. 1676 

Satılık - Yeni meclise yakın Aşağı 
Ayrancıda 1800 m. Eğlence otobüs 
durağında 30 metre asfalt cepheli 
1120 metrelik arsalar. 1046 Tel. Su • 
ner. 1677 

Satılık - 5620 liraya iki müstakil 
ev birden mülkiye mektebine bitişik 

Ankara Valiliği 

-Elektrik tesisata yaphnlaca• 
Ankaar Valiliğinden : 

Keşif bedeli (6835) liradan ibS 
bulunan Ankara Irmak fidanlığı e11 

trik tesisatı açık eksiltme suretiyl' 
haleye konulmuştur. 26. 5. 939 eti 

günü saat 15 de Ankara vilayet biti 
dahilinde Nafıa müdürlüğünde yaf 
caktır. İsteklilerin 512 lira 63 kut 
luk teminat mektup veya makbuııl 
le bu işe girebileceklerine dair elı 
yet ve Ticaret odası vesikalarını lıi 
milen mezkur ihale şaatinde komif 
na müracaatları. 

Keşif ve şartnameyi istekliler l'I 
fıa müdürlüğünden her gün görebİ 
ler. (1773) 11746 

Kum parselleri ihales 
Ankara Valiliğinden : 

4. 5. 939 gününde ihale edileccğ 
Hin edilmiş olan Çubuk çayı mecr• 
daki kum parsellerine talip zuhut 
mediğinden 2490 sayılı kanunun 
üncü maddesi hükümlerine tevfi) 
bir ay müddetle pazarlığa konulıı" 
tur. 

Taliplerin her pazartesi vı perf 
be günleri encümeni daimiye ve f 
namesini görmek isteyenlerin de 
susi idare tahakkuk ve tahsil müd 
lüğüne müracaatları ilan olunur. 

(1771) 11 

Tapu ve Kadastro 

Ankara Merkez Tapu Sıcil ~ 
hafızlığından : 

Ergazi köyü civarında Türk l< 
alanında kalan arazilere tasarruf 
dia edenlerin tasarruf hakları tet 
edilmek üzere 25. 5. 939 Perşenbe 
nü öğleden sonra tetkik ve tahl<1 

yapılacağından bu yerde arazisi lı' 
lunanların tasarruflarını isbat e 
cek vesikalarile birlikte muaf 
günde mahallinde hazır bulunro• 
ve bu tahkikatın neticesine göre ı" 
amelesi ikmal edileceğinden soof'. 
vaki olacak müracaatların nazarı 
bara alınmıyacağı ilan olunur. ı. 
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Seyyar fmn tamir ettirilecek 1 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komiayonundan : 

İcra ve İflôs 
2 - Talipler takdir edilmit olan 

yukarıdaki muhammen kıymetin ,.7,5 
nisbetinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubu ile anu· 
nen teminat olarak kabul edilen hali
ne tahvilleri getirecektir. 

ı - istasyonda askeri fırında mev
cut seyyar fırınlar pazarlıkla tamir et 
tirilecektir. 

Ankara icra Daireai Gayri Men• 
kul Satı~ Memurluğundan: . 

lzaleyi şüyudan dolayı mahkemece 
satılmasına karar verilen Ankaranın 
Turan mahallesi Çeşme sokağında 419 
ada 7 parsel numaralı 87 metre mü • 
rabbaı ahşap ev aşağıdaki ııartlar da • 
hilinde açık artırma ile satışa çıkarıl
mıştır. 

3 - Satış günü artırma bedeli tak -
dir edilen kıymetin % 75 ni bulduk • 
tan sonra ve Uç defa nidadan sonra 
mezkür gün 12 el saatinde en çok ar• 
tıran talibine ihale olunur. Kamutay 

4 - lı.teklilerin kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerinde yazılı veaaikle birlikte 
ilk teminat ve teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evelinc ka
dar komisyona vermeleri. 

... 
Levazım Amirliği 

2 - Taliplerin fıranları gördükten 
sonra 13. 5. 939 cumartesi güni.ı sat 11 
de Ankara Lv. amirliği satınalma ko
misyonuna gelmeleri. (1760) 11739 

4 - İşbu tarihteki artırma teklif e· 
dilen bedeli muhammen kıymeti.ıs % 
75 şini bulmadığı takdirde 27. 6, g3ÇJ 
tarihine müsadif salı günü aaat 10 • 12 
ye kadar yapılacak ikinci artınnada 
en çok artırana ihale edilecektir. 

Yeni Millet Meclisi 
binası inşaatının 
münakasa ilanı 
T. B. M. M. lnıaat Komiayonun· 

dan: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Anka· 
rada, Yenigehirde, Devlet mahallesin· 
de yapılacak yeni Millet Meclisi bi
nası inşaatı. 

Keşif bedeli 5,779,659 lira 30 kuruş· 
tur. 

n"'2 - Eksiltme 30 mayıs 1939 salı gU 
u saat (15. on beş) te T. B. M. M. 

İn§aat komisyonu odasında kapalı 
zarf usulile yapılacaktır. 

~ - Eksiltme şartnamesi ve buna 
daır diğer evrak ve pHinlar 50 lira be 
:el ?1ukabilinde T. B. M. M. İnşaat 
ornısyonundan alınabilir. 

2 
4 - Eksiltmeye girmek istiyenler 

490 numaralı arttırma ve eksiltme 
\'e ihale kanunundaki şeraitten mada, 
en geç münakasadan bcg gün evveli • 
ne kadar İntaat komisyonuna istida 
ile müracaat ederek bir ehliyet veıi • 
kası almaları ve bu vesikayı da teklif 
lrıektuplariyle beraber komisyona ver 
nıeleri şarttır. Bu tarihten sonra mü
racaat edenlere vesika verilemez. Eh
liyet vesikası alabilmek için istida i
le beraber aşağıda yazılı vesaiki ko
ınisyona tevdi etmeleri lazımdır: Ko
ınisyon tarafından inşaatın yapılması 
kendilerine ihale edilenler (a, b, c,d) 
fıkralarında yazılı bulunan vesikala
rı ve yahut Noterlikçe musaddak su· 
r~tlerini komisyona tevdi edecekler • 
dır. Bu evrak inşaatın hitamiyle ka
bulü katt muamelesinin yapılmasına 
kadar muhafaza ve teminat ile beraber 
iade edileceklerdir. Bu vesikalar da 
mukavelenin mütemmimidirler. 

a) Şirketin i&mi, tirketin aahipleri, 
noterlikçe musaddak malt ve fenni 
hisaedarlan ve bu hiaaedarların bu i
tin hitamına kadar müşterek olacakla
rına dair Noterlikçe musaddak bUhas 
~a ~u it için hususi §irkct nıukavelc-

b) Müteahhidin yaptı ları mimari 
kıymeti haiz olan işlerin listesini, bun 
lann bedellerini ve işi verenler tara
fından tanzim olunan ve hüsnü suret· 
le teahbildilnU ifa ettiğine ve yaptık· 
lan binalarda hiç bir arıza olmadığı
na dair bonservisler. 

C) Fenni hissedarın Hiakal (500.000) 
beş yüz bin lira bedelinde mimari kıy 
illeti haiz bir tek binayı müteahhit 
"~Ya müteahhidin in~aat başmühendi
ıı veya baş mimarı olarak yaptırmış 
olduğuna dair vesika. 
• D) Vesaika müstenit, mali vaziye -

tın beyanı. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için is

tekl'l · ı erın 187.139 lira 78 kuruşluk mu 

(1645) 11644 

Hangar yapttnlacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

miayonundan : 
ı - Keşif bedeli 27265 lira 53 ku

ruş olan Ankara'da bir adet hangar 
inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye kon· 
muştur. 

2 - Eksiltmesi 25-5-939 perşembe 
günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı 2045 lira olup şart· 
namesi 136 kuru§ mukabilinde komis
yondan alınır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
ni temiant ve 2490 aayılı kanunun 2, 
3. maddelerinde yazılı belgeler ve bu 
gibi işlerle iştigal ettiklerine dair ti
caret odasından alacakları vesikalarla 
birlikte zarflarını ihale saatinden be
hemehal bir saat evcline kadar M. M. 
V. satın alma komisyonuna vermele • 
ri. (1678) 11679 

300 adet hamım havlusu 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Nümunesi veçhile 300 adet ha
mam havlusu satın alınacaktır. Mu • 
hammen tutarı 780 lira olup teminat 
ilk miktarı 58 lira 50 kuruştur. 

2 - Pazarlığı 13. 5. 939 cumartesi 
günü saat 11 de yapılacaktır. 

3 - Nümunesi komisyonda görille
bilir. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatte 
ilk teminat mektup veya makbuzlariy 
le komisyona gelmeleri. (1741) 11730 

2500 adet havlu alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
ı - Nümuneıi veçhilc 2500 adet 

havlu alınacaktır. Muhammen bedeli 
825 lira olup ilk teminatı 61 lira 90 
kuruştur. 

2 - Pazarlığı 13. 5. 939 cumartesi 
gUnU saat onda komisyonda yapılaçak 
tır. 

3 - ümuneııi komisyonda görüle
bilir. 

4 - İsteklilerin belli ıün ve saatte 
ilk teminat makbuzlariyle komisyona 
gelmeleri. (1742) 11731 

5 adet ayakh dikiş 

makinesi alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - 5 Adet ayaklı dikiş makinesi a

lınacaktır. Muhammen bedeli 900 lira 
olup ilk teminatı 67 lira 50 kuruştur. 

2 - Pazarlığı 15. 5. 939 pazartesi 
günü saat 14 de vekalet satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

Yangm söndürme aleti 

doldurulacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alrna Komisyonundan : 

1 - Genel kurmayda mevcut iki bil 
yük tekerlekli ve 7 adet küçük yan -
gın söndUrmc aletlerinin doldurulma
sı pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - Aletler mahallinde görülebilir. 
Taliplerin 12. 5. 939 cuma günü saat 
11 de Ankara Lv. amirliği satın alma 
komisyonuna gelmeleri. (1736) 
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400.000 adet yumurta 

alınacak 
Ankara Levazım Amirlivı Satın 

Alma Komiayonundan : 

1 -Ankara garnizonu birliği ve mües 
seseleri ihtiyacı için 400.000 adet yu
murta K. zarfla eksiltmeye konulmuş 
tur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 7600 lira 
olup muvakkat teminatı 570 liradır. 

3 - Eksilmesi 29. 5. 939 pazartesi 
günü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Ankara Lv. amir· 
liği satın alma komisyonuna vermele-
rı. ( 1 734) 11734 

65000 kilo süt ahnıcak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

1 - Garnizon birlik ve müessesele
ri ihtiyacı için 65.000 kilo süt kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Tahmin bedeli 9750 lira olup 
muvakkat teminatı 731 lira 25 kuruı
tur. 

3 - 'Ekınltmc:ııi -Z7. ~ . ')39 ÇUITUlT~-'" 
gUnü aaat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ektilt· 
me gUnU 2490 sayılı kanunun 2, 3, Un
cll maddelerinde iıtenilen belgeleriyle 
birlikte ihale eün ve &aatinden en geç 
bir saat evetine kadar teminat ve tek
lif mektuplarını Ankara Lv. amirliği 
ıatınalma komisyonuna vermeleri. 

(1735) 11735 

Muhtelif erzak alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiayonundan : 

1 - Aşağıda cins ve miktarları ya
zılı erzak pazarlıkla satın alınacaktır. 

D. Demiryollar1 

Memur alınacak 
D. D. Yolları Umum Müdürlü

ğünden : 
Devlet demlryolarının istasyon ve 

gar işlerinde çalı§tırılmak ve yetişti
rilmek üzere aşağıdaki şartları haiz 
olanlardan yüz "llemur alınacaktır. 

Şartlar şunlardır: 

a - Türk olmak, 
b - Faal hizmetlerde çalışmasına 

mani sıhhi bir arızası olmadığı idare 
nin sıhat kurulunca tasdik olunmak, 

c - Yaşı otuzdan yukarı olmamak, 
ç - Askcrligini yapmış olmak, 
d - T.iseden mezun olmak veyahut 

lise derecesinde tahsil gördüğUnU ma· 
ariften tasdik ettirmek, 

e - İyi huy sahibi olduğunu ve hiç 
bir ~ekilde mahkumiyeti olmadığını 

tevsik etmek, 
f - Bu ilanda yazılı şartları kabul 

ettiklerini mi.ıbeyyin bir taahhütname 
ve noterden musaddak kefaletname 
vermek, 

3 - İsteklilerin istidalarını ve yu
karıdaki şartları haiz olduklarını 
gösterir vesikaları Ankara, Afyon, 
İzmir, Adana, Malatya, Balıkeair 

Haydarpaşa, Sirl:ed, Kayseri ve Er
zurum işletme mUdUrlüklerine ve 
Mudanya, Trabzon işletme t\mirlikle· 
rine tevdi edeceklerdi. 

4 - Sıhi muayenelerinin yapılma
sı için istidalarındaki adreslerini va
zıhan yazacaklardır. 

5 - Fazla tafsilat için işletme mer
kezlerindeki garlarda asılı bulunan 
ilanları okumalarını ve müracaatları· 
nı ona göre yapmaları ilan olunur. 

(1364) 11393 

Kirahk büfe 
O. D. Y. 2. ci hletme A:ttırma ve 

Eksiltme Komisyonundan ı 
Senelik muhammen kira bedeli 240 

lira olan Çatalağzı istasyon büfesi a
.ı;ı ::u:U.tl' ur t.\yle v S ite müd
detle kiraya verilecektir. 

22. 5. 939 tarihine rasthyan paıarte· 
si günü saat 15 de Ankarada ikinci ~i
letme binasında toplanan komisyon -
da ihalesi yapılacağından isteklilerin 
54 liralık muvakkat teminat makbuz 
veya mektuplariyle kanunun tayin et
tiği vesaiki hamilen muayyen gün ve 
ıaatte komisyonda hazır bulunmala • 
lan lazımdır. 
Şartname ve mukavele projeleri i -

~inci işletme kaleminde ve Çatalağzı, 
Zonguldak istasyonlarında parasız ve 
rilmektedir. (1619) 11604 

Tahmil ve tahliye münakasası 

E vsaf ve müıtemilatı: 
Ö zengoz sokağından bir numaralı 

kapıdan girilince tcşlık, sol tarafta he 
ıa karşıda altta tavanlı tabanlı oda ve 
küçük tavansız tabansız bodı::um ve 
merdiven altında odunluk ve 14 basa
mak merdivenle çıkılan ikinci katta 
tavan ve tabanlı ve kısmen oluklu 
saçla örtülü koridor üzerinde tavanlı 
tabanlı bir oda ve bir mutbah vardır. 
Ev ahşaptır. 1ki bin yUz otuz beş bu
çuk li ra kıymet takdiı edilmiştir. 

Satış şartları: 

1 - Satı§ peıin para ile 12. 6. 939 
pazartesi gumi &ailt 10 • 12 ye kadar 
Ic;ra daireıoi gayri menkul satıi me -
murluğunda yapılacaktır. 

2 - Taliplerın muhammen kıyme
tin yüzde yedi buçu u niabetinde pey 
akçesi veya milli bir bankanın temi -
nat mektubu ve yahut hazine tahville
ri getirecektir. 

3 - Satış günü artırma bedeli mu -
bammen kıymetin yüzde yetmİ§ beti· 
ni bulduktan ve üç defa nida ettiril -
dikten sonra mezkur günün 12 inci 
saatinde en çok artıran talibine ihale 
edilecektir. 

4 - Bu tarihteki artırmada teklif 
edilen bedel yüzde yetmiı beti bulma 
dığı takdirde 27. 6. 939 ıalı glinü saat 
10 • 12 de yapılacak ikinci artırmada 
en çok artırana ihale olunacaktır. 

5 - Her iki artırmada ihale bedeli 
hemen verilmediii takdirde müıteri • 
nin talebiyle yedi KUn mehil verile -
bilecektir. Bu müddet zarfında ihale 
bedeli yatırılmadıtı takdirde ihale 
bozulacak ve bu talipten evci en yük· 
sek teklifte bulunan talibe teklifi 
veçhile almağa razı olup olmadığı so
rulacak ve razı ise ihale farkı birinci 
talipten tahsil edilmek üzere bu tali· 
be ihale olunacaktır. Almağa razı ol
mazsa yeniden on be§ günlük ikinci 
bir artırmıya çıkarılacak ve en çok 
artırana ihale olunacaktır. 

6 - Tapu harcı mü teriye, mUtera
k\m ver gi ve de\1aliye satış bedelin • 
den ödenecektir. 

7 - Alilcadarların bu gayri men • 
kul üzerindeki haklarını evrakı müs -
biteleriyle 20 gün içinde dairemize 
bildirmeleri llzımdır. Aksi takdirde 
hakları tapu sicili ile sabit ol"'fdıkça 
satış bedeli paylaştırılmasından hariç 
tutulacaktır. 

8 - Artırmıya iştirak edecekler 20. 
5. 939 tarihinden itibaren 39/23 nu
mara ile dairemizde herkese açık bu -
lundurulan §artnameyi okuyabilirler. 
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5 - Birinci ve ikinci artırmaC!a i
haleyi müteakip vermediği takdirde 
üzerine ihale edilenin talebi üzoriı:ıc 
ihale tarihinden itibaren kendisine be· 
deli ihaleyi teslimi vezne eylemui i· 
çin yedi gün kadar mehil verileeelr -
tir. İşbu müddet zarfından ihale bede 
ti yatırılmadığı takdirde ihale boıula~ 
cak ve bu tarihten evet en yüksek tı!c 
lifte bulunan talibe teklifi vcçhilı al· 
mağa razi olup olmadıiı 10rulduktan 
sonra teklif veçhile almafa rul ise 
ihale farkı bu talipten tahmin edil • 
mek üzere bu talibe ihale edilecektir. 
almağa razi olmazsa gayri menkul 15 
günlük ikinci artırmıya çıkanlacu 
en çok artıran talibe ihale edilecek • 
tir. 

6 - Her iki artırmada gayri mel\
kul talibine ihale edildikte tapu har· 
cı müşteriye ve ihale tarihine kadır 
olan müterakim vergi ve dellaliye ret· 
mi satış bedelinden ödenecektir. Ali· 
kadarların gayri menkul üzerindeki 
7 hakları ve hususiyle faiz ve mas -
raflara dair olan iddiaların evrakı mil• 
biteleriyle yirmi gün içlnde dairem!· 
ze bildirmeleri lizımdır. Aksi takdir
de hakları tapu sicliylc olmadıkça sı
tış bedelinin paylaşmasından hariç tu 
tulacaktır. 

8 -Artırmıya iştirak edecekler 10. 
5. 939 tarihinden itibarın 39/ 28 numa
ra ile dairemizde yerinde her kese .
çık bulunan şartnamesini okuyabilir • 
ler. 1704 

Askeri Fabrikalar 

15 adet muhtelif torna 
tezgôhı ahnacak 

Aak ri F abrikal r Umqa ~ 
dürlilt\1 Merkez Satm Alma X... 
misyonundan : 

Ankara icra Dairesi Gayri Men
kul Satı§ Memurluğundan: 

\'akbt teminat vermeleri. 
6 - İsteklilerin teklif mektupları

nı 2 inci maddede yazılı saatten bir 
~t .cvcline kadar T. B. M . M. inşaat 

3 - İsteklilerin belli gün ve saatte 
ilk teminat mektup veya makbuzlariy
le komisyonda bulunmaları. (1743) 

11732 

2 - Taliplerin teminatlariyle bir • 
likte 11. 5. 939 perşembe günü saat 14 
de Ankara Lv. amirliği satın alma ko-

D. D. Yolları 2. ci lıletme Arttır· 
ma ve Ekıiltme Komisyonundan: 
Çankırı deposuna 1 Haziran 939 ta

rihinden 31. 5. 940 tarihine kadar ge
lecek takriben 17.000 ton maden kö
ınürUniin vagonlardan ııtok yerlerine 
boşaltılması ve &tok yerlerinden ma
kinalara yükletilmesi ve depo ile 
civarının temi.zlenmesi işi 23. 5. 9 39 
tarihine rastlayan Salı günü saat 15 
de Ankara'da ıkinci işletme binasında 
toplanacak komisyonda ihalesi yapıl· 
mak üzere kapalı zarf usulile eksilt· 
meye konulmu~tur. 

Mahçuz olup satılmasına karar ve
rilen Ankaranın Dumlupınar mahalle
si Eti sokağında 259 ada ve 4 parsel 
sayılı ahşap iki ev aşağıdaki yazılı 

şartlar dahilinde açık artırma lle Ntı· 
şa çıkarılmıştır. 

Tahmin edilen bedeli (60.000) lir& o
lan 15 adet muhtelif torna tezgihı • 
keri fabrikalar umum mildürlüğU nwr-
kcz satın alma komisyonunca 26.6.lNt 
pazartesi gUnU .._t 14.&0 da kapeb 
nrfla ihale edilecektir. Şartn&me (1) 
lira mukabilinde komisyondan vetilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 
(4250) lirayı havi teklif mektpplarııu 
mezkur günde saat 13.30 za kadar ko
miıyona nrmclerl" bndlı.rialtl de 
2490 ~yılı kanunun 2. ve 3. maddeJe. 
rindeki veaaikle koaıisyOllcu olmadık-o 
lann. ve bu lfle allkadar tüccar~ 
olduklarına dair ticaret odası vesika • 
siyle mezkur gün ve saatte komisyo11a 
mürac"1tlan. (1469) 11601 

omııyon reisliğine numaralı makbuz 
ınukabilinde teslim edeceklerdir. Pos 
tada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
-- (1304) 11345 

Mi ili Müdafaa B. 

Hastane yaptır1lacak 
M. M v 1-•1 • illi · ella etı Satın Alma Ko· 
•Yonundan • 

1 - Eski• h: 
hutaha . :ıe ırde yapılacak hava 

neıı kap 1 . 
konulın a ı zarfla eksıltmeye 
yirıni b~§tu~. Keşif bedeli beş yüz 

ın dort yü . . d. l' tuz kuru . z yırmı ye ı ıra o· 
yirmi dö şt ~!up ılk teminat miktarı 
ra on kur ın beş yUz altmış yedi li-

ruştur. 
2 - İhaı · nU aut 

15 
c:ı 25.5.939 Perşembe gü-

misyonund e vekalet aatınalma ko· 
3 ş a Yapılacaktır 

. - artnarn . • . . . 
lıra beş ku c ve proJesı yırmı altı 

4 _ Ek ~luş mukabilinde alınır. 
sı tmey . . 

nun 2 ve 3 il e gıreceklerın kanu-
saikle birli~t ~addclcrinde yazılı ve
mektupların e.~lk teminat ve teklif 
evveline k ıdı ale &aatinden bir saat 
1 • aark. 
erı. (1644) omısyona verme-
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1 O.OOO (ift fotin ahnacak 
M. M. Vekal · 

misyonundan • etı Satan Alına Ko-
l - 10 ooo . . 

Muhamen. bed ~ıft fotin alınacaktır. 
olup ilk t . e ı kırk sekiz bin lira 

. emınat mikt .. b' yüz liradır. arı uç ın altı 

2 - Kapalı f . 
939 Perşernb z~r la eksıltmcsi 25. 5. 
let aatınalrnac :~n~ saat 11 de veka
caktır. mısyonunda yapıla-

3 - E'"'·f • - ve şart nam • 24 ruş mukabilinde alı b •. esı O ku-

120 adet battaniye ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko· 

misyonundan ı 
1 - Nümunesi veçhile 120 adet bat

taniye alınacaktır. Muhammen bedeli 
972 lira olup ilk teminat miktarı 73 li 
radır. 

2 - Pazarlığı 15. 5. 939 pazartesi 
günü saat 15 de vekalet satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Nilmuneıi komisyonda görlile
bilir. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatte 
ilk teminat ı lektup veya makbuzla -
riyle · komisyona gelmeleri, 

(1744) 11733 

Bir baş hayvan satılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

miayonundan ı 
ı - Bir baş hayvm 13. ;.. 939 cumar 

tesi günü saat 11.30 da satılacaktır. 
2 - Satın ala<".aklarııı belli gün ve 

saatte M. M. V. önündeki sahada ha· 
zır bulunmaları illn olunur. 

(1756) 11741 

40 kilo çim tohumu 
alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 
miayonundan : 

1 - Vek8.let l::ahçcsi için 40 kilo 
çim tohumu pazarlıkla satın ahnacak

u r. 
2 - Pazarlığı 1'3. 5. 939 cumartesi 

günü saat 12 de M. M. vek!leti satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Evsafını gôrnıc.ıt isteyenler ht.r 
gün M. M. V. miiracaat edebilirler. 

misyonuna gelmeleri. (1758) 
Cinsi Kilo 

Araka bezelyası 
Kabak 
Soda 
Çilek 
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600 
640 

1000 
640 

Fmrın için 100 adet 

pasa tahtası alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komiayonundan : 
1 - İstasyonda askeri fırındaki nü 

munesine göre 100 adet pasa tahtası 
pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - Taliplerin 13. 5. 939 cuma günü 
sat 10 da Ankara Lv. amirliği satınal
ma komisyonuna gelmeleri. 

(1759) 11738 

Muhtelif malzeme ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

1 - Aşafıda cins ve miktarları ya· 
zılı malzeme pazarlıkla satın alınacak 
tır. 

2 - Taliplerin teminatlariyle bir· 
likte 12-5-939 cuma günü saat 10 da 
Ankara Lv. lmirliği satınalma komiı· 
yonuna gelmeleri. (1761) 

67 adet siyah makara 
54 ,, Haki makara 
95 ,, Beyaz makara 
70 deıte t&ne 

150 liralık Çay kaşığı nümunesi 
vardır. 

10 adet 2000 mumluk 220 woltluk 
ampul 

20 adet 1000 ,, ,, " 
" 3 adet 40 kiloluk çuval 

2 ,. 60 " .. 

Muhammen bedeli 5440 liradır. Bu 
işe girmek iıtlyenlerin 408 liralık mu· 
vakat teminat makbuz veya banka 
mektuplarını, kanunun tayin ettiği ve· 
sika ve beyannamelerile birlikte tek
liflerini kanunun tarifatı dairesinde 
ayni gün saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. Şartna
me ve mukavele projeleri ikinci işlet· 
mc kaleminde ve Çankırı istasyonun
da parasız dağıtılmaktadır. 
(1699) 11663 

Elektrik Mühendisi aranıyor 
D. D. Yollan Umum Müdürlü· 

ğünden : 
Devlet Demiryolları cer servisinin 

elektrik şubelerini müstakilen idare 
edecek mühendise ihtiyaç vardır. 
Taliplerin askerlik vaıifelerini bitir • 
miş olmaları ıarttır. İhtisu ve kabili· 
yeti imtihan neticcainde beienilen ~ 
lere 208 liraya kadar aylık verilecek· 
tir. Taliplerin hüın~al ve diploma 
kAğıtlarile en geç 8. 6. 939 tarihine 
kadar Ankara cer dairesine tahriri 
müracaat etmeleri ilin olunur. 
(1720) 11700 

• Evsaf ve mtiştemil!t: 
Ev ıokak üzerinde ve arkada olmak 

üzere ikidir. Sokak U.ıerinde olan kı· 
sım iki kattır. 6 numaralı kapı ile bu 
kısım zemin katına ıirilinci zemini 
çimento bir hol üzerinde IOIC!a tavan 
ve tabanlı bir oda ve kartıda tahta 
perde ile bölünmUt zemini çimento 
bir hol üzerinde kezalik nmini çimen 
to ve tavan11z bir mutvak ve heli var• 
dır. Bu kı11m üıt katına Eti aokaim· 
da 6/ 4 numaralı kapıdan &irilerek Us
tü kapalı ve kaldırım döıeli bir arah· 
ğın aol tarafındaki kapıdan cirilerek 
13 basamak ahtap merdivenle çıkıl ~ 
dıkta tavan ve tabanlı bir aofa üzerin
de tavan ve ta~lı Uç oda ve bir mut· 
vak bir heli vardır. Üstü yerli ve ala
franga kiremittir. 

Eti aokafmdan 4/ 6 numaralı ci
rilince üstü kapalı aralığın ilerisinde 
üstü açık bir avlu ve avlu içinde au
yu havi bir kuyu ve bir dut ağacı var 
dır. 

Bu avlunun kapısı olan ve ikinci 
kısmı teşkil eden evin kapısından gi· 
rilerek zemini toprak ve tavanlı bir 
hol üzerinde aaf ve solda zemini tah· 
ta ve tavansız iki oda ve bir heli ve 
12 basamak merdivenle yultarı çıkıl ~ 
dıkta bir hol üzerinde tavan ve taban· 
1ı iki oda ve bir mutvak ve yan taraf
ta medhali olmıyan boıluk vardır. Bu 
kııım üzerinde adi kiremittlr. Ve ha
rapçadır. Kerpiç ve ahpptır. 

Heyeti umumiyesine ehli vukuf ta
rafından (5700) lira kıymet takdir e· 
dilmiştir. 

Ankara Hukuk Fakültesinden: Satı§ §artlar; 

Hukuk fakültesi için bir Dahiliye l - Satış para ite otınak Uzere 12. 
memuru alınacaktır. Yüksek mektep· 6. 939 tarihine müsadif puartesi günü 
lerde bu vazifede bulunmuı 111anların saat 10-12 ye kadar icra dalresl gayri 
18. 5. 939 tarihine kadar fakülteye mU- menkul satı§ memurluğunda yapıla -

100 ton mazot alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum M .. 

dürlüjü Merku Satm Alma Kolnit
;ronundan ı 

Tahmin edilen bedeli (6000) Ura o
lan 100 ton Muot Askeri Fabrlkaler 
umum müdUrlUIU merkez Mtın alnıa 
komisyonunca 16. 5. 1939 ub cünU • 
at 14 te puarhkla ihale ediı.c.~tir. 
Şartanme paruız olarak komiıyondaa 
verllir. Taliplerin muvakkat temin.it 
olan (450) lira ve %490 numaralı ka • 
nunun 2 ve 3 maddelerlndtki veuikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu iıle 
alikadar tilturdan bulunduklarıu da 
ir Ticaret odaıı veaikuiyle nwık~ 
cün ve uatte komisyona mUracatları. 

(1772) 11747 

Kazalar ·-

Bir arozoz alınacak 
Bor ~arbarlıiqu!p : 

l - Belediyemiz ihtiyacı lçlft bir 
adet uuoz 20 Mayıı 939 cwaarted 
günü saat 11 de kapalı zarf usuliyle 
alınacaktır. 

2 - Arazozun muhammen bcdeU 
beJ bin be§ yüz lira olup ilk pey P~ 
rast dört yilz on iki lira elli ku
ru§tur. 

J -Şartnameyi görmek isteyenler 
her gün ,,4nkara, İstanbul, Mersin vt 
Bor bclediyaı.rinde görii1ebUir. 

4 - İ•tckliler bnuouo iJdnei ve 
üçüncü maddelerin.deki bclıcltrilt 
birlikte belli ıüzı ve Jaatten bir saat 
evvel teklif JDektuplarını entüll)enı 
vermiş bulunmaları. nesi görUleb·ı· na ılır ve nüınu

ı ır. 

4 - Taliplerin belli gün ve saatte 
M. M. V. satın alma komiıyonunda 
bulu~arı Han olunur. (li57) 

11742 2 • 100 • • .11740 racaatları. (1764), 11736 caktır. tl7GI 
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Türk köylüsü 
En dayanıklı, halis yünden yapılmış 

elbiseleri yalınız 

SÜMERBANK . 
Yerli Mallar Pazarlar11nda 

bulacaksın 

Takımı : 569 kuruştur 

Bebek gibi sevimli Çoçuk 

yeti,tirmek iatiyen her 

anne, 

Senede birkaç 
defa çocuğuna 

İSMET 
Solucan Bisküviti 

vermelidir 

Her Eczanede 

1624 

Kutusu 20 kuruştür 

:!il -
Resmi dairelerle bilcümle ticarethane ve emsali müesse

selere enba suyundan yapılmıı 15 kiloluk temiz buzun 
beher kalıbı 

25 Kuruşa satılmaktadır. 
Orman Çiftliği Bira fabrikası ile Ankara acentemiz Ka

laç kardeılere müracaat edilmesi rica olunur. Tel: 1451 - -;'il UF ........... . ....................................................... ·······-·-········· 
-·. . . ................. ·········--····· ...................... ··················-

T. C. ZİRAAT BANKA S 1 
Kuruluı tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajana adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri • 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye verecek 

Ziraa Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en a.z 5C rası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aıağı
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 • 500 • 2.000 • 
4 • 250 • 1.000 .. 

40 .. 100 • 4.000 • 
100 .. 50 • 5.000 .. 
120 • 40 .. 4.800 .. 
160 .. 20 • 3.200 " 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 Ji. 
radan atağı dütmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/0 20 
fazlasiyle verilecektir. · 

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

ULUS 11 - 5. 1939 

Dr. SITKI FIRAT 
birinci G 0· · z haataııkıarı 
sınıf mütehassısı 

İstanbul Haydarpaşa Hastanesi sabık 
göz mütehassısı ve Gülhane Hastanesi 
sabık göz bat muavini. Muayene : sa
bah : 9 dan 19 a kadar. Belediye sırası 
Talas Ap. kat: 1 1573 

TJ: 3592 __ _,, 

-·Yeni Kütahya Kireci-• 
İstasyon No: 211 Must. ca 

Dural Yıldız mahrukat depo · 
sunda satılır. Menfaatini seven 

uğrasın. Tel : 3295 

Ki REÇ 
Sayın müşterilerime 

Senelerdenberi Kütahya namiyle 
maruf ve Ankara'da temizlik, yüksek 
randıman, kum, posa, taş ve mevaddı 
ecnebiyeden ari kireçlerimi ötedenbe· 
ri bizzat kendim yapmakta ve aynı 
ocaklarda çalışarak aynı taşı kullan -
rnaktayım. Piyasada tanılan ve her 
cins kireçten üstün imal edilmekte o
lan kireçlerimin satışını iki senedir 
yalnız (Sanayi Caddesi Yabanabatlı 

Yüksek Ziraat, Cer ve sanayi işlerile her türlü kuvet 
istihsaline salih Dizel ve Benıinle işler: 

Caterpillar Traktörleri 

-CATERPİLLAR KUVETİN TİMSALiDiR-
Türkiye Umumi Vekili: 

"TİTASu 

Ticare Tür AnonimSir 
....:> 

Ankara: Koçak Han· Uluı Meydanı. P. K. 196. Telef: 2305- 2338. Telg. TITAŞ 
İstanbul: Ta, Han. Bahçekapı P. K. 448. Telef: 23247. 23271. Telg. TlTAŞ 

Satılık arap kısrağı Fransızca bilen muhabere memuru aranıyor 

• 
1 

1701 

Ziraat Vekaletince müseccel, bine • 
ğe, damızlığa ve yarışa müsait ve ya
rış kazanmış anası babası tanınmış 

arızasız çok asil beş yaşında (1.55) 
irtifaında bir arap kısrağı satılıktır. 

Mühim bir müessesenin Şarki Anadolu' da timendif er 
güzergahında bulunan ltletme idaresi için Fransızcaya mü
kemmelen vakıf bir muhabere memuruna ihtiyaç vardır. 

Talip olanlar muhtasar tercümei haller.in' ve~jt. .. ...lad-: 
·~..-,,..,_ -~-. o 

.___.; ··- .., .. '-1'., •••••••'41 'l ı'X 5"'1"'"'1 ı.ı ıı &J:lt..oA.LU}I 4 l"t.RKaT1f-~(JI;. 

ta kutusu 498) adresine müracaat etmelidir. 1700 ve Sanayi caddesi Hasan Baldudak lı'da hükumet baytarlığına müraca -

~lefunl~3) ticM~h~clerine w~ ülan 16n -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
dim. İlanlara aldanmayınız. -------------

1572 
Pazarcıklı 

Mehmet Çavuı 

Cebeci Hastanesi 

Kulak, Burun, Bogaz mütehassısı 
DOKTOR 

Şevket Hüsnü Taray 
Adliye kö,eai sarraf Hakkı 
Ap. muayenehane Ti: 3912 
Ev Ti 3485 - 16 1507 

.-···························!··········-.. 

Ucuz kiralık · ev 
Yenişehirde Yüksel cadde Mi

mar Kemal mektebi karşısında 
Ateş Hakkı apartmanı birinci da-

:· iresi ucuz kiraya verilecektir. 
: Parkeli altı oda ve geniş salon. 
: İçindekilere müracaat. (Telefon 
: 2488, 3130). . 
~ ...................................... ,. 

Samanpaıar1nda bulunan 
.AKAY KİTAPEVİ 

1 - Almanca, fransızca, ingi
lizce kitap ve mecmuaları doğ· 
rudan doğruya getirtmeğe başla
mıştır. En ucuz ve en çabuk ora· 
dan temin edebilirsiniz. 
il -Türkçe bütün neıriyat ve 

ucuz kırtasiye orada bulunur. 
Telefon: 3585 1621 

U L U S - 20. inci yıl. - No: 6382 

imtiyaz sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi neşriyatı idare eden 

Yazı işleri Müdürü 
Mümtaz Faik FEN IK 

ULUS Basrmevi ANKARA 
Matbaa mndllrB ı Ali Rıza BASKAN 

~ ~ 

Alikadarlann nazarı dikkati 
Ankara Vilayetinin Kalecik ka

zasına bağlı Mahmutlar köyünde
ki Liğnit madeninin işletilmesi 
imtiyazı icra Vekilleri Heyeti
nin 14-9-1938 tarihli ve 2-9600 nu
maralı kararnamesiyle Agah ve 
arkadaşları uhdesine ihale kı-
lınmıştır. 1708 

.11ıı11111Lt ,. ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. - -= -KUM OCAKLARI s --------------------

Orman Çiftliği mıntakası dahilinde İstanbul boğazı civarındaki 
kum ocakları 12-5-939 cuma günü saat 15 de Orman Çiftliği Müdü
riyetinde arttırma suretiyle taliplerine kiralanacaktır. 1675 

--------------D. Z. 1. K. Orman çiftliği § - -~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Yazı hesap ve 
makineleri 

teksir ' :!11111111 [LAÇLARINIZI 11111111!:. 

Daktilo Kursu tamir bürosuna ta· 
mir ettiriniz. Memurlar Kooperatifi 
üstünde kat 1 Tel : 3714 1707 

Elektrik işleri 
Siirt Belediyeıinden : 

1 - 24 Nisanda ihalesi mukarrer 
motör veya lokomobil dinamo tel ve
saire elektrik malzemesine ait teklif
ler muvafık grülmediğinden ihale 24 
mayıs çarşamba gününe tehir edilmiş
tir. 

2 - Şartnameleri görmek isteyenle 
rin elli kuruşluk tel havalesi gönder· 
meleri ilan olunur. (1524) 11502 

Zayi - Ankara Belediyesinden al
dığım 1392 numaralı bisiklet plakası
nı kaybettim. Yenisini alacağımdan es 
kisinin hükmü yoktur. 

Ragıp Selman 1715 

= -= Sakarya E • nden yaptınnız. Avrupa ve yer-E: 
§ eza nesı 1i ilaçlar her çe,idini (Kodak) E: = marka rontken filmlerinin tazesini ehven olarak eczahane- E: 
=: mizde bulabilirsiniz. İt Bankası kartısında. Telefon: 2018 E: 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Soförlerin nazar1 dikkatine 
Ankara Belediyesinden : 

Bazı taksi ıof örlerinin otomobillerini amatör ehliyetna • 
mesini haiz olanlara veya olmıyanlara teslim ettikleri ve 
bu yüzden bazı kazalar olduğu görülmektedir. Taksi otomo
bilini ancak otomobili·n içinde asılı vesikada fotoğrafı olan 
şoför kullanabileceğinden otomobilini veya direksiyonu ehli 
yetnameli veya ehliyetnamesiz batkaıma teslim eden tofö
lerin vesikaları alınarak AnkaTa' da çalıtmalarına müsaade 
verilmiyeceği ilan olunur. (1775) 11743 

YENi SİNEMALAR sus 
BU GECE 

Kıymetli Sanatkinmız Bayan 

SAFİYE 
ve arkadaıları: Kemani Necati, Ke
mençeci Aleko, Klarnet Şükrü, 

Cümbüt Cemal ve Piyanist Yorgi 

HALK 
BU GÜN BU GECE 

İki büyük film birden 

1 - ÇÖL KIZI CEMİLE 
Tamamen Türkçe sözlü 

den mürekkep büyük türk musiki 2 - KOVBOY KIZLAR 
heyeti tarafından fevkalade konser büyük macera filmi 

Günduz 

BU GÜN BU GECE 

Tino Rossi'nin en muvaffak 
şaheseri 

KİT ARALAR 

ÇALARKEN 
Seanslar: 

12 de ucuz halk matinesi 14,45 • 16,45 • 18,45 seanslarında 12,15 de ucuz halk matinesi 
UÇAN V ALSLR öğleden sonra 

Ginger Rogera - Fred Astaire SEVİŞTICJMJZ ZAMANLAR 14 - 16 • 18 ve Gece 20,30 da 
0 =y~~i=si~~~d: va=r;~~e= ~~~:a1!r~~J::= J&ttr REvEs =aikı~iar°ı~pi~:ıc't~ 'le~~~ ~cii~~~ == = = = =' '= = '= 
Ayrıca: Her akpm varyete programında: Akrobat Yıldızlar ROSİTA veALEXENDRE fevkalade numaralar 


