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Neşriyat kongresinde 

Bütün encümenler dün 
çahşmalarına devam ettiler 

L • 
· Çalı§malarına bcqlıyan Birinci Türk Nqriyat Kongresinin yedi 

encümeni, dün öğleden evel ve sonra toplanarak kendilerini ala
kadar eden mevzular üzerinde çalt§malarına devam etmişler -
dir. Encümenler, kendilerini alakadar eden meseleler üzerinde 

,,,. *"" , ,, .- dilek encümeninden havale olunan evrakı da tetkik etmketedirler. 
Müzakereler bazan çok hararetli olmaktadır. Kendilerine ha

vale olunan evrakın ve tetkik edilecek mevzuların fazlalığı kar

B. Hcuan - Ali Yücel, kongrenin 
açılı§ celsesine riyaset ederken 

Neşriyat 

kongresinde .. 
F.R.ATAY 

Birinci netriyat kongresi hak
kında muhterem Batbakanımız • 
la Maarif Vekilimizin dünkü 
nüshamızda çıkan nutuklarına 
ilave edecek tek sözümüz, teşek
kürden ibarettir. Refik Saydam 
hükümeti, bu kongre ile, türk sa
nat ve tetekkur tarıhının yem bır 
faslını açıyor. 

ıısında, bazı encümenler tali komisyonlar teşkil etmiılerdir. 
Raportörler bugün raporlarını encümenler umumi heyetine ve

recekler ve bunlar orada görü§ülecek, ıonra da, yarın toplanacak 
olan kongre umumi heyetinin tasvibine arzedilecektir. 

Encümenlerden biri toplantı halinde 

General Weygand dün 
İstanbul' a hareket etti 
General bugün hususi bir tayyare 
ile İstanbul'dan Bükreş'e gidecek 

General W eygand dün akşam saat 19 .1 S de lstanbul' a hareket et -
mi~tir. 

istasyonda Millt Müdafaa Vekili General Naci Tınaz, Hariciye Ge -
nel Sekreteri Büyük Elçi Numan Menemencioğlu, Fransa Biiyük Elçisi 
ve elçilik erkanı, ve diğer bir çok askeri ve mülki rical taraf mdan uğur
lanmıştır. 

Bir askeri müfreze selam resmini 1 
yapmış, bando iki memleket milli ha· 
valarını çalmış ve halk general Vey· 
gand'ı şiddetli alkışlamıştır. 

General V eygand Romanya bükü -
metinin kendisine tahsis ettiği bir 
tayyare ile yarın bükreş'e hareket e· 
decektir. (a.a.) 

Generalin beyanatı 

Faris, 3 a.a. - General Veygand 
Ankara'dan hareket ederken Havas a
jansı muhabirine aşağıdaki b~yanatta 
bulunmuştur: 

Almanya'nın Londra sefiri 
Fon Dirksen 

Hakimler heyeti toplantı halinde 

Tayyare sahtekôrlığı davasına 

dün ağırcezada devam edildi 

Müddeiumumi 
Ruhi'nin tecziye 
edilmesini istedi 
Maznunun avukatı 

günü müdafaasını 

• 
cumartesı 

Sahte evrak tan· 
zim ederek, sahte 
mühür ve sahte im 
zalarla Türkiye 
cümhuriyeti hesa -
hına Kanadaya tay 
yare sipariş eden 
ve tayyareleri ya
bancı bir devlete 
satan ekrem Ham· 
di Könik'in suçu -
na iştirakten maz
nun Hariciye Ve -
kal,ti memurların· 
dan Ruhi Bozcalı· 
mn muhakemesine 
dün saat 10 da An· 
kara Ağır Ceza 
mahkemesinde de
vam edildi. Bilin· 

yapacak 

diği üzere Ruhi· 
nin Ankara birinci Ruhi Bozcalı, istenen izahatı veriyor 
asliye ceza mahkemesinde açılan du-
ruşması, bu mahkemenin selahiyetsiz-ı----------------
lik karariyle mafevk mahkemeye, A· J h 
ğır Ceza mahkemesine gönderilmiş a ran' da cehil 
bulunuyordu. ı 
Ağır Ceza salonu, meraklı dinleyi· 

cilerle doluydu. Ruhi, bir jandarma 
refakatinde salona çağrıldı ve duruı
maya başlandı. 

Maznunun müdafaasını deruhde e· I 
den avukat Hamit Şevket İnce de dün 
kü duruşmada hazır bulunuyordu. 

Mahkeme heyeti B. Arif Güngören
(Sonu 6 ıncı sayfada) -

Kırkpınar güreş 

müsabakaları 

tayyaredlerimiz i~in 
ihtilal yapıldı 

Mecliste bütçe 
görüşmeleri 

Hudut ve sahiller sıhaf 
idaresinin yeni sene bül~esi 

kabul edildi 
Kamutay dün, Dr. Mazhar Germen 

(Aydın)ın reisliğinde toplanmıştır. 

Hakari mebusluğuna seçilen B. İz -
zet Ülvi Aykurd'un seçim mazbatası 
okunup kabul edildikten sonra Rize -
nin Çamlıbel mahallesinden Şatır o -
ğullarından İbrahim oğlu Mehmet 
Şalme'nin ölüm cezasına çarptırılma -
sı hakkındaki tezkerenin geri verilme
sine dair hükümet tahriratı okunmu~ 
ve tezkere iade edilmiştir. 

Mart - mayıs 938 aylarına ait rapo -
( Sonu 8. incı sayfada) 

Hariciye Komiserliğini idare 
edecek olan B. Molotof 

B. Lilvinof Hariciye 
Komiserliğinden 

affolundu 
Moskova, 3 a.a. - Yüksek sovyet di

vanı, hariciye komiseri Litvinof'u 
kendi talebi üzerine, vazifesinden af -
etmiş ve yerine icra komiserleri heye
ti reisi Molotof'u tayin etmiştir. 

Molotof, icra komiserleri heyeti rei
si ve hariciye komiseri ünvanını taşı
yacaktır. 

Y eniçağ milletlerinin hemen 
hepıinden fazla okumağa, bilme
ğe ve mütemadiyen öğrenmeğe 
ihtiyacımız var. Büyük milli va
sıflarımız, cümhuriyet devrinde 
doğmuf değildir. Eğer bu vasıf. 
lar uzun bir tereddi ve inkıraz 
devrinin korkunç ıeyrine mani 
olmamıısa, bunun sebebi, bu mil
letin kurtuluıunda fikri kalkın
manın esas olduğunu takdir et
mekte pek geç kalmıt olmamız
dadır. Hür tefekkür, cümhuriyet 
üniversitesi ile, hakiki garp terbi
yeıi, cümhuriyet mektepleri ile 
baılamııtır. Bundan evelki mü
nevver kadro, kendi kendini na
ıılsa yetiıtiren yahut mektepten 
sonra tamamlamağa çalııan kü
çük bir ekalliyet ile, bazı istidat
ların fikir ve terbiye zaf ını telafi 
etmeğe kafi geleceğini zanneden 
büyük bir alaylılar ekseriyetin
den mürekkepti. Bu alaylılar a
ra11nda, kitab'ın zeka ve karak
teri bozacağını iddia edenler bi
le olmuttur. Öğrenmeksizin, bil
meksizin, dahası var, hemen her 
gün okumaksızrn iyi bir hekim 
olmak imkansızlığını kolayca 
tasdik edenler, bir devlet ve ce
miyet idaresinde her va~ife.ni_n 
hekimlik gibi, yüksek hır fıkır 
ıeviyesine, ilme ve ihtisasa muh· 
taç olduğunu anlamazlıktan gel-

''- Tahran'dan dönüşümde Anka· 
ra'da tevakkuf ederek esasen tanımak
la müşerref olduğum Cümhurreisi İs
met İnönü'nü selamlamak ıstedim. 
Reisicümhur hakkımda en liıtüfkar 

kabulü gösterdi. 
Aynı zamanda devletin en yüksek 

şahsiyetleriyle ve askeri büyük rüesa 
ile de temas ettim. 

Fon Drikson 7 mayısta başhyor 
l:. d I d•• k 

Tahran, 3 a.a. - Tahran gazeteleri, i
ki tayyarecimizin şehadeti ile netice· 
lenen müessif kaza hakkındaki habe
ri siyahla çerçevelenmiş sütünlar için 
de vermekte ve yazılarının sonunda 
kardeş milletin yasını ve kederini baş· 
ta majeste Şehinşah olduğu halde bil· 
tün İran milletinin candan paylaştığı
nı bildirmektedir. 
İran hükümeti ölen tayyarecilerimiz 

için Medit camisinde bir hatim mecli-

lllİtlerdir. 
En uzak köydeki iptidai istih-

sal derdinden tutunuz da serbest 
hayat ve devlet idaresindeki ~a~
lıca noksanlara kadar, hepsı nı· 
hayet seviye düıüklüğü esasına 
bağlanabilir. Bütün mukayese
lerde, garp medeniyeti cemiyet
leri ile esas farkımız budur ve 
Türkiye'nin talihi ve istikbali b~ 
farkın süratle ve tamamen zaıl 
olmasına bağlıdır. 

Mekteplerimizde yüz b~nlerce 
türk çocuğu terbiye edıyoruz. 
Eski arap harfleri ile okuyup 
yazma bilmiyen gençl~r, artık 
üniversite sınıflarına kadar gel
mitlerdir. Eski nesiller mektep
lerini bitirdikten sonra, son dere
ce eksik bir milli kütüpane bulu
yorlardı: yeniler bu kütüpaneyi 
)İne pek fakir bulacaklardır. On 
ıenedenberi netriyatımız yalnız 
derı ihtiyaçlarını temin etmeğe, 

(Sonu 6 ıncı say! ada) 

Kıymetli bir hatırasını ta~ıdığım 

bütün bu konuşmalarım fevkalade bir 
samimiyet ve itimat içinde olmuş ve 
alakalı noktai nazar teatilerine imkan 
vermiştir. 

On ra ya onece Çok eski zamanlardanberi Kırkpı· 

Türkiye'de bulunduğum müddetçe 
gösterilen ihtimamdan dolayı da fev -
kalade mütehassisim.,. 

İKİ TARAFLI 

Bertin, 3 a.a. - Berlindeki ingiliz 
elçisinin Londraya çağrılması üzeri -
ne, alman hükmetine vaziyet hakkın· 
da izahat vermek üzere Berlin'c ge -
len Almanya'nın Londra büyük elçisi 
bir iki güne kadar vazifesi başına av
det edec~ktir. 

SALDIRMAZLIK 

PAKTLARI AKDETMEK ÜZERE 

Alman hükumeti Şimal 
devletleriyle 

görüşmeler yapacak 
Berlin, 3 a.a. - iyi malumat alan hususi bir kayn kta .. v · ıd·gıv• ·· ı · . a n ogrenı ı -

ne gore, A manya ıkı taraflı anlaşmalar akdi irin şimal d 1 ti · I mü-
k 

. . . . ır ev e erıy e 
za ereye gırışmıştır. (Sonu 8 inci sayfada) 

pınar güreşleri adiyle her sene yapı· 
lan bu müsabakalara bu sene de Edir
nede Sarayiçi'nde 7 mayısta başlana· 
caktır. Bu müsabaka küçükten büyü· 
ğe doğru altı derece üzerine tasnif e· 
dilir ve her derecenin birinci ve ikin
cisi mükafat kazanır. Bir anane ha· 
lini almış olan bu müsabakalara yur-
dun her tarafından ve bilhassa Trak
ya'dan bütün pehlivanlar iştirak e • 
derler. Türkün ananevi sporlarından 
biri olan bu sporun tevsii, bilhassa 
köy gençliğini gürbüz, kuvetli, mü
teşebbis yetiştirmekte müessir ve ko
lay tedbirlerden biridir. Cümhuriyet 
Halk Partisi Genel Sekreterliği bu 
bakımlardan değerli gördüğü bu işte 
alaka ve himayesini göstererek bu se
neki Kırkpınar güreş müsabakaları
nın daha alakalı ve şümullü olması i
çin icabedenlere 13.zımgelen tebliğat
ta bulunmuş ve altı müsabakanın bi
rinci ve ikincilerine verilmek üzere 
hediye olarak kapaklarına parti bay
rağı ve hatırası işlenmiş 12 saat gön
dermiştir. 
Bu hediyeler müsabakaların sonunda 

Genel Sekreterlik adına Edirne Par
ti Başkanlığı vasıtasiyle merasimle 
pehlivanlara verilecektir. 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Sabık Arnavut Kıralı Zogo ile Kıraliçe ]eraldin'ın lstıınbul'a geldiklerini dun yaz • 
~ıştık .. Sabık Kıra! 70 kişiyi bulan maiyetiyle birlikte Perapalas oteline inmiştir. Ve 
kımse ıle görüşmemektedir. Yukarıdaki resim, dadısının kucağındaki kıiçuk veliaht 
apğıdaki resimde de Kıral ve Kıraliçeyi İstanbul Polis Miıdıirıi B. Sadri Aka ile birlik~ 
tc göstermektedir. 



İnsan ve kültür : 

Egoyizmin man°tlğı -
hayatin manhğı 

Bütün diller ne kadar egoyizm' lan alakalarını kesmelerini ve kendi 
•!~~hine • ata ısözl~ri il~ dolu i~e, İmparatorlukları ile me§gul olmala
butun ahlak nazarıyelerı de egoyız- rını açıkça talep etmektedir. Zira 
mi o nisbette reddeder. Böyle oldu- bu sahadaki memleketlerle diğe; 
ğu halde, fertler egoyisttir, milletler büyük devletlerin de ekonomik mü • 
egoyisttir. Çünkü egoyizm, fertler· nasebetler idame etmeleri, mÜ§terek 
de ve milletlerde, o tabii ve serkeş "alman - saha" istihsal planını her· 
insiyaktır ki, hayatın sert kayaları hangi bir nisbet dahilinde teıvit e • 
kendisini yontup makul bir hak a- derek "saha" içindeki memleketler 
rama haddine indirinciye kadar de- ekonomisine bir nevi serbestlik te • 
vam eder. min etmek ve bu yüzden de bu mem· 

Dün, F. R. Atay'ın "Hayati sa- leketlerin ekonomik mutavaatlarını 
ha,, makalesini okurken, egoyizmin azaltmak demek olacaktır. Ne §Üp· 
mukaddes bir hak gibi gösterilmek he ki, ekonomik serbestliğin artma· 
istenmesi, hazan ne tabiat ve imkan sı otomatik bir surette politik muta
dışında ölçülere çıkabilir, bir kere vaatı da azaltacak ve bu suretle sa
daha görmütsünüzdür. hanın hakim bir tekilde Almanya'· 

Dava sizce de malumdur: Al- ya tahsisi keyfiyetini tehlikeye ko. 
manya, bütün cenubu şarki Avru- yacaktır. 

pasını, kendi hayat sahası ilan edip, lıte "saha" üzerindeki alman 
diğer büyük devletlerin bu saha müddeiyatının mantıkı budur. Falih 
içinde hiç bir müdahalelerini kabul Rıfkı'nın dediği gibi sabanın hudu
etmemek fikrindedir. Bütüıı bu saha dunu tayin etmek imkansızdır. Her 
Almanya'da olmıyan ziraat ve gıda diri uzviyet gibi, büyüdükçe gelişe
maddeleriy)e birçok ham maddele· cek ve geliştikçe büyüyecektir. Bu
rım, bugünkü istihsal yekiinlarını na mukabil, alman müddt!iyatınm 

aüratle birkaç misline çıkarmak su- mantıkma bir hudut tasavvur et
retiyle, Almanya'ya tahsis etmeli- mek daima kabildir. Bu hududu, 
dir. saha üzerine diiten milletlerin al-

Bunun münhasıran iktısat bakı- man planına karşı gösterecekleri 
mmdan kabil olabilmesi için, alman mutavaat tayin edecektir. Bu muta
iktısadiyatının istihsal plana ile ha- vaat büyüdükçe, mantık, kuvetlene· 
yat aahasındaki memleketlerin is- cektir; ufaldıkça, mantık zayıflrya
tihsal planları arasında mükemmel caktır. Ve mutavaat olmayınca, 
bir ahengin mevcut olması lazım- "saha" nın tahakkuk etmesi imkanı 
dır. Bu ise, ancak politikalar arasın· da yoktur. 
da da ııkı ve samimi bir anlaşma i · Şurası kayda değer ki, sııha öze
le kabildir. Binaenaleyh, iktısaden rine dü1en memleketler, "milliyet" 
biribirini tamamlamanın baıta ge- fikrini doğuran Avrupa btasında 
len tartı, politikada da birihirini iyi oturmakta, ve, meydana gclmeleri
anlamaktır. ni, bizzat bu fikre bağlanıp bu u-

Buna göre, hayat sahası içine ğurda mücadele etmiş olmıya borç
dütecek memleketlerin gerek eko- lu bulunmaktadırlar. Bu memleket· 
nomi gerek politika bakımından lerin buna rağmen "hayat sahası,, 
Almanya'ya arşı gösterecekleri fikrine baş eğmeleri, almar. bakı· 
mutavaatın ml\h yeti ve nisbeti hak- mından böyle bir §ey ne kadar ma
kında bir fik r edinmek kabildir. kul olursa olsun bize bir hayli 
Bundan dolay d r ki, zaten, Alman· makyavelik görünmektedir. 
ya, diğer devletlerin bu saha ile o· Burhan BELCE 

iş Bankasında ikramiye 

keş idesi 
Türkiye İş l acıkasının küçük cari 

hesaplar arasın a tertip ettiği ikrami
ye planının ma keşidesinde bin li
ralık ikramiye Ankara'da 17480 nu -
maralı hesap s hibi Şahin'e, beşer 
yüz liralık ikıamiyeler Trabzonda 
678 numaralı he p sahibi Şerefettine 
ve Beyoğlunda 17281 Arjiro'ya, iki 
yüz ellişer lira ı ikramiyeler de İs
tanbulda 76752 Beraat Türkan'a, İz-

... mirde 12420 Ml.!tsafaya, Bursada 6148 
Fatmaya isabet etmiştir. 

Yüz, elli ve . irmi beşer lira kaza
nanların listesi i e banka şubelerine 
tamim olunmuş ur. 

Asılsız haberler 
SUmerbank ve Etibank'ın birleştiril 

meıi için tetkik t yapılmakta oldu • 
ğuna dair bazı gazetelerde çıkan ha -
berlerin asıl ve e ası olmadığı öğre

nilmittir. (a.a.) 

Vakıf zeytinlikler 

tôlimatnamesinde 

değişiklik yapıldı 

Lise mezunlarının olgunluk 
imtihanları 

Maarif Vekaleti, mezun oldukları 

liselerden gayri liselerde olgunluk 
imtihanlarına girmek ·için müracaat 
edecek Jise mezunlarının ancak Ve -
kaletten izin aldıkları takdirde bu im
tihanlara kabul edilmelerini kararlaş
tırmıştır. 

Mesut bir nikôh 
İzmirde çıkan "Anadolu" refikimi· 

zin sahip ve başmuharriri Tunceli 
mebusu Bay Haydar Rüştü Öktemin 
kerimesi Bayan Armağan Öktemle 
İzmirde maruf ve sevilmiş zevattan 
elektrik malzemesi tüccarı Bay Tev • 
fik Baykend'in oğlu elektrik mühen -
dislerimizden Bay Orhan Baykendin 
nikahlarının İzmir'de kıyıldığını ha -
ber aldık. Genç çiftin saadetini diler, 
meslekdaşımız Bay Haydar Rüştü Ök
temle Bay Tevfik Baykend ve aileleri 
efradına tebriklerimizi sunarız. 

Mesut bir evlenme 
Albay Asım Tozun kızı Bayan Ne -

zihe Tozun ile Maliye vekaleti mun -
tazam borçlar umum müdürlüğü mu· 
hasebe memurlarından Bay Nahifi E
renman'ın evlenme törenleri dün ak • 
şam Orduevi salonunda güzide davet
lileri huzuru ile icra edilmiştir. 

Genç evlilere saadetler temenni e • 
deriz. 1605 

ULUS 

l~~~~~~I 
Bu vazifeyi kim yapacak ! 

Ankara'da inşa mevsimi gelmiş • 
tir: kış mevsiminde görmediğimiz 
bir inşa manzitrası, İçimizi açacak • 
tır. Türkiye'nin neresinde olursa ol· 
sun güzel, iyi ve sıhi olmak şartiyle 
her yükselen temel, bize zevk ve hu· 
zur verir. Bu memleket kuruluş ha
lindedir. 

Bu İnşa heyecanını Ankara'nın 
temsil ettiğini, onbeş scned~ yepye
ni bir tehir kurulmuş olmak haki • 
katinden daha güzel ne anlatabilir? 
Ankara, Türkiye ölçüsünde daima 
gÜzel örnekler vermiştir! Anadolu • 
nun, henüz planlı ve modern yapı· 
nın girmediği kasabalarından gelen 
ziyaretçiler, Y enişehir~i gördükten 
sonra ahşap ve toprağın yeni zaman 
telakkilerine göre sefaletini, eser 
halinde görmektedirler. Onun için· 
dir ki, başka yerlerde belki tabii gÖ· 
rülebilecek ufak tefek eksiklikler, 
Banehir'de insana dert gibi geliyor. 

Fakat bizim burada bahis mevzuu 
etmek istediğimiz mesele, pek ufak 
bir pürüz olmasa gerek: Şu, her yaz, 
bütün inşa müddetince Ankara'yı 

dolduran on, oniki bin köylüden 
bahsediyoruz. Rakamı mübalagah 
sanmayınız. Bu, alak:ılıların söyle • 
dikleri vasati rakamlardır. 

Köylüyü bir inşa mev~iminde, 
günde 50-60 kuruş yevmiye ile şehre 
gönderen, ya o sene toprağının iyi 
mahsul vermemesi veya bu toprak
tan aldığı mahsulün gündelik hesa
bına göre 50-60 kuruş bulmayıtıdır. 
Bu köylü, kalifiye işçi değilc!ir: Top· 
rak kazmak, harç yapmak, bunları 
taşımak gibi işler yapmak üzere ge· 
lir. Köyünden gelirken beraberinde 
getirdiği, çok zaman, bir tek yor -
gandır. 

Ve Ankara'da aylarca bu tek eş· 
yasiyle beraber yaşar : bir hana gi
dip yatamaz, bir aşçı dükkanında 
yemek yiyemez, çünkü aldığı para
nın mühim bir kısmını biriktirmek 
mecburiyetindedir. 

Acaba, sayısı binleri aşan bu va~ 
tandaılann bu hali, bir içtimai yar· 
dun mevzuu değil midir ? 

Akıamları geç vakıt, herhangi bir 
inıa yerine lütfen uğrayınız: Eğer 
yapı sahibi müsaade etmişse bu a • 
mele burada bir köşeye yatar, eğer 
huna imkan bulunma.nuıaa o zaman 

şehrin hemen hemen dışı sayılacak 
boş yerlerden birinde ve aç.ık hava
da uyur. 

Bu, meselenin bir tarafıdır: diğer 
tarafı da, Ankara'ya iş bulmaya ge· 
len bu vatanşlarm hazan günlerce, 
avare ve başı boş, her inşaat yerini 
dolaştığıdır. Eğer herhangi bir in • 
ıaatta kalfalık yapan bir hemşehri
sine tastlamak gibi iyi bir tesadüfle 
karşılatmamışsa günlerce boş ve ba
kımsız gezdiği de olur. 

Esnaf cemiyetlerinin, bellibaşlı ne 
İ§le uğra§tığmı bilmiyoruz. Fakat 
meselenin bu tarafmı, hiç olmazsa 
kısmen haletmekte, faydalı olacağı
na kaniiz. Köyden gelen bu vatan • 
daş oraya müracaat eder; inşa sa • 
bipleri, müteahhitler de oradan işçi 
ister, büro iki taraf için faydalı bir 
şekilde bu arz ve talebi bağdattırır. 

Esnaf cemiyetlerinin bugünkü fa. 
aliyet programında böyle bir meş
guliyet bulunmadığı söylenebilir. 
Fakat esnaf cemiyetleri, Halkevi, 
Kızılay -ismi ne olursa olsun- hayır 
yapmak için kurulmuş ve buna ça
lışan bir milli müessesenin bu bin • 
lerle vatandaşa, içinde uyuyacakları 
Üstü kapalı bir çatı, ekmek, peynir 
parasına bir sıcak çorba ve onları 
sokaklarda batı bot iş aramaktan 

Yedek subay ve askeri memurlar 
7"q .. 'sq"!I~ 

hakkındaki kanun değ işti ri 1 iyor 

Askeri ehliyetname 
usulü kald1rıhyor 

• 

Milli müdafaa vekaleti, yedek subay ve askeri memurlar hak
kındaki kanunun bazı maddelerini değiştiren bir kanun projesi 
hazırlamıştır. Proje ile kanunun üçüncü, dokuzuncu ve on yedin
ci maddeleri değiştirilmektedir. Projeye göre her sene yapılan 
son yoklama neticesinde sağlam veya sakat asker edilenlerden 
tam devreli lise ve muadilleri ile yültsek derecedeki meslek mek
tepleri, yüksek deniz ticaret mektebi ve muadili mekteplerden ve 
üniversiteden mezun bulunanlar kanunun sekizinci maddesi•nde
ki şartları haiz oldukları halde yedek subay yetiştirilmek üzere 
tahsilleri nevine ve kabiliyetlerine göre milli Müdafaa vekaletince 

takdir edilecek ihtiyaca göre muhtelif 
sınıflara ayrılacaklar ve bunlar mek- lan tabip ve baytarlar kfunilen, kimya-
teplerde askerlik dersi görüp görme- ger, eczacı ve diş tabiplerinin en liya
diklerine göre aşağıya yazdığımız katlilerinden ihtiyaca göre milli mü -
müddetlerle talim ve tahsile tabi tu - dafaa vekaletince lüzum görülecek 

t 1 ki d A - d - miktarı tercihan kendi tatbikat mek -u aca ar ır. şagıya yaz ıgımız 1 . .. • .. 
h. t "dd tl · ··k ll fl · tep erme ve luzumunda sıhı muessese-
ızme mu e en mu e e erın me • • . . 

l lere, sınaı kımyagerler ve makıne mü-
zun oldukları mekteplerden aldıkları h d. 1 . d 

1
.. 

1 
·k k 

d
. .. en ıs erın en uzum u mı tarı as e-
ıplomalara gore olacaktır. • f b "k 1 d" b.b. 

Yedek subayların talim, tahsil ve 
hizmet müddetleri: 

Bütün tahsilini yabancı illerde ya -
parak oralarda askerlik dersi görmi -
yen yüksek mektep mezunları altı ay 
talim, altı ay tahsil ve asteğmen ol • 
duktan sonra da 6 ay hizmet müddeti 
olmak üzere 18 ay, bütün tahsilini ya
bancı illerde yaparak oralarda asker
lik dersi gören yüksek mektep me • 
zunları üç ay talim, altı ay tahsil ve 
asteğmenlikle altı ay hizmet müddeti 
olmak üzere 15 ay, Türkiye'de orta 
mektep veya muadili diplomasını al · 
dıktan sonra tahsillerini yabancı il • 
lerde, askerlik dersi görerek tamamlı
yan yüksek mektep talebesi 2 ay ta • 
lim, 6 ay tahsil ve asteğmenlikle 6 ay 
hizmet müddeti olmak üzere 14 ay, 
Türkiye'de lise veya muadili diploma
sını aldıktan sonra tahsillerini yaban
cı illerde, askerlik dersi görerek ta • 
mamlıyan yüksek mektep mezunları 
bir ay talim, 6 ay tahsil, asteğmenlik
le de 6 ay olmak üzere 13 ay, yabancı 
lise ve orta mekteplerle muadili mek
tep mezunlarından askerlik dersi gö • 
rerek Türkiye'ye gelenler, bulunduk
ları yerdeki liselerden birinin kampı· 
na iştirak ettirilecekler ve imtihan so
nundaki muvaffakiyetleri derecesine 
göre kendilerine askeri ehllyet veya 
askerliğe hazırlık derecesini gösterir 
bir vesika verilecektir. Orta mektep 
veya muadili diploması almış olanlar 
4 ay talim, 6 ay tahsil, asteğmen ol -
duktan sonra da 6 ay hizmet müddeti 
olmak üzere 16 ay, lise ve muadili 
mekteplerden diploma almış olanlar 2 
ay talim, 6 ay tahsil ve as teğmen ol
duktan sonra da 6 ay hizmet müddeti 
olmak üzere 14 ay, üniversite ile yük
sek mekteplerden diploma almış o -
lanlar yahut lise mezunlariyle yüksek 
mektep ve üniversite müdavimlerin
den C bürvesi alanlar 6 ay tahsil, as
teğmen olduktan sonra da 6 ay hizmet 
müddeti olmak üzere 12 ay askerlik 
vazifesini yapacaklardır. 

Meslek menmplarının aakeri hiz
met ve tahsilleri: 

Bunlardan, yukarıya yazdığımız şe· 
kilde kıta hizmetini yapan ve ikmal e
den veya yüksek askerlik dersi ve 
kampı gördüğü diplomasından anlaşı-

kurtaracak bir te§ebbüsü, milli vic· 
danı minnettar bırakmaz mı ? Ni
hayet kendisi için bukadar basit bir 
himmet ve alaka istenen bu memle
ketin efendisi köylü'dür. 

KUTAY 

rı a rı a ara ve ış ta 1 ı, eczacı ve 
kimyagerlerle mühendislerden ihti -
yaçtan fazlası ile diğerleri tefrik edil
dikleri sınıfların yedek subay mekte
bine sevk ve buralarda altı aylık bir 
hizmet ve tahsile tabi tutulacaklardır. 
Bu müddet içinde bunlar, idare, ilbas 
ve maaş hususunda harp okulu talebe
si, yüksek deniz ticareti mektebinden 
çıkanlara dahi deniz talebesi gibi mu
amele yapılacaktır. İşbu altı aylık 
müddet sonunda iktidar ve liyakatsiz
likleri anlaşılanlar sınıflarının mu -
vazzaflık hizmetlerini tamamlamak Ü· 

zere çavuş rütbesiyle sınıfları kıta ve 
müesseselerine gönderileceklerdir. 

Bunların kıtada ve mektepte geçen 
müddetleri askerlik hizmetinden mah
sup edilecek, fakat ellerindeki diplo -
ma müddetleri nazar dikkate alınmı • 
yacaktır. İktidar ve ehliyetleri tasdik 
c,lunanlar yedek asteğmen nasp olu • 
nacaklar ve sınıfları takım komutan • 
lığında, kıtası bulunmıyanlar sınıf ve 
mesleklerine ait işlerde, hava yedek 
subayları hava mektebinde altı ay da
ha hizmet göreceklerdir. Bu müddeti 
muvaffakiyetle bitirenler muvazzaf 
asteğmen hakkındaki şartlar dairesin
de teğmen nasbolunacaklardır. Muvaf
fakiyet gösteremiyenler üç ay daha 
istihdam olunarak yetiştirilecekler ve 
liyakat ~österenler tei!menlikle, liv:ı
kat gösteremiyenler asteğmenlikle 
terhis olunacaklardır. Bunlaraan mu
vazzafa nakletmek istiyenlerden ta • 
limatnamesinde yazılı şartları haiz ve 
diğer vekfiletlerde kanunen mecbur ve 
müteahhit oldukları hizmeti ifa ve ik
mal etmiş bulunanların ihtiyaç halinde 
muvazzaf sınıfa nakilleri icra ve harp 
okulunda tahsilleri ikmal ettirelecek· 
tir. 

Yabancı memleketlerde lahıil 
edenler: 

Askeri lise mezunlarından yabancı 

memleketlerde askeri yüksek mühen -
dis yetiştrilmek üzere seçilenler iki 
ay müddetle hazırlık kıtasında hizmet 
ettikten ve sınıflariyle alakadar aske
ri fabrikalar veya sair müesseselerde 
altı ay çalıştıktan sonra liyakat ve ki
fayeti tasdik edilenler tahsil görecek· 
leri yabancı memleketlere askeri tale· 
be sıfatiyle gönderileceklerdir. Ya • 
bancı memleketlerde yüksek mühen -
dis mekteplerinde en az iki tahsil dev· 
resinden sonra 'yapılacak ön imtiman· 
!arda ve mühendis mekteplerinde bu· 
na tekabül eden devre imtihanlarında 
muvaffak olarak iki senelik tahsil 
müddetini ikmal edenler yedek asteğ
men nasp olunacaklar ve tahsilJerine 
devam edeceklerdir. Talebe sıfatiyle 
yabancı memleketlerde tahsilde iken 
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Dün şehrimizde hava 

kopolı geçti 
Dün şehrimizde hava umumiyetle 

kaplı geçmiş; rüzgar garptan saniye -
de 2 metre kadar hızla esmiştir. En 
yüksek ısı 22 derece olarak tesbit e
dilmiştir. Yurtta hava Trakya, Koca· 
eli, Ege bölgeleriyle doğu Anadolu
da kapalı, diğer bölgelerde umumiyet
le bulutlu geçmiştir. 24 saat içindeki 
yağışların karemetreye bıraktıkları su 
miktarı Rize'de 17, Turhal'da 13, 
Kars'ta 9, Ardahan'da 7, Van ve Siirt
te 6, Muş ve Malazkirtte 5, Terme ve 
Şebinkarahisar'da 4, diğer yağışlı 
yerlerde 1-5 kilogram arasındadır. 

Rüzgarlar doğu bölgelerinde garptan 
diğer yerlerde saniyede en çok 9 met
re kadar hızla esmiştir. 

En yüksek ısılar Adana'da 25, 
Kocaeli'de 27, Bursa'da 28, Balıkesir 
ve Nazilli'de 29 derecedir. 

En düşük ısılar sıfırın üstünde 
Kayseri ve Ulukışla'da 1, Erzurum'da 
2, Kütahya, Van ve Kars'ta 3, Afyon'
da 4 derecedir. 

muvaffak olamıyanlar memlekete ge
tirilerek askeri memur nasp edilmek 
üzere mektep tahsiline veya yedek su
bay okul tahsiline tabi tutulacaklar -
dır. Bunlal'dan meslek veya yedek su
bay okullarında muvaffak olamıyarak 
sıhi hallerden gayri sebeplerle çıka -
rılanlar kıtalara verilirler ve muvaz -
zaflık hizmetlerinden başka askeri ta
lebeler meccanen okudukları müdde
tin yarısı kadar hizmet edeceklerdir. 
Yabancı memleket tahsilinde iken ye
dek asteğmen olduktan sonra tahsilde 
muvaffak olamıyanlar da gösterilecek 
muayyen bir meslek kursuna tabi tu
tularak askeri memur nasp olunacak -
tardır. 

Askeri liseleri muvaffakiyetle bi • 
tirdikten sonra memleketimizdeki 
fabrika ve müesese stajlarında askeri 
yüksek mühendis ve mühendislik tah
silini takibe kifayeti görülmiyenler 
talebe sıfatiyle harp okuluna sevk o
lunacaklardır. 

Askeri sanat lisesi mezunlarından o
lup da yüksek mühendis ve askeri mü
hendis yetıştirılmek uzere seçılmıye-
rek askeri sanatkar yetiştirilmek üze
re seçilenler iki ay müddetle hazırlık 
kıtasında hizmet ettikten sonra liya -
kat ve kifayeti tasdik olunacaklar ye
dek asteğmen nasp edilecekler ve ye -
dek subay olanlar askeri sanatkar mu
avini naspolunarak kıtalara sevkolu -
nacaklardır. 

Yedek subayların yoklama ve 
terfileri: 

Yedek subay ve memurları yoklama 
zamanında nerede bulunurlarsa o ye -
rin askerlik şubesine kayat ve yokla • 
ma edileceklerdir. Yoklama, ilk yokla
ma sırasında senede bir defa yapıla -
caktır. Yoklama yapılan askerlik şu -
besi, yedek subay ve memurların asıl 
şubelerine malllmat vermekle mükel -
lef olacaktır. Hazerde yedek subayla -
rın silah altında geçmiyen sivil hayat
taki müddetleri de hizmetlerinden sa
yılmak şartiyle muvazzaf subaylar gi
bi terfi ettirileceklerdir. Ancak asteğ
men olacaklar, birer, üst teğmen ola -
caklar ikişer ve yüzbaşı olacaklar se· 
kizer talim devresine iştirak etmek ve 
muvaffak sicil almak, denizde yüzba· 
şılık kursunu tamamlamak ve yakın 
süvari ve çarkçı şahadetnamesini haiz 
olmak şartttır. 

Gümrük kıtalarındaki yedek su
Vakıf zeytinli erin sureti idaresi 

hakkındaki talimatnamenin 11 inci 
maddesi değişt rılmiştir. Yeni mad • 
deyi yazıyoruz. 
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bayların terfileri: 

Gümrük muhafaza kıtalarında istih

"Fen memurla zeytinliklerin ema
neten imar ve tim;ırı veya emrazı sari
yeye karşı müc ele icraı;ı halinde ih
tiyar olunacak fiyat için masrafın 

taallQk ettiği v ktflar idaresi kasasın
dan azami beş z liraya kadar avans 
alabilirler. Anc k tekrar avans alınma
sı evelki avansın evrakı müsbitesinin 
o daireye tevdi c mümkündür. Evra· 
kı müsbite peyde pey verilirse avans 
da o miktar alıı ır. Bununla beraber a
vanslar her han ı bir sebep ve bahane 
ile bir aydan fa 1 fen memurları nez· 
dinde kalamaz. gu müddet zarfında ya 
evrakı sarfiyes ı irae ve itaya veya 
aldığı avansı a nen iadeye mecbur· 
dur.,, 

1 ki katıl suçlusu 

mahkum oldu 
İstanbul, 3 (Telefonla) - Bugün a

ğır ceza mahkemesinde iki katil suçlu 
su hakkınd:- ağır hapis cezası veril -
miştir. Bunlardan birisi, Bostancı'da 
kasap Hüseyini öldüren İslam 12 se -
ne, ikincisi de bir kadını öldürmekten 
suçlu Yunus 18 sene hapse mahkQm ol-

Türk çocuğu ve 

hovalorımız 

- Eğer dokuz maddeyi on mad· dam olunan yedek subaylardan teğ -
deye çıkarmış olsaydı, bunu, ma- men olacaklann bu kıtalarda 4,5 aylık 
nasına bakmıyarak modern bir hizmetten sonra orduda bir buçuk ay 
avamiri aşere telakki ederdik! staj, tistteğmen olacakların iki sene 

Bir darbımeselin tahakkuku dokuz ay hizmetten sonra orduda üç 
Çok genç bir okurumdan bir mek- ay staj, yüzbaşı olacakların dört sene 

tup aldım. Bu çocuk diyor ki: "Li- hizmetten sonra orduda 360 gün staj 
seye devam ediyorum. Eve/ki gün Vaşington'dan gelen bir haber, görüp sicil almaları şart olacaktır. Bü 
mektepte ikinci devre talebesinden Amerikalıların "Sivrisinek,, isimli tün yedek subayların terfilerinde kı -
· t · 1 · b · k J d J Bı'rkaç defa daha bu gazetenin ne/enlerin önüne kol germeyiniz! d ıs ıyen erın ırço yer er e açı an bir filo teşkil ettiklerini bildiriyor. em hesabı muvazzaf subaylar içinde 
hava kamplarına almacağı haber sütunlarında söylemiştik ki düne T. !. ki hem naspları arkadaşları meyanınd 

k d aln k d d · d sınır Anlayana sivrisinek saz! 
verildi. Tayyateciliğe çok hevesim a ar Y ız ara a, enız c - Zıddiyetler! hesap edilecektir. Binbaşı olmak v 
var. Hemen eve koştum ve hava /anan vatanın şimdi bir üçilncü sı- Yutulan rüşvet! binbaşıdan yukarı rütbelere çıkabil 
kampına ictirak etmek istedigvimi nırı da göklerde, bulutlar arasın- mek muharip sınıflara mahsus olup ik 

~ 1 Neşriyat Kongresi'nde bulunmak 
söyledim. Fakat razı olmadılar. dadır. Biz, çelik kanarlarımızla sa - 1 ı b l'd b. " malı" tahsı"l etmek ve muvazzaf subay! üzere Ankara'ya gelen bir stanbul atan u a ır memur ru§Vet 

Bugün de radyoda iki tayyareci- dırganlık etmek için yabancıların ra mahsus terfi kanununda yazılı ka 
. 1 v v gazeteci&i, dün matbaada bana Ne- olarak aldığı beş liralık bir kağı-

mizi n cehit düctügvünü öğrenince göklerınde uçmak, ço ugu, çocugu yıt ve şartları ifraz etmek şart olacak 
~ ~ k · cip Fazıl Kısakürek tarafından "Ben d t 

bunların yerine bizim yetişmemiz bomba cehenneminde kavu:ma ıs- 1 yu muş. tır. Ancak bu şartlardan ba.:ka deni 
F k b · ı buyum,, başlığı altında yazılan bir ~ 

lazım geldig-ini ve memleketin tay- temeyiz. a at izım Jıava sınıra- Suçlunun midesi yıkanmasına, sınıflarında yüzbaşı olmak için yakı 
k fıkrayı okudu. Bu yazıda fıkracı ıa-

yarecil igv e olan ihtiyacını düşün- rımızın huzurunu da düşman a- röntgen muayenesi yapılmasına seferler süvarisi veya çarkçısı şaha 
1 ir, dokuz madde ile kendisinin ne 

düm. nat ar bozamaz. b b ı· lık k. - detnamesini haiz olmak lazımdır. B olduğunu, nelere zıt bulunduğunu rağmen u ef ıra agıt mey. 
Benim gibi havacılıgva meraklı Dünkü t;ırihimizde karada ve maksatla terfi kanununda zikredile anlatıyordu. dana çıkarılamamıştır. 

gençleri bu mesleğe girmekten alı- denizde eşsiz destanlar yaratan asgari müddetin sülüsünü filen ifa et 
h lstanbul'lu arkadaf, içinde u Ma- Acaba adamcagw ız, ekmeklerin k Ü d 1 · d koymamaları lüzumunu bütün aile kahramanlarımızın yanına yarın a- me zere müracaat e en erın or u 

reislerine bir yazınızla hatırlatsa- va kahramanlarınırı adı yazılacak- veracı • ( &oflaya zıt, dinsize zıt) " üzerine yapıştırılan kağıtları za - ya kabulü münhalat ve sair ihtiyaç} 
nız ... ,, tır. " tek görüş etrafında müdahaleci - man zaman yuta yuta midesini nazarı dikkate alınarak ait olduğu ve 

Bu çocuğun bu temiz heyecanını Ben, bana bu samimi mf1ktubu Antiliberal ) gibi anlatıılar bulunan kağıt hazmına mı alııtırmııtı? kaletçe takdir olunacaktır. 
ne kadar sevdim. Hele iki tayyare- yazıp gönderen çocuğun alnında o bu yazıyı okuduktan sonra : Eğer öyle ise muhterem üstadı- Seferde yedek subaylar muvazza 
cimizin bir kazaya kurban gittikle- kahramanlardan birinin vadini, - Necip Fazıl, dedi, bu yazısm· subaylar gibi terfi kanunu ahkamın 

k mız doktor C. A. ya sormalı: bet 
rini öğrendikten sonra büsbütün ar- müjdesini okuyorum. da en büyük zıddiyeti kullandığı e- tabi tutulacaklardır. Seferde yede 

ı . ı ı 'fi · d ' liralık banknotta hangi vitamin 1 d h" f" · ·1 b·ı ki tan bu şevk ve heves, ~fk:•k bir t.ürk Analar, babalar. böyle bir hevesi ıme er e tara erı arasın a yapını§. memur ar a ı ter ı ettırı e ı ece e 

n~•ı.ilunda aörülebili.r .... ~~~~~--~Qıı~'~/~em~e~i~n~iz::__~V=e~k~a~h~t~a~m~a~n~J~ıg~~:a_t.f.~Ô~·-~~~~~e:.__::s~o~nr:..:::a:_:::iJ~a~v~e~e~tti:'~ı:._ ____ ~~~~v~a-rd_ır~?~------~~--~~~~~--d-i_r_·~--------~----~~~~~_J 
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Dançig meselesinde 

kim hakhdır? 
Dançig megelesi üzerinde Al

nıanya ile Polonya arasında çıkan 
ihtilaf, bugün için Avrupa aulhunu 
tehdit eden en büyük tehlikedir. 
Malfu:ndur ki Dançig büyük harp
ten evel, Almanya'nm büyük liman· 
larından biri idi. Versay muahede
siyle Dançig Almanya'dan ayrıldı. 
Fakat Polonya'ya ilhak edilmedi. 
Burada muhtar bir hükümet kurul
du. DıJ politikasının idaresi Polon
Ya.'ya bırakddr. Milletler Cemiyeti 
de bir komiser vasıtasiyle Dançig 
ana yasasının tatbikine nezaret et
mek vazifesini üzerine aldı. 

Hitler Almanya'da iktidarı eline 
aldığı zaman, Dançig'in İç politika 
\taziyeti a§ağı yukarı, Almanya'nın 
\taziyetine benziyordu. Serbest §e • 
hirde milli, merkez katolik, sosyal 
demokrat, komünist, milli sosyalist 
olmak üzere bir takım siyaai parti • 
ler vardı. Hitler Almanya'nm mu
kadderatını eline aldıktan sonra bu 
Partilerin tasfiyesi için nasıl bir sİ· 
Yaset takip etmi§se, Dançig'teki 
milli sosyalist partisi de aynı yoldan 
YÜrümü§ ve vaziyete hakim olmuş • 
tur. Avusturya anşlusundan ve Çe
koslovakya'nrn parçalanmasından 
sonra artık Hitler'in liderliğini ta· 
ıuyan Nazi partisi, Dançig'in mu
kadderatını tnmamiyle eline ge· 
çinni§ bulunuyor. Binaenaleyh Al· 
rnanya'ya iltihak etmek için bu par
ti, Hitler'in bir işaretini beklemek · 
tedir. 

Almanya, 1934 &enesinde PoJon
)'e ile dostluk mukavelesi imzala
dıktan sonra, Dançig meselesi, bu 
iki devlet arasmda ehemiyetli bir 
ihtilaf mevzuu olmaktan çıkmııtı. 
Polonya • Almanya münasebetleri 
dostane şeklini muhafaza ettikçe 
hu vaziyet devam etti. Esasen Al· 
llıanya bu sıralarda orta Avrupa'da 
nıeşguldü. Fakat Avuaturya.'yı il· 
hak edip Çekoslovakya'yı parçala • 
dıktan sonra Almanya, Dançig'in 
İadesine razı olmasını Polonya'dan 
istedi. Polonya bunu reddedince, 
Almanya 1934 mukavelesiyle dost • 
luk münasebetine 1ıiritmit olmaııma 
rağmen, bu devleti tazyik etmeğe 
başladı. Polonya da bu vaziyette 
k~ncıısını Jngllteııı..'•Üu ı..ullaca asa· 

•ll'la atarak Ahnanya'ya lı.artı da
Yatnııya baılamııtrr. Şimdi Polon
Ya " Almanya münasebetleri aon de
rece gergindir. 

Almanya'nm ve Polonya'nm 
Dançig üzerindeki hakları nedir? 
Almanya, Dançig'i bir alman şehri 
olduğu için istiyor. Filhakika dört 
YÜz bini tecavüz eden nüfusunun 
Yiizde doktıan altısı almandrr. Bina· 
enaleyb milliyet prensiplerine göre 
bu şehrin Almanya'ya verilmesi icap 
ettiğine şüphe yoktur. 

Diğer taraftan Polonya'nrn da 
tarihi ve iktısadi iddialan vardır. 
Cariptir ki Dançig bir alman ıehri 
olrnakla beraber, tarihi mukadde
t'atının çok uzun bir devrini Polon· 
}'a'nm himayesi altında geçirmiıtir. 
On ikinci asnn ortalarında kurulan 
Dançig şehri, on dördüncü asrın 
Ortalarında cermen ıövalyelerinin 

ittihadına girmi~ti. Fakat on be~inci 
asrın ortalarında Polonya kırallan-
1\tn himayesi altına geçti. Ve dahili 
\re hatta harici münaaebE'tlerinde 
bıuhtar, fakat Polonya'nın himaye
ıi altındaki bu idare 1793 senesin
de Polonya taksim edilinceye kadar 
devam etmiştir. Polonyalılar Dan
Çİg'in bu muhtariyetine hürmet et· 
tiler. Ve hürmet etmek isteınedikle
ti zaman da Dançig kendi hakla· 
.,tnı polonyahlara karşı müdafaa et· 
hıeğe muvaffak oldu. Dançig'in 
l>rusya'ya geçiti, 1793 senesinde 
Polonya taksim edildiği zamandır. 
lıundan on beş sene sonra da Dan· 
Çİg gene Prusya'nın elinden çıktı. 
Ve Napolyon'un istilasına uğradı. 
Viyana muahedesinden sonr dır ki 
~ançig nihai olarak Prusya'nın e· 
•ne geçmi§tir. Demek ki Pr :onya'· 
tlın tarihi iddiası o derece boJ de· 
~ildir. On be§İnci asrn ortasından 
0rı sekizinci asrın sonuna kadar 
Dançig Polonya'nm himayesi altm· 
da kalmıştır. Malfundur ki böyle 
tarihi iddianın muteber olacaiını, 
bizzat Hitler, Praı'ın işgalini hakir 
RÖstennek için ileri sünnüıtür. Lon· 
dra radyosu, evelki akşam, Polon· 
l'a'nnı Dançig'i himayesi altına al· 
bıayı teklif edeceğini bildirdiği za • 
bıan, Dançig için büsbütün ya~an: 
cı olan bir rejimin kurulması ılen 
•iirülmüt olmuyordu. 

Diğer taraktan Polonya, Abn~n· 
h'nın milliyet prenaipin~ ~ar~ı, ~.k· 
hsadi zaruret prensipinı ılen sur
l'nektedir ki bu da Almanya'nın ha· 

' • p 
Yat sahası prensi pi demektır · 0

• 

lonyahlarm iddialanna göre, Dan· 
Çİg Polonya için yalnız bayat sa· 
hası değil, teneffüs cihazıdır. Al· 
l'nanya' da ıon zamanlarda bu hayat 

-
---------~-

ULUS 

D. 0 ~[Y A H A. B E R l E R İ 
., ... _ -

Sanghay imtiyazlı bölgesinde 

Japonya idare tarzının 
değişmesini istiyor 

Japon tayyareleri Tukien 

şiddetle bombardıman 

şehrini 

ettiler 
Tokyo, 3 a.a. - Hariciye nazır muavini Savada bugün İngiliz ve a -

merikan büyü kelçilerini kabul ederek Şanghay'daki enternasyonal 
mmtaka idaresinin bugünkü ihtiyaçları artık karşılıyamadığrm, 70 se -
nelik bu eski idarenin.cezri bir tarzda değiştirilmesi lüzumunu bildir· 
miştir. 

Hariciye nazır muavini, şimdiki i-1 
darede hemen hemen bütün yüksek 1 l 
memurların İngilizlerden ibaret oldu- Hoflandada yabancı 

propaganda ile savaş 
ğunu halbuki bütün devletler arasın
da yüksek makamların paylaştırılma -
sını istemiştir. 

Savada aynı zamanda, Şanghay en
ternasyonal mıntakasında Japor.lr a
leyhine yapılan tedhiş hareketlerine 
ve propagandalara nihayet verilmek 
üzere süratle müessir tedbirler alın -
masını da talep eylemiştir. 

Şiddetli bir bombardıman 

Amsterdam, 3 a.a. - Hükiimet tara
fından bugün parlamentoya tevdi olu
nan bir kanun layihasma gi:ire, Hol
landa'nın tamamı veya bir kısmının 

ecnebi idaresi altına geçmesi lehinde 
propaganda yapacak olanlar vatana 
hainlik etmiş sayılarak beş sene hap -
se mahkum edileceklerdir. 

İngiliz hükümdarlara 

cumartesi Kanadaya 

hareket edecekler 
Londra, 3 a.a. - İngiltere kıral ve 

kıraliçesi, önümüzdeki cumartesi gü· 
nü Portsmouth'a gitmek üzere Lon -
dra'dan ayrılacaklar ve Portsmouth'· 
da Kanada'ya gitmek üzere vapura 
bineceklerdir. 

Küçük prensesler, valide kıraliçe 
Mary, Dük ve Düşes de Gloucester, 
Dük ve Düşes de Kent, vapura kadar 
kıral ve kıraliçeye refakat edecekler
dir. 

Kıral ve kıraliçe, Empress of Aus ~ 
tralia ile seyahat edeceklerdir. Gemi, 
saat ıs te hareket edecektir. 

B. Çemberlayn ile Lord Halifaks, 
trenin Waterlo istasyonundan hare • 
keti esnasında hazır bulunacaklardır. 

Kanada ali komiseri trende buluna
caktır. 

Kıral ve kıraliçe, Empress of us Tra 
lia ile seyahat edeceklerdir. Gemi, s~ 
at ıs te hareket edecektir. 

Kıral ve kıra1içenin Repulse adın
daki harp kravüzörü ile seyahat etme 
leri mukarrer idi, fakat son dakika in
giliz amirallik dairesi, beynelmilel 
vaziyet dalayısiyle bu kruvazörü in
giliz kara sularında bulundurmağı ter 
cih etmiştir. Çunking, 3 a.a. - Japon tayyarele

ri tarafından bugün Fukiene yapılan 

çok şiddetli bir bombardıman netice
sinde sivil halktan bin kişi ölmüş ve 
yaralanmıştır. 

İtalyan meydan okuyor · 
Çin kıtaları Nanşang'ın 40 kilomet

re garbinde bulunan Taşengi tekrar 
işğal etmiş ve Nanşang ile Fengşien 
arasındaki yolu kesmiştir. 

Cenupta, çin kıtaatı biri Şosa, diğe 
ri demiryolu ve bir üçüncüsü de Kan 
nehri boyunca üç koldan Kiangsinin 
eski hükümet merkezi istikametinde 
ilerlemektedir. 

İtalya on milyon kişi 

seferber edebilir 
Çin tayyarelerinin faaliyeti 
Bir çin tayyare filosu 20 bin Japon 

askerinin tahaşşüt ettiği Kiukiangi 
bombardıman etmiş ve düşmana ağır 

zayiat verdirmiştir. 
Merkezi çinde, askeri harekat Hu

nan ile Kiangsi viiayet hudutlarının 

birleştiği yerden biraz uzakta Hup· 
pein cenubundan geçen yol üzerinde 
cerf'y 2.n etmektedir. J apon ordusu çin-

Kendi kuvetine emin olarak 
Fransız taarruzunu bekliyor 

Roma, 3 a.a. - Garp demokrasilerinin Almanya aleyhindeki propa· 
gandalarr ve alman tekliflerine karşı Polonya'nm gitgide artan muarız 
vaziyeti italyan gazetelerinde şiddetli neşriyata mevzu olmaktadır. 

lilerin geri almış oldukları mühim bi- 1 Giornale d'İtalia diyor ki: 
rer askeri mevki olan Tungşa ile Nan s ............. ,.,.,....,.,,.....,..,...,.,,.._.,.,......,.,.,,_ ...... _.___ "Roma - Berlin mihverini İtalyaya 
linıioyu istirdat için uğraşmaktadır. K Ü r Ü K D I, HABER l ER bir takım vaidlerde bulunarak boz. 
Çunkinagdan gönderilen Japon tak • \ i mak teşebbüsleri akim kalmıı ve 
viye kıtaatı Peinişav da çin kuvetleri Fransa buna fena halde kızarak gü • 
tarafından tevkif edilmiştir. Burada x Lizbon _ Strasburg ve Dun- Iünç tehditlere başlamıştır. İtalya 
yapılan muharebelerde Japonlar hem kerque isimlerindeki fransız saffı kendi kuvetine katiyen emin olarak, 
insanca hem de malzeme itibariyle a· harp kruvazörleri bu sabah buraya Fransa'nın hazırlamakta olduğu taar
ğır zayiata uğramışlardır. gelmişlerdir. Bu münasebetle burada ruzu bekliyor. İtalya derhal on mil· 

Almanya ve Aaland adaları 
Berlin, 3 a.a. - Neşredilen resmi 

bir tebliğde, Aland adası mukavelesi 
nin tadili ve bu adalrda askeri tedbir
lere tevessül edilmesine dair İsveç ve 
Finlandiyanın tekliflerine Almanya
r.ın muvafakat ettiği bildirilmekte -
dir. 

Bu tebliğde, Baltık denizine de şa
mil olacak bir harp takdirinde İsveç 
ve Finlandiyanın bitaraf kalacakları

nın tabii olduğu ve Aaland adaları Ü· 
zerinde bazı vazifeleri bulunan millet 
ler cemiyetine karşı Almanyanın va
~iyetinde hiç bir değişiklik olmıya<;a
gı tasrih edilmektedir. 

sahası nazariyesi üzerinde ısrarla 
durmuyor mu? Doğru&u Almanya, 
Çekoslovakya'yı ilhak etmezden e· 
vel Dançig meselesinde daha hak
lı ~~rünüyordu. Bazı vaziyetlerde 
mıllıyet prensipinin feda edilebile
ceğini, kendi hareketiyle gösterdik
ten. sonra, §İmdi milliyet prensı.pi Ü· 
zerınde o kadar ısrar edemez. 

Bununla beraber, Polonya Dan· 
çig w meselesini Almanya ile ~örüı
mege hazrr olduğunu birçok defa
lar bildirmi~tir. Ve bu meselede Po
lonya'nın en çok haklı olduğu nokta 
da budur. Fakat Almanya'nın Çe. 
koılovakya ve ltalya'nm da Arna
vutluk hakkında tatbik ettikleri 
Jiddet siyaseti Polonya hakkında da 
tatbik edilmek istenilmi,tir. Yani 
davacı anaızm hakim vaziyetine ge
çip, kararını vererek, icra memuru 
olmak istemittir ... İtte Polonya bu
na katlanmıya razı değildir. Ve 
böyle bir muamele kar,ısmda ken • 
disini silahla müdafaa edeceğini bil
dirmiıtir. İngiltere de bu vaziyette 
Polonya'ya yardımda bulunmak ta
ahhüdü altına girmiştir. Şimdiye 
kadar otoriter devletler tarafından 
muvaffakiyetle tatbik edilen emri. 
vaki politikası, Polonya'nın bu kara· 
rmda ilk defa olarak, tiddetli bir 
m\lkavemetle kar,ıla§maktadır. Av
rupa politikaııı, bu mukavemetin 
müessir olup olmıyacağma göre is· 
tikaınet alacaktır. 

A. Ş. ESMER 

fransızlarla portekizlilcr arasında me- yon insanı seferber edebilir. İtalya -
rasim yapılmıştır. nın elinde aralarında 35 er bin tonila

X Roma - Trevise tayyare limanı· 
na mensup bir tayyare, henUz malum 
olmıyan esbaptan dolayı yere düşerek 
parçalanmı1tır. Pilot, telef olmuştur. 

X Roma - Hüzmeler ve cemiyet· 
ter, meclisi muhtelif bütçelerin tet • 
kikine başlamıştır. 

X Paris - Alp dağlarında askeri 
yollara ait işlerde kullanılmak üzere 
lsapnyol milisleri yüzlerce insandan 
mürekkep kafileler halinde gelmekte
dirler. 

X A tina - Ati na ile Amerika ara
sında ilk telsiz telefon muhaberesi 
yapılmış ve matbuat ve turizm müs
teşarı B. Nikoli~is Nevyork sergisi
nin açılması münasebetiyle amerikan 
milletine bir hitapta bulunmuştur, 

X Va~ington - Harbiye nezareti, 
seferberlik pianını ikmal etmiştir. Bu 
plan, harp halinde bir milyon kişinin 
üç ay içinde ıilah altına alınmasını 

temin edece~tir. 

X Londra - 35.000 tonluk "Prince 
of Wales" zırhlısı denize indirilmiş· 
tir. 

Y Stokholm - Portekiz kıralı E • 
manuel'in dul karısı Hohenzollern a· 
Hesinden prenses Auguste Victoria 
İsveç Kontu Robert Dogulas ile ev
lenmiştir. Merasim Almanya'da Lan· 
gensterin şatosunda yapılmıştır. 

X Roma - İtalyan • Arnavutluk 
ekonomi ve gümrük mukavelesinin 
metni bug~n neşredilmiştir. Mukave· 
le iki memleket arasında gümrük bir
liği derpiş etmekte bununla beraber 
iki memleketten her biri otonomisini 
muhafaza etmektedir. 

X Tokyo - İngiltere büyük elçisi 
hariciye müsteşarını görerek Kanton 
açıklarında mühimmat yüklü olarak 
japonlar tarafından ele geçirilmiş 0 _ 

lan bir İngiliz ticaret vapurunun ser· 
best bırakılmasını istemiştir. 

X Londra - Manchester şehrinde 
bir apartmanda bir infilak vukubul _ 

muştur. İnfilaktan sonra Uç kişinin 
kaçtığı görülmügtür. 

toluk zırhlılar da olmak üzere kuvetli 
bir filo ve pek çok denizaltı gemile
ri vardır. Bunlar Arnavutluğun işga
linden ve Adriyatik denizinin tama· 
miyle İtalyan hakimiyetine geçmesin
den sonra artık faaliyet sahalarını 
Akdenizden de öteye teşmil edebilir· 
ler. 

Hava ve kimya ıilahları 
İtalyan hava ordusu düşman mem

leketin ta kalbinde tahribat yapabilir. 
İtalya, gizli tutulan ve şimdiye kadar 
emsali görülmedik derecede şiddetli 
infilak evsafına malik kimyevi silah
lara da sahiptir. Fransa şunu bilmeli
dir ki melhuz harbin neticesi her ne 
olursa olsun dehşetli insan fedakar· 
lığı yapacak ve memleketin bütün ha
yati merkezleri mahvolacaktır. Fran
sa bunu daima göz önünde bulundur· 
sun.,. 

Tribuna gazetesi de demokrasile· 
rin Polonyayı totaliter devletlere kar 
~ı bir alet olarak kullanmak istedik
lerini yazıyor ve diyor ki: 

"Demokrasilerin Rusya ile ittifak 
yapmak teşebbüsleri bu memleketle • 
rin nasıl bir izmihlal halinde bulun
duklarını gösterir. Dünya nizamı mih 
verin maddi ve manevi kuvetine bağ
lıdır.,, 

Sup • Hnvaf anlaıması 

8 mayısla tasdik edilecek 
Belgrat, 3 a.a. - Belgrat siyasi 

ınahafilinin tahmin ettiğine göre 8 ına 
yısa kadar Sırp - Hırvat anlaşması 
tasvip edilip tasdik olunacak ve naip 
prens Paul de mezkur tarihte Roma'· 
yı resmen ziyaret edecektir. Bu ziya
ret üç gün sürecektir. 

Bir tayyareden haber yok 
Roma, 3 a.a. - Resmen bildirildiği

ne göre 27 nisanda Trablus'tan Tob
ruk'a gitmek üzere uçan ve içinde 
yüksek rütbeli iki subay bulunan tay
yare o gündenberi Tobruk'a varmadı
ğından yapılan bütün araştırmalar da 
neticesiz kaldığından mezkfir tayyare 
ye kaybolmuş nazariyle bakılmakta
dır. 

CUMHURİYET 

Hüriyet havası 
Nadir Nadi, bugünkü başmakalesini, 

Ankara yolundaki intibalarına tahsis vq 
memleket topraklarının kendisine ilham 
ettiği hüriyet duygusunu ifade ediyor. 

Balkan antantı iktısadi konseyi 
Atina'dan tdefonla aldığı bir habere 

göre Balkan antantı ekonomik konseyi -
nin mayısın 17 sinde Bükreş'te toplana
cağını, bu toplantıya Bulgaristan'ın da 
davet edildiğini yazıyor. 

Ne§riyat sergisi 

Peyami Safa, hadiseler arasında sütu
nunda, neşriyat sergisinin tertip ve teş
hir bakımından gıizel olduğunu yalnız, 
bugün arap harfleri bilmiyen yirmi ya
şında bir gencin okuyabileceği kitapların 
sergide göTülenlerden ibaret olduğunu 
söylüyor ve ötedenberi yazıldığı ve söy
lendiği halde tesir etmiyen bir mütale
ay1 ileri sürerek, her ihtisas şubesi için 
mevcut olan bu kitap azlığının sonu fe -
Iaket olacağım hatırlattıktan sonra, bu
nu ilk sezen maarif vekili Hasan Ali Yü
cel'in topladığı neşriyat kongresinde fi
kirler bir kere daha söylendikten sonra hal 
!edilmesi milyonlarca liraya mütevakkıf 
bu davada muharrirden veya hatipten me
det ummanın boş olacağını ilave ediyor. 

TAN 
lki mihver arasındaki siyasi 
düello 

M. Zekeriya Sertel, bu başmakalesin
de, mihver devletlerinin, sulh cephesini 
P!lrcala!11ak için sarfettikleri faaliyetin 
bır netıceye varmadığını, buna mukabil 
sulh cephesini kurmak için cereyan e -
den müz~kerelerin, J.ngiltere askerliği 
kabul cttıkten sonra suratle inkişafa baş
ladığını izah odiyor. 

YENİ SABAH 

Almanların hayat sahası 
Hüseyin Cahit Yalçın bugünkiı başma

kalesinde Hitler'in kasdi surette müp -
hem bıraktrğı hayat sahası tabirinden 
herkesin kuşkulanmakta haklı oldugu -
nu, alınanların bu suretle beynelmilel 
münasebetlerde büyük bir rahatsızlığa ve 
ichlikeli bir müphemiyete sebebiyet ver
diklerini söylüyor ve bu hayat ~hası ta
biri altında Balkanların ve Tlirkiyc'nin 
dahil olup olmadığını sormak hakkımız 
değil midir? Sualini irat ediyor. 

Kendimize ve gücümüze 
güvenelim 

Her sabah sütunu muharriri Cema
lettin Saracoğlu, Türkiyc'nin bir harp 
ihtimaline karşı lakayıt bulunmamakla 
beraber dostlarına, dostluklarına ve bil
hassa nefı;ine karıı beslediği itimadı te
barüz ettirerek "Zaferler silsilesi yarat
mrş milli bir Şefin etrafında halkalanmış 
bir çelik çenberiz, kendimize ve gücümli
zc güvenelim" diyor. 

SON TELGRAF 

Harp ilerliyor mu, 
geriliyor mu? 

Etem İzzet Benice, fransıı ve İngiliz 
l~Zetelerinin SC?n yirmi dört aaatlik neş
rıya~I~tn çok dıkkate ısayan olduğunu, 
h~r ık.ı m~mleket gazetelerinin birden • 
bıre dık bır ses ve sert bir eda ile konuş
mıya başladrklannı yazdıktan sonra bun
~ de_mokraıi cephesinin hazırlıklarını 
bıtırmış olduğunu istidlii.l ediyor ve bu
ı:;_ünkü münazaünfih meseleler hakkında a· 
lakadarlar arasında yeni bir müzakere 
açılması teklifinin yapılmamış olması • 
nm sulhu sarsan tereddüd havasına bağlı 
olduğu miltaleasını serdediyor. 

D o Ü N 

a.a. Matbuat Servisi 

VAKİT 

Maarif Vekilinin mühim bir 
kararı 

Maarif vekaletinin ders saatleri, ytl • 
!ık çalışma miıddeti ve tatiller iizcrindc 
tetkikler yapmakta olduğunu, umumi ta
tilin 3 veya 2 aya indirileceğini, önümiız
dcki ders yılı başından itibaren derslerin 
8 den 13 e kadar devam edeceğini, talebe
nin ögled<!n sonra jimnastik, resim ve di
ğer faaliyetlerle meşgul olacaklarını ya
:uyor. 
Ecnebi okuma odalarına son 
verirken 

Günün akisleri sütunu muharriri, cc " 
nebi okuma odalarının faaliyetine niha
yet verilmesi kararını memnuniyetle 
karşılıyor, fakat bunlar kapatılırken yer
lerine bizim okuma odaları ikame etme
miz lüzumunu söyledikten sonra. bu oda
lara devam eden gençlerin ayni zamanda 
yabancı dilde gazeteler ve eserler bulun
durmak lazım geldiğini hatırlatıyor. 

Neşriyat kongresi 
Günlerin peşinden ı>Ütunu muharriri 

Hasan Kumçayı, neşriyat kongrosi miına
sebetiy!e yazdığı bu fıkrada, bir kaç sene 
evci toplanan basın kongresinin de bir 
takım kararlar verdiğini fakat bu karar
ların sözde kaldığını hatırlatıyor o se
beple, neşriyat kongresinin vereceği ka
rarların tatbik ve takibini temin edebil
mek üzere bir teyit kuveti aranmasını 
istiyor. 

AK~AM 

16081 
"Dikkatler" sütunu muharriri, en bü

yük kütüpanelerden biri sayılan Bayezit 
kütüpanesiııde 15.000 niısba eser bulun
duğunu, buna mukabil on yıl içinde 16081 
eser basrlmış oldugunu sôyliyerek bu iki 
rakamı mukayese ettikten sonra, bütün 
umumi kütüpanelcrimizin hatta mecmu
aları ve gazeteleri kolleksiyon halinde 
ciltletip muhafaza etmeyi prensip edin
meleri lüzumunu ileri sürüyor. 

SON POSIA 
Ankara ne§rİyat sergİBİ 

Ekrem Talu, "Sözün kısası" sütunun • 
da, Ankarada açılan neşriyat sergisi mu
nas~beti~lc yazdığı bu fıkrada, serginin, 
eskı yem eserler arasındaki farkı göste
ren hususiyetlerini tebaruz ettirdikten 
ve sergiyi hazırlıyanların büyük ve şu • 
urlu emeklerini şükranla kaydettikten 
sonra, ziyaretçiler arasındaki ecnebile • 
ri:ı "Si~ !le kadar hayran olunacak bir 
mılletsınız,. d_~iklerini SÖ).'lüyor ve "E .. 
v~t tevazua !uzum yok ... Öyleyiz. Buna 
bır delil. ~a~a _is~iye?.le~. Ankara neşri • 
yat sergısını gıdıp gorsunler" diyor. 

Almanya ne yapmak istiyor? 
Muhittin B irgen "Her giin" sütunun

da, Almanya'nm ıiyasetini izah ettikten 
ve bu siyaseti Almanyanın, kuvetin ver
diği. coşkunlukla ne yapacağını tayin e
dem_ıyer~ rastgele siyasi fütuhata doğ -
ru i!tmes_ı ve yannı düşiınmcmesi §eklinde 
tefaır ettıkten sonra, balkan devletlerinin 
s.o~ beş sene :ı:arfmda taayyün eden po
lıtikalarınm dost mahiyetini tebarüz et
tiriyor ve diyor ki : "Madem ki dostça 
konutuyoruz, daha kısa söyliyelim. Al • 
m~nya, .b~lkanlar~a dost arıyorsa, doıt
lugun sılah kuvetıyle tedarik edilcmiye-
ccğini de bilmiye mecburdur.,, 

İKDAM 
Müstehcen tablolar 
. .İzmit resim sergisi tertip komitesi re-
111 ressam Kemal Zere'nin, bir muharri. 
rine, mtistehcen tablo meselesi hak\wıda 
verdiği izahatı neşrediyor. Ressam'""'kc
mal Zeren !zmit'te, müddeiumuminin 
müdahalesini intaç eden ve müstehcen 
addedilen tabloların geçirdiği safahatı 
anlatmakta ve halkın arzusu hilafına ve 
valinin "vilayet dahilinde böyle bir hıidi
se olduğunu istemem, tablolar müstehcen 
d~ğ~ldir" demesine rağmen müddciumu
~ının tabloları indirttiğini söylemekte • 
dır. 

o l E R 

Sergi ve kongre 
On y~llık t~rk. ~eş_ri!at. ~ergisini ?ezenler, daima fakirliğinden şikayet 

etmek hır nevı dılımızın ıtıyadı halı ne gel mi.: olan m ·11· r, ··t.. · · h f . k rb . ~ l ı ,.u upanemızın, 
. ar. ın ı a ~nı takıp eden seneler zarfında ne şaşırtıcı ve sevindirici bir 
Jnkışai sey~ı takip etmiş olduğunun parlak bir delilini görmiişlerdir. 

Bu sergı, behemehal yükselmek azminde olan bir milletin her sahada 
olduğ~ gibi kültür sahasında da, devletin şuurlu ve hayırha~ müzahareti 
sayesınde ~eler başarabileceğini ispat eder. Fakat unutamayız ki, ardımız-
da bıraktıgımız on yıl b ·ıh · · · . • ı assa neşrıyat ışlerı hususunda, bir tecrübe ve 
a:aştırma dev~ı ~lmuş ve bu itibarla da devamlı bir metot ve programa is
tı~at .. edem~mı~tır. Yeni harflerin kabulü sayesinde lıa!kımızın umumi 
kült~r sevıyesınde vukua gelen yükselişin tabii bir neticesi olarak ve da
ha zı!ade ~ususı te:ıebbüsler kanalından meydana getirilmiş bulunan bu 

tak~ıre ~e~er .. eserin, programlı ve geniş bir himaye sisteminin tesisi sa-
yesınde onumuzdeki yıll · · d k d · · · _ . ar ıçın e ne . a ar daha hızlı bır ınkışafa mazhar 
olacagını tahmzn etmek müşkül değildir. 

.. Dün çalışmalarına başlamış olan birinci Türk Neşriyat Kongresini kü/. 
tur hayatımızda açılan bu yeni ve parlak devrin eşiği olarak telakki et
mekte hata yoktur, sanırım. 

Neşriyat hayatımızdaki dertlerin ve ihtiyaçların isabetli ve eksiksiz 
bir ~eki/de önceden tespiti suretiyle sağlam bir temele istinat ettirilmiş ve 
bakıkaten bu mevzu üzerinde söz söyleyebilecek en ehemiyetli unı;urları 
bir araya toplamış olan bu kongrenin kararları ile bu yolda en mühim a
dım atılmış olacaktır. 

Kongrenin muhtelif encümenlerinde tam bir fikir serbestliği içinde 
çalışan arkadaşların salahiyet ve hüsnüniyet/eri verilecek kararların ne 
derece isabetli olacağı hususunda bir fikir verebilir. 

Kongreden sonrası, yani bu kararların sebat ve gayretle tatbiki husu
sunda ise, salahiyet ve davaya bağlılığından hiç birimizin şüphesi olmıyan 
sayın Maarif vekilimizin şahsi~eti bizim içi• en kuvetli teminattır. 

Yaşar NABİ 



Arkadan vurulan 
garp devletleri 

Yazan : 

Piyer Dominik 

A iman manevrasının 

büyük bir chemi -
yeti vardır. Bunu bir tek a
:iam anlamıştır, o da Ruz -
velt'tir. Alman manevrası 

cvcla İtalya ile, Balkan ve 
Tuna devletleriyle, sonra 
Baltık ve orta Avrupa dev
letleriyle, nihayet yakın 
prk devletleriyle ittifak e
derek ağır ve mümkün mer
tebe sulhen memleket feth 
etmekten ibarettir. 

Siyaseten, iktisaden ve 
kültürel fütuhat, gerek il -
hak suretiyle, gerek hima -
ye tesisi suretiyle, gerekse 
muzaaf ticaret muahedele -
riyle temin edilecektir. 

Bütün bunlar yapılırken, 
garbın y~inden kımılda -
maması lazım. Üçüncü 
Rayh pek iyi bilir ki garp 
nihayet harekete gelecek. 
Fakat Almanya için garbın 
harekete gelmesi kafi. Garp 
harekete gelinceye kadar 
onu mcıgul edecek, asıl ya
pacağını yapacak. 

Garp, üçüncü Rayh'ın 
başılca hasmıdır. Fakat o -
:ıun hasmı yalnız garp de -
ğildir. Almanya'nın dört 
hasmı arkadan vurması la -
zımdır: İngiltere, Fransa, 
Sovyet Rusya ve Birleşik 
Amerika. Fakat bilhassa 
İngiltere ile Fransa'ya faz
la yüklenmesi lazımdır. 

Çünkü bunlar daha çok teh
likelidir. Daha çok tehlike
li olmasa bile, bunların teh
likesi yakındır. İspanya 
harbında t ilterc ve Fran
sa devletlf geriden ve mü
nakale } ları üzerinde 
meşgul ed miştir. 

İngiliz rlanda kavga -
11nda da a i karakter mev
cuttur, F ıstin isyanında 
da.._ 

Keza A rika'da çalıttı
lar, fakat rta ve cenup A
merlkac!a muvaffak olama
dılar. Bir] ik Amerika'nın 
yalnu ken kı talarına ta -
kılıp kalma ı için tecrübe -
ye giriıtil r 

F akat Almanya bilhas
sa ak şarkta arka

dan vurmak istedi. Burada 
Japonya b ilk bir rol oy
nadı ve hl oynuyorda. 

Evell R sya'yı bağla -
mak, garpte müesair bir ha
rekette bu unmasına mani 
olmak lazı geliyordu. Sa
niyen Jap a'nın Çin har
bı, Ye Çin hilleri boyun
ca ilerleme ylc uzak prk -
taki fransı ve ingiliz mcv

udan doğruya 
icap ediyor -
filen Şang -

hay'daki i iyazlı mınta -
kalar tehd t edildi ve çev -
rildi. Bizzat Şanghay ıeh
ri iyal e terek oradaki 
fransıı: ve giliz ticareti 
öldürilldil Bunu Kanton 
takip etti. ong - Kong bu-

gün hiç mesabesine indiril
di. Haynan adası işgal edil
di. Şimdi Parasel adaları -
nın işgalin6en korkulabilir 
ama, Spratli takım adaları 
i:ogal edildi. Bu takım ada
lar, yalnız Hong - Kong -
Singapur yolun üzerinde 
değil, ayni zamanda Senjak 
burnu ile Singapor arasın -
da bulunmaktadır. 

Nihayet, japonların aske
ri hareketleri ve bilhassa 
denizde silahlanmaları Bir
leşik Amerika devletlerini 
endişelendirmektedir. Ja
ponlar, bugün 40 ve 45.000 
tonluk iki zırhlı inşa edi -
yor. Japonların böyle de -
nizde silahlanmalariylc, A
mcrika'nın dikkatini büyük 
okyanusa çekmiş, Amerika 
bir müddet Atlas okyanusu 
ve Avrupa ile alakadar ol -
mamıştır. 

M
antık doğru. Eğer in 

gilizlerle fransızlar, 
imparaorluklarının endişe
sine düşerek; gerilerle, u -
zak şarkta olup bitenlerle 
meşgul olarak büyük Avru
pa meselelerini ihmal etse
ler, yahut hiç olmazsa ku -
vetlerinin büyük bir kısmı
nı Avrpa'ya tahsis etmemiş 
olsalardı bu manevra mu -
vaffak olacaktı. 

Bu müddet zarfında, Al
manya ile İtalya, sırasiyle, 
Yugoslavya'yı, Romanya' -
yı, Lehistan'ı çember içine 
alarak düşüreceklerdi.: 

1936 - 37 - 38 senelerinde 
Amerika birleşk devletleri, 
Amerika kıtasiyle fazla 
meşgul oldu. Uzak şarktan 
fazla endişe duymağa bat
ladı. Müessir şekilde mü
dahalede bulunamadı. İn -
giltere ise iyi ıilihlanma -
mıştı. Gemilerini arz küre
sinin dört bucağına daiıt
mıt. ll'lli9tln itln• takılıp 
kalmıt, uzak şarktaki mev
kiini tehlikeli görmüş, ne 
Akdeniz meseleleriyle, ne 
de İspanya işleriyle fazla 
meşgul olamamıştı. 

Rusya, kendi kapıları ö
nünde Çin'in istilaya uğra
dığını görünce, uzak prk 
meselesini meıgalelerinin 

ön plinına almaktan ken -
disini menedemedi. 

Fransa ise, İspanya işle
rinde üçüncü bir cephe teş
kil etti. Cibuti tehdit edil
diği anlarda Hind Çini de 
tehdit edildi. Afrika'nın 
ortası mı daha müstacel, 
Mareth hattı mı? Tonkin 
cephesi mi daha çok acele 
istiyor yoksa Riff cephesi 
mi? Bunu bilemedik. 

A rkadan vurma siya -
· seti, 1936 da henüz 
iyi müdffaa edilmemit o -
lan İngiltere ile Fransa ü
zerinde mükemmelen mu -
vaffak olacaktı, fakat zayıf 
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Donanma hareketleri 
karşısında Almanya 

Denizci devletlerin alakadar oldukları siyasi ger
ginlikler sıralarında, bu devletlerin donanma hare
ketlerine hususi bir ehemiyet verilmektedir. Harp ge
mileri, mesela Birleşik Amerika donanmasında yüzde 
ıs nispetinde olduğu gibi, zaruri olarak, mürettebatın 
tamamlanması müstesna, hemen hemen bir kaç saat 
zarfında harbe müheyya bir hale sokulmaktadır. Bu 
gemileri, tesir yapılması istenilen ber hangi bir nok
taya göndermek, eskidenberi malfım olan bir politika 
cilvesidir. 

Ancak alman harp gemilerinin İspanyol sularında 
ilkbaharda manevra yapması daha önceden takarrür 
etmiş olması münasebetiyle, bizler, olup bitenler ara
sında bir istisna tl§kil ettiğimizden, yabancı devlet
lerin donanma hareketlerinde yakından tetkike de
ğeri olan cihetler görmekteyiz. 

Doyçe Algemayne Saytung 
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noktalar o kadar çok de -
ğildi. Düşmanların yaptığı 
taarruzlar, bizim zayıf ta -
raflarımızı işaret etti, ve 
bu zayıf taraflara çare bul
mamıza yaradı. 

Bu bir zaman ve para 
meselesi idi. Çoğu oldu. Ja
ponya Çin'de zaferi kazan
dı, buna itiraz edilemez. 
Fakat tamamen muvaffak 
olamadı. 

İspanya harbı nihayete 
erdi, fakat İtalya, düt -
mandan daha evel temizle
nen bir muharebe meydanı
nı tcrketmek istemiyor. 
Rayh'ın manevrası öyle ka
tileşmiştir ki Rusya Avru
pa işlerine karı§lllış, Lehis
tan Londra ve Pariı'e dön
aıüştür. 

Türkiye ite karı§lllıf, A
aıerika, endüstrisini ve u • 
aıumi efkinnı Avrupa ke • 
fesine mu.uf bir aprbk 
olarak kıoJ'aı:attar. 

Arnavutluk meselesi iı • 
lam alemini Roma ve Ber • 
lin aleyhine çevirmittir. 
Bu mesele ile alman - ital
yan propagandalarını en 
had noktasına getirmiştir. 

Geri kalanı Entelic:ena 
Servis yapıyor. Arkadan 
vurma politikası Franaa'ya 
ve İngiltere'ye teveccüh e
den noktalarda gününü dol 
durmuştur. Dünyanın bir 
çok noktalarında mlldafa -
adan tecavüze geçiyonu:. 

İngiltere K1rıhnın 

Kınada seyahati 

Londra'dan yaı:ılıyor: in
giliı: baıbalcanı parlimen -
toda vJrdiği izahlarda, kı -
ral ve lcıraliçenin, Kanada
ya "Repulse" ile hareket 

etmiyeceğini söylemiştir. 

"Repulse"nin Avrupa su
larım terket~mesi muva
fık görüldüğünü söyliyea 
başbakan, kıralın "Empress 
of Australia" transatlanti
ği ile yolculuk etmesi ka • 
rarlaştırıldığını ilave et -
miıtir. 

21.850 tonilatoluk olan 
bu gemi, bundan bir kaç 
gün eve/ muntazam sefer -
/erini bırakarak Auebcek'e 
avdet etmiştir. 

Bu gemi, alman tezglhla
rında inşa edilmiş olup, 
Versay muahedesi muci -
bince, itilaf devletlerine 
devredilmiştir. 

Mebuslardan biri, kıra -
Jın. neden lngiltere tezgah
larında inşa edilmif olan 
bir gemi ile seyahat etme -
diğini sormuştur. Bunun 
Uurine, bqbakan, bu ge -
minin malcineleri, Glasgow .. ,.,..,.,. ., .. ,.,,,. --~ -
lemi§tir. 

Lord Beaverbrook'un ga
zeteleri, programdaki bu 
değifikliği. kendilerinin 
bir muvaffakiyeti saymak
tadırlar. Bu gazeteler, in • 
giliz donanmasından diğer 
iki dritnotun şimdilik faal 
olmadıklarını ileri sürerek, 
Republse'inin Avrupa sula
rından .ayrılması muvafık 

olmıyacağına İf8ret etmiı -
ltrdir. 

Frankfurter Saytung 

Tarihi bir hadise 

Nihayet İngiltere mec
buri ukerl himıeti 

kabul etti. :tlidise tarihi • 
dirt... İngilizlerin kltla. 
dörderle talim ,angarya gi
bi ıeylere olan istikrahı bi
lindiği zaman bu hidise da
ha Jliinidardır. 

Gerçi bu kararın 17 mart 
1935 de, yani B. Hitler Sir 

Ramaay Mac Donald ve 
John Simon kartısında al -
mış olduğu teahhütleri çiğ
neyerek muahedenin beşin
ci kısmını tek taraflı olarak 
feshettiğini, askeri mükel -
lefiyeti ve silahlanmayı ye
niden ibdaı ettiğini ilin et
tiği zaman alınmıt olması 

daha tercihe pyan olacak
tı. Avrupa hiç şüphesiz bu 
takdirde bugünkü akibeti -
ne düşmiyecekti. Fakat ma
zi mazidir. Bugün İngilte -
re'nin giriştiği hareketin 
maddi ve manevi şümulü 

çok geniştir. 
Mecburi hizmet hakkın -

daki yeni kanun sayesinde 
İngiltere kısa zaman için -
de, nizami ordunun mevcu
diyetini hesaba katmadan, 
500 ila 550 bin adamlık faal 
bir orduya sahip olacaktır. 

Sınıflar biribirini takip et
tikçe, bu ordu talim gör -
müş yedeklerle kuvetlene -
cektir. 
Fransız gençliği iki sene 

müddetle ağır askeri mü -
kellefiyetlere tabi bulunur
ken İngiliz gençliğinin ser
best yaşamasından doğan 

oldukça göze batan adalet
sizlik böylece kısmen tamir 
edilmit bulunmaktadır. Ni· 
hayet, mütterek hasımları
mızın ve hatta dostlarımız
dan bir çoğunun ingiliz po
litikası hakkında "başkala
rından gayret istiyen ln -
giltere bizzat kendisi bu 
gayeti göstermekten aciz -
dir" tarzındaki istihzaları

na artık imkan olmıyacak
tır. 

Şurasını kaydetmeye de
ğer ki 1neiltere'de karar 
verilmit olan adeta inkıla
ba beper reformu ingiliz 
hOkümeti kamoyun sarih 
ıurette bunun lehinde ol • 
duğu için tahakkuk ettire
bilmiıtir. Yalnız ifÇİ parti
sinin dirijanları buna mu -
k&Temet etmitlerdir 1- Bu. 
silkfitla geçiştirilemlyecek 
ve soıyalis\ ideolojinin 
mantıksıı:lığını ve münase
betsiı:liğini gösteren bir va
kladır 1 Hatta bizim sosya
listlerin pek hayati olan bu 
bahis üzerinde, bu derece
de ihtiyat ve ıükQt muha -
faza etmiı olmaları hayret 
edilecek bir ıeydir. Muka
vemeti bu kadar azimle tav
siye etmiş olanlar için pek 
garip bir tavır. 

İngiltere, antk içinden 
çıkmıyacağı bir yola gir • 
mittir. Dost ve müttefiki -
miz harekete geçmek husu
sunda itil olsa bile, bir de
fa harekete geçtikten sonra 
uimli davranır. Mali saha
da, İngiltere'nin yapacağı 
it muaı:zamdır ! ... "O kadar 
ahmakcasına demokrasiler" 
diye adlandırılan devletle -
rin elindeki kuvetler bu su
retle gözetilince, bunların 

sahip oldukları kuvet ölçü
lünce bunca müddet ı:evahi 
ri hakikatle karıştırm1t o -

lan tecrübesiz gençlere an
cak acınabilir. 

B. Chamberlain'in Lond
ra'da askeri mükellefiyeti 
ilan ettiği sırada, B. Cor -
dell Hull Vaşington'da 
"mütecaviz"in bilhassa ge
niş ve manidar bir izahını 

yapıyordu. 
..... Ne Fransa, ne de 

İngiltere harbı ister. Ne 
Fransa, ne de İngiltere bu
nu tahrik edecek bir şey 
yapmıyacaktır. Bu iki dev
let, bilakis sıhatli vt1 yara
tıcı bir sulhu temenni et -
me ktedir ler. 

Fakat tek taraflı hüsnü -
niyet hududuna varılmış 

olduğu anlaşılmalıdır. Bu 
hudut artık keyfe göre aşı
lamıyacaktır. 

Le Figaro'dan 

Harp 
Ne zaman ~ıkar, 

ne zaman ~ıkmaz! 
.ı 

Harp mukadder olmadığı 
gibi, ondan kaçınılamaz da. 
Buna kendimizi iknaa mec
buruz. Eğer diktatörler 
birdenbire bir çılgınlık 
yapmazlarsa harp çıkmaz. 

Diktatörler, en sağlam he -
sapları bozacak kadar bir 
harp iptilası gizliyorlar. 
İstikbalde neler olacağını 
kestiremem. Hatta vaı:iye -
tin tehlikeli olup olmadığı
nı da bilmiyorum. Fakat 
Hitler'in "Kavgam" ismin
deki kitabını okuyor, tek -
rar okuyorum. Zira Hitler 
bu kitabı yazarken bir al • 
man zaferi için lüzumlu o -
lan ihtiyaçları ruhuna tea -
pi• ·-ipe 

Eveli, İngiltere'yi Fran
aa'dan ayırmak lizım geli -
yord11. Halbuki hiç bir dev
lette, bu iki memleket ara
sındaki birlik kadar sıkı 
bir birlik bulunmamıştır. 

İkincisi, Hitler Rusya ile 
işleri yoluna koymak niye
tinde idi. Fakat antikomin
tern cepheyi teıkil etti. 
Halbuki bu, ruslarla bütün 
anlaşmanın tamamen zıd -
dıdır. 

Nihayet, Almanya harbı 
davet etmiyecekti. Zira 
harp mesuliyeti, 1914 de bü
tün dünyayı Almanya'nın 

aleyhine çevirmişti. Halbu
ki timdi, bütün milletler 
şuna kani bulunuyor: eğer 
harp çıkarsa, harbın patla
masını Almanya istemittir 
de ondan. Ruzvelt'in mesa
jı, bu kanaati mükemmelen 
ispat etti. 

O zamandanberi, bizzat 
Hitler tarafından yapılan 
teklifler ifa edilmemiıtir. 

( RADYO ) 
TOR KiYE 

Radyo Difüzyon Postalan 
TÜRKİYE Radyosu. 
ANKARA Radyosu. 

DALGA UZUNLUCiU 

1648 m. 182 Kcı./120 Kw. 
T.A.Q. 

19.74 m. 15195 Kcı./ 20 Kw. 
T.A.P. 

31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw. 
ANKARA 

PERŞEMBE: 4.5.1!139 
12.30 Proıram. 
12.35 Tiırk müzlii - Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, a

jans ve meteoroloji haber -
leri. 

13.15 - 14 Muzik (karııık pro
gram - Pl.). 

17.30 inkılap tarihi dersleri -
Halkevinden naklen. 

18.30 Proııram. 
18.35 Müzik (konıerto - Pl.). 
1!1.00 Konuşma (ziraat saati). 
l!l.15 Türk muziii (Fasıl he -

yeti). Tahain Karakuı ve ar
kadaşları. 
20.00 Memleket 1&at ayarı, a -

jans ve meteoroloji haber -
leri. 

20.15 Türk müziii Çalanlar: 
Cevdet Çaila, Fahirde Fer -
san, Refik Fersaıı. Okuyan -
lar : Sadi Hoıses, Ra • 
dife Neydik. 1 - ....••.. -
Suzinak peşrevi. 2 - Sadul
lah aianın - Suzinak aiır se
maisi • Kapılır her ıören. 3 -
Udi Eşrefin - Suzinü prkı 
- Günden cüne efıun oluyor. 
4 - Lltif aianın - Suzinak 
şarkı - Benim yare mıibi ya
re bulunmaz. 5 - Cevdet Çağ
la - Keman taksimi. 6 - Ye
sari Aıımın - Nehavent pr
kı - Yaz ıeldi cicim. 7 - Rah
mi beyin - Bayatiaraban şar
kı - Bana noldu deilıti. 8 -
Sadettin Kayna:jm - Bayati
araban prkı - Omrümiın ne
ıesiz. !I - Sadettin KaYııaiın -
Kürdilihicazklr p.rkı - Bir 
gün yapdık. 10 - •..• - Halk 

1 
tiırkiııü - Senin yazın kıp 
benzer. 

1

21.00 KonuşmL 
21.15 Esham, tahvili~, kambi -

Hitler'in değiıtiği söyle -
niyor, doğru değildir. Zira 
ıimdiye kadar Hitler dai -
ma fevkalade inat ıöster -
miştir. O halde tekrar edi
yoruz: harp mukadder de -
ğildir, ve harpten içtinap 
~dilmez de, bu prensibe gö
re hareket edelim. Durma 
ı:amanı değil. Normal faali
yetimiı:i azaltmak ı:amanı 
da değil. Tehlike görünü -
yor diye korkmıyalım. Ne 
kadar tehlike olursa olsun, 
.F.nınaa '-'lt-ı.._ ı.-. .. 1 ... ..:,.1 ... 
çalışmağa devam etmeğc 
mecburdur. Bir çok adam
lar ıöyle diyor: tunu yapa
caktım, bunu ısmarlıyacak
tım. Fakat bugünkü ahval 
içinde, bekelemek daha iyi. 

Böyle ıöyliyenler, milli 
vuifelerini yapmıyorlar 
demektir. Bu gibiler, ikti -
sadı götürümlüyorlar. Hem 
öyle bir umanda ki, müda
faa endiıesi ile yapılan 
masrafları önlemek lazım
dır. 

Fakat bunlann para bi -
riktirmeleri neye yarıya -
cak ki? Altın 1914 deki gi
bi tedavül ediyor; .onra 
daha istifadeli bir tekilde 
mübadele yapmak için para 
saklıyabilirler. Fakat bu -
gün, asli kıymeti olmıyan 
paralar ancak zenginlik in
tibaı verirler; parayı atıl 

bir vaziyete koymak, kıy -
metini düıürmek demektir. 
Para, tedavülle muhafaza 
eailir. 

yo - nukut ve ziraat borsası 
(fiyat). 

21.25 Neşeli pliklar - R. 
21.30 Muzik (kuçuk orkestra• 

şef: Necıp Aşkın) l - Brus· 
ıelmans - Felemenk raksı. 2 • 
Freire - ~Y. ay, ay (melodı)· 
3 - Hruby - Viyana opcre • 

tinden (potpuri). 4 - Gang!• 
berger - Benim kuçuk teddi 
ayım (Saksafon parçası) . 5 • 
Kutsch - İspanyol kaprisi. 6 
- Ziehrer - Vıyanalı kuçuk 
kız vals. 7 - Schottt- Marş. 

22.30 Muzik (aryalar - Pi.). 
23.00 Muzik (cazbant - Pi.). 
23.45 - 24 Son ajans haberleri 

ve yarınki program. 

AVRUPA 

OPERA VE OPERETi.ER: 
15 Berlin - 20.15 Munıh -
21 Milano - 22.4S Hamburg. 

ORKESTRA KONSERLERİ 
VE SENFONİK KONSER· 
LER: 16 Viyana - 20 Brük· 
sel - 20.1 ODoyçlandzendet 
- 20.15 Breslav - 20.30 Pa• 
riı - 20.40 Monte Ccneri -
21.5 Kolonya - 23.5 Varşo· 
va - 24 Stutgart. 

ODA MUSİKİSİ: ıs.ıs Doyç• 
landzender - lS.25 Hamburl 
- 17.5 Paris - 18.20 Ko • 
nigsberg - 18.30 Doyçland• 
zender - 20.15 Laypzig -
22.15 Stokholm. 

SOLO KONSERLERİ : 16 
Münih-17.15 Roma - 18.30 
Ştutgart - 21.10 Laypzic. 

NEFESLİ SAZLAR (Mar,; .,. 
s.): 18.20 Laypzig. 

ORG KONSERLERİ VE KO· 
ROLAR: 16.20 Munih. 

HAFİF MÜZİK: 13.lS Alman 
istasyonları - 19.15 Doyç -
Jandzcnder - 20.15 1' rank • 
furt,, Konissberf. 

HALK MUSIKİS : 17.30 Ber• 
lin - 18 20 Brcslav - 23 Bu• 
dapeşte (Si~an orkestrası). 

DANS MÜZİGl: 18 Berlın -
21.45 Monte Cenerı - 22 
Floransa, Varşova. Lukseın· 
burg - 22.30 Brcslav - 22.4S 
Paris - P. T. T., Tuluz, Pi· 
rene - Z3 Droytviç, Floran
sa, Paris, Roma, Sofya, Tu
luz - 23.S London - Recyo· 
nal. 

Binaenaleyh, hiç harp ol· 
mıyacak gibi çalışalım ve 
parayı çalıştıralım. Eğer 

böyle yapmazsak, harp pat· 
larsa, bizi yarı iflas etmiş 
bir halde bulur. Bu hal ise, 
mütearrızların canına mirı• 

nettir. 

Gallus - lntransigeant 

"Güdümlü yalan,, 
""' 

propagandG.:tı 

Neticesi ıı1nntıh çıkabile ' 
cek aerbest bir plebiıitin onu• 
ne ceçmek icap edince bir kaÇ 
saat içinde Avusturya uzerin• 
müteaddit kolordular gonde • 
ri1ir. Bohemya'nın ilhakı mev· 
zuubahis oldugu vakit bu mu• 
salemetle yapılan bır tezahur • 
diır. Bir gecede Praı uzerın• 
bir ordu çıkarılır, bu da pasi • 
fik bir tezahurdur. Arnavutlu• 
fun bir İtalyan vilayeti halin• 
çevirilmesi mevzuu bahis o -
luııca mukaddes bir cuma gu• 
nü ihraç kıtaatı çıkarılır, bu dl 
daima olduğu gıbı pasifik bit 
tezahürdür. Fakat Polonya, de
nizden serbestçe nefes alabile• 
ccii tek cigcrine bir halel ge • 
tirilmcsine miısaade etmiyece
cini bildirmek ıibi bir bahıt • 
sızlıia uirarsa, bu beyanat 
müsamaha kabul etmez bır tah• 
rikattır. Fransa ve İnıiltere'• 
de hudutların ihlali ıle emri • 
vakilerin fazla siırdügunu bil • 
dirmişler ve bu suretle harıl' 
tehlikeye koymuşlardır. 

Bu propaganda onunde, "ıü· 
dümlu yalan" rejimıne tabi o1• 
mıyan devletler, hakikati bet 
tarafa yaymak ve sokmak içıll 
şiddetli harekete geçmelıdir • 
!er. Bundan istifade etmeyi 
bilmeliyiz. 

Figaro gazetesindl 
d'Ormesson 

[K~RBAGA DAMGASI 1 
omuzlarından tuttu: 1 - Hayati bir mesele mevcut 1 Ken-ı akıam kırala çıkarız. Size bir talik em· 

- Heme~ be~im. evime gidin, ve o- dilerini muhak~ak görmem lizım. Ol- ri alabileceğimi bile vadedebilirim. 
kuyun, dedı. Dınlyıor musunuı:, E~la_? mazsa kırala muracaata mecbur kala- Fakat bugün soğuk alırsam, bilin ki 
Dııarıya çıkmıyacaksınız, silkQnetını- cağım. ölümüme sebep siz olacaksınız. 
ı:i muhafaı:a edecek, ve okuyacaksınız. Bunun üzerine içeriye alındı. Müs - Ancak iki saat sonra hastane araba-
Ne okursanız okuyun, fakat bu mese - tepr, sert bir sesle: sı gelebildi. Yolda araba bozulmuıtu. 
leyi düıünmeyin. Elk, ve ben, ne milm- - Benden ne istiyorsunuı:? Diye Sonra hastayı büyük bir ihtimamal a-

mut- Bana bu malUmatı M. Silenski 
verdi. 

M. Whitiby, Dick'e doğru döndü. 
- Siı: cinai takibat servisine men • 

ıupsunuz değil mi, M. Gordon? Sözil· 
nüı:e inanıyorum. Bu facianın bütül1 
esrarı meydana çıkıncaya kadar ida • 
mın tehir edilmesi lazım! Size bu cm· 
ri alacağım. -Hak 

Babanızı 

çevirdiği 

fi, aahn 
nanmıı. 

mekteki 
Film kut 
gölde ala 
ne de ala 

Elektir 
bir kara 

aten garip bir film, dedi. 
bu çeşit macera filmleri 
biliyor mi idiniz? Mama

oldukça muaffakiyetli oy
kat babanızın bunu çevir

menfaatini anlıyamadım. 

unun üzerinde "Küçük bir 
tıklar" yaı:ılı ama ne göl, 
hk mevcut. 
söndürüldü, salon derin 

k içinde. Perdede bir ko-
vuğun a görülüyordu. M.Silnski 
iı:ahat ve i 

- Bir orsuk. Film başlangıçta 

bu hayva n hareketlerini tesbit e
deceğe benziyordu. Fakat sonra 
M. Benn neden bilmem makine 
sinin isti ametini değiftirmiş. 

Bu sözleri söylerken, perdedeki 
sahne birden değitti, resim sanki sağa 
doğru siıratle çekilmişti. Perdede ser
seri kılıklı iki kiti görUndü. Biri, ba
tını ellerınin içine almış dütünüyor
du. Öburü, bir kadehe viski dolduru
yordu. Elk: 

- Lew Brady, diye fısıldadı. 
Tam bu sırada diğeri de ba'nı kal

dırdı. Ella ideta haykırdı: 

Yazan:Ed6"' WALLACE 
- Ray, bakın Dick, Ray J 
Bu hakikat şüphe götürmüyordu. 

Sahne gözlerinin önünde cereyan et
ti: Brady, Ray'e içki verdi; o, kadehi 
bir yudumda boşalttı, ve Lew'e fırlat
tı. Sonra gerinerek esnedi, ve uyumak 
için sırt üstü uzandı. Lew'in eğilip, 

gencin cebine bir tey koyduğunu gör
düler. Bir cam parıltısı farkettiler. 
Elk: 

- Şiıe, dedi. 
Birden, Lew, geriye döndü. Ona 

doğru bir adam ilerliyordu. Bu yeni 
gelenin yüzünü göremediler; o da bir 
defa olsun suratını dikkatle bakan 
seyircilere doğru çevirmedi. 

Onun kolunu kaldırdığını, ve iki el 
ateş ettiğini gördüler. Ve vakayı dah
şetle, nefes nefese takip ettiler. 

Adam eğildi, tabancayı uyuyan 
gencin eline bıraktı. Tam geriye dö -
nerken film de bitti. M. Silenski : 

- Film bu kadar, dedi .. Neyi temsil 
ettiğini allah bilir 1 

Genç kız: 
- Masiim, masiim, diye bağırıyor -

du. Gördünüz ya Dick, ateı eden o de
ğil!. .. 

Genç kız yarı deli gibi idi. Dick onu 

künse onu yapacağız. sordu. Hiç bir §yle metgul olacak rabaya nakletmek de haylı zaman ge • 
Ella kendini biru topladı, ve gU - halde değilim. Bu pis ayağımdan çek- çirdi. 

lümaemeie çalııtı. Ditleri biribirleri- tiğimi all~ •. bilir. Haydi, söyleyin. Yol, Dick'e bitmiyecekmiş gibi geli-
ne çarpıyordu. Neye geldınıı:? yordu. Silenski'ye kendilerini bekle -
-. Bi.lirorum, ~~~a eminim, dedi. Dick Gordon me~l~_yi anlattı. Mü~- mesini, ve bürosunu kapamamasını 

Ben~, sıı:ın eve goturün. , tepr, ıstıraptan yüzu burutmut hır telefon etmiıti. Saat 8 de müstepr si-
Dıck, genç kızı Harley Terrace a halde: nema salonunda bulunuyordu. Film 

götürdü. Sonra cinat takibat müdürü- - Şayanı hayret, dedi. Film nerede? tekrar gösterildi. 
nün bürosuna döndü, ve hidiseyi an - - Londra'da, efendim. M. Whitiby, filmi büyük bir allka 
lattı. Müdür: - Ben Londra'ya gidemem, buna ile seyretti ,ve bitince derin bir nefes 

- Garip, dedi. Fakat benim elim- imkin yok 1 Bu adamı ne ı:aman asa - aldı. 
den bir ıey eelmeı:. Gordon, gidip caklar? - Güzel, dedi. Fakat bütün bunla -
müsteprı görmelisiniı:. - Yarın sabah, saat sekizde 1 rın bana mahkiimu kurtarmak için 

- M. Whitby'nin evi tchirden ne Milstepr ellerini oğuıturarak dil - tertip edilmit olmadığını ispat edebi-
kadar uı:akta bulunuyor? tündü. lir misini.:ı? Sonra bu serserinin, mev-

- Elli kilometre kadar ..• Dick söy- - Bu filmi muhakkak görmem li- .aubahis mahkiim olup olmadığını ben 
lenen adresi kaydetti. ı:ım, diye söylendi. Bir hastane ara - nereden bileyim? 
Yarım saat sonra. uı:un ve san bir bası getirtmediğiniz takdirde ıehire Elk, müdahale etti. 

Rolls otomobili, Westminster köprü- gitmeme imkan yok. Londra'ya tele - - Bunu ben size ispat edebilirim. 
sünden delice bir hızla geçiyordu. fon edip bir araba istetin. Veya daha Şu resimleri Gloucester'den yolladı -

Whitehafl'den ayrılalı henüz kırk iyisi buradaki hastanenin arabasını lar. 
dakika olmuıtu ki, araba müsteprın çağırtın. Biri yandan, biri de cepheden alın • 
evinin önünde durdu. Zavallı Dick'in bugün bütün itleri mıı iki resim uzattı. Milstepr, filmi 
Kapıyı açan ufak hiç te cesaret ve- aksi gidiyordu: hastanenin otomobili yeniden görmek istedi. İkinci defa 

rici değildi. tamirde idi. Bunun üzerine Londra'ya seyrettikten sonra: 
- M. Whitiby'nin siı:i kabul ede - telefon etti, ve arabanın 10 dakikaya - Bu adam filmi nasıl almıt I)iye 

ceğini zannetmem. Dün gece bir dam- kadar yola çıkarılacağı vadini aldı. sordu. 
la kriı:i geçirdi. Doktorlar, itle met - - Ne garip hiklye 1 Şüphesiz siı:e - Öğrendiğimize göre adam, bu sı-
gul olmamasını sıkıııkı tenbih ettiler. biraz mühlet vereceğim. Eğer söyle - rada, o civarda bulunuyormut. Bir 

Dick israr etti. diklerinize kanaat getirebilirsem, bu ponufun resmini almafa çalıtıyor. 

Dick, ter içindeki alnını silerek te 
ıekkür etti. Müsteşar: 

- Şimdi beni "Home Office"e gö 
türün. Bütün bunların acısını yarıl1 
göreceğim. Mamafi bu gezinti bana bi· 
raz da iyi geldi. Filmi de alacağım. 

Filmi kutuya konmasını beklediler 
Dic:k ve Elk, müstetarın hastane ara • 
basına binmesine yardım ettiler. 

Saat sekizi çeyrek geçe tehir em 
kırata imzaya gitmek uzere Dick'il1 
elinde bulunuyordu. Dick, nazırla be• 

raber derhal kıralın sarayına gitti. 
Nuır bir odaya girerek ortadaJ1 

kayboldu. Biraz sonra tekrar gözüktiır 
ve Dick'i çağırdı. Genç adam, nazırı 

takip etti. Renkli elbiseleri, altın sır • 
rnaları ile yüzleri pudralı uşakları11 

arasından geçtiler. Bu uzun koridor· 
da kalın ve kırmızı bir halı uzanıyor· 
du. Biraz sonra önünde bir hademenil1 
beklediği büyük kapının önimue gel• 
diler. Hademe kapıya vurdu. fçerdeıı 

bir ses "giriniz J" dedi. 

(Sonu var) 
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l HAYAT ve SIHAT ). 
.......... 0:. .......................................................................................... ... 

Keder neden zayıflatır? 
Kederden insanın zayifladığını nisbetinde arttığı meydana çıkmı§. 

h~rkes bilir. Mesela şu Bayan : bi - Demek ki her günkü iradından 7 ,6 
rinci e§i, iki yıl oluyor, bir kaza ne- fazla sadeden adam nasıl züğürt 
ticesinde gitmi§.. Tabii, büyük, en dü§erse, kederlenen adam da öylece 
büyilk keder.. Bayan zayıflamağa zayıflayor. 
başlamış. Sonra kendisine bulduğu Kederden zayıflamakta, kadınlar 
ikinci eşi çok iyi erkek, ailesini ra- için tiroit guddesinin, erkekler için 
hat ettiriyor ama, nekadar olsa, ikin- böbrekler üzerindeki guddelerin te
ci e§ üvey koca gibi .. Birinci Öz ko- sirleri olsa gerek. Fakat burada za
canı~ hatırası ve acısı gönülden çı- yıflığa en büyilk sebep beynin fazla 
kamayor. Onun için birinci kocası - itlemesidir. 

• • 
ICI Eski Napoli, bir kilise 

hissini verecek kadar 
renkli ve karanhktır 

...;) 

1 Gün irin --------·-
Müzakerede usul 

NQSUhi BAYDAR 
Tesadüf beni bugünlerde birkaç 

cemiyetin müzakerelerinde bulun
durdu. Müzakerenin, faydalı olabil
mek için, ona ittirik edenlerce ge
ni§ bir feragat gö11terilmeğe muh· 
taç olduğu hakkındaki kanaatim 
bir kat daha kuvetlendi. Fakat, bu
rada kullandığım feragat kelimesi 
yerine insaf, nezaket, mantık gibi 
&özleri de ikame edebilirdim. Bet 
on ki§İ toplanıp herhangi bir mev
zua dair fikir teati ederek müıbet 
bir neticeye varmak isterken han
gimiz bu mefhumların hazan hep 
birden, hazan telier teker himaye -
sine sığınmak mecburiyetinde kal• 
mamışızdır? 

nm zamanında balık etinde bulunan Çünkü, beyin itledikçe, şeker ya
Bayan iki. yıldan beri zayıflayor, karak teneffüs eder ve karbon asidi 
karnı sarkmış, böbrekleri aşağıya çıkarır. İnsanın vücudunda beynin 
doğru düşmÜ§··· Daha birçok misal- işlemesine lüzumlu olacak derecede 
!erini elbette siz de bilirsiniz.. şeker bulununca yağlar erimez, fa -

Vomero'ya hemen hemen Napoli kadar büyük 
ve güzel bir şehir yapılmıştır 

Kederin insanı zayıflattığmı eyice kat beynin çok işlemesi devam edin
bilmekle beraber, doğrusunu ister - ce vücut yağlardan kendi. kendine 
seniz, bu zayifhğın ~~ suretle hasıl ı şeker çıkarır ve zayıflık getirir. Bü
olduğunu anlamak ıçm pek te ke - tün uzuvlanmız arasında en çok te
der etmezdik ve kederden zayıflar neffüs edenlerden biri beyindir. işi 
der, geçerdik • . çoğaldıkça teneffüs etmesi nisbeti 

Amerikalılar herşeyi ölçmek, in- de artar. Kederlerin de insanın bey
aanlara bile servetlerine göre kıy - nini, zihinde ince hesaplar yapmak
met vermek merakında oldukların- tan daha ziyade İ§lettiği gene bu tec
dan onların hekimlerinden birkaçı rübelerde anlaşılmıştır. 
kederin insanı neden ve nekadar za- Beynimi2in de itlemek ve tenef -
yıflattığını ölçmeği merak etmişler. füs etmek için şekere ihtiyftcı oldu
Bir insanın nekadar zayıfladığını ğuna göre, bizde, çocuklara akıllı 
bayağı bir kantarla. bile ölçmek olsun diye ıabahları tatlı yedirmek, 
mümkünse de, nasıl zayıfladığı me- bir de beyni en çok işleten büyük ke
tabolizma ileti ile ölçülür. Ameri • derlerden, kırk gün sonra, bal §e -
kalı hekimlerde öyle yapmıtlar. kerli lokma döktürmek adetlerinde-

Ancak, kendi kendine kederlen· ki hikmet de timdi daha iyi meyda
miş adam bulmak güç iş. Gerçek - na çıkınaktadır. 
ten kederli adam kendi11ini böyle öl- G. A. 
çülere, belki, alet etmek istemez. 
Razı olanda, bakalım, gerçekten ke-

derlenmit midir ? Türkofisde bir toplantı 
Ondan dolayı, en iyisi, Ü;cerinde 

tecrübe yapılacak insanı tecrübe es
nasında kederlendirmek lazım. Sa
hiden keder de ısmarlama olamaz. 
Keder tecrübesinden Önce metabo -
lizması ölçülmüş ve normal bir hal
de bulunmuf olan adamın, birinci 
tecrübeyle ikincisi arasmda, ailesin
den sevdiği bir kimsenin gittiği ha -
berini vermek pek çirkin olur. Za • 
ten sevgi ve keder büsbütün §ahsi 
hislerdir. Tecrübeye razı olan adam 
belki kimseyi sevmez de, verilecek 
haber üzerine de kederlenmcz. 

İstanbul, 3 (Telefonla) - İktisat 
vekaleti deniz müsteşarı Mustafa Nuri 
bugün Türkofis İstanbul şubesinde 
meşgul olmuştur. Müsteşarın iştira -
kiyle Türkofiste bir toplantı yapıl -
mıştır. 

Bir zelzele -kaydedildi 
İstanbul, 3 a.a. - Kandilli rasatha-

nesinden: 
Bugün saat 15 i 33 dakika 7 saniye 

geçe şiddetli bir zelzele kaydedilmiş
tir. Merkez üstünün 1stanbul'dan 
5900 kilometre mesafede olduğq talı-

O halde kendisine ait kederli bir 
haber vermek hatıra gelir. Hekim -
lerin de verebilecekleri kederli ha -
her ancak hastalık haberi olabilır. rnin edilınektedir. 
Hekim muayene ettiği 3ir adama ·----------------
verem olduğunu, kalb hastalığına 
tutulduğunu haber verirse o adam 
elbette kederlenir. Fakat böyle kötü 
bir haberi, tecrübeye yarasın diye 
yalandan bile söylemek pek çirkin, 
hekimliğe yakışmıyacak bir~ey. Rah
metli Fıtnal Hanım'rn dediği gibi : 

Tabibin olsa da hizbi marizin sıh
hatin söyler. 

Amerikalı hekimler, bu karışık 
işin de çaresini bulmu§lar, üzerle -
rinde keder tecrübesi yapmak iste
dikleri adamları ilkin ipnotizma ile 
uyutmuşlar. Böyle uyuyan adama 
ne söylenirae zihnine girer, sonra 
gene uyku içinde yalandan söyleni
len sözü unutturmak da mümkün 

olur. 
Böyle uyutulan adamların kimi -

sine kanserli, olduğu, kimiıine iki 
gözü birden kör olduğu, yahut akıl
larına gelen daha türlü türlü ve her 
biri ötekinden kötü hastalık haberi 
vermişler ve bu haberden .~onr~ on
ların metaboJizmalannı olçmuıler. 
Neticede metabolizmanın yüzde 7,& 
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N apoli Santalucia'dan Pozilippo
ya kadar, Büyükdere'den iti

baren Boğaz'ın Rumeli sahilini ha
tırlatır. Yalnız burada, sırtlar daha 
dolu, sahil daha geniş, binalar da
ha büyük, aydınlık ve renk daha 
yeknasaktır. 

Napoli İstanbul'dan % 50 daha u
cuz % 200 daha konforludur. Şe

hir gene İstanbul'a nazaran ideal 
denecek kadar temizdir. 

. . 
Napoli ucuz fakat fakir bir şe

hirdir. Amele gündeliği vasati 5-15 
liret, (Kara borsaya göre 25-75 ku
ruş) arasındadır. Bir berber hafta
da 80 (400 kuruş) büyük mağazalar
da satıcılık yapan kızlar ayda as
gari 300 (1500 kuruş) azami 400 (20 
lira) liret kazanır. 
Şehirde büyük bir kalabalığın 

giyimi göze batacak kadar fenadır. 
Yapı işçilerinin kııafeti bana, dar 
mevsimlerde türk köylüsünün giyi
mini hatırlattı. Sokaklarda bilhas
sa Napoli'nin eski kısımlarında çıp
lak denecek kadar giyimsiz çocuk
lar vardır. 

. . 
Orta halli mağazalarda belli başlı 

eşya vitrinlerdedir. Beğendi
ğiniz bir şeyin bir numara küçük 
veya büyüğünü veya bir başka ren
gini aynı mağazanın içinde nadiren 
bulabilirsiniz. Fiyat ucuz, çeşit az 
ve mal kalitesi düşüktür. 

Napoli"de ipekli, yünlü, pamuklu 
veya deri iyi kalite malı, ya çok pa
halı ödiyenler yahut yabancı mem
leketlerde giyinenler kullanabili
yorlar. 

Eczaneden aldığım bir paket pa -
muk, tazyik edilmi§ kağıt idi. 

.-
Küçük fiyat, büyük istihsal ve 

büyük pazar olmayınca, köylü, a
mele, sanayici müstahsil ve muta
vassıt tacir şehirliyi besliyemiyor. 
Hayat seviyesi fiyattan daha fazla 
düşüyor. 

- Bir sigara verir misiniz? 

Ve siz istediği sigarayı paradan 
önce vermeden, ne şoförü, ne ara
bacıyı, ne küçük ayak satıcısını, 

hatta ne de size şehirde refakat e
den, guide'yi memnun edemezsiniz. 

1)..1 apoli'de iki liret (10 kuruş) 

l't büyük, elli liret (250 kuruş) 
size beş gün hizmet eden bir garso· 
nu şaşırtacak kadar büyük bir bah
şiştir. 

. . 
Napoli eskiden İtalya'nın en bü

yük şehri imiş. Nüfusu bir milyo
nu geçermiş. Şimdi sekiz yüz bin 
kadar nüfusiyle Roma ve Milan
dan sonra ltalya'nın üçüncü şehri
dir. 

İçiriıizdeki şeytan~ 
'-Tefrika No: 32=Yazan: Sabahattin ALl::!J 

daki baklayı çıkarmalarını beklemeliydi. Bu gece 
böyle karşılanmasının sebebi her halde sadece geç 
gelmesi değildi. itidalini toplaml)a çalışarak sor-

Macide gözlerini teyzesine dikmişti. iptidai ze• 
kasiyle kartısındakini kandırmağa, asal maksadını 
saklamağa çalışan ve bunda pek az ınuvaffok olan 
ihtiyar kadm Macide'ye bu ana kadar hiç böyle iğ
renç görünmemişti. Düşündüklerini sak1ayamaya • 
rak dıtarı vuruveren zavallı Galip amca .karısına 

nazaran çok daha dürüst idi. 

du: 
"Annem Balrkesir'e dönmemi yazıyor mu?,, 

Emine hanım boş bulunarak: • 
"Hayır!,, dedi, sonra tashihe çalı§tı ... "Şey, yani 

bir şeyler yazıyor ... Ama sonu ona varıyor ... ,, 
Galip amca gene homurdandı: 
"Tabii, sonu ona varıyor. insan lstanbulda hava 

ile yaşamaz ki ... Valide hanımın bunlardan bahset-

t . y i ok. iki aydır .... ,, 
ıg y k k. b" .. Emine teyze es ın ır goz atarak kocasını sus • 

d ve kendisi söze devam etti: 
tur u, d d y •ı s•• l ı Af "Mesele bura a egı ·•• oy e şey erin la ı mı o-

l EVJ.ınizde iki lokma yemeğimiz var Allaha fÜ· ur .. . 
kür ... Sen bize yük olac~~ değilsin ya ... Al~ah gös-

·1n aklına sakın boyle §eyler gelmesın ... ,, 
terınes ' . . 

Galip amca tasdık ettı: 
"Tabii, tabii. .. Bir boğazın ne ehemiyeti va& ~i ... 

Zaten annen de yazıyor. Babanın hesapları tasfıye 

d·ı· e her şeyi düzeltiriz, diy~r ... " Sonra kendi 
e ı ınc " 
kendine mırıldandı: Mer~~m.uıı hesapları da p~k 

f . e edilecek soydan degıldı ya ... Hem bu tasfı -tas ıy . 
eden sonra bakalım ortada bır şey kalacak mı?,, 

y • d h k ' b' . Emine Hnnım'rn yem ve a a kes an ır ıtare• 

ti)':le sustu ve içini çekti. 

Emine teyze ayni yapmacık hassasiyetle tekrar 
söze batladı : 

" Dedim ya, mesele böyle şeylerde değil ... Fa
kat ortada ailemizin ferefi var ... Doğrusunu ister • 
sen, ben annene yazacağım ve kızının yaptıkların -
dan haberin olsun, gönlün razı ise burada bırak, 
değilse çaresine bak ! deyeceğim ••• ,, 

Macide bir müddet daha ayakta durdu. Evela 
önüne, sonra oradakilerin yüzüne baktı. Halinde 
kararlı bir sükWıet vardı. Semiha kitabını masanm 
Üzerine bırakmıf, saklamağa lüzum görmediği bir 
memnuniyet ve tebessümle teyze zadesini 11eyredi
yordu. 

Galip amca çenesini gere gere esnedi. Macide 
hiçbir şey söylemeden döndü ve odasına gerdi. 

Dıtardaki ayak tıpırtılarından sofadakilerin de 
hemen kalkıp odalarına gittiklerini anladı. Pencere 
kenarına oturdu. Ay adamakıllı yükselmişti. Maci
de başını cama yaklaştırarak ona baktı. Soluk ve 
lakayt ıtığını rastgele her tarafa dağıtan ve yer yü
zünün en korkunç hadiseleri karııtısında bile alaycı 
sükutüniı muhafaza eden bu parlak cisim, biraz 
evel denizde Ömer'le beraber seyrettikleri ve insanı 
kendinden geçecek kadar serhoş eden 0 güzel ve 
manalı ay mıydı ? '· 

)" avaşça yerinden kalktı. Evin her tardmı de-

ı"·· Yazan : ........................ , 

1 Ne~ef Halil Alay ........................................................ 
Napoli'de birkaç sene içinde nü

fus azalmış, geçim daralmış, fakat 
şehrin, kenarlarına ve tepelerine 
doğru inkişafı durmamıştır. Napo
li'nin sırtındaki tepeye, Vomero"ya. 
harpten sonra aşağı yukarı Napoli 
kadar biiyük ve eski Napoli'den çok 
daha güzel bir şehir aypılmıştır. 

·-· 
Eski Napoli'nin büyükçe bir kıs

mı, bir buçuk iki metre ge
nişliğindeki güneşsiz, dar sokakla
rı, altı yedi katlı karanlık yüksek 
binaları, pencerelere asılı kirli ça
maşırları, kadın erkek sefil kıya
fetli kalabalığı, satıcıları, yarı çıp
lak çocukları ile yeni Nepoli'den 
çok başka bir şehirdir. 

Her dar sokakta: bir kilise, ya az 
veya çok süslü bir şapel vardır. 

Her sokakta her dükkanda, Papa 
Pie XII. nin renkli renksiz, fotoğ
raf basma resimleri, asılıdır. 

Eski Napoli, bir kilise içi hissini 
verecek kadar karanlık ve renkli
dir. 

Tedavüle çıkarılan 
yeni banknotlar 

Türkiye Cümhuriyet merkez ban -
kasınca 15 ikinci teşrin 1937 tarihin
den 3 mayıs 939 tarihine kadar yeni 
harfli banknotlarda,n: 

İki buçuk liralıklardan 
Beş liralıklardan 

On lirahklardan 
Elli liralıklardan 
Yüz liralıklardan 

2.810.000 
40.627.910 
27.363.160 
38.774.000 
35.691.100 

145.266.170 
Ceman, yüz kırk beş milyon iki yüz 

altmış altı bin yüz yetmiş lira teda -
vüle çıkarılmış ve mukabilinde eski 
harfli banknotlardan aynı miktar ya
ni, yüz kırk beş milyon iki yüz altmış 
altı hin yüz yetmiş lira tedavülden 
kaldırılmıştır. (a.a.) 

Roma' daki af yarııları 
Roma, 3 a.a. - Dün beynelmilel at 

yarışlarında "Littorio" ve "Pincio,, 

mükafatlarına ait koşular yapılmıştır. 

"Li ttorio,, mükafatını Votaıısbruder 

ismindeki atı ile alman yüzbaşı Brinc

kmann kazanmıştır. 
"Pincio" mükafatını alman yüzbaşı

sı Has kazanmıştır. 

N apolililer, Nopoli'nin fakirliği
ni, bir sanayi şehri olarak, 

ham maddesizlik ve pazarsızlık, bir 
turist şehri olarak da İtalyan hari
ci politikasının tesiri, ile izah edi
yorlar. Ve üniformalılar müstesna, 
bu suretle kaybedilenin harple ve
ya istila ile kazanılacağına kimse 
inanmıyor. 

Tek atının kuyruğu dibinde gün
delik ekmeğini beklemeğe alışmış 
bir arabacı, ekmeksiz kaldığı gün 
zorlasanız bile politika yapmıyor. 

·-· 

Napoli, asker faşist üniformalı

lar kalabalığı olmasa, insana 
boşalmış bir şehir hissini verecek 
kadar tenha idi. Herkes konuşuyor 
fakat kimse gülmüyordu. Bir öğle 
yemeğini Santalucia'da ve büyük 
Şato'nun gölgesini kirli suda sey
rede ede yedik. Ayak çalgıcıları i
talyan müşterilerine Napoli şarkı
ları söylüyorlardı. 

Her şeyde öyle bir seviye inişi 
vardı ki!... 

- Her şeyi bir tarafa bırakmalı, 
Napoliye ingiliz bilhassa amerikan 

turistleri getirmeli. Tek dolar ka

raborsa'da 26 lirete bile satın alı

namıyor ... 

Yeni Yugoslav sefiri 

geliyor 
Cenevre, 3 a.a. - Yugoslavya'nın 

milletler cemiyeti nezdindeki daimi 
murahhası olup Ankara elçiliğine ta
yin edilmiş olan mösyö Subotiç, Ce -
nevre'yi terketmezden evel iki bilyük 
veda resmi tertip etmiştir. Bu toplan
tılarda milletler cemiyetinin bir çok 
erkanı ve daimi heyeti murahhasalar 
ve beynelmilel matbuat ve mahalli 
matbuat erkanı hazır bulunmuşlardır. 

Mösyö Subotiç gelecek mayıs ayı -
nın 15 ine doğru Ankara'da buluna -
caktır. 

Belçika hükümeti 

emniyet tedbirlerini 

idame edecek 
Brüksel, 3 a.a. - Milli müdafaa na

zırı, beynelmilel vaziyetin bir kaç haf
ta evet alınan emniyet tedbirlerinin 
idamesini icap ettirdiğine hükmetmiş 
olduğundan silah altına alınmış olan 
kıtalar arasında münavebe yapılması
na karar verilmiştir. Bu karar üzerine 
gayri muayyen bir zamana kadar me -
zuniyet almış olan askerlerden bir 
miktarı tekrar siiah altına davet edil
miştir. 

Mesele çok mühim olduğu için 
bu kelimeler Üzerinde durmak ve 
düşünmek lazımdır; zira müzakere 
sohbet değildir; dinlemeği istilzam 
eder. Halbuki dinlemek dünyanın 
en güç §eylerinden biridir. Fikrini 
izah hususunda muhatabına vakit 
ve imkan vereni feragatkaı· telakki 
etmeliyiz: leb demeden leblebiyi 
anlamak iddiasmda olan ıuı.bırarzla• 
rımız veya uyanık zekahlarnnız ek· 
aeriyette değil midir? lmdi, &Öyliye
ni sözünde serbest bırakınak da yet
mez; iyi niyet ve gayret göstererek 
ıöyleneni kaVTamak ve mukabelede 
bulunurken insaf ile hareket etmek 
de gerektir. "Mütaleanıza ittirik 
etmiyorum, çünkü ... ,, dedikten aon
ra kar§ısındakinin mütaleasmı cerh 
edecek aurette muhakeme yürütece
ğine "dedikleriniz tamamiyle yan
lış," yahut "fikirleriniz batlıın bata 
saçmadır,, aözlerini ortaya fırlatan 
müzakereciler az mıdır? Müzake· 
rede feragate, inaafa ve nezakete 
dair olan bu misalleri istediğimiz 
kadar nevilendirebiliriz: müzakere 
eınaıunda dalgın dalgın düşünen· 
ler, ve sonra, mevzula hiç alakaaı 
olmıyan bir iki fıkracık nakledive
renler, muhatabının bir aözünü alıp 
onu tefsire kalkı§anlar, ve nihayet 
durup dururken ortaya bir bayıiyet 
meselesi çıkaranlar da vardır. 

Fakat, her müzakerenin bir mev
zuu bulunduğuna göre aranılan ha
kikati meydana çıkaracak tek yol 
mantıktır. Yalnız, mantıkı naaıl ta· 
rif etmeli? 

Klasik tarife gitmiyerek meıhur 
Si.kit Akademi'de cereyan eden bir 
müzakereyi hatırlatayım. Bu akade· 
mi, bilirsiniz ki, bütün görü~meleri
ni lisanı hal ile, gözlerin ve ellerin 
ianesiyle, seaaizce yapar ve en doğ• 
ru hal suretlerine vasıl olurınUf. Bir 
gün, akademiye bir zat müracaat e• 
derek ona aza olmak istecliğini &D• 

Jatmı§. Reis, ağzına kadar ıu ile do
lu bir bardağı namzedin önüne ko
y arak münhal bulunmadığını izah 
edince müracaat sahibi bir gül VÜ• 

reykaııı almıt ve suyun sathına bı
rakmış ve böylece isbat etmit ki 
münhal bulunmasa bile bir akade -
mide ilmin ve irfanın daima yeri 
vardır. 

Filvaki, mantık zarafeti de ta• 
zaınmün eder ve hakikati en beliğ 
şekliyle ortaya koyar. 

Her gün, dünyanın her taf'afında, 
müzakere ile binlerce mer.ele halle
dilmekte iken "bir işin sürünceme
de kalmasını istiyorsanız onu ko-

(Sonu 6 ıncı sayfada) 
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rin bir sessizlik kaplamıştı. Ayaklarının ucuna ba· 
sarak yatağının yanına geldi, diz çöktü ve karyo -
lanın altından küçük, siyah metin bavulunu aldı. 
Birkaç parçadan ibaret e§yasını onun içine gayet 
muntazam şekilde yerleştirdi. Sırtındaki entariyi de 
çıkararak oraya koydu ve kahve rengi kazağı ile 
kareli eteğini giydi. Halinde hiç heyecan ve telaş 
yoktu. Pardesüsünü sırtına geçirdikten aonra bir 
müddet daha orada kalıp etrafına bakındı. Yata -
ğının ayak ucunda duran notaları alarak, tekrar aç
tığı bavula koydu. Bir daha buraya ayak basmak 
istemediği için liH:umlu bir şeyi unutmaktan korku
yor ve sokaktaki lamba ile ayın pek az aydınlattığı 
odada her tarafı gözleriyle ara§tırıyordu. Hiçbir fey 
bJrakmadığma emin olduktan sonra tekrar pence
renin yanma gidip oturdu ve çantasındaki paraları 
saydı. Yirmi lirası ve bir miktar ufaklığı vardı. 

Macide kısaca : 

Kalktı, oldukça ağırlaşan bavulunu yakalaya· 

rak dı§arı çıktı. Kimseyi uyandırmaktan korkmu • 
yordu. Hatta bunu biraz da istiyordu. Şimdiye ka
dar hiçbir yerde, hiç kimseden görmediği bu mua
melenin hasıl ettiği taşkınlık ve sersemlik geçmiş, 
yerini dişlerini sıkan bir iradeye bırakınıştı. Ev hal
kını düşündükçe derin bir istihfaf duyuyor ve du -
daklarının araımdan sadece : 

"Terbiyesizler l ,, 
Kelimesi çıkıyordu. Biraz evelki lafları hatırlamak
tan bile tiksiniyordu. 

Merdivenleri yavaş yavaş, elektriği açmadan 
indi. Alt kat sofasında yatan Fatma karanlıkta ba
§ını kaldırarak : 

" Siz misiniz küçük Hanım... Gidiyor muıu -
nuz ? ,, diye sordu. 

" Evet t •• ,, dedi ve sokak kapısına inen mer· 
divene yürüdü. Fatma gömleğiyle kallmuf, arka • 
sından geliyor ve mırıldanıyordu : 

" Vah vah küçük Hanım ... Bu vakıtta nereye 
gidilir ki •.. Ama doğru •.. O laflardan sonra insan 
taş olsa yerinde durmaz . • • AJlah yardımcınız 
olsun ••• ,, 

Macide kapıyı açtı. içeri sokak lambasının 
ışığı vurdu ve Fatma'nın iri, çatlak ayaklarını ay• 
dınlattı. 

Macide elini uzatarak : 

"Allaha ısmarladık Fatma ! .. ,, dedi. 

Yaşlı hizmetçi kız onun elini acemice sıktıktan 
sonra batını yakalayarak yanaklarından öptü. 

" Allah selamet versin küçük Hanım, Allah se
lamet versin J ,, dedi. Macide kapıyı arkasından 

çekti. 
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Kapıdan sokağa inen merdivenlerde bir müd
det durup bekledi. Ne yapacağını, nereye gidece
ğini bilmiyordu. Cebindeki para onun bir iki gün 
otelde kalmasına ve sonra ••. Balıkesir'e gitmesine 
yeterdi. 

Birdenbire durakladı. Ne hazırlanırken. ne de 
evden çıkarken Balrkesir'e dönmeyi aklma bile 
getirmemi§ olduğunu farketti ... Yalnız gitmek, bu 
evden kaçıp gitmek istedi . . • Nereye ? • . Bunu 
hali bilmiyordu. Balıkesir aklına gelince tüyleri 
Ürperdi. Orası daha mı iyi idi ? • • Ne münasebet ! 
Artık kendi evleri yoktu ki • • • Eniştesinin yanına 
gidecekti... Annesiyle beraber orada kalacaktı.,. 

(Sonu var) 



Tayyare sahtekôrlığı dôvasına 
dün ağırcezada devam edildi 

(Başı 1 incı say/ad ) 
in reisliğinde B. Hayrullah Koka ve 
B Mirsad Yamaç'tan mürekkepti. İd
dia makamını müddeiumumi muavin
lerinden B. Zihni Betil i§gal ediyor
du. 

Reis dedi ki : 
- Ekrem Könik'in tanzim ettiği 

but sahte vesikalarla yapılan aahte
k"rlığa iştirakiniz iddia olunuyor. Bi
rinci asliye cera hillİmliği selahiyet
aizlik iddiaaiyle evrakı buraya gön -
dermittir. Okunacak, dinleyin .. 

Zabıt katibi birinci asliye ceza mah 
kemesinin kararını okudu. 

Reiı tekrar Ruhiye döndü: 
- Karan dinlediniz, dedi, hadise 

nasıl oldu, anlatınız? 
Ruhi Bozcalı d

0

edi ki : 
- Efendim, üçüncü sorgu Mkimli

ği muvacehesinde verdiğim ifademi 
burada aynen teyid ederim. Ben terik 
de~ itim. Ben, isnat edilen bu suçun 
faili değilim. 

Reis, Ruhiye hadiseyi izah etmesi
ni söyledi. 

H aJiNnin hikaye•i: 
Ruhi, aahtekirlığın karıtık hikayc

sinı anlatmıya başladı: 

Bir gı.in E~rem Könik'in kendisini 
ko ıdora çağırttığını, biraz konuşmak 
istediiini, beraber çıktıklarını, kapı
da bir otomobil beklediğini, arabada 
avukat Abdullah Necibin de bulundu
ğunu, beraberce Karpiç lokantasına 

gittiklerini, bahçede Ekrem Könik'in 
kendisine tunları söylediğini anlattı: 

Bahçede Ekrem Könik bana dedi 
ki 

- Ruhi ben mütkül bir vaziyette
yim. Biliyorsun ki komisyonculuk ya 
pıyorum. Amerikada bir tirketle bir 
mukavele yaptım. Siparit aldım. Bu 
aipariti onlar hariciyeye ihbarla mü
kellefler. Yakında ihbar telgrafı ge
lecek. Ben de tir kete 170 bin liralık 
bir kefalet vermit bulunuyorum. E
ter bu mukavele ahklmı muayyen za
manda yerin getirilmiyecek oluna 
benim 170 bi liram yanar. Bu telgra
fın umanın hariciyeye gelmesi ve 
cevap verilmesi lizım. 

Ancak ben m yaptığım tahkikata 
göre bu telgra 1ar geldikten sonra ha 
riciyede teb olunur. Hem Bqveki
Jete hem de er alakalı yerlere gön
derilirmit- Halbuki benim komisyon
cu rakiplerim nr. Evell telgraftan 
onların habe ri olmamasını, sonra
dan metne be m vakıf olmamı isti yo
rum. Bana bu gelecek telgrafı gös
terebilir mis ? 

Ben Ekrem Könik'e: 
- Yapamam Bu hariciyenin tel -

grafıdır, diy evap verdim ve tekli
fini reddettim. 

Ruhi Ekr m'in çok ısrar ettiğini 
bunun iberine kendisinin yalnız ar
bdap olan evrak müdür muavini B. 
Ahmet Nesip ıle tanıttıracağını, bel
ki onun yapa ecelini söylediğini. er 
tesi günü Ahmet Nesibi beraber gör
düklerini, fakat onun bu itin imkinı 
olmadığını aö iyefek teklifi reddet
tiiini, Ekrem yalvarması üzerine : 

.. _ Eğer t graf protokola gelirse 
met~ sana b iririm, itlerini görür, 
monra bana te af verirsin,, dediğinı 
söyledi. 

Ruhi, Ekre in isteseydi bu telg
rafı vekilden alacağını. birçok büyük 
lerin samimi tu olduğunu ilave et
ti ve Riyaset makamının kendisinin 
tayyare iti y ığını söyleyip söyle
mediği sualin de menfi cevap verdi. 

Hariciyeye aman zaman gelen ih
bar telgraflar ın kendisini ıüpheye 
dütürmesi la mgeldiği hakkındaki 
riyuet makam nın mütaleasına ka111 
Ruhi, bu cihe ri hiç dütünmediğini 
çünkü Ekrem Könik'i namuslu, te -
ref sahibi bi at olarak tanıdıiını 
söyledi. 

Ekrem Kömlr in meulrii: 
Bu sırada maznunun müdafaa ve -

kili B. Hamı Şevket reise hitap et-
ti: 

- Ben mu kilimle görüttüm, de
di Çok ehe yetli bir dava mevzuu 
karşısındayız Burada sizden daha zi
yade bu itin meydana çıkmasını te
min eden ma dt sebeplerin ara9tırıl -
maıını rica erim. Bu daha ziyade 
bir psikoloji meaeleıidir. Müekkiliq1 
Ekrem Köni e yalnız kardeti çocu
ğunun arkada lığiyle ve harp arka -
daşlığiyle mı bağlı imit? Ekrem Kö
nik'in ppal parlak hayatı kendisi
nin mutavazı maatlı. memur hayatı ü-
zerinde mües olmamıt mıdır? 

Bu ciheti sorarsanız büyük ha-
kikatlere ula aksınız. 

Reis mazn a, vekilinin iradını is
tedifi bu suah sorlu: Ruhi Bozcalı: 

- Kendisi bır phsiyetti. Her taraf
ta sözü geçe ir ldamdı. Pek büyük 
dostlukları vardı. Kendisinin bu vazi
yette, böyle bir adam oluıu. benimle 
olan dostluğuna da inzımam ederek 
bu vaziyeti basıl etti. Bana tenezzii
Jen ıehnit bulunuyordu. 

Reia bu teneuül kelimesi berinde 

- Çok büyük bir adam mıydı, size 
gelişi bir tenezzül sayılacak kadar mı 
büyüktü? diye sordu. Ruhi ifadesini 
biraz hafifletti: 

- O kadar değil belki, dedi, yalnız 
bu suretle bana gelişi, bende ona yar
dım etmek ihtiyacını takviye etti.,, 

Bundan sonra Ruhi Bozcalı, soru
lan suallere cevap olarak müddeiu
mumilik ve sorgu hakimliğindeki ifa
delerini teyit etti. 

Bundan sonra riyaset makamı, dos
yadaki bazı evrakı okuttu. Ruhi, imza
ların sahte olduğu hakkınüaki ehli 
vukuf raporuna bir itirazı olmadığını 
söyledi. 

İddia makamının ~hit hakkında 
bir karar alınması hakkındaki müta
leasına itiraz eden maznun vekili B. 
Hamit Şevket İnce dedi ki : 
"- Ben bu işte sahtekarlık olmadı

ğına, muhakemeye devama kazai ve 
hukuki imkan mevcut olmadığına da
ir maruzatta bulunacağım. Ben, birin
ci asliye ceza mahkemesinde sayın 
müddeiumuminin serdetmiş olduğu 

miıtaleaya bu mahkemede iddıa maka
mını işgal etmekte bulunan sayın 

Zihni Betil'in iştirak edip etmediğini 
öğrenmek istiyorum.,. 

İddia makamı, avukatın bu sualinin 
zapta geçmesini istedi, buna cevap ve
receğini söyledi ve ezcümle dedi ki: 

Müddeiumumiler esas hakkındaki 
iddialarını duruşmaya başlarken veya 
duruşma sırasında degıl duruşma bit
tikten sonra arzederler. Duruşmaya 

mevzu olan fiil ise kararnamede goste
rilen fiildir. Bu duruşmada mevzuu 
bahis olacak karar da vazifesizlik ka
rarıdır. Bu itibarla memurıyetimize 
müvecceh olarak sepkeden sualin ira
dına usul ve kanuni imkan mevcut ol
madığından reddine karar verilmesini 
dilerim.,, 

B. Hamit Şevket, iddia makamının 
"duruşmanın mevzuunu vaztfesizlik 
kararı teşkil eder.,. sözünü ele alarak 
bu mütaleanın hukuki mevzuata uy
gun bulunmadığını, duruşmanın mev
zuunu kararname değil, ancak suç 
teşkil edebileceğini ve esasen ortada 
kararname de olmadığını söyledi ve 
netice olarak dedi- ki : 
"- Evela bizim hangi fiilin suçlu

su olduğumuzu tayin ediniz : memu -
riyeti sui istimal mi, yoksa aahtekir -
lık mı?" 

Reis bu hususun ancak nlbat karar-
da ifade edilebileceğini söyledi. Avu
kat talebinde ısrar etti. Saat 12 olmuş
tu. Muhakemeye öğleden sonra 14 te 
devam edilmek üzere celseye ara ve
rildi. 

1 kinci celse 
İkinci celseye saat 14.30 da batlan

dı. Mahkemenin avukatın son talebi 
hakkında verdiği karar okundu. Bu 
kararda son tahkikatın açılması kara -
riyle mahkemenin mukayyet olmadığı 
bildiriliyordu. Bundan sonra tarctflar 
timdi Midilli konsolosu olan o zaman
ki evrak müdürü Ahmet Nesip•in şa -
hadetinden büyük bir fayda beklen
mediği noktası üzerinde ittifak etti
ler. Tahkikatın genitletilmesine lü
zum görülüp görülmediği müdafaa 
vekilliğinden soruldu. Avukat Hamit 
Şevket : 
"-Hayır, lüzum görmüyorum ..... 

dedi. 

Telgraf hadisesinde Ruhinin oyna -
dığı rolü işaret eden B. Zihni dedi ki : 

Bu türk ceza kanununun 342 in -
ci maddesine tevafuk etmektedir. 
Ruhi memur olduğuna ve mevzuu 
bahis telgraf vazifesi sebebiyle ve 
resmi daire namına kendisine tevdi 
edildiğine ve bu itibarla kaydını ya
parak muamele mevkiine koyması 

icap etti gine göre bunları yapmaksızın 
Ekrem Hamdi Kdnik'e vermesi §Üphe
siz suçtur.,. 

Ruhi'nin verdiği sekiz ifadenin bi -
ribirini tutmadığını evela külli in
kar varken bilahare itiraflar olduğunu 
söyliyen iddia makamı, bu işin yalnız 
arkadaşlıkla olamıyacağını, Ruhi'nin 
içtimai mevki ve tahsilinin bu işin ne
ticelerini hesaplıyacak vaziyette ol -
duğunu ıöyliyerek dedi ki : 

Ruhi Bozcalı mesbuk ifadatında 
tenakusa da düşmüştür. İt tamamen 
ticari mahiyette olduğuna göre bunun 
Hariciye Vekaleti tarafından teyit o -
lunmasını istemiye lüzum kalmaz, de
ğilse ve Türkiye cümhuriyeti bükü -
metine taalluk ediyorsa Ekrem Ham -
di Kdnike yapmıt olduğu hizmetin hu 
susi mahiyet ve sadece iyilik hadlerini 
aşmıt olacağını bilmesi lazım gelir. 
İşin hususi mahiyette olması veya 
Türkiye cumhuriyeti hükümetine ta
alluk etmesi hallerinde de metru ve 
kanuni olduğu takdirde haber alacak 
olan ve o zaman Başvekil bulunan Mil 
1i Şef İsmet İnönü'nün ite mini ol -
masına ve bilnetice Ekrem Hamdi Kö
nik'in zarar görmesine sebep tasavvur 
edilebilir mi? Ruhi bunları idrak ede
cek mevkide değil midi.- ? 

Bu suallere verilen cevaplar asla 
tatminkar değildir ve biribirlerini 
nakseder. Ekrem Könik'in R~hi Boz
calıya taalluk eden efalinde mahrema
ne bir gaye mevcut ve bu gaye Ekrem 
Könik'in ibtidai harekatından itiba -
ren zahirdir. 

Ruhi Bozcalı'nın filini Ekrem Kö
nikin filine fer ve mürtebit gören ve 
fakat bunların davasının birbirinden 
ayrılması mümkün olduğunu ve nite
kim öyle yapıldığını ve bunun doğru 
ve usuli olduğunu söyliyen B. Zihni 
Betil mütaleasını şu sözlerle bitirmit 
tir: 

"Bu itibarla Ruhi Bozcalının türk 
ceza kanununun 65 inci madesinin 3 
ve sonuncu fıkrası delaletiyle 342 in
ci maddesine IM:lnaclea tecsl~ 
karar verilmesini dilerim.,, 

Tahliye talebi reJJeJilJi 
İddianın okunmasından sonra reis 

maznunun avukatı Hamit Şevket'e hi
tap ederek müdafaasını bu celsede ya 
pabilip yapamıyacağını sordu. B. Ha
mit Şevket ince dosyayı henüz esaslı 
surete tetkike imkin bulamadığını 

söyledi ,-e mühlet istedi. Fakat söz
lerini bitirmeden evet yüksek mahke
meden bir talepte bulunacağını ifade 
ederek dedi ki: 

- Müekkilim, on aydanberi, hak -
kında tevkif kararı vermiye selahi -
yettar olmıyan bir makamın karariyle 
tevkif edilmiş bulunuyor. Ev bark, 
vazife sahibidir. Tahliye olunmasını 

rica ederim. 
İddia makamı, tevkif kararının sa

lihiyetli makam tarafından verilmemit 
olduğu iddiasına cevap verdi. Ve tah
liye talebinin reddine karar verilme
sini istedi. Reis azalarla kısa bir mü
pvereden sonra iddia makamının red 
talebine uydu. Tahliye talebini yerin
de bulmadı. 

Cumartesi günü Hamit Şevket mü -
Bundan sonra iddia makamını itıal dafaasını yapacaktır. 

eden B. Zihni Betil esas ha.'tkındaki 

IJJia mahmının ucu 
halılnnJalıi mütaleaı 

mütaleasını okudu. 
ULUS : Devlet Şurasının Ruhi hakkm -

da !uzumu muhakeme kararında iıtinat et
tigi ve iddia makamının da aynı madde 
huklimlerine gore cezalandırılma11nı iıte -
digi 342 inci maddeye gore resmi bir vesi -
kada nhtekirlık yaparaa iki seneden ıekiz 
aeney ekadar agır hapiı: 
Eğer vesika kanunen nhtekirlıiı iıbat o

lunmadıkça muteber olan resmi evrak ka -
bilinden ise dört seneden on seneye kadar 
ağır bapiı; 

Ve eger ıahtekirlık aslın vücudunu far
zederek yahut sahih olan aslına mugayir 
bir ıurette yazarak ve yahut nhih bir ıu -
reti tahrif ederek resmi bir verakanın ıure
ti üzerinde i•lenmiııe bir seneden iıç se -
neye kadar agır bapiı: 

Eger bu veraka kanunen nhtekirlıcı iı -
bat olunmadıkça muteber addolunan evrak 
kabilinden ise iki seneden be, seneye kadar 
aiır hapis.,. 

Maznun vekilinin, Ruhinin suçunun te -
mas etmekte oldugunu iddia ettiği 242 in -
ci madde ise uç aydan uç ıeneye kadar ha
pis, cezayı hafifletecek sebeplerin vücudü 
halinde bir aydan az olmamak üzere hapis 
ve 30 liradan 100 liraya kadar acır para 
cen11nı muıtelzemdir • 

Kongreye davet 
Ankara Galatcuaray apor lru· 

lübü aza.na: 
Kulübümüzün fevkallde kongresi 

18 - mayıs -1939 tarihine müaadif per -
şembe günü saat 18 de yapılacağından 
bütün arkadaşların kulüp lokalinde 
hazır bulunmaları rica olunur. 

Ruzname : 
1 - İdare heyeti raporu 
2 - Mürakıp intihabı 

3 - İdare heyeti yedek iza intiha · 

Neşriyat 

kongresinde •• 
(Baıı 1. inci sayfada) 

ve bazı Aıraet'lere müsait eserler 
çıkarmağa inhisar edebildi. Yu
nan ve litin, yahut herhangi bir 
garp milleti edebiyatını bırakı -
nız, hatti türk ve osmanlı ede
biyatını milli kütüpanemizdeki 
eserlerle öirenebilir misiniz? 
Henüz hayır ! Herhangi bir ihti
sasın hatta vasat derecesini mil
li netriyabmızla elde edebilir mi
siniz? Veya cihanın sanat, ilim 
ve teknik terakkilerin türkçeden 
batka dil bilmekıizin takip ede
bilir misiniz? Henüz hayır! Bu 
hayırlar, korkunç bir yekun teı
kil eder. Bu hayırlar, vasattan 
yukan bir seviyeyi ancak ecnebi 
lisan öğrenebilen yahut tahsille
rini yabancı memleketlerde ta
mamlıyan mahdut bir zümrenin 
imtiyazı bilinde tutabilir. 
Şimdi müapet tarafa geçelim: 

yeni harfler baıladığındanberi, 
bilhaısa lisan tasfiyesi de gene 
bu devre tesadüf ettiği için, hem 
tedris noksanlarına çare bulmak, 
hem de milli kütüpaneyi tesiı 
etmek mümkün mü idi? Elbette 
değildi. Bugünkü dilimiz telif ve 
terceme ile ve süratle bu tesisi 
vücuda ıetirmeğe kafi midir? 
Elbette kafidir. O halde hemen 
iıe baılıyacağız. Her sırası gelen 
ve karar verdiğimiz itte olduğu 
gibi, bu tetebbüsü de birkaç se
ne sonra kendimizin de hayret 
edeceğimiz muvaffakiyetlere e
rittireceğimize füphe yoktur. 

F. R. ATAY 

Tekirdağ alayları 

törenle and i~tiler 
Tekirdağ, 3 a.L - Dün Tekirdağ -

daki alaylarda and içme merasimi ya
pılmıttır. Alay komutanları alayları -
nın şerefli mv.isini ve and içmenin 
kudsiyetini anlattıktan sonra bütün 

••der~ haUAde t~~ kom • 
tanının huzurunda yemin etmişler -
dir. Bu merasim bittikten sonra tüm
general Kemal Balıkesir, Heyecanlı 
bir söylevle Türkün yiğitliğini, ata • 
lanmızın mertliğini tebarüz ettirmit· 
tir. 

Gazi Enstitüsünde 

bir konferans 
Dün Gazi Terbiye Enstitüsünde 

profesör İsmail Hakkı Baltacıoğlu 

"Terbiyede dünkü, bugünkü temayül 
ter ve yarınki imkanlar,, mevzulu bir 
konferans vermi9tir. İlk ıamanlardan
beri terbiye aleminde yer alan peda • 
goglann terbiye prensiplerini muka -
yeseli bir 9ekilde tebarüz ettinnit, ve 
türk cemiyeti için faydalı olacak nes
lin nasıl yetiştirilmesi lazım geleceği 
ni anlatmııtır. 

• 
Karahisar - Gireıun yolu 

Ş. Karahisar, 3 a.a. - Dün Giresun 
yolu açılmıt ve Gireıun'dan Karahi
sara kamyonlar gelmittir. 

Fransa' da 
.. 

Parlamento 
ayın 11 inde 
toplanacak 

Paris, 3 a.a. - Cümhurreisi eski 
intihap müddetinin hitamının ertesi 
günü yani 11 mayısta parlamento top 

lanacaktır. 

Lebrun yeniden Cümhurreisi inti
habı, salahiyetlerin devri merasimini 
ve kabinenin mütterek istifasını lü -
zumsuz kılmaktadır. 

Lebrun, parlamentonun toplandığı 
gün, ikinci defa olarak intihabı müna
sebetiyle bir beyanname okuyacak ve 
meclis ruznamesinin müzakeresine de 
vam edecektir. Başta intihabatın is -
lihı layıhuı bulunmaktadır. 

Resmt mahfillerde beyan olunduğu
na ıöre parlamentonun ilk celsesinde 
bqvekil Daladiye, çok mühim bir nu
tuk söyliyerek umumt vaziyeti anlata 
cak ve tatil devresinde geçen harici 

Ekrem Hamdi Könik'in resmi ev -
rak sahtekarlığına, suçun işlenmesine 
yarıyacak vasıta tedarik etmek sure -
tiyle ittirikten maznun olan Ruhi 
Bozcalı~nın, bu sebepten, on aydanbe
ri mevkuf bulunduğu sözü ile müta -
leasına bqlıyan müddei umumi mua
vini hadisenin etraflı bir tahlilini 
yaptı. Amerika'da Canadian Carand 
Fouandery Company L. T. D. tirketi
ne Grumann modeli iki kişilik tipten 
ve beheri 36500 dolar bedelle yapılan 
tayyare sipariıinin altındaki sahte 
mühürle o zaman Milli Müdafaa Ve -
kili bulunan Kazım Özalp'ın imzası
nın aahte bulunduğunu, sonra bu si
paritin teyidi makamında Hariciye 
Vekaletinden gene sahte mühürlü ve 
Agah Aksel sahte imzalı bir mektup 
göndermit olduğunu, ehli vukuf sıfa
tiyle de Behçet Kamay"ın bu imza ve 
mühürleri hakikileriyle karşılattırdı -
ğını ve sahteliğini bir raporla bildir -
diğini, itinalı bir tetkikle bu sahteli
ğin farkına varılabilmesinin mümkün 
olduğunu, ancak bu mektupların gön
derildiği yerlerin imzaların ve mü
hürlerin hakikilerini bilemediklerini, 
Kanada'daki firmanın siparişi bir ke -
re de telle teyit etmek için Hariciye -
mize bir telgraf geleceğini öğrenen 
Ekrem Hamdi Könik'in telişa düttü
ğünü ve buraya gelecek telgrafı elde 
etmek için çalıımağr flqladığını an -

--------------~_!_hi-diteleri bildirecektir. 

Törende birlik aza.ınJan biri aöz aöylüyor 

Dresden türk talebe birliğinde 
23 Nisan törenle kutlandı 

Derıden ( Hu -
susi ) - Dresden
de kırkı müteca -
viz üyeye malik 
bulunan A 1 t a y , 
Deraden Türk Ta -
lebe Birliği, 23 ni
san bayramını bü
tün varlığı ile kut
ladı. Dersde•nin 
en büyük otelle -
rinden Deutscher 
Hof'un balkonun -
dan kocaman bir 
türk bayrağı bü -
tün pazar günü öğ
leden sonra dalga
lanarak, türk tale
belerinin bayram -
tarını tesit ettik -
terini herkese bil -
diriyordu. Bu me
rasim için tutulan 
otelin büyük salo
nunda Ebedi Şefi· 
mizin bür;t ve re -
simleri ile Millt 
Şefimizin resim -
leri, şanlı türk ve 
Parti bayrakları 

Törenin yapJJığı •alonJan bir rörüniif 

ıeref mevkiini itıal ediyordu. Altay 1 
Dersden Türk Talebe Birliği, 23 ni ·ı • -------------.. ı 
san bayramı ile birlikte kurulutunu da BI BLI YOGRAfYA 
birinci yıldönümünü kutluyordu. Me-
....,..._ ~ •u•-ı.~ .. °'"'""!°"'n ır.ı 

Cümhuriyelimiıin temelleri nisanın türk tarihindeki ehemiyetine 
ait ve Altay Birliği'nin, bir seneden
beri yaptığı büyük itlerde, bilhaua 
Türkiye'yi muhitimize tanıtmak ve Dahiliye Vekileti ıube müdürlerin· 

den B. Tevfik Besim tarafından Po • bütün arkadaılar arasında samimi bir 
lis Enstitüsünde verilen (Cümhuriye • aile havası yaratmak hususunda elde 
timizin temelleri) mevzulu konferans 

ettiği muvaffakıyetleri tebarüz etti -
bu defa neırolunmuıtur. Tevfik Be • ren sözleriyle açıldı. Bundan sonra . .. . . . 

B
. 1.y. ü 1 · d y ba K d. sım konferansında soyledıklennı bu 
ır ıgın ye erın en, ar y a rı b .. d L k · k"- rmekle • . İ roıur e o&uma ım ıuıını ve 

Koray ın, Bayan Tanığın, N~cmı • "dd f d 1 b" h k tt bulun. .. I cı en ay a ı ır are e e 
nancın ve Rept Uzmayın bn buyük 1 • A • • • • mut o uyor. 
mıllı bayrama aıt ve Bırlığın mevcu • Mevzu genitliğine, 9ümulline ral • 
diyeti hakkında güzel sözler söyledi- men ilmi görü9lerle tamamen ihata 
ter. Freiberg'de okuyan yirmiyi müte- edilmit ve gayet güzel bir üslupla i • 
caviz türk talebesinin mümesailleri - fade olunmuıtur. 

B. Tevfik Besim eserinde bilhaua 
nin de davetli bulundukları bu mera • 
simi, neıeli bir çay takip ettı; çayın 
ortasında Birliğin, üyelerine hazırla
dığı güzel bir sürpriz umumt netcyi 
bir kat daha arttırdı. Geç vakıt mera
sime nihayet verildi. Karde9çe geçiri-
len bir günden sonra, herkes memnun 
olarak ve Birliğin yarattığı bu sami
mi havayı takdir ederek salonu terk

ediyordu. Milli Şef'e, Büyilk Millet 
Meclisi Batkanına, Cümhuriloıet Halk 
Partisi'ne ve Bertin Büyük Elçisi•ne 
bayram dolayısiyle büyijk bir coşkun
luk içinde çekilen telgraflara ertesi 
günü gelen yüksek cevapları Altay 
ilin tahtasında gören her türk genci, 
büyüklerimizin yurt dıtında okuyan 
gençlere gösterdikleri bu teveccüh -
ten iftihar ve saygı duyuyordu ... Ay
nca tören esnasında, Türk Çocuk E
sirgeme Kurumu'nun çalıtmaları say
gı ile anıldı, ve alkıtlar içinde bütün 
Altay üyelerinin bu Kuruma üye ya
zılmaları kabul edildi. Bu karar der
hal Çocuk Esirgeme Kurumu'na, Bir
lik tarafından bildirildi. 

Ahm~t Hal(ik 

Müzakerede usul 
(Bafı 5 inci sayfada) 

misyona havale ediniz,. demif oldu· 
iu Napoleon'un ~amanmda imitiz 
gibi müzakerelerimisde eıu.iya 
beceriluizlik ediyorsak lnmua sebe
bini müzakere uaulleriai henüz hak
kiyle öjrenememif olduiumuzda a
ramalıyu:. 

Bir müaakere me-nuu •ererek er
babmdan sorabiliriz ı 

- Bir milli kütüpane tesisi diitü· 
nülürkea tercümeye kermi vermek 
isteniliyor. Haqi eserlerin tercü.
maini mUYafık ıöriininüz 7 

Naulai BAYDAR 

balkan harbiyle zayıflıyarak büyük 
harp ile göçen oamanlı devletinin; dev 
let hukuku bakımından vechesini tea
bit etmiı ve yeni türk devletinin doiu· 
tunu, cümhuriyetin zuhur ve tetckkü
lünü, devlet tekilleri arasında oaman
lı devleti ile türk devletinin mevkiini 
tebarüz ettirmiş, kanunu esasi türk 
tetkilatı esasiye kanununun mukaye -
sesını yapmıt- ve cümhuriyetimizi 
alman, amerikan. fransız ve İsviçre 
cümhuriyetleriyle mukayese ederek 
bir meclis ve iki meclis sistemleri hak· 
kındaki hukuki mütalealarını kendi • 
sine has ,beliğ bir ifade ile anlatmıt • 
tır. Bu çok enteresan mevzular üzerin 
de Tevfik Besimin en yüksek bir ha
tip kabiliyetiyle söylediği sözleri ve 
fikirleri dinlemek fırsatını kaçırmıı 
olan karilerimize bu güzel eseri oku • 
malarını ve bu suretle olsun istifade 
etmelerini tavsiye ederiz. 

"Çocuk,, çıktı 
Çocuk Esirgeme \{urumu ıenel me~ 

kezi tarafından çıkarılmakta olan (Ç 
cuk) adlı derginin (136) ıncı sayısı: 
çıkmıttır. Yurt yavrularının sağlık 
sosyal, kültürel durumlarının inkış:a 
fına hizmet eden bu kıymetli dergiyi, 
çocuklara, çocuklu ana ve babalara 
tavsiye ederiz. 

Oluş 

Şehrimizde intizamla haftada bir 
çıkmakta olan bu değerli edebiyat v 
fikir mecmuasının 19 uncu sayısı çık· 
tı. İçinde : Halil Vedat Fıratlının, M 
Tevfik Ararat'ın, Behçet Necatini 
Celil Saraçın, Rifat tlğazın, Ahme 
Hamdi Tanpınarın, Hasan Ali Edizi 
İıkender Fikret Akdaranın, l. Cemi 
Boranın, l.H. Ertaylanın, ve N. Ş 
Kösemihalin makale ve tiirleri var 
dır. Oluıu okuyucularımıza tavsiye 
deriz. 
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Beyaz perdeden çehreler 
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Jean Gabin ve 
Viviane Romance 

F ransa'da sinemacılar geçenlerde bir artist 
listesi yapmışlardır. Bu listede en ''verim

li"ler kimlerse sırasiyle yazılıdır. Listenin en başın
da Jean Gabin'le, Viviane Romance vardır. Film 
çevirenler, bu iki artistin ne kadar para aldıklarını 
söylemiyorlar. Yalnız, Jean Gabin'in "tarife"si 
bugün film başına 1.200.000 frank, Vivilne Ro
mance'in 800.000 frank olduğunu ilan ediyorlar. 

Jean Gabin beş senelik büyük bir artistse de Vi
viane Romance'in muvaffakiyeti nispeten yeni
dir. Üç ay evel "Figürasyon için artist aranıyor." 
Başlrklı bir nıakale çıktığı vakıt Viviane ismi ile 
yaptığı rol arasındaki nisbetsizlikten şikayet edi -

yordu. Çünkü afişlerde ismi büyük fakat senaryo
larda aldığı rol basitti. Halbuki şimdi istediği rolü 
alabilir. 

L akin Viviane muvaffak olmadan eve} uzun 
ve güç bir mücadele geçirdi: Paris güzel

lik kıraliçesi seçildi. Fakat ne parisli idi, ne de kız
dı, iki senelik bir çocuk anası idi ... Viviane bu yüz
den mevkiinden oldu. Lakin biraz şöhret kazandı. 
Paris gazinosunda çıplak olarak figüranlık yaptı ... 

] ean Gabin bir çimentocu çırağı idi. Sonra de
mirci çırağı oldu. Daha sonra makineci çıraklığı 
yaptı. En sonra da tiyatro aktörü oldu, fakat ak
törlüğü öğrenmeden .... Sinema, Jean Gabin'i ara
dı, buldu. Ona bir filmde rol verdi. Filmin ismi: 
,'Herkes kaderine küssün"dü. Bu film tam Jean 
Cabin'e göre idi. Şimdi otuz beş yaşmdadır. 

Gabin, hayatta sade ve müşfik bir çocuktur. 
Fakat sinemada hep zorba rolleri alır. Cinai film
lerde. seyircilere kahramanı olduğu rollerde haki
ki bir katil hissini verir, ve çok muvaffak olur. 

V iviane Romance sevdiği adam olmayınca 
film çevinp.ek istemez. 

./ Ceorges Flamant bir emlak simsarı idi. Bir gün 
aktör Michel Simon'la bir ev muamelesi yaptı. e· 
orges çok gençti. Michel Simon genç simsarda b' 
artistlik istidadı keşfetti. O sırada Jeon Renoir'in 
"Dişi köpek" ismindeki filmini çevericekti. 

Georges'a bir rol verdi. Genç bu filmde fevka
lade muvaffak oldu ve mükemmel bir istidat gös
terdi. Fakat çok geçmedi. Fransız film artistlerin
den Jani Mareze'le iyi görüşüyordu. Genç kadınla 

bir gün bir kaza geçirdiler. Janie öldü Georges kur
tuldu. Fakat artık Georges de film çevirmez oldu. 

G eorges Flamant, o sıralarda Viviane Ro -
mance'le tanıştı. Kadın o z.aman figüran

dı. Flamant artist olduğundan onun önüne düştü, 
yol gösterdi, akıl verdi. Onun hocası oldu. 

Viviane Romance artist olunca eski aşinasını 
unutmadı, onu, çevirdiği filmlerde rol almağa da
vet etti. 

Georges Flamant evela asistan olarak, sonra 
teknik müşavir olarak çalıştı. Ona derhal küçük 
roller verildi. Maksat da şöhretini kaybetmemesi 
idi. Şimdi de Viviane Romance'in yanında artist 
olarak mevki almaktadır. -Şimdi beraber üç film 
çevireceklerdir. Filmlerin kontratları imzalanmış-
tır. 

En çok resmi çekilen 

erkek sinema yıldızı 

Robert Lovery 
Holivut yıldızlrını en çok kucakla

yan erkek artist hangisidir? Tabit ya 
Clark Gable diyeceksiniz, ya Robert 
Taylor, yahut da ölen Rudolph Valen
tino diyeceksiniz. 

Halbuki Robert Lovery hiç hatırı
nıza gelmez. Bu artist, Edgar Edvards 
gibi, Holivut'da en çok fotoğrafı çeki
len bir artisttir. 

Robert Lovery, Foks stüdyolarında 
çalışır. Bu artiste Bob da denir. Bob-' 
un işi gücü, aşk sahneleri çevirmektir. 

Robert, sinemaya yeni giren, henüz 
filmlerde rol almıyan genç kızlarla, 
sabahtan akşama kadar aşk sahneleri 
yaratır ve film çevirir. Filmlerde mak
yaj, ışık, elbise ve diğer teknik şeyler 
değiştikçe aşk tecrübelerini evvela 
Robert yapar. 

Bundan başka Bob, 40 dan fazla 
filmde küçük aşk rolleri almıştır. Ro
bert'in, şimdiye kadar kucakladığı ar
tist sayılamıyacak kadar çoktur. Bun
ların içinde tanınmış ve tanınmamış 
bütün yıldızlar vardır. Onun için, aşk 
sahnelerinde artist saran ve bunda re
kor kıran bir tek artist varsa o da Ro
bert Lovery'dir. 
Şimdiye kadar uzun - fakat muhak

kak ki tatlı 1 - bir mesai sadeden Bob'a, 
Roks şirketi mükafat olarak ilk büyük 
rolünü vermiştir. Bob'un yeni çevire
ceği film: Moto Ports - Rico'dur. 

Parlamoğo başlıyan bir 

Fransız yıldızı 
Fransız sinema artistlerinden Rene 

Dary, geçen sene fransız sinemacılı.ğı 
için büyük ümitler uyandırmış, çevır

diği filmler, fransız perdelerinde fev
kalade rağbet görmüştür. 

Süratle parlıyan bu yıldız, fransız 
artistlerinin en çok sevilenlerinden 
biridir. Rene Dary bu yaz Andra Lin
da ile evleniyor. Balaylarını Amerika-

! 
da geçirecek olan artistin bir müddet 
daha Holivud'da kalacağı söyleniyor. 

ir 
Fransız sinema aleminin en 

dolgun ücret alan artiıstleri o
lan Jean Gabin ve Viviane Ro
mance, bir tek defa beraber 
film çevirmişlerdir. Yukarıda 
bu filmden bir sahneyi, aşağı
da da Viviane Romance'ın son 
portrelerinden birini görüyor
sunuz. 

Robert T aylor'la 
Adaş olmak yüzünde 

Bir kasap çocuğunun 
başmdan geçen macer 
Bir fransız gazetesi diyor ki: Kadın veya erkek olunuz, Faka 

müteVC1%ı bir memur iseniz, sakın Fred Astraie veya Joan 
ford gibi fazla göze, daha doğrusu kulağa batar isimler almaktan 
nınu:. Çünkü bu takdirde başınıza, altından bir türlü kalkamayac 
acayip maceralar gelecektir. 

Ve gazete bundan sonra, Jngiltere'de cereyan eden acayip bi 
ayı anlatıyor : 

Brixton'da Robert Taylar adında ve onun kadar yakışıklı, 2l 
da bir delikanlı vardır. Mesleği kCl$ap çıraklığı olmasına rağmen 
kendine /!Öre, kızlar arasında az çok sükse yapmaktadır. 

Senelerce müddet, Robert, çok meşhur ve sevilen bir adamın 
olduğunu bilmeden, sakin ve mesut bir hayat sürmüştür. Bundan Ü 

evele kadar da Violet Grook adında genç ve güzel bir kızla tanış 
Günün birinde kasap çırağı Robert Taylor'u şeytan dürtmüş ola 
ahbabı olan genç kızı, Joyce Glasspool isminde başka bir kız.la be 
Broadway Melody 1938 i seyretmek üzere sinemaya götürmü~t 

filimde de artist Robert T aylor'un baş rolu oynadığını söylemeğ 
mem, hacet var mı ? 

B ir~o~ sinema merak_lısı g~nç kı:lar gibi, Joyce de, me.şhu~ 
tıstın adaşı olan bır delıkanlı ıle ahbap olmanın cçzıbeı.·ı 

disini kaptırmış, bu kadarla da kalmayarak, Robert'i Violet Cro 
soğutup nihayet onunla evlenmİftir. 

Fakat Miss Crook, ne kadar olsa, bu darbe karşısında ces 
kaybetmemiş, i:z.divaç vadini yerine getirmediği için güzel kasap 
ğını dava ederek 25 isterlin zarar ve :ziyan ödemeğe mahkum etti 

iş bukadarla hal olsa yine iyi: zavallı kasap çırağı, istemeycr 
diği, kazandığı bu şöhretten dolayı çok müşkül vaziyettedir. Kcn 
dine: 

- Bu işi ustam, diğer esnaf, çarşı halk duyunca benim ha 
olur? Şimdiye kadar bu" adaşlık,, onların hatrına gelmemişti. B 
sonra herkes benimle alay edecek ••• 

V e bir avukata sormuş : 
- Acaba Viyolet Crook'u, bana bu suretle verdiği zarardan 

dava edemez miyim ? 

Kocasının bu işlere canı sıkılmasına mukabil, Joyce gayet 
nundur: 

- Kocamın böyle meşhur ve güzel bir isim taşımasında 
çok memnunm. Onu bir imparatorluğa, hatta hakiki. Robert T 
bile değişmem ! Hatta onlar, kocama göre biraz daha yakışıkl 
sına rağmen dahi ••• 

Muhakeme cereyan ederken, iş bir komedi halini almak is 
göstermiştir. Çünkü ortaya üçüncü bir Robert Taylor daha çık 
Fakat bu :zatın u rolü ,, şahitlik etmekten ibaretti ve kendisi de •• 
çırağının babası idi ! •• 

.. 

Guzcl Alma 
tısti Angela 
lokcr son çc 
gi "Balayı s 
hat i" adlı fi 

Elisabcth 
de "Balayı 
bat i" adlı 
rol almış 
nuyor. 



İngiliz kabinesi toplandı B. Bek Hitler'in son nutkuna 

Sovyet tekliflerine 
cevap hazırlanıyor 

cevap vermeğe hazırlanırken 

Görüşmelerin 
neticelenmesi 

15 mayısta 
muhtemel 

Cenevre' de 
görülüyor 

Fon Ribbentrop 
Roma'ya gidiyor 

Londra, 3 a.a . ..:.. Kabine saat 10 da 
toplanmıftır. Zannedildiğine gôre, 
müzakere bilhassa beynelmilel vaziye
te ve ezcümle Polonya'nın Danzig'e 
dair olan alman istekleri hakkındaki 
battı hareketine ve sov}'et hükümcti 
ile yapılan müzakerelere tealluk et
miştir. 

gazetesine bildiriyor: 
"Bazı mahfillerde zannedildiğine gö 

re, İngiliz - Rus görüfmeleri, geçen 
hafta sonunda kaydedilen inkişafa 
rağmen, ancak 15 mayısta Lord Hali
faksla Litvinof miller cemiyeti konse
yinin toplantısı münasebetiyle Cenev 
rede mülaki oldukları zaman netice -
lenebilecektir. Filhakika konseyin bu 
defaki toplantısına Sovyetler birliği 
reislik edeceği için Litvinofun Cenev 
reye geleceğinden şüphe edilmemekte 
dir. Sovyet komiserinin Parisi ve Lon 
drayı ziyareti de imkansız görülmek
mektedir. 

Bu seyahatin sebebi, verilecek nutka karşı 
Rayh 'ın alakasızlığını göstermektir 

Varşova, 3 a.a. - Gazeteler, bu ayın beşinde hariciye nazın Beclc'in 
dietin heyeti umumiye içtimaında mühim beyanatta bulunacağını haber 
vermişlerdir. 

Halifaks'ın dün fransız btiyük el -
çisiyle yaptığı görüıme ile sovyet tek
liflerine verilecek cevap projesi hak -
kında arkada§larına malfimat verdiği 
öğrenilmi§tir. 

Bu proje nazırlar tarafından tasvip 
edildiği takdirde Moskova'daki büyük 
elçi Seeds vasıtaaiyle sovyet büküme
tine bu hafta cevap verilmesi ihtimal 
dahilindedir. 

Dahili politika meselelerine gelin
ce, kabine ziraat hakkında ezcümle 
fevkalade ahval takdirinde tngiltere'
de yiyecek maddelerinin istihsalini 
arttırmağa matuf olan hükümet ted -
liflerini mUzakere edecektir. 

Müzaltereler yavaı ilerliyor 
Londra, 3 a.a. - Sovyet Rusya ile 

yapılmakta olan müzakerelerle Po
lonya - Almanya münasebatı bu sa
bahki gazetelerin batmakalelerinin 
mevzuunu teıkil etmektedir. 

Nev Kronikl ve Deyli Herald gaze
teleri, İngiltere ile Sovyet Rusya ara
sındaki müzakerelerin betaetinden ıi
kayet etmektedir. Deyli Heralt, iki 
memleketin hariciye nazırları arasın -
da doğrudan doğruya bir temas yapıl
ma11nı istemektedir. 

Bu gazete, millr• er cemiyeti kon· 
meyinin yakında ak deceği içtimaın 
Lort Halifaka ile B Litvinof arasında 
etraflı ve açık bi görütme fırsatını 
arzetmekte olduğu yazmaktadır. 

l,..ilg • Souyet tezleri arcuınJa 
larlı var 

Paria, 3 a.a. - Le Matin gazetesine 
Londradan bildiril r : 
İnpltere ve Sov tler Birliği tara

fından timdiye kad mUdafaa edllmlt 
olan tezlerin olduk a faklı olduğu bil
dirilmektedir. Verı n mal(imata göre 
Londra. Polonya, R manya, ve Yuna
nistan'a verilen ingılız ve fransız ga -
rantiterinin Sovyet e Birliği tarafın
dan takviyesini ve tvanya, Estonya, 
Letonya ve Finlan ya'nın da garan
tisi suretiyle Baltık Denizinden Ka -
radenize kadar bir vyct prantisi 
vücuda getirilmesın istemektedir. 
Fakat aovyetler her hanp bir memle -
keti pranti etmed önce, Fransa, 
lnpltere ve Sovyet e Birliğinin ilç -
lü bir ittifak tetkil tmeainde israr et
mektedirler. Bu it b kere yapıldıktan 
10nra, i1ç devlet Bal ktan Karadenize 
kadar yuhnda aayılmı bi1tiln devlet -
leri pranti edecekl ir. 

Nihayet, Sovyetle Birliği, Holanda 
Belçika ve İaviçre'y de garanti vere -
cektir. 

Bu maliimattan S yetler birliği -
nin üç taraflı ittif halen aranılan 
ifbirliği için tabak ku prt bir esas 
olarak telikki ettiğ nlatılmaktadır. 

Göriiımeler 15 mayııta 
Cenevrede neticelenecek 

llichel Pobers, L draddan Lö Jur 

88. Teleki ve Csaky 
Peıte'ye döndüler 

Budapeıte, 3 a.a. - Macaristan baş
vekili Teleki ile ariciye nazırı Osaky, 
saat 9 da Berlin'den buraya gelmiı • 
lerdir. Bu milnasebetle büyük mera
sim yapılmıftır. Na.zırlar ve bir çok 
yüksek zevat vaşvekille hariciye nazı 
nnı istasyonda karJılamışlardır. 

Hükümet partisinin tefi Baron Vay, 
Almanya ile Macaristanın gayeleri 
arasındaki birliği tebarüz ettirmiştir. 

Kont Teleki, Almanya'nın Macaris
ta'na kartı beılediği derin dostluk his
lerinden bahıederek demiştir ki : 

"- Birlikte tam bir emniyetle Av
rupanın bu kısmında milletlerimiz ve 
sulh için çalışmak istiyoruz.,. 

Diğer taraftan macar ajanıına beya 
natta bulunan başvekil demittir ki: 
"- Berlin müzakereleri eınasında 

Tuna devletleri arasında bir yaklaş
ma ve daha iyi bir anlaşma imkanları 
araştırılmıştır. Ziyaretimizle varmak 
istediğimiz hedef tamamen elde edil -
miştir. Alman liderleriyle yaptığımız 
tan••'ar bende Alman • llacar doat -
luğunun devam edeceği kanaatini te-
yit etmİ§tİr. 

Budapeıtc, 3 a.a. - Naip Horty, 
Berlin'den dönen bapekil ile hariciye 
nazırlarını kabul etmi§tir. Bunlar Ber
tin müzakereleri hakkında naibe iza -
hat vermiılerdir. 

Sowyefter Birliğinde bayrama 
yüz binleKe kiıi ilfirak etti 
Moskova, 3 a.a. - Bütün Sovyetler 

Birliiinde yapılan askeri merasim 
halk kiitleainln coıkun tezahUrleri i -
çinde geçmiıtir. 

Bu geçit resminin barb vasfı geniı 
mikyasta motörleıtirilmiı Kızılordu 
kıtalariyle kütle halinde tayyareler it
tiriki tetkil eylemiıtir. 

Moskovada yapılan merasime 600, 
Kief'de 400, Leningrad'da 300, Mansk
de 200, Rutavadon'da 150 Taita'da 
150, Baku'da 100, Harkof'da 100, Smo
lenaki'de 100, Novaouibinke'de 70, 
Taıkende 50, Stalingrad'da 50 ve Tif -
lis'te 45 tayyare ittirak eylemittir. 

Deniz anlaşmasının feshinden sonra 

İngilt re Berlin' e vereceti 
cevabı hazırlamakla me,gul 

Baıvekil B. Skadkowski'nin Başve
kil muavini B. Kwiatkowski ve Di
et Reisi B. Mocowoki ile yapmış ol
duğu son görüşme, bu mevzu hakkın
da idi. 

B. Beck'in beyanatı, radyo ile neş
redilecek ve ihtimal ecnebi istasyon
ları tarafından naklolunacaktır. 

Alman •eliri B. Bek'le görü§ecek 
Diğer taraftan gazeteler, Almanya

nın Vartova sefirinin bugün buraya 
geleceğini bildirmektedirler. 

Alman sefiri, Diyetin içtimaından 
evel B. Bek tarafından kabul edilme
sini istiyecektir. Fakat gazeteler, B. 
Moltke'nin 6 nisandanberi Yuchimda 
bulunmamasından ve bu hal kendisi
nin Polonya hariciye nazıriyle temas
ta bulunmasını imkansız kılmış olma
sından dolayı bu kabulün ancak Di
yetin celsesinden sonra yapılabilece
ğini yazmaktadırlar. 

Diğer taraftan B. Bek ile arkada'
lan yukarda zikri geçen nutku tan -

zim ile meıgul olacaklardır. 

Leh cevabı mtulalıatgüz.ar 
taralından Berlin' e biltlirileceA 
Polonya'nın Bertin sefiri B. Lipski, 

raporunu vermek ve talimat alma?.t 
üzere pazartesi günündenberi Varıo
va'da bulunmaktadır. 

B. Lipski'nin Diyetin cuma günkü 
celsesinde hazır bulunacağı söylen· 
mektedir. 
Polonya'nın alman muhtırasına ve

receği cevabın aynı günde Diyetin 
aktedeceği celseden evci maslahatgü
zar sıfatiyle Polonya sefareti müste
şarı Prens Lubomirski tarafından 
Bedin bükUmetlne tevdl edileceil ri
vayet edilmektedir. 

Yalan haberler 
Varıova, 3 a.a. - B. Bek'in yapaca· 

ğı beyanat arifesinde vaziyeti hulasa 
eden Dobrv Vieczor gazetesi diyor 
ki: 

"Ortaya yalan haberler atmak sure
tiyle İngiltere ile Polonya'nın arası
nı açmağa matuf olan alman entrika
sı akamete uğramıtşır. lngiltere'de bu 
hareketin farkına varılmış ve takbih 
edilmiştir. Bütün bunlar, Polonya -
İngiltere garantilerinin ibhamdan Ari 
olduğu neticesini tevlit etmiştir. Po
lonya, döğüşeceği zamanı bizzat ken
disi intihap edecektir ve bu takdirde 
İngiltere ve Fransa, Polonya'nın ya
nıba§ında harp edeceklerdir.,, 

Polonya'nın itidali 
Londra, 3 a.a. - Times gazetesi, 

Polonya'nın alman tahrikatı karşısın
da şimdiye kadar büyük bir itidalle 
hareket ettiğini, fakat teklif yapmak 
imtiyazının niçin daima aynı kimse
lere ait olacağını anlıyamadığını kay
dederek mukabil teklifleri anlamak 
için B. Bek'in nutkuna intizar edilme 
si ical;edeceğini bildiriyor. 

Bütün matbuat içinde Polonyalıla
rı azimli davranmağa en ziyade teş
vik ve teşçi eden gazete muhafazakar 
Daily Telegraph'dır. 

Alman gazeteleri Polonyaya 
çatıyorlar 

Berlin, 3 a.a. - Alman matbuatı, 
şiddetle Polonya'ya hUclım etmekte
dir. Matbuat ,Polonya·yı ateşle oyna
makla ittiham etmekte ve Danzig'in 

Londra, 3 a.a. Avam Kamarasında beyanatta bulunan Çemberleyn Polonya himayesine girmesini iıtiyen 
İngiliz hükümetin Almanya aleyhinde bir çenber ıiyueti takip ettiği - Polonya matbuatına karıı ate§ püskür 
ni bir kere daha reddetmİf ve demiıtir ki : mektedir. 

Lokal Anzeiger gazetesi diyor ki: 
"İnplb hi1kiim • kartılıklı temi- Almanya ile yeni 6ir deniz .. Demokrat devletler, Polonya ve 

nat teatiıi hakkın yapılacak teklif- anlaııncuı yapılacalı mı 1 Almanya'ya kartı kullanılacak bir 
leri tetldka hazır . Amerika Cüm-
hurreisi Ruzvelt'i Hit16:r'e teklif et- Almanya ile yeni bir deniz anla§- koç batı nazariyle bakmaktadırlar.,, 
tiği fCY tnıiltere n geçenlerde Po- ması yapmak için Hitler'ln teklif et- Bu gazete Alman - Leh münase-

tı.ğı· müzakerelerı· ı·nı:nı:- hn,_ıı-etı· betlerinin •imdi "beynelmilel tahrik-
lonya ile yaptıfı k rşılıklt garantiden •· ... uawu - çı"lerı·n eıı·n:rde bul .. ~-.. ·ına tee"au··f et -· d ka il · nin kabul edip etmiyecefine dair so- ... "'_. _ 
zıya e mu b a emı tecavüz temi - Çembe mektedı·r. 

d rulan bir suale cevap veren r-
natı ır." 

Çemberleyn İng ere'nin Polonya- leyn demittir ki: "Avrupa :zehirleniyor,, 
ya verdiği garantı n alman - ingiliz "'-İngiltere hükUmetl, Hitler'in Fölkiter Beobahter gazetesi, Po-
denis anlafmasiyl elif edilemiyece- yeni bir mukavele yapmak niyetinde lonya matbuatında çıkan makalelerin 
ği iddiasını da red ylemittir. olduğuna pek emin değildir. HUkü - "'en tehlikeli tekilde Avrupa'yı zehir-

V erilen aarantiler met timdi Almanyaya nuıl bir cevap lemeğe,, çalııtıklarını yazmakta ve 
Romanya ve Yunanistan'a verilen vereceğini tetkik etmekle meıgul- lngiliı: - Fransız gazetelerinin her 

garantileri mütekabiliyet esasına isti- dUr." gün ateıe yağ attıklarını ilAve eyle-
nat ettirmek için teıebbUsler olup ol- Zirut nazırı Smith bugiln avam ka- mektedir. 
madığı sualine hariciye mtlateprı marasında yaptıp beyanatta hikiime- Berliner Börsen Saytung, polonya
llutler menfi cevap vermiıtir. tin bir harp takdirinde ziraat mahsul- lıları, hidiseleri ve tarihi tahrif etmek 
"- HUkümet Polon yaya verilen ga- lerini artırmak için icap eden plinla- suretiyle Danzig'in bir alman ıehri ol

·krinde midir? n hazırlamıt olduğunu bildlrmittir. madığını iddia ederek dünya efkarı u-
~-------'---~----=--~------=-~-1---~.;:_~·:.....:.·~~ "na • • 

Hükümete verilecek levkal&le 
•elahiyetler 

Varşova, 3 a.a. - Nazırlar meclisi, 
ihtimal cuma günü, diyet riyaset diva
nına dün kabul edilmiı olan ve cüm
hurrciıine parlamentonun önümüzde
ki içtima devresine yani 11onbahara 
kadar mali ve iktısadi itlere ve milli 
müdafaaya müteallik kararnameler ıs
dar etmek selihiyetini bahşeden ka -
nun layihasını tevdi edecektir. 

Maamafih bu fevkalade salahiyet -
Jer, paranın istikrarı hakkındaki ka
nunlara müteallik tadilata timil de
ğildir. 

A•keri kararnameler 
Varşova, 3 a.a. - Bir kararname, 

yedek subayların talim devrelerini iki 
senede yapılmak üzere dört haftadan 
altı haftaya çibrmaktadır. 

Diğer bir kararname de mütekait 
zabitler için iki haftadan altı haftaya 
kadar talim devreıi derpiı etmekte
dir. 
Polonya'nın Dami,,den i.tiye

ceği garantiler 
Paris, 3 a.a. - lntransigeant gazete 

sinin istihbarına göre, Polonya Dan
zig'ten şu dört garantiyi istiyecektir: 
Danzig üzerinde Polonya'nın himaye 
idaresi, Danzig ayan meclisinin ka
rarlarında Polonya'nın vetosu, Dan
zig'in Polonya kıtaatı tarafından işga
li ve Danzig topraklarında ağır sana
yiin Polonya tarafından kontrol edil
mesi. 

Polonya' da milli bayram 
VarJova, 3 a.a. - Polonya, bugün 

milll baynmuu tealt etmektedir. Ka -
tedralda büyük bir dini ayin icra edi
lecek, bunu müteakip bir geçit resmi 
yapılacaktır. 

Fon Ribbentrop Romtlya 
gidiyor 

Bertin, 3 a.a. - Salahiyetli bir kay
naktan bildirildiğine göre,4B. fon Rib
bentrep yarın akpm İtalya'ya gitmek 
üzere Berlin'den ayrılmaktadır. Mu
maileyh birkaç gün İtalya'da kalacak 
ve bu esnada İtalya hariciye nazırı 
Kont Ciano ile görilıecektir. 

Almanya hariciye nazırı fon Rib
bentrop'un yarın İtalya'ya yapacağı 
seyahat münasebetiyle Havas ajansı
nın alman siyast mahafilinden öğren
diğine göre, fon Ribbcntrop tam Po
lonya hariciye nazın Bek'in Polonya 
noktai nazarı hakkında vereceği iza
hatın arifesinde Almanya'dan ayrıl

mak suretiyle bu izahata kartı allka
sızlıfını da göıtermiı olacaktır. 

Alman hükumeti 
~imal devletleriyle 
görüımeler yapa<ak 

(Bqı 1 inci sayfada) 
Bu hareket Hitler'in nutkunun bir 

neticesidir. Hitler nutkunda "mutlak 
surette kartılıklı olmak prtiyle" 
Ruzvelt mesajında ismi geçen devlet
lere talepleri üzerine garanti verece -
ğini bildirmitti. 

Selihiyettar mahfiller bu müzake -
relerin bqladığını kabul etmemekle 
beraber, bu hususta hazırlık görUpne -
lerine giriplmit olabileceğini ihsas 
etmektedirler • 

Bir İngiliz ga:zetui teyit ediyor 

Londra, 3 a.a. - News Chronicle ga
zeteai, Kopenhag'daki iyi bir menba -
dan almıt olduğu bir habere atfen 
alman hilkümeti, İsveç, Norveç, Fen
landiya ve Danimarka ile iki taraflı 
bir ademi tecavüz misakı aktedilmesi 
teklifinde bulunmuıtur. 

Bir l.v~ mahliline göre 

Stokholm, 3 a.a. - Selihiyetli mah
fillerde söylendiğine göre Almanya 
ile timal memleketleri aruında bir 
saldırmazlık pakdi akdi için müzake -
re cereyan etmemiıtir. Yalnız bu mü
zakerelerin muvaffakiyetle neticelen
mesi mümkün olup olmıyacağının an -
latılmaaı için aondajlar yapılmıttır. 

·· · etinin harici_ye 

B. Gafenko 
Belgrad'a 
gidiyor 

Belgrad, 3 a.a. - Romanya harici -
ye nazırı B. Gafenko'nun Belgrad'a 
yapacağı ziyaret münasebetiyle Prav
da gazetesi, bir başmakale neşretmiş -
tir. 

BaJıllBkalede Yuğoslavya hariciye 
nazırı Tzintzar Markoviç ile Roman -
ya hariciye nazırı B. Gafenko arasın
daki telikinin şimdiki beynelmilel va
ziyet dolayısiyle ve B. Gafenko'nun 
Berlin, Londra, Paris ve Roma'dıiln 

dönmüt olması hasebiyle büyük bir e
hemiyeti haiz olduğu beyan edilmek -
tedir. 

Gazete Yugoslavya ile Romanya a
rasında uzun senelerdenbcri mevcut o
lan dostluğu ve iki devletin politika -
lan arasındaki ahengi kaydettikten 
sonra, görüşmelerden beklenen netice
yi şöyle anlatmaktadır : 1 

Beklenen netice 
"B. Gafenko'nun Belgrad'ı ziyare -

tiyle Yugoslav hariciye nazırı ile ya -
pacağı görü§meler, bizim Romanya i
le olan münasebatımızın dostane ve 
halisane olduğunu ve aynı zamanda 
mütemadi ıurette iktisadi itbirliğimi -
zi takviye etmekte bulunduğunu bir 
kere daha isbat edecektir. 

İki dost memleket olan Romanya ile 
Yugoslavya, ideolojik cephelerin aza
sı ve mesai arkadaşı olarak taahhüde 
girmeden imtina etmekle kendi husu
si menfaatlarına ve emniyetlerine ve 
aynı zamanda dünyanın bu kısmında 
umumi sulhun menfaatine hizmet et -
mektedirler.,, 

B. Galenko Roma'dan ayrılıyor 

Roma, 3 a.a. - Romanya hariciye 
nazırı Gafenko bu akşam saat 23.45 
de Romadan eyrılmıştır. 

Romanya hariciye nazırı Gafenko 
Tribuna gaztesien yaptığı beyanatta 
demiştir ki: 

- Şuna kanat getirdim ki, Avrupa
nın bütün hükümet merkezlerinde bir 
Avrupa harbinin çok feci neticeler 
doğuracağı anlaşılmış bulunuyor. Bu 
vaziyeti herkes müdriktir. Ve her ta
rafta çarpı§itn zıt menfatltre rağmen 

bu feci akibet düşüncesi bir fren va
zifesi görüyor. 

Bu vaziyetten kurtulmak için bir 
anlapnaya varmak saruretl vardır." 

ltalya ve Romanya 

Gafenko, Romayı ziyareti esnasın -
da iki memleketin münasebetlerine 
hakim olan meseleleri mesul italyan 
devlet adamlariyle görüşmek fırsatı
nı bulduğunu söyledikten sonra de -
miştir ki: 
"- İtalya ile Romanya arasında ırk 

ve menıe birliğine istinad eden eıki 

bir' dostluk vardır. Bundan baıka eko 
nomik menfaatler birliği de mevcut -
tur. Bu, iki memleketin kartılıklı e
konomik münasebetlerinin inkipf ını 
temin eyliyecektir. 

Romanya hariciye nuın Gafenko 
buradan hareketinden evet F(anaa, İn 
giltere, Polonya ve Türkiye büyük el
çileriyle Yunanistan elçisini kabul e
derek görüımüıtür. 

Bitaraflık kanununun tadili 
için ıörütmeler 

Vatington, 3 a. L - Mebusan mec
lisinin hariciye encümeni, bitaraflık 
kanununun tadili hakkındaki liyiha
yı hazırlanladan evel muhtelif naza -
ret mUme11illlerini hafi olarak dinle
miye karar vermiıtir. 

Ademt tecavüz muahedesini görilpnek 
üzere 9 mayısta Stokholm'da toplana
caklardır. 

Norveç ve Milletler Cemiyeti 
Oslo, 3 a.a. - Parlamentoda Nor -

veç'in milletler cemiyetine ve bilbaua 
paktın 16 ıncı maddesine kartı olan 
vaziyeti hakkında geniı bir müzakere 
yapılmıttır. 

Hariciye nazın Klot bu münasebet
le söylediği uzun bir nutukta hülisa -
tan demittir ki : 
"- Paktın 16 ıncı maddesi timdi 

öyle derin ve rahat bir uykuya dalmıı 
bulunuyor ki, onu uyandırmaya ve tek 
rar canlandırmaya lüzum yoktur." 

Milletler cemiyeti çerçevesi içinde 
bir kollektif emniyet artık mevcut de
ğildir. Bugün kollektif emniyet deni
len ıey daha ziyade bir ittifak siste -
mine benziyor ve yalnız tibir kullanı
lıyor-

Norveçin ve diğer şimal devletleri -
nin vuiyeti gayet açıktır: imkin ol • 
duğu müddetçe bitaraf kalmak hakla -
nı istiyoruz. Ve hiç kimse bu hakkı 
bizim elimizden almayı düıünmi1yor. 
Fakat, Milletler Cemiyeti, bize yar • 
dım edemezse de oradan çıkmak için 
hiç bir sebep yoktur. Çünkü Milletler 
Cemiyeti adaletin ve sulhun idamesi 
olundaki enternasyonal ~1-retlerinı 

Mecliste bütçe 
görüşmeleri 

Hudut te sahiller Sllllf 
idaresinin yeni sene ~esi 

kabul edHdi 
(Ba§ı 1. inci sayfada) 

run takdim edildiği hakkında divanı 
muhasebat tezkeresi okunduktan son -
ra hudut ve sahiller sihat umum mü -
dürlüğünün 939 mali yılı büdce kanu
nu layihasının müzakeresine başlan -
mı ıtır. 

Dün kabul edilmiş olan kanuna gö
re, hudut ve sahiller sihat umum mü
dürlüğünün yeni mali yılı büdcesi, 
varidat kısmı, geçen seneye göre, 
104.600 lira noksaniyle 489.500 liradır. 

Bu idarenin en büyük gelir kaynağı 
olan tonilato resmi, Montrö anlaşma -
siyle yüzde elli azalmL§ olduğundan 

bu müessese tarafından idare edilen 
hıfzıSBıha enstitülerinin masraflarını 
karıılamak için umumt müvuenedcn 
yardım yapılmak mecburiyeti basıl ol
muı ve merkez hıfzı11ıha enstitüleri 
geçen sene umumi müvazeneye alın -
mak suretiyle, hudut ve sahiller sihat 
umum müdürlüğü tahsil eylediği va -
ridat ile kendi masraflarını karfılıya • 
bilecek bir bale gelmiı bulunmakta -
dır. Bu seneki ve geçen seneki bildce
ler arasında bulunan 104.600 liralık 
fark, bu müessesenin evelce yapmıı 
olduğu 500.000 liralık istikrazın son 
taksitini karşılamak üzere umumi mü -
vazeneden kendisine 100.000 lira yar -
dım yapılarak bu yardım miktarının 
varidat arasında gösterilmit olmasın -
dan ileri gelmittir. 

M ileBBesenin muraf büdcesi, 488.884 
liradır. Bu paranın 148.544 liraaı mua -
§8t, 111.380 lirası ücretler, 56.100 lirası 
muhtelif masraflar, 51.000 lirası nakil 
vasıtaları masrafı vaziyetindedir. 
Vakıflar bütçuinJe: 

Hudut ve sahiller aihat umum mü -
dürlüğünün bu yeni yıl bUdcıesi bu şe
kilde kabul edildikten aonra vakıflar 
idaresi 938 mali yılı büdceainde 16.500 
lira münakale yapılması hakkındaki 
kapun projesi okunarak kabul edilmi§
tir. Bu para, vilayetler mefrupt, mü -
teferrika, mahkeme masrafları, arıiv 
ve galeri masrafları, apartmanlarla 
dördüncU vakıf han tamirlerine har -
canacaktır. 

Kamutay, yarın saat on bqto topla • 
nacaktır. 

Tahran' daki ıehit 
tayyare<ilerlmlz lıin 

ihtilal yaplldı 
(Bqı l iaei aylada) 

ıi tertip eylemiıtir. Bu mecliste ba§· 
vekil, ParlAmento reiıi, hariciye vezi
ri, harbiye veziri, diğer kabine bası, 
bir çok mebuslar, hariciye ftAreti er
kim, İran generalleri, İran matbuat 
erklnı ve kesif bir halk kütlesi bulun
muıtur. Hatim meclisine Mııır Afga
nistan ve İrak heyetleri ile sefaretle
ri erkinı da ittirak eylemittir. Mec -
liıte batta Rana Tarhan olduğu hal • 
$le bütün heyetimiz, büyük elçimis, se 
faretimiz erkim, subaylarımız, erleri
miz ve guetecilerimiz de bulunmu§
tur. 

Hatimden sonra İran'ın en büyük 
vais ve hatibi Şema, gayet belii bir 
bir meniye okumuı ve Meclise niha
yet verİlmittir. MUteakiben hazır bu
lunan her kes Rana Tarhan'a, Enis A
kaygen'e, Orgeneral Orbay'a taziyet
te bulunmuıtur. 

lngiliz - Romen 
ekonomik müzakeratl 
Londra, 3 a.a. - Times gazetesinin 

Bilkretten öğrendifine göre, Bilkref
te bulunmakta olan ve İngiliz - Ro -
men iktıaat müzakerelerini idare e
den İngiliz heyetine mühim yeni ta
limat gelmiıtir. Heyete Romen talep
lerini daha geniı bir nispette müta
lea etmesi için mezuniyet verilmiştir. 
Bu cümleden olarak evelce, Roman
yaya yapılması derpit edilen bet mil
yon İngiliz liralık ikrazın miktarı çok 
daha ziyade arttırılacak ve '*had
di de yüzde bet buçuia indirilecektir. 
İstikru müzakerelerinin birkaç pne 
kadar neticelenmesi bekleniyor. 

Filistin için yeni 

İngiliz teklifleri 
Kahire, 3 a.a. - Büyük Britanya el

çisi bugün Mısır bqvekiline Filistin 
meseleıine dair arapların yaptıları 
teklife İngiltere'nin mukabil teklifini 
tevdi etmiıtir. İngilterenin bu muka -
bil teklifi kati mahiyette delildir. Lon 
dra. hükUmeti bu meseledeki kati ha • 

iç 
k 
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H i K A y E [ANDAÇ ı 
NOBETÇlECZANELR 

iki hırsız 
Pazar 
Pazartesi 
Sah 
Çarpmba 
Perıembe 
Cuma 
Cumartesi 

: Ankara eczanesi 
: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve sakarya 
: Ege ve Çankaya 

" • 
Yazan: Firdeva ŞEHSUVAROCLU 

: Sebat ve Yenişehir 
: htanbul eczanesi 
: Merkez ec:ııaneai 

Gece yarısı idi. Cevdet muhteşem 
köşkün yatak odasında mor ipek pija
rnasiylc rahat bir §ezlonga uzanmış, 

sigara içiyordu .. Perdeler aralık, lam
balar sönüktü. Karanlık ve sessizlik 
içinde dalgın karşıki koşkteki güzel 
kadını düşüniiyordu .. Necla, Cevdet'
in en samimi arkadaşı Fcyzi'nin karısı 
idi. Birkaç gün eveline kadar onunla 
gayet nazikane • flört yapan Cevdet, 
genç kadının kendine karşı lakayt kal· 
Oladığına inandıgı birgün, ona karşı 
beslediği deı;in sevgisini güzel cüm · 
lelerle anlatan mektubu gizlice Nec -
la'ya verdi.. 

Ah! öyle güzel ve masum bir kad.ın 
tarafından sevilmek ne hoı ıeydi ! .. 
Cevdet, güzelliğiyle kadınlar araıında 
Sohrct kazanmış, zcnkin bir bekardı .. 
ltırk yaşına gelmesine rağmen, ken
dini yirmi bet yaşında genç görü • 
)ordu. Bu hususta haklı idi de . . • 
tİlnkü, onu şimartan, aay111z hafif • 
~ırep kadınların hudutsuz iltifat -
~ idi.. Fakat Necla gibi müstesna 
"it kadının teveccühünü kazanmak 
~ büsbütün ayrı bir zevk 'Veriyor-
il., Eğlenmek için değil, çılgınlıklar 
~~tnak için her toplantıda gözüken 
~hnlardan bıkmıştı artık .. Düşünce
\ir~' tatlı bir uykunun ağırlığıylc bir
\atlne karıştı ... V c uzandığı şezlong 
~ İindc uyuyakaldı. Odadaki gürültü 
~Yandı; yüzü sararmıı ihtiyar uşa-

karşısında görünce şaşırdı : 
"""'Ne arıyorsun burada ? .• 
"""' Bahçede hırsız var beyim r 
k~"dct korkak bir adam değildi. 
~n tabancasına sarılarak bahçeye 
,ı. Yabancı adam, görüldüğünü 
'Yınca, saklandığı ağacın arkasın-

Çıktı. Cevdet bağırdı : 
tt::- ~llcr yukarı 1 Yoksa ateş ede • 

"lb r 
lloluk bir sesle : 

~ lıte • . . Hemen • • • diyen hırsız 
l'a.. "'1 ellerini yukarı kaldırdı ve tit
·~lt b• 
...._ ır sesle devam etti : 

~t ,t!anncttiğiniz gibi hırsız değilim 
1\t~ bir zandan kurtarmak için yal
'' konuşmamızı rica edeceğim. 

iti ~!taç dakika sonra Cevdet, ctinde
ıj~ bancayı bırakmadan salonun bol 

"-· •ltında hırsızı tetkike koyuldu: 
'l?Qı· 

ttııç ı beş yaşında kadar olan bu 
~•danı, bir hırsız vaziyetinde ya
lıtı, ~~ına rağmen halindeki kibar
~>' tiyınişindeki şıklığı gözden kaç• 
~:~ kadar aşikardı. İşin garibi 
lııı1 ,; onu tanır gibi olmuştu. Meç
~t 'nı, yana yakıla derdini anlat -

-... ;ç.lışıyordu : 
tl\tdinı lhç.e?ize hırsızlık kastiyle gir
ı, · Bıtışik köşkün dıvarından at
lı1tt, mecburiyetinde kaldım. Karan
ltıııı~aıtlıılıkla sizin bahçeye atla -

hi~ ~~~Yamadım, bitişik köşkün sa-
- t un en aziz arkadaşlarımdandır. 

l'orllıtı."ct, sizi de, Feyzi beyi de tanı
trıııtıJc. reç.en kış bir ziyaf~tte tanış
tır1,,,b. •rnun Necati . . . Bılmem ha-

- B ıldiniz mi ? 
>'•Ptıl ıtakın onları timdi .. Köşkte ne 
tıcını .. ıt\ızı, neden bir hırsız gibi kaç· 

' 1 •nl tu ayamadım .. 
adadan nku, evet çünkü.. Feyzi bey 
kc ıl)c dhaberaizce evine döndU. K6ı
zarna0 cfa gelişim değil bu .. Her 
Pısınd açık bırakılan küçük bahçe ka
diğizrı: giriyordum. .. Sonra vinc gcl
itcc Pıdan çıkıyordum. Fakat bu 
ıırtt; Feyzi beyin ini dönüşU bizi p
gını ' ~~pının anahtarı bende olmadı-
1 dutunmeden beni yalnız bıraktı-

size, kim kapıyı açık bırakıyordu ? Ve 
sizi yalnız bırakan kim ? 

-.- Kim mi ? •• Şey • . . Feyzi beyin 
hc*1şiresi Nermin •.. Fakat ri wa ede-
rim, sırrımı ... 

ACELE iMDAT 

Bir yaralanma, bir kaza, fevkalide bir has
talık vukuunda acele imdat istemek ic;in 
belediyeler hastanesine (2257) numara 
ile telefon edilir. 

Lüzumlu Telefon Numaraları 
Yangın ihban: (1521). - Telefon müraca

at: Şehir: (1023-1024). ·Şehirler araaı: 
(2341-2342). - Elektrik ve Havagazı i
rıza memurluğu: (1846). - Mesajerl 
Şehir Anbarı: (3705). - Taksi telefon 
numaraları: Zincirlicami civarı: (2645-
1050-1196). - Samanpazarı civan: (2806 
-3259) •• Yeniıehir, Havuzbaıı Bizim 
taksi: (3848). - Çankırı caddesi, Uluı 

taksisi: (1291). - latanbul takıiiai: (3997) 
Devlet demiryolları Gar istihbarat ve 
müracaat memurluiu: (17811). 

Otobü.alerin ilk ve aon seferleri 

Ulua M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dere'den Ulua M. na 7.15 23.20 
Uluı M. dan Cankaya'ya 7.25 23.00 
Canlı:aya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 
Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Ulu• M. na 7.0Q 20.30 
Ulus M. dan Keçioren'e 6.00 21.00 
Keçiörcn'den Ulus M. na 6.30 21.30 
Ulus M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik'ten Ulus M. na 1.00 21.30 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Cebeci'den A." fabrikalara 7.00 -.-
As. fabrikalardan Cebeci'ye -.- 17.00 
Yenişehir'dcn Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yeniı;ehir'e 7.10 23.00 
S. pazarı'ndan Akkoprü'ye 6.15 7.00 
Akkopru'den S. pazarına 7.30 9.45 
Bahçeli evlerden Ulus M. na 7.45 -.-
Ulus M. dan Bahçeli evlere -.- 20.00 

§ Uluı meydanıyle htasyon arasında her 
beş dakikada bir ıefer olup tren zaman
ları seferler daha aıktır. 

§ Ulus meydanıyle Yenişehir, Bakanlıklar, 
Cebeci Samanpazarı arasında saat 8 den 
20 ye kadar va.ati her beı dakikada; aa· 
at 20 den 21 e kadar her on dakikada: aa
at 7 den 8 e ve 21 den 23 e kadar her 
onbeş, yirmi ve otuz dakikada bir muq
tazaman seferler vardır. 

Akpmları Ulus meydanından saat 23 de
ki son &efcrlerle bunların Ulus meyda
nına donuşleri ıinemalarm dagıhı saati
ne tibidirler. 

Posta aaatleri 

- Müsterih olunuz. Fakat çok ga
rip doğrusu ... O sakin, küçük kızın 
böyle tehlikeli işlere girişeceğini kim 
tahmin ederdi ? ... Ah gençlik ah ! .. 
Madamki sizi seviyor, bu gibi tehli -
keli işlere girişmesi gayet tabii .. De- § 

mck çılgınlıklar yapacak kadar aşkın 
esrarlı kuvetine, kudretine kapılmış .. 
Hah hah hah . . . Pek hoşuma gitti 
doğrusu. Durunuz size bir kadeh li
kör vereyim. Biraz cvel size ettiğim 
kaba muameleden dolayı özür dilemek 
iıterim. Tıpkı roman kahramanlarına 
benziyorsunuz: gece yarısı gizlice sev
gilinin evine girmek, tehlike karşı • 
sında dıvardan atlamak ve sonra bir 
tabancaya göğüs germek • •. A k uğ
runda chemiyctsiz fedakarlıkjar ! Hah 
hah hah ... 

Tcahhlitlil uat ( 18) e kadardır. 
Posta aaat (19) a kadar latanbul cihetine 

mektup kabul eder. 

Tren aaatleri 

Haydarpaıa'ya 

Samsun hattı 

ı Her aabah 8.20. Her 
ak~m 19.15 ve 19.50 
de. (Pazartesi, Per
ıembe, Cumartesi, 
Toroa ıtirat.) 

: HergUn 9.35 (Kayse
ri, Sivas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Fakat Ccvdct'in kahkahası rarım 
kaldı, neşesi kaçtı, katları çatıldı. Bir
denbire : 

- Yalan söylüyorsun• diye haykır
dı. Nasıl olup da biraz evci hatırhya
madım: Bu sabah Nermin istasyonda 
trene binerken gördüm. Nermin artık 
köşkte değil ki, o halde ? Ellilik aşçı 
kadın için bu tehlikeyi göze almadığı
nız muhakkak 1 

- Evet, yalan söyledim. Çünkü 

Nermin'in gittiğini bilmiyordı m. Şim

di sırrımı, daha doğrusu sırrımızı öğ

rendiniz. Fakat sizden eminim. Çün

kü Nccli, aranızdaki samimi arkadaş

lıktan bana uzun uzun bahsetti. 

- Hayır aldanıyorsunuz: Ben Nec

la'nın değil, kocasının samimi arkada
şıyım .. Ne hakla şeriki cürmiinüz ol
mamı teklife cür'et ediyorsunuz ? • 

Hırsız olmadığınızı mı söylüyordu • 
nuz ? Yalnız evlerden eıya ve para 

çalana hırsız denmez. Mesut bir aile

nin rahat ve huzurunu çalana da hır
sız derler ... 

- Necla namuslu bir kadın. Bana 
olan aşkı, sizin yürüttügünüz ahlak 
kanunlarını unutturacak kadar derin 1 
Siz bana şeref ve namusunuz üzerine 
yemin eder misiniz ki ... 

- Ben Sİıle şerefim ve nıımusum 
üzerine, şimdi telefon edip karakola 
haber vereceğime yemin ediyorum: 
gidip orada hikayenizi anlatırsınız. 

Siz, benim için hırsızdan başka birşey 
değilsiniz 1 

- Farzcdin ki ben bir hırsızım. Fa
kat ben tanımadığım veya pckaz tanı
dığım kimselerin evlerine girip hır • 
sızlık ediyorum. Bunun pek ağır bir 
kabahat olduğunu itiraf etmekle be • 
raber aşka inananlar tarafından afcdi
leceğimi zannediyorum. Fakat, sizin 
gibi arkadaşlık. maskesi altınd~ en 
aziz en samimı arkadaşının rvındc 
nam~'a hırsıdarına ne dcyelim? -ce • 
binden bir kağıt çıkardı- İşte Necla'ya 
gönderdiğiniz mektup 1 Kocasının 
eline geçmesinden korkarak bana ver
di; niçin sustunuz ? Arkadaşınızla 
olan samimiyetinizden hahsctmez ol • 
dunuz ? Şimdi, isterseniz, karakola he
men telefon edebilirsiniz : yalnız ya
kalanması lizııngelcn hırsızın iki ta
ne olduğunu iliveyi unutmayınız ! .. 

Sonra istihza ile kapıyı göstererek: 
_ Dc~in kilidlediğiniz kapıyı aç

mak lütfUnda bulunur musunuz ? .. 
dedi. 

Diyarbakır hattı 

Zonculdak hattı 

: Her gün 

: Her gün 

P.35 

17.08 

Ankara Borsası 

3 Mayıı 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 
Açıhs P Kapanış P 

Londra 
Nevyork 
Pari• 
Milino 
Cenevre 
Amsterdam 
Bertin 
Bruksel 
Ati na 
Sof ya 
Madrid 
Varşova 
Budapeıte 
Bu kreş 
Belırad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

5.93 
126.6325 

3.3550 
6.6625 

28.4375 
67.54 
50.8150 
21.56 

1.0925 
1.56 

14.0350 
23.8450 
24.9675 

0.9050 
2.8925 

34.62 
30.5475 
23.9025 

5.93 
126.6325 

3.3550 
6.6625 

28.4375 
67.54 
50.8150 
21.56 

1.0925 
1.56 

14.0350 
23.8450 
24.9675 
0.9050 
2.8925 

34.62 
30.5475 
23.9025 

ESHAM VE TAHVİLAT 

1933 Ttlrk 
Borcu 11. 19.75 19.75 

( Pe&in) 
1933 İkramiyeli 
Ergani 19.- 19.-
1938 <7c5 Hazine 
Tahvili 91.75 91.75 
Sivas - Erzurum 
Hattı İı. V. 19.50 19.SO 
C. Merkez 
Bankası 103.- 103.-
Reji 1.15 1.15 

Ankara ikinci Hukuk Mahke· 
melerinden : 

Posta ve telgraf idaresi vekili avu • 
kat Saim Hüsnü tarafından mühtcşcm 
ve müteahhit Sırrı ve McvHit alyhle • 
rine açılan idarei iğfal ederek haksız 
yere aldıkları 2613 liranın tahıill hak 
kındaki bu davanın muliakemcsi ııra
sında: 

Müddcialcyhlcrden Mcvlüde yazı
lan davetiye mübatirin 26. 2. 939 tirih 
li yazısı ile ikamctgihının meçhul ol
duğundan bili tebliğ iade edilmesi ü
zerine ilinen tcbliğat icrasına karar 
verllmiı olduğundan durupna gUnU 
olan 22. 5. 939 puartcıi saat ıo da An
kara asliye mahkemesi ikinci hukuk 
dairesinde hazır bulunmaıı ve kanuni 
. U. M. 

Peri masalı gibi bir hadise ! 
Çölde bulunan • 

zencı yavrusu 
sonradan nastl milyoner oldu? 

Bugünkü modern, mcnfaatçı ve mo-, larsak veririz. Olmazsa evimize alır 
törleşmi~ hayatımızda mucizenin, ha- gideriz ... 
rikanın yeri olur mu? 

Eski hikayelerin perileri, binbir 
gece masallarının cinleri artık bu
günkü semalarımızda uçamaz, kanat 
açamaz: tayyareler, telsiz dalgaları 

gökyüzünde vızıl vızıl dolaşıyor. Tat
sız bir yaşama ... Hatta insan Ameri
ka'da bile servet sahibi olamıyar. 

Fakat bundan bir kaç gün evel Pa
risliler, at yarışlarında harikulade bir 
şeyle kar§ılaşmalıdır: cesur bir zen
ci centilmeni! .... 
Şimdi şu hikayeyi dinleyin: 
Bundan otuz sene evel, Cezairli 

çok zengin bir karı koca Amerika or 
talarında bir tenezzüh yapalım, de
miıter. Bir otomobile binerek yola 
düşmüşler. 

Haftalarca yol alarak çölleri geç
mişler, hurmalıkları aşmıılar, geniş 

ot sahalarını yarmışlar, ormanlara 
dalıp çıkmışlar, bir gün bir hurmalı
ğa ulaşmışlar. Vardıkları yerde bir 
de ne görsünler: bir hurma ağacının 
dibinde, kuzgun gibi siyah ancak bir 
kaç günlük bir zenci yavrusu, paçav 
raların üstünde ağlayıp duruyor. 
Madam Santer'in yüreği oynamış: 

- Vah' Vah! Zavallı "Bambi"yi 
atıvermişler. Ne çirkin şey, ne çir
kin! ...• diye acınmış. Mösyö Santer
dc: 

- Arayalım, demiş, her halde bu 
yavrucağın anası babası vardır. Şöy

le etrafını bir arayalım. Bulursak 
ne ata, bulamadıkmı, "bulamadık" 

der, çeker gideriz. 
Fakat kadın kalbi, dayanamamış: 
- Delirdin mi a efendi, demiş, bu 

yavrucagı burada kimlere bırakırız; 

sırtlanlara mı, kaplanlara mı? Yük o
lacak değil ya, zavallıcığı kurtarmış 
oluruz. Yolda anasına babasına rast -

Beı sene açlık grevi 

Rekoru 
örümcek 

bir 
kırdı 

Kadın, peçetelerle, mendillerle bir 
sepet yapmış. İçine mini mini "Bam
bi"yi koymuş. Gene otomobillerine 
binmişler ve oradan hareket etmişler. 
O zamanlar otomobil şimdiki kadar sü
ratli gitmediğinden, Afrika'da otomo
bil yolu diye bir şey bulunmadığından 
gene haftalarca yollarda, kumlarda ve 
tekerlenc yuvarlana Cezair'e gelmiş -
lcr: küçük "Bambi" hala sepette ve 
canlı .. Artık mini mini zenci yavru -
su, çöllerin çakallarından, sırtlanla • 
rından kurtulmuş ; mukadderat o mini 
mini varlığını bu cezairli ailenin eline 
ve yuvasına teslim etmişti. 

İyi kalpli kadının cezaire gelince 
ilk işi, Bambiyc bir sütnine tutmak 
olmuş. Küçük "siyah" ın ilk seneleri 
zengin ailenin saray gibi villasında 

geçmiş: sağlam, tatlı ve güzel bir a
rap çocuğu olmuş. Büyüdükçe fevka
lade akıllılık göstermeğe başlamış. 
Liseden münevver bir genç olarak çık 
mış, lüks hayatı zenci delikanlıyı 

bir centilmen yapmış. 
Gel zaman, git zaman Bambi artık 

o ailenin bir evlatlığı olmuş. Artık 

"Bambi" değil de Bambi Santer ismi 
ile anılmağa başlamış. 

Bambi sözü, küçük zencının bir 
hurmanın dibinde ölüme mahkfun bir 
halde bulunduğu günün hatırası ola
rak bırakılmış. 

Cezair'den Paris'e gelmiş. Paris'tc 
tahsilini ikmal etmiş. Gayet güzel bir 
terbiye ile yeti§tiği için kendisine 
artık şöhret kapıları da açılmağa baş
lamış: son at yarışlarında Bambi cen
tilmen kupasını kazanmıştır. 

Fakat sadece bu değil: 

Evlatlığı olduğu aile ölmüş, Bam
biye bunlardan 75-80 milyon frank bir 
servet kalmış!.. 

Çikolata da 
Amerika ile beraber 

keşfedildi 
Dünyanın en garip hayvanları Ame-

rika'nın Tc~ıas mınta~asındadır.' Fen ı Amerika keşfedildikten sonra Av
ni adı Turnıka Araknıda olan bır ne· rupa'ya yalnız gemiler dolusu altın 
vi büyük örümcek de bunlardan biri- değil, amerikan topraklarına mahıus 
dir. birçok nebatlar ve hayvanlar da nak-

Avrupalı ve Amerikalı hayvanat a· lcdildi. Patates, tütün ... hep yeni dün 
limleri Teksas mıntakasına sık sık ge yadan geldi. 
lerck, buralarda yaşıyan acayip hay· Fernando Cortez, Şarlken zamanın
vanlar hakkında ilmi araştırmalar ya- da bir meksika seferi yapmış, oradan 
parlar, bu hayvanların yaşayış tarzla- birçok kıymetli madenlerle beraber 
rını tetkik ederler. çikolatayı da alarak Avrupa'ya getir-

Doktor Francis isminde bir hayva- miştir. Kırat Şarlken'in sarayında, çi
nat mütehassısı orta Afrikada ve Mck kulata çok rağbet görmüttü. 
sikada senelerce tetkiklerde bulun - Avrupa'da çikolatayı bilhassa çerez 
muştur. Doktor bilhassa orta Amcri- gibi kullanan ve umumileştirenlcr ra· 
kanın beyaz faresi ile Tcksaı örüm - biplerle kadınlardır. 
ceklcri üzerinde tecrübeler yapmış - Çikolata Avrupaya girince, süratle 
tır, bu hayvanların aç sususz uzun biltün dünyaya yayılmağa başladı. E
müddct yaşıyabildiklerini öğrenmiş - veli Fransa ile İtalya' da rağbet gör
tir: Dev örümceği denen Teksas ö - dü. Fakat çikolatanın en çok muka. 
rümceği hiç bir şey yemeden tam beş vcmct gördüğü memleket Hollanda. 
sene yaşamıştır. Sonra doktor tecrü- dır. Hollandalılar uzun müddet, ts
belerinden bir şey daha öğrenmiştir: panyol gemilerinden alınan "koyun 
bu hayvanları aç bıraktıkça bunların tezeği">ni denize döktüler durdular. 
ömürleri artıyormuş. Fakat ıonradan fikirlerini tamamen 

Açlık grevi 
yapan bir 
boğa yılanı 
Amerika'daki Filadelfiya nayvanat 

bahçesine geçenlerde bir boğıı yılanı 
getirdiler. Yılanın boyu yedi metre i
di. Fakat yılan hayvanat bahçesine 
geldikten sonra bir açlık grevi yaptı: 
önüne ne getirilirse ycmemeğe batla
dı. 

Hayvanat bahiesi idareıi, "yorgun
dur", "daha alışamadı", "hele birkaç 
gün geçsin,, diye beklemcğe batladı. 

Fakat aradan üç gün geçti, beş gün 
geçti yılan hiç bir ıcy yemiyor. Bahçe 
ınüdilrli "yılana diri hayvan verin" di
ye emretti. Evcli "kendi cinsinden 
yer,, dediler. Aklı karalı bir &ürü kil• 
çilk yılan getirdiler. Fakat yılanın 
baktığı bile yok. Tavuk, kümes hay
vanları verdiler, onları da yemiyor. 

"Yese yese bunu yer,, dediler, tav
pn tutup getirdiler, boğa yılanı onu 
da yemiyor ... 

Bunun üzerine: "mademki güzel· 
likle yemiyor, zorla yedirelim,, dedi • 
ler. Yedi metrelik koca yılanı beş, on 
kiti kimi kuyruğundan, kiıniıi boy· 
nundan, kimisi belinden yakalayıp 
koc• bir ıopa ile boğa yılanının boğa
zına zorla gıda soktular. 

değiştirdiler. Hatta o kadar ki bugün 
Hollanda dünyada en çok çikolata çı
karılan memleketlerden birisidir. 
Çünkü ovaları baştan başa otlaklar ve 
buralarda otlıyaıt sayısız sığır sürü
leriyle doludur. Hollanda bugün süt
le kakau ve şekerden ibaret olan çi
kolatanın ikinci vatanı haline gelmiş
tir. 

100.000 sene evel 

yaşıyan bir insanın 
kemikleri bulundu 

ltalya'da, harp hazırlıkları yapaca
ğız diye toprağı kazarlarken çok entc 
resan birşeye tesadüf etmişler : 

Littorya ismindeki vilayet dahilin
de Çirçeo dağı diye bir dağ vardır. Bu 
dağın altından büyük bir mağara çık
mıı. Mağaranın içi tarihten cvclki za
manlarda yaşamış dev gibi hayvanla
rın kemiklcrile dolu imiş. Fakat ke
miklerin arasından bir de insan kemiği 
zuhur etmif. Antrcpoloji alimleri bu
lunan bu kemiğin Paleanthrope denen 
en e1ki bir insan cinıine ait olduğunu, 
bu eaki inaanın zamanımızdan 80.000 
veya 120.000 yıl evci yafamı! olduğu
nu zannetmişlerdir. Mamafi de.ha pek 
iyi teıbit edilemcmittir. 

Asıl merak edilen şey, bu insanın, 
dev gibi hayvanların arasında bulu -
nuıudur. 

• • 
sergısı c 
Belçika'nın Liy 

müzdeki mayısın 
bir su sergisi a 
Fransa, Almanya, 
burg ve İsveç devl 
iştirak edeceklerdi 

Liyej su sergisi~ 
sisatı vücuda getir 
yctli yeri alanlar 
sızlardır. Almany 
gide sekizer bin ~ 
birer saha tahsis t 

Bizzat Belçika • 
metre murabaı da} 
rayı ile bu su serg 
cektir. Belçika'nın 
Anvcrs şehirleri 
geniş mikyasta te 

Bu sergt için 
meşhur Alber ka 
Kanal, su sergisi 
30 temmuzda açıh 

Su sergisine d ·· 
!erinden ziyaretçi 
sergi münasebctiy, 
yat hareket etmiş 
da sekiz günden 
tiyle dünyanın dö 
gidebildikleri k 
temmuzda Alber 
bulunmak üzere 
lcrdir. 

Liyej su sergi 

sı hadiseleri mü 
milyondan fazla 
tahmin edilmekte 
Liyej sergisi de 
de bir sergi açıla 
si, su sergisinin 
zaltacak yerde 

Su sergisi şeh · 
tasından mükem 
tır. Sergi 100 he 
rine kurulacaktı 
fransız sergisine 
savidir. Belçikalı 

bir sahayı yirmi 

tamamen doldur 
rekordur. Bu se 
reste harcanmış; 
mikabı toprak 
9.000 metre mik 
2.000 kilovat - A. 
20 elektrik istas 
miştir. 

Su sergisi de 
çok şenlikler ya 
Liycjin yetiştir 
naslardan Grety 
cuda getirdiği 
mek il.zere müzi 
rileccktir. Sergi 
birde teşkil edil 
tra, sergiden so 
kalacaktır. Liye 
)erinin canlı kıs 
rı teşkil edecek 

Yüz st; 

çicek 
Fil, Kaplum 

hayvanlar hatta 
değil yüz yaşın 

Fakat i.ıç beş l> 

nin çiçeklerin 

en sağlam uzvi 
çıkacagına akıl 

Halbuki Fra 
sergisi, çiçekle 
gibi uzun ömUr 
miştir. 

Paris şehri 
disi, sergide, yj 

yan bir çiçek t 
Hanımeli çiçe 
cinsinden. Pe 
rikutade olan o 
evci Fransa'da 
getirilmişti. 

B.Çe 

ve 
B. Çemberi 

oldu. Acaba d 
sonra bir cfsa 

Çembcrlayn 
teşrih ve biyo 
larda imiş. B 
larken, ev sah 
kesmesini bili 
mcsini rica et 
lifi memnuni 

Çcmberlay 
yun butuna d 
taze bir kan 
dimağında bi 
olmuş, derha 
kararak butta 
bir pansıman 

Bu ıuretle sorla doyurulduktan - Merak 
~4 ....nlı. a.;:uaan:ııatıı._..wıı.s.ı.ıa.m.1.a11a...ı:1a.JL.Wlll<!Ul.JSQOUn~rat.J 



.. 
Levazım Amirliği 

J_~< • 

Devlet Orm·an iş. 

Nakliyat yaptırılacak Satllk köknar tomruğu 
Devlet Orman İ§letmesi Karabük 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Revir Amirliğinden : Alma Komisyonundan : 

1 - Karabüke 28 kilometre mesa-
i - 3020 ton eşya, erzak, ve mal- fede bulunan Büyük düz bölgesinin 

zeme nakliyesi kapalı zarfla eksiltme Mancarcı deposunda istifte mevcut 
ye konulmuştur. "1624" adet muadili "ı118" metre 

2 - Tahmin bedeli S057 lira olup .mikap "0,10" desimetre mikap kök-
muvakkat teminatı 380 liradır. nar tomruğu açık arttırma ile satıla • 

3 - Eksiltmesi ıs. 5. 939 pazartesi caktır. 
günü saat 15 dedir. 2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 

beş yüz bin lira bedelinde mimari kıy 
meti haiz bir tek binayı müteahhit 
veya müteahhidin inşaat başmühendi
si veya baş mimarı olarak yaptırmış 
olduğuna dair vesika. 

D) Vesaika müstenit, mali vaziye -
tin beyanı. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 187.ı39 lira 78 kuruşluk mu 
vakkat teminat vermeleri. 

6 - İsteklilerin teklif mektupları
nı 2 inci maddede yazılı saatten bir 
saat eveline kadar T. B. M. M. inşaat 
komisyon reisliğine numaralı makbuz 
mukabilinde teslim edeceklerdir. Pos 
tada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(1304) 11345 
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- payları mevcut ve kabukları soyul

me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün- muş olup hacim kabuksuz orta kutur --------------
cü maddelerinde istenilen· belgeleriy- üzerinden hesaplanmıştır. 
le birlikte ihale gün ve saatinden en 3 - Tomruklara ait satış şartna
g :; bii saat eveline kadar teminat ve mesi Ankarada orman umum müdür
teklif mektuplarını Ankara Lv. amir- lüğünde ve orman baş mühendis mu
liği satın alma komisyonuna vermele- avinliğinde, İstanbul'da Orman haş
ri. (1567) 11544 mühendis muavinliğinde ve Kara • 

Battaniye alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

'Alma Komisyonundan : 

1 - Ordu hastaneleri ihtiyacı için 
2300 A. battaniye K. zarf la eksiltme-
ye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 19550 lira olup 
muvakkat teminatı 1466 lira 25 kuruş 
tur. 

3 - Eksiltmesi 16. 5. 939 salı günü 
saat ıs dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, 
üncü maddelerinde istenilen belgele
riyle birlikte ihale gün ve saatinden 
en geç bir saat eveline kadar teminat 
ve teklif mektuplarını Tophane Lv. 
amirliği satın alma komisyonuna ver 
mel eri. 

(1598) 115S9 

2 adet arazoz al.nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Kor ihtiyacı için iki adet ara
zoz 15 mayıs 939 pazartesi günü saat 
16 da kapalı zarf usuliyle alınacak

tır. 

2 - İki arazozun muhammen bede
li 8966 lira olup iki pey parası 673 li
radır. 

3 - Şartname ve evsafını görmek 
istiyenler her gün Çorlu'da kor sa
tın alma komisyonunda görebilirler. 

4 - İstekliler kanunun ikinci ve 
üçüncü maddelerindeki belgeleriyle 
birliktt"c belli gün ve saatten bir saat 
evel teklif mektuplarını komisyona 
vermiş bulunmaları. 

(1600) 11560 

Nakliyat yapt1r1lacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 

bük'te devlet orman işletmesi revir 
amirliğinde görülebilir. 

4 .!.. Tomrukların muhmamen bede
li "9" lira "50" kuruştur. 

5 - İsteklilerin %,5 muvakkat pey 
akçesiyle 8. 5. 939 günü saat "ı4" de 
Karabük'teki revir merkezine müra-
caatları. (2760/1504 11484 

iç · işler Bakanlığı 

Sehir haritası yaphrllacak 
Dahiliye Vekaletinden : 
Erdek kasabasının 103 hektarlık 

kısmının hali hazır hartaları işi kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarıl

mıştır. İşin maktu bedeli 2.000 lira
dır. 

Eksiltme 8 mayıs pazartesi günü 
saat 15 de Erdek Belediye binasında 
toplanacak olan belediye eksiltme 
komisyonunda yapılacaktır. Muvak
kat teminat lSO liradır. 

Şartnameler Bilabedel Ankarada 
Belediyeler imar heyeti fen şefliğin
den ve Erdek Belediyesinden alına
bilir. Tekliflerin tayin edilen günde 
saat ı4 de kadar Erdek belediyesine 
verilmiş veya posta ile bu saata kadar 
gönderilmiş olması lizımdır .. 

(1436) 11446 

Kamutay 

Yeni Millet Meclisi 
binası inşaatının 

münakasa ilônı 
T. B. M. M. lnıaat Komisyonun· 

dan: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Anka

rada, Yenişehirde, Devlet mahallesin
de yapılacak yeni Millet Meclisi bi
nası inşaatı. 

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

Milli Müdafaa B. 

12 kalem fotoğraf 

kôğıdı alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko -

misyonundan : 
1 - 12 kalem fotograf kağıdı alına

caktır. Muhammen bedeli (1300) lira 
olup ilk teminat miktarı (97 lira 50 
kuruştur.) 

2 - Açık eksiltmesi 5. 5. 939 cuma 
günü saat ı5 de vekalet satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve listesi her gün 
komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin ilk teminat mek
tup veya makbuzlariyle belli saatte 
komisyonda bulunmaları. (1414) 

11414 

5.000 kilo naftaliı1 ve 

saire alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko • 

misyonundan : 
ı - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

1475 lira olan (5.000) kilo Naftelin 
ile (SO) adet filit pompası ve 200 kilo 
filit eczası açık eksiltme suretiyle 
münakasaya konulmuştur. 

2 - !halesi 6. 5. 939 cumartesi gü
nü saat 10 dadır. 

3 - İlk teminatı (110) lira 63 ku
ruştur. 

Ekailtmiye gireceklerin 24go ayılı 
kanunun ikinci ve üçüncü maddele
rinde gösterilen vesaikle ve temina
tiyle birlikte ihale saatinde M. M. V. 
satın alma komisyonuna gemeleri. 

(1435) 11435 

Sahra pili ahnacok 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : : 
ı - Hepsine 7600 lira tahmin edi

len 10000 on bin tane sahra pili kapa
lı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi ı5. S. 939 pazartesi 
günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı 570 lira olup şart
namesi komisyonda görülür. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
ni teminat ve 2490 sayıl kanunun 2, 3, 
maddelerinde yazlı belgeler ve bu gibi 
işlerle iştigal ettiklerine dair Ticaret 
odasından alacakları vesikalarla bir-

zarfl.t ihale edilecektir. Şartname (3) 
lira mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 
(4250) lir.ayı havi teklif mektpplarını 
mezkur günde saat 13.30 za kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 sayılı kanunun 2. ve 3. maddele
rindeki vesaikle komisyoncu olmadık
larına ve bu işle alakadar tüccardan 
olduklarına dair ticaret odası vesika -
siyle mezkilr gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (1469) 11608 

2 adet satıh taşlama 

tezgôhı ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli {4800) lira o
lan 2 adet satıh taşlama tezgahı askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 28.6.1939 çar
şamba günü saat ı4 te açık eksiltme i
le ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (360) lira ve 
2490 sayılı kanunun 2. ve 3. maddele -
rindeki vesaikle komisyoncu olmadık
larına ve bu işle alakadar tüccaraan ol
duklarına dair ticaret odası vesikasiy
le mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. {ı471) 11609 

1 O adet hassas küçük 

torna tezgôhı ohnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (9000) lira o
lan 10 adet hassas küçük torna tezga
hı askeri fabrikalar umum müdürlüğü 
merkez satın alma komisyonunca 26.6. 
ı939 pazartesi günü saat ı5.30 da ka
palı zarfla ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat (675) li
rayı havi teklif mektuplarını mezkur 
günde saat 14.30 za kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 sa
yılı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki 
vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve 
bu işle alakadar tüccardan oldukları

na dair ticaret odası vesikasiyle mez
kur gün ve saatte komisyona müra -
caatları. (ı472) 11610 

2 adet masa makkap 

tezgôhı alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (ıOOO) lira o
lan 2 adet masa makkap tezgahı aske
ri fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 26.6.1939 pa
zartesi günü saat 16 da açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Taliple -
rin muvakkat teminat olan (75) lira 
ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. mad
delerindeki vesaikle komisyoncu ol -
madıklarına ve bu işle alakadar tüc -
cardan olduklarına dair ticaret odası 
vesikasiyle mezkur gün ve saatte ko -
misyona müracaatları. {1473) 11611 

2 adet şakuli ve 1 adet uf ki 

ünivenal freze tezgahı ahnacak 

2 adet ıakuli rende tezgahı 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bede~i (7200) lira o
lan 2 adet şakuli Rende tezgahı Aske
ri Fabrikalar umum müdürlüğü mer
kez satın alma komisyonunca 28. 6. 
ı939 çarşamba günü saat 15 te kapalı 
zarfla ihale edilecektir. Şartname pa
rasız olarak komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan (S40) 
lirayı havi teklif mektuplarını mez -
kur günde saat 14 de kadar komisyo
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 
sayılı kanunun 2. ve 3. maddelerinde
ki vesaikle komisyoncu olmadıklarına 
ve bu işle alakadar tüccardan olduk -
!arına dair ticaret odası vesikasiyle 
mezkur gün ve .saatte komisyona mü-
racaatlara. (1529) 116ı4 

15 Ton Bohçalık aaçın eski ilan
larının hükümsüzlüğü ve ihale -

nin pazarlıkla yapılacağı 
hakkında 

#skeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

5-6-1939 pazartesi günü saat 15 de 
kapalı zarfla ihale edileceği ı8, 20, 22 
ve 24 nisan - ı 939 tarihlerinde ilan e -
dilen ıs ton bohçalık saç pazarlıkla 
ihale edilmek üzere yeniden ilana ve
rildiğinden bu malzeme halikında 
mezkur günlerde çıkan ilanlar hü • 
kümsüzdür. {1630) 11620 

2 Ton Klorat Dö Potasın eski 
ilanlarının hükümsüzlüğü ve 
ihalenin pazarlıkla yapılacağı 

hakkında 

Askeri Fabrikalar Umum Mü· 
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

12-6-ı939 pazartesi günü saat 14 te 
açık eksiltme ile ihale edileceği 24, 
26, 28 ve 30 nisan - 1939 tarihlerinde 
ilan edilen 2 ton klorat dö potas pa -
zarlıkla ihale edilmek üzere yeniden 
ilana verildiğinden bu malzeme hak -
kında mezkur günlerde çıkan ilanlar 
hükümsüzdür. (ı631) 1162ı 

20 Ton Gliserinin eski ilanları • 
nın hükümsüzlüğü ve ihalenin 
pazarlıkla yapılacağı hakkında 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko. 
misyonundan : 

12-6-1939 pazartesi günü saat 15 te 
kapalı zarfla ihale edileceği 25, 27, 29 
nisan ve ı mayıs • 1939 tarihlerinde i
lan edilen 20 ton Gliserin pazarlıkla 
ihale edilmek üzere yeniden ilana ve • 
rildiğinden bu malzeme hakkında mez 
kur günlerde çıkan ilanlar hükümsüz
dür. (1629) 11619 

20 ton gliserin ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

1 - 12 t.:>n un pazarlıkla Bolu'ya na
kil ettirilecektir. Taliplerin teminat -
lariyle birlikte 6-5-19.39 cumartesi gü
nü saat 10 da Ankara LV. amirliği sa
tın alm1 komisyonuna gelmeleri 

( 1627) 116ı 7 

2 - Eksiltme 30 mayıs 19~9 salı gü 
nü saat (ı5. on beş) te T. il· M. M. 
İnşaat komisyonu odasında kapalı 
zarf usulile yapılacaktır. 

tikte zarflarını behemhal ihale saatin- Askeri Fabrikalar Umum Mil
den bir saat eveline kadar M.M.V. sa- dürlüğü Merkez Satın Alma Ko-
tın alma komisyonuna vermeleri. misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (ı3.000) lira 
olan 20 ton Gliserin Askeri Fabrika • 
lar umum müdürlüğü merkez satın al 
ma komisyonunca 26. 5. ı939 cuma 
günü sat ı4 de pazarlıkla ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak ko -
misyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (975) lira ve 2490 nu 
maralı kanunun 2. ve 3. maddelerinde 
ki vesaikle komisyoncu olmadıkları -
na ve bu işle alakadar Tüccardan ol • 
duklarına dair Ticaret odası vesika -
siyle mezkur gün ve saatte komisyo -Nakliyat yapt1r1lacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan: 

1 - Toprak mahsulleri ofisinden 
un fabrikasına 800 ton buğday pazar -
lıkla taşıttırılacaktır. 

2 - T.ıliplerin 72 liralık teminatla -
riyle birlikte 8-5-939 pazartesi günü 
saat 10 da Ankara LV. amirliği satın 

alma komisyonuna gelmeleri. 
(1628) 11618 

Muhtelif levhalar 

al.nacak 
Nafıa Vekaletinden : 

10.5.939 çarşamba günü saat 15 de 
Ankara'da Nafıa vekaleti binası için
de malzeme müdürlüğü odasında top
lanan malzeme eksiltme komisyonun· 
da 3' 00 lira muhammen bedelli 264 a
det kılometre 324 adet meyil ve 429 a
det munhani levhalarının açık eksilt
me usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve tefrrüatı be
delsız olarak malzeme müdürlüğün
den alınabilir. 

Muvakkat teminat 277 lira 50 kuruş

tur. 
İsteklilerin muvakkat teminat ve 

-------~-oinde.._ll::l.7ı) lC ik. irlik-

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
dair diğer evrak ve planlar 50 lira be 
del mukabilinde T. B. M. M. İnşaat 
komisyonundan alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenler 
2490 numaralı arttırma ve eksiltme 
ve ihale kanunundaki şeraitten mada, 
en geç münakasadan beş gün evveli -
ne kadar İnşaat komisyonuna istida 
ile müracaat ederek bir ehliyet vesi -
kası almaları ve bu vesikayı da teklif 
mektuplariyle beraber komisyona ver 
meleri şarttır. Bu tarihten sonra mü
racaat edenlere vesika verilemez. Eh
liyet vesikası alabilmek için istida i
le beraber aşağıda yazılı vesaiki ko
misyona tevdi etmeleri lazımdır: Ko
misyon tarafından inşaatın yapılması 
kendilerine ihale edilenler (a, b, c,d) 
fıkralarında yazılı bulunan vesikala
rı ve yahut Noterlikçe musaddak su
retlerini komisyona tevdi edecekler -
dir. Bu evrak inşaatın hitamiyle ka
bulü kati muamelesinin yapılmasına 
kadar muhafaza ve teminat ile beraber 
iade edileceklerdir. Bu vesikalar da 
mukavelenin mütemmimidirler. 

{1S73) 11547 

Askeri Fabrikalar 

2 adet takım bileme 

tezgôhı alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko. 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli ( 4500) lira o
lan 2 adet takım bileme tezgahı askeri 
fabrikalar umum lidürlüğü merkez sa
tın alma komisyonunca 28.6.1939 çar
şamba gilnü saat 14.30 da açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Şartname para
sız olarak komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (337) li
ra (50) kuruş ve 2490 numaralı kanu • 
nun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle 
alakadar tüccardan olduklarına dair 
ticaret odası vesikasiyle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

(ı468) 11607 
a) Şirketin ismi, şirketin sahipleri, 

noterlikçe musaddak malt ve fenni 
hissedarları ve bu hissedarların bu i-
şin hitamına kadar müşterek olacakta- 15 adet muhtelif torna 
rına dair Noterlikçe musaddak bilhas 
sa bu it için hususi şirket mukavele
leri. 

tezgôhı al.nacak 
b) Müteahhidin yaptıkları mimad Askeri Fabrikalar Umum Mü-

kıymeti haiz olan işlerin listesini, bun dürlüğü Merkez Satm Alma Ko. 
ların bedellerini ve işi verenler tara;~-ı misyonundan : 
fından tanzim olunan ve hüsnü suret- Tahmin edilen bedeli (60.000) lira o
le teahhüdünü ifa ettiğine ve yaptık- lan ı5 adet muhtelif torna tezgahı as-

---..2.; .t.-.Lbhtlkalar: um üdürlü~·· mer· 

Tahmin edilen bedeli (14.400) lira 
olan yukarıda yazılı üç adet Freze 
tezgahı Askeri ~abrikalar umum mü
dürlüğü merkez satın alma komisyo -
nunca 26. 6. ı939 pazartesi günü saat 
ı5 te kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon -
dan verilir. Taliplerin muvakat temi
nat olan (1080) lirayı havi tekli. f mek 
tuplarının mezkur günde saat 14 de 
kadar komisyona "~rmeleri ve kendi
lerinin de 2490 c;ayılı kanunun 2. ve 3. 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu 
olmadıklarına ve bu işle alakadar tile 
cardan olduklarına dair Ticaret odası 
vesikasiyle mezkur gün ve saatte ko
m~syona müracaatları . (1474) ı!512 

4 adet hak tezgahı ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

na müracaatları. (1632) 11622 

2 ton Klorat Dö Potas ahnacak 
Askeri Fabrikalar• Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko. 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (700) lira o
lan 2 ton Klorat dö Potas Askeri Fab
rikalar umum müdürlüğü merkez sa
tın alma komisyonunca 22. 5. 1939 pa
zartesi günü saat 14.30 da pazarlıkla 
ihale edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (52) lira (50) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2, ve 
3. maddelerindeki vesaikle komisyon
cu olmadıklarına ve bu işle alakadar 
Tüccardan olduklarına dair Ticaret 
odası vesikasiyle mezkur gün ve saat
te komisyona müracaatları. 

(1633) 11623 

Tahmin edilen bedeli (9000) lira o- 4 kalem vida ah nacak 
lan 4 adet Hak tezgahı Askeri Fabri-
kalar un n müdürlüğü merkez satın Askeri Fabrikalar Umum Mü
alma komisyonunca 28. 6. ı939 çarşam dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
bu günü saat ı5.30 da kapalı zarf ile misyonundan : 
ihale eı.!aecektir. Şartname parasız o- 3000 Adet 5 X 50 mm. Dip vidası 
larak komisyondan verilir. Taliplerin 5000 ., 5,50 X 35 • Kutak vidası. 
muvakkat teminat olan (675) lirayı 2000 ,, 6 X 40 ,, Kulp vidası. 
havi teklif mektuplarını mezkur gün- 2500 ,, 4 X 20 ,, Menteşe vidası 

de saat 14.30 za kadar komisyona ver- Tahmin e~1len bedeli (5000) lira o
meleri ve kendilerinin de 2490 sayılı lan yukarıda yazılı dört kalem vida 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesa Askeri Fabrikalar umum müdür::.iğü 
ikle komisyoncu olmadıklarına ve bu merkez satın alma komisyonunca 26. 
itle alakadar Tüccardan olduklarına S. 1939 cuma günü saat 14.30 da pazar 
dair Ticaret odası vesikasiyle mez - lıkla ihale edilecektir. Şartname pa -

· -------•"'-__'2~ ::uoı-L.Olrak komisv. verilir. Ta -

lira ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu 
olmadıklarına ve bu işle aliikadar tüc
cardan olduklarına dair Ticaret odası 
vesikasiyle mezkur gün ve saatte ko
misyona müracaatları. (1634) 11624 

15 ton boh~ahk sa~ alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (10.500) lira 
olan 15 ton bohçalık saç Askeri Fab • 
rikalar umum müdürlüğü merkez sa· 
tın alma komisyonunca 26. S. ı939 cu
ma günü sat ı5 te pazarlıkla ihale edi
lecektir. Şartname parasız olarak ko· 
misyondan verilir. Taliplerin muvak· 
kat teminat olan (787) lira (50) kuruş 
ve 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. mad • 
delerindeki vesaikle komisyoncu ol " 
madıklarına ve bu işle alakadar tile .. 
cardan olduklarına dair Ticaret odası 
vesikasiyle mezkClr gün ve saatte ko
misyona müracaatları. (ı635) 11625 

50 adet döküm kalıbı ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mil· 

dürlüğü Merkez Satın Alma Komis· 
yonundan : 

Tahmin edilen bedeli (8000) lira o· 
lan SO adet döküm kalıbı Askeri Fab
rikalar umum müdürlüğü merkez sa
tın alma komisyonunca 16. 6. 1939 cu· 
ma günü saat ı5 te kapalı zarfla iha· 
le edilecektir. Şartname parasız ola· 
rak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (600) lirayı ha 
vi teklif mektuplarını mezkür günde 
saat 14 de kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 sayılı kanu· 
nun 2. ve 3. maddelerindeki vcsaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle 
alakadar tüccardan olduklarına dair 
Ticaret odası vesikasiyle mezkfır gün 
ve saatte komisyona müracatları 

(1533) ıı527 

Kimyager 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mii• 
dürlüğünden : 
· Küçük Yozgatta çalıştırılmak üze• 

re kimyager alınacaktır. İsteklilerit1 
istida ile umum müdürlüğe müracaat• 
ları. {1S86) 11S73 

50 adet kokil ve baıhğı ah nacak 
Aakeri Fabrikalar Umum Mil' 

dürlüğü Merkez Satın Alma KO" 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli '(l 7.otO) }itti 
olan 60 adet kokil ve başlığı askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkeı 
satın alma komisyonunca 21.6.939 ça~· 
fCl1Dba günü saat ıs te kapalı zarfla ı• 
hale edilecektir. Şartname parasız o • 
tarak komisyondan verilir. Taliplerifl 
muvakkat teminat olan {1275) lira (75) 
kuruşu havi teklif mektuplarını meı:· 
kilr günde saat 14 de kadar komisyon• 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 sıı: 
yılı kanunun 2. ve 3. maddelerindc1'1 

vesaikle komisyoncu olmadıklarına~ 
bu işle alakadar tüccardan olduklarııı' 
dair ticaret odası vesikasiyle mezkO' 
gün ve saatte komisyona müracaatlB-' 
rı. (1457) 11581 

17 5 ton döküm kumu almaca• 
diİ' Askeri Fabrikalar Umum ı~· 

dürlüğü Merkez Satın Alma 1'0' 
misyonundan : O' 

Tahmin edilen bedeli (6125) lira ., 
lan 175 ton döküm kumu askeri fabt1~ 
kalar umum müdü!"lüğü merkez satı, 
alma komisyonunca 2S.S.1939 perşeıı' İ' 
be günü saat 15.30 da kapalı zarf1•

1
,. 

hale edilecektir. Şartname parasız 0 ·~ 
rak komisyondan verilir. Taliple'1ı 
muvakkat teminat olan (4S9) lira(~. 
kuruşu havi teklif mektuplarını. ı:rıe~ 
kur günde 14.30 za kadar komıs}'0 • 

vermeleri ve kendilerinin de 2490 -',ı 
yılı kanunun 2 ve 3; maddelerinde"' 
vesaikle komisyoncu olmadıklarına ı1, 
bu işle alakadar tüccardan oldukta ef 
na dair ticaret odası vesikasiyle __ ııı I 
kur gün ve saatte komisyona mı.ırıı 
atları. (ı475) ııssı 

200 ton döküm koku ahna" 
Aakeri Fabrikalar Umum 

dürlüğü Merkez Satın Alma 
"'; (.l 

miayonundan : 11,ı 
Tahmin edilen bedeli (10.000) tıti' 

olan 200 ton döküm koku askeri fi ti~ 
kalar umum müdürlüğü merkez -:,tı' 
alma komisyonunca 25.5.939 per~e ( 
günü saat 15 te kapalı zarfla ilı ,-1 
dilecektir. Şartname parasız ol;ıJ '. 
komisyondan verilir. Taliplerin ııi 
vakkat teminat olan (750) lirayı si' 
teklif mektuplarını mezkur gürıcl~ <ti 
14 de kadar komisyona vermeler' ıJ' 
kendilerinin de 2490 numaralı "";ııl' 
nun 2 ve 3; maddelerindeki ,,er.' ;~il 
komisyoncu olmadıklarına ve b11 d,i' 
alakadar tüccardan oldukların• 1tt 
ticaret odası vesikasiyle mezkilr 
ve saatte komisyona müracaatlıır;Ss' 
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Satılık : 
Ucuz satılık arsalar - Maltepe jan

darma okulu yanında istasyon arka
sında imarca parsellenmiş küçük çap
ta münferit inşaata elverişli. Tl: 1538 

1458 

Satılık apartman - Şehirde Neca
ti okulu civarında 5 daireli 255 lira i
ratlı bedelinin yüzde 30 borç ehven 
bedelle Tel: 2406 Bayram C. No. 1 A-

1475 

Acele satılık aprtman - Şehirde 
Himayei Etfal arkasında .5 kat 5 daire 
manzara bol güneşli 16000 lira borçlu 
Tel: 2406 Bayram Caddesi No. 1 

1476 

Satılık aprtman - Cebeci'de oto
büs durağına çok yakın 7 daire 2 dük
kanlı 310 iratlı 8000 lira borçlu ehven 
bedelle Tel: 2406 Bayram Caddesi 
No. 1 1481 

Satılık apartmanlar - Yenişehirde 
bulvar Üzerlerinde 10, 8, 3, 5, daireli 
tam konforlu Tel: 2406 Bayram Cad· 
desi No. 1 1482 

Satılık apartman - Cebecide mül
kiye mektebi civarında üç ve 5 daireli 
tam iratlı borçlu yolculuk hasebiyle 
,Tel: 2406 Bayram caddesi No. 1 1501 

Satılık - Bahçeli küçük evler yapı 
kooperatif hisselerinden satılık hisse 
vardır. Tel: 2406 Bayram caddesi No. 
1 1502 

Satılık arsalar - İstasyon arkasın
da istimlak haricinde inşaata hazır 

asfalt üzeri ve gerilerinde çok ucuz 
Tel: 2406 Bayram C. No. 1 1503 

Satılık arsalar - Yenişehir İsmet 
İnönü asfaltında onar metre inşaat 
cepheli 380 ve 388 metre Tel: 2406 
Bayram C. No. 1 1514 

Satılık villa bağ ve bahçe - Keçiö
rende Kubbeli mevkiinde 7, 3, 2 odalı 
Sulu meyva ve bağlı 300 dönümden 
fazla toptan ve perakende Tel: 2406 
Bayram C. No. 1 1 "!5 

Satılık arsalar - Maltepe ve her 
yerde istenilen ebatta parsellenmiş u
cuz ve Kızılırmak caddesinde 2 apart
manlık Tel: 2406 Bayram caddesi No. 
l 1516 

Acele satılık arsa - Yenişehir Se
Ianik cad. 423 m2 Cebeci Atila asfal
tında 428 M2 arsa uygun fiyatla veri-
lecek. Tel: 1538 1529 

Acele satı/zk arsa - Jandarma oku
lu yanında 550 M2 Maltepenin en ha
kim, en güzel yerinde 560 M2 arsa eh
\ren fiyatla verilecek Telefon 1538 

1530 
Satılık arsa - Ayrancıda Fransız 

sefarethanesi yanında 3000 küsur M2 
arsa çok ehven fiyatla verilecek. Te-
lefon 1538. 1531 

300 liraya satılık kapalı lort otomo
bili - Bahriye caddesi Çocuk Esirge 
me kurumu bekar apartmanı No. 8 de 
Zekiye müracaatları. 1535 

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 caddesi 

Çiçinyurt sokağındaki kahve 
ler azimet dolayısiyle müsait 
}'atla devren satılıktır. 

Bent -
bir fi -

1577 

Satılık - Dükkanlarla apartman, 
gazıno ve lokantasiyle otel veya res
rni daire yapmıya elverişli Ankara 
!.enişehirde 8 asfalt yolunun birleşti
gı en mutena yerde 35 metre cepheli 
920 metre murabbaı arsa satılıktır. 

İnşaat ruhsatı dahi hazırdır, talip -
lerin Ankara posta kutusu 52 adrese 
mektupla müracatları. 1 581 
. Satılık ev - Hacıdog~an'da ayda 45 

lır · r· a ıratlı beş odalı ev ucuz fiyatla ve-
ılecektir. Tel: 2487 1593 

Satılık hane - Fransız sefareti kar
şısında ayrı inşata müsait 1300 metre 
arsa "k· k 
80 ı 1 atta 9 odalı evi ile beraber. 

oo lira. Tel :5843 1594 

l Satılık yatak odası takımı ve bir ha
ı Çankaya Eczanesine müracaat 1595 

Acele satılık - Cebeci'de hastane 
~r~~~ı-~da E~madağ caddesi üstünde 
den um bag ev ve ahıriyle ucuz be -

e. Tel. 2406 Bayram caddesi No: 1 

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık k:üçük illnlardan: 

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

Dört defa için 80 Kuruı 
Devamlı küçük illnlardan her de
fası için 10 kuruş alınır. Mesela 10 
defa neııredilecek bir ilin için, 140 
kuruş ahnacaktır. Bir kolaylık ol
mak üzere her satır, kelime arala
rındaki boııluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir küçük ilin 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine ayrıca on kuruıı alı
nır. 

Küçük illnların 120 harfi geçme
mesi lazımdır. Bu miktarı geçen İ• 
!anlar ayrıca pul tarifesine tabidir. 

Satılık ev - Öncebeci orta mektep 
arkası Uğurlu sokak No: 18 iyi irat 
getirir iki daireli tam konforlu ev sa
tılıktır. Alt kattakilere müracaat. 

1603 

Kiralık : 
Kiralık daire - Yenişehir Karan

fil sokak şeker şirketi yanında 5 oda
lı ve 1 hol konforlu ve bahçeli daire-
ler. Tl: 3515 e müracaat. 1454 

Kiralık daire ...:.. Bakanlıklara karşı 
karşı Karanfil ve Bilge sokağı köşesi 
4 oda 1 hol, hava gazı, elektrik, ban· 
yo 40 lira. Kapıcıya müracat. 146~ 

Kiralık oda - 2 vestiyer geniş ta
ras kalorifer yaz kış her gün sıcak su 
tam konforlu. Yenişehir Atatürk bul-
varı Yenige Ap. No. 9 1486 

Kiralık apartman - 4 oda 1 hol 
banyo mutbak Demirtepe Yaltırık 
caddesi asfalt köprünün başında No. 
37. Görmek ve görüşmek için Telefon 
1616 1487 

Ucuz acele devren kiralık daire -
Kalorifer vebolit vesair fenni tesisat
ları havi. Yenişehir Demir tepe Emek 
ve Dural apartmanlarına müracaat. 
Tel: 3295 1522 

Kiralık - Karaoğlan caddesinde 
merkez apartmanının asma katı dev
ren kiralıktır. Her işe elverişlidir. U
lus matbaası karşısında kahveci Ce-
mal'e müracat. 1542 

Kiralık kat - 5 odalı ve tekmil müş 
temilatı ve bahçeli bir kat kiralıktır. 

Maltepe Oflas sokak No. 7 Bakkal 
Ramize müracaat edilmesi. 1549 

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 - 4 oda geniş 1 hol 
banyo mutbak büyük balkon. Yenişe
hir İsmet İnönü Cad. üzerinde su de 
posu yanı Nuri Barlas Ap. kat 3 Tel: 
3630 1566 

Kiralık - Aile içinde ayrı bölük 2 
oda mü§terek konfor, vekaletlere 5 
dakika "26 lira" Y. Şehir meşrutiyet 

C. Yenikalık S. 15 No. 2. Kat. 1567 

Kiralık - Yenişehir Emciler cadde
si Emek Ap. No: 5 iki oda bir vesti -
yer mutbak banyo 37 lira. Kapıcıya 

müracaat. 1570 . 
Kiralık bir oda - Yenişehirde gü-

neşli sıcak sulu ve tam konforlu bir 
oda kirallıktır. Müracaat Tel: 3829. 
Saat 9 - 12 ila 14 - 18 

1574 

Kiralık daire - Yenişehir bakan -
lıklar doğusunda akay sokak Fethi 
B. köşkü 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 bol ayrıca iki hizmetçi odası 
garaj daimi sıcak su kalorifer parke 
bütün konforu haiz 1596 

Kiralık - Yenişehir Selanik cadde· 
si 22 numaralı müstakil hane ehven -
fiyatla kiralıktır. Aynı evin birinci 
katına müracaat. 1599 

Kiralık - Yenişehir Selanik cad. 
bahçeli iki katlı 6 odalı telefonlu 35 
No.lu müstakil bir ev kir.alıktır. Faz
la malUmat için Tl: 1907 No. ya mü -
racaat. 1606 

Aranıyor : 
1600 Aranıyor - Bahçeli evlerden ev 

ka~~-ılık arsa - Yenişehir Sıhiye ve - alınmak isteniyor devretm~~ .istiyen
e 1 yanında sağlık sokak 490 M ler tip numarasını ve şer~ıtını posta 

acele satılık. Tel: 1449 li>Oi kutusu 52 ye bildirmelerı. 1580 

Satılık - 5000 1. y · 
Yenişehird ı_ra~a satılık hane. Satılık apartman aranıyor - enı-
hir T e merkezı hır yerde. Y. §e- şehir civarında 3 - 4 daireli satılık a
Bonra un~. cad. N o: 34 Adli. Saat 18 den partman sahibinin posta kutusu 30 ad 

mura t ı~ ·J~ • • ·ıAn ur. 1583 

ULUS 

VilôyetJer ~. 

Pazarhkla mezbaha yaph11lacak 
Tekirdağ Belediyesinden : 

Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulan ve 28023 lira bedeli keşfi b :lu -
nan mezbaha binası hakkındaki vaki 
teklif haddi layik görülmediğinden 
bir ay içinde pazarlıkla yaptırılaca

ğından isteklilerin 23. 5. 939 salı gü
nü saat 15 e kadar Tekirdağ belediye 
reisliğine müracaat etmeleri ilan olu-
nur. (2797 /1534) 11523 

Şose tômiri 
Çanakkale Nafıa Müdürlüğün

den: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Çanak 

kale - Balya yolunun 1 +000-15+030 
kilometreleri arasındaki 13265 metre
lik şose tamiratı esasiyesi olup keşif 
bedeli 29011 lira 65 kuruştur. 

2 - Bu işe ait evrak ve şartname 

şunlardır 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şart

namesi 
D - Tesviyei türabiye, şose ve kar 

gir inşaata ait fenni şartname, 
E - Hususi ve fenni şartname, 
F - Keşif cetveli metraj cetveli ve 

fiyat bordrosu, 
G - Malzeme grafiği, 
İstekliler bu ş-· "nameleri ve evrakı 

Çanakkale Nafıa müdürlüğünden be
delsiz olarak görebilirler. 

3 - İhale 18 5. 939 tarihine raslıyan 
perşembe günü saat 15 de Nafıa mü
dürlüğü binasında toplanacak komis
yon lıuzurunda yapılacaktır. 

4 - İnşaat müddeti mukavele tari
hinden itibaren 1180 iş günüdür. 

5 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için ta
liplerin 2175 lira 87 kuruşluk muvak
kat teminat vermeleri ve ihale günün 
den nihayet 8 gün evetine ~adar vi
layet makamına :nüracaatla alacakla
rı ehliyeti fenniye vesikası ile 939 yı
lına ait ticaret odası vesikasını komis 
yona vermeleri lazımdır. 

7 - Teklif mektupları yukarıda ya
zılı gün ve saatten bir saat eveline ka
dar makbuz mukabilinde komisyona 
verilmesi lazımdır. Posta ile gönderi
lecek mektupların nihayet saat 14 de 
kadar gelmiş olmaları Iiizımdır. 

Postadaki olan gecikmeler kabul e-
dilme~. (2808/ 1536) 11525 

Kalorifer tesisall yaptnllacak 
Kastamonu Daimi Encümenin

den: 
1 - Kastamonu vilayeti merkezin -

de inşa edilen kırk yataklı Hastane -
nin sıcak sulu kalorifer tesisatı için 
Nafıa vekaletince tanzim edilen umu
mi ve fenni şartnamesine göre yapı -
lan (16296) lire:. 35 kuruşluk evrakı 
keşfiyesine göre yapılması 27. 4. 939 
dan bir ay müddetle pazarlığa konul
muştur. 

2 - İstekliler bu işe ait evrakı keş
fiye ve umumi ve fenni şartnamesini 
ve mukavele suretiyle eksiltme şart -
namesinin Ankara, İstanbul ve Kas -
tamonu nafıa müdürlüklerinde göre • 
bilirler. 

3 - İhalesi 22 mayıs 939 pazartesi 
günü saat onda Kastamonu daimi en
cümeni tarafından yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
yüzde yedi buçuk teminatı olan 
(1222) lira 23 kuruşluk verilecek te
minatın 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine göre Kastamonu da
imi encümeni namına her hangi Zira
at bankasına yatırılarak makbuzunun 
Kastamonu vilayetine gönderilmesi 
ve bu işi yapabileceğine dair ihale 
gününden bir hafta evel bulundukları 
vilayete müracaat ederek alacakları 
ehliyet vesikasiyle 939 senesi sicilli 
ticarette kayıtlı olduğuna dair vesi -
kanın ihale saatinden la akal bir _.ıat 
evel Kastamonu daimi encümenine 
gönderilmesi şarttır. 

5 - Posta ile gönderilecek teklif 
mektuplariyle vesikalar iadeli taah -
hütlü olması ve ihale saatine kadar 
komisyona gelmiş bulunması şarttır. 

Postaların gecikmesinden dolayı za
manında gelmiyen teklif mektupla
rı nazarı itibare alınmaz. Bu hususa 
dair fazla tafsil:ıt isteyenler bir mek
tupla Kastamonu daimi encümenin -
den sorabilecekleri ilan olunur. 

(1622) 11616 

iş verenler : 

Aranıyor - Bedia Terzihanesi için 
iyi dikiş bilen bayanlara ihtiyaç var
dır. Kınacı apartmanı daire 3. Yenişe-
hir Havuz başı Tl: 3837 1519 

Kasiyer aranıyor - Kasiyerlik yap 
mağa muktedir bir bayana ihtiyaç var
dır. Bankalar caddesi Yıldız kırtasi-
ye mağazasına müracaat. 1524 

Muhasip aranıyor -Daimi çalışacak 
usulü defteriye vakıf olacaktır. Ban· 
kalar caddesi No. 25 Nurettin Baki 
Erso,Y.:'a müracaat. Tl: 365 1565 

Satıhk çam ağacı 
Antalya Orman Müdürlüğün

den: 

1 - Antalya'nın Korkudeli kazası
na bağlı Hacıbekar - Samas devlet or
manından bir sene müddetle satılığa 
çıkarılan (2324) metre mikap gayri 
mamnt çam ağacı on beş gün m~ddet
le ve kapalı zarf usuliyle arttımııya 

konulmuştur. 
2 - Arttırma 6. 5. 939 tarihine mü

sadif cumartesi günü saat 10 da An
talya orman idaresinde yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli çamın beher 
gayri mamfıl metre mikabı (490) kuruş 
tur. 

4 - Muvakkat teminat % 7,5 hesa
biyle (854) lira 7 kuruştur. 

5 - Satış orman kanununun muJ 
vakkat 6 ıncı maddesi mucibince ma
halli ihtiyacı karşılamak için yapıla

caktır. 
6 - Teklif mektupları 6. 5. 939 gü

nü saat 9 da Antalya orman idaresin
deki satış komisyonu başkanlığına be
hemhal verilmiş bulunacaktır. 

7 - Şartname ve mukavelenameyi 
görmek isteyenlerin Ankarada Orman 
umtım müdürlüğüne ve Antalya Or
man çevirge müdürlüğüne müracaat 
lan. (2838/1549) 11533 

Ankara Belediyesi 

Yol işaret çivisi alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Şehrin muhtelif yerlerine ko
nacak 500 adet yol işaret çivisi on beş 
gün müddetle açık eksiltmeye konul 
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 825 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 61,88 lira

dır. 

4 - Şartnamesini ve nümunesini 
göremek isteyenlerin her gün yazı 
işleri kalemine ve isteklilerin de 9. 5. 
939 salı günü saat 10.30 da belediye 
encümenine müracatları. (1465) 

11453 

Satıhk yer 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Kökçeoğlu mahallesinde pos
tane caddesinde 850 adanın 6 parseli 
ile şüyulanan bedeliye malı 138 metre 
mürabbaı yer şahsa ait bonoda kabul 
edilmek üzere on beş gün müddetle 
açık artırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 4140 lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat 310,50 lira
dır. 

Kömür ve makine 

deposu yaptırılacak 
D. D. Yolları Satm Alma KonıU

yonundan: 
Karabük istasyonunda yapılacak 

kömür deposu ve yolları ile makine 
deposu inşaatı kapalı zarf usunlü ile 
ve vahidi fiyat üzerinden eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

1 - Bu işin muhammen bedeli 
120.000 liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname 

vesair evrakı devlet demiryollarının 
Ankara ve Sirkeci veznelerinden (6) 
lira mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 22. 5. 939 tarihinde, 
pazartesi günü saat 15 de Ankarada 
D. D. Yolları yol dairesinde toplana
cak merkez 1 inci komisyonunca ya -
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin teklif mektuplan ile birlik· 
te aşağıda yazılı teminat ve vesaiki 
aynı gün saat 14 e kadar komisyona 
tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkamına uy • 
gun olarak 7250 liralık muvakkat te
minat, 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesika
lar, 

4 - Şartname ve krokisini görmek 

Kastamonu Nafıa Müdürlüğün - isteyenlerin her gün yazı işleri kale-
den : mine ve isteklilerin de 9. 5. 939 salı 

Muhtelif inşaat münakasası 

c) Muhabere ve münakale vekale • 
tinden musaddak ehliyet vesikası, 
(Ehliyet vesikası için ihale tarihin -
den en az sekiz gün evci bir istida ile 
müracat edilmesi ve bu vesikanın ve· 
rilmesine esas olacak belge ve bonser• 
vislerin istidaya raptı lazımdır.) 1 - Kastamonu vilayet merkezin

de projeleri mucibince inşa edilmek
te olan Adliye binasının Mayıs 939 ta
rihine kadar bitecek olan betonarme 
temel inşaatını müteakip kargir dıvar 
ve çatı aksamına ait tanzim edilen 
.26193. lira .26. kuruşluk evrakı keşfi
yesine göre yapılacak bu inşaat kapa
lı zarf usuliyle ve bir ay müddetle ek
siltmeye konulmuş ve müddeti içinde 
talip çıkmrdığından .2490. sayılı ka
nunun 40 ıncı maddesi mucibince ve 
komisyonu karariyle tekrar bir ay 
müddetle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - İhalesi 20 Mayıs 939 cumartesi 
günü saat 11 de Kastamonuda Nafıa 
dairesinde toplanacak eksiltme komis 
yonu tarafından yapılacaktır. 

3 - Bu kısma ait inşaat 940 senesi 
15 Mayısta ikmal edilmiş bulunacak
tır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için % 
7,5 dan 1964 lira 50 kuruşluk verilecek 
teminatın 2490 sayılı kanunun 16 - 17. 
inci maddelerine göre eksiltme komis 
yonu namına Kastamonu nafıa mü
dürlüğü adresine her hangi bir Zira· 
at bankası veznesine yatırılarak mak
buzunun komisyona gönderilme -
si ve nafıa vekaletince evelce kendile
rine verilmiş müteahhitlik vesikası ile 
ihale gününden bir hafta eveline ka
dar bulundukları vilayete resmen mü
racaat ederek bu inşaatı yapabilecek
lerine dair alacakları ehliyet vesikası
nın ve 939 yılı T. C. Odasınca tescil 
edilmiş vesikaların ihale giin ve sa
atinden laakal bir saat önce Kastamo
nu nafıa dairesinde toplanacak ko
misyona gelmiş bulunması şarttır. 

5 - Posta ile gönderilecek teklif 
mektuplariyle istenilen vesika ve mak 
buzlar iadeli taahhütlü gönderilmesi 
ve ihale saatine kadar komisyona gel
miş bulunması lazımdır. 

6 - Postaların gecikmesinden dola
yı zamanında gelmiyen teklif mektup 
lan ve evrakı müsbiteler nazarı itiba
re alınmıyarak sahibine ret olunur. 
Bu inşaata dair fazla tafsilat isteyen
ler bir mektupla Kastamonu Nafıa 

müdürlüğünden sorabilecekleri ilan 
olunur. (1565) 11543 

. ·Jandarma · 

Cışhk elbiselik kumaı ahnacak 
Jandarma Genel Komutanlığı 

Ankara Satın Alma Komisyonun
dan: 

1 - Bir metresine iki yüz yetmiş 

beş kuruş kıymet biçilen 8000 metre -
den 9000 metreye kadar kışlık elbise
lik kumaş 10.5.939 çarşamba günü saat 
onda kapalı zarf usuli ile satın alına
caktır, 

2 - Şartnamesi parasız komisyon
dan alınabilecek bu eksiltmeye girmek 
istiyenlerin 1856 lira 25 kuruşluk ilk 
teminat banka mektubu veya vezne 
makbuzunu muhtevi teklif mektubu
nu en geç belli gün saat dokuza kadar 
komisyona vermiş olmaları. (1452) 

11472 

Keşif bedeli tebdili 
Hizan Kaymakamlığındaı:- : 

10. 15. 20. 25. Nisan 939 tarihli Ulus 
gazetesinde 29475 lira 58 kuruş olarak 
ilan edilen kazamız hüküınet konağı 
inşaatının musaddak keşif bedelinin 
8885 lira 25 kuruş olduğu ve buna gö
re ilanın tashihi bu defa nafıa müdür
lüğünden bildirilmiş olduğundan key
fiyet tashihen ilan olunur. (1617) 

11602 

günü saat 10.30 da belediye encüme-
nine müracaatları. (1466) 11454 

" Deniz Levazım 

Elbiselik şayak kumaı ahnacak 
M. M. V. Deniz Levazım Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Tahmin edilen bedeli "67200" 
lira olan ''24000" metre elbiselik şayak 
kumaş 9 mayıs 939 tarihine rastlayan 
salı günü saat 14 de kapalı zarfla alın
mak üzere eksiltmeye konulmu~tur. 

2 - İlk tem~natı "4610" lira olup 
şartnamesi hergün komisyondan "336" 
kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
tarifatı ria~ıilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektuplarını en geç belli 
gün ve saatten bir saat evetine kadar 
Kasımpaşa'da bulunan komisyon baş
kanlığına vermeleri. (2679-1464) 11475 

Ankara Defterdarlığı 

Maaş sahiplerinin 
nazarı dikkatine 

Ankara Defterdarlığından: 
Ankara emvalinden maaş alan aske

ri mülki tekaüt dul ve yetimlerin 1. 
6. 939 yoklamasına 4. 5. 939 tarihinden 
26.5.939 gününe kadar dı:vam edilece
ğinden yoklamada yazılı suallere ce
vap verilerek resmi senet, maaş cüz -
danı ve nüfus tezkereleriyle birlikte 
bizzat maaş sahiplerinin müracaatı i
lan olunur. (1626) 11626 

... D. · · De.miryollar1 
. ' 

40 ton pamuk yağı alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 

Muhammen bedeli 16800 lira olan 40 
ton tasfiye edilmiş pamuk yağı 17 .5. 
1939 çarşamba günü saat 15 de kapalı 
zarf usulü ile Ankara'da idare bina -
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1260 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankar.a
da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden İz -
mirde mağaza şefliğinden dağıtılacak-
tır. (1543) 11585 

(1595) 11615 

3 kalem malzeme 

ahnacok 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 
Muhammen bedeli 9240 lira olan a

şağıda isim ve miktarı yazılı bir li.s
te muhteviyatı üç kalem malzeme 10-
5-1939 çarşamba günü saat 15 te teah· 
hiidünü ifa edemiyen. müteahhidi na
mına açık eksiltme usulü ile Ankara
da İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 693 lira
lık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları hamilen eksiltme 
saatine kadar komisyonda isbatı vü -
cut etmeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara
da malzeme dairesinden, Haydarpa§a• 
da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden da· 
ğıtılacaktır. (1449) 
İsmi 

Beyaz sabun 
Arap ,, 
Toz .. 

Miktarı Kg. 

11479 

3000 
30000 

1500 

Meşe travers al.nacak 

) 

D. D. Yolları Satın Alma Komis
yonundan : 

Beherinin muhammen bedeli 675 
kuruş olan 200 adet normal hat köp
rü mc§e ve traversi ve beherinin mu
hammen bedeli 182 kuruş olan 4000 a· 
det dar hat meşe traversi 15 Mayıs 
1939 pazartesi günü saat 15 de kapalı 
zarf usulü ile Ankara'da idare bina • 
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 647,25 
liralık muvakkat teminat ile kanun 
tayin ettiği vesikaları ve teklifleri 
aynı gün saat 14 e kadar komisyon r 
isliğinc vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara 

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa 
da tesell~m ve sevk şefliğinden, Eski 
şehir, İzmir'de idare mağazalarınd 
ve Mudanya'da işletme amirliğinde 
dağıtılacaktır. (1495) 1152 

Bakkal veya kasap dükkanı 
olarak fevkalade elverişli 

Devren satıllk dükkônı 
Tekmil duvarlar çini kaplı S m 
lık büyük soğuk hava deposu 
1 20 kiloluk yarım otomatik v 
1 10 kiloluk tam otomatik al 
man marka terazı, elektrik ve ı 
tesisatı mevcut son derecede e 
ven şerait arzu edenler görme 
ve görüşmek için Bankalar ca 
desi Çiçinyurt sokak Vagon 
yanında 1550 

Muhtelif demir, levha ve saç ahnacq 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan : 

Ait olduğu liste No.Iarı hizasında cins, miktar, muhammen bedel vem 
vakkat teminatları yazılı muhtelif demir, demir" levha ve kazan saçları 13-
1939 s,dı günü saat 15 den itibaren sırasiyle ayrı ayrı ihale edilmek üzere 
kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her liste hizasında yazılı muvakkat teminat i 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat (14) e kadar k 
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (631) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılma 
tadır. (1494) 115 

Muhammen Muvakk 
Liste Miktarı Bedel Teminat 
No. CİNSİ Ton Lira K. Lira K. 

1 Yuvarlak demir 1735,000 147.475,00 8.623,75 
2 Yassı ve köşe demirleri 1485,000 126.225,00 7.561,25 
3 Müşekkel demirler 1405,000 147.525,00 8.626,25 
4 Levha ve kazan saçları 2246,030 235.833,15 13.041,6 

11519 
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BUZ SATISI ·Devlet Hava Yolları 

Resmi dairelerle bilcümle ticarethane ve emsali müesse-
selere menba suyundan yapılmıı ıs kiloluk temiz buzun Tayyare meydanı ve 
beher kalıbı 1 mayıs 939 tarihinden itibaren. 

25 
asfalt pist yaptınlacak 

Kuruşa satılacaktır. Devlet Hava Yolları Umum Mü-
Orman Çiftliği Bira fabrikası ile Ankara acentemiz Ka- dürlüğünden : 

laç. karde§lere müracaat edilmesi ilan olunur. 1525 1 - Devlet Havayolları Ankara, A-

'>~••••••••••••••••••••••••~' dana. İstanbul tayyare meydanlarının 
planlarının tanzimiyle Adana ve İs-

Zayi - Simav askerlik şubesinden 
1928 senesinde aldığım terhis tezke -
remi kaybettim. Yenisini alacağım -
dan eskisinin hükmü olmadığı ilan o
lunur. - Harp okulunda odacı 319 
doğumlu Mehmet oğlu Süleyman Ak
su. 1604 

Zayi - Çubuk kazası Sirkeli nahiye 
si ilk okulund<l{l 929 yılında oldığım 

şahadetnameyi zayi ettim. Yenisini a
lacağımdan eskisinin hükmü olmadı -
ğı ilan olunur. - Sirkeli nahiyesin -
den Emin oğullarından Osman oğlu 
Ali Demirel. 1591 

DAKTİLO KURSU 
Haziran teşkilatına mahsus olan FEVKALADE devresini açmıştır. 

Kayda devam edilmektedir . 
Her gün iki saat ders gösterilir. 2 ayda diploma verilir. Tahsil aran
maksızın herkes alınır. 

Mer rlar Kooperatifi, kat 1 Tel: 3714 1602 
' 

Zahire loncası yaptırılacak Belediye binası inşaatı 
Alaıehir Belediyesinden : Alaıehir Belediyesinden : 

tanbul meydanlarının asfalt pist in
şaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2 - Bedeli keşif (346.304) lira (72) 
kuruştur. • 

3 - İhale 18-5-939 perşembe günü 
saat 11 de Umum Müdürlük binasın
da yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat, (17603) 1i • 
radır. Teminatı nakden vermek isti -
yenlerin, Ziraat Bankasındaki 3667 
numaralı idare hesabına yatırmaları 

lazımdır. 

5 - Keşif ve buna müteferri evrak 
( 17) lira (32) kuruş mukabilinde U
mum Müdürlükten alınabilir. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin, mu -
habere ve münakale vekaletine ihale 
tarihinden en geç sekiz gün evvel is
tida ile müracaat ederek ehliyet vesi· 
kası almaları lazımdır. 

Bu istidalara buna benzer işleri 
yaptıklarına dair işi yaptıranlardan 

aldıkları vesikaları raptedeceklerdir. 
Zamanında müracaat etmiyenler ve 
ehliyet vesikası alamıyanlar eksiltme
ye giremezler. 

7 - Taliplerin teklif mektuplarını 
en geç ihale zamanından bir saat ev
vel eksiltme komisyonuna makbuz 
mukabilinde vermeleri lfızımdır. 

Postada olacak gecikmeler nazarı 
itibare alınmaz. (1590) 11556 

.,.. .. ' ' . . . : . '. 
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Alaşehir be ediyesince yaptırılacak Alaşehir belediyesince 'yaptırılmak 
olan 6935 1i a 46 kuruş bedeli ke ifli ta olan belediye binasının 8879 lira 
zahire lonca ı inşaatı 28. 4. 939 tarihin 40 kuruş bedeli ke ifli bakiye inşaatı 
den itibaren irmi gün müddetle açık 28. 4. 939 tarihinden itibaren yirmi 
eksiltmeye nulmuştur. İhale 17. 5. gün müddetle açık eksiltmeye konul-
939 çar amba •ünü saat 10 da belediye rnu§tur. İhale 17. 5. 939 çarşamba gü
encümeni h :ırunda yapılacaktır. İs- nü <saat 11 de beledi.ye encümeni hu -
teklilerin tt tnameyi görmek ve iza- zurunda yapılacaktır. İsteklilerin şart 
hat almak ere her gün belediye nameyi görmek ve izahat almak üzere 
muhasebesine müracaatları. 11591 her gün belediye muhasebesine mü -

racaatları. 11592 ~--•••••••••ı-. 
Zayi - A ara belediyesinden al -

dığım 1014 maralı tek atlı arabamın 
plakasını k bettim. Yenisini alaca -
ğımdan esk nin hükmü olmadığı ilan 
olunur. - A kara Aktaş mahallesi 41 
numarada O man Yıldız 1590 

Zayi - 1836 numaralı Ankara me -
murlar kooperatif şirketine ait hisse 
senedimi kaybettim. Yeni sini alaca -
ğımdan eskisinin hükmü olmadığı i -
lan olunur. - Nurettin Otman 1596 

il C. Z İ R A A T B A N K A S 1 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

' . 

öfftflı.ı'lıd.J (~;j·-ff";•>'l.~>.r. 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye verecek 

Zira t Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en az O lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki ana göre ikramiye dağıtılacaktır : 

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

4 " 250 " 1.000 ,. 
40 

100 
•• 
•• 

100 

50 
n 

" 

4.000 
5.000 " 

" 
120 .. 40 .. 4.800 .. 

160 " 20 " 3.200 .. 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan aşağı dütmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/0 20 
fazlasiyle verilecektir. 

Kur•alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincik~nun, ı Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Dr. SITKI FIRAT 
birinci G ÖZ h~~tahkları 
sınıf mutehaasısı 

İstanbul Haydarpa5a Hastanesi sabık 
go:ı: mütehassısı ve Gülhane Hastanesi 
sabık goz baş muavini. Muayene: sa
bah: g dan 19 a kadar. Belediye sırası 
Talas Ap. kat: 1 1573 

TJ: 3592 --• 

Bandırmada büyük yağlı ve 

serbest pehlivan güreıleri 

::!ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı:, ..111111111111111111111111111111111111111~ 

§ Tu·· rk . . § ~ BRODV Ay J>UKLASI ~ 
: Hava Kurumu 27 ıncı tertip : : Shirley temple : = - - .. = 8 k p = .., l 11111111111111111111111111111111111 il r' 

~ üyü İyangosu ~ 
- -- -------- Birinci keıide 1 ı Mayıs 1939 dadır -------- -- -- ---- ---- -Büyük ikramiye 40.000 liradır 

Bandırma kaymakamı Ragıp Arca- : 
nın himayesinde Doganspor yurdu ta : 
rafından tertip edilen büyük pehli • : Bundan batka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye-
van güreşleri 14 mayıs pazar günü Pi- : ferle 20.000 ve 10.000 liralık iki adet mükafat vardır ••• 
renlik mevkiinde tam saat ikide ba~ - : Yeni tertipten bir bilet alarak ittirak etmeği ihmal etmeyi-
lanacaktır. : niz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına gir: 

Bu güreşler bütün Türkiye pehli· : mit olursunuz. _ 

vanları davetlidir. "111111111111111111111111111111111111 l il lll l llll l il l l l lll lllll llll lllll l llll llll l I ~ -==~~ 
Bu güreşlerde Kara Ali pehlivanla • 

Tekirdağlı Hüseyin pehlivan yağlı 

güreşe tutuşacaklardır. Müsabakalar -
da yenişme arttır. 

Yağlı güreş "ikramiyeler ba a 75, 
başaltı 40, büyük orta 30, küçük orta 
20, deste 10 liradır. ,, 

Serbest: serbest güreşlere .>'abancı 

memleketlerden gelecek pehlivanların 
ikramiyeleri idare heyetince tesbit e
dilecek mükafat verilir. 

Zayi - Ayaş rüştiye mektebinden 
1328 yılında almış olduğum şahadet -
nameyi zayi ettim. Yenisini çıkaraca -
ğımdan eskisinin hükmü olmadığı ilan 
olunur. - Mustafa oğlu Ali Bilgin. 

1592 

U L U S - 20. inci yıl. - No: 6375 

İmtiyaz sahibi 
Nurettin Ki.mil SUNER 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz faik FENiK 
ULUS Basımevi ANKARA 

Matbaa müdilrU : Ali Rıza BASKAN 

-----------------------------------------------------------------------

PİYANGO BİLETLERİ 
Biletlerinizi Anaf artalar cad -

desi No: 85 de UGUR ğişesin -

den alınız. Bir defa taliinizi u

ğurlu gi§emizden tecrübe ediniz. 

İsmail Güner 1597 

YENi 
BU GECE 

Müzik - Dans - Neş·e ve Zarafet 
filmini sunar 

ARTİSTLER 
VE MODELLERİ 
laş Rollerde: İDALUPİNO -

RİCHARD ARLEN 

Gundüz 
14,45 - 16,45 - 18,45 seanslarında 

HERKÜL 

' 

Hakiki 
Kütahya kireci 

İstasyonda Yeni Yakacak 
Pazarında satılıyor 

Tel: 1475 1510 

HALK 

... 

sus 
BU GÜN BU GECE 

BU GÜN BU GECE Ebedi ve hazin bir aşkın hikayesini 
Esrarlı ve heyecanlı sahneleriyle • canlandıran türkçe sözlü ve 

dolu muazzam zabıta filmi 

İki yüzlü adam 
Almanca 

Baş Rolde: HARRt PİEL 
Seanslar: 
14.30 - 16.30 - 18.30 Gece 21 de: 

arapça şarkılı 

Aşkın göz yaşları 
Baş Rollerde: Abdülvahap - Necat 

Seanslar: 12,30 da ucuz matine 

12,15 de ucuz halk matinesinde Öğleden sonra 15.30 - 18 ve 

. SIRNAŞIK KADINLAR Gece 20.30 da 

: =y:~i:Si~~~~d~Y;r~~;ı~:al~r~~J~JuLtA3 REYES :alkışla~ :t~~la~;kt~ :le~~~=:di~~;:::: 5 :::: 
5 ~ 

Ayrıca: Her akşam varyete programında: Akrobat Yıldızlar ROS!TA veALEXENDRE fevkalade numaralar 

~====================================::::==========================~ 


