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Hariciye Komiser muavini B. V . Potemkin Türkiye hükümetiyle umu· 
mi görüş teatisinde bulunmak üzere 28 nisan 1939 da Ankara'ya gel
miş ve 5 mayıs 1939 a kadar kalmıştır. 

Sahte evrak tanzim ederek, sahte C 
mühür ve sahte imzalarla Türkiye 1 .-...---·---------

Yeni 
Türkiye ye 
itimat .. 

F.R.ATAY 

Yeni Türkiye, Lozan' danberi 
devam eden dıt politikası ile, u
mumi bir itimat kazanmıştır. Bu 
itimat başlıca iki sebepten ileri 
geliyor: biri, türk politikasının 
her türlü tecavüz ve müdahale e
mellerinden iri olduğu si.bit ol
masıdır. Milletlerin hakimiyet ve 
hüriyetlerine, iç siyasetlerine ve 
rejimlerine ifratla hürmetkarız. 
ikinci sebep, yeni Türkiye'nin 
beynelmilel münasebetlerde sulh, 
emniyet ve uzla§ma esaslarına 
,1.;-- ._..ı ... ı-. 11rı.aımas1drr. .K..endı 
ihtilaflarımızı her zaman barış 
usulleri ile. hallettik; batkaları 
arasındaki ihtilafların da gene 
bu usullerle halledilmesine eli
mizden geldiği kadar yardım et
tik. Bizden sulh için ne zaman, 
nerede ve nasıl hizmet istendi 
ise, elimizden geleni yapmakta 
tereddüt göstermedik. 

Fakat gene Lozandanberi sabit 
olan iki hakikat daha vardır: 
ba§kalarından da kendi hakkı
mız için aynı hürmeti istedik. 
Türk hakkı için hiç bir pazarlığa 
ve tavize giritmedik. Yeni Tür
kiye istiklaline ve türk milletinin 
hak ve terefine aid velev en kü
çük tecavüz ve müdahaleyi, hiç 
tereddüt&üz bütün kuvetlerimiz
le kartılıyacağırnız hususunda 
hiç kimsede tüphe bırakmadık. 
Keza, hiç bir tecavüz ve müda
hale tertibine, bilvasrta veya 
doğrudan doğruya, ne girdik, ne 
de böyle tekliflere itibar göster
dik. Ne zaman komtularrmız ve
ya dostlarımızla bir anlaşma, bir 
ınisak, bir ittifak yaptıksa, her
kes evelden veya sonradan anla
ınış ve görmüştür ki bunun gaye
ai ancak Türkiye emniyetinin 
ve alakadar olduğumuz bölge 
&ulhunun müdafaasına aittir: 
l"ürkiye'nin mevkii o kadar na
ziktir ki bu müdafaa, dolayısı 
ile, cihan sulhunun lehine olmu§
tur ve lehine olmakta devam ede
cektir. 

Coğrafi mevkiimizin nezaketi, 
•ulh müdafaasına aid vazife ve 
~eauliyetlerimizin de nezaketini 
ıcap ve ispat ettiğine şüphe yok
~ur. ~u vazife ve mesuliyetin ru
h~· _hıç bir tecavüz teşebbüsü ile 
t trlıkte değil, her türlü tecavüz 
kjj,~b~aüne kartı olmaktır. Çün
r tzım topraklarımıza ve sula
bı.mıza kadar ilerliyen herhangi 
ır tec .. "h bo" .. a vuz, et anı ate§e gar. 
'J" Urkiy ' · d"" ·· · ' hi e nm urust ve samımı 

rn z~e~lerinden a·ncak sulh düt· 
ç:~ı:-~1 memnun olmıyabilir. 
Yarı h~ t~avüz emelinde olmı· 
Polirkç kımsenin mantıkı, türk 
küçük b.ında tenkit edecek en 

B. tr sakatlık bulamaz. 

k ızler n k d" . d b aları .. e en ımız, ne e aş-

laflard tçın harpte, müzmin ihti
rarı hat' ?evamlı tehlike ve buh
de faydrıın havayı zehirlemeain
rın rne a bulmuyoruz ve bunla • 
halled;~~eleri hal.letmeğe değil, 
ratrnağ ek yenı meseleler ya
Nihaye: ~arıya~ağını biliyoruz. 
facağ1 do ;rkesın üstünde bulu • 
iu kanaat~rud Y<_>lun da bu oldu-

ın eyız. 

B. V. Potemkin, Türkiye Cümhur
reisi tarafından kabul edilmiş ve Baş· 
• vekil Dr. Refik Saydam ve Hariciye 
Vekili Şükrü Saraçoğlu ile biribirini 
takip eden görüşmeler yapmıştır. 

Türk ve sovyet devlet adamlarının 
bu teması esnasında iki dost m"mleke· 
tin hükümetleri arasında beynelmilel 
meseleler ve Türk - Sovyet münase
betlerini al3kadar eden hususi mese • 
leler hakkında görüş birliği mevcut 
olduğu bir kere daha müşahede ve tes
bit edilmiştir. 

Mareşa~ Smigly • R~~z, fraı;~~:z ccnerali Gamlcn'lc cörü\ürkcn (B. Beck'in Danzig 
meselesı hakkında dun vcrd.ıcı nutkun akisleri 3 üncü sayfamızdadır.) 

B. Ribenlrop Romada 
(Sonu 8. inci sayfada) 

Vekiller heyetinde Polonya ve Almanya 
Ankara, 6 a.a. - Vekilcr Heyeti ara s 1 n da .• h t•ı ı a"' f ç 1 karsa 

bugün Başvekil Refik Saydam'ın baş- • • • 
kanlığında toplanmış ve ruznamesine 
dahil bulunan dahili ve harici mese· 
leler hakkında müzakerelerde bulun-
muştur. 

Berlin İtalya'nın takınacağı tavrı 
• • • • 

Cümhuriyeti hesabına Kanadaya tay • 
yare sipariş eden ve tayyareleri yaban
cı bir devlete satan Ekrem Hamdi Kö
nig'in suçuna iştiriktcn maznun Hari 6 

ciye memurlarından Ruhi Bozcalı'nın 
mahkemesine dün saat onda Ankara 
ağır ceza mahkemesinde devam edildi. 
Reis ve azalar aynı zatlardan mürck -
kepti. 

Celse açılınca söz, Ruhi'nin avuka
ı Hamit Şevket İnce'ye verildi ve mü
dafaayı yaptı. 

Hamit Şevket söze şöyle başladı: 
Muhterem Reis; bir seneye yakın 

bir zamandan beri cfkirı umumiyeyi 
alakalı bir dikkatle işgal eden ve üze· 
rinde dura dur neşriyat yapılan tayya
rinde duradur divansının, müvekkilim 
Hariciye memurlarından Ali Ruhi 
Bozcalı'ya taalluk eden kısmını bugün 
huzurunuzda müdafaaya başlıyaca . 
ğım. 

Dosyayı okuduktan sonra bu davada 
müvekkilimin tipini ben, şu kadro i .. 
çinde temaşa ettim: 

dün Halkevinde 
akşamki konser 

Gafil avlanmıJ, temiz düşünceleri, 

acıma hisleri, dadü - vefa duyguları 
Milan, 6 a.a. - fon Ribbentrop ile refikası saat 11 de buraya gelmiş· istismar edilerek ve terfi edileceği va

ler ve istasyonda Roma' dan gelen Kont Ciano tarafmdan kar9ılanınıt - diyle avutularak nihayet hapisane kö-

ıyıce öğrenmek ıstıyor 

Sayın Bayan İsmet lnönU"nün yük- !arda- (Sonu 8 incı sayfada) 
sek himayeleri altında çalışan "Yar- İkı nazır otomobile Von Ribben·,---------·---------------------
dım severler" cemiyeti menfaatine trop'un ikamet edeceği otele gitmiş· ı 
tertip edilmiş olan konser dün saat 21 !erdir. Yolda Faşist teşekkülerinin 
de Ankara Halkevinde büyük bir mu- azaları tarafından selamlanmışlardır. 
vaffakiyetle verilmiştir. Nazırlar, ot•le geldikten biraz 

Yurt yoksullarını himaye ve onla- sonra sokakta biriken halk, Alman 
ra yardım gibi necip bir gaye ile ku- nazırını alkışlamağa başlamış ve Von 
rulmuş ve yedi senedenberi büyük Ribbentrop, balkonda görüşmüştür. 
bir ciddiyetle bu gayeye hizmet etmiş Saat 13 te Alman nazırının terefine 
bulunan yardım severler cemiyetinin şehremanetinde bir öğle yemeği ve
dünkü konseri hazırlamış olmak sure- rilmiştir. 
tiyle de sanat sever Ankara halkına Siyasi görü§melcr yarın öğleden 
ayrıca büyük iyilik yaptığını kaydet- sonra başlıyacaktır. Polonya mesele
mek isteriz. Birçok güzide zevatın sinin görüşmelerin başlıca mevzunu 
hazır bulunduğu konser tam bir mu. teşkil edeceği öğrenilmiştir. Berlin, 
vaffakiyet kazanmıştır. Kıymetli sa· Almanya ile Polonya arasında bir ih
natkarlar Liko Amar, Zirkin, Edvard tilaf çıktığı takdirde İtalya'nın ne 
Zuckmayer dinloyicilerin dakikalarca gibi bir hattı hareket ittihaz ede
alkışını toplamış ve cidden samimi cegını iyice öğrenmek istemektedir. 
takdirlerle karşılanmışlardır. Şimdiye kadar yarı resmi İtalyan ga-

Yüksek gayeyi tahakkuk üğrunda zeteleri, Polonya'ya sadece Hitler ile 
mesai sarfeden Yardım Severler Ce
miyetine, bu vesile ile teşekkür eder
ken sanatkarları da tebrik etmek iste-
riz. 

müzakereye girişmeiği tavsiye et· 
mişlerdir. 

(Sonu 8 inci sayfada) 

İngiliz hükümdarları 
Amerika'ya hareket ettiler 

FRANSIZ NAZIRLAR MECLİSİNİN 

DÜN YAPTIGI TOPLANTIDA 

B. Bonne beynelmilel 
vaziyeti izah etti 

Paris, 6 a.a. -
Nazırlar meclisi, 
bu sabah toplan
mıştır. Hariciye 
Nazırı Bonne, ar -
kadaşlarına beyne! 
milel vaziyet hak· 
kında izahat ver -
miş ve sulhurt ida
mesi ve milletler 
arasında daha iyi 
bir anlaşma husule 
gelmesi için Papa
nın hali hazırda 

sarfettiği gayret -
leden bahsetmiş • 
tir. 

' 

HırıJat lideri Maçek 

Sırp - Hırvat 
görüşmelerinin 

son safhası 
Zagrep, 6 a.a. - Dün, Hırvat - Yu· 

goılav anlaşmalarının Naip Prens Pol 
un tasvibine arzedildiği fakat Naibin 
bunları tasdik etmediği bildirilmiş, 

sonra da hükümet mahfilleri bu ha
beri tekzip etmişlerdir. 

Bunun üzerine Hırvat lideri Maçek 
bu sabah beyanatta bulunarak Başve· 
kille birlikte 27 nisanda tanzim ettik· 
terini ve fakat metin Naibin tasvibi
ne arzettiklerini kati cevabı getirmek 
üzere Belgrad'a gönderilmiş olan An
bazçişin bir cevap alamıyarak yeni 
telkinlerle geldiğini ve bu şartlar da
hilinde Naibin 27 nisan anlaşmasını 
kabul etmediği neticesine varmasının 
gayet tabii olduğunu bildirmiştir. 

Kırkpınar 

güreşlerine 

dün başlandı 

. 1 ilkbahar at yarışları bugün başlı;:-J 

l • ' · 

Londra, 6 a.a. - K1ral ve Kıral i çc bu sabah Buckingham sarayından Portshmoutha 
hareket etmi şl erdir. Or~ ria:ı Kanada ve Amerika'ya gideceklerdir. Kırat ve Kıraliçc, 
arabanın geçtiği yollarda kalabalıl. bır halk kütlesi tarafından hararetle alkışlanmış· 
tardır. (Resm im ı .ı: r< ırU ailesini bir deniz seyahatinde &östcriyor.) 

lran'a giden heyet 
bugün dönüyor 

Dost ve müttefik İran"ın genç vali -
ahdi prens Şahpur ile prense• Fevzi
yc'nin düğün töreninde bulunmak ü-
zere Tahran'a giden heyetimizin { 
memleketimize hareket ettigini yaz - . 
mıştık. Haber verildiğine göre heye
timizi hamil hususi tren saat 10.25 te 1 
Ankara garına muvasalat etmiş bu- I ,,J 
lunacaktır. / ,9, ..... lt~~:...J.~ 

Heyetimiz Adana' dan geçti 
Adana, 6 a.a. - Rana Tarhan'ın ri

yasetinde Tahran'dan dönen heyeti
miz 20.10 da Adanaya gelmiş vali Rı· 
za Çevik, kumandan, belediye reisi, 
emniyet müdürü, askeri kıtalar ve ka
labalık bir halk kütlesi tarafından 
karşılanmış ve uğurlanmıştır. 

ı 

Katarın yarım saat kadar tevakku· 
fu müddetince Rana Tarhan garda 
vali ve kumandanla görüşmüştür. He
yetimizi hamil hususi katar 20.40 da j 
hareket etmiştir. 

İlkbahar at yarışları bugün saat 15,30 da şehir Hipodromunda başlıyacak
tır. Kazanması muhtemel olan atların şans dereceleri hakkındaki yazımız 

7 inci sayfadadır. Yukardaki resim, geçen yarışlarda seyircilerin yarışları 
takip edişlerini gösteriyor. 
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. 
insan ve kültür : 

• • Sulh ıçın s 
Son be§ sene içinde, politika leh

çesinin en çok iptizale uğramıf ke
limesi "sulh" tur. Devlet ndamlan
nın nutuklarında olsun muharrirle
rin makalelerinde olsun, "r.ulh" un 
müdafaası, ilk bakı§ta, bu hareket
lerin gayesi gibidir. Fakat ikinci ve 
daha dikkatli bakııta, "sulh" etra
fmdaki bütün manbk ve demagoji 
tabiyelerinin büsbütün başka bir he
defe varmak üzere yapıldın.ını gör
mek kolaydır. Bu hedef, her defa
aında, muayyen bir memleketin ya
hut memleketler zümresinin men
faatlerini müdafaa etmekten iba
rettir. Yani, ne o beyanat ile maka· 
leler ne de bunlarla birlikte yürütü
len fili ve tehlikeli teıebbüsft:rin ga· 
ye ve hedefi, "sulh için sulh" değil, 
"muayyen bir memleket yahut mu
ayyen bir memleketler zümresi için 
aulh" tur. Buna ki.h "mihver aulhü", 
kAh aadece "İtalyan sulhü', kah "de· 
mokraııilcr aulhü", kah aadece 
"fraıuız aufhü" diyebileceğimiz n
lar olduğu gibi baznn da, ortada 
"aadece aulh" un müdafaa edilme
mekte olduğunu aezdiğiniz halde, 
yapılan müdaf anın ıarahnten ne -
yın ve kimin adına yapılın ktn ol
duğwıu bir türlü kestiremediğin.iz 
zamanlan da hatırlıı.rsmız. 

Mütemadiyen "aulh'' tan bahse. 
dildiği halde "sulh" un h defaam· 
da bir yeni ve bafka t rifinin yıı.· 
pılmaaı, elb tte ki, hnreket nokta
larmm ayn ayrı olmaamd•mdır. E
ğer hareket nokt sı aynı olsa ve 
herkes "aulh için aulh" istese, mÜ§· 
terek bir tarif üzerinde mutabık 
kalmak, elbette ki kolaydır. Güç o
lan, §İmdiye k dar, iote bu "müote
rek hareket noktaaı" ru bulmaktı. 
Gerçi, "insanlık için sulh", "bütün 
İnsanlar için sulh" demek hem ko
laydır hem bütün milletlerce mak· 
bul aayılmaın la:r ı bir hareket nok
tasıdır. Ne çare k bu nokta fazla 
matematik ve f z a mücerrettir. Ve 
bütün marifet, ı a :zari olarak tesbiti 
derhal kabil olan u noktaya birçok 

Büyük bir döviz 
ka~akıılt ı ıebekesi 

keıledildi 
İstanbul, 6 (Te onla) - Yapılan 

bir ihbar üzerine ok şümullü bir dö
vi.z kaçakçılığının t bkikine başlanmış 
ve şehrimizin tanınmış bangerlerinden 
bazılarının yazıh~ eleriyle bankalar -
daki kasalarında • r ştırmalar yapıl -
mıştır. Tahkikatıı göre bundan 3 - 4 
gün eve! alakalı makamlara İstanbu -
lun tanınmış bang erinden bir kısmı 
şebeke halinde ve niş mikyasta dö · 
viz kaçakçılığı yaı makta olduğu ihbar 
edilmiştir. Bu ih ve ileri sürülen de 
!iller üzerinde eve gizli tahkikat ya· 
pan alakadar makr.? lar nihayet gör • 
dükleri lüzum üze ı ıe Vakıfhanında 

yazıhanesi buluna ·r bangerin oda -
&ında ani bir araşt rma yapmışlardır. 

Bu araştırma neti inde baı:ı vesika
lar bulunmuştur. ndan başka gene 
bahse mevzu bang ere ait bazı ban
kalardaki kasalar ndi huzurlariyle 
açılarak tetkik oh 

Bugüne kadar 

zahmetlerle, birçok mücadelelerle 
ve bir o kadar ehemiyetli hüsnü ni
yetle, ameli bakımdan en yakın o • 
lan müıahhas noktayı bulmaktır. 

Bu boş aenelik "sulh demagoji
si", bugün iıte, bu imkanı vermi§tir. 
Şöyle ki, "sulh" derken, en çok ken· 
di aulhlerini düşün n memleketlerle 
az çok herkesin aulhüne uygun bir 
formülü nyan memleketler ıı.raam
da, hem nazari hem ameli bir farklı· 
laşma ve ayrılma meydana ı;elmi§ -
tir. Hele "sulh"' ten bahsettikleri 
halde, bunu bazı millet ve devletleri 
ortadan kaldırmakla telif edebilen 
"sulhçular" ın bu yoldaki gayretleri 
ve pervasızlıkları, nksi görüş ve ka
naatte olan birçok milJet ve devlet
lerin "müşterek sulhun müşterek 

hareket noktası,, nı bulmalarını büs
bütün kolayla§tırmıştır. Çünkü bun· 
lar, kar§ı tarafın manhkmdu. hiç ol· 
mazsa "sulh" ve "zor" mef hunıla
nnın biribirine knnıtmldığmı hem 
tesbit hem isbat ederek: "'Hah! İ§· 
te sulh, her ıeyden önce tecavüz ve 
zor'un aksidir" diyebilmişlerdir. 

Ve bu suretle "tec vüz aleyhine 
bir cephe"nin tC§ekkülü ile birlikte 
"sulh için sulhçu" bir karargahın 
tecemmüü, kabil olmuştur. 

Tıpkı bir münakaşada, aynı 

mefhum etrafında çarpı n kanaat· 
lerin muayyen bir nokta ctrnfında 
kristalize olması gibi, bu boş sene -
lik sulh demagojisi de, nih yet fU 
son aylarda ve bu d sırf bazıları
nın "sulh" hadisesi ile filen tearuz 
mevkiine düşmeleri yahut düşürül
meleri yüzünden, bir durulmaya 
yani sulhün cerçckten ameli bir mü
dafaasına yol açmıştır. 

Sulhu korumanın ilk ameli çare
si, artık herkes için, tecavüzü dur
durmaktır. 

Daha "sulh için sulh" tan, belki 
uzağız; fakat bir şey hem de çok 
faydalı ve medeni bir şey için 
sulh" un, müdafa cephesi teşekkül 
etrniıtir. 

Burhan BELGE 

Dahiliyede milli selerberlik 
umum m ··dür\· ... • kuruluyor 

Dahiliye Vekaleti, Vekalet milli 
seferberlik müdürlüğü teşkilatını ge
nişletmeğe ve bir umum müdürlük 
haline gtirmeğe karar vermiştir. Ve
kalet bunun için bir kanun projesi 

hazırlamıştır. Projeye göre Umum 
Müdiirlük teşkilatı, 100 lira asli maaş
lı bir umum müdür idaresinde 70 lira 

maaşlı iki şube müdürü, her şubede 
35 lira maaşlı ikişer şef ve 25 lira ma-

aşlı birer, 20 lira maaşlı birer memur· 
dan müteşekkil olacaktır. Birinci ıu
be milli seferberlik ve ordu seferber
liğine daır kanun, nizamname ve tali· 
matnamelerin tahmil ettiği işlerle, 

ikinci şube ise hava taarruzlarına kar-
ı pasif korunma kanun nizamına ve 

talimatnamelerin tahmil ettiği işl~rle 

iştiğal edecektir. 

Dinar kasabası m bina 

tahriri bitti 
Dinar kasabasile. 31 köyünde ya

pılan umumi biha tahriri sona ermiş
tir. Bu yerlerdeki binalarda bina ver· 

gileri yeni iradl~r üzerinden tarh ve 

tahakkuk ettirilecektir. 

Halkevinde 

Dr. Hıfzı Veldet'in 
konferansı 

İstanbul üniversitesi medeni hukuk 
doçenti Dr. Hıfzı Veldet'in dünkü 
Halkevi konferansının mevzuu zara -
ra muvafakatin hukuki ve cezai neti • 
cesi idi. C~za kanunumuz, "magdurun 
zarara muvafakati cezayı ortadan kal -
dırır,, tarzında umumi bir kaide koy -
mamıştır. Ancak hususi hükümlerde 
kanun bazı fiillerin takibini §ikayetc 
ve şahsi davaya bağlı kılmıştır ki bun
ların bazılarında mağdurun yeni fiUe 
hedef olanın önceden muvafakati ha
izi ehemiyettir. Konferansçı bu fiille
ri birer birer zikir ve izah etmi , me • 
deni hukuk cephesinde ise mutazarrı
nn muvafakatinin umumiyet itibariy
le haksızlığı bertaraf ettiğini ancak 
kanunun bazı hususlarda ferdi himaye 
etmek maksadiyle muvafakatine ehe • 
miyet atfetmediğini fakat muvafaka -
tin, tazminatın tayininde büyük ehe • 
miyeti olduğunu bildirmiş ve bütün 
vaziyetleri misalleriyle canlandırmış
tır. 

Halkevinde konferans 
Halkevi Başkanlığından: 8-5-1939 

pazartesi günü saat 16.30 da evimiz sa
lonunda Bay Nurullah Ataç tarafın • 
dan yeni şiir hakkında bir konferans 
verilecektir. Bu konferansa herkes ge
lebilir. 

Bina temyiz komisyonu 

ôzalığı 
Bina temyiz komisyonu azasından 

B. Fahrettin Tiritoğlunun Balıke

sir mebusluğuna seçilmesi üzerine bu 
komisyonda açılan 80 lira maaşlı aza
lığa, Adliye Vekaletince 1:arsus'ta 
avukatlık yapmakta olan eski Adana 
Müddeiumumisi B. Abdullah Ruhi, 

Dahiliye Vekaletince Mardin vali mu

avini B. Süleyman Sırrı Aras, Mali

ye Vekaletince de dördüncü umumi 
müfettişlik maliye müşaviri Amir 
Südcn namzed olarak gösterilmişler

dır. İcra Vekilleri Heyeti bu üç nam
zedden Amir Süden'in almakta oldu

ğu seksen lira maaşla Bina Temyiz 
Komisyonunda açık bulunan azalığa 
tayinini brarl:ıı;ıtıcmw,t""'°ır,_ . ._______~-

Transit ge(en müıteil 

maddelerden Belediye istimlaki 
resmi ahnmıyacak 

Dahiliye Vekaleti, bir kısım bele
diyelerin mahallerinde sarf ve istih
lak edilmiyen ve transit olarak geti
rilip sevk edilmiş müşteil maddeler
den istihlfik resai almakta oldukları
nı tesbit etmi ve bu maddelerden is
tihlak resmi alınmamasını belediye· 
lere bildirmiştir. 

Vekalet bu münasebetle valiliklere 
bir tamim göndererek her hareketin 
ucuzluğa, tenzile doğru gitmesi ve 
hangi sebeplerle olursa olsun fiyat 
yüksekliğine sebebiyet verecek hal
lerden tevekki olunması lazım geldi
ğinden bu mühim mevzu üzerinde i -
dare amirlerinin çok hassas davrana
rak buna makfts kararları tasvip et
memelerini bildirmiştir. 

Dahiliyenin hazırladığı tayin 
kararnamesi 

Dahiliye Vekaleti, merkezde açık 

bulunan bazı münhallere tayinler yap
maktadır. Hnzırlanan kararname yük
sek tasdike arzedilmiştir. 

urus 

Hava şehitleri 
töreni programı 

hazırlandı 
Hava ehitleri töreni, her yıl ol· 

duğu gibi bu yıl da 15 Mayıs Pazar 
günü yapılacaktır. Milll Maidafaa Ve
kaleti törene aid proğramı hazırlamış 
ve alakalılara bildirmiştir. Törene 
saat ı ı de Ulus meydanında başlanı
lacaktır. Törene hUkiımet erkanı, ge· 
neraler, ve vazifesi müsait olan su
baylarla askeri memurlar iştirak ede
cektir. Törene ayrıca bando müzika, 
iki bölük piyade, ve bir bölük jandar
ma, bir inzibat kıt'ası ve bir polis kıt'· 
ası da iştirak edecektir. Kıt'alar o 
gün saat 10,45 de Ulus meydanın
daki yerlerini almış bulunacaklardır. 

Çelenkleri talşıyacaklar başta ol
mak üzere tören alayına dahil bando
miizika ve bir piyade bölüğü Türk 
Hava Kurumundan hareket edecek ve 
10,20 de Ulus meydanına gelmiş bu
lunacaktır. 

Törene saat tam on birde başlana
caktır. Başlanğıçta dikkat kumandası 
verilecek ve kıt'alar ve merasimde bu
lunanlar yanm dakika saygı susulması 
selam vaziyetinde kalacaklardır. Say
ğı susulması esnasında abide civarın
daki direğe dikilmiş olan bayrak ya
rıya kadar indirilecek ve sonra yine 
çekilecektir. Sayğı susmasından sonra 
bandomüzika matem marşı çalacak ve 
arkasından bir manğa ihtiram atışı 

yapacaktır. 

Bundan sonra Milli Müdafaa Ve
kaleti Hava Müsteşarlığından, Anka· 
ra Hava Kurumu Merkezinden ve 
Cümhuriyct Halk Partisinden birer 
zat nutuk vereceklerdir. 

Ulus meydanındaki bu törenden 
sonra Ilacıbayrama gidilerek buradaki 
hava ehitlerinin mezarlarına çelenk 
konulacaktır. Ayni heyet, Anafarta
lar, Çocuk sarayı, Samanpazarı, Ha
n1amönü ve Cebeci yoliyle şehitliğe 
gidilecek ve bir bölük askerin saygı 
vaziyeti, lıandomüz:ikanın matem ha
vası içinde hava şehitlerinin mezar
lanna çelenk konulacaktır. 

Radyoloji, radyom ve elektrik 

tedavi müesseseleri 
nizamnamesi 

İcra V kill ri HcYcti. r:u'lvoloji. 
r.iayom ve elektrikle tedavi müesse-
seleri hakkında ki nizamnameyi ka
bul etmiştir. Bu nizamnamede mün
hasıran röntgen şuası vasıtasile teş

his veya hem teşhis ve hem tedavi 
yahut radyom veya radyom emanasyo 
nu yahut radyom mürckkcbatı ile ve
ya her türlü elektrik aletleri ile teda· 
vi yapan müesseselerin bina vasıflar! 
ve hastalar ile mütehassıları ve orada 
çalışan veya bulunan başkalarını e
lektrik cereyanı ve röntgen şuaı ve 
radyom arızalarından koruyacak ter
tibler ile bunlara aid levazımın şart
ları ve radyom için bir müessesede 

bulunması tazım gelen en az miktar 
ve elektrik ile tedaviye mahsus alet

lerin vasıf ve şartları esaslı bir şe
kilde tesl.ıit olunmaktadır. 

Çağn 
• * iskan kanunu muvakkat encü-

meni yarınki Pazartesi günü umumi 
heyetten sonrıı toplanacaktır. 

* Milli Müdafaa Encümeni yar111-
ki Pazartesi gii:ıü umumi hey'ct iç
timaından sonra toplanacaktır. 

* Arzuhal encümeni Pazartesi gü· 
nü umumi heyetten sonra toplana
caktll. 
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İnhisarların sene i 
50.763.260 liraya 1 

el iri 
sel • 

Yeni mali yıl bütçesi Kamutay'da 
bu hafta içinde r:nüzakere edi1ecek 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünıiin yeni sene bütçesi, Kamutay 
bütçe encümeninin tetkikinden geçmiştir. Bu hafta içinde umumi 
heyette müzakeresi muhtemeldir. 
Bütçe encümeninin varidat olarak teklif ettiği miktar 50.763.260 

liradır. Masraf yekunu da 8.656.468 liradır. Hükümetin projesin
de varidat 49.466.000, masraf 7.370.354 liradır. 

Bütçenin masraf faslı: 1 
Bütçe encümeninin tadil ettiği ra- 1 •T 

kamlara göre bütçede memur ve müs
tahdemler ücret yekünu 3.618.000 li -
radır. Merkez ve taşra masrafları 

661.000 liradır. Daimi memurin har
ciralu 70.000, muvakat memurin har
cirahı 45.000 müfettişler harcirahı 

• 
ın rve 

r 
50.000 ; tecrübe, ısliih ve müba- Ziraat Bankasında: 
dele masrafı 80.000; kaçağı kovalama 
ve tütün ekimi masrafları 445.000; sa
bit kıymetler masrafı 623.000; yaprak 

Açık bulır.nan Zirat Bankası U • 
mum müdür muavinliğine ayni banka 
ticari krediler .müdürü B. Hulki Alis-

tütün depo ve imalathaneleriyle tütün bah'ın tayini yüksek tasdike iktiran 
ve müskirat fabrikaları ve tuzlalar etmiştir. 
memur ve müstahdemler ücreti Devlet Şurasında açık olan birinci sı 
1.162.260; yaprak tütün depo ve ima- nıf mülazimliğe ikinci sınıf mütazim· 
lathaneleriyle fabrikalar kirası 75.000, lerden B. Hidaye;t Sanel tayin olun
fabrika, atölye ve imaliithane bakım muştur. 
işletme evleri ile tuzlalarda çalışan 
müstahdem işçilere ve çocuk yuvaları- P. T. T. Umum Müdürlüğünde: 
na yardım 60.000; yabancı mütehassıs 
ücret ve harcirahları 45.000; şarapçıla
ra verilecek prim 5.000; sergilere işti
rak ve propağanda masrafları 390.000; 
yabancı memleketlere staj veya tahsil 
için gönderileceklerin tahsisat ve har 

Açk bıılnan 80 lira maaşlı Posta 
Telgraf Umum Müdürlüğü Baş mü
fettişliğine İzmir P. U'. T. Müdürü B. 
Tevfik Dinçel yetmiş lira maaşla ta
yin edilmiştir. 

cirahı 20.000; memurlar ikramiyesi Tapu ve Kadastroda: 
50.000; tekaüt sandığına iştirak 
215.000; geçen ve eski yıllar borçları 
115.000; müskirat ve şarap fabrikaları 
inşa ve tesis masrafları 7 50.000; Cüm
huriye t Merkez Bankasına verilecek 

Beyoğlu Tapu Sicil muhafızı B. 
Talat Doğu Diyarbakır gurubu tapu 
sicil müdürlğüne terfian tayin edil
miştir. 

itfa karşılı ğ ı 85.708 liradır. Maarif Vekaletinde: 
İnhisarlar idaresinin 938 bütçe ka

nununun dokuzuncu maddesiyle mü
tedavil sermayeden sarfına mezuni -
yet verilen 950.000 1; ..... -1~- '--11--• 

mıyan ve Kullanılıp da bütçe masraf-

Açık bulnan Bingöl Vilayeti ma
aarif müdürlüğüne İçel Vilayeti ilk 
tedri!@t mlifetti§lerinden B . Arif Do
gan Uenç tayıu v.... ._ .... ,, 

lar1yle xapatılan kısımların fabrika, Ticaret Vekaletinde: 
tuzla ve imalathanelerde yapılacak in
şaat ve tesisat ile fenni şartlar ve te
sisatı havi her nevi yaprak tütün, ba
rut ve patlayıcı maddeler depoları a
lım ve inşma için 1939 yılında sarfı. 
na Gümruk ve !ılhisarlar Vek5leti 
mezun olacaktır. Bu suretle sarfolu
nacak paralar her yıl sonunda bütçe
nin umumi tasarruflarından kifayeti 
nispetinde mahsup olunacaktır. 

Karşılığı 1940 mali yılı inhisarlar 
umum müdürlüğü büdçesine konula • 
cak olan şarap ve rakı fabrikalarının 
inşası için 939 mali yılı büdcesine ko· 
nulmuş olan tahsisata iiaveten 600.000 
liraya kadar geçici teahhüdc girişmi
ye Gümrük ve İnhisarlar Vekili me • 
zun olacaktır. 

Varidat kısmı: 

İnhisarlar idaresinin 938 büdçesin -
de tahmin olunan varidat 48.239.500 li
ra idi. 938 sonunda bu tahmin 2.276.386 
lira fazlasiyle tahakkuk etmiştir. Bu 
fazlalık muhtelif inhisar maddelerinin 
satış karından ve milli müdafaa vergi
si hasılatından vuku bulmuttur. 

Büdçe encümeni, inhisarların tütün, 
tuz, müskirat, barut ve patlayıcı mad • 
delerden temin edeceği gelirin 
45.703.260 lira olacağını tahmin etmiş
tir. Bu mikdar geçen sene 43.413.500 
lira idi. 

Varidat kısmında diğer kaynaklar 
şunlardır: 700.000 muhtelif rüsum, 
50.000 lira para cezaları, 260.000 türlü 
gelirler, 50.000 istirdad, 4.000.000 tü -
tün ve müskirat müdafaa resmi. 

Yekun 50.763.l60 lirayı bulmaktadır. 

İzmir Türkofis Müdürlüğüne tayin 
edilmiş olan ataşe komersiyal B. Mu
zaffer Türkofis ikinci reisliğine ta
yin edilmi , Türkofis ikinci reisi B. 
Cemal Ziyada l stanbulda yeniden teş
kil olunan mıntaka ticaret müdUrlU
ğünü yapmak Uzere şimdilik eski va
zifesi olan İstanbul Tilrkofis Müdür
lüğüne tayin olunmuştur. 

Bir köyümüz selden 

zarar gördü 
Şehrimize gelen malCımata göre, 

Yozğat Villiyeti içinde Salmanlı na· 
hiyesine bağlı terzili köyilne yağan 

şidetli dolu ve yağmurlnr neticesinde 
23 eve ait 138 divar yıkılmış ve du· 
varlarını seller götürmüştilr. Bağ ve 
bahçeler sel altında kalmış ve zarar 
görmüştür. Zararın tesbitine devam 
olunmaktadır. 

Bazı yerlerde yağmur 

gene devam etmektedir 

şebeke dört bange en müteşekkildir. 
Bunların dahilde u k parasının kıy · 
metini koruma ka nuna muhalif ha
reket ettikleri ve azı komşu memle -
ketlere daimi sur< döviz kaçırdık -
ları anlaşılmaktad r Tahkikata sıkı 
bir surette devam o unmaktadır. 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı Dün şehrimizde hava kapalı geç
miş, çisenti şeklinde aralıkla yağış ol
muştur. Rüzgar cenubi garbiden 3 
metre hızla esmiştir. En yüksek ~u
hunet 24 derece olarak kaydedilmiş

tir. 

Umumi Valilikler teıkili 

doğr değil 
Son günlerde ızı İstanbul gaze-

teleri hükumeti umumi valilikler 
teşkil edeceğini yazmışlardı. 

Alakadar dai terden yaptığımız 
tahkikata göre u umi valilikler teş
kili için halen t arrür etmiş bir ey 
yoktur. İstanbul gazetelerinin bu hu
&usta yapmış old lan neşriyat birer 
tahminden ibare r. 

Kıral Zogo'nun gezintisi 
İstanbul, 6 (Te fonla) - Kırat Zo· 

go bugün Boğazi nde bir gezinti yap
tı ve bu arada öğ yemeğini Arnavut· 
köyündeki bir lokantada yedikten son
ra Sarıyar'daki Çırçır suyuna gezmi
ye gitti. 

Maraş' ta dolu yağdı 
Maraş. 2 a.a. - Adana istikame· 

tinden gelen şiddetli bir dolu Andirin 
kazasının bazı köylerinde bir çok ha -
sarat yapmıştır. Hasaratın tesbiti için 
feUiket mahalline memurlar gönderil
miştir. 

Mizah ! 
Matbaaya ugrıyan mütefekkir 

bir ameTikalı dostum söz arasmda 
dedi ki: 

- ÇoktanbeTİ sizi görnıedim. 

Şimdi gazetede ne yapıyor, rır yazı
yorsunuz? 

Ona "Yankılar., ~üwnunda miza
hi fıkralar yazdığımı söyleyince 
bu zat sordu: 

- O halde söyleyiniz! harp ola
cak mı, olmıyacak mı? 

Kendisine tekrarladım: 
- Fakat ben, mizahi yazılar ya

zıyorum, dedim, bu sual sorulsa so
rulsa, siyasi yazılar yo.zan muhar
rir/erimize sorulabilirdi. 

Şu cevabı aldım : 
- Mizahi yazılar yazdığınızı öğ

rendiğim için bu suali size sordum 
ya! Bu mevzu etrafında söylenen 
ciddi sözleri, siyasi makaleleri o
kuyorum. Bunlardan bir hüküm çı
karmağa imkan yoktur. Olsa olsa, 
bunu mizahla uğra§anlar bilecekler! 

T. l. 

Haber gazetesinde bir arkada
§ımız "Bir cihan harbi arifcsind~ 
miyiz?" başlığı altında bir po1iti
ka makalesi yazmış. Bir buçuk 
sütun tutan bu makaleyi başından 
sonuna kadar okuyamadıfım için 
sualin ne cevap aldığını bilemiyo
rum. Fakat bu muharrir arkada
§ın soyadı "Dalkılıç" olduğuna 

göre c vap, "arif esindeyiz 1" iıe 
yakı§ık almı§tır. 

Gümüş ve altın! 

Ajansın bir telgrafı: 

"Nevyork, 4 (a.a.) - Federal 

Reserve Bank'n göre dün Ameri

ka'ya 9,463,000 dolo.r kıymetin

de altın gelmİ§tİr. Bunun 9 mil· 

yon 371 bini fngilterc'den gelmit· 
tir.,, 

lngilizler "sö2 gümü§, sükut 
altındır,, derler. B. Ruzvelt'in 
mesajından sonra bir takım hü
kümetler de sükut etmekle aca· 

ba gene Amerika'ya altın mı gön· 
dermiş oldular? 

Katil Vaydman 

ismi, resimleri, işlediği cina

yetlerin t f ailatı uzun bir müddet 

bütün dünya gazetelerini iıg 1 
etmiı o) n k til Vaydman'ın al
man tabiiyetind n çıkarıldığını 

almnn resmi gazetesi yazıyor. 
Alm n tabiiyetinden çıkan bu 

adam, yakında - yeni alman ta

birini kullanalım! - "hayat sa· 
hası" ndan da çıkacaktır. 

Leh ııP. alevh! 

Bıçnre Lehın şimdi aleyhinde. lehinde 
Hnlkin olunur bir nice söz guı fcminden 

Lehistan, vaktiyle de Avrupa
da günün meselesini te§kil ettiği 
zaman bir osmanlı ıairinin yazdı
ğı kıt , yukarıki mıualarla batlı· 
yordu. 

Şimdi de lngiltere'nin Lehis· 
tan'ı 1ıaranti altına almasına mu
kabil, Almanya'nın 8. Bck'in ce
vap nutkundnn sonra Lehistan 
hududuna asker yığdığını billi
ren haberler alıyoruz. 

Gene bir leh ve leyh mesele
si! 

Su ve süt! 

Bir arkadaşım, bir lrıtanbul 

gazetesinin ilk sayfasında "Bo· 
zuk üt meselesi" ba~lıkh bir ha· 
berle "lııtanbul'un suları" başlık
lı bir anket ilanının yanyana çıktı

ğına iıaret ederek dedi ki: 

- lstanbul'un sulan il~ sütle
ri, tuhaf değil mi, gazete r.Ütun

larında bile biribirinden ayrılmı· 
yorl 

Yurtda hava Orta Anadolu ve Ak
deniz kıyılarında kapalı ve yer yer 
yağışlı, Karadeniz kıyılarında kapalı, 
diğer bölğelerde umumiyetle çok bu
lutlu geçmiştir. 24 saat içindeki ya
ğışların metre murabaına bırakdık
ları su miktarları Çorluda 5, İstan
bulda 4, Kocaeli ve Bursada2, Edre
mitde 23, Kemalpaşada 22, Susurluk
da 13, Bergamada 9, Manisa ve T ur
gutluda 7, Balıkesir, Muğla, Dikili 
ve Aydmda 6, Nazillide 2, Çanakka
lede 1, Simavda 20, KUtahya ve U
şakta 6, Eskişehirde 1 kilogramdır. 

Rüzgarlar bütün bölgelerde cenup
dan Akdeniz kıyılanı cenup doğusu 
Doğu Anadolucla saniyede 3, diğer 
bölgelerde en çok 11 metre kadar 
hızla esmiştir. 

En düşük suhunetlcr sıfırın üs
tünde Karsda 2, Vanda 5, Erzurumda 
8 derecedir. 

En yüksek suhunetlcr de Kayseri 
ve Antalyada 27, diyarbakırda 28, A· 
danada 30 derece olarak kaydedil
miatir. 
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Beck cevap veriyor 
r Alman devlet reisi Hitler, geçen 
cuma günü söylediği nutukta en 
çok İngiltere ve Polonya ile mefgul 
olmu§tU. Almanya, İngiltere ile 
1935 senesinde imzaladığı deniz 
mukaveleaini feshettiği gibi, Polon
ye ile 1934 senesinde aktettiği mu
kaveleyi de feshetti. Bundan sonra 
da alman matbuatı, Polonya "ya kar
ı• çok ıiddetli bir ne§riyat taarru
zuna geçmiılerdir. O der<ıcede ki 
Polonya - Almanya müna~ebetleri 
bucün Avrupa sulbünü tehdit eden 
meselelerin batında geliyor. Hitler 
nutkunda Polonya hakkında fU it
tihamlarda bulunnıuıtu: Almanya 
tarafından Danzig ıehrinin Te Kori
dor meselesinin halli için yapılan 
makul teklifi kabul etmiyerek, 1934 
mukavelesinin hükümleriyle telif 
kabul etmiyecek tekilde fngiltere 

ile anlaımıt olmak. 
Polonya hariciye vekili Beck, bu 

ittihamlara cevap Yermekte gecik -
medi. O da Polonya parlamentosu -
nu tophyarak, söylediği Führer u
aulü bir nutukta Polonya'nrn noktai 
nazarmı dünyaya izah etmitlir. Hit
ler'in ve Beck'in söylediklerini bir 
araya getirdikten sonra Polonya -
Almanya ihtilafının nasıl çılttrğı an· 
laşılmaktadır. Polonya, Almanya'
ya 1934 anlaımaaiyle ba{?lanmıı
tır. Bu mukavele, on sene için yapıl
dığından ve henüz bu müddetin bet 
senesi geçmit bulunduğundan Al
manya'nın statükoyu deği~tırmeğe 
hakkı yoktur. Bununla beraber, iki 
taraf anlattıkça, her teY yapılabilir. 
Almanya, durup dururken, martm 
içinde Polonya'ya şöyle bil" teklifte 

bulunmuı: 
1 -Danzig ıehrinin Alrnanya'ya 

geri verilmesi, 
2 - Koridordan ıarki Prusya'ya 

geçmek üzere, ekstratcritoriyal 
haklan haiz olmak üzere Alman· 
ya'ya bir geçit verilmesi, 

3 - Danzig'te Polonya'ya ait ik-
trsadi hakların Almanya tar,fmdan 

tanınması, • ..uovakya'nın Almanya, Po· 
lonya ve Macaristan tarafından 
müıterek garanti altına alınması, 

ULUS 

DÜNYA HABERLERİ 

B. BEK'İN VERDİGİ NUTUKTAN SONRA 

Varşova "söz sırası şimdi 
Berlin'e gelmiştir ,,diyor 

Berlin Leh tezini 
kabul etmiyor 

Leh Cüınhurreisine 
tam salahiyet veriliyor 

Berlin, 6 a.a. - Siyasi mahfillerde Bek tarafından Varşova. 6 a.a. - Diyet meclisinin teşı ii komisyonu, 
Danzig hakkında ileri sürülen tezin kabule şayan ol- Cümhur reisine verilecek geniş saHihiyetler kanununu 

madığı, çünkü bu tezde milletlerin mukadderatların:ı müzakere için toplanmı§tır. 
hakim olmak haklarının nazarı itibara alınmadığı be - Başvekil muavini Kwoiatkowski bugünkü karışık 
yan edilmektedir. vaziyetin esasen mahdut olan bu sa15hiyetlerin veril-

Bizzat Beck'in itiraf ettiği veçhile mühim bir ekse· mesini i tilzam ettiğini kaydeylemiştir. 
riyeti alman olan Danzig şehri bu hakkından vaz geçe· Proje meclisin 9 mayıs içtimaında muzakerc edile· 

mez. cektir. 
Danzig şehrinin bir Leh nehrinin mansabında bu· Sakin, enerjik ve vakarlı mahiveti bütün hükümet 

lunması dolayısiyle polonyalıların bu şehir üzerinde ve muhalefet gazeteleri tarafında~ teslim edilen B. 

hakları bulunduğunu iddia eden leh -------------- Beck'in nutkundan sonra hükümet 
tezi de kabule şayan görülmt'mekte --ı 1 mahfillerinin gorüşiı şu suretle huia-

dir. Çünkü bu tez. her yerde tatbik e- Parı·s basını sa edilebilir: 
dilecek olursa, bütün Avrupa'yı alt üst edebilir. Söz ıırası Berlin'de 

Deutscher Dienst gazetesi., "Bek d• 1 Söz şimdi Berlin'e aittir. Almanya 
ba!tan savuyor,, başlığı altında neş· nutku tak ır e takip etmek istediği yolu seçecektir. 
rettiği bir yazıda Bek' in beyanatını Polonya bu intihabı, kendisine ve dün-
uzun uzadıya tahlil ediyor. yaya karşı vazifesini yapmakta oldu -

Gazete evelemirde Bek'in iddiası- k ı gu kanaatiyle beklemektedir. 
na rağmen Danzig meselesinin 1938 arıı ıyor Bütün matbuat, Hariciye Nazırı 
te!rinievelinde ve 1939 kanunusani ve Be<:k tarafından dün diyet meclisinin 

Paris, 6 a.a. - Gazeteler. Polonya h · · · · d ı martında yapılan Leh - Alman görüı- eyetı umumıye ıçtımaın a yapı an 
Hariciye Nazırı Beck'in dün söyledi- b ~ hah t kt d" 

melerinde mevzuu bahis olduğunu eyana~tan se me e ır. ği nutku müttefikan takdir ediyorlar. G t 1 t dd"d t d t 
bildiriyor ve İngiltere yaptığı anlaş- aze er • ere u e me en as -Pietri, "Le Jour" gazetesinde diyor · tt"kl · b be t "lk f l 
madan beri Polonya'yı şiddetle ten- vıp e ı erı u yana ı ı say a a -

ki: kit ederek diyor ki: onda aynen dercetınekte ve §eklen 
"Hakkın ve mantığın kendi tara - lh k ı b b k 

Polonya, bu anla•ma ile Bertin ve su çu ve sa ın o an u eyanatın pe 
::r fında olduğunu bilen Bek, Avrupa. k ~ b' ı 1 ld M h 

Varsova münasebetlerinde kuvete mü· atı ır ton a yapı mış o ugu usu -
racaat edilmemesini e~ arzu· nın yavaş yava§ unutmağa ba§lamı§ sunda ittifak eylemektedirler. 

olduğu mutedil ve terbiyeli bir lisan G l p 1 • B 1 k 
sunu göstermit ve bu •uretlc de Al- azete er, o onya nın a tı üze-
man - Lc:h muahedesi esastan Sri bir kuıtşnmakla iktifa etmi§tir.,, rindeki müruru zamana tabi olmıyan 

"Ffgaro" gazetesi §Öyle yazıyor: '·fth d k 
hale gelmittir. Bek, alman tf'klifleri- haklarından ucı se er en kullandığı 

"'Bek'in beyanatını tamamiyle, ka- ı· k · · · 
nin Polonya tarafından reddedilmesi ısanın atıyetıne ışaret etmekte ve yıtsız ve şartsız olarak tasvip ederiz. b'' ·· 1 h ·11 • • B k'' k 
irin delil gösterememiıı, bilakis Al· utun e mı etının ec ın nut un-
:ı :ı Bundan daha açık ve bundan daha d b · manya'nın Danzig'i bir taraflı olarak a ahsettıgi tezleri benimsediğini i-

makul bir lisan kullanmak imkansız-

5 - Polonya ile Almanya ara· 
smda Polonya hudutlarını garanti 
eden yirmi bet senelik bir mukavele 

imzalanması. 
Bu teklifin, Çekoslovkya'ya indi· 

ilhak etmek ve Polonya'nın denize lave eylemektedi.rler. dır. Bu pürüzsüz lisan, Daladiye'nin B~ •· ı rıkmaaını zorlamak istediğinden baha utun gazete er, ilk sayfalarına 
:ı dün "bugün Avrupada mevzuubahs o- B k'' · 
etmek suretiyle alicenabane bir tarz· ec ın resmim koymuşlardır. lan yegane mesele tahakküm mü yok-
da yapılmıt olan alman tekliflerine sa teşriki mesai mi?,, den ibaret ol_ Müna.ebetleri bozan 
ka111 iftirada bulunmuştur. duğuna dair söylediği sözlere tama - Polonya değil 

Polonya hükümeti ordusunun fuzu- · 1 d li olarak seferber tutulmasına nihayet mıy e uygun ur. Hüklimet organı olan Kurjer Po-
Pötit Parisien'e göre, Bek'in nutku ranny diyor ki: 

vermek arzusunu göstermemekle be- k ~ k · i b k d gere manevı gere sıyas a ım an "Polonya, Almanya ile iyi kom§U-
raber Varşova hükümetinden Hitler- hakkın ne tarafta bulunduğunu açık- luk münasebetleri idame etmek isti -
in muallak meseleler için muslihane ça göstermiştir. yor. Fakat bu münasebetleri bozan ken 
bir tarzı hal bulunması hakkında te- Epok gazetesi Polonya Hariciye disi olmadığı için düzeltilmesi de 
mayüllerini göz önünde tutan bir jes- Nazırının nutkunda çok mühim gör - kendisine terettüp etmemektedir.,, 

te hala intizar edilmektedir. düğü bazı telmihlere temas ederek 
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İKDAM 

Sürüncemede kalan davalar 
İnkılabın meşalesı sütunu muharriri, 

basit bir divanın bir buçuk &ene &urdu -
günden iikli.yet eden bir muharrire hak 
vererek, bıı:de davaların, hazan ışi uzat· 
mak istıyen davacılar yuzunden de su
runcemede kaldıgını &oyluyor ve bunun 
onune geçmek içın, hakimleri, davanın 
evrakla ve idari kısmiyle uiraşmak kul· 
fetinden kurtarmak luzumunu ileri suru
yor. 

TAN ----
Almanya niçin teli.ı ediyor? 

M. Zekeriya Sertel, bu başmakalede, 
alman harıciye nezaretinin Iikirlerıni 
ne3reden Correı.vondenz Dıplomatıka • 
lı!azetesınin 'l'urkıyeye ait yazısında, Tur
kiyenin kendi menfaatlerini müdafaa i
çin girıştiği muzakereler karşısında Al
manyanın duyduı:u telhla bogazların a
nahtarını istediii gibi kullanması ihti -
maline karıı gosterdigı tehdidin bariz 
olarak gorunduğunu soylliyor ve diyor 
ki: 

•• Alman gazetesi şunu bilmelidir ki, 
Cumhurıyet Turkıyesi eski Osmanlı im
paratorluı:u devrıııdeki Turkiye degil -
dir. Bugunkiı Turkiye, memleketin men
faatlerini mudrik, ve menfaatleri korun
masını bilen bir hukumetin elindedir. 
Bunun için de hariçten telkin ve direk
tif almıya ihtiyacı yoktur . ., 

YENİ SABAH 

Almanya çenber içinde 
Huseyın Cahit Yalçın, bug\ınkıi baş· 

makalesınde alman siyaset adamlarının, 
Almanyayı çenber içıne almış telakki et
meleri bir mani halıne geldıgını, alman 
milletinin de, kendisini haınane bir &ui -
kasde maruz eordugunu ıoyluyor ve al -
manlann hakikaten boyle bir vaziyette 
olup olmadıklarını araıtırıyor. 

Müsellah, fakat bitaraf 
Her sabah slİtununda Cemalettin Sa

racoglu, alman hariciye nezareti organı 
olan ııazetenln Turkıye hakkındaki neş
rıyatı munasebetıyle yazdıgı yazıya ce -
vap olarak "sulh esası ıçınde butun mil
letlerle dostuz. Fakat mUıellih, icabında 
seferber, fakat bitarafız. Başkalarının 
keyfi ıçin kanımızı dokmiyeceğiz.,, diyor. 

Telif eaer 
Murat Sertoğlu, §İmdilik bu kadar siı

tununda, neıriyat kongresinin telif ese
re layık olduı:u ehemiyeti vermedigin -
den ıikliyct ediyor ve hukümetin yurd 
resimleri almak üzere ressam, halk şar
kı\an toplamak uıere musıki heyeti yol
ladığı, bu yuzden biq;ok masraflar ya -
pıldıgı halde, mesel&. yurd hikbeleri ya
zan bir müellifin kitabını basacak tabı 
bulunamadıiını ıoylu1or ve hikiyeciye, 
romancıya bu vldide imklnlar verilmesi
ni istiyor. 

CUMHURİYET 

Bir yazı üzerine 

• 
rı 

a.a. Matbuat Servısi 

SON TELGRAF 

Almanya'nın müşkül vaziyeti 
Etem izzet Bcnıcc, başmakalesinde, 

gunun en muhım sıyası hidıscsınin, Leh 
Haricıye Nazırının cevabınd n sonra Al
manya'nın al ca ı vazıyet ve verecegi 
karar oldu unu soylıyerek, Almanyanın 
Polonyaya karşı harekete mı gcçecegı, 
yoksa muzakere m sa mın ba ına mı o -
turacagını butun dunyanın merakla bek
ledigini yazmaktadır. 

içtimai sigorta 
Huseyın Avni ımzalı bu yazıda, ame

le için ıhdas edilecek ıçtımai sigortanın 
işsizlık şubesi dahıı ziyade kafa ıle çalı • 
şan kımsclerı lakadar ettıgi soylenerek 
mali muessesclerın memurlarına arasıra 
yol verilmesı kcyfıyetini mısal olarak 
zikreyliyor, içtimai sigorta teşkilatının 
kurulmam sı sosyal hayatımızda bır nok
ııan olduğunu ızah ediyor. 

Çocuk halindeki kitapçılığımız 
ıçrn 
"Akşamdan Akşama" sutununda, Va -

Nu, Peyamı Saf:ının. ne riyat ı'ı ıçın ma
li muesseselerın yardımını temın cunek 
luzumuna daır yazdıgı fıkrayı ele alarak 
kitabı bir çocu a benzetiyor ve annesı o
lan Maarif Vekaletinin sutu yetışmiyor· 
ııa ona, mali muesseselerden sut nineler 
tutmak teklifinin docru olduı:unu, fakat 
bu ı;ocugun çifte çı!te dadılara da ihtiya· 
cı bulundu unu yazarak mahallelerde ve 
köylerde, ev adedine göre yeni kitap sa
tın alan kutuphanclcr tesısıni, memurla
rın senede kar; kıtap okuduklarının sıcil· 
lerine yazılmasını, mues eselerin cahş -
tırdıklan insan nisbetınde kutuphaneler 
bulundurmalarını, her yuz kitap bııikti -
rene bir kıtap hedıye edilmesıni teklif e
diyor. 

Barem kanunu 
Ankaradan aldığı bir telefon haberl· 

ne gore, yeni barem kanununun budçe en
cumeninde muzakcresıne ba!ilandıgını, 
projenin bu içtım devre ınde meclisten 
çıkarılarak malı sene ba;ıından itıbaren 
tatbık edilecegını yazıyor. 

SON POSTA 

Kitap ve köylü 
E. Talu, "Sozun kısası, ,sutununda, 

Ankara neşriyat sergısınden kıtap satın 
alanların en Çl)k köyluler"Ve halkın ınuı. 
vazi tabaka ı oldu unu oyliyerck, harf 
inkıl hının bu me ut semeresını t ebaruz 
ettiriyor ve ne;ırıyat kongresinin amaç -
!arından biri de bu mesut neticeyi daha 
şumullendirmek olacagını, bılhassa kita
bı ucuzlatıp çoğaltmak ve yayım işim ae· 
rf ve ameli bır hale koymak sayesinde 
k!iylilyü. teşnelık gosterdıgı ırfana eriş • 
tırmek ımkinı bulunacağını "zah ediyor. 

Almanya ile Rusya, lngiltereye 
kartı anlaııyorlar mı? 

rilen darbenin akabinde yaplldığı 
hatırlanmalıdır.Almanya butün dün 
yada endite uyandıran bu darbe Ü • 
zerine Romanya'ya da bir takım 
tekliflerde bulunmuıtu. Ve ltalya'· 
nm da bazı teıebbüaler için hazır· 
lıklarda bulunduğu rivayet edil
ınekte idi. Polonya, on sene için me· 
l'İ olan 1934 itilafiyle statükonun 
tnüemm• olduğuna inanll'ken, an
&ızm bu teklif karıısmda kalınca, 
ktırdı. İngiltere, Alınanya'nm ta· 
kındığı tehditkar ·n'&iyeti uzaktan 
&eyrediyordu. Polonya'nın alman 
t.zyiki kar111mda Çekoslovakya gi
\i teslim olmaarndan korktuğu için 
lııgiltere hükümeti, Polonya'ya ca • 
"-nti verdi. Polonya da lngiltere'· 
den gördüğü bu alakadan cesaret a-
1-..ak alman teklifini reddetmemek-
1• beraber, yeni bir teklifte bulun· 
dıa. Bu teklifte : 

Deutscher Dienst gazetesinin bu Almanya'nın Rusyaya karşı bir taar _ Bir gazetenin bCJ§lığı 
yazısı bu sabahki bütün gazete tef - ruz hususunda Polonya ile birlikte Gazeta Polska, ~öyle bir başlık koy 

sirlerinin aıağı yukarı aynıdır. buna ait şartları görüşmek istediğinin muştur: anlaşıldığını yazıyor. " Ne pahasına olursa olsun sulh 

Nadir Nadı, bu bqmakaleıinde, al -
man ~ariciye nezaretinin organı olan ga
zetenın neşrettiği Tıirkiyeden bihis ya
zıya cevap vererek, Tiırkiyenin, bitaraf
~ı~a verdiği ehemiyeti, iıtiklalini, s;izdi· 
ıı. hareket hattından kimaeye hesap ver· 
~ıye mecbur olmadığını, falan veya fi -
lan ~epheye &İrmek istiyorsa bunu, men
faatine oyle uysun geldiii için böyle 
yaptıcııım ıbyluyor ve genç Türkiye 
cümhuriyetinin başında tehdidden Jı:or • 
kan yahut bir kaç kuruşluk menfaat kar
şılıiı .ola~~k. milli kudretini kiraya ve -
ren b.ır hukumet tasavvur etmenin gens; 
Turkıye cümhuriyetini tanımamak de -
II!ek olduğunu ilive ederek "vazıyetimi
zı A.lmanya_nın keyif ve arzusuna göre 
tanzım etmıye ve kendi menfaatlerimi:ı:i 
Almanya'nm menfaatlerinde aramıya 
~~cburmuşuz ıibi neıriyatta bulunmalı: 
ılu devlet araaındaki doııtlulı: hesabına 
faydalı bir hareket ıayılmaz.,, diyor. 

Muhittin Birgen, "Her gun,, ıutunun
da, Sovyct Hariciye Komiseri Litvinof -
u~ istifası! Rusyanın butun kuvetleriyle 
d~nya polıtlka harbına i'tirak ettigini ve 
sıyaset sahasında yepyeni bir vaziyette 
bulundugunu aşikar olarak gosterdiğini 
yazarak, bu yeni vaziyette Almanya ile 
Rusyanın anlapnaları ıhtımah olup olma
dıgını tetkik ettikten sonra boyle bir an
laşma vukuunda Turkiyenin kendiııne ye· 
ni bir huzur ve emniyet kombinezonu bul
makta ısla guçluk çekrniyecegini Ulve e
di1or. 

tini tahdit eden ekstrateritoriyal İm· 
tiyazlar veremez. 

Polonya hariciye vekilinin ceTa -
bı, mukni, vakur ve mutedildir. Ve 
Almanya ile müzakere için kapıyı 
açık bırakmaktadır. Böyle olduğu, 
nutkun Almanya' da intiıarma der -
hal müsaade edilmemesinden de an· 
laıılıyor. Halbuki Hitler'in nutkunu 
Jjolonyahlar radyolarla dinlemiıler· 
di. Şimdi bu ıartlar altında akla ge· 
len ıual ıudur: acaba Almanya, ne
den lnıiltere'ye ve Polonya'ya bu 
derece hiddet etmiştir? lıin iç yüzü 
ıudur ki, Almanya'nm hiddeti, Dan· 
zig meaeleaini hedeflerine uyıun 
ıekilde halletmeie muvaffak olma· 
ması değildir. Bu meıeleyi hallet· 
meie teıebbüs ederken, Poionya'yı 
kartı tarafa kaçırmıf olmasıdır. Al
manya için bugün artık Danziı ve 
koridor meselesi yoktur; Polonya • 
İngiltere anlaımasının doğurduiu 
vaziyet vardır. Fakat Almanya bun
dan bahsetmiyecek, Danzig ve Ko
ridor' dan bahsedecektir. 1904 ln· 
giliz - Framız itilafı aktedildiği za· 
man da Almanya hükümeti için asıl 

.ı - Danzig'in Polonya için ehe· 
~'Yetti bir iktısadi mahreç olduğu, 
~at bu meselenin Almanya ile ıö-
tiİtiilebileceği, 

2 - Koridordan ıarki Prusya'ya 
t~çit meselesinde her türlü kolaylık 
~?-t~l'ileceği fakat Polonya'nm ha -
r::''Yetini tahdit eden ekstraterito
h·ı"~ haklar verilemiyeceği: 

1 d .•• 
ırı ıyordu. 

..a Bundan aonra artık Almanya'· 
""-'b" lıı . ır cevap almamamııtır. Beck 
.._!;.ltere'ye giderek İngiliz hiikÜ· 
&İlli •~le karıılıklı yardım mukavele
"""'•ın~alamıf. Geri geldiğinde al· 
•iç- h huyük elçisini aratmıt- Fakat 
te~ •~ciye vekili ile görisımek ia
ll\lt~tnıı ve nihayet Hitler, 28 nisan 
feah Unda Polonya ile mukaveleyi 
loııyettiğini bildirmiştir. 1 ~e Pn
l•dı" • Almanya ihtilafı böyle bat -
lunu •e bugün de bu safha~& bu· 

Yor. 
._ ltitıe.,.. 
••lldaki ~ Danzig ve Koridor hak· 
Potoıı , ıddialarına karşı Beck de 
diy

0 
.. ~~ l'lJll iddialarmı ileri sürerek 

1 ı: 

au .. i; .. >•nzig tehrinin ekser nüfu
ve bütn:dl!', Fakat Danzig hayatmı 
hıdu.. b •arlıtmı Polonya'ya borç
la.kil ~eh~nzig asırlarca zaman müs· 
k" va ... · ır olarak kalmıttır. Bugün· 

' 1Yet· · aay ırıuah ına .teabit eden 81r.il Ver· 
sadj ~~ edeaı değil, tarihi ve iktı· 

2 Plel'dir. 

k 
._ k.o •d 

aten ''it ~ ora gelince; bu, haki· 

Londra gazetelerine göre fikrini kabul etmiyoruz. Polonya bal-
Londra, 6 a,a. _ İngiliz matbuatı tıktan mahrum edilemez. Baha biçile

B. Bek'in nutkunu fevkalade hararet- miyecek yegane şey şereftir.,, 
1i bir surette karşılamaktadır. Gazeta Polska, ba§makalesinde di • 

Times yazıyor: yor ki: 
Bir nutkun Londra'da bu kadar it- "Beck, dün mecliste beyanatını 

tifakla tasvip edilmesi pek nadir gö- sakin, vakur, açık ve kati bir lisanla 
rülmüttür. Bu sarih ihtiyatlı ve hay· yapmıştır. Beck'in sözlerinde heyecan 
ranhk tevlit edecek derecede nispet- verici cümleler ve belagat kayguları 
1i olan beyanatla hava aydınlanmış yoktur. Buna mukabil nutku, sarih, 
olduğundan şimdi müzakere teklifi - mutedil ve kati idi. 
nin kabul edilip edilmiyeceği mesele-
si kalıyor. 

Manchester Guardiean, Danzig 
meselesinin Südet meselesine benzedi
ğini bildiriyor ve Aimawa ile Polon
ya arasında bir sureti tesviye müm
kün olmakla beraber, Danzig Alman
lara askeri bir üs haline geldiği tak
dirde Almanya'nın Çekslovakya'ya 
hakim olduğundan daha kolay ve da
ha emniyetli bir şekilde Polonya'ya 
hakim olacağının unutulmaması lazım 
geldiğini kaydediyr. 

N evyorlı gazetelerine göre 
New-York, 6 a.a. - New-York ga

zeteleri, Alman - Leh gerginliğinin 
vehametini tebarüz ettirmekte ve 
Beck'in oldukça mutedil bir lisanla 
beyanatta bulunduğunu yazmakta -
dırlar. 

Gazeteler, Mussolini'nin Münih'te 
yaptığı gibi bu sefer de tavassut ede
rek sulhu kurtarmasını teklif etmek· 
tedirler. 

Gn. Cemil Tanerin leftiıleri 
Edirne, 6 (Telefonla) - Şehrimizde 

bulunmakta olan ordu müfettişi orge
~eral Fahrettin Altay, korgeneral Sa· 
lıh Omurtag ve maiyetlerindeki yük -
sek komuta heyeti de Kırkpınar gil
reılerinde hazır bulunarak müsabaka
ları takip etmektedirler. 

Gaf enko - Markovic , 

görü~meleri 
. 

hakkında tebliğ 
Belgrat, 6 a.a. - Gafenko ile yu

goslav zimamdarları arasında vuku
bulan görüşmelerden sonra neşredi
len resmi tebliğde yugoslav ve romen 
devlet adamlarının iki memleketi a
lakadar eden meseleler ve Avrupa 
devletlerinin zimamdarları ile müte -
kabilen yaptıkları müzakereler hak
kında fikir teatisinde bulundukları 
kaydedilmektedir. Gaf enko ile Mar· 
koviç, Romanya ile Yugoslavya ve 
bunların dostlariyle müttefikleri ta
rafından tam bir teşriki mesai zihni -
yetiyle takip edilen sulh siyasetinin 
haklı olarak takdir edildiğini ve bü
tün devletler tarafından tam bir anla
yışla karşılandığını müşahede etmiş -
!erdir. 

Gafenko, matbuata beyanatta bulu
narak demiştir ki: 

" A - vrupa'nın hükümet n1erkezle-
rinde yaptığım seyahat esnasında yal-

nız memleketimin davasını değil, ay
nı zamanda Yugoslavya ile Romanya-

Liaan ikiliği 
Hadiseler arası sütunu muhardri Pe

yami Safa, huıuıi ve resmi neşriyat ara
sındakı lisan ikiligini tebarüz ettirerek 
1!'f uhittin Birgen'in diınku Son Posta'd~ 
lısandaki anarşiye dair çıkan yazısını 
mev.zu~bahı .e~iyor v~ mektep kiuplari
le bırlıkte bütun resmı neşriyatta bugun
~ ~zı ~urkçeainin normalanna aykırı 
hıç bır lısan oyununa müsaade edilme • 
mesini, hususi ve resmi neşriyat arasın • 
daki lisan ikiliğinin hemen kaldırılması
nı ~ndan sonra da türkçenin ıslahı hare
ketıne ~erkesten eve! sanatkirlan işti • 
rak ettıren, ak~demi nevinden bir teşek
kulun temellen atılmasını istiyor, bun
lar yapılmadıkça, nşriyat değil kültur ve 
maarif ıözlerini bile aıııza almak için bir 
kaç d~fa yutkunmak lbım geldiğini ila
ve edıyor. 

Ankara'da memur ve 
mesken meaeleai 

VAKİT 

Sadri Ertem, iıaretler sütununda 
s~ep ortasında inıan enerjisinin &ahese~ 
rı olarak doğan Ankara'nm yap f 1• 
t
. · . ı aa ıye-
ını memnunıyetle kaydettikten 
me!l'urların mesken bakımından ç~~f:~ 
len sıkıntıyı izı~ ediyor ve kazancı az o
lan vıtandaıı .~~~ünmelt mecburiyetini 
hatırlatarak hukumetin, memur aileleri
nle mahsus meskenler inşa etmesini ide -
a çare olarak cöıteriyor. 

Nasihate ~uhtaç değiliz 

raklal'Jnı~or'' deiil, Polonya top
dalığnı ll .. f '" cüzüdür. Bu voyvo
hd.... B u uau tamamiyle polonya • 
Alrnany u,nunla beraber, Polonya, 
Verrnegw: Ya voyvodalıktan geçit 

.. l'azıdır E b • ilin ınev • aasen u geçıt bu 
cuttur. Ve bunu daha ziı:a· 

endite mevzuu bu anlatın• olduğu 
halde Fas meaelesi bahane olarak 
ileri aürüldüğü gibi. Alnumya bu 
anlatmadan dolayı hem lngiltere'
yi, hem de Polonya 'yı ceı.alandır
mııtır.. Birisiyle 1934, diğerile de 
1935 anlaımaıını feshetmi§tir. Ha
kikat ıudur ki Almanya Polonya'yı 
lngiltere'den ve yahut da lnıiltere
yi Polonya'dan ayırmak için bu dev· 
Jetlerden herhangisiyle eski muka • 
veleyi aktetmeğe hazırdır. Çünkü 
alman diplomasisi, Polonya'yı in· 
giltere'nin kolları arasma atmakla, 
bet aenedenberi en aiır ma.ğlubiye
te uiramıt bulunuyor. Bundan son· 
ra alman politikasmın hedefi ıu o
lacaktır: Danzig'i almıya, Koridor· 
dan geçmeğe ve deAİZ rekabetine 
giriımeie çalıtır gibi görünerek, 
in ilia • Polonya tesanüdünü boz· 

Güreşleri takip etmek üzere şehri
mize gelen Beden terbiyesi umum mil· 
dürü general Cemil Taner bu fırsattan 
istifade e~~rek umum müfettiş general 

yı müşterek bir gayeye doğru birleı-
t!ren bütün .Balkan antantının istik-l 
lal ve sulh si asetini de müdafaa et-

. Asım Uı, bır alman gazetesinin, Tur
luye hakkında ne1rettiii yazıyı mevzuu 
babı ederek, tehdide benziyen bu maka
leye cevap v~ri.yor, her vakit dostluğuna 
kıymet verdığımlz Almanya'dan böyle 
bir hare.ket beklenmiyeceiini, umumi 
harpta ıılih arkadaıhiı ettiiimiz alman
ların,. Oımanh Türkiyeıi ile cümhuriyet 
Türkıyeıl sraıındaki farkı iyice anlamıı 
b~~un.ma~a.m~.ı istediğini abyliyerek, 
Turkıye ~ın ııtllı:lilinl muhafaza ve bo -
f .azlan müdafaa huıuıundaki dikkat ve j. 
tınasını tebarüz ettirdikten sonra onun 
ıulhun muhafazuı hususundaki v'azifesl 
bakımından n11ihat almıya muhtaç ol • 
madığmı, Almanyadan beklenen şeyin 
Turkiyenin de dahil bulundufu Balkan 

tına r ı mi ve fili bilrmet ol-

İ ran'da şehit düşen 

tayyarecilerimizin 

cenaze töreni yapıldı 
Ağrı, 6 a.a. - İran topraklarında 

şehit düşen iki tayyarecimizin cena
zesi bir heyeti mahsusa tarafından 
S. S, 939 cuma giınu saat 19 da buraya 
getirilmiştir. Bayazıt yolu ve fabrika 
önünde karşılanan cenaze otobüsten 
alınarak top arabasına konulmuş ve 
memleket hastanesine getirilmiştir. 
Merasim bugün saat 9 da başlamıştır. 
Şehitler, subayların omuzlarında has
taneden çıkarılarak iki top arabasına 
konmuştur. En önde süvari alayı, mı
zıka ve birçok çelenkleri takıben top 
arabaları. daha arkada subaylar, hükü 
met erkanı, mektepler ve kesif bir 

halk kütlesi muntazam yürüyüş ha. 

linde tayyare anıtına kadar gelinmiş 

ve hazin ihtifalle kıymetli tayyareci

lerimiz ebedi istirahatgahlarına ko -

nulmuştur. Cenaze merasimine iştirak 
için gelen tayyareler bir saatten faz

la şehir üzerinde uçuş yaptıktan son

ra bir çelenk atarak Di} arbakıra mü

teveccihen hareket etmiştir. Tayyare 

abidesindeki kabirler !randan gelen 

dost devletlere ait çelenklerle Kara -

köseden muhtelif teşekküller tarafın

dan gönderilmiş bulunan çiçeklerle 

süslenmiştir. 

"Akşam,, gazetesi 

kapatıldı 

Akşam gazetesi İcra Vekilleri He
yeti karariyle kapatılmı tır ve bugiın
~ .. n itih:ıren c.ıkmıvacaktır. {:::. :::..\ 
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Alman işgalinden sonra 

Moravya ve Bohemya'da 
hayat nasıl geçiyor ? 

Alman ordusu tarafından 
çek memleketlerinin İli

gali yalnız askeri bir hareket 
değil, ayni zamanda ehemiyet
lı bir ekonomi teşebbusudur. 
Bu iktisadi teşebbıisun gayesi 
uçuncu Rayh'ın kurumuş ikti -
sadiyatına yeni gıdalar ver -
mekti. Fakat, Moravya ve Bo
hcmya'nın i:rnalinden hemen 
bir ay sonra, Almanyanın iktı
sad i güçlıiklerı "protektora" 
dahilinde kendisini gostcrmiye 
başladı. 

istilanın ilk günunden itiba
ren, alman askerleri ve zabit· 
leri, bir kısmını bizzat kendi -
leri için, bir kısmını ailelerine 
gôndermek uzere bılhassa 
kahve, tereyağ ve yağ gibi, bıi· 
tun gıdaya müteallik ihtiyat 
zahireleri satın almak ic;in is
tical ettiler. 

Seyyar mutbaklarla kıtalara 
dağıtılan yemeklerin kalitesi 
kotudur. Onun için alman as -
kerlerinın sucuk, tereyagı, kay
mak satın almaia koyulmala -
rına şaşmamalıdır. Alman as -
kerleri aldıklarının çogunu yu
tuverıyorlardı. Hatta iıı tereya
ğını ekmeksız olarak yemıye 
kadar ılerı varıyordu. İşgal kı
taları askeri makamlar tarafın
dan konan mubadele narhından 
son derece faydalanıyordu. Bır 
mark 10 kron, halbukı markın 
hakıki &atın alma kabıhyetı 
hemen hemen 4.50 krona müsa
vidir. 

A yni hal, bezler ve iplık
ler üzerinde ve ayakka

bılarda ayni suretle meydana 
celmiştir. Zabitler, bılhassa 
Almanya'ya girmeıoine imkan 
olmıyan yun kumaşlar satın al
dılar. İster asker, ister sıvı) ol
sun, Almanya'dan gelenlerin 
hepsinin elbiseleri odundan çı
karılan suni kumaşlardan ya • 
pılmıştır. Bir taraftan da çek 
halkı bez stoklan yaptığı için 
magazaların ekserısınde mal 
kalmadı. Bazı mahsuller tama
men bitmiııtir. Fabrıkalar, son 
yun ve pamuk ihtiyatlarını 
kullanıyorlar. Bunların hariç -
ten idhal edilmesi ümidi de 
yoktur. Alman makamları al -
man mamulatından olan suni el 
yaf vereceklerini vadetmişler
dir. Bu vaziyet e • memleketi· 
nin ekonomisin vahim bir 
teskılitsızhk d ıracaktır. Zi
ra ımal tarzıı tadı! etmek, 
makineleri deg rmek ve a -
rneleye ışi yen n ogretmek 
liıım gelecekti . Binaenaleyh 
'ek sanayii buy guc;luklere 
dueecektir. 

Şurasını kay etmek lazımdır 
.ki, alman aske eri ve zabitle
ri bulabildikler altın ve plitin 
eşyaları satın a arak bütün mü
cevherat mağa ırını boplt -
mışlardır. 

Ç ek maka nnın pratik 
olara'ıt ç bir ikt\dan 

yoktur. Yaptık n bütün işler
de alman maka arının tasvi
bini almaları undır. Alman 
makamlarının c: inde bir "ik· 
tisadi polis" v r ır. 
Eıhasın banka ardaki kasa • 

lan bloke edi 'ııtir. Alman 
polisi sisteııfli rette taharri
ya tta bulunmakta yabancı dö • 
vi:ıi, mücevher t altın para ve 
yahudi servet ramakta ve 
bulduğunu müs dere etmekte • 
dir. 

Çeko - Slova a'nın 1939 yı
lının ilk ayları ndeki ticaret 
muvazenesi m\:. emmcldi. PraG 
milli bankasını linde bir mil
yar ecnebi dciv vardı. Bu dö· 
vizlerin hepsi A manya tara -
fından musade e edildi. Şunu 
da ilave etmek a ımdır ki, he
men blitün altı '.ıtiyatının ec
nebi memleke e de emniyet 
altına ahndığır. oren alman -
lar çok nahoş hayret duy
mu,lardır. 

Alman mak rı, iligal edi· 
len vilayetleri ı tcmli bir şe
kilde istism etmektedir. 
Kamyonlarla, t enlerle cepa -
neleri ,tayyare i ilfilı-. butıin 
sılfilılan Alma 'ya sevket -
mişlerdir. Kez ecza stokları
nı, erzak ve rr: usat depola -
rmı, sonra, m ni hangarları, 
tunc;tan mamC: kapı tokmak • 
larını ve su n luklarını hep 
Almanya'ya yoll~mıılardır. 
Almanlar tara dan götürülen 
hububat mikt 160.000 va -
gondur. 

Çeko Slovakya'daki atların 
buyuk bir kısmı Almanya,dahi
line sevkedılmi5tir. Yalnız' or • 
duya ait olan atlar değil .n>'Pİ 
:ıamanda zabitlerin şahsi atla..
riyle, seferberlik halinde teki· 
lifi harbiye olarak çek - Slo -
vakya ordusunun alacağı atla -
rın buyuk 'bır kısmı da topla -
narak Almanya'ya g8nderilmiş
tir. 

Bu münasebetle çek hal -
kının Almanya'nın harp 

malzemesi kıymeti iizerindeki 
fikirlerine de işaret etmek mü
nasip olur. Vcrmachı otomo • 
billeri ve motorlil vasıtalar u
mumiyetle sık sık tamirdedir. 
Bunları tamir etmekte olan 
garaj ve ntelye sahıpleri, bu 
noksanlıkları, piston ve emsa -
li gibi motor kısımları için Ji. 
zım olan hususi halitalar yeri-
1e alman otomobil aanayiinin 
sistematik bir ııekilde ersatzlar 
kullanılmasına atfediyorlar. 

Çek iktisadi mahfıllerinde, 
işgal ordusu tarafından alınan 
her nevi zahire ile harp malze· 
melerinin degerınin otuz mil· 
yar kadar oldutu tahmin edil
mektedir. General Blaskoviç 
verilen "erzak ve levazımın" 
odeneceğini bildirdi. Fakat na· 
ııl, ne zaman ve kime odene -
ceğini sbylemedi. 

B azı maden fabrikaları 
tamamen alınanların 

kontrolu altına geçmiştir. Her 
ıeyden evci, yahudi direktor 
ve memurların surülmes 
boşalan yerlere derhal alman
lar yerleımiştir. Bunun netice
si olarak, çekler arasında mev
cut olabilecek yahudi aleyh -
darlıgı zayıflamıştır. Skoda 
miıesseselerinde ve belli baı;lı 
maden fabrikalarında idare za
hiren çeklerin elinde goruni.ır; 
halbuki hakikatte işleri iki 
çek, üç almandan murekkep bir 
konsey yapmaktadır. 

Motorlu arabalar için benzin 
azalmaga başlamıştır. Prag be· 
lediye otobüsleri son benzin 
ihtıyatlarını ıarfetmektedir. 

Çek halkı banknotlara olan 
itimadını kaybetmiştir. Ve her 
kes evinde erzak biriktirmeğe 
başlamıştır. Bankalarda mev· 
duat ve cari hesaplar bloke e
dilmistir. Bunların sahipleri 
bunlardan gayet ufak bir mik
tarı muntazam fasılalarla çe -
kebilmektedirler. Bu yüzden 
tüccarlar da sattıkları mallar -
dan ellerine ne geçerse yanla
rında alıkoymaktadırlar. Mali 
cihazın ve kredinin iıleyiııi ta
mamiyle bozulmuştur. Ev ve 
tarla ferağlarının güçlestiril -
miş olmasına rağmen, gayri 
menkul emlak fiyatları müte -
madiyen artmaktadır. Çek e -
konomi mahfillerinde yakında 
bir enflasyon olması beklen -
mektcdir. 

P rotektoTll'cla 7an •cll -•
selesi Almanya'da ol -

dufu gibi halledilecektir. Ya -
hudi avukat ve doktorlar vazi
felerini daha şimdiden bırak -
mıelardır. Yahudi memurlara 
izin verilmhı. sermayesi yahu
dilere ait olan müesseseleri i
dare etmek için arl komiserler 
tayin edilmi!itir. Yahudilere, 
menkul veya gayri menkul 
mallarını ııatmak yasak edil -
miştir. Bir yahudinin kendi o
tomobilini satmağa hakkı yok
tur. Çek hükümetinin tekrar 
teıekkühinden sonra yahudiler 
hakkında bir kanun neıredile
cektir. Bu kanunla yahudiler u
mumi ve iktisadi hayattan ha -
rlç tutulacaklardır. Bu kanun
la yahudi emlaki ve muhace • 
ret üzerine vergi konacaktır. 

Dan(iğ İ(in lehler 

Be diyor! 
Varşova'dan bildiriliyor: 

Dış bakanlığına yakınlığı 

ile tanınmış olan "Express 
Poranny" gazetesi, alakalı 
makamlardan mülhem ola -
rak "Danzig meselesinde 
"İ" üzerindeki noktacık,, 
başlıklı bir başmakale neş
retmiştir. Bu yazıda deni -

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllllllllllll 

Alman gözüyle 
İngiliz politikası 
1ngiltere'nin politik - stratejik usulü şudur: has

mını, mümkünse politik olarak tedafüi vaziyete getfr
mek ve bu suretle onu, askeri bakımdan mütearrız bir 
hale sokmak ve binnetice, mütearrız olmanın bütün 
yükünü onun sırtına yüklemektir. 1ngiltere, Cihan 
harbından evel de Almanya'ya karşı bu prensiple ha
reket etmişti. 

Bugün de ayni teşebbüste bulunmaktadır. Şu 
farkla ki, bu defa Ruzvelt de ona fesatcı mesajiyle yar
dımda bulunmaktadır. Maksat, Almanya'yı tedafüi va
ziyete sokmak ve bu suretle, lngiltere'nin münasip 
gördüğü bir anda, onu harbe girişmek mecburiyetin
de bırakmaktır. Dünyaya gelmiş olan askeri t§biycci
lerin en büyüklerinden biri sayılan Napolyon'un işle
diği muazzam hata, lngiltere'ye karşı kendini müda
faa etmek vaziyetine düşmüş olmasıdır. Bu hadise, 
tekmil politik tabiye sahası için, örnek olacak bir e
hemiyettedir. Bundan, askeri olarak taarruza geçmek 
Jazımgeldiği manasını çıkarmak, büyük bir hatadır. 

Bilakis, politik olarak hücuma geçen taraf, hareket 
serbestisini ve dolayısiyle sulhu emniyet altına almak 
imkanını elinde bulundurur. Politik olarak tedafüi 
vaziyette kalan taraf, dümdar'dır. Alelusul bunun ma-
11ası şudur: tıbkı Napolyon'a yaptığı gibi, kendi poli
ıikasiyle hasmını harbe sürüklemek. 

Bu itibarla, lngiltere'ye karşı sulhun muhafazası 
isteniyorsa, onun tarafından politik olarak asla teda
füi vaziyete düşmemek lazımdır. Tarih hükmünü ve

rirken, Bismark'ın Napolyon'a üstün gördüğü maha
reti işte bu keyfiyettir. 

DOYÇE ALGEMAYNE SAYTUNG 

llllllllllllllllllllllllllllllllf llllllllllllllllllllllllllllll 
liyor ki: 

Almanya, Danzig ile ala
kadar olmak üzere, iki de -
fadır gayet manasız teklif
lerde bulundu. Mevcut re -
jimi, yeni vaziyetlere inti -
bak ettirmek maksadiyle, 
Lehistan, iki yıldanberi, bu 
acTbctl~ pbrln ·- ~unu 

değiştirmek teklifinde bu
lunmuştu. 

Filhakika, Milletler ce -
miyetine dayanan bugünkü 
vaziyetin bazı teferruata 
artık uygun gelmediğini ve 
bunun makul bir nispette 
tashih edilmesi lazım gel -
diğini, bizler de takdir et -
miştik. Halbuki, almanla -
rın teklifleri, gerek şekil, 
gerek muhteva itibariyle 
tamamiyle yersizdi. Evela, 
bu teklifler, almanların son 
arazi istilalarını takibetmiş 
olduğu gibi, her iki memle
ketin menfaatlerine de ay • 
kırı idi. Bundan dolayı, ka
tegorik olarak, reddedildi. 
Lehistan'ın, bu mescledt 
gizliyecek hiç bir şeyi ol
madığından. görünüşü a
çıktan açığa söylemeği e
hemmiyetli bulmaktadır : 

Danzig bugünkü hükmi 
şahsiyetini muhafaza et -
mek mecburiyetindedir. Bu 
Lehistan'ın hakları hiç bir 
:mretle zaafa düşürülemi -
yeceği gibi, hiç bir kontro-

la da tabi tutulamaz. 
Lehistan'ın noktainazarı, 

işte budur. 
Her ne kadar halen Al -

manya ile Lehistan arasın
da bu hususta bir görüşme 
yapılmıyorsa da, şunu a -
çıkça söylemek lazımdır ki, 
!her :t> ng' ~"' ~·~ -·· 

cak bu esas üzerine yapıla-
bilecektir. Zira, gerek coğ
rafya, gerek tarih bakımın
dan asırlardan beri Lehis -
tan'a ait olan topraklarda, 
bugün lehlerin hayati men
faatleri bahis mevzuudur. 
Almanlar, cebir kullanma
mak hususunda 1934 de ya
pılan anlaşmaya aldırış et
miyerek, Danzig statüsünü, 
bizim devlet menfaatleri -
mize uygun gelmiyecek bir 
surette bozmağa kalkacak 
olurlarsa, bilmelidirler ki, 
takınacağımız tavır, sarsıl
maz ve devamlı olacaktır. 

Noye Zührer Saytung 

Mecburi askerlik 

ve bir Alman 

gazetesinin fikri 

Londra'dan yazılıyor: 

İngiltere'de mecburi asker
lik hizmetinin tatbikine 

r K RBAGA DAMGASI 1 
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yordun? 
Dick cevap verdi: 
- Gloucester'e !.. 
Hagn, istihzasında d~vam ediyor -

du: 
- Yok canım! Haydi çocuklar, atın 

bu herifi yukarı 1 

karşı muhalefet.devam et -
mektedir. Çemberlayn'in, 
sulh zamanında mecburi 
askerlik hizmetinin tatbik 
edilmiyeceğine dair söz 
vermiş olmasından başka, 

~enç işçilerin askere alın • 
malan yüzünden, endüst -
rinin müşkül vaziyete gire
ceği de, muhalifler tarafın
dan ileri sürülmektedir. 

Asker alma büroları, ge -
ce yarısına kadar çalışmak 
zorunda kalmaktadır. Alı -
nan yeni tedbirler karşısın
da, mektep ve üniversite 
imtihanlarının da mütees -
sir olmasından korkulmak
tadır. Londra üniversitesi, 
neşrettiği bir tebliğde, ü -
niversitelilerin, imtihana 
kadar tecile tabi tutulduk -
larını iliin etmiştir. Kem -
briç üniversitesindeki S bin 
talebenin 2.000 i 20 yaşın -
dan aşağıdır. 

Diğer taraftan Kembriç 
üniversitelileri, aralarında 

reye müracaat ettikten son
ra, aldıkları kararda, mec -
buri askerlik hizmetini red
dederek, harbetmeğe ama -
de olduklarını, fakat, bu 
hizmetin gönüllü olarak 
yapılmasını tercih ettikte -
rini alakalılara bildirmiş -
lerdir. 

Föllcişer Beobabter 

Alman - İngiliz 

deniz anlaıması 
28 nisan tarihiyle Lond -

ra'dan yazılıyor: 
Alman maslahatgüzarı 

bugün, Britanya dış bakan
lığına gelerek, alman - in -
giliz donanma anlaşması -
nın feshedilmiş olduğunu 

bildirmiştir. Maınafi, hü -
kümete yakın olan mahfil
ler, bu anlaşmanın gerek 
'"""'uııaao,. crex sonraaan 
ilave edilmiş olan proto -
kolde, bir taraflı bir feshin 
derpiş edilmemiş olduğunu 
ileri sürmektedir. Mamafi, 
İngiltere'yi Fransa'dan ve 
dolayısiyle bütün Avrupa'
dan ayırmayı istihdaf eden 
bu anlaşma, bu bakımdan 

vazifesini yapamadıktan 
sonra, zaten Hitler'in de 
gözünde ehemiyetini kay -
betmişti. Diğer taraftan, 
pratik bakımdan da bu jes
te büyük bir ehemiyet at -
!edilmemektedir. Çünkü; 
büyük donanmalar kurma -
ğa azmetmiş olanlar, zaten, 
nasyonal - sosyalistlerden 
çok daha ileride bulunmak
tadırlar. Haber alındığına 
göre, alman hükümeti, ge • 
rek 1935, gerekse bunun 
bir mütemmimi olan 1937 
anlaşmasını feshetmiştir. 

Noye Zührer Saytung 

Göbbels ve gazeteci 
Alman propaganda baka

nı Doktor Göbbels, Rayhş-

kulturksmer'de söylediği 
bir nutukta ezcümle diyor 
ki: 

Mahiyeti itibariyle, kül -
türün, bilgi ile ve bahusus 
soğuk bir entelektüalite ile 
hiç bir alakası yoktur. Kül
tür, bir milletin en derin ve 
temiz bir hayat tezahürü • 
dür. 

Bu husus bilhassa mat -
buattaki faaliyetle yakın -
dan alakalıdır. Nasyonal -
sosyalist Almanya'sında 

gazeteci; devlete, millete 
ve bu ikisinin menfaatleri
ne hizmet edince, bu hiz
met, askerin veya memu -
run meslek icabı yaptığı 
şerefli vazifenin aynidir. 
Demokrat devletlerdeki 
gazeteci, bir bakımdan giz
li aermaye kuvetlerinin ya
zı ameleliğini yapmakta ol
duğundan, onun bu vazi -
yetinde, şerefli bir vazife 
bahis mevzuu değildir. O, 
kendisinden istenilen tarz -
da yazmak meoburiyetinde
dir. Ve bu vazifeyi yapar· 
ken de, kendisinden bunu 
isteyenin ki.;, olduğunu bi
le bilmez. Bundan dolayı
dır ki, demokrat memleket
lerde matbuat hüriyeti yal· 
nız kağıt üzerindedir. 

Frankfurter Saytung 

Viyana ıarkm 

Parisi oluyor 
Buıün alman orta Avrupası 

hayali tahakkuk etmİıJtİr. Ber
lin Ticaret Bakanlılhndan eM .. 
edilen ma111ıfflfta nazaran, A
vusturyıt ve Su.det .Ulkclcrinin 
ilhakı Almanya'ya Avusturya 
- Macaristan kırallığı endüstri 
ıinin re 90 ını vermiş ve Al -
manya'•nın Tuna havzasındaki 
hissesini % 30 nisbetinde art
tınnışur. Almanya Çekoslo -
vakya'dan senevi dört milyar 
cnarlrhla l>lr-gelıc, Avusturya -
dan şaraplarını, zengin demir 
madenlerini, &U kuvetini, kış 
sporları istasyonlarını ve bil -
hassa yani prba doğru ticari 
taarruzun köprü başı olan Vi
yana'yı tevarüs etmİlitİr. 

Belediye reisi Neubacher' -
den Viyana'nm "!iarkın An· 
vers'i ve Paris'i,. haline geti -
rilebileccğini öğrendik Schus
schnigg zamanında Viyana be
lediye reısi Richard Schmitz 
di ve mühc;ndis N eubacher ha
pisanedeydi. An5lustan sonra 
iş tersine çevrilmiştir. Eski 
belediye reisi hapisaned~ mil • 
hendisin yerini aldı, ve mühen· 
dis onun yerine belediye reis -
liiine ıetirildi. 

Yeni belediye reisinin teeki· 
litçılık şohreti sanayicilik ma
zisiyle saflam bir surette bir -
leımiştir. Kendisi bizi beledi
ye sarayındaki muhteşem bu
rosunda Viyana'ya has neza -
ketle kabul etti. 

Bize dedi ki: 
''Viyana, Francis Delaiıi'nin 

buhar - Avrupa ve beygir -
Avrupa adlarını verdiği sınai 
Avrupa ile zirai Avrupa arasın
da bir köprüdür. Viyanaya ve 
bu itibarla bütiln Avusturyaya 
hikim olan sosyal demokrasi 
böyle bir iktısadi vaziyeti kıy· 
metlendirmek için hiç bir şey 
yapmadı, fiehrimizin Avrupa 
imparatorluğu bakımından va
ziyetini ihmal etti. Biz Viya -
na'ya !&yık olduğu mevkii ver· 
mek ve onu ııarlan Anvers'i ve 
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PAZAR: 7. S. 1939 
12.30 Pragram. 
12.35 Muzik (Küçük Orkes

tra - Şef: Necip Aşkın) 
l - Paul Lincke - Olimpi
yadlııeda - Mars, 2 - Freid 
Walter - Ruya - Keman so· 
lo ve orkestra için. 3 - ]. 
Strauss - Neşeli Vals ope -
retinden - Buseler Valsı, 
4 - Becker - İlkbahar 
(Melodi) 

13.00 Memleket saat ayarı, a
jans ve Meteorolojf haber
leri. 

13.15 Miızik (Kliçi.ık Orkestra 
Şef: Necip Alikın) Devamı 
5 - Volgraf - Kalbim aşk
la doldu - Ağır Vals. 6 -
Dohnanyi - Dufun Valsi. 
7 - Fischer - Tatil e-ünleri 
ıuiti: a) l~te Dağlar, b) 
Beklenmiyen bir tesaduf, 
c) Suların ıükGneti, d) Av
det. 

13.50 Türk Muziği. Çalanlar : 
Vecihe, Reşat Erer, Ruljen 
Kam, Cevdet Kozan. Oku
yan: Mustafa Çağlar. ı -
Ferahnak peşrevi, 2 - Me
leksetin Ferahnak şarkısı: 
{Titrer yüreğim), 3 - Fe
rahnak ııarkı: (Ruhumda 
bahar açtı), 4 - İshak Va
ronun Eviç şarkısı: (Kal -
bimde açılm115), 5 - Halk 
tiırküsü (Çıkayım gideyim 
be kuzum), 6 - Halk tur -
küsiı: (Sabah olsun ben bu 
yerden eideyim.) 7 - Halk 
türküsü; {Senin yazın kı5a 
benzer). 

14.20 - 14.30 Konuı;ma (Kadın 
saatı - Çocuk terbiyesine 

·dair). 
17 .30 Program. 
17.35 Müzik (Pazar çayı) Pi. 
18.15 Konuşma {Çocuk ııaatı). 
18.45 Müzik (Şen oda müzigi: 

İbrahim Özgur ve ateş bö -
cekleri) • 

19.15 Türk mlizifi (Fasıl he
yeti). Çalanlar: Hakkı Der
~ Bıaun Cli.ır. F.sref 
Aaarı, rıamcıı loKa}'.~lı.ou 

Paris'i yapmak azmindeyiz. 
Garbın anbarı olan Anvers gi -
bi Viyana da Tuna üzerinde 
şarki Avnıpanın büyük anbarr 
haline gelmelidir. Volga'dan 
sonra Avrupanın en büyük neh 
ri üzerindeki cografl vaziyeti· 
le, ı;ehrimiz alman mamulleri
nin şark pazarlarına tevzii için 
en münasip merkez ve Tuna 
mahsullerinin tabit bir topla -
yıcısıdır. Biz; bu bakımdan ci
hazlanmak tasavvurundayız. 
Limanın ıslahı için lüzumlu a
raziyi elde etmek üzere şehrin 
mesahası genişletilmiıtir. Çok 
reçmeden muazzam hububat 
siloları, petrol tankları ve so -
ğuk hava depolan inıasana 
başlıyacağız. Şimdiden genili 
bir transformasyon ve rafinaJ 
endüstrisinin kurulmasını tet -
kik tdiyoruz. Çunkü liarkın bi
ze göndereceği ham mahsulleri 
ıslah hususunda pek mütchlls -
sıs olan el emeğimizden azami 
istifadeyi temin etmek istiyo -
ruz. Bu el emeğinin vasıflan -
dır ki bizi Viyana'yı ıarkın 
Paris'i yani büyük bir moda 
merkezi haline getirmeye sevk 
ediyor. Riyasetini deruhte e -
deceğim bir enstitü; geniş im· 
kanlara malik olacak bir ııir
ket, 1939 da ıarkın modasını 
çıkaracaktır. Gelecek fuarımız 
vesilesiyle ıergiyle bir.likte de· 
vamlı bir moda merkezi tesisi 
edeceğiz. Dekoratif sanatlar 
geniı ölçüde teşvik edilecek -
tir. Tiyatroya gelince ona eski 
devirlerin ihtişamını iade et
mek istiyoruz. Belediye reisi 
N ebacher bir lihza sözünü ke· 
&erek bir dosya aradı, açtı ve 
sordu: 

"Viyana'ya Anşlus'tan beri 
ne kadar turist ıeldiğini bili -
yor musunuz? Ayda eskisine 

Ufler. Okuyan: CeUil Tok-
ses ve arkadaşları. • 

20.00 Memleket &aat ayarı, a
jans ve meteoroloji haber -
leri. 

20.15 Türk müziği. Çalanlar : 
Vecihe, Reşat Erer, Ruşen 
Kam, Cevdet Kozan. Oku· 
yanlar: Necmı Rıza Alıııı -
kan, Safiye Tokay. 1 -
Bestenigar peşrevi, 2 - Ha
şim beyin Bestenigar şarkı
sı: (Kaçma mecbunından) 
3 - Mustafa izzet efendi -
nin besteniı5.r şarkı: (Gay
rıdan Bulmaz teselli.) 4 -
Hafız Yusufun bestenigar 
şarkı - Çok sürmedi geçti. 
5 - Ruşen Kam: Kemençe 
taksimi. 6 - Arif beyin 
Rast şarkı - Zahiri hale ~a
kıp, 7 - Bimenin Huzzam 
şarkı - Sukunla geçer om -
nim, 8 - Nasibin Mchme -
din Hüzzam şarkı - Açman 
açamam söyliyemem. 9 -
Udi Ahmedin karcıgar ııar
kı - Varken göniılde bin 
turlü yar. 10 - Karcıgar 
saz semaisi. 

21.00 Neşeli Plaklar - R. 
21.10 Miızik (Riyaseti Cüm -

hur Bandosu - Şef Ihsan 
Kiınçer) 1 - G. Pares -
Marş, 2 - A. Corbin - San
tıago (İspanyol valsi), 3 -
Borodine - 2. nci senfoninin 
birinci parçası. 4 - E. Clar 
ke - Ultava (Senfonik par• 
ça). 

22.00 Anadolu ajansı (ııpor 
servisi.) 

2'2.10 Miızik (Cazband - Pi.) 
22.45 • 23 Son ajans haberleri 

ve yarınki pragram. 

Sovyef radyolarında 

fürkiye için konser 
Diğer memleketlerle kultür 

munasebetleri için teşkıl e
dilen "VOKS., isminde 
Sovyet cemiyeti ve Sovyet 
Birligının radyo komıtesi 
Tiırkiye için bir radyo kon
seri tertip etmişlerdir. 
Bu konser 7 mayıs pazar 
günü Turkiye saatiyle tam 
saat 21.15, 1744 dalga Mos -
kova, 1210 Kiev, 1060 -Tbi
lisi, 349.2 - Simferopo) ve 
309,9 - Odesa radyo istas -
yonları tarafından neşrolu-

nacaktır. Konserin progra -
mında Sovyet filimlerınden 
muzıka ve şarkılar buluna· ....... __ 

nazaran tam yirmi bin fazla.,. 
Muhatabımız bizi teliyi için 

ayağa kalktı: "Vıyana, dedi, 
iki bin sene parlamıştır, daha 
ij{i bin sene parlıyacaktır, fa
kat bu defa bambaşka bir ihti
fiamla . ., 

- Son bir sual Bay Reis, 
Ren - Tuna irtibatı projeleri -
nin son vaziyeti nedir? 
"Vıyana - Prcsburg kısmı beş 

haftadan beri tetkıke konul
muştur. Fuhrerimiz 1945 do 
bıitün bu işin tamamlanmış ol ı 
ması için emir verdi. Emrin 
yerine getirileceğinden emin 

olabilirsiniz.,, 
Umumıyetle Avrupa ekono

misi ve bilhassa alman ckono -
misi üzerinde buyuk bir tesir 
icra edecek olan bu nehir ırti -
batı meselesi lizetinde daha 
ziyade rnalnmat elde etmek İs· 
tedik. Ren - Tuna kanalının 
A11$1us'tan çok daha once ta -
sarlanmış oldufu malumdur. 

Viener Donau Verein'in tek
nisyenleri "gayemiz, bazıları -
nın sandıkları gibi, Karadenizi 
Rotterdam'a bağlamak değil, 
fakat Ruhr ile Viyana arasın -
daki bütıin ekonomik sahayı 
nehir nakliyatına elverişli bir 
hale getirmek ,aşağı Tuna, ce
nubi ve garbi Almanya ekono
mik mıntakalarını biribirine 
yakınlaştırmaktır. Bu irtibat, 
çek memleketi cihetınde çalıı
maları başlamış olan Tuna -
Oder birleı;mesiyle birlikte 
yürüyecektir. Bu ikinci irtibat 
Tuna mlinakalatını şarki Al -
mBJıyanınki ile temasa ıetir -
miye ve nakliye masraflarında 
% 40 nisbetindc bir tasarruf 
temin etmiye matuftur.,, 

Robcrt Lourquin 
LA TRİBUNE DES 

NATlONS 

ya raptedilerek bir enstallasyon yapıt
mıı olduğunu keşfetti. 

Broad cevap verdi: 
- Şüphesiz ki evet! Onu hiç bir ma

ni tutamaz. Hedefine muhakkak vara
caktır. 

Dick lx nı öne doğru eğmişti. Ken
disini miı afaa etmesine imkan yok -
tu. Fakat kasketi sayesinde hayatını 

kurtardı. Kendini toplıyamadan etra
fında her ey karardı, ve bayıldı. O 

ıkların içinden yarım dü -
n insan fırladı. İçlerinden 
ile atladı, Dick'in hareket

siz vücud nu dışarıya fırlattı, otomo
bili arka ka yola soktu, ve lambaları 
söndürdi.i. 

Yazan: Edgar W ALLACE 

don'a yaklaştı. 
- Fazla bir şey olmamıştır, zannın

dayım, dedi. Böyle bir kasket varken 
insan kolay kolay ölmez. Çıkarın, ba -
kayım, şu kasketi. 

Emirleri yerine getirildi. Hagn, 
baygın genci muayene etti. 

- Bir şeyi yok, dedi. Yüzüne biraz 
su serpin. Durun, evela üzerini arayın. 
Sonra caketinin cebinden uçları gö -
züken sigaraları işaret ederek ilave et
ti: 

Dick yarı sürüklenerek, yarı itile • 
rek bürodan yukarı katta bir odaya çı
kan merdivenden yürütüldü. Yukarki 
oda harpte mütemmim bir büro olarak 
kullanılmıştı. Odanın büyük bir pen -
ceresi vardı. Bu pencereden fabrika
nın geniş salonu görünüyordu. Cam -
lar kir içinde idi. Yerde, şimdiki mal 
sahiplerinin kaldırtmağa lüzum gör • 
memiş olduğu toz toprak mevcuttu. 
Hagn adamlarına emir verdi: 

bir münaka anın faydasız olacağını 
biliyordu. Bunun için teşebbüse geç -
meği bile lüzumsuz buldu. Başı çok 
ağrıyordu. Yalnız kaldıktan sonra 
kendi kendini tedaviye başladı. Çene
sini göğsüne dayadı, ellerini açarak 
ensesini parmakları ile ovdu, sonra 
yavaşça başını kaldırdı. Ellerini çe -
nesine getirmişti. Bu hareketi bir kaç 
defa tekrarladıktan sonra başı biraz 
rahatlar gibi oldu. 

Kapının tahtası ince idi, kolayca kı
rılabilirdi. Fakat salon adam dolu idi. 
Biraz sonra dışarıda ışık söndü, ve her 
yer zifiri bir karanlığa gömüldü. 
Hagn'ın yoldan ışığın görülmesini is
temediğini keşfetti. Gerçi yardım 
gelmesine imkan yoktu. Her halde 
Hagn arkadan gelen polis arabasından 
malfımattardı, ve icap eden tedabiri 
almıştı. Kibrit kutusunu almamışlar -
dı. Dick, bir kibrit yaktı, etrafı gözden 
geçirdi. Şöminenin önündeki kağıt yı
ğınları ve pislik arasında, üzeri perçin
lenmek için deliklerle dolu bir demir 
levha gördü: bu her halde kurulmamış 
olan bir su haznesine ait olacaktı. Son
ra dıvarda bir elektrik düğmesi far -
ketti. Dick, belki 15.mba yanar diye 
düğmeyi çevirdi. Fakat anlaşılan lam
ba aşağıdan yakılabiliyordu. Bir kib
rit daha çaktı, ve düğmeye gelen elek
trik borsunu takip etti. Tavanla dıva -
rın birleştikleri yerde siyah ve kalın 
bir kablo gördü. Kablo şöminenin sa -
ğında nihayet bulunyordu. Yeri tetkik 
eden Dick, bir zaman bu odada kablo· 

Dick Gordon oturdu, ve ne yapabi -
leceğini düşündü. Aşağıdan bir konuş· 
ma duydu, tahtanın üzerine yattı, ku
lağını dayadı, sonra şöminenin içinde 
bulduğu bir demir çubukla merdiven 
kapağını aralattı. Hagn, konuşmayı i
dare ediyordu. 

- Bura ile Newbury arasındaki yo
lu berhava edersek, herifler tehlike -
nin nereden geldiğini keşfederler, de
di. 

- Bu manasız bir teklif, Hagn ! Yu
kardaki herifi ne yapacağız? 

- Bilmiyorum, Kurbağanın emirle
rini bekliyorum. Belki şef, onun he -
sabını temizlememizi ister. 

İki polis otomobilinin, altlarında 
patlıyan bir madenin yüzünden param 
parça olduklarını, genç kızdan sakla· 
dı.: Dick'in arabasının da hiç bir yer
de görülmediğini söylemedi. 

Ella titriyerek: 
- Ne kötü insanlar, dedi. Bu adam

lar nereden çıktılar böyle? 
Broad sesini çıkarmadan sigarsını 

çekti, sonra dedi ki: 
- Galiba, ben kurbağaların babası· 

yım. 

Ella, hayrette kalmıştı. 
- Siz mi? 

Polis m muru, Dick'e doğru eğildi. 
Adeta m essir bir tavırla: 

- Yaz k hesabını bir vuruşta te • 
mizledim nmıştım, dedi. 

Bir ses duyuldu: 
- Öyle ıse şimdi temizle l 
Fakat, sonradan fikrini değiştirmiş 

olacak ki ilave etti : 
- Hagn'ın belki işine yarar. Kaldı 

rın onu 1 
Yarı karanlık bir salondan geçe -

rek, Dick'i fabrikaya taşıdılar. Bina· 
nın bir ucunda olan büroya geldiler. 
Orada yaralıyı yere attılar. 

Sahte polis: 
- İşte istediğiniz adam, Hagn, de

di. Sanırım hesabını gördük. 
Hagn yerinden kalktı, ve Dick Gor-

- Şu sigaraları verin, bakayım! 
İlk olarak mavi zarfı buldular. Hagn 

zarfı açtı. 

- Çok iyi 1 Dedi. Ve çekmecesine 
kilitledi. Şimdi ona biraz su içirin. 

Dick kendine geldi. Başı müthiş ağ
rıyordu, Bayıltılmış olmasından dola
yı içinde müthiş bir hiddet duyuyor
du. Oturdu, derin bir uykudan uyanı
yormuş gibi gözlerini oğuşturdu. Ku
vetli ışık altında gözleri kamaştı. Zor
lukla ayağa kalkabildi. Nihayet: 

- Ah 1 Dedi. Anlaşılan adam akıllı 
yuvarlanmışım. Kimdi bana vuran 1 

Hagn, alay etti: 
- Birazdan sana kartviz\tini veri -

riz. Gecenin bu saatinde nereye gidi - 1 

- Onu bir daha arayın. Üzerinde 
tabanca filan olmasın. Ayakkabılarını 

da çıkarın. 
Ufak bir lamba Dick'in etrafını çe

viren korkunç kalabalığı hafifçe ay
dınlatıyordu. Gordon etrafına bakın • 
dı, ve merdivenin yegane selamet yo -
lu olabileceğini düşündü. 

- Burada bir iki gün kalacaksınız. 
Gordon. Hükümet, Balder'i bize iade 
ederse belki biz de size hayatınızı ba
ğışlarız. Aksi takdirde, hayırlı gece
ler! 

Kısım: XXXV 
Yükıek T evettürlü Kahlo 

Dick Gordon bu heriflerle her hangi 

- Mamafi Balder'i bize iade etme
leri için iyi bir rehin teşkil edecek. 
Bakalım Kurbağa ne diyecek? 

Bürodan ayrılmış olan Hagn, saat 
5 e doğru geriye döndü. Hafif bir ses
le: 

- "Kurbağa", herifin ölmesini isti· 
yor, dedi. 

• • • ' • 1 • • i ' • • • 

Dick Gordon'un bürosunda iki kişi 
bulunuyordu. Saat 4, vakit ikindi idi. 
Elk, belki 20 defa Scotland Yard'a 
gitmiş, ve 20 defa geri dönmüştü. Ella 
Bennett okumağa çalışmış, fakat zih
nini meşgul edememişti. İçini çekerek 
kitabı bıraktı, ve gözlerini dıvardaki 
saate dikti. 

- Golucester'e varacağını zannedi
Y.Ot musunuz? DiY.e sordu. 

Erkek başını salladı. 
- Böyle ahfadım olacağını tahmin 

etmezdim ama 1 Mama fi şurası muhak· 
kak ki bütün bu olanlardan biraz da 
ben mesulüm. 

M. Broad, fazla tafsilat vereceğe 
benzemiyordu. 
Kapının zili çaldı. Erkek, Elk anah· 

tarı unutmuştur zannı ile~crinden 

kalktı. Fakat gelen hafiye değildi. 
- Sizi rahatsız ettiğimden dolayı 

affediniz. Siz M. Broad'sınız, değil 
mi? Ziyaretçi karanlıkta görmeğe ça· 
hşıyordu. 

- Evet, benim. Siz de M. Johnson· 
sunuz, zannederim? İçeriye buyurun. 

Broad, onu Ella Bennett'in bulun· 
duğu salona aldı. 
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Yıldızlar ve insanlar 
,.. İnıaanlann tipleri ve karakterle
ri ve bütün hayati üzerinde yıldız
ların teairi bulunduiunu pek eski 
aaırla rdanberi iddia ederler. Bu id
dianıııa o kadar uzun asırlarca de
vam utmeai ve bir aralık itibarı biraz 
düımekJe beraber ıene büsbütün 
aönmemiı olması, ıüphesiz, iddia e· 
dilen tesirin earar içinde kalmı§ ol
masıydı .. insan oğlu, aklının alama
dığı ~e esrar içinde kalan şeylerden 
dainıa hotlanır. Bir hi.diaenin bütün 
sebepleri izah edilince onun keyif 
verecek tarafı kalmaz ...• 

ıııklarm terkibi baıka türlü oluyor. 
Ancak bundan aonraıına akıl er

dirmek güçtür. Müneccimin iddiası
na göre insan doğduğu vakit hangi 
burca tesadüf ederse bütün hayatın
da tipi, karakteri, sağlık ve hasta· 
lığı o burçtan gelen ıııklara bailı ka 
lır. Çünkü ilk nefesi ile vücuduna 
giren hava o burcun havaaıdır. 

Halbuki insanm hayatı doğduğu 
anda baılamaz. Ondan daha dokuz 
ay önce hayat batlamııtır. Doğma • 
dan Önce, çocuk akciğeriyle hava a· 
lamıyorıa da, annesinin aldığı hava 

Fıakat bizim esk.i.den .. nücum ilmi yani havanın elektronları ve pro
~edi~imi:a _Ast.roloJ~ muwtehassısları tonlan çocuğun kanında dolaııyor •. 
ıımdii pek alerıye gıtmege kalkııı· Bir taraftan da insan daha annesi • 
yorlıa.r. Yakın zamanlard:', .. A:~ru- ı nin karnmda bir hücre olarak yafa· 
pa'nm batı taraflarında~• b'\Vuk ıe· mağa baıladığı vakit annesinin, ba· 
birlerin bazılarında zayıçe ~karan- basının ve iki taraftan ecdadının 
lann kazandıktan şöhrete dayana· karakterlerini miras olarak alıyor ... 
rak, yıldızlar~a .ins~nlar . arasındaki Şu lıalde doğduğu vakit hangi bur
münaıebetler~. ıl.mı, yanı ~erkesin ca tesadüf etmesinin hiç bir mi.nası 
aklımn ereceıı bır surette ısbat et- yoktur, insanın doğduktan sonraki 
mek iatiyorlar. hayatı ecdadının hayatlariyle bat -

AWrapa'dan ıelen kitaptan sa- lamış ve anne karnında devam et· 
tan mağazaların camekanlarında miı olan hayatın hala devamından 
belki ai:a dt; görmüpünüzdiir. Üst- ibarettir. 
üıte utroloji kitapları çıkıyor. Ki- İnsanın hayatı doğduktan sonra 
misinin müellifi bir ilimler doktoru, da yıldızlardan ııık aJmakta devam 
kimi~in müellifi hukuk ve siyaset ediyor. Hayat ve onun karakterleri 
doktoru. Demek ki bundan aonra yıldızlara bağlı oluraıı burçlar her 
ünivermtelel' mütehassıs muneccim defa deği•tikçe inaanm bütün ka
de çskaracaklar... Galiba eski za- rakterleri değitecek demektir. O 
maa hekimlerinden birçoğu nücüın halde müneccimlerin kurduktan za· 
ilmi,le pek fazla meuul olarak bu yiçlerin de manası kalmıyacaktır. 
itin tadını kaçırdıkları için, yeni 
müteıhaaaıslar arasında bir tıb dok
toru ümiDe tesadüf etmedim. 

a.. mü0 ec:cimlerden, lngiltere'de 
ilimlıer doktoru olan Tüker yıldızla 
imaalanD miinaaebetlerini elek· 
tronlarla izah etmek merakına 
düpm,. Elektron ne demek oldu
iuna W1ininiz: bir zaman madde • 
nia • .-•• artık aynlma&ı müm. 
ldia ......,. ... parçaaı atn'" .:.: .. - ~:ı: 

~ ..... u'~ ~ım~i ~tom, ancak 
~ llimleruun kubik kimya for· 
milisi kwmak için itlerine yarıya· 
cak llir aazariye halinde kalmııtır •• 
Atom artık maddenin en küçük yav· 
nuu aaydmaz, o da elektronlara ve 

protonlar& ayrılır. Bunları &Özleri
nisl• siriP eliaide tutmu:.,.a ka· 
dar, isterseniz, nazariyeye inanmaz
•ımz. Fakat nazariyenin neticeleri 
her sün gözümüze çarpmaktadır: 

ha•ada protonlar çoğalınca haatalık 
art17or, elektronlar çoialmca vücut 
rahat ediyor. Zaten bu nazariyenin 
müneccimlikle münasebeti yoktur. 

Fakat yeni müneccim bu fizik 
nazariyesinden istifade ederek §Öy-

le diyor: yıldızlar bizim dünyamıza 
hiç durmadan ıııklar yani elektron-
lar •e protonlar gönderiyorlar. Her 
birinin bize gönderdiği bu parçalar 
biribirleriyle birleterek neticede ka
nıık teYler ıönderiyorlar. Yıldızla
rın hangi burçlarda bulunduklanna 
söre ita parçalarm biribirleriyle 
karıımalan da batka baıka türlü o
luyor. 

Buraya kadar, müneccimin dedi
iini kabul etmemeğe bir sebep yok
tur. Kozmik ıııklar ded;ğimiz teY -
lerin nereden geldiklerini zaten iyi
ce bilemiyoruz. Belki bunlar yıldız
lardan seliyorlar ve yıldızların bu
lunduklan burçlara göre bu kozmik 

Görüyorsunuz ki, yeni nazariye 
nücum ilmi~tine pek de yara· 
mıyacak. Yıldızlarla inunlarm a· 
raaındaki miiauebetleri örten ea-
nar perdeaini kaldırmanın zamanı 

henüz gelmemittir. O perde yerinde 
kaldıkça niicUm ilmi kahn falı cibi 
bir eilence olarak .. yılabilir. 

C.A. 

tam saat dokuzda 

ULUS Sinemasında 
Fevkalide müsamere olarak 

senenin en güzel filmi 

VAZİFE 
UGRUNDA 

Baı Rollerde : 

Jean Murat - Viviane Romance 

Şimdiye kadar çevrilen casusluk 
filmlerinin en güzeli. 

Ayrıca: Metro Jurnal en son 
Havadisler. 

İzdihama mahal kalmamak için 
numaralı biletlerin evelden teda
riki rica olunur. Tel: 2193. 

ULUS 

Gazeteler ..• yalnız lstanbul'Ja değil, yurJım her taralırula çJran saeteler-

N eş rİ yat sergisinde en canll köşe 
............................................................................................. 

Çocuk kitapları kısmı .. ·.· 
O n yıllık neşriyat sergisi~i bir 

seyirci olarak gezersenız, sa
yısı bi~leri aşan kitaplar, mecmua -
lar, Türkiye'nin dört tarafında çı -
kan gazeteler, size çok nikbin hü -
kümler verdirebilir. 

"- Hani bizde neşriyat tatmin 
etmiyordu. Acaba bütün bunları o -
kumuş olan bir kimse var mı ? 

dersiniz. 
Fakat neşriyat sergisini bu gözle 

değil, kendi mesleğinize, görı.işunü· 
ze, yaşayışınıza ve sizi meslcginiz -
de, görüşünüzde, yapyı§ınızda daha 
ileri yapacak neşriyat var mı yok mu 
diye gezeceksiniz. 

Dianyanıo. en ok okuyan millet -
lerinden biri olarak tanınan Iran -
sızlar, son senelerde memleketlerin· 
de okuma itiyadının yavaş yavaş a· 
wmakta ve bilhaua yeni yetişenle -
rın dünkü kadar kitaba düşkün ol • 
madıklarını görerek buna çare ara • 
mıya başlamıılar ve maarif nazırlıgı 
akademi azalariyle tanınmış tabiler 
ve piskoloğlardan mürekkep bir ko
mh>yon kurmuş u. Bu komi yon u· 
zun boylu tetkikler yapmış ve netice 
olarak şu hakikati bulmuştu : 
"- Franu'da kitap baskısı mik • 

tar itibariyle bir duraksama. hatta 
geçen sene bir azalma kayit et
miıtir. Fakat buna mukabil çcşitde 
de bir artış vardır. BUyük harbi ta -
kip eden senelerde bilhassa milli 
mevzularla harp hatıralarına ait ki
taplar milyonlar basıyordu. Bugün 
böyle çok yüksek tirajlı kitaplar pek 
azdır. Fakat buna mukabil mcmlc • 
kette alabildiğine inkişaf eden bir 
ihtisas neşriyatı var. Mesela kalori
ferlerin kolay ve ucuz yakılması 

çarelerini tetkik eden ciltlerle kitap 
çıkmıştır. Teknik, riyaziye, fen ki -
taplarında ansiklopedik ne§riyat ye· 
rine selahiyetli bir ihtisaslaşma var
dır. Komisyonumuz bu hadiseyi 
fransız milleti namına mesut bir te· 
celli olarak kabul eder. Asrımız tam 
bir ihtisas asrıdır ve tam ihtisaslar 
ancak tam neşriyatla vücut bulur. 
Bu itibarla ortada korkacak bir şey 
yoktur. Komisyonumuz, populer ol
madığı ve halk yı ğınlarına hitap et
medigi için karii pek bol olmıyan 

bu kitapların korunması için ted -

··~~··;;~;:~·~~~·;~~~~····:~;~:~·~;··ı 
bir seyirci gibi değil, sizi 
kendi mesleğinizde ve itiniz
de daha ileri yapabilecek e
serler arıyarak geziniz. Ser-

i 
ginin iyi ve kötü taraflarını 
ancak böylelikle anlıyabile
cekıini:z. 

. ............. Yazan . --

Cemal KUTAY 
birler alınmasını da ayrıca tavsiye
ye pyan gorür." 

İ 1te neıriyat sergisini - bu b-
~r olmasa bile - Türkiye'nin 

her tarafında yerlqmeaine ve kök -
lepnesine çabftığımız yeni hayat 
telakkilerini yeni nesilde ahlak ha
line koyacak bir kıymette olup ol • 
maması bakımından tetkik edecek -
siniz. O :aman, bizim kendi milli 
mevzulanmıza. meseli dilimize. ta
rihimize, milli sanatlarımıza ait her 
hangi bir mevzuda bile aelihiyet sa
hibi olmak iç.in yabancı bir Hun bil
menin prt olcJuiunu ileri aüren id
dianın doğrufutu hakkında bir b· 
naat elde edeceksiniz. 

Evcli çocuk neıriyatı k(;fesinden 
başlı yalım: Netriyat bahsinde ku
vetli tarafımız şudur : Çocukları • 
mız okuyor! ... Eğer yaşı 8 • ıs ara • 
aında olanların okuma zevki, bütün 
diğer yaş seviyelerinde plsaydı, i -
nanınız ki sergievinin büyük salon
ları, on yıllık neşriyat sergisini çok 
zor alırdı. 

Çocuk neıriyatını ayrı ayrı iki 
cepheden tetkik edeceğiz: Okul ki
tapları ve diğer kitaplarla mecmu • 
alar ... Okul kitapları bir devlet iti 
halindedir ve ancak bu vufı kazan
dıktan sonradır ki bugünkü kültür 
hayatımızda övünülmiye deler olan 
yerini almııttr. 

Az memlekette alfabe bet kuruşa 
satılır .. Hele bizim gibi, bütün ma • 
zisi beş senelik olmıyan ve ihtiyacı 
henüz tamamiyle karşılamamı§ o • 

lan genç bir kağıt endüatrisi !M1ft -

leketinde •. _ 

S ize biraz rakam nrelim: 929 
dan 932 ye kadar alfabe 24 

kuruşa satıldı, 933 de 18 kuruşa düş
tü, 934-3S de ıs kuruş oldu. 936 da 
12.S kuruşa indi, bugün S kuruştur. 

Alfabe, altı senede yüzde seksen 
ucuzlamıttır. Renkli, resimli, itina
lı baskılı dört formalık bir kitabı be1 
:kurup vermiş olmalı: cidden bir mu· 
vaffakiyettir. 
Diğer okul kitaplarıada da bir u

cuzlama vardır: Mesela dördüncü 
sınıfın ilk okuma kitabı, 932 de 42 
kuruı iken 937 de 30 kuruı obnuf· 
tur. 

Sercide, bir kanunun ciddi nu -
)erini cörmekle. OllU huırhyanlar. 

&WUr duyabilirler: Bu kanma. 22.59 
aayılı baand•r. "Tek kitap" tali -
matnmnesi ._ kanun hükümleriae 
göre haı:ırlaıumtbr. 

Bilhaua koylümüzün mütnazı 
ödeme kabiliyetini hiç unutmadan 
v kuruşun onun i in o du a 
mühim bir para olduiunu hatırdan 
çıkarmadan alfabe fiyatlarının, kül
türü yüksek buı memleketlerle mu
kayacaini yapalnn: Ahmnya"cla al
fabe 7d. lnciltere'de 20, Franu•da 
22,5 kuruıtur. 

B u mukayesenin ftrdiii mis • 
bet bir intiba ile hususi neı· 

riyat köşesine geçiyoruz: Burada 
gençler ve çocuklar için yapılan neş
riyat vardır. Bunları, tam bir tasni
fe tabi tutmak mümkün olmamakla 
beraber ıu gruplarda toplıyabiliyo
ruz : 

Okul piyesleri, 
Derslere yardımcı kitaplar: 
Milli ve tarihi kahramanların bi

yografileri, 
Muhtelif mevzularda romanlar ve 

hikayeler; 
.Manzum eserler ; 
Hakiki veya hayali seyahat kitap -

ları: 

Gençlik ve çocuk mecmuaları, spor 
mecmuaları. 

Masallar ve efsaneler ... 

(Sonu 9 uncu savlacl•) 
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ffiünlçio 
Esk.i bir la.det 
Yaı:an: Nasuhi BAYDAR 

Mayısın birinci günü bahar bay• 
.......... YJba•--.ıli....mıi 
~ ba~ _... tallİ&tm 

.... ciiri ........ içia lmbi - ··
aile aa;rdmak ..-tir. Aieılfara, 
lr.1lflara. -.,.. Akat eclimıia; - • 
.... wciw\it~ 

Fakat. 1 ..a79 -- tıı..ıiıa Had
...u.aia ,._- t-t-=· um.. •u
•·k'r•k ki -- mr..t 7 1 .. ,. 
laacsı .... ...... .._ ,.h .• z 
••b afillp M ._ ___ .... s·· 
~ k-00'i. .._. s p •ir 
airuıl ı ! • e· d • Mıııils 1 r.a 
ima·• ••• · #ı o...._ lıliW9t_...ki ........ .lb a· ••ir 
farkla 1 ~ ,- - - •tabnn 
iMı .............. ,.. ....... . 
_.._ ~ .... 1liiPik '-"le· 
-~ ........... wa-- &ılıtai 
a.. ~ •Mısı•-. ._._,_ aiz· 
..... #ilunk: "l'"h • ,._ - et· tik;&+•·----......... , .. 4i,..... 8elki ...._ - • illi; 
zira iklimin hususiyetleri her mem -
lıek.a. sör• laqkadır ve elleri top • 
rakta, ıözleri semada olan rençber
I• iae tabiatıa t.laaYYiillel'ÜÜ en iyi 
ltiloa iwla.rdll'. Cü ım .W.tıc 

uca; .. -..uak ~ ~· alaç 
lan birkaç MAıtlik llıir ._ IMilıiiııa biı 
sene içiaa verimlııia klla~. a.hal 
havaıımm hakik.ataizliiiai izah et• 
mek iıtiyen yathlardan han&imiı 
"Ben Hıdrellezde kar yaidıimı h 
tl1'1arım." aözleriui dinlememifia 
dir? Küçük Asya•da ıelip ıeçmiı 
lan neıitlerin tecriibeai ıunu u 
etmiıtir ki Aııadotu•ya bahar &Aca 
buaünlerde gelir. Bir malatyalı, bi 
ay kadar evel kayfıdan bahaedeıı 
ken "ah, Hıdrenezi bir atlataayıhk, 
diyordu. Eaefle öirenclik ki on 
ıün evelki aoiuklar Malatya by•ı 
laruu kırıp ıeçinnitlir. Bir iki & 
lıararetiıa sıfırdan ataiı düşiive 
si bu sene 'hepimizi Mala.tyıa kayu 
larmdan 1Da.hrum edecektir. Ne y 
zık! 

imdi, arbk bahara &irmİI oldu 
muza hiikmedebiliriz. Dün, e 
HıdreDez adetini aautauyaaalar .. 
tatilden de istifade ederek - kuz 

(Sonu 9 uncu sayfada} 
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dünyayı, insanları, kendini unutarak bir tek hiaae, Hiç bir 19yden haberi olmıya11 zavallı anneciğim 

İçimizdeki ıeytan 
bu bir tek arzuya teslim olmak istiyordu. Böyle an· mi? ••• Bunların uğrunda bugüne kadar çok teYlere 
larda gözlerini kapaaa bile, Omer'in konuıurken katlandım, ıimdiden sonra beni rahat bırakabilir • 
imanı çıldırtacak bir tekil alan dudaklannı kafa· ler ... Ben de onları rahat bırakırım ... Beni öldü far· 
aından uzaklaıtırmaia muktedir olamıyordu. Ak • zetsinler .... " Burada güldü ve Omer'in ellerini sık-

'-Tefrika No: 35 = Yazan: Sabahattin ALI f81Dki dütünceleri, hayata kal'fı bıkkmlıiı ,,8 çare • tı: "Tam yatamağa batladığnn bu andan itibaren 

yin ••• NiçİD benimle beraber ıeldiiinizi bir kere aizliii uçup l'İtmİftİ. Şimdi kendine güveniyor, ira· beni öldü saysınlar .•• " 
daha söyleyin ! ,, deainin hayatma iatediii tekilde istikamet •erecek Tenha sokaklara, aabahın yaklaıtığını haber 

Omer bavulu bırakarak ellerini ona uzatmqta. kudrette oldatUma görüyor Ye olpn bir iman, bir veren bir serinlik çökmüttü. Macide, sırtında pal • 
kadın pbi dütünüyordu. tosu filan olmıyan Omer'in ürpermeie bqladığına 

Macide delikanlının ellerini yakaladı, onu kendine 
" H • d.r..- 1 b"I" • d k--...1!-: d hissederek, dogyruldu: doiru çekti, ona sokuldu ve kulaima fwldar pbi : erıeyı 1U08 te ı arım, onu a, - e 

zan 'hafif 111ğı bile bir çaresini bulap kapabnah
Bizim madam uyumuttur. Zaten dört o.tadan ibaret 
bir ev, birinde kendi oturuyor, üçünü kiraya Yel'i
yor. Benden batka iki rum terzi kızı •ar ••• Beraber 
oturuyorlar ..• Ara sıra odalannda yemek pitirirler 
ve kokuau dünyayı kaplar ... Odaların bir daneıi bu 
CÜnlerde botaldı Ye henüz tutulmadı ... Size bunlan 
niçin anlatıyorum? Sebebi var!... Bir türlü yakan 
çıkıp periıan odama siainle beraber girmefe ceaa• 
retim yok ••• Orayı gördükten sonra benden tiksiıae
cekainiz sanıyorum ••• " 

Macide Omer'in kolunu daha çok aıkb Ye .. «1.-"Sizden baıka hiç kimseye inanamıyorum... kurtarabilirim. Neden olmum ? Ben hayata bağ· "Hadi, kalkalım," dedi "Üıüyecekıin!" 
re •••• Sizi seviyorum ! ,, dedi. lanmak içiıa ona muhtacım, o idare edilmek için ha· Macide ona ilk defa olarak "sen'' diye hitap e· 

Bu sözlerden sonra yüzünü göstermekten uta- na muhtaç.•• Ben onu görmeden evel hayatın mi.· diyordu. Bu aöz, hiç kimse tarafından ve hiç bir za· "Hadi, çıkalni!" dedi. 

nır cibi batmı Ömer'in omuzuna sakladı. Ömer ilk DUDU bilmiyordum, bulamamııton. Şimdi görüyo. man bu kadar yerinde kullanılamazdı. Omer ye- Temialik veya kirlilik dütünecek J.ald• dejildi • 
• ı... b" · • nam ki, o da bemiz yafAyamıyacak • • • Söyledik· r d d kü" ""k b" k "b" .. - d defa olarak onun ellerinden ba.-- ır yenna: saç- ın en sıçra ı, çu ır çocu gı 1 yuzun •n ve Bir an eYel pdec:ekleri yere varmak iati,..du. 

lannı Ye biraz da ıakaklarmın saçlara bitiıtiii yer· leri dojna, 811 az doina sörünenleri bile doğru • • • gözlerinden nete taıarak Macide'nin rutubetten 
leri öptü. Birltirimize rutlamadan eYelki hayatımız .. hiden donmUf.,yanaklannı Öptü. Dar merdiveni biribirlerine tutunarak çıkma· 

birbirimizi aramaktan batka birıey deiilmit ••• Ne ia baıladılar. Baaamakları örttüiü anlatılan yumu• 
Bir müddet bavulun üzerine yanyana oturarak aradıtmuzı bilmeden aramak. • • Şimdi iç.im rahat, Bavulu yakahyarak tekrar yola düzüldüler. Bi- tak bir halı Macide'nin içini aıcıklıyor ve yırtık yer• 

dinlendiler. içlerinde çalkanan denizin durulmaauu aradıtuu bula11 ve bqka birteY ntemiyen biri gibi raı: sonra dar ve dik merdinnli bir evin önünde !eriyle luzm ayağına takılarak ikide birde seadele-
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Kırkpınar güreıleri baıladı 
-

Şimdi ihya edilen bu güreşler 
eskiden nasıl yapılırdı ? 

... 

Geçen aeneki güreşlerden bir görünü§ 

Cd~~e, (~.us~si} - Üç gün devam edecek olan bu seneki ''Kırkpı
nar gureşlerı buy.uk .. hazırhkla~dan son.ra bu sabahtan itibaren başla
mış bulunuyor. İki gunden berı Trakya dan ve memleketin muhtelif 
ycrl~rinden gelmekte olan küçük, büyük, tanınmış, tanınmamış türk 
pehlıv~nlarmın davul ve zur~alarla şehirde dolaşmalan halka bir gurur 
ve sevınç vermekte, ve muhıtte çok canlı bir kaynaşma husule getir
mektedir. 

Evlôt sevgisi r·:. N ••• 

w. ·= . 

Bir kadın kuyuya 

düıen ~ocukları 

uğruna boğuluyordu 
İzmir (Hususi) - Dün sabah Eş

refpaşa'da Kamilpaşa caddesinde, sa~ 
atlerce süren heyecanlı bir hadise geç 
miştir. Hüsnü zevcesi Şükriye evde 
işiyle meşgul iken çocukları 3 yaşın
da Gülerle bir yaşındaki Mehmet Ali, 
kapı önündeki su kuyusunun üstünde 
bulunan kapağın üstüne çıkıp oyna -
mak istemişler, fakat kapak dayana
mıyarak düşmüş, bunu çocukların ku
yuya yuvarlanmaları takip etmiştir. 

Fakat talihin güzel bir cilvesi ola
rak, kuyuda su az olduğu için çocuk
lar boğulmamışlar, ağlaşmağa başla -
mışlardır. Bir aralık Şükriye kapıya 
çıkmış ve çocuklarını aramış, bu sı
rada kuyunun dibinden gelen sesleri 
duymuştur. Şefkat ve heyecan içinde, 
o da kendisini kuyuya atmış ve yav
rularını kucağına almış, fakat kuyu
dan çıkamamıştır. Ana ile iki çocuğu 
feryada başlamışlar, fakat yanı baş
larındaki kahvede gramofon çalındı
ğı için seslerini işittirememiş, üç sa
at kuyu dibinde kalmışlardır. Niha
yet gramofon susmuş ve buradan ge
çenler, feryadları duyarak gelmiş, a
na ile yavrularını kurtarmışlardır. 
Saatlerce su içinde kaldıkları için 
hastaneye nakledilmişler, bir müddet 
tedaviden sonra evlerine gönderilmiş
lerdir. 

Yakalanan haydutlar 

lgdır'da feci 
bir cinayet 

Haydutlar zenain bir adamı 
boğazladılar 

Güreşin böyle yıldan yıla eherniyet \-
kesbedişinin evelce "türk gibi kuvet - ·-----------------------------

Iğdır (Hususi) - Iğdır'ın Yukarı 
Arapkir köyünde pamuk ziraatiyle 
uğraşan 55 yaşında Allahverdi adında 
zengin bir çiftçi vardır, Bu ihtiyarın 
altınları bu muhitte dillere destan ol
muş vaziyettedir. Bu .altınları ele ge
çirmek sevdasına düşen Hüseyin, Ali, 
Abdullah, Kadın Ali, Kalender ve İs
kender adında beş haydut; köyde her 
kes uyuduktan sonra Allahverdi'nin 
evine gelmişler ve kapısını açmak i
çin uğraşmağa başlamışlardır. Gürül
tü üzerine uyanan Allahverdi kapıyı 
aralık ederek "Kim o?,. demiştir. 

li" sözünü bütün dünyaya yayıp ka
bul ettiren ecdadımız gibi yeni yeni 
istidatların tekrar yetişmelerinde ve 
iin almalarında büyük rol oynadığına 
şüphe yoktur. Bilhassa bu seneki 
Kırkpınar güreşleri hazırlıklarının 

noksansız ve k ısursuz denecek dere
cede büyük bir mükemmeliyetle ya -
pılmış olması bu güreşlerin milli spo-
rumuza çok şeyler kazandıracağının 
en kati bir delili iir. 

Trakya, ötedenberi türkün milli ve 
ananevi bir sp ru olan güreşte her 
yerden bariz olan üstünlüğünü muha
faza etmiş bir urd parçasıdır. Bura
da eskidenberi diığünlerde, muhtelif 
merasimlerde kendilerine güvenen 
türk gensl-i ldapetlerini giy•nk. er 
meydanına çıkar ve herkes kendi boy
daJı, kendi der g ile güreşirdi. Türk 
çocukları daha pek küçük yaştan an
neleri ve büyük anneleri, halaları ve 
teyzeleri tarafından söylenen yiğitlik 
masallariyle, giıreş ve savaş hikayele
riyle büyütüleı ek güreşe teşvik edi
lirdi. Ata binmek, ok atmak, cirit oy
namak, nasıl turk gencinin bilmesi 
ve yapması icabeden bir spor idiyse 
güreş de öyle idi 

Bunun için her sene muayyen gün
lerde ve köy diıği.mlerinde büyük peh 
livan güreşleri yapılır ve bu gibi ve
ailelerden istif de edilerek cirit oy
nanır, ok atılır ve böylelikle pek par
lak spor günleri yaşatılırdı. 

Güzel yurdumuzun bir hususiyeti 

Yaz ve kış bir arada! 
.. ... \:• { ; ,-fi': . ' 

. .. . ... . 

' 

Hırsızlar dayanarak kapıyı açmış -
lar ve ihtiyara işkence etmeğe, para
ların yerini sormağa başlamışlardır . 
Hırsızlar arasından Ali bir aralık za
vallı ihtiyarı yere yatırmış ve koyun 
boğazlar gibi bıçakla kafasını vücu
dundan ayırmıştır. 

Katiller, bundan sonra bu faciayı 
görerek ve odanın bir köşesine saklan 
mış olan Allahverdi'nin karısını ya
kalamışlar ve ona türlü işkenceler yap 
mı ya başlamışlardır. Kadın can kor -
kusundan paraların verini ız:östermiı, 
katiller paraları aldıktan sonra biça-
re kadının kafasına kalın bir değnek
le vurmuşlar ve öldüğüne hükmede
rek kaçmışlardır. Sabaha kadar bay
gın yatan kadın kendine geldikten 
sonra imdat istemiye başlamış ferya
dına koşan köylüler feci vaziyeti gör
müşlerdir. 

Jandarma derhal takibata başlıyor 
ve yedi saat sonra beş haydut da sak
landıkları yerlerden yakalanmışlar
dır. 

Bu tüyler ürpertici hadise 
Iğdırı müteessir etmiştir. 

bütün 

(ankuı'da bir cocuk boğuldu 
Çankırı (Hususi) - Karaköprü bah 

çelerinin arkına bir buçuk yaşların
da bir çocuk düşmüş su bunu götür
müş zavallı yavru ölü olarak bulun
muştur. Dikkatsiz annesi mahke -
meye verilmiştir. 

Erzincanda 120 bin liraya bir 
' hapisane binası yapılacak 

Ayrıca bir de geniş arazi üzerinde 
zirai bir hapisane kurulacak 

Erzincan (Hususi) - Bir kaç yıl evel şiddetli bir yer sarsıntı
sı neticesi·nde Erzincan hapisanesi tamamen yıkılmıftr. O vakıt
tanberi mahpuslar,kira ile tutulan bir binada muhafaza edilmek
te idi. Adliye vekaletinin şehrimizde modern bir hapisane yaptı
racağı, bu binanın tam manasiy]e bir ıslahhane olacağı anlqıl -

maktadır. Yeni hapisane binası 120 bin 
liraya mal olacaktır. Yeni bina hükü-ı 
met civarında eski hapisane arsasiyle 8 •kd •• " ğ•t 
belediyeye ait bir arsa üzerinde yapı- eşı uzu e ı men 
lacaktır. 

Bundan başka şehrimizde bir de zi
rai hapisane yapılacaktır. Bu bina için 
boş ve ziraate müsait bir arsa aran -
maktadır. Müddeiumumi arsa işi üze
rinde hararetle çalışmaktadır. Şehri -
mizde zirai bir hapisanenin kuruluşu, 
istifade edilmiyen on binlerce dönüm 
arazinin işletilmesine yaradıktan baş
ka mahkumların da iş sahibi oluşunu 
temin edecektir. 

Çankırı postanesi 
Çankırı (Hususi) - Postahane bi

nası harap halinden kurtarılmak için 
tamirine başlanmıştır. 

kurs binası dün 
törenle açıldı 

Beşikdüzü, 5 (Hususi) - Bir müd· 
dettedberi devam eden eğitmenler 
kursu binasının inşası bitmiş ve bina
nın açılış töreni bugün yapılmıştır. 

Törende üçüncü umumi müfettiş B. 
Tahsin Uzer, vali B. Refik Karaltan 
ile vilayet erkanı ve binlerce köylü 
bulunmuştur. Cümhuriyet rejiminde 
böyle bir esere kavuşan Beşikdüzü 

köylüleri bu münasebetle muhtelif eğ 
lenceler tertip etmişler ve eğlenceler 
gece yarısına kadar devam etmiştir. 

Niksar, çeşitli mahsulü, suyu, 
elektriği olan bir yurt köşesidir 

Niksalın tarihi kalen 

Ev'in temsil kolu muntazaman tem • 
siller vermektedir. Geçen hafta ( dev
rim yolcuları ) piyesini muvaffakı • 

NİKSAR ( Hususi ) - Niksar'ın 
arazisi her çeşit mahsul yetiştirmeğe 
elverişlidir. Bilhassa tütün, pirinç 
başta gelen ürünlerdendir. Ceviz, meh
lep üzerinde de oldukça ehemiyetli iş yetle temsil etmişlerdir. 
yapar. Kasaba nüfusu iki nahiyesi, yü- Niksarlılar 75 beygir kuvetindeki 
ze yakın köyleriyle birlikte 40 bini yeni elektrik tesisatıyle bol ışığa ka
mütecavizdir. vuşmuşlardır. Bu tesisatın kafi kud· 

Bu kasabayı komşularına bağlayan reti şehri tenvir etmekle kalmamış 

ana yolları bilhassa Niksar - Tokat aynı zamanda radyo abonelerinin de 
yolu çok iyidir. Niksar - Erbaa ve çoğalmasını temine yaramıştır. Tesi -
Niksar - Ünye yolları üzerinde de 

sat belediye tarafından yaptırılmış • faaliyet devam etmektedir. .. 
Kasabada tam teşkilatlı üç ilk okul tır. Kilovatı 15 kuruştur. Motor su 

vardır. Ladik nahiyesinde tam devreli kuvetiyle işletilmektedir. 
bir okul diğer köylerde de uç sınıflı ı Niksar Ayvaz suyu adında iyi bir 
okullar mevcuttur. suya da maliktir. 

Niksar Halkevi muhitte devamlı Be , alt, sene evetine gelinceye ka-
çalışmalarıyle çok faydalı olmaktadır. ş .. . . d 

dar bu guzel ıçme suyunun yerın e 

Bu hareketlerden biri ve en mühim
mi de "Kırkpır.ar" güreşleri idi. Her 
sene Hıdırelles gününde başlıyan bu 
güreşler üç gi.m devam ederdi. Bir 
sene önce seçilen (Kırkpınar ağası), 
bütün civar köy ve kasabalara ipleri 
kırmızıya boyanmış mumlar göndere
rek halkı ve peh ivanları Kırkpınara 
davet eder ve bu mumları alan bütün 
köyler halkı Kırkpınara atlı ve yaya 
olarak akın eder er, ve ağaya muhte
lif armağanlar getirirlerdi. Ağa da 
gelenleri davu ve zurnalarla karşılar, 
ikramlarda bulunur ve hazırlanan ça

B urada, Adana ve Erzincan 
muhabirlerimizden clün ge 
len mektuplardan çıkan 

reıimleri görüyornınuz. Adana 
muhabirimiz; Çukurova' da ha
vaların ıaı.ndığını, Karattı§ pla
jında hazırlıkların ıona ermek 
üzere olduğunu bildirirken, Er
zincan muhabirimiz ele birkaç 
gün evel ydpılan kayak ıporları- ( 
na ait talailôtı gönderiyor. Şu re- · 
ıimlere bakınız; bir taraftan plaj 
bir taraf tan kayak .•• tabiatin bü
tün çömertliklerine ıahip olan, 
bütün iklimlain humlİyetlerini 
ıineıinde toplıyan bu cennet 
yurdda yaz içinde kq, kıf içinde 
yazı bulmak ne kaclar kol.ay .•• 

Sındırgıda halk evi çalışmaları 
Niksar kadınları çamaşırlarını yıy • 
karlardı.. Bu ılık suda yıykanan ça • 
maşırlar fazla sabuna ihtiyaç göster· 
mezdi. Bakımsızdı, yeri bozuktu. Tah
lil neticesinde suyun temiz olduğu 

anlaşıldı. 
dırlarda konuklardı. 

O devirde Kırkpınar ağalığı epeyce 
ağır bir yük c lmakla beraber halk a
rasında ağa s ç imek için büyük re
kabete girişilir ve adeta propaganda
lar yapılırdı. 
"Kırkpınar gti.reşleri" Balkan har -

bine kadar böylece devam etmiş ve 
memleketimizin her tarafından gelen 
pehlivanlar bu ada güreşmişler, bu -
rada ün almışlardır. Abdülaziz devri
nin meşhur pehlivanlarından Akko
yunlu, Makarnacı.. bu güreşlerde 

kendilerini cıhana tanıttıkları gibi 
19 uncu asrıı cihan pehlivanı ilan e: 
dilen Burgur dıya kurbanı Karaladı 
Yusuf ve Ad::ılı Halil gibi pehlivan
lar da ilk şöhretlerini bu güreşlerde 
almışlardır. 

Balkan harbinden sonra Trakya'da 
bu milli güreşler terkedilmiyerek E
dirne'nin tarıhte meşhur "Sarayiçi" -
ne nakledilrmş ve ondan sonra Trak
yadan olduğ;ı ibi memleketin her ta
rafından Koca Ali ve hatta Delior -
mandan bile en büyük pehlivanlar bu
raya gelerek eskisi gibi güreşmekte 
devam etmişlerdir. Fakat son sene -
lerde ve hele geçen senedenberi bu 
güreşler ilgili makamlarla halk parti
sinin dahi yardım ve alakasını kaza
narak bir kat daha ehemiyet almıştır. 

Bu cömertliği milli mahnılleri
mizd e de görüyor muyuz!. l§te 
bugün, ıolramızcla çilekle porta
kal yan yanadır. 

si varmış. Evliya Çelebi 1650 tarihin- 1 madalya bu zencire takılarak müsa
de Edirne'yi ziyaret ettiği zaman bu baka yeniden on sene devam edecek
tekkenin pek mamur olduğunu yaz- tir. - Kadri Oğuz. 
maktadır. 

Trakya Umumi Müfettişliği son 
yüz yıl içinde Trakya' da yetişen ci -
han pehlivanlarının ve büyük pehli
vanların resimlerini ve tercümei hal
lerini toplıyarak geçen sene neşret· 
miş ve böylelikle türk gücünü dün -
yaya tanıtan bu kahraman Trakya ço
cuklarına borçlu bulunduğumuz ka -
dirşinashk vazifesini ifa etmiştir. Bu 
sene ise Ankara'da Kurtdereli için 
bir broşür çıkarılmıştır. Güreşlerde 

bu broşür halka dağıtılacak ve bütün 
spor kulüplerine gönderilecektir. 

Gene bu cümleden olmak üzere bu 
seneki güreşlerde Başpehlivanlığı ka
zanacak olan güreşçide bir sene kal
mak üzere bir (Kurtdereli kemeri) 
ihdas edilmiştir. Kemerin halkaların
da zencirlerle asılı 10 yazısız madal
ya bulunacak ve bunlara her sene ka
zanan Başpehlivanın ismi yazılacak

tır, Bu kemere 10 sene sonunda en az 
üç defa adını yazdırmağa muvaffak 
olan başpehlivana hediye edilecektir. 

Ankara Borsası 

5 Mayıs 1939 Fiyatları 
• 

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Par is 
Milano 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Ati na 
Sof ya 
Madrid 
V.arşova 
Budapeşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

Açılrs F 

5.93 
126.6650 

3.3550 
6.6625 

28.4475 
67.6450 
50.8350 
21.56 
1.0925 
1.56 

14.0350 
23.845 
24.9675 
0.9050 
2.8925 

34.62 
30.5475 
23.9025 

Kapanış F 

5.93 
126.6650 
• 3.3550 

6.6625 
28.4475 
67.6450 
50.8350 
21.56 

1.0925 
1.56 

14.0350 
23.845 
24.9675 

0.9050 
2.8925 

34.62 
30.5475 
23.9025 

ESHAM VE T AHVtLAT 

Bergama'da sabıkah 

bir haydut yakalandı 
İzmir (Hususi) - Bergama hava -

lisinde üç senedenberi haydutluk e
den ve sıkıştığı zamanlar da civar ka
zalara da sarkarak yol kesen, insan 
vuran Hamza isminde bir haydut, ni

hayet ölü olarak yakalanmışt!r. 
Bu adam, vaktiyle askerden gelmiş, 

karısına musallat olduklarını işittiği 
bir iki kişiyi vurup dağa çıkmış, hay
dutluğa başlamıştır. Devamlı takibat 
neticesinde, nihayet haydudun izi bu
lunmuş, Bergama'nın Kesikboğazın

da pusuya düşürülmüştür. Musademe 
neticesinde haydut maktül düşmüş -
tür. 

Erzincan köylüsüne tohumluk 

Edirne'de böyle büyük güreşlerin 
pek eskidenberi yapılmakta olduğu 

· nla ılmakta-
On sene sonunda üç defa birincili -

ği alan hiç bir pehlivan bulunmazsa 
1933 ikramiyeli 
Ergani 19.- 19.10 
1938 % 5 ikramiyeli 19.- 19.-

Erzincan, (Hususi) - Yurdun her 
köşesinde olduğu gibi burada da zi
raat bankası tarafından köylü ve çift
çiye tohumluk almak için kefaleti mü 
teselsile ile para dağıtılmaktadır. 

Şimdiye kadar tevzi edilen paranın 
miktarı elli bini bulmuştur. Her yıl 
ekim mevsimlerinde köylüye müşfik 

Sındırgı Halkevi muhitine f aydah olmakta, gençliği çatısı altında ellerini uzatan cümhuriyet hükümeti-
toplamaktadır. Yukarıda Halkevi ve Parti binaamm ve Halke~i bando- mize Erzincanlılar sonsuz minnet ve 
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MİLLi KÜME MAÇLARI 

:Ankaragücü ·takımı 
Ankara'da mağlUp ettiği 
Beşiktaş'a 4-1 yenildi 

İstanbul, 6 a.a. - Milli küme maç
larına bugün öğleden sonra güneşli 
ve müsait bir havada devam edildi. 

Bugünkü müsabaka Ankaragücü 
:ve Beşiktaş takımları arasında yapılı
yordu. Şeref stadında bu maçı seyir i
çin dört bine yakın bir seyirci kalaba
lığı toplanmıştı. 

Takımlar sahaya muayyen vakitte 
çıktılar. Beşiktaşt şu kadro ile dizil
miş görüyoruz. 

M. Ali - Hüsnü, Taci - Hüseyin, Be
dii, lbrahim - Hayati, Hakkı, Nazım, 
Şeref, Eşref. 

Ankaragücü şu takımla oynuyor: 
Natık - Salih, Enver - AbdüJ, Semih 

lsmail - Hamdi, Fikret, Vahap, Fahri, 
Hamdi. 

Hakem Suphi Batur. 
Oyuna Ankaragücü başladı. Bu hü-

cumu beşiktaşlılar daha başlangıçta 

kestiler ve kolay bir inişle Ankaragü
cü kalesi önünde yerleştiler. Siyah _ 

beyazlıların ilk dakikalarda bocalar 
gibi olan Ankaragücü müdafaasına 
nefes aldırmak istemedikleri görülü _ 

yor. Hakkı, sert ataklarla bir sayı pe _ 

şinde koşan hücum hattının vazifesi -
ni çok kolaylaştırıyor. 

Üçüncü dakikada beşiktaşlılar bir 
fırsat yakaladılar. Hakkı, Ankara mü-

dafaasını üzerine çekerek top Şeref'e 
geçirdi. Şeref kaleye beş metre vazi _ 

yette ve tamamen demarke bulunu -
yordu. Fakat topu tutmadan vurmak 
hevesine düşerek muhakkak bir fırsatı 
kaçırdı. 

'Ankaralılar hakim: 
Beşiktaşın hakimiyeti devam et -

mekle beraber ankaralıların yavaş ya -

vaş düzeldikleri görülmektedir. O
nuncu dakikadan itibaren müsavi va
ziyete giren oyun, on beşinci dakika-
dan sonra ankaralıların hakimiyeti al
tına girdi. Ankara takımının müdafaa 
da enerjik ve şuurlu, hücumda da mü
teenni ve fırsatçı bir oyun çıkardıkla
rı görülüyor. Top, san - lacivertlile -
rin ayağında zevkli bir ahenkle daima 
maksada doğru gitmektedir. 

Ankara takımının hücum taktiği 
kendini gösteriyor. Hücum cenahını 

birden bire değiştirmek ve ani vazi -
yetlerden istifade etmek. Tov tevzia

tının iki muayyen hedefi var: Solaçık 
Hamdi ve s.ağaçık Fahri. Bu iki oyun-

cu Vahabın ve Semihin hazirladığı 
fırsatları daima sert şütlerle kaleye 
gönderiyorlar. Mehmet Ali 15 metre
den gönderilen bir kaç sert şütü mu -
vaffakiyetle kesti. Fahri'nin yirmi 
metreden çektiği kuvetli şüt, kalenin 
üst direğinin köşesini yalıyarak avu
ta gitti. 

Ankara takımında ferd itibariyle 
yüksek kabiliyet gösteren Semih gibi, 
solaçık Hamdi gibi, soliç ve sağiç Fik
ret ve Fahri gibi oyuncular göze çar -
pıyor. Buna ilaveten takımın beraber 
çalışışını ve tam ahenkli bir oyun çı -
kardığı da zevkle seyredilmektedir. 

Beşiktaş müdafaası sert oynamıya 
temayül gösteriyor. Fakat hakemin 
göz açtırmıyan kontrolu oyunun nor
mal şekilde cereyanını temin ediyor. 
Ankaralıların baskısı karşısında müş
külat çeken beşiktaşlılar birkaç kor -
ner verdiler fakat bunlar neticesiz 
kaldı. 

Birinci gol: 
Oyunun Ankaragücü lehindeki şek· 

li devam ederken beşiktaşlılar 37 inci 
dakikada bir gol çıkardılar: Hakkı, 
tam sırasında Şerefe verdiği pasla bir 
fırsat hazırlamış ve Şeref de sıkı bir 
şütle topu ağlara takmıştı. 

Ankaralılar tam manasiyle hakim 
oynarken bir gol yiyince şaşırır gibi 
oldular. Bu şaşkınlık beş dakika kadar 
sürdü. Eğer beşiktaşJılar biraz daha 
gayretli olsalardı bu fırsattan istifa -
de edebileceklerdi. 

Devrenin son dakikalarında ankara
lıların gene ağır basar vaziyette olduk 
l~rı görülüyor. Fakat vaziyeti değiş · 
tırecek bir hadise olmadan devre 1 - O 
Beşiktaş lehine bitti. 

l kinci devre: 

Beşiktaş ikinci devreye rüzgarı ar
kasına alarak çıktı. Maamafih ilk da • 
kikalar hep ankaralıların zorlaması ile 
geçti. 

.. Beşinci dakika : Şeref iki an karalı 
mudafiin arasından güzel bir sıyrılış 
Yapar~k şüt attı. Top ikinci defa An -

Ankaralılar yeniden bir tutukluk 
devresi geçirdiler. Beşiktaş bu sefer 
fırsatı kaçırmadı yedinci dakikada Na
zım, Natık'ın kestiği halde kontrol e
demiyerek elinden kaçırdığı bir şütle 
topu ağlara taktı. 

An karanın golü: 
Oyun büyük bir hızla devam ediyor. 

Ankaragücü galibiyet ümidiyle değil, 

fakat gol yememek azmiyle oynamıya 
başladı. Maamafih sakat bir düşünce 

ile topu müdafaada tutarak değil, hü
cum fırsatını ihmal etmiyen fırsat ko
valayıcı bir taktikle oynamaktadırlar. 
Bunun neticesi olarak Hamdi, on ü
çüncü dakikada güzel bir gol çıkardı. 
Vahap bir firikik vuruşu sırasında de
marke bulunan solaçığa yerinde bir 
pas vermiş, o da fırsatı kaçırmamıştı. 

Oyun yavaş yavaş yeniden ankara
lıların temposuna tabi olmıya başladı. 
Zaman zaman iki tarafın da kasti ha -
talar yaptığı oluyor. Hakem Ankara -
dan Abdüle, Beşiktaştan Hakkı ve 

Hüsnüye ihtar veriyor. 
Ankaragücü, dakikalar ilerledikçe 

bozuluyor, bu bozuluş, zamanın ilerle

mesi ve aradaki farkın kapatılması ü
midinin kaybolmasından ileri gelmek
tedir. Oyun bu seyrini takip ederek 
sonuna geldi ve son dakikada bir gol 
daha yapan beşiktaşlılar sahadan 4 - 1 
galip çıktılar. 

Bugünkü oyuna nazaran Ankaragü-

cü daha temiz bir futbol oynıyan ve 
daha ağır basan bir takım olarak kabul 
edilebilir. Vahabın delici bir oyun oy
namaması, Natık'ın zayıf bir oyuncu 
olarak kalması mağlUbiyetlerinin en 
ilerde iki amilidir. 

Kırkpınar 

güreşlerine 

dün başlandı 
(Başı 1. inci sayfada) 

beraber Başvekalet Beden Terbiyesi 
Umum Müdürü Tümgeneral Cemil 
Taner, Çocuk Esirgeme Kurumu Re
isi Kırklareli mebusu Dr. Fuat Umay 
ve diğer birçok zevat ve civardan bir 
çok halk güreşleri takip etmek üzere 
Edirne'ye gelmişlerdir. Hakem heye
ti C. H. P. nin armağanı saatleri de 
beraber getirmiştir. 

Müsabakalara halkın gösterdiği bü-

yük alaka bu seneye kadar görülenle· 
rin çok fevkindedir. 

Güreşler saat onda başladı. Bundan 
evel gelen davetliler, Trakya Umum 
Müfettişi general Kazım Dirik, Edir-

ne valisi hazır bulunduğu halde güzel 
bir tören yapıldı. Önlerinde belediye 
müzıkası bulunduğı... halde Atatürk a-

nıtı!la kadar giderek çelenk koyan 
pehlivanlar meydana döndükten son
ra müsabaka başladı. Bundan evel bü
yük ve şanlı türk pehlivanı Kurtdere
linin ölümü münasebetiyle hatırası ta
ziz edildi. Halka Kurtdereli hakkın -
da Beden Terbiyesi Umum Müdürlü
ğünün hazırladığı broşürler dağıtıldı. 
Umum Müdürlüğün kazanacak başpeh 

livana vereceği "Kurtdereli" Kemeri 
de hakem heyeti masasının üzerinde 
durmaktadır. 

İlk güreşler öğleye kadar sürdü. 
Müsabakalara öğleden sonra da devam 
edildi. Yetmiş çiftten fazla pehliva -
nın iştirak ettiği orta, büyük orta ve 
başaltı güreşlerinin ilk seçmeleri öğ
leden sonra oldu. Ve bu seçmede ga
lip gelenlerin sınıflarının birinci, i -
kinci ve üçüncülükleri için yarın gü
reşmeleri kararlaştırıldı. Saat 17 de 
dört çift baş güreşlere çıktı. Bunların 
arasında Tekirdağlı da vardı. Tekir -
dağlı Afyonlu Süleymanla, Edirneli 
Mustafa Adapazarlı Arifle, Molla 
Mehmet Lüleburgazlı Ali Ahmetle ve 
Manisalı Halil de Edirneli Hayati ile 
güreşti. Tekirdağlı Hüseyin Süleyma
nı 12 dakikada yendi. Bu güreş seyir
ciler tarafından büyük bir heyecanla 
takip edildi. Aynı heyecanla devam e
den başa güreşen üç çiftin güreşleri 
de bir saat on beş dakika sürdü. Fa
kat bir netice alınamıyacağı için denk 
gelen bu üç çiftin yarın biribirleriyle 
değişerek güreşmelerini hakem heye-

İlkbahar at koşuları 
bugün hipodromda başlıyor 

Bugün kazanması muhtemel 
şanslarına bir bakış olan atların 

Bugün ilkbahar at yarışlarının birincisi saat tam 15,30 d~ şehir 
hipodromunda yapılacaktır. Bu sevimli spora karşı halkımızın 
gösterdiği rağbeti nazarı dikkate alarak bugünkü tahminlerimizi 
yapmadan evel İzmir yarışlarının neticelerini bildirmeği faydalı 
bulduk: 

lzmir'deki birinci halta: 

I - Üçer yaşlı yarımkan İngiliz 
tayların 800 metrelik koşusunda: 

1. - Tığ (Nihal Atlı) 
2. - Örkes (Fehmi ve Arif) 
3. - Yılmaz (Kahyaoğlu Rifat). 
II - Hiç koşu kazanmamış haliskan 

İngiliz taylarının 1400 metrelik koşu
sunda: 

1. - Batray (Salih Temel) 
2. - Dorukurt (Ahmet Atman) 
3. - Orya (F. L. Karaman). 
III - Dört ve daha yukarı yaştaki 

yarımkan İngiliz at ve kısraklarının 
1800 metrelik koşusunda: 

1. - Ceylan (Salih Temel) 
2, - Lüksbar (Hasan Atlı) 
3. - Mahmure (Salih Temel). 
IV - Dört ve daha yukarı yaştaki 

haliskan ingiliz at ve kısrakların 1600 
metrelik yarışında : 

1. - Tomru (Asım Çırpar) 
2. - Baylan (Akif Akson) 
3. - Şipka (Tevhide Çırpan). 
V - Dört ve daha yukarı yaştaki 

haliskan arap at ve kısrakların 1600 
metrelik yarışında: 

1. - Oktay (Fehmi Vural) 
2. - Bahtiyar (Şemsi Tanak) 
3. - Musul (Salih Temel). 

ikinci halta: 

I - Üç yaşlı yarım kan İngiliz tay-
ların 1500 metrelik koşusunda: 

1. - Niroona (F. L. Karaosman) 
2. - Önkes (Fehmi ve Arif) 

1. - Yatagan (F.L. Kara Osman) 
2. - Doru Kurt (Ahmet Atman) 
3. - Batray (Salih Temel). 
V - Üç yaşlı haliskan arap tayla-

rının 1200 metrelik koşusunda: 
1. - Gazal (Hamit Sarkıntı) 
2. - Gögse (F. L. Kara Osman) 
3. - Cemre ,, ,, ) 

Beşinci halta: 

1 - Üç yaş yerli yaıımkan ingiliz 
taylarının 1400 metrelik koşusunda: 

1 - Yılmaz (Rifat Kahya0ğlu) 
2 -Tığ (Nihal Atlı) 

3 - Tunca ((İrfan Emeç) 
II - Dört ve daha yukarı yaşta ya

rımkan İngiliz at ve kısrakların 2000 

metrelik koşusunda: 
1 - Andranbudin (Fahri Atlı) 
2 - Ceylan (Salih Temel) 

3 - l'.fahmure (Salih Temel) 
III - Üç yaşlı haliskan arap tayları 

nın 1200 metrelik koşusunda: 
1 - Gazal (Hamit Sarkıntı) 
2 - Gögse (F. L. Kara Osman) 

3 - Cemre (F. L. Kara Osman) 
IV - Dört ve daha yukarı yaşta ha

liskan ingiliz at ve kısraklarının 2400 
metrelik koşusunda : 

1 - Dandi (Asım Çırpan) 
2 - Özdemir (Ahmet Atman) 
3 - Tomru (Asım Çırpan) 

Bugünkü yaraşlar 
Bu maH'ımatı verdikten sonra bu· 

56 kiloda Niyazi Birinci 72 kiloda Sadık Soğancı 87 kiloda 
Rıza Çökmez 

Greko - Romen birincilikleri 

Dünkü müsabakalar 
çok iyi neticeler verdi 

Ankara bölgesi Greko - romen gü - ı----
reş birincilikleri müsabakaları dün M k 1 
öğleden sonra güreş salonunda birçok e tep er arası 
meraklılar huzurunda yapıldı. futbol maçları 

Müsabakalar çok heyecanlı ve gü -

zel oldu ve bu ay sonunda yapılacak 
Türkiye birincHiklerinde Ankarayı 

temsil edecek olan takım seçildi. 
Bu müsabakalara ait teknik netice

ler şudur: 

56 kiloda: 

1 - Niyazi (Ankaragücü), 2 - Ha
lit Balamur (Güneş), 3 - Mehmet 
Koç (Ankaragücü), 

61 kiloda: 
. .. 

1 - Halit Ulubey (Ankaragücü), 
2 - Ali Tomruk (Ankaragücü), 3 -
Recep Koşar (Güneş), 

66 kiloda: 

1 - İhsan Ünsal (Ankaragücü), 2 -
Salim Önol (Ankaragücü), 3 - Bat
tal Koca (Ankaragücü), 

Mektepliler arasındaki futbol 1 
maçlarına dün de devam edildi. A 
karagücü sahasında yapılan müsab 
kalara saat 14.30 da başlanıldı. 1 
maç erkek ve ticaret liseleri arasın 
idi. Hakem Necdet Özgüç'ün id 
ettiği bu oyunu, bu yılın şampiyo 
olması kuvetle muhtemel bulunan 
kek lisesi takımı 3 - 1 kazandı. 

İkinci maçı inşaat usta mektebi 
Maarif Cemiyeti lisesi futbol takı 
lan oynadılar. Hakem Hasan Pulat 
idare ettiği bu müsabaka birer sayı 
ve beraberlikle neticelendi. 

Son hafta müsabaka günün üzer· 
alaka toplıyan bir karşılaşması ol 
Mülkiye ve Ziraat Mektebi takım! 
tam vak\.~ıde sahaya çıktılar. Hak 
Asım Kurt'tu. 

3. - Yılmaz (Rifat Kahyaoğlu). 
II - Dört ve daha yukarı yaşlı ha

liskan arap at ve kıraklarının 1800 
metrelik Handikap yarışında: 

günkü yarışlarda kazanması ihtimali 72 kiloda: 

Oyunun neticesi diğer kulüple 
bilhassa Gazi Terbiye Enstitüsün 
şampiyonluğuna tesir ettiği için k 
balık fazla idi. 

1. - Alderviş (Fehim Vural) 
2. - Yaman (İhsan Atlı) 
3. - Musul (Salih Temel). 
III - Kazançları yekunu 1000 lirayı 

doldurmıyan üç yaşlı haliskan ingiliz 
taylarının 1600 metrelik yarışında: 

ı. - Yatagan (F. L. Kara Osman) 
2. - Batray (Salih Temel) 
3. - Ece (Salih Temel). 
iV - Dört ve daha yukarı yaşlı ha

liskan İngiliz at ve kısraklarının 2000 
metrelik handikapında: 

1. - Komisarj (Burhan Işıl) 60 
2. - Özdemir (Ahmet Atman) 58 
3. - Tomru (Asım Çırpan) 65 
V - Üç yaşlı haliskan arap tayları-

nın 800 metrelik koşusunda: 
1. - Gazve (F. L. Kara Osman) 
2. - Cemre (F. L. Kara Osman). 

O çi.incü halta: 

I - Dört ve daha yukarı yaştaki 

haliskan arap at ve kısraklarının 2000 
metrelik koşusunda: 

1. - Yaman (İhsan Atlı) 
2. - Musul (Salih Temel) 
3. - Çelenk (Fehmi Simsaroğlu). 
II - Uç yaşlı arap taylarının 1000 

metrelik yarışında: 
1. - Gazal (Hamit Sarkıntı) 
2. - Cemre (F. L. Kara Osman) 
3. - Gazve ,, ,, ,, ) 
III - Uç yaşlı haliskan İngiliz tay-

larının 1600 metrelik koşusunda: 
1. - Karanfil (Ahmet Atman) 
2. - Ece (Salih Temel) 
3. - Yatagan (F. L. Kara Osman). 
IV - Dört ve daha yukarı yaşlı yer-

li halİskan ingilizlere 2200 metrelik 
koşusunda: 

1, - Özdemir (Ahmet Atman) 
2. - Tomru (Asım Çırpan) 
3. - Baylan (Akif Akson). 
V - Sene zarfında kazançları 300 

lirayı doldurmıyan dört ve daha yu
karı yaşlı haliskan İngilizlere 1600 
metrelik yarışında: 

1. - Dandi (Asım Çırpan) 
2. - Komisarj (Burhan Işıl) 
3. - Paristos (Dr. Seferof). 

Dördüncü halta: 

1 - Üç yaşlı haliskan arap tayla· 
rının 1200 metrelik koşusunda: 

1. - Yılmaz (Rifat Kfilıyaoğlu) 
2. - Nivana (F.L. Kara Osman) 
3. - Tığ (Nihal Atlı). 
II - Dört ve daha yukarı yaştaki 

haliskan arap at ve kısraklarının 2000 
metrelik handikap yarışında: 

1. - Alderviş (Fehim Vural) 63 
2. - Bahtiyar (Şemsi Tanak) 54 
3. - Çelenk (Fehmi Simsaroğlu) 51 
III - Dört ve daha yukarı yaştaki 

haliskan İngiliz at ve kısrakların 2400 
metrelik yarışında: 

1. - Dandİ (Asım Çırpan) 
2. - Komisarj (Burhan Işıl) 
3. - Tomru (Asım Çırpan) 
4. - Özdemir (Ahmet Atman) . 
IV - Üç yşalı yerli haliskan ingiliz 

taylarına mahsus 2000 metrelik koşu
da: 

olan at ve kısrakların isimlerini bil-
diriyoruz: 

Birinci koşu: 
Birinci koşu: Yeniler koşusu: üç 

yaşlı ve hiç koşu kazanmamış yerli 
yarımkan ingiliz taylara mahsustur. 

İkramiyesi 320 lira mesafesi 1000 met
redir. Bu koşuya iki tay kaydolun
muştur. 

Bay Sait Halim'in Radyosu, Bay 
İrfan Emeç'in Tunca'sı. 

Bunlardan yalnız Tunca İzmir'de
ki koşulara girmiş ve bir defa üçün -
cülük alabilmiştir. Radyo ise bugün 
ilk defa koşacaktır. İdmanlarına na
zaran ikisi de müsavi gözükmektedir. 
Maamafih Radyo'yu daha şanslıdır 
zannediyoruz. 

ikinci ko§U: 
İkinci koşu: Rağbet koşusu: üç ya

şında ve hiç koşuya girmemiş halis -

kan arap taylara mahsustur. İkra
rarniyesi 255 lira, mesafesi 800 metre
dir. Bu koşuya kaydolunan taylar 
şunlardır: 

Dinç (Mergup Dinçe!) 
Ünal (Muzaffer Batur) 
Örnek (Yaşar Güçlü) 

Aşkın (Salahattin Böke) 
Meriç (Haşim Öncü) 
Bu taylar bugün ilk koşularını ko-

şacak olan acemi yavrular oldukların
dan ne yapacakları pek kestirilemez -
se de idmanlarına nazaran Aşkın ile 
Örnek diğerlerine nazaran daha şans
lıdır. 

Üçüncü koşu: 
Üçüncü koşu: Çakal koşusu: Dört 

ve daha yukarı yaştaki hiç koşu ka · 
zanmamış ~aliskan arap at ve kısrak
lara mbahsustur. İkramiyesi 255 lira 
mesafesi 1600 metredir. Bu koşuya 
dört haliskan arap kaydolunmuştur. 

Sülün (Rıdvan) 
Gurup (Settar Özkan) 
Çelenk (Fehmi Simsaroğlu) 
Ceylantek (Nuri Sümer) 
Bu atlardan yalnız Çelenk İzmir 

yarışlarına iştirak etmiş fakat iyi bir 
derece alamamıştır. Mamafih çok ça
buk bir at oluşu ve mesafenin de kısa 
oluşu dolayısiyle bu koşuda pek şans
sız değildir. Koşunun favorisi Sülün
dür. 

Dördüncü koşu: 
Dördüncü koşu: Üç ve daha yuka

rı yaştaki haliskan ingiliz a~ ve kıs
raklara mahsus handikaptır. tkrami -
yesi 350 lira, mesafesi 1600 metredir. 
Koşuya kaydolunan hayvanlar ile ta -
şıyacakları kilolar şunlardır: 

Komisar 65 (Burhan Işıl) 
Özdemir 61 (Ahmet Atman) 
Tomru 61 (Asım Çırpan) 

• Taşpınar 56 (Talat Çevik) 
Baylan 52 (Akif Akson) 
Şıpka 47 (Tevhide Çırpan) 
Çiftkap 46 
Memleketimizde yetişmiş 0lan ha-

1 - Sadık Soğancı (Ankaragücü), 
2 - l. Demir (Ankaragücü), 3 - Ne· 
cip Ceyişakar (Ankaragüciı), 

79 kiloda: 

1 - Vahit Ceyişakar (Ankaragücü) 
2 - Aziz Kipe (Ankaragücü), 

87 kiloda: 
1 - Rıza Çökmez (Ankaragücü), 

2 - Alişan Şahin (Güneş). 

Ağırda: 

1 - Osman Duran (rakipsiz) (An
karagücü). 

Türkiye birincilikleri 

Bölge birinciliğinde derece alan bi

rinci ve ikinciler güreş öğretmeninin 

daimi nezareti altında çalıştırılarak 

27-28 mayısta yapılacak olan Türkiye 

Greko - romen güreş birinciliklerine 
hazırlanacaklardır. 

Serbest güreş müsabakaları 
Eylülde yapılacak olan Türkiye ser 

best güreş birinciliklerine hazırlık ol

mak üzere hazirandan itibaren de sık 

sık müsabakalar tertip ederek geçen 

seneki birinciliklerin gene bölgede 

kalmasına ve daha iyi dereceler alın
masına çalışılacaktır. 

liskan İngilizlerin en seriler>nden bi
ri olan Tomru en kuvetli rakibi olan 
Komisar'dan dört kilo noksan sıklet
le koşacaktır. 

Bu mesafe üzerinde bu kilo farkı 
Tomru'nun çok lehinerlir. Komisarj 
ve Taşpınar Tomru için tehlikeli ola
bilirler. 

Beşinci koşu: 

Beşinci koşu: Sülün koşusu: Dört 
ve daha yukarı yaştaki şimdiye kadar 
kazançları yekunu 3000 lirayı doldur
mıyan yerli yarımkan ingiJiz at ve 
kısraklara mahsustur. İkramiyesi 320 
lira mesafesi 1600 metredir. 

Bu koşuya yedi yarımkan kaydo 
lunmuştur. 

Bozkurt (Mehmet Ozan) 

Mahmure (Salih Temel) 

Nazlı (Ahmet Yücgel) 

Bintepe (Celal Bayar) 

Frig (Mehmet) 

Alceylan (İbrahim Nalçın) ' 

Ugur (Ali Rıza Sel) 

Bu atlar arasında geçen sene güzel 

koşular kazanmış olan Bintepe bu 

okşunun da favorisi gözükmektedir. 

Kendisine rakip olabilecek atlar çok

sa da tehlikeli olabileceklerini zan

netmiyoruz. Plase için Frig, Nazlı ve 

Mahmureyi tavsiye edebilıriz. Bu haf

ta çifte bahis iki tanedir. Birincisi i -

kinci ve üçüncü koşular arasında, di
ğeri dördüncü ve beşinci koşular a
rasındadır. 

Maçın birinci devresi oldukça s 
Fakat hadisesiz olarak sıfır s;fıra 
raberlikle bitti. 

İkinci devre gene sayısız son 
beş dakikaya kadar geldi. Bu esn 
hakem biribirine kasden girişen 
oyuncuyu sahadan çıkarmıştı. B 
maç böylece vakasız bitecekti. L 
bu sefer de seyirciler arasında e 
hafiften ve münakaşa ile başlıyan 
kavga az daha mühim bir hadi 
sebep olacaktı. Zabıta işe el ko 
ve hakem de oyunu tatil etti. 

Dil - Tarih, Coğrafy 

Fakültesi atletizm . 
müsabakalan 

Dün 19 Mayıs Stadyomunda T 
Dil, Coğrafya Fakültesinin atle 
teşvik müsabakaları yapılmıştır. 
kültede yeni kurulan spor yurd 
gayreti ile hazırlanan atletizm 
bakalarında 1. 2. 3. üncülere b 
tarafından kıymetli hediyeler 
miştir. Ayrıca kızlar arasındcı 

letizm teşvik müsabakaları yapıl 
tır. Neticeler şunlardır: 

100 M. Koşu: 1 - Zafer (12,1) 
A. Rıza (12,3,4), 3 - Kemal (13 

1500 M. Koşu: 1 - Kemal ( 
2 - A. Rıza (5,25), 3 - Fahir (j 

Gülle atma: 1 - Ali Rıza (1 
2 - Macit (10,51), 3 - Emin (11 

Disk atma: 1 - Ali Rıza (3 
2 - Emin (29,65), 3 - Macit (2 

Uzun Atlama: 1 - Ali Rıza ( 
2 - Necati (4,94), 3 - Yavuz ( 
Yük~ek atlama: 1 - Emin ( 

2 - Yavuz (1.30), 3 - Necati ~ 

Bugünkü SD . 

Bugün sabah saat 10 da Gazi 
ye Enstitüsü ile Konservatuar 
sında futbol maçı yapılacaktır. 

Yüksek mektepler aras•nda 
leybol maçlarına Gazi Terbiye 
tüsünde devam olunacaktır. 

Bunlardan başka stadyomd 
tizm teşvik müsabakaları vardı 
na ait ajanlığın tebliği şudur: 

Ankara Atletizm Ajanlığınd 

7-5-1939 pazar günü saat 10 
Mayıs Stadyomunda yapılaca 

tizm müsabakalarının pror,ramı 
da yazılıdır. Duhuliye yoktur. 

Yapılacak müsabakalar: 

Büyüklere: 100 m, 400 m., 1 
5000 m. 110 engelli, yüksek atl 
adım, gülle atma, cirit atma. 

Kızlara: 75 m. El topu atm 
sek atlama, tek adım, 4x50 st 
bayrak koşusu kız mektep ta 
arasında. 

Gençlere : 100 m., 300 m., 1 
3000 m. 110 engelli. yiiksek :ıtl 
adım, gülle atma, ci. it atma. 
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Tayyare sahtekôrlığı davasi .... 
dün ağırcezada neticelendi 

Ruhi Bozcah üç ay 
hapis cezası giydi 
Cezayı çekmiş olduğu için tahliye edildi 

(Başı 1 inci sayfada) 
şesinde metruk ve perişan bir hale so
kulmuş bedbaht bir türk genci! ... 

Hadisenin dellileri 
Hamit Şevket, iddia makamının, 

Ruhi'nin Ekrem König'in suç ortağı 

olması yolundaki iddiasına temas ede
rek hadisenin yeni baştan bir tahlilini 
yaptı, Ekrem König'in Ruhi'nin eski 
bir dostu olduğu, bir çok nüfuzlu zat
larla münasebeti bulunduğu, çok ıs
rar neticesinde telgrafı verdiğini, bir
kaç gün sonra telgrafı geri almak için 
müracaat ettiği Ekrem König'in orta -
dan kaybolduğunu gördüğünü, Ekrem 
König'in avukatı olup telgrafı alırken 
kendisine parlak bir istikbal temin et
tiğini söyliyen avukat Necip Hama'ya 
müracaat ettiğini onun da menfi cevap 
vermesi üzerine büyük bir yeis ve ke -
dere kapılarak on bir ay beklediğini, 

nihayet bir gün istiçvap etmek üzere 
kendisini müddeiumumi Baha Arıka
nın çağırttığını ve istiçvap ettiğini 

anlattıktan sonra dedi ki: 
"- Görüyorsunuz ki ortada resmen 

sabit olmuş muharref imza ve mukal • 
let mühürler vardır. Fakat acaba bu 
sahte mühür ve imzaların tasnif ve 
tertibinden müvekkilim mesul mü -
dür?" 

İddia r:.ıkamınm Ruhi'yi suçlu gö
ren görilş'J üzerinde duran B. Hamit 
İnce, dedi ki: 

"- Ortada deli enen bir şey ol -
mak gerektir. Ne r yazı, ne bir şeha
det, hiç bir şey n vekkilimin sahte -
karlık fiiline iştırakini müsbit değil 
iken nasılsa hatıra riayeten, fakat hiç 
bir kastü cürmi} e mukarın olmak
sızın gafletle ver len bir kağıt müna • 
sebetiyle bir vat nrlaşın sahtekarlık 
cürmiyle tecrimiı ı istemek, her halde 
imme ve adalet namına, kanun ve cüm· 
buriyet hesabına d ğru olmıyan bic 
aııektır ve nıç -şu e yarın mı auc"' 
kabule mukarin ol uyacaktır.,, 

Bu hadisede iddıa makamının, B. 
Ruhi'nin şahsi ze tahsil ve tefekkür 
kabiliyetinden ha k tutunacak bir şey 
bulamadığını söy ı en B. Hamit İnce 
sözlerine şöyle devam etti: 
"-Dahası var: şahit müsteşar Agah 

Akscl ve Kemal Koprülü, Esad Artu
ner'in müşterek i adelerine göre Ek • 
rem König'in, muvekkilime müracaa • 
tından evel kendi e inden aynı ricada 
bulunduğu muha~ a'ktır. O halde, Ek· 
rem König mevki fiile çıkarmak iste
diği maksadı hak ında müvekkilim -
den başka bir çok buyük hariciye me · 
murlariyle temasa elmiş, hatta Ağalı 
Akset ile Kemal K .>prülü'ye İspanya 
Cümhuriyetçileri e gene tayyare sat -
mak i§iyle meşgu o duğunu ve kendi
sine yardım edilı.ı ini açıkça söyle -
miş ve cüretin dr.r cesine bakınız ki, 
yaptığı sahtekar! hükümetin güzi
de memurlarından bazılarını bile ka -
rıştırmıya çalışm ve ilaveten: bu iş
ten büyüklerimiz de haberi var!. .. 
demiş . ., 

Hadiıenin ceza kanunu 
bakımu dan tahlili 

B. Hamit Şevk t bundan sonra ha • 
disenin ceza kanını bakımından talı -
liline başladı. Ken isinin "cürme işti
rak,, ceza ıstılahın nasıl anladığını i
zah etti ve Ruhi' 1 ı telgrafı verirken, 
Ekrem König'in telgrafa dayanarak 
sahte bir sipariş a ıcağını bilmediğini 
işaret etti ve dec ı :i: 
"- Benim bil ,ime göre: cürümde 

iştirak, müteaddıt eşhasın birlikte bir 
suçu irtikap etn e i için, suçu işleme -
den evel mütek. d limen bir anlaşma 
yapmalariyle ka ıl olur. Eğer evelcc 
anlaşma yapıld ğı tahakkuk etmezse, 
cürümde iştirak v rdır denemez. Eğer 
müddeiumumi J ay Zihni, Ekrem Kö • 
nig'in müvckk l m Ruhi'ye: (Ben 
Türkiye hüküm t namına sahte evrak 
tanzim, yani, M i Müdafaa ile Hari -
ciye'nin mühür e imzalarını taklid e
derek Kanaday tayyare siparişleri 
yapacağım. Fak t bunun için senin ba
na muavenetin a ttır. Bu muavenete 
de Kanadadan ecek ve hariciyenin 
bu siparişlerin !ıihen vukuunu teyit 
edecek bir vesi ya ihtiyaç olduğunu 
gösterecek bir elgrafı hiç kimseye 
göstermeden bana vereceksin, ben bu 
işte menfaatler elde edeceğim, bu 
menfaatten sana da nasip ayıracağım) 
dediği veya suveri aharla birlikte ola· 
rak bu fiili işlemek kararını alıp filha
kika bu itilaf neticesinde harekete 
geçtikleri isbat edilmedikçe Ruhiye: 
sen bu cürmün feri !;ır ıerikisin 1 de
mi ye imkan var mıdır? Yani Ekrem'le 
Ruhinin müşterek bir maksadı cürmi 
üzerinde birleştikleri tahakkuk etmek 
sizin sahtekarlık suçunda iştirak mev-

zuu bahsolabilir mi? İddia makamı, 
König'in fiilin bilerek, kasdi mahsus
la yardımcı olduğumuzu hangi beyyi
ne ile isbat ediyor? 

Adale~ idari ve sahsi düşüns::elerin 
tesiri altında kalamaz. Kanunun ara • 
dığı anasır mevcut bulunmadıkça hiç 
kimseye ceza verilemez.,, 

Talep 
Bu teze dayanan müdafaasını uzun 

boylu teşrih eden B. Hamit İnce. söz
lerini şöyle bitirdi: 

·- İşin her ne tarafından bakılsa. 
cezai bir manzara arzetmemektedir. 
Bu itibarla sahtekarlık suçuna feran 
iştirak etmekten zan altına alınan mü
vekkilimin beraetine ve ancak Şurayı 
Devlet mazbatasında yazılı olduğu veç 
hile, memuriyet vazifesini suiistimal 
ederek hariciyenin protokol dairesi • 
ne gelmiş olan bir varakayı, ahara ver· 
mekten dolayı müvekkilim Ruhi'nin 
ceza kanununun 240 ıncı maddesi mu • 
cibince tecziyesi icap etmekte ise de, 
genç, sabıkasız bulunmasına mebni 
kendisine verilecek cezanın teciline ve 
esasen 10 ayı geçen bir müddetten be
ri mevkuf bulunduğundan ht!men tah
liyesine karar verilmesini dilerim.,, 

iddia makamının cevabı 
Bundan sonra sözü iddia makamı· 

nı işgal eden B. Zihni Betil aldı. Ha -
dise zamanında evrak müdür muavini 
olan ve halen bir vazife ile memleket 
dışında bulunan B. Ahmet Nesib'in i
fadesinin alınması hakkındaki nokta· 
da, avukatın mütalealarına cevap ver • 
dikten sonra iddianamesinde Ruhinin 
karakteri üzerindeki tahlillerin cevap 
sız kaldığına işaret etti ve dedi ki: 
"- Müdafaa vekili, Ruhi Bozcalı -

nın dilsiz olması halinde davanın deli
li bulunmıyacağını söylüyorlar. 

Ruhi'nin (telgr alıp Ekrem'e ver-
.ı.a.-} .ı .. _. .. c..,.. ''avı.tl~abit bu· 
lunduğuna göre her ifadesinae makul 
ve mantıki hiç bir sebep göstermeksi -
zin bir evelki ifadesini ret ve tekzip 
eden Ruhi'nin, vekilinin tasavvuru 
veçhile dilsiz olması, belki yalan söy
liyebilmesine mani olması itibariyle 
lehinde olabilirdi. Yoksa davada delil
sizliği intaç edemez. De1il, hakimin 
kanaatini temin ve tesis eden her şey
dir. Davada delil mevcuttur. 

Esas hakkındaki iddiada arz ve izah 
olunmuştur. 

Adına delil dediğimiz vakıa ve va -
sıtaların delil olmadığını isbat etmek 
lazımdır. Bunu·· muhil olduğunu bi -
len müdafaa vekilinin (davada delil 
yoktur) demesi mücerret ve delilsiz 
bir müdafaa hududunu geçemez. Mil • 
dafaa vekili Türkiye Cümhuriyeti na
mına sipariş ve mübayaa ve tesellüm 
edilen tayyarelerin ahar bir hüküme • 
te teslim edilmesi vakıasını 339 uncu 
maddede yazılı umumi ve hususi bir 
mazarrat tevellüt edebilmek unsurunu 
tahakkuk ettiremiyeceğini ileri sür • 
diller. 

Mevzuu bahis ~ararın mutlaka mad
di ve manevi olmasına lüzum yoktur. 
Manevi de olabilir. Bu mahiyetteki 
zararın vücudu ise aşikardır. Bunun 
böyle olduğunda bütün ceza üleması 
müttefiktir. İçtihat ve kazai kararlar 
da bu merkezdedir. Bu itibarla eski id· 
diamız veçhile maznunun tecziyesi i
cabeder.,, 

Ruhi'nin müdafaası 
İddia makamından sonra Ruhi çok 

uzun olan müdafaanamesini okudu, 
hadiseyi ifadelerinde tekrarladığı gi • 
bi anlatacağını söyledi, Ekrem Köni · 
gin nüfuzlu ve şahsiyet sahibi zatlarla 
olan münasebetlerinden bahsetti, bu 
münasebetlerde kendisine kanaat ve -
ren hadiseleri anlattı. 

Mahkemenin kararı 
Müdafaalar ve iddialar dinlendik -

ten sonra müzakereye çekilen hakim -
ler heyeti, kırk beş dakika süren bir 
görüşmeden sonra, hulasa olarak, şu 
kararı tebliğ ettiler: 

Karar, "Ruhi Bozcalı'nın suçunu 
mahkeme, memuriyet vazifesini suiis
timal mahiyetinde gördü. Türk ceza 
kanununun 240 ıncı maddesine istina
den üç ay hapsine ve üç ay memuriyet
ten mahrumiyetine karar verdi. Ve bu 
cezanın tecili hakkındaki talebi, maz
nunun bıraktığı ruhi ve ahlaki intıba
lara istinaden reddetti. Ruhi'nin su -
çunun sahtekarlık suçuna iştirak ma
hiyeti arzettiği hakkındaki mantıki ve 
akli delilleri, karine ve emareleri ku
vetli maddi' delitıerle teeyyüt etmiş 
mahiyette görmediği için suçu, me • 
muriyet vazifesini suiistimal olarak 
tesbit etti.,, şeklinde izah ediyordu. 

Ruhi, on aydan beri mevkuf olduğıı 
için dün tahliye edilmiştir. 

ULUS 7 - 5 - 1939 

B. Ribbentrop 
Roma' da 

Yunanistan' da Büyük Faşist Meclisi 
(Başı 1. inci sayfada) 

ltalyan mahfillerinin fikri 

Diplomatik mahfillerde iihar edi
len kanaata göre bu mesele ile Südet
ler meselesi arasında büyük bir fark 
vardır. Çünkü, İtalya ile Polonya ara
sında dostluk münasebetleri mevcut
tur. 

40 komünist 
tevkif olundu 

Milli Müdafaa 
bütcesini 

..:> 
kon ustu 

...:> 
Atina, 5 a.a. - Emniyeti umumiye 

tanınmış 40 komünist tevkif etmiş

tir. Bunların arasında en nufuzlu ko
münist liderlerinden eski mebus Kos
tantin Teos da vardır. Bu komünist 
lideri menfi olarak bulunduğu Anafi 
adasından geçenlerde 7 arkadaşı ile 
birlikte kaçmıştı. 

Hava Müsteşarı beyanatta bulundu· 

Diğer cihetten Roma serbest bir 
Polonya'nın mevcudiyetini her zaman 
için elzem addetmiştir. Bütün gazeteler, emniyeti umu

miyenin bu parlak muvafakiyetinden 
bahsederek dahili nizam ve asayiş ko
ruyucularının karışıklık unsurlarını 

faaliyetten men edebilecek bir vazi
yette olduğunu bir kerre daha isbat 
ettiğini yazıyorlar • 

Kont Ciano ile Von Ribbentrop"· 
un mihveri askeri bir ittifaka tah"il 
edeceklerine dair bazı şayialar dolaş
maktadır. 

Tokyo'nun müsaid bir şekilde kar
şıladığı tedafüi bir İtalya - Alman -
Japonya ittifakı me~elesi de tetkik e
dilecektir. 

Resmi tebliğ 

Milano, 6 a.a. - Ciano - Ribben
trop mülakatı hakkında aşağıdaki 
aşağıdaki tebliğ neşredilmiştir: 

"İlk Ciana - Ribbentrop görüşme 
saati 16,45 de başlıyarak 19,19 da bit
miştir. İki nazır derhal hükumet da
iresinden ayrılarak otele gitmişlerdir. 
Hükumet dairesi önünde görüşmenin 
bitmesini bekleyen halk iki nazırı ha· 
raretle alkışlamışlardır.,, 

Hyecanlı netice beklememeli! 

Roma, 6 a.a. - Yarı resmi Enfor
matione diplomatia gazetesinde neş
redilen bir notada Milanodaki İtal
yan - Alman görüşmelerinden heye
canlı hiç bir şey beklenmemek lazım 
olduğu, bununla beraber mihverin 
bundan kuvvetlenmiş olarak çıkacağı, 
her türlü çenberleme teşebbüsüne 
karşı müdafaa için sür'atle hareketin 
bir daha görüleceği ve mihverin bir 
harb amili deyil, bir barış unsuru ol
duğu kaydedilmektedir. 

Amerikada sermaye sel erberliği 

Teos ve bütün arkadaşlarının tev
kifi 4 Ağustos 936 tarihindenberi ar
tık Yunanistan'da komünist teşkilatı 
için müsait bir zemin kalmadığ.ını 
gösterir. 

Potemkin'in 
Ankara ziyareti 

(Başı 1. inci sayfada) 

İki komşu ve dost memleket, ken
dilerini birleştiren ve kuvetlc bağlı 
bulundukları sulh davası için kıymet
li bir zaman teşkil eden sağlam rabı • 
taları daha ziyade takviyeye azmet· 
miş bulunmaktadır. 

Türk ve Sovyet hükumetleri barı
şın ve emniyetin muhafazası hususun
daki mütekabil ve milvazi gayretleri
ne devam edecekler ve B. Potemkin'in 
Ankara ziyareti esnasında da olauğu 
gibi müşterek menfaatlerini alakadar 
eden siyasi mahiyetteki bütün maia
matı teati edebilmek üzere devamlı 

bir temas halinde bulu..,acaklardır. 

B. Potemkin dün lstanbul'dan 
ayrıldı 

Vaşington, 6 a.a. - Ayan askeri İstanbul, (Telefonla) - Birkaç 
encümeni bir harp takdirinde serma- gündenberi Ankara'da bulunmakta o
yeyi seferber etmek hususunda hü- lan Sovyet Rusya hariciye komiser 
kumete mezuniyet veren kanun layi- muavini Ekselans Potemkin bu sabah 
hasını kabul etmiştir. şehrimize geldi. 

Bu layiha mucibince her vatandaş . , . 
mali kudreti nisbctinde yüzde bir faiz B. Po.temkı~. Haydarp.aşa da valı 
elli senede itfa edilmek üzere hazine ve beledıye reısı Dr. Lutfı Kırdar ve 
bo olan alma~a mecburdur. Sovyet Rusya konsolosluğu erkanı ta 
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x Burgos _ Bir karaname 27, 28 memleketine gitmek üzere lstanbul'

ve 29 sınıflarının 15 mayısta terhis e- dan ayrıldı. 
dileceğini bildirmektedir. 

X Paris - Alakadar mahfillerden 
bildirildiğine göre Peru hükumeti 
Milletler Cemiyeti konseyinin önü
müzdeki toplantı:oına iştirak etmiye
ceğini Cemiyeti Akvam genel sekre
terliğine bildirmiştir. 

X Presburg - Slovak parlemen
tosu 11 mayısta toplanmaya çağrıl

mıştır. 

X Lyon - Askeri mahkeme Cham· 
beryde tevkif edilen üç casusu aşağı· 
daki cezalara mahkıiın etmiştir: 1tal· 
yan Decastelli idam cezasına, İtalyan 
Calcinotti beş sene ve Fransız Ccam· 
pion müebbet küreğe. 

X Çungking - Çin kıtaları Nan
çang ile Fonghsien arasındaki Song· 
bu şehrini geri almışlardır. 
Düşman büyük zayiata uğramıştır. 

X Şanghay - Öğle vakti Çekin
king'cle Japon tayyarelerinin geldi
ğini bildiren tehlike işaretleri veril
miştir. Tafsilat alınamamıştır. 

X Stokholm - İtalyan hükumeti 
Aaland adasmın tahkimi hakkındaki 
İsveç ve Fenlandiya planını tasvip e
den cevabını Romadaki İsveç sefidine 
vermiştir. 

X Paris - Yabancı matbuatın 

kontroluna dair olan karaname, dahi
liye nazırına ecnebi yazıların tedavil
lü, tevzii ve satılmasının kontrolü hak
kındaki 1881 tarihli kanundakinden 
çok daha geni§ selfilıiyetler vermek
tedir. 

X Londra - Sovyet sefiri Maiski, 
Lord Halifaks ile görüşmüştür. Zan· 
nedildiğine göre Londra, Moskova 
tekliflerine cevabını pek yakında bil
direcektir. 

X Lizbon - 12 Cüzütamdan mü
rekkep bir Alman filosu buraya gel· 
miştir. Gelen gemiler arasında "Graf 
Spee,, ve "Köln,, de bulunmaktadır. 

X Londra - Almanya Von Dirk
sen'in · Londra'ya gelmesi beklen-
mektedir. • 

X Varşova - Almanya'nın Japon
ya sefiri, Varşova'ya avdet etmiştir. 

Bonne vaziyeti 
izah etti 

(Başı 1 inci sayfada) 

1 - Yabancı matbuatın kontroluna 
dair kararname, 

2 - Pasif müdafaa tfilimini mec -
buri kılan kararname, 

3 - Milli müdafaa için lazım olan 
madenlerin istihsaline dair karama~ 
me, 

5 - Deniz harbinin tehlikelerine 
karşı sigorta hakkında kararname, 

6 - İdrokarbür depolarının hima
yesi hakkındaki kanunun Cezair'e de 
teşmiline dair kararname, 

7 - Son kararnameler mucibince 
devlet dairelerinde fazla kalan me -
murların hizmete yerleştirilmesi hak
kında kararname. 

B. Bonne'nin izahatı 
Nazırlar meclisinden sonra elde e

dilen malı1mata göre Bonne bilhassa 
İngilterc'nin bazı memleketlerle yap
makta olduğu müzakereler hakkında 
izahat vermiş ve bu hususta Litvinof
un istifasından da bahsetmiştir. 

Ancak bu hususta Moskova'da se -
lahiyetli hiç bir kaynaktan malUmat 
alınamamıştır. 

Zannedildiğine göre, Bonne papa -
lık makamının barış lehindeki gayret
lerine de temas eylemi11tir. MalUmdur 
ki Papanın Faris ve Berlin'deki ve -
killeri iki memleket hariciyesine zi
yarette bulunmuştur. 
Toplantıdan sonra Bonne Corbini 

kabul etmiştir. Sefirin İngiltere tara
fından Sovyetler Birliğine yapılan 

yeni teklifleri hakkında malOmat ver
diği zannedilmektedir. 

Mısır' da askeri 

nıanevra yaptlacak 
Kahire, 6 a.a. - El Blag gaztesi, 

ayın ortalarına doğru Kahire'nin mü
dafaası için iki gün müşterek İngiliz -
Mısır manevraları yapılacağını bildir
mektedir. 

X Bayonne - Hükfunetçi İspan
yolar geri çekilirken Fransa'ya gelmiş 
olan binlerce kamyon beynelmilel 
köprü yolu ile I-Iendaye'den İruna 
gönderilecektir. 

X Roma - Genral Brauhiç ile ge
neral Pariani tayyareile Trab!us'dan 
burayad önmüşlcrdir. Brauhiç 10 ma
yısa kadar Romada kalacak sonra Ce
novaya gidecektir. 

Yüksek müdafaa meclisi, yakında 
toplanarak Benha, Helnan ve Emba
lek mıntakalarında üç harp malzemesi 
fabrikasının inşasına dair tanzim edi
len projeyi tedkik edecektir. Bu fab
rikalar için 700.000 İngiliz lirası sarf. 
edilecektir. 

Roma, 6 a.a. -Faşist mecliai dün 1939 - 1940 milli müdafaa büdçe 
sini müzakereye ba!lamı§tır. 

Hava müsteşarr General V alle'nin beyanatını müteakip muvakka 
hava büdçesini kabul etmiştir. 

Kremlin' deki 
kabul resmi 

Moskova, 6 a.a. - 1 Mayıa geçid 
resmine iştirak etmiş olan Kızıl ordu 
mebusları, kumandanlar, komiserler 
şerefine Kremlin sarayında dün bir 
kabul resmi yapılmıştır. 

Maraşal Voroşilof, yenilmez kızıl 
ordudan, büyük Sovyet milletinden 
ve onun şefi Stalin'den bahsetmiştir. 

Stalin, tayyareci Kokinaki ve Go
raienko'nun şerefine bir nutuk söyle
miştir. 

• Molotof, kızıl ordunun şefi Voro
şilof şerefine bardağını kaldırmıştır. 

Bütün bu nutuklara cevap veren 
Beliakof kızıl ordunun ve donanma
nın komünist partisi ve sovyet hükG
meti tarafından yapılacak ilk işarette 
vatanı müdafaa için mücadeleye atıl
mağa hazır bulunduklarını söylemiş
tir. 

Resmi kabul büyük bir konserle 
nihayet bulmüuştur. 

İngiliz ticaret 

fil osunun vaziyeti 
Londra, 6 a.a. - İngiliz gemicileri 

cemiyetinin fahri muhasibi general 
Sykes, İngiliz deniz ticaretinin tefev
vukunu kaybetmek tehlikesine maruz 
bulunduğunu, çünkü İngiltere ihtiya
cı · olan 100.000 ton yiyeceği naklet
mek için lazım gelen vapurları inşa 
etse bile bunlara kafi miktarda mü
rettebat bulunarruyacağmı söylemiş
tir. Filhakika harbden sonra İngilte· 
re'nin nufusu dört milyon kadar art
mış ise de deniz ticareti işlerinde ça
lışanların miktarı 60.000 kişi kadar a
zalmıştır. 

İngiliz - Japon 

münasebetleri 
Londra, 6 a.a. - İyi haber alan 

mahfiller, Craigie ile Arita arasında 
son zamanlarda cereyan eden müza· 
kerelerden dolayı memnuniyetlerini 
izhar etmekte ve dostane bir hava i
çinde yapılan bu müzakerelerin İn
giliz - Japon münasebetlerinin ileride 
islah edileceği ümidini tevlid ettiği
ni beyan eylemektedirler. 

Müzakereler hakkında tafsilat ve· 
rilmemekte ise de aynı mahfillere 
gelen haberlere göre Japonlar komin
tcrn aleyhindeki paktın askeri bir it· 
tifak şekline sokulamsı fikrine mu
arızdırlar. 

mı, altın 
mi? 

Kitap 
madeni 

Hitler "Mein Kampf,, dan senede 

otuz milyon kazamyor ! 
Hitlere meşhur "Mein Kampf" yani 

"Kavgam" ismindeki eseri satıtşan ne 
bırakır? 

Biliyorsunuz ki "Kavgam" ın yeni 
evlenen almanlara düğün hediyesi ola
rak verilmesi mecburidir. Bundan baş
ka Hitlerin bu kitabı, alman mekteple 
rinde tahsilini bitirerek şahadetname 
alan talebelere de mükafat olarak ve • 
rilir. 

Büyük alman kütüpanelerinde bu 
kitaptan kıyamet kadar vardır. 

Hitler'in kitabı Almanya'da 8 bu • 
çuk mark kıymetindedir. Yalnız bu fi
yat, lüks tabılara ait değildir. İngi
liz gazetelerinin yazdıklarına göre, 
bu kitabın Hitler'e temin ettiği ka
zanç : 

1936 da 18 milyon, 1937 de 24 milyon, 
1938 de 30 milyon franktır. 

Fakat Hitler parayı daima istihkar 
eder. Onun için, telif hakkından gele. 
cek olan bu parayı tamamen partiye 
vermiştir. 

"Kavgam" yalnız Almanya'da basıl
maz, Avrupa'nın bir çok şehirlerinde 

basılır. Hitler'in şahsi işlerine Maks 
Amann isminde bir adam bakar. The 
People adındaki ingiliz gazetesine gö
re, Maks Amann'ın Almanya'dan ma -
da Belçika'da, İsviçre'de, Polonya'da, 
Macaristan'da, Yugoslavya'da ve hatta 
Fransa'da sermayesi ve bir çok ban -
kalarla muamelatı vardır. 

( Paris - Midi ) 

General Vallc evela cenubi Amer 
1 ka yolnuda italyan ticaret hava fil< 
suna Fransa'nın gösterdiği müşküla 
kaydetmiş ve Fransa'nın İtalya hak 
kındaki bu gayri dostane hattı han 
ketini İtalya'nın asla unutmıyacağu 
söylemiştir. 

Müteakiben general, italyan tayy• 
reciliğini yükseltmek için Musolini 
nin gayelerini hülasa etmiş ve demi: 
tir ki: 

ltalyan askeri tayyareciliği 
"- Kati saat çaldığı zaman vazifj 

lerini yapmak hususunda italyan ta~ 
yarecileri başta geleceklerdir. İtalya 
askeri tayyareciliği çok kuvetlidi 
Daha şimdiden iki harpte bunu isb; 
etmiştir. İtalyan hava sahasını son ; 
dama ve son tayyareye varıncıya k; 
dar müdafaa eyliyecektir. 

Bugün bütün italyan tayyareleı 

hemen hemen münhasıran İtalya•nı 
içinde yapılmaktadır. İtalyan endü: 
trisi mükemmel mayii mahruk yeti: 
tiriyor. Bu, yalnız normal ihtiyaçla; 
karşılamakla kalmıyor, bir ho.rp iht 
maline karşı ihtiyat depo edilmesiı 
de temin ediyor. Keza italyan tayy< 
relerinin kullandığı infilak maddele 
de münhasuan italyan mamulatıdır 

ispanya~ daki hava laaliyeti 
Müsteşar, italyan tayyarelerini 

İspanya'daki faaliY,etinden bahse 
miştir. 

Müstakil sevkulceyş hareketleriı 
de hava ordusunun ne kadar mühiı 

bir rol oynadığı İspanya harekatın<l 
görülmüştür. 

Balear adalarında bulun:ın otu 
tayyare, birkaç ay içinde Barı;elon 1 
manını atıl bir hale getirmiş!er ve a 
tıklan bombalarla 52 gemiyi yarala 
mışlar ve 31 gemiyi batırmışlardı 

Bu tayyareler, bu suretle Katalony 
müdafaasının yıkılmasına geniı mil 
yasta yardım etmişlerdir. Balear ad; 
larındaki bu tayyare grupu, tspany< 
nın şark sahillerindeki limanlarda 16 
vapur, 5 harp gemisi ve bir tayyar 
gemisi batırmış, hasara uğratnu§ vey 
hizmet harici bırakmıştır. 
Beş bin metreden f az:la bir yUksd 

likten yapılan bombardımanlar netict 
sinde vapurlara vaki isabetlerin liste 
si havacılığın tekemmül ettiğine bi 
delil addedilebilir. Faik kuvetler kaı 
şısmda İtalyan avcı tayyarelerinde 
86 sı düşürülmilşse de bu tayyarele 
943 düşman tayyaresini tahrip etini~ 
terdir. 

1 

İstanbul ıehir Meclisi 
i{limaları nihayet buluyor 
İstanbul, 6 (Telefonla) - Şehir me 

!isinin içtima müddeti bu haftanın S<ı 
nunda nihayet bulacaktır. Bu müna 
sebetle vali ve belediye reisi Dr. Liit 
fi Kırdar meclis ansına bir çay ziya 
feti verecek ve bundan sonra yeni bUt 
çeyi Ankaraya götürecektir. 

10 milyon nüfuslu 

şehir : Nevyork 
Nevyork şehri, dünyanın en büyül 

şehirlerinden birdir. Son yapılan bi 
hesaba göre, Nevyork ve civarında 1' 
milyona yakın insan yaşadığı öğrenil 
miştir. 

Bu muazzam şehrin, tabii ki kuvetl 
ve vüsati ile mütenasip büyük bir em 
niyet kadrosuna ihtiyacı vardır. Bi 
milyarderler diyarı olan Nevyork'd• 
emniyet tedbirleri son zamanlarda bi 
kat daha atttırılmıştır. Amerikan hU 
kümeti ve Nevyork belediye~i bugüı 
yalnız Nevyork'ta 25.000 polis bulun 
durmaktadır. Emniyet makinnsını iy 
ve aksaksız işletmek için Nevyork em 
niyetine dökülen para l>enede 100 mil 
yon d?ları aşmaktadır. 

Büyük memurlara senede vasati o 
tarak 25.000 dolar para verilir. Bunur 
600 dolan kiraya tutulacak olurMt va 
z:ifelerini tam yapabilmek için bu rne 
murların tamemen terfih edildikler 
görülür. 

Nevyorkta 25.000 polis memurun 
dan başka 3.000 de kadın polis var . 
dır. Bunların çoğu ahlaki zabıtayE 
mensuptur. 

Bütün Amerika'da 250.000 polis var· 
dır. Buna federal polis da dahildir. 

Nevyork sokaklarında .,e emniye1 
teşkilatının elinde 2.000 polis otomo· 
bili vardır. Bundan başka birçok §O • 

förler de icabında bu teşkilata iltihak 
etmektedir. 
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H i K A Y E 
Senelerden sonra 

· ilhan, iri kl9tane renkli sözlerini 
bir kaç kere açtı, kapadı. ()danın ba% 
gibi havasından korkarak yorganına 

biraz daha sarıldı. Yatağının içinde 
uta eola bir kas defa döntflllrten llOll· 

ra ayaklannın ucuna baarak buırlan
mağa çahtan annesine snlendi: 

- Daha pek erken değil mi anne?.
Saballm ba zehir aynında donarsın 
vallahi.-

Anne, lic.i•ert ctcklipai belinden 
indirmeğe uğraşırken: 

- Ancak.. diye mırıldandı... Ti 
Kurtuluş'tan Etlik'e yayan gitmek kaç 
saat silrer. Sonra. ne zaman dikite 
başlıyacafım da ne zaman bitecek. 

İlhan cevap vermedi.. Sadece hafif 
bir 0 evet" ten eonra yorganı bqına 
çekti. 

Selma hanım evleneli yirmi sene ol-

,,...,. ,,_,,BORA 
di. tereddüt etti, nı"hayet bilmem ban· 
gi artistin üzerinde gördüiii bir biçi
mı tarifle biçtirdi. 

Selma hamm alrpma kadar böttin 
pyretiıü wfetti. a. 11

00 J'riilf 1Hnt 
aditterisine cfikipai ı.ep:.m_. isin 
alnftı. _.._ .. ftllile ile Wki 
müıterisi de fazlalaıırdı. Aktam ka -
ranlıfı basarken itini bitirmiıti. San
tın kadın blYaletini ciymif. 'boy ayna
sının karıısında kıvrım kıvrım dönü
yor. 

- Çok giiael oldu Selma hanım .. 
Rengi de beni açtı değil mi? Diye 
teı:zisinin tasdikini bekliyordu. 

Ev sahibi hWnetçilare sofranın ha
zırlanması için emir verdi ... Selma ha
nım geç kalmasın" ••yiyelim de öyle 
gidersiniz" diyordu •.• 

Selma hanım bot ve soğuk bir oda
da yatağının Ozerine uzanmıı. kendi
sini bekliyen oğlunu dtifBnerek içi 
•zladı ve hemen kalktı. Modellerini 
toplamağa t.fladı .• 

- Müsaade edersenu ben giyedim 
hanımefendi. 
S.ntın kadın i9rar etti: 
- Hem bey de henüa ıelmedi. Sia 

verilecek kafi miktar param da yok. 
Şimdi neredeyse gelir. Biru bekle • 
mez mi&iniz? 

Selma hanım, çar naçar kanapenin 
kenarına ilitirken kapı çalındı. Sarı
pn kadın bir hamlede dıpn fırladı. 

- Hah.. Geldi itte.. Merdivenlerden 
terlik 8Caleri, ince, sevinç çığlıkları 

duyuluyordu. 

u~us 

[_A_N_D _A _C _ı 
NOBETÇIECZANELR 

ı Ankan eczanesi ... 
Pazartesi 
Salı 
Çarpmba 
Perıembe 
c
C•ı:mstnl 

: Yeni ve Cebeci ec.zaneleri 
: Halil ,,. IÜarya 

: E&e ve Çankaya .. 
: Sebat ve Yeniıehir : ı.....,111 ıc:amesi 
: l&erku ecz-.u 

• 

ACELE iMDAT 

Bir ,.aralanma., bir b.za.. fevkalide bir ı.a .. 
uhll nlnıanda ecele imdat istemek için 
~ a..u ı iw (ZJS7) W'& 

.a.tdefGDediü. 

ı.m-la T.Wcm M-ralan 
y ..... ibben: (1511). - T91efon ..ar.c. 

at: Şehir: (10U-1U4). • tcb&r._ anaa: 
(2341-2342). - Elektrik .. Havapzı .. 
nn memurtaıa: (1846). - llesajeri 
9ebar Allbım: (3705). - Tabi .. ıeıoa 
nammalan: Ziınıeidicuıi cinn: (2645-
IOS0-1196). • Samanpuan cinn: (2806 
..J259) •• Yeniteflir, Hanzbaıı Bi.zi111 
..ui: ( .. ), • Çamlun adde9i, Ulu 

tallaiai: (1291). - 1...-.ı tabisi: (3991) 
Devlet deaıiryollan Gar istihbarat ve 
müracaat memarlaia: (1711). 

Otobüalerin ilk Ye IOD seferleri 

uı.. .. ._ x. sr,. t.45 
L dcre'ıl• UlM il. M 7.lS 
Ulu M. dao Çenka,.a',a 1.25 
Çankaya'daa Uluı il. aa 7.10 
Ulua I&. dul Diaam'e 6.30 
DibMm'ılea uı.. M. na 7.00 
Ulus il. dan Keçioren'e 6.00 
Keçioren'dea Uı.. M. m 6.30 
Ulus M. daa .&tlik'• 6.JI 
Etlik'ıcn Ulu il. na 7.IMI 
Ulus M. dan Cebecı'ye 7.00 
Cebeci'den Uhıa il. na 7.00 
CcMci'deD A. bbrikelara 7.cıD 
As. fabrikalardan Cebecı'11 -.-
Yeıuıebır'den Ulu il. na 7.00 
Ulus il. dan Yenııebir'e 7.10 
L paaan'adaa Aldıöprii"Je 6.IS 
Akköpru'ılen S. pa.zaruıa 7.31 
Bahçeli evlerden Ulus M. na 7.45 
Uluı M. dan Bahçeli evlere -.-

n.• 
ıuo 
23..81 
23.20 
aao 
Ja.30 
21.00 
21.30 
ıı.oo 
Zl.30 
23.00 
23.00 --17.00 
23.00 
23.00 

7.90 
t..U 
-.-
20.00 

1 Ulus ...,U1117la latMJOO anamda ber 
beı dakikada bir Hfır olup uen uma.a
lan seferler claba 11ktır. 

Neırlyat sergisinde 
en canll köıe 
(Başı 5 inci sayfada) 

Çocuklar, kendileri için yapılmıı 
olan bu neşriyatın itıal ettiği sergi 
köıesinde geçit resmi yapmaktadır· 
tar: Ankara'da hiç bir sergi, bilha&· 
sa gençler arasında bu kadar çok a
laka görmemiıtir. Sergide aatıt kö
JCIİ, en çok yavrular için çalıpyor . 
On yqına girmit olan harf inkılabı, 
tarihi vazifesini baıarmıı olmanın 
huzurunu haklı olarak duyar: İlk 
mektep mezunı.11, arapçasına dili • 
nin dönmiyeceği bir kimya kitabı • 
nın koca bir sayfasını nefes alma • 
dan okuyabiliyor. 

B urada, haftalık veya haftada 
iki defa çıkan on betten faz. 

la çocuk mecmuası vardır. Yavrular
dan bir tanesine soruyorsunuz : 

.. _ Sen hangi mecmuayı okuyor • 
aun? 

Bir çok zaman iki ve üçünün bir -
den ismini söylüyor. Sonra da ilave 
ediyor : 

.. - Kardetim de bir ba1kaaını a -
lır. Sonra biz arkadqlar aramızda 
anlattık. Hepimiz bir başka mec -
muayı alıyoruz, deiittirerek oku -
yoruz 1 

Birisinin elinde kumbara vardı. 
Arkadaıı bankaya para mı yatırdığı
nı sordu. 
··-Hayır, dedi. BugUn bankadan 

para oldım ... 
Sonra, bu alışın bof ve lüzumsuz 

olmadıgını anlatmak için cebinden 
bir liste çıkardı : 

.. _ Bu kitapları satın alacağım. 

Musiki konuımaları: 

Haydn ve yeni senfonileri 
Hayatı eınasında en çok eser bes

telemit olan musikitinaslardan biri de 
Haydn'dir. Fakat Haydn derbeder ya
taYıtı arasında bütün bestelerini mu -
hafaza edememittir. Haydn'in maliım 
ve matbu olan eserlerinden maada ni
ce gayri matbu eserlerinin müsvedde
lerini Ulan kitinin falan yerde ele ge
çirdiği ara sıra gazete havadisi ola • 
rak duyulur. Filvaki Avrupa'da bazı 
kimseler Haydn'in böyle kötede bu • 
cakta kalmıı eserlerini bulup meyda • 
na çıkarmakta adeta ihtisas kesbet • 
mitler ve töhret kazanmıtlardır. 

Haydn'in maHim olan 49 senfonisi 
buna benzer araıtırmalar neticesinde 
bulunan yeni senfonilerle elyövm 104 
e çıkmıttır. Ukin rivayete göre bes • 
teglr hayatında 180 kadar senfoni bes
telcmittir. 

Haydn'in maliım olan senfonileri -
nin kimi yeni, kimi on yedi on sekiz 
yıl evel kimi de 19 uncu asrın batında 
"Hilkat" ve .. Mevaimler" adlı bestele
rinin çalınmasiyle Haydn'ın töhreti 
bütün dünyaya yayıldığı zaman ba -
aılmııtır. Haydn'in senfonilerini tabe
derek şöhret bulmasını temine yardım 
eden biJhassa parisli tlbi Le Duc ile 
londralı tabi Cianchettini ve Sperati 
olmuıtur. 

SaJi KARSE.L 
dan ibarettir: Fa majör No. 67, Si be· 
mol majör No. 71. Si bemol majör No. 
77, Re minör No. 80, La minör No. 87. 

Haydn bütün bu senfonilerini Mo
zart'ın tesirinde bulunduğu zaman 
yazmıştır. Bu derece velut olan 
Haydn, bestelemekte müskiılata uğra
mazdı ama bestelediği eserlerini din -
letecek kimse bulamazdı. Onun bir 
dinleyicisi vıydı, o da prens Eaterhazy 
idi. Bu münasebetle hoşa gitmek için 
her eserinde bir yenilik göstermek iz
tırarında idi. Prens ise çok iyi musiki 
anhyan bir adamdı. Haydn yenilikle • 
rini hemen hemen daima ilk muvma • 
nın devölopmanlannda gösterir ve 
prensi finallerde yaptıiı sürprizlerle 
oyalardı. 

Avrupa ve Amerika'da büyük rağ • 
bet kazanmış olan bu yeni senfonileri 
biz de bir gün dinlemek fırsatını bu
lursak üstadın sanatına bir kat daha 
hayran kalacagımızdan fÜphe etme • 
meliyiz. 

Eski bir ôdet 
(Başı S ıncı sayfada) 

muıtu. Fakat kocasiyle beraber kaldı
&ı seneler sayılacak kadar udı. ~oca
sı Rahmi bey, ~ bir üpm üzen tıb
biyeden dlSnerken traımayda nıstla
mıt ve eYlminceye kadar arkaını in -
rakmamııtı. Rahmi bey, genç, yalnflk· 
Jı ayni zamanda uçan çapkın bi~ a -
damdı. Buna rağmen beş 9efle möt~ • 
madiyen Se1ma'ya bağlanması kendı -
•ini bile hayrete duıurmilftü .. E•len -
diklerinin senesinde ilhan doğdu. ~ 
cukları üç yaıına gelinceye kadar ara
larında en ufak bir an•aıemamazhk 
bile göriılmcdi. Fakat iıç seneden son
ra, ne seç ıeJmeler, dalla ~ leJ • 
rek ıelmeler bat ıa.tercli, ve nihaJet 
ufak tefek, sanf1n bir bdın~a ayn bir 
hayat surmete batlıyarak bır daha e
Yine dönmedi- Kanat bu bldiaeyi ne ,. 
den sonra ititti. önce içinde bir ıst~
rap ve kin uyandı. eoara aabar ve ümi
de bağlandı, nihayet bütün ümidini 
keserek oğlunu bağrına bastı. Mahke
meye müracaat etmele lUzum görme
mişti. Kendisıni ve çocuğunu geçindi
recek kadar parası, malı vardı.. Nasd 
oJsa bunlar bıtinceye kadar İlhan ye
tiıir ona bakardı. Bu dilşunccyle, se -
nelerden sonra Rahmi beyin aklına ge
lerek her ay kendisine em lira &ön -
dermell vtdeden tezkeresini iade etti. 
Ve biç bir teye ihtiyacı olmadılmt l
Uve etti-

Gıenç kadın llalonda fırıl fırıl döni- 1 
yor, gelen adama: 

Ulu me,dam1lı Yeniaebir, Batawhkler, 
Cebeci, Samaapuan anamda uat 1 den 
n ,. kadu nmtl •• bet dekibde; sa
at JO c&ea Zl e lıadar '-er oa "8kilıada; .. 
at 7 elen 1 e H Zl clea 23 e kadar lııer 
onbq, Jirmi .. otu dakikada bir man
ten-aa •ferler nnhr. 

Yüzde yirmi ucuz ... Param bankada 
daha az faiz getirecekti. Halbuki na
sıl olsa bunları alacağım da ...... 

Mamafi Haydn'in eserlerini tabet • 
mek dainil mühim bir mesele teıkil et
mittir. Bestekar eserlerinde flüt, fa
got, trompet ve tembal partilerini ih
mal ile senfonilerinin partisyonlarını 
sadece sekiz ses üzerine tanzim etmiı
tir: 4 yaylı saz, 2 obua ve 2 korno. "Os
telik muvmanların silratini ipret et • 
medifi cibi temleri ayırmak zahmeti
ne de katlanmamııtır. 

lar keaip pili• •e helva piprdiler •• 
ııüle oynıya bahan kutladılar. Bu 
bahtiyarlardan biri de bendim; 
çünkü baharı, fazla olarak, türk as
keri araamda kartıladun. Ko7t..m • 
de her ,..ı tekrarladıklan bu sizel 
itiyattan Mehmetçikler nasıl ahko • 
nulabilirlerdi? Gürbüz ve karayaiız 
delikanlılarm güler yüzlerini ıör
meliydİniz: bütün öile sonunu türlü 
eğlencelerle, bazan kahkahalarla 
giilerek, en temiz zevk içinde ııeçir
diler. Program nihayet baldutu za• 
man ukerine k ... bir hitabede bu
banan kıta kumandam: '"Her sün 
ça)lflP yorulanlarm haftada bir sün 

etlenmek haklandır. Çünkü nete, 
çalqmanm kayaaiıchr. Varolun ço

culdar," dediği zaman binlerce ıö

İlk zamanlar kocasından ayrılmağı 
da dilt6ınnOpil fakat 90Dnlan' ÇOCU· 
ğunun babaaız nt..-•ını iatemiyerek 
vaz ceçti. 

Ne çare ki pnlCI\_ arzu edildiği te • 
kilde cereyan etmedi. Bir btiytik yan
gından sonra oturdukları ev tamamen 
yandı. Bankadaki bir kaç kurut da 11-
han'ın mektep hayatına •rfedi1di. Ta
mamen paruız kalınca Selma hanım 
gündelikle dikit dikmeğe bqladı. 
Böylece bir çok seneler daha geçti ft 
tlhan orta mektepten mezun oldu •. Uç 
aydanberidir ki İlhan,'• it bul~ fi. 
midiyle gelip Ankara ya yerlepnıtJer-

di. 
İlhan yatağının içinde dofruldu. 

Ceketini omaularına attı, &özleriyle 
mangalı arqtırdı, içi bom bottu. 

_ Anne, biç kömür yok delil mi? 

-Yok oglum. bitmit-
- Paramız da yok değil mi anne?-
- 0 da yok oglum. Ama inpllah ak-

pma ben giındeliğimi ~cağım. Sen 
bugün itinden iyi bir netıce aJamazun 
da Uslilme .. Ne yapalım elbel allah bir 
kapı açacak. Böyle kalacak değiliz ~a .. 
Ben akpma dönerken Samanpazarı n
dan biru yiyecek alır getiririm. ıta
milr de alırız •.. 

İlhan. yqb, kestane renkli gazleri· 
ni buplandıran bir si• tabllra&ını el
leriyle silmeğe çal...,ak : 

- Babma ne kadar fena adammıt 
IDne- diye soylendi. Ne zamandan· 
beri bisi anmadı. 

Selma hanım biç cevap vermeden 
tapkaaını &iydi, 

- Ben gidiyorum İlhan. .• Sen me. • 
rak etme, istediğin feylerin ben hepu· 
ni akpma getiririm. İstersen Nibad'a 
lllra.. Eve biraz geç gel. O zamana ka· 
dar da ben mangalı yakar, yemeği ba· 
zırlarım. Şimdilik al'taha ısmarladık 
of tam. 

Selma hanım, sabahın zehir gibi içe
itliyen ayuında. buz tutmuı yolla· 
rı Jilrümeğe batladı. 

Cebinde otobU. parası bile kalına· 
llllfb. O kadar yolu yayan &itmek 
lbecburiyetindeydi. Ankara'ya yeni 
geldikleri için henüz müıteri edineme
lllifti. Bir p çalıpraa üç gün bot U. 
lı.Yordu. Dün akpm komıularından 
btrlnin verdifi bir adres ilzerine Et· 
~ik'te bir mutteri bulunca yolun ...... 

- Tuvaletimi DUll buldun. çok gü
zel değil mi? Fevkallde bir terzi bul • 
dum, c~l .ana takdim edeyim diye mü
temadiyen söylüyordu .. 

Akpmlan Ulus meJdanmdan aut 23 d• 
ki aon ıeferlerle bunların Ulu me7da
mae döni•leri .U.emeJann dajJlıı uatı
ae tlbidirler. 

Po.ta aaathri 

Selma hanım, dikit oduından, pml 1 
pırıl ymıan aalonda yeıil tafta tuft
letli aarıtın kadının yanında kendi ko
casını görünce oldufu yerde bir taı 
gibi dondu kaldı. Mümkün olsa kendi· 
Di paaceredell atıp ev ulüplerinc ıö
rilnmedaı k.pcakta. BJlndeld mode • 
lln •Jfalannı-l*'Ç& parça koparıyor, 
makinenin keoanaa da&ılan ipeleri 
toplamağa çalışıyordu. 

T ......... mt (il) • lladardu. 
Poeta saat (11) a beler ı.tanblll dlaedM 

mehap btı.l ..-. 

Haydarpaşa'ya : Her sabah 8.20. Her 
ak am 19.lS ve 19.50 
de. (Puartal. Per
ıembe. Caımrteal. 
Toroa drat.) 

Kuçük çocukluğun bütün hakları
nı bir tarafa bırakarak para birik • 
tiren ve sonra kendisi için mukad -
desleıen bu tasarruf fikrini asli boz
madığına, hattA daha iyi bir it yap
tığına inanarak kitab alan bu kliçUk 
çocuğa. ucuz ve &Uzel kitap verebil
mek için emelr harcamak ve çareler 
bulmak kadar insana sonsuz bir 
humr ve zevk veren bir batka teY 
biliyor musunuz ? 

lıte bu yilzden Haydn'in her senfo
nisi tabedilmeden evet halli llzım ge
len bir muamma teıkil etmittir. Ma • 
JQm olan bu 104 senfoniden pek uı 
Haydn tarafından itina ıörmüt ve üs
tadın bihakkın eseri olarak addedil-

mekte bulunmuıtur. Bunlar arasından iüaten yükselen: 
Haydn'ia londrab tabi V'llllam Fora- _ S.iol! 
ter'e tabedilmek il.sere 1784 yılında t-niaini de kulaldanmzla i-
gönderdiii senfoniler .slkre pyandır. ıitmeliydiaiz. 

..ıllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ Bu senfoniler elyövm Britiıh Muse • Du gü7.e\ bo.\ıa:r ı;ününü un\ıu 
lçeri girdiler, ev aahibi Rahmi beye 

dönerek: 
- Selma hanım.. Dedi. Sonra da 

Rahmi beyi ipret ederek aadcce: 

- Rahmi dedi.-
ltabml beyin ıösleri mermere stlrtll· 

mt1t iki yetil damladan farbudı- Bir 
... da selim vermesini. konuf"'"'nı, 
gülmesini batti müteessir &tirünmni· 
ni, her feyİ, her teYi unutmuftu. 

Selma hanım, kendini daha çabuk 
topladı, 

-Tetekkür ederim. .. Dedi, ben ar· 
tık gideyim .•• 

- Niçin yemeğe kalmıyorsunuz? .. 
- Kalamıyacağım hanımefendi, çün 

kil: yalnız delilim... Soframda beni 
bekllyen bir oğlum var .. 

Bqiyle bir selim vererek kapıya 
dviru yürüdü. Sarııın kadın arkasın· 
dan para yetittirmeğe uirqıyor, Rah
mi beyden üç liranın üstünü tamamla
ması için daha iki lira istiyordu. Fa • 
kat Rahaü bey o kadar taıkındı ki te
rini silmek için mendilini bile kaç de
fa aradılı halde cebinden bulup çıka
ramıyordu. 

Selma hanım, kapıda nefes nefese 
hizmetçiye söyledi: 

- Zarar yok, ben yarın uğrar alı -
rım. Hanımefendi para için mülme • 
ain. Ve kendini aiiratle sokap attı. 
Sanki arkasından koıup parayı getire
ceklermiı &ibi izini dar sokaklara aa
ı>atak kaybetmek istiyordu. düa yolu 
bırakmıt. alaca karanlıkta bağların 
karlı, dar yollarından koıuyordu. 

Buz &ibi bir tipi döne döne vücudu· 
nu un70r, darllıpa nefeaini bu eopk 
hava adeta Jazcın bir alev baUne ce· 
tiriyordu, g6pU '" ahu yanarak bu • 
lu, tipili yollardan tek batına koıu • 
yordu-

• 
- Doktor cetirdim anne.-
İlhan'ın ağlıyan heyecanlı sesi titri

yordu. Kendi iti için on cün sonraya 
vlit alarak dönmllt olan İlhan, Uç 
gündür ateıler içerisinde yatan anne
sine arkadqı Nlhad'dan borç alarak 
doktor getirmekten bafka çare olma
dıiJnı anlamıttı. 

- Niçin oflum? .• Ben iyi olurdum. 
paramız da yok ld .• Doktora ne vere-

cebin? 
_Zarar yok annecetim, ben buldum 

Samsan hattı 

Dl,.arbabr battı 

Zonpldak battı 

11 Herda 9.35 ~ 
rl, ifna. Amu7a -
hat iinriadecllr.) 

: Her sin t.S5 

: Her ııüıı 17.01 

=_-_-= a· L K a = um'da mahfuzdur. Bu-~ ':'-tadın köylerine döndükleri •akit de --E buaui koplati Josph Rodnıtüı tara· ı caklar, asker ocaimm yeni Türlü. 
_ 5 fından ldlçUk kltada iri;_ cim lrlfıda J'•'de J'UDIZ nefeDİD delil, her tür
~AI:KEVLERJ DEROİSJ5 yuılmııtır. Uatat el yazısiyle albna 16 aaadetlerin de kapalı oldutuna 
: S Sinfo~la.dl mi Olaeeppe Ha:ydıı llanu çok i:ri bil .... k anacaklardır. 
5 ULKU'nün llayıa 1939 tarihli : Proprıa ıbaresini yuaıak mjlavedde· Hnlnıllez" bu eski adeti, dünldl 
5 75 ind uyısı çıkmııtır. içinde· 5 leri tadik eylediii &ibl aürat ve tem· ı, 
- kil • · 1 u · --u·-'- ha•ada, Ye zaman zaman : erı aıraaıy e yazıyor z · 5 po ipretlerini de bbnt koymuıtur. , _ ,__ 
=- 23 Nisan Fuad Köprülü. - Mil- - birkaç damla bahar yağmuru altm· 

: Bunlardan maada viy111tab tlbi Arta-=- 11 ct..f'ten Halkevlerine direktif- - da tekrarhyanlar, beuim gibi, türlı 
ır : ria tarafından tabedilen senfonilerin 

: ter. - Anadolu Mektebinden bir - ukeri arasında bulunabilnüflene 
5 hatıra. Ş. A. K. - XVI • XVlll E de itimada taYan olduiu ayrıca zik- kendilerini iki kere bahtiyar hiuet-
5 inci uırlarda saraylardaki Sanat : redilmelidir. mitlerdir. 
5 ve unatkirlar ile Osmanlıların 5 lllitemadl arqtırmalar neticesinde 
5 Avrupa sanatı için olan ehemiye- 5 yeni bulunan bet senfoni ise ıunlar • 
: ti. Heinriclı Gluct (Almancadan 5 
5 çeviren: Cemal Köprülil). - O- 5 

Nuulai llA YDAR 

1 ACLARINIZI 11111111!:. 5 lümilnün 112 nci yıldönilmil mü- : ~dllllll 
: nasebetiyle Bethoven'in hayab 5 .:il 
5 ve eserleri. Cevat Memduh Al- 5 5 S k E . nden yaptmnız. Anupa Ye yer- 5 
5 ter. - Kültür teorileri hakkında : 5 a aryQ czanesı li ilaçlar her çeıidini (Kodak) 5 
5 Prol. Dr. Şevket Aziz Kansu. - 5 = marka rontken filmlerinin tazeıini ehven olarak eczahane- 5 
=- iki kız karde• ve bir delikanlı 5 = · d b 1 b·ı· · • t 8 k k d T l f 2018 -ır = mız e u a ı 1r11nız. ' an ası arfııın a e e on: = 
~ ~~l~~tl~~~;~~~~'· ~r~i~~~ ~ ~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
5 Nüzhet Abbas. - Köyümden tür-: ----------------------------
: killer (Şiir) C. lliroğlu. - Gu· : -: neli Mahmut, Gazne Devletinin : 
5 menıei ve karakteri meselesine 5 
5 dair .A . Yakubovskiy (Ruscadan : 
5 çeviren : A . Caleroglu). - Milli : 
5 edebiyat devri tiir sahuında A- : 
: tık Tarzı tesirleri Fevziye Ab- 5 
: dullah. - Ortazaman Türk - 1• : -

Yol parası hakkında 
Ankara Valilitinden t 

: lam dünyasında yapnan hayatı 5 
-------------- 5 dair Prol. A. Mez (Almancadan : -

VHiyetimiz 1939 malt yılı nakdi yol parasının ajuatoı 939 ve 
2 inci kinun 940 aylannda ve iki müsavi takıitte tahail edilmek 
üzere altı lira ve bedeni yol mükellefiyetinin 8 gün olup Eylül 939 
bat•ndan 2 inci t91rin 939 sonuna ve 15 mart 1940 tarihinden 15 
mayıı 1940 tarihine kadar olmak üzere iki devre olarak Tiliyet 
umumi mecliıince kabul edilmq olduiu ilin olunur. (1653) 11635 çöktü, kansının atetli bileklerini avuç- : çeviren: Cemal Köprülü). 5 

lannın içine aldı ve bqını karyolanın 5 NOTLAR ve İKTİBASLAR 5 
kenarına dayıyarak bıçkırmağa batla· : Ankara Mahkemei Şer'iye si- :S 
dı. 5 cillerinden tahliller Hasan Feh- : 

ilhan, hayretle bakıyordu. Bir ya - 5 mi. - Halıcılık hakkında tetkik· E 
hancı cloktorun. annesinin, karpsında- 5 ler H . T. Dağlıoğlu. : 
ki bu vadyeti ye annesinin siyah iki : AYIN HABERLERİ : - = damla halinde, yanaklarma eriyip dö· 5 Altıncı Büyük Millet Meclisi : 
külecelmıiı gibi duran dolcun ıöz be· : - Yeni kabine - Dünya içinde 5 
bekleri oqu l&flrtmııtı. Fakat bir an 5 Türkiye. 5 
içinde her ICYİ anladı. Babasının .. Af· 5 HALKEVLERI HABERLERi : 
fet Selma, affet beni" diyen sesine, 5 İhtillflar hakkında N. K. - 5 
annesi hiç cevap vermiyordu. 5 Halkevleri çalıımalan - C. H. 5 

İlhan'ın, tanımadıfı babasına ae • 5 P. nin tertip ettiği mOsabakalar 5 
nelerdenberi bealediği kini bu yalva· : - Ressam Cemal Benim'in ve ta- : 

.aııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -- -- -- -5 ROMANYA BÜYÜK ELCILİGİ 5 - -- -- -- -5 Büyük salonlar, Hizmetçi odalar ve 5 - -- -5 garajli büyük bir ev arıvor § - -- -5 Müracaat yeri: Tel. 2283 ve 2882 1618 5 - -- -= . = "'ll1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111r" - -rıt kupunda 9ÖnmÜftU. Yavqça an • : )ebelerinin sergi•i - Halkevleri : ---------------------------~""'.!· 
nesine yaklqtı. Ve ağlıyan bir seale: 5 netriyatı. 5 

- Anne ... Ne olur affet- Arbk be· 5 FiKiR HAYA Ti 5 
nim de baba diyecek bir kim..aı bu· 5 Bir okuyucunun notları - Neı-5 
lunaun. Dedi. : riyat Koncrni - Resim sergi· : Cereyan kesilecek 1lıaa ratnıen tereddüt etmedi. 

Modeli koltuğunda, makas ve yükd· 
tünü tapyan büyük bez çantam kı • 
zannı, JIUmaklanna uılı, karh yollar
~ 1'1rildtı ve Etlik bailarında pen
!>e n~~ büyük bir kötkün kapasının 
on-.QC durdu . -
ler ~ llCak bir salonda penbe-

timdllik .. Sen üzülme .. 
İlhan, bir kıs itinuiyle annesinin 

saçlarını, yorpnını, yntıiını dilzelt· 
ti .. Sonra dıpn çıkarak: 

_ Buyurun doktor bey. Dedi. 
Doktor, içeri girdili vakit unld ~

tün oda tavaniyle, damiyle. dıvarlany· 
ıe, 11utanın pptlne çölmrilt ve onu 

Hata. baflnı kaldırdı. İlhan'ın yal· 5 ainde - Süleyman Bahri. Nahid 5 
-s -ftRD Y8flı c8zlerine " lroca•ının : ırrı. : 

hıçkınkla aaraılan kocaman omuslan· S B~BLIYOGRAFYA 5 
na baktı, blr huta iradın, bahuaua bir : Donatd Everet Web.ter, "The : 
une bundan daba fula israr edemu· i Turkey of Atatürk, Social pro- 5 
di. Atetli ellerini lrocaının awçlann· 5 ceaain the Tilrldah reformation" 5 
dan kurtararak onun beyu açlann - 5 P•Y•mi Ermen. - Ndid Surı 5 
da ıudirdi. : .. Anadolu Yol Notları" F. Ab- : 

Ankara Elektrik Türk Anonim şirketinden : 
Lüzumlu bir ameliyenin 7apdmuı için Yeniphir semtin

deki Dikmen caddeli, Çaiatay, Arman, Yit ve ilkiz aokak
larmdu Ma,.. 7 inci Pazar günü sabah saat 8 den 12 ye 
kadar elektrik cereJ&IUDm keailecetini sayın abonelerimi-

tıı:_Yhuniı sanpn bir kadın onu kar
~ Açık Jetil, tafta bir tuvalet 
-~k lati1'0lda. ~k mtııldllpe • 

- model beieneme-

esmlfti. 
ltabmi bey, baltanın kendi kanat ot-

dupau car0nce bir an ppladıktan 
IODra karyolanın ,amna J.llıhr sibl 

hban, alnını cama daymm1o yqlı w § dullab. § 
ıf1lrh g6deriyle dıpnyı alt Uat eden : : 
kar fırtlDlllllUI blJaJOfda.... ~11111111111111111111111111111111111111 .. 

ze bildiririz. 1610 
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Vilôyetler · ~-- .. 

7 - 5 . 1939 

Muhtelif aletler ahnacak olanların teklif mektuplarını yukarı
da gösterilen saatten bir saat eveline 
kadar komisyona verilmesi lSzımdır. 

Nakit kabul edilmez naktin mal san- Türkku§u Genel Direktörlüğün• 

K 1 • f • dığına yatırılmış olması ve makbu- den : 
Q Örl er teSISOtl zun ve yahut banka mektubunun ayrı Atelyemiz için 2. 5. 1939 da ihalesi 

bir zarfa konarak teklif mektubunu yapılacak olan ölçü aletleriyle tesvi-

l Adliye Vekôleti 
.............................. ........................ , 
: ................................................... . 

Bir Noterlik münhal 

palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli dokuzbin yedi yüz 
eJii bir lira olup ilk teminat miktarı 
yediyüz otuz bir lira yirmi beş ku
ruştur. 

deki vesaikle komisyoncu olmadıkla
rına ve bu işle alakadar tüccardan ol
duklarına dair Ticaret odası vesika -
siyle mezkur gün ve saatte komisyo -
na müracaatları. (1620) 11605 

Afyon Vilayetinden : : 
d havi olan zarfla birlikte diğer bir zar- yeci takımlarına teklif edilen fiyat la-Afyon vilayeti merkezin e yaptı- . 

1 k 1 Al. Ç . k k 1 fa konularak komısyona saat (15) e yık hadde bulunmadıg~ından eksiltme-
rı ma ta o an ı etın aya o u unun . . ~ . 

9031 1• 10 k k "f b d 11• k 1 kadar verılmesı lazımdır. Şartnameyı si 17. 5. 1939 perşembe günü saat on 1 ıra uruş eşı e e ı a o- .. k - 1 • · .. 
"f . . . 9 939 1 .. gorme ısteyen erın ceza evıne mura- be><e bırakılmıştır. Teslim müddeti al-

rı er tesısatı ıgı - mayıs • sa ı gu- 1 'la 1 11665 :ı 
nü saat 15 de vilayet daimi encüme • cat arı ı n o unur. tı aya çıkarılmıştır. Diğer şartlar ön-

2 - Eksiltmesi 26.5.939 cuma günü 
saat 11 de vekalet satın alma komisyo· 
nunda yapılacaktır. 2 ton kibriti antimon 

alınacak 

ninde ihale edilmek üzere kapalı zarf ceki gibidir. İsteklilerin (202.5) lira· 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Ke- lık teminatlariyle birlikte yazılı gün Adliye Vekaletinden : 

Ankarada 3 üncü bir noterlik ihdas 
edilmiştir. İmtihansız noter olabil· 
mek vasıf ve şartlarını haiz taliplerin 
noter kanununun 7 inci maddesinde 
yazılı evrakı müsbitelerile birlikte bir 
ay zarfında müracaatları ilan olunur. 

3 - Şartname ve nümuneai her gün 
komisyonda görülebilir. 

şifname, şartname, planlar bir lira be- ve saatte Tk. Genel Direktörlüğüne 
del mukabilinde Afyon nafıa idare - başvurmaları ilan olunur. 1623 

/ 
Kazalar 

(1702) 11664 

~ 

Kültür Bakanhğı 
~~-. 

Bir memur allnacak 
Maarif Vekaletinden : 

Zat işleri dairesine imtihanla 14 
lira aylıklı bir memur alınacaktır. 
Taliplerin en aşağı orta mektepten 
mezun olması ve daktilo bilmesi 

§arttır. 

939 Mayısının 18 inci günü im
tihan yapılacaktır. 17 inci günü ak

şamına kadar evrakı müsbitelerile 
birlikte Zatişleri Dairesine müraca-

atları. 11654 (1686) 

Bayınd1rl ık B. 

Pazarhk usulile eksiltme ilan\ 
Nafıa Vekaleti Samsun Su itleri 

8 inci Şube Mühendisliğinden : 
Pazarlığa konulan iş : 
1 - Hamzalı bataklıkları islahı ka

nalları ile At-tal Irmağı islcih kanalı 

ıizerine yap ı ılacak 6 adet Betonar
me köy yol köprüsünün inşaatıdır. 

Keşif bedel 5544 lira 77 kuruş olan 
bu iş, 25. 4. 9 tarihinden itibaren bir 
ay müddetl azarlık suretiyle eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Eksi tme vahidi fiyat üzerin
den ve pazarı k usuliyle yapılacaktır. 

3 - Paza 1 k 25. Mayıs 1939 tarihi
ne rastlıyan perşembe günü saat 15 de 

hendisliği l ı asında eksiltme komis
yonu odasmd ı icra edilecektir. 

4 - İstek iter eksiltme şartnamesi, 
mukavele pı o esi, bayındırlık işleri 
genel şartnr.mesi umum su işleri fen
ni şartname ı hususi fenni şartname 
ve projesi 180 kuruş mukabilinde Sam 
sunda Su i e i 8 inci şube mühen
disliğinden alabilirler. 

5 - Paza lığa girebilmek ıçın is
teklilerin 26 5 lira 86 kuruşluk muvak 
kat teminat vermesi ve mümasil işleri 
yaptığını gô t rir vesika ibraz etmesi 
ve eksiltmeni yapılacağı günden en 
az 8 gün eve llerinde bulunan bütün 
vesikalariyle irlikte ve bir istida ile 
idareye mür at ederek bu işe mah
sus olmak ü e e vesika almaları ve bu 
vesikayı ibr z etmeleri şarttır. Bu 
müddet içinde vesika talebinde bulun 
mıyanlar pa a lığa iştirak edemezler. 

(2955/1592) 11574 

1 Muhabe~ ve ~~~akale v. ı 
350 lon mazot ahnacak 
Muhaber ve Münakale Vekale

ti İstanbul Elektrik İ§leri Umum 
Müdürlüğünden : 

1 - !dar miz ihtiyacı için muham
men bedelli 3450" yirmi üç bin dört 
yüz elli lir tutan 350 ton mazot ka
palı zarf u u iyle satın alınacaktır. 

2 - Eks ltme 26. 5. 939 cuma günü 
saat 15 de darenin tünel başında Met 
ro han bin nın beşinci katında top
lanacak arttırma eksiltme komisyo
nunda yap lacaktır. 

4 - İsteklilerin ilk teminat ve tek
lif mektuplarını ihale saatından bir 
saat eveline kadar komisyona verme-
leri. (1643) 11657 

2000 matra alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

mi5yonundan : 
1 - Nümunesi veçhiyle 2.000 tane 

aleminyüm matra satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli 1900 lira olup ilk 
teminat miktarı 142 lira 50 kuruştur. 

2 - Açık eksiltmesi 24.5.939 çarşam
ba günü saat 11 de vekalet satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Nümune ve şartname her gün 
komisyonda görülebilir. 

4 - İstekliler kanunun emrettiği 
vesaikle birlikte ilk teminat mektup 
veya makbuzlariyle belli saatte komis-
yona gelmeleri. (1647) 11659 

2000 battaniye 

allnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Nümunesine göre 2.000 adet 

battaniye alınacaktır. Muhammen be
deli 15.000 lira olup ilk teminat mikta
rı (1125) liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 26.5.939 
cuma günü saat 15 de vekalet satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve nümunesi her gün 
komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 ün
cü maddelerinde yazılı vesaikle birlik
te ilk teminat ve teklif mektuplarını 
ihale saatından bir saat eveline kadar 
komisyona vermeleri. (1646) 11658 

28 kalem hırdavat 

malzemesi alınacak 
M. U V .ı..~ • ._~ Satın Ahna Ko

misyonundan : 
l - Ordu ihtiyacı için 28 kalem hır· 

davat malzemesi pazarlıkla satın alı-

nacaktır. • 
2 - Pazarlığı 8.5.939 pazartesi günü 

saat 14 de M. M. V. satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

3 - Evsafını görmek istiyenler her 
gün M. M. V. satın alma komisyonuna 
müracaat edebilirler. 

4 - Taliplerin belli gün ve saatte 
kanuni teminat ve bu gibi işleri yap
tıklarına dair vesikalariyle beraber M. 
M. V. satın alma komisyonunda bulun-
maları ilan olunur. (1673) 11660 

Askeri Fabrikalar 

Kimyager 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü· 
dürlüğünden : 

Küçük Yozgatta çalıştırılmak üze
re kimyager alınacaktır. İsteklilerin 
istida ile umum müdürlüğe müracaat-

Askeri Fabrikalar Umum Mü· 
dürlüğü Merkez Satın Alır.a Ko
misyonundan : ~ 

Tahmin edilen bedeli (1400) lira o
lan 2 ton kibriti antimon Askeri .Fab
rikalar umum müdürlüğü merkez sa -
tın alma komisyonunca 18. S. 1939 per 
şembe günü saat 14,30 da pazarlıkla 

ihale edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (105) lira ve 
2490 sayılı kanunun 2. ve 3. maddele -
rindeki vesaikle komisyoncu olmadık
larına ve bu işle alakadar tüccardan 
olduklarına dair Ticaret odası vesi -
kasiyle mezkür gün ve saatte komis • 
yona müracaatları. {1621) 11606 

Dört kalem ve ceman 20 f akım 

hadde silindiri alınacak 
A5keri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (6500) lira o
lan dört kalem ve ceman 20 takım 

Hadde silindiri Askeri Fabrikalar u
mum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 19. 6. J.939 pazartesi gü 
nü saat 15 te kapalı zarfla ihale edile
cektir. Şlrtn:uııe parasız olrak komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat (487) lira (50) kuruşu havi 
teklif mektuplarını mezkur günde sa
at 14 öe kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerin de 2490 numaralı kanu
nunun 2. ve 3. maddlerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle 

alakadar Tüccardan olduklarına dair 
Ticaret odası vesikasiyle mezkftr 
gün ve saatte komisyona müraca • 
atları. (1470) 11566 

.. 
Levg•ım Amirliği 

Sığır eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
l - Tekirdağ tümen birliklerinin 

sinden alınabilir. Muvakkat teminat 
1427 lira 33 kuruştur. 

İsteklilerin arttırma eksiltme ka -
nununa tevfikan verecekleri teklif 
mektupları muvakkat teminat, ti
caret odası kayıt vesikası ve şimdiye 
kadar buna mümasil işleri müteahhit 
olarak yaptığına dair ellerindeki 
vesaiki bağlıyarak ihaleden 8 gün e -
vel vilayet makamına müracaatla a -
lacakları vesika ile birlikte 9 mayıs 
939 salı günü saat 14 de kadar daimi 
encümen riyasetine göndermeleri ilan 
olunur. (2778-1498) 11469 

Beton yol ve Trotuvar inıaah 
Kütahya Vilayetinden : 

Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Kütahya - Afyon yolunun 

OXOOO ile OX404 kilometreleri arasın
daki beton yol ve trotuvar inşaatı, 

keşif bedeli 15525 lira 2 kuruştur. 
2 - Eksiltme 9-5-939 salı günü sa

at 15 te Kütahya vilayeti daimi encü
meninde kapalı zarf usulü ile yapıla
caktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 

genel şartnamesi, hususi fenni şartna
me ve proje (50) kuruş mukabilinde 
Kütahya nafıasından alabilirler. 

4 - Mali sene nihayetinin tekarrü· 
bil dolayısiyle projelerin Nafıa Ve -
kaleti şose ve köprüler reisliğinden 

tetkik ve tasdikinden sonra yapılacak 
teferruata ait tadilatı istekliler aynen 
kabul edeceklerdir. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (1164,38) liralık muvakkat 
teminat vermesi ve eksiltmenin yapı
lacağı günden en az 8 gün evvel elle
rinde bulunan vesikalarla Nafıa Mü
dürlüğüne müracaat ederek bu işe 
mahsus vesika almalan şarttır. Bu 
müddet zarfında vesika talebinde bu
lunmıyanlar eksiltmeye iştirak ede -
mealer. 

6 - İsteklilerin teklif mektupları
nı 2 inci maddede yazılı saatten 1 sa
at evveline gelinciye kadar daimi en
cümene makbuz mukabilinde verme
leri llzımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. (1505) 11485 

senelik ihtiyacı olan ııo ton sığır eti Pazarhkla mezbaha yaphnlacak 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko-
nulmuştu. Verilen fiyat 27 kuruş 39 Tekirdağ Belediyesinden : 
santim makamca yüksek görülmüş ol- Kapalı zarf us.ıliyle eksiltmeye ko
duğundan kanunun 40. ıncı maddesi nulan ve 28023 lira bedeli keşfi l ·lu -
mucibince ayni evsaf ve şeraitle bir nan mezbaha binası hakkındaki vaki 
ay içinde pazarlıkla satın alınacaktır. teklif haddi layik görülmediğinden 

2 - Pazarlık 10/Mayıs/939 çarşam- bir ay içinde pazarlıkla yaptırılaca
ba günü saat ~4 te Tekirdağ tümen ğından isteklilerin 23. 5. 939 salı gü
satınalma komısyonu tarafından ya· nü saat 15 e kadar Tekirdağ belediye 
pılacaktır. Belli günde isteklilerin reisliğine müracaat etmeleri iHin olu-
mezkur komisyona müracaatları. nur. (2797/1534) 11523 

(1485) 11459 

2 anbar yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirlifi Satm 

Alma Komi5yonundan : : 
1 - Çorluda iki adet anbar yaptırı

lacaktır. Her ikisinin keşif bedeli 
42643 lira 30 kuruştur. 

2 - İhalesi 8. 5. 939 pazartesi günü 
saat 15 te Çorluda kor satın alma ko
misyonunda pazarlıkla yapılacaktır. 

İstinat dıvarr yaptırılacak 
İstanbul Belediyesinden : 

ları. (1586) 11573 

30 lon lüleci kili alınacak 

3 - Bu iş hakkında malUmat edin
mek ve şartname ve projelerini gör • 
mek istiyenlerin komisyonumuza mü-

Keşif bedeli 30121 lira 77 kuruş olan 
Floryada yaptırılacak istinat duvarı 

inşası kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. Eksiltme 22. 5. 939 Pazartesi 
günü saat 15 de daimi encümende ya
pılacaktır. Şartnamesi 151 kuruş mu
kabilinde fen işleri müdürlüğünden 

alınabilir. İstekliler 2490 sayılı ka
nunda yazılı vesikadan başka ek~ilt

meden en az sekiz gün eve! fen işleri 
müdürlüğünden alacakları ehliyet ve
sikasile 2259 lira 13 kuruşluk ilk te
minat makbuz veya mektubiyle bera
ber teklif mektuplarını havi kapalı 
zarflarını yukarıda yazılı günde saat 
14 de kadar daimi encümene vermeli
dirler. Bu saatten sonra verilecek zarf
lar kabul olunmaz. (3106/ 1694) 11661 

Askeri Fabrikalar Umum MÜ· 
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
mİ5yonundan : 

racaatları. (1656) 11637 

Muhtelif yiyecek 

al.nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
Panayır tehiri 

~ehir haritası yaptırılacak 
Bakar tel alınacak 

Türkku§U Genel Direktörlüğün • 
Aksaray Belediye Riyasetinden: den : 

1 - Kasabamızın Nafıa vekaletin
den tasdikli hali hazır hartasına naza
ran meskün kısım 330 hektarının müs
takbel imar pl:inı kapalı zarf usuliy
le münakasaya vaz edilmiştir. 

2 - Bedeli muhammeni 2640 lira
dır. Muvvakkat teminat 198 liradır. 

İhalenin ertesi günü bu miktar bir 
misli daha arttırılacaktır. 

3 - İhale 20. 5. 939 cumartesi günü 
saat 10 da Aksaray belediye dairesin
de yapılacaktır. 

4 - İstekliler bu husustaki şartna
meyi Aksaray belediysinden bedelsiz 
alırlar isteyenlerin adreslerine gönde
rilir. 

5 - İstekliler kanunen ve şehirlerin 
imar planlarının tanzimi işlerine ait 
talimatname ahkamına icap eden ve
saik ile birlikte tarifatı kanuniye da
iresinde ihaleden bir saat evel teklif 
mektuplarını belediye riyasetine ver-
meleri 11518 

1) Telefon hattı için 3 m/m lik 
5900 metre bakır tele ihtiyacımız var
dır. 

2) Muhammen bedeli (5560) L. ve 
muvakkat teminatı (417) liradır. 

3) İhale 22. 5. 939 Pazartesi saat 
15,30 da kapalı zarf usuliyle yapıla· 

caktır. 
4) İdari şartnamesi isteyenlere 

her gün Türkkuşu satın alma amirli
ğinden verilir. Fenni şartnamesi Dev
let Posta T. T. İdaresinin şartname
sidir. 

5) İsteklilerin artuma - eksiltme 
kanununda yazılı şartlara uygan o
larak kapatılmış zarflarını yazılı gün· 
de saat 14,30 a kadar Tk. Satınalma 

Amirliğine vermiş olmaları ilan olu-
nur. 1650 

Ankara Belediyesi .. 
Adıyaman kasabası su ·projesi Elbise, ıapka ve postal ah nacak 

tanzimi işi eksiltmesi 
Adıyaman Belediyesinden : 

Adıyaman kasabası içme suyu etüt 
ve projelerinin tanzimi işi pazarlıkla 
eksiltmeye konulmııştur. 

1 - İşin muhammen bedeli (2700) 
liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname, 
proje ve sair evrakı bila bedel An
karada dahiliye vekaleti belediyeler i
mar heyeti fen şefliğinden veya Adı 
yaman belediyesinden alabilirler . 

3 - İhale 28. Mayıs 1939 tarihine 
rastlayan pazartesi günü saat on birde 
Adıyaman belediyesinde toplanacak 
eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı teminat veya 
vesaiki ihale gün ve saatine kadar ko
misyon reisliğine teslim etmiş olma
ları şarttır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun iki yüz üç lira 
elli kuruşluk muvakkat nakdi teminat 
veya banka mektubu. 

B - Kanunun tayin ettiği vesika
lar. 

C - Kanunun dördüncü maddesi 
mucibince eksiltmeye girmiye bir ma
ni bulunmadığına dair imzalı bir mek
tup. 

D - Münakasaya iştirak edecekle
rin su işlerinde sahibi ihtisas yüksek 
mühendis veya mühendis olmaları 
şart olduğundan isteklilerin bu husu
su tevsik eden vesikalarını teklif 
zarflariyle beraber vermeleri lazımdır. 

5 - Teklif mektupları ihale günü 
saat on bire kadar makbuz mukabilin
de komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının iadeli taahütlü olması ve 
nihayet bu aaata kadar komisyona 
gelmiş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
isteyenlerin Ankara belediyeler imar 
heyeti fen şefliğine ve Adıyaman be
lediyesine müracaat etmeleri ilan o-
lunur. 11590 

Hava Kurumu 

Muhtelif malzeme allna<ak 

Ankara Belediyesinden : 

1 - Fen işleri amelesi için yaptın 
lacak 52 takım elbise ve kasket ile 52 
çift postal on beş gün müddetle ayrı 
ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Elbise ve kasketin muhammen 
bedeli 520 liradır. Postalın muham
men bedeli 234 liradır. 

3 - Elbise ve kasketin muvakkat 
teminatı 39 liradır. Postalın muvak -
kat teminatı 18 liradır. 

4 - Nümune ve şartnamesini gör
mek istiyenlerin her gün yazı işleri 

kalemine ve isteklilerin de 9/ 5/ 939 
salı günü saat 10,30 da Belediye En
cümenine müracaatları. (1519) 11491 

Yol ve köprü yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Musiki muallim mektebi onı.in
den asri mezarlık yoluna kadar yap
tırılacak olan (25.000) lira bedeli mu· 
hamminli yol ve köprü kapalı zarf U· 

suliyle eksilmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 16. 5. 939 salı günü sa· 

at 11 de belediye encümeninde yapıla 
caktır. 

3 - Muvakkat teminatı 1875 lira
dır. 

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

Bakkal veya kasap dükkanı 
olarak fevkalade elverişli 

Devren satılık dükkônı 
Tekmil duvarlar çini kaplı 5 m 3 
lık büyük soğuk hava deposu, 
1 20 kiloluk yarun otomatik ve 
1 10 kiloluk tam otomatik al
man marka terazı, elektrik ve su 
tesisatı mevcut son derecede eh· 
ven şerait arzu edenler görmek 
ve görüşmek için Bankalar cad
desi Çiçinyurt sokak Vagonli 
yanında 1550 

3 - Bu i e ait şartnameler idarenin 
levazım da esinden parasız olarak te 
darik edile ı ir. 

Tahmin edilen (3000) lira olan 30 
ton Lüleci kili Askeri Fabrikalar u
mum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 19. 5. 1939 cuma günü 
saat 14 te açık eksiltme ile ihale edi
lecektir. Şartname parasız olarak ko
misyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (225) lira ve 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 müraca· 

1 - Aşağıda cins ve mikdarları 
yazılı mevad pazarlıkla satın alına

caktır. 
Bursa Belediye Riyasetinden: Türkku~u Genel Direktörlüğün-

10. 5. 939 tarihinde Atcılar mevki- den : 4 - M akkat teminat miktarı 

"1758.15" b yedi yüz elli sekiz lira 
yetmiş beş ruştur. 

5 - Tek if mektuplarının 2490 No. 
lu kanunun ahkamına uygun olarak 
ve ek9'1tmed n en az bir saat evel ko
misyon rei 1 ..;ine makbuz mukabilin
de verilmesı azımdır. (2818/1537) 

11569 

Milli Müdafaa B. 

Kışlık elbiselik kumaş 

alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - Nümune~i veçhiyle 3.000 metre 

kışlık hava rengi elbiselik kumaş ka-

atları. (1477) 11567 

1 ton kalay varakı 

alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : • 

"rahmin edilen bedeli (3000) lira o
lan bir ton kalay varakı Askeri Fab • 
rikalar umum müdürlüğü merkez sa -
tın alma komisyonunca 18. 5. 939 per
şembe günü saat 15 te pazarlıkla iha
le edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu -
vakkat teminat olan (225) lira ve 2490 
numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerin 

2 - Taliplerin teminatlarile 8. 5. 
939 Pazartesi günü sat 14 de Ankara 
Lv. amirliği satınalma komisyonuna 
gelmeleri. 

3000 Adet dere otu 
4000 Demet maydanoz 

21000 Litre içilecek su 
7800 Kilo yoğurt 

(1681) 11651 

Tenvirat yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Genel Kurmay binasının yol

ları tenviratı pazarlıkla yaptırılacak

tır. Keşif bedeli 935 lira 53 kuruştur. 
2 - Taliplerin 143 lira 50 kuruş· 

luk teminatlarile birlikte 8.5.939 Pa· 
zartesi günü saat 11 de Ankara Lv. 
amirliği satınalma komisyonuna gel
meleri. (1690) 11650 

inde açılacak olan ehli hayvanlar ilk 
bahar panayırı zuhur eden hayvan has
talığı hasebile muvakkat bir zaman 
için tehir edildiği ilan olunur. 
(1695) 11662 

Ekmek münakasası 
Eskitehir C. Müddei Umumili

ğinden : 
Eskişehir Ceza evindeki mevkuf ve 

mahkOmlara 1 Haziran 939 tarihin
den mali sene sonu olan 31 Mayıs 939 
gününe kadar beheri (960) gram iti
barile verilecek ekmek günde asgari 
(150) azami (200) adet olmak üzere 
kapalı zarf usulile 5. 5. 939 gününden 
itibaren eksiltmeye konulmuştur. İha
le 24. 5. 939 saat (16) da Eskişehir 

C. Müddeiumumiliğinde müteşekkil 

komisyonda yapılacaktır. Muvakkat 
teminat miktarı (486) liradır. TaliP, 

1 - Türkkuşu merkez deposu için 
vida, çivi, yerli kontrplak gibi muh
telif malzeme alınacaktır. Bu malze
menin muhammen bedeli (10500) ve 
muvakkat teminatı (787.5) liradır. 

2 - İhale 17.5.939 çarşamba günü 
saat 15.30 da kapalı zarf usuliyle 
Türkkuşu genel direktörlüğiinde ya -
pılacaktır. 

3 - Malzemenin miktar ve evsaf 
listeleri Tk. satın alına amirliğinden 
istiyenlere parasız verilir. 

4 - Türkkuşu ile henüz münasebe
te giren müesese ve firmalardan ara -
nacak belgeler: ticaret vesikaları ve 
sirkülerdir. 

5 - İsteklilerin arttırma eksiltme 
kanunundaki şartlara uygun olarak 
kapatılmış zarflarını ihale günü saat 
14,30 a kadar satın alma amirliğine 

vermeleri icap eder. 1622 

Dünyanın en eski ve en iyi 
Tıraş Biçagıdrr. 

Ankara' da satı§ deposu 

KAGITÇI M. NEDİM İRENGÜN 
Yeni Hal No: (1-59) Tel: 2246 

1342 

1 
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Derince tahmil ve tahliye ameliyesinin tasnif Y.e fiarı 

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık küçuk lllnlardan ı 

Bir defa için 30 Kuruı 
lki defa ıçin 50 Kuruı 
Uç defa için 70 Kuruı 

Dört defa için 80 Kuruı 
Devamlı kuçuk ilanlard;ın her de
fası için 10 kuruş alınır. MeııcUi 10 
defa neııredilecek bir ilin ıçın, 140 
kuruş alınacakur. Bir kol ylık oJ. 
mak üzere her saur, kelime aralQ.· 
rındaki boıluklar mllıtesna, 30 harf 
itibar edllmiıtlr. Bir kllçük ilin 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her &atır için 
beher seferine aynca on kuruş alı
nır. 

Kilçllk IUinlann 120 harfi geçme
mesi lazımdır. Bu mıktan geçen i
lanlar ayrıca pul tarıfcııine tlibidir. 

Kiralık : 

Kiralık daire - Bakanlıklara karşı 
karşı Karanfil ve Bilge sokağı köşesi 
4 oda 1 hol, hava gazı, elektrik, ban
yo 40 lira. Kapıcıya müracat. 14&~ 

Kiralık oda - 2 vestiyer geniş ta
ras kalorHer yaz kış her giln sıcak su 
tam konforlu. Yenişehir Atatürk bul-
van Yenige Ap. No. 9 1486 

Bahçeli evlerden acele kiralık ve 
satılık hane - Sahibinin taşraya azi
meti dolayısiyle Bahçeli evlerden 27 
numaralı D 4 tipinde muntazam bah
çeli ev acele kiralık veya devren satı
lıktır. 

Müracaat: Merkez Bankası Sene-
dat Şefi Hikmet Alganer. 1633 

Kiralık mobilyalı apartman - Ata· 
tUrk bulvarında Uç oda sıcak su kon
forlu mobilyalı daire beş ay kiralık -
tır. Yeni şehir postrestant Burhan 
Varlı. 1635 

Kiralık oda - Bol güneşli, bUyUk, 
muşambalı aile nezdinde mobilyalı, 
mobilyasız Yenişehir, Ölçerler sokak 
No. 2 birinci kata mUracaat. 1641 

Kiralık - Ankara VilAyeti binası 
arkasında Fırat caddesi tahta konak 
karşısı 9 No. lu asmalı hane 2 oda 1 
mutfak 20 lira. 1648 

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

Sattl.k : 

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 

D. D. Yolları Satm Alma Komisyonundan : 

AMELİYENİN NEV1 

l - An bar dahilinde supa lana hazırlamak ve vapur dahilinde vinçle 
su palan yapmak veya hab ve yahut istif yapmak bu ameliyede 
rıhtım veya silo iskelesine veya vapur gUvertesine vermek ve 
bırakmak da dahildir. Ve mütekabilen. 

2 - Supalandan açık vagona tahmil ve mutekabilende vagondan 
supalan ve idare vinci ile vagondan denize vermek veya müteka-

Maden kömtıril 
krom ve emsali Beher Kok kömUrU 
dökme cevher Tonu Briket 

Ton Ku. Ton. 

Maden kömürü ve 
emsali dökme 
Cevher 10 
Krom 15 

46407 

Beher 
Tonu. 

Ku. 

23 

Muhtelif 
malzeme 
eşya ve 
emtia 
Ton. 

Beher 
Tonu 
Ku. 

bilen denizden almak. 26189 4,5 4992 9 9 
-:---:::--:--.-::-:--:------~~~~--~--~~--~--~ 

3- Vinç iştiraki olmaksızın rıhtım veya silo iskelesine veya güver. 
teden alarak vagona tahmil etmek veya mütekabilen 

4 - Supalandan alınıp açık araziye nakil ve istif etmek ve müteka
bilen 

5- Silo iskelesine yanaşmış vapur güvertesinden veya silo iskele -
sinden nakil ve yerleştirmek. • 

6 - Vinç iştiraki olmak ızın vagondan tahliy«> ve açık araziye mağa
zalara nakil ve istif mUtckabilen 

7 - Vagondan idare vinciyle açık araziye tahliye istif ve miıtekabi
len 

8 - Vinçsiz mcrakibi bahriyeden küfelerle veya arkalık ile ve el ile 
çıkarılarak vagona tahmil açık araziye mağazalara nakil ve istif 
etmek ve mütekabilen 

9 - Vagondan olukla tahliye -------
10- Saatle müteahhitten abnacak amele 

11- Yevmiye ile alınacak amele -

44993 17 5526 22 11776 14 

12325 23 23 975 18 

5 9 16 

25140 8 2103 24 8904 23 

7 5 475 14 

269 20 195 24 277 18 
~------........ --------------------------------------__;' 

20411 s 7 9 

268 18 

18 120 Kiralık apartman - 4 oda l hol 
banyo mutbak Demirtepe Yaltırık 
caddesi asfalt köprünün ha ında No 
37. Görmek ve görüşmek için Telefon 

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

(25595) lira 9 kuruş muhammen bedeli bulunan 17-4-939 d ·· · · ~ · 
Deri

.ne 1· t h ·ı hl" .. 1 a munakasası ıc ra edılecegı evelce ilan edilen ve bilahare görülen lüzuma mebni felh olunan 
e ımanı a nıı ve ta ıye ışı )ll kere kapalı arf r 1 k . • de Hayd b" d h"I" d . . . z usu ıy c te rar eksılt meye konmuştur, Eksiltme 15-5-939 tarihine müsadif puartesi günü uat 11 

1616 1487 arpaşa gar ınası a ı ın e 1 ıncı ışletme komısyonu tarafınd ı · · · 10 akada k · k 
1 

· t kl "f ,, an yapı acaktır. Talıplerın (1919) lıra (63) kuruş muvakkat teminat ile aynı gün aaat 

Ucuz acele devren kiralık daire _ 
Kalorifer vebolit vesair fenni tesisat
ları havi. Yenişehir Demir tepe Emek 
ve Dural apartmanlarına milracaat. 

r omısyon a emme c ı mektuplarını vermeleri lazımdır B · · lir. "2807" · u ışe aıt şartname Haydarpaşa liman başmüfettişliğinden parasız olarak alınabi -
1476 

Xel: 3295 1522 

Satılık aprtman - Cebeci'de oto-

büs durağına çok yakın 7 daire 2 dük· p ARK E l<A L D 1 R 1 M TAC LA R 1 
kanlı 310 iratlı 8000 lira borçlu ehven iı/ 
bedelle Tel: 2406 Bayram Caddesi Eskişehir'in Şakir Çiftliğinde emsali nadir olan (HEKTER) namı •dj. 
No. l 1481 ğer kaldırım taşları çıkarılmaktadır. Bu ta ların sağlamlığı mühendislerle 

11S24 

Muhtelif yiyecek ve yakacak ar.nacak 
Liseler Alım Satım,Koıniııyonu Baıkanlığmdan : 

Muhammen İlk te-
Miktarı F. minatı 

Şartname 

Eksiltme yapılacağı tedarik bedeli 
Kiralık kat - S ~d~lı ve tekmil müş 

temiUitı ve bahçeh bır kat kiralıktır. 
Maltepe Oflas sokak No. 7 Bakkal 

Satılık apartmanlar - Y«!nlgehlrde İn§aat sa.hi.~Ie:_i tarafından her zaman tecrübe ve takdir edilmiştir. Arzu 
bulvar üzcrlctindo 10, 8, a, 5, daireli ed~lcn büyukluk ve şekilde imal edildiği gibi her tarafa nakliyatı da temin 
tam konforlu Tel: 2406 Bayram Cad• edılir. Toptan alanlara büyük tenzilat yapılır. Eskişehir Mutalp caddesin
desl No. 1 1482 de No: 68 fırında: İbrahim İlyas Özcan ve İrfan Turhanlı adresine müra-

Nevi KiJo It. S. L. K. gün ve saat Kuruı 

Ramize müracaat edilmesi. 1549 

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

Satı/ık apartman - Cebecide mUl- _ caat edi)mesl. 1655 

kiye mektebi civarında Uç ve 5 daireli 
tam iratlı borçlu yolculuk hHeb1yle 
Tel: 2406 Bayram caotksi No. 1 1501 

re müracaat. 1556 

Kiralık - Aile içinde ayrı bölük 2 
.oda müşterek konfor, vekaletlere 5 
dakika "26 lira'' Y. Şehir meşrutiyet 
C. Yenikalık S. 15 No. 2. Kat. 1567 

Satılık hane - Fran&ı;z sefareti kar
şısında ayn inşata müshit 1300 metre 
arsa iki katta 9 odalı evi ile beraber . 
8000 lira. Tel :5843 1594 

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

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 llA 14 - 18 

1574 

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 Uıı:eri ve gerilerinde çok ucuz 
Tel: 2406 Bayram C. No. 1 1503 

Satılık arsalar - Yenl§ehir İsmet 
fnönU asfaltında onar metre inşaat 
cepheli 380 ve 388 metre Tel: 2406 
Bayram C. No. 1 1514 

Kiralık daire - Yenişehir bakan_ Satılık villa bağ ve bahçe - Keçiö-
hklar doğusunda akay sokak Fethi rende Kubbeli mevkiinde 7, 3, 2 odalı 
B. köşkü ileriııinde S oda ı hol ban _ Sulu meyva ve bağlı 300 dönümden 
yo, Tel: 1452 A. Kaplan'a 1582 fazla toptan ve perakende Tel: 2406 

Acele kiralık apartman - İsmet t _ 
Bayram C. No. 1 1-· 5 

nönil caddesi sondurak 28 numaralı Satılık arsalar - Maltepe ve her 
apartmanda beş büyük oda bir küçük yerde istenilen ebatta parsellenmiş u
oda bir hol ayrıca iki hizmetçi odası cuz ve Kızılırmak caddesinde 2 apart
ııraj daimi sıcak ıu kalorifer parke mantık Tel: 2406 Bayram caddesi No. 
bUtiln konforu haiz 1596 1 1516 

Kiralık- Yenişehir Selfuıik cadde
si 22 numaralı müıotakil hane ehven • 
fiyatla kiralıktır. Aynı evin birinci 
katına mUracaat. 1599 

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

Kiralık- Yenişehir SeHinik cad. Acele satılık arsa - Jandarma oku-
bahçeli iki katlı 6 odalı telefonlu 35 lu yanında 550 M2 Maltepenin en ha
No.lu müstakil bir ev kiralıktır. Faz- kim, en güzel yerinde 560 M2 arsa eh
la malQmat için Tl: 1907 No. ya nıü • ven fiyatla verilecek Telefon 1538 
racaat. 1606 1530 

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

Kiralık oda - Şehirde bir fransız 
aile nezdinde mobilyalı bir oda kira· 
lıktır. Poıta kutusu 465 ya müracaat. 

1609 
Kiralık oda - Yalnız bir bay için 

mobilyalı Sağlık Bakanlığı otobüs du 
rağında 10 numaralı bakkal Mehmet 
Mustafa'ya müracaat. 1613 

Kiralık- Posta caddesi Si No. Na
ci Kıcıman ap. zemin katta aile ya· 
nında bir oaa kiralıktır .. İçindekilere 
nıüracaat. 1614 

Satı/Jk 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 bek&r 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 

Sntllık arsa - Yeni~ehir, Sıhat ve· 
k5.leti karşısı, İlkiz caddesi, merkezi 
noktada Uç kat. apartmanlık arsa, ada 
1149, parsel 23, Telefort: 3563 1576 

Satılık yatak odası takımı ve btr ha
lı Çankaya Eczanesine müracaat 1595 

Acele satılık- Cebeci'de hastane 
arkasında Elmadağ caddesi UatUnde 
5 dönüm bağ ev ve ahıriyle ucuz be • 
delle. Tel. 2406 Bayram caddeıi No: 1 

1600 

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

Satılık ev - Öncebeci orta mektep 
arkası Uğurlu sokak No: 18 iyi irat 
getirir iki daireli tam konforlu ev sa
tılıktır. Alt kattakilere müracaat. 

1603 

Satılık - 5000 liraya satılık hane. 
Yeni.§chirde merkezi bir yerde. Y. şe
hir Tuna cad. No: 34 Adli. Saat 18 den 
sonra mUracat. 1607 

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

Satılık - 1937 modeli Fort kam· 
yonu görmek için Zincirli cami taksi· 
sinde Ayaşlı Ahmede müracaat edil• 
mesi. 1620 

Satılık Av tüfeği - L. S. 911 jMod 
Wıncheıter • Trade Mark Reg. U. S. 
a. Fgn. markalı otomatik olarak 5 fi· 
ıek atar bir av tUfeği satılıktır. Gör· 
mek istiyenlerin her gtin saat 13-14 
ve 18-19 arasında Yenişehir Kazımöz· 
alp caddesi No: 52/ Aya müracaatları. 

1639 

Satılık - Piyano 150 lira ayrıca 

salon takımı. Kazımözalp caddesi Ke· 
mah apartman daire No: 6 1645 

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

Kiralık apazuman - Altışar odalı 
•e tam konforlu iki daire kiralıktır. 

Cankaya postanesi yanında Yeşil a
partıman. Aynı apartımanda orta ka-
ta müracaat. 1616 

Satılık kahve - Bankalar 
Çiçinyttrt sokağındaki kahve 
ler azimet dolayııiyle mUsait 
yatla devren satılıktır. 

caddesi Acele satılık ev - Malt epede hakim 
Bent _ ve manzaralı yerde durağa yakın 920 
bir fi _ M. arsa bahçeli 4 odalı ehven bedelle 

1577 Tel 2406 Bayram C. No. ı 1651 

Kiralık - Daire ve dükkan Kon· 
f?rlu. M. Hukuk Cad. Maliye b:ıhçe
ıı karşısında No. 51 Erek Ap. kapıcı-
)'a nınracaat. 1617 

Kiralı!: - Jandarma mektebi ya
nında havadar 3 oda bir hol mutfak 
ha~yolu apartıman katı ehven fıy'at. 
İçındckilerc mürac at. 1626 

lCitalık d.alrc - Saman pazarı kur
ıunlu cami karıısı No. 84 Alim bey 
::.; 2· ~i kat tam konfor banyo hava 

1 saire. Kapıcıya müracaat. 1630 

Satılık - Dükkanlarla apartman, A 
gazino ve lokantaııiyle otel veya rcs- ranıyar : 
mi daire yapmıya elveriıli Ankara -
Yenişehirde 8 asfalt yolunun birletti· Aranıyor - Bahçeli evlerden ev 
ği en mutena yerde 35 metre cepheli alınmak isteniyor devretmek istiyen· 
920 metre murabbaı arsa satılıktır. ler tip numarasını ve şeraitini posta 

İnşaat ruhsata dahi hazırdır, talip · kutusu 52 ye bildirmeleri. 1580 
lerin Ankara posta kutuıu 52 adrese 
mektupla müracatları. 1581 

Satılık ev - Hacıdoğan'da ayda 45 
lira iratlı beş odalı ev ucuz fiyatla ve
rilecektir. Tel: 248'7 1593 

Aranıyor - "Mobilyalı veya mo
bilyasız kalorifer tertibatını haiz 5 ve· 
ya 7 odalık bir apartıman aranıyor. 

Gazetemiz ilan memurluğumı müraca-
at. 1627 

Işıklar caddesi yüksek Ap. No. 8 e 
yaziyl ın ·racaat. 1642 

iş verenler : --------
Mürebbiye aranıyor - (Oç yaşın

daki bir kız çocuğu için almanca ve
ya fransızca bilir bir mürebbiye aran
maktadır. Ankara Yenişehir 1smetpa
şa caddesi No. 10 a müracaat edilme-
si.) (Telefon: 2051). 1646 

D. Demiryollare 

Kirahk büfe 
D. D. Y. 2. ci ltletme A."ltırma ve 

Eksiltme Komisyonundan : 

Senelik muhammen kira bedeli 240 
lira olan Çatalağzı istasyon büfesi •· 
çık arttırma suretiyle ve 3 sene müd· 
detle kiraya verilecektir. 

22. 5. 939 tarihine rastlıyan pazarte
si gUnü saat 15 de Ankarada ikinci iş· 
letme binasında toplanan komisyon -
da ihalesi yapılacağından isteklilerin 
54 liralık muvakkat teminat makbuz 
veya mektuplariyle kanunun tayin et
tiği vesaiki• hamilen muayyen gtin ve 
saatte komisyonda hazır bulunmala • 
ları lbımdır. 
Şartname ve mukavele projeleri i -

kinci işletme kaleminde ve Çatalağzı, 
Zonguldak istasyonlarında parasız ve 
rilmektedir. (1619) 11604 

Tahmil ve tahliye münakasası 
D. D. Y oltan 2. ci iti etme Arttır

ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Çankırı deposuna 1 Haziran 939 ta
rihinden 31. 5. 940 tarihine kadar ge
lecek takriben 17.000 ton maden kö
mUrUniin vagonlardan stok yerlerine 
boşaltılması ve stok yerlerinden ma
kinalara ylikletilmesi ve depo ile 
civarının temizlenmesi i§i 23. 5. 9 39 
tarihine rastlayan Salı günU saat 15 
de Ankara'da ikinci itletme binasında 
toplanacak komisyonda ihalesi yapıl
mak üzere kapalı zarf usulile eksilt
meye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 5440 tiradır. Bu 
i§e girmek istiyenlerin 408 liralık mu
vakat teminat makbuz veya banka 
mektuplarını, kanurtun tayin ettiği ve
sika ve beyannamelerile birlikte tek
liflerini kanunun tarifatı dairesinde 
ayni gün saat 14 de kadar komiıyon 
reiıoliğine vermeleri lazımdır. Şartna
me ve mukavele projeleri ikinci işlet-ı 
me kaleminde ve Çankırı istasyonun
da parasız dağıtılmaktadır. 
(1699~ 11663 
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Karaman eti 
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Peynir beyaz 21500 45 
,, Kaşar 10550 70 

Sadeyağı 
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19500 10 
9000 13 

dolmalık 12000 7 
,, ince 2500 S 

Taze yaprak 1750 12 
Yer elması 2150 4 
Xaze bamya 6800 13 
Pancar 4950 4 
Semizotu 7050 6 
Kabak yerli 19000 5 
Kabak İzmir 8000 ıs 
Marul adet 20500 2 

6888 56 

2131 32 

1316 25 
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Patlıcan baş 94500 3 adet 
,. orta 89000 2 ., 

Karnabahar 9300 10 
Yeşil salata 48500 ı adet 
Enginar baJ 30500 5 .. 

,, orta 25500 3 ., 
Hıyar 24000 2 ,. 
Limon 118000 3 ,, 
Dereotu 11700 ı demet 
Taze soğan 14800 ı ,, 
Maydanoz 28000 1 ,, 

15 Mayıs 1939 pazartesi 
saat 15 de. 
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17 Mayıs çarşamba saat 16 da 

" • 117 

Kırmızı turp 11100 ı ,, 
İstanbul'da Pansiyonlu liselerin 1939 mali yılına aid nev'i, ıbikdar ve 

muhammen fiyatile ilk teminatı ve eksiltme gün ve saati yukarda yazılı 
yiyecek ve yakacakların Beyo~lu İstiklal Caddesi 349 No. da Liseler Alım 
Satım Komisyonunda kapalı zarfla eksittmcleri yapılacaktır. 

İsteklilerin yeni yıl ticaret odası vesikası ve ilk teminat makbuıu •e ti
carethane naınına hareket edenlerin noterlikten tasdikli vcktletnameleriyle 
birlikte 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanununun tarüatı dairesinde ha -
zırlıyacakları teklif mektuplarını belli gün ve saatten bir ıaat evveline ka
dar sözü geçen Komisyon Baıkanlıfına makbuz mukabilinde ~rmeleri. 
Şartnameyi görmek ve Liseler Mubasebccilifi veznesine yatınlacak temi
nat müzekkeresini almak isin Galatasaray Lisesine müracaatları. 

~Z16Z) 11549 



.:!Jll!!l!!!ll!ll!!BI Buz SAT 1ş1 lllllllll!lllllllll!:. 
Resmi dairelerle bilcümle ticarethane ve emsali müesse

selere menha suyundan yapılmış 15 kiloluk temiz buzun 
beher kalıbı 1 mayıs 939 tarihinden itibaren. 

25 Kuruşa satılacaktır. 
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10 - 14 Mayıs 939 

B R E S L A U Sergisi 
ve Zirai Makineler 

Bütün ecnebi şimendiferleri bilet ücretlerinde ten
zilat, Almanyada % 60. Tafsilat ve tarifnameler 

bütün seyahat acentalarından istenebilir. . 
BRESLAU SERGİSİ, Şarki ve Cenubu şarki Avrupa'nın müs

tahsalatı ziraiye ve meveddı iptidaiyesi için hususi Alman sergisidir. 

BRESLAU SERGİSİ devamınca, tekliflerle beraber ziraat için 
bütün makineler ve tesisatı, aynı zamanda esnaf, küçük ve orta sa-
natlar için makine alat ve edevatı gösterilir. 7184 

.1ııııııııııııııııııııııııııııııı1111111111111111111111111111111111111111111111111L. 

~ ULUS PİYANGO GİŞES d -- -E Yeni tertip biletlerini satmağa başlamıştır. Bu defa da ta- : 
: liinizi ULUS GIŞESl'nden deneyiniz. Amorti ve ikramiye-- : 
E ler derhal verilir. Adres: U L U S meydanı Yeni Sinema· E 
: yanında tütüncü Ali Tümen. 1496 - -'"'l 111111111m11111111111111111111111111111ı1111111111111111111111111111111111111 ı r 

Cebeci Hastanesi 
Kulak, Burun, Bogaz mütehassısı 

DOKTOR 

Şevket Hüsnü Ta ray 
Adliye köşesi sarraf Hakkı 
Ap. muayenehane Ti: 3912 
Ev Ti 34 5 - 16 1507 

KİREÇ 
Sayın mü§terilerime 

Senelerdenberi Kütahya namiyle 
maruf ve Ankara'da temizlik, yüksek 
randıman, kum, posa, taş ve mevaddı 
ecnebiyeden ari kireçlerimi ötedenbe-
ri bizzat kendim yapmakta ve aynı 
ocaklarda çalışarak aynı taşı kullan -
maktayım. Piyasada tanılan ve her 

Zayi - B } şehir askerlik şubesin- cins kireçten üstün imal edilmekte o-
den aldığım a kerlikten terhis tezke- lan kireçlerimin satışını iki senedir 
remi kaybettı n. Yenisini alacağım- yalnız (Sanayi Caddesi Yabanabatlı 

dan eskisinir. hükmü olmadığı ilan o- Ap. No. 6 Hüseyin Orak telefon 2078 

ı ve Sanayi caddesi Hasan Baldudak 
UnUr, u:1eton l~ı!;~) 'C\C:iUe-C.'D•nelc,.;ine ...,.,,... 

Beyşehir ~ e ki köyünden Hacı Os- dim. İlanlara aldanmayınız. 
man oğullarınd1n Abliullah oğlu Meh- Pazarcıklı 

met Kar, 317 1654 1572 Mehmet Çavuş 

DAKTİLO KURSU 
Haziran e kilatına mahsus olan FEVKALADE devresini açmıştır, 

Kayda devam edilmektedir • 
Her gün ık i saat ders gösterilir. 2 ayda diploma verilir. Tahsil aran
maksızın herkes alınır. 

Mem:.ırlar Kooperatifi, kat ı Tel: 3714 1602 
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Yeni ESCHEBACH 
gaz alet fer ini gör
düm, hakikaten harı

\ kulade dirler . 

'• • '• '• 

I 

..--

".Sahimi! .. Bende 
görmeğe gitmeli-

• beni de çok gım; 

, alakadar ederler. 

ESCHEBACH ne dir ? 

KA LITE 
(Dünyaca tanınmıştır ) 

TASARRUF 
(cereyandan) 

KOLAVLIK 
(kullanışta) 

demektir. 
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.Muhtelif modelleri görmeğe ge,liniz her h-alde size en üygun 

.olanmı bulacaksmı~. 

. ·~ 
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Tediyatta ~ 
~ 

·suhUİet 
~ ~ ~ 
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Samanpazar1nda bulunan 
AKAY KİTAPEVİ 

I - Almanca, fransızca, İngi
lizce kitap ve meocmuaları doğ

rudan doğruya getirtmeğe başla
mıştır. En ucuz ve en çabuk ora
dan temin edebilirsiniz. 

II -Türkçe bütün neşriyat ve 
ucuz kırtasiye orada bulunur. 
Telefon: 3585 1621 

.tlll l llll l lll l l ili 111111111111111111111 L. - -: UÇAN VALSLER E 

Ziraat, inşaat, yangın ve 
sair su işlerinde en kulla
nışlı ve en elverişli ve en 
amansız .çalışan 

BERNARD Marka 
bilhassa müteahhitleri 

alakadar eden 

Motopompların 
her boyundan daima depo

larımızda mevcuttur. 

KAT ALOK, İZAHAT ve TEKLİF İLK T ALEBDE GÖNDERİLİR. 

Türkiye merkez deposu: Türk - Avrupa Limted Şirketi - İstanbul, Galata 
Perşembe pazar 61 1652 

U L U S - 20. inci yıl. - No: 6378 

imtiyaz sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı işleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basımevi ANKARA 

Matbaa müdürü ı Ali Rıza BASKAN 
\.. 

--- : E filmine ait numaralı biletler : --------------------------------------------- -- -':111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;:' 

Bobreklerder. drar torbasına kadar yollardaki hastalıklarm mikroblarını 
köl · ıden temizlem·'. :~in (HELMOBLÖ) kullanınız. 

•• 

ELM BL 
Böbreklerin lışmak kudretini artırır, kadın, erkek idrar zorluklarını, es
ki ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını bel ağrısını, sık sık idrar boz
mak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. 

İdrarda kumun, mesanede taşların 
teşekkülüne môni olur 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. Her eczanede bulunur. 
DİKKAT: HELMOBLÖ, idrarınızı temizliyerek mavileştirir. 

! :S Yeni sinemada satılıyor E 
~11111111111111111111111111111111111111~ 

YENi SİNEMALAR sus 
BU GÜN BU GECE 
Müzik - Dans • Neş'e ve 

zarafet filmi 

ARTİSTLER . 
VE MODELLERi 
Baş Rollerde: İDALUPİNO ve 

RlCHARD ARLEN 

HALK 
Bu Gün 14,30 dan itibaren 
!ki Macera filmi birden 

1 - Taksi Haydutları 
2 - Pekos Kralı 

Seanslar: 14,30 - 16,30 - 18,30 
Gece 21 de 

10 ve 12 ucuz matinelerde 

BU GÜN BU GECE 

Ebedi ve hazin bir aşkın hikayesini 
canlandıran türkçe sözlü ve 

arapça şarkılı 

Aşkın göz yasları 
Baş Rollerde: AbdülvahaP. - Necat 

Seanslar: 
Seanslar: İki yüzlü adam 

10 ve 12 de ucuz matine 10 ve 12,30 da ucuz matine 
Almanca sözlü ··- ı d 

öğleden sonra t l og e en sonra 
14,45 - 16,45 - 18,45 - Gece 21 de Baş Rolde: HARR p EL 15,30 - 18 de ve Gece tam 20,30 da 

OX : : : OC•:•:>:;<QOC•:X:•::>C>OC : : : : : : : : ; : : : : : : : :>::•:>COOO.:: : C : ~ : :>: : : : : : : : ; ; : ; : : : :>:>: : : : : :•: ; ; ; ; ; : ; 
Yeni Sinemada Varyete numaralarında: JULİA REYES alkışlar toplamakta devam ediyor 

Ayrıca: Her akşam varyete programında: Akrobat Yıldızla'r ROSITA veALEXENDRE fevkalade numaralar 
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