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Hesap encümeni raporu kabul edi idi 
Cümhuriyet Halk Partisi Büyük Ku 

rultayı dün, B . Hilmi Uran'm reisli -
ğinde toplanmıştır. 
Başkan celseyi açtığı zaman Türk 

Hava kurumundan gelen bir tezkere -
yi okutmuştur. Bu tezkerede kurulta' 
azaları Türkkuşu tesislerini gezmek ü 
zere bugün davet ediliyorlardı. Riya -

tr: .zarif Vekili Hasan - Ali Yücel 
izahat veriyor 

set makamı, keyfiyeti tebliğ etti. I -' • ... '" •" • • "" • "" "' '" • 1111111 11 1111 ı '-

Eve iki günkü toplantıda encümene 1: J ,, k H K 
iade edilen 29 uncu maddeyi encümen : ur ava urumu 
''Genel sekreterin, parti hükümetine a-
za olarak girmesi temin olunur,. şek -
!inde ha:ı:ırlıyarak göndermişti. Eveıa 
madde reye kondu, bilahare riyaset, 

maddelerinin müzakeresi bitmiş olan 
nizamnameyi reye koydu ve alkışlarla 

kabul edildi. 

BO§vekilimiz ve vekiller müzakereleri takip ediyorlar (Sonu 6 ıncı sayfada) 

Avrupa 
muvazenesinde 
Balkanlar 

N. A. KOÇOKA 
t S?n hadiıelerle bir daha teeyyüt 

e rnııtir ki Balkanlar, Avrupa muva
ze~esindeki ehemiyctini bütün ku - ı 
MftrJntM~fn;tanı:Mıft"thttdıW
larına göre jeo - politik icaplar ko -
lay kolay deği§rnez. Orta Avrupa' • 
daki değişiklikler mihver devletleri
nin Balkanlara ayak basması kadar 
cihan umumAı efkA .. t" ·.:ı b'' '"k h arı us unue uyu 

eyecanlar tevlit etmedi. Balkanla
nn kendisine mahsus ezeli bir tılsı
mı vardır. 

Balkanlarda cereyan eden ha
diseler devir devir baıka mahi· 
Yette tecelli etmi§tir. Geçen devirde 
balkanlılar kanlı bir ihtirasla biri • 
b irlerinin Üzerine atılmıılardı. Bir a
aır kadar devam eden bu kanlı hadi
aeler in her biri en korkunç bir dram 
•ahnesi teıkil edebilecek kad ar fe -
c iydi. Bu hadiselerin zuhurunda 
her balkanlının kendi mukaddes i • 
deolojiıi kadar ecnebi parmağı da a
ınil olmu§tu. Eğer balkanlılar kendi 
h allerinde kalmış olsaydılar, kendi 
gayelerini daha basit yollardan te • 
nıin etmek imkanı belki bulunabilir
d i. Balkanın tarihinde görülmemi§ 
h uzur ve sükun devri, Lozan muahe
~esinden sonra baılar. Bu seneye ka
~ar, her gün ziyadele§en bir terakki 
ıle balkanlılar biribirine yaklaımıı • 
lar Balkan birliğiyle tebellür eden 
•iyasi pakttan baıka iktısat ve kül
tür sahalarında da yaklaımak için 
ehenıiyeti inkar edilemiyecek kadar 
kuvetli adımlar da atılmııtır. Bal -
kanlıların bu hareket tarzları, uzun 
"e kanlı tecrübelerden sonra vasıl 
olduk.lan bir neticedir. Nihayet rea
lite ,akıl ve mantık Balkan milletleri 
•rasında da kendi kahir faikiyetini 
RÖstermittir. Balkan milletleri ara -
•ında bugün din gibi hissiyat farkı 
nıevcut olsa bile, Osmanlı impara • 
torluğundan ço_k evel, türklerin de 
dahil olduğu bu camia biribirinf' 
o kadar karıımış adat ve ahlak biri-

. hiri içine o kadar ginnittir ki: Bal -
kanlardan uzakta yaşıyan ve Bal -
kan'ın tarihini bilmiyen bir insan 
lıalkan milletlerini kolayca biribirin
den ayıramaz. Bunun için Balkan 
h'ıilletl erini tek bir varlık halinde 
nıütal ea etmek bir bakımdan yanlış 
telakki edilmiyecek kndar kuvetli 
hir tezdir. Realitenin ve tarihin ya -
tattığı bu hakikate e lbette büyük bir 
kıymet atfetmek lazımdır. Bugün 
Balkanlar tarihin huzurunda çok 
hassas ve nazik bir mevkide bulun -
h'ıaktadırlar. Büyük askeri kudrete 
h'ıalik olan mihver devletlerinin Bal
kanlara teveccüh eden ıiddetli te· 
ttıayülleri, Arnavutluk iıgaliyle Bal· 
kanların içine girmiştir. 
Bazı Balkan devletlerine verilen 

t""İnat fiiliyat i le tekzip edilmekte-

(Sonu 8 inci sayfaia) 

Hesap encümeni toplantı halinde 

Londra hükumet mahfillerine göre : 

Fransız Moskova, İngiliz
teklifine cevap vermezse 

görüşme devam etmiyecek 

8. Molotof' un nutku bir cevap sayılmıyor 

Londra, 1 a.a. - İngiltere hükümeti mahfi lleri, sovyetlerle ic
rasına giritilmiş olan müzakerelerin, Moskova tarafından son İn
giliz - fransız tekliflerine cevap verilmedikçe, devam etmiyeceği
ni beya netmektedir. Bu mahfiller, diyor ki: 

B. Molotof'un nutku, hiç bir zaman 
sovyetler tarafından verilmiş bir ce
vap teliikki edilemez. 

izalesi imkansız engeller yok 
B. Molotof'un itirazlarından hiç bi

rinin bir itilaf akdine karşı izalesi 
mümkün olmıyan bir engel teşkil et
memekte olduğu söylenmektedir. Fil· 
vaki : 

1. - Teklif edilmekte olan itilaf-
tarın tedafüi mahiyeti, ötedenberi 
Londra ve Paris tarafından kabul ve 
teslim edilmiştir. 

2. - Garantinin Baltık devletleri-
ne teşmili hususunda ısrar edilmesi. 
Moskovan'ın itilafların meriyet mev
kiine konulmasının bu devletlerin mü 
racaatlarına bağlı kalmaması arzusun 
da bulunduğunu göstermektedir. 

3. - İstişareler yerine evciden tes
bit edilmiş sarih teahhütlere girişil

mesi talebi, Milletler Cemiyeti muka
velenamesinin 16 ıncı maddesi ile iş

lngiliz Başvekili Çemberleyn 
konu,urken 

tişhat edilmemesini istihdaf etmekte-,--- ----------------
dir. 

lngiliz - lransız planının esasları Çağrı 
İyi malUmat almakta olan mahfil -

ler, şimdiki İngiliz - fransız planı a· ı Bütçe Encümeni bugün 
(Sonu 8. inci sayfada) da toplanacaktır. 

saat 1 O 

Muhterem kurultay üyele
rine, T ürkku§u tesislerini 
gezmek üzere bu ıabah saat 
sekizde parti önünde otobüı
lerin hazır olduğunu saygı
lariyle arzeder. 

~ ... ................ .....•.. .•.•. .... .• ,. 

Sovyet • Mogol 
hududunda 

Tokyo, 1 a.a. - Domei ajansının 
Mugol - Mançuri hududundan bildir -
diğine göre, Khala nehrinin cenubun
daki Tamski'de yüz kadar sovyet - mo
gol tayyareleri tahşit edilmişti ve ja -
pon tayyareleri tarafından şimdiye 

kadar düşürülen düşman tayyareleri -
nin adedi 59 a yükselmektedir. Sov -
yet - mogal kuvetleri 700 nefer, 12 
tank ve bir çok mitralyöz kaybetmiş -
lerdir. Mugol - Mançuri hududunda 
mezkur Khala mıntakasında halen sü
kun tekrar teessüs etmiştir. 

Antikomintern 
pakt ve Japonya 
Şanghay, 1 a.a. - Tokyodan alınan 

malUmata göre, japon hükümeti bu 
hafta antikomintern paktının takviye
si hakkında alman mukabil tekliflerini 
müzakere edecektir. Mukabil teklifler, 
Tokyonun tevdi ettiği son kompromi 
formülüne cevaptır. 

20 mayıs tarihinde nazırlar tarafın
dan kabul edilmiş olan bu formül şu 
teklifleri ihtiva etmekte idi: 

l - Siyasi bir anlaşma imzası, 
2 - Buna bazı ekonomik hükümler i

lavesi 
3 - İleride askeri teahhütlere giriş -

mek imkanının açık bırakılması ve bu 
meselenin tetkikine üç memleketin ge
nel kurmayları arasında devam edil -
mesi. 

lngiliz hükümdarlannın 

Kanada seyahatı 
New - Westminster, - İngiliz Kolom

biyası, 1 a.a. - İngiltere kıral ve kırali
çesi, saat 18.23 de Prince Robert va -
puriyle Victoria'dan ayrılmışlar ve 
Vancuverr'e gitmek üzere tekrar Ge -
orgie boğazını geçmişlerdir. 
Xıral ve kıraliçe saat 22.05 teVanku

ver'den trenle J esper'e ,ıideceklerdir. 

Yugoslavya Naibi ve B. 
ziyaretler 

Hitler 
yaptı lar dün karşıhkh 

Yugos lav gazete leri 

Almanya - Yugoslavya 
dostluğunu methediyorlar 

Yugoslavya Naibi Prens Pol ve Prenıeı Olga, çocuklariyle 
bir arada 

Berlin, 1 a.a. - Prens Pol ile Prenıea Olga, dün akıam saat 20 
-t-.J>- . ...a.-.ı.•..ı. •'""""" J.udu du.oa fi lmiıler Ye derhal BerJin'e mü-
teveccıhen yola çıkmıılardır. (Sonu 8. inci sayfada) 

Anka ra Halkevinde 

Sovyet kitabı ve Sovyet 
artistik fotoğraf 
sergisi dün açıldı 

BQ§vekilimiz doktor R elik Saydam Sovyet Büyük Elçisinin 
nutkunu d inliyorlar 

Dün saat 18,30 da Halkevi salonlarında Sovyet kitabı ve Sov. 
yet artistik fotoğraf sergisi açılmıttır. 

Sovyet Elçisi T erentiel 
nutkunu •öyliyor 

Komşu ve dost memleketin teknik, 
sanat ve fikir sahalarının hemen hep
sine temas eden neşriyatından 1300 
g~zel ÖT~ğin ve sovyetler birliği 
mılletlerının bayat, ıidet ve faaliyet -
lerinin muhtelif safh.ılarına ait 200 
artistik fotografın teşhir edildiği bu 
serginin açılma töreninde Başvekil 
Dr. Refik Saydam, Maarif Vekili Ha
san - Ali Yücel, birçok mebuslar , Ha
riciye ve Maarif Vekfil etleri ileri ge
lenleri, kordiplomatiğin birçok azası, 
birçok türk münevverleri ve gazeteci
ler hazır bulunmuştur. 

Sovyetler Birliği büyük elçisi B. 
Terentiev, Türk - Sovyet dostluğu

nun yeni bir kültürel tezahürünü teş
kil eden bu sergiyi açarken, türkçe o
larak aşağıdaki nutku söylemiştir: 

Bay T erentiev'un nutku 
Sayın bayanlar ve baylar 

Ankara'nın en yüksek, en kıymetli 

(Sonu 8 mcı say/eda) 
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Avrupada 4 hafta: 

Sof ya 
lstanbul'dan sonra, Avrupa'ya ı insanlarla doludur. 

dogru ilk buyült şehir, Sofya'dır. Bulgaristan ne kadar çalıtkan bir 
Buraya varıncıya kadar, tren yolu- memlekettir, biliriz. Harp sonrası, 
nun iki tarafında, bir nokta göze onun bu vasfını azaltmamııtrr. An
çarpar. Bu da, istasyon etrafında ca.k, Avrupa politikaarnın fırtına 
birikmiş binaların yığınından tutun- bulutlarından müteessirdir. Mihver 
da yollann uzayıp kesişmesine ve devletlerinin çoraı: söküğü gibi de -
köylerin arazi üstündeki dağılış şek- vam edeceği sanıldığı halde birden 
line kadar hemen her şeyin, tesadü- duruveren yayılma planları, Maca
filikten hesaplılığa ve hendet-esizlik ristan'ın umduğunun ancak dörtte 
ten hendeseliğe doğru adeta göze birini bulmuş olmaı.ı, hissen revizyo
görünen bir gayret sarfetmesidir. nist olan bu memleketi, aklen tered
Toprak ile toprak Üzerindeki insan düde aevketmektedir. Avrupa'nın 
ve İnsan eseri; bir memleketin niha- büyük devletleri arasındaki ilk ça • 
yet, basit ve eksik de olsa, kestirme tışmadan sonra, revizyonist emelle
tarifi bu değil midir. itte İstanbul'- ri şiddet'e müracaat ederek tatmi -
dan Zemun'a kadar geçtiğiniz mem· ne çalışmak politikası, Almanya ve 
lekctlerde, insanı ve eserini, gittik- İtalya ölçüsünde devletler için bile 
çe hendeseye yaklaşmıt görürsünüz. tehlikeli olmuttur. 

. b~ Zemun'dan sonra ise, çift hatta çı- Bır bu, ır de fena bir balkanlı 
kan tren yolunun her iki tarafı, cet- gibi maceraya atılmaktan ise, iyi bir 
velle çizilmiş gibi şekiller arzcder. balkanlı olarak arzularım hem bal

Fakat biz gene Sofya'ya gelelim. 
Parlak kese kağıtlar içinde satılan 

francalalar; mimara çoktan beri 
değer verildiğini isbat eden binalar; 
kapılann önüne kadar yaklaşan süt 
arabaları; bir iki Viyana kahvesi; 
yeni, mükellef. ve ucuz bir otel; bir 
opera binası, bütün bu detaylardan 
bir avrupalı büyük şehrin taslağını 
ve bir büyük tehir hayatının §artla
rını çıkarabilirsiniz. 

Fakat çarşı kliring'le işliyen bir 
milli ekonominin bütün darlığı ve 
çeşitaizliği ile maliildür. Mallan 
görürsünüz fakat gözünüz tutmaz. 
Sıkıntı devresini aşmamış bir milli 
endüstri, camekanlarda, boynunu 
bükmüş, çelimsiz ve beceriksiz otur
maktadır. Ve sokaklar, üniformalı 

s p 

kanlı komşularının sağduyusuna 
hem de zamana havale eylemenin 
daha dürüst bir hı..reket tarzı teşkil 
edeceğşne gittikçe kanaat getirme -
si, Bulgaristan'ı belki de yollann en 
iyisine aevkedecektir. Nitekim Kıra) 
Boris'in tedbirli ve basiretli politi
kası, şimdiye kadar, her türlü tehli
keli harekete mani olmuştur. 

Filvaki, balkanl. Bulgaristan için 
başkalarının emellerine Balkanlar -
da yataklık edeceğine, komşularına 
verdiği itimadı durmadan arttır • 
mak politikaama devam ederek 
Balkan tesanüdünün en cefakar bir 
uzvu olduğunu isbat etmesi, onun 
bir gün bütün komşuları tarafından 
daha iyi anlaşrlmaarnı temin edebi
lir. 

Burhan BELGE 

o R 
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Doğanspor Ankara'da 
İzmir takımı 

Milli 
Ankaragücü ve Demirsporla 

maçlarını yapacak K"'me 

Bu hafta Ankara' d cumartesi ve pazar günü iki milli küme 
maç.ı yapılacaktır. l mirin Doğanıpor takımı bu maçlar için lz
mirden tehrimize gelmiştir. Doğanspor., birinci maçını cumartesi 
günü saat 16.30 da Ankaragüciyle, ikinci maçını da pazar günü 
sabah saat 10 da Dem rsporla yapacaktır. 

Doğanspor, tzmirin e leri kulüp. ,--
}erinden biridir. Bugür. kadar milli 
kümede yaptığı müsab _ııara naza- Bu haftanın maçları 
ran Ateşspor'dan daha ı i netice al
mıştır. 9 maçta 16 puva vardır. Üç 
galibiyet, bir beraberlik ve 5 mağlii -
biyetle kazandığı bu ı an adedi, 
Doğanspora hiç de yab.. atılamıya· 

cak bir vaziyet temin e ektedir. 
Doğansporun üç galib ·tinden bi -

ri Vefaya, digeri Ateşsı 'a üçüncü
sü de Fenerbahçeye ka dır. Fakat, 
dikkate şayan olan nokt udur: Do-
ğanspor bu galibiyetler· mir'de ka-
zanmıştır. İstanbulda v faya - 6-2, 
Fenerbahçeye 4-1 yenil şti. İzmir 
gazetelerinde Doğanspo n İstanbul
daki bu maçlarında hake erin taraf
girliklerine kurban gitt erini oku -
muştuk. Fenerbahçe ve fa oyuncu
ları da lzmir'deki maç!. ndan ..sonra 
aynı iddiayı ileri sürmü rdir. 

Hangi taraf haklı? B ;ı tayin im
kanı yoktur. Yalnız bizi bir bildiği
miz varsa, o da, Doğans r'un İzmir-
deki karşılaşmalarında ıkaragücü -

Bölge Futbol Ajanlığından : 

Milli Küme maçlarına ve Milli Kü
me haricinde kalan kulüpler arasın -
daki kupa maçlarına bu hafta 19 Mayıs 
Stadyomunda devam edilecektir. 

3 • 6 - 2•939 Cumartesi saat 16.30 

Ankaragücü - Doğanspc>r 

Hekem : Muzaffer Ertuğ 

4 - 6 - 1939 Pazar saat :9 

Gençlerbirliği - Güneş 
Hekem : Muzaffer Ertuğ 

4 - 6 - 1939 Pazar saat: 10 

Demirspor - Doğanspor 
Hakem : Ömer Ürel 

NOT: Bu maçlardan &ençlerbirli -
GUneş maçı 19 Mayıs Stadyomunun 
dış sahasında yapılacaktır. 
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Dairelerde 
calısma 

..> ..:> 

saatleri 
İcra Vekilleri Heyeti, geçen 

ıene yaz mevsiminde tatbik e
dilen çalııma saatlerini kaldır
mış ve devlet daire ve mües
ıeaelerinde çalışma aaatlerinin 
halen olduğu gibi 9 - 12 ve 
13.30 - 17.30 olarak devam et
mesine karar vermiıtir. 
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Çocuk Esirgeme Kurumu 

Prenses Haticeye 
madalya verdi 

Çocuk Esirgeme Kurumunun A -
na kucağı müessesesini ziyaretle Ku
ruma bin lira teberru eden Prenses 
Hatice Çocuk Esirgeme işleriyle 
memleket yavruları hakkında göster
dikleri yüksek alaka ve yardım Çocuk 
Esirgeme Kurumunun takdir ve şük -
ranını mucip olmuş ve Prensese Ço -
cuk Esirgeme madalyası takdimine 
karar verilmiştir. 

Çocuk Esirgeme Umumi merkezin
ce madalyayı takdime memur edilen 
bir heyet dün Prenses Haticeyi ziya
ret ederek Kurumun teşekkürname -
siyle madayasını takdim etmiştir, 

Prenses hazretleri Anakucağını zi
yaretleri esnasında gördükleri terti -
batın güzelliğinden, ve çocuklarn arz 
eyledikleri çok manalı ve mesut man
zaradan takdirlerle bahsederek şefkat 
ve merhametin en güzel bir kaynağı -
nı teşkil eyliyen bu milli müessesede 
türk bayanlarının büyük bir vazife 
hisseleri olması lazım geldiğini beyan 
eylemişlerdir. Çocuk Esirgeme madal 
yasını Şimdiye kadar kazandıktan ha
tıra1ar arasında, yurt yavrularının sa
adet ve neşlerine delil olduğu için, en 
kıymetli ve sevimli bir hatıra olarak 
muhafaza edeceklerini ifade eylemiş
lerdir. 

(ocuk Esirgeme Kurumuna . 
bin lira teberru 

. 
Fransa ve lsvi~re ile 

yapllacak 

ticaret müzakereleri 
Haber aldığımıza göre önümüzdeki 

günlerde Fransa ve İsviçre hükümet -
}eriyle hükümetimiz arasında yeni ti
caret ve kliring anlaşmaları etrafında 
müzakerelere başlanacaktır. Müzake -
relerin nerede yapılması etrafında hü -
kümetimizle her iki hükümet arasında 
görüşmelere başlanmıştır. 

1939 bütçesi dün 

yürürlüğe girdi 
1939 maU yılı bütçesi dünkü resmi 

gazetede çıkmış ve dün yürürlüğe gir
miştir. Maliye vekaleti bütün viUiyet
lere yeni bütçeyi tebliğ etmiştir. Şeb -
rimizde bulunan veklletler ile diğer 
müvazeneiumumlyeye dahil dalre ve 
müesseseler maaşlı memurlarına dün 
haziran maaşları verilmiştir. 

Boşanma davalan üzerinde 

tetkikler yapıhyor 
Adliye vekaleti, sulh teşebbüsünden 

sonra açılan talak davalarından ayrı -
!ıkla neticelenmiş olanların kaç adedi
nin tarafların birleşmeleriyle ve kaç 
adedinin ayrılıkla neticelendiği husu -
sunu tetkik etmektedir. Vekalet, bu 
hususta önümüzdeki günlerde mahke -
melerden de mali'ımat istiyecektir. 

Müddeiumumi Başmuavinliği 

Ankara cümhuriyet müddeiumumi -
liği baş muavinliğine şehrimizde on 
senedenberi müddeiumumi muavinli -
ğini yapmakta olan ve Avrupadaki si -
tajından yeni dönmüş bulunan B. 
Hüseyin Sapmazlı tayin edilmiştir. 

Genç ve kıymetli adliyecimize vazife -
sinde başarılar dileriz. 

Kaymakamlar arasında 
değişiklik yapılıyor 

Dahiliye vekaleti kaymakamlar ara -
sında yeni bazı nakil ve tayinler yap -
mı ya karar vermiştir. Bu husustaki ka
rarname projesi önümüzd~i günlerde 
Başvekalete verilecektir. 

İktisat, Ticaret, Nafia ve münakalôt Vekôletinde 

T eıkilAt kanunlarının 
tatbikine başlandı 

Dört Vekalette son yapılan tayinler 
lktısat, Ticaret, Nafıa ve Münakalat Vekaletleri yeni teşkilat 

kanunlarının tatbiki etrafındaki çalışmalarına faaliyetle devanı 
etmektedirler. Her dört vekalet, dairelerinin kadrolarını tanzim 
iel meşgul olmakta tayin ve terfilerini yapmaktadırlar. 

Döne kadar her dört vekalette yapılan tayin ve terfileri sırasiy
le yazıyoruz: 

lktııat Vekôletinde: 

İktısat Vekaletinde kadrolarda mü
him bir değişiklik yapılmamıştır. Es
ki teşkilatta bulunan müdürler yeni 
teşkilatta da mevkilerini muhafaza et 
mişlerdir. Memurlar arasında bazı de
ğl,ikllkler ve terfiler olacak.sa da, bu 
kadroların tamamlanmasından sonra 
belli olacaktır. Bu vekalette yapılan 
mühim tayinler arasında eski deniz 
müıiteşarı B. Mustafa Nuri Anil'in 
teftiş heyeti reisliğine getirilmesi 
vardır. 

Ticaret Vekaletincle: 

Ticaret Vekaletinde de kadrolar ü
zerindeki çalışmalar devam etmekte -
dir. Bu vekalette dış ticaret dairesi 
reisliğine henüz bir tayin yapılma . 
mıştır. Aşağıya yazdığımız tayinler 
dışında eski teşkilatta bulunanlar ye
ni teşkilatta da yerlerini muhafaza 
etmişlerdir. 

Teftiş heyeti reisliğine İktısat 
Vekaleti teftiş heyeti reisi B. Hakkı 
Kamil, İstanbul mıntaka ticaret mın. 
taka müdürlüğüne İstanbul türkofis 
müdürü Cemal Ziya, İzmir Ticaret 
mıntaka müdürlüğüne İzmir ofis mü
dürü Avni, iç ticaret dairesi reisliği
ne, iç ticaret umum müdürü Cahit 
Kerim tayin edilmişlerdir. 

Münakalat Vekaletinde: 

Münakalat Vekaleti de teşkilat ve 
kadrolar üzerindeki çalışmalarına de
vam etmektedir. Bu vekalette şimdiye 
kadar yapılan mühim tayinleri yazı
yoruz: 

avlnl olan B. Cemal Nakio~lu, ikinci 
hukuk müşavirliğine eski teşkilS.tta 
ikinci muavin müşavir Nihat Akpınar 
maaşla getirilmişlerdir. Nafıa Veka -
leti idari müşavirliğine Ticaret Ve • 
kaleti mürakip komiserliğinden nak
len Fuat Paker, Diyarbakır mıntakası 
yol mildilrliliüne ılmdilik başmüfet
tiş unvaniyle birinci umumi müfet -
tişlik nafıa müşavirliğini yapmakta o
lan B. Abdullah Baydar tayin edil -
mişlerdir. 

t Demiryolları inşaat reisliğinde baı
mühendis Fuat ve Nazım 80 liradan 
90 lira asli maaşa, muamelat ve istim
Jak müdürü Sermet Erkan 70 liradan 
80 lira asli maaşa, şoseler reisliğinde 
köprüler başmühendisi Kemal Hayir
li oğlu 80 liradan 90 liraya, şoseler 

başmühendisi ve şoseler reis muavi
ni Fehmi Tokay 80 liradan 90 liraya, 
şoseler muamelat müdürü Celal Bay
ran tetkik müdürü unvaniyle 55 lira
dan 70 lira asli maaşa, su işleri reis
liğine fen heyeti müdürü yüksek mil· 
hendis Ratip Suman 80 liradan 90 li
raya, yüksek mühendis Sallihi Demir
bilek 55 liradan 80 liraya, nafıa şir -
ket ve müesseselerinde yüksek mil -
l:iendis Osman Artuç 55 liradan 70 IL 
raya, malzeme müdürü Asım Terte -
miz 70 liradan ŞO liraya terfi ettiril
mişlerdir. 

Ziraat Bankası 
tasarruf ikramiyesi 

Dün çekilen kurada 

Müsteşar muavinliğine eski muha -
sebe müdürü B. Mahmut Nedim 0-
ğut, limanlar umum müdürlüğüne 
yükaek deniz ticareti mektebi müdü-

~--ı r il Zeki k, kara~Uyat reıııııı:tnc B. lparsl n non Çocuk Esirgeme Kurumundan: 

31 Mayıı çarşamba günü Çoçuk E

sirgeme Kurumunun Keçiörendeki A

na Kucağını ziyaret eden Mısırlı 

Prenses Hatice yavrularımızın bakım 
tarzlarından mütehassis olarak Ço
cuk Esirgeme kurumuna bin lira yar
dımda bulunmuşlardır. A~alık şef
katleriyle dolu bu alicenabane yar -
dımlarına Kurum aleni şükranlarını 
sunmağı bir vecibe bilir. 

Beynelmilel 

Şimendüferler 

Şehrimizde hava 

sakin geçti 
Dün şehrimizde hava bulutlu geç -

miş, rüzgar cenubu garbiden saniyede 
1 metre kadar hızla esmiştir. En yük
sek ısı 27 derece olarak kaydedilmiş
tir. Dün yurdun Ege mıntakasında 

hava kapalı ve mevzii yağışlı, diğer 
mıntakalarda umumiyetle bulutlu geç 

konferansı "' miştir. Son yirmi dört saat içindeki 
yağışların karemetreye bıraktıkları 

su mikta.rları Dursunbeyde 7, Tokat
ta 8, Bayburtta 10, Kars ve Ardahan
da 2, Erzincan ve Şebinkarahisarında 
1 kilogramdır. Rüzgarlar doğu Ana
doluda cenubu garbi ve garpten, di
ğer 'mıntakalarda umumiyetle şark ve 
şimalden saniyede en çok 7 metre ka· 
dar hızla esmiştir. En yüksek ısı Ak
hisar ve Diyarbakır'da 28, Nazillide 
29, Adanada 32 derecedir. 

İstanbul, 1 (Telefonla) - Beyne] -
milel şimendüfer konferansı bu eylül
de İstanbul'da toplanacaktır. Toplan
tıda yeni ta ·lıı"k edilmekte olan tarife 
ile dahi intizamı temin edilemiyen 
Avrupa şimendüfer tarifeleri yeniden 
tetkik olunacaktır. Seyrüsefer tarife
siyle birlikte ücret tarifeleri de tetkik 
edilerek ucuzluk imkanları araştırı -
lacaktır. 

Nafıa Vekaleti Münakalat airesi re
isi Kadri Musluoğlu, deniz nakliyatı 
reisliğine İktısat Vekaleti eski deniz 
nakliyatı umum müdürü Ayetullah 
Altuğ, limanlar umum müdür mua
vinliğine imtiyzalı şirketler umum 
müdür muavini Abbas Doğukan, bi -
rinci hukuk müşavirliğine Nafıa Ve-
kaleti hukuk müşaviri Raşit Çelebi
oğlu, ikinci hukuk müşavirliğine Na
fıa müfettişi Ubeyt Çerçel, münakalat 
başmüfettişliğine nafıa vekaleti mü -
fettişlerinden Behçet Yalçındağ, bi -
rinci sınıf münakalat müfettişliğine 

Nafıa Vekaleti müfettişlerinden Arif 
Demirer, zat işleri müdürlüğüne na -
fıa vekaleti zat işleri müdürü Nafiz 
Kurt tayin edilmişlerdir. 

Nafıa Vekaletinde: 

Nafıa Vekaletinde de kadroların 
tanzimi, tayin ve terfilerin yapılma -
sına peyderpey devam olunmaktadır. 
Bu vekalette de eski teşkilatta bulu
nan erkan yeni teşkilatta yerlerinde 

bırakılmışlar, yalnız bunlardan , yapı 

ve imar işleri reisi B. Muammer Sa -

vaşoğlu ücretten maaşa geçirilmiştir. 

Bu vekalet birinci hukuk müşavirliği. 
ne eski teşkilatta hukuk işleri başmu-

lira kazandı 
Türkiye Cümhuriyeti Ziraat banka

sının 50 lira ve daha ziyade mevduatı 
bulunan tasarruf mudileri arasında 
her üç ayda bir tevzi etmekte olduğu 
ikramiye kurası dün Banka merkezin • 
de İkinci noter Veli Ulusu ile diğer 
alakalılar huzuriyle çekilmiştir. 

Kendilerine ikramiye isabet eden 
mudilerden Gümüşhane'de Alparslan 
Özden Bin, Ankara Baskın Beı yüz, 
Bilecik Zeynep iki yüz elli, Antalya 
Işık, Kazım Azamet, İstanbul Suat, 
Necmettin, Göngör, Selahattin Sakar
can Ankara Semiha Çetintürk, Cavit 
Söğüt, Abdürrahman Vize, Cem To
ker yüıer lira kazanmışlardır. Bun • 
lardan başka muhtelif mahallerdeki 
doksan beş mudie de 20 - 50 lira ara • 
sında ikramiyeler isabet etmiştir. 

Umumi bina tahriri biten yerler 

İçel merkez kazası ile bu kazaya 
bağlı 67 köyde yapılan umumt bina 
tahriri nizamı dairesinde tekemmül e • 
derek sona ermiştir. Bu kaza merkezi 
ile 67 köyün bina vergileri 1939 mali 
yılından itibaren yeni iratlar üzerin • 
den alınacaktır. 

ne 4-1, Demirspora da 2- enilmiş ol- 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
masıdır. Yani kendi hak ]eriyle ken 
di sahalarında Ankara .<ımları İz -
mirlilere galip gelmişti Binaenaleyh 
bu hafta yapılacak iki açı bu zavi
yeden tetkik etmek ve nkaragücü -
Doğanspor, Demirspo Doğanspor 
maçlarını birer revan müsabakası 

saymak doğru olacaktı 

Acaba Ankara takım ı bu revanş 
maçından galibiyetle kabilecekler 
mi? Futbol maçlarını neticclerinı 
hesap etmek için elimi mevcut öl-
ÇJlere nazaran, iki ma da Ankara 
takımlarının kazanmas azımdır. Ve 
tahm;n ediyoruz ki bö olacaktır. 

Eğer İzmirliler, bütün esapları alt
üst edecek, güzel ve te ik bir oyun 
çıkarırlarsa, netice bell değişebilir. 
Buna da b!z çok sevir ız. Çünkü, 
futbol seviyesinin gitt e düştiiğü -
nu gördüğümüz İzmir hesabına bu 
bir kazanç olacaktır. F, at, şampiyon 
luk yolunda ilerliyen D mirspor ve 
c.nu takip eden Ankara eli herhalde 
kendilerini yoldan alıko acak hataya 
d şmiyecekler ve maçla nı ehemiyet 
v~rerek yapacaklar ve kazanacaklar · 
d r. Gençlerimizden bıze güzel oyun
lar göstermelerini bekliyoruz. Yen· 
nı•k ve yenilmek ikinci planda düşü
niilec""k bir meseledir. Sporcu, spor 
için ır. 

Parti, parti 
Parti kelimesi dilimizin kazandığı 

ve hepimizin kul/andığımız güzel 
kelimelerden birisidir. Kelimenin ö
teki dillerdeki manası ne olursa ol -
sun, Cümhuriyet Türkiye'sinde bu, 
bütün vatandaşları bir vatan gibi bir 
araya toplıyan tam ve bütün bir an
lam taşıyor. Nasıl köyleri, nahiyele
ri, kazaları •e vilayetleriyle bir va -
tan, bir tek vatansa, Cümhuriyet 
Halk Partisi de bütün halkevleri, 
bütün ocakları ve §Ubeleriyle, hatta 
beşinci kurultayın karariyle kuru -
lan müstakil grupu ile bir tek par -
tidir. Bir insan vücudunun kolları 
ve bacakları ile bir tek başın emrine 
bağlı bir tek vücut oluşu gibi. 
Aynı hedefe yöneldikten, aynı ül

küye gönül verdikten sonra samimi 
teyit de, samimi tenkit de aynı de
recede saygıya değer. 

Kurultayda bir müstakil grup ka
rarı alınırken bunun bir "birlik,, i 
nasıl peki§tirdiği hakkındakı ka
naatimizi böylece hülisa edebiliyo -
ruz. 

Geçen gün bir yazı provasını tas
hih eden bir dostumuz burada parti 
kelimesinin yan/ı~lıkla patri dizil -

mi§ olduğunu görerek : 
- Aman bu yanlışı düzelteyim! 
Dedi ve düzelttl. 
Ben, kendisine dedim ki : 
- Tashih yanlışfarına ne kadar 

düşman olduğumu, tekrar tekrar 
yazdığım bir takım fıkralardan an
lamışsındır. Fakat bu gösterdiğin 
yanlış, itiraf edeyim, o kadar !ena
ma gitmedi. 

- Neden? 
- Çünkü parti kelimesi yerine 

dizilen patri, bilirsin, fransızca 

"vatan" demektir ve bizim partimiz 
de bir patri gibi tektir, bütündür. 

T.1. 

'<.adın burnu! 

Hekim ve hakim üstadnnız G. 
A. dünkü Uluıı'taki sütununda 
"Kadm bumu" hakkında bir ma· 
kale neıretti. 

Meselenin - eğer bir mesele İ· 
ae - hekim ve hakimce halli ona 
düşer. Eğer bunbn hakkında be
nim de rey ve mütaleamı aorana
nız fU cevabı veririm: 

- Kadın burnu 1 maddeten de, 
manen de büyük olanı çirkindir. 

Dikkatleri 

"Akıam" gazetesinin kılı kırk 
yaran bir muharriri tarafından ya
zılmakta olan "Dikkatler" aütu • 
nunda bir başlık: 

"Eğlence yerlerine can verecek 
bir tedbir". Bu baılıkla "Eğlence 
yerlerine hayat verecek", yahut 
"eğlence yerlerini canlandıracak" 

denilmek istendiği belli oluyor. 
Fakat "can vermek" "nefsini feda 

etmek" manasına gelir. 
Biz de buna dikkat ettik. 

/(itn1'cılar ve muharrirler! 

lstanbul gazetelerinden birisi, 

Ankara'daki neşriyat kongresin
de dost dost geçinen, birlikte yiyip 
İçen muharrirlerle kitapçıları bi
ribirine tututturdu. 

Her iki taraf da karıılarındaki
ler için: 

- Onlar, bizi istismar ediyor -
lar! 
diyor. 

Acaba, bir kitapçı çıkıp da bü
tün bu yazılan yazılan, bu hara -
retli miinakaıayı bir araya topla -
yacak ve bir kitap halinde bastı
rıp satacak mıdır? 

Doğum ideri! 

Peru'da beş yatında bir kız, 
dünyaya bir çocuk getirmi~. Yav
nrnun yavrusu yaşıyormuş. Ce
nubi Amer:ika'daki bu doğum ha
disesi, lııtanbul'daki gazeteleri 
gayrete getirmiştir. Bp itten an
lryan doktorları birer birer dola
şip fikir ve mütalealarını soru
yorlar. 

Gene gazetelerden öğrendiği
mize ıöre Amaıya'da 129 yaşın-

Saldıray donanmaya 

iltihak -ediyor 
İstanbul, 1 (Telefonla) - Alman -

ya'da yaptırılarak İstanbul'a getiri -
len ay sınıfı Denizaltı gemilerinden 
Saldıraya bu pazartesi günü merasimle 
bayrak çekilecektir. Merasime donan
ma komutanı Amiral Şükrü Okan ri -
yaset edecektir. Yeni denizaltı gemi -
miz de bu pazartesi gününden itiba -
ren donanmamıza iltihak etmiş olacak 
tır. 

Hamidiye Keradeniıe ~ıkh 
İstanbul, 1 (Telefonla) - Hamidi

ye mektep gemimiz bu sabah saat 9 
da İstanbul limanından geçerek Kara
denize gitti. Hamidiye'nin bu seyaha
ti 27 gün sürecek ve Hamidiye bütün 
Karadeniz limanlarına uğrıyacaktır. 

da bir ihtiyarın iki sene Önce bir 
erkek çocuğu dünyaya gelmittir. 

Dünyanın birçok meselelerde 
dokuz doğurduğu bu devrede do· 
ğum itleri de mutat ve nizami 
seyrini deii~irmeğe mi baıladı? 
Ne derainiz? 



~ - 6 - 1939 

~ .... ' ""' '" ,,_ .. ,,, .. 1111111•-ı 

-3 

c D u N K u ) 
1 DIŞ POLİTiKA i 
~ .............................. .! • 

BUL t 1 
rt 

İngiltere, Fransa ve 

Sovyetler 
. 
lngiltere' de ordu 15.000 İtalyan gönüllüsü 

lspanya'dan hareket etti 

ISTA er 
le Tecavüzü önlemek makııadiyle 

Urulrnakta olan sulh cephesine 
'<>vyetlerin de i§tİrakini temin için 
Yapılan te§ebbüs henüz neticelen
~eıniştir. Malum olduğu üzere İnf •ltere tarafından yapılan ilk tek-
t~~ IO~yetlerin hakJı olarak ısrar et-

müf etfi~likleri 
ihdas olundu General de Llana Berlin'e gidiyor 

1 len müsavat ve mütekabiliyet 
~rensiplerini nazanitibara almadı
!' İçin kabul edilmemişti. Sovyetler 
:ç taraflı kar§ılıklı yardım paktın-

a •arar ettiler. Hatta bu üç taraflı 
l>akta Polonya'nın da iştirak ede-
rek d- "h f Ort taraflı olmasını tercı et-
• ı~lerini bildirdiler. ilk birkaç haft~ 
ıçınde bunu kabul etmcğe hazır ol
~1Yan lngiltere, hadiselerin tazyiki 

t
a landa tedricen sovyet goruşune 
el'tı ··ı ayu ctmeğe ba§ladı. Ve niha-
~e~ Almanya ile ltalya arasındaki 
ıttıfak. • 1 t l k .. ımzalanır ımza anma1 sovye 
d~ .lıfınin aynen kabulü olduğu bil-

hırılen bir teklif yaptı. Ajans ha-
erlerı" · b"ld" d" ~ • ·· t ki" f" nın ı ır ıgıne gore c ı-

ın mahiyeti şu idi : 

Londra, 1 a.a. - Yeni ordu umum 
müfettişlikleri ihdas edilmiştir. Deniz 
aşın kuvetler umumi müfettişi, bun -
dan böyle imparatorluk büy,Uk erkanı
harbiyesinin gaybubetinde askeri ma
nevra ve talimlerin idaresine otomotik 
surette memur edilecektir. 

Kara kuvetlerinin umumi müfettişi, 
milislerin, garnizonlardaki muntazam 
kuvetlerin, tayyare dafii kuvetlerin, 
sahil müdafaası kuvetlerinin ve ihtiyat 
ordusu cüzütamlarının teftişinden 
mesut olacaktır. Ordu meclisine iki u
mumi müfettiş dahil bulunmaktadır. 
Diğer taraftan general Sir Robcrt -

Gordon Finlayson, terfi edilmiştir. 
General H. M. Wilson, Mısır'da ingi • 
liz kuvctleri başkumandanlığına tayin 
edilmiştir. 

Hamburg'a dönen Alman gön~llülere 
Mareşal Güring nişanlar verdi 

Kadiks 1 a.a. - İtalyan kıtalarından takriben 15.000 kişi dün 

akşam pi~monte, sicilia, Liguria, Sannia ve Kalabria nakliy~ va -
purlarile ltalya'ya hareket etmişlerdir. Bu kıtaatın hareketınden 
evel veda merasimi icra edilmiştir. 

Polonya 
ihracatını 

azaltıyor 

1 

Umberia vapuru daha önce İtalyan 
kıtalarından bir kısmını hamil oldu -

1 

ğu halde yola çıkmış bulunuyordu, 
Zira bu vapurun sürati yukarıda isim -
teri zikaredilen beş nakliye vapuru -
nun süratlerinden azdır. 

Çok süratli olan diğer iki vapur, 
yani Lombardıa ile Sardenia bu sabah 
hareket edeceklerdir. 

1 
1 - İngiltere, Fransa ve Sovyet

er, Avrupa'da tecavüze uğradıkla
rı lakd" d b' "b" · l · b. ı· ·· ır e ırı ırıy e ı~ ır ıgı yap-
lrlaYı taahhüt ediyorlar. 

b" 2 - Bu devletlerden biri, başka 
ır dev} d·- · t " . b h b ete ver ıgı garan ı ıca ı 
ar e . . d" - l . d I Rırışccek olursa, ıgcr era o 
ev ete Yardım edeceklerdir. 
3 h -:- Avrupa'da vukubulacak her 

Amerika' da 
sıcak dalgası 

Nevyork'ta bir kiJi öldü 

Varşova, 1 a.a. - Polonyanın önü • 
müzdcki üç ay zarfında Almanyaya ya· 
pacağı ihracat, şimdiki miktara göre 
yarıya indirilecektir. İhracat madde • 
!erinden bilhassa demir, hububat ve 
hayvanat ve mahsulatı mevzuubahis -

İspanya dahiliye nazın B. Serrano, 
Suner ve İspanyadaki İtalyan kuvetle
ri kumandanı general Gambara. bu 
sabah hareket edecek olan Duca di A
osta vapuriyle gideceklerdir. 

"Yakında tekrar buluşacağız.,, 

Kadiks, 1 a.a. - Kadiks'teki İtalyan 
eski muharipleri için yapılan veda me
rasiminde General Dellano, bir nutuk 
söylemiş ve bunların cesaretini sena 
ettikten sonra "- Yakında tekrar gö
rüşeceğiz,, demiştir. Tarihte iki millet 
müteaddit defalar karşılaştılar. Bu 
harpte yeniden mülaki oldular ve istik 
halde dünya medeniyeti için mücade · 
lede yeniden birleşeceklerdir. Biz dai
ma ltalyaya sadıkız, ve onunla teşriki 
mesaiye ve icabında bizi ezmiye çalış -
maktan başka bir şey yapmıyanların 
yanında değil, İtalyanın yanında yer 
almıya amadeyiz.,, 

angı bir tecavüz ve yahut da te
~"Üz tehlikesi karşısında ne yolda 

tir. 

arekct edeceldcrini kararlaştır-
~nk Üzere, üç devlet biribiriyle is
l§are edeceklerdir. 

te: -:::, Üç devlet, bu anlaşmanın 
nfuı olup milletler cemiyeti çer-

Nevyork, 1 a.a. - Dört gündenberi 
Amerika'nın şark sahillerinde hüküm 
sürmekte olan sıcak dalgası, dün biraz 
daha artmıştır. Termometre, 33 dere -
ce göstermektedir ki, bu, mevsim için 
bir rekordur. 

Polonya - Almanya hükümet komis
yonlarının son içtima devresinde ih • 
racat miktarında yapılması kararla tı -
rılmış olan bu tenzilat, Polonyanın Al 
manyada donmuş bir halde bulunan 
matlubatının tekamülü yüzünden zaru 
ri bir hal almıştır. 

çe"esi . . d b d ıçın e bulunduğunu eyan e- Sıcaklar yüzünden Nevyorkta bir ki - Yeni ticaret muahedeleri ~rler. Fakat karşılıklı yardım va· 
zıyeti hasıl olduğu zaman milletler 
cerniyeti mekanizmnsının karar 
\'ermcaini bekliyecck değillerdir· 

. İşte son İngiliz ve frnnsu: teklifi
nın h ··1~ 
t kl 

u asaaı budur. llk nazard, bu 
e ·r . ı ın M>vyet noktainazannı tat-
~ırı ettiği zannedilebilir. Çünkü 

şi ölmüştür. 
Hava şartları hakkında neşredilen 

tebliğlerde bugünlerde bir değişiklik 
olmıyacagı bildirilmektedir. 

Atlas denizinde Aysbergler var 

Vaşington, 1 a.a. - Bahriye nezare
ti ile sahil muhafazası servisleri, dün 
akşam Atla:> Okyanosundaki bütün ge
milere "a" yolunu yani Avrupa ile A
merika arasında her zaman takip edil
mekte olan yolların biraz cenubundaki 
yolu takip etmelerini bildirmişlerdir. 

Varşova, 1 a.a. - Ayan meclisi, mü -
badeleleri son arazi tadillerine intibak 
ettirmek üzere Almanya ile aktedilmiş 
olan munzam ticaret ititafnamesini ve 
Sovyetler ile münakit ticaret muahede 
sini ve Polonya - Estonya tarife itila -
fını tasdik etmiştir. 

Bu itilaflar, resmi ceridede neşredi
lir edilmez meriyete geçeceklerdir. lam tnütekabiliyct ve müsavat esas

arına d tof ayanmaktadır. Fakat Molo-
tekl~;.clki gün söylediği nutukta bu 
~· •

1 ın de aovyctlcri tatmin etmedi
gını bildirmi§tir. Sovyet ba§vekili 
~e hariciye komiseri, birinci teklif 

olduğun~ liıitiul ebll~kl~ 
0

oerİilier, 
"S?'?etler .. Birliğinin, üç Baltık dev· 
letımn mudafaası için İngiliz ve 
fr~naız yardımına güvenip güven
nuyeccği meselesi" açık bırakıldığı
rıı söylemiştir. 

.. Bu sözler sovyetlerin İngiliz tek
lıfıne hangi noktalarda itiraz el· 
tiklerini anlatmaktadır. Maludur 
ki İngiltere, Polonya ve Türkiye ile 
kar§ılıklı yardım anla§ması yapmıf 
"e Romanya ile Yunanistan'a da ga· 
lan~i vermiştir. Binaenaleyh eğer 
ngılter giriştiği bu taahhüt ve ver
diği garantiler icabı bit harbe gir
t?ıek mecburiyetinde kRlacak olur • 
~. sovyetler nlgiltere'ye yardım e
deceklerdir. Fakat Estonya, Leton· 

~~ \re Litvanya garanti altında de
~•llerdir. Sovyetlcrin bu üç Baltık 

C\7letini de bu ıekilde emniyet al • 
tına almak istedikleri anlaşılmak
tadır. Ôtedenberi bu tecavüz mese· 

leai karşısında sovyellcrin noktai
tlazarı §U olmuştur: tecavüze karşı 
emniyet altına alınacak olan saha 
Ilı .. 

1 
llmkün olduğu kadar genış olma· 

lıdır. Çünkü eğer saha dar olursa, 
ltecavÜz önlenmiş olmaz, belki isti-

arnet değiştirir. İngiliz, frnnsız ve 
•evyet iıbirliği şüphesiz, Polonya'yı 
;e Rornanya'yı tecnvüzden korur. 
t ~kat bu istikametlerden yolunun 
1 andığını gören Almanya, Baltık 
~ernteketlcrinin üzerine saldırabi • 
b~· Gerçi Almanya, bu devletlerle 
t ır saldırmazlık paktı imzalamak 
l '!klifinde bulunmuştur. Fakat Po
;n'Ya ile on &ene için imzaladığı 
n~ktı ansızın feshetmıştir. Çckista· 
rı 1n akıbetinden sonr da AlmB.nya-

trı lerninntına itimat edilmiyor. Bi
:11.'!naleyh Almanya bir taraftan bu 
l C\7letlere teminat verirken, diğer 
11.~aftan da bunları yutmak için te
~· büse girmiyeccğinden kimse e-

ın olamaz. 

t Şu halde sovyctlerle İngiltere n • 
; 11ndaki ihtilaf bütün vuzuhu ile 
t eydana çıkmış bulunuyor: İngil -
-~re, Üç Baltık devletini de garanti 
d" lına almıya razı mıdır, değil mi

h'.~? lngilterc'nin §arka kar~ı taah • 
lı~de girişmekte pek ziyade ihtiraz 
rı?'lerdiği ma1ümdur. Ve Çekista-
h·~~ .. ilhakı vukubulmasaydı, İngiliz 
l' \t urneti, hiç bir taahhüde girişmi
lı~tekti. Münih'te Hitler tarafından 
hıritilen taahhüde aylurı olan bu 
l' ~eket karııııında lngiltcre Polon
~' Ya, Romanya'ya ve Yunanistan'a 
'1t\r~~ taahhütlere girİ§miıtir. Bu la· 
~.httde sovyetlerin de iştiraltini te-

111 ederken, sovyetler, İngiliz t ~-

Sebebi, bu yollarda pek mühim mik-

ahhütlerinin sahasını genişlettinne -
ğe çalışmaktadırlar. 

lngiliz - Sovyet görüşmeleri uza

yıp giderken, alman gazeteleri de 

bu müzakerelerin müsbet neticeye 

varmasına mani olmak için neşriyat 

yapmaktadırlar. Sovyetlerin Avru

pa medeniyeti ve insanlık için tehli

ke teşkil ettiğini yazan gu:eteler, 

timdi tükrüklerini ynlıyarak, Al· 

manya'nın sovyetlere kar§ı menfi 

bir his beslemediğini yazmaktadır

lar. Ezcümle Westdcutscher Beo

bahter gazetesi Almıınya'nın Rus

ya'ya harp ynpmağı a!la düıünme

diğini yazmakta ve Stalin'in 10 mart 

tarihli nutkunu hatırlatarak Rusya· 

nın ihata siyasetine iştirak etmiye· 

ceğini ümit etmektedir. Aynı gaze

te, rua topraklarının alman hayat 

sahası içinde bulunmadığını ve bu 

saha hudutlannın Polonya'yı içine 

alarak orada nihayetlendiğini sov

yetlere hatırlatmaktadır. 

Filhakika sovyet toprakları al

man tecavüzünden masundur. Fa

kat bu, Almanya'nın sovyet istikla

line hürmeti olduğundan değil, sov

yct askeri kuvctinden korktuğu 
içindir. Almanya tarafından verilen 
teminata itimat edilemiyeceğini sov

yetlcr her devletten daha iyi bilir
ler. Esasen sovyetler, İngiltere ile 
anlaşmayı henüz imza etmiş olma
makla beraber, sulh cephesinde 
yerlerini almıı bulunuyorlar. Molo
tof geçen gün söylediği nutukta bu
nu, hiç bir tereddüde mahal bırak
mıyacak sarahatle izah etmi§tir. 
Sovyet başvekili demİ§tİr ki : 

- Sovyetlerin yeri tecavüzü ön
lemek istiyen cephededir. 

Stalin de 1 O mart nutkunda aynı 
mealde sözler ıöylemi§ti. Binaena
leyh sovyetlcrin hangi cephede bu
lundukları ve bir teca ... üz vukuunda 
nasıl hareket edecekleri hakkında 
§Üpheye dütmek caiz değildir. Bu, 
İngiltere'nin takip edeceği yol ka
dar sarihtir. Mesele yalnız harici 
politikaları, aynı gaye ve aynı he· 
def Üzerinde toplanmıı olan bu iki 
büyük devlet arasında bir it birliği 
temininden ibarettir. Ve bu, yapıl -
dığı gün, tecııvüz tamamiyle önlen -
mi§, sulh emniyet altına alınmıı o· 
lncaktrr. 

A. Ş. ESMER 

Yunan hükumeti 
'°'' ııU"T U 11111 111\JU 

tedbir almadı 
Atina, 1 a.a. - Atina ajansı bildiri· 

yor: 
Yunanistan tarafından Arnavutluk 

hududunda fevkalade tedbir alındığı -
na dair bir yabancı gazetenin verdiği 
haberler, tamamiyle asılsızdır. Bu ha· 
berin yegane doğru olan tarafı, Yuna· 
nistan ile İtalya arasında hiç bir ihti
laf tehlikesi mevcut olmıyacağıdır. 
Zira, Yunanistanın istiklaline ve mül
ki tamamiyetine hürmet bahsinde 1 -
talyanın Yunanistana tam teminat 
vermiş olduğu herkesçe malCımdur. 

Aaland adalarının 
tahkimi tehir 
mi edilecek ? 

Stokholm, 1 a.a. - İyi matumat al -
makta olan mahfillere göre, hüküme -
tin yakında içtimaa davet edilecek o -
lan parlamentoya Aaland adalarının 

askerileştirilmesi hakkında Finlandi -
ya ile İsveç arasında aktedilmiş olan 
itilafın tasdikini tehir etmesini talep 
eylemesi muhtemeldir. 

Bir çok gazeteler, sovyetlerin takın
dıkları tavrın siyasi mahfillerde ku • 
vetli bir tesir hasıl etmiş olduğu mü· 
taleasında bulunmaktadırlar. 
Diğer taraftan hükümetin deniz in

şaatını tahdit eden ingiliz - İsveç de -
niz itilafının tasdikini tehir etmesi de 
mümkündür. Bu itilafı şimdiki bey • 
nelmilel ahval ve ıerait dahilinde mev 
simsiz addetmektedir. 

' 

Bir mektepde infilak 

oldu : 42 yaralı var 
Akron - Ohio - 1 a.a. - Balbarton ka 

sahasında bir mektepte vukua gelen 
bir infilak neticesinde 6 ila 11 yaşında 
42 talebe ile 2 muallim yaralanmışlar
dır. 
Öğrenildiğine göre infilak, mekte -

bin teshini için kullanılmakta olan 
gazin terakümü yüzünden vukua gel -
miştir. 

Yeni mektep binaları inşa edilince -
ye kadar mektep binası ittihaz edilmiş 
bir ev olan mektep binası, yıkılmış ve 
çocuklar evin mahzenine düşmüşler -
dir. Çocukların ekserisi, Üzerlerine dü
ıen enkaz yüzünden yaralanmışlar -
dır. İnfilakın vukuu anında mektepte 
75 tal~bc bulunmakta idi. 

l tal yan ve l spanyol milli 
marıları çalarken 

Müteakiben söz alan Serrano Suner 
nutkunu "Yaşasın İtalya, yaşasın İs · 
panya, yaşasın Franko" sözlerile bitir
miştir. Bu sözler şiddetle alkışlanmış 
ve mızıka italyan ve ispanyol milli 
ınar_şlarını salarken ilk vapur rıhtım -
aan uzaKmımı nr. 
İtalyan muharipleri de bu suretle ha

reket edince yarım adada artık ehe
mi yetli hiç bir ecnebi kıtası kalma • 
maktadır. 

Alman gönüllülerine nİfan 

Hamburg, 1 a.a. - Mareşal Göring, 

İspanyadan avdet etmiş olan 4.500 al

man lejyonerlerine hitaben söylemiş 
olduğu nutukta İspanyada alman, ital

yan ve ispanyol askerleri arasında te • 

essüs etmiş olan silah arkadaşlığına i

şaret ettikten sonra gönüllülere vata

nın ve kendileri için hususi nişanlar 
ihdas etmiş olan Führer'in sel3.mları -

nı bildirmiştir. Bu nişanların en bü -

yüğü pırlantalı altın haç olup büyük 

askeri kahramanlıklar göstermiş olan

lara verilecektir. 
Bu nişan, bizzat mareşal tarafından 

general Speerle ile 32 zabite ve nefere 

tevdi edilmiştir. 
Mareşal Göring, bundan başka 6 ha

ziranda Lejyonerlerin Berlin"de Füh -

rer'in huzurunda bir geçit yapacakla -

rını söylemiştir. 

General de Llano Berlin'e 
gidiyor 

Madrid, 1 a.a. - General Queipo de 

Llano, yarın Berlin'e gidecektir. Mad

rid'de çıkan bir gazeteye nazaran 

general, memleketlerine avdet etmiş 

olan alman Iejiyonerleri şerefine ya -

pılacak olan şenliklerde hazır buluna -

caktır. 

Nevyork sergisinde 

Çekoslovak pavyonu 
Nevyork, 1 a.a. - Nevyork enternas

yonal sergisindeki "Çekoslovak cüm -

huriyeti pavyonu,. dün açılmıştır. 
Çekoslovakyanın inkisamından evel 

inşaatına başlanan ve bilahare hususi 
yardımlarla tamamlanan bu pavyonun 
açılış töreninde bir nutuk söyliyen B. 
Beneş, alman tecavüzünü tanımadığın
dan dolayı Amerika Birleşik Devlet -
terine teşekkür etmiş ve ezcümle de -
miştir ki : 

"- Çekoslovak milleti, hiç bir za -
man ölmiyecektir. Avrupada bütün 
milletler için hüriyetin umumiyetle 

sanıldığından belki de çok daha evel 

yeniden teessüs edeceğine inanıyo • 

ruz.,. 

CUMHURİYET 

Teşri ve mü·rakabe 
hayatımızda inki,af 

Yunus Nadi, bugünkü başmakalesinde, 
büyük kurultayın parti hayatımıza getir
mekte olduğu tekamüllerin Atatiirk'ten 
intikal eden samimiyetin memnuniyet 
verici eserleri teUikki cdilmeııi lizım 
geldiğini ı;öyliyerek yeni rejimin kayıt· 
sız şartsız milli hakimiyete dayandığını 
ilive ettikten ve tek partinin memleket 
ihtiyaç ve temayüllerine mutabık bir za
ruret olduğunu, büytik millet meclisinin 
totaliter diktatörlük rejimleri meclisle
rine asla benzemediğini , fikir ve ıoz hil
riyetine tamanıiyle sahip olduğunu izah 
ettikten soira, mUstakil grup teşkilinin, 
mecliste görüşUlen meselelerin bilhassa 
kritik edilecek cephelerden mütaleası i
tıbariyle isabetini tebarüz ettiriyor. 

TAN 

Müstakil grupun meclisteki 

mevkii ve rolü 
M. Zekeriya Sertel. bu başmakalesin

de, milli şefin riyaseti cümhur makamı· 
na geldikleri gündenberi mürakabeye t5.
bi bir halk idaresinin teşekkülünden bah
settiklerini hatırlatarak bu murakabenin 
ikinci bir parti, mümkün olmazsa mec
liste ikinci bir grup tarafından yapılması 
lazım geLdi "ne gore, bugiın teşekkül e
den müstakil grubun bu zaruretin bir İ· 
fadesi olduğun usöylüyor ve bu teşekkül 
ile ingiliz parlamentosundaki muhalif 
grup arasında mukayese yaparak müsta-

' kil grupun mürakabe vazifesini izah ve 
beklenen faydalı neticelerin alınacağı ü
midini izhar ediyor. 

Türk diplomasisinin lisanı 

(Günün meseleleri) sütununda. harici
ye vekilimizin bir fransız gazetesine ver
diği beyanatı mevzubahis ederek. diplo
masinin ustaca yalan söylemek, hakikatı 
gizlemek şeklindeki tarifleriyle tezat teş
kil eden bu beyanatın hakikatı bütün dün
yaya duyurmağa matuf mahiyetini teba · 
rüz ettiriyor ve Türkiye'de diplomasi ve 
devlet reisi lisanlarının bütün milletin 
sözümi tam bir beligatle anlatan lisan 
olduğunu söylüyor. 

YENİ SABAH 
Yeni medeniyet kuruluyor 

Hüseyin Cahil Yalçın, Marıilya'dan 
kaydiyle yazdığı bu başmakalcde, Avru· 
pa'da yeni bir medeniyet kurulmakta ol
duğu yolundaki iddiayı ele alarak, bu me
deniyetin totaliter devletler tarafından 
kurulduğunu söylüyor ve kurulan bu fa -
şizm ve nasyonal - sosyalizm medeniye
tin bütün dünyayı korkutan yıkıcı mahi
.v~tlııi iıuıb etil or. 

israf yasağı 

(Her sabah) sütununda Cemalettin Sa
racoğlu, dahiliye vekaletinin, lüzumsuz 
israfların önüne geçmek uzere vilayetle
re yaptığı tamim münasebetiyle yazdıiı 
bu fıkrada, "İsraf yasağının tam mini -
siyle tatbikini alkışlamıyacak şuurlu bir 
türk vatandaşının mevcudiyetini tasav

a.a. Matbuat Servısı 

SON TELGRAF 

Berlin - Belgrad 

Ethem İzzet Benice, bu başmakalesin
de Yugoslav kıral naibi prens Pol'ün Ber
linde yaptığı mulakatlar Yugoslavyanın 
müstakbel hattı hareketi uzerinde miıes • 
sir olabilecek mi?,. sualinı irat cıtikten 
sonra, dünyanın umumi politikasında ve 
balkanlarda tıirk - ingiliz ittifakı ile çok 
degişik vaziyetler hasıl olmuş bulunma • 
sına raı;men Bertin hiıkümetinin ve Hit
lerın prens Pol ile son bir ümit hamlesi 
halinde bazı işleri goruşmek isteyecek • 
len tabii bulunducunu teyid ve tıirk - İn
giliz ittifakının esasen kendi kuvetine gü
"·enmekte olan balkan antantını bıisbiı • 
tun kuvetlendimıiş oldugunu ilave ediyor 
ve Yugoslavyanın kendi miıttefikinin 
yüzde yiiz balkan antantında olduğu mü
taleasını serdediyor. 

SON POSTA 

Üstün baş 
'"Sabahtan sabaha,, sütununda, Burhan 

Cahit. cumhurreisimizin nutku üzerinde 
makaleler yazan Avrupa gazetelerinin 
haklı olduklarını. çunku selahiyettar a • 
ğızlardan hiç birinin şimdiye kadar dünya 
istirabının asıl can alacak yerine temas 
etmediğıni. Milli Şefın koyduğu teşhi • 
sin ve gosterdiıd tedavi şeklinin harp so
nu dünyasını da bu müzmın istiraptan kur· 
taracagını soyluyor, ve İsmet 1nönü"nün 
milletlerin mukadderatına el koyan şah
siyetlerin en üstünü oldugunu ilave ede
rek: "Mağrur olmakta haklıyız, çünkü 
bu üstün baş, bizim başımızdır.,. diyor • 

Hüsnüniyeti akim bırakan 
mantıksızlık 

E. Talu, kendi sütununda, hayat şart -
!arını ucuzlatmak istiyen hukiımetin bu 
hüsnüniyetini. gene kendi içinden balta
hyanlar bulunduğunu ıoyliyerek Anka • 
rada idarei mahsus:ıya nit bir lokanta bi
nasının 4.300 lira olan kirasının bu sene 
rekabet yuzıinden 8.555 liraya çıkarılma
sını misal gösteriyor ve eski mecelle ta
biriyle "gabni fahiş,, denen bu y{iksek 
kiranın, gene orada yemek yiyen me -
murların cebinden çıkacagına iı;aret e -
derck, buna benzer daha yüzlerce belki 
binlerce misal bulunduğunu ilave ediyor: 
"Onlar araştınp bulmak da, tedavi etmek 
de alakadar makamların vazifesidir ,. di -
yor. 

Nutkun iki mühim manası 
Muhittin Birgen "Her gun" sütunun

da. Milli Şefin bu defaki nutkunun çok 
kuvetli olduğunu söyliyerck, nutkun en 
mühim iki manasını tebarüz ettiriyor ve 
Milli Şefin Türkiyeyi mümkün olduğu 
derecede süratle tam bir demokrasiye 
R:Öturmek istedi ini, onun bu husustaki 
fikirlerine, nutkun artık &on ve ac;ık ifa
deyi verdigini, .ik'inci mühim noktanın da 
b lkanıarn dair olan sözlerin balkanlara 
verilmiş yeni tarzda bir garanti mahl • 
yeti taşıması olduğunu ilave ediyor. 

İ rak hükumetine 

ikraz yapılacak 
vur edemiyoruz." Diyor. 

• Londra, ı a.a. - Times gazetesinin, 
iKDAM Bağdadtan haber aldığına göre, !rak 

1 
petrolları ingiliz şirketi, petrol kuyu -

. . • • . !arının işletilmesi hakkındaki anlaş • 
Memurdan ıyı ı' beklemek ıçın malarda bazı değişiklikler yapılması 

(lnkılibın meşalesi) sütunu muharriri, mukabilinde İrak hükümetine üç mil
bir ecnebi ı;irk.eitn, ııç~f:!' çıkardığı me- yon ingiliz lirası borç vermiştir. İrak 
murun nu keyfıyetten ıkı ay evel haber· h""k · · 1 · · 
dar etmesini ve kendisine üç aylık tazmi- U limetı de, ngıltereye sılah ve de -
nattan baska, bir iş buluncaya kadar bir miryolu siparişleri için yakmda İrak 
aylık dama~~ ".er!11esi.ni.misal çetirerek, hükümetine üç milyon ingiliz liralık 
buna mukabıl buyuk bır ıdaremızden açı- . . 
ia çıkarılanlara bir ay sonra yarım maaş hır kredı açacaktır. 
verildiğini ve hlili tekaildiyeleri iade e -
dilmemiı olduğunu yazıyor ve "memur· 
dan iyi iş istiyorsak ona, kabahati olma
dan hiç kimsenin açıkta ve beş parasız 
bırakılmadıl:ını iddia edebilmeliyiz,. di
yor. 

Beşinci kurultay 

Nasuhi Baydar, bu başmakalede, dört 
senede bir toplanan parti buyuk kurulta
yının açılış ırıinü btitıin vatandaşların bir 
bayram gunu gibi kendilerine mal etme· 
leri lüzumunu ileri sürerek, partinin her 
hangi bir &ınıfın müdafaası maksadını ta
l:ifl etmediğini, millet ve devletle, tecez
zi kabul etmez bir kül halinde kenetlen
miş bulunduğunu izah ettikten &onra, 
bundan evelki kurultayların başardığı iş
leri sa ıyor ve kurultnyın gidişimiz: üze
rindeki hayati rolünü tebarüz ettirerek 
beşinci biıyük kurultayı hurı:ıet ve tazim
le ııelamlıyor. 

VAKİT 

lnönünü dinlerken 

Sadri Ertem, bu başmakalede, reisi
cümhurun nutkundan, türk sosyetesinin 
yıkılmaz temelinin profilini hülasa eden 
cümleleri ele alarak, tilrk sosyetesinin 
demokratik bünyesini tahlil ediyor. 

Partimiz ihtiyaçlarımızın 
bir eseridir. 

Ferit Cem Güven, bu makalesinde, 
Halk Partlıinln tarihçesini yaparak, o
nun doğrudan do ruya halkın ciz kuveti
ne ve yuksek temayüllerine dayanarak si
yasi, içtimai hayata verdiği düzeni, te· 
barüz ettiriyor ve partinin muvaHakiyet 
sebepleri arasında asırlardanberi derdini 
söylemekten çekinen halkımıza, çatısı al
tında geni{ bir konuşma hüriyeti verme
si bulundugunu ilhcı ettikten sonra, par
tinin yapacağı şeylerin bundan sonra da
ha hamleli, daha kudretli olacağına iti -
madını belirtiyol' ve halk partisinin türk 
milletinin bacrından ve ihtiyaçlarından 
doğmuş bir eser olduğunu ııöylüyor. 

Yahudi 

Güba'ya 

mültecileri 

çıkamadılar 
• Havana, l a.a. - Saint Louis gemi

sindeki 104 kadın ve çocuk mülteci 
Küba reisicümhurunun karısının ge -
lini madam Laredo'ya müracaat ede· 
rek karaya çıkmak mtisaadesini iste • 
mişlerdir. 

Bununla beraber hükümet memur
ları, Saint Domingne adındaki fransız 
vapuru ile gelmiş olan 14 yahudi mül 
tecisinin karaya çıkmasına mani ol
muşlardır. 

Vapur, Hayti'ye doğru yoluna de
vam etmiştir. 

Talebe yurtlarındaki telaı Havacı olmak istiyen 

Hakkı Süha Gezgin, kendi sütununda, Q k 1 1 
Kocaeli villiyetinin buradaki talebe yur- rta 0 U mezun arınO 
dunun kapatılmasına dair verdiği emri 
mevzubahls ederek talebenin müşkül va- mu·· 1· de 
ziyetini anlatıyor ve bu yanlış kararın 
bir vilayetten çıkmasını hayretle kar§ılı-
lıyor. ( 11) cİ sayfaya bakınız 



-- " -
Bir harp halinde 

İta ya ne erden 
mahrum kalacak? 
E kserıya şu sual soruldu: 

ULUS 

İtalya ne istıyor? Bu 
hususta yanılmamak için neye 
ihtıyacı oldugunu araştırmak 
daha munasıp olur. ltalya'nın 
ilk arzusu "ihtıyar milletler,.in 
pazarlıklarına bel bağlamaktan 
kurtulmak olduı:una göre han
gi ihtiyacların kendisinin ''ih
tıyar milletler''e karşı muka -
vemetini tahdi tettigini araş -
tırmak icı:p eder. 

Almanya'nın dışında bir Bal • 
tık - Adiryatik irtibatı temin 
etmek ıçin çalışmrştı. 

*** 

tığı beyanat hatırlansın; 

şansöliye Hitlerin 30 son -
kanunda Rayhştagda söy -

~ -ledi nutuk hatırlansın, go-

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

İngiliz -Türk ittifakı 
yen bir harpten onu alıkoy
mak olacaktır. 

* Mahsulun iyi oldugu seneler. 
ftalya, haricten gıda ıthal et -
meden, az cok halkını doyura • 
bılır. Eti belki kafi gelmez: 
ıruvakkat tedbir olarak daha 
zıyade hayvan kesikbilir ama 
talya'nın harp halınde gıda hu
susunda karşılaşacağı giıçlük· 
ler bilhassa et tedarikı husu • 
sunda olacaktır. Bu hususta, 
garp devletlerınden bir şey is· 
temiyecek vaziyette oldugu 
takdırde ya Almanya'nın ta • 
hakkümli ve himayesi altında 
bulunan orta Avrupa'ya veya 
Balkanlara baş vurması icap e· 
der. Bu iki imkanı tahdit ede· 
cek olan her hadise, ltalya'nın 
mukavemet kabıliyetini tehli • 
keli surette zayıflatır. 

Şoylece. yalnız gıda bakı· 
mından da İtalya orta 

Avrupa ve Balkanlardan yiye -
cek tedarikınden emın olma · 
dıkca garp devletleriyle mu • 
nasebeti kesemez. Bu mıntıka· 
lardan idhal ettiği m ·il rı Al · 
manya gibi, muba-ie c usuliyle 
odedigi ve bu usulde ı\lmanya 
pek mahir oldu u t • bu hal 
arada sogukluklara t'bebiyet 
veren taraflardan b ndır 

Son harp esnasında, aman ve 
Avusturya genel kurmayları a· 
rasında kifayetsiz gıdaların 
taksimi hususunda çıkan kav • 
galar hatırlardadır. 

*** 
İtalya, ham maddeler itiba • 

riyle bugiın umumiyetle ~o>: • 
lendiğinden daha az fakırdır. 
Kurşun, cinko, boksit husuı;un· 
daki ihtıyaciyle manganez ıh. • 
tiyacının yarısını bizz.at tatn:ın 
edebilir. Çekti i demır tlıgı
nı hurda demirlerden ifade 
suretiyle kısmen hafif nek -
tedir. Kalay ve bakır e et -
mek içın denizaşırı iü 
pılamadıgı takdirde, B 
ra baş vurması lazımd 

İhtiyacı olan komü 
y{ik bir kısmından, ve 
pamuk ve kauçuktan he 
mamiyle mahrum oldu 
lUmdur. Yun istihsali z 

*** 

i thalat malı yaka 
lan ihtiyacı har 

biiyetinin başlıca ıebel 
Almanya eveli k 

zecri tedbirler zamanır: kö -
mür vermek suretiyle 1 ta ya Ü· 
~erinde nüfuz kazandı. B ha -
reket Almanya'nın miı t risi • 
ne gösterdiği tediye ko hk • 
lan dolayısiyle iki m leket 
arasında devamlı bir b oldu. 
Almanya, verilen kom 
kabilinde meyva ve ha 
rizm bonoları kabul et 
dir. 

Bir harpte Alm 
müttefiki bulunduğu t irde, 
İtalya, nazari olarak ı e ~z 
kômür sıkıntısı çek ktır, 
cunkü su kuvetinden çc ısti • 
fade etmektedir ve Y 
i!ından tasarruf için en 
sini rasyonelleştirmişti 
heli mesele miınakalele 
tizam meselesi olacaktı 
kli gecen senenin tecı 
gostermiştir ki alman dr 
lu malzemesi ağır mad 
taşınması hususunda da 
tiyaçlara ancak güçlük! 
bul edebilmektedir. 

talya, bir harbe • 
dan önce. bir 

kömür ihtiyatı birU 
mecburiyetinde kalacak 
sasen Polonya'nın kor. 
den istifade etmek ic 
onunla dost olmus, onu 
bir devlet haline getirrr ve 

İtalya iı;in kômürden daha 
vahim olan bir mesele vardır: 
petrol meselesi. 
Şüphesizdir ki, faşist hükü • 

meti, iki senedenberi, her çare
ye baş vurarak petrol ihtiyatı 
viıcuda getirmeye çalıştı. Fa • 
kat Roma'nın bu hususta yapa
bildiği Almanya'nın yaptığın • 
dan daha aşağıı.lır, ve harpte 
motorlu makinelerin muazzam 
istihlaki ıtoz önüne alınırsa. 
harp halinde İtalya hemen der· 
hal Almanya'nın mayi yakaca· 
gına muhtac kalacaktır. 

R omanya kuyularının, to· 
taliterlerin bunların İS· 

tismarını ele gec:irdikleri far . 
zedildiği takdirde, Almanya 
veya 1talyn'ya harp halinde te· 
min edecegi petrol hususunda 
c;ok şey soylendi. Hakikatte, 
bu kuyuların vereceği miktar 
"totaliterler,.e kıymetli bir 
yardım olacaktır, fakat uzun 
bir harbın bütün ihtiyaçlarını 
karııılamaktan uzak olacaktır 
A imanlar. ta bit, evt'la kendı 
hisselerini alacaklardır. 

Garp devletleriyle harp ha • 
linde İtalya için petrol mese • 
lesi Akdeniz'e hakimiyet me · 
selesinden aynlmaz bir nokta· 
dır. Bir italvan seferine en zi· 
yade elverişli iki petrol kayna· 
ğı Suriye ile Filistin'dir. Do~· 
rusunu sôylemek li:ı:ım gelir· 
se, Suriye' de Trablus'a ve .Fi: 
listin'de Hnyfa'ya akan ikı pı· 
pe • line'in kullanılmaz halt' 
konulması 1 >!aydır. ~un'!n~a 
beraber. petrol ge~ılerının 
Siıveys'ten, Canakkale den ve • 
ya Cebeluttarık'dan geçmeleri 
ihtimali pek azalacağı icin, f • 
talva'nın petrol susuzluğunun 
pek cabuk kücük Asyaya veya 
ingiliz - r ısır Sııdan'ına te -
veccüh edeceği tahmin oluna • 
bilir. 

J ngiliz • Mısır Sudanı RY· 
ni zamanda pamuk da 

istihsal eder. Trablus'dan Erit· 
re'ye irtibat temin edildi mi. 
Japonya ve daha başka millet • 
lerin gemileri kauı;uk bile ge · 
tirebilirler. 

*** 
İtalya, garp devletleriyle 

birden bire münasebetlerini 
kestiği takdirde, -11addi ihti • 
yaclarının sevkiyle büyük 
Reih'ın tam tabiiyeti altına gir
meye mahkQmdur. Esasen Al
manya vereceği maddelerle, 
ancak ltalya'nın harbe girme -
sinin ilk müsküllitını halletmit 
olacaktır. Uzun bir harbı ida -
me edebilmek için Jtalya'nm 
şarlan bir kısmını ele geçirme -
si lazımdır. 

Lucien Romier 
Le Figaro 

İtalyan-Alman 

askeri paktının 

rülür ki iki hükümet şefi 
tarafından aynı teahhütler 
daha evelce yapılmıştır. 

1938 eylülünde, Duçe, Av -
rupada Çekoslovakya dola -
yısiylc harp çıktığı takdir
de, İtalyanın safını intihap 
etmiş olduğunu ve Alman
yanın yanında ·yer alacağı -
nı ilan etmişti. Geçen son -
kanunda, B. Hitler de İtal
ya kendini müdafaa etmek 
necburiyetinde kaldığı tak
dircle Almanyanın onun ya· 
nında yer alacağını söyle -
mişti. Diğer taraftan, Ber -
tinle Roma arasında genel 
kurmay temasları bir hayli 
zamandanberi teessüs et -
miştir ve her italyan genel 
kurmayında alman zabitle· 
ri bulunduğunu biliyoruz. 
İktisadi bakımdan iki dev -
!etin bağları daha az sami
mi değildir. 

Bu yüzden Berlin mua -
hedesinin 11. inci 111. üncü 
ve IV. üncü maddeleri esa· 
sen meriyette olan vaziyet· 
leri hükümleşrlriyor ve 
hatta pek gariptir ki mua • 
hedenin bugün kaydettiği 
ve şimdiye kadar defalarca 
formüle edilmiş olan teah -
hütlerden şüphe edilmesi • 
ne bile tahammül edemez -
ken şimdi bu muahede yeni 
bir vakıaymış gibi takdim 
ediliyor. 

Bu basit tezat bir çok nok 
taları aydınlatmaktadır. Bu 
noktalar bilhassa karşılıklı 
itimatsızlığı meydana vu -
can muahedenin l. ve V. in· 
ci maddelerinde tezahür et
mektedir. 

Filhakika birinci madde 
İtalyanın Almanyaya koş -
muş olduğu şarttır: Artık 
emrivakilerle karşılaşma -
mak: bundan böyle "Gizli
den gizliye hazırlanan dar
beleri" faşist hükümetinin 
önceden tasvibine arzet -
mek. 

Beşinci madde İtalyaya 
Almanyanın mukabelesini 
teşkil ediyor: Almanya, 
harp halinde, müttefikinin 
kendisini sonuna kadar ta • 
kip etmesini ve birinin mu
kadderatı diğerinin katle -
rine bağlanmasını şart ko -

Gün peçtikçe bütün dünyanın, dünya sulhunu ko
rumak yolunda lngiltere'nin verdiği kararın ciddiye
tine daha fazla güvenmeğe başladığı görülüyor. 

lngiltere'de bu kararın ciddiyetine, ina -
nılır. Fakat asıl miihim olan mesele, A vrupa'nın, ha· 
yır yalnız Avrupa'nın değil, bütün dünya milletleri -
nin bizim teahhütlerimize sadık olduğumuza inanma
larıdır. 

Bizim Polonya ile, Yunanistan ve Romanya ile ak
dettiğimiz paktlar karşısında bir alaka ve teessür gos -
termiyen Alm:ınyaı Türkiye ile yaptığımız ittifak kar
şısında büsbütün farklı hareket etmiştir. H§<liselerin 
bu son inkişafı, Berlin'in hesapların ıalt üst etmiş bulu
nuyor. Almanya buna öfkelenmiştir. Artık lngilterc'
nin işi ciddi tuttuğunu anlamış bulunuyor. Bu İttifak, 
mihvercilcrin cenup .şarki A vrupa'sında yapacakları 
hareket planı üzerinde büyük tesirler yapmıştır. 

Bundan sonra Moskova ile Londra arasında da 
iyi bir anlaşma yapılacak olursa, artık, ondan sonra 
mihverciler, yapacakları her hangi bir saldır~anlık 
hareketinin, bir diınya harbı çıkaracağını anlıyacak -
/ardır. Halbuki onlar da birden fazla cephe üzerinde 
harbctmekten korkmaktadırlar. 

Şimdi mihvercilerin bütün ümitleri dört yerde kal
mış bulunuyor ki bunlar da ispanya, Yugoslavya, Ma
caristan ve Bulgaristan'dır. Buralarda da ne dereceye 
kadar muvaffak olabilecekleri şüpheli ve §İmdiden 

tahmini güçtür. 
Bu dört memleketin durumu da istikliıllerini her 

şeyden üstün tuttukları muhakkaktır. Kendilerine ne 
türlü tekliflerde bulunulursa bulunsun, bunların bir 
dünya harbı karşısında bitaraf kalmak istemeleri ku
vetle muhtemeldir. 

Bilhassa Yugoslavya ve Bulgaristan için bu tahmin 
caha kuvetle yapılabilir. Çünkü bu iki memleket, bir 
alman tehdidinden korkmaktadırlar ve bu tehdit orta· 
dan kalkacak olursa, tabii, memnun olacaklardır. 

Al/ah göstermesin, umumi bir harp çıkacak olursa 
o zaman, en umulmayan yerlerden Almanya aleyhin· 
deki cepheye yardımlar akını başlıyacaktır. Bilhassa 
sırplar, büyük Britanya ve Fransa'ya karşı harbetmi
yecekler, bulgarlar, büyük harpte kaybedecek tarafa 
katılmaları yüzünden neler çektiklerini hııtırlıyacak
lar, bıı sefer eski hatayı tekrarlamıyacaklar, hatta ba
zı zeki adamların tahminine göre ltalya bile bu kadar 
ittifaklara, teahhütlere rağmen, belki de, böyle bir 
/ıarpte filen Almanya taralıada çarpı mıyacaktır. 

ltalya, onun bir takım dostlarına karşı ne türlü his
siyat beslerse beslesin, Büyük Britanya ile harbe gi
ıişmek arzusunda değildir. Onun İngiliz - fransız ku -
vetlerine karşı yapacağı hareket ne olursa olsun, bu 
müddet zarfında sahil boyundaki güzel şehirleri ha -
rap olacak, imparatorluk ile ittisali kalkacaktır. 

Blkanlar ve Akdeniz göz önünde bulundurulacak 
olursa ingiliz - türk ittifakında hata edilmemiş oldu
ğu görülür. 

Bu da değişen bir şey ol
madığını gösterir. 

Fakat hayır, değişen bir 
nokta var, Almanya ile 1 -
tal ya arasında oynanan par
tinin ••rtları müsavi olma
dığı için B. Musolini, Al -
manyaya karşı tabiiyetini 
tebarüz ettirmekle İtalya 
için bir felaket ihtimalle -
rini arttırmış olmaktadır. 

W /adi mir d' Ormes:;on 
Le Figaro 

Cözülecek 
..> 

düğümler 

İttifak muahedesiyle 

İtalya kendisini 

Alman tabiiyeti 

alf rna ko1 muştur 
~ talyan • alman paktı~ın 
J akdi ve kont Cıyano ıle 

fon Ribbentrop'un bu husU!ıta
ki tefsirleri fransız halkı tara -
fından kayıtsızlıkla karşılandı. 
Gazetelerin iri başlıkları bu 
ruhi haleti degiştiremcdi. Kal· 
kınmasını miıdrik, kuvetinden 
emin. lngiltere'nin dostlu(iu ve 
gayretiyle kuveti artmış olan 
Fransız milleti artık endişede 
~eğildir. Onun aldığı inti~a 
Berlin'deki temaşavi hareketın 
bir muvaffakiyetsizliği maske· 
lediğini o uzun zamandanberi 
mevcut bir vaziyeti teyitle ik
tifa ettigi merkezinde olmuıs • 
tur. 

M etinlerin dikkatli bir 
tahlili İtalyanın kalaba

lık dostları için hüzünliı bir 
vakıayı teyit eder: bu memle -
ketin Almanya'nın tabiiyeti al· 
tına girisi. Avusturya'dan ve 
Çekoslovakyadan sonra, İtalya 

boyundu.ru ına glır•n lfr-

tedir, B. Ribbentrop biraz ne -
zaketle bu hareket "ayrılmaz 
bir topluluk vücuda getinnek" 
adını veriyor. 

l"mzasından sonra şuyor. Almanyanın bir pak
tın altına koyduğu imzaya 

Milrvercz'ler, çıkacak bir harbın ancak bir tek ncti
<'eye varacağını bir defa takdir edecek olurlarsa o za
man umumi bir yatışmanın tohumları ekilmeğe başlı
yabilir. 

Pakt katidir. Metin diyor ki 
"akid taraflar<lan biri ile bir 
veya bir c;ok devletler arasında 
harp hali zuhur ettiği takdirde 
dıgcr akid taraf derhal mlitte .. -
fik sıfatiyle onun yanında mu
dahale eder ve ona butün as • 
kcri kuvetleriyle ka'rada, de · 
nizde ve havada yardım eder". 
İtalya "h<'rP hali"ni önlemekte 
pek buyük menfaati oldugunu 
cok iyi bilir. Fakat Almanya 
birdenbire mesela Danzig'de 
Polonya ile böyle bir hal ihdas 
eclebilir bu da müttefikini der
hal Akdeniz'<le Polonya'nın 
müttefiki olan Fransa ve 1n • 
giltere ile harbe girmeye mec· 
bur eder. 

İmzasına terfik edilen 
mantık tasannularından a
yıklanınca alman - italyan 
ittifak muahedesi hakkın -
da başka ne düşünülebilir ? 

Bu muahede evela, iki 
memleketin karşılıklı va -
ziyetlerine, her birinin di -
ğerine karşı itimatsızlığını 
meydana vuran iki madde 
müstesna, hiç bir yenilik 
getirmemiştir. 

Meselenin esasında hiç 
bir yenilik yoktur. B. Mu -
ıolininin geçen eylülde yap 

verdiği kıymet malum ol -
duğu için İtalya da bu hük -
mü tam bir vicdan huzuriy
le imzalamış olmalıdır. 

Bunu söyledikten sonra, 
hadiselerin mahiyetini tet -
kik edelim. Berlin muahe -
desinin hükümleri, ne o -
lursa olsun, şurası muhak -
kaktır ki; alınanlar münha
sıran ltalya'nın ihtirasları 
için asta çarpışmıyacaklar -
dır. İtalyanlar da münhsı -
ran Almanyanın maksatla -
rı uğruna asla kan dökmi -
yeceklerdir. Bu nokta üze -

Ayni zamanda böyle bir tohum ekebilmek için de 
müsait bir zemin ara.ştırılacağı tabiidir. Bir defa bu ze
min bulunduktan sonra onu besleyip büyütecek yağ
mur ve güneş pek çabuk gelir. 

- Great Britain and the East -

ıııırııııııııııııııııııırııııırırırıırıııııııııııııııııırrıırıı 
rinde hiç şüphe varit değil· 

dir. Buna mukabil, iki mem 
leket, birlikte veya ayrı ay
rı taarruza maru,r; kaldıkla -
rı takdirde birleşecekler • 
dir .. Fakat bu ihtimal mev-

cut olmadığına göre (onlar-
' da bunu bilirler) her biri -

nin temennisi ya kendi men 
faati için istediği bir harbe 
ortağını sürüklemek, ya -
hut da kendi işine elvcrmi· 

Onlara :zararı varını§ ••• " 

Böylece, uzak bir noktada 
ba~it bir kibrit çakışiyle, Ak -
deniz ve şimali Afrika herke • 
sin hayreti içinde. anide alev -
lenecektir. Hür milletlerin te -
maslarını ne kadar sıklaştır -
maları ve tnyakkuzlarını ne de
rece arttınna lan icap ettiği 
gorülüyor. 

U arekete geçecek mütte -
n fike, düşünme ic;in za -

man bib bırakmıyan bu otoma
tik makanizmayı kim tasarla · 
mı~tır? Mt'tİn bize bunun "ital
yan milleti ve alman milleti" 

ne bakıyordu. Rengi biraz solmuı, çenesi biraz da

ha uzamı~ olmasına rağmen hep güzel, belki daha 
güzeldi. Abajurun ııığı kirpiklerinin ucunu kırmı
zıya boyuyor, dudakları zaman zaman Ürperir gibi 

kımıldıyordu. Nihayet baıını yavaşça kocasına doğ
ru çevirdi. Ağzından ilk çıkan söz: 

Ömer ne kadar samimi olduğunu kendisi de ta

yin edemediği bir hiddetle: 

"Hayvan .•.• " dedi ''Ne üstüne vazifeymiş?" 

Macide farkında olmadan Ömer'den biraz u-

asık suratiyl irip çıkıyor ve kendi bildiği bir ta

ltım ilaçlarla davisine devam ediyordu. Vakayı 
yarım yama) türkçesiyle anlatamıyacağını aklı 

kesince susmu ve tekrar iıine koyulmuştu. Ömer 
karısını bayı t n bu sıska karının kim olduğunu pek 

merak cdiyo du. 

"Ne yaptın?" suali oldu. ,, 
Omer fısıltı halinde söylenen bu kelimelerin ne 

kasdettiğini anlıyamadı. Acaba: "Neler yaptın? 

Neden yaptın? ••• Bak beni ne hallere koydun?" ma· 
nasına mıydı, yoksa: "Ne yaptın, gidip Bedri'yi gör

dün mü?" demek mi istiyordu? İkinci §eki~ cevap 

vermeyi daha kolay buldu: 

• zaklaştı. Güç zaptettiği bir isyan ile, ııesi titreye
rek: 

"Bana, biraz evet senden dinlediğime benziyen 
şeyler söyledi. Belki de daha fazlasını .. Ayni şeyle· 

rı senin de düşündüğünü bilmesem belki bu kadar 

fena olmazdım. Hasta ve edepsiz bir kadın· derdim. 

Fakat görüşlerinizin bu kadar yakın oluşu beni de

li etti. Onu dinlerken, aklımın almıyacağı kadar 
bayağı iftiralariyle ezilirken gözümün önünde hep 
sen canlanıyordun .•• Kadına kızmağa, onu kovma· 

ğa cesaret edemedim. Buna ne hakkım vardı .•• Ay· 

ni şeyleri sen de söylememiı miydin... Bedri'nin 
kardeşi beni senden daha çok düşünecek, senden 
daha iyi tanıyacak değildi ya ... Ağzımı açıp bir ke

lime bile cevap veremedim. Sonra, birdenbire baıım 
döndü ... Galiba teyzemlere gidip benden bahsettik

lerini anlatıyordu ••• Dizlerim bükülüverdi! ••• " 

Macide yan açık gözlerle bir müddet tavana 

baktıktan sonra başını yavaşça yana çevirdı. Ora

da ayakta d r n Ömer hemen: 

"Karıcığı , karıcığım! ••• Ne oldu sana?" diye

rek genç kad ın ellerine sarıldı. Macide ilk anda 
hiç bir şey h. t rlayamadığı için sadece gülümsedi 
ve gözlerini kapadı. Madam getirdiği bir kaç ıiıe· 

y• topladıkta onra baıiyle hafif bir selam verdi ve 
odayı terkett Karı koca ani bir sessizlik içinde da

kikalarca birıb rlerine baktılar. 

Vakit geı e yarısına yaklaşmış, sokaklarda gü

rültü keııilmişti. Serince bir rüzgar açık pencerenin 
kalın ve kirlı perdelerini kımıldatıyordu. Ömer: 

"Üşüyeceksin ••• H~ydi seni soyayım da yorganın 
altına gir!" dedi. Fevkalade bir dikkatle karısının 

sırtından elbisesini, ayaklarından çoraplarını çıkar

dı. Kendisi de soyunarak elektriği söndürmeden ya

tağa girdi. 
Kolunu Macide'nin başının altına sürdükten 

sonra gene uzun zaman hareketsiz kaldılar. Kadın 
dıvardaki meçhul bir noktaya ve Ömer onun yüzü. 

"Bedri'nin evine gittim." dedi. "Zavallı çocu

ğun halini görünce hakikaten kendimden utandım. 

Bir İnsan ancak haksız bir hücuma uğrarsa bu ka
dar harap olabilir. Buna rağmen beni arkadaşça 

evet, hiç bir şey olmamıı gibi, dostça ka-rşrladı. 

Yaptıklarımı mazur görmeği ne kadar istediği yü -
zünden okunuyordu. Her §eyi kendisine anlatınca ••• 
Bana hak verdi diyemem ••• Fakat bana acıdı .•• Ah, 
Macide, sen de her şeyi bilsen bana acırdm ••• " Bir
denhire sözünü keserek: 

"Ben gittikten sonra gelen kadın kimdi?" diye 
sordu. 

"Ablası!" . 
"Ablası mı? Bedri'nin ablası mı? Ne istiyor-

muş?" 

Macide kadınla arasında geçen sahneyi hatır

lamaktan fevkalade muazzep olduğunu gösteren 

bir hareket yaptı. Gözlerini Umer'den çekerek: 

"Bilmiyorum!" dedi. "Bedri'nin bizimle ahbap· 

lık etm~i ... Bize yardım etmesi doğru değilmi§ •.• 

Kendini zaptedemiyerek ağlamağn başladı. Bu 

akşam bu ikinci ağlayışı idi. Fakat bu sefer gözyaş• 
ları Öyle sakin ve rahat akmıyor, bir tarafına bıçak 

saplanan bir adamdan çırpındıkç fışkıran kanlar 

gibi hiddet, yeis, çaresizlik içinde yastıklara dökü

lüyordu. 

Ömer karısını teskin etmek için elini ıslak ya • 

naklannda gezdirdi, fakat Macide yüzünü öteye 

çevirerek rahat bırakılmasını istedi. Bir müddet ko· 
nuşmadılar. Ömer titreyen parmaklariyle karısının 

saçlarını karı§tırıyordu. Neredeyae o da ağlıyacak 
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CUMA - 2 - 6 • 1939 
12.30 Program 
12.3S TÜRK MÜZİÔİ - Pl. 
13.00 Memleket saat ayarı, a • 

jans ve meteoroloji haber -
!eri 

ıs.ıs - 14 MÜZİK (Karışık 
program - Pi.) 

19.00 Program / 19.05 MUZlK (Operetler - Pi) 
19.30 Konuşma 
19.45 TÜRK MÜZİÔİ (Fasıl 

heyeti) 
20.30 Memleket saat ayarı, a -

• '15 ve meteoroloji haberle • 
ri. 

2u .... TÜRK MÜZtôt : 
1 - Suzinak peşrevi 
2 - Mustafa Nafizin suzinak 
şarkı: (Sensiz bu sabah) 
3 - Mustafa Nafizin suzinak 
şarkr: (Ümitsiz bir sevişlt'), 
4 - Ahmet Rasimin suzinak 
şarkı: (Söyle ey canını ru • 
hum). 
5 - Leminin hüseyni şarkı 
(O güzel gozlerle) 
6 - Saz semaisi 
7 - Kemençe taksimi 
8 - Arifin: (Bir melek sima 
peri). 
9 - Şevkinin: (Duçarı hicri 
yar). 
ıo - Mahmut Celalettln paşa
nın : (Nari firkat). 
11 - Mustafa çavuş : (,Canım 
tezdir). 

21.30 Konuşma 
21.45 Esham, ta'l"ıilit, kambiyo 

1 

-nukut ve ziraat borsası (fi -
yat). 

21.55 Neşeli plaklar 

olduğunu söyliıyor. Bu sözle • 
rin uyandırdığı şüpheleri hisse
den B. von Ribbentrop beyana
tında israr ediyor ve bu siya -
seti ''biıtun ıtalyan milletinin" 
ve "ve bütun alman milletınin" 
tasvip ettiğini söylüyor. Hal -
buki iki millet, her gün yalan
larla beslenen hudutsuz bir 
propagandaya ve yeni gençlik
lerin şovin bir terbiye ile ye • 
tiştirilmesine rağmen, biıtlin 
bitaraf seyyahların mlış:fhede 
ettikleri vec;hiyle sulh iste -
mektedirler. 

B u harp mekanizması han
gi maksatla harekete 

geçirilecektir? 
Metin cevap veriyor: "İki 

milletin hayat sahasını temin 
ve sulhu muhafaza için". Onla
rın '""'- ••v.,r ııt!:u;llnduklerl bu 
SÖ;r; ha'ki.kattcı acuı 'koı:ıul n 
topraklar,. demektedir. Bu ıti
barla "hayat sahasını temin,. o
nu ele geçirmek için yabancı 
bir devlete taarruz mli.nfisına 
gelir. "Sulhu muhafaza etmek .. 
o memleketi kendini miıdafaa 
etmekten menetmek degildir_ 
Bu usullerin modası geçmiştir: 
Polonya, Yunanistan, Roman -
ya ve her turlü tecavüze karşı 
kendilerini müdafaa etmekte 
hür bıitün diğer milletleri mü -
dafaa için Fransa ve İngiltere 
vardır. Almanya'nın bir teca -
vliz gibi itham ettiği "çenberle
me siyaseti., işte bu himayedir. 

Hayat sahasının fethinden 
daha aı hodbince diğer bir ga
ye de "Avrupa kültıininün te -
mellerini temin etmek,.dir. İn· 
san rüya gördiıgimiı sanıyor. 
Aylardanberi, medeniyetin en 
iptidai kaidelerini çiğneyen, 
sözünden donen, imzasını inkir 
eden, komşularına kalleşce hü
cum eden, sebepsiz yere ma -
sumları katliam eden, ferdi 
hüriyetleri kabaca kaldıran, 
haksız yere milletlerini tazyik 
eden, bir kelime ile barbarlıgın 
en iğrenç metodlarrna donen i
ki millet böyle bir kültiıru ceb· 
retmek iddiasında olsunlar r 
B. von Ribbentrop duşlincesini 
tasrihe itina gösterdi: "Alman
ya ve İtalya siyasetlerini yeni
lenmiş imparatorluklarının ku
vetine istinat ettirirler.,. 

Şef: Praetorius) : 2 inci 
L. Van Beethoven: 36 senfoni, Re major oPAllegro 
a) Adagio molto -
con brio. 
b) Larghetto 
c) Scherzo - Trio 
c) Allegro molto. 
G. Bizat: Roma süiti : >.1 • 
a) Adnnte taranquillo • 
legro agitato 
b) Allegro vivace 
ç) Andante molto 
c) Allegro vivacissimo yı· 

23.00 Son ajans haberleri '/C 

rınki program d 
23.lS - 24 MÜZİK (Cazbıın 

Pi). 

AVRUPA 
OPERA VE OPERETl:E~t: 

20 Biıkreş-20.15 Berlın:fıo
razburg, M ilano - 20.so 

20 
4S 

ransa, Paris - P.T.T. - · 
Ştutgart F1 

ORKESTRA KONSERL~F· 
VE SENFONİK KONS .,. 
LER : ıs.ıs Hamburg .,. 
14.45 London - Recyonııl ı. 
17 Droytviç - 18.30 sıra rt. 
burg - 20.lS Frankfll 3o 
Laypzig, Munih - 20·23 
London - Recyonal -
Doyçland Zender 

ODA MUSİKİSİ : 18.20 Lıı11 
zıg - 21.2S Prag s 

SOLO KONSERLERİ : 17· 
Stokholm - 17.10 Prag "' 
17.lS Milano - 17.2S Haıı:ı; 
burg - 19.20 Hamburg ıJ 
21 Sottens - 22.20 Doyçl• 
Zender - 22.30 Sarbrük f 

NEFESLİ S~~LAR (Marş ıl 
s.): 6.30 Konıgsberg - ,., 
Hamburg - 19 Münih 
19.45 Stokholm - 22.30 L~' 
semburg 

ORG KONSERLERİ VE 1'~ 
ROLAR: 15.30 Kopeıılıj 
18.20 Königsberg - ıs 
Frankfurt - 19.lS Brno 

HAFİF MOZtK : 14.10 ştuı; 
gart - ıs Berlin, Hambll~ 
- 20.15 Breslav, Ştiıtgart 
20.30 Hamburg. 

Medeni milletlerin mani ol~ 
maya calıştıkları da işte ta.,, 
bu şiddet siyasetidir. Diktatıi ~ 
ler hegemonyalarını tahak_Jtll, 
ettirmek icin lSO milyon ııt 
sandan mlirekkep bir blok tef 
kil ettıkleriyle oğilnurlerk~. 
dicer milletleri hiç hesaba 1'~ 
madan İngiltere ile Fransa' • 
tek başlarına, imparatorluklı&,. 
riyle birlikte 600 milyon inSf' 
na malik olduklannı unutuY~.d 
lar. Almanya ile İtalya şu 1>"'1 seneler zarfında on hafta ~ 
hatta on gün söz~erinde dur~ 
mamışken şimdi o!ı senelik tıı 
pakt imzalıyorlar. 

talya mukadderatını ıi~: 
cirlemiştir. Hiıriyetı 

nin bahasına olarak, zayıf iıt1; 
kanlarını harp maksadiyle sa , 
nayileşmiş olan Almanya'nı_n ., 
rilerle teşrik esJi or: kendısı 
ne t ,,r_ •-'lc'h "1nı_ı'ln_ •tıı ~r01' 
:ı:a ama e oıau~-u .u ouo ı r 
kendisini yaratmııs. sevmiş o 
lan, buyük harpte müttefiki O' 
lan Fransa'nın üzerine Tunu' 
ve deha başka toprakları aırrıa. 
vahi ümidiyle atılacak. Bu kO~ 
kunc bir intihardır. B. " 
Ribbentrop "İki millet yan 1' 
na olacaklardır; artık ne olıır 
sa olsun!,, diyor. 
Bakalım İtalyan milleti .. bJ 

intiharı kabul edecek mıd~~ 
Propaganda'nın onu Fransa r 
kin baghyacak ve harbı istiY!ı 
cek kadar degiştirmiş oldo~; 
söyleniyor. Bu doğru deği1d1 

Nümayişler, resmi geçitle 
ve nutuklar, ve şu meşhur "d~ 
mokrasilerin harp arzusu" ne 
vinden bir takım yalanlar, a ' 
zerinde bir miktar tesir yapını' 
olsa bile bu tesir geçicidir: c~ 
geç hakikat ona gorünecektl 

ftalva'nın tabiiyeti, bizı11 
kont Ciyano'nun tabiriyle"/.~ 
rupa'nın hayatmı teşevvüş e, 
den cözülmesi gerekli düğiırıl, 
ler •. den biridir. Diğerleri /. 
vusturya, Çekoslovak ve J>.f' 
navutluk duğıimleridir. Bu d~ 
ğümlerin, kan dokülmeden c 
ziilcceğini umalım: ve pakt11 iddiası hilafına şimdiye kad~. 
hic bir karar vermiş olmıyan~, 
talyan milleti bundan ilk se 
nen olacaktır. 

General Paul Azan -
1 J.c ]ournı 

yahut kendisini kaldırıp pencereden aşağı alacak· 

h: 

"Ben belki dünyanın en aşağı insanıyım... Ne 

kendime, ne başkalarına lüzumum var .•. Bir an evel 
hesap kesmek en iyisi!" diyor, fakat bir taraftan da, 

kafasından geçen bu tasavvurlarla Macide'yi teh· 

dit ettiğini sanıyordu. 

Yavaş yavaş mırıldanmağa başladı: 

"Hakkın var Macide .•• Ben Bedri'nin yanında 

biraz kalıp onun insanı bağlıyan arkada§lığını ve 

alakasını görünce kendimin ne olduğunu unutuver
miştim. O, bir çok şeyler söyliyerek benim tamamiy

le fena bir adam olmadığımı ispat etmeğe çalı§tı •.• 
Bir an için inandım. Şimdi görüyorum ki hepsi ve• 

hiın! insan neyse o ... Hakkın var ••. Belki de Bedri'

nin o §irret ve mızmız ablası Mediha ile ayni hamur

danız •• Seninle yollarımızın ayrılması lazım. Ben bu 
içimdeki mehin şeytanı bir mnddet daha gezdirir ve 
sonra her §eye bir son veririm .•• Niçin seni beraber 

ıürükleyeyim. Ne kadar ayrı insanlar olduğumuz 

meydanda •• Bütün bu farklara rağmen seni böyle 
çılgınlar eibi sevişim de her halde bu şeytanın bir 
oyunu olacak •. Sonra herşey günden güne daha fe· 

na oluyor •• Şimdiye kadar asla yapmadığım, yapa
cağımı aklıma bile getirmediğim işler oldu. Ben se· 

nin yanında böyle uzanıp sahici bir insan gibi söz· 

ler söyliyecek bir mahluk değilim... Ah Macide •.• 
Daha bir çok şeyleri bilmediğin halde hükmünü 

verdin .•• Halbuki senin bu akşam gördüklerin hiç· 

ti ••• Hatta ben böyle yapmakta biraz da mazurdum. 

Kendimden iğreniyordum. Buna tBhammül edemi· 

yerek bütün insanları da kendim gibi iğrenilecek 

(Sonu uar) 
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İktisadi devlet teıekkülleri: 

1 
Endüstrileşmede türk sistemi ~1 . 

l•mail Hu•rev TôKIN U Diş • ve yemış 
lnsan suluca bir teftaliyi ısırdığı 

"~kit - suyu çeneden atağı aksa 
hıle - ditler ve dit etleri adeta bir 
keyif duyarlar. Sade ıeftali değil, 
h.er Yemiı, ditlere az çok keyif ve -
rır. Kaysı ve ıeftali gibi ağıza aıi
nııyacak kadar büyük olmıyan ye
~itler, mesela kiraz ve çilek bile a
gı2 içinde çiğnenirken ditler bun
dan haz2ederler. 

Şimdiye kadar, yemiılerin ditle
re böyle hoınutluk vermeaini, onla
rı~ Yumuıacık olmasından dolayı 
dıılerin zahmet çekmemesine ham
lederdik... Bir taraftan da marsil
Y.alı dit hocasının meıhur diı naza· 
rıyesi fikrimizi tasdik ederdi. Hatı· 
~nızdadır ki, bu hocanın nazariye
•~n.e göre insanların dişleri çürüme· 
·~ ılk ataları gibi çiğ et yememele
~•nden, kemik çiğnenıeği unutma· 
arından ileri gelir. Medeni İnsanla
rın çorbalara ve yumutak yemekler" :~ğbeti arttıkça diıler de vazife
) erını unutmutlar ve çürümeğe bat· 
anııılardır. Ditlerin timdi yumu· 
f~k. Yemeklerden hoşlanmaları da 
ÇUrük olmalarındandır. 

Diılerin ç.orbalardan ve yumu· 
!a.k Yemeklerden hoılanması belki 
~a.rsiJyalı hocanın dediği gibi çÜ· 

ltllrtıüı olmalarındandır. Fakat diş-
e • 

b rın Yemitlerden hoılanmasına ae-
f ep baıka şey olduğu pek iyi, pek 
hence meydana çıkıyor. Bunu bize 
d~b?r. veren amerikalı meıhur bir 
•ıçıdır. Adını merak ederseniz o

~u da aöyliyeyim: Milton Teo. Han-
e. Arnerikan ditçilerin ustalıkları 

~aten. meıhur olduğu gibi, bu meı· 
.. ur dııçinin aöyledikleri vitaminler 
Uzerin ld ~ . . k d" • . e o ugu ıçın en ısıne ınan-

ntanıağa hiç bir sebep yoktur. 
.. Bu nıeıhur ditçinin zihninde yü
~ltüğü muhakeme de pek makul

Ur: mademki C vitamini olmayın· 
ha İnsanda pek ağır bir ağız ve dit 
astahğı, iskorbit oluyor, O halde 

~emeklerinde fazlaca C vitamini 
ulununca ditlerin çürüğü bakalım 

:e olacak?... Bir taraftan da ma
"~ltlki D vitamini kireçle fosforun 

ucudu d . • . 1 .. zu I nıuz a ıte yaraması ıçın u-
k" nı Udur ve mademki diılerde de 
ıreçle fosfor çoktur, bunlardan da 

Yeıneklere çokça katılırsa bakalım 
ne olacak? 
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yü:derce dişleri çürümeğe baılamıı 
çocuklar Üzerinde pek güzel tecrü
beler yapmış, yani onlan laboratu
vara kapatarak değil C ve D vita· 
minleri bol feyler yedirerek ve içi'-

rerek... Çocukların bu tecrübeden 

Önce diıleri çürürken tecrübe üze· 

rine çürümelerin hepsi dunnuı. Dit· 
ler birer inci gibi olmuılar. 

Diıler için lüzumlu olan C vita
mini yemitlerde çok olduğu için 
0 nlara bol bol yemiı yedirmif. Va
kıa kırmızı biberde o vitaminden 
Pek çok vana da çocukların ditleri 
hatın için bile onu yemeğe razı o
lamıyacaklarını kolayca tahmin e -
dersiniz... Y emiıler arasında da bu 
\'itamin cihetinden en zengini por
takal olduğundan çocUklara çokça 
Portakal suyu içirmiı. 

Aklıllı diıçinin, ditlerin aağlığı 
İçin tertip ettiği yemek listeai ıöy
ledir: 

Günde 220 gram portakal suyu, 
dit etlerinde hastalık varsa 300 
itam. Süt 220 den 1000 grama ka
dar, tereyağı 40 tan 60 grama ka -
dar, yumurta birden ikiye kadar. 
Bunların üçü de D vitamini bulmak 

1111&. 

için. Günde bir salatanın yansı, hiç 
olmazsa dörtte biri, bu da her ço
cuğa büyümesi için lüzumlu olan A 
vitamininden bulmak için... Fakat 
çocuğun güzel vücutlu olması için 
et yemesi de lüzumlu, ondan da 
günde 100 den 225 srama kadar .•• 
Yemek aebzesiz olmaz. ondan da 
günde 350, 450 ıranı.... Tatlısı da 
ayn .•• 

Amerika'da ve Avrupa'nın bazı 
memleketlerinde yemiılerin mev· 
simlerinde suyunu çıkararak aakla
mak adet olduğundanberi oralarda 
portakal auyu her mevaimde bulu • 
nur. Bizde portakalm kendisi hayli
ce devam ederse de, bulamadığınız 
zamanlarda C vitamini yüzünden 
tasa çekmeğe lüzum yoktur. Batka 
yemiılerde de ondan bulabilirainiz. 
Yüz gram yemitte, C vitamininin 
maddesi olan aaitaskorlikten mili· 
gram hesabiyle : 

Portakalın kabuğunda 200, için-

de 145, limonda 50, suyunda 65, çİ· 
lekte daha çok 87, kirazda 16, tef· 

talide ancak 5. Dut, arkasından kıt 
gelmese çocuklann belini kütüğü -

ne benzeteceğini söylennit ama, bu 
iıi nasıl yapacağı bilinmez, çünkü 

onun beyazında ancak 280 ölçü A 

''Türk devletçiliği memleketteki eıserleri" 
''ve 1.:>eynelmilel tesirleriyle iktisadiyatta" 
''devletçilik anlayışının en mütekamil" 
"Jlmi ve şaheseri olarak zikiolunacaktır" 

ISMETINONO 
Umumiyetle denir ki, bir memlckc - ladığı sermayeleri işletmek üzere baş

tin endüstrileşme imkanlarının vüsati katarına ikraz eden bir bankanın borç
o memlckeitn sermaye deposunun hac- !usunu sıkı bir mürakabe altında tut • 
mine tabidir. Bu hakikaten hususi ser- ması zaruridir. Aksi takdirde müra
maye mevcudu yüksek garp memle - kabesizliğin avakıbini banka kendi çe
ketleri için böyle olmuıtur. Garpteki ker. 
memleketlerde endüatrileıme hareke- ı Almanya, Belçika, İtalya, Avustur • 
ti ile hususi sermaye terakümü muva- ya gibi memleketlerde, hususi endüst
zi yürümüştür. İlk önce 18 inci yüz yı- ri müteşebbisinin zati sermayesi kafi 
lın ikinci yarısında İngiltere'de başlı- gelmemekle beraber, para ve sermaye 
yan endüstri inkılabı, kıtaya da geçe- piyasalarını hususi tasarruf erbabının 
rek şarka doğru ilerlemiş ve bu isti- serbest paraları beslemekte idi. Muh
karnette önüne çıkan memleketleri 19 telif iş sahalarından teraküm ettirilen 
uncu yüz yılın sonuna hatta umumi ve i§letilmek üzere sermaye ve para 
harbe kadar sıra ile sanayileştirmiştir. piyasalarına arzolunan münferit eş -
Garp memleketlerindeki sanayileşme- hasın serbest paraları olmasaydı ban
yi besliyen mali kaynak, hususi teşeb- kaların endüstri işlerini finanse ede -
hüsün sermaye deposu olmuştur. Bu cek menabii bulamıyacakları aşikardı. 
depo da gıdasını Avrupa dışı memle • Binaenaleyh bankalar bu serbest para
ketlerin müstemlckeleştirilmesi, geri Jarı kanalize etmek vazifesini görmüş
memleketlerde müterakim servetlerin }erdir. 
Avrupa'ya nakli, yeni yeni altın ma - Türkiye'nin endüstri tesislerini ya
denlerinin keşfi, Avrupa memleketle - pacak hususi müteşebbisleri pek fakir 
rinde toprak rantının süratle yüksel - olduğu gibi bunları besliyecek serma
mesi ilh. gibi kanallardan temin et- ye ve para piyasaları da pek kuru idi. 
miştir. Sermaye ve para piyasalarında iş ara-

vı.tamini vardır. Ahududunun o gü- T" k" e' · b" b k 'k" asırlık e ur ıy nın ır uçu ı ı • yan serbest tasarruf paraları yoktu. 
zel yemit elinize geçerse, ba.kmız 

onda limon derecesinde C vitamini 
bulursunuz. Kavunda 20, karpuzda 

konomik mazisi, bir yarı müstemleke Bir müteşebbis, sermaye bulmak için 
tarihi olduğundan memlekette semıa- obligasyon, esham ihraç etse, kim bun
ye, türk müteşebbisi elinde değil, kıs· lan alacaktı. Bir iki hususi banka an
men yerli ekalliyet unsurlarının kıs - cak ve mahdut nispette ticari icler ü-

ancak 7. Elma ile armut vitamin ba- :ı men yabancı müteşebbislerin elinde zerinde muamele yapıyordu. Bu tica-
kımından nafile. Hele taze üzüm C t 1 d 1 tt h · e op anmış ve evam ı sure e arıc ret de dış ticaretti. 
vitamini cihetinden pek yayadır, 

ancak 4 miligram, kuruaunda o da 

kaybolur. Zaten vitaminler meyda -
na. çıktığından beri üzümün pabucu 

dama atıldı. Ekti erik bile vitamin

ce üzümden daha kıymetlidir. C 

vitamininden 10 miligram verirse 

de A vitamininden 2500 ölçüye ka-

dar verdiğinden çocukların hem 

büyümesine, hem de ditlerinin aai· 
lam olmasma yarar. 

Frenk üzümü müstesna, onda 50 
miligram C vitamini vardır, hele iç

ki yapmaia yarayan koyu aiyah ve 

O'Üır.,.J lcnlcııln c:insindeu bulursanız 
portakalm dörtte UÇU Kaaar bU Vl· 

taminden verir. G. A. 

Kütahya - Bahkesir 
hattı ihtilafı 

lstanbul, 1 (Telefonla) - Kütah -
ya - Balıkesir hattının inp bedelin • 
den mütevellit ihtilafı tetkik etmek 
üzere vilayette toplanan Yunanistan'
ın Paria büyük elçisi B. Politis ile Si 
nop mebuıu Yusuf Kemal ve bir al • 
man mütehasaıadan mürekkep üç kişi
lik hakem heyeti toplantılarına devam 
etmektedir. 
Öğrendiğime göre hükümetimiz bu 

inşaat için şimdiye kadar 64 milyon 
Rayş marklık tediyede bulunmuştur. 
Alman şirketi 20 maddeye dayanan 
bir istek listesi vermiştir. Bu listede • 
ki miktar bir takım faizlere istinat et· 
tirilerek yükseltilmekte ve hükümet
ten daha 7 milyon lira para istenmek· 
tedir. Hakem heyeti mesaisine devam 
ederek varacağı neticeyi hükümete ar
zetmek üzere pazartesi günü Ankara
ya hareket edecektir. Kati netice An
kara'da tesbit olunacaktır. 

Adapazarı noterliği 

taşınmıştı. İnkılap hükümeti, memle -
keti saltanattan ve istiladan kurtardı- Memleketi endüstrileştirmeğe yarı-

yacak sermayeyi başka bir menbadan 
ğı zaman sermaye hazinesi boşaltı! • tedarik etmek lazımdı. Bu menba dev-
mış harap bir yurt buldu. Milli hususi let hazinesi oldu. Fakat bu menbadan 
sermaye cılızdı. Memleketi yeniden 

piyasanın icaplarına göre serbest isti· 
kuracak takatte değildi. Hepimizin 

fadeye devletin mali formaliteleri ma
bildiği gibi, yeni devlet üzerine aktif niydi. Hazine kaynağından gelecek 
bir vazife aldı. Milli hususi teşebbüsü sermayeyi ticari icablara uygun olarak 
te1tvik ve himaye etmekle beraber 

:ı endüstriye kanalize edecek mütevaasıt 
memleketin inşa işine kendisi de işti-

teşekkü]]ere ihtiyaç vardı. Devlet bu 

~~:~:~k ~~:~~r ~~:~~e~~;:1~~r~~~~~ke: ihtiyacı kurduğu bankalarla karşıladı. 
Sanayi ve Maadin bankası, Sümerbank, 

taki muvaffakiyetinin nümuneleridir. 
Etibank, Denizbank gibi mali teşek -

Garpte endüstriyel tesis ve işlet- küller, devletin ekonomik işlere hazi -
melere sermaye tedarikinde zamanla i- nesinden tahsis ettiği sermayeleri, ti
~i ~i~tem .~üc~t bulmu?tu. ~un~n biri cari bir zihniyet ve teşkilatiyle iş şu· 
ıngılız, dıgerı alman aıstemıydı. En • belerine tevzi edecek müesseseler ha -
.. u~r -'--ı·..ı-:- ~·'- '--'1-:~ unae aanyeı.'C r!rner. ,.,._._..,.. .. 
memıeket olan ngıltere de hususı sı- b" d k" d .. · ı · k k · ı • ·· bb" "k k b' • ız e ı en ustrı eşmenın ara ten, a -
naı muteş~ ıs, Y~ ~e ır zatı ~erma- man ve ingiliz sistemine benzemez. 
ye rezervıne m~lık_tı. Ya~ancı ~ır ser- Buna biz Türk sistemi diyebiliriz. 
rnaye menbaına ıhtıyaç hıssetmıyordu, T '" k . · baz · 'h 1 1 d 

• bb" ı · · k d' • ur sıstem1 ı ıstı a e er e ge-
sınaı teşe us erını en ı zatı mena - . a· d ~ - 1 D 1 · 1925 d k d 
b"" d · d k 1 k d" çırme ı egı . ev etın e ur u-un en beslıyor u. Ban a arın re ı v • M d" b k "d 
faaliyeti umumiyetle dış ticaret mu - g_u san~yı v~ ~a ın a? ası, ı are -
aınelelerini ve müstemleke işlerini fi- sındekı en_dustrıye. kredı ver~~kle be
nanse etmeğe inhisar ediyordu. En- r~ber fabrıkal~rı bızzat kendı ıdare :
düstriye sermaye bulmak maksadiyle dıyordu. Fabrıkaların h~ ~adde mu-

. bl' 1 h · bay.aatı, satış, personel ışlerı bankada 
sanayı o ıgasyon arı ve es am emıs- . . . 

l ·ıh k"ll · t ·· tm toplanmıştı. Fabrıkalarının şahsıyetı yon arı ı . şe ı en aammum e e - h .. . . . b' · 
mişti. İgiltere'de endüstri şirketleri - u~m~yesı yoktu. Her h~n~ı ır pıya-
nin kurulması bankaların endüstri iş- sa ıhtıyacını karşılamak ışı bankanın 
lerini finanse 'etmeğe başlaması 1879 tasvibine tabiydi. Fakat ekseriyetle bu 
dan itibaren başlar. Uumumi harpten tasvip ~.stihsa~ edilinceye kadar piyasa 
sonra İngiliz sermaye piyasası hakkın- tahavvul etmış oluyordu. 

~1111 Yanhıhklar -... ... ... 
::: ... :: 

-lstanbul'da en fazla hasılat ve : 
gülme reltoru yapan Şekisperin : 

Kocaeli baro reisi B. Eşref Danakul 
Adapazarı noterliğine tayin edilmiş -
tir . 

da yapılan bir tetkikte demir, kömür, Endüstri işlerine yeni bir hız ver · 
gemi, makine, deri, tekstil endüstrisi mek istiyen devlet, 1933 de Sanayi ve 
gibi büyük sanayi ünitelerinin münfe- Maadin bankasının yerine kaim olmak 
rit ve ailelere ait teşebbüsler olduğu üzere sanayi kredi bankasiyle sanayi 
görülmüştü. Halbuki ancak 19 uncu ofisini teşkil etti. Fakat devlet, bu ye
yüz yılın ikinci yarısında endüstrileş- ni teşkilatın kafi olmadığını görerek 
mi:ı. olan Almanya'da endüstri teşeb - her iki teşekkülün yerine geçmek üze
büslerinin mali kaynağını, müteşebbi- re 3.6.1933 de 2262 numaralı kanunla 
sin yalnız zati sermayesi değil, ayni Siımerbank'ı kurdu. Sümerbank kanu
zamanda ve en büyük kısmı itibariyle nunda yeni bir ruh hakimdi. Bankanın 
bankalar teşkil etmiştir. İngiliz hususi bankacılık işleriyle evelki teşekkülle
endüstri müteşebbisine kıyasen az za· rin yaptığı fabrikacılık işleri biribi -
ti sermayeye malik olan alman müte - rinden ayrılıyordu. Kanunun 11 inci 
şebbiai, endüstriyel tesis ve işletmele- maddesi, bankaya idare ettiği fabrika -
rinde sermaye ve:: para piyasalarından ları şirketler haline ifrağ etmek vazi -
mali vesaiti bankalar vasıtasiyle bul - fesini yüklemişti. Banka, kanun hük
muştu. Hususi sermaye ile (umumi - mü mucibince teşekkülünden sonra 
yetle aksiyoner §irketler halinde) te - fabrikaları sıra ile şirketler haline 
şekkül etmiş olan bu bankalar, endüst· koydu. Bundan maksat, devlete ait sı
ri müteşebbislerine tahvilat ve esham nai teşebbüsleri faaliyetlerinde müsta
ihracı veya bur.a tavassut yoliyle ser- kil bırakmak, kendilerine mesuliyet 
maye piyasasından uzun vadeli tesis ve ticari karakter vermekti. Bankanın 

... ... 3 perdelik büyük komedisi -

Halkevi orkeıtra heyeti muallimleriyle bir arada 

Edirne halkevi orkestrası 
güzel bir konser verdi 

Edirne, (Hususi) - Edirne Halk-, Trakya' da gördüğü kalkınma hare .. 
evi orkestrası dün akşam Edirnelilere ketlerinden uzun boylu bahsetmiş ve 
fevkalade zevkli saatler yaşatmıştır. bu arada eski ve yeni şiirlerinden ba
Orkestra heyeti Edirne Halkevinin ı:ı parçalar okuyarak çok alkışlanmış
ötedenberi en faal bir koludur. Bir tır. 

taraftan müzik hevesini gençler ara- Sonra general Kazım Dirik de al. 
sında yayan, diğer taraftan da halkın kışlar arasında kürsüye gelerek Halk 
musikiye olan ihtiyacını karşılama evlerinin, halkın ve gençliğin yetiş. 
gayesini güden musiki kolunun bil - mesindeki ehemiyetli rolünü tebarüz; 
hassa bu seneki çalışmaları çok verim ettirmiş ve Halkevlerinin muhitlerin
li olmuştur. Bu konserde Edirne'de de ancak böyle engin bir samimiyet 
bulunan Halkevleri Müfettişlerinden havası yaratmakla hakiki gayesine u
Behçet Kemal Çağlar'ın konferansı ]aşabileceğini çok kuvetli ve heyecan
ve onu mütealCip general Kazım Di- lı bir lisanla anlatarak dakikalarca al
rik'in yaptığı bir konuşma gecenin 
hararet ve heyecanını bir kat daha ar
tırmış bulunuyordu. 

Korodan sonra kürsüye çıkan Ke
mal Çağlar Halkevlerinin maksat ve 
gayelerini kısaca anlattıktan sonra 

kışlanmıştır. 

Bunu orkestranın bir saat kadar aü-
ren konseri takip etmiş ve Edirne 

Halkevi böylelikle müstesna gecele .. 
rinden birini yaşamış ve yaşatmıttır. 

Sinop halkevlileri Samsunda 

Sinop ve Sam•un Halkevlileri bir arada 

Samsun (Hususi) - Sinop ltalkevi temsil kolunun yaptıiı aeyahat 
iki halkevi gençlerinin kaynaımasını ve unutulmaz dakikalar ıeçirme
lerine vesile oldu. Sinoplu misafirler ıehrimizde üç temail verdiler, ve bü· 
yük baıarılar gösterdiler. Sinoplu gençler burada halkevimiz tarafından 
misafir edildiler, parti tarafından ıereflerine bir ziyafet verildi. 

§ ... ... 
~ ... ... ... ... ... ::: ... ::: ... 
§ ... ... ... ... ... ... ... ... 

Şehir Tiyatrosu § - ~llllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ sermayesi , sen::t iskonto etmek, muh • bu yeni şekilde rolü, ancak bir finans-
: Senenin en muazzam eseri : telif şekillerde ikraz.at yapmak sure - man ve mürakabeden ibaret kalıyordu . Artistleri tarafından 

bu gece 21 de 
Solinos Reşit 
Ejyon Sait 
Efcsli Antifalos Kemal 
Siragözalı ., Talat 
Efesli Dramya Hazım 

Siıagözalı ,. Vasfi 

: = _ tiyle para piyasasından kısa vadeli it· Bet yıllık proğram mucibince ayni 
N E V Y Q R K : letme sermayesi mobilize etmişler ve mevzular üzerinde çalışan teşebbüsle-- : hususi müteşebbisin kafi gelmiyen za- rin adedi artınca ve yeni teşebbüsler - -- -- -=- S E R G I• s ı· : ti sermayesini munzam yabancı vesait- ortaya çıkınca devlet, iktısadi tcşek-

E : : le tamamlamış1.crdı. Bu itibarla Al • küllerini daha rasyonel bir idareye ta-
: Bükreş'te 3 gün otel ve yemek : manya'da endüstrileşme hareketinde bi tutmak lüzumunu duydu. 17.6.1938 

: : Roterdam'da ı gün otel ve yemek : bankaların büyük rolleri olmuştur. Al- tarih ve 3460 numaralı kanunla bir ta-

mektedir. Halbuki mürakabe heyeti de ı muklu fabrikası böyle değildir. Bunun 
ayni işle muvazzaf olduğuna göre mü- mütehavvil masrafları sabit masrafla • 
esseseler iki katlı bir mürakabeye tabi rından yüksektir. Bu fabrikalar de • 
olmakta ve bankaların bankacılık fonk vamlı surette değişen bir piyasa ile iı 
siyonu deyure ortadan kalkmaktadır. görürler. Piyasadaki tahavvüller, mo
Hakikatte vaziyetin şöyle olması icap da değişmesi, sezon ihtiyacının değit
ediyordu: kanun, mürakabe ve teftiş mesi, konjonktur değişmesi gibi hare
işini mürakabe heyetine bırakacak ve ketlerdir. Bunları süratle takip ve 
bankalara da müesseseler halinde bir • bunlara süratle intibak lazımdır. Aksi 
leşmiş fabrikaların finansman işini ya- takdirde rakipler tarafından piyasa • 
ni miıesseselerle memleketin sermaye dan sürülmek tehlikesi baş gösterir. 
ve para menabii arasında tavassut Bu tahavvüllerin kemmi hacmi de mü
fonksiyonunu tahsis edecekti. Ban - tehavvildir. Tahavvülün kemmi vazi
kaların bankacılık rol ve karakterini yetine göre işletme sermayesi (yani it 
tebarüz ettirecekti. Bu şekilde mües- ücreti tediyatı, ham madde mübayaatı 
seseler, bankalar ve mürakabe heyeti, ilh.) ihtiyacı da değişir. Piyasanın bu 
unsurları biribirlerini karşılıklı itmam insiyaki hareketlerini evciden hesap 
eden bir sistem içinde kaynaşmış ola- etmek, bilmek kabil olmadığından sa. 
caktı. Kanunda bu ruhda tadilat yapa· bit bir bütçe ile iş görmeğe imkan yok
rak sisteme rasyonel bir şekil vermek tur. Tahavvüllerin icabettirdiği ser • 
lazım gelmektedir. maye ihtiyacı sabit bütçenin hudutları 

Son zamanlarda umumiyetle şu fik- dışına taşar. Piyasanın ani talepleri 
ri ortada görüyorµz: devlet, banka sis- tediye formalitelerinin in tacını bekli
temi yerine "idare", "ofis" şeklini tat- yemez. Devlet tarafından kurulmuş 
bik etmelidir. Meseıa devlet demir yol• fabrikalar münhasıran devlet sipariş • 
lan idaresi gibi. Fakat devlet serma - leri üzerine çalışmış olsalardı belki 
yesiyle teşekkül etmiş fabrikalar yu - mülhak bütçelerle idareleri kabildi. 
karıda da söylediğimiz gibi bugün fi • Halbuki yalnız Sümerbank fabrikala -
len muhtar müesseseler, idareler ha - rının satışlarının % 80 ni piyasa ihti
lindedir. Faaliyetlerinden kendileri yaçları içindedir . 

§ ... ... 
E ... ... 
§ ... ::: ... :: ... ... ... ... 
::: ... 
::: ... 

Balta zar Behzad 
Anjclo Mahmut 

· Pinç Galip 
Biı inci tacir Hamdi 
l;:itıci .. 
I <iriy::ına 

Lücyana 
Miranda 
Em=jya 
Lusi 
Uiak 
Mc"nur 

Muammer 
Neyi re 
Cahidc 
N•vin 
Ş;uiyc 

Samiye 
Necdet 
Mahfi 

: : Nevyork'ta 14 gün ikamet _ man endüstrisi, alrran bankalarının e- raftan devlet sermayesiyle kurulmuş 
: Paris'te 3 gün otel ve yemek : seridir. teşebbüslerin mürakabesini yapacak 

E : Athmtiğin en güzel vapurlarında: Avrupa'd.a İngiliz sistemine yakın bir uzviyet vücuda getiriyor, diğer ta
- : yemekli ve yataklı kamaralar : memleketler F~ansa, Hollanda, alman raftan da devlet teşebbüslerini mev -
E : Bütün amaraflar dahil _ sistemine göre sanayileşenler Belçika, zularına göre hususi hukuk hükümle -
- : : .\vuıturya, ltalya'dır. Anla§ılıyor ki, riyle idare olunur mali ve idari muhta-: = 390 1 i ra = zati sermayece zengin olan memle • riyete malik ve mesuliyetleri serma -
: : E Ketlerde bankalar endüstri işlerine yeleriyle mahdut ticari müesseseler -- -- ------- -- -= -- -- -

Ayrıca cep parası temin 
edilmiştir 

kayıtlar 15 haziranda 
kapanıyor 

... -

: giritmemişlerdir. Zati sermayece fa • halinde birleştiriyordu. Bu yeni vazi
: kir memleketlerde ise bankaların en - yete göre devlet endüstrisi şöyle ka -
: düstricilik faaliyeti hareketli olmuf - dcmlcşmektedir: 1 - Müesseseler ha -
- tur. Bunun neticesi olarak alman siste- linde birleşmiş fabrikalar, 2 - Banka -
: mine göre endüatrileşmit memleket - ]ar (Sümerbank, Etibank, Denizbank), 

E ...._. A T T A : lerde endüstri işleri bankaların sıkı 3 • Mürakabe heyeti. Fakat yeni ka -§ Yenitehir U l US ıinemaımda § 
... -
~ Bu temsil için numaralı bilet - : i ler sabahtan itibaren sinema gi- : 
- !fesinde satılmaktadır. : 

: I~ : bir kontrolü altına girmittir. Bu sıkı nunda ehemiyetli bir nokta tebarüz et-
: İstanbul Galatasaray Tl: 44914 : kontrol icabı bir zamanlar bankaların tirilmemişti. O da bankaların fonksi -

ve Ankara'da Ulus sinemasında : istibdadından şikayetler bile ititil - yonuydu. Kanunun 35 inci maddesi, 
Sait Çelebiye müracaat edilmesi. : mittir. Fakat şu aıikardır lı:i, borç ola- bankaların fonksiyonunu yalnız müra

llllllllllllllllllllllllll I;: rak 1ermayc ve para piyasasından top- kabc ve tcftiıten ibaret olarak göster· 

mesuldür. Fakat bir farkla. Mülhak Devlet sermayesiyle kurulmuı ban
bütçe ile idare olunmuyorlar. Piyasa - kalan yalnız devlet tahsiaatiylc ça • 
daki her hangi bir ticari teşebbüs gibi hştığı fikri de vakıaya uymamakta • 
çalışıyorlar. dır. Bu bankalar hakikaten tesis itleri 
Fabrikaları devlet demiryolları gibi için devlet sermayesini kullanmakta • 

idareye imkSn yok mudur? Mülhak dırlar. Fakat fabrikaların muhtaç ol • 
bütçeli devlet demiryollariylc devlet duğu işletme kredisini piyasadaki 
sınai müesseseleri arasında bünye bankalardan tedarik etmektedirler . 
farkları vardır. Bunlardan birini teba- Hatta kendileri disponibl olmadıkları 
rüz ettirelim. Sabit masrafları müte - zaman Merkez bankasından reeskont 
havvil masraflarından pek yüksek olas kredisi de almaktadırlar. Türkiye'de 
devlet demiryollarının veya buna ben- sermaye ve para piyasaları zengince 
zer amme hizmetlerinin mali temelini olsaydı bu bankaların tahvilat ihracı 

bir bütçe ile tahdit kabildir. Bu teıeb- ve esham cmsyonu suretiyle devlet ha
büsler mütehavvil masraflarını umu • zinesine yük olmadan tesis kredileri 
miyetle günlük cari muamelelerinin bulmaları da kabil olurdu. Memleke • 
gelirinden karşılarlar. Bunlarda de - tin iktısadi refahı gün geçtikçe yük -
vamlı ve inhisar mahiyetinde bir ka • seldiğine göre bunun ileride mümkün 
zanç kaynağı vardır. Halbuki bir pa - olmıyacağını kim söyliyebilir. 
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r llay program, nizamname 
adillerini iHilakla kabul elli 

Hesap encümeni raporu kabul edi ld i 
(Ba§ı 1 inci :>aylada) 

Program projesinin müzakeresi 

Bundan sonra programın müzakere -
sine başlandı. Eveıa methal kısmı o -
kundu. General Ahmet Yazgan (Urfa) 
bu methal kelimesinin giriş olarak dü
zeltilmesini istedi, bu teklif kabul e -
diJdi. 
Söz alan Kazım Nami Duru (Manias) 

burada geçen Kemalizm prensipleri -
nin, izah etmeden geçilirse bunun bazı 
vatandaşlarca bir tabir telakki edile -
ceğine işaret ederek dedi ki : 

··- Arkadaşlar, Kemalizm bir ideal 
değildir. Tahakkuk ettirilmiş bir ta • 
kım realitelerdir. Siyasi, iktisadi, iç -
timai, zirai velhasıl bir milletin bütün 
siyasi faaliyetine giren şeyler ?u ~e
malizm içinde dahildir. Bu vesıle ıle 
arzetmek istiyorum ki, Kemalizmin 
bütün prensiplerini bizim bünyei esa
simiz dahilinde izah ve tafsil edecek 
bir kitaba ihtiyacımız vardır. Kema -
lizmin diğer siyasi ve içtimai akide -
lerle mukayesesi lazımdır. Mesela Ke
malizm ile sosyalizm arasında ne gibi 
bir benzerlik ve mübayenet vardır ~ 
Komünizm ile Kemalizm arasında ne 
gibi benzerlikler veya mübayenet var -
dır? Bizim cümhuriyetimiz başka mem 
leketlerin cümhuriyetlerine benzemi -
yen, bizim milliyetçiliğimiz başak 
memleketlerin milliyetçiliğine benze -
miyen milliyetçiliktir. İşte bu esaslar 
dahilinde bir kitap yazdırılmasını par
tiden rica ediyorum. Diğer noktalar 
hakkında sırası geldikçe maruzatta bu
)unacağım.,, 

Emlak Bankasının kredisi 

Emlak ve Eytam l kası ve mes -
ken inşasına yapılacak ardım hakkın
daki madde müzakere dilirken Bay 
Hikmet Bayur (Mani ) söz aldı : 
"- Emlak kredisi l akkında burada 

düşünülen esas zaten t crübe edilmek 
te, yapılmaktadır, ve kanaatımca da 
bu doğru değildir. 

Bir ev inşasına, 
lursa olsun, isterse 
mes1cen şeklinde ve L rse apartman 
ve saire yapabilir. Esa maksat müm • 
kün mertebe çok bin yapmaktır1 ~u 
da tabiidir ki meskr- bedellerının, 
apartman kiralarının uzlamasını te-
min edecektir. Burada ir acaip vazi -
yet vardır. Şimdi bir amın bir evi 
vardır. Bunu rehin ed ek bankadan 
para alıyor. Bu paray sters~ kum.ar
da yiyebiliyor. Fakat ka bır hına 
yapması menediliyor. B ı açıkça bina 
yapmayı güçleştiriy~r İnşaat güçl.~ş -
tikçe de mesken ve kır pahaları yuk -
sek tutulmaktadır. Biı naleyh bura -
dan bu maddeyi kald ak lazımdır." 

Hatip, bu fıkranın k'.ıldırılmasi~le 
mesken inşaatında fay a hasıl ola~cagı: 
nı, hiç bir zararı dok :ınıyacagını ı

zah etti. 
B. Mümtaz Ôkm n'in cevabı 
B. Mümtaz Ökmen Ankara) şu ce

vabı verdi : 
"- Mevzuubahs ol n fıkra şöyle 

başlar. "Yurttaşları ev 
mühim bir prensip say 
luyor ki parti esas ola 
ev sahibi yapmayı esa 
!arak alıyor, Emla}c 
hasıran bunun için ta 
naenaleyh akar inşası 
grama, bilhassa ev inş._ 
miş bir mevzu değild 
düşünülecek şey Ank 
buhranı olan vatanda 
mlişkilat içinde çalışa 
tarını ev sahibi yapm 

935 kurultayında k. 
denin esası şudur: C 
cümenine ve parti m 
Ankarada ev yaptı 

müteaddit şikayetler 
ki: Emlak bankası pa 
menabie. akarete tah 
rada bir iki akar yı:ı 
bunlara Emlak l'>a:ık. 
l\IemurJ::ır, küçük f's: 
nu temin edcmiyorl 

hibi yapmayı 
ız . ., demek o • 

yurttaşları 

bir vazife o -
nkasını mün
f ediyor. Bi -

mamiyle pro -
ndan evci gir -
Elbette evela 
gibi mesken 
rın ve bin bir 
evlet memur
ayemizdir. 
1 edilen mad -

akit dilek en -
cezine bilhassa 
ak istiyenler 
aptılar, dediler 
,ını irat getiren 

ediyor. Anka
ranlar vardır, 

kredi açıyor. 

ve iıçiler bu -
O vakit ki ku-

Genel Sekreterimiz doktor Fikri Tuzer ve vekillerimiz 
müzakereleri takip ediyorlar 

rultay Emlak .ı.ankasının kendi mena
biini tahsisen ev inşasına hasretmesi
ni faydalı buldu. 

Nihayet memlekette akaratın 

yapılması: büyük apartmanların ya -
pılması menedilmiş gibi bir hüküm 
programda mevzuubahs değildir. Yal -
nız bunları yaptırmak istiyenler diğer 
bankalardan ve eşhası hususiyeden pa
ra bulur. Asıl ev yaptırmak istiyen 
serveti bulunmıyan; fakrı hali olan va
tandaşların yegane müracaat edecekle
ri menba Emlak bankasıdır. Onun için 
zannederim hüküm yerindedir. Tak
dir heyeti aliyenizindir. 

Durak Sakarya (Gümüşane) - Em
lak bankası şubeleri bulunmıyan diğer 
vilayetler için tedbirler alınmasını is
tedi. 

Ahmet İhsan Tokgöz (Ordu) - ar -
sa meseleleri üzerinde durdu ve dedi -
ki : 
"- Eskiden yirmi paraya, altmış pa

raya alınan yerler bugün elli liraya. 
altmış liraya çıkmıştır. Buna karşı bir 
tedbir alınamaz mı? Ben bunun ted -
birlerini Almanya, İsviçre, Holandada 
gördüm. Oralarda bir yeri mahalle 
haline ifrağ ediyor ve burası bin met-. 
reden aşağı satılmaı ve iki sene zarfın
da ~apılmazsa parasını geri ıverir. An
caba böyle bir tedbir bizde de düşün ti -
lemez mi ? ve arsaların pahalılığı yü -
zünden Emlak kiralarını indirmek 
çaresi düşünülüyor mu ? ~unların ~a
zarı dikkate alınmasını rıca ederım. 
Bu suretle mesken meselesi aşağı yu -
karı halledilmiş olur.,, 

B. Hikmet Bayur (Manisa) tekrar 
söz aldı : 

sı lazım gelen bir meseledir. Sayın 
Mümtaz Ökmen arkadaşımızın bura
daki imar işleri hakkındaki dilekler 
müzakere edilirken istediklerimizi 
serbestçe söyliyebileceğimizi söyleme 
leri çok yerindedir. Bittabi arkadaş -
lar, bu mesele üzerinde icabettiği ka
dar konuşulacaktır. Yalnız bugün i -
mar işleri muhtelif kasaba ve şehirle
rimizde memleketin imarı ve inkişafı 
hususunda hız almış olan bu imarı 
besliyecek sermaye menbaları hiçtir. 
Ve bu meselede bir çok şehirlerimizde 
imar işleri duraklamıştır. Veya plan 
tatbikatı geri kalmaktadır. Yarın di
lekler konuşulurken memleketin ima. 
rına müteallik bu dava üzerinde mem
lekette sermayenin seferber edılmesi 
ve işe konması hakkında bir karar alı
nırsa o zaman bize denilmezmi ki, 
parti programında inşaat için karar 
alınmıştır. Ev inşaatı için alınan ka
rarla ve parti programiyle bugünkü 
hali fili tezat teşkil ediyor diye bir 
teklif karşısında kalacağımızdan kor
karım. Onun için kasaba ve şehirler
deki imarı besliyecek ve hızlandıra -
cak şekilde maddeler konmasını ve 
Ankara gibi büyük şehirlerde olduğu 
gibi diğer şehir ve kasabalardaki imar 
hareketlerinin beslenmesi kanaatin -
deyim. İç Anadoluda imar için gayet 
güzel adımlar atılmıştı. Bankalar ka
nununun son tadilatiyle ancak Em
lak ve Eytam Bankasının bu işle ala
kadar olup diğer bankaların para ver
memesi bu itirazı doğurmuştur. İşte 
bu maddenin ve fıkrasının tashihini 
istemek zaruretini bundan dolayı duy 
dum. Memleketin imarına hadim di
ğer inşaata yardım edilecektir, kaydı
nın konmasını onun için rica ederim. 

"- Bu maddede eski yapılan gayri 
menkul üzerine yeni akar yapmıya tah 
sis edilmemek şartiyle kredi açılır 
cümlesi sarahaten gösteriyor ki bir a- Evela mesken ..• 
dam bankadan emlaki mukabilinde pa- Mümtaz Ökmen (Ankara) - Ar -
ra alabilir. O parayı istediği yerde sar- kadaşlar, ikinci fıkra doğrudan doğ -
fedebilir. Fakat yeniden ev yapamaz. ruya Emlak bankasının şahsiyetine 
Demekki mesken buhranını hafiflet - ait fıkradır. Yani parti bu fıkra ile a-
miye tahsis edemez. Hiç olmazsa bu . 
fıkranın kaldırılmasını teklif ediyo - karat ve büyük binalar ınşaatını men

eden esasi bir hüküm koymuş olmu-
rum ve bunun için de bir takrir veri - k 

b" yor. Müsaade buyurursanız te rar o-
yorum. Umumi surette bu şekil . ı~a kuyayım: (Partimiz esası dar olan 
yapılmasını yavaşlatan bir ~ekıldır. emlak kredi sermayesini attırmağa e
Bilhassa böyle bir şeydir. Emlake tah-

hemiyet vermekle beraber şimdilik 
Sis edilmiş bir paranın behemahal em-

Emlak Bankası sermayesinden meL 
lake sarf edilmemesi için bir kayıt var- kenlerin istifade etmesini esas tutar.) 
dır. Bu doğru değildir. k 

Program ve nizamname encümeni 
namına Mümtaz Ökmen (Ankara) 
Bu tatbikatta da böyledir. Dün Emlak 
bankası müdürü encümende idi. İzah 
etti. Menedilmiş olan şey sadece apart
man ve akarata aittir. Bir insan ev yap
tırırken ikinci bir evin varmıdır diye 
Emlak bankası müracaat edene sormu
yor. 935 kurultayı dilekle;i ~et kik edil
diği zaman bunun umumı d~lekler ~e
yanında olduğu görülecektır. Ene~ -
men de bunu değiştirmiye lüzum gor -
memiştir, aynen koymuştur, takdir h~
yeti aliyenizdir. Ve icap eders~ ~ah
ye Vekili heyeti aliyenizi daha ıyı ten-
vir edebilir. 

inşaata yardım 

Galip Demirel (Afyon) - Programı
mızın bu maddesindeki münakaşa 
mevzuu olan fıkra üzerinde durulma-

Yani bugün esas Emlak Ban asının 
mevcut olan sermayesi ancak mesken 
inşasını temin edebilecek miktarda 
göründüğü için evleviyetle bunu ka -
bul ediyoruz. Fakat, bu memlekette 
umran, inşaat yapılamaz demek değil
dir. Bu memlekette umrana, inşaata 
'en büyük ehemiyeti veren sizin par
tinizdir. Eser meydandadı r. 

I ki ayrı vaziyet 

Recep Peker (Kütahya) - Arka -
daşlar, Mümtaz Ökmen arkadaşım 

maksadı iyi izah etti. Ben biraz daha 
aydınlatmağa, biraz daha genişletme
ğe çalışacağım. 

Kurultayda Hatay delegeleri 

Bunun iki renkten iki bakımı var
dır: biri ameli bakımdan, öteki içti
mai bakımdandır. Ameli bakımdan 

Türkiyede kredi fonsiye ihtiyacını 

tatmin edici, Uzun vadeli, az faizli 
bir kredi teminine imkan bulunama -
mıştır. İşte Parti bu esası umde farz
etmiş ve devletin uzun zamanda öde
necek az faizli bir kredi fonsiyeyi bu
lup bu ihtiyacı karşılıyacak bir ser
maye olmak üzere vaktiyle Eytam bi
rikintisi paralardan vücuda gelmiş o
lan bu bankayı esaslı bir müessese o
larak göze almalıdır. Bu müessese 
sayısı mahdut olan parayı ale lıtlak 
bütün inşaata kredi ile verirse bun -
dan hası l olacak mahzur nedir? E l
bette sayısı belli olan bir parayı inşa
at yaptıracak vatandaşlara verirken 
hem ev, hem apartman inşaatını karşı 
lıyacak bir genişlikte mi yapmal.ıdır? 
Yoksa türk vatandaşını ev sahibi, top 
rak sahibi kılmak gibi içtimai bir sa. 
haya mı hasretmelidir? B urada bu su-

Kurultay azaları müzakereleri tak ip ediyor 
alin cevabını verirken geniş mikyasta 
hem ev, hem apartman inşaatına has
redelim dersek iki mahzur birden 
kendini gösterir. Birisi bütün vatan
daşı ev sahibi kılmak imkanı kalmaz. 
Sonra da, parası ile kendine hazır bir 
şey temin eden insanlar kütlesini 
halkedip, beslemek içtimai ve siyasi 
bakımdan bir milletin durumu için 
faydalı ve pratik bir şey olmaz. Bi -
naenaleyh bu maddenin ruhu, tedvini 
esnasındaki müzakerelerin neticesin
de, bu esaslardan mülhem olarak tes
bit edilmiş olduğu için partinin bir 
evelki kurultayda tesbit edilen bu e
sasa bağlı kalmasında partinin ısrar 
edeceği tabiidir. 

Herkese bir ev .• 
Hikmet Bayur arkadaşımızın ikinci 

meselesine gelince: mademki çok in
şaat mesken sahiplerine tesir ediyor. 
O halde bir defa mesken sahibi ol -
muş olan vatandaşa, meskenini ipotek 
yaptırarak, Emlak Bankasından kre
di alması yolunu kapı yalım, diyor; 
yanlış anlamadımsa. Bence arkadaş -
lar bu başka bir bakımdan mahzurlu· 
dur. Bir.çok vatandaşlar vardır ki dün 
ya varlığının temelini evi teşkil eder. 
Ev sahibi olmuş bir vatandaş, servet 
sahibi olmuş demektir. Bunu icabın
da paraya kalbederek bu sermaye ile 
bu vatandaşı kendi olurundan başka 
bir ev sahibi etmektense diğerine ye
ni bir ev yapması imk nını mın t -

mek dalia faydalıdır. 

Bununla beraber ev sahibi olan va
tandaşları da kredi bulmak imkanın
dan mahrum etmemek için aynı za -
manda bankanın operasiyon kıymeti
ni mahdut bir çerçeve içine sokma -
maktır. Bunun için bu fıkra ilave e
dilmiştir. Maddenin değiştirilmesinin 
doğru olmadığı kanaatindeyim. Mad
de olduğu gibi kalmalıdır. Çünkü 
maksada ve politikamıza uygundur. 

Doktor Yusuf (Kırşehir) - Madde 
nin kalması mütaleasında bulundu. 
B. Hikmet Bayur yeniden söz aldı: 
"- Bir defa şunu söylemeliyim ki 

ben mevcut ev veya emlak üzerinden 
kredi açılmasın demedim ve böyle bir 
şeyi de hatırımdan geçirmedim. Böyle 
bir fikir hem gayri mantıki ve hem de 
gayeye muğayir olur. Bir adamın bir 
mücevheri vardır, hiç kimsenin işine 

yaramaz. Terhin edip para alıyor. Fa
kat bir evi vardır. ona mukabil para a
lamaz. Böyle bir şeyi söylemek ne ak
lımdan ve ne de fikrimden geçer, de -
mokrası fikri ile giden bir admın aklı
na gelecek bir şey değildir. Benim 
burada takdirle teklif ettiğim cihet 
şudur: bir adamın evi vardır, evini 
terhin edip para alıyor. Deniliyor ki 
burada o aldığı parayı istediği yerde 
sarfeder, israf eder hatta kumar oy
nar, kumarda kayıp bile eder. Fakat 
o para ile şayet bir ev yapıyorsa bu -
nun önüne geçeceğiz. Yani bu pranın 
tekrar meskene yatırılmasını menedi
yoruz. Bu haklarsa zaten mevcut em -
val ve amlak üzerinde kred i vardır. 
yalnız bu parayı tekrar eml~ke yatırı~ 
mamasını emrediyor. Ben dıyorum kı 
bunu kaldıralım, aldığı parayı eve sar
fetsin herhalde hayır işlemiş oluruz. 
Kumarda yemektense bunu binaya ya 
tırsın, menetmiyelim diyorum .... 

Bu fıkrayı tayyedersek bu adam o 
evin mukabilinde istediği gibi para a
labilir. Ve zaten ev yapılıyor. Maksa
dım ona bir şey ilave edebilsin. Tak -
ririm bundan ibarettir. Recep Peker -
in anladığı manada ise o başka yani 
bunlar üzerinde kredi yapılmasını te-

DİLEKLER ENCÜMENİNDE 

Vekillerimiz kendilerini 
al6kadar eden işler 

hakkında izahat verdiler 
Gümrük ve inhisarlar Vekili bira ve 

ucuzlatılacağını söyledi şarap fiatlarının 

C. H. Partisi Büyük Kurultayı dilekler encümeninde tetkiklere 
devam edilmi~tir. 

Sıhat ve İçtimai Muavenet Vekaletiyle alakadar dileklerin tel· 
kikiyle başlıyan bu toplantıda Sıhat ve İçtimai Muavenet Veki· 
li doktor Hulusi Alataş küçük bataklıkların eldeki tahsisat ve sıt
ma mücadele planı içinde peyderpey kurutulacağını kaydederek 
demiştir ki: 

"- Memlekette dispanser adedini j cağını söylemiş, şarkta satılmakta o • 
çoğaltmak esas prensipimizdir. Tah- lan altı buçukluk tütünlerin tedricen 
sisat aldıkça bunları arttıracağız. memlektin her tarafında satılmasının 

İstanbul'da Yenibahçe hastanesine temin edileceğini, fakir halka mahsus 
70 yataklı bir doğum pavyonu ilavesi 30 paralık sigaraların İzmir, İstanbul 
kararı verilmiş bulunmaktadır. ve Ankara piyasalarında da satışa çı -

İstanbul da mevcut hastaneler mık- R 'f K d · ·· 1 · · b"t" · k 0 

, . . 1 karılmış bulunduğunu ilave etmiştir. 
kar· .. .1 u .. B d aı ara enız, soz erını ı ırır e 

tarı l coru m !lt~r. un an sonra blr vcrei mevzuu olması olnyıai Je 
memleketın dıger "kı ımlarınd:ı ?apı tuz .U)•ac!arının ın ıa wı:sı nakKınha· 
lacak hastanelerle meşgul olacagız. ki dileğin karşılanmıyacağını söyle -

Bu sene Bursa'da bir doğum evi a.. miştir. 

çılacaktır. • . . Ziraat Vekaletini alakadar eden 
Sıhat ve İçtimaı Muavenet Vekılı, d'l kl 

d 1 . 11 . . d ı e er 
dilekler arasın a n 1assa uzerın e Dilekler encümeni öğleden sonra 
durulan meselelerden birini teşkil et-

yaptığı toplantıda Ziraat vekaleti ile 
mekte olan ebe ihtiyacına karşı da e- alakadar dilekler üzerinde müzakere 
belere umumi muvazeneden maaş ve- terde bulunmuş ve Ziraat vekili Muh
rilmesi meselesinin tetkik edilmekte lis Erkmen'in bu meseleler etrafında 
olduğunu belediyelerce bütçelerine 
tahsisat konulduğu takdirde ebe ihti
yaçlarının derhal karşılanacağını söy
lemiş ve mücadele işleri üzerinde ver
diği izahatta memleketimizde frengi 
musap nisbetinin nüfusumuzun yüzde 
birinden aşağı olduğunu, sıtma ve 
trahom mücadelesine ıırogram dahi
linde devam edildiğini, trahom müca· 
delesinde bilhassa cenup vilayetleri
mizin ön plana alınmış olduğunu tas
rih eylemiştir. 

Doktor ihtiyacı etrafındaki dilek
ler hakkında da Sıhiye Vekilimiz, bu 
sene doktorsuz bulunan kazalarımı

zın hepsine birer hükümet doktoru 
gönderileceğini ve bundan sonra da 
nahiyelere kadar doktor göndermek 
imkanlarının aranacağını ve bu sene 
mektepten çıkacak olan 42 Gıhat me
murunun memleketin muhtelif nokta
larında açık bulunan memuriyetleri -
ne gönderilmek suretıyle sıhat me
murlukları açığının kapatılacağını i
şaret eylemiştir. 

Gümrük ve lnhisarlara ait 
dilekler 

verdiği izahatı dinlemiştir. 

Orman işleri üzerinde tcl;ilsüf et • 
miş bulunan bu diiekler hakkında Zi • 
raat vekili orman kanununun tatbika· 
tında tesadüf edilen müşküllerin kal
dırılmasınıa çalışılacağını ve hüküme 
tin ormanlarımızı tahripten vikaye 
hususundaki ana prensibe halel vermi 
yecek surette köylü ihtiyaçlarının kar 
şılanmasına ehemiyet verileceğini söy 
)emiştir. 

Ziraat vekili orman askeri koruma 
teşkilatının kaldırılmasına ait dileğe 
karşılık olarak bu teşekkülün henüz 
tecrübe devresinde. bulunduğunu ve 
bu itibarla leh veya aleyhinde her han 
gi bir mütalcada bulunmanın doğru ol
madığını söylemiş ve ormandan izinsiz 
mal çıkaran köylülerin nakil vasıtala· 
rının haklı itirazları mucip olan mu • 
saderesi işinin önüne geçilmesi husu -
sunda tetkikat yapılacağını ilave eyle· 
miştir. 

Ziraat vekili, baytari aşılardan pa • 
ra alınmaması işinin köylü lehinde 
halli çarelerini de araştıracağını, 

çubuk, fidan, tohum, ipek böceği 
tohumu tevzii hususundaki dilek· 
!erin vekaletçe şükranla karşılan· 

makta ve bunlardan mühim bir kıs
mının da isaf edilmekte bulunduğu· 
nu, eldeki tahsisatın imkanı nisbetin· 
de de arttırılacağını işaret ederek, k•l 
keçisi üretilmesinin doğru olmadı
ğını ve bunun esasen kaldırılması 

meselesinin teemmiil edilmekte bulun· 
duğunu, muzur hayvanlarla ve haşe • 
ratla mücadeleye ehemiyet verileceği· 
ni söylemiştir. 

Bu dileklere karşı Bümrük ve İnhi
sarlar Vekili Raif Karadeniz, içkiler 
meselesi üzerinde bilhassa durarak, 
yüksek dereceli içkilerde memnuiyet 
yoluna gidilmiyerek halkı bu ağır iç
kilerden kurtarmak için şarap ve bira 
fiyatlarının ucuzlatılması suretiyle 
bu gibi hafif içkilerin istihlakini ko
laylaştırmak yoluna gidileceğini ve 
esasen bu yolda şimdiyekadar şarap
ların kalite itibariyle yükseltilmesi
ne çalışılırken fiyatlarında da mühim 
indirmeler yapılmış olduğu, hıılen in
hisar]ara devri için üzerinde müzake-

min etmektir . ., relerde bulunulan bira fabrikası alın· 
Reye konan Hikmet Bayurun takri- dıktan sonra buna ait inhisar resmi

rir reddedildi ve madde aynen kabul nin mümkün olduğu kadar indirilece
edildi. 

Alelumum toprak mahsulleri üzerin 
deki diğer dileklere karşılık olarak da 
Ziraat vekili Muhlis Erkmen, vek 1e· 
tin başlıca vazifeleri olan bu cihetle· 
rin kar§tlanmasına büyük bir dil:kat • 
le çalışılmakta olduğunu tebarüz ettir· 
miş, dört beş sene içinde memleket jrİ 
çay istihsalatının istihlakimizi karş• -
lıyabileceğini ve bir çav fabrikası ı ·· 
rulması işinin tetkik edilmekte bulun· 
duğunu ilave ederek beyanatına niha • 
yet vermiştir. 

ğini söylemiştir. 
Yol işlerine ait 26 ıncı madde göru- Tütün üzerindeki dileklere de ver -

şülürken B. Arif Baytın (Ankara) diği cevapta, gümrük ve inhisarlar ve 
söz aldı: kili, tarladan başlı yarak satışa arzına 
"- Muhterem arkada lar, memleke- kadar olan cihetleri üzerinde olduğu 

tin hayati meselelerinden olan . Y?l kadar bunların piyasalarda değerlen -
işlerinin vüsat ve şümulü, partının d" ·1 . t""t"" .. t h ·1· . t . . . .. ırı mesı, u un mus a sı ının envır 

programına dahıl olmasıyle, şukran - d"I · ·n· 1 b"' "k b" d"k 
•• •• w A • • e ı mcsı gı ı esas arın uyu ı r ı -

la gorulmege layıktır. Ancak bu nok-1 katle göz öntinde bulundurulacağını 
(Sonu 8. inci say fada) ve bunların karşılanmasına çalışıla -

Bundan sonra encümen EmJak ..;e 
Eytam bankasiyle Çocuk Esirgeme kU 
rumunu alakadar eden dilekler üze : 
rindeki izahatı dinlemiş ve mesaisin1 

bitirmiştir. 
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Kü~ük tavsiyeler 

..................................... 
Beyaz bir empermeabli temizlemek i

çin bunu olduğu gibi ılık sabunlu 
suya batırmalı. Lekeli ve kirli yer
lerini çitilemeli sonra bol su ile du 
rulamalı. Son defa için durularken 
suya bir miktar sirke ilave etmeli. 
Sonra da asarak kurutmalı • 

• 
Beyaz hasırdan yapılmış bir şapkayı 

temizlemek için önce bunu itina 
ile fırça/ayınız. Sonra bir limonun 
suyu ile oğup, daha sonra da kü -
kürt buharına tutunuz: tekrar fır
çalayıp bir parça suya biraz glise
rin karıştırarak bu su ile şapkayı 
hafifce nemleyip bir kalıba geçiri
niz. 

• 

Bisiklete binmenin 
içine yapışkan veya lüzucetli bir ma

yi konulmuş bir şişeyi temizlemek 
için, şi~eyi önce sıcak su ile çalka
layıp yapışkanlık geçtikten sonra 
da tuz ve sirke ile yıkayınız • 

• 
faydah tarOfları 
. 

Bisiklet, bUyük bir intizam i\e, a-

dalelerin hepsini harekete geçi
rerek vücudumuzun bütün ak -
samının çalışmasına, işlemesine 
hizmet eder. İfrata varmamak 

. şartiyle, bisiklet yalnız ekono -
tnık bir nakil vasıtası değil, ayni za
manda ve bilhassa kadınlar için, en 
tnükemmel ve en sıhi bir spordur. 

bacağınızı uzatınca ökçenizi pedalın 
üzerine koyabilmelisiniz. Pedalları iyi 
çevirerek adalelerin iyi çalışmasını 
temin etmek için şu noktayı unutma
malıdır: pedallar ayak parmaklariyle 
veya ayağın ortasiyle değil, tabanın 
ön kısmiyle çevrilmek lazımdır. 

Gidon'un vaziyeti 

ğilmiş vaziyet insanı - ötedenberi 
söylenilenlerin hilafına olarak - kan
burlaştırmaz, bilakis amudu fikarinin 
uzamasına yardım eder. 

Yorulmadan peda l çevirmek 

Deri jaketleri temizlemek ve muhte -
lif yerlerde beliren parlaklıkları 

gidermek için, bu gibi derilere 
mahsus fırça ile jaketi fırçalayıp • 

• parlamıya başlıyan kısımları da ga 

yet ince zımpara kağıdıyla zımpa -

ralayınız. 

• 
Halıları temizlemek ve renklerini 

"parlatmak" için, bunları bir kase
nin içine bir kaşık amonyak koya - Güzel bir kualür modeli 

Nasıl öğrenmeli? 
Gidon düz olmalı ve elleriniz puan -

yeler üzerine normal olarak yerleşip 
dayanacak kadar yüksek bulunmalıdır. 
Kollar, dirsekler hafif bökülmüş ola -
rak, gevşek bırakılmalıdır ki, her han
gi bir arızalı yolda sarsıntıları gidere
cek şekilde yaylanabilsinler. Vücudun 

İleriye doğru ve ahenkli bir hare -
ketle pedala basarak, bunun, aldığı 
hızla yukarıya doğru gelmesine kati -
yen mani olmayınız. Hızınızı tedrici 
surette arttırınız: gayet yavaş hareket 
ediniz ve iyi bir tempo elde edinceye 
kadar hızlanınız. Kudretinizden fazla 
cehd sarf etmeniz doğru değildir. Bil -
hassa antrenmansız olduğunuz zaman, 
adaleleriniz çok yorulur. 

rak güzelce süpürünüz. Sonra da.----·---------------------------
temiz su ile bir kere daha süpürüp\ 
halıyı rüzgarlı bir yerde kurumağa F 'Bisiklete binmek güç gibi görtlnür. 

.akat sabırlı bir ahbap veya akrabanız 
~~zc bunu kolayca öğretebilir. Tenha 
.. ır Cadde bilhassa münasiptir. İki veya 
uç dersten sonra, başkasının yardımı-
~~ .. :.~-- t.-ı--.ı .. - ı.--..ı:.-:- ...... ·ı ... 
lıyebilirsiniz. Yalnız, bu devreyi geçi-
rirken kalabalıkta dolaşmamaya itina 
ediniz ve en ufak güçlüğü görünce bi
sikletten ininiz. Bu basit ihtiyat ted -
biri, hazan vahim olabilecek kazaları 
önlemek için bilhassa lazımdır. 

Sele üzerinde nasıl durmalı ? 

Sele ufki vaziyette olmalıdır. Bisik

let üzerinde alınacak en iyi vaziyet şu
dur: vücudunuz selenin ortasında iken 

~lfFrtaPA~fn1dta~1i1 fnWtJ1ıtıae16E'fiıfce: 
diğer taraftan da ön ve arka tekerlek
ler arasında taksim edilmelidir. 

İnsan kanburlaşır mı? 

Bisikletin üzerinde dim dik durur • 
sanız muvazenenizi tehlikeye sokar, 
yorulur, rüzgara mukavemet sahası ar-

zeden ve bütün sarsıntılardan mütees

sir olursunuz. Gövdenin hafifçe ileri -
ye götürülmesiyle elde edilen hafif e-

Yaz mevıimi için hazrrlanmıı emprime kumaı deıenlerinden 
güzel birkaç model. 

bırakımı. 

Kaln.~yorulur,JJıJÜ~--- • Sılf'tTercc pcôaı çevirince kalbin yo-
rulacağı akla gelebilir. Fakat bu yan
lıştır. Çünkü vücudun bisiklet üzerin
deki vaziyeti gayet iyi bir surette ne
fes alıp vermeyi temin eder. Derin 
nefes alma sayesinde ciğerler fazla 
miktarda oksijen masseder ve bu sa -
yede de kan, bütün vücutta daha iyi 
bir şekilde deveran etmek imkanını 

bulmuş olur. 

Dişler her gün temizlendiği takdirde 

dahi bazan tamamen beyazlan -

mıyabilir. Bunu temin için. sert 

bir fırça ile çok iyi bir diş macunu 

kuJlanmak ve arada sırada da diş -

/eri bicarbonate de soude'la oğmak 

lazımdır. 

Bisiklet zayıflatır mı? 
İnsan ya fazla yemek yediği için, 

yahut da vücudunda her hangi bir arı
za bulunduğu için şişmanlar. Bisik -
lete binmek suretiyle yaptığımız ada
li cehit, tenbel ve atıl bir vücuda 
göre daha fazla "ihtirak" yapmamıza 
yol açar. Şu halde, bisiklete binmek 
suretiyle zayıflamanız muhtemeldir. 
Ancak... Her bisiklet gezintisinden 
sonra yorulup acıktığınızı bahane e -
derek her zamankinden fazla yemek 
yememek şartiyle ... 

Günde kaç kilometre yapmalı? 
Bir "gezinti" sürati olan saatte va -

sati 15/20 kilometre ile, ufaktan baş
lamak şartiyle gündelik gezintileri 100 
kil9mctreye k9.dar çıkarabilirsiniz. 
Fakat bunun için antrenman lazımdır. 
Ayrıca, yolda inişler, yokuşlar oldu -
ğunu ve arızalar bulunabileceğini de 
nazar d ikkate almalısınız. En iyisi 
başlangıçta ilk gün 10, ikinci gün 20 
kilometre yapmak suretiyle, her gün 
alacağınız mesafeyi yavaş yavaş art -
tırmaktır. 

Kadınlar neleri 
bilmezler? 

Kadınlar bazı işleri hiç yapamaz
]ar. Bunlardan bir kaç tanesi : 

Bir demiryol tarifinesine bakıp 
liizumlu treni seçmek. 

Bir kaldırımdan ötekine, çivili 
geçitlerden geçmek. 
Rüzgarlı havada bir şemsiyeyi a

çık tutabilmek. 
Mantarı, sım sıkı kapanmış bir 

şişeyi açmak. 
ilerlemekte olan bir vagonun ko

ridorunda doğru yürümek. 
T iyatro ve sinemada şapkasını çı

karmak. 
Bir koliyi postaneye vermek. 
i şe yaramıyacak eski eşyayı kal

dırıp atmak. 
Parmaklarını kirletmeden bir sti-

loya mürekkep doldurmak. 
Taş atmak {hakiki manada ) ve ... 

Çakmak yakmak ...• 

Cevizden yapılmış Bir güzellik re(etesi 

1 
'

• . Alcool camphre ile yapılacak frik-
mobilye erin temiz iği siyonlar, etleri sertleştirir. Fakat u-
Cevizden yapılan mobilyeleri te - zun müddet buna devam edince deri 

mizlemek için, müsavi miktarda va - kuruyabilir. Onun için, alcool camp-
zelin yağiyle terebantin esansını bi- hre kullanmakla beraber, zaman za -
ribirine karıştırıp bir bez parçasını man da cildinizi hem kuvetlendirrnek 
bu mahllıle batırarak mobilyeleri o - hem de yumuşatmak için şu formülü 
ğunuz. Bir saat kadar kurumağa bı- kullanınız. 
raktıktan sonra aynı ameliyeyi tek - . Y• 

rarlayıp bu sefer 12 saat mobilyeleri Levanta çıçegı suyu 500 gr.; tatlı 
olduğu gibi bırakınız. Sonra da bir badem yağı 50 gr.: parafin yağı ~O 
güderi parçasiyle oğunuz. 1 gr.; herhangi bir esans 20 gr. 

i ................... .....-. .. 1 
Krem rengi zemin 

J üzerine lacivert çi
: )eklerden desenli 
j tüsordan bir tay- : 
ı yör. Saten bluzla ı 
: hasır şapka da la- I l civert renktedir. İ ................................. 

• 
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Ankara Halkevinde 

Sovyet k ·tabı ve Sovyet 
artistik .fotoğraf 
sergisi dün açıldı 

Sovyet kitap •ergisinin açılmaıırıda bulunanlar 

(Başı 1 ıncı sayfada) 

kÜltilr ocaklarından birinde, Halke -
vinde, bug un açılan bu Sovyet kitabı 
ve artistik fotograf sergisi, Sovyetler 
Birligi ve Turikyc Cümhuriyeti gibi 
iki dost ve komşu memleket arasında 
kiıltürel iş birliği zincirinin mütenev
vi mahiyetli halkalarından birini teş
kil etmektedir. 

Bu sergi, her şeyden evci, Sovyet -
ler Birlignin neşriyat faaliyetinin ma 
hiyetini gösterecektir. Muhtelif i
lim ve fen şubesine ait edebiyatın mü 
him bir kısmı, muhakka ki, Türk mü
nevverliginin çok zengin, geniş taba· 
kalan mumessillerinin alıikasını celbe 
decek ve Türk münevverliği, bence, 
bundan· kendi pratik mesaisi için fay 
dalı telakki edeceği her şeyi kendisi 
için alabilecektir. Diğer taraftan her 
sanat gibi, her şeydt evel hakiki 
mevcudu, oldugu gibi e objektif o-
larak gösteren artis fotograflar 
ise, Türk ziyaretçileı e, Sovyetler 
Birliği milletlerinin h at ve adetle
rini hiç olmazsa bir eceye kadar 
tanıtacaktır. 

Bu fotograf sergisiı geçen sene 
1stanbul'da açarken, bu n, memleket
lerimiz arasında kültü münasebetle -
rinin inkişafı yolunda ılan son adı
mı te kil etmiyeceği u dini izhar ey 
lemiştim. Geçen senek 
bir kere daha hakikate 
ni müşahede ederken, 
çok memnunum. Sovye 
letleri, dost Türk mili 

ıu ümidimin 
kilap ettiği -
ugün, cidden 
r Birliği mil 
nin ekono -

m ik ve kültürel terak erini, derin 
memnuniyet 
dir. İki mem 
ılıklı olarak 
yük ebemi -
liği, siyaset
lh için mü -

gün burada güzel bir örneğine p.hit 
olduğumuz kültürel ve artistik mü -
nasebetlerle kuvetlendirilmesini mem 
nuniyetle telakki ediyoruz. İki kom
şu ve dost millet arasında böyle yeni 
bir dostluk tezahürüne vesile hazır -
lamak lutfunda bulunan Sovyet Bü • 
yük Elçisi Sayın Bay Alexei Teren
tiev'e samimi teşekkürlerimi sunarak 
sözümü bitiririm.,. 

Nutuk bitince Sovyet Büyük Elçi
si hazır bulunanları sergiyi görmeğe 
davet etti. 
İçinde birçok sanatkarane fotoğraf

larla muhtelif kitaplar bulunan aer
gi çok nefis bir dekor içinde hazır
lanmıştı. 

Bu ftoğraflar ve kitaplar mevzula. 
nna göre tasnif edilmişti. Davetliler 
her masa önünde dikkat ve alaka ile 
duruyorlar ve eserleri tetkik ediyor
lardı. 

Fotoğraflar Sovyet Rusyan'ın son 
gelişme ve terakkisinin en sadık ma
kesi icli. Türlü mevzulardaki kitap
lar Sovyet halkının kültür sahasında
ki ilerleyişinin ölçüsü diyebileceği
miz bir zenginlik arzediyordu. 

Çocuk, güzel sanatlar, biyoloji ve 
tıbbi, ziraat, fen ve ilim. musiki, aos· 
yal ve ekonomik edebiyata ve doğru
dan dogruya edebiyata müteallik eser 
ler a}•rıca tabı sanatının, tertip zev
kinin örneği idi. 

Davetliler sergide saatlerce meşgul 
olduktan sonra zengin bir büfede izaz 
edilmişler ve geç vakit Halkevinden 
ayrılmışlardır. 

Sergi 20 haziran tarihine kadar u
muma açık bulunacaktır. Sergiyi gör
menin hakiki bir fırsat olduğunu o
kuyucularımıza bildirmeği bir vazife 
sayarız. 

HABERLER 

bir alaka ile ve buyü 
hisleri ile takip etmek 
leketin ba arılarının k. 
tanınmasında bilhassa 
yet vardır. Kültürel iş 
}erinin esa5 prensibini 
cadele teskil eden do 
münasebetlerinde oldu 
zamanda, çalışmalarınır 
nın semerelerini toplıy 
milletlere de elzem esa 
dan biridir. 

Bu milnasebetle, bu 
da getirilmesi yolunda 
funda bulundukları kı} 
Jardan dolayı, sayın 

B ay Hasan - Ali Yüce 
kanı Bay Ferit Celal'e 
kadaşlarına samimi r" 

arzederim.ı, 

hükümetler 
gibi, aynı 

e başarıları
lmeleri için 

unsurlar -

X Londra - İtalya sefiri B. Gran
di ile refikası, İtalyan kadın faşyola
n müfettişi ve beynelmilel köylü ka -

ginin vücu- dınlar kongresinde İtalyan baş murah 
stermek lilt· hası Markiz Medici del Vascelli şere
tli yardım - fine bir kabul resmi yapılmıştır. 

.:arif Vekili X Torino - Budapeşteden gelmiş 
halkevi baş- olan ve her ikisi de 21 yaşında bulu • 
Halkevi ar· ' nan J ean Floriı ve Leon Aeler adın-

:.nettarlığımı daki iki Macar Alpinist'i Mont Blanc' 
a çıkmağa teşebbüs ettikleri sırada bir 
kazaya kurban gitmişlerdir. 

Maarif Vekilimiz"n cevabı X Vaşington - B. Ruzvelt'in bu 
'miz Hasan- ay içinde milletin kendi siyaseti hak
p verdiler: kındaki hissiyatını bizzat öğrenmek 
sayın ziya - üzere Alaska'ya kadar büyük Okyanos 

Bu nutka Maarif Ve 
Ali Yücel şu nutukla c 

··- Sayın Ba vekili 
sahillerinde bir seyahat yapacağı ha -
her verilmektedir. 

ret iler; 
Turkiye cı.imhuriy 

f o j alist Cumhuriyet] 
s n<.la ötedenberi mevc 
na ebetlerinin yeni bi 
b.ı serginin bugun H 

ile Sovyet 
Birliği ara

dostluk mü
ezahürü olan 
evimizde a-

ç ma törenine biıyuk ıir memnuni
} . tle iştirak ediyoruz 
Komşu ve do t men ketin teknik, 

n tat ve fikir sahaları ~ hemen hep
s ne temas eden kıym• ı neşriyatının 

l ada teşhir edilen zel örnekleri, 
r 1yet dostlarımızın sahalarda ne 
l lar ileri adımlar at !arının müs
J delillerini bize gr miş bulunu • 

ar. Bu eserler, ayı zamanda dost 
' komşu memleketin sım tekniğin: 
< : elde edilen yüksek aşanları can
ı olarak bize gö term tedir. 

Bu sergiye ziynet v ·n artistik fo-
t c .,rafiler komşu ve d milletin, ha-
} a ın muhtelif ve miı evvi cephele-
r "\e şamil, geniş faal t sahalarının 
r ızel ve al1ika verici hnelerini gös
\ rmesi itibariyle bi m için büyük 
1 r kıymeti haizdir. BUyük bir takdir 
i ' e tema"a ettiğimiz bu eserler, fotoğ
ra fçılık sanatının d t memlekette 
m3 ?har oldugu geni olçüdeki inkişa
f ıia ispat etmektedır. 

Senelerdenberi sıkı bir dostlukla 
J·,.,mşu olduğumuz Sovyet Sosyalist 
t:ümhuriyetleri Bırliği ile aramızda 
mevcut ve sulhun devamına matuf 
olan siyasi miınasebetlerimizin, bu. 

X Torino - Suların birden bire 
yükselmesi üzerine Po nehri üzerinde 
ve Torino'ya bir kaç mil mesafede ka 
in Moscalieri'de bir köprü yıkılmış -
tır. Bir kiti ölmüştür. 30 kadar yaralı 
vardır. 

X Va~ington - Ayan meclisi, Pana 
ma kanalında ilaveten bir takım müte· 
harrik sedler inıasına dair olan kanu
nu 16 reye karşı 50 rey ile kabul et
miştir. 

X Tunus - Annam imparatoru bu
raya gelmiıtir. 

X Patis - Mebuslardan B. J can de 
Beaumont, parlamentoya kanuni bir 

teklif tevdi etmiştir. Bu teklif, hali 
hazırda Fransız mandası altında bulun 

makta olan Togo ve Cameru'un Fran
sız müstemlekesi haline getirilmesi 
şeklindedir. 

X Var~ova - Yeni Sovyet büyük 
elçisi B. Charonov, itimatnamesini ha 
ziranda reisicümhura takdim edecek • 
tir. 

X Atina - Termopil geçiti civa
rında yapılan kazılar neticesinde 4 
muhtelif eser çıkarılmıştır. Bunlar
dan bir tanesi, büyük bir ihtimalle, 
Leonidis'in meztrıdır. 

X Roma - Kont Ciano, halen Ro
ma'da bulunan alman adliye nazırı B. 
Gurtner'i kabul etmiştir. 

ULUS 

Londra hükumet mahfillerine göre: 

Moskova lngiliz - Fransız 
teklifine cevap vermezse 
görüşme devam etmiyecek 

B. Molotof' un nutku 
(Başı 1 inci sayfada) 

kid üç devletin, bunlardan herhangi 
birinin doğrudan doğruya tecavüze 
maruz kalması, yahut kendisinden 
yardım talebinde bulunmuş üçüncü 
bir devlete karşı verilmiş olan garan
tiler yüzünden taarruza uğraması tak
dirinde biribirlerine mütekabilen ve 
Milletler Cemiyeti mukavelenamesi -
nin ruhu dahilinde yardımda buluna
caklarını natık bulunmaktadır. 

Aynı mahfiller, Milletler Cemiyeti 
mukavelenameai, daha doğrusu bu 
mukavelenamenin 16 ıncı maddesi ile 
yapılan istişhadın bu maddenin mez
kur cemiyet konseyinin ittifak ile rey 
vermesini zaruri addeden usulünün 
tatbikini hiç bir veçhile istilzam et -
memekte olduğunu beyan etmektedir. 

Tek güçlük: Baltık devletlerine 
yapılacak yarclım 

Bu istişhad, daha ziyade halihazır
daki paktı, kollektif emniyeti tahak
kuk ettirmek için evelce sarfedilmiş 
olan mesaiye bağlıdır. Bu noktadaki 
ihtilaflar, ancak şekli mahiyettedir ve 
mevcut tek güçlük, Moskovanın Bal
tık devletlerine, bu devletler tarafın· 
dan müracaat vukuuna hacet kalmak
sızın, otomatik surette yardımda bu
lunulmasını arzu etmesinden ileri gel 
mektedir. 

Prens Pol Berlin'de 
(Başı ı zncı saylnda) 

bir cevap sayılmıyor 

Hükümctle yakından alakası olan 
mahfiller, bu hal ve şartlar altın -
da müzakereleri tesri etmenin en iyi 
usulünün B. Molotof'un bizzat teklif
lerde bulunması olduğu mütaleasın
dadır. 

lngiliz basını nutku müsait 
karıılıyor 

Londra, 1 a.a. - Gazeteler, Molo
tof'un nutkunu, fransız - İngiliz tek
liflerinin kabul edildiğini bildirme -
mekle ve bu tekliflere bir cevap da 
teşkil etmemekle beraber müsait su -
rette karşılıyorlar. Nutuk aevam cdi -
lecek olan gazetelere göre, bir anlaş · 
ma ile neticelenecek olan müzakere -
lere kapıyı kapamamaktadır. 

Taymis gazetesine nazaran, umumi 
intiba Molotof'un bir anlaşma akdini 
imkansız kılacak hiç bir şey söyleme
diği merkezindedir. 

Deyli Telegraf gazetesi, sovyet hü
kümetinin bir anlaşmayı samimi ola
rak arzu etti ği ve taarruza karşı bloka 
gireceği kanaatindedir. 

Niyuz Kronikl gazetesi, yazıyor: 

".Sovyetler Birliğinin, taarruz devlet
lerine kati ve sarih bir surette "dur" 
emri verilmesinde bizim kadar menfa
ati vardır. Baltık devletleri meselesi 
ehemiyetsiz değildir, fakat hedefimi
ze varmağa mani olmamalıdır.,, 

TAYYARE SAA TLERl 

2 - 6- 1939 

Kurultay program, 
nizamname tôdillerini 

ittifakla kabul etti 
(Başı 6 ncı sayfada) 

tada bir cihetin sarih olarak görülme
si muvafık olacağı kanaatindeyim. Bu 
gün memleket dahilinde bulunan yol 
kümeleri eski devirden kalmış ve su -
reti umumiyede hükümet merkezine 
müteveccih değildir.Halbuki mütemed 
din ve müterakki memleketlerde rriem 
leteke şamil olan çerçevesi her halde 
merkezi hükümete doğru müteveccih
tir. Bu itibarla memleketimizde açıla
cak ve esaslı tamirata başlanacak olan 
yolların başlangıcının Ankara'dan geç 
mesi için bu maddenin beşinci fıkra -
sının başına "Devlet merkezi Ankara 
başta olmak üzere en ehemiyetli mer
kezler" tabirinin ilavesini teklif edi -
yorum. Ve bunun için de bir takrir ve 
riyorum. 

Program E. M. M. Mümtaz Ökmen 
(:Ankara) - Arif Baytın arkadaşımı -
za Ben de Ankara mebusu sıfatiyle te 
şekkür ederim. Fakat programda böy
le memleket ismi zikredilmemesi ve 
güdülmemesi daha muvafık olur kana 
atindeyim. Hacim Çarıklı (Balıkesir) 
- Bu program meselesi değildir. Hü
kümetin takdir edeceği bir iştir. O -
nun için buraya koymıya encümence 
lüzum görmüyoruz . ., Ve madde aynen 
kabul edildi. 

Türk diline saygı 

Dil bahsi üzerindeki madde görüşü
lürken Durak Sakarya (Gümüşhane) 
sbz aldı: 

tesbit etmekten ileri geliyor. Çünkil 
henüz bu tahakkuk etmiş değildir. 
Bizim tahsil çağında iki milyon ırocu· 
ğumuz var. Hem de mecburi tahsile 
tabi. Halbuki biz bunun ancak üçte 
birini okutabiliyoruz. Sonra okutabil· 
diğimiz çocıcldann hepsi de beş sı· 

nıflı mektepte okumakta değildirler. 
Onun için bet seneyi bir ideal olarak 
koymuş bulunuy.oruz. Bu ideal her ta· 
rafta tahakkuk ettirildikten sonra 6 
sene, 7 sene ve belki de daha ileri 
memleketlerde olduğu gibi R seneye 
çıkarmak düşünillebilir. O, daha yük· 
sek, daha uzun seneler sonra düşünü· 
lecek idealdir. Onun için programda· 
ki beş seneyi olduğu gibi bırakmak 

lazımdır. Buna dahi v.armak için ka· 
tedilecek daha çok me3afeler vardır.,, 

Bundan sonra riyaset makamı, mad• 
delerin kabulü bitmiş olması dolayı -
siyle dedi ki: 
Programın müzakeresini bu suretle 

bitirmit oluyoruz. Şimdi heyeti umu
miyesini reyinize arzedeceğim. Yal -
nız bugün kabul ettiğimiz nizamna • 
memizin bir maddesi mucibince pro -
gramda yapılan her tadil mevcudun 
sülüsanı ekseriyeti ile kabul edil • 
mek lazımgelir. Binaenaleyh bunu an 
lıyabilmemiz için reyinizi ayağa kalk· 
mak suretiyle kullanmanızı rica ede· 
ceğim. 

Program heyeti umumiyesini kabul 
edenler lutfen ayağa kalksınlar ... Ka-
bul etmiyenler ayağa kalksınlar ... He• 
yeti umumiyesi müttefikan kabul e • 
dilmiştir. (Alkışlar). 

• 

"- Bendeniz bu hususta bir temen
nide bulunacağım; gerçi bu temennim 
Teşkilatı Esasiye kanunu ile müeyyet 
dir. Zaten Türk umdcleriyle de mü - Hesap Encümeninin raporu : 
eyyettir ama ne yapayım ki bir ekalli 
k alil bilmem ihmal mi, ne deyeyim 
bunun için bir kelime bulamıyorum. 
Bu işin üzerinde iyi durulmuyor. Biz 
istiyoruz ki 18 milyon nüfus her biri
mizin lisanını, dilini bilelim, anlıya -

-----------------------------

Prens ve prensesin Berlin'in Lchr
ter istasyonuna saat 15,30 da muvasa
lat etmeleri b~klenilmektedir. Kendi
leri istasyonda B . Hitler, B. Goering 
ve B. Fon Ribbentrop tarafından is -
tikbal edileceklerdir. 

Saat Dakika hm. Kendi dilimzden yabancı kelime

Bundan sonra hesap encümeninin 
hazırladığı rapor okundu. Varidat ve 
masrafların mahiyeti hakkında soru • 
lan bir suale encümen namına cevap 
verildi ve reye konan rapor ittifakla 
kabul edildi. 

Prens ve prenses, saat 16 da ika
metlerine tahsis edilmiş olan Belle • 
Vue atosuna gideceklerdır. Führer 
ve maiyeti orada kendilerinden ayrı
lacaklardır. Saat 17 de prensi kabul 
edecek ve 17,45 te Belle - Vue şato

sunda bu ziyareti iade eyliyecektir. 
Saat 20,30 da Hitler tarafından Füh

rer evinde bir ziyafet verilecektir. 
Yarın Brandeburg'tan Chnrlotten

burg'a giden "zafer yolu" nda bir ge
çit resmi yapılacaktır. 

Ziyaretler 

Berlin, 1 a.a. - Prens Pol öğleden 
sonra B. Hitler'i ziyaret etmiş ve sa
at 17,30 da Belvü şatosuna dönmüş
tür. B. Hitler de saat 18 e doğru prens 
Pol'a bu ziyaretini iade eylemiş ve sa
at 18,10 da başvekalet dairesine dön
müştür. 

Ziyaretin ehemiyeti 

Belgrat, 1 a.a. - Yugoslav gazete
leri, yugoslav kıral naibi Prens Pol 
ile Prenses Olga'nın Berlin'e yapa
cakları resmi ziyaret hakkında birçok 
haberler neşretmektedirler. Gazete
ler, bu tezabürün ehemiyetine işaret 
etmektedirler. 

Samuprava gazetesi, başmakale
sinde, Almanya • Yugoslavya müna
cebatının bir tarihçesini yaptıktan 
sonra şöyle demektedir : . 

"Yugoslavlar, alman dostluğunun 

bizim için nedemek olduğunu ve bu 
dostluğun yalnız bizim için değil, 
balkanlardaki ve bu itibarla bütün Av
rupadaki bütün dost ve müttefikleri
miz için bir sulh zamanı teşkil etmek
te bulunduğunu pek illa biliyorlar. 

Yugoılavya evelce tuttuğu 
yoldan ayrılmıyacak 

İtalya ile olduğu gibi Almanya ile 
de çok tabii ve dostane komşuluk mü
nasebetleri idame ediyoruz ve bunu 
yaparken evelce tesis edilmiş. olan di
rektiflerden ve tesbit edilmiş bulunan 
yoldan inhiraf ettiğimiz takdirde 
büyük bir mesuliyet altına &ıireceği
mize kani bulunuyoruz.,. 

Bu gazete, bundan sonra kral nai
bi Prens Pol ile Prenses Olga'nın 
Berlin'i ziyaretlerinin Yugoslavya'
nın Almanya'ya karşı yapıcı siyase
tinin mutantan bir tezahürü olacağını 
yazmaktadır. 

Samuprava, ıöyledevam ediyor: 
"Prens ve prensese bu seyahatle

rinde bütün milletin sempatileri re • 
fakat edecektir. Çünkü millet, bugün 
hudutlarında hüküm sürmekte olan 
sulhtan ve küçük büyük bütün kom -
ıulan tarafından Yugoslavya'ya karşı 
gösterilen itimat ve hürmetten dolayı 
Prens Pol'a şükran borcu olduğunu 

müdriktir.,, 

İzmirdcn - Ankaraya 9 10 
Adanadan - Ankaraya 9 30 
İstanbuldan - Anka raya 9 30 

Ankaradan - İzmirc 15 05 
Ankaradan - Adanaya 14 4S 
Ankaradan - İ&tanbula 16 00 

NOBETÇl ECZA ELER 
: Ankara Eczanesi Pazar 

Pazartesi 
Salı 
Çarıamba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 

: Yeni ve Cebeci Eczaneleri 
Halk ve Sakarya 
Ege ve Çankaya 
Sebat ve Yenlıehir 
İstanbul Eczanesi 
Merkez Eczanesi 

ACELE iMDAT 

.. 

Bir yaralanma, bir kaza, fevkalade bir has
talık vukuunda acele imdat istemek için 
Belediyeler Hastanesine (2257) numa· 
ra ile telefon edilir. 

LÜZUMLU TELEFON NUMARALARI 
Yangın ihbarı: (1521). -Telefon muraca· 

at: Şehir: (1023 - 1024 ). - Şehirler ara· 
sı: (2341 - 2342). - Elektrik ve Hava • 
gazı inza memurluğu : ( 1846). - Mesa· 
jcri Şehir Anbarı: (3705), 

TAKSİ TELEFON NUMARALARI: 
Zincirlicami civarı: (2645-1050-1196) 
Samanpazarı civarı : (2806 - 3259). 
Yenişehir, Havuzbaııı Bizim Taksi : 
(3848). 
Çankırı Caddesi Uluı Taksisi: (1291). 
İstanbul Taksisi: (3997). 
Devlet Demiryollan Gar İstihbarat ve 
Müracaat Memurluğu: (1788). 
l5ık Taksi İnönü Caddesi (3394). -

Otobüslerin ilk ve ıon seferleri 
Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 
K . dcre'dcn Ulus M. na 7.15 
Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 
Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 
Dikmenden Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Kcçiören'c 6.00 
Keçiorcn'den Ulus M. na 6.30 
Ulus M. dan Etlik'e 6.30 
Etlik'tcn Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 
Cebeciden Uluı M. na 7.00 
Cebeciden A. Fabrikalara 7.00 
As. fabrikalardan Cebeciye - .-
Yenişehirden Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Yenişchire 7.10 
S. pazarından Akkbpruye 6.15 
Akkoprüden S. pazarına 7.30 
Bahçeli evlerden Ulus M. na 7.45 
Ulus M. dan Bahçeli evlere -.-

23.00 
23.20 
23.00 
23.20 
20.00 
20.30 
21.00 
21.30 
21.00 
21.30 
23.00 
23.00 
-.-
17.00 
23.00 
23.00 
7.00 
9.45 
-.-
20.00 

§ Ulus meydaniylc İstasyon arasında her 
beş daklkade bir ıcfer olup tren za . 
manları seferler daha sıktır. 

§ Ulus mcydaniyle Yenişehir, Bakanlık . 
lar, Cebeci, Samanpazarı arasında saat 
8 den 20 ye kadar vasati her beş daki . 
kada; saat 20 den 21 c kadar her on da
kikada: saat 7 den 8 e ve 21 den 23 c 
kadar her on beş, yirmi ve otuz dakika
da bir muntazam seferler vardır. 

§ Akşamlan Ulus Meydanından saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus mey
danına dônıişlcri sinemaların dağılııı sa
atine t5.bidirlcr. 

Posta saatleri 
TcahhiitlU saat (18) e kadardır . 
Posta saat ( 19) a kadar İstanbul cihetine 
mektup kabul eder. 

Tren saatleri 
Haydarpa&a'ya : Her abab : 8.20. 

her aktam: 19.15 ve 
19.50 de. (Pazartc· 
si, Parıcmbc, Cu -
martcsi, TOROS 
SÜRAT). 

Samsun hattı : Her gun 9.35 (Kay -
seri, Sivaa, Amasya 
bu hat üzerindedir) 

Dıyarbakır hattı : Her giin : 9.35 
Zonpldak hattı : Her&UD ı 17.08 

Kurultay bugün saat on beşte top· 
}anacaktır. 

leri kaldırıp atarken diğer taraftan 
yeni yeni bir takım kelimeler, bir ta
kım ecnebi kelimeler dilimize giri -
yor. Geçen günü Refik İnce arkadaşı-
mız bu kürsüden söz söylerken bir Avrupa 
mecmuadan bir iki satır okudular. Hiç 
bir anlaı:naüık. TU,:k dilinde Tilrk 

ç k r ı lığ ı olmıy ı l ra hiç bir di1·e~ 
ccğim yok. Bunda bir zaruret vardır, 
kabul etmek mecburiyetindeyiz. Fa -
kat Türk dilinde karşılığı varken bir 
ecnebi dilini, kelimesini getirip oraya 

muvazenesinde 
Balkanlar 

sokmak benim kanaatime göre bir ci- (Ba~ı J inci sayfada) 
nayettir. Bunu 18 milyon istemiyor. . • •. • . 
!sterseniz bir deneme yapınız. Bunda dır. Harp.aonu ıdeo~o.1ılerını~ ~rz~la-
bir karşılık daha vardır, Avrupaya tah nnı tatı~nn .etmek ıçın eaaa ıtıbarıy-; 
sile giden zavat biri Almanyadan, biri le kendılerınce bu~d.an .. ~aıka ça~.e 
Fransadan biri 1sveçten geliyor. Al- y~ktur. B~nun. akımı ~uıunmek yu
rnanya'ya giden almanca Fransa'ya g' ruyen hakıkah artık gormemek de -
den fransızca bir sürü k~limeler karı; :;ıektir:h'!'ür~~.Y~. bu vaziy~t ~arımn• 
tırarak mecmualarda, gazetelerde ya • T~ tka_rı ,1 ~o unu ~apmı! u

1
.u.nkuyor. 

z B 1 d'l' d h' k' ur ıye nın tuttugu yenı po ıtı a yo-
ı yazıyor. un arın ı ın en ıç ım- 1 k d' ·ıı· h d 1 k d B 1 

b
. Ç . • u en ı mı ı u ut an a ar a • 

se ır şey anlamıyor ok rıca ederım ' • • 
T 

.. k d'l ' h" t d 1• T" k d' kanlar ıçın de faydalı ve hayırlıdır. 
ur ı ıne urme e e ım. ur ı- T" k' , · b k d l' k b r d T'" k · k b . ur ıye nın u u ret ı aran, azı 
ın e, ur çesı var en unun yerme 1 rd .. d_i.. ·· "t ı ı . gazete e e gor u umuz mu a ea ar 

ecnebi kelıme kullanmıyalım. 'b' B Ik ı b" "f 
A 

.. .. &'I ı a an ara ecne ı nu uzunu ao-
r kadaşlar, butun yazıcılarımızdan k k d w•ı b'l"k' B lk t • . • . aca egı , ı a ıs a an arın e • 

ehemıyetle rıce edıyorum, 18 mılyon ı· · t' · h f ed kt' . . . ze ı ııme ını mu a aza ece ır. 
namına ehemıyetle rıca edıyorum H ·ıı t' k d' . t'klAl h 
T 

.. k d'l' . . w . 
1 

• er mı e ın en ı 11 ı a ve uıu-
ur ı ını çıgnemesın er. 600 ıene • • t' h" tkA 1 k d" l • • ııye ıne urme ar o ma uı urun-

den berı kulagımızı dolduran kelime • d ·ıh 1 T" ı_• l't'k b . . . . an ı am a an uraıye po ı ı aıı u 
lerı dılımızden kaldırıp atmak doğru ı .. t" d • k' f t kt d' B d •. d. . . . . yo uı un e ın ııa e me e ır. u 
egıl ır. Bızım mıllıyetimize, bizim prenıipe muhalif olacak hiç bir Bal· 

Türkçülüğümüze, umdemize asla mu· kan devleti taıavvur edilemez An -
vafık değildir, arkadaşlar. Bunu hü - cak balkanlılann bu yeni v~ziyet 
k" d . d' um~~ten. e temennı e ıyorum. Bu - karı111nda daha ııkı ve daha müteıa· 
nu~ uzerınde dursunlar. (Bravo ıeı - nit olmaları lazımdır. Eğer bu zemin 
len, alkışlar). daha önce aeri bir tekamüle tabi ol· 

ilk mekteplerin •ınılları mut olıaydı~ A"!'avutluk f aciaaınm 
İlk k . kopmasına ımkan bulunmazdı. Yet• 

me teplerın sınıfları hakkın- • ·1 k b' k"tl d" 
d k

. 
43 

.. .. d mıı mı yona ya ın ır u e unya 
a ı uncu ma d d 1 • ı .. e 0 ayısıy e soz muvazene kefeıinde daima ağır ba· 

al.an B. Rifat Kozan (Yozgat) dedi sar. Bunun için yetmiı milyonun an -
kı : la9maıı yalnız Balkanlarda deiil bü

" - Burada ilk tahsilin bet sene ol- tün Avrupa'da ıulhu temin edecek 
ması hakkında bir nokta var. Biz bu- derecede bir kuvettir. Kanaatimize 
nu Maarif Vekaletine bırakalım daha göre bu hakikat uzak olmıyan bira· 
iyidir. Çünkü senelerdenberi yapılan tide muhakkak tecelli edecektir. Ni
tecrübelerde ilk tahsil ile orta tahsil hayet ağır buhranlardan ıonra Bal· 
arasında adeta bir uçurum meydana kan birliğinin elan mevcudiyetini 
gelmiştir. Birçok ilk mektep mezun- mu haf aza edebilmesi iktısadi kon· 
lan çok defa orta mektep veya leyli, feranı halinde kardeıçe bir masa el· 
meccani mektebe girebilmek için ya· rafında tekrar buluımaları bunun en 
pılan müsabaka imtihanlarında mu- büyük ve en güzel bir misalidir. 
vaffak olamıyorlar, Sebebine gelince: 
ilk tahsil için beş sene kafi gelmiyor. 
Yani talebe biraz zayıf kalıyor. Bu 
itibarla biz burada tahsili bet sene o
lacaktır diye programa koymıyalım. 
Maarif Vekliletine bırakalım. Müte
hassıslar beş olursa mı, altı olursa mı 
daha iyi olur, tabiatiyle daha iyi bi
lirler ve öyle yaparlar. Orta mektebe 

N. A.KOÇOKA 

Kozlu köyünde heyelandan 

tehlikeye giren evler 
girecek ilk mektep mezunlarının Ayvalık kazasının Kozlu köyünde 
cümhuriyet ferdine yakıpcak kadar vukubulan bir heyelan dolayısile 84 e 

~~g;~~;~t~:~rğ~:.anaatindeyim. Bu- vin tehlikeye girmiı olduğunu yaz • 
mıttık. Haber aldığımıza göre hükil • 

M aaril Vekil imiz.in cevabı met bu 84 ev halkını başka bir yere 
Maarif Vekili ~ .Hasan - Ali Yü - nakletmiye ve bu yerde yeni evler ya· 

cel şu cevabı verdı: pılmasına karar vermiştir. 84 ev hal • 
"- Parti programında ilk tahsilin kına yeni evlerinde kullanılmak üzere 

beş sınıflı ilk okullarda verilme3i, 51 meccanen kereste vesilmesi hususu da 
sınıflı ve beş seneyi bir etab olarak tetkik edilmektedir. 



! - 6 - 1939 ------
Dış ticaretimiz 

Kliring hesaplan bakiyeleri ve 

kredili ithalata ait taahhütler 
daTurkiye Cumhuriyet Merkez bankasın· 
ta~h.lrnan hesap hu lasalarına gore 27-5-1939 

1 ındeki kliring hesapları bakiyeleri. 

CETVEL:l 

dTürkıye Cumhurıyet Merkez bankasın· 
dı lclirıng hesapları borçlu bakıyelerı 

?dcınJeket Mıktar T. L. :--_ 
Belçika 
~eıcoslovakya 
Fınlandıya 
ranıa 

polanda 

1 nıtıltcre 
1
•Panya 
sveç 

lsvıçre 
İtalya 
?dacaristan 
l'iorveç 
~onıanya 
~.s.c.ı. 
yU&oslavya 
unanıstan 

CETVEL:2 

649.400 
3.309.600 

788.700 
3.484.000 

710.900 
11.414.800 

270.700 
3.077.800 

825.900 
2.177.700 
1.370.200 

705.400 
ı 74.100 
934.600 
493.600 
149.900 

f':llbtelıl memleketlerın Merkez banka· 
rında tutulan klırıng hesaplarındakı 

a/acaklarrmız 

Kirahk : 

Müstakil ev - Yenişehir İsmet İ· 
nönü caddesinde bahçe içinde müsta· 
kil bir ev satılık ve kiralıktır. 7 oda 
bir holü kaloriferi ve sair konforu 
vardır. Telefon 3780 1882 

Kiralık oda - Yenişehirin en gü
zel yerinde kalörifer ve bütün kon· 
for Atatürk bulvarı zafer apartmanı 
kapıcıya mü racaat. 1830 

Kiralık - Bahçeli evler 76 No. lu 
manzaralı sekiz odalı garajlı geniş 

bahçeli ev. görmek için 77 No. lu eve 
fiat için 3536 No. ya telefon. 1836 

ULUS 

rası arkası Yiş ıokak Yozgat Ap. kat 
3 de 3 oda 1 sandık odası 1 hol 2 Bal
kon banyo elektrik havagazı 55 lira. 

1998 

Kiralık oda - Konforlu nezaretli 
bir oda İsmet İnönü Cad. No. 27 Lo
zan Ap. Aynı caddede İnkıhip bakka· 
liyesine müracaat. • 1999 

Kiralık daire - 4 oda banyo mut -
bak ve hava gazı su elektrik. İsmet pa 
şa mahallesi Akşehir sokak No: 23 
İçindekilere müracaat. 2008 

Kiralık - Dört oda, elektrik su, ha
mam, Samanpazarında çok ucuz ve 
acele. Telefon: 1424 2009 

Ankara Borsası 

1 Haziran 1939 fiyatları 
ÇEKLER 
Açılış F 

Londra 
Nevyork 
Pariı. 
Milano 
Cenevre 
Amsterdnm 
Bcrlın 
Bruksel 
Atına 
Sof ya 
Madrid 
Varşova 
Budapeşte 
Bıikreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholnı 
Moskova 

a.93 
126.64 

3.3550 
6.66 

28.5275 
68.-
50.8075 
21.5625 

1.()825 
1.56 

14.0350 
23.9025 
24.8425 
0.9050 
2.8925 

34.62 
30.54 

23.9025 

Kapanıı F. 

!ı.!ılJ 

126.64 
3.3550 
6.66 

28.5275 
68.-
50.8075 
21.5625 
ı.oszs 
1.56 

14.0350 
23.9025 
24.8425 
0.9050 
2.8925 

34.62 
30.54 

23.9025 

ESHAM VE T AHV1LAT 
Kiralık - Kaloriferli ve sıcak sulu 1933 İkramiyeli 

Mobılys ile kıralık hane - Alman Ap. iki oda bir hol. Mcnekş~ 4 kapı • Erı::ani 
sefaretine 4 dakika mesafede Özde· cıya. 2010 Sivas· Erzurum 

19.20 19.20 

19.61 19.61 Hattı İs. I. 
mir caddesinde 65-2 No. lu evin bi • Sivas • Er:zurum 
rincı katı 4 büyük 1 kıiçuk oda mo· Kiralık daire - 2 oda 1 kiler, ban- Hattı Is. V. 19.75 19.75 
bilyasiy le birlikte. Ti: 3456 dan 33 yon, mutbak. kömürlük, havagazı. e- ~==============-dl 
No: ra müracaat. 1838 lektrik. Bakanlıklara çok yakın: De - ---------------

Meınıekct Mıktar T. L. Kiralık apartman - Ankara Ata • 
~ türk ilk okulları arkasında bol hava 

mirtepe, Akbay S. 9 2012 
Satıl ık otonıobıl - Acele satılık u 

cuz kapalı bir Doç otomobili. Talip 
lcri Şoförler Cemiyetinde Satılmış':t lınanya A. Hesabı 7.515.500 ı ve manzaralı 4 oda tam konfor. Halk 

~ıtonya B. Hesabı 547·800 8·0~~::gg Eşya pazarına veya Tel : 3130. 1849 müracaat. Telefon: 3808 1916 

- :J-

Dünyanın en eski ve en eyı tıraş bıçağıdır. 

An~:ora'da satış deposu: KACITÇI M. NEDİM IRENGON 
Yeni hal No: 1-59 Tl: 2246 1343 

t thııtan 155.300 
\' ttonya 3.900 
U~nistan C. Hesabı 34.600 

n Dünyanın en büyük incisi 

Yaz için lstanbul'a gideceklerin na
zarı dikkatine, - Kiralık apartman -
Sezon için fakaladc konforlu lüks mo 
bilyalı, telefon, sıcak su, denize ve kır 

Guze/ kıra/ık odalar - Havuzbaşı lara levkaHide manzaralı güzel bahçe
yanında bahçeli güzel odalar kiralık · li her türlü konforu havi yeni part -
tır. Kiralar çok miısait. Seldnik cad man, Nişantaşında Güzle bahçe soka • 
No. 16 1871 ğında Münip bey apartmanından 6 o • 

.JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 
Acele satılık ev - Vcnşchirin en 

mutena yerinde bahçeli 6 odalı bol 
hava gıincşli konforlu 4000 lira borç 1 : 
lu Tel: 2406 Bayram caddesi No. l : 

- -- ---
Türk Kurumu ---Hava -. 1931 = -

Sekı~~Yanın en buy ük incisinin yük • 
sarıt~gı beş santimetr e, kutru on bir 

l3 1n:ıetredir . 
ha u ınci önce Mari Antuvanet'e, da • 
Yo~onra da maruf ingiliz inci kolleksi-

E: cusu il. P. Hope'a mal olmuştur. 
ıcn·ger~ bu inciyi bugün görmek ister
niı 1~ ta liindistana kadar gidcceksi -
hi'd u baha biçilmez mücevher Del • 
sırd e saklıdır. Çünkü on dördı.incü a -

a orada bulunmuştu. 

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

Ahır • 
ınşası 

Devren kiralık kat - 4 büyük oda 
1 biiyük 1 küçük hol konfor veranda 
güzel bahçe Havuzbaşı emniyet abi
desi karşısı Çankaya cad 9 müsait şe · 

dalı tam ve yeni mobilyalı daire 4-5 
ay için kiralıktır. Yenişehir Kızılay 
karşısnda Emccilcr caddesi Küflü a
partmanı 6No. ya miiracaat. 2013 

Kiralık daire - Bakanlıklar karşı . 
sı, Karanfil ve Bilge sokağı köşesi. 40 

Kiralık ev - Üç oda hol ve tam 
lira. 8 No. ya müracaat. 2019 

rait. 1872 

konforlu. Elektrik, su gaz. bahçe ve 
müstakil İsmet İnönü ilk okulu yakı 
nı Çamlıca caddesi No. 15 1903 

Kiralık oda - Asfaltta. İstanbul 
pastanesi onündeki gazeteci Hiiseyin 
den veya Sıhiyc vekaleti önündeki o
tobus durağında tiıtüncü Mehmet'terı 
sorulması Tel: 3833 1908 

Is oravonlar: 

lş arıyor - Bahçe işlerinden anlar 
bir genç gerek bu işlerde veyahut lü· 
zumunda kapıcılık ve saire gibi bir iş 
aramaktadır. Ulus matbaasında odacı 

Kıralık daıre 40 lıra - Vekaletlere Sülcyman'a müracaat. 1963 
yakın, üç oda bir hol alt kat, su para· 
sı dahil Yenişehir Havuzbaşı İzmir 
caddesi No. 30. Telefon: 3002 1911 

Acele satılık apartman - Ankara 
nın en i!ilek yerinde piyasa mahallin
de muntazam irat 5 kat 4 daire 1 apat· 
manlık arsalı Tel: 2405 1935 

Satılık apartman - Atatürk hulva 
sında 8 daireli tam iratlı manzaralı 

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

Satılık arsalar - Kızılırmak cad 
dcsı Yenişchirin her yerinde Cebeci · 
de istenilen ebatta Tel 2406 Bayran. 
caddesi No. 1 1937 

Satılık bağ ve arazi - Keçiörende 
Kubbeli mevkiinde imar dahilinde 3 
evi ve akar auyu ile 150 dönüm mamur 
arazi acele Tel: 2406 193f! 

ini t.t. M. Vekaleti Satın Alma Ko- Kiralık ev - Dört odalı Havuzbaşı 
'Y0 nundan İzmir caddesi No. 28. 1912 

Bir sütnine iş arıyor - Temiz bir 
aileye mensup sıhati yerinde genç bir 
kadın sütninelik aramaktadır. Ulus 
matbaasında odacı Süleymana müra 
caat edilmesi. 1964 

Acele satılık apartman - Yenişehi

rin en manzaralı yerinde 6 daireli sa 
tılık apartman Tel: 2487 1954 

l 
bir b7" keşif bedeli 161804 yüz altmış Kiralık - Bahçeli evlerden 65 nu • lş arıyor - Orta tahsili olan biı 
lan ~n •ekiz yüz dört lira 82 kuruş o- mara (şimdi karakol), kiraya verile • genç bir ticarethane veya müessesede 
""-- . nkara:da muhafız alayı hayvan- ccktir. Mesai gün ve saatlerin~O katipl~k veya, a;,;.k .hiz°!c!..!.;!i!faı;:!!~ 

Satılık - Bakanlıklar karşısında 

biri Konur, diğeri Kızılırmak soka · 
ğında blok halinde iki arsa ayrı ayn 
satılıktır. Tel : 2858 e müracaat. 

zarfla ekailt~eye konm;ştur. • Kiralık - Bakanlıklar karşısındaki tamonu ve civarı otelinde No. 33 Mah-
.. 2 .-:- Eksiltmesi 12. 6. 939 pazartesi Çankaya polis merkezi binası kiralık . mut Kemal Ayrılmaz'a müracaat. 

.. ._ 

A ccle satılık iratlı arsa - Çankırı 

caddesinde senevi 1000 lira iratlı 594 
M2 arsa garajiyle birlikte acele satı • günu saat 11 dedir • d . . . d 1 . l"d" 1941 

3 İlk . • tır. Resmı aıre ıçın e e verış ı ır 
ol - temı~atı 0340 lira 24 kuruş Tl: 2858 e müracaat. 1960 

up şartnamesı 810 kuruş mukabilin
de komisyondan alınır. 

• 4 - Eksiltmeye gireceklerin kanu· 
tıı t . 
3 

emınat ~e 2490 sayılı kanunun 2, 
·. ~addelerınde yazılı belgeler ve bu 

tıbı işlerle iştiğal ettiklerine dair tİ· 

ıtaret odasından alacakları vesikalar 
a b' ı· he ır ıktc zarflarını ihale saatinden 
M hemhal bir saat evetine kadar M 
l · .V· satın alma komisyonuna verme-
erı, (1958) 11959 

Ahır inşası 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

!lıiayonundan : 

1t l -Keşif bedeli 80902 seksen bin do 
uı yüz iki lira 41 kuruş olan Anka 

tad'a 32, aly hayvanları için bir tane 
~hır inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye 
0nnıuştur . 
} - E ksiltmesi 12. 6. 939 pazartesi 

tunu saat ıs dedir. 

1
3 - İlk teminatı 5295 lira 12 kuruş 

; Up şartnamesi 405 kuruş mukabilin-
c Itornisyondan alınır. 
t/ - Eksiltmeye gireceklerin kanu-
31 tenıinat ve 2490 sayılı kanunun 2. 
~· tnaddelerindc yazılı belgeler ve bu 
l'ı·bi islerle i'iti al ettiklerine daır 
1 'taret odasından alacakları vesika • 
tla bir likte zarflarını ihale saatin • 
~n behemehal bir saat eveline kadar 
ıı:ı ' M. V. satın alma komisyonuna ver 

cleri. (1957) 11958 

Yazlık elbiselik alınacak 
~· M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
ısyonundıın : 

1 
1 - Bchemr metı esine tahmin cdi • 

1'n fij•atı (60) altmış kuruş olan 
r OOo"o b:r milyon <lört yüz bin met 
, c ~aıiıl: elbiı;elik bez J·apah zarf u · 

lı yıe ı•ıı.h n~ası> ya korulmu tur. 
• 2 - İhaıe• i 15- haziran .039 per · 
' ile g:in ü aat on b:rdAd ı:. 

b· 3 - 111: t cn'<ııııt Pi3S:>) ol uz yedi 
1
1\ üç yuz elli iradır. 

'tı ~ - Evcaf ve tar•n<.> r.ı ::si (42) lira 
ltı~!.:ahiJinde M.M.V . s;ıtrn ;ılma ko • 

1' Yonundan alınır 
, 5 - E hiltmeye gircceklerir. 2490 t tlı k;ı.,unun ilci"ci ve üçüncü mad 
, ·ıetinde gösterilen vesaik le teminat 
-=. t.eltJif mcktu plar iyle birlikte ihale 
... tınden en az bir saat evel M.M.V. 
~lı ı . rr komısyeınuna venı.e en. 

(2016) 12015 

Kiralık oda - Yalınız bir bay için 
Sağlık bakanlığı otobüs durağında 10 
numaralı bakkal Mehmet Mustafa'ya 

iş verenler : 

müracaat. 1965 r· Satış memuru aranıyor - Almanca 
bilen bir satış memuruna ihtiyaç var 
dır. Akba kitapevinc müracaat. Tel 
3377 1866 

Kiralık odalar - Yenişeihrde otobiı 

se 3 dakika mesafede kalorifer, sıcak 
su ve her türlü modern konforu havi 
odalar ehven fiyatla kiralıktır. Müra 
caat. Tel : 3829. 1966 

Matbaa makinisti aranıyor - Hem 
mankinedc ve hem de motörlü pedal· 
da çalışabilecek bir matbaa makinisti 

Kiralık iki oda - Aile nezdinde alınacaktır. Yıldız matabaasına müra· 
ehven ve acele, Yenişehir Tuna cad caat edilmesi. 1979 
desi, Elmadağ sokak No. 4 de. 1967 

Kiralık _ Aile yanında bir oda 15 S 1 k 
liraya bir bayan için. Sağlık bakanlı- Oh 1 : 
ğı karşısında İlkiz sokak Mahir apart 

lıktır. Tel: 2487 1949 

Acele satılık mobilya - Az kulla
nılmış ve bir kahvehaneyi tefrişe kafi 
mobilya ıatılıktır. !şıklar caddesinde 
ucuzluk bakkaliyesine müracaat. 1951 

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

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

Kelepir arsa - Ayrancı fransız sefa· 
rcthanesi arkasında Güven evleri it· 
tisalindc 3000 küsur M2. arsa gayet 

man 5 inci daireye müracaat. 1974 Aı:t>le satılık apartman - Ankara · ucuz verilecek. Tel: 1538 1957 

Kiralık daire - 2 oda 1 hol tam nın merkezi bir yerinde kübik beton Acele satılık arsa - Cebecide 415 M2. 
. h" . 4 daireli fevkalade manzaralı iyi irat· ı'stasyon arkasında 775 M2. arsa azı' . konfor. Miıstakil. Yemşe ır meşrutı-

yet Cad. Babaoğulları Ap. No. 1 kapı· lı. Uygun şerait. Tl: 3130· 1850 met dölayısiyle ucuz verilecek. Tel: 
cıya müracaat. 1975 Satılık Hisse - inşasına başlanmış 1538. 1958 

olan küçük evlerden bir hisse devrc-
Kiralık - Ankarada hükümet cad - dilecektir. Ucuz fiyat. Tl: 3130 Satılık Bağ - Kavaklıdere sarı 

desi üzerinde eski kuyulu kahve ma . 1851 köşk karşısında. Koyunpazarında bö-
gaza olarak kiralıktır. Belediye civa • rekçi Eşki'nin lsmaile müracaat. Par-
rında Hatay apartmanı No. (8) e mü • Satılık arsa - Bahçeli evler yanın- sel 18 ada 1101 pafta 161 metre 8920. 
racaat. 1985 da parsellenmiş 1000 M. luk ucuz fi · ı 990 

Kiralık oda - Yenişehir ana cadde· 
y e yakın ayrı kaı.ııh 1 oda. Bir Bayan 
için möbleli veya möblesiz. Ulus'ta P 
rumuzuna mektupla müracaat. 1986 

yat. Tel: 3130 1852 

Ucuz satılık arsa - Kavahderede 
Tahta köprüde asfalta yakın ada 1101 
persel 4 m2 4000 müracaat tatil gün • 
!eri hariç telefon 3481 den 39 da Maz· 

Kiralık - Kavaklıdere Güven Ev. har. 1859 
teri No. 30 iki büyük oda bir geniş 
hol mutbak sandık odası muntazam 
b:thçc Havar,azı su elektrik 30 lira 
içindekilere müracaat. 1987 

Kiralık - Bahçeli evler kooperatifi 
mahallesinde 5 odalı konforlu 30 No.lu 
ev yazlık olarak devren kiralıktır. U • 
!us meyöanında Elektrofon mı:ığaza • 
sına ınürncaat. 1988 

Kırsltk bir oda - Adliye karşısı 

An kara p:ı•t:ı salonu üurindc Çulha 
zade Ap. No : 1 kat 2 ye müracaat. 

1989 

K:'r:ılık 1 oıla - Konforlu. Posta 

Fırsat - Harbiye mektebi civarı 
Övcçte muntazam 20 dönüm bir arsa 
30 mayısta Ankara icrasında müzaye -
de edilecektir. Müracaat ve istifade e-
diniz. 1860 

Satılık arsa - Yeni§ehir Konur so
kağında 379 Dikmen asfaltında 587 
metre ehven fiyatla verilecektir. Tel: 
2487 1888 

Satılık arsa - Yeni yapılmakta o
lon Meclis civarında imarca panel -
lenmiş analar ehven fiyatla verilecek 
tir. Tel: 2487 1889 

caddesi Şı:ıban Apartımanı No : 8 1992 Satılık otomobil - Tek kapılı hu -
susi Ford Ziraat bankası merkez tev-

Kiralık bir oda - Mobilyalı mo • diat ıerviıinde Kemal Pekin. 1901 
bilyaııız. Saf h!< Hakanlığı karşısında 

Uğurap. No: 5 1996 
A c~lı sat ılık bostan - Sarıkıtla 

kar111ınıia 6 dönüm toptan ve çok eh· 

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

Satılık ev - Yenişehirde Sıhat ba • 
kanlığı arkasında 6 odalı bahçeli ha
vardar bol güne§li çok ucuz Tel 2406 
Bayram C. No. l 2014 

Satılık arsalar - İstasyon arkasın· 
da istimlak harcinde manzaralı isteni
len ebatta çok ucuz inşaata hazır Te : 
2406 Bayram caddesi No. 1 2015 

Satılık partman - Cebecide Mülki
ye mektebi yanında 140 lira irath S 
daireli manzaralı kullanı§lı Tel: 2406 
Bayram ':addesi No. 1 2016 

Satılık apartman - Cebecide asfalt 
yanında 7 daire 2 dükkanlı 320 lira i
ratlı borçlu, bol hava manzaralı Tel : 
24Cı6 Bayram C. No. 1 2017 

Satılık arsa - Cebecide postane kar 
ııanda Çift apartmana müsait genit 
cepheli 956 metre ehven bedelle acele 
Tel : 2406 No. l 2018 

Kiralık odalar - 12, 15, 20 lira A- ven fiyat gayet c,.ğnli bir yer. Tel: 
Satılık ev - Hacı Doğan mahallesi 

Arıer sokakta bir oda ve avluyu müş
Sst ıl :lr otomobil - Fort marka apor temil müstakil ahıap bir ev (650) lira 

dört ıilindirli temiz kullanılmıı. Tel: ya acele satılıktır. İt evine müracaat. 

tatürk alanı Arım Ap. No: 9 Ti : 3460- 3130 1905 
35 Ali Altuğ. Saat 7-9, 12-1,5 • 5,5-8 
görülebilir. 1997 

Kiralık daire - Y. ıehir Devlet Şu- 2951 re müracaat. 1915 Tel. 2119. 2023 

---Büyük Piyangosu ------------ ---- İkinci keşide: 11 haziran 939 dadır ------ -- ------- Büyük ikramiye 45.000 liradır 
-------- -- -----

Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye· 
lerle 20.000 ve 10.000 liralık iki adet mükafat vardır ..• 

----- -- -
----

Yeni tert=pten bir bilet alarak iştirak etmeği 1hma1 etmeyi
niz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına gir
mi• olursunuz. 

--
------- -,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.. 

O. Demiryollan 

tahmil ve tahliye münakasası 
D. D. Yolları 2. ci lıletme Art

tırma ve Eksiltme Komisyonundan: 
Çankırı deposuna 1939 mali yılı i -

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

Muhammen bedeli 5440 liradır. Bu 
işe girmek isteyenlerin 408 liralık 

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

kinci işletme kaleminde ve Çankırı 

istasyonunda parasız dağıtılmaktadır. 
(1977) 11950 

Muntazam yolcu 
trenleri 

D. D. Yolları İkinci işletme Mü
dürlüğünden : 

26. 5. 939 tarihinden itibaren Anka· 
radan Haydarpaşaya ve 27. S. 939 tari· 
hinden itibaren Haydarpaşa'dan An 
kara'ya işarı ahire kadar 3005 ve 300" 
No. tahtında munzam yolcu trenleri 
her gün işliyecektir. 

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

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

11951 

Muhtelif in)aal yaphrılacak 

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

İstasyon meydanının tesviye, tanzim 
ve parkelenmesiyle, kanalizasyon in· 
şaatı kapalı zarf usuliyle 14. 6. 939 
çarşamba günü saat 16 da Sirkecide 
9 cü işletme binasında eksiltme ko • 
misyonu tarafından ihale edilecektir. 

Bu işe girmek istiyenlerin 3514 li -
ra teminatı muvakkateyi prtnamede 
yazılı vesikalar ve teklif mektupları -
nı ihtiva edecek olan kapalı zarfları • 
nı eksiltme saatinden bir saat cveline 
kadar komisyona vermeleri lazımdır. 

Şartnameler Ankara, İzmir ve Sirkeci 
veznelerinden 235 kuruş mukabilinde 
temin edilebilir. (364 7 / 2005) 12033 

Ankara -Çankuı gezinti lirenleri 
D. D. Yolları 2. ci lıletme Mü

dGrlOfünden : 

. 4. 6. 939 tarihine tesadüf eden pa· 
zar gününden itibaren işarı ahire ka • 
dar her pazar günü Ankara • Çankı • 
rı • Ankara arasında 1704 • 1804 ve 
1803 • 1703 No. altında gezinti trenle
rı işliyecektir . 

Ankaradan hareket saat 7.25 Çankı
rı 'ya muvasalat saat 12.05 dir. 
Çankırıdan hareket saat 18.30 An -

karaya muvasalat saat 23.31 dir. 
Yolcuları cumartesi gününden bilet 

terini almış olmaları lazımdır. 
Pazar sabahı bilet satılmıyacağı sa-

yın halka ilan olunur. (1999) 11986 

$ose tamir elfirilecek 
Ankara Valiliğinden : 

1 - Ankara • Kayaş yolunun 7 + 
500 - 12 + 500 üncü kilometreleri a
rasındaki şosenin esaslı bir surette ta
mir ettirilmesi 12. 6. 939 pazartesi gü
nü saat 15 te vilayet daimi encümenin 
de ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (15739) lira (20) 
kuruştur. 

3 - Muvakkat teminatı 1180 lira 44 
kuruştur. 

4 - İsteklilerin teklif mektuplarilc 
Ticaret odası vesikası, teminat mck • 
tup veya makbuz ile ihale tarihinden 
en az 8 gün evci viHiyet makamına mü 
racaatla alacakları ehliye vesikalariy
le birlikte yukarda adı geçen günde 
saat 14 de kadar vilayet daimi encü -
meni reisliğine vermeleri. 

5 - Bu işe ait keşif, şartname vila
yet nafıa müdürlüğünden 79 kuruş 

mukabilinde alınabilir. (1938) 
11920 

Yol tômir ettirilecek 
Ankara Valiliğinden : 

Polatlı - HayJnana yolunun 10 f 000 
- 19 ;- 000 ıncı kilometreleri arasın
daki şosenin esaslı bir surette tamir 
ettirilmesi 12. 6. 939 pazartesi giınü 

saat ıs tc vilayet daimi encümeninde 
ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf u -
sulü ile eksiltmeye kqmılmuştur. 

Keşif bedeli (28 227) lira (20) ku -
ruştur. Muvakkat teminatı 2117 lira 
04 kunıştur. 

İsteklilerin teklif mcktuplariyle Ti 
caret odası vesikası teminat makbuzu 
ve ihale tarihinden en az 8 gün evci 
vilayet makamına müracaatla alacak 
lan ehliyet vesi kasiylc birlikte yuka
rıda adı geçen günde saat 14 de kadar 
vilayet encümeni reisliğine vermeleri. 

Buna ait keşif ve şartname vilayet 
Nafıa müdürlüğünden (141) kuruş 

mukabilinde alınabilir. (1939) 11921 
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· Levazım Amirliği 
.. . 

95 bin kilo sığır eti 

alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Siirtteki birliklerin ihtiyacı i

çin 95 000 kilo sıgıreti 5. 6. 939 pazar
tesi günü sat 11 de kapalı zarfla ek • 
siltmesi yapılacaktır. Muhammen be
deli 20900 liradır. 

İlk teminatı 1567 lira 50 kuruştur. 
2 - Şartnameyi görmek isteyenler 

iş saatlerinde her gün eksiltmeye gi
receklerin saat 10 a kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Siirt tüm satın 
alma komisyonuna vermeleı i. 11869 

Na kliyat yaptı rı lacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

'sıgır veya keçi eti kapalı zarf usuliy
Je alınacaktır. 

2 - Unun muvakkat temiatı 194S, 
sığır etinin 1188, keçi etinin de 1410 
liradır. 

3 - 2490 sayılı kanun isteklerine 
göre taliplerin birinci maddede yazı -
lı gün ve saatlerden asgari bir saat 
evci evrakı müsbite ve teminat mek -
tuplarını komisyona göndermiş bu -
lunmaları şarttır. 

4 - Arzu edenlerin şartnameleri 
görmek ve okumak üzere C. Hd. K. 
lığı mevki satın alına komisyonuna 
bizzat veya resmi vekillerinin müra 
caatlar. (2107) 12082 

2 nevi yiyecek alınacak 
Anka ra Levazım Amirliğ i Satın 

Alma Komisyonundan : 
l - Aşağıda cins ve miktarları ya -

zıh mevat pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Taliplerin 2-6-939 cuma günü 

saat 14 de teminatlariyle birlikte An -
kara LV. amirliği satın alma komis -
yonuna müracaatları. (2090) 12068 
Kilo 

U LUS 

.Mahkemeler 
Amasya Sulh Hukuk Hakimli

ğinden : 

. Amasya hazineyi maliyesiyle Amas-
lan 5 ton antımon askerı fabrıkalarl yanın Mehmet paşa mahallesinden 
umum müdürlüğü merkez s:ıtın alma baytar zade hacı İsmail arasında müş 
k~~~syonunca 14. 6. 1939. çarşa~ba tereken mutasarrıf oldukları Bayazit
gun~ saat 15 te pazarlıkla ıhale edıle- paşa mahallesinde kain sağı Candırın 
cektır. Şartname parasız olarak ko- Morsis vereseleri solu belediye akarı 
misyondan verilir. Taliplerin muvak- iken şimdi Morsi~ vereseleri arkası ke 
kat teminat olan (187) Jira (50) ku- za Morsis vereseleri, önü y~l ile mah
ruş v~ 249~ sayılı. kanunun 2 ve 3 mad- dut fevkani iki oda ve divanhane ve 
delerındekı vesaıkle komisyoncu ol· mağaza, furun, kemer ocağı ve mut -
madıklarına ve b · 1 )' k d .. u ış e a a a ar tuccar bah, ahır ve tatJı suyu müştemil ve 
d.an ~lduklarına dair ticaret odası ve- 400 lira• değerinde bulunan hane kabi
sıkasıyl~ mezkur gün vesaatte komis- li taksim olmadığından şüyuun izale
yona muracaatları. (1981) 11978 si suretiyle Amasya sulh hukuk mah

1975 adet boı benzin 
tenekesi sahlacak 

A skeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın A lm a Kom is
yonundan : 

Beherine 10 kuruş bedel tahmin edi 
len 1975 adet boş benzin tenekesi As
keri Fabrikalar umum müdürlügü mer 
kez satın alma komisyonunca 20. 6. 
q39 salı giınü saat 14 te açık artırma 

ile satılacaktır. 

kemesince satılığa çıkarılmıştır. 

1 - İşbu evin artırma şartnamesi 
Amasya sulh hukuk mahkemesinde 
29. 5. 939 pazartesi gününden itibaren 
herke in görebileceği şekilde açıktır. 
İlanda yazıh olanlardan fazla malQ • 
mat almak isteyenler mahkememize 
müracaat ederek mallımat alabilirler. 

2 - Artırmaya iştirak için yukarı • 
da yazılı muhammen kıymetin % yedi 
buçuğu nisbetinde pey akçesi tedıye 
veya mahalli bankanın teminat mek -
tubu irae edilmek lazımdır. 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla di • 
ğer alakadarların veya irtifak hakkı 
sahiplerinin arazi uzerindeki hakları

1 müdürlükülerinden "157" kuruş mu • 
kabilinde alınabilir. 

V - Münakasaya gireceklerin mü -
hürlü teklif mektuplarını % 7,5 gü -
venme parası makbuzu veya banka te· 
minat mektubunu ihtiva edecek kapa
lı zarflarını ihale saatinden bir saat 
eveline kadar mezkur komisyon baş -
kanlığınp. makbuz mukabilinde verme-
leri lazımdır. 3838/2098) 12075 

.Gümrük Muhafaza 

Yedek subay alınacak 
Gümrük Muhafaza Genel Komu

tanlığından : 

Gümrük muhafaza kıtalarına süvari 
ve piyade sınıflarından olmak üzere 
(lise mezunu) yedek subayları alına
caktır. Bu sabaylar, alındıktan sonra 
harp okuluna gönderilecek ve tahsille
ri ikmal ettirilerek muvazzaf gümrük 
subayı sınıfına geçirileceklerdir. 

Lise veya liseye muadi l okullardan 
olgunluk imtihanlarında muvaffak o
larak şahadetname almış ve yaşları 31 

den acşağı olan süvari ve piyade yedek 
subaylarından istekli olanların dilek • 
çelerine lise şhadetnamelerini ve ter -
his vesikalarını bağlıyarak doğruca 
Ankarada gümrük muhafaza genel ko
mutanlığına müracaat ları. (2094) 

12074 

2 - 6 - 1939 -------
/ 

- Kazalar 
--. •" _.,,a_' ~ ' il- .i '- 4.. 

Elektrik tesisatı 
Ladik Belediye Riyasetinden : 

Yapılacak iş: Türk gözü menba sıı• 
yundan istihı;al edilmek suretiyle k~· 
sabada yapılacak Elektrik santral bı· 
nası, direkler, ampuller, dahili ve ha· 
rici bütün şebeke hüldsa Nafıa yük~ 
sek vekliletince musaddak projeye gı° 
re kasabanın elektrik tesisatı kapa ı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulrnUŞ • 
tu:. ) 

Muhammen bdeli: (17496) lira (15 
on beş kuruştur. 

Muvakat teminat: (1319) lira (7l) 
yetmis bir kuruştur. 

Eksiltme müddeti: 15. 5. 939 tari: 
hinden 14. 6. 939 tarihine kadar bır 
aydır. 

İhale yapı la cağı yer ve tarihi: Uıa• 
le 14. 6. 939 tarihine müsadif çarşaııı • 
ha günü saat (16) da Ladik Beledi}re 
dairesinde daimi encümen huzurundJ 
yapılacaktır. 

Teklifler: Teklifler 2490 sayılı k3' 

nunun tarifatı dairesinde ihale günil 
saat ı 5 e kadar imza mukabilinde l3t' 
lediyeye verilmiş bulunacaktır. posta 
da vaki olacak teehhürden mesuliyet 
kabul edilmez. 1 Bu işe ait evrak ve projeler suret 
Ladik belediyesinden talpe vukuun • 
da parasız alınabilir. 12os6 

ı - 3020 ton eşya. erzak, ve mal • 
zeme nakliyesine talip çıkmadığın. 
dan yeniden kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 5057 lira olup 
muvakkat teminatı 380 liradır. 

4000 : 6000 süt 
4000 : 6000 yoğurt 

Koyun eti alınacak 

Şartname parasız olarak komisyon • 
dan verilir. Taliplerin muvakkat temi
nat olan (14) lira (82) kuruş ve 2490 
sayıl kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte komis • 

nı hududu ile faiz ve masrafa dair o • ------------------------------
lan iddialarını işbu ilan tarihinden i -

3 - Eksiltmesi 8-6-939 perşembe 
giınü saat 15 tedir. 

4 - Eksiltmeye girceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü maddelerinde istenilen belgeleri · 
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evveline kadar teminat 
ve teklif mektuplarını Ankara Lv. a· 
mırliği satınalma komisyonuna ver-
meleri. (1929) 11910 

Mimar veya mühendis 

ara nıyo r 

Ankara Levazı Amirliği Satın 

A1ma Komisyonur ın : 
Balıkcsirdeki kol du inşaat, tami • 

rat ve tesisat, keşif roje ve resimleri 
ni tanzim ve inşaata nezaret eylemek 
üzere ayda 250 lira retle bir yüksek 
mimar veyahut yük ek mimar yerin -
de aynı ücretle yük t mühendis alı -
nacaktır. 

Türk olması şart ın taliplerin di -
lekçe, hüsnühal, dir ma ve evelce ça
lıştıkları müessese] den ve yaptıkJa
n i~lere ait vesikal.,. ve nüfus tezke
releri ile birlikte B, ı tesir askeri sa -
tın alma komisyonu müracaatları. 

( 48) 11926 

• 
Tereyağı alınacak 

A nk ar a Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
l - İstanbul biri eri ihtiyacı için 

14,050 kilo tereyağı K. zarfla eksilt
meye konmuştur. 

2 - Tahmin bed 15455 lira olup 
muvakkat teminatı ı;9 liradır. 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Kom isyonundan : 

1 - Ankra garnizon birlik ve mües
seseleri ihtiyacı için 180.000 kilo ko -
yun eti K. zarfla eksiltmeye konmuş • 
tur. 

2 - Tahmin bedeli 81.000 lira olup 
muvakkat teminatı 5300 liradır. 

3 - Eksiltmesi 19.6.1939 pazartesi 
günü saat ıs dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt· 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 iın
cü maddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat eveline kadar teminat ve tek
lif mektuplarını Ankara LV. amirliği 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(2092) 12073 

Sığıreti al ı nacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü • 

esseseleri ihtiyacı için 320.000 kilo sı
ğır eti K. zarfla eksiltmeye konmuş : 
tur. 

2 - Tahmin bedeli 112.000 lira olup 
muvakkat teminatı 6850 liradır. 

3 - Eksiltmesi 20.6.939 salı günü sa
at 15 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Ankara LV. amir
liği satın alına komisyonuna vermele-
ri. (2091) 12072 

3 - Eksiltmesi 1 G. 939 :rıeışembe ,---------------
gi.ınü saat ıs dedi ... 

4 - Eksiltmeye g 
me günü 2490 sayılı 
cu maddelerinde ist 
le birlikte ihale gül'"! 
geç bir saat eveline 
teklif mektuplarını 
li i satın alma kom 
ri. (2 

Patiska 
A nkara Levazır 

Alma Komisyonun 
85 santim geni~lıı 

re patiska alınacak 
eksil'mesi 14 - hazi 
ha günü saat 1 S de 
de Lv. amirliği sat 
nunda yapılacaktır. 
.3< .000 lira olup ilk 
dır. Nümunesi kom 
lir. İsteklilerin ka 
beraber teklif mek 
atinden bir saat ev 
m"'leri. (2031) 

ceklerin eksilt
ınunun 2, 3 ün
ılen belgeleriy· 

saatinden en 
dar teminat ve 

tanbul Lv. amir 
onuna vermele-

12r • ~ 

macak 
Amirliği Satın 

de 100 OOC met-
Kapalı zarfla 

ı · 939 çaışam 
anbuı Tophane 
alma komisyo • 
ahmin bedeli 

ninatı 4SOO lira
ıonda görillebi -
,i ve<:.ikalariyle 
llarını ihale sa 

Askeri Fabrikalar 

1 S adet muhtelif f orna tezgahı 

almacak 
A skeri F a brik a la r Umum Mü· 

dürlüğü Merkez Satın Al ma Komİs· 
yonundan : 

Tahmin edilen oedeli 60.000 lira o • 
lan ıs adet muhtelif torna tezgahı as
keri fabrikalar umum mudürlüğü 

merkez satın alma komisyonunca 14 • 
7 • 1939 cuma günü saat 15 te kapalı 
zarfla ihale edilecektir. Şartname (3) 
lira mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 
-42SO- lirayı havi teklif mektuplarını 
mezkur günde saat 14 de kadar ko • 
misyona vermeler: ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde-

komisyona ver - !erindeki vesaikle komisyoncu olma · 
12017 dıklarına ve bu işle alakadar tüccar -

dan olduklarına dair ticaret .:>dası ve-
Ekmeklik un a l ınacak sikasile mezkur gür. ve saatte komis-

Ankara Levaz 
Alma Komisyonu 

1 - Mardinde s 
çin 28 haziran 939 
onda Mardinde me 
misyonu tarafında 
ton ekmelik un ve 
nı günde saat on b 

Amirliğı Satın 

dan : 
ızinci Hd. Tb. i· 
şamba günü saat 
i satın alma ko • 

yona müracaatları (198:?~ 12013 

5 fon antimon ahnacak 
A skeri F a brik a la r Umum Müdür-

ki yüz seksen l üğü Merkez Satın Alma Komisyo· 
m birlik için ay- n und a n : 
e yetmiş iki ton Tahmin edilen bedeli (2500) lira O• 

Zayi makbuzlar 
An ka ra Levaz m A.mir liğı Satın Alma Komisyonundan 

Milli Müdafaa Ve .Jeti Matbaa Müdürlüğüne ait aşağıda tarih ve numa· 
raları yazılı iki ay ı at zayi olmuştur. Hükümsüz oldukları ilan olunur. 
Ayniyat makbuzu No. Tarihi Alındığı daire 

1 

26 
2 

21 

7176 19-9-938 

498621 12·8-938 

Lev. teçhizat Anb. Md. 

V. D. Md. 

(2063) 120Sl 

yona müracaatları (2108) 12083 

200 adet bo~ ispirto varili 
a macak 

A ske r i F abrikala r Umum Mü
dürlüğü Merk ez Satın Alma K omis
yon undan : 

Tahmin edilen bedeli (2400) lira O· 

lan 200 adet hoş ispirto varili Askeri 
Fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
atın alma komisyonunca 20. 7.1939 
perşembe günü saat 14 te açık eksilt
me ile ihale edilecektir. 
Şarname parasız olarak komisyon -

dan verilir. Taliplerin muvakkat te -
minat olan 180 lira ve 2490 numaralı 

kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesa
ikle komisyoncu olmadıklarına ve bu 
işle alakadar tüccardan olduklarına 

dair Ticaret odası vesikasiyle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatları. 

35 kalem 

(2109) 12084 

resim malzemesi 
ah nacak 

A sk e ri Fabrika lar Umum Mü
dürlüğü Merk ez Satın Alma Komis· 
yonundan : 

tibaren yirmi gün içinde evrakı müs -
biteleriyle birlikte mahkememize bil
dirmeleri icap eder. Aksi halde hakla
rı tapu sicili ile sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaştırılmasından hariç 
kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırmaya İŞ· 
tirak edenler artırma şartnamesini o
muş ve Hızumlu malftmatı almış ve 
bunları tamamen kabul etmiş ad ve 
itibar olunurlar. 

S - Tayin edilen zamanda müddea
bih hane üç defa bağrıldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir ancak be • 
deli ihale muhammen kıymeti doldur
mazsa on beş gün temdit ve on beşin • 
ci gün en çok artırana aynı saatte iha· 
le edilir. 

6 - İşbu hane kendisine ihale olu· 

nan kimse derhal veya veri len müh • 

Jet içinde parayı vermezse ihale kara· 
rı fesh olunarak kendisinden evel en 

yüksek teklifte bulunan kimseye ka -
bul ettiği takdirde teklif ettiği bedel· 
le almağa raz" olur a ona, nbul tmez 

se hemen on beş gün müddetle artır -

mıya çıkarılıp en çok artırana ihale e

dilir eski ihale ile yeni ihale arasında 
ki fark ve geçen günler içinde yüzde 

on nisbetinde hesap edilecek faiz ve 

diğer masraflar ve ayrıca hükme ha . 
cet kalmaksızın mahkememizce alıcı . 

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

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

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

· a·aş Vekôlet 

Benzin allnacak 
Baıvekalet Evrak ve Levazım 

Müdürlüğünden : 
1 - Açık eksiltmeye konulan iş 

28000 litre benzindir. 
2 - İhale açık eksiltme suretiyle 

yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen bedel 4956 lira -
dır. 

4 - Eksiltme 20 haziran 939 salı 
günü, saat 15 de başvekalet evrak 
ve levazım müdürlüğündeki eksiltme 
komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat akçesi 371 li
ra 50 kuruştur, eksiltmeye girecekler; 
eksiltmeden eve) bu parayı maliye 
merkez muhasebeciliği veznesine ya · 
tırarak alacakları makbuz ile birlikte 
komisyona müracaat edeceklerdir. 

6 - Eksiltme şartnamesi evrak ve 
levazım müdürlüğünde görülebilir. 

(2088) 12071 

Almanca - Fransızca 
İsviçre' de tahsil görmüt bir 

türk tarafından müsait şaraitle 
ders verilir. Ulus'ta H. N. rumu
zuna mektupla müracaat . 2011 

Zayi - 1328 senesinde Manastır vi
layeti İdadisinden almış olduğumu 
mezuniyet şahadetnamemi zayi ettim. 
Yenisini çıkartacağ ımdan hükmü yok 
tur. 

65 No. lu Murat oğlu Şevket Can 

7 - Yukarıda gösterildiği veçhile 
29. S. 939 gününden itibaren mahkeme 

mizde şartname açık olup birinci iha· 
le 29. 6. 939 perşembe günü saat on i
kide haddi lfiyikini bulmazsa ikinci i· 
hale 14. 7. 939 cuma günü saat on iki· 
de yapılacağı ilan olunur. 2001 

Bayındır Sulh Hukuk Hakimli
ğinden : 

Bayındır inhasarlar idaresi eski tah 
rir kontrol memuru olup İstanbul Ak
saray Gureba Hüseyin ağa mahallesi 
Kahraman sokağında 14/1 sayılı evde 
mukim iken halen yeri belli olmıyan 
Kemal Tarımcı tarafına: 

İnhisarlar idaresine izafeten Bayın
dır memuru Osman Kayacan tarafın -
danaleyhinize açılan 40 lira 32 kuruş 
alacak davasının gıyabınızda yapılan 
duruşamında kanunu evel 937 ücreti 
olarak peşin aldığınız elli liradan işle
diğiniz altı günün mahsubundan son • 
ra 40 lira 32 kuruş borçlu kaldığınız 

ehli vukuf raporundan anlaşılmakla bu 
paranın yüzde beş faiziyle birlikte ve 
1855 kuruş masarifi muhakeme ile siz 
den tahsiline 26. mayıs 939 tarih ve 
32/151 sayı ile karar verildiğinden bu 
iararı bir ay zarfından temyiz etmedi 
ğiniz takdirde hükmün katileşeceği 
tebliğ yerine geçmek üzere ilan olu -
nur. 2103) 12080 

G.· ve inhisarlar V. 

Üzüm çuvalı allnacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğün

d en : 

I - Şartnamesi mucibince 75.000 a
det 100 kiloluk üzüm çuvalı kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
il -Muhammen bedeli 31SOO, mu • 

vakkat teminat parası ' '2362.SO" lira -
dır. 

III - Eksiltme 19. VI. 939 pazar -
tesi günü saat 12,30 da Kabataşta le -
vazım ve miıbayaat şubesindeki alım 

komisyonunda yapı lacaktır. 
IV - Şartnameler her gün levazım 

§Ubesi veznesiyle İzmir ve Ankara baş 

\ 

T. C. Z İ R AA T B A N K A S 1 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye verecek 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında· 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki plana göre ik ramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 

" 500 .. 2.000 n 

4 n 250 n 1.000 n 

40 n 100 n 4.000 n 

100 
" 50 .. 5.000 .. 

120 
" 40 " 4.800 n 

160 .. 20 " 3.200 ,, 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li

radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktı ğı takd irde o/o 20 
fa'Z l,.siyle ver ilecektir. 

Kur'a lar senede 4 defa, 1 Eylül, Birincikanun, 1 Mart ~e 
ı Haziran tarihlerinde çekilecektir 

.:!.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 11111111111111~ 
= ~ = ~ ~ --
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EMLAK VE EYTAM BANKASI 

MERKEZİ ANKARA 
Şubeleri - İstanbul, lzmir 

Ajanlan: Bursa, İzmit, Adana, Eskiıehir 
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Yapılacak ve yapısına başlanmış meskenler için vatan· ~ 
daşlara mümkün olan kolaylıkla yardım eder ~ 

Mevcut gayri 
karşılığında 

menkuller 
ikrazat yapar 

Faiz sene % 8 1/ 2 dur. 

Ayrıca komisyon almaz 

Ek•pertiz ücreti: (t.000) liraya kada r 
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~ 
~ 
~ 
~ İstekler için 1, fazlası için 2 lira ve muamele intaç ~ = edildiği takdirde 1 liradan aşağı olma mak üzere ay- ~ = rıca lira başına on paradır. ~ 
~ 

_ Gayrimenkul ipoteği ve esha m ve ta hvilat rehni karşı· ~ 
= lı ğında Banka muameleleri ya par. ~ - ~ := Vadeli ve vadesiz mevduat alır. 1551 ~ 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 



2 - 6 - 1939 

Orta okulu bitiren 
gençlerden Gedikli 
Tayyareci ahnacak 
Türkkuşu Genel Direktörlüğünden : 

1 - Genelkurmay Baıkanlığının tensipleriyle Türkkutu 
Genel Direktörlüğünün emri altında hu yıl açılacak 
(Hava Gedikli Hazırlama yuvası) na Orta Okul mezunları 
alınacaktır. 

2 - Hava Gedikli Hazırlama Yuvasına girmek istiyen
lerde aranacak belli batlı tartlar atağıda gösterilmittir. 

A - Türk olmak, anası ve bahası türk ve türk soyundan 
olmak. 

B - Bekar olmak ve yaıı en az 16 en çok 18 olmak. 
C - Sağlık durumu uçuculuğa elverişli olmak. 
D - İyi hal sahibi bulunmak. 
E - Ana ve babasının yokıa velisinin rızasını teshil eden 

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

rrnı bitirdikten sonra Hava Birliklerinde 12 yıl Ha· 
va Gedikli Erbaı olarak vazife görmeği teahhüt et
mek (Bu teahhüt Gedikli Hazırlama Yuvasına gel
dikten ve Hava Sağlık Hey' etince yapılacak kat'i mu
ayene iyi netice verdikten ıonra masrafı Türkkuıun
ca ödenmek suretiyle yapılacaktır.) 

3 - Gedikli olmadan evvel ve olduktan sonra alınacak 
aylık ve tayyareci zamlarının miktarlariyle diğer esas ve 
tartlar hakkında daha fazla malfımat almak istiyenler Or· 
ta Okul, Lise ve Kültür Direktörlüklerine, Askerlik Şube
leri Baıkanlıklarma, Türk Hava Kurumu ile Türkkutu fU· 
helerine gönderilen matbu brosürleri görebilirler. 

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

5 - Hava Gedikli Hazırlama Yuvasına girmek istiven 
Orta Okul mezunlan kaydedilmek üzere Türk Hava Ku · 
runıu ıubelerine. Ankarada Türkkutu gf'nel direktörlüğü-
ne müracaat edilmelidir. 1977 

Ordu hasta bakıu hemıireler okuluna ait 

bazı izahat ve okula kayıt ve kabul ıarllar1 
M. M. Yeki.Jetinden : 

I .1 - Hastabakıcı hemşireler yetiJtirmek üzere Ankara'da M. M. Vek5.
etı tarafından (Ordu hastabakıcı hemşireler okulu) açılmı.ıtır. 
1 ~ - S1,3_aavılı kanu.n. mucibince.hu okııldaıı. mezun oJec•klar,$ memur 

o up tekaudıye alacaklardır. 
3 - Mezun olanlar altı senelik mecburi hizmetlerini ordu hastahanelc· 

rinde yapacaklar, ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bütün sıhhi te
§ekküller kendilerine açık olacaktır. 

4 - Tahsil müddeti üç sene olup, bu müddet içinde okurlara ayda beJ 
lira harçlık verilecek ve ia§e ve ilbasları tamamen Okul'a ait olacaktır. 

5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 17,5 lira asli maaş· 
dan başlamak Uzerc maaş alacaklar ve bu mikdar gittikçe çoğalacaktır. Bu 
.z:aınan dahi iaşe, giydirme ve barındırma orduya ait olacaktır. 

6 - Okul, 15 Eylül 1939 da tedrisata başlıyacaktır. 
7 - Okul'a kayıt ve kabul tartları şunlardır: 
a - Türkiye cilmhuriyeti tebaasından olmak ve türk ırkından bulunmak, 
b - Sıhhati yerinde olmak ve durumu her iklimde vazife görmeğc müsa-

it bulunmak. (bunlar her hangi bir hastahane heyet raporu ile tevsik ettir
llıck ve evraka bağlamak lazımdır. 

c: - Yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yukarı olmamak 
d - Kendisi, ana ve babası iffet ehlinden olmak (bu vaziyet polisçe tev

ıik ettirilerek evraka bağlanacaktır. 
e: En az orta okul tahsilini bitirmiı olmak veya bu derecede tahsil gör

düğünü ispat etmek (tasdikname suretleri musaddak olarak eklenecektir). 
f - Evli veya nişanlı bulunmamak (evvelce evlenip boşananlarla kocası 

Ölmüş olanlar kabul edilir.) (Buna ait medeni hali bildirir müsbit evrak 
keza eklenecektir~. 

g - Sıhhi sebepler dışında Okulu kendiliğinden tcrkcttiği yahut cvlen
lllck suretiyle veya diğer inzibati sebeplerle okuldan çıkarıldığı yahut altı 
•cnclik mecburi hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı yahut sıhhi sc· 
bcplcr dışında okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkulc ettirilecek mektep 
lllasraflarını tamamen ödiyeccğinc ve gösterdiği vesikaların tamamen doğ
ru olduğuna dair noterden tasdikli ve kefilli bir taahhüdname vermek. 

8 - Bu evrak sahipleri Okula imtihansız olarak kabul edilecektir. 
9 - Altıncı maddedeki evrakı tamamhyanlar bunları Ankaradakilcr M. 

~. Vekaleti sıhhat işleri dairesine. diğer vilayet merkezlerindekiler Vali· 
liklerine, kazadakilcr kaymakamlıklara takdim edecekler ve bu yol ile M 
Ptt. Vekaleti sıhhat işlcd dairesine yollanacaktır. 

10 - Taliplerin kabul edildikleri ve mektebe hareket etmeleri aynı ma
karnlar tarafından kendilerine bildirilecektir. 

11 - Kabul edileceklerin Okulun bulundu~u Ankara'ya kadar sarfcdc
Ceklcri yol parası kendilerine ait olacak ve (M. M . Vekaleti sıhhat işleri 
dairesi reisliği) ne hitaben yazacakları dilekçede bunu tasrih edeceklerdir. 

(1869) 11849 

l<iralık dükan, depo ve ardiye 
Ankara Belediyesinden : 

Senelik icarı Muvakkat teminatı 
Scrnti Cinsi Lira Lira 

ŞUkriyc mahallesi Depo 120 9 
liaııaç Mahmut Ardiye 30 2,25 
lıtasyon civarı Depo 750 56,25 
liapishanc civarı Depo 200 15 
.6.nafartalar caddesi 89 No: dükkan 1026 77 
Saraçlar 38 ,. ,, 150 11,25 

l - 31-5-939 tarihinde müddetleri bitecek olan yukarda yazılı gayrimen
kul için yapılan ilan üzerine talip çıkmadığından artırması on gün uzatıl
lllıştır. 
. 2 - Ayrı ayrı kiraya verilecek olan bu gayrimenkullerin şartnamesini 

tiSrrnek istiyenlerin her gün yazı işleri kalemine ve isteklilerin de 13-6-939 

"1ı &ünü saat on buçukta Belediye encümenine müracaatları . . (2106) 12081 

ULUS 

Vilôyetler 

Garaj santralı 

yaptır1lacak 

İzmir Belediyesinden : 
Garaj santralın yapılacak 75.000 li

ralık kısmı baş mühendislikten 3 lira 
yetmiş beş kuruş mukabilinde tedarik 
edilecek keşif, proje ve şartnamesi 

vcçhilc vahidi fiyat esası üzerinden 
kapalı zarflı eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli yctmi9 beş bin 
lira olup ihalesi 6. 6. 939 salı günü sa
at 17 dedir. 2490 sayılı kanunun tari • 
fatı dahilinde hazırlanmış teklif mek
tupları ihale günü azamt saat 16 ya 
kadar encümende riyasete verilir. Mu 
vakkat teminat beş bin liradır. 

(1730/ 1543) 11716 

Yol • 
ınşası 

İzmir Belediyesinden : 
1 - Aziz Akyürck bulvarının 9 Ey

lül bulvarından itibaren 1396 sayılı 

sokağa kadar olan kısmında paket taş
lariylc 3200 metre murabbaı yeniden 
döşeme yaptırılması baş mühendislik
teki keşif ve şartnamesi vcçhilc kapa
lı zarflı eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 16.400 lira olup iha
lesi 13. 6. 939 salı günü saat 17 dedir. 
2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde 
hazırlanmış teklif mektupları ihale 
günü azami saat 16 ya kadar encümen
de riyasete verilir. Muvakkat temina
tı 1230 liradır. 

2 - Basmahane istasyonu civarında 
yapılacak sebze ve meyva hali baş mü
hendislikten 18 lira 46 kuruş mukabi· 
linde tedarik edilecek keşif, fenni ve 
mali şartname ve proje ile vahidi fiat 
cetveli veçhile yeniden kapalı zarflı 
eksiltmeye konulmuştur. Muhammen 
bedeli üç yüz altmış dokuz bin yüz beş 
lira 25 kuruş olup ihalesi 13.6.939 salı 
günü saat 17 dedir. 2490 sayılı kanu • 
nun tarifatı dahilinde hazırlanmış tek 
lif mektupları ihale günü azami saat 
16 ya kadar encümende riyasete veri • 
lir. Muvakkat teminatı, 18Sl4 lira 20 
kuruştur. 

3 - Hava gazı fabrikasına 1500 ton 
Zonguldak Zerodis lave % 10 maden 
kömürü satın alınması hava gazı di· 
rektörlüğünden tedarik edilecek şart
namesi veçhilc kapalı zarflı eksiltme· 

olduğu yazılması suretiyle aynı saate 
kadar iadeli taahhütlü olmak üzere 
mektupların gönderilmesi po,ı;tagccik 
mesinden dolayı mcsuliyet kabul edil· 
miycccği ve itan masrafının müteah
hide ait bulunduğu ilan olunur. 11894 

Yol tesviyesi 
Zonguldak Valiliğinden : 

Zonguldak vilayeti içinde Kozlu • 
Ereğli limanı yolunda yapılacak 

"54000" lira keşif bedelli tesviyci tü -
rabiyc işi kapalı zarf usuliyle eksilt -
meye konulmuştur. 

Eksiltmesi ıs. 6. 939 günü saat 11 
de Zonguldak vilayeti daimi encüme
ninde yapılacaktır. Eksiltme şartna • 
mcsi ve buna mütcferri diğer evrak 
Zonguldak nafıa müdürlüğünde ve da 
imi encümen kaleminde görülebilir. 
Muvakat teminat "40SO" liradır. Ek -
siltmeye girmek isteyenlerin ihale gü 
nünden sekiz gün evcl Zonguldak vi
layetine müracaat ederek vilayet ma
kamından alınmış müteahhitlik ehli -
yet vesikasiyle Ticaret odasından bu 
yıl içinde alınmış vesika ve muvak -
kat teminatları ile birlikte teklif mck 
tuplarını yukarıdaki günde ihale sa -
atinden bir saat evetine kadar vilayet 
daimi encümen reisliğine vermeleri 
ilan olunur. (3834/ 2099) 12076 

Sosa tômiri 
Zonguldak Valiliğinden : 

Zonguldak vi15.yeti içinde Bartın -
Amasya yolunda yapılacak "16723" li
ra keşif· bedeli şose esaslı tamiri i 
şi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Eksiltmesi ıs. 6. 939 günü saat 11 de 
Zonguldak vilayet daimi encümenin 
de yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna 
mütcferri diğer evrak Zçmguldak na
fıa müdürlüğünden ve daimi encümen 
kaleminde görülebilir. Muvakkat tc -
minat "12S4" liradır. Eksiltmeye gir
mek isteyenlerin ihale gününden se -
kiz gün evcl Zonguldak vilayetine 
müracat ederek viHiyet makamından 
alınmış müteahhitlik ehliyet vesika -
siyle Ticaret odasından bu yıl içinde 
alınmış vesika ve muvakat teminatla
riylc birlikte teklif mektuplarını yu -
kandaki günde ihale saatinden bir sa
at cvelinc kadar vilayet daimi cncü -
men reisliğine vermeleri ilan olunur. 

(3837/ 2001) 12077 

ye konulmuştur. Muhammen bedeli Ş . . 
on altı bin beş yüz lira olup ihalesi 9. 050 tô m 1 rı 
6. 939 cuma günü saat 17 dedir. 2490 Zonguldak Valiliğinden : 
sayılı kanunun tarifatı dahilinde hazır Zonguldak vilayeti içinde Ereğli li-
lanmı teklif mcktu lan ihale~ güniı"'"",..__,,_ __ 1a. ~--..a- _,..ı • ..- ila64a 

eH~ameKa!" rr -~ 
yascte verilir .Muvakkat teminatı 1237 lira keşif bedelli şose esaslı tamiri işi 
lira 50 kuruştur. (1764 • 2013) 12001 kapalı zarf usulü ile eksiltmeye ko -

nulmuştur. 

Ekmek alınacak Eksiltme 15. 6. 939 günü sacı\ 11 de 

Sinop C. M. Umumiliğinden : 
Sinop umumi ecza cvind~ki mah • 

k(im ve mcvkuflara 939 mali yılı için
de verilecek 255000 ila 36SOOO adet ek· 
mck 28-5-939 gününden itibaren on 
bet gün müddetle ve kapalı zarf usu
liylc eksiltmeye çıkarılmıştır. Yevmi
ye 700 ita 1000 ekmek verilecek, be
deli muhammen 28032 lira olup temi
natı muvakkatc 2103 liradır. 

İhale günü 14-6-939 çarşamba günü 
aaat 15 de Sinop C. Müddciumumili
ği dairesinde yapılacaktır. 
Şartname tatil günlerinden maada 

her gün Sinop C. Müddeiumumiliği 
kaleminde görülebileceği itan olunur. 

(2054) 12028 

Ekmek olanacak 
İstanbul C. Müddeiumumiliğin • 

den : 
İstanbul ecza ve tevkif evleri ihti 

yacı için 1. 6. 939 gününden 31.5.940 
günü akşamına kadar satın alınacak 

220000 iki yüz yirmi bin kilo ikinci 
nevi ekmek kapalı zarf usuliylc ek
siltmeye konmuştur. Muhammen be
deli 19800 lira olup muvakkat temina
tı 148S liradır. İstekliler şartnameyi 
tatil günlerinden maada her gün me· 
sai saati hitamına kadar Sirkeci'de 
Aşir efendi sokağında 13 numarada 
adliye levazım dairesinde görebilirler. 
Eksiltme 12. 6. 939 pazartesi saat 14 
te yeni postane arkasında 13 numara
da adliye levazım dairesinde yapıla

caktır. Eksiltmeye girecekler zarfla
rını eksiltme saatinden bir saat eve
linc kadar İstanbul adliye levazım da
iresinde toplanacak satın alma komis
yonu reisliğine numaralı makl:uz mu
kabilinde bizzat vermeleri ve yahut 
dış zarfı mühür mumu ile kapatılmış 
ve ismiyle açık adreıi ve hangi işe ait 

-
' 

Zonguldak vilayeti daimi encümenin
de yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna mütc -
fcrri diğer evrak Zonguldak nafıa 
müdürlüğünde ve daimi encümen ka
leminde görülebilir. 

Muvakkat teminat 1398 liradır. Ek
siltmeye girmek isteyenlerin ihale gü 
nünden sekiz gün evet Zonguldak vi
layetine müracaat ederek vilayet ma
kamından alınmış müteahhitlik ehli
yet vcsikasiyle Ticaret odasından bu 
yıl içinde alınmış vesika ve muvakkat 
teminatları ile birlikte teklif mektup
larını yukarıdaki günde ihale saatin
den bir saat evetine kadar vilayet dai
mi encümen reisliğine vermeleri ilan 
olunur. (3836/ 2100) 12078 

Sosa tômiri 
Zonguldak Valiliğinden : 

Zonguldak vilayeti içinde Bartın -
Safranbolu yoluda yapılacak "21881" 
lira keşif bedelli şose esaslı tamiri işi 
kapalı zarf usulü ile cskiltmeyc ko -
nulmuştur. 

Eksiltmesi 15. 6. 939 günü saat 11 
de Zonguldak vilayet daimi cncümc -
ninde yapılacaktır. Eksiltme şartna -
mcsi ve buna mütcferri diğer evrak 
Zonguldak nafıa müdürlüğünde ve da 
imi encümen kaleminde görülebilir. 
Muvakkat teminat "1641" liradır. Ek
ailtmcyc girmek isteyenlerin ihale gü 
nünden sekiz gün evci Zonguldak vi
layetine müracaat ederek vilayet ma -
kamından alınmış müteahhitlik ehli -
yet vesikasiyle Ticaret odasından bu 
yıl içinde alınmış vesika ve muvakkat 
teminatları ile birlikte teklif mektup
larını yukarıdaki günde ihale saatin -
den bir saat evetine kadar vilayet da
imi encümen reisliğine vermeleri ilan 
olunur. (3835/ 2102) 12079 

kolonyası firikaiyonu ile geçer. Kara Çamın kuvvetli tesiri doktor
larca da tasdik edilmiıtir. Hastalarınızda, çocuklarınızda Kara Çam 
Kolonyası kullanınız. Kanın deveranını tcnbih ederek çocukların 

iıtihalarını açar. Cilde tazelik, ciğerlere kuvvet verir. 
Eczane, ceza deposu ve parfümeri mağazalarından iatcyiniz. 
Deposu: Kemal Rebul eczanesi Beyoğlu ağa camii yanında 

~====== lSTANBUL 1940 ./. 
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Askeri okullara 
talebe alınıyor 

--------------------- 1 - 939 - 940 den; yılı için Kuleli, Maltepe, Bursa Askeri Lise- =: 
lcrile Konya ve Erzincan Askeri orta okullarının bütün sınıflarına, := 

= Kırıkkale San'at Lisesinin 1. sınıfı ile Kayseri Zencidcre Gedikli := 
= Erucııt ııazırlama Orta okulunun 1. sınıfına talebe alınacaktır. = -- - - Kabul şartları Askerlik şubelerile birinci maddede yazılı O· := 
=: kullarda mevcuttur .• N c suretle müracaat edileceğini anlamak üze· := = re! ısteklilerin Askerlik şubelerine baş vurmaları lazımdır. = 

3 - İstekliler aşağıda yazılı hususları da göz önünde bulundur- § 
= malıdırlar. -= a) Askeri okullara girmek istiyenlerin müracaatfa.rı 1 Haziran- := 
=: dan 10 Ağustosa kadar kabul edilir. := 
:= Askeri liselerin yalnız III. sınıfları için seçme sınavı ıs Ağus-:= = tosta başlar 20 Ağustosa kadar devam eder. = = Liselerin diğer sınıflariylc Orta okulların bütün sınıfları ve = = San'at Lisesi 1. sınıfı için seçme sınavı l Eylülden JO eylüle kadar = 
_ devam eder. Sınav neticeleri bu tarihten bir iki gün sonra ilan ve § 
- kabul edilmiş olanlara tcbliğat yapılır. = 

--

b) Kayseri Zencidcredc bulunan Gedikli Erbaş hazırlama orta = 
§ okuluna alınacak okurların seçme sınavları 1 Eylülde başhyacaktır. § 

c) isteklilerin kaydükabul kağıtlarını mümkün mertebe kısa za· := 
:= manda tamamlamıya çalışmaları ve tamamlanan kağıtlarının As- := 
:= kertik şubesinden girmek istedikleri okula vaktiyle gönderme işini = 
- takip etmeleri ve okuldan çağrılmadıkça hiç bir isteklinin okulun := 
:= bulunduğu mahalle gitmemesi lazımdır. = 

--

Şarki Anadolu ve Orta Anadolu halkı Erzincan Askeri Orta O·= 
:= kuluna Garbi Anadolu ve Trakya halkının da Konya Orta Okuluna := = alınmaları esas olduğundan bu suretle mür::caat edilmesi lazımdır. := 
:= d) İsteklinin Askeri okula girintiye kadar yol, iaşe ve okulun := 
:= bulunduğu şehirdeki otel sair her tiirtü masrafları kendisine' aittir. = 
:= Okurun velisi tarafından bu masrafların temin edildiği Askerlik =: 
_ şubelerince tahkik olu • ..ıcaktır. = 
§ 4 - İstekli okula kabul edilmediği takdirde hiç bir hak iddia § = edemez. = Okullar yatılı ve parasızdır Talebenin iaşesinden başka giydi := 
:= rilmcsi, teçhizatı okula aid olduğu gibi ayrıca her ay bir mikdar := 
- maaş da verilir. = 
_ S - Askeri liseleri muvaffakiyctlc bitirenlerden arzu edenler := 
:= müsabaka sınavına girerek kazandıkları takdirde Askeri Yüksek := 
= mühendis ve mühendis ycti§tirilmek üzere Avrupa'ya tahsile gön· := 
:= derilir. (1813) 11808 =: 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Müf ekaidini mülkiye ve askeriye ile dul 

ve yetimlerin nazarı dikkatine 
Ankara Defterdarlığından : 
Mütekaidin Mülkiye ve Askeriye ile dul ve yetimlerinin iskonto sure· 

tiyle alacakları Eylül - İkinci Teşrin 939 aylıklarına ait tediye Bordrosu 
Emlak Eytam Bankaaıoa vcrilmiıtir do&rudan dofruya Bankaya müraca
atları. 

Vezneden yapılacak Haziran - Ağustos 939 üçer aylıklar 
1 - 1 Numaradan 500 Numaraya kadar Askeri ) 2-6-939 cuma 

1 ,, 500 ., ,, Mülki ) 
500 ,, 1000 ,, • ,, Askeri ) 3_5.939 cumartesl 
500 ., 1000 ,, ,, Mülki ) 

1000 ,, 1500 ,, ,, Askeri ) 5·6-939 pazartesi 
1000 ,, 1500 ,, ,, Mülki ) 
lSOO ,, 2000 ,, ,, Askeri ) 6-6-939 salı 
lSOO ,, 2000 ,, ,, Mülki ) 
2000 3000 ,, ,. Askeri ) 7-6-939 çarşamba 

2 - Maaş sahiplerinin yukarda gösterilen muayyen günlerde bizzat ve
ya bitvekale Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne müracaatları ilan olu -
nur. (2089) 12067 

Tüccar ve f abrikalörlerin nazar1 dikkatine 
( Hatay İş Anonim Şirketi - Antakya ) 
Ana vatan tüccar ve Fahrikatörleriyle derhal münasebe

te geçmek istiyoruz. Şirketimizle it yapmak iıtiyen firma

ların Antakya Umum Müdürlüğümüze müracaatları rica 

olunur. 
HATAY lŞ ANONiM ŞlRKETl 

GENEL DlREKTORLÜGÜ 1968 

Memur alınacak 
Türkiye Demir ve Çelik fabrikalan müessesi 

Müdürlüğünden : 

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

Seçme imtihan; 12. Haziran. 939 pazartesi günü saat 10 
da Ankara' da Sümer Bank Umumi Müdürlüğünde ve Is -
tanbul'da Sümer Bank İstanbul Şubesinde yapılacaktır. 

imtihana girebilmek için isteklilerin birer dilekçe ile Sü· 
mer Bank Umumi Müdürlüğüne veya İstanbul Şubesi Mü
dürlüğüne müracaatla alacakları matbu İf Talepnamesini 
kendi el yazılariyle cevaplandırmaları ve icap eden vesai -
kin asıl veya musaddak suretlerini de ekliyerek 10.6.939 
tarihine kadar Umumi Müdürlük veya İstanbul Şubesi Mü
dürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır . 

Lise veya muadili mektep mezunlariyle Askerlik ödevi
ni ikmal edenler, büro İ§lerine vakıf bulunanlar ve dakti
lo bilenler tercih edilecektir. 

Verilecek ücret imtihan neticesinde alınacak neticeye 
göre tayin edilecektir. 1909 
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1/2 Litrelik bir şişesi perakende 100 kuruştur 
Satıcılara 0/0 10 tenzilôt yapılır inhisar satış kamyonlarından, satış mağaza ve depolarından isteyiniz . 

-
~ YAZI MAKİNELERİNİZİ ~ - -: Daktilo kursu tamir bürosuna : 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı. Bankalar caddesindeki 
ADAPAZARI 

TURAN LOKANTASI 
• 

2 - 6 - 1P3q ---- -
... 

-~t. • 1 1 • • 

Güzelliğin 
sırn yok 

sebebi var 

fr RADYOLlN ==~ 

dişleri mikroplardan, çürükler -
den iltihaplardan koruyarak sağ 
lamlaştıran, hem de minelerinin 
bozulmasını ve sararmasını me
nederek daimi bir güzellikle mu
hafaza eden asrın en kuvetli diş 
macunudur. 

Her sabah, öğle ve akpm 
yemeklerden sonra 

RADYOLIN 

Satıhk 
Döşeme parkesi 

7208 

Ankarada on senedir kurumuş 
Karaağaç ve dişbudaktan ma • 
mfıl 1450 m2 parke, toptan veya 
perakende, ·satılıktır. Yenişehir 

posta kutusu 1029 a müracaat. 
1493 

.-······································-.. • • • 
L KURSU ; 

59 uncu devresine haziranın 

ilk haftasında başlıyacaktır. 

2 ayda diploma verilir. Tahsil 
aranmaksızın herkes alınır. Me -
murlar Kooperatifi üzerinde kat 
1 Tel: 3714. 1947 

"······································,.. . 

GLİSERiNLi 

lllT 
Tuvalet sabunu cilt ve ten i 

güzelleştirir. En iyi tuvalet 

sabunudur. 1107 

Demir e tahta fabrikaları 
TÜRK ANONiM ŞİRKETİNDEN 

sahibi bay Osman Sencer : yaptırınız. Memurlar Koopera - : 
: ti fi üstünde Tel: 3714 1972 : -------------

Fabrikamızda dokme soba; el arabası, köylü sap araba
sı, Araba yedek aksamı ve bilumum demir, tahta ve dökme 
itleri imaline ba lanmıttır. 

Siparitlerin dogrudan doğruya Adapazarı adresimize ve
yahut Ankara Merkez Büromuz adresine yapılması sayın 
mÜ!terilerimizd n rica olunur. 7207 

SÜ \AERBANK 
Ankara Yerli mallar pazarında açılan 

KÖYLÜ DAİRESİNDE 
Köylü giyim enası a11ğıdaki fiallarla 

perakende olarak sahlmakladır 

Kayseri Dirilinden Mamul mintan Tanesi 
Kayseri ve Nazılli kaput bezinden iç donu ,, 

,, ,, ,, ,, gömleği ,, 
Tire çorap Çift 

58 kurut 
45 ,, 
45 " 
11 ,, 

F eshane Mamulatı halis yünden 
kasket 

Beykoz Mamulatı çivili kundura 
Tanesi 30 ve 35 ,, 

Çifti 190 ,, 
,, ,, ,, F ot in " 290 ,, 

Kontratosunun bitmesi hasebiyle lokantayı mahdut bir zaman 

için kapadığını sayın müşterilerine arzeder ve yedinde abone kar

nesi olanların ittisalindeki berber bay Hakkıya ibraz ederek bedeli-

ni almalarını saygılariyle rica eder. 2006 

Kömür curufu 

-..,ı 111111111111111111111111111111111111 ı r-

Zayi - Ankara memurlar koope -
ratif şirketinden aldığım 1122 numa -
ralı hisse senedimi kaybettim. Yenisi
ni alacağımdan eskisinin hükmü olma 
dığı itan olunur. 

İhasan Ertanıl 

Ankara Elektrik ve hava gazı Türk ~· 11111111111111111111111111111111111 11': 
Anonim Şirketlerinden : ~ Kırık hayat E 

a rı amız arazısı a ı ın e tera m etmıt o an omur curu- : : F b ·k · · d h'l' d kü' , 1 k'. .. .. ı= Pek yakında Yeni Sinemada : 

funun, talip olanlara yerinde bili bedel verileceği ilin olunur. ..,11111111111111111111111111111111111111r-

P. T. ve T. Md. 

Matbaacılara 
Ankara Telefon Müdürlüğün. 

den : 
1 - 6000 adet (Telefon rehberi) ba

sılması açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedel 3000 lira, mu 

vakkat teminat 225 li~adır. 
3 - Şartnameler müdürlük muame

lat bürosundan parasız alınabilir. 
4 - Eksiltme !#. 6. 939 cuma günü 

saat 15 te telefon müdürlüğünde top
lanacak olan komisyonda yapılacak -
tır. 

5 - İsteklilerin 2490 numaralı ka
nunda yazılı vesikalarla komisyona 

1 müracaatları ilan olunur. (1978) 
11949 

YENi 
BU GECE 

Atk - Heyecan ve Güzellik filmi 

Altın mabut 
Baş Rolde: Mirielle Balin 

Gündüz: 14,45 - 16,45 - 18,45 de 

ÜÇ ARKADAS 
İlaveten 5 ci büyük kurultay ve 

19 Mayıs Gençlik bayramı 
intibaları 

BU GÜN BU GECE 
Suzy Prim - lnkijinof - Charles 

Vanel tarafından oynanan 
Heyecan - Aşk ve sergüzeşt filmi 

Hudut Korsanları 
P ·1· \ rograma ı aveten: 

5 ci Büyük Kurultaya ait intibalar 
Seanslar: 14,30 _ 16,30 - 18,30 

gece 21 de 

Halk matinesi 12,15 de 
KANUNSUZ ŞEHİR 

U L U S - 20. inci yıl. - No: 6404 

İmtiyaz sahibi 
lakender Artun 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Baannevi ANKARA 

sus 
BUGÜN BU GECE 

Harry Baur - Simone Simon 

J. Pierre Aumont tarafından 
oynanan 

Siyah gözler 
Fiatlarda tenzilat 

Balkon 35 Salon 15 Kş. 

Seanslar: 12-14-16-18 gece 20,30 da 


