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Başvekilimiz mühim bir nutuk verdi 
Dr. Refik Saydam diyor ki: 

r ~ 

En musiJJ kararları almak 
. • . • -- • ::... ' 1 .,.. 1 .. . . ~ . . . . . .. . - . 

• 

partimizin değişmez vaslıdır 
Halkımızın bütün tabakaları ideallerini tahakkuk ettiren 

tınsurları Kurultayımızın kararlarında aramıı ve bulmuılardır 

Başvekilimiz Dr. Relik Saydam 
Kurultayda nutkunu okurken 

Cümhuriyet Halk Partisinin be§İnci büyük kurultayı Parti Genel 
Ba§kan Vekili ve Başvekil Doktor Refik Saydam'ın, kurultayın büyük 
bir dikkat ve alaka ile dinlediği, her cümlesi alkıılarla kesilen aıağıda • 
ki mühim nutukla çalı§malarını bitirmiştir: 

Büyü Kurultay'm Muhterem Azası, 
Partimizin Beşinci Büyük Kurultay'ı ruznamesindeki meselelerin 

müzakeresini muvaffakiyetle bitirmiştir. 
Büyük Kurultay'ın çalışma tarzı, delege arkadaşlarımızın E,Österdik

leki ciddi ve samimi alaka, geçmiş ve gelecek yılların icraatı hakkın· 
daki güzel düşi.inceleri, bilhassa arkadaşlarımızın milletimiz, memleke
timiz için faydalı buldukları kanaat ve mütalealanm serbestçe ve isa
betli bir tarzda izhar etmiş olmaları; Parti mensuplarının devlet işlerini 
ne kadar yakından takip ve mürakabe ettiğine de giizel 'uir misal teşkil 
etti. Bu hal, milletimizin takdirini, Milli Şef'imizin iftiharını tahrik 
t;den, Parti hayatımızda olduğu kadar, milli hayatımızda da kıymetli 
bir hatıra olarak kalacak mesut bir hadisedir. 

Kurutalyımızın müzakerelerini yakından takip buyurmut olan 
Değitmez Genel Başkanımız ismet İnönü, müzakerelerin cereyan 
Wn!ıuli\llı:ı~slfı~IFıiıı. mJI~7tfletind.~&8~t~t.~il;,_1l~St'iei • :Jifra.: 
maktan hakikaten iftihar duyduklarını size arza beni memur et
mişlerdir. (Alkışlar) Aziz arkadaşlarımızın bize vermiş oldukları 
bu güzel misal, bütün Parti teşkilatımızın vazifelerini yaparken 
gösterdikleri dikkat ve teyakkuzun canlı bir delili olmuştur. 

Büyük Kurultay, Partimizin bütün hesaplarını inceden inceye 
tetkik ettikten sonra vermİ§ olduğu kararla, Parti hesaplarının 

muntazam ve sarfiyatın usul ve mevzuata mutabık olduğunu, ala
kalıların bu işlerdeki dikkat ve itinasmı tebarüz ettirdi. 

Kurultayın 1 

mütebariz 
vasıfları 

Köy ve mahalle kongrelerinden başlıyarak; nahiye, kaza ve 
vilayet kongrelerinin tetkikinden geçen, Büyük Kurultayın müza· 
kere mevzularının en mühimmini teşkil ve "yurdumuzun bütün ih • 
tiyaçlarını ihtiva eden dilek ve şikayetler hakkında almış olduğu 

kararlar, izhar etmiş olduğu temenniler; bütün memlekette dikkat 
ve alaka celbeden, Parti hükümetlerinin müstakbel icraatında 

rehber olmak mhaiyetini mahfuz tutan isabetli, faydalı kararlar 
olarak tecelli etmi~tir. 

Parti programımn tetkiki 

N.A.KOÇOKA 

Kongre günlerden beri bütün 
hararetiyle devam etmiı ve aynı ha-
"' . . h a ıçınde kapanmııtır. Yurdun er 
kötesinden gelen murahhaslar mem
leketin derdlerine dnha yakından 
t~rnas etmi~ bunların üzerinde 
cıddi ve faydalı münakatalar ve 
~Üzakereler cereyan etmiştir. Biri
~ık Partinin kararları her halde göz 
h~Ünde tutulması icap ettiğine göre 

ukümet idaremizde büyük kurul
tayın verdiği kararların hususi ehe
Jniyeti vardır. 

Kurultay idari teşkilatımızın 
Jnuhtelif sahalarına taalluk eden 
h~rçok meseleler konuşmuştur. Ye • 
Ilı türk rejimi her dôrt yılda bir 
hükürnet merkezinde yapılan bu 
büyük toplantıdan çok istifade et -
trıi§tir. Nizamnamedeki şekline gö
~e aşağıdan yukarı milletin ta 
•çinden süzülerek gelen muri\hhas -
ların muhtelif mevzular üstünde
ki dilek ve hissiyatı dinlenildikten 
~nra hükümet ve parti daha taze 
ır hamle ile verilen yeni istika

l"netlerdeki emelleri tllhakkuk et -
t' 
~rmiyc çalışmaktadır. Fakat be-

§ınci büyük kurultayın diğerlerin -
den farklı olan en karakteristik 
Vagfı hükümeti daimi murakabe 
altında bulundurmak vazifesile 
tavzif kılınmıt 21 müstakil mebustan 
t~tkkül eden bir grupun parti sine-
8~nde doğmasına ait olan hükümle
l"ı kabul etmiş olmasıdır. T~rkiye 
Cürnhuriyeti Halk idaresini en iyi 
~e en isabetli bir rejim olduğunu 
1tıanrnış olduğundan bunu bizim 
llıenıleketimizde milletimizin hu • 

(Sonu 7 incı sayfada) 

Büyük Kurultayın yeniden gözden geçirmi~ olduğu Parti programı 

da, Parti hükümetlerine halde ve istikbalde takip edeceklr.ri en isabetli 
yolu göstermi1 oldu. 

Büyük Kurultayın, yeni hükümler de ilave etmek suretlle ka· 
bul etmiı olduğu nizamnamemiz; partililer arasında ı.amimiyet ve 
bağlılığı kuvetlendirecek, milletimizin teşkilatımıza karşı muhab
bet ve alakasını artıracak esasları ihtiva etmektedir. 

---- ı 

Meclis müstakil grupu 
Nizamnamenin yeni hükümlerine göre teşkili karar altına alınan 

Meclis müstakil grubunun, milli mürakabe cihazlarımızı takviye ede
cek ve bu bakımdan aziz milletimiz için bir teminat hazırlıyacak mahi
yette olduğu kadar, cümhuriyet hükiimetlerine de esaslı yardımlarda 
bulunacağına samimiyetle inanmaktayız. 

ihdas etmiş olduğunuz. daimi teftiş teşkilatının, Parti ve Halkevleri 
faaliyetini teşvik, tanzim ve mürakabe edecek müfit bir cihaz olacağına 
da şüphe etmemekteyiz. 

Aziz arkadaşlarım, 
Hal ve istikbal için en musib kararları almak, Partimizin değişmez 

bir vasfıdır. Almış olduğunuz kararlar daima biiyük milletimiz, aziz 
vatanımız için mesut neticeler vermiştir. 

Halkımızın bütiin tabakaları, ideallerini tahakkuk ettiren unsurları, 
Kurultay'larrmızın kararlarında aramışlar ve bulmuşlardır. 

Betinci Büyük Kurultayca alınan kararların da aynı kıymet 
ve iıabette olduklarında hiç şüphe yoktur. Her imkandan iıtila
de ederek bunları tahakkuk ettirmenin, hükümetlerimiz için mil
li ve mukaddeı bir vazife olacağını ıöylemekle en büyük hazzı 
duyarım. 

Partimiz.in, mazideki ağır ıartlara rağmen memleketin yükıel -
mesi yolunda aldığı mesafeleri göz önüne getirdikçe; istikbalde 
de milletimize ve vatanımıza daha parlak hizmetler göreceğine 
büyük imanımız vardır. 

Büyük milletimizin muhabbeti, Büyük Millet Mecliıimizin reh
berliği, Milli Şefimiz.in cihan değer yardım ve müzahareti bu 
ümit ve imanımızın en büyük temiantıdır. ( Alkıflar). 

Hepinizi hürmetle, muhabbetle selcimları.m. 
Cümhuriyet Halk Partisinin Beıinci Büyük Kurultayını kapı

yorum. (Şiddetli alk11lar). 

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

Kurultayın kapanış celsesinde 

Umumi idare Heyeti ve 
Müstakil Grup Se(ildi 

Cümhuriyet Halk Partisi beşinci 
büyük kurultayı, dün saat onda B. 
Abdülhalik Renda'nın reisliğinde son 
toplantısını yaptı ve Genel Ba kan 
Vekili Başvekilimiz Doktor Refik 
Saydam'ın çok veciz bir kapanış nut
kiyle çalışmalarına son verdi. 

arzedeceği isimler vardır, okunacak- , 

Dr. Fikri Tuzer (Erzurum), .. • tır. ru;:-: ... ...._.••••••••••-ı 
Tevfik Fikret Sılay (Konya) Ulus muessesesınde 

Dünkü toplantı ruznamesinde par
timize umumi idare heyeti azası ve 
parti müstakil grup seçimi gibi mü -
him maddeler bulunduğundan dinle -
yici locaları bu tarihi celseyi takip 
etmek istiyenlerle dolmuştu. Celse 
açılınca. B. Abdülhalik Renda şu 
sözlerle kürsüyü Genel Başkan Veki
li Doktor Refik Saydama bıraktı. 

"-- Celse açılmıştır. Ruznamede 
mevcut bütün maddeler dün müzake
re edilmiş ve bitirilmiştir. Söz, Umu
mi Reis Vckilinindir . ., 

Umumi Reis Vekili Başvekilimiz 
alkışlar arasında riyaset makamına 

geçtiler ve şunları söylediler: 
"- Arkadaşlarım, kurultayın iki 

mühim işi daha kalmıştır. Kabul bu
yurduğunuz nizamname mucibince 
umumi idare heyetini aynı zamanda 
partinin müstakil azalarını intihap 
buyuracaksınız. Evela Genel başkan -
lık divanının umumi idare heyeti a
zası olmak üzere, heyeti celilenize 

Halil Türkmen (Zonguldak) 
Ali Rıza Erem (Çorum) 

Cevdet Kerim lncedayı (Sinop) 
Dr. Zihni Ülgen (Bolu) 
Hamdi Yalman (Ordu) 
lskender Artun (Erzincan) 
lsmail Sabuncu (Gireıun) 
Mümtaz Ökmen (Ankara) 
Nafi Atuf Kanıu (Giresun) 
Rahmi Apak (T ekirdağı) 
Salah Cimcoz (/stanbul) 
Sırrı Day (Trabzon) 
Şevket Erdoğan (Gümü§ane) 
Şükrü Ali Ôgel (/stanbul) 
Bu teklif reye konmuş ve ittifakla 

alkışlarla kabul edilmiştir. 

Müstakil grup 
- Gene nizamname hükümlerine 

tevfikan Parti müstakil grupu azala· 
rı olarak Divanı Riyasetin namzetle -
rini Heyeti Celilenizin reylerine ar -
zediyorum. 

(Sonu 8 inci sayfada) 

Umumi idare heyeti azalarından bazılan 
Soldan sağa doğru: Dr. Fikri Tuzer, B. Tevfik Fikret Sılay, B. Ali Rıza Erem, B. 

Sırrı Day, B. Nafi Atuf Kansu, B. Cevdet Kerim 1ncedayı, B. İskcnder Artun, B. 
Rahmi Apak, B. Mümtaz Ökmen. 

B. Fethi Uzkan 

Ceridei Havadis ve Saadet gazete • 
leri sahibi B. Fethi Uzkan, Parti Ge
nel sekreterliği yüksek makamınca 

Ulus müessesesi direktörlüğüne tayin 
edilmiştir. 

B. Fethi Uzkan Türkiye'nin en es -
ki gazete ve matbaacısıdır. Bu kıdemi 
ile mütenasip olarak, bilhassa idare i~
lerindc meleke ve bilgi sahibidir. Ken 
disi başında bulunduğu her vazifede 
muvaffakiyet göstermiş bir meslekta • 
şımızdır. 

Askeri heyetimiz 
Londra yolunda _ 

Orgeneral Kazım Orbay'ın reisli • 
ğinde Londra'ya gitmekte olan aske • 
ri heyetimiz evelki akşam İstanbul • 
dan hareket etmiştir. 

Sofya, 3 a.a. - Londra'ya gitmekte 
olan türk askeri heyeti, bugün saat 
15 de buradan geçmiş ve istasyonda 
Türkiye elçiliği erkanı ile bulgar bü
kümeti adına Sofya garnizon kuman
danı general Lukaç tarafından selam 
lanmıştır. 
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Avrupada 4 hafla: 

Tuna 
Tuna nehri, Almanya'da kaynar 

ve Karadeniz'e dökülür. Almanya'
nın, Macariıtan'm, Yusoılavya'nm, 
Bulgaristan'ın ve Romanya'nın mÜt· 
terek nehridir. Fakat ne tuhaftır ki, 
menbaından mansabına kadar hep 
ayni olan bu nehrin iki kıym Üzerin
deki hayat, her memlekette ayrıdır. 

Bu ayrılık, esasen memleketleri 
biribirinden ayıran cinsten olsa idi, 
ondan bahse bile lüzum yoktu. Me
seli, 19 uncu asrın ıkinci yarısın· 
da, her memleketin Tuna'sı, Tuna a· 
detleri, Tuna hatıraları, Tuna ıar • 
kıl arı, tabiatiylc ayrı idi. Fakat bun
ların hepsini ayni hayat telakkisini 
güden bir insanhğm ayrı parçaları 
gibi teli.kki etmek kabildi. Alman 
olsun bulgar olsun, insan, evindeki 
hayatı ile sokaktaki hayatm müna • 
ıebetlerini, pek az farklarla, hep ay
ni muadeleye göre kurardı. Fertten 
cemiyete ve cemiyetten ferde doğru 
olan sosyal bağlar arasında ayniye • 
te yakın bir müıabehet vardı. Çar§ı 
çarıı idi. Kahve, Belgrad'da olsun, 
Bükreı'te olsun, ona girecek olan 
ınüıterinin idi. Kimsenin kimseye 
müdahale etmesi kabil değildi. Ta • 
aallut etmesi ,asla! ve müdahale ile 
tasallut denince, bunun, her hangi 
bir fiil ile tecelli etmesi lazımdı. 

Bugün halbuki, Tuna boyunda ya
fıyan, hep iki bacaklı, iki kollu ve i· 
ki gözlü İnsanlar olduğu halde bun· 
ları biribirlerinden ehemiyetli insa· 
ni haller ayırmaktadır. Meseli pa • 
ranın ne esası, ne değeri, ne değiıti
rilmesi, ne ııarfedilmesi, ne havale 
edilmesi, hiç bir yerde biribirine 
benzememektedir. 

Bir kutu bisküitin fiyatı, müıte -
rek bir rayiç üzerinden, ayn olduğu 
gibi hatta ayni memlekette, paranı -

boyu 
zın döviz yahut kliring değerine gÖ· 
re keza ayrıdır. Öyle ki, daha ilk ba
kııta, bütün Tuna boyunun müzmin 
bir ekonomik hastalıktan mustarip 
olduğunu anlamak hiç de güç değil
dir. 
Şu var ki, ekonomik hastalık, ıira· 

yet kanalından, ruhi keyf serliği de 
doğunnuıtur. Sokak, Tuna'nın ağ -
zındaki manıabdan Kara orman'da
ki. mcnbaa kadar, derece derece, ne· 
fesini ve dilediği gibi herkesin ol -
mak vasfını kaybetmektedir. Bir 
yolcu, ne yapabilir 7 Ya bir dükkana 
girer bir fey almak ister, ya bir lo • 
kantaya girer yemek yemek ister, 
yahut kollannı ıallaya ıallaya do -
laımak İster. Bunu yaparken, ken -
disini ihata eden insanlar, hangi dili 
konuıup hangi adete uyarıa uyıun, 
yolcu serbest bir ruh ve aerbeat bir 
dimağ ile, misafiri bulunduğu mem• 
leketin lezzetine varmak ister. lıte, 
Tuna boyunda, bu hüriyet ve bu hak, 
gizli ve anlatılmaz bir tecavüze uğ
ramııtır. 

Bunu, havadan hissetmektesiniz. 
Tuna boyunda ilerledikçe, huzur· 
suzluğunuz da artmaktadır. Avru -
pa'nın bu parçalan, gözlerinizle gÖ· 
rür gibi olarak ruhunuzla iyi.ce hiıı
aediyorsunuz ki, sükunetini kaybet • 
miıtir. Normal'in hudutları dııına 
uğramııtır. Bir şeylerden ıikiyelcİ· 
dir. Bir ıeyin haatasıdır. Bir ıeyin 
noksanını bir türlü giderememek:te
dir. 

Bu ne olabilir? Sulh mu? Belki. 
Fakat politik yahut ekonomik ıulh 
değil. Çünkü o, aulandırılmıı ve ıah
te de olsa, az çok mevcuttur. Hayır, 
Tuna boyu, ruhi ve insani bu sulh'a 
muhtaçtır. 

Burhan Belge 

Bugünkü At yarışları 

Bu sefe atlar kalabalıktır 
yarışlar zevkli olacak 

' tlkbahar at yarı lannın hetinciai bugün aaat 16,30 da şehir hi
podromunda yapıl caktır. Birinci ve beıinci ko u istiana edilirse 
diğer üç yarı§takı tların kalabalık oluşu bize epeyi zevkli koşu
lar göreceğimizi u it ettirmektedir. 
Koşulara girecek at ve kısraklarla kazanması ihtimali olanları 

aşağıya yazıyoruz: 

Birinci koıu: •atl§ koıum 
Dört ve daha yukan yaştaki ve hiç 

koşu kazanmamı§ hal ı an arap at ve 
kısraklara mahsustur İ kramiyesi 190 
lira mesafesi 1600 me dir. 

Bu koşuya üç haliskan arap kayde
dilmiştir. 

Ceylantek (61) kilo Nuri Sümer, 
Çelenk (52) kilo Fe hmi Simsaroğlu 

Gurup (50,5) kilo Set tar Özgan. 
Bu yarışta satı§ fi) atının fazlalığı 

dolayııiyle en ağır ki o ile kotmaaına 
rağmen diğer koşula a gösterdiği 
kuvet nazarı itibare ;ı ı ıraa Ceylan 
tek diğerlerine nazar n şanslıdır. 

ikinci koıu: Sakarya koıum 
Uç yaşındaki yerli aliskan ingiliz 

erkek ve dişi taylara mahıustur. İk· 
ramiyesi 600 lira mes fesi 2200 met • 
redir. Bu koşuya altı tay kaydedil • 
mittir. 

Batıray (Salih Teır.e ), 
Yılaiazkaya (Musa ya), 
Flightand Flame ( ait Halim), 
Seigneur (Sait Hal ) 
Kaya (Atıf Esenbc ) 
Ece (Salih Temel). 

kan arap at ve kısraklara mahsustur. 
İkramiyesi 400 lira mesafesi 1800 met· 
redir. Bu koşuya on at ve kısrak kay
dedilmiştir. 

Alderviş 68 kilo (Fehmi Vural) 
Ceylan 66 kilo (Recep Balkan) 
Yliksel 66 kilo (Salim İnak) 
Ünlü 61 kilo (Ahmet Geliş) 
Bahtiyar 56 kilo (Ş~msi Tanak) 
Yıldız 51 kilo (Settar Özgan) 
Ceylantek 49 kilo (Nuri Sümer) 
Duman 47 kilo (Avni Hayranlı) 
Diroij II. 44 kilo (Sait Yılmaz) 
Mebrük kilo (Ahmet Çoşkun) 
Bu koşu günün en kalabalık ve en 

heyecanlı koşusu olacaktır. Hemen 
hemen geçen hafta koşanların ekseri
si buraya kayıtlıdır. Birinci koşuya 
da kayıtlı olan Ceylantek burada ko
şabilecek midir? Eğer birinci koşuda 
koşmadan bu koşuda koşarsa taşıdığı 
49 kilo ile şansı diğerlerinden fazla 
olur. Mamafih şans gene ağır kilo ile 
koşacak olan Alderviş, Yüksel ve 
Ceylandadır. 

Be inci koıu: 
Uç ve daha yuk.uı yaşta ve sene 

ULUS 4-6-1939 

Belediyeler Bankası 

Belediyeler lehine 
bazı yeni 

kararlar aldı 
Şehirlerimizin imarı sahasında mil·· 

him vazifeler almış olan Belediyeler 
Bankası, belediyelere umran hareket· 
lerinde daha genit mali imkanlar te
min etmek gayesiyle son günlerde 
mühim bazı kararlar almıştır, Bu ka
rarlar arasında şunlar vardır: 

1 - İkraz faizi yüzde 6.5 den yüz
de5.5 ğa indirilmiştir; 

2 - Bu karar evelce borç almıt be· 
lediyelerin bir haziran 939 tarihin
den sonraki borçlarına da tatbik edi • 
lecektir; 

3 - Faiz üzerinden belediyelerce 
verilmekte olan muamele vergisi 
bundan sonra bankanın umumi mas· 
rafları arasında ödenecektir; 

4 - Borç taksitlerine videıinde 
mahsup edilmek üzere karşılık he
saplarına yatırılan paralara borçlu 
hesapların faizi yüzde 5.S dan hesap 
olunacaktır. Belediyelerin bu parala
rına skiden yüzde üç verilmekte i -
di. Böylece vadesinden evelce para 
yatırmış olan belediyeler, ödedikleri 
mikdarın faizinden kurtulmaktadır -
lar; 

5 - Mukavelenin ilk üç aylık müd
deti içinde istikraz edilen paraların 

belediyelerce çekilmemesi halinde 
komsiyon alınmıyacaktır. 

Halkevinde 
Ankara Halkevi başkanlığından : 

Şehrimizde hava 
rüzgôrll geçti 

Dün ıehrimizde hava çok bulutlu 
geçmit rüzgar §İmali şarkiden aani -
yede 9 metre hızla esmittir. Günün 
en yüksek ıaııı 24 derece kaydedil
miştir. Dün yurdun cenubu şarki 
mıntakaaında hava bulutlu, diğer 
mıntakalarda umumiyetle kapalı ve 
yer yer orajlı geçmiştir. Son 24 saat 
içindeki yağııların kare metreye bı -
raktığı su mikdarları lpsala'da 38, 
Gelibolu'da 25, lzmitte 28, Eskişehir
de 17, Simavda 16, Kepsut'ta 15, Kır
şehirde 14, Sapanca ve Uludağ'da 10, 
Balıkesirde 9, diğer yağışlı yerlerde 
da 9 • 1 kilogram arasındadır. Rüz -
garlar şark mıntakasında cenuptan 
diğer mıntakalarda umumiyetle şi

malden ıaniydec en çok 11 metre hız
la csmi§tir. En yilksek ısı Manisa'da 
25, İzmir'de 26, Mardin'de 27, Ma
latya ve Elbığda 28, Siird'de 31, Di
yarbakır'da 33 derecedir. 

Tayinler ve terfiler 

Ordu baremi son şeklini aldı 

Subaylarla askeri memurlar 
İçin on üç barem 

devresi tesbit edildi 
Kamutay bütçe encümeni, subaylar ve askeri memurlar maaş· 

larına dair olan 1453 sayılı kanuna ek layiha üzerinde tetkikleri· 
ni tamamlamı§ ve layihayı yeniden tanzim ederek ruznameye a· 
lınmak üzere meclis riyasetine takdim etmi§tİr. 

Yeni layıha, subaylar ve askeri me- 6, 1 ve 8 inci dereceler için 22, 9, ıo 
murlar için 13 derece kabul etmiştir. 11, 12 ve 13 üncü dereceler için 15 lira 

Birinci derecede Orgeneraller ve olarak tesbit olunmuştur. 

Oramiraller vardır. Bunların asli maaş Devlete ait mebanide ve memurine 
ları 150 ; tutarları 600 liradır. 2 inci tahsis edilen meskenlerde oturanlara 
dereceden Korgeneraller ve Korami • bu tazminat verilemez. 
raller vardır. Asli maaşları 125, tutar- Mezuniyet veya muvakkat memuri• 
ları 500 liradır. Üçüncü derecede Tüm yetle Ankara'dan ayrılanlara ayrıldık• 
generaller ve Tüm amiraller vardır, lan müddetin yalnız üç ayı için bu 
asli maaşları 100, tutarları 400 lira • tazminat verilir. 
dır. Dördüncü derecede Tuğgeneral - Muvakkat tazminat olarak verilen 
ler, Tuğamiraller, temyiz müddeiumu- paralar borç için haciz olunmıyacağı 

misi, vekSlet hukuk muşaviri vardır. gibi bu tazminat maa§lar hakkındaki 
Asli maaşı 90, tutarı 300 liradır. Be - tediye usulleri dairesinde tediye olu· 
şinci derecede Albaylar, Temyiz aza - nur. 
ları, birinci sınıf askeri memurlar var- Madde 4 - Milli Müdafaa vekaleti 
dır, maaş asılları 80, tutarları 260 lira- hususi kalem müdürü maaşlı sivil me· 
dır. mur olduğu takdirde, diğer vekalet· 

Altıncı derecede Yarbaylar, ikinci ler hususi kalem müdürleri hakkında 
sınıf aakert memurları, vekalet husu- ki hükümlere tabi olur. 

Dahiliye Vekaletinde - açık olan si kalem müdürü vardır, asli maaşları Madde 5 - Asli vazifesinden maada 
Ordu mektupçuluğuna Yozgat mek - 70, tutarı 210 liradır. 7 inci derecede muallimlik deruhte eden subaylar ve 
tupçuıu B. Rifat Tarus tayin edilmiş binbaşılar, üçüncü sınıf askeri memur askeri memurlar hakkında aali vazife• 
tir· ı lar vardır, asli maaşları 60, tutarları lerine ilaveten muallimlik derhute e • 

Maarif Vekfletinde - Üçüncü ıı • 170 liradır. den sivil memurlar hakkındaki hükünı 
nıf müfettişlerden B. Şevket Süreyya Sekizinci derecede Önyüzbaşılar, ler tatbik olunur. 

Büyük Kurultay delegeıi olarak An 
karada bulunan Halkevleri başkan ve 
komite üyelerinin bugün saat 17 de 
Halkevi tarafından şereflerine veri • 
len çayda bulunmaları rica olunur. 

Ayta~ın ~oör~n~~.umumi. "?üf~ttiş.lik ı dördüncü sınıf askeri memurları var- Madde 6 - Askeri kadrolarda üc -
Maarıf .. ~~aş~ırlıgıne ~~yın~ _uzerıne l dır, asli maaşları 50, tutarları 140 lira· retle çalışacaklar hakkınd.a Devlet 
açılan uçuncu sınıf mufettışlığe İz • dır. Dokuzuncu derecede yüzbaşılar memurları aylıklarının tevhıt ve tea • 
mir lisesi müdürü ve edebiyat mualli· ve beşinci sınıf askeri memurlar var • dülüne dair kanunda yazılı hükümler 
mi Necemettin Halil Onan, kars maa- dır. Asli maaşları 40, tutarları 120 li. tatbik olunur. 
rif müdürlüğüne Karıı lisesi müdürü radır. Onuncu derecede üsteğmen. Bu gibilerden halen müstahdem o • 
Samih Ragıp Atademir tayin edilmiş· ler ve altıncı sınıf askeri memurlar lanlar için yapılacak muamele dahi 
terdir. vardır, asli maaşları 35, tutarı 100 lira- mezkür kanunda yazılı esaslara göre 

Gümrük ve inhisarlar veHletinde dır. On birinci derecede Teğmenler tayin edilir. 

Yeni Vali muavinimiz 'iıe baıladı 
B. Salahattin'in Tokat valiliğine ta-

yini lizerine açılan Ankara vali mua
vinliğine Dahiliye vekileti Mahallt i-
dareler umum mUdilr muavini B. Di -

- Açık bulunan Gümrük ve İnhisar - ve yedinci sınıf askeri memurlar var _ Madde 7 - 1453 sayılı kanunun 11 
lar veka.Ieti dördüncü sınıf müfettişli- dır. Asli maaşları 30 tutarları 85 lira • ve 3 üncü maddeleriyle 2702 sayılı ka
ğine müfettiş muavinlerinden B Fet- dır. On ikinci derecede Asteğmenler nunun birinci maddesi ve 3278 sayılı 
tah Barın tayin edilmişlerdir. ve sekizinci derecede askeri memurlar kanunun 2 inci maddesi hükümlerin -

vardır. Asli maaşları 25, tutarları 75 den bu kanuna muhalif olan hükümler 
liradır. Nihayet olarak on üçüncü de • kaldırılmıştır. 

Meriç üzerinde yapılacak recede askeri memur muavinleri var- Madde 8 - Bu kanun neşri tarihin
dır ve aslt maaşları 20 tutarı 60 lira. den muteberdir. Ancak bu kanun mu-

mÜJferek köprü dır. • cibince emsal hasılların artmasından 
ve derecelerin ilgasından dolayı tedi-

laver Ar~un tayin cdilmiıtir. Genç ve M . h . 1 Bütçe encümeninin proı"esi: yesı· 1·cap eden fazlalar 1 ey1u··1 1939 ta· 
. . . . . crıç ne rı üzerinde paala civarın 

değerh ıdare amırlerımızden n lan B . da Yunan hUküm e tiyl e hüJc&Un.tiıni• Bütçe enc;Urneninin hazırladı ı pro- rlhindcn tatbik olunur. 
Dilaver Argun nahiye müdürlüğü ile arasında müştereken yapılacak köp - Jenın metnı şuc:ıur: nrcnı..• .. " - .ou ... a u ........ uu ınıen• 

Madde ı - Kara, deniz, hava, aske· ni icraya İcra Vekilleri heyeti memur 
başladıg"ı yirmi seneye yakın idare a- rilnün yerinin tayini ve Pityon köp • d ri fabrikalar, harita subayları ve aske ur. 
mirliği esnasında Tirebolu, Purçka, rlisünün gene müştereken tamirine a- ri memurları (aıkeri mekteplerdeki 
Şavşat, Vakfıkebir, Ku~adası kayma • it esasları teıbit etmek Uzere hliküme- maaşlı sivil muallimlerle maaşlı sivil 
kamlıklarında ve bir aralık İktısat ve- timiz ile yunan delegeleri arasında muallimler hariç) ve jandarma subay-

7 haziranda bir toplantı yapılacaktır. 
Bu toplantıya hilkUmetimiz adına ia • lan için 13 derece tayin edilmiş ve bu 

Çocuk Esirgeme 
kaleti ecnebi şirketler müdürlüğünde 

İzmir ve Adana umuru hukukiye mü • 
dürlüklerinde bulunmuş ve bilahare 
Mahalli idareler umum müdürlüğü şu· 
be müdürlüğüne ve umum müdür mu
avinliğine getirilmişti. Ankara gibi 
mühim ve aynı zamanda devlet merke· 
zi bulunan bu vilayetin vali muavinli
ğine getirilen değerli idare amirimize 
yeni vazifeıinde başarılar dileriz. 

zarfında hiç koşu kazan'mamış haliı
kan ingiliz at ve kısraklara mahsus -
tur. İkramiyesi 200 lira mesafesi 1400 
metredir. Bu koşuya üç halis kan iş
tirak edecektir. 
Taşpınar (Kemal Tezer) 
Şipka (Tevhide Çırpan) 
Romans (Halim Sait) 
Çoktanberi koşusunu görmediğimiz 

Bay Sait Halimin Romanı ismindeki 
kısrağı bu koşunun favorisidir. 

Bu haftaki ikili bahis üçüncü koşu· 
dadır. Çifte bahiı ise üçüncü ve dör
düncü koşular arasındadır. 

'hk~ Alb BB C 1.l K h derecelere ait maaş asılları tutarı ve 
tı dm ayı . e a ara an . • . 1 . ' her dereceye dahıl subaylar ve asken 

kurumunda 
Kurmay yüzba~ııı hsan Ezgıl, Nafıa 

1 
b ~ 1 t ld .. t .1 . Çocuk Esirgeme kurumu genel mer-

k
t:l · k"" .. 

1 
b .. h memur ar ag ı ce ve e gos erı mış- . . . 

ve d etı şose ve opru er aşmu en • ti T k .. h h h bl d kezı 16.V.1939 tarıhınden 1.VI.39 tari-
d

. · K l H l vl . . .k d k r. e aut ve artıra esa arın a h" ısı ema ayır ıog u ııtıra e ece h l"f k 1 11 ıne kadar son on beş gün zarfında . ve mu te ı anun arın maaş ası arı • .. 
tır. t 11 .. k d h".k"" 1 . . t tb"k muracaat eden 413 hasta çocuk ve dit na aa u e en u um erının a ı a • . ~ . . 

k d b 1
. .. .. .. .. t d bakım evıne 305 çocugun dışlerı mua-

(imenfodan alınacak resim 
atın a u cetve ın uçuncu su unun a . . . 

1 
"kt 

1 1 
h 1 "t yene "lC tedavı edılmış, 17 yavruya pa-

yazı ı mı ar ar ve emsa ası ına aı .. 
h 

.. k.. 
1 

d d d"" d.. .. ..t .. d k' ra yardımı yapılmış, dort çocuk da u um er e e or uncu su un a ı . . . . 
k 1 

gıydırılmış, bundan başka 1189 çocuk 
Dıt memleketlerden yurdumuza so- ra am ar esastır. k k b d M dd 

2 
T f" 1 h . 1 ve anası urumun sıca anyosun a 

kulan çimentolardan alınmakta olan a e - er ı şart ar.~nı aız. 0
• • banyo almış ve 1581 süt yavrusuna süt 

ton başına elli kuruş gümrük resmi i- ~~kl~ıb~a:de b~adr;nun ;usa~d~sı~lı· damlasından 1040 kilo çocuk sütü ve -
ki liraya t"ıkarılmı"tır. Şimdiden son- gı se e ıy e ır er ece e rut esıne rilmekte b lunmuc:: Ke · ·· 'd k. a a -s ~ h • ··dd · y . 1. • u ~· çıoren e ı n 
ra dı~ memleketlerden yurdumuza so- ma . sus a_sgarı mu etın . ı ı n:ııs ını kucağına 97 müracaat vaki olarak bun· \ 
kulacak çimentolar daha evel İktisat gcçırmesıne rağme~ terfı edemıyen • lardan 28 yavru müesseseye alınıp 
vekaletinin müaadesi alınmak şartiyle lere he~. dere~_ede hır defaya ma~s~s sağlıklarına varılarak son on beş gün
yurdumuza sokulabilecektir. olmak uzere ust derece maaşı verılır. de kurumun yardım ettiği çocuk sayı

B~ hükm~n .tatbikin~e geçecek terfi sı 3807 ye baliğ olmuştur. Halbuki 
muddetlerının mebdeı bu kanunun me yurtta ana baba sevgi ve şefkatinden 
riyeti tarihinden hesap olunur. mahrum y~vrular ulusun yardımını Bina tahriri biten yerler 

Sandıklı kaıabasiyle bu kasabaya 
baııı 27 köyde yapılan bina tahriri ni 
zamı dairesinde tekemmül ederek bit· 

Madde 3 - 1453 sayılı kanunun 10 beklemektedir. Kurumun bu hayırkar 
uncu ve 3140 sayılı kanunun 1 inci elini onlara da uzatabilmeııi için yılda 
maddeleri mucibince verilecek muvak bir lira verip kuruma üye olursak bu 

miştir. Bu yerlerin bina vergileri yeni kat tazminat, 1, 2 ve 3 üncü dereceler mesut neticeye erişmiş oluruz. 
iratlar üzerinden alınacaktır. için 60, 4 ve 5 inci dereceler için 30 ve --

Konyada resim sergisi 
Bu koşuda hazır bi aziyette oldu

ğu söylenilen Seigne r diğerlerine 
nazaran daha şanslıdır Yılmazkaya i
le epeyce mücadele ed ceklerini zan
nediyoruz. Uzun me fe için şan lı 
olan Kayanın Yılmar.k ya ile Seigne
ur'un mücadelesinden istifade etmek 
iıtiyeceği tabiidir. B tahmin doğru 
çıktığı takdirde Kaya an bir birinci· 
lik beklenebilir. 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Konya, 3 a.a. Halkevinde bir resim 

sergisi açıldı. On beş sanatkarın işti -
rak ettiği bu sergide teşhir edilen e• 
serlerden 81 tanesi satılmıştır. 

Üçüncü koıu: (palan clöğen 
ko1u•u) 

Dört ve daha yuk ı yaştaki yerli 
yarımkan ingiliz at e kısraklara mah 
sustur. İkramiyesi . lira mesafesi 
2000 metredir. Bu y şa yedi hay -
van kaydedilmiştir. 

Ceylan 63 kilo (S 1 h Temel) 
Olgo 62 kilo (Me et Çelebi) 
Nazlı 61 kilo (Ah t İnegöl) 
Alceylan 59 kilo ( yzi Atlıoğlu) 
Frig 55 kilo (Hü eyin Atak) 
Lükıbar 51 kilo ( H asan Atlı), 
Mesut 42 kilo (Ali Sade). 
Diğerlerine nazaran ağır kilo ile 

koşmalarına rağmen Ceylan ile Nazlı· 
nın şanslarını daha fazla zannediyo
ruz. Olgo ile Alccylan plise olabilir· 
ler. 

Dördüncü koıu: 
(Saklaoi koşu.u) 

nnrt ve daha yukarı yaştaki halis-

Parti ve iktidarlar 
Beşinci Büyük Kurultay'ın ehe

miyetle üzerinde durduğu nokta
lardan birisi de Parti teşkilatının 

"istidatlara yol vermek,, esası ol· 
muştur. Her zeka, her istidat, millet 
ve vatan yolunda kendi muhassala
sını ortaya koyabildiği gün her dj. 
va, eskisinden yüzlerce daha !ula 
yürüyecek, hedef yüzlerce defa da

ha yakına gelecektir. 
Eğer bütün dünyada, bütün isti· 

datların yolu kapalı kalmıJ olsaydı, 
o zaman tarih, belki de, büsbUtün 
başka türlü hadiseler kaydederdi. 

istidatların ortaya çıkmasına im
kan bulunmasaydı, o zaman Napol· 
yon, Korsika'da bir ha~arı tatra e
fendisi, lokomotif mucidi Stelenson 
bir atölye yamağı, Şekspir bir kasap, 
yahut bit at u~ağı kalacaktı. 

Yalnız istidatlara yol verilirken 
onların enerjisini de muayyen bir 
hedefe doğru yöneltmek ve böylece 
onlardan azami verimi elde etmek 
de Partimizin yapacağı iJlerden ola
caktu. 

Bundan böyle het zekanın, her is
tidadın vatan ve millet yolunda bir 

kıymet olacağını, ond•n mutlaka is
tifade edileceğini dütünelim. Yal
nız unutmamamız gereken bit nok
ta da istidadın ve zekanın menli de
ğil, müsbet; yıkıcı değil, yapıcı ol
ması lüzumudur. 

Elimizdeki bit parça zeki ve isti
dadı, ne istimarcı bir kafa ile artır
ma pazarına çıkaracağız; ne de kö
tü bir ıarklı alınganlığiyle: 

Marifet iltifata tibldir, 
MUıteriıiz meuğ zayidir. 

Yahut: 

Bir yerde lı:i yok nafmeni takdir edecek 
161. 

Taıyiii nefeıı eyleme, tebdili makam et. 

gibi köhne hikmetlere ay•k uydura· 
cağız. 

Ve memleketin de ihtiyacı, sanır
sak, böyle Y.apaa istidatlaradır. 

Saz ve •İvri •İnek! 
Yaz mevsimi dolayııiyle lı

tanbul'un bir takım semtlerinde 
sazlar icrayuih•n•• baılarken 
Bakırköy ve Y eıilköy taraftan· 
nın da sivrisinek istilasına uğra· 

dıiını - eğer mübala&'a etmiyor
larsa - İstanbul gazetelerinden 
öireniyoruz. 

Eh, sivrisinek de anhyanlar i
çin bir nevi aaz değil midir? 

Düğünlere daril 

tarafın önüne seçmek için Da
hiliye Vekaleti tarafından vila
yetlere yapılan tamim üzerine o· 
tel salonlarında yapılan içkili, dü
gun toplantılarınm yasak edil· 
mesine batlanmıı. 

Geçenlerde bir mebusumuz be
karlardan vergi alınması fikrini 
tazelemiıti. O verıiden ziyade 

bu toplantıların zorla ucuzlatıl
ması, galiba, bekarlara evlenmek 
arzu ve cesaretini verecektir. 

l•tanbul çocukları! 

Sokakların kirlenmemesi için 
tramvay duraklanna süprüntü 
sepetleri konulduğu gibi timdi 
tramvay arabalarına da birer se
pet konulması kararlaıtırılmıt. 

Desenize ki bunca yıldır, IO• 

kak ortalarında yaya kalan İs
tanbul çöpleri, artık yayanlıktan 
kurtuluyor! 

Denizaltı ve tayyare! 

Denizalb &'emi.lerini de, balon· 
)arı da, tayyareleri de fen adam
ları düıündükleri., yaptıkları hal· 
de edebiyatçılar öğünüp dururlar
dı: 

- Efendim, bütün bunları ro· 
mancı Jül Vem dütünmüıtürl 

Derlerdi. 
Şimdi, denizaltını da, tayyare

yi de meıhur reaaam Leonardo da 
Vinci'nin 1489 ile 1518 tarihleri 
arasında düıünmüt olduğunu Öf· 
reniyoruz. 

O halde, bu sefer de, öğünmek 
&ırası ressamlara geldi, demek 1 

Düzeltme 
Dünkü sayımızın 7 inci sayfanın 

baş sütununda Kurultayda'ki dilek· 
ler sırasında (İnegöl ve Yenişehirin 
Bileciğe bağlanmamasını isti.yen) Bur 
sa delegesi B. Hüsnü Güven'in bu ta· 
lebindeki bağlanmaması kelimesi bağ· 
ması şeklinden çıkmıştır. Düzeltiriz. 

Çağrı 
X Arzuhal Encümeni yarın saat 

onda toplanacaktır. 
X Maliye Encümeni 5. 6. 1939 pa • 

zartesi günü heyeti umumiye içtima· 
ından sonra toplanacaktır. 

X Arzuhal Encümeni 5. VI. 1939 
pazartesi günü saat 10 da toplanacak· 
tır. 

X Divanı Muhasebat Encümeni 5. 
VI. 1939 pazartesi günü saat {10) da 
toplanacaktır. 

X Milli Müdafaa Encümeni 5. vı. 
1939 pazartesi günti saat dokuz buçuk· 
ta toplanacaktır. 

X Kamutay Adliye Encümeni S. t5. 
939 pazartesi günü saat 10 da toplana· 
caktır. 

4 
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Sovyetlerin tereddüdü 

DÜNYA HABERLERİ 
l 

prens Pol'un 
Beri in 

seyahati 

iSTANBUL Gazeteleri 
r ~vyetlerin sulh cephesine itti-
ll&Llerin" t · • · ı ·1 r ı emın etmek ıçın ngı te • 

t e ve Fransa tarafından yapılan 
eıebbüse M k h 0 ·k·· t" h tı~ os ova u ume ı e· 
Mzı cevap vermiı değildir. Fakat 

Batan denizaltı 
• • • 

gemısının 

kurtarılması İşi güçleşiyor TAN 
o otof' tk d • ·1· " f un nu un an son ıngı ız 
~ ransız teklifinin de Sovyetleri 
fıllttanıiyle tatmin etmediği anla
lo maktadır. Bir kaç günden beri 
h ::ra'dan ve Moskova'dan gelen 

Gemide 98 kişinin ümitsiz 
lngilizlerle • Sovyetler ergeç 
anlaşacaklar dır 

a.a. Matbuat Servısı 

nakkalc icrasından lr.tanbul icrasına gel
memesi hidiı;ui münasebetiyle Çanakka· 
le ile İstanbul arasındaki mesafenin kısa
lıtım hatırlatıyor ve hadisenin h.akikat 
olduı:una inamlmıyacak dereccdekı gara
betini tebarüz ettirdikten sonra "bu iş 
hangi makamı allikalandırıyorsa ondan 
böyle yolsuzluklara imkin bırakmaması
nı dileriz,, diyor. 

ı: d r!er, ihtilafın ıki noktada top- bir halde olduğu anlaşıhyor 
Berlin, 3 a.a. - Hitler Yugoslavya 

naibi Prens Pol, dün gece Berlin o
perasında verilen Vagner'in "Maes -
ter Zinger,. temsilinde bulunmuşlar -
dır. 

; ıgını bildirmektedir: 
le . :- Sovyetler Baltık memleket • 

t 
rının de kayıtuz ve •artsız olarak 

ıeca .. "' 
rrı 

1 
V\ue karşı garanti altına alm· 

; arında ısrar ediyorlar. 
.... - Karıılıklı yardım vaziyeti -
·•ın rn .. h. 

Londra, 3 a.a. - Oksidrik tüplerini 
havi mütehassıslar, dün akşam saat 
18.30 da Thctis denizaltı gemisinin 
battığı yere gelmişler ve geminin için
deki havayı değiştirmek için gemide 
delikler açmağa teşebbüs etmişlerdir. 
Gemideki hava ihtiyatı, bu sabah 1,30 
da bitecekti. 

di tombozlarla geminin arka kısmının 
kaldırılmasına uğraşılmaktadır. Ami -
rallik, yeniden mürettebattan bir ka -
çının kurtarılması ümitlerinin azaldı
ğını teessürle bildirir,, 

Berlin, 3 a.a. - Yugo!lavya naibi 
Prens Pol, Berlin belediye reisi Lip
pert'i kabul etmiştir. Belediye reisi 
Prcns'c hoşgeldiniz demiştir. 

)'etj u . nn surette Milletler Cemi • Harp gemileri projektör tutuyor 
Facia mahallinin civarında bulunan 

bütün harp gemileri kurtarma ameli -
yatiyle uğraşanların işleri kolaylaş -
tırmak ve davis aleti vasıtasiyle kur -
tulmağa muvaffak olabilecek gemici -
leri karanlıkta seçebilmek için projek 
törlcrini "Thetis" in bulunduğu nok -
taya tevcih etmişlerdir. 

Prens Pol ile Prenses Olga, bun -
dan sonra Potsdam sarayım gezmiş -
ler ve von Ribbentrop tarafından şe -
rcflerine verilen öğle yemeğinde ha -
zır bulunmuşlardır: 

"1 ak rnısakına bağlanmıf olması 
tU 

0 .?"• hükümetini ıüpheye dü -
rrnu~tür. 
CörT· 

Yeller u ~~or ki, bir taraf~an Sov-
l'ra.n • dıger taraftan lngıltere ve 
ha l sa arasındaki görüımelerin 
lli~ ~dığı günden beri. iki taraf 
rrı· 81 &nlaırnıya doğru hayli ilerle· 
11.': olmakta beraber, henüz halli 
Yet;"' .ıelen iki nokta ,·ardır. Sov
leri ~~~ bu gö~melerde göstef'dik
çiı. ~~ır~zın manaSIDI anlamak i
İng"lt nıh konferanu sıralarında 

ı e~• • d"l rine k nın ve Fransa'nın ken ı e-
lllbı•lı: ar!' aldıkları vaziyeti batrr -
c•'Y'\i ~ •zıındır. Sovyet Rusya, te
keler~u? A'Yl'upa •ulhu için tehli· 
dan ıru lngiltere'den ve Fransa'
ka.r eveı görmüt ve bu tehlikelere 
ra.r fl ted~ir alınma11 lüzumunda ıs
k·r etınııti. Demek ki tecavüze 

" fı rn .. ailt U§terek cephe tetkili, fn-
ere'y dan e ve Franu.'ya mal olmaz· 

t:ilt evel, Sovyet politikası idi. ln
ilta_:~ ve Fran&a, Sovyetlerin bu 
rrıa ,artıaında ne yaptılar? Al-

nya nın S 1 - • .. .. 
>'eee~· ovyet er uzerıne yuru-

Filo kumandanı facia yerinde 

Londra, 3 a.a. - "Orcss Associa-
tion,, ın bildirdiğine göre denizaltı ge 
mileri filosu kumandanı amiral Wat -
son, .. Thctis" denizaltı gemisinin kur
tarılması işine bizzat nezaret etmek Ü· 

zere Livcrpol'a gelmiştir. 

Kurtarma güçleıiyor 

Londra, 3 a.a. - Amirallık dairesi
nin dün saat 19 da neşrettiği tebliğe 
göre, Thctis denizaltı gemisinin zırhı 
üzerinde delikler açılması ameliyesi, 
halen mevcut şiddetli akıntılar dolayı
siyle bırakılmı~tır. Denizaltı gemisi, 
daha ziyade yana yatmıştır. Kurtarma 
faaliyetine sular cezir haline gelince 
devam edilecektir. 

Sabahleyin çalışma ba§ladı 

Londra, 3 a.a. - Sular yükseldiği 
sırada "Thetis .. in inkitaa uğrıyan tah 
lisiyc işleri sular alçalınca bu sabah 
uat 4 de tekrar başlamıştır. Saat 6 da 
yüzgeçler geminin vaziyetinin tesbit 
etmişler ve sonra işe başlanmıştır. 

Ümit kesildi mi? 

bite ~ne İnanarak parmaklarını 
h'Yı aldırmadılar. Hatta Alman -
teıv·k Ukranya üzerine yürümeğe 
lt\•nı eder bir vaziyet aldılar. Al-

.. Ya "k· Par t • 1 ı demokrat devletin im-
edi~ or~uldarına doğru yürüyÜt 
••'il edır ki lngiltere•nin ve Fran· 
daıı lll •kılları hatlarına geldi. Bun
bir t~nra tecavüzü önlemek için 
rarıra ıın devletlere bir taraflı ga
iki ta •erdiler. Bazı devletlerle de 
lar. ~111.flı Yardım paktı imzaladı -
s-___~ka.t en ehemiyelli mesele, 
netöıntırr-~he&Jwn1'!.· 
inekti. Bunu temin için yapılan ilk 
!~ıebbüıılcr, Sovyellere itimat tel· 

Londra, 3 a.a. - Birkenhead tez-
gahları sabaha karşı saat 1 de Thctis'
in mürettebatını kurtarmak ümidi
nin kesildiğini bildirmiştir. 

ilan ed' • h. ıa ıcı ma ıyette sayılamazdı. 
olonya ile karşılıklı ve tam müsa -

Amirallığın tebliği 

Londra, 3 a.a. - Gece yarısından bi
raz sonra amirallık aşağıdaki tebliği 
neşretmiştir: 

.....::.Y~Jm~92.rJ .. ki_şL'f!t.e_t!! ta~!.~~~~h!: 
Thetis'i terkctmeğe uğraşırken iki ki
şinin boğulduğuna dair verilen haber
ler teeyyüd etmemiştir,,. 

Thetis, derin sulara dalmış değildir. 

Bütün gün parlak bir güneş altında 
20 harp gemisi ile tombozları çekmek 
tc olan bir çok romorkör, "Thctis" in 
pupasımn bulunduğu yeri işaret eden 
köpük parçasının etrafında bir halka 
teşkil etmişlerdir. Bir çok kürekli san 
dallar durmadan gidip gelmekte idi -
ler. Dalgıçlar, denize dalmakta ve tah 
telbahirin kaburgasını muayene etmek 
mekte idiler. 

Yugoslav gazetelerinin 
nepiyaft 

Belgrad, 3 a.a. - Bütün yugoslav 
gazeteleri, sayfalarını naip Prens 
Pol ile Prenses Olga'n•n Bcrlin sc -
yahatlerinc tahsis etmektedirler. Dün 
öğleden sonra çıkan gazeteler, Ber
Iin'dc misafirlerin şerefine dün sa -
bah tertip edilen büyült gcçid resmi -
ne aid uzun haberler ne§retmektedir-

Atış talimleri esnasında "Thetis"in 
bir vapur enkazına çarptığı zanncdil -
mektedir. 

Facianın acıklı taralı 
Tbctis'de mahbus kalmış olanların 

akraba ve dostları Birkenhcd'daki 
Cammel Lairrad tezgahlarına akın e
derek kazazedeler hakkında haber bek 
Icmektedirler. Bu arada bazı hazin 
manzaralar göze çarpmaktadır. The -
tis'in kumandanının refikası Mm. Bo
lus, yesinden bağırıp çağırmakta olan 
bir bahriyelinin zevcesini teselli et -
mckte idi. Mürettebattan bazılarının 
davis aleti vasıtasiyle kurtulduklarına 
dair sabahleyin alınan haberler, bil • 
yük bir ümit uyandırmıştı. Bir kaç ka 
dın, sevinçlerinden bayılmışlardır. Fa 
kat akşama doğru her keste derin bir 
keder hasıl olmuf ve tezgahlarda de -
rin bir ümitsizlik havası csmeğe baş-

laıpiftlls ocn~ulmafa muvaffak o
lan 5 bahriyeliden ancak üçünün yaşı
yabildiği öğrenilmiştir. 

Şimdi Thetis'in sahile doğru çekil -

mesine uğraşılmaktadır. 

ler. 

Skoda f abrikalan 
ve balkan devletleri 
Vaşington, 3 a .a. - Ayan hariciye 

encümen reisi Pittmann'da bitaraflık 
kanununun muhariplere harp levazı
mı verilmesini yasak eden hükümleri
ni tenkit etmiş ve bu hükmün milita
rist devletleri sulhcu devletler arasın
da olarak himaye eylediğini söyledik
ten sonra demiştir ki: 

"Skoda fabrikalarının Almanya eli
ne geçmesi Balkan devletlerini kendi 
emniyetlerini korumak için icabeden 
müdafaa vasıtalarını temin etmek im
kanından mahrum bırakmıştır. 

Fransa 

35.000 tonluk bir 

kruvazör yapllnyor 

M. Zekeriya Sertel, bugünkü başmaka· 
lesinde, İngiliz • sovyet müzakerelerinin 
dünya milletlerini huzur&uzluktan ve em
niyetsizlikten kurtarmak hususundaki ro· 
!üne işaretle, Molotov"un ıon nutkundaki 
noktalara rağmen bu anlaşmanın ergeç 
yapılacağını soylüyor. 

Ü ni versitelilerimizi nasıl 
zehirliyoruz 

M. Turhan Tan. "Penceremden" sütu
nunUaki fıkrasında, 8 ay evci iınivcraitc
yi ziyareti munasebetiylc orada, ünivcr
sitenın biyolojı enstitüsüne zchır yağdı
ran bir fabrika bncasını tarif ediyor ve 8 
aydanl>cri bir çok değişiklikler oldu&u 
halı.le bu fabrika bacasının hali bu zehiri 
saçmakta devam ettiğini kaydettikten 
sonra .S bin ıiniversiteliyi zehirlemekten 
kurtarmak için bu fabrikayı başka yere 
kaldırmak caiz değil midir ki bu facıa hi
U devam edip gidiyor? Sayın valiye sor
mak isterim" diyor. 

Yeni barem projesi mecliste 
/\-kara'dan aldığı bir habere göre, dcv-

k oları aylıklarının tevhit ve teadü-
liı ındaki kanun lfi.yihasının meclis 
ruz .•• ~ıcsinc alındıgını, pazartesi toplan
tısında ~ôrüşulmesi ihtimali oldu&unu 
yozıyor ve projenin esaslarını ncşrcdi· 
yor. 

CUMHURİYET 

Cumhurreisi İnönü haziran 
sonlarında şehrimize 
şeref verecekler 

Ankara'dan (elcfonla) aldığı bir haber
de diyor ki: Cumhur reisimiz İsmet İn -
önü'nün haziran sonlarına doğru lstan -
bul'u şercflcndireccklcrinden bahııedil -
mektedir. 
Diğer taraftan cümhurcisimlzin Trak· 

ya'da yapılacak manevraları bizzat takip 
edecekleri de anlaşılmaktadır. Ağustos
ta yapılacak olan manevraları büyük bir 
geçit resmi takip edecektir. Ecnebi ata· 
şemiliterlerin geçen manevralarda oldu -
iu gibi ıeçit resmine de davet edilmele
ri kuvetle muhtemeldir. 

Cümhurreisi tarafından Kurultay azası 
şerefine yarın şehrimizde bir çay ziya
feti verilecektir. 

Yugoslavyanrn vaziyeti 
Nadir Nadi, bu başmakalede, prens 

Paul'ün Berlin'i ziyareti münasebetiyle, 
totaliter devletlerin Balkanlardaki emel
lerine Yugoılavya'nın alet olduğu yolun
daki ıayiaları yersiz bularak bu Bedin 

"at çer • • • d b" ~al çevesı ıçın e ır anlatma im-
~an İngiltere, Sovyetlerle aynı 
..... ıyette bir mukavele imzala • 
... aktan ek' · b" 

Fakat geminin büyük olan sikleti su
yun üstüne çıkarılmasına mani olmak 

tadır. 

Son gayretler Parls, 3 a.a. - Bahriye nazarati 380 
Tahtelbahirdcki oksijenin ya - milimetrelik toplarla mücehhez

0

35.000 
kında biteceği malOm olduğundan tonluk dördüncü bir zırhlı sipariş et -
kqrtarama projektörlerinin göz alıcı miştir. Loire te2gahlarında inşa edile
ışıkları altında hararetle devam edil - cek olan bu zırhlıya "Gascogne" ismi 

;. •• ' '" .....,,.-ri ._bit bir taıwfa balllft• 
madığını. Bclgrad hıikümetinin realist 
politikasını gösterdiğini, bu politıkadan 
Balkan ııntantı ruhuna muhalif neticeler 
doğabllc.:.cğl düşüncesinin de hatalı ol
duğunu soyledikten sonra, Yugoıılavya'
nın asıl menfaatlerini tetkik ederek mli
teveffa Kıra! Aleksandr gibi bütün Yu
goslav miıncvverlerinin, bu menfaati Bal
kan antantında bulduklarını izah ediyor 
ve "Eğer bu samimi birliği bozmağI ta
sarlıyanlar varsa şimdiden haber vere· 
!im, o bo;ıuna zahmet ediyorlar,, diyor. 

lıah ç ınır ır vaziyet aldı. 
~b •ne olarak da gülünç bir takım 
~ epler ileri atıldı: Polonya'nın ve 
b::nanya.'nm Sovyet yardımını ka -
.;: 

1
etrnekte ihtiraz gösterdikleri 

..... ye d' So )llQ n ı. vyetlerle yapılacak o -

Gemide 101 kiıi var 

Londra, 3 a.a. - Öğleye doğru 
"Thetis,, in kaburgasına hafifce vu
ruumakta olduğu dalgıçlar tarafından 
işitilmesi üzerine gemide birkaç kişi
nin daha kurtarılabileceği ümid edil
mekte idi. 

Thetis'dc 101 kişinin bulunduğu 
remıcn bildirilmiştir. Bunlardan dör
dü dün kurtarılmıştır. 

Facia tafsilatı 

mektcdir. verilecektir. 

Kaza kurbanlarının aJeJi 98 
Londra, 3 a.a. - Thetis'i karaya 

doğru çekebilmek için romorkörler -
deki mürettebat, denizaltı gemisini 
ufki bir vaziyete sokmağa uğraşmak
tadır. Fakat Thetis'in burnu. halen 
derin surette kuma gömülü vaziyet -

tedir. 

Bu sınıf zırhlılardan birincisi olan 
''Richelieu" nün 17 ikin.cikanun 1939 
da denize indirildiği ve aynı gün "Cle 
menseau,. ismindeki ikinci zırhlının 

inşasına başlandığı hatırlardadır. "J c
an - Bart'' ismindeki ikinci zırhlı 
Saint - Nazairc tezgahlarında inşa e -
dilmektedir. 

Şiddetli akıntı olması, geminin va-
ziyet değiştirmesi takdirinde müret- kurtarıldığına göre kaza kurbanları-

YENİ SABAH 
Dinamik ittifak 

Hüseyin Cahit Yalçın, bugünkü bas 
makalesinde, İtalya ile Almanyı arasında 
aktcdilcn ittifaka dinamik a.dı vcrilme&i 
münasebetiyle. yeni muahedenin mevcut 
vaziyti icabına gorc ya sulh veya harp 
yolu ile dcği15tirmeğc matuf olarıtk tarif 
edildiğini söylüyor ve Berlin muahedesi
nin medeniyeti mahvetmek için hazırlan
mış bir kundak olduğu fikrinde israr e
diyor. 

Bu maceralara bir son verelim 

İnönünü dinlerken, sulh 
prensipleri 

Sadri Ertem, bugiınkü ba, makale sü
tununda, Reısicumhurun nutkundan aldı
ğı parçaların tahliline devam ederek, Tur
kiye cumhuriyetinin aldıgı tedbirlerin 
yurtta sulh tezinin ıpuhafazası için vu~
da getirilen destekler olduı:unu sôyledık
tcn sonra, Milli Şcf'in, bir milletin bir 
başka millet tarafından istismar cdilcmi
yecef:i prensipine dair olan sözlerini, 
dünya sulhunun bizim i~in mikyas olarak 
tavsif ediyor. 

İKDAM 

Yıkım olan faiz 
"İşaretler,, sutunu muharriri, Kurul

tay'da, bankaların miılk sahıplerine ipo
tek mukabili para vermeleri luzumunu i
leri suren zlidan birinin bu fikrine i$ti
riik ediyor ve bankaların ipotek .m~kabili 
vcrdıkleri para ıc;ın aldıkları faızın yuk
sckliği yiızünden, borç para alanların 
mallarını billihara satmak mecburiyetinde 
kaldıklarını izah ediyor ve diyor ki: va
tandaşı mülk sahibi etmek istiyorsak, hiç 
olmazsa resmi devlet muesseselerinin ipo
tek mukabili verdikleri borçların faizini, 
yıkım olmıyacak bir hadde indirelim." 

Kabahat bizde değil 
"İnkilibın mcşalcsi,. sutunu muharri

ri, memleketimizdeki mektep ve muallim 
noksanını ele alarak, mecburi tahsile ta
bi iki milyon çocuğun ancak iıçtc birini 
okutabildiğimizi, Avrupa"mn en geri 
memleketlerinde bile okuma yazma bil
mıyenlerin sayıaı yüzde 30 a vardığı hal
de bizde okur yazarların hilfi. yüzde 30 ıı 
ve 35 i geçmcdigini söylüyor, llkin irfan 
ve kültıir yolundaki hamlemizin tam ran
dıman vermemesi bizim kabahatimiz ol
madığını, enerjimizin muhım bir kısmını 
mudafaamıza ayırdığımızı izahla "kaba
hat bizde değil, ya$adığımız: devirde,, di
yor. 

BeJinci büyük kurultay bugün 
dağılırken · 

A. N. Karacan, Kurultay'ın, türk ta• 
rihindeki rolünü tebarüz ettirerek, Be
şinci Kurultay'ın millet i;ılerinin mihrak 
noktası olaorak bilhassa halkçı gayeler 
bakımından pek müsmir vazifeler ifa et
tiğini söylüyor ve Kurultayın bu toplan
tu;mda bilhassa dikkate çarpan nolrtınm 
memleket itlerinden çofunun ileri ıürü
lcrek istırapların açık ifade edilmiı oldu
ğunu ilivedcn sonra, bir taraftan hallan 
ihtiyaçlarını tatmine çalı§ırkcn diğer ta
raftan müstakil grupla kontrol cihazı 
kurmak ve nizamnamedeki tavzihe muh
taç noktaları aydınlığa tutmak, iyi neti
celerle çok e-eçmedcn görülecek olan pek 
ıbaynlı ve şayanı iftihar ba5ardarın oldu
iunu yazıyor. 

SON POSTA 

Parti nizamnamesindeki 
değiıiklikler 

l'e le Yardım anlatması, bu .'evlet le -
hak~rtı bir tecavüz vukuunda ta· 
ler uk edeceğine göre, bu iki de•· 
ti ın Sovyet yardımı"nı reddetmele
aı:~uykaııta uğnyan bir tahsın ca· 
h d kurtannıya gelen bir 1ldamın 
~~ llnını kabul etmekten ise, ölü
idj 8~~rcih etmesine benzemekte 
hh 0 Yle bir adamın ya aklından 
dit· Ut da iyi niyetlerinden ıüphe e
So ır. Bu zihniyet aevam ettikçe 
•rı?etlerin garp demokrasileriyle 
~ -ıtrıalarma imkan yoktu. Al
lat\ rı - İtalyan tecavüz ittifakı imza· 
bahlllarn~ş olsaydı belki de şu ve bu 
•rıt &ne ıleri sürülerek Sovyetlerle 
~ .. ~flt\ak çareleri o.ranmıyacaktı. 

... ıtff iti Ç ı a.k irnzalandıktan aonradır 
efk~ eınberleyn hükümeti, İngiliz 
Sov'rıurnuıniyesinin tazyılu altında 
teb~~tlerle anlaşmak için ciddi te • 
liı t ua Yapmııtır. Fakat hala insi· 
ltt ~klifi Sovyetleri her noktada 

Lonera, 3 a.a. - Deniz mahfillerin· 
de ihtiyat oksijenin sabah saat bir bu· 
çuğa kadar kifayet edebileceği malUm 
olmasına rağmen, "Thetis,, tahtelbahi
ri mürettebatının kurtarılabileceği 
dün akşama kadar ümit edilmekte idi. 
Sabahleyin saat 9.50 de gemide bulu -
nanlardan ikisi tarafından muvaffaki
yctlc yapılan tc ebbüsten sonra tahtel 
bahir mürettebatından hiç kimse da -
vis aiti vasıtasiylc gemiyi terketmc · 
mittir. Gemidekilerin niçin bu aletle 
kurtulmağa teşebbüs etmedikleri key
fiyeti merakı mucip olmaktadır. 

tebat için ölüm tehlikesi bulunması ve nın adedi 98 dir. 
daha ağır sebepler dolayısiyle deniz- Bütün ümitler keıildi 
altı gemisinin zırhının kesilmesine Londra, J a.a. - Amirallık daire -
teşebbüs olunamadığı teeyyüt etmek- sinden gelen ve Cammel Laird tez -
tedir. gahlarının merkez binası kapısına a-
Diğer taraftan kurtulan bahriyeli - sılan bir telgraf, Thetis denizaltı gc

lerden biri, denizaltı gemisinin "Da- misinde bulunanların hayatlarının 
vis" aletleri vasıtasiylc kurtarmalara kurtarılması hakkındaki bütün ümit· 
devam etmemesinin hareket odasının lcrin artık nihayete ermiş olduğun~ 
kapısında bir arızadan ileri geldiğini bildirmektedir. 
muhakkak addetmektedir. Tezgah merkez binasının önünde 

Nihayet şurası da teeyyüt etmiştir toplanmış bulunan halk bunun üzeri
ki kurtarıcı gemilerin vaka mahalli- ne hıçkırmağa ve Thetis'te bulunan
ne gelmesinden haberi olmıyan kap - , ların anaları, kardeşleri, karıları ve 
tan Oram, ancak havanın çok güçlük- çocukları ümitsizlik i~indc çırpınma
le teneffüs olunur bir hale gelmesi ğa başlamıştır. Manzara çok teessür 
üzerine, Davis formülü sistemine baş verici idi. 

Murad Sertoilu. "Şimdilik bu kader,, 
sütununda "ya bir dairenin teşkilitını de
ğiştirmek, ya bir dairenin şubesini lii
vetmek macerasının,, her sene bi•kaç de· 
fa tekarriır ederek memurların açıktı kal
dığını söylüyor ve bu vaziyette kalan 
memurların uğradığı müşkül&.tı tarif e
derek, eğer tetkik edilecek olursa asıl 
kabahatin, Jiğvedilen teşkilitı vücuda 
ıtirenlcrde olduğunu ili.ve ettikten son- · 
ra diyor ki: "devletin kolu demek olan 
memurlarda neşeaizlik, yeis hattl cndiıc 
bile uyandıracak mahiyette olan bu gibi 
harakctlcrc kati olarak son vermek li.
zımdır.,. 

Muhittin Birıcn (Her gün) sütununda, 
Parti Kurultayı müzakerelerinin hedefi 
partiyi dnha demokratik bir ruh içinde 
çalıştırma csaslariyle teçhiz etmek oldu
ğunu izah ederek, demokrasinin bir tari
fini yaptıktan sonra, parti ile hiıkümetin 
ayrılması, fakat ıcnc aralarında tam bir 
ahenk hüküm sürmesi ııcklindeki yeni. 
nizamın demokrasinin bizden istediği ru
ha tamamen muvafık ve tek fırkalı bir re
jim için en makul ve en ilmi bir hal su
reti olduğunu soylüyor. Bununla beraber, 
bütün işlerin bitmiş sayılmıyacağını, de
mokrasi nizamı Türkiycdc tam bir kemal 
içinde tetkik edilebilmek için daha kim
bilir ne kadar çahımak ve uğra§mak i
cabcttiğini ili ve ediyor .. 

Milli Şefi dinlerken 

E . TalO, kendi sütı.ınunda, Milli Şef'iıı. 
Kurultay'ın açılışındaki nutkunun, Ata
tü.rk'ün büyük nutkundan beri iıitilmc
mı§ muhteşem bir hitabe olduğunu söy
liycrck, gerek memleket dahilinde gerek 
hariçte buyük Akisler yapan bu nutkun 
mertçe ve erkekçe sözlerindeki düşün
dürücü, güvendirici mahiyetini tebarüz 
ettirdikten sonra, cihan sulhunu zaman 
altına alan bcyanaunm tarihte bir mer
hale teşkil ettiğini ilave etmektedir. 

l'tlın etmiyor. 

llirı hiesela Baltık memleketleri • 
Çek· g.aranti altına alınmalarından 
bu :ılrnektedir. Gösterilen sebep de 
tl'ıek ~vletlerin garantiyi kabul et -
itlrü ısternediklcridir. Aynı sebep 
lorı ltnelerin ilk safhalarında Po -
leı·t• .. 'Ve Romanya hakkında da i
~ort '~ülrnüıtü. Hatta bir aralık 
h ekız'in bile böyle bir anlaşma -
"'af engel olduğu söyleniyordu. lti • 
edic~trnek lazımdır ki bunlar ikna 
So-v 

1 
•ebepler değillerdir. İngiliz • 

~'V~et anlatması, bu devletleri te • 
lad Uzden korumak için yapılmak -
b 

ır. V 
ir t e ancak bu devletlerf" kartı 

"Thctis" in vaziyetini değiştirmek 
için geminin ön kısmının altından bir 
halat geçirilmiştir. Geminin ön kısmı 
na su dolmuş ise de mürettebattan hiç 
kimse bu kısımda bulunmamaktadır. 

Sular alçaldığı zaman geminin pu -
pası hala suyun alımda bulunmakta 

idi. Arka kısımda bir delik açılmasına 
teşebbüs edilmiş ise de bu işte muvaf· 
fak olunamadığından kazazedeleri kur 
tarmak ümitleri büsbütün azalmıştır. 

Scapa Flow'da alman harp gemileri 
nin yüzdürülmesi almeliyesine iştirak 
etmiş olan 6 eksper kurtarma işlerine 
yardım etmek için tayyare ile Liver -
pol'a gitmişlerdir. 

Saat 22 de amirallik, şu tebliği neş· 
retmiştir: 
"Bazı şayiaların hilafına olarak su

lar alçaldığı zaman "Thctis" in arka 
kısmı suyun iistünc çıkmamıştır. Şim-

vurmuştur. Denizaltı gemisini su üstün~ çıka-
Press Asııociation'un bildirdiğine rabilmck ve sahile çekebilmek için 

göre, Thetia'te 102 kişilik mürettebat gayretlere halen devam olunmakta -

vardı. Şimdiye kadar ancak dört kiti dır. 

Birleşik Amerika 24 
harp gemisi ısmarhyOr 
İki tane de 45.000 tonluk zırhh var 

Vaşington, 3 a.a. -Amirallık devlet tersanelerine 24 harp gemisi 
ısmarlamaktadır. Bu gemiler; 350 milyon dolara mal olacaktır. Sulh za
m~nında bu kadar mühim bir sipariş yapıldığı şimdiye kadar görülme-
mişti. 

Sipariş edilen gemiler arasında 45.000 tonluk iki zırhlı, 1630 tonluk 
4 dostroyer, 1475 tonluk 3 tahtelbahir, 6.000 tonluk 4 kruvazör, 
22.000 tonluk 1 tayyare gemisi vardır. 

HABER 
Müstakil grup meselesi 

M. Dalkılıç bu makalesinde, C. H. Par
tisi Beşinci Kurultay'I çalışmalarının bu
gün hitama ermekte olduiunu ve MilU 
Şefin ıtçılış nutuklarında tebarüı ettir
dikleri müstakil ırup meselesi üzerinde 
biraz tevakkuf etmek !hım gelmekte 
bulunduğunu yazdıktan ıonra bu hareke· 
tin kontrol ve murakabede müzaaf bir 
uıul demek olduğu mütıleasını acrdcylc· 
mektcdir. 

SON TELGRAF 
Türkiye - Fransa anlatması 

Etem İzzet Benice bu Unvanlı mılca
leıinde, Türlciye'nin ıarp devletleri için· 
de en önce dostluk tesis ettikleri Fransa 
olduğunu, Atatürk Türkiycsinin de ilk 
önce anlaıtıiı ve ıulh imzaladığı ıarp 
devletinin gene Fransa olduiunu yazdık
tan aonra diyor ki: 
Buıün anlaıılan lüzum ve hakikati biz 

iki yıl önce anlatmaia çalışmııtık. Bu
nunla beraber ıeç olaa dahi hale ve haki
katin tezahüründen memnunuı. 

VAKİT 
Bir yetimin sesi 

Hatay Vf! Fransa ile 
anlatmamız 

Selim Raııp Emeç, kendi sütununda, 
fransız generali Katru"nun frıınsızca Le 
Tcmps gazetesinde intişar eden Hatay 
meselesine ait bir makalesini ele alıyor 
ve makalenin, Türkiye'ye Hatay namiyle 
ne miktar arazi verileceğinin maH'im ol
madıfından bahis kısmını bahia mevzuu 
ederek, Hatay olan ve olmıyan şeylerin 
tesbit halinde, mustakbcl anlaşmanın 
meydana getirilmesinde hiç bir zorluk 
kalmıyaeağını söyledikten sonra aencral 
K 

• • • 
ıtru nun yazısında. Fransa ile anlaşma 

münasebetiyle, Türkıyc'nin garp demok
rasilerine verdiği sozü teyit etmesi lüzu. 
muna dair olan cümleyi "söz bir defa ve
rilir, yahut verilmez. V erildiktcn ,n~~a 
da tc."11cit pilavı gibi tekrar olunmaz ce· 
vahiyle mukabelede bulunuyor. " 

Saralı bir adam 

derede boğuldu 

dec ~c~vüz vukuunda tahakkuk e
tec: .~ır, Bu devletler kendilerini 
leıe~~~den korumak için yapılan 
:tiYet Use itiraz ediyorlarsa, bu va· 
fılarn ancak kendilerini bugün kar • 
liirı .. •kta. olan tehlikenin büyüklü· 
l'e k gösterir. Binaenaleyh tehlike
lcild~rıı korunmaları lüzumu daha 
le~ 1~· Alrnanya'nın Avrupa'daki 
leri \o\i~ hamleleri bir çok devlet -
~1,: dıı Politikalarını felce uirat • 
,. Ba21 devletler ağızlarını 

Jorlar. Eaaaen aulh cephesi· 

nin ilk vazifesi, böyle felce uğra
mıt bir halde olan devletlerin üze
rinden tazyıkı kaldırarak, kendi -
lerine hareket istiklali vermektir. 
Fakat Sovyetlerin ittirakleri temin 
edilmedikçe, sulh cephesi, böyle bir 
ıayeyi temin edecek derecede ku
vetleımiı telakki edilemez. 

A. Ş. ESMER 

Ismarlanan iki zırhlı, 52 ayda hazır olacaktır. Bu zırhlılar 16 inçlik 
toplarla teçhiz edilecek ve süratleri 28 mil olauıktır. Bu gemilerin be
heri 80 .. 85 milyon dolara çıkacaktır. 

Hakkı Suha Gezıin, kendi sütunuda, 
nafakaya muhtaç bir çocuğun, babasın
dan kesilen, paraamın, bet aydınberi Ca-

Adana, (Hususi) - Adananın Ko
zan kazasının Çukurömer köyünde 
feci bir kaza olmuştur. Bu köyden 
Aziz oğlu Kazım adında birisi balık 
avlamak için girdiği 35 santim kadar 
derinlikte bir derede sarası tutarak 
düşmüı ve kalkamıyarak boğulmuş -
tur. 
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İngiliz -Fransız - Rus 
anlaşması karşısında 

Alman reaksiyonları 
S ovyetler birliği hü • 

kümetine nihai pro
jenin verilmesiyle ingiliz -
:fransız • rus müzakereleri 
neticelenmiye doğru gider
ken, Londra ve Paris'te bü
tün yarı resmi tefsirİer bu 
anlaşmanın münhasıran te
dafüi mahiyetini tebarüz 
ettirirlerken - çünkü giri
şilen teahhütler ancak hü -
kümran bir devletin istik • 
lalini tehdit eden bir taar • 
ruz halinde meriyete gire -
cekti - Almanya müdafaa 
cephesinin bu takviyesine 
karşı şiddetli bir reaksiyon 
gösteriyor. Ve bu rekasiyon 
iki ayrı tarzda tezahür et • 
mektedir. 

Etela, alakalı devletleri 
sovyet garantisini kabul • 
den ürkütmek için bolşe -
vizm tehlikesi üzerinde iş -
liyor. Sovyet himayesini 
bu devletler pek pahalı ö -
diyecek değiller midir? İn
giltere'yc gelince, o sovyet 
Rusya önünde inkiyat edi
yorsa, bunun sebebi impa • 
ratorluk gemısının her 
yandan su alarak batmakta 
olması, ve Rusya ile eski 
düellosunu devam ettirecek 
kuvete malik bulunmama • 
sıdır. Rusya, bu ittifak sa -
yesinde, Asya'da kuvetini 
arttıracak ve nihayet İngil
tere'yi oradan kovacaktır. 

B u iddia, üçüncü Rayh 
ın pek realist mak • 

satlarını beyaz ırkın selli -
meti gibi ulvi maksatlı 
doktrinlerle örtmeye çalı • 
şan ırkcı naz ·yetilerin 
tam zamanınd<.; imdadına 

yetişmiştir. B 1 eviklerle 
ittifaktan tehd e maruz 
bulunan İngilte re'dir. İki 
bin seneden ben devam e • 
den Avrupa'mn d inya üze
rindeki üstünlü u asyalıla
rın eline geçmek üzeredir. 
Fakat bu sefer e cermen -
ler onu kurta acaklardır, 
geçen asırlarda mogol or· 
dularının karpatlan her aş· 
malarında kurta ış olduk· 
lan gibi. 

Bu görüşlere beceriksiz 
yazıcıların k ralamalan 
deyip geçmiyelim Bu fi. 
kirler, nazilerin t plandık· 

ları her yerde, Hıtler pe • 
dagojisinde ehC'm yetli bir 
rol oynar. 

olursa, bolşevik istilasına 
karşı müdafaa edilmesi 
mevzubahis olan bu üstün • 
lüğün hakikatte bir alman 
üstünlüğü olduğu kolayca 
anlaşılabilir. 

K ılıcı altında Asya'yı birleştirmek istiyen 
japonya'nın müttefiki bu -
lunurken asyaltlığa karşı 

Avrupa'nın müdafii kesil -
menin teşkil ettiği tezat ü
zerinde fazla israr etmeden 
sadece şunu söyliyelim ki 
kimsenin bizden iyi takdir 
edemiyeceği bu tehlikeyi i
leri sürmek Almanya'ya 
düşmez, çünkü tamamiyle 
Asyai olan ruhu ve vücudu 
köleleştirici totaliter ikti -
dar telakkisini yaymak o 
tehlikeyi bizzat kendisi 
temsil etmektedir. 

Bununla beraber başkala
rına korku vermek için ile
ri sürülen kızıl şeytan aca
ba bizzat Almanya'yı gö -
ründüğü kadar ürkütür 

.. ' mu. 
Aklı başında kimseler 

hala alman murahhasları • 
nın iştah verici tekliflerle 
kandırmak için Kremlin'in 
eşiğini aşındırmakta devam 
ettiğine inanıyorlar. 

Gerçi bunilar ancak birer 
rivayetten ibarettir, fakat 
geçen gün "Westfalische 
Zeitung" B. Molotov'dan 
pek nazik tabirlerle ve bek
lenmedik bir ifade ile hah • 
sediyordu. 

Böylece birleri ateş püs -
kürürken, diğerleri kandır
maya çalışıyorlar. Her iki 
halde de roller iyi taksim 
edilmiştir: arzuları, şimdi • 
den Polonya'nın hayır de -
mesine imkan vermit olan 
müdafaa binasının tamam • 
lanmasına mani olmaktadır. 

Edith Bricon -
La R~publique 

Almanya'da 

ekonomik 

güçlükler 
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Japonya mihvere 
girmekten kaçınıyor 

Kendisi için birinci derecede ehemiyette olan Tür
kiye'nin ittifakını elden kaçırmış olan mihver ]apon
ya'nın ittifakını da kaybedecek midir? Bu imkansız 
değildir. Hiç şüphesiz bu Japonya'ya bağlıdır, fakat 
ayni zamanda demokrasilere ve Amerika'ya da bağlı
dır ... 

Şu saatte bile, mihverin demir çenberine girmek 
bahsinde Japonya ikiye ayrılmıştır: bir yanda asker
ler vardır, öte yanda tüccarlar. 

Japonya'nın iş adamları çocuk değildirler, pek Bla 
bilirler ki İmparatorluklarının ticari hayatı dörtte üçü 
itibariyle Amerika ve garbi Avrupa demokrasilerine 
tabidir. Bu o kadar doğrudur ki son japon istatistik
leri japon dış ticaretinin % 70 inin Birleşik devletler, 
İngiliz imparatorluğu, Fransa, Belçika ve Holanda ile 
yapıldığını göstermektedir. Bu o kadar doğrudur ki 
Japonya inkişaf komitesi reisi B. Aoki tarafından tan
zim edilmiş olan ve kabine tarafından ta.wip edilen 
milli iktısat planı, ilk iş harp ihtiyaçlarını karşılamak 
olsa da "istihsali arttırmak ve ihracatı genişletmek" 

de ayni derecede ehemiyetli olduğunu ortaya koymak
tadır. 1 mdi, bunların genişlemesi her şeyden önce mev
cut olanların kaybedilmemesini icap ettirir. Japonya 
garp devletlerine olan mahreçlerini kaybederse daha 
başkalarını nerede bulacaktır? Her halde mallarını a
lacak olan mihverin meteliksiz/eri olmıyacaktır. 

Diğer taraftan, alman - ita/yan. japon birliğini tak
viye etmemek arzusunda tüccarlar müttefik olmasına 
mukabil askerler bunu takviye arzusunda tamamiyle 
müttefik değildirler. Çünkü askerler ordu ve bahriye 
olarak iki kısımdan mürekkeptir. Ordu ve onun şefi 
general ltagaki askeri ittifakın lehinde olmasına mu

kabil, donanma ve onun şefi olan amiral Yonai buna a
leyhdardır. 

iki temayül arasında, B. Hiranuma'nın riyasetinde
ki kabine tereddüt ediyor. Kabul edilen mütevassıt 

şekil şudur: "Demokrasiler ve sovyet Rusya Avrupa 
işlerinde ittifak ettikleri müddetçe daha ileri gitmiye
Jim ve antikomintern paktın icabı olan hayırhah bita
raflığı muhafaza edelim. Demokrasiler ve Sovyet Rus
ya Asya üzerinde de elbirliği yaptıkları takdirde, o za
man vaziyet değişir ve mihver diktatörlükleriyle bir
liğimizi kuvetlendiririz.'' 

Vaziyet bu merkezde olunca bir memleket Japon
ya'nın durumunu istikrarlaştırmak hususunda çok şeY, 
yapabilir: bu, ]aponya'mn üzerindeki nüfuzu hala bü
yük olan Amerika'dır. 

lngiltere Hitler'i yakın şark'ta mahsus bir muvaf
lakiyetsizliğe uğratmıştır. Onu uzak şarkta bir başka 
muvalfakiyetsizliğe uğratmak Amerika'nın elindedir. 

Stephane Lauzanne ·Le Journal 
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Asya, bolşevik tehlike • 

sinden kurtarmak mevzu • 
bahis olan bu Avrupa'nın 
rolü tasavvuru üçüncü 
Rayh'ın maksatl nı mey -
dana vurur: dün a hakimi
yeti endüstriyel kuvete 
aittir. Demek ki A •rupa bu 
üstünlüğü başka h ç bir kı
taya kaptırmama ı ve diğer
lerini ihtiyaçları ı temin e
decek bir anbar e fabrika
ları için bir mal:r ç olarak 
kullanmalıdır. 

Berlin'den Deyli Meyl'e 
bildirildiğine göre, bu se • 
nenin ilk çeyreği hakkında 
tetkiklerde bulunmut olan 
ekonomik araştırmalar ko
misyonunun raporu, alman 
endüstrisinin iş, ham mad -
de ve nakliyat bakımından 
gayet mühim ve tehlikeli 
meseleler karşısında bulun
duğunu göstermektedir. 

Kadınların ve mahdut sa
halarda çalışabilecek kim • 
selerin de işe alınmasının 

mümkün olduğu söyleni • 
yor. 

ve Çekoslovakya ile Südet 
mıntakasının alınması, nak
li yata ve memleket ekono • 
misine ağır bir yük teşkil 
etmiştir. 

A lmanya'nıı sınai bir 
unsur sıf tıyle işgal 

ettiği mevki di nülecek 

1938 senesinin ilk dörtte 
birinde 20.000.000 kişi ça • 
lıştırıldığı halde bu sene -
nin ilk mevsiminde bu mik
tara 1.300.000 kişi daha ila
ve edilmiştir. Bu işçi ku -
vetinden azami iş çıkarta -
bilmek için şiddetli tedbir
ler alınmaktadır. 

İçi izdeki Şeytan 
Tefrik o: 62=Yazan: Sabahattin ALI 

tereddüt ıçi lde idi. Kaynı mahkum olsa, yahut be

raat etse k falet olarak adliyeye yatırdığı bu para

yı alıp ka ya koyacak ve defterleri tashih edecek

ti, fakat mahkeme bitmek bilmiyordu ... Bugün oda
sına girdigım zaman hemen yüzüme bakıp o mah· 
zun haliyl gülümsedi: "Hala bir ıey yok!" demek 
istediğini anladım. Fakat ben kararımı vermiıtim. 
Gayet kıı kesmek, bunun için de hiç oyalanma· 
dan, lakırdıya dalmadan, makine gibi istediğimi 
söylemek t savvurundaydım. Şimdi pek hatırlaya
mıyorum. Tamamiyle yabancı biri gibi konuıtum. 
Çoğunu r.iihad'dan öğrendiğim cümleler ve tehdit· 
lerle zavallı adamı evela ıaıırttım; fakat sözleri -
min sonuna. doğru dudaklarmda garip bir tebea -
süm belird"~ini gördüm. Derhal ağzım kurudu, sÖ· 
zümü ke tim. O zaman Hüsamettin efendi yerin· 
den kalk ı. Bana doğru geldi. Yakamdan tutup dı
şarı atacnk sandım. Yapmadı. Şimdiye kadar ken
disinde asla tesadüf etmediğim piıkin ve külhan • 
bey bir t vırla: 

İşçiler, bilhassa ziraat iş
çileri muayyen saatlerden 
daha fazla çalıştırılmakta • 
dır. 

Ham maddelere gelince, 
memleket dahilinde bulu -
nabilenler, hem kemmiyet, 
hem de keyfiyet bakımın -
dan ihtiyacı karıılıyama • 
maktadır. 

Bu rapora göre garp hu
dudunda yapılan tahkimat 

Dış ticaretine gelince, 
bunun da terakkisi bir çok 
engeller ve güçlüklerle 
karşılaşmaktadır. Rapora 
göre senenin geri kalan kıs
mında bu işi yürütebilmek 
için bir çok yeni tedbir a -
lınması, bir çok yeni mas -
raflar yapılması gerekecek
tir. 

Bir çok fabrikalarda ace
mi işçi kullanmak zarureti 

"Aferin evlat, iyi yetiımiısin!,, dedi. Sonra kı
sık ve bana o anda müthit ve yersiz gelen bir kah
ı.aha attı: "Zamanmı da İyi intihap ettin ... Maale
sef seni boı çeviremiyeceğim. Mademki iki esnaf 
karıı karııyayız, açıkça konuıalım. Dün gelaen 
metelik alamazdın, seni tekme ile kovardım. Yarm 
gelsen beni bulamıyacaktın. Şeytan sana fısıldamıı 

her halde ... Mübarek olsun ... Ben bu işe daha fazla 
dayanamıyacağım... Bir nihayet vermek lazım ... 
Bu sabah kararımı verdim. Kasada epeyce para 
var ••• Bir miktarını, daha doğrusu yüklenebildiğim 
kadarını alıp eve" çoluk çocuğun nafakası olarak 
bırakacak, ondan sonra da baırmı alıp gidecektim. 
Şeytan nereye çağırırsa oraya •.• Bu dünyada baıka 
türlü olmak neye yarar? Dünyayı bizim kayın bi
rader gibi adamlar istila etmiı: .. Benim gibi bir a
cizin debelenmesi fayda verir mi? Beş çocukla bir 
karıyı süründürmeğe ne hakkım var ..• Sen şimdi 

bu sözlerinle benim kararımı takviye ettin ... Sana 
teşekküre borçluyum evlat ... Bana bu dünyanın ha
kikaten suratına tükürülmeğe bile değmez olduğu
nu ve bu dünyada suratına tükürülecek bir tek, a
ma bir tek insan bile bulunmadığını sağlam bir şe
kilde ispat ettin. Böyle biri mevcut olsa o sen olur
dun ve şimdi buraya ırelinceye kadar içimde bir 
şüphe vardı. Şu kainatta belki bir de iyi taraf var
dır. Fakat görmek bize nasip olmuyor diyor ve seni 
düıünüyordum. Bir daha teıekkür ederim. Beni boş 
hayallerle avunmaktan, yaptığıma pişman olmak -
tan kurtardın. Ben de kendimi adam tanır bir ıey 
zannederdim. Senin suratına bakınca melanet dolu 
ruhunu göreceğime yüreği çarpan bir insan görü -
yordum. Nah, bunak kafa .•• Al ıu iki yüz elli lira
yı, beni kimseye ihbar etme.. Yarına kadar sükut 
hakkı olarak veriyorum. Ondan sonra istersen lsra
fil'in borusunu al da eflake ilan et ... Vacibtaala po· 
lis olup gelse beni bulamıyacak. Yalnız senden bir 
ricam var; namusuna güvenerek istemiyorum, ken· 
din için de bir faydası yoktur, belki zararı olur da 
ondan söylüyorum: paralan alıp eve verdiğimi ağ
zmdan kaçırma ••• Nereden biliyorsun diye belki se-

hasıl olduğundan istihsal 
edilen mallar da gittikçe 
kalitesinden kaybetmekte • 
dir. 

Avrupa 

krizi ve 
Türkiye 

Türkiyenin son yirmi se
nelik tarihi üç tarihte hü • 
lasa olunabilir : 

10 ağustos 1920 - Sevr 
muahedesi: Türkiye par -
çalanmış, filen İstanbulla 
civarına münhasır bırakıl • 
mıştır, buraları da ingiliz 
toplarının tehdidi altına 
konulmaktadır; 

10 eylül 1922 - Sakarya 
zaferi ve dokuz ay sonra Lo 
zan muahedesi: Mustafa 
Kemal memleketini istila -
dan kurtarıyor ve ona si -
yasi istiklalini iade ediyor; 

12 mayıs 1939 • B. Ne • 
ville Chemberlain Avam 
Kamarasında ingiliz - türk 
ittifakının yakında aktedi
leceğini ve bunu bir fran • 
sız - türk ittifakının tamam 
Iıyacağını bildiriyor. 

Yeni Türkiyenin vakur 
bir milli hisse, pek pahalı • 
ya mal olan bir istiklali 
muhafaza hususunda yıl • 
maz bir iradeye ve şarkta 
türk milletinin namzet ol -
duğu rolün derin anlayışı -
na istinat eden bütün mu • 
kadderatı bu kısa tarihçe -
de mevcuttur. Cerma • 
nizmin ve italyan faşizmi • 
nin tehdidi karşısında İs • 
met İnönü'nün ve arkadaş -
larının hareket hattı kendi 
llğindcn 5i%ilrni t:i: Yakın 

ve orta şarka hülUI için 
Türkiyeyi bir alet gibi kul· 
lanmak istiyenle anlaşmak 
bir lahza bile akla gelemez
di. Bazıları Kemalist re -
jimle Hitlerizm arasında 

bir yakınlık bulunduğunu 

iddia etmek istemi§lerdi. 
İki rejim arasında hiç bir 
müşterek nokta yoktur. 

Türkiyenin coğrafi va • 
ziyeti siyasetini tayin eder. 
Bu hususta üç tabii vakıa • 
nın hakim bir tesiri vardır: 

1 - Türkiye Asyanın Av
rupaya doğru ilerlemiş bir 
burnunu teşkil eder, Kaf • 
kasyaya, İraka ve lrana 
doğru tabii yoldur; 

2 - Bu burun adalarla çev 
rilidir (bazıları İtalyaya a
ittir) ve bu adalar, türk 
topraklarını tehdit edebi -
lecek bir harekete üslük e • 

de bilirler. 
, 3 - Karadeniz geçidi Tür
ki yenin hakimiyeti altın • 
dadır ve kendisinin en ya
kın ve en kudretli komşusu 
geniş Rusyadır. 

İkinci Vilhelm'in Asya 
hegemonyası hususundaki 
hülyaları unutulmuştur. İm 
paratorun İstanbula ve Ku
düse yaptığı seyahatler, 
Bağdat demiryolu projesi, 
harpten önce Küçük Asya'
ya almanların sulh yoliyle 
iktisaden hululü, bütün 
bunlar üçüncü Rayh'ın si -
yasi bagajına dahildir ve 
bugünkü gayeler otuz sene 
evelkinin aynıdır. !rakın 
ve Kafkasyanın petrolleri -
ne, Basra körfeziyle Hin -
distana doğru, Türkiyenin 
yardımı onun için elzem -
dir. Türkiye filen Karade -
niz, Suriye ve İraktan ge -
çen yollara hakim olduğu 
için, onun rızası olmadan 
bu taraflara hiç bir şey ya
pılamaz. 

Arnavutluğun işgali An
kara için bir ba§ka tehlike • 
nin isbatı oldu: İtalyan 
tehlikesi. 

Tunusta kati bir redle 
karşılanmaktan doğan hoş
nutsuzluğunu homurdanan 
gayrimemnun faşizm şark -
ta Arnavutluğa, Yunanis -
tana, ve balkanlara doğru 

daha az mukavemetli bir is
tikamet bulduğunu zannet
ti. B. Musolini Arnavutlu· 
ğun işgali tahakkuk ettik -
ten sonra bütün cenup şar
ki Avrupasını eline düşüre
cek olan planın tahakkuku· 
ıu hazırlama işine girişti. 

Bunun için iki hareket la -
zımdı: Kımıldamasına mi -
ni olmak için doğrudan 

doğruya Türkiye'yi tehdit 
etmek; Rodosa ve diğer a -
:lalara asker tahşit edilmesi 
nln ınfinaaı budur; Yugos -
favya Uc; L>Ll•ı:;o.u.ı>wuu ...... b .. 

denizi kıyılarında birleşmi
ye sevketmek bu suretle 
Egeyi tamamiyle bir ital • 
yan denizi haline getirmek 
Ankaranın mevkii aşikar

dı: Paris, Londra ve Mos • 
kova yanında. 

Biz kendi hesabımıza Sov 
yetler Birliğinin, müzake -
relerdeki güçlüklere rağ • 
men, garp demokrasileri • 
nin yanında mevki alaca • 
ğından hiç bir zaman şüp • 
he etmedik: İngiliz - türk 
paktından ve B. Potemkin'
in Ankarada yaptı~ı son an
laşmalardan beri bundan ka
tiyetle eminiz. İsmet İnö • 
nünün siyasetinin devamlı 
surette prensipi Sovyetler 
Birliğiyle sıkı bir anlaşma 
olmuştur. Londra ile an -
taşma yapılmıştır ve pek 
yakında imzalanacaktır, 
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TÜRKiYE 
Radyo Difüzyon Poıtalan 

TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUGU 

1648 m. 1112 KcıJ120 Kw. 
T.A.Q. 

19.74 m. 151115 KcsJ 20 Kw. 
'l'. A. P. 

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

ANKARA 
PAZAR : 4.6.1939 

12.30 Program. 
12.35 Türk müziii (klasik pro

gram) İdare eden: Mesut 
Cemil Ankara radyosu küme 
heyeti. 1 • Tanburi Emin ağa
nın • acemaşiran peşrevi. 2 -
Zekai dedenin • acemaşiran 
beste - Bin cefa görsem. 3 -
İsmail dedenin· acemaşiran 
ağır semai - Ey lehleri gon
ca. 4 - •••• - Viyola taksimi. 
5 - İsmail dedenin - Acemaşi
ran yürük semai. 6 • Şerif 
Muhittin Targanın - ferah

feza saz semaisi. 
13.00 Memleket saat ayarı, a • 

jans ve meteoroloji haberle
ri. 

13.15 Müzik (küçük orkestra • 
şef: Necip Aşkın) 1 • Pepi 
Mililer • Lapaloma şarkısı ü
zerine fantazi. 2 • Schnider 
- Dinle." Keman ne söylüyor 
(Tango). 3 • Hanı Thaler • 
Hukuk • Polka. 4 - Jose Ar
mandola - Venedikte meh • 
tap. 5 • Frederiksen - Halk 
meydanı (balet sahnesi). 6 -
Franz Lehar - •Eva operetin
den potpuri. 7 - Micheli - i -
kinci küc;ük süit. 

14.15 • 14.30 Müzik (dans müzi
ği - Pi.). 

10.00 Milli küme müsabakası 
(19 mayıs stadından naklen) . 

18.30 Program. 
18.35 M.üzik (Şen oda müziği: 
İbrahım Özgıir ve ateş bö • 
cekleri). 

19.00 Çocuk saati. 
19.25 Türk müziği (fasıl heye

ti). 
20.00 Memleket saat ayarı, a -

1 

j~ns ve meteoroloji haberle-
rı. 

20.10 Neşeli plaklar - R. 
20.15 Türk müziği 1 - • . . • 

Hüzzam peşrevi. 2 • Kömür
cü Hafız ef. - Hüzzam beste 
- Aldım hayali perçemin. 3 -
Sadettin Kaynağın - Hüzzam 
$arkı - Bir hüzün çöktü, 4 -
Bimen Şenin - Segah şarkı • 
Sunda içsin. 5 - ••. • Kemen
çe taksimi. 6 - ••• • Halk tür-

Moskova ile anlaşma kabil 
olduğu kadar tamdır. Ya 
Parisle? İyi menbadan aldı· 
ğımız malumat bize güçlük
lerin ortadan kalkmıya yüz 
tuttuğunu zannettiriyor. 
'D .. - !Lf"·~ ., 11 .t! l.._t..,_: __ _ ,.s .,_ iL -

ret olduğu malumdur: İs. 
kenderun. 

Filen İskenderun artık 

bizim olmaktan çıkmıştır. 

Fransız - türk anlaşması bu 
keyfiyeti ve Türkiyenin 
garp devletleri sınıfına ka
ti olarak girişini hüküm • 
leştirecektir. 

Andre Clot 
La Tribune des Nations 

. 
lngilizlerin 

stratejisi 
Bir ada milleti olan İngi

lizler, her milletten ziyade 
liman ve hareket üsleriyle 
alakadar olmaktadırlar. 

Britanyalılar, bütün küre -

küsü - Bir yar sevdim ııu; 
dalı. - .••• Halk türltU 
Misket türküsü. 8 - Bedrr. 
nin • kürdilihicazkar şar 
Mıtrıptamı nalenderni. 9 (; 
- kürdilih icazkar şarkı· 

1 !er açmış bülbül oJınt 
karar. 10 - Osman Nihl 

1 Nihavent şarkı - Gene 
bana sun. 

21.00 Müzik (Riyaseti cf 
bandosu - şef: İhsan ; 
çer) 1 - F. Lehar • Eva 
retinden marş. 2 - F. L~lıf 
Altın çe gümüş operetırt 
vals. 3 - A. Winter - uve 
!erin tarihçesi (büyült 
leksyon). 4 - R. Laparr• • 
Habanera operasının u\<e 
rü. S 

21.50 Anadolu ajansı ( ' 
&ervisi.). , 

22.00 Müzik (caznbant • f' 
22.45 - 23 Son ajans haber 

ve yarınki program. 

AVRUPA 
OPERA VE OPERETL~ 

14.30 Doyçlan.dzender ~ 
Belgrad - 20 Prag -
Roma. ı; 

ORKESTRA KONSERLS 
VE SENFONİK KON tt 
LER: 9 Berlin, Fnınkfll· 
11.30 Prag - 18.40 DD 
landzender - 19.20 B~ 
- 20.15 Frankfurt - f 
Kolonya, Paris - 20.40 
ransa - 21.30 Prag. 

ODA MUS1K1St: 8 Mün: 
18.25 Varşova - 18.45 
na. 

0 SOLO KONSERLERİ: 
Breslav, Königsberg -
Stokholm - 16.30 Varf 
- 19 Paris - Eyfel kuJeSJ 
21.30 Stokholm - 22.20 
lan o. 

NEFESLİ SAZLAR (Mart 
s.): 6 Hamburg, Kolon11 

12.25 Viyana - 16 Bre' 
Frankfurt - 18 MürıiJı 
19.15 Prag - 20.15 Köııl 
berg. 

ORG KONSERLERi VE~ 
.ROLAR: 8 Laypzig -
Frankfurt - 8.15 Koton~ 
9.30 Laypzig, Prag - 1 
Sarbrük - 17.S Stokholıtl 
17.15 Prag - 20.lS J!t 
münster. 

HALK MUSİKİSİ: 7.30 r 
- 8.10 Breslav - 10.30 
nih, Viyana - 18 ViyanJ· 

DANS MÜZİÔİ: 20.55 W, 
va - 22.10 Brüksel - Z• 
Bükreş - 21.40 Sofya.,,.. 
Lüksemburg - 22.5 Sot1 

- 22.15 Varşova - 22 4S{ 
yon - 23 Floransa, Mil 
Paris, Strazburg, 

mize kömür istasyonları 
donanma üsleriyle örü1J1l 
bir ağ germişlerdir. Siıı{ 
pur ile Hayfa'nın yenid 
tahkim ve inşası da gösl' 
riyor ki, irtibat ve mu.,,I ,• 1• ._.,,,_11e.-•-• .,.., , ı..,.ç,.. __ f 
mek meselesi, eskiden o 
duğu gibi bugiln de ııS 
İngilizlerin denizcilikt' 
stratejik düşünüşlerine ı:; 
kim bulunmaktadır. 

İngilizlerin şarki Akd1 

niz'deki ittifak politikası 
ı 

nın karakteristik • tar' 
ciddi bir vaziyet karşısıfl 
kendi emrine hazır bul1'11 

durulacak olan limarı11 

teminden ibarettir .. 

Şimdi: bu stratejik d0 
şünüş tarzı, Baltık deni•İ 
de de tatbik edilmek iste~ 
yor. Ancak müstakbel ~ 
müttefik sıfatiyle, ingil 
stratejlerinin ehemiyet <!C 

dikleri Sovyetler birli ğiC 
Baltık denizindeki sahili 
rinin boyu 100 kilometre 
bile güç bulmaktadır. 

Doyçe Algemayne Saytı1 

ni de işin içine karıştırırlar .• Merhameten değil, ih

tiyaten sus ... Haydi bakalım. Benim gözlerimi açtın, 

sana bir daha eyvallah ... Şimdi arabanı çek .•• Na • 

mussuz insan suratı seyretmek istemiyorum. Ken • 

dim kendime yeterim ... Durma •.. Defol ..• Defol 1" 

Sarhoş gibi odasından çıktım. Bütün söylediği 

sözler birer birer beynimde zonkluyordu. Yerinden 

fırlıyacakmış gibi büyüyen gözleri, yeis ve ümitsiz

lik içinde, insanlara ve hayata karşı artık teskin e· 

dilemiyecek bir kin ile titreyen ses peşimi bırakmı

yordu. Macide, yemin ederim ki dünya kurulalıdan· 

beri hiç kimse kendini, benim o anda bulduğum ka

dar, aşağılık ve iğrenç bulmamıştır. Kendimi tokat· 

lamak istiyor, ve bunu alabildiğine, kolumu gere 

gere yapamıyacağımı düşünerek kuduruyordum. 

Pantalonumun sol cebinde ve avucumda tuttuğum 

banknotlar her adım atışımda hışırdıyor ve bir çir

kefe dokunuyormuşum gibi içimi gıcıklıyordu. Der

hal daireden çıktım. Paraları bir köşeye atmak isti· 

yordum. Fakat zavallının birinin eline geçer diye 
korktum ••• Dünyanın en biçare, en alçak adamı bile, 
bu paralara müstehak olacak kadar düşkün değil
di. Ne yapmalı ne yapmalı? diye dütiınüyordum. 

Onlar: yanımda bulundurduğum her an beni daha 
çok §atırtıyor, eritiyordu, fakat ben bu iıkenceyi 

nefsime reva görmeği bir nevi intikam aayıyordum .. 
Birdenbire kendimi Bayazit civarmda buldum. Do
laşırken farkında olmadan buralara kadar gelmi
§im ••• Derhal aklıma Nihad'ın evinin bu taraflarda 
olduğu geldi... Evet, o herif bu paralara layıktı. 

Belki bunun ne demek olduğunu anlamıyacak, hat-

ta memnun olacaktı, fakat ben onun bu iki yüz ellı 
liranın sahibi olduğunu bildikçe ondan nasıl iğı·ene· 
ceğimi düıünüyor ve adeta haz duymağa başlıyor
dum. Kumkapı tarafrna giden yollardan birinde o· 
turuyordu. Evde yoktu. Paraları boru gibi yuvarlı· 
yarak kaprnın altından içeri soktum. On parasız· 
dım, fakat biraz hafiflemiştim. Oradan buraya ka· 
dar yayan olarak geldim ..• " 

öırler fısıltı halinde konuştuğu halde yorulml•f 
ve terlemişti. Gözlerini bir an için kapadı ve bu es· 
nada Macide'nin, belki de farkmda olmadan, uzak· 
laşmak, ona dokunmamak için bir hareket yftplığı· 
nı hissetmedi. Gözlerini açmadan, sayıklar gibi bil" 
sesle: 

"Evde sizi karıı karşıya oturur buldum. Evela 

hiç bir şey anlamadım. Sonra birdenbire ruhumun 

bütün çirkefleri boıandı. Fakat ne yapabilirdim? 

Kendi ruhunun pisliğini bu kadar yakmdan gören 

bir adam ba§kalarının temiz olacağına inanabilir 
mi?" 

Birdenbire gözlerini açtı. Macide'nin kendinden 

uzaklaştığını, ürkek bakışlarla yatağın ta kenarına 

kadar gittiğini gördü: 

"Eyvah ••• Macide ... Niçin bana hepsini anlattır· 

dm 1 Böyle yapacaktın da neden her ıeyi söyle d~ 

din? Şimdi beni anlamıyorsun. Anlasan böyle kaç· 

mazdın! O zaman, bütün bu fenalıkları yapanın a· 

sıl ben olmayıp içimde saklı duran ve fırsat arıyan 

baıka bir ben olduğunu, korkunç ve hain bir ıcyta• 

nın oyuncağı bulunduğumu sezer ve be.na acırdın, 

(Sonu var) 
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Dil ve 
h· [)j)j~ de mühim, hem de pek mü

-~ırı, bır hayat hadisesi olduğunda 
:uphe yoktur. Fakat dilin tasarruf • 
arından hayat kanunlarına intikal 

edilebilir mi? Şimdilik karııık bir 
hıeıele ... 

Bu karııık meseleyi ortaya çıka· 
~an Ulus'un Ankara'daki sayın o· 
. urlıı.rmdan biridir. Yeni türk ve 
ın ·1· ıı ız anlaımaamdan ilham almı§ 
olacak ki unvanlarını tekmil yazM•k iıterniyen bazı İngilizler gibi, 

· k. B. B. C. K. diye imza t>den bu 
~~~ dilimizin kız kelimesinden biyo
koııye alaka verecek bir hüküm çı • 
arıyor. 

Sayın okurumuz kızmaktan kı
~•t,. kızan gibi biribirıne bağlı yedi 

eluneyi bir sıraya yazdıktan sonra 
:ilan karıılığı olan kız kelimesini 
he kızııtan alıyor ve bu dütüncesi 
b~ldı:ında benim de fikrimi mahsus 
ır mektupla soruyor 
~ Kı~ ile kızıı arasındaki münase· 

t turkçe etimoloji lugati sahibi 
;•hrnetıi Kereateciyan efendinin ha 
~~ına gelmiı, o da türkçedeki kız 
d ols:iiııü cermen ve ermeni dillerin· 

• ateı ve sıcaklık ifade eden ben • 
:ter 1'elimelerle mukayese etmiı, bu· 
~Urıla beraber oğlan karııhğı olan 
h 1~ 1'elimesinin kızııtan geldiği 
n~ 1'nıda açık bir kayıt yoktur ••• 
)(ıl İtlerinde ıayın okurumuz belki 

1• e~eıteciyan'dan daha ziyade sa • 
•hı1et aahibidir. Fakat yukarda 
~aydıiım altı harfin ne demek ol· 
k~iunu öğreninceye kadar elimde
d~ hiıat kitabına inanmak için ken· 
!:!~lerinin müsaadesini iıtiyeceğim. 
!i11hdilik, dil tasarrufundan hayat 
1tleri Üzerine bir hüküm veremiye • 
CeğiJıı. 

d Bu zatm bir delili de eıki devir
~ • llledreıe devrinde olacak • ci.ri k •n bir fikre dayanıyor. O devirde 

) •:darda dokuz nefis vardır, erkek-
~de daha azdır, derlermiı. Sayın 

0
• Ururnuz bundan da kadınlardaki 

h•llı hormonu erkeklerdekinden da
t • fazla, yahut daha kuvetli olaca-
1 1d"".,_aaını çıkarmak istiyor. An· 

da 1illba göre sorduğu ıey de bu
Ur: 

Biyoloji bakımından cins duygu
~ ~ca!>a, kadınlarda daha çok 

Neeli devam •ttırmek vazıtesı • 
nin en uzun ve en :zahmetli kısmını 
tabiat kadmlara \'enniı olduğuna 
hakılırsa, öyle olmak lazım gelir
di. Fakat bizim kendi hesaplarımız 
lıer vakit tabiatın hesaplarına uy
aun relme:z. Bu itte de bizim düıü
ııüıümüzle tabiatın düıünüıü biri • 
1>" • 
ırıne uymaz. insanların ne iptidai 

hallerinde, ne de ıimdiki medeni 

Y eniıehir ULUS sinemasında 
Sabah saat 10 da 

• 

iLK GECE 
Gary Cooper • Anna Sten 

Yeni Dünya havadisleri 

Ankara'da 19 Mayıs bayramı 

-
~ Şehir tiyatrosu il 

Bugün Y eniıehir ULUS 
ainemaaında 

Gündüz ve gece olmak üzere 
2 temsil veriyor 

Gündüz tam saat 15,5 da 
Son defa tekrar 

Bir muhasip 
aranıyor 

4 perdelik komedi 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bu gece saat 21 de 

Süt kardeşler 
3 Perdelik büyük komedi 

Necdet Vasfi Rıza 
Şemsi l}emal 
Gazanfer Hazım 
Yaşar Galip 
Lami Mahmut 
Pakize Bedia 
Süha Şaziye 
Mukaddes Cahide 
Zeliha Nevin 
Terzi kızı Samiye 

lier iki temsil için numaralı 
biletler sabahtan itibaren 

ıinema giıesinde 
aatılmaktadır 

"""---•Ti: 2193 __ _, 

hormon 
halinde kadınların cins duygusuna 
daha düıkün olduklarmı göıtere

cek alamet yoktur. 
İptidai haldeki insanlar araaında 

kadmlann o bahiste daha ağır baı
lı olduklarını erkeklerin süslenerek 
kendilerini kadınlara beğendirmi • 
ye çahıtıkları gösterir. Medeniyet 
halinde kadınlar dahi\ ziyade süs
lenerek kendilerini beğendirmiye 

çalııırlaraa da bundan kadınlık hor
monlarının erkeklik hormonundan 
daha tiddetli olduğuna hükmedile
mez. Medeniyette kadınlar tabii 
haldekine nisbetle - bütün tabiatta 
müstesna olarak • daha güzelleı
tikleri için süslenmeyi de güzelliği 
tamamlamak arzusuna bağlamak 
daha doğru olur sanırım. 

Çünkü, hekimlikte dikkat edil • 
mittir. Kadınlar araaında "kudret
sizlik,, daha büyük nisbettedir. 
Kadınlık hayatının sonbaharına 
varmıı kudretaizleri söylemek iste • 
miyorum, kadınlığın en sıcak mev • 
simi ıayılan çağdaki kudretsizlik, 
istatiıtiklere göre üçte birdir. Ka
dınlığın ilkbaharına çıkılırsa 'kud
retsizlik nisbeti daha büyür. 

Şu kadar ki, kadınların kudret· 
ıizliği belli olmaz. Neden dolayı 
belli olmadığının açık ıebebini, ta· 
bii sormazsınız. Fakat, bir de hor
monlar bakımından sebebi vardır: 
kudretsiz kadının çocuğu olur ..• 

Daha önce de yazmııtım, kadın -
lık hormonu ile annelik hormonu 
baıka baıka ıeylerdir, hatta ikisi 
biribirinin zıddına iıler. Kadınlık 
hormonu cihetinden, hekimlerin 
dedikleri gibi, "aoğuk,, bir kadın 
çok çocuk doğurabilir ve çocukları· 
na karıı pek sevgili anne olur. Ka • 
dınhkla anneliği bir zannedenler 
de bu annenin kudretsiz bir kadın 
olduğunu •anlıyamazlar... Bunun 
aksine fazla kadın, olanların da 
çok çocuk anneıi oldukları nadir
dir. Hatta - bunu da bir aralık yaz
mııtım • kadınlığı ifrat derecede o
lan, ihtiyarlamak bilmiyen bayan 
Faust'un hiç çocuğu olmaz. 

Ondan dolayı, aziz okurum, eti • 
molojiye bakarak yahut eski devir
deki fikri hatırlıyarak kızlann 
hepsinde kadınlık hormonunun da
:ı.- -:.ı.ı ... ı: ,..1~.lv.ıut• &.üJ..-.-.•-.-.1.
naksız oıur, uaz ıannm rıenrrın:nraz: 
nefisleri bulunur, fakat dokuz ko • 
caya varmak için değil, bir koca• 
dan dokuz çocuk annesi olmak için. 

G.A. 

Stadyom Direktörlüğünden 

bir • nca 
Bir kaç okuyucumuzun imzasını ta

şıyan mektubu, vaziyetin düzeltilme • 
si kabilse, dileklerinin yerine getiril
mesi ricasiyle aynen sütunlarımıza alı 
yoruz: 
Sayın direktör, 
Üç haftadır 19 mayıs stadyomunda

ki maçları seyir için stadyoma gidiyo
rum. Otobüs idaresi henüz Ycnişchir
Stadyom arasında doğrudan doğruya 
araba işletmediğindcn, bir kaç arka -
daş mecburi olarak bir taksiye biniyo
ruz. 

Stadyomun kapısında bir memur e
limizde bilet bulunduğu halde, bizi 
taksi ile içeri bırakmıyor, fakat, husu 
si arabalar hiç bir kayda tabi olmadan 
tribünlerin kapılarına kaaar gidebili -
yorlar. 

Seyriscfer zaruretleri ve belki ida • 
ri sebeplerle vazedilen bu memnuiye -
te, riayeti çok tabii telakki ediyoruz. 
Fakat bu üç hafta zarfında, her türlü 
plaka taşıyan otomobillerin stadyom 
tribünlerinin şehir tarafına rastlıyan 
kısmında bulunan tenis kortlarına 

tam bir serbesti ile gidip geldiklerine 
şahit oluyoruz. 

Onun için stadyoma fubol seyret • 
mek için gidenlere karşı konan mcm -
nuiyetin de yerinde olmadığına kani -
ız. Vaziyetin tashihine delaletinizi 
saygılarımızla rica ederiz.,, 

İstanbuldaki maçı 
Beşiktaş kazandı 
İstanbul, 3 (Telefonla) - Bugün 

milli küme maçı için karşılaşan Be -
şikta§ • Vefa maçının birinci devresi 
2 • O Beşiktaı lehine neticelendi. 

Çok tatsız geçen maçın ikinci dev -
resinin son dakikalarında daha çok 
müdafaa yapan vefalılar bir gol daha 
yediler ve oyun 3 • O bitti. 

Bone Türkiye Büyük Elçiıini 
kabul etti 

Paris, 3 a.a. - B. Bone Tilrkiye bü
yük elçisini kabul ctmiıtir. 

ULUS 

1 S P O R 

Türkiye güreş 
birinci 1 iki eri 

Müıahede ve intibalar -

27, 28, ve 29 mayısta yapılan Türki
ye greko • romen güreş birincilikleri
ni jüri azası olarak resmen ve güreşin 
meraklı bir hadimi sıfatiylc şahsen ta
kip etmek fırsatını buldum. 

Organizasyon itibariyle kusursuz o
lan bu güreşlere on be§tcn fazla mın
takanın hemen hemen tam kadrolu ta
kımları iştirak etti. Bundan başka rpil-
11 takım kadrosuna alınmış yeni ve es
ki güreşçiler de davet edildiler. 

Bu güreşlerde bir takım müşahede
ler yaptım. Onları burada yazmayı bu 
sporun atisi bakımından çok faydalı 
buldum. 
Evcıa şuraya işaret edeyim: bu gü

reşler Türkiyc'dc en çok güreşçi işti
rak eden resmi bir müsabaka idi. Bi
naenaleyh bu müsabakalarda kazanan 
müsabıkların içinde aldıktan derece
lere varmak için yedi güreş yapanlar 
vardı ki; bu yedi güreşin son üçü ek
seri dört beş saat içinde cereyan et • 
miştir. Bu, bize güreşçilerimizin nefes 
kabiliyetlerini göstermek bakımından 
ehcmiyetli bir noktadır. 

Bu güreşlerde en kalabalık siklctin 
66 kilo olduğu görüldü. Yedi siklctten 
56, 61, 66 kiloda iştirak edenlerin 48 
sayısına karşı 72, 79, 87 ve ağır cüsse 
olmak üzere dört aiklettcki pehlivan
ların 43 olması bizde siklet itibariyle 
de bir tasnif yapılmasına hizmet ede • 
bilir zannındayım. Yani bizim adamla
rımızın siklcti ortadır. Ve ağırlaştıkça 
adet azalmaktadır. 

Bundan başka güreıçilerimizin ek
serisinde belden aıağı kısımların daha 
kısa ve göze çarpacak derecede kalın 
etli olmıı da üzerinde durulacak bir 
mevzudur. Acaba bu bir tesadüf mü • 
dür? Yoksa güreıçi tipi diye yanlı§ 
bir mülahaza ile frenklcrin trapü de • 
dikleri böyle tıknaz tipler mi seçilmiş
lerdir? Bilmem ama bilhassa ıarka ve 
cenuba doğru indikçe böyle tiplere te
sadüf ediliti hatta 'milli takunın bile 

au,1rrtc1fiüec'k bir ~eseled~~~~a 
güreşçilerinin aşağıları ince olduğu i
çin bizimkiler but, kalça ve baldırları
nın ağırlığı yüzünden daima daha 
boylu ve daha göğüslü hasımlarla kar
şılaımıya mecbur oluyor ve bu yüzden 
mutazarrır da oluyorlar. Bence bu 
noktayı göz önünde tutarak güreıçile
rimizin aşağılarının incelmesine ve 
bilhassa belden apğı aklamın ince u
zun olmasına çalışmak hem ırkın ıs • 
Jahı hem güreşin kazancı bakımından 
çok lüzumludur. 

Bu arada Eskişehir, Bursa, kısmen 
Çorum, Samsun gibi bölgelerde bu mü
şahadenin hilafına boylu boslu genç • 
Jer de görillmüştür. 

Güreşlerin kıymeti itibariyle en mü
him vasfı oyalanmıya kaçılmaması ve 
yüzde yetmiş beşinin tuşla bitmesi -
dir. Çünkü güreş sporunun kıymeti 
ancak ycnişmckle tebarüz eder. Gü -
reşten iyice anlamıyan bir seyirciye 
ıu veya bu avantaj dolayısiylc iki gü
reşçiden birine galebe verildiğini an -
)atmak pek güç bir dava oluyor. 

Sekiz metre murabbaı genitliğindc
ki minderde en son beynelmilel nizam
lara ve ağırlık kontrollerine tabi ola -
rak memleketin dört kö§esinden gel -
miş 91 güreıçiyi muntazam bir şekilde 

Ankara Borsası 

3 Haziran 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 

Acılı& F . Kapanı, F. 

.. ondra 
Nevyork 
Pariı . 
Milino 
Cenevre 
Amıterdım 
Berlin 
Brükııcl 
Atina 
Sof ya 
Madrid 
Varıovı 
Budapcıte 
Bükrcş 
Bclırad 
Yokahama 
Stokholm 
Moıkova 

5.93 
126.6075 

3.3550 
6.66 

28.6225 
67.66 
50.7975 
21 .5175 

1.0825 
1.56 

14.0350 
23.8425 
24.8425 

0.905 
2.8925 

34.62 
30.5375 
23.9025 

5.93 
126.6075 

3.3550 
6.66 

28.6225 
67.66 
50.7975 
21.5175 

1.0825 
1.56 

14.0350 
23.S425 
24.8425 

0.905 
2.8925 

34.62 
30.5375 
23.9025 

ESHAM VE TAHViLAT 

1933 Türk borcu I. 

1933 Tilrk borcu II. 
1933 Tiırk borcu III. 
1933 ikrlmiyeli 

Ergani 
Sıvas - Erzurum hattı 

İs. I. 
Sıvas - Erzurum hattı 

ı •. v. 

19.35 19.35 
Ptşin 

19.20 19.20 

19.62 19.62 

19.76 19.76 

Yazan: Bürhan FELEK 

gürcştirip işi neticelendirmek cidden 
takdire değer bir hareketti. 

Şimdi puvantaj ve teşvik mükafat· 
larına dair bazı mülahazalar serdede
ceğim. 

a) Milli takım güreşçileri bu müsa· 
bakaya kabul edilip derece ve madal -
ya aldıkları halde mıntaka tasnifinde 
bunların hesaba katılmaması bir takım 
teşcvvüşleri mucip olmakta ve bu sis
tem milli takıma güreşçi veren mınta
kaların tasnifinde kaybetmelerine se
bep olmaktadır. 

Nitekim bu müsabakalarda 66 ve 72 
kiloda birincilik kazanan milli takım 
güreşçileri Ankara mıntakasına men • 
sup oldukları halde hunlar hesaba ka • 
tılmadıkları için Çorum mıntakası 
Ankara'nın fevkine çıkmıştır. Hatta 
birinciliği almış olan İstanbul mınta
kasının bu kazancı da 72 kiloda ikin -
cilik alması muhakkak olan bir Anka
ra güreşçisinin finalde hakem tarafın
dan diskalifiye edilmiş olmasından i • 
]eri gelmiştir. Eğer bu ceza kararı ol -
masa idi 1stanbul'un sayısı altıdan be· 
şe inecek, Ankara'nınki de üçten beşe 
çıkacaktı. Binaenaleyh ben milli takı
ma müsabık veren mıntakaların bu 
müsabıklardan dolayı kazanılan pu -
vanlardan da istifad~ etmeleri ve mil
li takım kazançlarının da idhali taraf
tarıyım. 

Bundan başka en az on beş mıntaka
nın iştirak ettiği güreş birinciliklerin
de yalnız üçüncüye kadar derece ver
mek gayrı kafidir. Alelusul bu sefer 
yapıldığ' gibi milli takımın kazandığı 
sayılar da hesaptan çıkarılınca on beş 
mıntaka arasında tksim edilecek sayı 
miktarı 21 e iniyor ve bir çok kıymetli 
güreşçiler getirmiş olan mıntakalar a
çıkta kalıyor, hiç bir kıymet göstere
memiş sayılıyorlar. Bence bu güreş -
lerde altıncıya kadar derece vermek 
hem hakikat hem de teşvik bakımın • 
dan çok lüzumludur. Bu sene federas
-- ••lrnla• lnwne,t vermiı olmak i -
çin bu müsabakalarda en teknik gilreı 
yapan güreşçiye bir heykel verdi. 

Bence bunun yanında bir de tuşla en 
çok kazanmış güreşçiye de bir müka -
fat vermek yenici güreşçileri teşvik 
bakımından çok yerinde bir hareket o
lur. 

Gördüm ki; bugünkü efektifiyle ve 
bir yıllık dikkatli bir çalışmadan son
ra çıkarılabilecek üç milli glire§ takı • 
miylc Avrupa'da çok verimli bir pro
paganda turnesi yapılabilir ve iki üç 
milletten başkasının güreşçileri ko • 
]aylıkla yenilerek türk pehlivanları • 
nın eski şöhretleri tekrar canlandın -
lır. 

Demirsporlular 

Romanya'ya gidiyor 
Ankara Demirspor kulübü bugün 

milli küme maçından sonra, saat 
16.30 treniyle 1stanbula ve oradan 
Romanya'ya hareket edecektir. De -
mirspor kulübü orada Devlet Dcmir
yolları idaresinin mısafiri olacak 
ve Yugoslavya, Romanya, Yunanis -
tan Devlet Demiryolları müessesele
rinin spor kulüpleri arasında tertip 
edilen turnuvaya dahil olacaktır. 

Romanya Devlet Demiryolları ida -
resi (C. F. R.) bu müsabakaları 70 in
ci yıldönilmü münasebetiyle tertip 
etmektedir. Ankara Demirspor kulü
bü bu törene iştirak ederken Türkiye 
Devlet Demiryolları idaresi de cer 
fen heyeti reisi B. Şaban Dağa ile ti
caret ve hasılat dairesi reisi B. Ce
vat ve münakalat müfettişlerinden B. 
Galibi beraber göndermektedir. 

Ankara şampiyonu Dcminpor ku
lübümilz müsabakaya 18 kişilik bir 
kafile ile gitmektedir. Kafile kulüp 
umumi kaptanı, Devlet Demiryolları 

müfettişlerinden B. Fcrid'in reisli • 
ğindedir. Demir&porlular 10 ve 11 ha· 
ziran tarihlerinde iki maç yaptıktan 
sonra 17 haziranda Ankaraya dönmüş 
bulunacaklardır. 

Ankarada iftihara 4cğer mesaide 
bulunan Demirıporlulara yabancı 

memleketlerde yapacakları bu ilk kar 
tılaşmada muvaffakiyctlcr dileriz. 

Aydm mebusla11nın bir ziyafeti 
Aydın mebusları dün Karpiçte beşin 

ci Parti Kurultayında bulunan Aydın 
delegeleri ile gene ıehrimizde bulu -
nan Yeni Aydın valisi B. Sabri Çıtak 
şerefine bir ziyafet vermişlerdir. 

Milli kümenin yedinci haftası 

Ankaragücü çok çahştlğı 
halde Doğansporu 
tek golle yenebildi 

Milli Küme maçını yapmak üzere Ankaraya gelen lzmir'in Do
ğanspor takımı dün ilk karıılaşmasını Ankaragüciyle yaptı. Ol -
dukça kalabalık bir seyirci kütlesinin takip ettiği bu maç, Anka
ragücünün ikinci devrenin yirmi be§İnci dakikasında yapabildiği 
bir tek golle İzmir takımının aleyhine neticelendi. 

Hava biraz rüzgarlı, iki takım ara-~ 

~:~~~ o~:;ğ!ek~ii~ ':~~:b~~: ~~~~~~ rBu"g"~~·~·~· .. ~p··~~····~~~~·~~·;~~~~·· 
zevkını vermekten uzaktı. Fakat ız • J B 
mirlilerin fazla gayret göstermeleri, ! B .. , k 1 
buna mukabil, Ankaragüçlülerin be • ı· 0 ge UpaSI maç a rl 
ccriksizlikleri oyuna biraz heyecan tRLİ ... İ GÜNEC 
verdi. Bu heyecan, ankaralıların mu- GENÇLERB u • ~ 
kadder neticeyi elde etmekte karşı • ! 19 Mayıs Stadyomu 
laştıkları zorluktan doğuyordu. İ Saat: 9 

Hakem ve takımlar: l 
Maçın hakemi Muzaffer Ertuğ, 

1
. MiUi küme 

yan hakemleri Şuayıp ve Celaldi. İki 
takım şu kadrolarla oynuyorlardı: 19 Mayıs Stadyomu 

1 

Saat: 10 
ANKARAGOCO: 
Natık. Salih, Enver - Abdül, Se- At koşulan 

mih, lsmail - Hamdi, Namık, Faruk, 

Fikret, Hamdi. j_, .... ., .... ,~.::~.= .. ~~·.~~""" 
1111111 

Doğanıpor: 

Mahmut - Fethi, Reşat - irfan, Ha
lit, Abbas - Sabri, M ehınet Fuat, 
Yusuf, Sabri. 

~;el.,_: 

Maçın başlamasiyle beraber Anka
ragüçlüler hemen Doğanspor kalesi 
önüne yerleştiler ve oyuna hakim ol
dular. Akınlar biribirini takip etti. 
Sağdan, soldan ortadan yapılan bu 
hücumlar karşısında İzmirliler, sıkı 

bir müdafaa ile kalelerini korumıya 
çalıtıyorlardı. 

Yirmi dakika kadar devam eden bu 
baskı esnasında birçok defalar Anka
ragücü forvetleri kaleci ile karşı kar
şıya kaldılar. Fakat bu tecrübeli ta • 
nıdığımız oyuncular, her defasında 
topu, ya dışarı, yahut da kalecinin 
eline attılar. 

Evcli hasımlarının kuvetini kabul 
ederek biraz çekingen oynıyan do • 
ğansporlular bu vaziyet karşısında 

enerjilerini arttırdılar. Fuadın sakat 
ayağıyle sürüklediği akınlar bunu 
gösteriyordu. Llkin münferit ve ıah
si kalan bu hücumlar Ankaragücü 
müdafaasında çok kolay kırılıyordu. 

Maçın ortalarına doğru izmirlilcr 
yeni bir taktik tutturdular: güçlüleri 
ofsaydc dü§Ürmek .. Bu tıibiyelcrinde 
çok muvaffak olan doğansporlular, 

sinirleri bozulan ankaragüçlülcrc gol 
yapmak fırsatını vermeden birinci 
devreyi bitirdiler. 

ikinci devre: 

İkinci haftayım umumi manzara 
itibariyle, birinci devreden farklı 

geçmedi. Muhakkak kazanmak azmi
le oynıyan ankaragüçlüler, gene bir
çok gol fırsatları kaçırarak, Fethi
nin ve Mahmudun büyiık bir ustalık
la ve gayretle kurdukları müdafaa 
çemberine dü§crck beraberlikten kur
tulamadılar. 

Nihayet 25 inci dakika geldi. An -
karagücünden sağaçık Hamdi, topu 
sürerek ortaladı. Santrfor Faruk, 
Fethi ile beraber bu topa aynı zaman
da ayak koydu. Fakat Faruk topu 
kurtardı ve Mahmudun kapmasına 
meydan vermeden Doğanspor kalesi
ne soktu. 
Artık galibiyet şansı yerine gel

mişti. Herkes AnkaragUcünden mü
teakip goUeri bekliyordu. Fakat, bu 
goller yapılamadığı gibi, doğanspor
lular da az daha beraberlik sayısını 
çıkarıyordu. Llkin Fuat Natıkla kar 
ıı karııya kaldı ve topu kaleye değil , 

dışarı attı. Bu fırsat da kaçtıktan son
ra, dikkate çarpan bir vaziyet olmadı 
ve maç 1 - O Ankaragücilnün galibi • 
yetiyle bitti. 

Naııl oynatlılar: 

Ankaragücü biribirlni takip eden 
çetin maçlardan sonra, sürantrcnc ol-

Galatasaray 
İzmirde 

Haber aldığımıza göre Ankara Ga· 
latasaray kullibil futbolcuları önü
müzdeki hafta cumartesi ve pazar 
günleri iki maç yapmak üzere İzmire 
gidecekler ve dün, bugün burada 
maç yapmakta olan Doğansporla ve 
diğer ikinci bir İzmir takımiylc iki 
maç yapacaklardır. 

Atletizm teşvik 
müsabakaları 

Dlin 19 Mayıs stadyomunda bölge 
atletizm teşvik müsabakaları yapıl

mıştır. Çok muntazam cereyan eden 
ve güzel neticeler elde edilen bu mil
sabakaların teknik neticeleri ıudur: 

400 M. (büyükler) 
1 - Nuri (D. S.) 54.5 

800 M. (büyükler) 
1 - Galip Darılmaz (D. S.) 2.3.4. 

2,000 M. (gençler) 
1 - Orhan (E. L.) 6.28 
2 - Osman (A. G.) 
3 - Hamdi (A. G.) 

300 M. (gençler) 
1 - Raşit (T.C.L.) 40.6 
2 - İsmail (T.C.L.) 
3 - Ömer (E. L .) 

3,000 M. (büyükler) 
1 - Mustafa (D. !;.) 9.40 
2 - Cevat (D. S.) 

Sırıkla yüksek atlama: 
1 - Muhiddin (G. S.) 3.40 
2 - Celal 2.50 

Yüksek atlama: 
1 - Jerfi (G. L.) ıso. 

muş görünüyordu.,Yoksa dünkü ka -
dar güzel ve teknik bir oyun çıkar -
dıktan sonra yalnız bir golJc sahadan 
ayrılmanın manası yoktu. 

Müdafaa mükemmeldi. Haflar da 
biraz geri oynamakla beraber oyuna 
müessirdi. Fakat o hücum hattı 1 •• ye
rinde sayıyor, ofsayde düşüyor. Bo~ 

kaleye topu atamıyor ... 
Ankaragüçlü idarecilere, takımla

rına Fenerbahçc maçına kadar me
tod lu bir istirahat vermelerini tavsiye 
ederiz. 
Doğansporlu arkadaşlarımız, Fuat, 

Fethi ve Mahmut gibi birkaç oyuncu 
müstesna, henüz futbolda müptedi 
diyebileceğimiz bir Ayarda görünü -
yorlardı. Diın, biraz gayretleri, biraz 
da Ankaragücü forvetlerinin bece
riksizliği ile yalnız bir golle yenildi
ler. Bugünkü maçta neticenin böyle 
olmıyacağını tahmin ediyoruz. 
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Egenin halledilen büyük su dôvası 

ü ük men eres avza ında 1 
milyon lira ık sulama 1 esisafl 
Yapılan tesisatla 100 bin dönümlük 

arazi düzenli ve bol suya kavuştu 

Aydın'da hava §ehitleri töreni 

Havza kaphcalar1nda bir efsane 

Yüzlerce sene evel taş olan, 

hala göz yaşı döken bir kız! 

Havza, (Hususi) ~ 
Havza kaplıcala- 1 
riyle şöhret bul - ı 
mutşur. Her sene 
çok uzaklardan, ci 
var vilayet ve ka
zalardan bu kaplı-
calara binlerce 
halk akın eder. 

Havza sıhi sula

Havza' dan bir görünüş 

rı, temiz havası, şi ll9ilil• 
falı kaplıcalariyle 

bir sıhhat yurdu, 

bir afiyet ocağıdır. ~1111!!~~~~.;j.,.: 
Burada "Büyük., 

Havza'da Maaril Kaplıcaları "Maarif" ve "KU
çük" ismiyle anılan ü amam var -1 Kızın ta olduğuna inananlar, bu 

Aydın, (Hususi) - Büyük Mende
res havuzunda milyonlarca dönüm 
sahanın sulanmasını temin maksadiy
Je Işıklar köyünde yapılması düşünü
len muazzam su tutma bendinin sed
de kısmı bir milyon yüz bin lira üze
rinden ihale edilmiştir. Bu kısımdan 

sonraki işlerin etüdlcri için su idare
sinde hummalı bir faaliyet gösteril -
mektedir. Yakın bir istikbalde ova -
nın alt kısmı ctüdleriyle birlikte su 
deposu ve kanal da ikmal edilerek E 
genin altın yatağı topraklarında türk 
çiftçisinin hakiki faydalanması temin 
edilecektir. 

Pirlibey kanalı 

Evelcc yazdığım Pirlibcy sulama 
kanalı altı yüz küsür bin liraya mü -
teahhide ihale edilmi ve müteahhidi 

ı 
gelerek işe başlamıştır. 

Tosun/ar kanalı 

Tosunlar, Bürhaniye sulama kana -
lının noksan kalan hafriyatı tamam
lattırılmış ve bu sene bu kanal üze
rindeki tarlalara su verilmesi temin 
olunmuştur Bu kanaldan 40 bin dö
nüm arazi sulanacaktır. 

1 Nazilli kanalı 
Bu ana kadar Gereniz köyü altına 

kadar olan takriben 30,000 dönüm sa
hayı sulamakta bulunan Horsunlu
Nazilli sulama kanalının geri kalan 
hafriyat ve inşaatı da ikmal,, edilmiş
tir kuyucak köyünü geçerek keste) 
deresine kadar olan takriben 50,000 
dönümlük sahanın da sulanması te
min edilmiştir - O. Becerik 

Bir kadın katil 
o u 

Adana. (Hususi) - Adananın 1n -
naplı köyünde feci bir cinayet olmuş
tur. Bu köyden Fatma kızı Fatma. a
dında bir kadın komşusu Yusuf kızı 
Emine ile kavgaya tutuşmuş, Emine 
başına taşla vura vura Fatmayı öl -
dürmüştür. Zanlı yakalanmıştır. 

Adana'da tenis 
Adana, (Hususi) - Şehrimizde te

nis teşvik müsabakalarına başlanmış
tır. Müsabakalar Halkevi kortunda 
yapılmaktadır. Maçlara her pazar de
vam edilecektir. 

Adana' da su sporlan baıhyor 
Adana, (Hususi) - Yakında şehri

mizde su sporlarına başlanacaktır. 

Şimdiye kadar bir yer olmaması yü -
zünden Adana gençleri şehir içinde 

su sporu yapmaktan mahrumdu. 

Haziranın ilk haftasında, belediyc-
dır. Büyük hamam hal nda bazı rum suyun sultanın o zamandanberi <lin -
tarihlerinin verdiği ma umat burası - miycn göz yaşlarından birikme oldu- nin yeni yaptırdığı modern yüzme 
nın eski Romalılar ta ından inşa C· ğunu uydurmuşlar 1 navuzunda, yarışlara başlanacaktır. 
dildiğini göstermekte . Bu hama - Her sene bu kaplıcalara akın etmek Beden terbiyesi umum müdürlüğü 
mın Sadi paşa tarafır n vakfedildi- te olan 30 000 c yakın halk içerisinde bu husustaki talimatnameyi bölgeye 
g~ i görülmekte ise de zatın kim ol- • · böbrek hastalıklarından rahatsız olan göndcrmıştır. 
duğuna ve hangi devr ricalinden bu 
lunduğuna dair tarih ir kayıt yok-
tur. 

Halk diğer hamamı 
yük hamama ehemiy 
hamam harici manza 
ğerleri kadar zarif v 
Dahili taksimatı altı 
dört köşeli bir küçü 
banyo dairesi bir ha 
dan ibarettir. Bu h2. 
değer cihetini de bu 
isterim. 

1an ziyade bü
verir. Büyük 
itibariyle di -

cazip değildir. 
şcli bir büyük, 
havuz ile bir 
et, altı kurna
lmın dikkate 
1a kaydetmek 

Hamamın arslanağ denilen büyük 
kurnasının sağında, ram şeklinde 
bir sütuncuk vardır : adı (Kızgö • 

lar, ağrı sı.zıdan kurtulamıyanlar ve 

ellerinde koltuk değnekleriyle gelen 
bir takım romatizma ve siyatikliler 
bu şifalı sular sayesinde iyileşirler. 

Geçen yaz merkezden gönderilen 
mühendis ve fen memurları tarafın -

; .: ,,.. .. 

dan kaplıcalar civarında tetkikler ya
pılarak daha modern bir şekle konul
ması muvafık görülmüştiır. Havza hal 
kı kaplıcalarının bir an evci ıslahını 
dört gözle beklemektedirler. 

zudur). GGya eskideı urada hüküm
darlık eden birinin zı bir gün bu 
hamamda yıkanırken ışman askerle
ri tarafından basılmı ı{ız bir köşeye 1 
saklanarak; "Yarabbı demiş, beni ya 
taş yap yahut da ku yap!., Bu dua 
üzerine taş olmuş! .. K zgözü denilen 
taşın tepesindeki ufak bir oyuga tuz
lu bulanık bir su binkir. Yapılan tec
rübelere gorc biriken su hamamın bu
harından hasıl olma değildir. Nere -
den ve hangi vastıa ile geldiği anla -

Aydın'da Nebile Becerik birinci geliyor 

ılamıyan ince ve muntazam tertibat
lı bir mecradan sızdığı zannedilmekte 
dir. Bir fizik, bir tabiat hadisesi bu 
efsaneye ve hikayeye sebep olmuş! ... 
ve efsane ilerlemiş. 

Aydın (Hususi) Gençlik vespor bayramında bir koıu tertip edilmiı
tir. Kızlar arasında 50 metre sürat koıusunda orta okuldan 197 Nehile 
Becerik, orta okul talebeleri arasında 75 metre sürat koşusunda 433 Ke
m 1 ve ıanat okulu talebeleri arasında 100 metre sürat koşusunda da 
Fatih 1 inci olmu§lardır. 
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jYURl-TAN RESİMLER 

, 
/ 

Bergama 
kermesi 

İzmit körfezinde akşam 

Bergama (Hususi) - Kermes 
haltaaı büyük bir nege havaaı i
çinde geçiyor. Muhitten gelen 
binlerce kigi, cirit/erin havada u
ÇU§Unu, atların ıahlanı§ını, efele
rin çöküp kalkarak oynayıf ını 
hayran bir vaziyette takip et
mektedirler •.. Oyunlar, eğlence -
ler bu yıl daha cazip ve daha a
laka uyandırıcı bir halde .•. Gön
derdiğim resimler, günlerdenbe
ri devam eden kermeaten birkaç 
intibaı tespit etmektedir. Bunlar 
kermesteki avcıları ve kalkanlı -
ları, diğeri ehirdeki geçit töre -
nini, seyircileri ııe oynıyan efele
ri göstermektedir. 

Ceyhanda dahili telefon 1 
Adana, (Hususi) - Mühim bir zi

raat ve ticaret merkezi olan Ceyhan • 
da şimdiye kadar dahili telefon tesi· 
satı yoktu. P. T. T . idaresi Ccyhana 
yüz abonelik bir santral kurmıya ka
rar vermi tir. Tesisatın kurulmasına 

yakında başlanacaktır. 

l'oto: Fab.ri Se-,r•J: 
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Sovyetlerin cevabı dün 
Londra'ya bildirildi 

Sovyet hükumetinin katt surette bir 
itilafa varmak istediği tahmin ediliyor 

Kurultayın 

mütebariz 
vasıfları 

Londra, 3 a.a. - Sovyetlerin cevabı, öğleye doğru Hariciye ne· 
zaretine gelmiştir. ilk alınan haberlere göre bu cevap, evelce tah
min edildiğinden daha çok memnuniyete §ayandır. Cevapta fran· 
sız ve İngiliz teklifleri madde, madde tetkik ve teşrih edilmekte, 
Moskova tarafından gayrikafi addedilen maddeler hakkında 
müspet tekliflerde bulunulmakta ve sureti umumiyede Sovyet hü
kümetinin bir itilafa varmak azminde bulunduğu İspat edilmek-
tedir. 

T eklilte bazı tadilat yapılman \ R 'd 
iıteniyor omanya a 

Paris, 3 a.a. - Setahiyettar mahfil-
lerde söylendiğine göre ingföz - fran- s • • 
sız tekliflerin~ Sov?'etlerin v:rdiği 00 seçımın 
cevapta mukabıl teklıfler serdedılme -
mekte, yalnız bu tekliflerde baz~ ta· • ı • 
dilat yapılması talep edilme~t.edı:: netıce erı 

Sovyet hükümeti, prensip ıtıbarıy -
le üç taraflı bir itilaf akdini kabul e~
mckte, fakat ingiliz • fransız garantı
sinin Baltık devletlerine de teşmilini 
ve bu garantinin otomatik olmasını 

istemektedir. 
Gelecek haftanın başında Sovyet 

cevabı hakkında fransa ile İngiltere 
arasında noktai nazar teatisine baş -
}anacaktır. 

Paris, 3 a.a. - 1 ngiliz - Fransız -
Sovyet müzakerelerinden bahseden 
"Jur,, gazetesi resmi İngiliz mahfil -
}erinin mütavassıt bir tesviye tarzı 

bulacağına asla şüphe etmediklerini 
yazıyor. 

Figaro gazetesi de : 
" 1ngilterenin Baltık devletlerini 

garanti etmiye ve bir taarruza uğra

dıkları takdirde bUyük devletlerin 
yardımını talep etmeleri şartiyle on -
lara yardıma muvafakat eleceğini ha
ber vermektedir. 

Pöti Pariziyen şöyle yazıy<rr: 
"Estonya ve Finlandiya herhangi 

bir tehlike takdirinde yardım istemi
ye karar verirlerse her halde Sovyct
lere mUracaat etmiyeccklerini Mos -
kova pekala bildiği içindir ki, ingiliz 
garantisini müreccah -görmektedir • 

Epok gazetesi: Eğer Ingiltere ve 
Fransa askeri olarak Sovyetlerle bir
leşece1C olurlarsa, harbın daha ilk gün
lerinde Almanyanın Baltık sahillerin 
'C!eı<'l~cTJetfert fff•1 •d•rak Ru•y•yıı 

boğmaması kendi menfaatleri iktıza -
sındandır. 

Nihayet Ouvre gazetesi de şöyle di-
yor: 

BUkre , 3 a.a. - Rador ajansı bildi-
riyor: 

Parlamento seçiminin neticeleri en 
nikbin tahminlerin de üstünde olmuş
tur. Müntehiplerden reylerini kulla -
nanların nisbeti yüzde 80 ila 90 ı bul-
muştur. 

Seçim, milli tesanüdü ispat eden bir 
heyecan havası içinde cereyan etmiş -
tir. Hüriyet ve müsavata katiyen ria • 
yet olunmuştur. Ehemiyetle kaydedi
lir ki, mUntehipler siyasi manialardan 
ve parti mecburiyetlerinden azade o -
}arak reylerini kullanmış oldukların -
dan cvelisi günkü intihabattan çıkan 
parlamentoya ilk hakiki serbest par -
Iamento denilebilir. 
İntihap olunan mebusların yUzde 

yetmişi şimdiye kadar hiç intihap o
lunmamış ve resmi işlerde bulunma -
mış olanlardan mürekkeptir. Ancak 
yüzde otuzu daha evelki parlamento -
larda çalışmıştır. Bu suretle memleke
tin bütün içtimai, iktisadi ve mesleki 
tabakları bilfiil temsil edilmiş bulun
maktadır. 

İntihabat neticesi, memleketin bu -
günkü rejime olan itimadını göster • 
miştir. Filhakika başvekil Kalinesko 
1 i0.000 rey almıştır ki, bu kadar rey 
imdiye kadar hiç bir rumen siyasi a
damına nasip olmamıştır. Hariciye na
zırı Gafenko da Bükreş entellektüel • 
leri listesinin başında seçilmi~tir ki. 
bu, bUtUn münevver tabakanın son ha-
diseler esnasında Romanya tarafından 
takibedilen harici siyaseti tasvip eyle
diğini ispat eder. 

Öyle zannediliyor ki, derpiş edilen ceklerdir. Şu şartla ki, Almanya eğer 
formüllerden biri şudur: Eğer Sov- Hollanda, Belçika İsviçre'ye taarruz 
yetler Birliği kendini tehdit ediliyor ederse Rusya derhal harekete geçecek
görürse üç devlet arasında istişare ta- tir. 
lep edecektir. Eğer bu istişarelerde, Bazı mahafili.n beya_natına gör~, ~
Sovyetler Birliği Almanya'nın Baltık ğer Rusya kendı hayatı menfaatlerının 
devletlerindeki icraatını kendi hayati doğrudan doğruya tehlikede bulundu
menfaatlerine aykırı bulursa, Fransa ğunu görürse istişareye lüzum kalmı-

1 ve İngiltere Sovfetlere yardım ede- I yacaktır. 

. . .:.: 

(Başı l inci sayfada) 

susiyetleri içinde temin etmek isti • 
yor. Milli Şefimizin kurultay açı

lırken irad ettiği tarihi nutuk ve 
daha önce muhtelif vesilelerle vaki 
olan beyanat ve nutuklarında dai
ma bu cihet pek açık bir surette te -
barüz ettirilmiştir. işte müstakil 
grup bu maksatları gcrçekleıtirmek 
için vücude getirilmektedir. Müsta -
kil grup Cümhuriyet Halk Partisi • 
nin çerçevesi dıtında teıekkül et• 
mit bir müessese değildir. Bu gnıp 
partinin esas anahatları ve partinin 
programı hudutlan içinde parti 
nizamname ve programının ve ku· 
rultay kararlarının en İyi tatbikı 
ve hükümet icraatını, parti kayıt· 
larına tabi olmadan, meclis huzu· 
runda tenkid ve mürakabe etmek 
ve hükümetten sua1 ve istizahlar 
yapmak hak ve salahiyetine malik 
olacaktır. Müstakil grup yalnız hü
kümet işlerine laallük eden mese· 
leler etrafında çalı tıp demokrasi· 
lerin en zayıf noktasını teıki1 eden 
nifak ve ihtiras gibi hususlardan 
kati olarak çekinecektir. 

Umumi hatlarını şu bir iki satır 

içinde çizmiye çah§hğımız müstakil 
grup bizim teşrii hayatımızda yep -
yeni bir müessesedir. Talimatnamesi 
yapılıp meclis hayatında çalışmıya 
başladıktan sonra yeni doğan bu 
müessesenin kıymet ve foydnsı bir 
kat daha tebarüz edecektir. Devle· 
tin idare hayatında ciddi ''e Hmimi 
bir mürakabenin doğabilmesi ve 
memleketin siyasi annne ve terbi • 
yesine göre, milli birlik içinde en 
ufak bir sarsıntıya meydan vermek
sizin ite ancak bu suretle batlama • 
nın büyük faydası olacağını kuvet· 
le tahmin ediyoruz. Müstakil grupa 
ayrılan arkadaılarımızın omuz • 
larındaki yük bizzat icra mev -
kiinde bulunan arkaJaılarımızın • 
kinden aıağı değildir. Ve belki da· 
ha ziyadedir. 

Bununla beraber yalnız dev· 
let idaresinin değil bütün bir mem• 
leketin siyasi terbiyesinin teki.mü • 
lüne hizmet gibi manevi bir vecibe 
altında bulunmaktadırlar. Arkadaı
larımızın yüksek kıymet ve liya· 
katlerinin, bu tarihi mesuliyeti mu
vaff akiyetle başaracağından ıüphe 
etmiyoruz. Parti nizamnamesinde 
yapılan yeniliklerden biri de Parti 
Genel Sekreterinin icra Vekilleri 
Heyetine idhalidir. Devlet \'ekili ıı· 
fatiyle hükümet mesuliyetine itti • 
rak edecek olan Genel Sekreter, 
hakkında nizamnameye konulan 
bu hüküm parti ile hükümet ara· 
sanda kati ahengin tesiıi için düıü-
nülmüı isabetli biı· fikirdir. Parti· 
nin en ehemiyetli uzvunun parti hü
kümetinde yer alması kadar tabii 
bir §ey olamaz. 

Genel Sekreterin hükümete gir • 
~ mesi bugünkü mevzuatımız Üzerin • 

de büyiik ve ~aah bir değiıikliği 

i-:ap ettirecek mahiyette değildir. 

lımet lnönü'nün çayında: Parti Genel Sekreteri Dr. FikriJ:..u:z.er, 
Kızılay Baıkanı Dr. Hüıamettin Kural, Sıhat ve içtimai Muavenet 

V ekcileti müıteıarı Dr. Aıım Arar 

Velhasıl partinin nizamnamesin· 
de yapılan bu yenilikler yüksek ga• 
yelerimize doğnı ahlmıı büyük a· 

· dımlardır. Her itini milletin aziz 
vicdanından almakla başaran ve 
bununla yirmi yıllık siyasi hayatını 
baştan baıa zaferlerle süsliyen par
timiz, yeni hayatına en genit bir 
surette temsil edilmiı, millet mu· 
rahhaslarının kararlarından ilham 
ve kudret alarak giriyor. Yeni u· 
foklara doğru partimizin bu taze 
hamlelerinde kendisinin muvaffa • 
kiyet silsilesine, yeni ve büyük mu· 
vaffakiyetler kaydedeceğinden §UP 
he etmiyoruz. 

N.A.KOÇOKA 

lstanbul Valisi yann 

Ankara'ya geliyor 
İstanbul, 3 (Telefonla) - Vali ve 

Belediye reisi Dr. Lutfi Kırdar, tü -
nel, tramvay ve elektrik işlerinin İs -
tanbul belediyesine devri hakkındaki 
kanun projesinin Büyük Millet Mec -
lisinde müzakeresinde hazır bulun· 
mak üzere yarın (bugün) akşam An -
karaya hareket .edecektir. 

İspanya'da harbeden 

ltalyan tayyarecileri 
Roma, 3 a.a. - İspanya'da muhare

be eden İtalyan tayyarecileri 9 veya 
10 haziranda "Diulio., vapuriylc Ka
diks'den hareket edeceklerdir. Bunla
rın 330 u zabit, 410 u küçük zabit ve 
490 ı neferdir. 

İspanya'dan ayrılmadan evci İtal
yan tayyarecileri tayyarelerini İspan
yol makamlarına teslim edeceklerdir. 
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Kurultaym kapanış celsesinde Adana'da iki 
kızı n marifeti 

Taşan nehirler 
Belgrat, 3 a.a. - Bugün Save, Dra

ve ve Tuna havzasında, mayıstan beri 
durmadan devam eden yağmurlar ıc -

Umumi idare Heyef ve 
Müstakil Grup se(ildi 

. Ad~na, .3 (Telefonl~) - Adana P~ bebiyle şiddetli feyezanlar vardır. Va 
lııl bır müdd~t~enbe~ı 1ş ba~kası mu- ziyet bilhassa Hırvatiatan'da Karlo -
dUrU B. Himıdın evıne tehdıt mek - vata mıntakasında tehlikelidir. En 
tupları gönderen bir kaç kitinin pe9in fazla ziyan gene bu mıntakadadır. 
de tahkikat ile me§ğul idi. 

BugUn sivil polis memurları 1 ban 
kası dairesi UstUnde oturan B. Himi
din evi etrafında tara sutla megğul i
ken 13 - 14 yaılarında iki çocuğun e -
vin kapısına bir kliğıt bıraktıklarını 

Kral zago üç ay 

Versay'da kalacak 

TAYYARE SAATLERi 
Saat Dakika 

?zmirden - Ankarayı g 10 
Adanadan - Ankaraya 9 !O 
İstanbuldan - Anka raya 9 !O 

Ankaradan - lzmire 15 OS 
Aııkaradan - Adanayı 14 45 
Ankaradan - .lstanbula 16 00 

NÖBETÇi ECZANELER 

,, (Başı 1 inci sayfad·) 
Dr. Hüıamettin Kural (Ağrı) 
Atıl Akgüç (Bursa) 
Fazlı Güleç (Burıa) 
Emin Aılan Tokat (Denizli) 
Zeki M eaut Alsan (Diyarbakır) 
Azi.ı: Akyürek (Erzurum) 
Nakiye Elgün (Erzurum) 
lz.z.et Arukan (Eıkifehir) 
Ali Rôna Tarhan (lıtanbul) 

'Ahmet Şükrü Esmer (lıtanbul) 
Ziya Karamürıel (lıtanbul) 
Şehime Yunus (lzmir) 
Ali Ri.ı:a Türel (Konya) . 
Sadri Ertem (Kütahya) 
Emrullah Barkan (Malatya) 
Rıdvan Nafiz. Edgüer (Maniıa) 
Hüınü Kitapçı (Muğla) 
Fuat Sirmen (Rize) 
Kemalettin Ka.mu (Ri.ı:e) 
Abdurrahman Naci Demirağ 

(Sıvas) 
Nazım Poroy (Tokat) 
Bu teklif de alkışlarla kabul edil

miştir. Bundan sonra verilen bir tak
rir okunmuştur. 
Be~inci BUyük Kurultay yüce ba~

kanlığıns 
Kurultsyımızı ilk celsede yüksek 

lıuzurlariyle şereflendiren: her zaman 
gösterdikleri yüksek misallerle ruhla
rımıu mukaddes vazife B§kım telkin 
eden ve Partimize nurlu itila yollarını 
gösteren, BUyilk Milli Şefimiz ve de
ğişmez Genel Başkanımız ismet ln6-
nü'ne Kurultayın derin sevgi ve can
dan bağlılıklarının karar altına alın
masını ve bu kararın ıyaset divanınca 
delegelerden seçi/ece 1ı: bir heyet vası
usiyle yüce huzurla !la arzını teklif 
eyleriz. 

63 imza 
(SüreJcli alkı~ar) 
Başkan - Müttcf kıın kabul edil

miştir. 
Be~inci Büyük Kı r /tay yüce baş

kanlığına 
J) Aziz ve muhterem genel bBfkan 

vekilimir Dr. Refik S ydsmla 1cra 
Vekilleri heyetindek mesai arkadaş
larına, 

2) Beşinci Büyük Kurultayımızın 
kıymetli reis vckilJer 

3) Partimizin sayı 
Erzurum mebusu D 
Tuzer'e ve çalı~ksn 1 
da~larına, 

f Kurultayın sevgi v 
nulmasını arz ve tek 

(Alkışlar) 

Başkan - Çok te 
Cehdi Çetin (Mani 

da Kurultayın taziml 
sini teklif ederim. ( 
Başkan - Maalmc 

mizi yapar, arzederiz 

e, 
enel sekreteri 
Ahmet Fikri 

aygılarının su-
1 eyleriz. 

18 imza 

ür ederiz. 
) - Ordumuza 
nin bildirilme 
kışlar) 

uniye, vazife· 

Pmti bir millet muha .. alaııdır 

Seçimlerden sonra talya delegesi 
B . K!zım Azamet söz ldı, şunları söy
ledi: 

"- Çok muhterem arkadaşlarım; 

bir haftadanberi Bily k Meclisin ili 
ç,atısı altında partimi Beşinci Bü-
yük Kurultayının me devresine i ti 
dk ve bugün de ikm etmiş bulunu
yoruz. Takdir buyun unuz ki şimdi
ye kadar toplanmış o a:l her Büyük 
Kurultay aziz türk ın !etinin inkilap 
ve medeniyet yolund en hızlı ham
lelerinin kaynağı olm ve çalışarak 
hazırladığı verimli p ğramlarla türk 
milletine eniş ve eı n bir istikbal 
hazırlamıştır. Ve he reni devrin bir 
ba langıcı olmuştur aten temel ve 
esasları memleketin e acı günlerinde, 
istik1'1 savaşının ku bir teşekkü-
lünde kuran ve bütü mal ve amacını 
türk milletinin büny nden kalbinden 
alan ve nihayet onu bütün varlığını 
enerjisini nefsinde t lıyan Türkiye 
Cümhuriyeti Halk la tisi dün de bu
gün de biltun türk r'l !etinin en ku
vetli bir muhass la dır. (Alkı lar) 
Tarihin hiç reva göt ~diği bir dere
keden yepyeni ve c ı bir millet ya· 
ratan genç dinç bir d let kuran Bü
yük Ebedi Şef Atattİ ün ayni zaman
da müşahhas bir man i varlığı demek 
olan Partimiz asrın let ve cemiyet
ler idarelerinin ve oı 1 rın terakkiyat 
ve tekamUHltını iktı i siyast ve içti
mai sahalarını nef ıde en kuvetli 
hazmetmiı siyasi teıekküllerin men
sup oldukları millet camiaları üzerin
de en derin bir vaz f sini görmUı ve 
nihayet milletler tarihi huzurunda, 
cihan huzurunda bUyUk inkılibımızın 
en mühim eseri olarak nazım rolü va
zifesini ifa eden bir parti o Juğunu 
bütün cihana iftiharla, gururla ilan e
debiliriz. 

· Fakat ıunu da ilave etmek isterim 
ki arkadaşlar çok kadim, kadim oldu· 
&u katlar asil olan tUrk milletinin ya-
.a 

lan hükümetin mesaisini takdirle tet· 
kik ederken yine bu mesainin dofur
duğu esaslar dahilinde büyük kurul
tayın vermiı olduğu milspet kanaat 
ve kararlar tUrk milletine yine engin 
bir istikbal hazırlamış bulunmakta
dır. Bu itibarla diyebiliriz ki arka4aş
lar, türk milletinin en kuvetli bir 
meclisi akdi meşveret olmakla bcra· 
ber yine tUrk milletinin en aelAhiyet· 
li efkarı umumiyesinin en kuvetli 
tecelligahı, en yilksek mercii mikeıi 
hiç şüphesizdir ki bUyük Kurultay
dır. Anadolunun diyar diyar gezdiği
miz Ulkelerinden bilyük kurultay hu
zurunda tUrk milletinin cfUrı umu
miyesinin arz ve ib!Ağ edilme i vazi
fesini §U yüksek huzurunuzda ifa et
mek vazifesini düşUnUrsek arkadag -
lar; diyebiliriz ki türk milleti kendi 
sulh ve sükun içinde başardığı inkı
Hlpları, yüksek gayelerinden dolayı 
hiç endişe etmeksizin ve fütur etmek· 
sizin yürümekte ve yükselmektedir. 
Türk milleti bu itibarladır ki bu yük· 
sek gayesine doğru giderken diğer 
milletlerin ufuklarında baş gösteren 
karaltıların ve cihan hadisatı siyasi
yesinin barış münasebetleri arasında 
kendisinin daha kayıtsız bulunmak 
mevkii ve vaziyette olmadığını bil· 
hakkın müdriktir. Büyük cihanın 
şimdiye kadar binbir tezebzUbU için
de kendi varlığını yaratmış ve yaşat
mış olan türk milletinin bugün dahi 
cihan hadisatı siyasiye i kar§ısında 
kendi emniyetine karşı hiç bir ferdi
n in hiç bir endişesi, hiç bir dUşünce· 
si, hiç bir korkusu yoktur. Onun yal· 
nız en büyük endi~esi; asırların vü · 
cu<la getirdiği bir medeniyet ve insa· 
niyetin harabisine ve nihayet ııonsuz 
tekamüle uğrıyan beşeriyetin inhida
mına meydan vermemek ve sulhu kur· 
tarmak için arkada~lar, umumi muva
zene olarak tilrk milletinin son itllU
namesiyle tarih huzurunda en bUyUk 
vazifesini terefle yapmıttır. (Alkıt • 

görmüşler ve kendilerini yakalamııtar Versay, 3 a.a. - Kırat Zogo ile kıra
dır. Tahkikat neticesinde bu iki çocu· liçe Jeraldin ve çocukları ile maiyet
ğun ablaları Nazmiye ve Cemile tara- leri, gelecek haftanın sonunda Vere
{ ından bu ite tetvik ve sevk edildikle- say'a geleceklerdir. Kırat, burada üç 
ri anlaıılmııtır. ay mllddetle Maye gatosunu kiralamış-

Eczaneler 
1- Cebeci ve Yeni 5 11 17 2l 29 
2 - Hal1c ve Sakarya 6 12 ı %4 SO 

Müıtakil grup ôzalarından 
bazıları 

Soldan safa dotru: Bn. Nakiye (Erzu. 
rum), B. Rana Tarhan. B. Emin Aslan (To· 
kat), B. Nurullah Barkan (Malatya), B. 
HuımU Kitapçı (Muğla), B. Nazım Doroy 
(Tokat). B. Fuat Sirmen (Erı:urum), B. 
Zeki Mesud Alsan (Diyarbakır), B. Ziya 
Karamunal (İstanbul), B. Atıf Akkuı; 
(Buna). B. Ahmet $Ukrü Esmer (Erıu· 
rum), B. Ali Rıza Turcl (Konya). 

ratılışı ; milli haslet ve neca.beti, gös· 
terdiği kabiliyet ve kudretine de par
timizin muvaff akiyet Amilleri araıın· 
da en yUkaek yeri vermek lAzım ge -
lir. Asrın ve tarihin en büyük adamı 
olduğunu cihanın kabul ettiği ATA
TORK igte tUrk milletinin milli ya· 
ratıh§. necabet ve hasletinin ruhlar • 
da ta§an bir dehası. bir timsalidir. 
(Alkışlar.) 

Binlerce ene cesareti kanlarında 
taşımış olan türk milletinin son asır
da göstermi§ olduğu en yüksek kud· 
ret ve kabiliyet asırları aşan en bU -
yük bir eseridir. İşte bu büyük ese · 
rin büyük mümessili olan devletimi • 
zin ve partimizin bfinisi bulunan BU· 
yük ve Ebedi Şef'in namını bu bil -
yük kurultayın amimt ve aziz top -
lantısında derin bir vecdi huşQ için -
dede ebedi minnet ve tazimle tebcil 
ve takdis ederim. (Alkışlar). 

Arkadaşlar; yanında lstiklil sa • 
vaşından, inkıHip devrelerinden bu • 
günkU tUrk milletinin enerjisinin ya· 
rattığı en bUyUk kudretin timsali da· 
hi batımızda bilyUk bir gUkranla bağ
lı bulunduğumuz BUyUk Milli Şef'i· 
miz İsmet lnönU'dür. (Alkışlar). 

Harp cephelerinde bizi zaferden 
zafere ulaıtaran sulh masalarında 
tilrk milletine gerefli blr millet yara -
tan ve nihayet takdir buyurursunuz 
inkılap devrelerimizde tUrk inkigaf ı· 
nın aeyril kemalinde en mühim bir 
!mil olan ve tUrk milletinin varlığı
na, imanına kendi varlı ını karıgtır

mış olan BUyUk Milli Şef İsmet 1nö
nU'ne dah1 bu BUyUk Kurultayın hu· 
ı:urunda tUrk milletinin sonsuz ta· 
haaaUsat ve tlizimatını arz ve iblAğ 
etmeyi bir gUkran borcu bilirim. 

Milletle devlet baıbCJfa 

Arkadaşlar, memleketin değerli 
mebuslariyle, kıymetli delegelerini 
bir arada toplıyan bUyUk kurultay bet 
altı gündenberi encümenlerde, umu
mi heyet huzurunda milletle devlet 
batbaf& ıeneler.._. memleketi bir aile 
sıcaklığı ve amimiyeti içinde idare 
eden partinin ve onun icra kuveti o-

3 - Merkez ve Çankaya 7 13 19 25 
4-AnkaraveYeniı;chirS 14 20 26 
5 - Sebat ve Ege 9 15 21 27 
6 - İstanbul eczanesi 10 16 22 

Blr macera hevesiyle bu tehdidi ya- tır. 
pan Nazmiye ve Cemile ilk tahkikat Şatonun kiralanması için kıratın 
cvrakiyle beraber Adliyeye ıevk ve kainbiraderi Prens Abid teşebbüste 
Adliyece tevkif edilmi1lerdir0 bulunmuştur. Şatoda hazırlıklar yapıl 

Pazar geceleri nobet alan eczaneler pa· 
zar cunu de nobetçi olarak açık bulunmak 
mecburiyetindedirler, ditcr eczaneler pa
zar cünlcri ihtiyari olarak tatil yapabile
ceklerdir. 

maktadır. 

İthıllhn döviz müsaadeleri 
"Asansörda ıapka 

ACELE lMDAT 

Maliye veklileti ıerbeıt döviz reji -
mi tatbik ettiğimiz: memleketler ile 
vaki ticaret mUbadeleleri hakkında teg k • I' 

Bir yaralaruru, bir kaza, fevkalide bir haa· 
talık vukuunda acele imdat İlitemek için 
Belediyeler Hastanesine (2257) nurna· 
ra ile telefon edilir. 

LUZUMLU TELEFON NUMARALARI 

kilauna yeni bir emir ıöndermit!ir. ~I armama cemıye 1,, 
V ekiletin bu emrine göre Amerıka .. 
Birletlk devletleriyle Mısır, Filistin, Bıhyorsunuz ki muaşeret adabı ya -
Suriye, Malta ve Kıbrıstan vaki itha • nımızda kadın vark~n şapkamızı çı -
lltin d6viz mUaaadeleri bundan böy· karmayı. emreder. Bütün Avrupa mem
le milracaat ııra ına göre yalnız 1 tan leketlerınde ~z çok - fakat daima az 
bul kambiyo mUdUrlUğünc:e verilecek· - Bu usule rıaye! ederler. 
tir. Diğer dairelere yapılacak müraca· . Fakat A~erika.da, bu mesele adeta 
atlar günU günllne 1ıtanbu1 kambiyo bhır ~aval~allıdndğedır. ~atti ne kadadr' e-

udU lüğUne intik 1 ettirilecek ve da· emıyet ı o u unu sız tasavvur e ın: 
m r "A ·· 1 d ka k " ha evel yapılmıı olan müracaatların . san.sod: er b~ §dap çı. artmak mal ce -
da müracaat tarihleri i aret edilerek mıyetı ıye ır c ccmıye uru muı· 

keza, İstanbul kambiyo müdürlüğüne tuBr. b b. d A 'k d"" 
·· d il kt' unun se e ı gu ur : merı a. un-

gon er ece ır. k .. ·· ı b' yanın en ço asansoru o an ır mem-

Yeni Tokat Valisi gilli 
leketidir. Yüksek binalarda sayısız a -
sansörler vardır. Sonra, her asansörde 
bir aaansorcü kız bulunur. 

Tokat valiliğine tayin olunan Anka
ra vali muavini B. Salahattin Kayıe -
ri - Samsun treniyle dUn yeni memu
riyeti bagına gitmek üzere şehrimiz -
den ayrılmııtır. B. Salihattin Anka -
ra garında vil!yet, belediye, emniyet 
ve jandarma ileri eelenleri tarafın· 
dan uğurlarunııtır. 

Dikkat edilmiş ki, erkekler, yanla· 
rında kadın olduğu halde asansörle çı
kıp inerken şapkalarını çıkarıyorlar; 

fakat yalnız kaldılar mı tekrar giyme
leri lizım gelirken giyemiyorlar, çün
kü asansörcü kız var t 

Bu hem doğru değil, hem de sıkıcı 
bir şeydir. lıte "asansörlerde §Bpka çı
karmama" cemiyetinin kuruluşunun 

hikmeti buradadır ... 

lar). 

Hatay ana vatanın bir 
par~asıdır 

Dr. lbr him inal (Hatay) 
Sayın arkadaşlar, Ebedi Şef Ata· 
türk'ün yükıek dehası ve büyük 
milletimizin sonsuz f edakarhğı 
ile istiklal ve hüriyetine kavuşan 
ve Milli Şef İsmet lnönü'ne ve a-
sil milletimize o büyük kahrama· 
nın armağanı olan hataylıların 
(şiddetli ve sürekli alkıılar) ıon· 
suz saygı ve selamlarını Ebedi 
Şef Atatürk'ün manevi huzurla
rında eğilerek sunarım. (Alkıt
lar) Bizleri esaretten kurtararak 
bu yükıek ve samimi toplantıya 
iştirak ettiren ve bu mukaddeı 
kürsüden y ük sek huzunınuzda 
söz söylemek fırsatını bahteden 
değerli htikümet ve parti erkanı
mıza ve kahraman ordumuza 
şükranlarımızı arzeylerim. 

Dileklerimizin kabulünde yük. 
ıek kurultayın ve sayın vekilleri
mizin göstermit olduğu derin ve 
sıcak alaka bizleri cidden müte
hassis etmiıtir. Hüriyetimizin ka 
zanılmaaında ana vatanın gös -
termit olduğu fedakarlığı göz Ö· 
nünde bulundurarak diğer yar
dımların da yapılacağına emin 
bulunmaktayız. Esasen kanunla -
rı ilham kaynakları, imanı ve Ul
kUsü bir olan bir milletin biribi. 
r ine yardım etmemesine imkan 
yoktur. 
Hatayın, ana vatanın yüksek 

yardımiyle bütün milletimizin 
arzu ettiği §ekle ve gayeye en 
kııa bir zamanda vaııl olacağına 
blitün imanımızla kani bulun
maktayız. (Alkıtlar) 

Arkada9lar; Hatay sizindir. 
Oradaki bUtUn Hataylılar da e

mirlerinizi ifaya muntazır bir 
kıtadır. (Alkıılar). 
Hataylılar kendilerini ayn bir 

devlet olmaktan ziyade ana va -
tanın b ir vilayet i olarak telakki 
etmekte ve bu haklı dütünceaiy
le de her zaman iftihar etmekte
dir. (Sürek li alkıtlar). 

Hatay delegesinden sonra batka söz 
iatiyen ohnadığından Genel Bagkan 
Vekili Başvekil doktor Refik Saydam 
çok alkıılanan kapanıt nutkiyle, 
CUmhuriyet Halk Partisinin 29 ma -
yıstanberi devam etmekte olan ve da· 
ha mUreff eh, daha mesut daha kud -

Yeni Aydın Vallsl ıehrlmiıde Sakin uyuyoruz 
%annediyorsanız •.• Yeni Aydın valiliğine tayin olunan 

Maraı valill. B . Sabri Çıtak bir kaç 
gUn kalmak ve bu mUdet içinde vekl- Amerikalılar, istatistik işinde ne 
Jetlerle temas etmek Uzere ehrimize yorulma bilirler. ne de usanma.. ap

gelmtıtir. B. Sabri Çıtak paz rteıi gU- kayı naııl giyiyorlar, şemsiyeyi nasıl 
nU Anadolu ekıpresiyle yeni memuri- taııyorlar Diye bir tutturdular mı ra -
yeti bagına gitmek üzere 1stanbul'a ha kamların sonu gelmezw. 
reket edecektir. Son istatistik uykuya dairdir. Ame-

rika'da on be ile 30 yaı arasındaki 
1.000 üniversite talebesi üzerinde ya-

An tci kya 'da Ziraat pılan sıkı muıahede ıu neticeyi ver -
mittir: 

Bankası borçları Sıhati normal olan bir adam, bir ge
cede yatağında tam ~O kere sağa sola 

' 
Antakya , 3 a.a. - Mm.et Mecliıi bu· dö~~~~ikalılar, kız ve erkek talebeler 

gUnkU topl~ntııında Zıraat bankaaı arasında bir uyku farkı görmüşlerdir: 
borçlarına aıt kanunu mUz~kere ~e ka kızlar, erkeklere nazaran daha sakin 
bul etmigtir. Bu kanuna gorc Zıraat uyuyormu 
bankaıına olan borçlar ilk taksit 940 ş. 
da verilmek Uzere 30 takside bağlan • 
mı9tır. Geçmiı ve gelecek faizler yüz 8 d 60 1 
de UçtUr. Fransız altını yedi tUrk li - Un an sene eve 
raaı itibar edilmiştir· - telefon ciddiye 

Graham Bell icat ettiği telefonu biz

İtalyan· Yugoslav 
takımları maçı 

allnmamıştı · ·~ 

Belgrat, 3 a.a. - Pazar eUnü Yugoa zat göstermek ve halka takdim etmek 
lav ekibi ile kartılacak olan milli ltal iıtediği zaman, değil halk, bütün Nev
yan futbol ekibi dUn Belgrat'a gelmit york gazeteleri, yalancının "icat et
tir. tim l" dediği 1eye ehemiyet vermeme -

Bu maç, bilha11a Yugoslav ekibi le· lerini ve hiç inanmamalarını okuyucu
hine 2 • 1 ile neticelenen ingiliz takı· larına tenbih etmişlerdi. 
mının maçından sonra bUtUn Yugos - İlk telefon, bundan altmıı sene evci 
lav sporcuları tarafından bUyUk bir icat edildiği halde, bugün artık elimiz-
aU.ka ile beklenmektedir. de çocuk oyuncağı haline geldi. 

Yuaoslıvyadı ıelıele 
B elgrat , 3 a.a. - Gazeteler, Tienit

ze mıntakaaında evelki akıam bir zel
zele vuku buldutunu bildirmektedir. 
Zelzele halk araaında panik tevlit et· 
mittir. Maddt hasarı mühim iıe de in· 
sanca zayiat yoktur. 

İtılyın ırkının müdıfaıSI 

o zamanlar, ilmt tetebbularda mu • 
tehassis geçinen bir vakanilvis, şöyle 
diyordu: "Herkes pek €illi bilir ki, ba
kır tel, insan ıe ini yüzlerce kilomet
reye nakledemez ... " 

En basit ve en tuhaf 

boşanma tarzı 

Dahomey Aşiretinden bir adam, ka -
Roma 3 a.a. - Mahkeme, bir Trab- . 1 d b' 

l
•. il ü be b 1 ! rııından ayrılmak istedı m , o anın ır 

lusgırp ı e m nase tte u unmu 
olan bir İtalyan kadınının, İtalyan ır- köıesine gider ,baıını dıvara dayar, var 
kının mUdafaaaı kanununa t evfikan kuvetiyle: 
bir ıene hapıe mahkQm ctmiıtir. - Bu dal yım 1 Budalayım 1 Ben bu-

dalayım! .. 

Arnavulluaun ana yasası Diye bağırmağa baılar. Karısı da 
. baıka bir köıede tekrar eder: 

Roma, 3 a.a. Reaml bir tcblığle bil - B d 1 1 B d ı ı B n b 
dirildltine göre, kırat bugün baıvekil - u a ayım u a ayım e u-
Verlaci'nin rlyaaetlnde bir Arnavut - d layıml .. 
tuk heyetini kabul etmiı ve heyete Sonra biri bir köşeden öteki diğer 
Arnavutluk anay11aaını tevdi eylemlı köıeden biribirlerine doğru yürllye -
tir. rek, Uç kere: "Budalayız: 1 Budalayız 1 

retli TUrkiye'ye vUcut verecek sayı· 
sız kararlar almıı olan cumhuriyet 
Halk Partiıinln Beıinci BilyUk Ku • 
rultayını kapıyan nutkunu verdi. 

Bu nutuk, baı slltunlarımızdadır. 

Biz budalayız I" diye bağırırlar ve kar

i' kargıya gelince ayrılırlar. 
Bu, ananenin icap ettirdiği dini bir 

boşanma merasimidir. 
ltiraf etmek lazım ki basit bir bo -

şanına tarzı l 

Yangın ihbarı : (1521). -Telefon müraca
at: Sehir : (1023 - 1024). -Şehirler ara· 
sı: (2341 - 2342). - Elektrik ve Hava • 
ıı;azı lnza mcmurlu~u : (1846). - Mesa
jeri Şehir Anbarı : (3705). 

TAKSİ TELEFON NUMARALARI: 
Zincirlicami civarı: (2645-1050·1196) 

. Samanpazarı civarı : (2806 - 3259). 
Yenişehir, Havuzbaıı Bizim Taksi ı 
(3848). 
Çankırı Caddesi Uluı Taksisi: (1291). 
htanbul Takıisi: (3997). 
Devlet Demiryolları Gar İstihbarat ve 
Müracaat Memurlu u: (1788). 
ltık Takıl İnönü Caddesi (3394). 

Otobüslerin ilk ve son ıef erleri 
Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 
K . dere'den Ulus M. na 7.15 
Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 
Çankaya'dan Uluı M. na 7.10 
Uluı M. dan Dikmen'e 6.30 
Dikmenden Uluı M. na 7.00 
Ulus M. dan Keçioren'e 6.00 
Keçiorcn'den Ulus M. na 6.30 
Uluı M. dan Etlik'e 6.30 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 
Uluı M. dan Cebeci'ye 7.00 
Cebeciden Uluı M . na 7.00 
Cebeciden A. Fabrikalara 7.00 
As. fabrıkalardan Cebeciye -.-
Yeniıehırden Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Yeniıehire 7.10 
S. pazarından Akkopruyo 6.15 
AkkbprUden 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 meydaniyle lstaayon arasında her 
bcı dıkikadc bir ıcfcr olup tren n -
manian seferler daha ııktır. 

1 Ulu• meydanlyle Yeni ehir, Bakanlık -
lar, Cebeci, S manpazan arasında saat 
8 den 20 ye kadar vasati her beı daki -
kad : ıa t 20 den 21 e kadar her on da-
kika a ı .... ' g .- ... ı. den n e 
adar her oıı b ı. ırml ıve otuz aaıcın

da bir muntazam seferler vardır. 

§ Aksamları Uluı Meydanından saat 23 
deki ıon 1eferlerle bunların Ulus mey
danma dönUılcrl sinemaların dafılıı lll• 
atine tAbidirler. 

Posta saatleri 
TeahhUtlU saat (18) c kadardır • 
Poıta saat (19) a kadar latınbul cihetine 
mektup kabul eder. 

Tren saatleri 
Haydarpaıa'ya : Her sabah : 8.20. 

her akıam: Ul.30, 
19.15 ve 19.50 de. 
(Pazartesi, Per
ıembe. Cumarte
si, TOROS SU
RAT). 

Samsun hattı : Her gün 9.35 (Kay -
ıcri, Sivas, Amasya 
bu hat llzcrlndedir) 

Diyarbakır hattı : Her gün : 9.35 
Zonguldak hattı : Hcrgün : 17.08 

X Londra, - Başvekil Çemberleyn 
bu hafta tatilini Chequra'de geçire • 
cektir. 

X Va§ington - Bir Sinüzit krizin
den hafif hararetli bulunan B. Ruz • 
velt, doktorunun tav iyesi üzerine, 
odasından çıkmamııtır. Bu sebepten 
gazetecilerle haftalık toplantı yapıla -
madığı gibi Cilmhurreisinin bu hafta 
tatili esnasında yapacağı deniz gezin
tisi de tehir olunmuştur. 

X Nspoli - İtalyan veliahdi ve zev 
cesi, dün vapurla Sardunya'ya hare -
ket etmiştir. Prenı Piemont orada 
Sardunya kolordusunu teftiı edecek 
ve adadaki sınat ve ı:irat müesseseleri 
gezecektir. 

X Parls - Romanya bilyilk elçisi 
B. Tataresko, bir hafta kalmak üzere 
bugün BUkreş'c hareket eylemiştir. 

X Budapefte - Almanya dahiliye 
nazırı Frick ile refikası, y nlarında 
12 memur bulunduğu halde pazartesi 
gUnU Budapeşte'dc bulunacaklardır. 

X Varıova - Bohemya'nın bazı 
madenlerinin gümrük resminden mua· 
fiyetini derpiş eden ilkteşrin 1938 ta· 
rihli Leh - Çek itilafı, hükllmetince 
feshedilmiştir. 

Daladiye'nin nutku 
Paris, 3 a.a. - Radikal partisinin 

merkezi icra komitesi, yarın sabah ıs 
de toplanacal< ve baıvekil Daladiye, 
bu münasebetle harici ve dahill siya· 
set hakkınd~ mufassal izahat verecek· 
tir. Başvekmn bu izahatı radyo ile 
neşredilece kt ir. 
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ULKU 
iALKEVLEP• DERGi~ 

0LK0'nün 76 sayılı haziran 
layıaı çıkmıştır. Altı formadan 
baıka Milli Şef'in C. H. Partisi 
Ituruıtayındaki hitabeleriy1e, 
Baıvekil doktor Refik Saydam
ın radyodaki hitabesi ilave olarak 
ltonrnu1 ve ayrıca dört sayfalık 
k.uıe kağıdında C. H. Partisi Be· 
tınci büytlk kurultayına, 19 ma-
1ta gençlik ve spor bayramına 
•it resimler ilave edilmiştir. Bun
lardan sonra içindekileri sırasiy
le Yazıyoruz. 

19 Mayıs 1919 un Yıldönümü 
'le Ebedi Şef Atatürk - Cevdet 
/(eriın 1 ncedayı, Halkevleri'nin 
ll'olltlor çalıımaları - Pertev N. 
~oratav, Çalışan türk kadınının 
biriktirme kabiliyeti hakkında -
IC. Ômer Çağlar, xvı - xvııı inci 
"ırlarda uraylardaki .anat ve 
lanatkirlara dair - Heinricb 
Glüclc (almancadan çev. Cemal 
lCöprü/ü), Kültür Teorileri hak
kın~. Şevket Aziz Kansu. Ope
ra Nedir? _ Cevdet Memduh Al
ter, Gazneli Mahmut, Gazne dev
ltti'nin menıei ve karakteri me-
1tlcsine dair - A. Y. Yakubovsky 
(rusçadan <;eviren A. Caleroğlu). 
Ozan Gibi (Şiir) - Şükrü Kur
~an, Heyecanlarımız ve içtimai 
ifadeleri - Prol. Halbwachs 
(lrınsızcadan çev. Z. F.), İki kız 
kardeş ve bir delikanlı (Büyük 
liilcaye) • Nahit Sırrı, Bafka 
ıneınıeketlerde beden terbiyeıi -
1'üzhet Abbas, Milli edebiyat 
devri şiir sahasında işık tarzı te
lirleri - Fevziye Abdullah. 

NOTLAR ve İKTİBASLAR: 
'1ütevekkil'in kumandanların

dan bir türk preıuıi (Şereleddin 
l'altlraya) _ Dede Korkut kita
bındaki bazı motifler ve kelime
lere dair ( A bdüllradir inan). 

AYIN HABERLERİ: 
C. C. Partisi Beşinci Büyük 

lturultayı - 1939 deTlet bütçesi 
- Dünya içinde Türkiye - 19 
lılayıı gençlik ve apor bayramı 
- liava §Chitlerini anma. 
lfA.LKEVLERl POSTASI: 

Okuma odaları (N.A.J- Halk
C'lleri çalıımaları - Halkevleri 
ıteıri yatı. 

l'IKİR HAYATI: 

1 
Bir okuyucumuzun notlan 

ı~Ttc'rci1dc~: =-Almri 
Afaoğlu) Nahid Sırrı. 

Nihat Sami Barıarlı "Disitan-ı 
Teylrih-i MülCik-i Al-i Oaınan 
ve Cemşid-il Hurşid Mesnevisi 
- Bir Müdafaanın cevabı (Fev
ziye (Abdullah). 

ULUS 

ALAKADARLARA 
Türkkuşu Genel Direktörlüğünden : 

Bu 111 motörlü kampa getirilecek plinör pil~annd~n 
.aziyetleri derhal çalıımağa müıait olanlar hazıranm ~l~ 
haftasından itibaren talimlere bqlatılacaimdan bu ııbı 
arkadaılarm Türkkutu Genel Direktörlüğüne, tatrada Ha
va Kurumu •eya Türkkutu ıubelerine müracaatlan rica o-
lunur. 2049 

Kazalar 
Muhammen bdeli: (17496) lira (15} 

on beş kuruıtur. 
Muvakat teminat: (1319) lira (71} 

yetmit bir kuruıtur. . 
Eksiltme müddeti: 15. 5. 939 tarı -

hinden 14. 6. 939 tarihine kadar bir 
aydır. . • 

İhale yapılacağı yer ve tarıhı : İba· 

HR8met konağı inıaall 

imal edilecek 
le 14. 6. 939 tarihine müaadif çarpm -

l.pir Kaymakamlıimdan ı ba günü saat (16) da Udik Belediye 
ı - İspir kazasında yeniden yapıl· dairesinde daimi encümen huzurunda 

makta olan ve zemin katı ikmal edil· yapılacaktır. 

Kirah4t: 
Mastaldl ev - Yenlıehlr tamet t

nönü caddesinde bahçe içinde müsta
kil bir ev satılık ve kiralıktır. 7 oda 
bir holü kaloriferi ve sair konforu 
vardır. Telefon 3780 1882 

Güzel ldralılc odalar - Havuzbqı 
yanında bahçeli güzel odalar kiralık -
tır. Kiralar çok müsait. Selanik cad. 
No. 16 1871 

Devren lciralılc kat - 4 bilyük oda 
ı büyük ı küçük hol konfor veranda 
güzel bahçe Havuzbaşı emni.~et. Abi
desi karşısı Çankaya cad. 9 musaıt fC· 
rait. 1872 

Kiralık ev - Dört odalı Havuzbaıı. 
İzmir caddesi No. 28. 1912 

Kiralık - Bahçeli evlerden 65 nu · 
mara (timdi karakol), kiraya verile · 
cektir. Mesai gün ve saatlerinde 2300 

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık kilçilk Ulnlardan ı 

Bir defa için SO Kuruı 
İki defa için 10 Kımıı 
Uç defa lcin 70 Kanıt 

Dört defa için 80 Kuruı 
Devamlı kilçilk Ulnlardao her d•· 
fası için 10 kurut alınır. Meacll 10 
defa neırtdilecek bir llln için, 140 
kun11 alınacaktır. Bir kola1hk ol· 
ınak üzere her aaur, kelime arala· 
nndaki boılulrlar aıUıtesna. 30 bari 
itibar edilmı•tlr. Bir lriiclik illa 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan lazla ber satır için 
beher ıeferine •Fr&Ca oo kura• ah· 
nır. 

K üçiilt Ulnlarm 120 bartl cecm• 
me11 llzımdu. Bıa miktan ıec•n l
llnlar ayrıca pul tarif nine tlbldir. 

Devren kiralık - 5 bilyilk oda, milf 
temilit, kalorifer. Sıhiye vekaleti kar
ıısı, Çağatay sokağı, Eğriboz apart -
manı. Telefon: 3645 ve 1301 2030 

mit bulunan hükümet konağının ik- Teklifler: Teklifler 2490 sayılı ka
mali inpatı kapalı zarf usuliyle ek· nunun tarifatı dairesinde ihale günü 
siltmeye çıkanlmıttır. saat ıs e kadar imza mukabilinde Be-

e müracaat 1953 
· . lstanbul'da kiralık mobilyalı oda-

Kiralılı - Bakanlıklar karıısındakı lar _ Her türlü konforu haiz kalori-2 - Kqlf bedeli 29999 lira 85 ku- Jediyeye verilmit bulunacaktır. Posta 
ruıtur. da vaki olacak teehhürden meıuliyet 

3 - Eksiltme 9. 6. 939 da cuma günü kabul edilmez. 
saat 15 de 1ıpir kaymakamlık odaıın- Bu işe ait evrak ve projeler sureti 

Çankaya poliı merkezi binası ki.ra~ı~ · fer sıcak su banyolu. Taksim Şehit 
tır. Resmi daire için de elverışlıdır. Muhtar cad. Zarif Ap. No. 4 2032 
Tl: 2858 e müracaat • 1960 

da teşekkül edecek komiıyonda yapı- Lidik belediyesinden talpe vukuun - Kiralık oda - Yalınız bir bay için 
lacak. da parasız alınabilir. 12086 Sağlık bakanlığı otobüs durağında 10 

4 - Muvakkat teminat miktan 2250 numaralı bakkal Mehmet Muıtaf8'ya 
liradır. Belediye binası ve hil müracaat. 196S 

s - latekliler bu ite ait evrakı fen- yaplırılı<• Kiralık_ Aile yanında bir oda ıs 
niyeyi ve prtnameyi kaymakamlıktan ba'---1 

ı · · ğ ·· d liraya bir bayan için. Sallık . &aıı ı-ve Erzurumda nafıa müdür u un en B 
1
_..... R. setin 

Adıyaman e ... ıye ıya • ğı karş1Sında İlkiz sokak Mahır apart 
alabilirler. d n . man 5 inci daireye müracaat. 1974 

6 - 2490 numaralı kanun h~ilmle- ~~a merkezinde hal ve belediye bi 
ri mucibince aranılian ievudfdı baid z bu- naıı inıaatı kapalı zarf uıuliyle eksilt Kiralık daire - 2 oda 1 hol tam 
lunan iıtekliler bir ne ma e e yazı- 1 konfor. Müstakil. Yenişehir meşruti-

b. 1 t kl"f meye konu muıtur.. N k 
lan gün ve saatte~ ır saat ev~ e ı . ke if (43913) lira (41} ku- yet Cad. Babaoğulları Ap. o. 1 apı-
melrtuplannı komısyona vermıf olma Bedelı 1 cıya müracaat. 1975 
tarı ilan olunur. ruıtur. 

(l908) l18SS Muvakkat teminat (3~3) lira (51_} Kiralık _ Ankarada hükümet cad -

Su projes; yıphrll1<ak 
Birecik Belediyeainden : 

1 - Birecikte yapılacak Su tesisa
tı projeıi 22-S-939 tarihinden bir ay 
müddetle pazarlık ıuretiyle ekıilt -
meye konulmuştur. 

2 - İıteklilerin Belediyeye müra • 
c:aatları. 12030 

Elektrik tesisatı 
Ladik Belediye Riyasetinden : 

kurut olup ihale 24 huıran 1939 tan- desi üzerinde eski kuyulu kahve ma -
hine müaadif cumartesi. günü saat on ğua olarak kiralıktır. Belediye civ~. -
birde Adıyaman beledıye binuında nnda Hatay apartmanı No. (8) e mu -
yapılacaktır. racaat. 198S 

2490 numaralı kanunda yazılı ena-
fı haiz olanlardan talip olanlann bu Kiralılc oda - Yeni§Chir ~a cadde
huıuıtaki ıartnameyi Uç lira muka~- ye yakın ayrı kapılı .. ı od~. Bır B~yan 
tinde Adıyaman belediyesinden ala~- için möbleli veya mobl~ı:ır.. Uluı ta P 
lecelderi ve fazla mal6mat edinmek ıs rumuzuna mektupla muracaat. 1986 

teyenlerin Adıyaman belediyesine mü Kiralık - Kavaklıdere Güven Ev. 

raeaatlan ilin olunur. 12114 leri No. 30 iki büyük oda bir geniş 
Zayi - Ankara 3. cU orta okuldan 

aldığım taıdiknamemi kaybettim. Ye-

hol mutbak sandık odaıı muntazam 
bahçe Havagazı au elektrik 30 lira. 

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

2038 

Kiralık Kat - Müıtakil, Uç oda, 
balkon, fer ah, ziyadar, bağçe. Atıfbey 
mahallesi. No. 222. Rüıtübey apart-
manı. İçindekilere müracaat. 2042 

Kiralık - Bir veya iki oda, kalori
fer, sıcak ıu, her türlü konfor, aile nez 
dinde, Atatürk Bulvarı 49/2, Kalaç 
Ap. 8, Kızılay karııııncfa, (Odalar mo-
bilyasız da verilir.} 204S 

Kiralık apartman - Ankara Ata
türk ilk okulları arkaıında bol bava ve 
manzaralı 4 oda tam konfor. Halk Et-
ya pazarına veya Tel: 3130. 1849 

Kiralık - Saflık bakanlıfı karııu 
Çafatay sokak No: 22 Akkaya Ap. 3 
oda 1 sandık odaıı 1 hol gayet ferah 
bir daire. 2053 

r: 
yundan iıtihsal edilmek suretiyle ka- olmadıfı illn ?lu?ur. 
sabada yapılacak Elektrik santral bi- Ah Rıza İzdet 2040 

Kiralık - Bahçeli evler kooperatifi Satıı memuru aranıyor - Almuıca 

-9-

Satılılc apartman - Atatürk bulva 
ıında 8 daireli tam iratlı manzaralı 
arta ve yapı bedeline Tel: 2406 Bay 
ram caddesi. No. 1 1936 

Satılık arsalar - Kızılırmak cad
desi Yenişehirin her yerinde Cebeci -
de istenilen ebatta Tel 2406 Bayram 
caddeıi No. 1 1937 

Satılık bağ ve arazi - Keçiörende 
Kubbeli mevkiinde imar dahilinde l 
evi ve akar suyu ile ıso dönüm mamur 
arazi acele Tel: 2406 1938 

Atele satılık apartman - Yenişehi
rin en manzaralı yerinde 6 daireli sa-
tılık apartman Tel: 2487 19S4 

Satılık - Bakanlıklar karıııında 
biri Konur, diğeri Kızılırmak soka -
ğında blok halinde iki ana ayn ayrı 

satılıktır. Tel: 2858 e müracaat. 
19S9 

Acele satılık iratlı arsa - Çankın 
caddesinde senevi 1000 lira iratlı 594 
M2 arsa garajiyle birlikte acele satı • 
Iıktır. Tel: 2487 1949 

Acele satılık mobilya - Az kulla
nılmıı ve bir kahvehaneyi tefrite kUi 
mobilya satılıktır. tııklar caddesinde 
ucuzluk bakkaliyesine müracaat. 1951 

Acele satılık arsa - Demirtepenin 
en güzel yerinde 620 M2. Maltepede 
S35 M2. uyıun fiyatla verilecek. 
Tel: 1538 195S 

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

Kelepir arsa - Ayrancı franıız ~e~a
rethaneıi arkaıında Güven evlerı ıt· 
tisalinde 3000 küıur M2. ana gayet 
ucuz verilecek. Tel : 1538 19S7 

Acele satılık arsa - Cebecide 415 M2. 
istasyon arkaaında 77S M2. arsa ui • 
met dolayııiyle ucuz verilecek. Tel: 
1538. 1958 

Satılık Bağ - Kavaklıdere sarı 
kötk kar§ııında. Koyunpazarında bö
rekçi Etki'nin lımıaile müracaat. Par· 
sel 18 ada ı 101 pafta 161 metre 8920. 

1990 

Satılık - Spor - çocuk arabaıiyle 
piyano satılıktır .. Yenitehir Demirte -
pe Akbay ıok. 17 1994 

Satılık n - Yeniıehirde Sıbat ba • 
lranhtı arkumda 6 odalı bahçeli ba
vardar bol güneıli çok ucuz Tel 2406 
Bayram C. No. 1 2014 

Satılık arsalar - İstasyon arkaıın· 
• utiaalAk barcinde manzaralı isteni
len ebatta çok ucu. inpata hazır Te : 
2406 Bayram eaddeıi No. 1 2015 

nası, direkler, ampuller, dahili ve ha
rici bütün §ebcke hülasa Nafıa yük -
sek vekaletince muaaddak projeye gö 
re kalabanın elektrik teıisatı kapalı 

zarf uauliyle ebiltmeye konulmuı -

mahallesinde 5 odalı konforlu 30 No.lu bilen bir satıı memuruna ihtiyaç var • 
k . al k U Satılık apartman - Cebecide MUlki ev yazlık olarak devren ır ı tı~. - dır. Akba kitapevine müracaat. Tel 

Zayi - 3013 numaralı Memurlar 
Kooperatif hisse senedimi kaybettim. 
Yeniıini çıkartacatım; eakiıinin hük
mü kalmamıştır. 

lus meydanında Elektrofon mağaza. 
3377 1866 

ye mektebi yanında 140 lira iratlı 5 
sına müracaat. 1988 daireli manzara.lı kullanıılı Tel: 2406 

Matbaa makinisti aranıyor - Hem Bayram eaddeıı No.1 2016 

Doktor ŞükrU Sarıbat -----~------~--------------_!...t~u~r.:..._ ____________________________________________ _ 20S5 

Kiralık bir oda - Adliye kartısı 

Ankara paıta salonu üzerinde Çulha 
zade Ap. No: rkat 2 ye müracaat. 

1989 

manldnede ve hem de motBrltl pedal- Satılık apartman - Cebecide asfalt 
da çahpbilecek bir matbaa mıkiniıti yanında 7 daire 2 dükkiıılı 320° lira i
alınacaktır. Yıldız matabu1tna mt.lra- ratlı borçlu, bol hava manzaralı Tel : 

Kiralık 1 oda - Konforlu. Posta eaat edilmeıi. 1979 2406 Bayram C. No. ı 2017 

caddeıi Şaban Apartımanı No: 8 1992 

Kiralık bir oda - Mobilyalı mo -
bilyuız. Sağlık Bakanlığı karf111nda 
Uiur ap. No: 5 1996 

Sat1lık : 

Acel• satılılı apartman - Ankara · 

Satılık ar.u - Cebecide postane kar 
tıında Çift apartmana mUaait genit 
cepheli 9S6 metre ehven bedelle acele 
Tel: 2406 No. 1 2018 

Kiralık odalar - 12, ıs, 20 lira A
tatürk alanı Arım Ap. No: 9 Tl: 3460-
35 Ali Altuğ. Saat 7-9, 12-1,5 - S,5-8 

nın merkHI bir yerinde kübik beton Satılık ev - Hacı Doğan mahallesi 
4 daireli fevkalide manzaralı iyi irat- Aner sokakta bir oda ve avluyu müt-
IL Uygun terait. Ti: 3130. 1850 temil müstakil ahpp bir ev (650} lira 

görülebilir. 1997 

Kiralık daire - Y. tehir Devlet ŞU. 
raıı arkası Yit ıokak Yozgat Ap, kat 
3 de 3 oda ı sandık odası 1 hol 2 Bal
kon banyo elektrik havagazı 55 lira. 

S I k H . t ba lanmıt ya acele satılıktır. tı evine müracaat. 
atı ı ısse - ntuına 1 T 

1 2119 
2023 

olan küçük evlerden bir hiıse devre- e · · 

dilecektir. Ucuz fiyat. Ti: 3130 Satılık - İstanbul'da Fenerbahçe 

1851 caddesi üzerinde etrafı dıvarla çev -

1998 
Kiralık. oda - Konforlu nezaretli 

bir oda İımet İnönü Cad. No. 27 Lo-

Satılık arsa _ Bahçeli evler yanın- rilmit nadide çam ve diier •&açlarla 
da parsellenmit 1000 M. luk ucu fi • bezenmit büyUk ve emulıiz yer muh
yat. Tel: 3130 · 18S2 terik k6tkiln ~lir bakiyesiyle bera

zan Ap. Aynı caddede 1nkı1Ap hakka- Acele satılık apartman - Ankara 
liyeıine müracaat. 1999 nın en işlek yerinde piyasa mahallin 

Kir:alık daire - 4 oda banyo mut - de muntazam irat 5 kat 4 daire 1 apat· 
bak ve bava gazı ıu elektrik. İsmet pa manhk arulı Tel: 2406 1935 
p mahallesi Akşehir sokak No: 23 
ı · d k"l ü t 2008 Ucuz satılık arsa - Kavahderede 
çın e ı ere m raea.a · Tahta köprüde ufalta yakın ada 1101 
Kiralılı - Kaloriferli ve 11c:ak ıulu persel 4 m2 4000 müracaat tatil ıWı -

Ap. iki oda bir hol. Menekıe 4 kapı - Jeri hariç telefon 3481 den 39 da Mu-
cıya. 2010 bar. 1859 

ber acele uhlıktır. Ankara'da beledi· 
ye 11rasında Emek apartmanında göz 
doktoru Hulki Keymen'e yahut lstan
bul'da Moda Cem ıokağında No : 15 
Esedullah Keymen'e müracaat. 2044 

Acele satılık arsa - Küçük &atta 

Çankaya cihetinde dörtyol afsında 

beş buçuk dönümlük bir arazi. Banka-
lar caddesi terzi Atamer. 20S4 

Kiralık daire - 2 oda 1 kiler, ban- Fırsat - Harbiye mektebi civarı 
yon, mutbü, kömürlük, havapzı, e- Öveçte muntazam 20 dönüm bir ana iş arayanlar: 
lektrik. Bakanlıklara çok yakın: De - 30 mayııta Ankara icraıında müzaye - --------
mirtepe, Akbay S. 9 2012 de edilecektir. Müracaat ve iıtifade e-

Ya• için lst•nbura gidt1ceklerin na diniz. 1860 

urı dikbtine, - Kiralık apartman - Satılık aru - Yenitehir Konur ao
Sezon için fakalide konforlu lüks mo kağında 379 Dikmen asfaltında 587 
bilyalı, telefon, ııcak ıu, deme ve kır metre ehven fiyatla verilecektir. Tel: 
1ara fevlralide manzaralı güzel bahçe- 2487 1888 
1i her türlü konforu havi yeni part • . 
man Nipntafında Gtule bahçe soka. Satılık arsa - Yenı yapılmakta o
jında Milnip bey apartmanından 6 0 • ton Mecliı civarında imarea parsel . 
dalı tam ve yeni mobilyalı daire 4-5 lenmif analar elwea fiyatla Yerilecek 
ay için kiralıktır. Yenitehir Kızılay tir. Tel: 2487 1819 
karııında Emeciler caddesi Küflü a
partmanı 6No. ya müracaat. 2013 Satılık otomobil - Fort marka ıpoı 

dört ıilindirli temiz kullanılmıf. Tel: 
Kiralık daire - Bakanlıklar kartı • 29!1 re müracaat. 1915 

ıı, Karanfil ve Bilge sokağı köteıi. 40 Satılık otomobil - Acele satılık u
llrL 8 No. ya müracaat. 2019 cus kapalı bir ~ otomobilL Talip . 

Devren kiralık ev - 4 ay için 3 oda leri Şoförler Cemiyetinde Satıtmıı'a 
1 bol banyo her ıeyi mükemmel. Y. mtlracaat. Telefon: 3808 1916 
tehir İsmet İnönü Cad. No. 92 ye mü-
racaat. 2025 

Kiralık dOkkln - Depoıiyle beraber 
Postane caddeıl No. 54 Ticaret oda11 
yanında Tel : 3849 2027 

Acel• satılık e~ - Yenıebirin en 
mutena yerinde bahçeli 6 odalı bol 
hava cüneıli konforlu 4000 lira borç 
lu Tel: 2406 Bayram caddeli No • ...,..... 

1934 

lı ırıyor - Türkçe, İngilizce, Fran 

ıızca bilen tecrilbeli Alman Steno 

daktilo bir vazife arıyor. Uluı da A. 
z. rumuzuna mektupla müracaat. 

2028 

Mahkemeler 
...uıJlara ı. ci Asliye H&lkWL Malt

kemeaindea : 

Ankara 8 Tümen Aakerlik 

de Çankırılı Mehmet o&lu Abdi! 

nin mahkememize açtıiı soyadı de&it
tirme divuının mahkemesi sonunda 

mukaddema almıı olduiu (Çankaya) 
soyadının (Onur} olarak dilzeltilme

ıine ve ol ıuretle nüfusa tescil ve ili· 

nına 11. 10. 937 cUnUnde karar verildi· 

fi illn olunur. 2041 
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G: ve inhisarlar V. 

( Benzin alınacak) 
Gümrük ve inhisarlar Vekile· 

tinden : 
ı - Vekalet makam ve hizmet oto

m obilleri ile motosikleti için 939 mali 
yılı içinde 15.000 litre benzin açık ek -
siltme usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Beher litre benzin için 17.70 ku 
ruş fiyat tahmin edilmiş olup muvak
kat teminatı 199 lira 13 kuruştur. 

3 - Açık eksiltme 9.6.939 cuma gü
nü saat 15 de yapılacaktır. İsteklilerin 
bugünden laakal bir gün evci muvak
kat teminatlarını vekalet veznesine 
yatırmaları ve betli gün ve saatte un • 
van ve ruhsat tezkereleri ile birlikte 
vekalet levazım Md. ğünde toplanan 
satın alma komisyonunda hazır bulun· 
maları ilan olunur. 

4 - Bu işe ait şartname her gün ve
kalet levazım müdürlüğünde görüle • 
bilir. (1884) 11887 

Matbaacılara 
Gümrük ve inhisarlar Vekile-

tinden : 
1 - 939 mali yılında neşredilecek 

tahminen 38 formalık genel buyrukla
rın bastırılması açık eksiltmeye kon • 
muştur. 

2 - Bu iş için 950 lira bedel tahmin 
edilmiş olup muvakkat teminatı 71 li· 
ra 25 kuruştur. 

3- İhale 13. 6. 939 salı günü saat 
15 te yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin ihale gününden li· 
akal bir gün evel iğreti teminatını ve· 
kalet veznesine yatırmaları ve alacak
ları makbuzla belli gün ve saatte ve • 
katet levazım müdürlüğünde kurulan 
alım satın komisyonuna müracaatları 
ilan olunur. 

5 - Bu işe ait şartnameler her gün 
vekalet levazım n üdürlüğünde görü-
lebilir. ( 1 )42) 11956 

Okullar 

ULUS 

deki vesaikle komisyoncu olmadıkla
rına dair ve bu işle alakadar tüccar -
dan olduklarına dair Ticaret odası 

vesikasiyle mezkOr gün ve saatte ko • 
misyona müracaatları. (2110} 12085 

200 adet boı ispirto varili 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın AJma Komis
yonundan : 

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

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

Fakülteler 

Odun ve kok kömürü 
alınacak 

Ankara Hukuk Fakültesinden 
Hukuk fakültesi için yüz ton kok 

kömürü ile yirmi beş bin kilo odun 
alınacaktır. Kömürün tahmini fiyatı 

yirmi altı lira ve muvakkat teminatı 

19 liradır. Odunun tahmini fiyatı dok 
san para ve muvakkat teminatı 42 li -
ra 50 kuruştur. İsteklilerin şartname· 
yi görmek üzere her gün ve eksiltme
ye girmek üzre 19. 6. 939 pazartesi gü
nü saat 10,30 da fakülteye müracaat -
lan. (2131) 12105 

kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesa- Çamocır yıkottınlocak 
ikle komisyoncu olmadıklarına ve bu !I 

ic:le alikadar tüccardan olduklarına A k H k k F k ·· ıte· · d " n ara u u a u .. ın en : 
d~ir Ticaret odası. vesikasi~le mezkur Ankara Hukuk fakültesi leyli ta-
gun ve saatte komısyona muracaa;~~~ lebesi çamaşırlarının yıkanması eksilt 

(2109) meye konmuştur. Tahmini tutarı 1990 

N 
lira ve muvakkat teminatı 150 liradır. 

akliyat münakasOSI İsteklilerin şartnameyi görmek üzere 

Askeri Fabrikalar Akyazı Ke
reste Fabrikası Müdürlüğünden : 

her gün ve eksiltmeye girmek üzere 
19. 6. 939 pazartesi günü saat 10.30 da 
fakülteye müracaatları (2132) 12106 Akyazı askeri kereste fabrikası a

ıağıda yazılı kereste ve kütük nakli· ---------------
yatın kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
koymuştur. 

1 - Mudurnu ilçesi içinde Kürtkı
rığı ormanı mıntakalarından (6000) 

Ankara Valiliği 

D. Demiryollar1 

yolcu Muntazam 
trenleri 

D. D. Yolları ikinci ltletme Mü
dürlüğünden : 

26. 5. 939 tarihinden itibaren Anka· 
radan Haydarpaşaya ve 27. 5. 939 tari
hinden itibaren Haydarpaşa'dan An • 
kara'ya işarı ahire kadar 3005 ve 3005 
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 

Ankara -Çankm gezinti tirenleri 
D. D. Y o il arı 2. ci ltletme Mü

dürlüğünden : 
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 

!erini almış olmaları lazımdır. 
Pazar sabahı bilet satılmıyacağı sa 

yın halka ilan olunur. {1999) 11986 

Tahmil ve tahliye münakasası 
metre mikap her cins kütük 'le keres· } 7 kilometre ŞOSe D. D. Yolları 2. ci tıletme Arttır· 
te Akyazının Kuzuluk köyü civarın· ma ve Eksiltme Komisyonundan : 1 
daki fabrikasına nakledilecektir. Be· 1 k Ankara deposunun 1939 mali yılı i· 
her metre mikabının muhammen be- yaptı rl OCO çinde gelecek takriben 40.000 ton ma-
deli beş lira ve muvakkat teminatı den kömürünün vagonlardan stok yer 

3 - Muvakkat teminatı 40 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek isteyen -

!erin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 6. 6. 939 salı günü saat 
10,30 da Belediye encümenine müraca 
atları. (2001) 11969 

Satllık arsa 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Cebeci Atilla caddesinde 930 
ada 18 parsel Belediye malı {16300) 
lira kıymeti muhammineli 1630 metre 
mürabbaı yer kapalı zarf usuliyle ar -
tırmıya çıkarılmıştır. 

2 - İhalesi 16. 6. 939 cuma günü sa
at 11 de Belediye Encümeninde yapı
lacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (1222,50) li
radır. 

4 - Şartname ve krokisini görmek 
isteyenlerin her gün yazı işleri kale -
mine müracaat etmeleri ve isteklilerin 
de teklif mektuplarını 16. 6. 939 cuma 
günü saat ona kadar encümene ver -
meleri ilan olunur. (2069) 12040 

Maliye Vekôleti 

Memur alınacak 
Maliye Vekaleti Hukuk Müta· 

virliğinden : 
Dairemizde münhal bulunan ücretli 

memuriyetlere imtihanla memur alına
cağından en aşağı lise mezunu olmak 
şartiyle 12. 6. 939 pazartesi günü saat 
onda dairemizde yapılacak imtihana 
iştirak edeceklerin memurin kanunu
nun mahsus maddesine göre evrakı 

müsbiteleriyle birlikte müracaatları i· 
lan olunur. (2134) 12108 

Tapu ve Kadastro 

Ankara Tapu Sicil Muhafızlığın
dan: Ankara Valiliğinden : 

(2250) liradır. Ankara - Kızılcahamam yolunun lerine boşaltılması ve stok yerlerin - Ankaranın Hacıkadın bağları mev-
2 - Kuzuluk köyü civarındaki fab- 19 , 000 - 36 + 000 ıncı kilometre- den makinelere yükletilmesi ve depo kiinde ma hane bahçenin hudutları 

rikası ambarlarından (4000) metre leriTarasında mükellef amele tesviyei ile civarının .:~mizlenmesi işi, t~li.p şarkan çay, garben yol olması lazım 
mikap her cins kütük ve kereste Ada- türabiyesi ikmal edilen 17 kilometre: zuhur etmedıgınden 13. 6. 1939 tarıhı- gelirken yanlış yazılmış olduğundan 
pazarı istasyonundaki arazisine nak- lik şose inşaatı 5. 6. 939 pazartesi gü- ne r~stlı~~n ~a~ı günü s~at 16. da An- ~hisle tashih kaydı talep ve mahallin 
ledilecek beher metre mika.hının mu - .. t 15 d .1• t d . • .. kara da ıkıncı ışletme bınasında top - de t hk.kat · · · 13 6 939 1 

4-6-1~ 
garnizon ihtiyacı için 30.000 ki;o 
bakla açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 3.000 lira ol 
muvakkat teminatı 225 liradır. 

3 - Eksiltmesi 12. 6. 939 pazart 
günü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksr 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, li'1 

cü maddelerinde istenilen belgeleri 
le birlikte Ankara Lv. amirliği sa 
alma komisyonuna gelmeleri. 

(1965) 11931 

Yulaf alınacak 

Ankara Levazım Amirliği 
Alma Komisyonundan: 

1 - Birlik ve müesseseler ha~ 
tı ihtiyacı için 144.000 kilo yulaf 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 10.080 lira ol 
muvakkat teminatı 756 liradır. 

3 - Eksiltmesi 10. 6. 939 curnart 
günü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ekS°'i 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ~ 
cü maddelerinde istenilen belgelet1 

le birlikte ihale gün ve saatinden 
geç bir saat eveline kadar teminat 
teklif mektuplarını Ankara Lv. iıııf' 
liği satın alma komisyonuna verı:ne 
ri. {1966) · 1193' 

Kabak alınacak 

Ankara Levazım Amirliği S• 
Alma Komisyonundan: 

1 - Garnizon birlik ve müessese~ 
ri ihtiyacı için 60.000 kilo kabak ' 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 6.000 lira ol 
muvakkat teminatı 450 liradır. ~ 

3 - Eksiltmesi 12. 6. 939 pazart 
günü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksil 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 il 
cü maddelerinde istenilen belgeleri 
le birlikte ihale gün ve saatinden ' 
geç bir saat evetine kadar teminat 
teklif mektuplarını Ankara Lv. aııı: 
liği satın alma komisyonuna verı:nel 
ri. (1967) 11939 

Patates ah nacak 
.k. 

1
. kk t nu saa e vı aye aımı encume - . . a ı ıcrası ıçın , . sa ı 

hammen bedeli ı ı ıra muva at e- . d 'h 
1 

• 
1 

k .. k 1 !anacak komısyonda ıhalesi yapılmak günü tayin edilmiş oldugyundan ala·ka-. d nın e ı a esı yapı ma uzere apa ı .. k . A k r L A · l' Y• Sat minatı (600) hra ır. I 1. l k 'lt k t uzere apalı zarf usuhyle tekrar ek • lıların bu günde gayri menkulün ha- n a a evazım mır ıgı 
3 Ad d k. k k zar usu ıy e e sı meye onmuş ur. .1 k Alma Komisyonundan : 

- apazarın a ı par arşısın· Ke if bedeli (107747) lira 35 kuru _ sı tmeyc onmuştur: . şında bulunmaları ve yahut bu müd-
daki askeri yollama dairesinde 12 ha- ş ş Muhammen bedelı 11200 lıradır. Bu det zarfında tahriren Ankara merkez 1 - 2 haziran 939 günü 60 ton pat 
ziran 939 pazartesi günü saat o;,_ dört- tur. işe girm"ek isteyenlerin 840 liralık tapu sicilli muhafızlığına müracaat- tesin arık eksiltmesine talı'p rıkrnad: 

Muvakkat teminatı (6637) lira (37) 'S " 
te ayrı ayrı ihalesi yapılacaktır. muvakkat teminat makbuz veya ban - lan ilan olunur. 2048 gy ından pazarlıkla alınacaktır. 

İ d k kuruştur. 4 - stekliler ticaret odasın a a • ka mektuplarını, kanunun tayin ettigy i " 

K t • ı k İsteklilerin Ticaret odası vesikası 2 - İlk pazarlığı 7. 6. 939 ~ar""nı~ oyun e 1 a ınaca yıtlı bulunduklarına dair belgeleriyle teminat makbuzu ve ihale tarihinden vesika ve beyannameleriyle birlikte _ ... 11111111111111111111111111111111111111• ~' 
muvakkat teminat mektup veya mak· 

8 
.. 

1 
·ıa k .. tekliflerini kanunun tarifatı dairesin- _ :. günü saat 11 dedir. Taliplerin terıv 

Yüksek Müher.dis Mektebi Satm buzlarını havi kaplı zarflarını muay- en az 
1 
guın evkeI vı hyl~t ma ~kına. mlu de aynı gün saat 15. e kadar komis - E FENA YOL : :nattari;yı btrıikte belli günde AnJı1 

.. d saat on u··r.e kadar komis- racaat a a aca arı e ıyet vesı asıy e . 1 .ğ. 1 • - - ra Lv. amirliği satın alma komisyoıı 
'.Alma Komisyor u!:ldan : yen gun e 1 • :ıt . . .. birlikte yukarıda adı geçen günde ve yon reıs ı ıne verme erı lazımdır. - - na gelmeleri. {2137) 12111 

Mektebin 939 1i senesi zarfında- yona verme erı ve tar namesını gor- . .. • Şartname ve mukavele projeleri i - : Danielle Darrieux -
k 

. . 
1 

. f b .k .. d .. 1 .. - ·· saat 14 de kadar vılayet encumenı re • k' .. 1 k 1 . d -.., 
ki 46000 kilo ko.} un eti ihtiyacı kapa· me ıstıyen erın a rı a mu ur ugu- . r-· 1 . ıncı ış etme a emın e parasız dağı· llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr' Satılık beygir lı zarf usuliyle c k iltmeye konulmuş- ne müracaatları ilan olunur. ıs ıgıne ~erme .erı. . 4 tılmaktadır. {2000) 11987 

tur. İşbu ihtiyac n muhammen bedeli (3534/1919} 11901 Buna aıt keşıf ve şartname vılayet 
Nafıa müdürlüğünden 539 kuruş mu- M hl l'f • f f 1 k 

"53" elli üç kuru olup ilk teminatı kabilinde alınabilir. {1859) 11841 u e 1 ınıaa yap m aca 
"1828" lira 50 ku .tur. 

Milli Müdafaa V. Kapalı zarf us 1 yle yapılacak olan 
işbu eksiltmeye ıt teklif mektupları 
2490 sayılı kanun '."l emrettiği diğer 

vesikaıarıa berab r muayyen saatten Bir makinist ahnocak 
ı saat evel makb z mukabilinde komis 
yon reisliğine veı lmesi. Posta ile gön _M. M. Vekaleti Satın Alma Ko • 
derilecek mektup a ın muayyen saate mısyonundan : ' " 
kadar komisyona elmiş olmaları muk 1 - Kimya taburunda motörlü vası
tczidir. Eksiltmer 22. 6. 939 tarihine tatarın tamir atelyesinde çalışmak ü • 
rasthyan perşem e günü saat 11 de zere imtihanla bir makinist alınacak -
yapılacaktır. Şart :nesini görmek is- tır. 
teyenlerin her gü e eksiltmeye gire 2 _ İmtihanda göstereceği ehliyete 
ceklerin belli gün v • saatte mektep göre ayda 60 • 98 lira ücret verilecek
binası dahilindeki knmisyona müraca· tir. 
atları ilan olunur. 3869/ 2115) 3 _ İmtihan, nazari ve ameli olarak 

12104 Ankara'da Nakliye müfettişliğinde 
~------- teşekkül edecek bir heyet huzurunda 

~~ri Fabrikalar 

1975 adet boı benzin 
tenekesi safllacak 

Askeri Fabr ka lar Umum Mü· 
dürlüğü Merkez Satın Alma Komis· 
yonundan : 

Beherine 10 ku bedel tahmin edi 
len 1975 adet boş nzin tenekesi As· 

yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin daha fazla malfunat 

almak ve imtihan gününü öğrenmek 
üzere Cebecide Gaz genel komutanlı -
ğına müracaatları. 2113) 12110 

Ameliyat çadıra al.nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma . Ko • 

misyonundan : : 
1 - 8 adet ameliyat çadırı satın alı

nacaktır. Beherine tahmin edilen be -
del 800 lira olup ilk teminat miktarı 

480 liradır. 

Asi alt yol yaphr1lacak 
Ankara Valiliğinden : 

1 - Ankara civarı yollarından Harp 
okulu yolu asfalt kaplamasının ikma
li işi 16-6-939 cuma günü saat 15 de 
vilayet binasında nafıa müdürlüğü o· 
dasında teşekkül edecek Nafıa ko -
misyonunda ihalesi yapılmak üzere 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeğe ko • 
nulmuştur. 

2 - Keşif bedeli ( 10165) lira (65) 
kuruştur. 

3 - Muvakkat teminatı (762) lira 
(42) kuruştur. 

4 - İsteklilerin teklif mektupları 
ile ticaret odası vesikası, teminat mek 
tup veya makbuzu, ihale tarihinden 
en az sekiz gün evel vilayet makamı
na müracaatla alacakları fenni ehli · 
yet vesikalariyle birlikte yukarda sö
zü geçen saat 14 de kadar Nafıa ko -
misyonu reisliğine vermeleri. 

5 - Bu işe ait keşif, şartname ve 
müstenidatlarının her gün Nafıa Mü
dürlüğünde görüleceği. (2055) 12029 

Devlet Orman iş. 

keri Fabrikalar u 
kez satın alma k 
939 salı günü saa 
ile satılacaktır. 

m müdürlüğü m~r 
misyonunca 20. 6. 
4 te açık artırma 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 21. 7. 
939 cuma günü saat 15 te vekalet satın Sahhk köknar tomruğu 
alma komisyonunda yapılacaktır. Devlet Orman ltletmesi Karabük 

Şartname paras olarak komisyon · 
dan verilir. Talip in muvakkat temi· 
nat olan (11) ljra (~2) kuruş ve 2490 
sayıl kanunun 2 e 3. maddelerindeki 
vesaikle mezklır { n ve saatte komis · 
yona müracaattan (2108) 12083 

35 kalem resim malzemesi 
ah nacak 

Askeri Fabr k lar Umum Mü
dürlüğü Merkez S tın Alma Komis-
yonundan : 

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

dan verilir. Taliplerin muvakkat temi 
nat olan (303) lira (15) kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin 

3 - Şartnamesi her gün komisyon -
Revir Amirliğinden : 

da görülebilir. ı - Karabüke 24 kilometre mesafe· 
4 - İsteklilerin kanunun 2 ve üçün- .. .. .. .. . • 

·· dd 1 · d 1 s'ıkalarla bı·r de bulunan buyuk Duz bolgesının u -cu ma e erın e yazı ı ve .. . . 
l
' k ·ık · t kl.f ktupları zun Guveç deposunda ıstıfte mevcut 
ı te ı temınat ve e ı me - . .. . 

. . b. r ka kamyonla naklıyata musaıt "2184" a . 
nı ıhale saatınden ır saat eve ıne • d d·ı· .. 1781.. t ·k4 .. 624 .. . . 5) et mua ı ı me re mı ap 
dar komısyona vermelerı· (213 d · t · k~ k''k t y k 

12109 
esıme re. mı ctp o nar omrugu açı 

arttırma ıle satılacaktır. 

iktisat Vekôleti 

Bir daktilo olınocof<. 
lktısat Vekaletinden : 

Sanayi Tetkik heyetinde çalıştırıl -
mak üzere müsabaka ile bir daktilo a
lınacaktır. Ücret 100 liradır. Kazanan
lar arasında teknik tabirlere ve lisana 
vukufu olanlar tercih olunacaktır. 

Taliplerin 5. 6. 939 tarihine kadar 
mezkur heyet muamelat servisine mü
racaatları ilan olunur. (2111} 12093 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 
payları mevcut ve kabukları soyulmuş 
olup hacim orta kutur üzerinden he · 
saplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait şartname Anka 
rada Orman umum müdürlüğünde ve 
Ankara İstanbul Orman maşmühen • 
dis muavinliklerinde ve Karabükte 
Devlet Orman işletmesi revir amirli · 
ğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bedeli 
"9" lira "90" kuruştur. 

5 - İsteklilerin %7,5 muvakkat pey 
akçesiyle 13.6.939 günü saat 11 de Ka
rabükteki revir merkezine müracaat 
lan. (3760/2077) 12056 

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 şartnamede 

yazılı vesikalar ve teklif mektupları -
nı ihtiva edecek olan kapalı zarfları • 
nı eksiltme saatinden bir saat eveline 
kadar komisyona ver~eleri lazımdır. 
Şartnameler Ankara, İzmir ve Sirkeci 
veznelerinden 235 kuruş mukabilinde 
temin edilebilir. (3647/ 2005) 12033 

Kerpiç tuğlası alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis-

yonundan : 
Devlet demiryolları Haydarpaşa i~· 

letmesi için {150.000) adet adi kerpiç 
tuğlası açık eksiltme ile satın alına -
caktır. 

Bin adedinin muhammen bedeli on
dört lira ve tutarı iki bin yüz liradır. 
Tuğlalar Haydapaşa - Ankara hattı 

üzerinde istasyonların birinde vagon 
dahilinde teslim edilecektir. 

Eksiltme 16. 6. 939 tarihindeki cuma 
günü saat on birde Haydarpaşa'da iş· 
letme binasında yapılacaktır. 

Kanuni evsafı haiz isteklilerin ek · 
siltme saatinden evel muvakkat temi-
natlarını veznemize yatırmaları ve ek
siltme saatinde komisyona müracaat 
etmeleri lazımdır. 
Şartname ve mukavele projeleri pa· 

rasız olarak yol başmüfettişliğinden 

alınır. (3815/2076) 12055 

Ankara Belediyesi 

Satthk çuvallar 
Anl<ara Belediyesinden : 

1 - Su işleri anbarında bulunan 
2608 adet mtistamel Çimento ve Mo -
zaik telis çuvalları 15 giin müdetle 
açık artırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 521,60 lira • 
dır. 

.... 
Levazım Amirliği 

Taze bokla alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Müteahhit nam ve hesabına 

Ankara Levazım Amirliği Satıl 
Alma Komisyonundan : 

ı - 701 tırnak numaralı bir beyf 
satılacaktır. 

2 - Taliplerin 6 haziran 939 salı f 
nü saat 10 da Ankara Lv. amirliği 
tınalma komisyonuna gelmeleri. 

(2140) 12112 

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

Zayi makbuzlar 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan 

Milli Müdafaa Vekaleti Matbaa Müdürlüğüne ait aşağıda tarih ve nuın'' 
rala'rı yazılı iki ayniyat zayi olmuştur. Hükümsüz oldukları illin olunur. 
Ayniyat makbuzu No. Tarihi Alındığı daire 

1 

26 
2 

21 

7176 

498621 

19-9-938 Lev. teçhizat Anb. Md. 

12-8-938 V.D.Md. 

{2063) 12051 

Tuz nakliye eksiltmesi 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 

Naklolunacak tuz Sevk mıntakası Ton başına M. bedel Teminat 
Miktarı nakliye üc- Lira Lira 
Ton rcti kuruş 

18 000 Karadeniz limanları 350 63000 4725 
12 000 Akdeniz .. 300 36000 2700 
10 000 Marmara denizi 

" 150 15000 1125 
40 000 285 114000 8550 

1 - 939 mali senesi zarfında Çamaltı ve Foça tuzlalarından Karadeni': 
Akdeniz ve Marmara denizi limanlarına ceman 40.000 ton tuzun nakli it1 

şartnamesi mucibince kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

II - Her mıntakaya na~olunacak miktar ve muhammen bcdellerile te' 
minatları yukarda yazılıdır. 

III - Eksiltme 5-Vl-939 pazartesi günü saat 15 te Kabataşta levazıın ~ 
mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen şube ile Ankara ve İzmir Başı:niİ' 
dürlüklerinde 570 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

V - Talipler gerek üç mıntaka için birden ve gerek 1 veya 2 mıntatc• 
için teklifatta bulunabilirler. Bu takdirde verecekleri teminat akçesi teklif 
edecekleri mıntakaya ait miktrlarda olmalıdır. 

Fiatlar haddi liyik görüldüğü takdirde 3 mıntaka için birden yapıla" 
teklif tercih edilir. 

VI - İstekliler mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7,5 gil • 
venme parası makbuzu veya Banka teminat mektubunu ihtiva edecek ol•11 .. 
kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar "saat 14 de kadat' 
mezkur komisyon batkanlığına makbuz mukabilinde vermelidirler. 

Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. (3476-1890) 

-
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yet vesikasiyle Ticaret odasından bu e) Keşif hulasası cetveli. 
yıl içinde alınmış vesika ve muvakkat İstekliler bu şartname ve evrakı Na-Ekmek alınacak Vilôyetler · 

. . . Burıuı C. Müddeiumwniliğinden: teminatları ile birlikte teklif mektup- fıa müdürlüğünden alabilirler. 
1 - Bursa cezaevinin 939 senesi ha- larını yukarıdaki günde ihale saatin - 3 - Eksiltme 29. 5. 1939 pazartesi 

Bir senelik ekmek 

ihtiyacı 

ziran ayı iptidasından 1 haziran 940 den bir saat evelinc kadar vilayet da- gününden itibaren {21) gün müddetle 
gününe kadar 939 mali senesi zarfın - imi encümen Teisliğine vermeleri ilan münakasaya çıkarılmış olup 19 haziran 
da Bursa cezaevinin ekmek ihtiyacı a- olunur. (383S/2102) ı2079 ı939 pazartesi günü (saat 3) de Kütah-
şağıdaki şartlar dairesinde kapalı zarf Sosa ta" m 

1
• rı· ya lisesi müdürlüğü binasında kapalı 

usulü ile cksiltmiye çıkarılmış ve iha- zarf usuliyle yapılacaktır. Zarflar sa-

Aydın C. 
den : 

Müddeiumumiliğin· le günü 24. S. 939 çarşamba günü saat Zonguldak Valiliğinden : at (9) dan itibaren ~erilmcğe başlanıp 
16 da yapılacağı ilan edilmiş ise de Zonguldak vilayeti içinde Ereğli li- bir saat zarfında verilmiş bulunacak-

l - 9 Haziran 939 tarihinden ma -
Yıs 940 sonuna kadar Aydın cezaevi 
ınahkümlarına vasati günde 400 adet 
Verilmek üzre muhammen bedeli 113ı5 
l~radan ibaret beheri 960 gramdan yer 
lı buğdayından yapılmış ikinci nevi 
c~mek cezaevine teslim edilmek şar -
tıyıe eksiltmeye konulmuştur. 

bazı noksani muamele dolayısiyle yev manı devrek yolunda yapılacak 18641 tır. 
mi mezkurda ihale yapılamadığından lira ke§if bedelli ıoıe esaslı tamiri işi 4 - Eksiltmeye girebilmek için is
yeniden ilanat icrası komisyon kararı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye ko _ teklilerin (875) liralık teminatlarını 
iktizasından bulunmakla keyfiyet aşa- nulmuştur. teklif mcktuplariyle birlikte ibraz ct-
ğıda yazılı olduğu üzere ilan olunur. Eksiltme ıs. 6. 939 günü saat 11 de meleri şarttır. 

1 - Safi buğday unundan yapılma Zonguldak vilayeti daimi encümenin- 5 - İstekliler münakasa günü ehli-
vc belediyenin piyasada ikinci nevi de yapılacaktır. yeti fenniye vesikalarını da teklif 
addedeceği ekmekten olmak ve aynı Eksiltme şartnamesi ve buna müte _ mektuplariyle beraber ibraz edecck-

2 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle şerait dahilinde pişirilmek üzere be - ferri diğer evrak Zonguldak nafıa _ıe_r_d_ir_. __________ 12_1_1_3_ 

Yapılacaktır. • 
3 - Muvakkat teminat miktarı 848 

lira 62/5 kuruştur. 

heri 960 gram itibariyle her gün için müdürlüğünde ve daimi encümen ka
en az 300 ve en çok 900 ekmek teslim leminde görülebilir. Atölye inşaatı 
edilecektir. Muvakkat teminat ı398 liradır. Ek- Türkku§U Genel Direktörlüğün 

den: 4 - Eksiltmeye iştirak edecekler 
teklif mektuplarını ve bu gibi teah • 
hütlere girebileceklerine dair Ticaret 
Odasından alacakları vesikalarla bir -
likte 9 haziran cuma günü saat 16 ya 
kadar makbuz mukabilinde C. M. U. 
line tevdie mecburdurlar. 

5 - Eksiltme ve ihale muamelesi 
9 haziran 939 cuma günü saat 16 da 
Aydın C. M. U. liği dairesinde topla
nacak komisyon huzurunda yapıla -
taktır. • 

6 - Masraflar müşteriye aittir. 
7 - Daha fazla ma!Umat almak ve 

§artnameyi görmek isteyenler C. müd 
dei umumiliğinc müracaat etmeleri 
lazımdır. (1886) 1186S 

Su tesisatı 
Siirt Belediye Reisliğinden : 

2 - Ekmekler sabahları saat 9 da 
cczaevine teslim edilmiş olacaktır. 

3 - Evsafı ve miktarı gösterilen ek 
meğin rayici hazırasına göre muham -
men bedel üzerinden alınması iktiza 
eden % 7,5 nisbetindeki muvakkat te
minat akçesi 1977 lira 93 kuruş olarak 
tesbit olunmuştur. 

4 - Teminat banka mektubu veya 
malsandığına yatırılan nakit veya talı 
vilata ait nakit ve ayniyat makbuzu 
ibrazı. 

5 - İhale ıs. 6. 939 perşembe günü 
saat 16 dadır. 

6 - İhale Bursa C. M. U. liğinde 
yapılacaktır. 

7 - Müracaat talipler teklif mek • 
tuplarını ve teminatlarını ayrı ay 
rı zarflara koyarak 15. 6. 939 da 
Bursa C. M. Umumiliğinde toplana -
cak komisyona saat 16 ya kadar ver -
meleri lazımdır. Bu müddet geçtiktik 
ten sonra yapılacak teklifler kabul e
dilmiyecektir. 

8 - Bu hususa ait masraflar ve ilan 
ücretleri alıcıya ait olacaktır. 

siltmeye girmek isteyenlerin ihale gü 
nünden sekiz gün evel Zonguldak vi
Hiyetine 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 dai
mi encümen reisliğine vermeleri ilan 
olunur. (3836/2100) 12078 

Kalorifer tesisatı 
Kütahya Lisesi Direktörlüğün -

den: 
ı - Kapalı zarf usuliylc eksiltme -

ye konulan iş: Kütahya lisesi binasın· 
da vücuda getirilecek (11666) lira 
(7 5) kuruş keşif bedelli kalorifer tesi
satı işinden ibarettir. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır: 

a) Eksiltme şartnamesi. 
b) Mukavele projesi. 
c) Fenni şartname. 
d) Nafia işleri şeraiti umumiycsi 

(Nafia dairesinde mevcuttur.) 

ı - Etimesgut'ta Türkkuşu alanın
da yapılacak atelye inşaatı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli (314,ı66) L. (77) 
kuruş ve kanunen yatırılması icabe
den muvakkat teminatı (ı6,316) L. 
(67) kuruştur. 

3 - Eksiltme 20. 6. 1939 salı günü 
saat 15,30 da Türk kuşu genel direktör
lüğünde yapılacak ve ihale kendileri
ne H. K. Başkanlığının tasvibi ile teb
liğ edilecektir. 

4 - Taliplerin eksiltme saatinden 
bir saat önce, usulü dahilinde kapatıl
mış zarflarını Tk. satınalma amirliği
ne vermiş olmaları lazımdır. 

5 - Talipler yüksek mimar veya 
yüksek mühendis olduklarını veya 
bunlardan birini bu işte çalıştıracak
larını ve ayni zamanda şimdiye kadar 
en az {lS0,000) liralık bir inşaatı mu
vaffakiyetlc yaptıklarını bir vesika ve 
bonservisle isbat edeceklerdir. 

6 - Şartname ve proje almak için 
Tk. satınalma amirliğine müracaat e-
dilmelidir. 20SO 

· 1 - Siirt belediyesinden ikinci de
fa olarak bir ay temdit edilen Siirt 
§ehrinc isale edilecek suya ait eksilt -
~eye bu defa da talip zuhur etmedi -
ğınden işin lıir ay müddetle pazarlığa 
rkarılmasına belediye encümenınce 
arar verilmiştir. 
2 - Keşif bedeli yüz yirmi bin 1i -

~adır. Pazarlıkla işi yapmıya talip o -
~~kların 24 haziran 939 cumartesi 

g_unü saat 11 e kadar Siirt Belediye -
tiıne ·· 

9 - Kanuni evsaf ve şeraiti haiz o
lup da münakasaya iştirak edeceklere 
fazlamaJQmualmakw~işe~t~rt ------------------------------

muracaat etmeleri Jazımdır. 

d 
3 - Şartnameler altı lira mukabilin es·· n ıı.rt bel~diyesinde~ ve ~nkara'aa 

1 
elcdıyeler ırtıar heyetı şeflığinden a-

ınabilir. (1936) 11919 

1 nşaat münakasası 
... ~rzuru.m lmar Birliği Ba .. kanlı-'4... ... ~ 

Erzurumda başlanılmı§ olan sine
ma binasının ikmal inşaatının altmış 
~ş bin liralık kısmı vahidi fiyat üze
~nden kapalı %arf usuliyle eksiltme 
onulmuştur. 

.. Eksiltme 19 haziran 1939 pazartesi 
enü saat on beşte Erzurum belediye 

§kanlık odasında teşekkül eden i -
hlar b' l"•• k • ır ıgı omısyonunda yapılacak -
~~· İstekliler teklif mektuplarını ve 

. ~car~t odası vesika ve dört bin beş 
Yuz lırahk muvakkat teminat mektup 
Veya makbuzları ve Nafıa vekftlctin • 
den 1939 takvim yılına mahsus müte • 
•~hitlik vesikalariyle birlikte ihale 
i~nü saat 14 de kadar imar birliği ko
~ısyonu ba~~anlığ~~~- vermeleri ve 

u zarfların ıyıce muhur mumu ile ka 
Patıtmış olması lazımdır. 
b Mek:upların postada geçikmesi ka
• ul cdılmcz. Evrakı fenniye Erzurum 
ırnar birliği fen dairesinden 25 lira 
ıtıukabiliqde alınabilir. (1975) 11947 

Ekmek ahnacok 
Konya Cümhuriyet Müddeiumu

btiliğinden : 

l - Konya cezaevinin bir yıllık ek
mek ihtiyacı s. 6. 939 gününden 26. 6. 
~39 gününe kadar (lS) gün müddetle 
apalı zarf usuliylc cksiltn:ıeye konul 

tnu~tur. 
2 - İhale 30 6. 939 tarihinde cuma 

gü.nü saat (10) da Konya cümhuriyet 
~Uddeiumumiliği dairesinde icra kı . 
•nacaktır. 

3 - Talipler tcklifnamelcrini o gün 
saat (9) dan evel komisyon riyasetine 
Vermiş bulunacaktır. 

4 - Ekmek ikinci nevi yerli unun
:an has olacak ve talipler bedel mu -

8 tnmininin % 7,S yüz yedi buçuğu 
~lan {165S) lira bin altı yüz elli be~ 
ıra (64) altmış dört kuruşluk teminat 

tnukavelelcrini tcklifnameleriyle bir· 
liktc komisyona vermiş bulunacaklar· 
dır. 

1 
5 - (4) cü maddede nevi gösteri -t"" has ekmeğin kilosu şimdiki nark 

le (9) dokuz kuruştur. 
6 - 115n vesair bütün masraflar mü 

tc:ıhhide aittir. 
• 7 - Fazla izahat almak ve şartname 

Y~ görmek isteyenlerin Konya cezaevi 
dırektörlüğüne müracaatları ilin olu-
nur. (204S) 12024 

Veteriner al.nacak 
Çanakkale Belediyesinden : 

'.Belediyemiz kadrosunda 98 lira üc -
~etli bir veterinerlik münhaldir. Ta -

1~J> olanların vesaiki lazimalariyle bir
ı!!~c belediye riyasetine müracatları 
-4Ul olunur. (3771-20.9) 12058 

nameyi görmek ve anlamak üzere Bur 
sa C. M. U. liğine veya Bursa cezaevi 
direktörlüğüne müracaat etmeleri ilan 
olunur. (2095) 12069 

Yol tesviyesi 
Zonguldak Valiliğinden : 

Zonguldak vilayeti içinde Kozlu -
Ereğli limanı yolunda yapılacak 

' 154000" lira keşif bedelli tesviyci tü -
rabiye işi kapalı zarf usuliyle eksilt -

Eksiltmesi 15. 6. 939 günü saat 11 
de Zonguldak vilayeti daimi encüme
ninde yapılacaktır. Eksiltme şartna -
mesi ve buna mü tef erri diğer evrak 
Zonguldak nafıa müdürlüğünde ve da 
imi encümen kaleminde görülebilir. 
Muvakat teminat "4050" liradır. Ek -
siltmcye girmek isteyenlerin ihale gü 
nilnden sekiz gün evel 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 mek 
tuplarını yukarıdaki günde ihale aa • 
atinden bir saat eveline kadar viliyct 
daimt encümen reisliğine vermeleri 
ilan olunur. (3834/2099) 12076 

Sosa tômiri 
Zonguldak Valiliğinden : 

Zonguldak vilayeti içinde Bartın -
Amasya yolunda yapılacak "16723" li
ra keşif bedeli şose esaslı tamiri i 
şi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Eksiltmesi 15. 6. 939 ~ünü saat 11 de 
Zonguldak vilayet daimi encümenin 
de yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna 
mütcfcrri diğer evrak Zonguldak na
fıa müdürlüğündert ve daimi encümen 
kaleminde görülebilir. Muvakkat te -
minat "1254" liradır. Eksiltmeye gir
mek isteyenlerin ihale gününden sc -
kiz gün cvel Zonguldak vilayetine 
müracat ederek vilayet makamından 
alınmış müteahhitlik ehliyet vesika -
siyle Ticaret odasından bu yıl içinde 
alınmış vesika ve muvakat teminatla
riyle birlikte teklif mektuplarını yu -
kandaki günde ihale saatinden bir sa
at eveline kadar vilayet daimi encü -
men reisliğine vermeleri ilan olunur. 

(3837/2001) 12077 

Sosa tômiri 
Zonguldak Valiliğinden : 

Zonguldak vilayeti içinde Bartın -
Safranbolu yoluda yapılacak "2188ı" 
lira keşif bedelli şose esash tamiri işi 
kapalı zarf usulü ile cskiltmcye ko -
nulmuştur. 

Eksiltmesi ıs. 6. 939 günü saat 11 
de Zonguldak vilayet daimi encüme -
ninde yapılacaktır. Eksiltme şartna -
mesi ve buna müteferri diğer evrak 
Zonguldak nafıa müdürlüğünde ve da 
imi encümen kaleminde görülebilir. 
Muvakkat teminat "1641" liradır. Ek
siltmeye girmek isteyenlerin ihale gü 
nünden sekiz gün evci Zonguldak vi
layetine müracaat ederek vilayet ma -
kamından alınmıı müteahhitlik ehli • 

~··•ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı!:. - ------------------------
---------
-------

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
ikinci keşide: 11 haziran 939 dadır 

lkra11ilye 45.teo liradır 

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

Yeni tertipten bir bilet alarak ittirak etmeği ihmal etmeyi
niz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına gir
miş olursunuz. 

---------------------------• --------
--------

.,,,,,,,,,,,,,,,,, ................................................................ .. 

T. C. ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirast 

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 u 50 lirası bulunanlara ıencde 4 defa çekilecek kur'a ile a~ağı· 
daki plana göre ikramiye daiıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 .. 2.000 .. 
4 .. 250 .. ı.ooo .. 

40 .. 100 .. 4.000 .. 
100 .. so .. 5.000 .. 

• 120 .. 40 .. 4.800 .. 
160 .. 20 .. 3.200 .. 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan atağı dütmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
fazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 EylUI, 1 Birincik!nun, 1 Mart ve 
ı Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

-11-

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. 

!· Askeri okullara ~ - = 
talebe a mıyor -----

------------
1 - 939 - 940 ders yılı için Kuleli, Maltepe, Bursa Askeri Lise- := 

lerilc Konya ve Erzincan Askeri orta okullarının bütün sınıflarına, =: ---- -Kırıkkale San'at Lisesinin 1. sınıfı ile Kayseri Zencidere Gedikli = 
Erbaş Hazırlama Orta okulunun I. il. III. sınıflarına talebe alına- = 
caktır. := 

---------- 2 - Kabul şartları Askerlik şubelerile birinci maddede yazılı o- =: 
kullarda mevcuttur. Ne suretle müracaat edileceğini anlamak üze- =: -re isteklilerin Askerlik şubelerine baş vurmaları lazımdır. ----- 3 - İstekliler aşağıda yazılı hususları da göz önünde bulundur- = ---
malıdırlar. = ----=: a) Askeri okullara girmek ist1yenlerin müracaatları 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 sınıflariyle Orta okulların bütün sınıfları ve := 
=: San'at Li6esi I. sınıfı için seçme sınavı 1 Eylülden 10 eylüle kadar := 
:= devam eder. Sınav neticeleri bu tarihten bir iki gün sonra illin ve := 
:= kabul edilmiş olanlara tebliğat yapılır. = = b) Kayseri Zenciderede bulunan Gedikli Erbaş hazırlama orta =: = okuluna alınacak okurların seçme sınavları ı Eylülde başlıyacaktır. := 

c) İsteklilerin kaydükabul kağıtlarını mümkün mertebe kısa za. = 
=: manda tamamlamıya çalışmaları ve tamamlanan kağıtlarının As- := = kerlik şubesinden girmek istedikleri okula vaktiyle gönderme işini E: 
=: 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 mün::caat edilmesi lazımdır. = 
§ d) İsteklinin Askeri okula girinciye kadar yol, iaşe ve okulun § = bulunduğu şehirdeki otel sair her türlü masrafları kendisine aittir. 5 

---

---

-_ Okurun velisi tarafından bu masrafların temin edildiği Askerlik := 
:= şubelerince tahkik olua..ıcaktır. = 
=: 4 - İstekli okula kabul edilmediği takdirde hiç bir hak iddia § 
=: edemez. :: 

:= Okullar yatılı ve parasızdır. Talebenin iaşesinden başka giydi - := 
:= rilmesi, teçhizatı okula aid olduğu gibi ayrıca her ay bir mikdar =: 
:= maaş da verilir. := = 5 - Askeri liseleri muvaffakiyetle bitirenlerden arzu edenler =: 
= müsabaka sınavına girerek kazandıkları takdirde Askeri Yükıek S 
=: mühendis ve mühendis yetiştirilmek üzere Avrupa'ya tahsile gön- E: 
- derilir. (1813) 11808 E: 
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Muhtelif erzak alınacak 
Ankara Hukuk Fakülteı;inden : 

Cinsi En az En çok Fiyatı 

Ekmek 
ll:t (koyun) 

Sade yağ 
Zeytin yağ 
Çay 
Beyaz peynir 
Kesme şeker 
Toz şeker 
Pirinç 
Un 
Kuru fasulye 
Nohut 
Tuz 
Kuru ıoğan 
Makarna 
Patates • 
Salça 
Sabun 
Ceviz içi 
Nişasta 

Şehriye 

Zeytin 
Sirke 
Sarımsak 
Kuru üzüm 
Kuş üzümü 
Fıstık 

Aşurelik buğday 

İrmik 

45000 
25000 

4500 
1500 

40 
1300 
1250 
4500 
6500 
4000 
3000 
350 

1000 
4000 

300 
5000 
300 

1000 
200 
75 
7S 

450 
750 
100 
300 

1S 
35 
ı50 

12S 
Kuru kaysı 
Yumurta 
Yoğurt 

ıso 

(adet) 55000 
2750 

Süt 
Kaysı reçeli 
Tere yağ 
İspanak 
Havuç 

1500 
400 
250 

Salamura yaprak 
Ayva 

3000 
350 
500 
500 

Prasa' 
Lahna 
Elma 

1750 
ı200 

1000 
Kaşar peynirı 
Kabak 

75 
3SOO 

Maydanoz 
Bakla 
Taze fasulye 

(demet) 3800 
1600 
3000 

Limon (adet) 8SOO 
500 Semiz otu 

Kara ciğer 
Taze kaysı 
Domates 

(adet) 22SO 
400 

2000 
Taze bamya 
)olmalık biber 
?atlı can 

300 
750 

3250 
250 
2SO 
500 

Taze vişne 
Taze erik 
Karnabahar 
Marul 
Portakal 

(adet) 3000 
(adet) 2500 

50000 
30000 

5000 
1750 

45 
1500 
1500 
5000 
7000 
4500 
4000 
400 

1500 
4SOO 
400 

6000 
350 

12SO 
250 
ıoo 

100 
500 

1000 
125 
500 
100 
50 

200 
150 
200 

60000 
3000 
2000 
soo 
300 

3500 
500 
600 
750 

2000 
1500 
12SO 

100 
4000 
4000 
2000 
3SOO 

10000 
7SO 

2500 
500 

2500 
3SO 

1000 
3500 
350 
350 
700 

4000 
3000 

10,25 
40 

100 
60 

370 
45 
32 
28 
26 
9,7S 

16 
15 
7 
7 

30 
7 

30 
40 
65 
30 
30 
40 
12 
20 
30 
35 

110 
ıs 

25 
55 

ı.so 

20 
17,5 
40 
ıso 

11 
7 

20 
13 

7 
7 

25 
80 
10 
2 

12 
15 
4 

10 
ı7,S 

30 
13 
25 
16 
20 
22 
13 
17 
7,5 
6 

Tutarı 

L. K. 

5125 
12000 
5000 
1050 

166 50 
675 
480 

1400 
1820 

438 75 
640 

60 
lOS 
315 
120 
420 
ıos 

500 

162 50 
30 
30 

200 
120 
25 

150 
35 
5S 
30 
37 50 

110 
900 
600 
350 
200 
450 
385. 
35 

120 
97 50 

140 
105 
312 so 
80 

400 
80 

240 
525 
400 

7S 
437 50 
lSO 
325 
87 50 

140 
700 
55 
4S 50 

119 
300 
180 

Muvakkat teminat 
L. K. 

384 38 
900 

• 375 

78 75 
12 49 
50 63 
36 

105 
136 so 
32 91 
48 
4 50 
7 88 

23 63 
9 

31 50 
7 88 

3i 50 
12 19 
2 25 
2 25 
ı5 

9 
ı 88 

11 25 
2 63 
4 13 
2 25 
2 81 
8 25 

67 50 
45 

26 25 
ıs 

33 75 
28 88 

2 63 
9 
7 3ı 

10 50 
7 88 

23 44 
6 

30 
6 

18 
39 38 
30 
5 63 

32 81 
11 25 
24 38 

6 S6 
12 
52 50 
4 13 
3 41 
8 93 

37 50 
13 50 

Ankara Hukuk Fakilltesi için Mayıs 940 nihayetine kadar alınacak olan 
ve yukarda isimleri hizalarında miktar ve fiyatlariyle tutarları ve muvak -
kat teminatları yazılı bulun~rzak ıs giln müddetle açık eksiltmeye ve 
koyun eti kapılı zarf uıuliyle münakasaya konmuıtur. İsteklilerin 19-6.939 

pazartesi günü saat 11 de Fakillteye müracaatları . (2133) 12017 
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SÜMERBANK 
Ankara Yerli mallar poza rında açılan 

KÖYLÜ DAİRESİNDE 
Köylü giyim enası aşağıdaki fiallarla 

perakende olarak sahlmaktadu 
Kayseri Dirilinden Mamul mintan Tanesi 
Kayseri ve Nazilli kaput bezinden iç donu ,, 

58 kuruş 

45 " 
,, ,, ,, ,, gömleği ., 45 ,, 

Tire çorap Çift 11 ,, 
F eshane Mamulatı halis yünden 

kasket 
Beykoz Mamulatı çivili kundura 

" " .. Fotin 

Tanesi 30 ve 35 ,, 
Çifti 190 " 
.. 290 •• 

· ·• e\~i. sERİNLİ 

;,::·~!·11 ·· .. · ··ı . ·T 
. -..:_,,_"' .... . ... ' .. . . 
.Tuvalet .· sabunu · cilt 

'• 1 • • 

c. g~zeıı~.ştrrlr. ;fn ıuı 

, sabunudur. . ·, 

ve teni 

tuvalet 
· 1101 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ = : - -~ BAHÇE MERAKLILARINA i 
:: .................................................................................... : 
= ~ 

§ SU HER S EYE HAYAT VERİR : § = ~ = - -- -~ Siz de bahçenize hayat vermek için, sulama işinde, Ancak i 
J ...................................... ~ ! KOÇ TİCARET TÜRK A. Ş. 1 

- -
DAKTİLO 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 

~ Mağazalanndan tedarik edebileceğiniz ~ 
: FENNi ::: 
§ SACLAM ~ 
: AVRUPA i 
: HORTUM § ve H O R T U M U C L A R 1 N 1 K U L I: A N 1 N 1 Z. 1 
~ Bahçe levazım çeşitlerimizi mutlaka görünüz ~ 

-- ...................................... r § Fıskıyeler, Bahçe ve kümes telleri ve saire § 
.ııııımıııııııııımıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııım. ~ Dr. Asaf Koryak ' ~ K O Ti C ET Ü K A İ R KETİ ~ 
i SAYIN AN KARA' ı ora; 1 '"~;~~~~i~:.~;~~~~~!:~:J1 ~ ULUS meydanı - Ankar: '1

•
2 1 

!: • - ,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıııııırrıııııııııııııııırııırırııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır" 

~ B O 1 i - -- -- -- -~ Bahçesi bu pazardan itibaren açıkhr. ~ - -'ıl1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111r 

Mevsimlik kumaş satışı 
Türkiye Tiftik Cemiyeti mamulatından muhtelif renk Ankara 

sofu merkez umumi binasında ve Yerli Mallarda satılmaktadır. 
Mücerret bir Ankara hatırası olmak üzere maliyetinden yüzde yir. 
mi beş noksan fiatla verilen bu mevsimlik kumaşı Vatandaşlara 
tavsiye ederiz. 2043 

6 
6 
7 
8 
9 

11 

enzilath fiatlar1 
ambalı 

" 
" ,, 
,, 
" otomatik 

teşkilatlı 

118 lira 
125 " 
160 ,, 
200 " 
280 ,, 
315 " 

Yeni mallarımız gelmiştir. 

K"ZIM RÜŞTÜ 
Adliye sarayı yanı a Gencağa apartmanı ikinci kat No: 6 Tl: 2208 

r aleminde bir hôdise 

Süt makineleri 
1939 Modelleri gelmiştir 

Dünyanın en sağlam ve en ucuz 

MİELE 
SÜT MAKİNELERİ 

Paslanmaz, lekelenmez ve bozul· 
maz. Yedek aksamı daima mev· 

cuttur. Anadoluda acente 
aranmaktadır. 

SATIŞ YERLERi: . 
Ankara M. Nedim lrengün 

Ankara 
Adana 
Konya 
Ceyhan 
Gazianteb 
Erzurum 
Polatlı 

Yusuf Esendemir ve oğulları 
Ömer Başeğmez 
Mehmet, Şükrü, Necati Kaşıkçı 
Said Akman 
Mustafa oğlu M. Şal<ir Oz~eker 
Nes'et Solakoğlu 
Süle man Uzgeneci 

ADAPAZARI 

Demir e tahta fabrikaları 
TÜRK A ONİM ŞİRKETİNDEN 

Fabrikamızda dôkme soba; el arabası, köylü sap araba
sı, Araba yedek ksamı ve bilumum demir, tahta ve dökme 
işleri imaline başl nmıştır. 

Siparişlerin doğrudan doğruya Adapazarı adresimize ve
yahut Ankara Merkez Büromuz adresine yapılması sayın 
müşterilerimizden rica olunur. 7207 

,:!11111111111111111111111111111111111111!:_ 

~YAZI MAKİNELERİNİZİ§ 
: Daktilo kursu tamir bürosuna : 
: yaptırınız. Memurlar Koopera - E: 
~ tifi üstünde Tel: 3714 1972 : 

.,11111111111111111111111111111111111111;: 

Kızılcahamam 
• • 

mesıresı 

Güzel hava ve soğuk sula
rı ile Ankara'nın mesiresini 
teşkil etmektedir. Yollar kıs
men yenilenmiştir. Kaplıca
lara gelecek muhterem müş
terilerin her türlü istirahat
leri temin edilmiş bahçe ve 
parklar yapılmış ve munta -
zam otobüs seferleri temin 
olunmuştur. 1920 

Satılık ev ve arsalar 
Ankara Defterdarlığından : 

Mahallesi Sokağı Cinsi Ada 

Misakı Milli Hanardı Ahşap ev 167 
,, ,, 

" 
168 

Parsel Kapı 

No. No. 

Muhammen 
bedel 

M2. Lira K. 
Teminat 
Lira K. 

--------
32 

7 
22 
67 

53 750 00 56 25 
130 1500 00 112 50 

Koyun pazarı dellal yokuşu Arsa 271 9 4 92 368 00 27 60 
Necati bey Ali kabulu ,. 685 1 645 2580 00 193 50 
Misakı Milli Tahrirciler ,, 167 1 82 123 00 9 23 

.. Topçular ,, 175 17 92 238 00 17 85 
İstiklal Sıvas ,, 190 28 191 382 00 28 65 

" .. .. " 24 3,75 7 50 00 57 
.. .. .. .. 23 24-25 48 00 3 60 

Müştemilatı 

adet 

(3) oda sofa bir mutbah 
(4) oda 1 kiler mutbab 
(2 odunluk ve kömürlük 

1 - Yukarda evsafı ve muhammen bedeli yazılı gayri menkullerin mülki yeti ayrı ayrı ihale edilmek üzer• 
açık artırmaya konulmuştur. 

2 - İhale 15-6-939 tarihinde saat 14 de Ankara defterdarlığında toplanacak satış komisyonunda yapılacaktır. 
3 - İhale bedeli nakden ve peşinen tediye edilecektir. İkinci tertip mübadil bonosu kabul edilebilir. 
4 - Şartnameyi görmek ve izahat almak istiyenler defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğüne müracaat ede,. 

bilirler. 
5 - İsteklilerin ihale gününden evvel defterdarlık veznesine yatıracakları teminat makbuzu mukabilinde adı 

geçen günde komisyona müracaatları. (2004) 12014 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. 

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

Küçük Evler Yapı Koopetifi 

Ortaklarının nazarı 
dik ati e 

----------------------= Bugün saat on dörtte ortakların kooperatif arsasında bu- = 
_ lunmaları rica olunur. idare Meclisi 2051 ~ -
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfi=" 

.:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ ---- --
• • -

ÇI T 1 --
------

-
--

--- -- ------- Bira Parkı acıldı _, 
-----

-=: Müzik Kemani Alber Tiyano idaresinde Sıgan caz yedi kişiden mü-:= = rekkeptir. Her akşam saat 15,30 dan 24,30 za kadar. --- ---- Öğle ve akşam yemeklerinizi müzikle yiyebilirsiniz. --- -- -
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Şehrin en mutena caddesinde ve 
her şekilde yazıhane ve büro 
yapmağa elverişli 

Kirahk daireler 

Zayi - Ankara memurlar koopera· 
tif şirketinden aldığım 2689 numara
lı hisse senedimi kaybettim. Yenisi
ni alacağımdan eskisinin hükmü ol
madığı ilan olunur. 

Mütekait İstihkam miralayı 
Hüseyin Sait Ol 2039 

Memur alınacal< 
Türkiye Demir ve Çelik fabrikalar1 müessesi 

Müdürlüğünden : 
Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında istihdam edil -

mek üzere Tiirkçeden İngilizceye ve lngilizceden 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 ls
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 lş Talepnamesini 
kendi el yazılariyle cevaplandırmaları ve icap eden vesai -
kin asıl veya musaddak suretlerini de ekliyerek 10.6.939 
tarihine kadar Umumi Müdürlük veya lstanbul Şubesi Mü
dürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. 

Lise veya muadili mektep mezunlariyle Askerlik ödevi
ni ikmal edenler, büro işlerine vakıf bulunanlar ve dakti-
lo bilenler tercih edilecektir. · 

Verilecek ücret imtihan neticesinde alınacak neticeye 
göre tayin edilecektir. 1909 

Köniür curufu 
Ankara Elektrik ve hava gazı Türk 

Anonim Şirketlerinden : 
Fabrikamız arazisi dahilinde teraküm etmiş olan kömür cüru• 

fonun, talip olanlara yerinde bila bedel verileceği ilan olunur. 
M. Ve. A. Hanef kardeşler Şev

role Otomobil Acentesine 
müracaat 

Postahane caddesi, Yeni Hal 
karşısı. Telefon: 3150 2056 YENi 

BU GÜN BU GECE 

SİNEMALAR 
HALK 

sus 
BUGÜN BU GECE 

-
ULUS - 20. incı yıl. - No: 6406 

İmtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basımevi ANKARA 

Aşk - Heyecan ve Güzellik filmi 

ALTIN MABUT. 
Baş Rolde: Miriclle Balin 

Seanslar: 

10 ve 12 de ucuz halk matinesi 

Öğleden sonra 

14,45 - 16,45 - 18,45 Gece 21 de 

BU GECE 
İki büyük film birden 

1 - Korkunç Gece 
Z - Son Siper 

Macera - heyecan ve sergüzeft 
filmleri 

Gündüz: 
10 • 12 ucuz halk matinesinde ve 

öğleden sonra 
14,30 - 16,30 - 18,30 da 

HUDUT KORSANLARI 

Harry Baur • Simonc Simon 
J. Pierre Aumont tarafından 

oynanan 

Siyah gözler 
Seanslar: 10 ve 12 de ucuk 

Halk matinesi 
Fiatlar: Balkon 20 - Salon 15 

Öğleden sonra 
14 • 16 • 18 - Gece 20,30 da 


