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. . 
Danzig meselesini hal ıçın , . 

f Sovyet İngiliz görüşmeleri 

Sovyetler işbirliği yapmak 
hususunda teminat veriyorlar 

Taymis'in bir makalesi 

Beck'le bir konuşma yapan 
B. Potemkin 

Papa bir konferans 
toplamak isliyor 

Papa İngiltere, Almanya, Polonya, Fransa 

· nezdinde teşebbüslerde bulundu 

Balkan antantına 
Avrupa minnettardır \-c. H. P. Meclis Grupunda 

Londra, 9 a.a. - Hariciye nezaretine yakın olan mahfellerde P.apa"
mn Londra vekili Monsenyör Godfrey'in geçenlerde Lord Halifaks'ı 
ziyaret ettiği teyit edilmektedir. Mumaileyh, söylendiğine göre Danzig 
meselesinin halli için Almanya, Polonya, Fransa, İngiltere ve ltalya'nın 
mümessillerinden mürekkep bir konferansın toplanmasını Papa namı· 
na teklif etmiştir. 

Papanın yaptığı teklifi alakadarlar 
muvafakat eylemek şartiyle İngilte -
re'nin de kabul edeceği söylenmekte
dir. 

T aymis bu antanta Bulgaristanın da 
girmesi fikrini müdafaa ediyor 

Moskova, 9 a.a. - Havas: İngiltere büyük elçiliğinde, Seeds tara
fından Molotof' a verilen ingiliz mukabil tekliflerine iki üç gün içinde 
cevap alınacağı ümit edilmektedir. 

Verilen malumata göre sovyet hükümeti Sovyetler Birliği dış politi -
kasında değişiklik olmadığı ve sovyet hükümetinin, kendisince kabul 
edilebilir bir esas bulunduğu takdirde, barışın müdafaası ve mütearrıza 
karşı müdafaa için lngiltere ve Fransa ile iş beraberliğine amade kal
makta olduğµ hakkında Seedse teminat vermiştir. 

İktisat Vekili 
izahat verdi 

Ankara, 9 a.a. - C.H. Partisi Mec· 
lis Grupu bugün - 9.5.939 - saat onbeş
te Reis Vekili Hasan Saka'nın Baş -
kanlığında toplandı. 

Ruznameye dahil mesele, Muğla 

mebusu Hüsnü Kitapçı tarafından İk
tısat Vekaletine tevcih edilmiş üç 
maddelik bir sual takriri idi. 

T e§ebbüs hakkında mütemmim 
malumat 

Polonya Hariciye Nazırı B. Beck Bu suretle, Litvinof'un çekilmesi 

----------------sebebinin bazı tatbik hataları olduğu Romen Hariciye Na11nnm 
Ankara seyahati 

İlk defa sual sahibi Hüsnü Kitapçı 
bu sual takriri ile sanayie müteallik 
hangi meseleler hakkında izahat veril 
mesini istediğini bildirdi. 

Faris, 9 a.a. - Faris Soir gazetesin
de Sauer Vayn yazıyor: Papa, mü· 
messilleri vasıtasiyle, Almanya, İn -
giltere, Fransa, İtalya ve Polonya 
Başvekil ve hariciye nazırlarını Vati
kan'da toplanmıya davet etmiştir. 
Teklif kabul edildiği takdirde, top -
!anma yakında yapılacaktır. Papanın 
hiç bir müzakereye bizzat iştirak et· 
miyeceği, fakat gerek şahsen gerek 
kendi hariciye nazırı vasıtasiyle ica
bında müşavir veya arabulucu sıfa
ti yle tavassutta bulunabileceği anla· 
şılmaktadır. Küçük 

ihtısas .. 
1 

yoksa politikasının artık hoşa gitme-
mesinden mütevellit olmadığı anlaşıl
maktadır. 

lngiliz gazeteleri nikbin Bükreş, 9 a.a. - Rador ajansı bil
diriyor: Türk hükümeti ile mutaba -
kat halinde, B. Gafenko'nun Ankara 
seyahatinin haziran ayının son on beş 
günü zarfında vukua gelmesi tesbit 
3lunmuştur. F.R.ATAY 

Memleketi her türlü yeni va
sıtalarla mütemadiyen cihazla-
makta devam ediyoruz. Elde 
do'" b. h gru ır ~aa.p yoksa da, on bet 
s~nedenberı ınilli servetin büyük 
hır kısmı makineye t•• 

1 kt . , mo ore ve O e rıkli tesisata yatırılmıştır. 
A .~du'YU, devlet sanayiini ferde 
~ı 

1 
~abrikalan bırakınız:' Ana-

d 0k~ nun herhangi bir kasabasın-
a 1 edve kadar, mesela elektrik 

ve on an ist. f d d . . 
h ı . 1 a e e en buçok cı-

az ar gır · · y nı b·ı· mıştır. ollarımız oto. 
o ı ı ta•ranrn .. k.. b 
kl ~ en ucra oşe u-

ca arına k d 
havada k ar soktu. Denizde, 
rımız heve .. arada yeni vasıtala~ 

r gun artıy 
T .. k" , or. ur ıye de mak. 

trik san ·· k ıne ve elek· ayn yo tur K il d .... 
mız §eylerin . . . u an ıgı· 
nıemleketlerd hepsını yabancı 

en satın ı 
ve bir b ·· ··k k a ıyoruz 

u~u ısmmı daha uzun 
seneler, liu kısınmr da belk- Cl . 
ma dışarıdan getirtmekt ı daı
va d ..... e e-

m e ecegız. Bunları ko··yı·· .. ·· I . ' umu-zun a ın terı ile öd'" 

Londra, 9 a.a. - Dünkü diplomatik 
hadiseler ve bilhassa Moskova'da Mo· 
lotof ile İngiltere büyük elçi-

(Sonu 7 inci sayfada) 

mecburi askerlik 

Kanun paskalyadan önce 
tatbik sahasına giriyor 

·· ı · uyoruz ve 
ust erme, sanayi memleketi . t 
de ld .... d erın-

. ~. ug~n ~n çok daha titiz 
bdır !tına ıle titremek zaruretin
eyız. 

. ~amir ve bakım, milli işleri. 
mızın başında olmak lazım geli
Y~r· .. Halbuki teknisyen kıtlığı 
yuzun~en, bu hususta, adeta mi
raayedtce bir israf hAr d . Bir ·· a ın eytz. 

l 
~uessesemize hurufat maki-

ne erı ver b" ku .. . . en ır mpanyanın 
munıessılı, geçenlerde b k' 

1 . uma ı-
ne erı muay t . ~· " . ene e tıgı zaman: 
.- Makıneler on sene fazla ih
tıyar lamııtır ! diyordu B 

d 
" . eş se-

ne e on be• k. k :ı- sene es ıme ve yıp-
halak ! Sonra birçok pahah ci
b aİ arı, tamir ettirecek adam 
v: nıa~a~. yüzünden, atmak 

ı _Yenısını almak İcap ed" 
lerı l k ıyor. 

mem e etlerde bir otel ka-
pıcısı vasıtasiyle b. "k· t · ır ı ı saatte 
emın edeceğiniz bir tA . b 

r d b 
amır, u-

a a azan imkA l k ansızı veya 
muamma halini alı s·· .. T yor. 

utun ürkiye bir imar v . 
m 1 k . d. e ınşa 

em e etı ır. Her tarafta y 11 
kanallar, büyük küçu··k b. lo ar, 
b 1 ına ar ve 

_ent er yapıyoruz. Eski iptidai 
sıstem tamamen deg'"'işm· t• I· . l . d ış ır. n-
şa 1§ erın e en yeni usull . k b l . b erı a-

u etmış ulunuyoruz. Halbuki 
bunlar dahi ne yapılırken d 

ıd k 
, ne e 

yapı ı tan sonra kafi bir •t· .. .. l y ı ına 
gormuyor ar. a iyi ustalar bu-
lunmuyor, yahut bulunsa da a
teş pahasına çalışıyorlar. Anka-

(Sonu 7 inci sayfada) 

Çörçil aıkeri mükellefiyet hakkında gençlere nutuk söylerken 

Londra, 9 a.a. - Avam Kamarası amele partisinin tadil tekli· 
fini reddederek 145 reye karşı 387 reyle iki·nci okunuşunda aske
ri mükellefiyet kanununu kabul etmiştir. 

Avam Kamarası askeri mükellefiyet kanununa merbut mali 
projeyi 65 reye karşı 159 reyle kabul etmiştir. 

Projede: ~ 
ı. - İki seneye taksim edilmek 1 İ ~NI ~ G · · N 

üzere sermaye olarak 30 milyon sar - 1 1 L 1 Z - ROM E 
fedilmesi, 

2. - 1941 senesinde 25 milyona 
iblağ edilmek üzere 1939 senesinde 
bakım masrafı olarak 10 milyon sar· 
fedilmesi derpiş edilmektedir. 

Başvekil bugün Avam Kamarasın 
da mükellefiyet kanununun paskalya 
dan evel meriyete gireceğini bildir -
miştir. 

Bir ingiliz generalinin 
Fran•a'daki tetkikleri 

Londra, 9 a.a. - Daily Telegraph 
gazetesinin Faris muhabiri yazıyor: 

Bir harp takdirinde Fransaya gi· 
decek olan ingiliz ordusuna kuman
da etmesi beklenen general J ohn Dill, 
fransız orduları başkumandanı gene
ral Gamlin ile Maginot hattını gez~ 
mektedir. • 

Bu ziyaret münasebetiyle, geçen -
lerde ingiliz genel kurmay reisi gene
ral Gort'un başladığı müzakerelere 
devam edecektir. 

General Dill'e birinci ve ikinci in
giliz fırkaları kumandanı general A
lexander ve Wilson ile genel kurmay 
harekat dairesi reisi general Pournall 
refakat evlemektedir. 

Ticaret anlaıması 
müzakereleri ilerliyor 

Esaslarda tam bir 
anlaşma vardır 

Bükreş, 9 a.a. - İngiliz - romen ti
caret müzakereleri devam etmekte -
dir. Bu müzakerelerin pek yakında 
müsbet bir surette neticeleneceğine 
muhakkak nazariyle bakılıyor. Muka
velenin esaslarında tam bir anlaşma 

hasıl olmuştur. 

İngiliz heyeti reisi bir iki güne ka
dar Atina'ya hareket edecek ve müte -
hassıslar Londra ve Bükreş'te bu esas· 
lar dahilinde mukaveleyi hazırhyacak
lardır. Daha şimdiden Romanya'da bir 
takım teşebbüslere İngiltere'nin para 
vermesi tekarrür etmiştir. · 

Müteakiben 1ktısat Vekili B. Hüs
nü Çakır sual takririnin ihtiva etti
ği muhtelif meseleler üzerinde ve 
her meselenin bugün ne safhada bu • 
lunduğuna dair uzun izahat verdi. 
Aynı mevzu üzerine söz alan bir -

çok hatipler sıra ile fikir ve mütale
alarını beyan ettiler. 

Bu izahat arasında İktısat Vekale
tine yeniden tevcih edilen birçok su
aller~ C <>tl dt: f 11 -t:İ'i'T ::ı.lı:a.r:ık ld.ir<>iy • g o 

len İktısat Vekili icap eden cevapla· 
rı verdi. 

Ruznamede başka bir madde olma -
dığırıdan saat 20 de müzakere niha · 
yet buldu. 

General Veygand - Bonne 
mülakah 

Faris, 9 a.a. - Bone, f ran - Anka -
ra - Bükreş seyahatinden dönen ge
neral Veygand'ı kabul ederek kendi
siyle uzun müddet görüşmüştür. Ge -
neral yakında Londra'ya gidecek ve 
ihtiyat zabitleri kongresinde hazır 

bulunacaktır. 

Diğer taraftan Teps gazetesi de a· 
şağıdaki haberi veriyor: 

Papa mümessili Orsenizo cuma 
( Sonu 3 üncü sayfada ) Papa on ikinci Pi 

Türk - Amerikan ticareti 

ngi man rın resmi 
ne kadar indirildi?. 

Otomobillerde, radyolarda ve muhtelif 
makinelerde gümrük tenzilat nisbetleri 
Ankara, 9 a.a. -Amerika Birleşik Devletleriyle 5 mayıs 1939 tari .. 

hinde meriyet mevkiine girmek üzere 1 nisan 1939 da imzalanmış olan 
ticaret anlaşması tatbikatına başlanılmıştır. 
Mezkur anlaşma hakkında evelce iki muhtelif vesile ile vermiş olduğu

muz izahatı daha etraflı 'oir şekilde bir kere daha alakadarların nazarı 
dikkatine vazetmeyi faydalı buluyoruz. 

Yeni türk - amerikan ticaret anlaş• 

Yugoslavya Naibi 1 

masına nazaran, tarafeyn menşeli mal
lar gerek ithaHit ve ihracatta ve gerek 

1 sair bilcümle hususatta en ziyade mü-

Rrens Pol Markoviçle 
beraber Roma'ya gidiyor 

Yugoslavya Naibi haziran ayı 
başında Beri ini de ziyaret edecek 

Belgrad. 9 a.a. - Naip Prens Pol ve Prenses Olga, ltalya kıral 
ve kıraliçesini resmen ziyaret etmek üzere Roma'ya hareket et • 
ınişlerdir. Hariciye nazırı Markoviç Naibe refakat etmektedir. 

Belgrad mahfillerinde beyan olunduğuna göre, Naip Prens Pot
un İta)ya'yı ziyareti bunda·n daha birkaç ay evel tekarrür etmişti. 

Yugoslavya Naibi°Prens Pol 

Naib'e refakat etmekte olan harici
ye nazırı Markoviç bittabi italyan dev 
let adamlariyle görüşecektir. Fakat 
yeni hiç bir siyasi vesikanın imzası 

bahis mevzuu değildir. İki memleket 
arasındaki münasebetler 1937 Belgrat 
anlaşmasiyle dostluk ve iyi kom~u -
luk esasları üzerinde kati olarak is • 
tikrar bulmuştur. 

Berlin'i ziyaret 

Gene aynı mahfillerde beyan olun
duğuna göre, Naip prens Pol haziran 
başlarında Berlin'i resmen ziyaret e -
decektir. 

*** 
Berlin, 9 a.a. - (Havas) Yugoslav -

ya Naibi prens Pol'ün Berlin'e yapa
cağı hususi ziyaret resmi mahiyet al
mıştır. 

Ziyaretin tarihi henüz belli olma -
mışsa da kendisinin önünde yapılacak 
olan büyük askeri geçidin 2 haziran 
da yapılması tasavvur edilmektedir. 

saadeye mazhar millet muamelesi kay· 
dından istifade edecektir. Fazla ola • 
rak anlaşma, iki taraf ülkesine hini it· 
halde tenzilath gümrük resmine tabi 
tutulacak mallara ait iki listeyi ihtiva 
etmektedir. 

Gümrük reımi tenzilatı 

Anlaşmaya bağlı 1 sayılı liste Tür • 
(Sonu 7 inci sayfada) 

İspanya Milletler 
Cemiyetinden ~ekildi 

Burgos, 9 a.a. - Hariciye nazırı ge
neral J ordana, B. Avenol'e bir telgraf 
çekerek lspanya'nın Milletler Cemi • 
yetinden çekildiğini bildirmiştir. 

Neşredilen resmi bir tegliğe göre, 
lspanya'nm Milletler Cemiyetinden 
çekilmesini mucip olan üç sebep var
dır. 

1 - Milletler Cemiyeti, kendisine 
tevdi edilen vazifeleri yapmaktan a
ciz olduğunu göstermiş ve enternas -
yona! sükfma ve antanta yardımda bu 
lunamamıştır. 

2 - Milletler cemiyeti, bidayette -
ki hedeflerinden uzaklaşmış ve hir 
sulh aleti olacak yerde yalnız bazı d~v 
Jetlerin menfaatlerine hizmet eden 
bir müessese haline gelmiştir. 

3 - Milletler Cemiyeti, İspanyol 
meselesinde" tam bir muvaffakiyetsiz
lik göstermiştir. 

Çağrı 
x Büdce Encümeni bugün saat on • 
da toplanacaktır. 



insan ve kültür : 

Almanya ve İskandinavya 
memleketleri 

Roo1evelt'in meaajı ve buna ilitik sulhunu temin değil, Baltık'ta ko
olarak gönderilen memleketler lis - pacak bir harpte, ekseri Baltık dev
teai hatırlardadır. Alman hüküme- Jetlerinin Almanya'ya karı• taah
tinin bunu tikiben yapmıf olduiu hüt edecekleri vaziyeti pefİnen tea· 
anket, keza. Bu anketten sonradır bit etmekten ibarettir. Denebilir ki, 
ki, alman f&Dlelyeai, cevap nutku - teklifi kabul edecek ufak Baltık 
nu aöylemit ve bunun arkumdan devletleri için, bu bile bir kardır. 
da Baltık ve lakandinavya memle- Hiç olmazsa iki büyük komıudan 
kellerine bir aaldırmazbk paktı biç biri.min kendi aleyhlerinde bir 
teklif eylemiıtir. niyet ba&lemecliklerinden emin ola-

lakandinavya memleketleri, bu rak rahat uyku uyuyabilirle1'. Eğer, 
teklifi mütalea etmek Üzere, dün Baltık'ı dünyadan ve Baltık aulhu • 
Stokholm'da aralarında bir içtima nu dünya sulhundan tecrit etmeğe 
yapmıılardır. Bu içtiınam naad bir imkan olaa. Hakikat halbuki o mer
netice vereceğini yakında anlıyaca· kezdedir ki, hem Baltık dünyada
ğu:. Ancak, yaptığı bu teklif ile, Al- dır hem Baltık sulhu, bu yüzden ve 
manya'nm, bütün Baltık bölgesini zaruri olarak dünya aulh divalan 
kendialı için ihtilafsız ve tehlikNiz ile alakadardır. Bir umumi ihtilaf 
kılmak iıtediii aıikardır. Bu bölge- tehlikesi bat gösterince, bazan bü
de bir Sovyet Rmya'ya herhanei bir yük bir devlet, dinlemeden muahe
teklifte bulunmam•ıtır. Çünkü Po- de hükümleri haricine çıkar, bazan 
lonya'ya dahi, feshedilen mukave- da bit küçük devlet bir diğer büyük 
leyi bir diğeri ile yenilemeğe hazır devletin arzularma uymakla, keza 
olduğunu bildirmiıtir. muahede hükümlerini çıgnemiı o-

Görülüyor ki, çok taraflı ve "her- lur. Bir bölgede aulh demek, orada, 
kN için ıulb,. metodu ile daima iki en ufak harp ihtimalinin önlenmiı 
taraflı •e hep Almanya balumm- olması demektir ki, Baltık'ta yapal
dan sulha temin etmek metodu ara· ması teklif olunan bu değil, muay
amda, Almanya, bu defumda da yen devletlerin bitaraf kalmasına 
ikinci J'Ola yani kendi ıöriifünün mukabil muayyen bir devletle har
emrettiii 7olu tercih etmittir. Hele be ıirmek ıartının her zaman için 
bu Mferki .. ldırmazlık paktlan hazır tutulmasıdır. 
teklifinde, bütün bir bölıeye fimil Bundan dolayıdır ki, en iyi sulh 
bir anlafDUYa vanlacajım kabul et- ınetodu, hele bugünkü kan§ık ve 
memek, ilk bakııta imkansızdır. Fa· tehlikeli dünyada, istikameti her 
kat ikinci bakıtta ve teklif listesin- defasında "herkes için aulh" olan 
de ba liate7e dahil olanlar kadar anlatmalara karıı daha büyük bir 
baltddı bir büyik duletia ismi ıeç· temayül ve daha ameli bir anlaıma 
medili dütünülecek oluna, anlat- zihniyeti göstermektir. Ti. ki, her 
mama ameli kıymeti üzerinde ıüp- ıeyden önce, ortadaki ihtilAf, kavga 
he7e dipnemek kabil delildir. Biz- ve kin havası zail olsun. 
zat SoyYet Rm7a, aJDeD Almanya· Fakat bu demek değildir ki, Al
nın J'Olandan siderek (ki Kelloı manya tarafmdan Baltıklılara ya
paktmda Ye Milletler Cemiyetinde pılan teklif, sulh için tamamen fay
bulanmaaı ile buma uaaen yapmıf dasızdır. Teklifin faydalı tarafmı, 
aaydabilir) a.,.. Baltık devletlerine ona muhatap olanlar her halde biz
- Almanya hariç - aynı teklifi den daha iyi bilecekler ve onunla 
7apaa, netice itibariyle yani sulhun hem eluiksiz bir Baltık sulhu, hem 
müdafaası bakımından elde edilen de Avrupa sulhu arasında atılması 
nedir? Sarahaten, Almanya ile Rm- kabil ve bu muhtelif sulhlar arasm
ya arumda herhanai bir harp zu• da tearuz noktası bırakmıyacak o
hurunda diğer Baltık devletlerinin lan iltisak köprülerini, mukabil 
iki muharip devlete karıı bitaraf- tekliflerinde, belki de gösterecek
•-1-•---· mn afaz• etmeleri değil lerdir. 
mi? O laalde, yapılan teldlt ... .-.. ............. 

Yardımsevenler 

cemiyetinin teıekkürü 

Y arduns.vealer Cemiy~inden: 

Hasılatı yok ullara aarfedilmek üze 
re 6 mayıı cumartesi akpmı tertip e
dilen konserde bizlere hami suhule
ti daima oldui Kibi bu defa da göste
ren aziz Valimiz Bay Nevzat Tando -
ğan'a tetekkür ıçin kelime bulamıyo
ruz. Cemiyetimızce bir çok defalar sa 
bit olan yüksek şefkat ve hayırsever -
Jikleri ile bütU yardımseverlerin kal 
binde minnet ve şükran hisleri, bırak
tılar. Kendilerinden Cemiyetimizin 
saygı ve tetekk terinin kabulünü di
leriz. 

Halkevini ve sahnesini o gece için 
Cemiyete terk ederek en ince tefer • 
rüata kadar der hte eden Halkevi bat 
kanhiına aynı mınnet ve tilkran his
lerini taıımaktayız. 

Çağrı 
x Dahiliye Encümeni 10 - V - 1939 

çarpmba günü umumi heyet içtimaın
dan sonra toplanacaktır. 

x Milli Müdafaa Encümeni 10 - V -
1939 çarpmba günü umumi heyet iç
timaından sonra toplanacaktır. 

x Ziraat Encümeni bugün umumi 
heyet toplantısından sonra içtima ede
cektir. 

x Arzuhal Encümeni bugün umumi 
heyet içtimaından sonra toplanacak • 
tır. 

x Adliye Encümeni bugUn umumi 
heyetten sonra toplanacaktır. 

Ankaragücü Demirspor 
Cumartesiye kaqllaııyorlar 
Halkımızın at yarışlarını seyretme -

terine imkin vermek için bu hafta pa
zar günü 19 Mayıs Stadyomunda An -
karagücü - Demirspor kulüpleri ara -
aında yapılacak Milli Küme maçı bir 
gün eveline alınmıştır. 

Maliye Vekôletinde 
-

Nakiller taylnler 
ve lerf iler yaplldı 

Maliye Vekileti, tetkilatı mensup
ları arasında yeniden bazı tayin, ter
fi ve nakiller yapmııtır. Bunları aı • 
rasiyle yazıyoruz: 

N ahleJilenler: 

İstanbul varidat K. memuru Zeke -
riya Sezer Bursa varidat K. memurlu
ğuna, Van gümrük muhasibi M. Lut• 
fi Erdoğdu Rize gümrük muhasebe· 
ciliği muhasebe kitipliğine, Çorum 
tahsilat tefi Sabri Duran Bursa tahli
lat K. memurluğuna, İstanbul tahıil 
kontrol M. Ahmet Tevfik Demlrol· 
lu latanbul varidat K. memurluğuna, 
D.D.Y. Sirkeci muhaıebeıi memuru. 
Yusuf Bahadır Giray D.D.Y. maliye 
muhasebesi memurluğuna, D.D. Yol· 
ları maliye muhasebesi memuru Şerif 
Çamaş D.D. Y. Sirkeci muhasebesi 
memurluğuna, Milli emlak Müd. dak
tilosu Hayriye Atakan muhasebat U. 
Müd. daktiloluğuna, İstanbul muame
le tahakkuk şubesi tahakkuk memuru 
Rakım Ziya Sıradağ İzmir Bagdurak 
şubesi tahakkuk §efliğine, Bütçe ve 
M. K. U. Müd. Şube Md. muavini 
Muzaffer Akbıyık milli emlak Müd. 
muavinliğine, Milli emlik Müd. mu
avini kzettin Tekio Milli emlak Md. 
kontrolörlüğüne, Evrak müdürlüğü 

memuru Sacide Duru muhasebat U. 
Müd. memurluğuna, As. Fab. muhase
be Müd. mümeyyizi Celal Dumlu Ha
riciye V. Muhs. müdürlüğü mümey -
yizliğne, Hariciye Muhs. Müd. mü.( 
meyyizi Naim Giliairalı Oğlu As. 
Fab. muhasebe müdürlüğü mümeyyiz 
liğine. 

Terli edenler: 
Bütçe ve M.K. U. Müd. mümeyyi

zi Osman Olgaç, Muhasebat U. Mild. 
Ş. müdür muavini Sami Nenekli, Büt
çe ve M.K. Um. Md. mümeyyizi Niya
zi Özok, Tahsilit Müd. memuru Ali 
Sırrı Erim, Nafıa muhasebe Müd. me
muru Sacit Derbent, Safranbolu mu
hasebe kitibi Ömer Türkyılmaz Ev
rak Müd. lüğü daktilosu Asiye Meli
ha Türkoğlu, Evrak Müd. daktilOIU 
İsamil Uygun, Seyhan varidat kon
trol memuru Ali Raif Görgüllil, Amas 
ya hazine vekili Agih Kalay, Muha
__ ._,.. U ~ - D ~ Alır.a-~. 

GUmrilk ve inhisarlar muhuebt · Md. 
memuru İsmail Akçaylan, Nafıa in -
şaat muhasebesi daktilosu Münire 
Pekalman, Zat işleri muvakkat mils -
tahdemi Mustafa Cici, Tefti§ heyeti 
reisliği memuru Hakkı Umulu, Zat it
leri Müd daktilosu Ahmet GünaJ, 23. 
cü tümen muhasebecisi Yusuf Ziya 
Toprak, 33. cü tümen muhasebecisi 
Sait Piroğlu, İzmir müstahkem mev
ki muhasebecisi Cevdet Büyük Ayan, 
4. cü kor muhasebeciliği muhasebe ki 
tibi Refik Kara Elmas, 3. cü tümen 
muhı. muhasebe katibi Fehmi Dün -
dar, 61 ci tümen muhasebeciliği vez
nedarı M. Zihni Akel, Birinci piya
de tümeni muhasebeciliği veznedarı 
Baha Dikmener, Çanakkale müstah
kem M. muhasebeciliği veznedarı 

Mehmet Nuri Ural, Ankara mektep
ler muhı. muhasebe katibi Mehmet 
Baltacıoğlu. İstanbul gümrükler Bat 
Müd. muhasibi mesulü Kamil Avcı
oğlu, Rize gümrük muhasibi Halil 
Altay, Evrak Müd. memuru İsmet i
nan, Hususi kalem Müd. daktilosu 
Behiye Süngütak, Bütçe ve M. K. U. 
Md. memuru Günhan Orkan, Milli 
M.V. Hava muhasebe Müd. memuru 
Hasan Pulat, Milli M.V. Kara muhs. 
müdürlüğü mümeyyizi Ziya Bakırcı, 
Varidat U. Müd. mümeyyizi Sait Tü-

C. H. Partisinin Resim Lise muallim mektepleri ve orta mekteplerde 
müsabaka sergisi 

kapandı 
C. H. Partisinin yurt içinde &ezdir

diği muhtelif teıekkUllere mensup on 
ressamın hazırladığı eserlerin birin • 
ci resim müsabaka sergisi kapanmıı -
tır. 

Ankara Halkevinde bu dikka
te değer sergiyi on bet ,Uiı içinde 
(10.000) vatandq ıumit ve çok ali • 
ka gösterilmiıtir. Memleketimizin bü
yüklerinin güzel sanatlara karıı ver
dikleri büyük ehemiyet bu sergilerin 
günden gilne çogalıp tekimUl etmeıi
ne yardım edecektir. 

Milli Şefimizin bilhaua bu sergiyi 
ziyaretleri memlekette güzel sanatla
rın inkipfını kolaylqtıracak olan bu 
çeıit kültür hareketlerine btlyük all
ka gösterdiklerine bir delildir. 

Bu sergiye on ressam 116 eserle ig
tirak etmittir. Partimiz tarafından 
tegkil olunan jüri heyeti bu on reı -
samın en muvaffak eserlerini intihap 
ederek nakdi mükif at verilmesine ka
rar vermittir. 

Her sene Partimiz tarafından gez -
dirilecek olan sanatkarların eserleri 
sergi halinde teıhir edilerek hem hal
kın güzel sanatlara kartı olan sevgisi
ni arttırmak ve bu suretle de sanat
karları mUklfatlandırarak teıvik et
mek gayedir. 

Bu serıide teıhir edilen bütün e -
serler Partimiz tarafından gil%el bir 
albüm halinde bastırılacaktır. 

Bunlar araaından müklfat kazanan 
eserler kırk Uç tanedir. 

Amerika' dan muayyen malları -
mıza mukabil ithalat 

yapılamıyacak 

Kalay, bakır gibi muayyen bazı 
türk mallannın ihracı mukabilinde ya 
bancı memleketlerden ithalit yapıla -
bileceği hakkındaki kararname bük -
müne göre Amerika Birletik devletle-
ri hükUmetinin istifade ettirilmemesi 
kararlqmııtır. Yalnız 9 mayısa kadar 
takas tetkik heyetlerince tescil etti -
rilmit olan bu tekildeki muamelelere 
ait talepnamelerin hükümleri mahfuz 
kalacaktır. 

7 ,.._ v-ı--.u. MUd. J'uaa•··---~ 
hat Kemal Yalkut, Çankırı tahıil kon-
trol memuru Adil İsfendiyar oğlu. 
İmıir tahıilit kontrol memuru Rem
zi Danasoy, lıtanbul muamele vergisi 
hesap mütehu11sı Eıref KalfL 

Y enitlen ttl)'in olananlar: 
Lise mezunlarından Fethi Utku D. 

D.Y. Adana muhuebeıi memurluiu
na, Hukuk mezunlarından Nuif U
çak Daday huine vekllliline, Mual -
Hm Refik Erollu 23. cU ttlmen mu -
hasebecllili muhuebe kltlplillne, Si
lifke d&va vekili Ahmet Akdemir Si
lifke hulne vekillillne, Denbbank 
heaap K. memuru Ahmet Tevhit Naç
çar İıtanbul muamele V. heaap mü -
tehaıııılıltna, İlk mektep mesuııu 
Rıdvan Anlan Ankara mektepler mu 
huebeclllli Muh1. kltlplillne, Orta 
mektep mesunlanndan Süleyman Sır
rı Soydem Buna siraat mektebi mu -
huipliline, Orta mektep mesunlarm
dan Ali Rıza Çatın Alp 1ıtanbu1 zi
raat mektebi muhuipliline, Mülkiye 
mezunu ve Ankara Def. ıtajyerl Mu
zaffer Baybek bütçe ve M. K. U. MUd 
ğU mümeyyizliğine, Canik tuzlası me. 
Cemal Tankal Çorum tabsilit ıefliği
ne, Erefli hazine vekilliğinden müs -
tafi İzzet Cemal Kiplr Çumra hazi
ne vekilJifine. 

Ders kesimi ve imtihan 
günleri tespit edildi 

Lise ve orta mekteplerle, muallim mekteplerinin 1938 - 1939 des yılı, 
ders kesimi ve imtihanların yapılacağı günler ile 1939 - 1940 ders yılın
da kayıtların başlıyacağı ve bütünleme imtihanlarının yapılacağı zaman· 
lar Maarif Vekaletince teibit edilmiştir. imtihan sualleri Maarif Veka -
letinden mekteplere gÖnderilecek, olgunluk imtihanlarının hangi gün 
lcrde yapılacağı da ayrıca alakalılara bildirilecektir. 

Da• kesimi ve imtihan 
bQ§langıcı 

Muallim mekteplerinin, orta mek • 
teplerle liselerin birinci ve ikinci sı -
nıflarında 31 mayıs 1939 günü dersler 
kesilecektir. Liselerin üçüncü sınıf -
larında sözlüye kalanların isimleri 3 
hazirandı\ ilan edilecek ve 7 haziranda 
sözlll imtihanlarla dişardan liseyi bi -
tirme imtihanlarına girenlerin imti -
hanlarına başlanacaktır. Muallim mek
tepleri, orta mekteplerle liıelerin bi
rinci ve ikinci sınıflarında sözlüye ka
lanlar ilan olunacak ve 12 haziranda 
ı6zlü imtihanlarla, diprdan orta mek
tep bitirme imtihanlarına ve orta mek
tep mezuniyet imtihanlarına girenle -
rin imtihanlarına başlanacaktır. Lise -
lerin üçüncü sınıflarının sözlü imti -
hanları, dıprdan liseyi bitirme imti -
hanlarına girenlerin imtihanları 17 
haziranda, muallim mektepleri, orta 
mekteplerle liselerin birinci ve ikinci 
sınıflarının sözlü imtihanlariyle dı -
prdan orta mektep imtihanlarına gi -
receklerin imtihanları ve orta mektep 
mezuniyet imtihanları 30 haziranda 
bitirilecektir. Liselerin üçüncü sınıf -
larının olgunluk imtihanlariyle lise 
mezuniyet imtihanlarına gireceklerin 
imtihanları 19 haziranda başlıyacak ve 
30 haziranda bitirilecektir. 

Talebe nam%et kaydına 
bQflanmcuı 

Lise ve orta mekteplere alınacak pa
rasız yatılı talebenin müsabaka imti -
hanları, muallim mektepleri, orta mek 
tepler, liselerin birinci ve ikinci sı -
nıflannın bütünleme ve engel imtihan 
lan, orta mekteplerin son sınıflarının 
sözlü, dıprdan bitirme ve mezuniyet 
imtihanlarına ve liselerin son sınıfla -
rının bütünleme ve engel imtihan)arı -
na 1 eyllllde başlanacaktır. Liselerin 
son sınıflarının imtihanları 8 eylüldP. 
puwsus-yatnı~iiialUiilıÜI imti -
hanları 5 eylülde, muallim mekteple
riyle, orta mektepler, liselerin birin -
ci ve ikinci ıınıflarının bütünleme ve 
engel imtihanları, orta mektep bitir • 
me imtihanlarına dişardan girenlerin 
imtihanlariyle meı:uniyet imtihanları 
15 eylülde bitirilecektir. 

Liselerin son sınıflarının mezuniyet 
imtihanları 9 eylülde başlıyacaktır. 
Liselerin ıon sınıflarının olgunluk im 
tihanları 18 eylülde bitirilecektir. 

Maarif V ekileti, derılere bqlana -
cak gilnleri ayrıca tesbit ederek mek -
teplere bildirecektir. 

Maarif V ekileti Okulapor 
adiyle bir gazete çıkanyor 

Maarif Veklleti, Okulspor adiyle 
bir pzete çıkarmıya karar vermiıtir. 
Guete ayda bir çıkacaktır, Gazete 
bir ay içinde okullardaki ıpor hare -
ketlerlni bildiren ve bu arada talebe
ye spor sevgisini •tılıyacak yazılar ya
ucaktır. 

Kocaeli mektupçuluğu 
Açık bulunan Kocaeli mektupçulu -

ğuna latanbul vilayeti seferberlik mü
dürlüğü memurlarından B. Nuri Kor
gan tayin edilmiştir. 

Hararet Diyarbak1r'da 
29 dereceye çıktı 

Dün ıehrimizde hava az bulutlu geç• 
mit, rüzgar garpten saniyede bir met• 
re kadar hızla esmiştir. En yüksek ısı 
28 derece kaydedilmiştir. Yurtta hava, 
Trakya, Kocaeli bölgeleriyle orta A -
nadolu ve Ege'nin tim.al kısımlarında 
bulutlu, Karadeniz kıyılarında da bu
lutlu ve yer yer sisli, diğer bölgelerde 
açık geçmittir. Rüzgarlar Akdeniz kı
yıları, cenup doğusu ve doğu Anadolu
da cenuptan saniyede 5, diğer bölgeler 
de timalden saniyede en çok 7 metre 
kadar hızla eamigtir. En yüksek ısılar 
Eskiıehir, İalahiye ve Siirt'te 28, Ba
lıkesir, Nazilli ve Dlyarbakır'da 29 de· 
recedir. 

Ça rpı_şması yüzünden 

italyan vapuruna 

haciz kondu 
İstanbul, 9 (Telefonla) - Ereğli • 

den Çamlıya gitmekte olan İstikbal 
vapuruna Citta Bergama vapurunun 
çarptığı haberini dün vermigtim. Öğ· 
rendiğime göre İstikbal vapuru sa -
bipleri bu hadise dolayısiyle italyan 
vapuru ee~ti:l:nn' p.ıvt.C9t.u vuuı,ı.,. 

ve ~ h•hJneda hads kararı da al
mışlardır. Tahkikat sonuna kadar i -
talyan vapuru limanda hacb altında 
bulunacaktır. 

B. liiffi K1rdar geliyor 
İstanbul, 9 (Telefonla) - Vali ve 

belediye reisi B. Lutfi Kırdar bu haf
ta sonunda vilayet ve belediye bütçe
siyle, Belediyeler bankasından alına
cak beş milyon liralık istikraz muka
velesini ve bu para ile tahakkuk etti
rilecek imar programını Dahiliye Ve· 
kaletine tasdik ettirmek üzere Anka
raya getirecektir. 

Gümrük k~alc~ıhlı 

Garp musikisı n tanınmıı üstatla
rından Liko Ama , Davit Zirkin, Ed· 
wart Zuclanayer ve Walter Slöuinge
re gelince göatermit oldukları feragat 
ve hayırseverlik e, insant hislerin ken 
dilerinde Ankarahları hayran bırakan 
sanatları kadar yüksek olduğunu te -
baril% ettirdiler Aziz sanatkirlara 
YardUD1Cvenler Cemiyetinden ıon -
ıuz saygı ve tet kkürler. 
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mandanberi Tophanedeki Ford fabri
kasında birikmiş olan otomobil mal
zemesini hurda §eklinde göstermek 
suretiyle tenzilatlı &Umrük resmiyle 
memlekete ithal eden firma hakkında 
yapılmakta olan kaçakçılık tahkikatı 
ikmal olunmuştur. Hadisenin suçlusu 
üç kişidir. Yirmi bir kigi de phit o
larak dinlenmiıtir. Bu eıyadan piya
saya satılan miktar yilz ton kadardır. 
Bunun 45 ton kadarı bulunmuıtur. 

Vilayetler bü~elerlndeki 

kültür tahsisatları 

Vilayetlerin mevcut ilk tahsil mek -
teplerini muba ua edebilmeleri için 
biıdcelerine im in niıbetinde tahsisat 
koyabilecekleri ve mali vaziyetleri dar 
olan vilayetleri de bugünkü vaziyeti
ni muhafaza etmıye gayret aarfetme -
leri alikalılara ldirilmittir. 

Eroincilerin tahkikatı 

Dünkü sayımı da 1stanbul'dan An· 
kara'ya eroin get rerek utan bir kaç 
phsın yakalandı ını ve Cümhuriyet 
müddeiumumil ne verildiklerini yaz 
mııtık. 

Adliyece yapılan tahkikat netice -
ıinde aııl bu iti yaptıkları anlatılan 
Yahya Kemal ve Sami tevkif edilmit -
lerdir. Yalnız, bu tahkikat sonunda ü
serlerinde eroin ve afyon çıkan suçlu -
Jann daimt ve toplu olarak beraber ça
lıttıkları antaııtamamııtır. Binaena -
leyh bunlara bir ıebeke ve çete vaafı 
verilecek taraflan da görillememlıtir. 

Koridor ! 
Siyasi hadiseler, bazan, bir ta

kım kelimelere, bir takım eıyaya 
§Öbret veriyor: Münib görüşmele

rinin Çemberleyn'in ıemsiyesine 
getirdiği §Öhret gibi. 

Son günlerde Bay Hitler'in söy
lediği nutka Albay Belc'in verdiği 

cevaptan sonra da "koridor' ıöh
ret kazanmalctadır. 

Gazetemizin dünkü &ayısında 

"Ulus postası,, sayfasında çıkan 
bir fransız karikatürü ile ıu lejan
dı görmüş olacaksınızdır: 

"İk: mimar arasında : 
- Planın çok güzel ama, korido

ra neye bu kadar ebemiyet verdin? 
- Milfterim polonyalı da onun 

için .... ,. 
Bundan birkaç seae öau de ge

ne bir baıka koridor hiHye&i orta
lıkta dolaıırdı : 

Bir alman genci polonyalı bir dil
bere giSnOI vermiı ve nihayf't ıa.la 
evlenmeğe karar vererek babasına 
başvurmuş. Müstakbel kaynata bu 
izdivaca muvafakat etmiş. Bunun 
Uurine alman genciai11 poloayalı 
kızla evlenmesi ve kaynatasının e
vinde oturması kararlqır gibi o-

lurken müstakbel damat, kendisine 
verilen odaları kMi görmiyerelt: 

- Koridoru da isterim de iste
rim ! 

diye tutturmuı ve iı bozulmuıl 
Koridor gene §Öhretini arttırı

yor. - T. 1. 

LoyJ Corc cuker I 

Saçmm, bıyıimın rensme •e 
nüfaa kaiıdmdaki ilerlemit J&fl• 
na rafmen eski insiliıs bapekili 
Loyd Corc'un inl(iliıs orduauna ... 

ker olarak kaydedildiiiai ıuete
ler yazıyor. 

Bu haberi öirenen bil' tanıclı

fnmz ı 
- Bunda hayret edilecek ltir 

taraf yok, dedi, büyük harbi o 
yapmadı mı? Harpten sonra ... 

kerlik necl~n yapmum 7 

Aiı.z ıapırtı .. ! 
155 milyon dolara mal olan 

Nevyork sergisi hakkmda mahi
mat Yeren bir yazmın ikinci bat
bfl fÖyleclirı 

"Bu ısenıin harikalar yuvaaı
nm lokantalarmcla a7111 1&atte 
250,000 kiti birden yemek yiyor." 

Ba iki yila elli bin kitinin atız 
fapntnım ... u filme, pllta al· 
mak, yahat radJ'O ile •ermek l'a• 
rabet meraklıaı amerikalılarm, 
acaba, akıllarından ıeçmİJ'Or mu? 

Suya ve riite Jair/ 

lataalnal ... et.ıeriacle t*rin 
ait m...aeai 7..W- almencli. 
Ba bahain ilk k•.,.ıdata " 7a· 
zıldıiı uralarda aüt çocala olan
lar, bqiin, ilıtimal ki, tekaütlük 
müclcletini dolclarmutlardır. 
· - Süte au karqbnlmaım! 

Eski dava bu idi. 
O zaman mizah muharrirleri 

inana fÖyle cevap verirlerdi: 
- Bizim sütçüler süte su kant

tırmazlar, suya aüt kanıtırırlarl 
Şimdi, yeniden siit davasının a

levlenmesine· süte ıu deiil, zehir 
kanıtmlması sebep olmuttur. 

Bu vaziyet kartısında: 
- Aman zehir karııtırılmaaın 

da istedikleri kadar ıu kanttır
smlar 1 

diyecek nüktedanlar, biJmem, 
çıkar mı? 

Y alnı• ıu var ki süte ıu karıı
hrmak meselesinin sade bize mah
ıuı bir dert olmadıimı tu İngiliz 
fıkrası da 1röaterir: 

"Yeni evlenmit bir çift birkaç 
doatlanna bir aktam yemeği ver
meie hazırlanmaktadırlar. Er
kek, ıenç kanama, kokteyl'in na
sıl yapıldığını, içkilerin na•ıl çal
kalanıp biribirine karııtınlacağı
m anlatmak isteyince kadm ıu 
cnabı Yeriyor: 

- Anlatmana lüzum yok aev
silim, bundan önce hiç kokteyl 
yapıp t6rlü içkileri biribirine ka
nıtırmadDD aına babam sütçü 
'di.,, 

Denizbank perıünel tefliii 
İstanbul, 9 (Telefonla) - Deniz -

bank personel şefi Kemal vekilet em 
rine alınmııtır. Bu vazifeye 'imdilik 
muavini Celil vekalet etmektedir. 

inhisarlar Umum Müdürü 
ıeliyor 

İstanbul, 9 (Telefonla) - lnhiaar
lar bütçesi etrafında temaslarda bu -
lunmak üzere Umum Müdür B. Halet 
Taıkıran Ankara'ya hareket etti. 

Kıral Zoso abideye bir 
çelenk koydu 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Eski Ar
navutluk kıralı Zogo bu sabah saat 
on bir buçukta maiyetiyle Taksim 
meydanına giderek cümhuriyet ahi -
desine bir çelenk koymuıtur. 

Profesör Fuat Köprülü 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Sorbon 
Oniverıiteıi, tilrk edebiyat tarihi pro
feıörü B. Fuat Köprülüye fahri dok
tor payesi tevcih etmittir. 



10 - 5- 1939 

DIŞ POLiTI KA 1 ! 
.................................................. .. 
--··"il il il il 1111 il "il 11111 1111 il llUJ 

Almanya ve Baltık 
devletleri 

~merika cümhurreisi Roosevelt 
g~' ayın orlaa~d8: Hitler'c ve Mu. 
solını ye yolladıgı bır mesajda otuz 
kadar Avrupa devletine tec:avü 

. ki . d • z et-
mıyece erıne aır teminat ve 
w h 1 rme -ge azır o up olmadıklarını 

Hi 1 sor-
muıtu. ter, niaanm yirmj ._. 

. . - - . seıu-
zıncı gunu verdıii çok uzun b. 

t R l 
. ır ce. 

vap a ooseve t'm teklifini r dd 
ki b ber e et-

me e era ' kendilerini l ht·k 
d .. d I e ı e

e goren ev etlere, müracaatlann. 
da, ayn ayrı garanti verıneg· e h 
ld w b·ıd· • azır o ugunu ı ırnuıti. Birkaç -

·...ı b · l h gun-uen erı ge en aber1ere bakıl 
olursa, alman hükümeti d ~cak 

·· · k ' a eını te-cavuz mısa tan imzalamak .. 
tık h 'll . d . •çın Bal-

aa ı e.nıı ekı devletlere . 
lerde bulunmuıtur. teklıf-

Bu memleketler hakik • • 
srup te§kil etmektedirler· atte ıkı 

1 -İsveç, Norv .. r D : 
F . 1 d. , -n anımarka ve 

an an ıya dan terekk .. 
kandinavya gnıpu. up eden ls-

~ - _Estonya, Letonya ve Litvan 
ya dan ıbaret olan fark" B 1 • 
letleri. 1 a bk dev-

Bunlardan birinci . . 
lalleri ve mülk" gtupun ıatik-

ı tamaınlıklan daha 
masundur. Bunlann b. 
Belrika'nın ve 1 . ıtarafhklan, 

:r avıl!re' · b. 
lıklan gibi b 1 '!' nın ıtaraf-

eYne nuleJ · 
na almnuı olrn ki garantı altı-

arna a her b .. 
takbel harpte b•t f a er, mus-
. . ı ara kal 1 ih 
tımalı galipt· N rna an -

ır. asıl k 0 1 N ver ve D . ı svcç, or-
:r anımarka bü .. k 

taraf kalnuılardı. yu harpte bi-

Bu züm~ni ·. 
mak için Al n ıbmadını kazan-
land ad ı nıanya geçenlerde A

a aruun tahki · 
muıtur. Balt k d .. rnıne razı ol-

ı enızınde t ··k ehemiyeti h · I s rateJı 
aız o an bu d t h ten evel R , . a a ar arp-

h uaya nın elınde idi. Ruaya 
te'1.. ::~:kabdanl elini kolunu çektik-

un arın rn" lk' · •. rinde Finlandi . u ıyeti uze-
ihtilaf çıkını Ya ~le lsveç arasında 
d·ı 

1 
. §b. Nıhayet tahkim e

ı rnerne erı r 1 
IA d. , §ar ıy e adaların Fin-
aıı ıya ya terk d·ı . 

ıd e ı mesıne İsveç ra-
zı o u. Şi d' b 
beti nı. 1 .cynclrnilel münase-

b l
er gergı.n bır safhaya girince 

un arı tahk. w ' . un etmege karar ver-
nuı ve lııveç'in de muvafakatini al-
rnıı~r: ~akat tahkimatın yapılabil • 
hlesı ıçın buna Almanya'nın da ra
xı olrnaaı l&aımdı. Geçenlerde Al
~anya muv fakatini venni§tir. Bu 
Jest İskandinavya memleketlerini 
memnun bırakmııtır. 

2 -:- İkinci grupu teıkil eden dev
letlenn dahili vaziyetleri sağlam 
olmadığı gibi harici münasebetleri 
de aagwl b. 
Al am ır temele dayanmaz. 

!"anya bunlar araamdan Litvan
yaJ~ geçenlerde tazyik ederek Me
m ~ almııtı. Daha evel de- ayıu 
tazyık altında Litvanya M l .. 

· d k'. . eme u· 
zenn e ı ıddıalarından p 1 l h. • o onya e-
ıne vazıeçmııti. Bu d f At 

d . e a manya-
nın a emı tecavüz Paktı . 1 ak 
• • ._ • ınıza a.m 
ıçın te .. lıf yaptığı devi ti 
d u e er araaın • 

a tvanya yoktur. Belki de Al
manya Meme1'i ıeri ald w 

b d ı 1 
. ıgı zaman 

u ev et e bır adem'ı t .. ' · ecavuz pakb 
ımzaladığı için. Fakat Al d' • .k. d manya ı-
ger ı ı evlete, Letonya v E l 
Y ' • e ı on-

a ya yenı teklif yapmıttır. 
Baltık memleketlerinin bu al 

man teklifini naaıl kabul ed ki : 
mel Am de ilair. . ece erı 

• 8 - -•ınav upu-
nu t~ıkıl eden devletlerin d,··1 k'. 
1 ·· •· 1 n u sa
~· g~nu ıtokholm'da içtima ederek 
dır . arar vermeleri mukarrerdi. Son 
b~k~kaya kadar bu karar hakkında 
ır •ber gelmemiıtir. 
Alm~nya'nın bu hareketi, anla· 

tı.lıyor kı tecavüzü önlemek . . 1 
g lt h"k ıçın n
t ı ere .. u Ümeti tarafından yapılan 
efebbuae karıı ınukabil t db. d' V ~ b e ır ır. 
e eger u alman leııebb ·· .. f fak "' usu muva -
. • oluraa, Polonya'yı tecrit etmek 

~ıbı bir netice verecektir. Bu teklif 
ıt~i~lma~ diplomaıisinin istihdaf et· 

ı 1 yegane değilıe de en ehemiyetli 
gaye ıüpheaiz budur. 

A. Ş. ESMER 

Tokyo'da büyük 

bir yangın c!!{u 
Tokio, 9 a.a. - Bu sabah Tokio ci

varında bir selluloid fabrikasında in

filtık olmuş ve yangın dehşetli suret

te bUyüyerek 9 büyük ve 40 kadar da 
kUçük atelye yanmıştır. Yangın ton _ 

!arca eter'i ihtiva eden bir depoya da 

~irayet etmek teklikeaini göstermiş 
ıse de ateı mev.zileştirilmiştir 

Ölenlerin sayısı henüz belli değil • 
dir. 

Ölenler, yaralananlar 

Tokyo, 9 a.a.-Bu sabah bazı fabrika
ları tahrip eden infilakın bilançosu 
§udu!': 11 ölü ve 99 ağır olmak üzere 
251 Yaralı. Bazılarına göre, yangına 
bir sigara, diğer bazılarına göre de 
magnizyom fabrikasından çıkan kı -
vılcım sebep olmuştur. 

D. 0 N Y A H A. B · E R L E R İ . 
. . 

Danzig meselesini hal 
. . 
ıçın 

Papa bir konferans 
toplamak istiyor 

Papa lngiltere, Almanya, Polonya, Fransa 

nezdinde teşebbüslerde bulundu 
(Başı ı. inci sayfada) 1 kilde halli lehindeki teşebbüsüne 

günü Hitler'le yaptığı mUtakat esna- "müsbct bir şeki!~~ .. cevap ve:ıniştir. 
sında, Ribentrop'u, yakında Roma'ya Papa'nın sarfettıgı gayretlenn boşa 
gelerek görüşmelerine . devam ctmeğe gitmesi ih~imalini~ kuvetli ?lduğu 
davet cylmiştir. aynı mahfıllerde soylenmcktedır. Bu-

Bu davtin kabul edilip edilmediği nunla beraber, bu mahfillerde, yük -
henüz belli değildir. sek ahlaki emell~r~ istinat eden bu 
v atikan' a göre J avetin mahiyeti gayretler sem patı ıle karşılanmakta-

Vatikan, 9 a.a. - Vatikan'ın iyi dır. 
malfimat alan mahfilleri, Papanın beş 
devleti Vatikanda bir içtima<! davet 
ettiği hakkındaki haberlere hiç bir 
kıymet atfetmemektedir. 

Gerçi Papa dünya barışına her za
mandan ziyade alaka göstermekte ise 
de, gerek bu alaka gerekse vatikanın 
dışarıdaki mümessillerini sevk ve il
ham eden umumi direktifler vatika
nın normal diplomatik faaliyeti çerçe
vesinden dışarı çıkamamaktadır. 

Bu mahfillerde bildirildiğine göre, 
bazı papalık mümessillerinin son gün 
lerde bulundukları yerlerin hükümet· 
lerine yaptıkları görüşmeleri bu za
viyeden mütalea etmek icap eder. Bu 
mümessiller Papanın halen Avrupa
daki ihtilafların muslihane vasıtalar
la ve karşılıklı anlayış ruhu dairesin
de halledildiğini görmekle bahtiyar 
olacağını bildirmişlerdir. 

Göring•in .seyahati 
Sanremo, 9 a.a. - Alman hava na -

zırı mareşal Göring bu sabah saat 9 
da Huarascon vapuru ile hareket et • 
miştir. Göring. lspanya'da Valancia
da kısa bir tevakkuftan sonra seyaha
tine devam ederek Hamburg'a gele -
cektir. Söylenildiğine göre Göring, 
Franko ile görüşecektir. 

Hareketinden evel general Richto -
fen tayyare ile Bcrlin'den gelerek 
kendisine mülaki olmuş ve uzun müd
det görlişmüştür. 
Almanya müspet cevap verdi 
Berlin, 9 a .a. - Görin'in Akdeniz 

seyahati hakkında Berlin'in siyasi 
mahfilleri büyük bir ketumiyet gös -
tennektedirler. Aynı mahfillerde İs -
panya'nın İtalyan - Alman ittifakına 
girmesi ihtimali imkansız addedilmek 
tedir. İyi haber alan mahfillerde söy
lenildiğine göre, Almanya papanın 

Polonya meselesinin müslihane bir şe 

Danzig hakkında Almanya'nın 
fikri 

Londra, 9 a.a. - Times gazetesinin 
Berlin muhabirine göre, alman idare -
cileri çember siyasetinin akim kaldığı
na alman milletini inandırmaya çalış
tırmakta ve diğer taraftan Polonya 
hükümetinin harekatını büyük bir dik 
katle takip etmektedir. Berlin hükü • 
meti icabeden tedbirleri almadan evel 
Varşova'daki alman büyük elçisinin 
raporunu bekliyor. 

Keza alman hükümetinin kararı, şi -
mal devletlerinin yani Finlandiya, İs
veç, Norveç ve Danimarka'nın Memi 
tecavüz paktı hakkında Almanya ta -
rafından yapılan teklife verecekleri 
cevaba da bağlıdır. 

DUn akşam iyi malUmat alan bazı al· 
man şahsiyetleri, şimal devletleri Al
manya'nın teklifine cevap vermeden 
evel Almanyaca Polonya'ya karşı hiç 
bir harekete girişilmiyecektir. 

Şimal devletlerinin vaziyeti 
Stokholm, 9 a.a. - Şimal devletleri 

hariciye nazırlarının konferansından 
sonra resmi bir tebliğ neşredilmiştir. 
Tebliğde §imal memleketlerinin Oı

lo deklarasyonuna sadık ve bu suretle 
gruplar haricinde kalacaklarını ve 
bir harp vukuunda da bitaraf kalmak i
çin ellerinden geleni yapacakları bil
dirilmektedir. 

Şimal memleketleri mUnf eriden ve
ya müşterek bir surette az çok genit 
ademi taarruz paktları sistemine işti
rakdeki faydayı bu itibarla tetkik et
mişlerdir. 

Şimal memleketleri kendi memleket 
lerinin iistünlüğünü ve bitarailığı di· 
ğer devletler tarafından garanti edil· 
mek istendiği takdirde bunu memnuni 
yetle sellmlıyacaklardır. 

1 Kıral Karol'un 
İhtiyat zabitleri 
nümayiı yaphlar 

Roma, 9 a.a. - Via İmpcro'da ya
pılan muazzam askeri geçit resmin
den sonra geçitte hazır bulunmuş o
lan 30 bin ihtiyat zabiti Venedik mey· 
danına giderek Venedik sarayı önün
de toplanmışlar ve Duçeyi alkışlamış
lardır. Muazzam bir halk kütlesi de 
V enedik meydanına tehacüm t-tmiş ve 
alkışlarını ihtiyat zabitlerinin alkış· 
larına karıştırmıştır. 

Duçe, Vcnedik sarayının balko
nundan bir iki söz söylemi§ ve ezcüm
le şöyle demiştir: 

" Silahlarımızın kuveti şüphesiz 
ki muazzamdır, fakat kalblerimizin 
vermiş olduğu karar daha muazzam -
dır. Vakti gelince bunu isbat edece -
ğiz.,, 

Bu sözler, ihtiyat zabitlerinin ve 
halkın şiddetli alkışlariyle karşılan -
mıştır. 

Duçe hakkında yapılan tezahürat -
tan sonra 30 bin ihtiyat zabiti ile halk 
kütlesi, kıral sarayının önündeki mey 
dana doğru yola çıkmışlardır. Faşist 
fırkası genel sekreteri B. Strace tle 
ihtiyat zabitleri cemıyeti reisi sıfa -
tiyle bu meydana gitmiş bulunuyordu. 

Kıra!, imparator B. Strace'yi ve ihti
yat zabitleri cemiyeti zimamdarlarını 
çağırtmıştır. Halkın alkışlarına ce
vap veren kırat, imparator, yalnız ba
şına balkona çıkmış ve bu çıkması 
halk arasında büyük bir coşkunluk u
yandırmıştır. 

Müteakiben balkona hükümdarın 
yanına dilk de Spoletc, B. Strace ve 
ihtiyat zabitleri cemiyeti riyasetine 
mensup iki general gelmişlerdir. Al
kışlar beş dakikadan fazla devam et
miıtir. Hükümdar, yeniden balkona 
~ıkmak mecburiyetinde kalmııtır. 

bir nutku 

Romanya bütünlüğünü 

muhafazaya 

azmetmi_ştir 

Bükreş, 9 a.a. - Rador ajansı bil· 
diriyor: 

Kırat ikinci Karol, hanedanın mü
essisi olan birinci Karol'un heykelini 
açarken, söylediği nutukta ezcümle 
demiştir ki: 
"Kıral birinci Karol tarafından te· 

sis edilen Romanya, bizden aonrakile· 
re olduğu gibi bırakmaklığımız lazım 
gelen bir mirastır. 

Biz ait olanı muhafaza ve tarsin 
etmek istiyoruz. Romanya mutlak su· 
rette milsalemetperverdir. Est:rini ba· 
rış içinde inkiııaf ettirmek istiyor. 
Fakat bütilnlUğU ve iıtiklatlni de mu· 
hafazaya azmetmiı bulunmaktadır . ., 

Baıvekil Kalinesko da modern Ro
manya'nın ~nisi olan kıral birinci 
Karol'un şahsiyetini tebarüz ettirmiı 
ve müteakiben askeri kıtaların muaz
zam bir geçit merasimi yapılmıttır. 

Merasimde veliaht, mUlki ve aske
ri saray erkinı, hükUmet ve kordip • 
lomatik azası ve kalabalık bir halk 
kütlesi hazır bulunmuıtur. 

Kıral ve veliaht hararetle alkış
lanmışlardır. 

-
Von Ribbentrop Münih'e döndü 

Berlin, 9 a.a. - Von Ribbentrop 
öğle üzeri Münih'e gelmiıtir. Muma
ileyh, bugün ya Münih'te veya Berch
tesgaden'de Hitlcr tarafından kabul 
edilerek kont Ciano ile yaptığı mü. 
Iakatın neticesini bildirecektir. 
Nazır yarın akşam Berlin'de bulu· 

nacaktır. 

Dük Jö VinJsor 

Dük dö Vindsor 

Siyasi liderler; 
sulh vazifesine 
davet ediyor 

Verdun, 9 a.a. - Verdun muharebe 
meydanını gezdikten sonra dük dö 
Vindsor Amerika'ya hitabell radyoda 
irat ettiği bir hitabede bilhassa de
miştir ki : 
"- Nefsime cebrederek ihtiyar et

miş olduğum sükutu bugün ihlfll ede
rek bilyük harbin eski bir muharibi 
sıfatiyle, insanlığın bir daha bu kadar 
zalimane bir tahrip cinnetine müpte -
lfi olmamasını hararetle temenni etti
ğimi beyan ediyorum.Ahalisi harp is
tiyen bir tek memleket mevcut olma
dığına katiyen kaniim. Beynelmilel 
mütekabil anlaşma daima kendiliğin
den husule gelmez. Bazan onu ara
mak, onun için milzakereye girişmek 
lazımdır. Siyasi gerginlikler, ihtilaf 
halinde bulunan taleplerin halline 
medar olacak olan bu hüsniniyet ve 
fedakarlık zihniyetinin zayıflamasını 
intaç eder. Arkadaşlarımızla iyi ge
çinmek için ferden yapmağa alıştığı
mue ıeyleri beynelmilel sahada yapa
madığımızdan dolayı medeniyetin 
harap olmasına mı sebebiyet verece
ğiz? Mazide çıkan siyasi ihtilafların 
mahiyeti ne olursa olsun hıırpten iç
tinap etmenin yüksek chcmiyctini bü
tün zimamdarlara muslihane bir hal 
çaresi bulmak üzere yeni gayretler 
sarfetmelerini cmreylemektcdir. Bey
nelmilel bayişi, emniyeti ihya etmek 
tasavvurunda bulunanların yalnız bir 
frarrsız, bir italyan, bir alman, bir a
merikalı veya bir ingiliz olarak değil 
iyi bir dünya vatandaşı sıfatiyle hare
kete geçmeleri lazımdır. Bunlar ken
di milletleri için menfaati hepimizin 
mensup oldu~.u büyük dünya cemaa -
tinin menfaatinde aramalıdırlar. Son 
harpte ölenler namına, yaşıyanlar na
mına, §imdiki gençlik namına siyasi 
liderleri bu vazifenin ifasında azım 

göstermeğe davet ediyorum. Herhan
gi bir hükümetin kendi milli siyase
tinde elde edebileceği en büyük mu
vaff akiyet, insanlığı bugün tehdit e
den milthiş Akıbetten kurtarmanın za
feri kargısında hiç kalır.,, 

Milletler Cemiyeti 
Sıhat Komitesi 

faallyetl baıladı 
Cenevre, 9 a.a. - Anadolu Ajansı

nın hususi muhabiri bildiriyor: 
Milletler Cemiyeti Sıhhat Komite· 

si f ransız murahhası doktor Parist' -
nin riyasetinde faaliyetine başlamı§
tır. Komitenin bu içtimaına, lngilte -
re, Fransa, Amerika, Türkiye, Maca
ritsan, Hindistan, Polonya, laviçre, 
Belçika, Danimarka, Romanya ve Le
tonya hükümetlerinin murahhasları 
iştirak etmektedir. 

Doktor Parist ilk celseyi açarken 
irat ettiği nutkunda Milletler Cemi
yetinin maruz kaldığı mil§kUl mevkii 
kaydettikten sonra sıhhi komitenin 
faaliyeti siyasi akidelerin tevlit etti
ği vaziyetin fevkinde bulunduğunu 
ve bu faaliyetin beynelmilel ve insa
ni anlaşmalara mükemmel bir saha 
teşkil ettiğini tebarüz ettirmiştir. 
Komite müzakerelerine Türkiye na
mına Dr. HUsamettin Kural iştir1k 
etmektedir. 

-3-

c D U N K U ) • 

ISTANBUL G zel 1 

erı 

CUMHURİYET 

ltalyan - alman deniz ittifakı 
D. N. iııu:alı baıımakalede alman hari

ciye nazın ile Kont Ciano araaındaki 
MilAno mülikatının fevkalade bir net,icc 
vermediği, bu mülakata ait tebliğin zi
hinleri meu:ul edebilecek yegane nokta
ıı Almanya ile İtalya arnıında. nı;kerl bir 
pakt yapılacağını bildiren kısımlar oldu
tu, lakin bu askeri ittifak imzalandıktan 
ıonra dahi vaziyette büyük bir dcgiııiklik 
yapmıyacağı söylendikten sonra bunun 
ifade ettiği mfina, harbin devlet adamları 
kafasında gittikçe daha büyük bir kati -
yctle yerleşmesi olduğu ilave ediliyor 
ve büyilk harbin facialarından sonra 
insanlığı yeni bir harbe sürüklemenin 

maddi ve manevi mcsuliyetinin çok af:ır 
olacağı kaydediliyor. 

Denizbank'ta açıkta kalan 
memurlar 

Grek Yusuf Ziya Öniş, gerek Yusuf 
Ziya Enin zamanlarıncja açıkta kalan 
100 kadar memunın tekrar kadroya alı -
nacaklannı liyakatsizlikleri görülen ve 
suçları olan memurların yeni teşkilitta 
vazifelendirilmiycceklcrini yazıyor. 

Toprak mahsulleri ofiıi 
lağvediJiyor 

Aldığı bir habere göre, toprak ofist -
nln kaldırılarak buğday kısmının Ziraat 
bankasına verilmesi ve afyon kısmının, 
beynelmilel chemiyctinden dolayı ayrı bir 
idare halinde Ticaret Vekfi.letine bağlı 
kalması tekarrür ettiğini yazıyor. 

İKDAM 

Halkın muhakemesi ve kararı 
"lnkilibın meşalesi" siitunu muharriri

~emalist bazı gazetelerin son gilnlerde 
lüzumsuz ve mlnasız yere ikinci tabı çı
kar.malann!n• diğer bazı ıazetclerin şik6-
yetınl mucıp olduğunu bahis mevzuu e
derek, bunun önüne geçilmesi yolundaki 
taleplerini haksız bulmakta ve matbuat 
h~riye_~ini bir de böyle kayltle talcyit et· 
mıyı luzumsuz telakki ederek, bir zaman
lar muhalefet yapan bir gazetenin halk 
tarafından nüıhası yarım liraya bile ka· 
pışıldığını fakat sonradan aynı gazete -
nin okuyucusuzluktan kapandıgını hatır
l~~ır,or, i~inci tabı çıkarıp halkı tcUiıa 
duşunncnın eczasını vermek i&inl halka 
bırakmals lüzumunu ileri ıiiriıyor "Hal • 
kın mahkemesi, ve karan belki ac~ ka
Jır, fakat muhakkak v\katldir,, diyor. 

YENİ SABAH 

Lehistan'ın cevabı 

Hüseyin Cahlt Yalçın, bu mevzııa tah
siı cttiii baımakalesinde Lehistan Ha -
riciye nazın Bcck'in nutkuna tckad -
dilm eden günlerde, bu meseleye bir fa -
da ııekli verilmemi& ve her iki taraf bU
yük bir merak ve allka ile beklemekte 
bulunmuşken, nutuk söylendikten ıon -
ra, heyecan ve karıı;ık vukuat taraftarı 
olanların bayıl ıukutuna utradıklarını 
Bcck'in nutkunda, onların bekleditl ta&
kınlık bulunmadığını izah ederek Le -
histan hariciye nazırının sözlerindeki 
metanet ve ciddiyeti ve tahrik edici ma
hiyetten uzaklığını tebarüz ettiriyor ve 
bu ıcrait dahilinde harbin kolay kolay 
çıkmıyacı~ını tabii görllyor. 

Halk ve memur 
"Her sabah" ıütunu ı:nuharrlri, Cema

~ettln Sara.çoğlu, Dahllfye V ckSletinin, 
ıı ıahlplerıne nezaket ve şefkatle mua • 
mele ed_ilmesi yolundaki tamimini mev
zuu bahıs ederek bu tebliğden bütün me
murların halka fena muamele ettikleri 
mlnası çıkmıyacağını, halkın iliinl ne
zaketi~ gören ve intaç eden memurların 
da eksık olmadıaını ıöyluyor ve her 
m~urun. kendisini, devletin ufak bir 
mumessllı sayarak iş sahiplerine nezaket 
v~ v~karla. muamele etmesini rejimin 
~ır ıı~rı dıye tavsif ederek ötedenberi 
ili sahıblnln kafasında yer eden devlet 
kapıs~!ld~n. yılgınlık duygusunun kökün -
d~n ıokül~p atılması bakımından tam! -
mı~. che~ıyetlni tebarüz ettirdikten son
ra ~u ınc~ !1~ktayı kavrıyan memur -
dur kı kendısını rejimin müme11ili aayı
b!~fr ~~ haklı olarak resmi sıfatiyle ö
vuncbılır." diyor • 

SON POSTA 

İtalya'nın Balkan siyaseti 

~uhittin ~irgen "Her rün" ıütunun
da~ı ıru:~alcıınde, İtalyan muharriri Cay. 
da nm P~ııtcr Loyd" gazetesinde inti -
var c:dcn bır ~akalcılni tahlil ediyor. Mu
h~rrır, 1~alya run balkanlarda her han i 
bır t.e~aviiz ve taarruz maksadı taki et 
medığınden bahseden bu makaleye c~vap 
vererek~ ltal~!':t1!n sadece fır11t politi -
kaer takıp cttıgını dünyanın h ha • 
raf nd h h 1• er nrı ta-

ı a er anır mUstekar bir politik 
sı bul.unmadığını söyledikten sonra, ma: 
kalenın ha111ten TUrklye'yJ allkadar e -
den kısımlanna ge~erek lt 1 , 
Çalanan ı · ' • ya nın par

• osman ı ımparatorluğundan hi~ 
hır ıey almnmıı olduğuna gör 'k' 
lckct. araaında bir ihtlJU ıeb:bİ b:ı'eın: 
"?adı~ı yolun.daki mütaleaya, lilm!llt u~f
rıka ıle on ikı adanın osmanJ • 
kufundan madut olduğunu v~ 'it~~;!~;~ 
taer:~ ':ı~~~nl ~~ıaladıfını hatırla • 
l d 't 1 e u unu70r, ıon .ııman
r~~e~! a yaE matbuatının kullandıfı Ka
.. .. ~z de d ge kelimelerinin de gbzlcr 
~nun e .ur ut.unu illve ettikten sonra 
ıtalyan sıyasetıne karıı ihtiyatklr da 
ranılma11 hususu d . • v • 
ya ait oldu~unu n a mesulıyetın İtalya-

" yazıyor. 

Nereye? 

Burhan Cahlt, ,"Sabahtan sabaha" sil -
~u!1unda, Avrul!a nı~ humma nl:lbetlcri 
ı~ındc ~ırpındıaııu ıkı' uıun ed • 

bli li ' m enıyet asrının y k harple sarsılan eserleri -
nln tehlikede bulunduıı..·nu •. lil 
b h .. e;u soy yor ve 

u umma nobetlnln bütün A 'd k. 
t • ı · · vrupa a ı 
~sır e~ını saydıktan sonra "Gen~ Tilr -

kıye, mıllf vıırlıfımızı kılı kırk yararca
ıma hesap ederelc koruyan temkinli ve 
devi.et adamlarına güvenerek hidiıeleri 
cmnıyctle ve ibretle takip edebilir.,, di • 
yor. 

a.a. Matbuat Servisi 

VAKİT 

Türk - Sovyet görüş birliği 
"İşaretler" sütunu muharriri Sadri Er· 

tem. Potemkin'in Ankara seyahati hak
kında nc:iredilcn resmi teblıği "Türk -
Sovyet münasebetlerine ve beynelmilel 
meselelere şamil bir görüş birliği,, diye 
ifade ederek, görG$ birliğini vlicuda ge
tiren limillerin harp sonrası tarihi, bu 
tarihin halk ettiği iki bünyenin cihan 
telakkisi olduğunu söyledikten sonra, 
dünya sulhunu konımak hususundaki müı 
terek mesainin, mlitearızın tarifi husu -
sundaki mesai birliğinin, sulhu korumak 
için takip edilen dürüst, merd politika -
nın, Moskova dostluk muahedesiyle bas
liyan gorüs birliğinin nilmunelcri oldu -
ğunu, emperyalist kinlerden uzak, bir -
birlerinin topraklarında gözü olmadan 
bu iki memleket arasında, Karadcnlz'in 
sulh, sükOn ve dostluk denizi olduğunu 
izah ettikten sonra, "Sulha fnandıcımız 
içindir ki sulh istiyen beseriyetin cep -
besinde yer alıyoruz ve mlitecavizler kar 
ştsında duyduğumuz iıtirabı ifadeden 
geri kalmıyoruz.,, diyor. 

Eski harflerle basılan 
kitaplar hakkında 

Ankaradan aldığı hususi bir habere at
fen etiıd kit3pları olarak kullanılmak ü
zere okul ve ktiltür kurumları ktitilpha
nelerlne verilecek eski harflerle matbu 
kitapların kanuna aykırı olup olmadığı 
hakkındakı tefsir tezkeresi üzerine maa
rif enciımeninin, bu kitapların kanun 
hilkumlcrine aykırı olmadığı neticesine 
vardığını yazıyor. 

SON TELGRAF 

Bulgarlar ne yapmak 
iıtiyorlar? 

Ethem izzet Benice., bu makalesinde 
Bulgaristan'ın dGnya h!idiscleri karşı • 
sınadaki vaziyetinin hliHi tavazzuh etme
miş olduğunu yazdıktan ve bu mevzuu 
muhtelif nokta! nazarlardan tevsi ettikten 
sonra Sofya için tehlike karşısında yegli
ne urılacnk Umidın balkan birliği oldu -
ğunun muhakl.."llk oldutu mütaleasını ser
detmektedir. 

Beyrutta Türkiye için 
tezahürat 

~erut'ta intişar eden El Ahrar gaze • 
tcsı yazıyor : 

,Pünkü sah günü buradaki Ulu Camide 
Turkiyc lehine dikkate pyan tezahürat 
yapılmıştır. 

Berut müftüliif{i tarafından tertip c • 
dilmi& olan mevlOda mahalli hükümet 
erkim ve ecnebi konsolosları v~ f'.hrl 
mizin :y\\ksck tabakasına mensup bir çok 
zevat davet olurunuılardı. 

Davetliler meyanında bulunan türk 
balkonsolosu Zihni, türk bayrağını ta -
şıyan otomobili ile cami kapısına geldi
ii zaman halk arasında bir kaynatma ol
mu, ve halk baskonsolosu omuzlarında 
taııyarak camiin kabul salonuna kadar 
götiirmüştur. 

Avdet esnasında da baekonıolos halk 
tarafından gene omuzlarda kaldırılmıe 
ve halk başkonsolosu (Çok ya,asın Tür • 
kiye Cümhuriycti) ve (Yaıasın Milli Şef 
İsmet İnönü) nidalariyle coııkunca alkış
lamıetır. 

TAN 
Nevyork sergisinde Türkiye 

Sabiha Zekeriya Sertel, N evyork ser
gidnde tiırk pavyonunun açılması miına
ıebetiyle ;ra~-Oığı bu başmakalede, apl • 
ma mcrnsımındc söylenen nutuklann 
on beı; sene zarfında inkillbın sayesind~ 
Türkiyc'nin amerikan umumt cfkirın • 
da meydana getirdiği tnhavvülti gös • 
termiye ~cbep olduğunu soyliycrek, ci
han harbınden evci amcrikalılann Tür
kiye hakkındaki cörüşleriylc bugünkü 
telikkilcri arasında mevcut farkları te _ 
b~riiz cttiı:iyo~ v,c Amerika umumi ef-
kanna, Tilrkıyc nln şimdiye kadar 
medeni geçinenleri bile geride bıraka • 
cak ileri bir millet olduğunu anlatan A • 
tatUrk'~· A~atür~ inkilli.bını, Türkiye'yi 
m
1 
edenı ve ınaanı hedefine hızla gôtüren 
~met lnönü'nil şlikran ve minnetle se • 

tamlamak her türkün siıltran borcu ol -
duğunu söylüyor. 

Lilvanya ordulan 
Baıkumandanı 

Varıovaya gitti 
Varşova, 9 a.a. - Litvanya orduları 

Başkumandanı general Rastikis, bera-

berinde ikinci daire müdürü general 

Dulknys ve birçok askeri erkan bu -
lunduğu halde bu sabah Varşova'ya 
gelmi_ştir. 

Kendisi Litvanya ve Polonya bay
rakları ile süslenmiş olan istasyonda 

mareşal Smigly - Rydz, birçok Po • 
lonya askeri erkanı ve Litvanya·nın 
Varşova sefiri B. Saulis tarafından 

karşılanmıştır. 

Bir piyade bölüğü, askeri ihtirama

tı ifa etmiştir. Mızıka, Litvanya mar
şını çalmıştır. 

İstasyon civarına toplanmış olan 
halk, Litvanyalı misafiri alkışlamış -
tır. General Raııtikis, mareşal Smigly 

- Rydz'in misafiri olacaktır. Mumai -
leyh, mümtaz misafirlere tahsis edil

miş olan Blank sarayında ikamet e -

\ 
decektir. Generalin ziyareti iki gün 
devam edecektir. 



-
-4-

Polonya ve Avrupa 
-Yazan 

Andre TAR D 1 

Ş erefli mazisinde bunca ıs 
traplar çekmiıı olan bü-

yuk ve biçare Polonya 1 İşte 
yepiden ~vru~a'_nın. çözl~_ri 
onun üzerıne dıkılmıştır, çun 
ku İngiltere ona ittifak tek
lif etmiştir. 

1772 de, 1792 de ve l 795 de 
buylik devletlerin bir piliç 
gıbi parçalanmasına musaade 
ettikleri sıralarda böyle bir 
talih ondan esirgenmişti, 

*** 
Çağdaşlarımızın haklı ola -
rak kendisine buyiık bir ehe· 
miyet atfettikleri Polonya, a
leyhinde söylemek moda olan 
şu Versay muahedesinin di
rilttiklcrinden biridir. Daha 
dogrusu onu diriltenin Fran
sa olduğunu soyl!yecegim . 

1919 lngilteresi, filhakika 
Polonyanın mezarından çık
masına mini olmak için çok 
gayret sarf eti. Biıyıik Padere
wski'nin bu merhametsizlik 
karşısında agladığını gordüm. 
İngilizlerin bizim hegemon
yamız altına girmesinden en
dişe ettikleri Polonyaya hak
kı olan şeylerin verilmesi için 
Clemenceau ve ben Llo) d Ge
or&e'e karşı altı ay mücadele 
etmek mecburıyetındc kaldık. 

D anzıg ~.,in, yukarı S!l~zya içın, Lemberg ıçın, 
,arki Galiçya statiısü için, ge
neral Harlerin polonyalı tiımen 
!eri için 1919 tedafui teahhli
du için ~ı.icadele ettik • 

Bizim elimizden çıkmış o -
lan Polonyanın 28 mılyon nu
fosu (bu nufus bugün 35 mil· 
l'Cna çıkmıştır); aşağı >akan 
400.000 kilometre murabbaı 
arazisi; mükemmel tabii ser
vetleri, bir milyondan fazlası 
alman olan 10 milyon yaban -
cıya ragmen kendini polonya
lı hisseden mükemmel bir hal 
kı vardı. Mickiewicz oradan 
geçmişti. 

Polonyaya denizde bir mah 
reç vermek için, herkesin ten
kit ettigi "koridoı•" u ve Dan
zig hususi rejimini icat etmek 
mecburiyetinde kaldık. 

Buna rağmen Polonya'nın 
ticareti denizden yapılıyor, 
yalnız Danzig'den degil fa -
kat bilhassa "koridor" saye -
sinde izzat Polonya tarafın
dan e iden yaratılmış olan 
ve şi 1 denizlerinin baş ti
care 'llerkezi haline gelen 

Gdyni an yapılıyor. 

P o onya bütün on doku -
uncu asır boyunca, 

Fran: için bir heyecan kay
nağı ol nuştu. 

Cümhuriyetçiler her an Lou-
is - Phı ppe'i ve üçünciı Na -
polecı il onun yüzünden harp 
ılanı mecbur cune11: ı.~\z-
lardı Clemenceau, 1919 da, 
Pade ewski'nin hararetli söz -
lerin nanelerle beslenmis 
bir h yecanla dinliyordu. 

Da a yeni doğmuştu ki. Po
lonya Lenin kıtalarının üstü
ne sa rdığını gordıi. Asker -
]eri s yesinde, bilhassa Mille
rand' kendisine yollamış ol
dugu V eygand'ın sayesinde 
muza f r oldu. Ertesi sene, 
bizin e bir ittifak muahedesi 
imza) ı ve bu muahede 1925 
te bi arşılıklı yardım pak -
tiyle ta'llamlandı. 

D ger taraftan Polonya 
1922 de Romanya ile ittifak 
akdet şti. Belçika ıibi Fran 
sa'nın s stemine dahildi. Avru 
pa o man Fransa'nın kendi-

ıini sü leme!ini bekliyor -
du. 

F sa bir harici siyasete 
ı hip olduğu miıddet

çe, ya 1932 de Herriot'ya 
kadar f olonya, değişmez su
rette e sadık kaldı. Cenev
rede P onya'nın dış bakanı 
B. Ze e ki'den daha emin dost 

tanıma ım. Bizzat biz ken -
dimiı terk ettikten sonradır 
ki o d izi terketmeye başla
dı. 

••• 
Frs ' mevcut olmayınca, 

Polony 'nın vaziyeti miışkül-

le;ııyordu. 
Bir yanda rus kütlesi: öte 

yanda alman tehdidi: sıkı dav 
ranmak lazımdı. 1932 hazira -
nındanberi, Polonya Fransa -
ya guvenmekten vaz geçti ve 
elinden geldiği kadar yolunu 
aramıya koyuldu. 

Bu devrede, Polonya'nın 
bize affetmediği birçok şey -
lcr oldu. Askeri krediler hu -
susunda korkunç hasisliğimiz 
oldu. 1933 de B. Daladier ta
rafından kabul edilen ve İtal
ya tarafından Fransa'yı küçük 
menfaatlerinden mahrum et-

mek maksadından başka bir 
şey olmıyan ddrtler paktı ol
du. . 

İşte bu şartlar içindedir kı 
Polonya 1933 te Rusya ile ve 
1934 te Almanya ile birer 
pakt imzaladı. 

A lmanya ile Rusya arasın
da muvazeneyi muhafa 

za etmek Pılsudski idealiydi. 
Alman ve rus menfalarının 

tadını tatmış olan ihtiyar ma
reşal artık ne onu ne de öte -
kini istiyordu. 

Bu maksatla herkesle mua -
bedeler imzalıyordu. ..,., 

"Büyıik demokrasiler" in 
hatası yüzünden hadiseler bu 
inkişafı siıratlendirdi. 

1936 da Almanya'nın bita -
raf Rhenan mıntakasını i&ga
line müsaade edildi ve İtalya 
ile bozuşuldu. 1937 de Yugos
lavya küçük anlaşmadan ve 
Belçika fransız - İngiliz an -
}aşmasından ayrıldı. 1938 de, 
Anşlus ve Çek-slovakya'nın 
parçalanması vukua geldi. 
1939 da, Prag'ın, Bratislava'
nın, Memel'in, Arnavutluğun 
ilhakı yapıldı. 

Bütün bu iısler karşısında 
İngiltere ile Fransa'nm vazi· 
yeti ne oluyordu? 1924 ve 
192S muahedeleriyle Çeklere 
vadedilen müzaharetin, 1938 
&ubat ve temmuz nutukları
mız ve kararlarımızla, B. 
Çemberleyn 21mart1938 nut· 
kiyle yapılan vidlerin ne kıy
meti kalıyordu 1 

B. Beneş tarafından ahmak 
ça muamele edilmiş olan Po
lonyanın yağmacı1ığa iştirak 
etmek hırsına mağlup olama
yışına nasıl şaşmalı? 

Polonya, o zaman, tama -
miyle Almanya tarafı -

na temayül etti. Milletlerce
miyetindeki azalığını terket
ti. Sovyetlerin beyhude teh -
ditlerini istihfaf etti. Yalwz 
İngiltere ile Fransa'nın saffip 
oldukları sömiırgeleri istedi. 
B. Beck'in Berlin'e ve Roma
ya yaptığı ziyarelterle 1934 

Leh- Alman muahedesini tcsit 
...........:.. Dliiı>tU ~~--""• 'D. 
de Ribbentrop'u ve gen~ B. 
Ciano'yu kabul etti. 

*** 
Fakat bir gün geldi ki ha

ritalara bakıldı. 
O gün, Polonya farketti ki, 

Almanya 1934 denberi 100.000 
kilometre murabbaı büyümüş 
tür; Litvanya ve Slovakya 
cihetlerinden kendisini kuşat 
maktadır; 6 milyonu Polon -
yada olan Ukranyalılar üze -
rinde gözü vardır. 
Aynı zamanda südetler za -

manında olduğu gibi, Polonya 
tarafından tazyik edilen al -
man halkının ııercfini müda
faa etmek maksadiyle alman 
matbuatı seferber oldu. Gene 
aynı zamanda, Danzig polit,ek 
nik mektebi isyanı ve Polon
ya topraklarında &imanların 
birçok ayaklanma hareketleri 
vulı:ua geldi. 

O zaman alman elçisi üç 
nokta ihtiva eden bir 

nota ile ortaya çıktı. Polonya
nın Almanyaya veremiyeceği 
Danzig'i istiyordu, "Koridor,. 
içinden geçecek bir alman o
to yolu istiyordu; sonunda da 
Polonya'nın antikomintern 
pakta iştirakini istiyordu. 

Polonya hayır! cevabını 
verdi 1 Muvaffakiyetli bir mil 
li müdafaa istikrazı yaptı. Bir 

kaç tümeni seferber etti. Ve 
Berlin'de durmadan , B. Beck 
Londra'ya gitti. 

Daha 31 martta B. Çember
Jeyn İngiltere'nin Polonya te
cavüze uğradığı takdirde yar
dımına ko:ıacağını beyan et-

miş olduğu için konuşma ko -
lay oldu. Bunun neticesi de· 
vamlı ve karşılıklı karakter· 
de bir İngiliz - Polonya itti -

fakı oldu. Bu ittifak 1921 fran
sız - leh muahedesine muvazi -
dir. 

••• 
İngiltere her şeyi arzetmiş-

tir. Polonya hepsini kabul et
miş değildir. 

M esela inanmadığı Sov· 
yetlerin yardımını red

detmiştir. Bir diğerine karı;ı 
komşularından biriyle birleş
ıııcyi reddetmiştir. Almanya 
ile hususi anlaşmalar müzake 
re etmek hakkını muhafaza 
etmiştir. 

Ne de olsa İngiliz - leh it
tifakı büyük bir yeni hadise
dir. Bu hadise Roosevelt'in 
mesajından ziyade alman mat 
buatını çileden çıkarmıştır. 

Ne kadar ehemiyetli olursa 
olsun bu muahede her şeyi 
halletmiş değildir. İngiltere
nin sormadan himayesini va
detmiıı olduğu Romanya ve 
Yunanistan'ı ne yapacaklar -
dır? Hiç bir &ey istememiş 
ve kendisine hiç bir vaidde 
bulunmamış olan Yugoslav -
ya ne yapacaktır? 

Roma - Berlin mihverinin 
gazeteleri "büyük demokra.ııi
ler" in vadedip sözlerini tut -
madıklarını tekrarlamakta
dırlar. Çinin, Habeşistan'ın, 
Cekoslovakya'nın ve kızıl İs
panyanın akıbetini hatırlat
maktadırlar. 

Kısacası, Avrupa'nın çehre
si değiıımiştir. Dün olduğu gi
bi yarın da kimin daha iyi da
yanacağını bilmek mevzuu 
bahistir. Sulhu muhafaza için 
harp patladığı takdirde kaza -
nılacağını ispat etmek lazım
dır. 

Büyük 

Andre Tırdieu 
Gringoire 

Almanya' ya 

düıen vazifeler 
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Esir Macaristan 
I 

Macaristan mukadderatını Almanya'nın mulcıdderıtrna 
bağlamıştır. Başka türlü hareket edemez. Başka türlü hıre -
ket etmek istemiyor. 

Hitler Almanyası harbe hazırlanıyor. H!tler'in hıki~i 
bakim/eri olan ağır endüstri ek§birinin ve yem ordu şellerı· 
nin, bütün yükü milletin sırtına yük/iyen siyase!Icriz;in iflas 
yÜzünden buna ibtiyaçları vardır. Tıpkı 1914 delcı vazıyet. Baş
tan başa her şey değişmiştir. !kinci Vilhelmin kafası boştu. 
Sihirli sözler söylemekle mükellef peygamber Hitler'in lcafa
sı da, teferruattan, milletinin korkunç sefaletinden, rejimin 
bütün karını zimmetlerine geçiren güruhun rolünden habersiz
dir. Almanya'nın atmosferi değişmiştir. Fakat netice aynıdır. 
Almanya önünde yegane açık olan yola kendini atıyor. Mali 
felaketi önlemek için altını ve yiyeceğe ihtiyacı vardır. Yahu
di altını uzun müddet kili gelmemiştir. Avusturya banlcasrna, 
sonra Prag banlcasrna saldırıldı. Bu da devamlı bir çıre olma
dı. ~imdi de macır yiyecekleri uzerine atılıyorlar: buğday, 
seker, et. Romen. Leh ve Ukranya buğdayına intizarcn ... 

1914 tecrübesinden aldığı dersle. siman genci kurmayı, 
evelce birlikte yapmak mecburiyetinde kalmış olduğu ekme
ğin fethi ve askeri darbeyi şimdi ayırmaktadır. 1915 - 16 nın 
aksine olaralc "elcmelc harbi" ayn o/ırak ve peşinen yapılıyor. 
Ne Avusturya'nrn ilhakı, ne Bohemya'nın fethi, ne lslovakya· 
nın köleleştirilmesi kili gelemez. Mıcar ovalanna da ihtiyaç 
vardır. Macaristan boyun cğmiye mecburdur. 

Macaristan daha ziyade bir ziraat memleketi, bir köy 
memleketidir. Hakikaten şehir olan bir tele şehri vardır: Bu· 
dapeşte. Diğerleri, birkaç mi.den, bira veya şeker fabrikasına 
malik, köyün pazarı olan kasabı/ardır. Buğday, Mısır, pançar, 
tarlalariyle, ratıp kısımlarda üzer/erinde muazzam öküz, bey -
gir sürülerinin otladığı çayır/arlı örtülü olan nihayetsiz mı -
car ovası. işte topralcsız ve aç ılmanlar için iştiha verici bir 
şikar. 

Macaristan ele geçirilmedikçe '"Drang nach Osten" ta -
haklcuk edemez, petrol memleketi Romanya'ya, bakır meml
kcti Yugoslavyaya gidilemez. Mitteleuropa merhale merhale 
vucuda gelmektedir. Avrupa haritası harpsiz değişiyor. Fakat 
burada merhale kolaydır. 

11 
Almanya'nm bu vazifesini kolaylaştırmrya Macaristan a

madedir. Tabii macar milletinden değil, Mscaristanı idare e
denlerden bahsediyorum. 

"Üç Alzas" ına ağlıyor görünen macar propagandasına rağ
men, Trianon muahedesi, ler'i noktalarda bazı haksızlıkla -
ra rağmen umumiyeti itibariyle idil bir hükümdü. Aynı mu· 
ahede macar milfotinı efendilerinden kurtarıyordu. 

Orta Avrupa'da milletlerin anlaşmasına lcırşı en büyük 
hasım Macaristandı. Eski Macaristan'ı ihya etmek fikri sabi
ıiyle Macaristan yaşıyabilir bir orta Avrupa'nın bütün hasım
lariyle ittifak etti. Kendi topraklarına ve yalnrz macsr mille
tine inhisar etmesine rağmen Macaristan, komşulariyle anlaş
mak şartiyle rahatça yaşryıbilirdi. Fakat Macaristantn f~dal 
şefleri şimal, cenup ve şirk malikanelerini yeniden fethetmek 
ümidiyle yaşworlardı. Avrupa'nın :;ulha kavuşmasrns mani ol
mak için her çare mübahtı. 

111 
Büyiık emlak sahipleri zirai inkılaba mani olmak için el

lerinden gelen gayreti sarfederlerken macar milleti koyu bir 
sefalet içinde yüzüyordu. Çek-slovakyı, Romanya ve Yugos
lavyada kalan macar köylüleri büyük emlak sahiplerine veya 
Hıbsburglara ait topraklara sabip olurlarken. Macristnda 
1925 reformu yalnız kiğrt üstünde lcalıyordu. Büyük emlak ns
peti % 53,S den yüzde 49.8 e iniyordu. Trianon muahedesinin 
topraklırmm yarısrnr elinden almış olmasrna rağmen prens 
Esterhızy 127.000 hektar araziye maliktir. Harpten önceki 18 
milyon nüfuslu Macaristandı 3 milyonıı köylü topraksızdı. 8 
milyon nüfuslu Tıianon muahedesinde 1.131.000 köylu toprak
sızdır. Macar tarihçileri zirai reformun aci1-lür.umund11n lıalı-

--~---~~-............ .-.... ...... ,a.._ .... ....,r ,.,..,-en blr77e bir Aar•ra hiç bir 
Biz, yalnız 80 milyonluk uman yanaşmamış/ardır. 

büyük bir millet değil, ay- Münich'den sonra, macar köylülerle meskun bazı Slovak 
nı zamanda, Hitler'in ku - topraklarının Macaristana dönmesi davayı yeniden ortaya 

koymuştur. Macar köylüsü komşusunun, yeni komşusunun va-
rup Avrupa'nın politik sik ziyetine gıpta edebilir. 
let merkezi haline getirdi- Alman rejimi Budapeşte'nin esilzadeleri için bir cazibe 

kaynağıdır. Almanya onlara, Slovakya' da Transilvanya'da, S11-
ği bir devletiz. Bu realite- bistandalci eslci topraklannı tekrar ele geçirmek imlcinını ha-
ler bize yeni vazifeler yük- tırlatıyor. Srntf menfaatleri galebe çalıyor. Onlar da Bliırlarca 
}emektedir. müddet Viyana almanlığmrn boyunduruğuna lcarşı'mıicadele 

etmiş olan memleketlerini, daha ağır olacak olan alman bo-
80 milyonluk bir nüfu - yunduruluna teslim ediyorlar. 

sun chhcmiyeti, dünya Jacques Angel • La Tribune des Nations 

harbinden evelki siyasi Av lllllllfl il lll lll lll lll 1111111111111111111111111111111111111111 
rupa'daki Almanya'nın e-
hemiyetinc tekabül eder. 
Bugün bizlerin işgal et -
mekte olduğu mevkie, bu 
nüfus kafi gelmemektedir. 
Bizim için silahlanma ka
dar, hatta ondan da daha 
mühim olan cihet nüfus a
dedidir. 80 milyonluk bir 
nüfus halinde kalırsak, 

Rayh'ın Avrupa'da bugün 
kazanmış olduğu nüfuzu, 
zaman geçtikçe. silahla mü 
dafaa etmeğe mecbur ola
cağız. Buna mukabil, nü -
fusumuzun adedi kat kat 
büyürse, eylül sonundaki 

siJahlanmamızın da göster 
diği gibi, Avrupa milletle
ri anlaşma temayülünde 
bulunarak, harbin önüne 
geçilmiş olur. 

Fölkişcr Beobahter 

Aaland adaları 

tahkim ediliyor 

lsveçle Finlandiya, Botni 
körfezinin ağzında bulu -
nan ve bu körfeze hakim 
olan Aaland adalarının 

kendi bitaraflıkları için 
tahkimi lazım geldiğini i
leri sürmektedir. Bir çok 
küçük büyük adalardan mü
rekkep olan bu gurup, İs
veçle Finlandiya arasına 

serpilmiş bir vaziyettedir. 
Mariehamn adasından İs
tokolm 200 kilometre, Fin
Iandiyaya aid olan Turku 

ise 150 kilometre mesafede
dir. 

Adaların mesaha mec
muu, 1500 kara kilometre, 
nufusu 28,000 olup hemen 
hepsi de İsveçlidir. Finlan-

diyalı bir valinin idaresin
dedirler, fakat resmi dil, İs
veççedir. 

9 Sonkanun 1939 da ya -
pılmış olan lstekolm an -
!aşmasına göre, bu adalarda 
askeri garnizonlar, İsveç 
dilini konuşan Finlandiya
lıladan terekküp etmekte -
dir. Aaland adasının halkı 
yalnız kendi topraklarında 
askerlik hizmeti yapmakla 
mükelleftirler. Yapılan an
laşmanın müddeti on yıl -
dır. 

Fölkişcr Beobahter 

İtalyan - Alman 

askeri paktının 

yaptığı ôkisler 
Fölkişer Bcobahter ga -

zetesi yazıyor: 
"Dovning Street'de ve 

Quai d'Orsay'de bundan 
böyle, batıdaki meşru faa -
liyet sahalariylc doğudaki 
gayri meşru faaliyet saha -
ları arasında tecrübe edil -
miş alman ve italyan asker
lerinin muhafaza ettiği yı· 
kılmaz bir kale mevcut ol -
duğunu hesaba katmak 
mecburiyetinde olacaklar -
dır. Bununla beraber, de -
mokrasi naşirleri bu siyasi 
realitenin Avrupa'nın mü
tebaki kısmına karşı emper
yalist bir meydan okuma 
teşkil etmediğini anlamıya

caklardır ." 
Mihverin Barışçılığı 
Montag yazıyor: 
"Demokrasiler bir harp 

psikoz'u yarattıkları halde 
Almanya ile İtalya bant 
davasını müdafaa ediyor. 
Bu iki memleketin her si -
yasi icraatı bunu ispat eden 
_,,._;..-..-.ı.ı•.u . ~un• bhnr 

en diğer devletler barış ve
ya çenberlemc yolJarından 
birini seçmek mecburiye -
tindedirler. Bu devletlerin 
barış davasını tesirli bir su
rette müdafaa edebilecek 
vaziyette olan tarata iti -
mat edecekleri şüphesiz -
dir." 

Zwölf Uhr Blatt diyor 
ki: 

"Almanya ve İtalya kum 
torbası üzerinde uyumağa 

devam ediyorlar. Böyle 
yapmakla çok iyi ediyorlar 
ve böyle yapmaları lazım

dır. Zira harbı teşvik ve 
tahrik edenler mihver dev
letlerine taarruz teşebbüs -
lcrinin faydasızlığını an -
cak bu suretle anlıyabile -
ceklerdir." 

Paktın akisleri 
Kölnischc Zeitung yazı

yor: 
"Paktın askeri hükümle

rinin tatbikine ihtiyaç ha -
sıl olmıyacağını ümit ede -
riz Zira pakt Avrupa'da 
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DALGA UZUNLUGU 

1648 m. U2 Kcs./120 Kw. 
T. A. <}. 

19.74 m. 1Sl115 Kes./ 20 Kw. 
1'.A.P. 

31.70 m. ı.46S Kes./ 20 Kw. 

ANKARA 

ÇARŞAMBA - 10-S-1939 
12.30 Program 
12.35 TÜRK MÜZIGt : 

Çalanlar : Zühtiı Bardak -
oğlu, Refik Fersan, Kemal 
Niyazi Seyhun, Cevdet Çağ
la. 
Necmi Rıza Ahıskan 
1 - Sultani yegah peşrevi 
2 - Leminin sultani yegah 
şarkısı: (Andıkc;:ı geçen gün
leri). 
3 - Leminin ferahfeza şar -
kısı: (Dinlendi ba5ım dün 
gece). 
4 - Zühtü Bardakoğlu: San -
tur taksimi . 
5 - Yasari A11m'ın sultani 
yegah şarkı (Biz heybelide 
her ıece). 
6 - Halk türküsü: (Mecnu -
nam Leylamı gördüm) 
7 - Halk türküsü: (Şu dağları 
delmeli). 

13.00 Memleket saat ayarı, a -
jans ve meteoroloji haberle -
ri • 

13.15 - 14 MÜZİK: (Riyaseti
cümhur bandosu - Şef: İhsan 
Kiınçer): 
1 - Blankenbur& - Marş 
2 - Leo Fal! - Dolar prens -
!erinin valsleri. 
3 - Auber - Yemin operası -
nın üvertürü 
4 - E. Launay - Bülbül ve ça
lı kuşu (2 piston için par -
ça) 
5 - Offenbach - Güzel lavan
tacı kız operetinden potpuri 

18.30 Program 
18.35 MÜZİK (Aryalar) Pi. 

1

19.00 Konuşma 
19.15 TÜRK MOZ!Gt ( Fasıl 

heyeti) : 
Celil Tokscs ve Safiye To
kay'ın iştirakiyle. 

20.00 Memleket saat ayarı a • 
jans ve Meteoroloji haber -
leri. 

20.lS TÜRK MÜZtCiİ : 
Çalanlar: Fahire Fersan, Re
fik Fersan, Ziıhtü Bardak -
oğlu, Cevdet Çağla . 
Okuyanlar : Sadi Hoşsca, 
Melek Tokgdz. 
1 - Rast peşrevi. 
2 - Şükrünün rast ıarkısı : 
(Uyusam &Öğsüne koysam). 
3 - Faik beyin rast ıarkısı : 
(Nihansın didcden). 
4 - Cevdet Çağla : Viyola 
taksimi 
5 - S. Kambayın Nihavent ıar 
kısı: (Gönlümün .ı...ı: ı..:. 

--,;arei). 
6 - Rast türkü: (Çalıma bak 

barışı temin için aktcdil -
mit bir vesikadır." 

Hudutlarda 
istikrar politikası 

B. Gafenko'nun seyahatinin 
merhaleleri Romanya'nın siya
setini göstermek bakımından 
manidardır: Hüsnüniyet sahi -
hibi bütün devletlerle bir an -
(aşma ve dostluk siyaseti. 

Filhakika Romanya bugün -
kü Avrupa'da hiç bir hodbince 
maksat, hiç bir kuvet teşebbiısü 
ıüdmekte değildir. Sadece hu -
dutlarının ve sulhun istikrarı 
ve müdafaası siyaseti tatbik et 
mektedir. 

Esasen bu siyaseti tatbikte 
yalnız değildir. Büyük, orta ve 
küçük, bir ı;;ok devletler dip -
lomatik faaliyetlerini aym he -
defa tevcih etmişlerdir. Bu 
devletler ekseriya mıntakalara 
göre birleşmekte, bazan da ay
nı zamanda bir çok sistemlere 
iştirak etmektedirler. 

Baltık devletleri, şimal dev
letleri, balkan antantı, yakın 
şarkın türk - İran ırupu, orta 
Avrupa'da Romanya ve Yu -

efede), 
7 - Rast türku : (Yemeniın 4 

de hare var) 
8 - Haşim beyin hicaıkir 
şarkı: Şeb ta seher akar) i 
9 - Latif aganın Hicazk r 
şarkı: (Yoktur zeman gel) 
ıo - Osman Nihadın Hicaz· 
kir şarkı: (Şu zaif göğsuııı 
içinde) 

21,00 Haftalık posta kutusu 
Zl.lS Esham, tahvilat kambiY~ 

- nukut ve ziraat birsası (fı• 
yat) .. 

21.2s Ne_şeli plaklar - R. 
21.30 MUZİK (Mandolinata) 
Şef - Sadık Talu idaresinde· 

22.00 MÜZİK (Küc;ıik orkestr• 
- Necip Aşkın) : 
1 - Hanschmann - Andalusis • 
- İspanyol valsi . 
2 - Benatzky - Grinzinge bıt 
daha gitmeliyim. 
3 - Paul Lincke - Der ScJıat• 
zmeister operetinden valı • 
!er. 
S - Gounde - Ave Maria 
6 - Ganlberger - Aı;k ~anları• 
şarkı. 
7 - Fritz Rccktenwald - Gritl" 
zingda (potpuri). 

23.00 Son ajans haberleri "' 
yarınki pr~~ram. 

23.15 - 24 MUZ1K (Cazband 1 

Pi.) ..... 

AVRUPA 
OPERA VE OPERETLER t 

20.45 Sof ya - 21 Floransa. I 
ORKESTRA KONSERLER 

VE SENFONİK KONSER· 
LER : ıs London - RecyonalS 
- 19.15 Kolonya - 20.1 
Doyçland - Zender - 20.sO 
Paris - Zl Parıs P.T.T • ..-
22.30 Droytviç. 

ODA. MUSiKİSİ : 13 Stok• 
holm - lS.30 Sarbrük - 22 
Beromunster - 22.20 YoyÇ 
land Zender, Milline - 22.30 
Frankfurt - 22.3S Kolon:Y' 
- 24 Şttitgart 

SOLO KONSERLERİ : ıs.ıs 
Hamburg - 17.30 Berlin ..-
18.10 Kolonya - 19 Ştütgari 
- 21 Varşova - 21.10 Ko • 
lonya - 21.20 Doyçland Zcll' 

DANS M0Ztôl: 18 Berlin..-
20.4S Sarbriık - 21.30 Tu S. 
!uz - 22 Budapeşte - 22. 

~2~~beS~okh~~~O Sotte~~.;o 
Breslav - 22.40 Brüksel...
Z2.4S Liyon - 23 Milano, RO 
ma, Sofya - 23.5 Landon ' 
Reo/onal - 23.10 Liıksenı • 
burg - 23.15 Droytviç. 
der - 22.3S Homburg. 

NEFESLİ SAZLAR (Marş " 
s.): 6.30 Breslav - 8.30 ]{e
za - 12 Frankfurt, Kolon>" 
- 22.40 Königsberg. 

ORG KONSERLERİ VE KO· 
ROLAR : 18.25 Königsbed 
- 20.SS Sottens - 21.s 
Stokholm. 

HAFiF MÜZİK : 12 Şttitgar' 
- 18 Hamburg, Breslav ...-
20.l S Laypzig, Ştütgart ..-
22.30 Viyana. 

HALK MUS!KlSl 11\.ıf 
L.7.,...,t5 • 21' VITAiut 

Budapeıte (Slgan Orke1trt' 
sı). 

goslavya, Fransa - İngilterf 
birleşmesini hesaba katmad~ 
hartanın iızerinde her yanda 
biribirine benzer vasıtalar!$ 
tatbik edilen aynı miıdafaa eıı 
dişcsini görüyoruz. 

Vaziyet mudilleştikçe, io.
1 

sanlık daha derin bir istikrr 
arzusu duyuyor. Filhakika her 
kes insiyaki bir şekilde bu 
dutlarda bir gedigin açıldıJ 

yerde umumi bir tehdit orta1' 
çıktığını hissetmektedir. Çün 
kü bu suretle başlıyan bir ba 
reket sari olmakta ve durdurU~ 
mak için munzam gayretler 
ihtiyaç gostermektedir. 1' 

Başvckilimizin pek iyi ifaır 
ettiği gibi, itibarını ve hüriye_. 
tini muhaf . .. a etmek istiyv 
bir devlet hiç bir zaman toP 
raklarından bir fedakarlığa r' 
zı olmaz. İcabında butün ku\'' 
tiyle buna karşı koyar. ..ı 

Esasen başkasının malıv 
göz koymak yanlı~ bir hesa_!'.ı. 
tır. :-Bunu ~yapmak ır;in.J:azllJU: 
rlıgından fazla fedakarlıkta b$ 
lunmak icap eder. Çok kuve 
dostları sayesinde genişlcmif 
kalkı:ıtığı için hüriyetini kat 
betmiş devletler biliyoruz. 

Fırtınalı havalarda, akıllı 
hareket evinde kalmak ve rıı1 
ceralara girişmemektir . • 

L' lndependancc Roumaıt 

i 

KURBAGA DAMGASI] 
-00 ~ 

Yaz.an: Edgar WALLACE 

Kısım: mvm 
Bennett etrafına bakındı. Nasıl ol-

derim, idamı yarına bırakacağım. İçer-ı 
de kalamazsınız. 

sa ameliye cereyan edemezdi. İp, hapi- Uyanıf 

s~l~elerdyüBksekk idb~re.si ktarafından :'e- Ella Bennett, doktorun hazırlamış 
rı ıyor u. aş a ır ıp ullanmak ım- olduğu müsekkin ilacı içmişti. Geceki 
kansızdı. En .. uf~k t~ferruata kada:, hadiselerin verdiği yorgunlukla bitap 
h~ttka slelhpal uzerbınc. ışba~et koyma~dı- düşmüş ve derhal uyuya kalmıştı. 

- Babanız aş;ığıda, Mlle 1 İsterse -
niz çağırayım? 

- Babam aşağıda mı? (Ella kaşları
nı çattı.) Başka ne haber? 

- M. Gordon da aşağıda, Mlle 1 Ya
nında M. ]ohnson var. 

Ella, kardeşin artık tamamiyle deiif 
ti. 

Ella, hayretle sordu: 
- Siz onu gördünüz mü? 
- Evet, bu sabah gördüm. 
Genç kız babasının onu ~örebi~e~ 

ğini gayet tabii buldu. Hapısanenırı 
deta kıskançlıkla muhafaza edilen 1" 
pılarından nasıl geçebildiğini bile so 
mağa lüzum görmedi. . 

yl 
ı?aşını önüne eğdi. Ve o anda 
nın gaybubctlerini, ve zavallı a

damı mecburen ifa ettiği vazifeden 
duyd u nefreti hatırladı .. 

J o n Bennett tekrar etti. 
-R yl 
- B ı adamı tanıyor musunuz? 
Ko şan hapisane müdürü idi. Sesi 

titri} du. 
]o Bennett ona doğru döndü. 
- O 1 lum, dedi. Ve süratle mahkfi

:rıwn 1 erini çözdü. 
- Va7.ifenizi yapmalısınız, Ben -

nett ! 1" ıidüriın sesi sertleşmişti. 
] ohn Bcnnctt, gayri ihtiyari tekrar 

etti: 
- V.ızifemi mi yapmak? Kendi c -

limle z evladımı mı öldüreyim? Siz 
deli misiniz? Yoksa beni deli mi zan
nediyorsunuz? (Oğlunu kollarının a
rasına aldı.) Oğlum, benim güzel oğ
lum! (Saçlarını okşuyordu). 

Sonra biraz kendine geldi. Ray'i i -
dam odasına itti. kendi de girdi. Ve 
kapıyı içe'rden kilitledi. 

Odanın, bundan başka kapısı yoktu. 
Ray etrafına bakındı. Sehpadan sar -
kan sarı ipi, tahtanın üzerine mahkCı-

mun ayaklarının konacağı yeri işaret 
eden çizgileri gördü. Gözlerini kapa -
dı, titriycrck dıvara yaslandı. John 
Bennett sehpadan ipi indirdi, parçala
dı, açık delikten fırlattı, attı. 

-Baba! 
Ray ona hayretle bakıyordu. John 

Bennctt, kapıya durmadan inen darbe
lere chemiyet vermeden, oğlunun yü
zünü avuçlarının içine aldı, ve öptü. 
Kırık bir sesle: 

- Beni affedecek misin Ray? Dedi. 
Bu işi yapmağa mecburdum. Bunu ka
bul etmeseydim açlıktan ölecektim. 
buna inan! Bu işi, ilk defa, parasız 
kalmış bir doktor olan cellada, sırf 
merakla, yardım edetek yaptım. O 
hasta idi. Mahkumu ben aatım. Tıbbi -
yeden yeni çıkıyordum, onun için bu 
hadise bana pek korkunç gelmemişti. 
Sonradan hayatımı bu şekilde kazan -
mağa mecbur kaldım. Bütün ömrüm
ce, sokakta, herkesin, beni: "İşte, cel
lat Benn !" diye parmakla gösterecek
leri korkusu ile yaşadım. 

Ray şaşkınlıkla tekrarladı. 
- Cellat Benn t Benn siz misiniz? 
John Bennett tasdik etti. 
- Bcnn açın kapıyı! Size yemin e-

çın u anı an te cşır ıle, bu şekıl e G" 1 • · t w k d' · b' • . • oz erını aç ıgı zaman en ını ır 
H. Y. ıdaresı tarafından verılir, ve ge- ka 1 d b ld 1 " ··1 ·· . . Ab" 1 . • ryo a a u u; saç arı çozu muş, ço-
ne aynı merasımc ta ı o arak ıade cdı- ra la k ı t p · r d" p rı çı arı mış ı. encerenın yanın-

ır ı. .. .. •• . da bir kadın kitap okuyordu. Bir be -
John Bennett surguyu çektı, kapıyı ktt. d d b d h f'f b' ar o asını an ıran u yer c a ı ır 

açarak dışarıya çıktı. t"t" k k d u un o usu var ı. 

Ölüm mahkumunun höcresinde bu • _ Dick'in karyolası, diye söylendi. 

lunanların yüzleri alt üst olmuştu. Kadın kitabı bıraktı, ve genç kızın ya
Hapisane müdürü sapsan kesilmişti ; nına yaklaştı. 

başını ellerini içine almış yatağın ü- Ella ona hayretle baktı. Niçin bu ka-
dının başında beyaz bir sargı vardı? 
Niçin, üzerinde beyaz kolluklu, mavi 
bir göğüslük taşıyordu? Bu kadın şüp
hesiz bir hasta bakıcı idi. Ella gözle
r.ini kapadı. Kendini yeniden hayal a· 
lemine bıraktı. 

zerine oturmuştu. 

Müdür: 

- Vaziyeti anlatmak için Londra'ya 

telgraf çekeceğim, dedi. Size bir şey 

söyliyecek değilim, Benn ! İdamı ye -

rine getirseydiniz bu vahşiyane bir 

şey olurdu. 

Bu sırada içeriye bir gardiyan girdi. 

Onun arkasından, üstü başı yırtık toı: 

içinde, yüzü kanlı, gözleri yorgunluk

tan kızarmış bir adam topallıyarak 

yaklaştı. 

Dick Gordon, boğuk bir sesle: 

- Kıratın eliyle bir tehir emri! De

di. Ve kan lekelerine bulanmış zarfı 

hapisane müdürüne uzattı. 

Gözlerini tekrar açtığı zaman gene 
kadını karşısında gördü. Fakat bu se
fer genç kız biraz kendini toplamıştı. 

- Saat kaç? Diye sordu. 
Hastabakıcı ona bir bardak su ge

tirdi. Ella bir yudumda içti. 
- Saat 7! 
- Yedi mi? Genç kız bir titreme ge-

çirdi. Bağırmak, yerinden fırlamak is
tedi. 

- Akşamın yedisi 1 Diye haykırdı. 
Neler oldu? 
Hastabakıcı cevaP. verdi. 

- Başka kimse yok mu? 
- Hayır, Mlle. Küçük bey yarın ol-

mazsa öbür gün gelecek ••• Kardeşiniz· 
den bahsediyorum. 

Genç kız yüzünü yastığının üzerine 
kapadı. 

- Hakikati söylemiyorsunuz! 
Kadın: 
- Söylediklerimin hepsi doğndur, 

diye cevap verdi. Sesinde adeta bir 
kahkaha gizli idi. Ella, bunu farkedc
rek başını kaldırdı. 

Hastabakıcı dışarıya çıktı. Bir kaç 
dakika sonra kapı açıldı, içeriye John 
Bennctt girdi. Genç kız sevinçle hıçkı
rarak babasının kollarının arasına a -
tıldı. 

- Doğru mu, babacığım, doğru mu? 
- Evet, yavrum, doğru. Ray, öbür 

gün gelecek? Tamamen serbest bıra
kılmadan evci yerine getirilecek bir 
kaç formalite var! Artık istikbali kur
tulmuı sayılır. Oh, kızım. benim güzel 
kızım! 

- Hadiseyi ne zaman duydunuz? 
J ohnson sakin bir sesle: 
- Bu sabah, diye cevap verdi. SoQ

ra başka bir mevzua geçti. 
- Johnson, Maitlands Consolida -

tcd'in idaresini Ray'c bırakmak isti -
yor. Ne mükemmel mevki değil mi? 

- Ella, Ray'in Johnson'un tek1ifı1' 
kabul edeceğini zannetmiyorum. fi' 
halde böyle hazır bir mevkie ycrlef 
mek istemiyecektir. O, kendi alnııt 
teri ile hayatını kazanmak istiyor. /. 
tık eve, bizim yanımıza dönecek. 

Ella bir sual sormak için kıvrarı1 

yordu. Fakat babasını inciteceğirıd' 
korkuyordu. Nihayet dayanamadı. 

- Baba, Ray yanımıza geldikte 
sonra, bu kadar nefret ettiğiniz ınef 
leği bırakacak mısınız? 

Erkek sükunetle cevap verdi. • 
- Onu terkettim bile, yavrum. ~ı 

daha asla ... Asla ... Asla böyle bir lf 

uğraşmıyacağım. 
Genç kız babasının yüzünü göreı"' 

yordu. Fakat onun kendine sarıl 
vücudunda derin bir ürperme hisset 
ti. 

Gordon'un bürosu sığara dumarı1 

dan sis içinde idi. Dick masaya ot~ 
muştu. Yüzünde tırnak izleri, vat

1 Başı sarılı idi. Dişlerinin arasına P 
posunu sıkıştırmıştı. Hayatından rJ 
yet memnun görünüyordu. 

(Sonu var) 
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Hormonlara göre tipler 
İnıan tiplerini bir takım unıflara 

•YJrnıak inaanların eski merakla· 
r~ndan biridir. Fakat, aıırlıudanbe
~ nıeraklıların ileriye ıürdükleri 
tıp taıniflerinden hiç biri keıin ola· 
ra_k birleıememİ§lİr. lpokrat heki
:~n dört türlü mizaca göre ayırdıiı 
l 0~ türlü tip ile, müneccim hekim· 
derıra, yıldızların teıirine göre ayır· 
ddarı yedi türlü tipler de, haylice 

Z&Jban raibet gördükten sonra he· 
llıen büıbütün unutulmutlardır. 

tir. Bazııı hareketlerini acemice ya· 
par. Meaela maıanın üzerinden bir 
ıey almak iıterken elini doirudan 
dofruya o feyin üzerine götürmez 
de, biraz dolaıtınr, bu da İpofiz 
ıuddeıinin fazla iılediiini belli e· 
der. 

Bazdan yürürken de, otururken 
de halaiz olduklarım belli ederler. 
Böbrek üıtündeki ıudde yahut ipo· 
fiz iyi iılemiyor demektir. 

-5-

h Irklara göre, inıanın kalıhma ya-
~t kaf aıının ıekline ve ölçülerine 

ıore, vücudun yuvarlak ve yahut 
Y•aaı olma11na göre, ruhunun ka· 
~akterlerine ve daha türlü türlü ba· 
d lhllara göre yapılan tip taınifleri 

Yüzlerinin bir tarafını, omuzla· 
nnı yahut boyunlarını istemeden 
oynatan tiklilerde paratirait gudde· 
ıi az hormon çıkanr ••• 

Kervanı muazzam bir sepet i~inden fCJfan meyvalar takip ecliyor Bir nil kadırgcuı küreklerini asl'alt üurinJe :aürüyerek yiirü,ar 

•
1 

biribiriyle uyuıamadıklarmdan 
:~ ar da ancak mütehaauılarının 
ıtaplannda ve nazari olarak kal· 

lllıttır. 

Baım ve yüzün her tarafı ima· 
nm hormonlarından haber verir. 
Fakat onlardan önce bunu haylice 
ıeyler bildirir: uzunca ve ince -
bayanlar için modaya uyıun - boy 
tiroit ıuddeıi fazla iıliyenlerde o· 
lur. Uf acık, tefecik vücut ipofiz 
guddeıinin az iılediiini gösterir. 
Dev ıibi irilik de akıini. Vücut bi· 
çimıiz, ahenkıiz oluna hep o gud· 
de karma kanı~ iıliyor demektir. 

1· IRAN'DAN NOTLAR: 3 

h ŞİQıdilik en aon moda, inıanlan 
01'11ıonlardan her birinin Çokluğu -

: Ye azlıiına göre tiplere ayırmak· 
ıııt' Hornıonlann aailıkta ve haata -

1 ta teairleri gittikçe claha geniı o -

Neşe kervanı 
•rak anlatıldığından, doğrusu, bu 

Y-:u tip taıoifi haylice pratik neli· 
ce er de vermektedir. 
~ Bu uaulün bir iyiliği de, herkeıin 
~udunda yalnız bir kıama dikkat· 
hce bakmakla da kendiıinde hangi 
01'11ıonun fazla veya ekıik olduiu· 

:u ~nlayabilmeıidir. Batka türlü 
••nıflerde vücudun hemen her ta· 

t'aflllı tetkik etmek, ölçmek lazım 
oldufu halde hormonlara göre tip 
•Yırt etmek uıulünde vücudu ölçüp 
!artarak, hatta elbiaeyi çıkartarak 
~·~•İni tetkik etmeden önce her-
eıın tipi hakkında bir fikir edin

lrıek nıümkündür. 

Meıela daha sesten: erkekte İn· 
c:e, çocuk ıesi gibi olursa erkeklik 
hormonlarının azlığını haber verir, 
kadınlarda da erkek sesi gibi kalın 
ıes kadınlık tarafının zayıf olduiu· 
na delil olur. Kimiıinin aeıi de tam 
açık çıkmaz, dumanlı gibi gelir. Bu 
•esi telefonda duyarsanız söylediği
ni İyi anlıyamazaınız, içinizi sıkar. 
Sea aahibinin tiroit guddesinde bir 
bozukluk var demektir ... Kadınlar -

~~~~ da tiroit g qddesi d a ha iyi i Jiyerek 

11esi daha açık yaydığı için telefon 
~ntrallannda kadın bulunması ter
cıb edilir. 

Söz IÖylerken, kolay, acele ko
nuımak, çabuk cevap vermek tiroit 
&'Uddeıinin f ı · ı d · y · · .. . az aca ıı e ıgını goıte· 

~klkadınlarda bu gudde daima er· 
de er~en daha ziyade iılediğin· 
g:~· bırkaç nıektepli kız bir araya 
n •nc:e hepıi birden acele acele ko-

Uturlar B 1 b.. "d"k r d • azı an uyu u ten aon • 
da ~tiroit ıuddeıinin fazla teıirin· 
g~~- Urtulamadıkları için, herhan-

.~ ar .. Yerde bir ağızdan ve çokça 
aoz aoy)e T 
zetfkl . n~ ınce orasmı nereye ben-
Ya v 

1 ennı bilirıiniz .• , Söz yavaı 
t aı, hele cevap biraz düıündük-
en aonrll l . . 
çık o ursa broıt hormonu az 
t' ı~or dernektir. Ondan dolayı bu 
ıp •adınlarda az bulunur. 

ıurk Inı•nın tavırlan bile : konu
::ııın e~ ellerini ve kollannı oy
la tın araa Bene tiroit guae!~ı faz· 

1 er. Bu g dd . . . 1 . 
İnı u e ıyı l§ emeyınce 

anın her h k • . 
ıiz olur K' ~r~ eh yavaı ve ıstek-
ın t •·· ımııı her hareket; zah
daer tekerek ve mümkün olduğu ka· 
gudd ııa Yapar, böbrek üıtündeki 

e az hormon çıkarıyor demek-
'!!!t 

Hadım aialannın uzun uzun 
kollarını ve bacaklannı herkea bi· 
lir. Bacaldann, vücudun daha yu
kandaki kııımlanna niıbetle kısa 
olmaıı akıine delalet eder. lri ke· 
mikler, kuvetli adaleler, atlet vücu· 
du böbrek üatündeki guddelerin 
fazla iılemeıinden ıelir. Bu gudde· 
ler iyi iılemezlene adaleler ıilik o· 
lur. Fakat yürürken kanburunu çı· 
kararak ıidenlerde ipofiz guddeıi 
iyi çalıımıyor demektir. Hele vücut 
ufak, tefek de oluna... G. A. 

Kastamonu'da inşaat 
Kastamonu, g a.a. - Reiıicümhu

r un şimali Anadolu seyahatleri esna
sında verdikleri emir üzerine halka 
inşaat örneği olmak üzere yapılacak 
evlerle otel ve lokantanın inşaatına 
baılanmııtır. Evler ve otel kııtan ön· 
ce ikmal olunacaktır. 
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D
üğün bitti. Fakat zevk ve se
vinç, fezada kaybolan bir 

kuyruklu yıldızın renkli etekleri 
gibi hala caddelerde ve sokaklarda 
sürünüyor. • 

Bugün Tahran hiyabanlarında 
bir neşe kervanı dolaşacak. Muhay
yileniz ne kadar zengin ve vüsatli 
olursa olsun, hatta Nis karnavalı
na ve çiçek bayramını görmüş olsa· 
nız bile bu kervanın enginliğini ve 
azametini gözünüzün önüne getire
mezsiniz. Fotoğraf bu eğlence nes· 
cinin ancak bir hüceyresini, sinema 
bu hilceyrelerin ancak birkaçını bir 
arada tesbit edebilir. Hakikatten 
daima kudretli olan sanat burada 
aciz kalıyor. 

Her devir, her memleket ve her 
ırk kendine göre fizik kanunlara is
yan eden bir alem tasavvur etmiş
tir. Bu fil cmde hiç bir şey tabiata 
inkıyat etmez. Onun yegane dikta
törü fantezidir. İşte biz, neşe ker
vanını seyrederken, bu fantezinin, 
hatta binbir gece masallarını bile 
kendisine köle yapan, füshatinigör
dük. Ve gördük ki en geniş hayal 
bu kervana ancak bir peyk olabilir. 
Ziruh halkedemiyen insanın hiç ol
mazsa efsaneye ve hayale bu kadar 
kudretle can verebilec~ine i nan
maz mısınız? 

Kervanda renk, boya ve ışık, bir 
çiçek bahçesinin ezici kokusu ha-

Bir lokomotif bacasından 
konfetiler aavurarak ilerliyor 

İçimizdeki ıeytan 
iki kadeh atalım. Sana söyleyecek sözlerim var. 
Bu aefer ciddi. Ne kadar kötü vaziyetle olduğu
mu ıundan anla ! Sana bile akıl danıpcak hale 

Tefrika: No: 38=Y azan: Sabahattin ALI 
lr:andırıyorsu 'k' .. .. ? S . d v n ı ı gozum. enın ne mal ol uıunu 
y~ burada kime dayanarak durduiunu pek ala bili· 
rız!, diyen b. "il " 'I . • ır gu umseme ı e verıyordu. 

Etraftaki memurların çekmecelerini açıp kapa-
yarak ·d· h gı 11 azırlığına ba§lamalarından akıam 
paydo~unun yaklaıtığını anladı. Eve dönm~k aklı· 
na gehnce içinde b. . .. • . M ·d n ır &evmç urpermeıı geçh. a· 
cı e onu beki" d h t 

1 
ıyor u. Rum madamın panıiyonunu 

a ır amal&: bu ıef ·ık d f 1 •. •. .. b er ı e a o arak onun yuzunu 
uruıtunnadı Vazif ı· v. • b. b k verd" H · eperver ıgını u· yana ıra ı • 

t. rdı. eınen çıkmak ve ko§a koıa eve gitmek ia-
ıyo u. Odanın k d 

Ondan bo . apısın a veznedarla kartıla~tı. 
" . rç ıatemek niyetinde olduğu aklına geldi. 
Sıze geliyord t • • ., B um "dıye yalan aöyledı. 

en de · 1 •• m 1 aenı a acaktnn. Haydi beraber çıka· 
" 

Veznedar aok v 

madı s· k . aga çıkıncaya kadar aizını aç • 
· ır ecı tarafın .. .. .. • d t 

taktan ıon H f a Y\lruduler, bırkaç a nn a -
ra a ız : 

" B lattıklar:n:i~;~~~~~io;lunı ! ,, dedi. " Bu ıün an· 

Ö•r gülmekle muk~bele tt" • " S . d. e ı . 
en fım ı bunu cidd· · ? .. N b .1 • ı mı ıöylüyorıun ,, 
e ı eyun ? •• Pek ,.ıb '- . .. . . d 

mİtıİn f a· ka ~ Ua lf ıoren CUUID en• 
" y" . ır .. ç adım daha attıktan sonra : 
. enı ıuveyleri •Y•rtınak • • d y•ldir aD\&, 

haydı ıeytana u d b . ıyı esı 
Y a enu:nle beraber gel, ıurada 

düıtüm ı" 
Omer'in hiç deiilıe bu akıam, böyle bir da -

vele razı olmağa niyeti yoktu. Fakat veznedarın 
görünütü inıanı telaıa düıürecek gibiydi. Zaten Ö· 
mer, bütün patavataızhiına raimen, kendiıinden 
birıey isteyen bir inaana red cevabı vermeyi hemen 
hemen asla beceremeyen kimaelerdendi. Çok kere 
acele bir it için yolda giderken herhangi geveze bir 
arkadatı onu lafa tutabilir ve yanm ıaat ıaçma ıa· 
pan konuıtuiu halde Omer onu bozmağa ve " ye • 
ter, itim var l ,, demeye muktedir olamazdı. Şimdi 
Hüaameddin efendinin söyleyeceklerini merak da 
ediyordu. Kararım verdi : 

" Hadi, gidelim ama, ben içmem ! ,, dedi. 
Tramvay yolunda küçük bir meyhaneye girdi

ler. Solda yüksek bir tezrah, ıağda arka arkaya di· 
zilmit üç küçük maaa vardı. Bunlarm bir taneıinde 
çolak ve bir gözü sakat bir adam oturmuı, tek eliyle 
yakaladığı kadehleri birbiri arkasına yuvarlıyor ve 
her yudumdan sonra bütün yüzünü harekete geti -
rerek ıarip ipretler yapıyordu. 

Veznedar birkaç yudum rakıyı acele ıt.cele İç· 
tikten, ve ilk kararına rağmen bir kadeh getiren Ö· 
mer'in de bir yudum almasını bekledikten sonra, 
mukaddime filan yapmadan : 

" Bu it yeni değil, iki gözüm! ,, diye başladı : 
"iki aydanberi bocalıyorum. Sen benim ufak tefek 
pylere metelik verir ıoydan olmadığımı bilinin .•. 
Dünyayı bir pula ıatmaia her zaman amadeyim. 
Fakat bu yaınna kadar yapmadığım, belki tesadü
fen,. fakat ne olursa obun yapmadığım bazı ıeyle • 
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~z faik fenik 
linde buğulanıyor ve kalblere sini
yor. Bunu biz, İran'daki ecnebiler, 
her şeyden daha çok tattık. Çünkü 
dünyada fantezi ve hayal kadar bey
nelmilel olan hiç bir §ey yoktur. 
Ne kendisine has bir dili, ne man
zarası ve ne de muayyen bir üslU
bu vardır. 

Bugün, bütün Tahran halkı cad
delerde dalgalanan bir duvar olmuş
tur. Hele Hiyabanı Şah, Hiyabanı 
Kah'tan Hiyabanı Pehleviye giden 
yollar, bir insan seli halindedir. 
Kervan buradan başlıyor ... ve bura
da muazzam şarlar görüyoruz. A
leliide bir Fort kamyonunun süs
lendiği zaman bu kadar muhteşem 
olabileceğini Hanri Fort bile tasav
vur etmemiştir. İnşa halindeki 1-
ran'da ekseriya taş ve çimento taşı
yan bir kamyonun, gündelik tozlu 
elbisesinden 11yrılıp da bu kadar 
güzel bir düğün kıyafetine girmesi, 
adeta frak giymesi bir idealidir sa
nırım. 

Bütün İran tarihi, bütün Mı
sır tarihi, Firdevs\, Şahname, Sadi, 
Hayyam, Dara, ve nihayet bütün 
inkılap hareketleri, bu prlann sırt
larında azametle yükseliyor. Çiçek· 
ten bir lokomotif konfetiden du
man savurarak ilerliyor. Bir taraf
ta muazzam bir dünya dönüyor ve 
döndükçe etrafına ıerpantinler sa
rıyor ... 

Bir sekiz silindirli kamyonun 
sırtında bütün tazeliği ile bahar çi
çek açmıştır. Üzerlerine beyaz tül· 
leri bir rüzgar gibi giymiı genç 
kızlar, küçücük avuçlarına baharı 
bütün gonseleriyle doldurarak sa
vuruyorlar. Çiçek kokusunu bir ka· 
dm kokusu tamamlıyor ve buna 
Hayyam'ın ezeli hayat destisinden 
dökülen şarabın rengi katılıyor. 

N için şu muazzam şarap fıçı

larını taşıyan §arın ismi Hay
yam değildir de Bakküs'tür? Niçin 
gözleri, etrafını haleliyen misket 
salkımlarından boya ve ışık alan, 
vücudu bir bağ filizi kadar kıvrak 
kızın ismi saki değildir? Elindeki 
toprak kaselerle kevscr şaıabı da-

ğıtmıyor mu? .•. 
Bir arabanın üzerinde bir ekin 

tarlası görüyoruz ki orada başak
lar, olgun hatlarını ve sarı saçları· 
nı göğüslerine doğru eğmi;ler, gü
ler yüzlü, minyatür çehreli, katran 
gözlerinin içine ilemler toplamıı 

birkaç köylü kızın parlak orakları 
karşısında korku ile titriyorlar. 

İşte bütün fenerleri yanmuı bir 
gemi ilerliyor. Hazerin san köpük
lü dev dalgalarına alıımıı tekne, as
falt cadde üzerinde bile aynı sar
hoşlukla sallanıyor. Kübeştede ele
le tut~muı bahriyeliler çimariva 
selam alıyorlar. 

Bir tayyare, pervaneal yavq 
döndüğünden dolayı homurdanarak 
ilerliyor, pervane, konfeti ve gül 
bulutlannı fini kalabalığın üzerine 
savuruyor. 

Bir kıt mevsimi bir dakixada ge
çiyor. Başları dumanlı ve karlı Et
brüz dağlariyle, fırtınası, boruı, 

tipisi ile, ve nihayet sokak ha§· 
larmda buzdan kamalar çeken hay
dut manzarasiyle bir kış ... Ayakla
rınızın altında asfalt yanıp yumu
şarken, güneı fırandan henüz çık
mış bir bakır tepsi halinde başını
za geçerken terlcriniı:in soğuk so
ğuk kuruduğunu ve titrediğinizi 

hissediyorsunuz. 

B unu muazzam bir sepet için
den tqan meyvalar takip e

diyor. Tatlı bir turunç kokusu, 
baygın muza karışıyor. Kocaman 
şeftaliler, dudaklarının üzerindeki 
penbe tüyleri ısırarak gıcıklanıyor
lar. Sarhoı üzüm salkımları elma
ların kızıl yanakları üzerinde din
leniyor... Ve arkadan eski bir Nil 
kadırgası küreklerini asfalt üzerin· 
de sürerek geçiyor ... 

Kızıl topukları sandallarından 

fırlamış. başları iklilli, beyaz elbi
selerinin bolluğu bellerinde dar
laşan göğüslerinde yuvarlaklaıan 
mısırlı kızlar .... 

Bütün bunlara bir şarın Uzerin· 
den Firdevsi bile uzun sakallarını 

parmaklariyle tarayarak hayretle 
bakıyor .. 

Neşe kervanı geçiyor ... 
Eski İran'da toz ve mesafe um

manı içinde kaybolan kervanlar 
vardı. Yeni lran'da ise bu kervan 

Eski lran kıyafetleri 

FirJev•i'nin ıahnamai 

Bir dünya dönüyor 

bir neşe ve zevk Okyanusu içind~ 
yüzüyor. Nihayet yavaş yavRf renk• 
ler uzaklaşıyor, sesler uzaklaşıyor, 
çiçek kokuları uzaklaşıyor. Ve ker
vanın kalabahğı yırtarak geçerken 
bıraktağı boşluğa tekrar kalabalık 
doluyor .... 

rin, iıtemiyerek faili olmak beni sarstı. itidalimi 
kaybetmekten korkuyorum. Bu takdirde ı~ın ıçın • 
den ııyrılmak için binde bir ihtimal vara onu da 
kaybedeceğim. Kimaeden akıl danıtmak adı:tim de
iildir. Ama aenin genç akim belki bir cevher yu · 
murtlar. Neyıe, uzatmakta mana yok. Sana battan 
itibaren bir hülaıa yapayım: Bilmem şimdiyt. kadar 
hiç bahıettim mi ? Benim bir kayın biraderim var· 
dır. Buralarda, Sirkeci taraflannda emlak komiı
yonculuiu yapar •. lımi emlak komiıyoncusu ..• Bur
nunu ıokmadığı it yoktur. Ana alıp ıatımından 
tul da, evlere hizmetçi, barlara artist, kumpnnyala
ra aktriı bulmağa kadar herıey elinden gelir. Bir
gün zengin olur, bize otomobille miıafir gelir, bir
gün iki ıivil poliain araımda karakola gide.-ken gÖ· 

rülür ••• Benimle araıı pek iyi değildir. Fakat ak
raba • • • İki tane de nur topu gibi kızı var hınzırın, 
kendi çocuklarım gibi aeverim. Babaları herhangi 
bir itte top atıp metelikıizlik, açlık devreıi baıladı· 
mı anneleriyle beraber bize göçerler, Üç beı ay 
aonra İsmail bey karde§imiz, yani kayın birader, 
ekseriya ben ı evde yokken yine otomobille gelir 
hepsini alır götürür. Onbe§ ıenedenberi bu böyle 
sürüp gidiyordu. Bu defa uzun zamandanheri ha • 
berini almamı§hm. iki ay kadar evel daireye garip 
bir adam geldi. Dava vekiliyim, kayın biraderiniz 
mevkuf tur, sizi görmek istiyor dedi. Allah Allah de
dim, İzin alıp tevkifhaneye gittim. Kayın birader, 
uzun uzun bir ıeyler anlattı. Birisine hizmetçi bul. 
mut, herif bekarmıı, kızın yafı uf akmıı, bir §eyler 
olmu§, uzun lafın kııaıı, fuhta teıvik cürmünden 
ya§lıca bir kadınla beraber bizim aıilzade lmail 
beyi içeri atmıtlar. " Aman enitteciğim, bftna yar -
don. et. Benim bu iıte hiç bir alakam yok. Katibem 

bana haber vermeden bir takım itler çevinnif. Ben 
naııl olaa kurtulacağım 1 ,, dedi. Karata palavrayı 
pek severdi. Katibem, vekilim, acentam demeden 
konu§amazdı. Böylece kendine mühim bir iı adama 
ıüsü vermeye çalıııyordu. Neyıe, derdini anladık.. 
iki yüz lira kefalet istiyorlarmı§ .. O zaman tahliye 
edilecekmit : " Seksen yerde alacağım var, banka• 
da param var, fakat mevkuf olduğum için alamı • 
yorum. Bu rezaleti de kimseye duyurmak iatemi • 
yorum. Ne yapacağımı ıa§ırdım. Allah nzaıı için 
ıen bir çaresine bak, çıktığım gün tabii mesele yok· 
tur, derhal getiririm ! ,, diyordu. Evela aklım erme• 
di. Fakat edebsiz herif diller döktü, kah darıldı, 
kah ağlar gibi mütee11ir oldu, kah bu kadftr ebemi• 
yetaiz bir para için mırm kırın edit imi garip hulul' 
göründü. Nihayet " bir arattıralım bakalun ! ,, de
dim. " Aman, arattırmağa vakıt yok. Bugün yana 
çıkamazıam her itim mahvoldu. Teahhütlerim var, 
randevulanm var, binlerce lira ziyan edeceğim! n 

dedi. Gaflet bu, inandım. Daireye gelip dü,ündüm, 
kimıeden on para almağa imki.n yoktu. lki yüz lira 
az birfey değil ki .. Lanet olıun, bir aralık çocukları 
gözümün önüne geldi, içim acıdı. Parayı çıktJğı gün 
getireceğini söylemitti. Oıtü batı düzgünce olduiu 
için : " Herhalde bugünlerde tutuyor ! ,, dedim. 
Kaıadan iki yüz lira alıp adliyeye yatırdım. Ondan 
aonra facia baıladı. İsmail Efendi çıkar çıkmaz eski 
halini aldı, ıu dalavereci, atlatıcı halini .. Tevkifha. 
neden ayrılırken hemen : "Birader, derhal gidelim 
de, nereden bulacakıan bul, parayı ver, kasaya ko
yalım ! ,, dedim. " Vakıt geç oldu, yarm çareaine 
bakanzl,, diye cevap verdi. Bu kadan benim gö
zümü açmaia yetti ••• Bu onun eıki ve malumum 

(Sonu var) 



İKTİSADİ DEVLET IE~fKKÜllERİ 

Bu teşekküllerin vaziyetleri, 

bünyeleri ve gayeleri 
İktisada müdahaleyi prensip olarak 

k ..... "'J eden devletler muhtelif derece 
ve: şekillerde iktisada tesir ederler. 
Burada mevzubahis edeceğimiz mese
le devletin pasif veya aktif tedbirlerle 
e.ıı:onomik faaliyete bilvasıta tesir et· 
m.si değil, doğrudan doğruya iktisadi 
faaJiyette bulunmasıdır. 

Devletin bu faaliyeti, istihdaf etti
ği gayeye göre değişir. Hastane işlet • 
rr.~k, müze i§letmek, darpane veya 
de11let matbaası işletmekte güttü~iı 

gaye başka, demiryolu, elektrik sant· 
ralları gibi hizmet amme işlerine teal
ltik eden işletmelerle meşgul olması 

başka ve nihayet maden ve sanayi iş
leri ,bazı bankacılık işleriyle uğraşma
sı gene başka gayelere hizmet etmek 
maksadiyle vücuda getirilen işletme 
nevileridir. 

Amme hizmeti müesseseleri ismini 
verdiğimiz, İ§letmeler demiryolu, mu
habere vasıtaları vesaire) daha ziya • 
de genit bir kütlenin, içtimai heyetin 
umumi ve mü§terek ihtiyaçlarını tat · 
min il~ mükelleftirler, mahiyetleri i • 
tibariy'e bu işler inhisara mütemayil
dirler Amme hizmeti meselesiyle in
hisar karakteri bir araya gelirse, işlet 
meci olarak devleti intihapta bilhassa 
bir isabet vardır. 

Bu nevi işletmeler masraflarının bir 
kısmını hazine, bir kısmını ise biz • 
metlerden istifade edenler tarafından 
verilen Ücretlerle temin ederler. 

:Esasen irnme hizmeti işletmelerinin 
yaptıkları hizmetlere mukabil aldık
ları bedel, fiyat değil, ücrettir. Bu üc
retler otoritatif ve bir taraflı olarak 
tespi tedilir. Bu ücretler kar gayesin
den ziyade, halkın iktisadi kabiliyet -
lerini nazarı dikkate alarak önceden 
muayyen tarifelere göre tespit edilir. 

Amme hizmeti işlerinin çalıştığı 
sahalarda umumiyet itibariyle rekabet 
mevzubahis d "ldir. Mesela Türkiye 
devlet demiry ları ve havayolları it· 
!etmelerinde, belediyenin işlettiği 
tramvay, otob s itlerinde vaziyet böy
ledir. 

Fakat ayni sabada çalııan rakip te
tcbbüslerin me cut olmayışı, irnme 
hizmeti itletme erinin muhasebe ve 
kalkülasyon h usunda (maliyet he-
-pı~-&a) ı-lr hsaaac ;lavranmalarmı 
intaç edebilir Kaldı ki devletin işlet-
tiği Amme hiz ti müesseselerinde za
rar tam mini ı le tespit edilip aleni
yete arzcdilmez 

İdari bünye en devlet mekanizma • 
sından pek k rtulamıyan ve birinci 
planda imme ızmcti gören bu itlct -
meler pek faza tenkit edilemezler. 
tnhiaari bir vaz yet arzcttikleri müd
dctce piyasanın kontrolünden uzak 
kalırlar. 

Ticari zihni et ve esaslar dahilinde 
hareketi prens p ittihaz etseler bile 
heaap ve bilin oları, hususi tcıebbüs
lerinkindcn ço arklıdır Büyük iılct• 
me arzeden amme hizmeti müessese -
lerinin i1lcyiti a ır ve bürokratiktir. 

Buna rağmen mevzubahis olan işler
de devletin tere han intihap ettiği tc
§Cbbüs ıcklidir 

Devletin, gc e cemiyet iktisadiyatı 
bakımından bir an evci yapılmasını 
faydalı görmekle beraber, piyasa ile 
yakından alaka ı bulunan bir takım iş
leri; amme h zmcti müesseselerinde 
olduğu gibi, m ak büdcc ile i1letme
yip "hükmi ıahs vcti haiz ticari tcıck
küllcri" vasıtaıı le yapılır. 
Mütcıebbis sermayedar olarak 

bunlarda da de eti görüyoruz. Buna 
rağmen devleti müstakil büdcelcrle 
çahıtırdığı ikt di teşekküller namı
nın verdiğimi itletmcleri mülhak 
büdcclcrlc idar ettiği hizmeti amme 
işlerinden bir ıc noktalarda farklı -
dır. 

Milli iktisat ı çok inki§&f edeme· 
mit olan mcm elcetlcrde esaslı ıanayi 
brantlarının k ulması çok güç bir 
meseledir. Cca m ve ilk senelerde ri -
zikolu sanayi k racak sermaye mah
dut, hususi in s ıatif pek azdır. Husu
si sermayeler n terakümüne ve muk· 
tcdir müteşebb terin neticesine kadar 
bazı itlerin ih ali milli iktisat ve mü
dafaa bakımı an doğru değildir. 
Y cknazarda h zmeti amme şeklinde 
tecelli etmcmrk e beraber kar gaye -
sinden başka r fCY dü1ünmiyen hu
susi kapitalist t şcbbüslcri nispetinde 
pek yüksek ka nca doğru gitmeseler 
bil .• gene rand manlı çalıımak mecbu
r etinde olan teıekküllerdir. Hatta 
\ a tamamen muhalif olan Sovyet 
R.ısva iktisad tında bile bu nevi ik
tisat tcıekkül i azami randımanla 
harc'cet etmek ecburiyetindedirler. 

Fakat ne kadar ticari zihniyetle ha
reket ederlerse etıinlcr, nazarı itibare 
almağa mecbur oldukları milli iktisat 
ve harp iktisadıyatı mülahazalarından 
ve bir çok sebeplerden dolayı üzcrlc -
rinden tamamen atamadıktan idari kı
lık ve mekanizmalarına zaman zaman 
arız olan bürokratik hastalığından do
layı, nispeten elastiki olan bu iktisat 
tegekküllerini bile, hususi (ferdi) te-

şebüslcrlc yani kategoriye idhal etmek 
pek mümkün olamıyor. 

Çünkü hususi teşebbüsün gayesi, 
her şeyden önce Jtar temin etmek ve 
şüphesiz bu meyanda hizmet etmektir. 
Ferdi teşebbüs vazifesinde muvaffak 
olamadığı takdirde, nihayet iflasla 
karşılaşır. 

Halbuki devlet teşebbüsünde gaye 
hizmet etmek ve bu meyanda kir temin 
etmektir. Devlet iktisadiyatının ba -
şında olan, müteşebbis demiyelim, iş -
/etme amirleri kardan hissement ola • 
cak fakat zarardan umumiyetle müte -
essir olmıyacaktır. 

Esasen devlet işletmesinin ademi 
muvaffakiyeti çok geç ve güç anlaşı· 
lır ve çok kere siyasi sebeplerden do
layı zaruri addedilen bir zarar gene 
devletin mali yardımlariylc veya hah· 
şettiği imtiyaz ve muafiyetleriyle te
lafi olunur. 

Fakat bu zararların temadisi devle -
tin bir kısım varidatını yutar, milli 
serveti kemirir, milli geliri masscdcr. 
Dolayısiylc vergi yüküniin ağırlaşma
sını ve mükelleflerin İftira kuvctini 
tenkis edip "hayat pahalılığı" ismini 
verdiğimiz hadiseyi doğurabilir. Bu 
sebepten dolayıdır ki, ilk tesis senele
ri müstesna, bunların daima nemasız 

çalışmaları ve yalnız devlet sermaye -
siyle gıdalandırılması doğru değildir. 

Bu işletmelerin arzcttikleri mal ve 
hizmete mukabil devlet tarafından ba
şarılması zaruri olan bazı i§lcri (ma -
dcnlcr işletmek, ağır sanayi tesis et -
mck, vesaire) devlet üzerine alır. Fa
kat bu itlerin mahiyetleri dcminkiler
dcn farklı olduğu ve piyasa ile fazla 
münasebeti istilzam ettirdiği için, 
bunlarla uğraşacak olan devlet işlet -
melcrinin piyasada haiz hususi şahsi
yet ve ticari işletme şeklini iktisap et
mesi liıım gelmektedir. 

Devletin hükmi §&hsiyct verip, hu· 
susi hukukun mevzuuna tcrkcttiği bu 
teşebbüsler (bazan anonim! rikct, li -
mitct tirkct ıckline bile bürünen) ar
tık "idari bünyesini" bir haylı kaybct
mi§ ve serbest piyasa sahasına atılmış 
bulunuyorlar. Devletin amme hizmeti 
müesseselerine bahşettiği inhisar ve 
imtiyazlardan bir çoğu bunlarda mev· 
c.ııt. bet muvace
hesinde çalışma , p yasanın un -
rına ayak uydurmak mecburiyetinde
dirler. Bu sebepten dolayı sair hususi 
ticari teşebbüsler gibi teçhiz olunmak 
ve ticari zihniyet ve usuller tahtında 
hareketleri icap ettirmektedir. Hedef 
rantabilite yani kar temin etmek olun
ca, itletmclcrin ve besabatın ona göre 
tanzimi gerektir. Devlet itletmcle • 
rindcki kammcralist muhasebe usulü 
terkedilir. maliyet hesaplan hesabatın 
siklet merkezini teşkil eder. Hesap 
senesi, hesabı katilerle değil ticari bi
lançolar ve kar ve zarar hcsaplariyle 
kapatılır. İdari bünyelerinden ayrıl • 
dıklarından dolayı, iktisadi devlet te
şebbüslerinin murakabesi divanı mu -
hascbat yerine hususi murakabe heyet
leri ve şirketleri tarafından yapılır. 
Alı§ verişleri muhasebeyi umumiye, 
arttırma ve eksiltme ve ihale kanunla
rının hükümlerine tabi değildir. 
Diğer taraftan bu işletmelerin ba -

şında bulunan elemanların istihdam i
tibariyle evsafı devlet memurlarından 
farklıdır. Memurların tayin ve tebdil 
keyfiyeti bunlarda daha kolaydır. Her 
hangi bir mütehassısı, her hangi bir 
ücretle tayin etmek imkanı daha ge -
niştir. 

Görülüyor ki iktisadi devlet tcıck -
külleri bir çok hususlarda hususi tc -
şebbüslerc yakın bir manzara arzedi • 
yor. Tespit ettikleri fiyat ilanihaye 
maliyetin altında kalamaz bir çok se • 
bepler dahilinde devam etseler bile, 
bu zararların bilançoda gözükmesi la
zımdır. 

İktisadi devlet tcıckkülleri serbest 
piyasadan uzaklaşıp, inhisari bir ma -
hiyct arzetmeğc başlayınca, hükmi 
şahsiyeti kaybedip mülhak büdce ile 
idare edilen işletmeler halini aldıkça 
maliyet ve rantabilite hesapları, husu
si te§cbbüslcrlc mukayese mevcut ol -
madığı için ,ihmal edilir. Ticari mu -
hasebe yerine devlet muhasebesi ka -
im olur. İdari bünyeye, büdçc sistemi
ne yaklaştıkça "bcylik"karaktcr avdet 
eder. 

Halbuki tekilleri ne olursa olsun, 
iktisadi devlet tetekküllcri hususi te
şebbüsler derecesinde hareket ede -
mczler. Meşgul oldukları sahanın kon
juktüre yani piyasanın temevvücatına 
bağlılığı nispetinde muvaffakiyctlcri 
azalır. Fakat netice itibariyle piyasa i
le çalııan, piyasaya arzettiği malın fi
yatı maliyet hesaplarına istinat etti • 
ren bu teşekküllerin fazla kar temin 
etmezlerse bile, hiç olmazsa kendi 
masraflarını çıkaracak derecede ran· 
dımanh çalışmaları lazımdır. 

Fazla kar temin cttikftri müddctce 
milli sermayenin artmuına yardım e
decek, fazla kir temin etmedikleri tak
dirde iae, devlet hazinesine bar olını· 

YURTTAN RESİMLER 

Eski Bursa ve ihtiyar bir • 
çınar 

İzmll'te askerlerimiz and i~tiler Eğe' de pamuğun kalitesi ve 

istihsal miktarı arttırılacak 

~-_.ı;..------4~---...-.-"!:::I -1.-~.----~~ua.. l.azn-hklan ilerliyor 

lzmit'te anJiçme töreninden bir görünü§ 

İzmit, (Hususi) - Şehrimizde bu-
lunan askeri garnizonun yeni silah 
altına alınan yiğit efradı, merasimle 
and içmişler ve bayram yapmışlardır. 

Tümen komutanı general Rüştü A
kın 'ın da bulunduğu merasimde alay 
komutanı, yüksek rütbeli subay ve 

yüzlerce halk bulunmuş, merasim he· 
yecan içinde gcçmiıtir. Yenilmez or
dumuzun kahraman askerleri, yurdu
nu, caniyle, başiyle, şerefi, namusu ve 
haysiyeti, türklüğü ile müdafaa ede
ceğine, cümhuriycte ve komutanlarına 
bağlı kalacağına andiçmiştir. - C. Y. 

Çankırı' da bir park yapıhyor 

Çankın, (Hususi) - Hükümet binası arkasındaki büyük bah
çeliğin etrafı evelki yıllarda beton dıvarlarla çevrilmit ve ortası
na bir de küçük havuz yapılmıf, ağaçlar dikilmi!ti. 

Bu yıl bu bahçe güzel bir tekilde çiçek ve çimen tarhlariyle ay
nlmıf, bir park haline getirilmittir. Vali buranın bir halk parkı 
haline getirilmesine çalıımaktadır. Gönderdiğim resım parkm 
bugünkü vaziyetini göstermektedir. 

yacaklardır. Bu suretle milli iktisat 
işlerinin bir kısmı, vergiden gayri ve 
kolay bir varidatla temin edilecektir. 

Devlet iktisadiyatının son zaman -
!arda bilhassa bu teşekküller vasıta • 

siyle yaptırılmasının mühim bir sebe
bi de, cemiyet ekonomisinin bünyesi
ni sarsmadan ona tesir ve yardım et
mek imkanını temin etmek içindir. -
lktisadcı 

İzmir, (Hususi) - Pamuklarımızın 
nefaseti ve ambalajlarının intizamı 
için İzmir ticaret odasında yeni ve 
esaslı bazı kararlar daha alınmıştır. 
Eğe mıntakasının 938 pamuk rekol
tesi 14 bin tona baliğ olmuıtur. (937) 
de bu rakam 10 bin tondu. İstihsaıat, 
gerek kalite, gerek miktar, gerek kıy
met noktasından gittikçe artmakta
dır. Buna da sebep, hükiimctin 
tin pamuk istihsalatını artırmak, to
hum cinsini ıslah etmek ve çiftçiye 
tohum dağıtmak hususunda birkaç sc
ncdcnbcri takip ettiği çalışma siste
midir. İatihsali artırırken hariç piya
sasının alakasını da fazlalattırmak 
istiyen ticaret odası, bilhassa §U ci
hetin teminini kararlaştırmııtır: 

Pamuk balyaları karışık ve ısfak ol
mıyacak, balyalara çekirdek kırığı, su, 
islim atılmıyacak, balyalarda eaki çu
val kulanılmıyacak, her balya 200 ki
loyu geçmiyecektir. 

Oda, bu ıartları bazı teferruatla d:ı 
takviye ctmi§tir. 

Fuar hazırlığı 

Fuar komitesi, bu sene, fuar mevıi
mindc oyun vermek istiyen muhtelif 
ecnebi tiyatro ve operet truplarının 
müracaatlarını tetkike başlamıştır. 

Komite esas itibariyle, fuarda her ne
vi eğlenceyi bollattırmak ve ziyaret
çileri, daha zengin eğlence müessese 
ve vasıtalarına kavuşturmak istemek
tedir. :Ecnebi müesseselerden bu hu
susta talepte bulunanlar pek çoktur. 
Bunlardan bazılarının şartları muva
fık görülmektedir. Fakat müracatla
rın arkasının alınması beklenmekte
dir. 

Geçen sene epeyce alaka gören bü
yük döner dolap, bu acne, fuar saha
sına kültürparktan ayrılarak yeni ila
ve edilen 9 eylül meydanı civarına 
naklolunmaktadır. 

Sergi ıarayı ile açık hava tiyatro
sunun ve yeni oyun yerinin inşası fa
aliyetine son günlerde yeniden hız 

verilmiştir. 
Diğer taraftan nebatat bahçesi de 

çok zengin bir tekilde hazırlanmak
tadır. Ziraat vekaletinden gelen tah
sisatla, bütün memleket mahsullerini 
pmil olmak üzere inşasına batlanan 
ziraat müzesinde faaliyet artınlmıı· 
tır. Müze, bu seneki fuara yetiıtiri
leccktir. 

Fuar komitesi, fuar dahilinde ge
rek yerli müesseselerimizin, gerekse 
hariçten iştirak edecek olan mücsse· 
aclerin her nevi aatıtlarının artırılma· 
sını ve bu suretle fuara ittirikten da
da ziyade faydalandınlmalannı temi
ne çalıgmaktadır. Bu sene İzmir fuarı, 

Pamuk balyalan 

geçen yıllara nisbctlc daha çok zen
gin, daha çok alakalı olacaktır. 

Devlet Dcmiryolları idaresi, fuar ve 
ziyaretçileri için tarifcd• ~c :en ısenc
ki gibi tenzilat yaptıgını bildirmiştir. 
Bu meyanda, fuarın devamı müdde
tince, Ankara, İzmir arasında her gün 
yataklı vagon işletilecektir. 

lzmir tütün rekoltesi 

İzmir, (Hususi) - Geçen sene tü· 
tün satışından faydalanamıyan müs
tahsilden bir kısmı, bu sene tütün ek· 
mektcn vaz geçmişlerdir. Bu itibarla 
939 rekoltesinin düşük olacağı anla
şılmaktadır. İzmirdeki bir Amerikan 
firması, tetkikat yaptırmış ve mınta
kamızda ancak 24 milyon kilo istih
salat yapılabileceği neticesine varmış
tır. Mamafih, rekoltenin daha fazla 
olması da muhtemeldir. 

Samsun yerli 

mallar sergisi 
Samsun (Hususi) - Beıinci yerli 

mallar sergisinin hazırlığı bitmiş gibi
dir. Sergi 19 mayısta açılacak ve 7 ha
zirana kadar devam edecektir. Geniş 
ve zengin bir istihsal bölgesinin mer
kezi olan ve Karadeniz'in işlek bir is
kelesi bulunan Samsun sergi günle
rinde büyük faaliyet ve kaynaşmıya 
sahne olacaktır. 

Samsun - Ordu yolu 
Ordu (Hususi) - Ünye - Terme. 

Ünye - Fatsa yolunun 105 bin lirahk 
kısmı müteahhide ihale edilmiştir. Bu 
büyük kısmın inıasından sonra Sam -
sun - Ordu yolunun mühim bir kısmı 
bu sene içinde bitmiş olacaktır, 

• 
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Taymis'in bir makalesi Türk .. Amerikan ticareti Köy işlerinin düzeni ve 
köylüden ahnacak salma Balkan 

Avrupa 
antantına 

minnettardır 

Hangi mallarm resmi 
ne kadar indirildi? Dahiliye Vekaletinin vilayetlere tamimi 

T aymis bu antanta Bulgaristanın da 
girmesi fikrini müdafaa ediyor 

Otomobillerde, radyolarda ve muhtelif 
makinelerde gümrük tenzilat nisbetleri 

(Başı 1. inci sayfada) ı-=:-= 

Dahiliye Vekaleti, köy idarelerinin düzene konulması. ve . köylüden 
alınacak salmalarm köylünün vaziyetine ve adalet prensıplerme uygun 
bir şekilde alınması hakkında valiliklere mühim bir tamim yapmıştır. E- . 
herniyetli gördüğümüz bu tamimi yazıyoruz : 

(Ba§ı I inci sayfada) 1 
sinin a tı ~ .. ~ 

y P gı mulakat ve ingiliz nota-
sının Sovyet h""k"" . Beyrulla laıisl 

k~ye taraf~~da~ hangi .nevi ~~llardanel Ku•• ÇU••k 
nısbette gumruk resmı tenzılatı yapı -

"Hükümet şahsiyeti haiz olan köy--------·--------

idarelerinin tems~l ve_ icra_ va~~ta~a -1 
riyle mecburi ve ıstege baglı koy ış -
leri ve bunların nasıl gördürüleceği 
köy kanununda gösterilmiş; idare a
mirlerinin bu idare ve işlere karşı o
lan hukuki vaziyet ve alakaları tasrih 

Kavgasız spor 

müsabakası da 
, u umetıne tevdii Var-

şova ya bir Sov t 1 . . . '. . 'h ye e çısının tayını ve 
nı ayet d" ~ 

ı ıgcr bazı anlao::maların neti -
ce enmek ·· ~ 
h b 

1 
uzerc olduğuna dair verilen 

a er er gazet 1 • • 
k . ' e erı nıkbinliğe sevket me tedır. 

Matbuat b""t·· 
rek L.t . u un bunlara istinat ede-

ı vınof' k" . 
siyasetinin u~ çe. ılmesıyle Sovyet 
kova hükü de?ı~mıyeceğine ve Mos -
işbirl" ~. metının garp devletleriyle 

1 ıgı edeceğine hükmetmektedir -er. 

• Jinıes gazetesi, ba;.makale
ıın. e. bilhassa Balkanların vazi
Yetını tetk·k d k T'. k' d. 1 ı e ere ur ıye 
bıp onıatik mahfillerinin cenu -
t u §~·ki J\vrupası devletlerine 
/~ ır görü§ birliğinin kıyıne-
ını anlatacağı ümidinde bulu

nuyor ve diyor ki: 

. Balkan antantına Avnıpa 
~ınnettardır. Balkan antantı 
~rupa'nın bu kısmında dost 

ındletlerden mürekkep iyi bir 
grup te§kil etti. Fakat bu istik
rar ve birlik eseri orada haklı o
larak Yeri olan Bulgaristan'm 
da girmesiyle tamamlanacak
tır. Eğer Balkan memleketleri 
~aha sıkı bir birlik vücuda ge• 
hrebilirlerse ecnebi hulillünden 
katiyen masun kalacaklar ve is
tiklallerini muhafazada hiç bir 
zorluğa uğramıyacaklardır. 

Potemkin'in Varşova seyahati 

Varşova, 9 a.a. - Potemkin'in bu 
gece saat 23,30 da buraya gelmesi bek
lenmektedir. Mumaileyhin derhal 
Beck ile görüşmesi ihtimali vardır. 

Sovyetler Birliğinin Varşova mas
lahatgüzarı Listopad, Potemkin - Bek 
görüşmelerini hazırlamak üzere dün 
Bek tarafından kabul edilmiştir. 

Sovyet maslahatgüzarı Potemkin'e 
Varşovaya kadar refakat etmek üzere 
Leh • Romen hududuna gitmiştir. 

,. 
lngiliz tekliflerinden Varıova 

haberdar edildi 

Varşova, 9 a.a. - İngiliz sefiri Sir 
Kennard'ın dün B. Bek'i ziyareti es
nasında mumaileyhe İngiltere'nin 
Moskova'da yapını~ olduğu mukabil 
teklifler hakkında malUmat verdiği 
zannolunmaktadır. 

Sovyet Rusya'nın komşuları olan 

memleketlere Fransa ile İngilterenin 

müzaharet etmeleri halinde Sovyetle

rin bu memleketlerin istiklallerini 

müdafaa teahhüdünde bulunmasını 
natık olan ingiliz teklifleri Varşova
da müsait bir surette karşılanmıştır. 
Binnetice bu geceki Potemkin • Bek 
mülakatı hususi bir ehemiyeti haiz o
lacak gibi görünmektedir. 

Varşova'da Sovyet Büyük 
Elçiliği 

Varşova, 9 a.a. - Varşova'daki ec
nebi mahfillerdeki umumi kanaat, bir 

buçuk senedenberi burada yalnız bir 

ınaslahatgüzar bulunduğu halde B. 

Molotof'un ilk iş olarak Varşova'ya 
Sovyet Büyük Elçisi göndermesinin, 

bugünkü vaziyet çerçevesi dahilinde, 
büyük bir ehemiyeti haiz olduğu mer
kezindedir. 

Yeni Sovyet Büyük Elçisi B. Sa
ronov'un pek yakında Varşova'ya gel
mesi beklenmektedir. 

Aynı ecnebi mahfillerin fikrince. 
Moskova, Varşova ile olan temas]arı
nı sıklaştırmak arzusundadır ve bu 
~r~u Polonya zimamdarlarınca da cok 
ıyı karşılanmaktadır. • 

Bir Alman muhabiri 
Mıs1r' dan ~ıkarıhyor 

aleyhdarı kongre 
lacağını göstermektedir. Buna naza -
ran bilcümle binek otomobilleri, her •h t 
nevi otomobillerin şaşisi, karoseri ve ı tsas .. 
şasi aksamı, tekerlekler yüzde 60, rad-
yo ahize cihazları yüzde 7 5, radyo i -
çin birleştirilmemiş müteferrik paria
lar yüzde 88, her nevi elektrikli tecrit 
makine ve cihazları yüzde 12, yazı, he
sap, kayıt, tadat, tefrik ve tasnif ma -
kineleri yüzde 12, beher desimetre mu 
rabbaı 4,5 gramdan yukarı olan keçi 
glaseleri yüzde 40, dosya tasnifine 
mahsus bazı dolaplar da yüzde 20 nis
betlerindeki gümrük resmi tenzila -
tından istifade edeceklerdir. 

(Başı 1 inci sayfada) 

rada'smız: inşa mevsiminde ka
lorifer tesisatı veya parke döşe
mesi için müracaatlarda bulu· 
nunuz. Size bütün şehirde bun
ları başarabilecek pek nadir bir
kaç ecnebi adresi vereceklerdir. 
Ve hazan aylarca nöbet bekle
mek zaruretinde kalacaksınız. 
Ankara için böyle olursa, Türki
ye'nin diğer taraflarını düşünü
nüz. Bol teknisyen bizi hem sü
rate, hem iyi işe, hem de ucuz
luğa kavuşturacaktır. T ekni
kum, bütün şubeleri ile büyük 
bir teknikum memleketimizin 
müstacel ihtiyaçları arasına se

edilmiştir.; olur mu imiş? 
Beyrut, 9 a.a. - Beyrutta toplanan 

faşist aleyhtarı kongreye Suriye ve 
Lübnanlı birçok şahsiyetlerle iki 
memlekette faaliyette bulunan 35 te
şekkülün murahhasları iştirak etmiş
lerdir. Eski Başvekillerden Cemil 
Mardam, Lutfi Hafar, Mazhar Raslan 
ile eski nazırlardan Faiz Huri, Şükrü 
Koatli Şamdan bir mesaj göndererek 
heyet azasiyle tesanütlerini bildirmiş 
!erdir. 

1 - Köy işleri üzerinde karar al -
mak ve verilen kararları tatbik ettir · 
mek köy ihtiyar heyetleriyle köy muh 
tarlarının salahiyet ve vazifeleri cüm
lesindendir. 

Bir fransız mecmuası spor yüzün • 
den çıkan gürültüleri patırdıları mev
zuu bahsederek diyor ki : 

- Fransa'da hiç bir pazar geçmez 
ki, heye kış aylarında, bir hakem, se -
ki, hele kış aylarında başı gözü ya
rılmasın, yahut oyuncular tarafından 
tepelenmesin. Bir kere gürültü başla
dı mı, halkın karışmamasına imkan mı 
olur? Kongrenin kabul ettiği karar sure

tinde "totaliter devletlerin yakın bir 
tehlike teşkil ettiğini" müdrik bulu
nan bütün arapların demokrasiler cep 
hesiyle mütesanit bulunduğu kayde -
dilmektedir. 

Slovakyada yahudiler 
aleyhinde nüma İl 

Bratislava, 9 a.a. - Bratislava'da 
yahudiler aleyhinde yeniden bazı ha
diseler cereyan etmiştir. 

Alman hücum kıtalariyle Hlinka 
muhafızları yahudi muhaceret ofisi -
nin binalarını tahrip etmişlerdir. 

Gençlerden mürekkep gruplar yahu
dileri kahvelerden ve umumi bahçe -
lerden çıkmağa icbar etmişlerdir. Po
lis tahrikatta bulunmak cürmiyle ya
hudi muhaceret ofisinin bazı azası da 
dahil olmak üzere birkaç yahudiyi 
tevkif etmiştir. 

Blum Londra'da 
Londra, 9 a.a. - B. Leon Blum, bu 

Bu belli başlı maddeler yanında di
ğer bir takım mallara da muhtelif nis 
betlerde tenzilat verilmiş bulunmak -
tadır. · 

Hangi mallarımız tenzilatla 
ithal edilecek? 

Ticaret anlaşmasına bağlı 2 sayılı ne]erdenberi girmiştir. Büyük 
listede ise Amerika Birleşik devletle· 

bir teknikum ne kadar ağır mas-
rine hangi mallarımızın ne nisbette 1 1 1 b" d rafa ma o ursa o sun, utçe en 
tenzilatlı bir tarife üzerinden ithal e- aldığını memlekete ve hatta büt-
dileceği görülmektedir. Bu listenin çeye en çabuk ödiyecek olan mü
tedkikinden anlaşılacağı üzere ameri- essese odur. Yalnız ordumuzdaki 

kalılar, muhtelif mühim ihraç malla - yeni vasıtaların iyi bir bakımla 
rımız için meri gümrük resimlerinde ve daha uzun bir mukavemetle 
tenzilat yapmışlar ve tenzilatlı resim • kazandıracaklarını hesap edi·niz, 
leri anlaşmanın meriyet müddeti zar - kafi! Kaldı ki milli faaliyetle
fında attırmıyacaklarını da kabul rimizin her kolunda küçük ihtı
etmişlerdir. Diğer taraftan, Ameri - sas sahiplerine sürülerle muhta
ka'ya halen gümrük resminden muaf cız. Bunları Ankara, da bile na
olarak ithal olunan bazı mallarımızın dir bulmak değil, şehirlerimiz
da gene anlaşma devresi zarfında mu - den küçük kasabalarımıza doğ · 
afen ithal edilmekte devam edeceği - ru taşırmak zaruretindeyiz.Mev
ni taahhüt eylemişlerdir. cut malımızın, ve iyi hakımsız-

Yeni anlaşmaya nazaran Amerika lık yüzünden vukua gelen kayı
Birleşik devletlerine hini ithallerinde bımızın hesabını bilsek, bu işe 
tenzilatlı gümrük resminden istifade en büyük ehemiyetle, adeta mil
edecek olan mühim mallarımız ve bun- li bir tehlikeye karşı tedbir alır 
lardan alınacak gümrük resmi miktarı gibi, sarılacağırnıza şüphe yok
aşağıya yazılmıştır: tur. yeni bir harp olursa, onun 

Sigaralık yaprak tütün, libresinden da başlıca mesnedi memleketin 
sabah Croydon'a gelmiştir. Mumai • 30 sent, aslı çekirdeksiz olan kuru ü- teknik seviyesi olduğunu bilmi

züm libresinden 1,1/ 2 sent, libresinin yenimiz yoktur. leyh, Londra'ya B. Attlee ve amele 
fırkasının diğer liderleri ile görüş • 
meğe gelmiştir. 

Meşum bilônço ! 

kıymeti 7 sent veya daha yukarı olan Avrupa'ya tale b e göndermek, 
incir, libresinden 3 sent, kabuksuz 
fındık, libresinden 8 sent muhtelif bizi milli bir üniversiteye malik 
halı, kilim ve yol kilimleri, kıymeti ü- olmak mecburiyetinden ne kadar 
zerinden yüzde 45 den aşağı olmamak kurtarmıyorsa, büyük ve tam bir 
üzere ayak murabbaından 30 sent, ka- teknikum ihtiyacından da öyle
buklu fıstık, libresinden 1,1/ 4 sent, ce k u rtaramaz. Bahusus tekniği 

Şungkin, 9 a.a. - Resmen bildir il- kabuksuz fıstık, libresinden 2,,1/ 2 sent deha fiyatında tutmak değil, ço
palamut hülasası "İspirto ihtiva etmi- ğalta çoğalta, her tarafta olduğu 
yen" kıymeti üzerinden yüzde 7,5, me- gibi, normal ve memleketin ser
yan kökü hülasası, kıymeti üzerinden veti ile mütenasip fiyatlara in-

diğine göre, nisan ayının son on beş 

günü zarfından Çin'in muhtelif cep -
helerinde 504 çarpışma vukua gelmiş 

yüzde 15, kuş yemi, libresinden 3/ 4 B k d 
ve bu çarpışmalarda 31,665 1'apon su - l'b · d dirmek lazım! ir par e öşe-sent, haşhaş tohumu, 100 ı resın en 
bayı ve eri ölmüş, 512 kişi de esir e - 16 sent, lüle taşı, kıymeti üzerinden mecisi, yetiştirmek ve faydalı ol-
dilmiştir. Çinliler tarafından elde e- yüzde ıo. mak hususunda bir muallimin 
dilen harp malzemesi ise, 275 at, 1456 dörtte birine değmez: fakat o-
tüfenk, 56 makineli tüfek, 21 top ve Muaf ithal edilecek mallar nun birkaç misli fiyatmdadır. 
5,757,691 kurşundur. Amerika'ya muafen ithalleri kon - Asrileşen, sanayileşen, ilerli -

Diğer taraftan Çin1iler, 96 japon solite edilmiş olan mallarımız da şun· yen, cihazlanan Türkiye'miz i
tankını ve zırhlı otomobilini tahrip lardır : çin teknikum, ihtiyaçtan daha 
etmişler, 3 Japon harp gemisini ha - Krom, Boraks, zımpara, sucukluk büyük bir ~ey, bir zaruret ol
tırmışlar, 10 kadar tayyareyi düşür - bağırsak vesaire, tavşan ve sansar de- muştur. 
müşler, 56 kilometre demiryolu ile 76 risi, palamut, meyan kökü. F. R. ATAY 
kilometre kara yolunu bozmuşlardır. Anlaşmada tediye bakımından mev-

- cut hükümler de şu şekilde telhis olu-

k nabilir. Amerika Birleşik devletlerine 
Harp te h 1 i kesine arş ı ihraç olunan maııarımızın bedelleri 

sigortalarda tenzilôt 
Londra, 9 a.a. - Sigortacılar ensti

tüsünün bildirdiğine göre, harp teh -
Iikelerine karşı olan sigortalarda mü
him tenzilat yapılmıştır. 

Akdeniz ve Baltık munzam primle -
ri 8 şilin, Atlantik munzam primleri 
3 şilin ve Karadeniz munzam primle -
ri 10 şilin azalmıştır. 

İspanyol ve Sovyet gemileri de si
gorta edilebilecektir. 

HABERLER 
t. 

serbest dövizle ödenecektir. Türkiye'

ye ithal olunacak Amerika Birleşik 

devletleri menşeli mallara da tarafı -

mızdan muayyen bir hadde kadar ser
best döviz tediye edilecektir. 

Bu had senelik umumi ithalatımız -

dan kredi anlaşmalarına mahsuben it

hal edilmiş olup da senesi zarfında ö

denmemiş olan malların baliği çıka -
rıldıktan sonra kalan kısmın 10,91 ine 
müsavidir. 

Ancak ihracatımız mevsimlere tabi 

olduğundan, tediyede mevsimlik teeh

hürlerin de nazarı itibare alınması la
zım gelecektir. 

Edirnede 

Sporun inkiıaf ı i~in 

yeniden kararlar 
Edirne, 9 a.a. - Dün Umumi Mü

fettişlik salonunda bölge başkanı, a -
jan ve kulüp murahhaslarının iştira -
kiyle general Kazım Dirik, Beden 
Terbiyesi Umum Müdürü Orgeneral 
Cemil Taner, vali Niyazi Mergen ve 
Edirne mebuslarından Eskrim Fede
rasyonu Reisi Fuat Balkan'ın da ha
zır bulunduğu mühim bir toplantı ya
pılmıştır. 

Vali, Kaymakam ve nahiye müdür -
leri köy işlerini mürakabe etmek, ka
nunlara muhalif hareketleri önlemek, 
suiistimallere mani tedbirler almak 
mevki ve vaziyetindedirler. 

2 - Kôy bütçeleriyle mesai prog -
ramları kanun hükümleri ve ana esas
lar dahilinde köy idareleri tarafından 
tanzim ve tatbik edilir. Bu husuta köy 
terin tamamen serbest bırakılması, ka
nunların sarahaten emrettiği hususat
tan maada hiç bir iş için köylere ve 
köylüye teklifte bulunulmaması icap 

eder. 
3 - İdare ve zabıta amir ve memur 

lan köy ışteri ve tesisleri için köyler
den para, mahsül ve malzeme toplan
masına emir vermekten ve köy para
larına el sürmekten daima uzak kal -
malıdırlar. 

4 - Bütün köy işlerinde olduğu gi
bi köy satmalarında da karar almak 
vazife ve salahiyeti kôy ihtiyar heyet
lerine mevdudur. 

Kanunun salma yapılmasını tecviz 
ettiği hususatta salınacak salmaların 
miktar ve cinsini tayin hususunda bu 
idareler tamamen serbest bırakılmalı
dır. idare amirlerinin vazifesi kanun 
ve tebliğlerle gösterilen azami haddin 

Bir de derler 1 
- Ah! Şu sı;or 1 Söz de spor terak

ki demekmiş! 

Fakat unutmamalı ki sporda gürül
tü patırdı kopması yeni bir hadise 
değildir. Eskidenberi böyledır Hatta 
spor gürültülerinin en heyecanlısı ve 
en mühimi hatta İsa'nın doğumundan 
532 sene evel bir araba yarışında İs -
tanbul'da olmuştur. 

İstanbul'da Sultanahmet'teki hi
podromda o zaman yapılan araba ko· 

şuları yüzünden İstanbul halkı üç kıs
ma ayrılmış müthiş bir kavgaya baş
lamışlardı. Bu mücadele günlerce sür• 
müştü. Kavgada tam uç bin kişi öl
müş, İstanbul'un bir kısmı harap ol· 
muştu. 

O halde, şimdi birkaç yumruk veya 
beş, on şemsiye darbesi bu hadiselerin 
yanında bir terakki sayılmaz mı? 

fevkine çıkılmamasını, kanunun tec - ~lllllllllllllllllllllllllll ll lllllllllL. 
viz etmediği işler için salma yapılma- _ --------
masını mürakabe ve teminden ve köy i- : 
darelerinin köy kanununun 44 üncü 
maddesinin beşinci fıkrasına göre kul : 

lanacakları takdir hakkını yerlerinde §HALK EVLER 1 DER O 1S1§ 
ve yolunda istimal etmelerini temin - - _ 

ULKU 
den ibarettir. = OLKÜ'nün Mayıs 1939 tarihli : 

5 _ Şu ciheti de ehemiyetler kay- : 75 inci sayısı çıkmıştır. İçinde- : 
detmek isterim ki salma tevziatında : kileri sırasiyle yazıyoruz: _ 
karine olarak kullanılması tavsiye e - : 23 Nisan Fuad Köprülü. - Mil- : 
dilen ölçüler adaletsizliğe mani ol - : 1i Şef'ten Halkevlerine direktif- : 
mak ve köylüyü hudutsuz mükellefi- : ler. - Anadolu Mektebinden bir : 
yetten kurtarmak maksadından mül - : hatıra. Ş. A. K, - XVI - XVIII : 
hemdir. : inci asırlarda saraylardaki Sanat : 

Hedefimiz salmayı büsbütn kaldır
mak, bu imkan elde edilinciye kadar 
da asğari hadde indirmektir. 

Köy gelirlerini attırmıya matuf ted 
birler, beden mesaisine geniş yer ve -
rilmesi, kati ihtiyaç olmadıkça paralı 
işlere gidilmemesi yolundaki tebliğ -
ler bu maksadın tahakkukuna ait te -
vessüller cümlesindendir. 

: ve sanatkarlar ile Osmanlıların : 
: Avrupa sanatı için olan ehemiye- : 
: ti. Heinrich Glück (Almancadan : 
: çeviren : Cemal Köprülü). - Ö- : 
: tümünün 112 nci yıldönümü mü- : 
: nasebetiyle Bcthoven'in hayatı : 
: ve eserleri. Cevat Memduh Al- : 
: ter. - Kültür teorileri hakkında 
: Prol. Dr. Şevket Aziz Kansu. - E 
: İki kız kardeş ve bir delikanlı : 

Salmaların muayyen vergilerin yüz : (Hikaye) Nahid Sırrı. - Başka E 
de ellisini aşmaması; azami had dahi- = memleketlerde heder. terbiyesi = 
linde tevziat yapılması demek olma - : Nü7hct Abbas. - Köyümden tür-E 
dığına, bilakis salmaların sıfıra mün- : küler (Şiir) C. Miroğlu. - Gaz- : 
cer olacak şekilde daima indirilmesi : neli Mahmut Gazne Devletinin : 
maksadı hakim bulunduğuna göre ka-

1 
§ menşei ve ka~akteri meselesine : 

ti lüzum ve zaruret olmadıkça bu had- : dair A. Yakubovskiy (Ruscadan E 
de çıkılmaması hususunun köy idare- : çeviren : A. Caferoğ/u). - Milli : 
!erince tedbirlenmesi muvafık olur. : edebiyat devri şiir sahasında A- E 

Köy heyetleri serbest bırakılır, ka- : şık Tarzı tesirleri Fevziye Ab- _ 
nun ve tebliğ hükümleri mahfuz tu - _ dullah. - Ortazaman Türk - İs- E 
tul ursa bu maksat derhal kendiliğin· - - lam dünyasında yaşanan bayata :E 
den tahakkuk eder. : dair Prof. A. Mez (Almancadan _ 

: çeviren : Cemal Köprülü). : 
: NOTLAR ve İKTİBASLAR 

6 - Bu tamimin köy idareleri de 
dahil olduğu halde bütün alakadar 
makam ve teşekküllere tebliğ huyu -
rulmasını, bu esaslar dahilinde köy _ 
bütçelerinde tadilat yaptırılarak köy· : 

-- Ankara Mahkemei Şer'iye si- : -cillerinden tahliller Hasan Feh- : 
mi. - IIalıcılık hakkında tetkik· = -lünün vaziyeti ve memleketin umu:ni : ler H . T. Dağlıoğlu. ---faaliyeti üzerinde fena tesirler yapan _ 

hareketlerin önlenmesini ve alınacak : 
AYIN HABERLERİ ---Altıncı Büyük Millet Meclisi : 

tedbirlerden acele malumat verilmesi-
ni ehemiyetle rica ederim . ., 

ra ve bilhassa beden hareketlerine bü 

- - Yeni kabine - Dünya içinde E 
_ Türkiye. : 
: HALKEVLERl HABERLERİ : - -İhtilaflar hakkında N . K . - : 

Halkevleri çalışmaları - C. H . : 
yük bir çoklukla iştirak ettirilmesi i· : P . nin tertip ettiği müsabakalar : 
çin gereken tedbirlerin alınması yü - : _ Ressam Cemal Benim'in ve ta- : 
rüyüşlere, bisiklet gezintilerine, atle- - · · · · 1 • : 
tizm hareketlerine ve sporun atıcılık, = lebelerının sergıı;ı - Halkev erı = 

neşriyatı. _ 
binicilik ve yüzücülük gibi şubele - _ FİKİR HAYATI : 

Berlin, 9 a.a. - Kahireden alınan 
bir mesajda bildirildiğine göre Vol
kişer Beobahter gazetesinin Transo
cean ajanı, Mısır ma~a~~arından tiç 
gün içinde Mısır arazısını terketmek 
enıirini almıştır. 

X Roma - Sir Percy Loraine, dün 
öğleden sonra Quirinal sarayında İ -
talya kıralı ve Habeşistan imparato -
runa itimatnamesini takdim etmiştir. 

X Viyana - (Davis kupası) Al -
manya, tsviçreye 5-0 galip gelmiştir. 

x Zagreb - (Davis kupası), Yu -
goslavya, İrlandaya 5-0 galip gelmiş
tir. 

Esaslarını yukarıda yazdığımız ti -
caret anlaşmasının, iki memleket ara -

sında hali inkişafta bulunan ticari mü

nasebatın daha ziyade genişlemesine 

yardım edeceği muhakkak görülmekte 
dir. 

Bölge sporunu daha düzgün ve da
ha kıymetli temellere istinat ettir -
mek ve sporun en kısa bir zamanda 
inkişafını temin etmek maksadiyle 
yapılan bu toplantıda, general Kazım 

Dirik, maksadını anlattıktan sonra, 
Beden Terbiyesi Umum Müdürü, va
li ve bölge başkanı ve hazır bulunan 
diğer zevat bu husustaki düşünceleri
ni söyliyerek esaslı konuşmalara yol 
açmışlar ve uzun müzakereler netice
sinde, biri Edirne'de diğeri Karaağaç
ta olmak üzere iki spor kulübünün teş 
kili, merkezdeki yeni kulüp için ka
palı bir jimnastikhane ile her türlü 
fenni tesisatı havi bir kulüp binası -
nın yapılması bölge gençliğinin spo-

rine de önem verilmesi kararlaştırıl - : Bir okuyucunun notları_ Neş-E 
mıştır. Bu arada bölge kulüplerinin : riyat Kongresi _ Resim sergi- : 
aza adedinin çoğaltılarak kulüplerin : sinde _ Süleyman Bahri. Nahid : 
mekteplerle karşılaştırılarak çalıştırıl : Sırrı. -
ması ve şehirli gençlerden başka köy = BİBLİYOGRAFYA : 
gençlerinin de spora çalıştırılmaları : Donald Everet Webster, "Tbe : 
üzerinde mühim konuşmalar yapılmış : Turkey of Atatürk. Social pro· -

Bu tart kararı üzerine alman mas. 
lahatgüzarı hariciye nezaretine mü
racaat ederek bu kararın geri alınma
sını ve bu muhabirin ikan_ıe~ ~ü~de
tinin daha bir sene cemdıdını ıste
miştir. Hükümet bu talebe yarın ce-

vap verecektir. 

X Kahire - İtalyanın Trablus u -
mumi valisi mareşal Balbo buraya gel 
miş ve Başvekil Mehmet Mahmut pa
şayı ziyaret ederek 25 dakika görüş -
müştür. 

B ir fındık b a h çesi yakıldı 

Ordu (Hususi) - Karapınar kö -
yünde Servet'in 12 yıllık ve 1.800 ocak
lı fındık bahçesi meçhul şahıslar tara
fından yakılmıştır. Failler aranmakta
dır. 

Beden Terbiyesi Umum Müdürü Ce- cessin the Türkish reformation" ::: 
mil Taner, konuşulan ve kararlaştırı- p · E Nah"d S -
lan hususların temini için elden ge · : .. ~~:~~lu r;:ln.Notları"

1 

F • .::~~ § 
len yardımı yapacağını vadetmiştir. = dul/ah. = 

Toplantıdan sonra kale içindeki - : 
Basketbol sahasına gidilerek incele - ";ı 1111111111111111111111111111111111111r 
melcrde bulunulmuştur. 



-ıs-

iş arayanlar: 
Mürebbiyelik aranıyor - Fransızca 

ve Almanca bilen bir Alman bayanı 
birinci sınıf aile nezdinde çocuk mü
rebbiyeliği arıyor. Ulus'ta E. F. ru -
muzuna müracaat. 1673 

iş verenler : 

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

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

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

1575 

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

Satılık kahve - Bankalar caddesi 
Çiçinyurt sokağındaki kahve Bent -
ler azimet dolayısiyle müsait bir fi -
yatla devren satılıktır. 1577 

Satılık - Dükkanlarla apartman, 
gazino ve lokantasiyle otel veya res
mi daire ~ lpmıya elverişli Ankara 
Yenişehir(~ 8 asfalt yolunun birleşti
ği en mutena yerde 35 metre cepheli 
920 metre murabbaı arsa satılıknr. 

İnşaat ruhsatı dahi hazırdır, talip -
lerin Ankara posta kutusu 52 adrese 
mektupla müracatları. l 581 

Satılık ev - facıdoğan'da ayda 45 
lira iratlı beş alı ev ucuz fiyatla ve
rilecektir. Tel· 2487 1593 

Satılık hane - Fransız sefareti kar
şısında ayrı i ta müsait 1300 metre 
arsa iki katta 9 odalı evi ile beraber. 
8000 lira. Tel: 843 1594 

~:ı.ttlı1r vatak daııı takımı ve bir ha
lı Çankaya Ec anesine müracaat 1595 

Cümhuriyet Merkez ·Bankasının 6 mayıs 1939 vaziyeti 

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık küçük ilanlardan: 

Bir defa için 30 Kuruş 
İki defo için 50 Kuruı 
Oç defo için 70 Kuruş 

Dört defa için 80 Kuruş 
Devamlı klic;ıik ilanlardan her de
fası için 10 kuruş alınır. Meselli 10 
defa oeıredilecek bir ilin ic;in, 140 
kuruş alınacaktır. Bir kolaylık ol· 
mak ıizerc her satır, kelıme arala· 
rmdakl boşluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir küçük i15.n 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fıızla her satır için 
beher seferine ayrıca on kuruş alı
ı:ıır. 

Küc;lik ilanların 120 harn geçme
mesı Ulzımdır. Bu miktarı geçen i
Ul.nlar aynca pul tarifesine tabidir. 

Motosiklct sarılıyor - İngiliz Tri
yofu sepetli çok az kullanılmış saat 
5 - 6 Saman pazarı Boğaziçi Çaye -
vinde Envere müracaat. 1679 

Acele satılık ev - Cebeciye nazır 

kale önünde 2 daireli 9 odalı bahçeli 
havuzlu konforlu kargir Tel: 2406 
Bayram caddesi No. 1 1685 

Satılık motosiklet - Az kullanılmış 
Dürkopp marka müracaat: Cevdet 
Can, Nafıada, neşriyat kaleminde 

1691 

Kirahk : 

AKTiF: 
Kasa: 

Altın : Safi kilogram 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler : 
Türk Lirası 

Hariçteki Muhabirler : 

17.163,220 

Altın: Safi kilogram 9.058,321 
Altına tahvili kabil serbest dövizler 
Diğer dövizler ve borçlu kliring 
bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte edi. evrak nakdiye ka~ılığı 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfikan 
hazine tarafından val:i tediyat 

Senedat Cüzdanı : 
Ticari senetler 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı : 
(Deruhte edilen evrakı uakdiyenin 

A - (karşılığı Esham ve Tahvilat (İtl
(bari kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvilat 

Avanslar: 
Ha:r:ineye kısa vadeli avanı 
Altın ve Döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

Hissedarlar : ................................. ı 
Muhtelif : .................................... .. 

Kiralık daire - Bakanlıklara karşı. 
Karanfil ve Bilge sokağı köşesi. Ze
min kat. 4 oda. Elektrik, su havagazı, 

L t RA 

24.141.484,7<4 
12.051.479,50 

1.253.135,64 

329.802,97 

12. 741.252,48 
15.260,69 

1 l.07M84,54 

158.748.563,-

16.964.240.-

115.421.678,0S 

43.067.922,81 
7.944.397,59 

6.154.000,-
37.167,SO 

7.808.722,-

Yekun: 

LİRA 

37.446.099,88 

329.802,97 

23.835.597,71 

141.784.323,-

115.421.678,05 

51.012.320,40 

13.999.889,50 

4.500.000,-
14.245.425,79 

402.575.137,30 

PASİF: 
Sermaye: ..................................... . 

İhtiyat Akçesi : 

Adi ve fevkalade 
Hususi 

Tedavüldeki Banknotlar : 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfikan 
hazine tarafından vaki tediyat 

Deruhte edi. evrakı nakdiye bakiyesi 
Kar§ılıgı tamamen altın olarak ilaveten 
tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili ilivetcn tedavüle 
vazedilen 

Türk Lirası Mevduatı : ................... . 

Növiz T aahhüdatı : 

Altına tahvili kabil dövizler 
Dieer dövizler ve alacaklı kliring baki
yeleri 

Muhtelif : .................................... .. 

LİRA 

4.217.134,25 
6.000.000.-

158.748.563,-

16.954.240,-

141.784.323,-

19.000.000,-

69.000.000,-

4.096,69 

26.684.624,69 

Yekun: 

LİRA 

15.000.000.-

10.217.134,25 

229.784.323,-

21.816.923,37 

26.688. 721 ,311 

99.068.035 30 

<402.575.137,30 

1 Temmuz 19 38 tarihinden it ibaren lslwnto haddi o/o4 Altın üzerine avans %3 

Muhtelif erzak alınacak 
Kiralık kat - 5 odalı ve tekmil müş 

temilatı ve bahçeli bir kat kiralıktır. 

Maltepe Oflas sokak No. 7 Bakkal 

Banyo. 40 lira. 1686 
Kapıcıya müracaat. 

Ankara Nümune Hutaneai Baıt abipliğinden : 
Miktarı Tutarı Muvakkat teminat 

Cinsi Kilo G. Lira K. Lira K. 
Ramize müracaat edilmesi. 1549 

Ehven fiyatla devren kiralık - Ka
loriferli sıcak sulu 3 oda bir hol izbe ---------
de sandık odası. Menekşe S. 4 Kapıcı- Tavuk ve piliç 

Acele kiralık - Bahçeli evler No: ya. 1694 Birinci nevi 
126 da 5 oda tam konfor mobilya ve tereyağı 
telefon. Aynı eve ve Tel: 3485 - 51 Sadeyağı 

re müracaat. 1556 Aranıyor · Zeytin yağı 
Kiralık daire - Yenişehir bakan - Tuz 

lıklar doğusunda akay sokak Fethi Aranıyor _ Bahçeli evlerden ev Kuru bamya 
B. köşkü ilerisinde 3 oda ı hol ban - Kuru üzüm alınmak isteniyor devretmek istiyen- K k 
Yo, Tel: 1452 A. Kaplan'a 1582 uru aysı ter tip numarasını ve şeraitini posta Taze bamya 

Acele kiralık apartman _ İsmet t _ kutusu 52 ye bildirmeleri. 1580 Semizotu 
• 

nönU caddesi sondurak 28 numaralı Aranıyor _ "Mobilyalı veya mo- Taze fasulye 
apartmanda be§ büyük oda bir kliçlik bilyasız kalorifer tertibatını haiz 5 ve- Patlıcan 
oda bir hol ayrıca iki hizmetçi odası ya 7 odalık bir apartıman aranıyor. Kabak 
garaj daimt sıcak su kalorifer parke Gazetemiz ilan memurluğuna müraca- Taze bakla 
bütün konforu haiz 1596 at. 1627 Lahna 

--~--• . - -.Pıraaa 

Kiralık - Yenişehir Sellinik cadde- Aranıyor - Orta yaşlı bır karı ko- T d t 
k·ı h h . . . b'J J K f 1 b" aze oma es si 22 numaralı milsta ı ane e ven - ca ıçın temız mo ı ya ı. on or u ır Li mon 

fiyatla kiralıktır. Aynı evin birinci oda aranıyor. t le 
katına müracaat. 1599 Işıklar caddesi yüksek Ap. No. 8 e ;.~ 

2700 adet 

450 
4000 
500 

37000 
250 
900 
600 

1500 
2500 
3000 
6000 
4000 
1000 
800 

3000 

3000 
18000 adet 
8000 
1000 

1620 

630 
4000 

275 
!220 
275 
270 
390 
300 
500 
450 
900 
400 
100 
56 

250 

450 
900 

121 50 

47 25 
300 00 

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

7 50 
____ .4 20_. _ _ 

18 75 

33 75 
67 50 
90 00 
22 50 

İhale 
şekli İhale tarihi 

Açık 29 mayıs 1939 pazartesi saat (10) 
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29 mayıs 1939 pazartesi saat 15,30 

Acele satılıJ -- Cebeci'de hastane 
arkasında Elm dağ caddesi üstünde 
S dönüm bağ v v~ ahıriyle ucuz be -
delle. Tel. 2406 Bayram caddesi No: 1 

1600 
Kiralık - Yenişehir Selanik cad. 

bahçeli iki katlı 6 odalı telefonlu 35 
Satılık arsa - Yenişehir Sıhiye ve - No.lu mUstakıl bir ev kiralıktır. Faz

kfil.eti yanında ğlık sokak 490 .M. la malfımat için Tl: 1907 No. ya mü -
acele satılık. Tel: 1449 1601 racaat. 1606 

yaziyle müracaat. 1642 Ş ırhı~ç unu 
e rıye 

Aranıyor - Çocuklarını BERL!N- Makarna 
DE emin nezaret ve ihtimam altında Nitaata 
okutmak istiyenlere Berlinde gayet Un 
namuslu, hayatı hususiyede Almanca Birinci nevi 

700 
1500 
?00 
900 

1200 
300 
210 
450 
210 
108 

ıs 1s .. .. .. 
33 75 .. .. .. 
ıs 1s .. " " 
8 10 .. .. .. 

l{apalı) 30 mayıs 1939 salı günü saat 10 da 
Satılık ev - Öncebeci orta mektep 

arkası Uğurlu a kak No: 18 iyi irat 
getirir iki daireli tam konforlu ev sa
tılıktır. Alt kattakilere müracaat. 

1603 

Satılık - 120 liraya kelepir bir ye
mek odası tak ı Yenışehir Kızılay 
karşısında Küf u apartımanı kapıcı-
sına müracaat. 1619 

Satılık Şam 1 ı salon takımı - Şam 
işi gayet şık iyı muhafaza edilmiş bir 
salon takımı az met dolayısiyle gayet 
ucuz olarak 30C 1 raya satılıktır. Her 
gün 17.30 dan 9 a kadar Kavaklıde
re, Özdemir ca . 80 numaraya müra-
caat. 1634 

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

Satılık - 524 modeli Fiat markalı 
otomobil satılıl t r. Görmek istiyen -
ler saat 11-13 e k dar Polonya Sefa -
retine müracaat a ı lazımdır. 1662 

Satılık hane - Cebeci Attilla Cad. 
Dörtyol otobüs .ırağında kargir iki 
kat 10 numaral ane satılıktır. Sahi
bine müracaat. 

Öz bey hal!csi Pilav oğlu 
sc k tfo. 24 1664 

il - Opel marka 
t138 model küç( tip otomobil satılık
tır. Bah~eli ev e No. 8 müracaat. 

1665 
Satılık arsa -~ Şurayi Devlet itti

salinde bahçey nazır, önü ve arkası 
yol kıymetli b arsa. 2988 telefon 
numarasına mü aat. 1671 

.Satılık hisse - Küçük evler yapı 
kooperatifinder bir hisse satılıktır. 
Şeraiti anlamak ı tiyenlerin 3714 nu -
maraya telefo ı etmeleri. 1676 

Satılık - Ye ı meclise yakın Aşağı 
Ayrancıda 1800 r.ı. Eğlence otobüs 
durağında 30 metre asfalt cepheli 
1120 metrelik arsalar. 1046 Tel. Su -
ner. 1677 

Satılık - 5620 liraya iki müstakil 
ev birden mülkiye mektebine bitişik 

köşede. Y. Ş. Tuna C No. 34 Adli. 
saat 18 den sonra. 5000 liraya ilan et -
tiğim ev aataldı. Müracaat edilmemesi. 

1678 

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

Kiralık oda - Şehirde bir fransız 
aile nezdinde mobilyalı bir oda kira· 
lıktır. Posta kutusu 466 ya müracaat. 

1609 

Kiralık apartıman - Altışar odalı 
ve tam konforlu iki daire kiıalıktır. 
Çankaya postanesi yanında Yeşil a
partıman. Aynı apartımanda orta ka-
ta müracaat. 1616 

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

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

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

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

Telefon: 2655 1656 

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

Kiralık da,ire - 4 oda 1 hol 2 bal
kon 1 mutbak banyo elektrik hava -
gazı. 55 lira Yenişehir Devlet §\ırası 
arkası Yiş sokak No. 23 Basri Bey 
Ap. 2. Kat. 1658 

Kiralık oda - Mobilyalı ve tam 
konforlu bir oda kiralıktır. Atatürk 
bulvarı Vardar Apartmanı 31 numa -
maralı dükkina telefon 3130. 

1659 

Kiralık ev - Bahçeli evlerde 76 
numaralı manzaralı, 8 odalı, garajlı 
ve geniş bahçeli müstakil ev kiralık-
tır. İçindekilere müracaat. 1663 

Kiralık oda - Bir Bayan için aile 
yanında ıs liraya bir oda kiralıktır. 
Işıklar caddesi YUksek Apartman dai
re No. 12 - Kapıcıya milracaat. 1669 

konuşur ilmi bir türk doktorunun ai- ekmek 
lesi nezdine alır. Ankara'da Adliye Francala 
caddesi Altansokakta avukat Bahane SUt 
müracaat. 1661 Yoğurt 

Soda 
Sabun 

'. ·· Vilôyetler 

68000 
5000 

60000 
35000 
3000 
1500 

400 Domateı salçası 

Kuru fasulye 
Patates 

2500 
20000 
4000 

25000 adet 
350 

1500 
12000 

1000 
15000 
5000 

Soğuk hava deposu ve 

buz fabrikası inşaatı 
Edime Belediye Riyasetinden 

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

6970 
750 

9000 
7000 
210 

2850 
120 
375 

1400 
280 
500 

56 
210 

3120 
320 

3900 
1100 

522 75 
56 25 

675 00 
525 00 

75 
75 
00 

15 
213 

9 
28 13 

105 
21 
37 

00 
00 
50 

4 20 
75 
00 

15 
234 

24 00 
292 50 

82 50 

.. .. " .. .. ,, saat 14,30 da 

n u " " 
Açık 31 mayıs 939 çarşamba günü saat 10 da 

.. .. ,, 

" .. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. .. " .. " .. 
" ,, " 
,. 31 mayıs 939 ~arşamba saat 14 de 
.. .. ,, 
,, 

" .. 
.. .. .. 45 gün müddetle ve kapalı zarf 

usuliyle münakasaya konulan ve 25 
nisan 939 tarihine müsadif salı günü 
ihale edileceği ilan olunan 72822 lira 
61 kuruş bedeli keşifli soğuk hava 
deposu ve buz fabrikasının inşasına 
bir çok talip zuhur edip elde projele
rin mevcudu kalmamasından ve tek
sir olunan projelerin de vakit ve a
nında gönderilmemesinden tetkike za 
man bırakmak için münakasa müdde
ti bir ay daha temdit edilmiştir. Şart
namesinin 12 inci maddesinde göste
rilen iki şık ve sınıftan yalnız elek-

ı - Ankara NUmune Hastaneıin in 1939 mali yılına ait erzak mikdarla rile tutarı ve muvakkat teminatı ve 
ihale tarihi ve saati yukarda gösterilmiştir. İsteklilerin yeni yıl ticaret od ası vesikası ve ilk teminat makbuzu 
ve Ticarethane namına hareket eden terin noterlikten tasdikli vekaletname leriyle birlikte ve kapalı zarfların 
2490 sayılı kanunun tarifatı dairesin-de hazırlıyacakları teklif mektuplarını belli giln ve saatten bir saat evve• 
line kadar NUmune Hastanesinde mil teşekkil komisyona vermeleri. 

2 - Şartnameleri görmek iıtiyenler her gün Nümune Hastanesi idaresine müracaat etmeleri. (16!1) 11711 

Öksürenlere ve 
göğüs nezlelerine KATRAN HAKKI ERKEM 

trik kısmı kabul edilmiş olduğundan 2 - Muvakkat teminat (1500) lira-
tekliflerin ona göre yapılaması lazım dır. 
dır. Taliplerin 2490 sayılı kanuna tev 3 - 1ıtekliler bu itin evrakı fennl
fikan hazırlanmış mektuplarını 24. yesini Erzurum bava kurumu merke
mayıs 939 çarşamba günU saat 16 ya zinden alıp okuyabilirler. 
kadar Edirne belediyesine makbuz 4 -Eksiltmeye vilayet makamından 
mukabili tevdi etmeye mecburdur. İ· bu işe mahsua olarak ehliyet vesikası 
hale 25. Mayıs erşembe günü ıa • alınış olanların iştirak edebilecekleri 
at 16 da Edime belediye encümenin· ve ehliyet vesikası latihsali için eksilt 
de yapılacaktır. Proje ve kcşifnaa>:e me gününden ıeki.z gün evel istida 
ve şartname 360 kuruş bedelı mukabı· .1 . . . 
1. d Ed' b 1 d' · d t d 'k ı e vılayet makamına müracaat edıle-
ın e ıme e e ıyesın en e arı k ld - · 

edebilirler. (2738/1502) 11493 re 0 z~man~ kadar yapm~ı 0 .uııı 11" 

Bina inşaatı 
Erzurwn Türk Hava Kurumu 

Başkanlığından : 
Vilayet merkezinde yeniden yapıla

cak olan hava kurumu binasının 1 Ma
yıs 939 dan 22. Mayıs 939 tarihine 
kadar (22) gün müddetle 20,000 lira
lık inşaatı kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 22. Mayıs 939 pazar
tesi günü saat 16 da Hava kurumu bi
nası içinde teşekkill edecek komis
yonca yapılacaktır. 

lere daır vesıkanın leff edılmesı. 
5 - İstekliler teklif mektuplarını 

iyice kapatılmı§ ve mUhilr mumu ile 
mühUrlenmit olduğu halde birinci 
maddede ya.rıh gUn ve ıaatten bir aa
at evetine kadar komisyon riy11etine 
vermeleri mecburidir. Postada vuku
bulacak gecikmeler kabul edilmez. 

(1506) 11568 

Paket taşı döşenecek 
lzmir Belediyeaindeıı ı 
Azi% AkyUrek bulvarının 9 Eylut 

meydanından itibaren 1396 sayılı so -
kağa kadar olan kısmında paket ta§ -

lariyle 3200 metre murabbaında yeni- ! 
den döşeme yaptırılması başmühen · 
dislikteki keşif ve şartnamesi veçhih. 
kapalı zarflı eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 16400 lira olup iha
lesi 23. 5. 939 salı günü saat 17 dedir. 
2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde 
hazırlanmış teklif mektupları ihale gU 
nü azami saat 16 ya kadar encümende 
riyasete verilir. Muvakkat teminatı 
1230 liradır. (1542/ 1729) 11715 

Garaj santrah yapılacak 
lzmir Belediyesinden : 

Garaj santralın yapılacak 75.000 li
ralık kısmı baş mühendislikten 3 lira 
yetmiş beş kuruş mukabilinde tedarik 
edilecek keşif, proje ve şartnamesi 
veçhile vahidi fiyat esası üzerinden 
kapalı zarflı eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli yetmiş beş bin 

. 
Tapu ve Kadastro 

Ankara Merkez Tapu Sici&ı .. Mu
hafızlığından : 

Ergazi köyü civarında Türk kuşu 
alanında kalan arazilere tasarruf id -

dia edenlerin tasarruf hakları tetkik 
edilmek üzere 25. S. 939 Perşenbe gü
nü öğleden sonra tetkik ve tahkikat 
yapılacağından bu yerde arazisi bu -
lunanların tasarruflarını isbat ede -
cek vesikalarile birlikte muayyen 
günde mahallinde hazır bulunmaları 
ve bu tahkikatın neticesine göre mu -
amelesi ikmal edileceğinden sonradan 
vaki olacak müracaatların nazarı iti
bara alınmıyacağı iltln olunur. 1674 

lira olup ihalesi 6. 6. 939 &alı günü sa- ---,------------
at 17 dedir. 2490 sayılı kanunun tari
fatı dahilinde hazırlanmış teklif mek
tupları ihale günil azami saat 16 ya 
kadar encümende riyasete verilir. Mu 
vakkat teminat beş bin liradır. 

,(1730/1543) 11716 

Zayi - İstanbul Emniyet Sandığın
dan almış olduğum yüz elli beş lira -
lık senedimi zayi ettim. Yenisini çı -
kartacağımdan eskisinin hükmü ol -
madığı ilan olunur. 
1687 Fatma Ruşen Sudan 





ULUS 10- 5. 1939 

Askeri Fabrikalar 

Kimyager 
alınacak 

'.Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğünden : 

Küçük Yozgatta çalıştırılmak üze· 
re kimyager alınacaktır. İsteklilerin 
istida ile umum müdürlüğe müracaat-
ları. (1586) 11573 

2 adet takım bileme 

tezgôhı alınacak 
..- '.Askeri Fabrikalar Jmum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

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

(1468) 11607 

2 adet satıh taşlama 

tezgôhı alınacak 
:Askeri Fabrikalar Umum Mü

'dürlüğü Merkez Satan Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (4800) lira o
lan 2 adet satıh taşlama tezgahı askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 28.6.1939 çar
§Clmba günü saat 14 te açık eksiltme i
le ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (360) lira ve 
2490 sayılı kanunun 2. ve 3. maddele • 
rindeki vcsaiklc komisyoncu olmadık
larına v lU işle alakadar tüccardan ol
dukları dair ticaret odası vcsikasiy· 
le mczl • gün ve saatte komisyona 
müraca t arı. (1471) 11609 

1 O adet hassas küçük 

torna tezgôhı alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlÜğit Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahm n edilen bedeli (9000) lira o
lan 10 a t hassas küçük torna tezga· 
hı asker fabrikalar umum müdürlüğü 
merkez tın alma komisyonunca 26.6. 
1939 paz rtesi günü saat 15.30 da ka· 
palı zarf a ihale edilecektir. Şartname 
parasız o arak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat (675) li
rayı havı t eklif mektuplarını mezkur 
günde saat 14.30 za kadar komisyona 
vermeler ve kendilerinin de 2490 sa
yılı kanu ı::n 2. ve 3. maddelerindeki 
vesaikle omisyoncu olmadıklarına ve 
bu işle al adar tüccardan oldukları
na dair t ret odası vesikasiylc mez
kur gün saatte komisyona müra • 
caatları. ( 1 72) 11610 

2 adet masa makkap 

tezgôhı alınacak 
Askerı Fabrikalar Umunı Mü

dürlüğü Merkez Satın /o.ima Ko· 
misyonund n : 

4 adet hak tezgahı ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (9000) lira o· 
lan 4 adet Hak tezgahı Askeri Fabri
kalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 28. 6. 1939 çarşam 
ba günü saat 15.30 da kapalı zarf ile 
ihale edilecektir. Şartname parasız o· 
)arak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (675) lirayı 

havi teklif mektuplarını mezkur gün
de saat 14.30 za kadar komisyona ver
meleri ve kendilerinin de 2490 sayılı 

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

dair Ticaret odası vesikasiylc mcz -
kur gün ve saatte komisyona müraca-
atları (1528) 11613 

2 adet ıakuli rende tezgahı 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (7200) lira o· 
lan 2 adet şakuli Rende tezgahı Aske
ri Fabrikalar umum müdürlüğü mer
kez satın alma komisyonunca 28. 6. 
1939 çarşamba günü saat 15 te kapalı 
zarfla ihale edilecektir. Şartname pa
rasız olarak komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan (540) 
lirayı havi teklif mektuplarını mez • 
kfır günde saat 14 de kadar komisyo
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 
sayılı kanunun 2. ve 3. maddelerinde
ki vesaiklc komisyoncu olmadıklarına 
ve bu işle alakadar tüccardan olduk -
!arına dair ticaret odası vesikasiylc 
me:zkfır gün ve saatte komisyona mü-
racaatları. (1529) 11614 

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

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

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

15 Ton Bohçalık saçın eski ilan
larının hükümsüzlüğü ve ihale -

nin pazarlıkla yapılaca iiı 
hakkında 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

5-6-1939 pazartesi günü saat 15 de 
kapalı zarfla ihale edileceği 18, 20, 22 
ve 24 nisan - 1939 tarihlerinde ilan e -
dilen 15 ton bohçalık saç pazarlıkla 

ihale edilmek üzere yeniden ilana ve
rildiğinden bu malzeme hakkında 
mczkOr günlerde çıkan ilanlar hü -
kümsüzdür. (1630) 11620 

1 S ton boh~ahk sa~ ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (10.500) lira 
olan 15 ton bohçalık saç Askeri Fab . 
rikalar umum müdürlüğü merkez sa
tın alma komisyonunca 26. 5. 1939 cu
ma günü saat 15 te pazarlıkla ihale edi 
leccktir. Şartname parasız olarak ko
misyondan verilir. Taliple. in muvak
kat teminat olan {787) lira (50) kuruş 
ve 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. mad • 
delerindeki vesaikle komisyoncu ol
madıklarına ve bu işle alakadar tüc -
cardan olduklarına dair Ticaret oda .. ı 
vesikasiyle mezkur gün ve saatte ko
misyona müracaatları. (1635) 11625 

4 kalem vida hakkında 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

26.5.1939 cuma günü saat 14,30 
da pazarlıkla ihale edileceği ilan 

edilen dört kalem vidanın ihalesi 
görülen lüzuma binaen Haziranda 
yapılacağından bu vidalar hakkında 
4 Mayıs 1939 tarihinde çıkan ilan 
hükümsüzdür. {1690) 11655 

Dört kalem vida 

alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

3000 Adet 5 X 50 mm. Dip Vidası. 
5000 ,. 5.50 X 35 ,. Kuşak vidası 

2000 ,. 6 X 40 ,. Kulp vidası 
2500 ., 4 x 20 ., Menteşe vidası 

Tahmin edilen bedeli (5000) lira o
lan dört kalem vida Askeri Fabrika
lar Umum Müdürlüğü Merkez Satın 
Alma Komisyonunca 5.6.1939 Pazar
tesi günü saat 14 de pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (375) lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad
delerindeki vesaikle komisyoncu ol· 
madıkları ve bu işle alakadar tücar
dan olduklarına dair Ticaret Odası 

vesikasile mezkur gün ve saatte ko
misyona müracaatları. (1691) 11656 

Tesviyeci 
ve tornacı 
alı naca 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğünden : 

Kmkkalcdeki fabrikalarımızda ça
lıştırılmak üzere iyi tesviyeci ve tor
nacı alınacaktır. İsteklilerin imtihan
ları yapılmak üzere Kırıkkale . gurup 
müdürlüğü ile Ankara, İzmir ve Zey
tinburnu silah fabrikalarımız müdür
lüklerinden birine müracaatları, 
(1658) 11672 

2 Ton Klorat Dö Potasın eski 
ilanlarının hükümsüzlüğü ve 100 ton hamızı az of, 300 ton 
ihalenin pazarlıkla yapılacağı 

hakkında 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

12-6-1939 pazartesi günü saat 14 tc 
açık eksiltme ile ihale edileceği 24, 
26, 28 ve 30 nisan - 1939 tarihlerinde 
ilan edilen 2 ton klorat dö potas pa -
zarlıkla ihale edilmek üzere yeniden 
ilana verildi~inden bu malzeme hak -
kında mezkur günlerde çıkan ilanlar 
l ükümsüzdür. (1631) 11621 

1 ton Klora! Dö Potas alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Elektrolit bakn ve 200 ton 

Elektrolit tutya hakkmda 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

20-6-939 salz günü saat 15 te, 22-6-
939 perşembe günü saat 15 te ve 22-6-
939 perşembe günü saat 15,30 da kapa 
lı zarfla ihale edilecekleri ilan edilen 
100 ton hamızı azot, 300 ton elektrolit 
bakır ve 200 ton elektrolit tutya pa -
zarlıkla ihale edilmek üzere yeniden 
ilana verildiklerinden bu malzemeler 
hakkında 2 Mayıs 1939 tarihinde çı • 
kan ilanlar hükümsüzdür. (1659) 

11673 

Tahmir. C' lilen he1cli (1000) lira o
lan 2 adet asa makkap tezgahı aske
ri fabrika umum müdürlüğü merkez 
satın alma omisyonunca 26.6.1939 pa
zartesi gü saat 16 da açık eksiltme 
ile ihale e ecektir Şlrtname parasız 
olarak koı yondan verilir. Taliple -
rin muvak t teminat olan (75) lira 
ve 2490 nu ralı kanunun 2. ve 3. mad
delerindck ıcsaiklc komisyoncu ol · 
madıkları a ve bu işle alakadar tüc · 
cardan old ·darına dair ticaret odası 
vesikasiyl nczkur gün ve saatte ko -
misyona m racaatları. (1473) 11611 

Tahmin edilen bedeli (700) lira o
lan 2 ton Klorat dö Potas Askeri Fab- Kırıkkalede kanal inşası 
rikalar umum müdürlüğü merkez sa· 
tın alma komisyonunca 22. 5. 1939 pa
zartesi günü saat 14.30 da pazarlıkla 

ihale edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (52) lira (50) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2, ve 
3. maddelerindeki vesaikle komisyon
cu olmadıklarına ve bu işle alfi.kadar 
Tüccardan olduklarına dair Ticaret 
odası vcsikasiyle mezkur gün ve saat

2 adet ıakuli ve 1 adet ufki 

üniversal freze tezgahı ahnacak 
te komisyona müracaatları. 

Asker Fabrikalar Umum Mü- (1633) 11623 
dürlüğü Merkez Satm Alma Ko· 

misyonun an : 20 ton gliserin alınacak 
Tahmin lilen bedeli (14.400) lira Askeri Fabrikalar Umum Mü-

olan yuka ıda yazılı üç adet Freze dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
tezgahı A eri Fabrikalar umum mü· misyonundan : 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (22.000) lira 
olan Kırıkkalede Kanal inşası ~s • 
keri fabrikalar Umum Müdürlüğü sa
tın alma komisyonunca 25-5-1939 per
şembe günü saat 16 da kapalı zarfla 
ihale edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (1650) lirayı 
havi teklif mektuplarını mezkur gün
de saat 15 şe kadar komisyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vcsaik
lc mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (1660) 11674 

100 ton ham111 azot ahnacak 
dürlüğü rr. Kez satın alma komisyo · Tahmin edilen bedeli (13.000) lira 
nunca 26. 1939 pazartesi günü saat olan 20 ton Gliserin Askeri Fabrika-
15 te kapa ı zarfla ihale edilecektir. lar umum müdürlüg·ü merkez satın al 
Sartname asız olarak komisyon - ma komisyonunca 26. 5. 1939 cuma Askeri Fabrikalar Umum Mü
dan verilir T aliplerin muvakkat temi günü sat 14 de pazarlıkla ihale edile- dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
nat olan (1080) lirayı havi teklif mek cektir. Şartname parasız olarak ko • misyonundan : 
tuplarının mczkfir günde saat 14 de mi / Ondan verilir. Taliplerin muvak- Tahmin edilen bedeli (26.000) lira 
kadar komisyona vermeleri ve kendi· kat teminat olan (975) lira ve 2490 nu olan 100 ton hamızı azot Asked Fab
lerinin de 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. maralı kanunun 2. ve 3. maddelerinde rikalar Umum Müdürlüğü merkez sa
maddelerindeki vesaiklc komisyoncu ki vesaikle komisyoncu olmadıkları - tın alma komisyonunca 31-5-939 çar
olmadıklarına ve bu işle alakadar tile- na ve bu işle alakadar Tüccardan ol • şamba günü saat 14,30 da pazarlıkla 
cardan olduklarına dair Ticaret odası duklarına dair Ticaret odası vesika . ihale edilecektir. Şartname (1) lira 
vesikasiylc mezkur gün ve saatte ko- siyle mczkOr gün ve saatte komisy . (30) kuruş mukabilinde komisyondan 
misyona müracaatları. (1474). ll512 na müracaatları. (1632) U622 verilir. Taliplerin muvakkat teminat 

olan (1950) lira ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik
le komisyoncu olmadıklarına ve bu 
işle alakadar tüccardan olduklarına 
dair ticaret odası vcsaikasiylc mezkur 
gün Ye saaatte komisyona müracaatla-
rı. (1661) 11675 

100 ton toleol alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (30.000) lira 
olan 100 Ton Toleol Askeri Fabrika
lar Umum Müdürlüğü merkez satın 

alma komisyonunca 1. 6. 939. perşem -
be günü saat 14 te pazarlıkla ihale e
dilecektir. Şartname (1) lira (50) ku
ruş mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 
(2250) lira ve 2490,numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komis 
yoncu olmadıklarına ve bu işle alaka
dar tüccardan olduklarına dair Tica
ret odası vesikasiyle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatlan. 

(1662) 11676 

200 ton Elektrolit tutya 

ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (46.000) lira 
olan 200 ton elektrolit tutya Askeri 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 29-5-939 .Pa
zartesi günü saat 16 da pazarlıkla i
hale edilecektir. Şartname (2) lira 
(30) kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (3450) lira ve 2490 numarlllı ka
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vcsaik
le komisyoncu olmadıklarına ve bu iş
le alfi.kadar tüccardan olduklarına da
ir ticaret odası vesikasiylc mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatla -
rı. (1663) 11677 

300 ton Elektrolit baku ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (210.000) lira 
olan 300 ton elektrolit bakır Askeri 

1 
.................................................... 1 

Adliye Vekôleti .................................................... 
Bir mütercim alınacak 

Adliye Vekaletinden : 
Ayda 150 lira ücretle ve müsabaka 

ile bir mü.tercim alınacaktır. Müsaba
ka imtihanı 22. Mayıs 939 pazartesi 
günü saat 15 te vekalette yapılacak • 
tır. 

Aranılan vasıflar şunlardır : 
1 - Memurin kanununda yazılı me

murluk evsafını haiz olmak; 
2 - Türkçeden Fransızcaya ve Fran 

sızcadan Türkçeye tercümeden yapı • 
lacak imtihanda muvaffak olmak. 

3 - Fransızcadan başka ayrıca İn· 
gilizce, Almanca ve İtalyanca lisanla
rından birini bilenler ile daktilografı 
bilenler tercih edilir. (1732) 117)8 

Benzin alınacak 
Adliye Vekaletinden : 

Vekalet binek ve hizmet otomobil
leriyle motvsikleti için 939 mali yılı 

ihtiyacı için asgari 800, azami 900 te
neke benzin açık eksiltme ile alına -
caktır. 

1 - Eksiltme 1. 6. 939 tarihine te • 
sadüf eden perşembe günü saat 15 de 
Temyiz binasında vekalet levazım ve 
daire müdürlüğü odasında toplanan 

Satılık hayvan derisi 
Ankara Levazım Amirliği Satdl 

Alma Komisyonundan: 
1 - Muhafız alayına ait iki adeC 

hayvan derisi arttırma suretile 11:~ 
939 Perşembe günü saat 10 da kornı' 
yanda satılacaktır. 

2 - Derileri görmek istiyenlel' 
alaya pazarlığa gireceklerin teminat' 
larile birlikte belli gün ve saatti 
Ankara Lv. amirliği satınalma kO' 
misyonuna müracaatları. 

{1679) u649 

Yangın söndürme aleti 

doldurulacak 
Ankara Levazım Amirliği Satd 

Alma Komisyonundan : 
1 - Genel kurmayda mevcut iki t>O 

yük tekerlekli ve 7 adet küçük yan' 
gın söndürme aletlerinin doldurulın" 
sı pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - Aletler mahallinde görülebilir 
Taliplerin 12. 5. 939 cuma günü saal 
11 de Ankara Lv. amirliği satın alın' 
komisyonuna gelmeleri. (1736) 

11720 

Yüksek mühendis veya 

mimar ahnacak 
komisyonda yapılacaktır. Ankara Levazım Amirliği Sat .. 

2 - İstekliler bu hususa ait şartna- Alma Komisyonundan : 
meyi vekalet levazım ve daire müdür- ı _ Diyarbakırda Kolordu 9. uncıJ 
lüğünden her zaman parasız alabilir. şubede askeri binalar içinde çalıştı' 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu rılmak üzere bir yüksek mühendis ve' 
nun 2 • 3 cü maddesindeki şcraitti ha- ya yüksek mimar alınacaktır. 
iz bulunmaları şarttır. 2 - Aylık ücreti olarak mühendisi 

4 - Beher tenekesi (317,5) kuruştan 250 ve mimara 200 lira verilecektir. 
mecmuu için (2857,5) lira bedel tah .• 3 - İsteklilerin 1 Temmuz 938 ti' 
min edilmiştir. rih ve 161 No. lu ordu emirnamesiyte 

5 - Eksiltmeye gireceklerin mu • neşredilmiş olan 551 sayılı talimatt• 
hammen bedelin % 7,5 ğu olan (215) yazılı şeraiti haiz olmaları lazımdır. 
lira nakten veya 2490 sayılı kanunda 4 - Talip olanların her cins vesika. 
kabul edilen tahvilatı mal sandığına diploma ve bonservislerinin musad • 
teslim ederek alacakları sandık mak- dak suretlerini fotoğraflı dilekçele ' 
buzlariylc birlikte eksiltme komisyo - riyle ilanı yapan komisyon veya bu• 
nunda hazır bulunmaları ilan olunur. lundukları mahallin askerlik şubele • 

(1733) 11719 ri vasıtasiyle nihayet l Haziran 939 

B • ı · k k k gününe kadar Diyarbakır askeri satıtl 
ır sene 1 e me alma komisyonuna göndermeleri ili# 

olunur. {1737) 11721 
ihtiyacı 

Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez Ankara C. Müddeiumumiliğin
satın alma komisyonunca 29-5-1939 den : 

Tereyağ ahnacak 
pazartesi günü saat 15•30 da pazarlık- Sivas ecza evinin 940 senesi mayıs 
la ihale edilecektir. Şartname (lO) li- niayetine kadar bir senelik ekmek ih· 
ra (50) kuruş mukabilinde komisyon- tiyacı beher çifti 960 gram hesabiyle 
dan verilir. Taliplerin muvakkat te· 

en az 135000 ve en çok 160.000 kilo o-
minat olan {l 1750) lira ve 2490 nu- 1 k 1 k 

1 
k k d 

. ara a ınaca o an c mc sar,ıc a sa-
maralı kanunun 2 ve 3. maddclenn • -uıan--ıınncı nnt etinelffen ve lıeledi • -au ve kte komisyoncu olmadıkta- .. . . A • 

b . 1 ı t: k d .. d 1 ye narkı uzerınden tenzılatla ıhale e-
rına ve u ış e a u a ar tüccar an o • d ' l .. . . 
d kl d · t' t d 'k . ı mek uzcrc 11. 5. 939 tarıhınden iti-u arına aır ıcarc o ası vcsı asıy- ba k 1 f 

1
. 

1 
· · ·· .. . ren apa ı zar usu ıy c yırmı gun 

le mezkQr gun ve saatte komısyona "dd tl .. k k 
1 .. mu c e muna asaya onu muştur. 

muracaatları. (1664) 11678 Talip olanların yüzde yedi buçuk hc-

1 s ton kaolin kumu ahnatak sabiylc teminatı muvakkatc ve banka 
makbuzu ile haziranın 1. inci pcrşem· 
be günü saat 14 tc Sivas Cümhuriyct 
Müddei U.lik dairesinde müteşekkil 
komisyona ve daha ziyade malUmat 
almak isteyenlerin cezaevi müdüriye
tine müracaatları ilan olunur. 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Komis· 
yonundan : 

Tahmin edilen bedeli (1425) lira o
lan 15 ton Kaolin kumu müteahhit 
nam ve hesabına Askeri Fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 27. 5. 1939 cumartesi 
günü saat 11 de açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu -
vakkat teminat olan (106) lira (88) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle komisyon
cu olmadıklarına ve bu işle alakadar 
tüccardan olduklarına dair Ticaret o
dası vesikasiyle mezkur gün ve saat
te komisyona müracaatları. 

(1745) 11723 

Bayındırlık B. 

Demir köprü inşaatl 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Balıkesir vilayetinde Balıke
sir • Kepsut yolundaki "Simav" ve 
"Kille" köprülerinin kenar ayakları 

kargir orta ayak ve kirişler demir ve 
döşemesi betonarme olarak yeniden 

inşaatı (92.500) lira ketif bedeli üze

rinden kapalı zarf usuliyle eksiltmi
yc çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme, 2. 6. 939 tarihine mü
sadif cuma günü saat (16) da Nafıa 

vekaletinde şose ve köprüler reisli
ği odasında yapılacaktır. 

(1747) 11724 

------------------------~ 
Ankara 1. inci Aıliye Hukuk 

Mahkemesinden : 

Ankaranın Çakırlar köyünden olup 
Ankaranın Gökçe mahallesinde 21/25 
numaralı hanede 303 doğumlu Alinin 
333 senesinde harbi umumiye iştirak 
etmek üzere askere gidip bir daha 

avdet etmediği cihetle kayıplığına ka 
rar verilmesi Kamile kocası Abbas ta
rafından talep edilmiş ve talep daire
sinde mahkemece altışar ay aralıkla 
Ankarada çıkan Ulus gaztesiyle ilan 
edilmiş ve bu ilanlar semeresiz kal • 
mış olmasına mebni kanunu medeni -
nin 32 • 34 üncü maddlerine göre 333 
senesinden itibaren Şaban oğulların
dan Mustafa oğlu Alinin Kayıplığına 
24. 4. 939 gününde kabili temyiz ol -
mak üzere karar verildiği ilan olunu-
nur. 1682 

.. 
Levazım Amirliği 

Boş teneke satışı 
Ankara Levazım Amirliii Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Harp okulunda mevcut 360 a· 

det bo§ teneke satılacaktır. Teneke
ler mahallinde görülebilir. 

2 - Taliplerin 11.5.939 Pcrşcnbe 
günü saat 11 de LV. amirliği satınal
ma komisyonuna gelmeleri. 
(1684) 11652 

Ankara Levazım Amirliği Satıo 
Alma Komiıyonundan : 

1 - Harp okulu, hastane, Gedikli 
okulu ihtiyacı için 5000 kilo tereyağı 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

a .WvhcnıiiJCU bedcit T:J00 QJUP 

ilk teminat( 562 lira 50 kuruştur. 

3 - Eksiltmesi 26. 5. 939 cuma gü• 
nü saat 15 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt• 
mc günü 2490 sayılı kanunun 2, 3. ün• 
cü maddelerindeki belgeleriyle birlik• 
tc ihale gün ve saatineden en geç bit 
saat evcline kadar teminat ve teklif 
mektuplarını Ankara Lv. amirliği sa• 
tınalma komisyonuna vermeleri. 

(1708) 11708 

Kaşar peyniri ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Harp okulu ihtiyacı için 3600 

kilo kaşar peyniri açık eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 2340 lira 
olup muvakkat teminatı 175 lira 50 
kuruştur. 

3 - Eksiltmesi 26. 5. 939 cuma gil• 
nü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt• 
mc günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün· 
cü maddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat evelinc kadar teminat ve tek 
lif mektuplarını Ankara Lv. amirliği 
satınalma komisyonuna vermeleri. 

{106) 11707 

Tavuk ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Harp okulu hastane, Gedikll 

oklu ihtiyacı için 10.000 kilo tavuk k• 
palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 6000 olup 
ilk teminatı 450 lira. 

3 - Eksiltmesi 24. 5. 939 çarşamba 
günü saat 15 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3. ün· 
cü maddelerindeki belgeleriyle bir • 
Jikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat evcline kadar ttminat ve tek· 
lif mektuplarını Ankara Lv. amirliği 
satın alma komisyonuna vermelc:-i. 

{l "OQ ) 11709 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
mütcfcrri diğer evrak (463) kuruJ 
mukabilinde adı geçen rcislikten alı
nabilir. 

4 - İsteklilerin eksiltme tarihin
den en az sekiz gün evci bir istida ile 
Nafıa vekaletine müracaatla bu gibi 
inşaatı yapabileceklerine dair müte
ahhitlik vesikası almaları lazımdır. 

Yoğurt alınacak 

5 - Eksiltmeye gircccldcrin 4. ün
cü maddede bahsedilen vesika ile Ti
caret odası vesikasını ve (5875) lira
lık muvakkat teminatlarını havi ola
rak 2490 sayılı kanunun tarifatı dai
resinde hazırlıyacakları kapalı zarf 
larını ikinci maddede yazılı vakitten 
bir saat eveline kadar komisyon reis
liğine makbuz mukabilinde vermeleri 
lizıgıdıı. .(lati;), 1139.i 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Miktarı 

Cinsi Kilo 

Alma Komisyonundan 
T. Bedeli İlk teminatı 
Lira Ku. Lira kuruş 

Anadolu ciheti yoğurt 22250 3560 00 267 00 
Sur dahili ., 70144 11924 48 894 34 
Sur harici ., 15880 2858 40 214 38 

İstanbul LV. amirliğine h,ğlı müesscsat için yukarda miktarları tahmin 
bedel ve teminatları yazılı yoğurt 26 Mayıs 939 cuma günü saat 15 de kapa
lı zarfla alınacaktır. Heyeti umumiyesi bir müteahhide verilecektir. İstek· 
lilerin kanuni veaikalariyle beraber teklif mektuplarını ihale saat inden bir 

aaat evvel Tophanede imirlik aatınalma komisyonuna vermeleri. 11706 



ıo -5 - 1939 

BiOGENiNE 
K -DERMAN 

~~ip, Nezle, Enfloenza, Sıtma gibi hastalıklara tutulmamak 
ıçın sa "'I ... s· . k t 

1 
g ıgmızı ıogenıne an ve derman haplariyle ıigor· 

a ayınız. 
8 İ QG ENİ N E . En birinci kan, kuvvet, iştiha yaratan ve tesiri

' 1i derhal gösteren bulunmaz bir devadır. 
Daima kanı tazeleyip kuvvetlendirir. Halsizliği 

• giderir ve hariçten gelecek her türlü mikropları 
B 1 OG ENİ NE · :Hdürür .. Tatlı bir iştiha temin eder. Sinir ve 

1 ıdaleleri sağlamlaştırır, zekayı yükseltir.Bel gev 
ıekliği ve ademi iktidarın en birinci devasıdır. 
Kullananlar kat'iyen havaların değişmesinden 
müteessir olmazlar. ÇünkU vücudu her zaman 

B İ OG EN ·ı NE . genç ve dinç bulundurarak hariçten gelecek her 
ı mikroba galebe çaldırır ve bu sayede müthiş 

akibetlerle neticelenen Grip, Nezle, Enfloenza, 
Sıtma gibi hatalıklardan korur. 

Bu hastalıklardan korunmak için büyükler abah, öğle, ak§am 
birer, sekiz ya§ından Ustün çocuklar yalnız sal.ıah; akşam birer 
B10GEN1NE almalıdır. Hasta olanların kurtulması için de bu mik-
tar bir misli arttırılmalıdır. Her eczanede bulunur. 7045 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. 
~ ~ 

§ Lise mezunu gençler aranıyor ~ - -
§ Türkkuşu Genel Direktörlüğünden § 
§ = 
:::: Türkkuşu teşkilatında, motörlü ve motörsüz tayyareler =: 
::::: Üzerinde öğretmen olarak çalışmak maksadiyle yeti§tiri· =: 
E: lecek lise mezunu gençlere ihtiyaç vardır. = 
-:::::~ Aranılan belli başlı şartlar ıunlardır: 

1 - Türk soyundan olmak, 
---

~ ı 2 - yi hal ve şöhret sahibi bulunmak, 
§§ 3 - Sağlık durumu tayyareciliğe elverişli olmak, · := 
::::: 4 - Boyu 18 yaşında olanların 1.60 dan, 20 yaşında o- =: 
~ lanların da 1.63 den aşağı olmamak, § 
§_::::: 5 - Lise mezunu olmak. -

En az 18 en çok 20 yatında olmak. =: 
~ İsteklilerin 15 haziran 1939 tarihine kadar müracaat = 
::::: etmeleri lazımdır. Bu tarihten ıonra sıhhi muayeneler ya- = =: pılarak İnönü kampına sevkolunacaklar ve orada muvaf · =: 
=: fakiyet gösterenler kabul edilecektir. -
§ Daha fazla malumat almak istiyenlerin Türkkuşu şube- = 
=:: lerine müracaat etmeleri il8.n olunur. 1437 = - -":illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

• 
ı a ı n ve apartmanlar dü 

'.Ağazade vakfı mütevelliliğinden: 
Koyunpazanndaki Ağazade hanının yerine yapılmakta olan Ağazade 

çarşı ve apartmanlarından ardiyeli ardiyesiz 10 mağaza ve dörder, üçer, iki
§~r ve birer odayı, holü, matbahı banyo ve helayı havi altı konforlu dairc
yı muhtevi birinci kısım inşaatı hitam bulduğundan, bliyük küçük ticarete 
elv~rişli yeni tarz mağaza ve dükkanlarla aile ikameti, doktor muayeneha
n_esı, terzihane ve yazıhane olarak kullanmağa elverişli daireler kiraya ve
rıleccktir. Talip olanların% 7,5 muvakkat teminat akçeıi He 13 mayıs 939 
cunıartesi günü saat 14 de mezkur binadaki mütcvelliliğc müracaatları. 

~1ıı111111111111111111111111111111111111111111111111111111 mı ı mı 111111111 nl!:. - -- -- -
~ Hangar yaphrılacak § 

-- ------ Türk Hava Kurumu Genel Merkez Baş- -----§ kanhğından : ~ - -- = =: 1) Etimcsğut'ta Türkkuşu alanında yaptırılacak Hava Mliste- = 
S §arlığı Tecrübe ve Muayene Komisyonuna ait bir hangar kapalı §§ 
S zarf usuliylc eksiltmeye çıkarılmıştır. 
=: 2) Bu inşaatın muhammen bedeli (88.436) lira (2) kurutgur. 

-----=: 3) İstekliler bu işe ait şartname, keşif ve saircyc ait evrakı Türk = 
S Hava Kurumu Genel Merkezinden (4) lira (42) kuruş mukabilinde = 
::~~w~ = 
§§ 4) Eksiltme 25. S. 939 perşembe glinü, saat 15 tc Türk Hava Ku- ;; =: rumu Genel merkezinde toplanacak komisyon tarafından yapıla- = = caktır. :: - -§ ~) :- Eksiltnıcyc girebilmek için isteklilerin teklif mcktuplariy- =: = le bırlıkte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı glin saat 14 c kadar =: 
=: Komisyon Reisliğihe tevdi etmiş olmaları Hizımdır. = 
§§ 6) Muvakkat teminat miktarı (5.671) lira (80) kuru tur. § 
=: 7) Eksiltmeye girmek istiyenler 2490 numaralı kanundaki tart- S 
=: ları ha.iz olduktan başka en az (60.000) liralık mümasil bir iti mu- E 
:= vaffakıyctle baıardıklarına dair vesika ibraz etmeleri lazımdır. :E 
~ 1~7 ~ 

'=illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

Et fiatları 
Belediye Reisliğinden : 

Et f iyatlarrnda y l . l .., d .. t . . 5 h apı an yeni değişiklık er a~agı a gos e-
rilınıştır. ayın alka ilan olunur. ( 1750) 

· Kurut 

Kuzu Eti 
Koyun Eti 
Dana Eti 
Sığır Eti (Keınik . ) 
S .., E. sız 
ıgır tı (Keınikli) 

35 
50 
52 
44 
39 

ULUS 

atıl ık an kaz 
Anknar Belediyesinden : Muhammen B. Muvakkat B. 

Cinsi Mahallesi Ada Parsel Lira Ku. Lira Ku. 

Ahşap hane Duatepe 285 19 30 00 2 2S 
Yukarda muhammen bedeli yazılı nhşap hanenin enkazı arttırma sure -

tiyle satılacaktır. İhalesi 22-V-939 pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 

Taliplerin İmar müdürlüğünde mütcıekkil komisyona müracaatları. 11628 

Muhtelif yiyecek ve yakacak alınacak 
Lİ&eler Alını Sntım Koınisyonu Başkanlığından : 

Muhammen İlkte-
Miktarı F. minatı 

Şartname 

Eksiltme yapılacağı tedarik bedeli 
Nevi Kilo K. S. L. K gün ve saat Kuruş 

Ekmek 498000 9 50 3548 2S 15 Mayıs 1939 pazartesi 
saat ıs de. 

Dağlıç eti 
Karaman eti 
Kuzu eti 
Sığır eti 

Toz şeker 
Kesme ,. 

Pirinç 

65500 48 
81000 46 
27500 50 
26850 35 

80150 27 
22500 30 

58500 30 

Peynir beyaz 21500 45 
,, Kaşar 10550 70 

47000 95 

6888 56 

2131 32 

1316 25 

1279 50 

3348 75 

.. ,. ,, 

.. .. .. 
,, 

" 
,, 

,, .. " 
,, .. " 

236 

259 

142 

223 Sadeyağı 

Kok kömü-
rü ton 1235 1900 1759 88 17 Mayıs çarşamoa saat 16 da 

Tüvenan kö
mürü ton 

Kriple kö
mürü ton 

!spanak 
Pırasa 

Lahana 
Havuç 
Kereviz kök 

,, yaprak 
Domates dol-

200 1150 

275 1500 

36000 
47000 
36000 
18250 
12050 

5150 

6' 
s 
5 
6 
6 
s 

malık 12550 6 
s .. sıra 18500 

Taze bezelye 4300 10 
Bezelye araka 4250 10 
Taze bakla 
Yerli 

,. ,. İzmir 
Çalı fasulye 
Ayşekadın ,, 
Barbunya 
yeşil 

.. iç 
Biber 

12000 5 
s300 ıs 

8800 8 
26500 9 

19500 10 
9000 13 

dolmalık 12000 7 
,. ince 2500 S 

Taze yaprak 1750 12 
Yer elması 2150 4 
T aze bamya 6800 13 
Pancar 4950 4 
Semizotu 7050 6 
Kabak yerli 19000 S 
Kabak İzmir 8000 15 
Marul adet 20500 2 
Patlıcan baş 94500 3 adet 

,, orta 89000 2 ,, 
Knrnabahar 9300 10 
Yeşil salata 48500 1 adet 
Enginar baş 30500 S ,, 

,, orta 25500 3 ,, 
Hıyar 24000 2 ,, 
Limon 118000 3 ., 

481 88 

1799 34 

Dereotu 11700 1 demet 
Taze soğan 14800 1 ,, 
Maydanoz 28000 1 ,. 

" 
,, .. 

Kırmızı turp 11100 1 ., 
İstanbul'da Pansiyonlu liselerin 1939 mali yılına aid nev'i, mikdar ve 

muhammen fiyatile ilk teminatı ve eksiltme giln ve saati yuknrda yazılı 

yiyecek ve yakacakların Beyoğlu istiklal Caddesi 349 No. da Liseler Alım 
Satım Komisyonunda kapalı zarfla eksiltmeleri yapılacaktır. 

İsteklilerin yeni yıl ticaret odası vesikası ve ilk teminat makbuzu ve ti
carethane namına hareket edenlerin noterlikten tasdikli vekaletnameleriyle 
birlikte 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanununun tarifatı dairesinde ha· 
zırlıyacakları teklif mektuplarını belli gün ve saatten bir saat evveline ka
dar sözU geçen Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 
Şartnameyi görmek ve Liseler Muhasebeciliği veznesine yatırılacak temi
nat müzekkeresini almak için Galatasaray Lisesine müracaatları. 11549 

Fot af malze es· alınacak 
Emniyet Umum Müdürlüğünden : 

Miktarı 

Cinsi Markası Eb'adı Düzine Kilo 

Fotoğraf camı 

'' ,, 
u ,, .. 
" ,, 

Fotoğraf kağıdı 

Kontaks filmi 
Ağfa filmi 
Metol 
Hidrokinon 
Sülfit de sut 
Karbunat depotas 
Hiposülfit 
Bisülfit 
Brümer depotas 
Amonyak 
Asit asetik 
İspirto (saf) 
Siyanur 
Süblüme 

Havf 
,, 
.. .. .. 

Ağ fa 

9xl2 
6x 9 
4x 6 

13xl8 
18x24 
18x24 

9x12 

340 
180 
100 
30 
20 

300 
10 
3 
ıo 

12 
69 

105 
135 

8/ 250 
1/7SO 
1 
2 
1 
0/5 
0/ 250 

Paket 
Adet 
Paket 
Kiloff· 

• ., .. 
,, .. 

,, .. 
,, 

Beheri 
kuruş 

100 
50 

... 45 
200 
420 
325 
80 

135 
1000 
750 
60 
130 
30 

125 
300 
140 
75 

125 
300 

1000 

Tutarı 

Li. K. 

340 
90 
45 
45 
84 

975 
8 
4 5 

100 
90 

41 40 
136 50 
40 50 
10 35 
5 25 
1 40 
1 50 
l 25 
1 25 
2 50 

Yekftn 2037 9S 

~~ · :Hava Kurumu 

Muhtelif malzeme ahn cak 
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Kömür ve makine 

deposu yaptlrılacak 
D. O. Yolları Satın Alma Komiıı· 

yonundan: 
Türkkuıu Genel Direktörlüğün· 

den : Karabük istasyonunda yapılacak 
kömür deposu ve yolları ile makine 
deposu inşaatı kapalı zarf usulü ile 
ve vahidi fiyat üzerinden eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

1 - Türkkuşu merkez deposu için 
vida, çivi, yerli kontrplak gibi muh
telif malzeme alınacaktır. Bu malze
menin muhammen bedeli (lOSOO} ve 
muvakkat teminatı (787.S) liradır. 

2 - İhale 17.5.939 çarşamba günü 
saat lS.30 da kapalı zarf usuliyle 
Türkkuşu genel direktörlüğünde ya. 
pılacaktır. 

3 - Malzemenin miktar ve evsaf 
listeleri Tk. satın atma amirliğinden 
istiyenlerc parasız verilir. 

4 - Türkkuşu ile henüz münasebe
te giren müescse ve firmalardan ara -
nacak belgeler: ticaret vesikaları ve 
sirkülerdir. 

5 - İsteklilerin arttırma eksiltme 
kanunundaki şartlara uygun olarak 
kapatılmı zarflarını ihale günü saat 
14,30 a kadar satın alma amirliğine 

vermeleri icap erler. 1622 

Muhtelif aletler ahnacak 

ı - Bu i§in muhammen bedeli 
120.000 liradır 

2 - İstekliler bu işe ait şartname 
ve sair evrakı devlet demiryollarının 
Ankara ve Sirkeci veznelerinden (6) 
lira mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 22. 5. 939 tarihinde, 
pazartesi günü saat 15 de Ankarada 
D. D Yolları yol dairesinde toplana
cak merkez 1 inci komisyonunca ya • 
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girc:bilmek için is· 
teklilerin tekJif me)ctupları ile birlik
te aşağıda yazılı teminat ve vesaiki 
aynı gün saat 14 e kadar komisyona 
tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkamına uy -
gun olarak 7250 liralık muvakkat tc· 
minat. 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesika
lar, 

Türkkuşu Genci Direktörlüğün- c) Muhabere ve münakale vekalc -
den : tinden musaddak ehliyet vesikası, 

Atelyemiz içi~ 2:. 5: 1939 .da ihale~i (Ehliyet vesikası için ihale tarihin -
yapılacak olan olçu aletlerıyle tesvı- den en a k" ·· ı b" · t"d ·ı . . . . ~ z se ız gun eve ır ıs ı a ı e 
yecı takımlarına teklıf edılen fıyat la- mu·· racaat ed"lm • b "k . . ı esı ve u vesı anın ve 
yık hadde bulunmadığından eksıltme- rilmesı"ne esas ı k b 1 b . . .. o aca e gc ve onser· 
sı l 7.b5. lk9319 perşeTmbcı· gün~dsdaa~ on vislerin istidaya raptı Hi.zımdır.) 
beşe ıra ı mıştır. es .ı~ mu etı .~1- (159S} 11615 
tı aya çıkarılmıştır. Dıger şartlar on-
ceki gibidir. İsteklilerin (202.5) lira - 40 fon pamuk yağı ahnacak 
lık teminatlariyle birlikte yazılı gün 
ve saatte Tk. Genci Direktörlüğüne 
başvurmaları ildn olunur. 1623 

Muhtelif mektep enası ahnacak 
Mektepler Satın Alma Komisyo

nundan: 
1 - Ankara birinci orta okul için 

50 adet dersane sırası, 20 adet çöp ku 
tusu. 3 adet yazıhane koltuğu, 2 adet 
sandalye, bir adet masa yaptırılacak
tır. 

2 - Her sıranın tahmini fiyatı 
1530 kuruş, kutuların 500, koltukların 
3800, sandalyelerin 1900, Masanın 4600 
kuruştur. Muvakkat teminatı 80 lira
dır. 

D. D. Yollan Satın Alma Komİa· 
yonundan : 

Muhammen bedeli 16800 lira olan 40 
ton tasfiye edilmiş pamuk yağı 17.5. 
1939 çarşamba günü saat 15 de kapalı 
zarf usulü ile Ankara'da idare bina -
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1260 li· 
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden İz • 
mirde mağaza şefliğinden dağıtılacak-
tır. (1543) 11585 

Bakır lok om of if ocak lan 
ve felerruah almacak 

3 - Şartname ve resimleri görmek D. D. Yolları Salm Alma Komiıs-
istiyenler her gün birinci orta okul yonundan : 
direktörlüğüne müracaat edebilirler. Muhammen bedeli 496,100 lira olan 

4 - Eksiltmesi 20 mayıs 1939 cu - 62 kalem bakır lokomotif ocakları ve 
martesi günü saat 10 da mektepler mu· teferrüatı 20 Haziran 939 salı gUnU 
hasebeciliğinde toplanacak okullar saat 11 de kapalı zarf usulü ile Anka· 
~tın alma komisyonunda yapılacak karada idare binasında satın alına • 
ve ihale edilecektir. taktır. 

5 - İsteklilerin muvakkat temina • Bu işe girmek isteyenlerin (23594) 
tı, eksiltmeden evel mektepler muha - liralık muvakkat teminat ile kanunun 
sebcciliği vezneciliğinc yatırılıp ala- tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
cağı makbuzu alıp komisyona vere - aynı gün saat 10 a kadar komisyon 
cektir. (1666) 11639 reisliğine vermeleri lazımdır. 

F: . · Kamutay 

Polis karakol binası yaphnlacak 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İ

dare Heyetinden : 
1 - Eksiltme günü talip zuhur et

mediğinden Çankayada yaptırılacak 
polis karakolu binası inşaatı eksiltme
si 15 Myıs 1939 Pazartesi gUnil saat 
(on beşte) T. B. M. M. İdare heyeti 
odasında pazarlıkla yapılacaktır. 

2 - Fenni evrak T. B. M. M. İda
re Heyetinden alınacaktır. 

3 - Keşif bedeli 31994 lira 50 ku
ruştur. 

4 - Eksiltmeye girecekler 2399 lira 
62 kuruşluk banka teminat mektubu 
getireceklerdir. 

5 - Pazarlığa girecekler 2490 sayı
lı kanunun 2 ve 3 cu maddelrinde ya
zılı belgelerle en az yirmi bin liralık 
bu gibi bina i§i yaptıklarına dair ve
saik ile birlikte patarlık gün ve saa· 
tında T. B. M. M. İdare Heyeti oda· 
sında bulunmaları. (1667) 1168S 

. -

,, ,~· D . .,·oemiryollar1 ... 

Şartnameler (2480) kuruşa Ankara 
ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak 
tadır. (1597) 11627 

Elektrik Mühendisi aramyor 
D. D. Yollan Umum Müdürlü· 

ğünden : 

Devlet Demiryolları cer servisinin 
elektrik şubelerini müstakilen idare 
edecek mühendise ihtiyaç vardır. 
Taliplerin askerlik vazifelerini bitir -
miş olmaları şarttır. İhtisas ve kabili
yeti imtihan neticesinde beğenilen • 
lere 208 liraya kadar aylık verilecek· 
tir. Taliplerin hüsnühal ve diploma 
kliğıtlarilc en geç 8. 6. 939 tarihine 
kadar Ankara cer dairesine tahriri 
müracaat etmeleri ilan olunur. 
(1720) 11700 

Kömür tahliyesi 
D. D. Yollan 4 İşletme Müdürlü

ğünden : 

939 mali yılı içinde Samsun lima • 
nına vapurla gelecek olan tahminen 
12 bin ton kömUrün vapurdan supa -
lnn olarak alınması ve idare iskelesi· 
ne nakledilerek supatan olarak testi • 
mi kapalı zarf uıuliy\c eksiltmeye ko 
nulmuıtu: . 

Bir ton kömürün muhammen bedeli 

Dökme boru ve telerruah 68 kuruştur . 
Eksiltme 31. 5. 939 çartamba günü 

ahnacak saat 15 de Kayscride iılctme müdür • 
lü U binasında yapılacaktır. 

D. D. Yollan Satın Alma Komis· Bu işe girmek isteyenlerin 612 li-
yonundan : ralık ilk teminat vermeleri ve kannu-

Muhammen bedeli 30400 lira olan nun tayin ettiği vesika ve beyanna -
dökme boru ve teferrilatı 26. 6. 1939 melerini havi teklif mektuplarını aynı 
pazartesi günü saat 11 de kapalı zarf gün ve saat 14 de kadar komisyon re
usulü ile Ankarada idare binasında isliğine vermeleri veya posta ile iade
satın alınacaktır 1i taahhütlü olarak göndermeleri la -

Yukarda cins; miktar ve muhammen bedelleri yazılı fotoğraf malzemesi 
26-5-939 tarihine müsadif cuma günü saat ıs te açık eksiltme ile münakasa
ya konulmuştur. 

Bu işe girmek isteyenlerin (2280) zımdır. 
liralık muvakkat teminat ile kanunun Postada olacak gecikmeler kabul e-
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini dilmez. 
aynı gün saat 10 a kadar komisyon re· Bu i§c ait mukavele ve şartname 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin 133 lira 25 kuruş muvakkat teminat mak
buz veya Banka mektubu ve 2490 sayılı kanunun 2·3-cü maddelerinde yazılı 
belgelerle birlikte taY.in edilen ıün ve saatte komisyona gelmeleri. 

~1749) Jl726 

isliğine vermeleri lfizımdır. projeleri Haydarpaşa, Ankara ve Sam 
Şartnameler (152) kuruşa Ankara sun gar müdürlüklerinden ve 4 işlet -

ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak me müdürlüğünden parasız olarak da-
tadır, ~1689), ll713 ğıtılmaktadır. (1721) 11714 
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MAMULATI 
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BLANKENBURG - -- -- -..11111111 - -1111111&. - -- - -Demir ve tahta fabrikaları T. A. Ş. den: § --- ,~ ' . .._ i!' + -----------------------------------------------------------
Sıcak su ve buhar için : 

------------a ANTRASİT, KOK, BRİKET, LİNYİT, ODUN, MAYİ MAHRUK -- Yakan Kalorifer Kazanları, -----
KAT KALÖRİ FERLERİ ------ istenilen ebatta ---------- RADYATÖRLER VE TEFERRUATI -------- Stok halinde Ankara ve latan bul depolarımızda Sayın Tesisat çılar emrine amadedir. -

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

Şirketimiz bilhassa Ziraat Bankası ve Etibankla Türk 
Ticaret Bankasının iştirakile kurulmuştur. 

Adapazarı
1

ndaki ' fabrikomız: ................................................................................................ 

------------------------------Dökümhane, Marangozhane~ Demirhane ve ateh~eden E -mürekkep olduğuna göre büyük ve küçük bütün demir E 
ve tahta işlerini tam bir muvaffakiyetle başarır 
Bu mevzular üzerindeki her türlü ihtiyaçlannız için : 

DETA Demir ve tahta f brikalar1 T. A. ~. Adapazar 

Merkezi : Ankjra Yeniıehir Arda aparlmam 3 No. h dairede 

Adresine müracaat edebilirsini%, memnun kalacaksını%. 

BU MİLLi MÜESSESE: 
Köylü için ideal vasıflı, her türlü A r a b a, P o y r a, 

K a z m a , k ü r e k ve çeşitli ziraat aletleri, 

Kolay yanar, ucuz, az masraflı mütenevvi boylarda ı o b a 'larını bilhassa tercih ve 

------------------------------------------------------------------ : : tecrübenizi rica eder. 1374 : 

5 "B LA N K E N B U R G ,, -- -
- Fabrikaları Türkiye Umumi Vekili: ------ -- -------------------

"T 
• 
1 

Tica e Tür 

-
T A ş il ---------
Anon·m Şirketi 

--------- -- -- -: Ankara : Koçak Han - Ulus Meydanı P. K. 196. Telef: 2305 - 2338. T elg. TIT AŞ. : 
: İstanbul: Taş Han - Babçekapı P. K. 448. Telef: 23247 -23271. Telg. T1TAŞ. : - -- = ..,111111111111111111111111111111111111111J1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111r" 

~ı- BUZ SATI 1 -il!:. 
Reımı dairelerle bilcümle ticarethane ve emsali müesse-

• 

1 stor mütehassısı 
Pencerelerin dı!Jında bulunan 

ISTORların tamir temizleme vt 

.,ııııııııııııııııııırıııııııııırııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.!:. ---- -
§Kıymetli sanatkôrımız ~ -

HASAG 
Lüks lambaları -

§ SAFİY ---
------
-- -- -- -- ---ve arkadaşları Anafartalar cad - -

desi No. 93 
1283 

Bayanlara müjde 

--Kemani NecatiTokyay, Kemençeci ~ ------ -:: Aleko, Klarnet Sükrü, Cümbüş Cemal, § - -
selere menba auyunda.n yap~Y'3 1H1ö1 tWU:"'buaun ,...,. ~ ~--~"-· -· ----ım+t ~IR!V'lftfiii""iuıruoXlener ne ve zev l

nize uygun Rob ve Mantolarını
zı yaptırmak fırsatını buldunuz. 
Şehrimize yeni gelen terzi Bel -
kıs Avunduk'un beraberinde ge
tirdiği modelleri görünüz. 

:= Piyanü:t Yor-n: ;; !!! o- ..... - -

-':ili ' 

beher kalıbı 1 mayıs 939 tarihinden itibaren. 

25 Kuruşa satılacaktır. 
Orm n Çiftliği Bira fabrikası ile Ankara acentemiz Ka

laç kardeılere müracaat edilmesi ilan olunur. Tel: 1451 
.............. ........................................................ _ ............................................................................ .. 
....................................................................................................................................... 

. -UF 

.1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. - -
§ KUM OCAKLARI § - -- -Orma Çiftliği mıntakası dahilinde İstanbul boğazı civarındaki : ---- -: kum ocakları 12-5-939 cuma günü saat 15 de Orman Çiftliği Müdü- 5 - -: riyetinde arttırma suretiyle taliplerine kiralanacaktır. 1675 : - -5 D. Z. İ. K. Orman çiftliği ~ - -..,ıııııııııııııııttııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır' 

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

trz S''AREİr&T 

BOL IŞIK' 

L-ITM 

TOPTAN 

LITMA 

2ER~KENDE 

OM5M1. S~IŞ 'YERf 

K Ç r·~ADET T .~A. $. 
ULUS MEYDANI -,.AN.KARA 

) 

tajları teminatlı olarak yapılır 
Ankara P. kutusu 443 No. ya mü· 
caat edilmesi. 1635 , ______ , 

Kültür Bakanlığı 

Yabancı dil sınavı 

Maarif Vekilliğinden : 

1 - Devlet memurları maaşlarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 8 Mayıs 
1929 tarihli ve 1452 sayılı kanunun 
yedinci maddesine göre 14 üncü ve 
11 inci derecelerden bir derece daha 
yüksek memuriyetlere alınmalarını is
teyenler için, Vekilliğimizcc kabul 
olunan talimatname hükümleri daire
sinde, İstanbul Üniversitesi ile, An-
kara Tarih - Dil - Coğrafya Fakülte-
sinde, 31 Mayıs 1939 Çarşamba günü 
bir yabancı dil sınavı yapılacaktır. 

2 - Sınava girmek istiyenler 25 
Mayıs tarihine kadar bir dilekçe ile 
Vekilliğimize müracat etmelidir. Bu 
dilekçeye hangi garp dilinden nerede 
sınava girileceğinin yazılması ve di
lekçe sahiplerinin mensup oldukları 

dairede alınmış hüviyetleriyle maaş 

derecelerini gösterir tasdikli bir belge 
ve ayrıca 4,5 X 6 boyunda dört foto
graf göndermeleri icap eder. 

3 - Sınavda garp dilinde yazıl

mış en az üç sahifelik bir parça 
Türkçeye ve Türkçe yazılmış bir iba

Adres : Bakanlıklar karşısında 
Çankaya Polis merkezi yanında 
Olgunlar sokağı No. 6 1667 

İMREN 

= den mürekkep büyük türk musiki heyeti = = = §10 Mayıs Çarıamba günü alqamı Halkevinde Telefon: 2653§ -= 11 Mayıs Perıembe günü akıamı Yeni Sinemada =: = iki büyük kon•er verecektir. Telefon: 3540E: - -E: Biletler Halkevinde ve Yeni Sinemada aatılmaktadır. }'erleri- =: = nizi kapatmakta acele ediniz. 1657 E: 
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Lokantasında Macar Orkestrasında 

POGANI 

T okatlıyan salonlarında uzun müddet bütün İstanbul halkım sanat ve nezahat kudretleriyle 
hayran bırakan BUDAPEŞTE Müzik aleminin yıldızlanndan POGANY idaresindeki or

kestra her gün gündüzleri klasik parçalar akıamlan konserler ile size ne,eli saatler geçirtecektir. 
re garp diline çevrilecektir. Sınavda -------------------------------------
lOgat kullanılmıyacaktır. Her iki ter· 
cümeyi doğru yapanlar muvaffak ol-
muş sayılacaklardır. (1665) 11645 

U L U S - zo. inci yıl. - No: 6381 

İmtiyaz sahibi 
Nurettin K&mil SUNER 

Umumi neşriyatı idare eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basnnevi ANKARA 
Matbaa mildüril ı Ali Rıza BASKAN 

YENi SİNEMALAR sus 
BU GÜN BU GECE 

Ayaklarına bütün gönülleri takan, 
neş'elerine bütün hayatları bağlı
yan danslariyle cihanı çıldırtan 

Dans J?erileri 

GlNGER ROGERS - ve 
FRED ASTAIRE'in 

Son şaheseri 

UÇAN VALSLAR 
numaralı biletlerinizi gündüzden 

tedarik ediniz 
Seanslar : 
14,45 - 16,45 - 18,45 - Gece 21 de 

HALK 
BU GECE 

İki büyük film birden 
1 - ÇÖL KIZI CEMİLE 

Türkçe ıözlü 
2 - KOVBOY KIZLAR 

Gündüz 14.30 - 16.30 - 18.30 
seanslarında iki film birden 

1-Taksi Haydutlan 
2 - Pekos Kralı 

12,15 de ucuz halk matinesi 
PARİSTE BULUŞALIM 

BU GÜN BU GECE 

Tino Rossi'nin en muvaffak 
şaheseri 

KIT ARALAR 
ÇALARKEN 

Seanslar: 

12 de ucuz halle matinesi 

öğleden sonra 
14 - 16 - 18 ve Gece 20,30 da 
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