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Fransız dış siyasetinin ana hatları 
~ Daladiye çok mühim beyanatta bulundu 
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Fransız Basvekili Fransa' nın sulh ;:. . 

blokunda vazile aldığını söylüyor 
Milli Şefimiz Türk Neşriyat Sergiainden çıkarlarken 

Milli ŞEF NEŞRİYAT SERGİSİNDE 

Fransa Türkiye ile bir garanti 
anlaşması müzakeresi yapıyor 

Milli Şef Cümhurreiaimiz lnnet /nönü dün aaat on bir buçuğa 
doğru beraberlerinde muhterem refikaları ve yaverleri olduğu 
halde birinci on yıllık Neşriyat Sergiaini ferellendirmişlerdir. 
Milli Şef aerginin bütün kıaımlarını ge:zmiıler r.ıe Maarif l 1ekili
miz 8. Hasan • Ali Yücel tarafından verilen izahatı alaka ile 
dinlemiılerdir. Kitaplar üzerinde tetkikler yapan Cümhurreisi
miz, bir saat kadar ıüren bu tetkiklerinin neticesinde aersi hak· 
kında memnuniyet ve takdirlerini izhar buyurmuşlardır. 
Milli Şefi geliılerinde ve gidiılerinde Sergievinin önünde topla
nan kalabalık bir halk kütleai coıkunca alkıılamıf ve tcizim te-
2lahürlerinde bulunmuıtar. 

Bir 
kongreden 

Piyango 
çekildi 

. 
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lişinde en büyük ikramiye olan 40000 

Mahmut Eaat Bozkurt lira 19603 numaraya, 15.000 lira 39017 

X uncu y1l. 
Harf inkılabımız on yaşını bitirdi. 

numaraya, 12.000 Ira 32026 numaraya 
isabet etmiştir. Dünkü keşidede ka -
zanan numaraların tam listesi 5. inci 
sayfamızdadır. Fransız Ba1vekili B. Daladiye 

Fransa, Türkiye ile muallakta olan bir 
meseleyi de dostça halletmek arzusunda 

Paria, 11 a.a. - Mebusan mecl_isi saat 13,5 ta toplanmıf, ev~la J 

Cümhurreisi B. Löbrön'ün mesajı okunmuı sonra B. Daladıye 
umumi siyasi vaziyet hakkında Fransa'nın noktai nazarını izah 
eden nutkunu vermiıtir. (B. Löbrön'ün nutku ayrı sütunlarımız -
dadır.) Daladiye'nin nutkuna gelince, Fransız Batvekili evela si
lah altında bulunan gençlere hitap etmit ve Fransa'yı ve fransız 
imparatorluğunu bütün tehditlere karşı muhafaza eden genç fran
sızlara cümhuriyetin selamını bildirmiıtir. 

B. Daladiye bundan sonra bütün millete hitap etmit ve demiı-
tir ki: (Sonu 8. inci sayfada) 
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Löbrön diyor ki : 

Devam eden 
bir buhran 

F. R. ATAY: 
Ankara' da bilhassa küçük ve 

orta memurlar icin ucuz mesken 
meselesine ameli bir çare bulun
maksızm, 1939 inıa mevsimi de 

Bu münasebetle toplanan elitler heye
ti, eseri gözden geçirdi. Yapılan §ey
lerin hesabını gördü. Yapılacakları 
gösterdi. 

Atatürk ihtilalinin, bu bilyUk ese
riyle kavradığı verimler; göğüs ka
bartıcı bir anlamdadır. . 

GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 1 

İstikbal kararsızdır, 
dünya endişe ve 
istirap içindedir 

baılamrıtır. Hükümet geçense
neler gerçi bazı mesken koope • 
ratiflerine kolaylıklar göstermif· 
tir: fakat bu suretle kazandığı· 
mız mahalleler, mesken buhranı
nı halleden bir tedbir değil, sa-
dece gözleri avutan tesellilerdir. 
Çünkü bugün ödenen kira ile bir 
eve sahip olmak fena bir §ey de-

Zaten büyük ustanın elinden kü
çük i§ çıkmazdı. Onda, küçük şeyler 
yapma kabiliyeti yoktu. Ne yazık ki, 
geç geldi. Erken gitti .• 

• 
Milli killtürümliz, ıüratle yayılma 

\1e yükselme halindedir. 
Bizde, okuma yazma ve yüksek 

kültür hevesi, sevgisi, saygısı eşine 
az rastlanır bir durumdadır. 

Ankara Hukuk Fakültesinin bu 
Yılki ders başlamı, bunun en aza
metli bir tablosu, canlı bir belgesi ol
:~: ~alebe, yer bulmak ve dersleri 
b~nlıyebilmek için; geceden fakülte 
ınfasını çevirdi. Ve sabaha karşı sı

nı ları İ§gal etti 1 
Kültür aşla bundan daha üstün, 

nasıl ' 
Yaşar ve yaşatılır?. 

• 
1 (1 in.~i Türk Yayın Kongresi), u-
usaı kultu"r" ü .. .. d k • um z yonun en ço ye-
rınde bir teşebbüstür. 

1 Kongre btiyUk çapta radikal işler· 
bae :ğraşt1. Ve bunları iyi sonuçlara 

6ladı. 

me T~r~ü~e, edebi mülkiyet, kitap 

Buse] e erı bu sırada anılabilirler. 
narın he b' . . ler V r ırı ayrı ayrı önemdedır 

an~li e gde~e her biri öneml~rine göre 
ze egerler. 

:ele tercüme işleri 1 
u konunun et"d" .. L. k b" 

yazımıza b u unu, '-""" a ır 
düşüncem·ı~akıyor~z. Şimdilik birkaç 
tesbit etrn~~le §~ ~ırkaç satır içinde 

Atatürk 'h .ı~t~f~ edeceğiz. 
·· ı tılalının b Ik" d b" yuk eseri la . • e ı e en u-

okurna v ' tın harfleriyle türk dilini 
Ş b 

e yazma kararıdır 
u akımla d . . 

türümüz b r an kı: bunur.la, kül· 
ça uk · k" nı buldu V . 1~ ışaf etmı: vasıtası-

nıodern " e ı?tıllilin asıl amacı olan 
tncdenıyet" ·· • mek inıkA ı, suratle benımse 

.. anı elde edildi. 
Gerılığiın' b . 

den biris· . ıze ellı başlı scbepler-
m. • ının hatta birincisinin dili-

ızı yazına .. , 
malik ı ve soyletme kudretine 
(Laros~ nı~~~n arap harfleri olduğu; 
kl~ "k gı 1 H'tgatlere kadar girmi~ 

ası rnUt • "'' T earıfelerdendir. 
( urban Tan) (Y d " G'· 

(Le:l d • • e ı un) deki 
" e evrı) ttidl · e erınde, mathaacılı· 

(Sonu 8 inci say/eda) 
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Bütün yurtta büyük 

tezahürlerle kutlanacak 
Büyük kurtarıcı, Ebedi Şef Atatürk'ün türk vatan ve istiklalini 

kurtarmak üzere Samsun' da Anadolu topraklarına ayak bastık -
larmın yıldönümü olan 19 Mayıs günü bütün Türkiye için genç
lik ve spor bayramı olarak kabul edilmiştir. Bu bayram bu sene 
aıağıda yazıldığı veçhile yurdun her tarafında yüksek değer ve 
ehemiyetine yaraşır tekilde aıağıdaki tertibe göre kutlanacaktır: 

1) Tören, bayrak çekme, nutuklar,, 
geçit resmi. 

2) Okulların jimnastik hareket ve 
gösterileri. 

3) Sporh areket ve gösterileri. 
Bu kutlama safhaları spor alanla . 

rında ve alan bulunmıyan yerlerde 
Cümhurlyet meydanlarında yapıla

caktır. Ancak işbu alanlarda veya 
Cümhuriyet meydanlarına gelmezden 
önce törene katılacak sporcular ve o
kul talebeleri varsa önlerinde mızıka
lar olduğu halde ve mar_şlar sbyliye
rek şehrin belli başlı caddelerinden 
gösteriş gezileri yaparak muayyen 
saatte cümhuriyet anıtı civarına gele
cekler ve buraya Ebedi Şef Atatürk'· 
ün yüksek ve aziz hatırasına hürme· 
ten çelenkler koyacaklardır. Kafileler 
buradan doğruca bayram kutlaması 

ve töreni yapılacak olan spor alanına 
ve yahut cümhuriyet meydanına gide
ceklerdir. 

Tören: 
Tören şöyle olacaktır 
1) Çelenk koyma merasiminden 

dönen bütün okul talebeleri C<?rta, 
yüksek, resmi hususi bütün okullar ve 
üniversite, ve sporcular), (köylerde 
ve orta okul olmıyan kazalarda ilk o
kul talebeleri) saat 9,30 da spor alan
larında, (olmıyan yerlerde cümhuri
yet meydanlarında) toplanacaklar ve 
evelce hazırlanmış bulunacak krokiye 
göre yerlerini alacaklardır. 

2) Sabahleyin saat tam 10 da ma
hallin en büyük idare amiri yanında 
askeri komutan ile parti başkrını, hal · 

(Sonu 8 inci say! ada) 

Fransız Cümhurreisi bu vôziyette Fransa'nın 

sulh uğrundaki vaziyetini izah ediyor 
Paris, 11 a.a. - Bu aabahki nazırlar konseyinden sonra netre· 

dilen tebliğde, Lebrun'un parlamentoda okunacak mesajı hak
kında malumat verdiği ve Daladiye'nin bugün öğleden sonra iki 
Mecliste okuyacağı beyanatın ittifakla tasvip edildiği bildiril
mektedir. 

Cümhurreisi Löbrön yeni riyaset 
-----, devresi için iki meclise hitabede~ me-

,,_·"'""'''""'-""""'•··~ ,.,.., - · 1 sajında ezcümle şöyle demektedır: 

Devlet Demiryollart 
U. M. binası 

Dün saat 11 de Münakale ve Muha· 
bere Vekili B. Ali Çetinkaya devlet 
demiryolları işletme umum müdürlü· 
ğünün istasyonda yapılacak yeni bi· 
nasının temelini törenle atmıştır. Tö
rende Münakale ve Muhabere Veka· 
Jeti erkaniyle devlet demiryolları u· 
mum müdürlüğü ileri gelenleri bu
lunmuştur. 

Yukarıdaki resimde dünkü tören· 
de hazır bulunanları, yandaki resim· 
de de Münakale ve Muhabere Vekili· 
miz B. Ali Çetinkaya'yı temel atma 
töreninde görüyorsunuz. 

Na:nzctliğimi, dünyayn Fransa'nın 
istikrar ve devamlılık istediğini ~Ôs· 
mek için koydum. İı>tikbal hen\iz ka
r:ır~ırdır ve dün"' - er:dişe ve istirap 
içindedir. Geçenlerde Atlasaşm ülke
den gelen yüksek bir sesin de hatır -
!attığı veçhile, insanların mücadele 
etmiş ve uğrunda istirap çekmiş oldu· 
ğu beynelmile hukuk kaidelerini ko -
rumağa müsait ibr blokta toplanmak, 
hür, sulhsever ve milletlerin istiklali 
ile muahedelere riayetkar memeleket· 
lerin vazifesi icabındadır. Fransa bu 
manzumede kendine düşen yeri iste
mektedir. Fransa kayıtsız ve şartsız 
olarak buna yardım etmektedir. Gerçi 
Fransa barış hususndaki hararetli ve 
samimi arzusunu muhafaza ve sosyal 
terakki vazifesine huzur içinde deva · 
mı istemektedir, fakat hakkını kendi· 

sine layik bir surette kuvete dayan · 
mak hususundaki azminden hiç bir 
kimse şüphe etmemelidir. Fransa bu 
vazifesine kara, deniz ve hava ordula 
riyle, toprağının zenginliğiyle, aha -
!isini zorla olmaktan ziyade sevgi ile 
kendisine bağlamağa muvaffak oldu -
ğu imparatorluğu ile, alimlerinin mu
harrir ve sanatkarlarının fikri kıymet 
]eriyle ve nihayet kazanmağa muvaf · 

fak olduğu dostluklarla tesis ettiği mu 
kadderatına itimat ederek devm et -
mektedir. 

Löbrön, burada ingiliz dostluğuna 

işaret eylemiştir. 

l ğildir ama, memuru, on veya on 
beş sene aynı maaı veya ücretten 
aynı ikamet hissesini ayırmağa 
mahkUnı etmektedir. Bütçemizin 
bu maaı ve ücretleri artırmağa 
ne zaman müsaade edeceğini bil
miyoruz. 

Meseleyi bir daha açıkça vaze
delim: Ankara' da mesken paha
sı, cümhuriyet hükümetinin kü
çük ve orta memurlar maaşını 
son derece bunaltmaktadır. O 
kadar ki biraz rahatça bir ev ve
ya apartman kirası ödendikten 
sonra, artan para ile ne kafi gı· 
da almak, ne giyinmek, ne de 
çoluk çocuk sahibi olmak imka· 
nı vardır. Bu saadetler, yüksek 
barem derecelerine has kalıyor. 
Birçok aileler eski Ankara'nın 
kerpiç koğukları içinde barın
mışlardır. Bu koğuklarda say ve 
fevk kuvetlerinin muhafazasına 
yardım edecek en basit istirahat 
şartları bile yoktur. 

Memleketin acele ve büyük ih
tiyaçları yanında, hükümetin bü
tün Türkiyemizde, mesela İngil
tere, Amerika ve Almanya'da ol
duğu gibi, yeni meskenler İnfası 
ve istisnasız bütün halk sınıfları
nın rahatı için, içtimai yardım 
bütçesine milyarlar ayırabilece • 
ğine tabii ihtimal vermiyonı7.. 
Buna belki önümüzdeki neslin 
faaliyetleri zamanında sıra gele
cektir. lngiltere'de yalnız harp· 
sonrası devrinde 4 milyon yeni 
ikametgah yapılmıştır. 1918 ele 
ise İngiltere' de mevcut ikamct
kahların adedi 8 milyon kadar 
bir feydi. Bugün Büyük Britan
ya adalarında yeni konfor şartla
rından istifade etmiyen İngiliz 
vatandaşları parmakla sayılabi. 
lecek kadar azalmıştır. • 

Biz şimdilik yalnız Ankara va-
ziyetini, bir de taşralara gönder
diğimiz memur, muallim ve za
bit vatandaşların ik;,rn--• mese-

(Sonu 8. incı sayfada) 



Roosevelt'in sanat telakkisi 
.. A~erika. r_eisicümhuru, bir aanat 1 jik bir fırça icat etmeğe muvaffak 

muzeaı tesıaı münaaebetiyle, de- olmuıtur. 

mok~at!k görüıün aanat iılerinde Baıka memleketlerde de buna 
de hüım olduuğnu söylüyor ve bu- benzer ıeylere raatlanmııtır: Mese -
nu demekle,_ hüriyetai~ sanat ~aya- li. Ruaya'da sınıf demagojisini, me
tı. ol~yacaımı, aa~kı b.u ezeh ha • aela Almanya'da ırk ve normal, 
k~ka~ tekrarına _luz~m .~a~ı ıi- zinde aanat demagojisini okııyacak 
bı, bır kere daha ılerı sunnuı olu- sanat eserleri . enflaayonu baılamıt· 
yor. tar. 

Ne yazık ki, bu hakikatin tekra
rına, bugÜn az çok her memlekette 
lüzum vardır. Çünkü bir iddiaya gö
re, sanat eseri, spontan bir ruh ha
reketiyle meydana gelen bir ibda 
değil, cemiyetin muhtelif sebeplere 
uyarak verdiii bir aipariıtir. Ve bu
na ıöre, sanat eseri, bir içtimai ai
pariı olduğu gibi, sanat ibdiırnı da, 
devrin para, matbuat v.s. müeaaeae
leri gibi dirije etmeğe imki.n vardır. 
Hatti., dirije etmek fi.zımdır. N aaıl 
ki, bazı memleketlerde, bu bir na• 
zariye değil, bir tabii haldir. Hatta, 
bizde bile, "sanat bir maksat için 
olmalıdır; bizde, sanat, kendini İn· 
kıli.bm emrine vermelidir,, denmit: 
tir. Ve bunu bizzat, •taiıdaki imza 
ile müdafaa etmek iatemiıizdir. 

Sanat için hüriyet'i iateyenlerse 
"sanat, hiç bir ıey için değil, sanat 
aanat içindir,, tezini müdafaa eyle
miılerdir. 

Bu nazari münakaıanm bizdeki 
netice&İ, inkılap sergilerimizin, biz
zat inkılap aleyhinde ve bir o kadar 
da aanat aleyhinde bir istikamet al
maaı olmuıtur. Çünkü sanatkar, in
kılap denince bunun ne ohabileceii 
üzerinde derinleımeden, hele seçti
ii mevzuların heyecanını yııııyama· 
dan, ... rini vermiı ve bu uerinde, 
aanat heyecanı ve ıanatta kafile 
yerine, mevzuun inkılap bakımın· 

dan olan tiddetli belaıatini (meae • 
la büyüklerimizin por-treleri yahut 
hatıralan) ikame ederek, demago· 

Telif hakkı 
kanunu 

hazırlanıyor 

Türk neşriyat kongresi 

kararla rtnın tatbiki 
Türk neıriyat hayatında kuvetli bir 

hamle ve inkipf yaratacaiı muhak • 
kak bulunan bırinci Türk Neıdyat 
Konıreainin kararları Maarif Vekil
lilimiz tarafından dikkatle incelen • 
meie ve \atbi at sahasına konulmak 
üzere tedbirler ahnmıya baılanmııtar. 

Telif hakkı anununun bugünkü ih 
tiyaçlarımızı kartılamadıfı anlatıldı • 
tından, bu huıustaki kongre kararla • 
rının Hukuk Fakültesinde alikadar, 

• profel8rler ve Doçentlerden müteıek 
kil bir komisy n tarafından incelen· 
meai İıtanbul Unıveniteıi rektörlüğü 
ne bildirilmi§tir. 

Bu komisyonlar esbabı mucibesiy
le birlikte yenı ve tam birer telif hak
kı kanunu projeıi hazırlıyacaklardır. 

Bu projelerde, müellifin hakları ve 
kitabın haysiyeti ile müellifin meıle· 
lrt teref inin korunması k,dar imme· 
nin iıtifadeıi ve kanunun tatbik ka
biliyeti ile müeyyideleri de ebemi -
yetle ıöz önünde bulundurulacaktır. 

Tercüme hakk mahfuz kalmak su
retiyle beynelmilel konvansiyona '.ilti
hakımız da dütUnülecektir. 

Haddi zatmda halbuki, içtimai 
aİparit'i, yafıyan insanlarda samimi 
olarak mevcut bir takım arzu, ka
naat ve zevk ölçülerinden batka 
bir feyi temsil edemiyeceği itikar
dır. Sanatkar, bu ölçüleri, kendi he
aabma kabul ettiği takdirde, yani 
bunt'ara bizzat inanıp bunlarla biz
zat coıtuğu takdirde, kendinden 
beklenen· ese"ri verecektir. inanmaz 
ve coımazsa, teknikte ne kadar ku
vetli bir aanatkir olursa olsun, bü. 
yük ibdaa git,mesine imki.n yoktur. 

lıte, hüriyet bahsi, bizce, bura
da mühimdir. Sanatki\r, "inanacak
sın ve CO§acaks!n!,, diye zorlanma
malıdır. Ona yalnız, bunları, kendi • 
liğinden yapmasmm imkanları ve
rilmelidir. Akıllı cemiyet, bu yol
dan gider. • 

Nitekim, bizde, Parti'nin iyi bir 
teıebbüsiyle türk sanatkarı, türk 
peyzajı ve Anadoludaki çeıitli ha
yat ile karıılaıtırılmııtır. 'Yani, 
memleketini gorup gezmeğe ne 
vakti, ne de maddi imkanı olıın türk 
ressamına, bu vakit ve bu maddi 
imkan verilmittir. Ve daha ilk te
ıebbüate, iyi bir netice almmııtır. 

Anlatıhyor ki, "sanat İçin sa
nat,, ile "bir makaat için sanRt" ara· 
ımda, haddi zatmda hiç bir ayrılık 
yoktur. Aynlık varsa, bu; ideolojile
rin demagojisinde, yani biz nazari
yecilerin kaf amızdadır. 

Burhan BELGE 

.... .... ·yagmur yagıyor 
Dün §ehrimizde hava umumiyetle 

çok bulutlu ve yağmurlu geçmiş, 
rüzgir cenup iıtikametinden saniye
de en çok 5 metre kadar hıila esmiş • 
tir. En yüksek ısı 30 derece olarak 
kaydedilmiıtir. Yurtta hava: Karade· 
niz kıyılarında sisli, Trakya, Koca
eli ve Ege bölgeleriyle orta Anado
lunun garp kısımlarında kapı:ılı ve yer 
yer yağıflı, diğer bölgelerde bulutlu 
geçmiıtir. Yirmi dört saat içindeki ya 
ğııların karemetreye bıraktıkları su 
miktarı Amasya'da 8, Tokatta 2, Tos
ya ve Hadım'da 1 kilogramdır. Rüz
garlar; Karadeniz kıyılarında şark· 
tan, Kocaeli ve Ege bölgelerinde 
garptan, diğer bölg~lerde umumiyetle 
cenup istikametinden saniyede en 
çok 9 metre kadar hızla esmiştir. 

En yüksek ısı; ;Afyonda 29, Ma
latya ve Diyarbakırda 30, ırntahyada 
32, Adanada 36 derecedir.' 

Dahiliye Ve~iletinde bir tayin 

Dahiliye Vekaleti, hı!kuk müşavir
liği ıe!i B. Ekrem Vardar terfian hu
kuk müpvirliği muhakemat müdür 
muavinliğine tayin olunmuştur. 

Bugünkü 
Kamut~y 

Kamutay bugün toplanacaktır. Ruz
name şudur: 

Dahili nizamname mucibince bir de
fa müzakereye tabi olan maddeler : 

1 - Eşmenin Bozlar köyünden A
kıncıoğullarından Hüseyin oğlu Muı
tafa Akıncının ölüm cezasına çarptı • 
rılması hakkında Basvekalet tezkere
si ve Adliye cncüme~i mazbatası, 

2 - Haziran: ağustos 1938 aylarına 
ait raporun sunulduğuna dair Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresi ve Diva
nı muhasebat encümeni mazbatası, 

3 - Devlet demiryolları ve liman· 
lan umum müdürlüğü 1939 mali yılı 
JJütçe kanunu l&yihası ve bütçe encü
meni mazbatası. 

Birinci müz:.ıkeres yapılacak mad
deler: 

1 - Donizaltı sınıfı mensuplarına 

verilecek zamlar ve tazminler hakkın
daki 3486 sayılı kanunun l, 2 ve 3 ün
cü maddelerinin tadiline dair kanun 
liiyihası ve Milli Müdafaa ve bütçe 
encümenleri mazbataları. 

Gençlik ve spor 
bayramı. 

hazırlıkları 

Bir (Ok şehirlerimizde atletizm 
müsabakalar1 yapllacak 

Beden terbiyesi umum müdürlüğü • 
nün 19 Mayıs gençlik ve spor hayra. 
mını kutlamak için hazırladığı geniş 
program arasında büyük mikyasta at-
letizm faaliyeti de vardır. · 

19 Mayısta İstanbul Fenerbahçe 
stadyomunda "Üç şehir" atletizm mü
sabakalarının üçüncü senesi kutlana -
caktır. Bu müsabakalara Ankara, İz -
mir, İstanbul atletleri iştirak etmek • 
tedirler. 
Aynı gün İstanbul bölgesinin teş • 

kil edeceği iki atletizm grupundan bi
ri Bursaya, diğeri Balıkesirc giderek 
orada mahalli takımlarla müsabakalar 
yapacaktır. İki Ankara atlet grupu da 
İzmit ve Eskişehir sporculariyle kar
şılaşacaklardır. 
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Tokat valisi B. Faiz mezunen şeh
rimize gelmiştir. Ordu valisi B. Ba. 
ran da Dahi1iye Vekaletinden mezu
niyet almıştır. Bugünlerde şehrimize 
gelecektir. 

Kaymakamlar arasında 
değifiklikler yapılıyor 

Dahiliye Vekaleti kaymakamlar 
aras!nda yeniden bazı değişiklikler 
yapmaktadır. Bu hususta hazırlanan 

kararname projesi yüksek tasdike arz 
edilmittir. 

Acı bir kayıp 
Teessürle öğrendiğimize göre Ça· 

nakkale mebusu Reşat Nuri Günte· 
kin'in annesi lstanbul'da ölmüş ve ce
nazesi Bomontideki evinden kaldın· 
tarak Karacaahmetteki aile mezarlı

ğına gömülmüıtür. 
Memleket edebiyatına Reşat Nuri 

gibi yüksek bir edip armağan eden 
rahmetli, faziletin, şefkatn bir timsali 
idi. 

Arkadaşımızın bu büyük matemi
ni kendisiyle paylaıır ve yaslı aile· 
sine başsağı di1eriz. . 

s p o R Ankara'da yapılacak 
17 5 kilometrelik 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

bisiklet yar1ıı Yarınki mühim maç 
.... 

• 
Ankara, 11 a.a. - Beden terbiyesi 

genel direktörlüğü bisiklet federasyo-
nundan: · 

iki takımın bugüne kadar 
14 mayıs 1939 pazar günü Ankara'

da yapılacak olan 17 5 kilometrelik 
bisiklet yarışına, on muhtelif bölge -
den 22 koşucu iştirak edecektir. 

aldıkları neticeler nedir 1 
Sabah saat tam 7 de Akköprü süva

ri karakolu önünden başlıyacak olan 
bu yarışın güzergahı şu suretle tes • 
bit edilmiştir. 

Bu karıdaımajı hangisi kazanabilr 1 
Akköprü süvari karakolu - Etimes

ğut, Etimesgut - Akköprü - Kavaklı· 

dere • Kavaklıdere, Ulus meydanı -
Keçiören, Keçiören - Ulus meydanı • 
Akköprü • Etimesgut • Etimesgut • 
Orman Çiftliği - Maltepe yolu ile 
Emniyet anıtı • Kavaklıdere, Kavak
lıdere • Akköprü •. Etimesgut, EÜ. 
mesgut • Akköprü. 

Yarın milli küme maçlarının yedinci haftuına gelmit olacağız. 
14 haftalık müsabakaların yarısı. Bugüne kadar yapılan maçlar 
henüz bize netice hakkında tam bir hükdm verdirecek mahiyette 
değilse de birincilik ümidi az çok tebellür etmit sayılabilir. Bu 
ümitli takımlar arasında hiç tüphesiz Ankara.gücü ve Deminpor 
da vardır. Her ikisi de İstanbul'dan son haftalarda ikifer mailu
biyetle dönmÜf olmalarına rağmen neticenin henüz kaybolmadığı 
hakkındaki güvenimiz bakidir. 

Bu yarışa iştirak edecek olan bisik 
!etçiler, aşağıdaki lisıe mucibince nu
mara alacaklardır: 
İsmi Bölgesi Numarası 

Halit Denizli T 
Hikmet Bursa 14 
Sabri Balıkesir 16 
Bayram )zmir 19 
İsmail 

" 20 
Lambo İstanbul 23 
İbrahim Kocaeli 29 
Emrullah Eskişehir 32 
Faruk .. 33 
Faik .. 34 
Zekeriya 

" 35 
Mustafa Çanakkale 39 
Mehmet Konya 41 
Ahmet .. 42 
Kerim Ankara 44 
Nazmi .. 45 
Alaettin 

" 46 
Osman .. 47 " Ali .. 48 
Nuri 

" 49 
Orhan .. sö 

Haftanın maçlan 

Ankaragücü deplasman maçlarını 

bitirmiştir. İstanbul takımlarından 
Fenerbahçe ve Vefa ile lzmir'den A • 
teş~porla Ankarada yapacağı Uç müsa • 
bakası kalmıştır. Fakat Demirspor da -
ha bir kere lstanbul'a giderek Vefa ve 
Beşiktaşla, lzmirde de Ateşspor ve Do 
ğansporla karşılaşmak, ayrıca Anka • 
raya gelecek takımlarla boy ölçüşmek 
mecburiyetindedir. 
Şimdi , yarın 19 Mayıs ıtadyomunda, 

gene milli küme için bir maç yapacak 
olan bu iki takımdan hangisinin daha 
kuvetli olduğu, yarınki ITlilçı hangisi -
nin kazanacağı ve nihayet milli kiline 
maçlarının sonunda ne neticeler ala • 
bilecekleri mütaleası hatıra gelebilir. 

Hükmümüzü vermeden evel bu iki 
takımın bugünkü vaziyetlerini tahlil 
edelim : 

Ankaragücü: 

Milli kümede 10 maç yapmıştır. 6 ga
libiyeti 3 mağlubiyeti vardır. 1 maçta 
berabere kalmıştır. 26 gol atmıJ 16 ye· 
miştir. Puvanı 23 dür. Buna nazaran 
7 puvan kaybetmiştir. Bu kadar maç:. 
ta, vaziyeti tayinde mühim görülebile
cek nokta İzmir maçlarından (6) ga· 
libiyet puvana ile dönmüş olmasında • 

Bölge Futbol Ajanlığından : odır. Ali Rızanın yokluğu her zaman 
Bu hafta yapılacık milli kU,nıe ma~ kendisini göstermekle beraber, Anka· 

çı ile mim küme haricindeki futbol ragücü takımı biribirine alıımış, mü • 
tecanis bir ekip halini arzetmektedir. 

maçı~ait progr~ a_ıa_~;~:~m;!" ~~~ı~MM\RtÜı1i~JZffi\ç_.R~dGI° ~· 
pılacaktır. teknik ve enerjik bir takım olduğunda 

13. 5. 939 cumartesi saat H,30 müttefik bulunuyorlar. · 

H. İdman Yurdu - Gilneı (dıı saha) Demir•por: 
Hakem: Ömer U rel 
A. Gücü • Demirspor (İçsaha) Bugüne kadar 6 maç çıkarmıg, 3 p· 

lip gelmiş, 2 mağlup olmuştur. Bera -
Saat: 16.30 hakem: Muzaffer Ertuğ berliği bir tanedir. Attığı 13 gole mu· 
Takımların, tiakemlerin ve yan ha- \Cabil 9 gol yemiştir. Kaybettiği S pu· 

kemlerinin muayyen saatte sahada bu- vana kartı da lehine 13 puvan kayde • 
lunmaları rica olunur. dilmiştir. Henüz deplasman maçları-

Bu haftanın atletizm 

müsabakaları 
Ankara bölgesi atletizm ajanlığı 

bu hafta için cumartesi günü şu mü
sabakaları tertip etmittir: 

Büyükler arasında : 
110 manialı, 200, 800, 3000 metre 

kotular, sırıkla irtifa, tek adım, di.sk 
atma. 

Küçükler arasında : 
.a 

300, 2000 metre, tek adım, sırıkla 

irtifa. 
Kızlar arasında : 
80 metre, 4 x 50 bayrak, tek adım, 

yilkaek atlama. 
Bundan batka ıırf mektepli atlet· 

ler arasında 300 x 200 x 200 ·x 100 met 
re bayrak yarııı yapılacaktır. 

nı bitirmediği için Ankaragücüne na
zaran, bilhassa ızmir karşılaşmaları 
dolayısiyle ufak bir tereddüd noktası 
vardır: Acaba lzmirde iki maçını ka • 
zanabilecek mi" ? . 

Ankaragücü gibi Demirspor da bu 
sene en mühim oyuncularından birini 
F-ethi'yi, oynatamıyor. Bunun haricin· 
de takım anlaşmış, beraber oynaması· 
na bilen gençlerden mürekkep bir "man· 
zara arzetmektedir. Biz Demir1porun 
oyun kıymetini biliyoruz. Fakat Maa·· 
lesef son seyahatinde deminporlular 
latanbul spor muharrirlerinden iyi not 
alamamışlardır. 

Mulıayeıe 

Son maçlarında çıkan kadrolarına 
göre iki takımı hatları itibariyle mu
kayese edelim: 

Ankaragücü kalecisi Natıkla, de • 
mirsporlu Hilmi arasında bir fark gö-

remiyoruz. Ancak iki takımın teıklt e
deceği bir muhtelit göz önüne alınırsa 
biz Natıkı tercih ederiz. 

Ankaragücünün Salih - Enver bek 
hattı Ankaranın timdilik en düzgün 
ve güzel bek hattını te§kil ediyor. De -
mirsporda Şevket fevkalade, lakin 
Gazi ıon günlerde aksamıya başlamıı • 
tır. 

Deminpor haf hattı, Maraton veya 
Şemıi hangisi oynarsa oynasın müda
faa yaparken Ankaragücünün hafları • 
na nazaran üstünlük göıteriyorlar; An 
karagücü hafları da hücumlarda for -
vetlerine çok müeBSir bulunuyorlar. 
Fakat her iki takımın haf hatta, umu -
mi yet itibariyle takımlarının diğer hat 
lariyle lüzumu kadar irtibat tesis ede
miyorlar. 

Her .iki takımın forvet hattında ..;,. 
açıklar biribirine denk haldedirler. Sol 
açıklarda Hamdi ve Zeki kıymet itiba· 
riyle müsavat göıteriyodar; fakat, 
Hamdi her zaman çalışıyor, Zeki ba· 
zan isteksiz oynuyor. Ortada Muzaf -
fer'e nazaran Orhan fevkal!de bir o -
yuncudur . 

Ankaragücü takımında Vehap ne i
ıe Demirsporda lskender de aynı mev
kidedir. İkisi de tecrübeli ve fınatçı 
oyuncular .. Lakin son sıkı ma~larda bu 
tecrübe ve fırutçılıkların bir fayda -
sını göremedik. Demiraporlu Arif ha· 
vadan gelen toplara hakimiyeti, deli -
_çiliği itibariyle çok mükcımn~~at 
Ankaragüçlü Fahriyi her zaman beğe
niyoruz. 

Hülba olarak her iki tarafın forvert 
hatları da kanatlarının bir tarafı kırık 
plinör gibi, akuk haldedirler. 

Umumiyet itibariyle: 

Ankaragücü daha piıkin oyuncular.
dan mürekkep, daha çok beraberlik 
gösteren bir takım halindedir. Demir
ıpor iıe zaman zaman göıterdiği fev -
kaladeliklerle birinci sınıf bir takım 
vasfını artık almıı bulunmaktadır. O • 
yun çok u farklarla biribirine yakın 
kuvetler arasında cereyan edecektir. 
Buna nazaran yarın her halde iyi oy • 
nıyan taraf kazanacaktır. Diyebiliriz. 

Atletlerimiz 
Mısır' a gidiyorlar 

19 ve 21 mayısta tskenderiye'de ya· 
pılacak atletizm müsabakalarına itti • 
rakleri ,kararlaıtırılan atletlerimiz bu
ıün İltanbul'dan Romanya vapuriyle 
Mısıra hareket edeceklerdir. 

Aynı mesele hakkında miltalea ve 
tekliflerini b ldirmesi için Ankara 
Hukuk Fakülteıı dekanlığından da ri
cada bulunulm tıur. 
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Kafilemiz B. Adil Girayın reisliğin
de bet sporcudan mürekkeptir. Rıza 
Maksut SOOÔ ve 10000 metreye, Gören 
200 ve 400 metreye. Galip 800 ve 1500 
metreye, Faik 110 ve 400 manialı, Po
lat yüksek atlamaya iştirak edecekler • 
dir. , 

Bu projeler hazırlandıktan ıonra 

alakadar reımı dairelerle huıuıi te
,ekküllerin de tetkik ve miltaleaıına 
arzeclileceklerdır. 

.· 

Çağrı 
• İlı:tısat e cı.imeni bugün umumi 

heyet içtimaır: dan sonra top!anacak
tır. 

• Ziraat ene meni bugün umumi 
heyet içtimaından ıonra toplanacak -
tır. 

• S. V. İç. M encümeni bugün umu
mi heyet içtima ndan aonra toplana· 
caktır. • • İakin kanu u muvakkat cncüme· 
ni bugün umum heyetten sonra top· 
lanacaktır. 

• Adliye encümeni bugün umumi 
heyetten ıonra toplanacaktır. 

•Maliye encümeni bugUn umuml 
heyet içtimaından ıonra toplaaacak · 
tır. , 

X Dahiliye Encümeni bugün umu
mi heyet içtimaından sonra toplana
caktır. 

X Mim Müdafaa Encümeni bugün 
umumi heyet içtimaından 10nra top
lanacaktır. 

Papa'nın dôveti 
Serbtst /ilanda Jıükünıeti reisi 

Devalera, bundan birkaç ay kadar 
önce siyasi buhranlardan bahse
derken : 

- Bu ~in halli, artık, Allaha kal
dı! demişti. 

Bu söz üzerine büyük harpte Al
/ahın bitaraf kaldığına dair uydu
rulmuş olan bir takım hikayeleri 

hatırlamıştık. 
Devalera'nın sözlerini ilk duydu

ğumuz zaman, bunların eski papas
Jık zamanından kalma bir alışkan -
!ıkla söylenmiş olduğunu sanmıştık. 

Halbuki birk~ç gUndür, gazete
ler Papa'nın Danzig ihtilafını hal· 
}etmek için beş devleti Vatikan'da 
bir "k.onferansta toplamağa çağırdı
ğı hakkındaki haberlerle doludur: 

O halde- Devalera'nın havalesi 
Allah tarafından olm:ısa bile onun 
yeryüzündeki vekili .tarafından ka
bul edilmiş demektir. 

Bakalım, Allah namına vekili, 
dünya buhranını, kısmen olsun hal
letmele muvaflak olacak mı? 

:r. 1. 

Şu seyrüıcfer tedbirleriyle ka
dınların, zaman zaman, baidata· 
madıklan görülüyor. 

Birkaç sene önce Londra'da 
otomobil çarpıımalarına mani ol· 
mak için köıe batlarına büyük 
aynalar konmuı, fakat bunların 
önü rujlarını ve pudralannı taze· 
lemek, fapkalannı ve saçlarını 
düzeltmek, sözün kısası, kendi 
güzelliklerini aeyretmek maksa· 
diyle biriken kadınlarla dolduğu 
için kaldırılmasına mecburiyet ha· 
sıl olmuıtu. 

Geçenlerde gene Londra'da 
kendi kullandığı otomobille biri
sini çiğniyen bir kadının muhake· 
mesinde avukatı, ataiı yukan, 
§Öyle bir müdafaada bulunmut
tur: 
-Bu kazanın meaulü müekkilim 

olan madam deiilclir; o noktada 
nöbet bekliyen poliatir. Çünkü bu 
polia, çok yakıtrklı bir ıençti oto
mobil aahibi de ı~nç bir kadm 1 
Gönül bu ya, müekkilim bu 1ren
cin ıibel yÜzüne daldıiı için ver· 
diii itarete dikkat edemedi; ka-
za yaptı .... ,, 

Bu enteresan müdafaa kartı· 
amda mahkemenin ne karar ver· 
diiini bilemiyoruz. 

Siz olaanız, siizel polialeri mi 
hizmetten çıkanrdmız; yokıa ka
dınlan direksiyon bqmdan mı u· 

zaldaıtınnlmız? 

Pmmalılılı •Ölıen !tatili 

latanbul hapiaanesinde yatar
ken bir kobıun parmaklıiım 
sökmei• kalk~ırken yakalanan 
bir katilin mahakemeai •öriil
melctedir. 

İstanbul hapiıaneai binaamm, 
birçok muharrirlerin aütun aütun 
tarihi malumatlannı ortaya dök
melerine sel>ep olduktan ao~ra, 
yıkılmaaı için emir verildiiini bi
liyorsunuz. 

Acaba bu katil, kendini müda
faa yollu §Öyle deseydi, ne olur

du? 
- Bina nasıl olsa, yıkılacak de

iil mi? Ben de parmakhklannı 

sökerek bu iıe yardım ettimu fe· 
na mı ettim? 

Uz.ayan kulak! 

Cümhuriyet gazeteainde bir 
"ilmi köıe,, açan dostumuz pro
fesör Salih Murat, evelki cünkü 
ıazetede "Kulak nedir?,,, baılıjı 
altında yazdığı bir fıkrayı " .... Bu 
cihazın nasıl çalııtığmı bqka bir 
güne bırakalnn.,, diye bitirmekte• 
dir. 

Sayın profesör, bu auretle ku
lağı uzatmıf oluyor. 

Kulağın uzunluiu ! 
Buna ilim ve fen müaaade etae 

de - eaki bir ti.biri kullanalım -
. edebi keli.m müıaade etmez 1 

Bu müıİıbakalara türklerden mida 
fransız, italyan, İlviçre, yunan, macar 
ve Mı11r atletleri gireceklerdir. 
Bazı İıtanbul gazeteleri ekipimizin 

Mısırdan dönüşte Filistine uğrıyacak· 
tarını yazmıılardı. Aldığımız maHlma
ta göre, ıporcularımız bu müsabakaları 
müteakip doğruca memleketimize dö
neceklerdir. Beden Terbiyesi Genel 
Direktörlüğü Atletizm Federaayonu 
atletlerimizi balkan oyunlarından son
ra Filiıtin'e götürmek dütüncesinde -
dir. 

İstanbul atletizm 
bayramı 

Her yal İltanbulda Robert Kolejde 
büyük bir atletizm bayramı yapılmak- • 
tadır. lıtanbul atletizm bayramı .. a -
dını taııyan bu müsabakaların bu sene 
onuncu yıla kutlanacaktır. Beden ıer
biye1i genel direktörlüğü atletizm fe
derasyonu bu bayramın mürettip ve 
ve müteıebbisleriyle temas ederek mü
aabakalıırın her yıldan daha güzel ve 
büyük niikyaat.a olmaaı için hazırlık -
!arına batlamııtar. Müsabakalara Mı -
ıır'dan dönen atletlerimizle beraber,, 
Ankara, İzmir, İzmit, ve Kastamonu'
dan ıeçilmiı atletler de girec~klerdir • 

1 

lı 
1 
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Sulh cephesi içinde . -

Sovyetlerin rolü Romanya' da Sovyetlerle yapı lan müzakere 
• w 

tir· ~~Jh. c~phesine sovyetlerin de it· 
ra: derını temin için lngiltere ta· 
lü 

1~ an Yapılan te§ebbwün ıümu-

T nı ayet tavazzuh etmi~tir. Gerek 
aııs · .. 

b. l\Jansı tarafından neşredilen 
ır tebr~d r ıg en ve gerek Avam kama-
asında . ·ı· .. le ıngı ız başvekılı Çember-

Hududu ge~en 
Bulgar komitecileri 

Baltık devletlerine karşı 
tehdidi gi·ttikçe azalhyor 

: tarafından yapılan beyanattan 
rn ;ııldığuıa göre, Jngiltere hükü-

e 1
' Polonya'ya ve Romanya'ya 

garanr . 
de b 1 verdikten sonra sovyetleri 
v t \l garantiye iştirak etmeğe da • 

e etın: t• E 1 lif' k ış ır. ğer sovyet er bu tek-
v 1f' abul etmiı olsalardı, lngiltere 
ı: rllnsa, garanti verdikleıi devlet-

re teca .. k d b d re vµz vu uun a u evletle-
tiıı;•rdıında bulunmak mecburiye. 
Ilı ~ kalınca, sovyetler de bu yardı
.,,: ••tiri.le edeceklerdi. Müşterek 
.. ranti il · · · ·k da f e garantıye ıştıra arasm-
lifi ~rk vardır. Şöyle ki İngiliz tek
ve Ro an garantiye iştirak, Polonya 

onıan ' ·ı .. bı h ya ya ven en garantı ıca· 
bul u devletlere ne zaman yardımda 
lıı ~IUnak lazım geldiğinin tayini A!

1
' tere'ye ait olacak demektir. 

eh a~ıhyor ki İngiltere bu noktaya 

23 komiteci yüzünden 

bir hôdise çıktl 
Bükreş, 11 a.a. - Havas ajansı bil· 

diriyor: 

fl ı ~j 1 

ım1r1• 

.l.ye~ıyet veriyor. Yani yardım ini
IHıf · lın •nın aovyetler tarafından a-

Henüz te.eyyüt etmiyen bazı haber
lere göre, 23 Bulgar komitecisi gizli
ce Romanya hududunu geçerek Dob
rica m.ıntakasında silahlı hareketlerde 
bulunmuşlar, neticede Romanya jan
darması tarafından yakalanmışlardır. 

Komiteciler Köstence hapishanesine 
sevkedilirken muhafızlar taarruza uğ
ramışlar ve bundan istifade eden ko
miteciler kaçmağa teşebbüs etmişler -
dir. Bunun üzerine iki komiteci öldü
rülmüş diğerleri•ortadan kaybolmuş

tur. 
Bu hadisenin mıntakadaki komiteci 

hareketlerine nihayet vereceği ümit 
edilmektedir. Bu hareketler Bulgar 
hududunda bulunan Romanya eşrafı -
nın mülklerine ve bilhassa Romanya
lı tayyare fabrikatörü Zamfiresku'
nun mülküne ve.şahsına karşı müte
veccih bulunuyordu. 

Balhk devletleri vaziyetini göıterir harita • 
~asına razı değildir. 

alı: ovyetlerin noktai nazarlarını 
J:ıo~ettiren Tass ajansı tebliğinde bu 
dil taya kar§ı itiraz şu yold&. serde
\'e ~ektedir. Deniliyor ki İngiltere 

ransa Polonya ve Romanya'ya 
ia.ranti . l d" V 1 . d . . vermış er ır. e sovyet enn 

. Paris, 11 a.a. -;- Se.la~iy.e~~~u fransız mahaf.iline göre Polonya 
ıle Sovyet Rusya nın ıtbırhgı, Baltık devletlerıne müteveccih olan 
tehdidi zafa uğratmaktadır. 
Diğer taraftan halihazırda İngiltere ile Frans1-'nm Moskova ile 

yapmakta olduğu müzakereler, Baltık devletlerinin emniyetini 
arttırmağı iıtibdaf etmektedir. 

Ye •thrakini istiyorlar. Sovyet Rus
Sa da bunu kabul edebilir. Fakat 
A.0 Vfet Rusya tarafından diğer orta 
l' Vrupa devletlerine verilecek ga· 

anti 'YÜzünden bir harp çıkarsa, 0 

:aınan lngiltere ve Fransa da sov-
.retler d 1 e yar ım etmeğe razı olacak-
a'kı hU? Bu sual karşısında ~rhal 

Yugoslav - İtalyan 
dostluğu tezahürleri 

1 
Sovyetler, ingilizler, son teklifleri

nin fransızlarla ingilizlerin işbirliği 
olmaksızın Sovyet Rusya'nın dahil o
lacağı şarka ait herhangi bir ihtilaf 
imkanını tamamiyle bertaraf etme -
mekte olduğu beyaniyle bu tekliflere 
itiraz etmişlerdir. Bu itiraz, Baltık 
devletlerini istihdaf ediyordu. 

a gelen sual şudur: 
F - Acaba sovyetler, İngiltere ve 
l ranaa tarafından garanti altına a
krtıan Romanya ve Polonya'dan baş
. a. hangi devletlere garanti vermek 
••hyorlar? 

Ve bu :male (:evap verirkendir ki 
İngiliz • Sovyet aörütleri ara•md k. 

h 
. 
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end~ emıyet ı ıhtili.f tebarüz etmek· 
te ır. Londra'nın aovyet mahf'll . 

Roma'Ja 

arasında 

Prens Pol'le İtalyan Kıralı 
samimi nutuklar söylendi 

Roma, 11 a.a. - Dün öğleden sonra Venedik sarayında Duçe 
ile Yugoslavya Kıral Naibi arasında yapılmıt olan uzun ve dosta
ne görüşmenin üç çeyrek saat devam etmit olduğu taarih edilmek
tedir. 

Selahiyettar fransız mahfilleri in
giliz - fransız garantisinin Polonya 
ve Romanya aJeyhine müteveccih ta
arruz hallerine ait olduğunu hatırlat
maktadırlar. 
Şu halde Baltık devletlerinin vazi

yeti ne olacağı meselesi kalmaktadır. 
Sela.biyettar fransız mahfilleri bu me 
selenin huıusi ehemiyetini kabul ve 
teılim etmektedirler. Filvaki Alınan-R , ı erı, 

u.\1JVUa~~'hÜcv?'~i Baltık memleke- İ b'td· •• 11eınc ı:u cu "''"ıs••·& Kıral - mparator, Kirinal sarayın-
~~ ~~ektedir. Bu devletler bilindi- d.a .i'rens .1:'01 şcrcnne VCl lllllli vlcu• 

gı gıbı, Eıtonya, Letonya ve Litvan- zıyafet münasebetiyle bir nutuk söy
yadır. Filhakika ıovyet topraklan- lfyerek. İtalya ile Yugoslavya arasırt
nın emniyeti için bu üç memlek t' daki münasebetlere daha ziyade sa -

rada Roma valisi prens Colonna, ge - ya tarafından Polonya'ya kargı bir 
... n .. ,.. .... bL. •lyat.~ ...... -:.,+\r . taarruz yapılması halinde Almanya 

· e ın · i bah k 'k. gara.ntı .altı~a alınmalan büyük e- mım yet .. . şetme ve ı ı ~emleke -
h~mıyetı haızdir. Fakat lngiltere'- t~n tes~udü esbabını daha zıyade de· 
nın, garanti meıuliyetlerini bu dev- rınleştırmek için İtalya ve Yugoslav
letıeı:e teşmil etmek istemediği an _ ya hüklimetleri tarafından sarfedil · 
laşılmaktadır. lngiltere demek iıt'- mekte olan mesai dolayısiyle memnu
Yo~ ki, aovyetler de bizim garan:i n_iyetini beyan etmi_ş ve §Öyle demig-

C:ltığimiz devletlere garanti verebi- tır: 
lırler. Ve bu devletlere yardım ·- "-Milletlerin terakkisi için elzem 
y . vazı 1 . • . h f 
etı hasıl olunca bizimle beraber bu o~ nızam v_e ıstıkra~ı m;ı a aza ve 
hrdunı yapabilirler. Bunun için n;ıudafaadan ıbaret muşterek gayele
•ov-yetle.rle bir askeri anlaşma yap. rınde elbirliği etmiş olan Yugoslav. 
~Ya da hazırız. Fakat aovyetler bi- ya ile İtalya, yalnız kendi milletleri
:ıını lüzumlu gördüğümüz devletler- nin refahını temine çalışmamakta. bel 
den ba.şka devletlere ıarant~ verir- ki komşu ve dost devletlerle olan mü
ler de bu devletler tecavüze uğrar- nasebetlerini muhafaza ve takviye e-

ılaraa, biz yardımda b lun derek Avrupan'ın sulhuna ve asudeli
tte •ovyetlerle lngı'lt ru amadyıkz: ğine çok büyük bir yardımda bulun -

g" .. e e arasın a ı 
oruınıelerin müabet bir neticeye maktadırlar. 

varnıaınasmın seb b · b d 1 T Prens Pol şu suretle cevap vermiş-
noktai naza h··ı·e ı d~l ur.k nlgı ız tir: 
•a rı u asa e ı ece o ur • 
ttıa':t dtartları ihtiva ettiği anlatıl- Majestenizin bize karşı gösterıni1 

a ır: olduğu sempatide Yugoslavya kıralı 
1 - Ji . Sa Majeste ikinci Piere'e ve bütün 

t'İleceğini~n:~ ~e:'ltl~~e g~rant~ v~- yugoslav milletine karşı bir dostluk 
2 Yını ngı tere ye aıttır. niıııanesi görüyorum. İtalyan milleti • 

-Cara t•. b -s drnı y 
1 

n 1 ıca ı ne zaman yar- nin hararetli sempati tezahürleri, beni 
1 . apı acaa... . . d ngıltere' .... .ın tayını e gene son derecede samimi olarak mütehas -
Yetler ırı' .Y~ aittir. Bu noktada sov- sis etmiştir.Benim italyan devlet adam 
k ısıyaff ararı verild" 1 alamazlar. Yardım lan ve hepsinden evel italya hükUmet 
Yetler b ıkten sonradır ki aov- reisi ekselans B. Musolini ile bulu~tu-
ler. \l Yardıma · t. • k d bil. ı, ıra e e ır - ğum esnada müşahede etıni§ olduğum 

3-Ev 
rafından gter ~ovyetler lngil tere ta· 
b asrıh d "I a§ka de l l e 1 en devletlerden 
1 ·ı V' et ere g . . 1 ngı tere b d arantı verır erse, 
•uliyetini .. u ~vletlere yardmı me

Uzerıne al 
Görül.. amaz. 

h . . UYor ki t · ı eaının lide r~· . ngı tere sulh cep-
azıninded" r ıgını ınuhafazl\ etmek 

1 
ır. Fra 

&e ede degw il b. nsa, :valnız bu me-
' . ' ırçok . 1 re nın lideri"~. . tş erde !ngilte-
• • ıgını 

IDI§lır. Sovyetl . çoktan kabul et-
§artla iştira· k erın sul!ı cephesine bu 

·· etın k · . ~u~. §Üpheli RÖ •• e .. ıshyecekleri bu-
ıştıraklerini t ~nuyor. Ma.amafih 

..... eının 
mu un b\llun- .. edecek bir for-
- •••ası u ·d· mı ı kuvetlidir. 

A.. Ş. ESMER - -
Ölüm 

Sebat ecza . 
nesı sah·b· rn amcazadesi . ı ı B. Muzaffe-

rettibi B ,.,. ' zıraat bankası baş ·· 
• · ~v1uttarb· mu-

~en mütekaitierdı ın kayınpederi as-
uç aydanberi nıt·· en B. Sacit Gürcan 
lıktan kurtula upteıa olduğu hasta· 
hastanesinde v~fıyarak dün Nümune 
b ~ . at etrn· . 
aşsagı dılediğı' . ıştır. Ailesine 

· ınız ın h zesı bugün öğle .. ~r umun cena-
bayramda kılınara~e:~ namazı Hacı
defnedilecektir. torenle C.:beci'ye 

bu içten gelen ve kendiliğinden gös ~ 
terilen dostluk nişaneleri, beni bilhas
sa memnun etmiştir. 

Majestenizi temin edebilirim ki, 
Yugoslayyaya ve Yugoslav milletine 
karşı gösterilen bu sempati ve dost • 
luk tezahürleri, asil İtalyan milletine 
ve şerefli Savoie hanedanına kar§ı de 
rin bir hayranhk hissi beslenilmekte 
olan Adriyatiğin öteki kısmında derin 
bir akis tevlit edecektir. Esasen bu 
mütekabil sempati ve dostluk hisleri, 
Yugoslavya ile italya arasında tahtim 
edilmiş olan itilafın sağlamlığının za
manıdır. 

Hükümetlerimiz, nizam ve istikrar 
fikirlerinden ilham alarak bu faydalı 
ve devamlı işte tam bir ahenk içinde 
mesai birliği yapmaktadır. Hükümet
lerimiz, bu sahada faaliyet sarfeder -
ken daima komşu ve dost devletlerle 
iyi münasebetleri derinleştirmeği ve 
Avrupada sulh ve sükilnun muhafaza
sını göz öünde tutmuşlardır. Prenses 
ve ben, İtalyadaki' ikametimizi silin· 
mez bir hatıra olarak muhafaza ede -
ceğiz. 

Prens Pol Kapitol'da 
Roma, 11 a.a. - Dün Venedik sara· 

yında Duça ile yapmış olduğu uzun 
ve dostane bir göri.:~meden sonra 
Prens Pot, beraberinde Prenses Olga 
olduğu halde Capitole'a ~tmiı ve o· 

Büyük Jeni% ge~idi 
Napoli, 11 a.a. - Kıral Viktor Ema 

nuel ve Yugoslav Naibi prenı Pol, bü
yük deniz geçidinde hazır bulunmak 
Uezere saat 9.45> de buraya gelmitler
dir. Musolini, Markoviç, Ciano ve Sta 
race ile taat 8.50 de gelmit ve derhal 
limana gitmiştir. 
Kırat ve Prenı Pol halk tarafından 

hararetle alkıı!anmış, top ıeıleriyle 
selfunlanmıılardır. Kıtaat thim mera
simi yapmıştır. 

Müteakiben ıeklz otomobil halinde 
teşekkill eden alay halkın alkışları a
rasında limana gelmiş, Muıolini tara
fından karşılanmıştır. Kıral ve prens 
Pot, geçidi seyretmek üzere Tiryeste 
vapuruna binmişlerdir. 

Macari;tan ve Yugo•lavya 
münasebetleri 

Roma, 11 a.a. - Havaı muhabiri bil
diri yor : 
Bug.ü~ İtalya kıralı, Yugosltvya kı

rat naıbı, B. Muıolini, B. Mar~oviç ve 
Kont Ciano, Triıte kruvazöründe bah
riye geçit resmini seyretmişler ve bu 
arada görUımelerine devam eylemit • 
terdir. 
Sanıldığına göre, ,İtalya, Macariıı -

tan'la Yugoslavya arasında bir yaklaş
ma lehinde faaliyet sarfında devam ey
lemektedir . . Buna Yugoslavy,. da mu -
halif değildir. Fakat Yugolllavya, bu 
yaklaşmanın, Romanya • Macaristan 
münasebetlerinde bazı salSh eseriyle 
vukua gelirse daha ziyade mUesıir o • 
tacağını ileri sürmektedir. 
Diğer taraftan tahmin cdildlğine gB· 

re bilhassa Arnawtluk'un itgalinden 
sonra meydana çıkan bazı komıuluk 
meseleleri de mü.zakere edilmittir. 

Fa.kat temin olunduğuna göre, ya • 
p~lm~kta olan görüşmeler, her hangi 
hır sıyasi anlaşmanın akdi ile netice • 
lenmiyecektir. 

İtalyanlar, prens Pol'un ziyaretine 
bilyük bir siyaıt ehemi~et atfetmekte
dir. ~un~nla beraber ,uraıı §ayanı ka
buldür kı Belgrad'ın antikomintern 
paktına iltihakı ihtimalleri etrafında 
artık hiç bir imade bulunmamaktadır· 

İngiltere K1rah ve Kırali(esi 
Bel~ika'yı ziyaret edecek 

.. ~ Brük.se_ı, 11 ~a. - Belçika ajansının 
ogrendığıne gore, lniiltere kıra! ve 
kı~aliçe~i gelec;ek İkincitetrinde 
B_rüksel ı resmen .ziyaret edecekler _ 
dır. -

Fon Rihbentrop Venec:lik'te 
Ven~d!k, 11 ı.a. - Fon Ribbentrop, 

Venedık e gelmittir. Ziyareti tema. 
miyle husuıi mahiyettedir. ' . _ 

tarafından çevrilmiş olan Polonya 
"koridor" u güçlükle müdafaa edile
bilecek ve almanlara karşı mukave. 
met tertibatı, şarki Prusya'nın garkın
da yani İngiliz - franıız garantisi al
tında bulurunıyan LPl:vanya'da vlicl;,
da getirilecektir. 
Öğrenildiğine göre Sovyetler, ?il -

haHa bu hale kar:ıtı Pariı ve Londra
nın doğrudan doğruya teminat ver • 
melerini iıtemekte olup timdiki mü
zakereler, bu meselenin halline matuf 
bulunmaktadır. 

Potemkin'in V arşova ziyareti 
Vartova, 11 a.a. - Dün aşağıdaki 

tebliğ neşredilmiştir: 
Sovyet Rusya Hariciye Komiser 

muavini B. Potemkin, Bükreşten Mos 
kova'ya dönerken gayriresmi olarak 
Vatıova'ya uğranııı ve ayın 10 unda 
hariciye nazırı Beck tarafından kabul 
edilmiştir. 

Aynı gtin öğleden sonra B. Potem
kin, Moskova'ya doğru yola çıkmış -
tır. 

Almanya ile mütekabil teminat 
Londra, 11 a.a. - Dün Avam Ka

~~r~sınd.a .B. Çemberleyn, İngiltere 
huk~metının Almanya ile mütekabil 
temınat teatisine amade olduğunu, an 
cak bu hususun alman hilkümetine bil 
dirilmediğini ve Bertin hükümetinin 
de ~u hususta Londra'ya bir gQna 
te?Iı~atta bulunmadığını beyan et -
mııtır. 

FranBtz gazetelerinin 
mütalealart 

Paris, ~l a.a. - İngiliz sovyet mü
zakerelerı hakkında Matin gazetesi 
diyor ki: 

Londra'da söylendiğine göre yeni 
sovyet Hariciye Komiseri Molotof'un 
bizzat Cenevreye gitmesi muhtemel -
dir. Molotof'un pazar günü Cenevre
de b~lunması İngiltere hariciye ne -
zaretıne sovyet Rusya'da hakim olan 
bazı endişeleri izale etmek imkanını 
~erecektir. Bu endişe malfim olduğu 
uzere taarruza karşı teşkil edilmekte 
?ta.n cep.h~ye Sovyetler Birliğinin de 
ıştıriki ~çın İngiltere tarafından yapı 
lan ~eklıflerden doğmaktadır. 
Fıgaro gazetesi de şöyle diyor: 

w Londra'dan haber alındığına göre 
eg~r. Sovyetler Birliği ingiliz teklif
lerını kabul ederse İngiltere de Mos
kova ile.~ahdut genel kurmay temas
larına gırıgebilecektir. 

Oeuvre gazetesi de keza önümüz • 
deki milletler cemiyeti toplantısında 
İngptere, Fransa ve Rusya arasında 
kati bir anlaşına yapılabileceğinin i . 
giliz hariciye nezaretinde ümit ed~
diğini yazıyor. 

Pöple §U ınütaleada bulunyor: 
SovY,etler Birliği olmadıkça kollek-

• 
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ISTANBUL. Gazeteleri 
' ' -

CUMHURİYET 
Bu fikre inanıyoruz 

Nadir Nadi, " Timeı ,, ıazeteıinin ba
zı Balkan devletleri tarafından takip 
edilen cesur ve realist politikayı seni 
eden ve Avrupa'nm balkanlara minnet
tar olduğunu söyleyen yazısını bahis 
mevzuu ederek Balkan birliğinin aag -
lamlığını tebarüz ettirdikten sonra bir. 
lik duygusunun teşekkül halinde bulun
duğu bir urada birbirini kovalıyan buh
ranlar devresine girmek yüzünden or -
tada görülen bazı şaşkınlıkları ve terad
dütleri bu buhran .devresinin irizaların -
d.an saymak lazım geldiiini, yoksa bir -
lık fikrinin ilerlediğini ve herşeye rağ
men ilerleyeceğini kaydediyor. 

Milli sanayiimizde inkitaf 
Milli Şef'in verdiği emir üzerine dev

let fabrikalarında Türk köylüsü için u
cuz elbise imal edildiğini ve bu elbies
d~n .. hiç kar alınmadan köylüy~ tevzi ine 
hukumetçe karar verilerek, Ziraat ban
ka~iy.1;. ~ümer. Bank'ın bu işe memur 
edıldıgını, elbıselerin şehrimizde sa • 
tışa çıkarıldığını yazıyor. 

Hükümetin ayrıca Türk köylüsü için 
. çamaşır, gömlek, ayakkabı, kasket ve 

çorap yaptırılmasına, bunların yine ma
liyet fiatına köylüye tevziine karar ver
diğini de ilave ediyor. 

Türk köylüsü için ucuz elbise 
yapıldı 

Ankara'dan telefonla aldığı bir habere 
atfen Sümer Bank sermayesine 58 mil -
yon lira ilivesine karar verildiğini, bu 
husu~.taki kanun layihası iktisat, maliye 
ve butçe encümenlerinde görüşüldükten 
sonra Meclis heyeti umumiyesine sevk
olunacağım yazıyor. 

TAN 
Almanya ile 150 milyonluk 
kredi anlaşması 

M. Zekeriya Sertel, bu baş makale -
sinde, Büyük Millet Mecliııi'nin Alman
ya ile yapılan 150 milyonluk kredi anlaş-

"' .ıasım tasd ik ettiğini bahis mevzuu ede
rek, anlaşmanın esasını izah ettikten 
ıonra bunu Almanya tarafından Bal -
kanlar istibsalltını inhiıar altına almak 
hevesinin neticesinde Dr. Funk tarafm
d_:ın hazı~lındığım yazarak, İngilizlerle 
aıyasf muzakereler yaptığımız bir ı;ıra -
da Almanlar'm açtığı krediyi kabul et
IT!eii m~hzurl~ görenlere cevaben, böyle 
bır sualın varıt olamıyacağım, ıiyasi mü
zakerelerimizde tecavüz mahiyeti ol -
madıgı için bu müzakerelerin ticari mü· 
n~ısebetleriı:ı~ze dokunamıyacağmı, bü • 
tun ıayemızın, bütün devletlerle nor • 
mal ve müsavi ıartlar içinde dost yata
mak olduğunu söylüyor. 

Tüccar ve müıtahsil afyon 
satmıyor 

Afyon mübayaaıma dair olan kanunun 
hükümleriyle ofiıin mübayaa şartlan 
arasında uygunluk olmadığı ve offisin 
müatahıiJlere verdiği fiat alakadarları 
zarara sokaca&ı için, ellerinde mal bu
lunanların ŞO.rayı Devlet'e müracaata 
karar verdiklerini ve offisin morfin de· 

• 

ltalyan • Alman 
muahedenamesi 

Paris, 11 a.a - Buraya gelen bazı 
haberlere göre hali hazırda tanzim e
dilmekte olan İtalyan - Alman mua -
hedenaınesi, iki taraftan birinin ya -
pacağı her hangi bir yeni hareketin 
diğer tarafla istişare mevzuu teşkil e
deceğini natık bir maddeyi ihtiva e -
decektir. Filvaki, Milano görüşmeleri 
esnasında İtalya hükümetinin esaslı 

kaygusu, bu olmuştur. 

Korsiko'dan İtolyo'ya 

dönen İtalyanlar 
Bostia, 11 a.a. - Dün de 550 ital _ 

yan, ltalya'ya dönmek üzere Korsika
dan ayrılmışlardır. Bu İtalyanlar d" 

k L
. , un 

a şam ıvourne'da karaya çıkmı~lar -
dır. 

tif emniyet olamaz ve yine So tl B" 
1
._ . . vye er 

ır ıgının yardımı olmaksızın bir mu 
kavemet cephesi teşkiline imkan yok
tur. Esasen şunu da ilave ed l' k. b .. e ım ı 
u~un !apılmakta olan müzakerelerin 

netıcesınden biz kendi hesab "kb" . ımıza 
nı ınız. 

Nihayet Epok gazetesi de şöyle ya
zıyor: 

. S~~et Birliği hariciye komiser 
muavını Potemkin Ankara'dan Sofya-
ya ve oradan da Blikre,. ve V , :: arşova -
ya bir seyahat yaptı. Dün B k'l 

~ ""l"k c e yap-
tıgı mu a at çok samimi old p 1 u. o on-
ya ,Al~~nya'yı gücendirmemek için 
uzun muddet Moskova ile yakınlaş
makta tereddüt gösterdi. Almanya'
nın son talepleri üzerine •imd" 1 d kiR , ..s ıanaı 

usya 01.n yardımını temin için ar-
tık kaybedılecek hiç bir zaman kal • 
mamı~tır. İşte bunun içindir ki Var
şova .ıle. Moskova arasında yakınlaş
ma gıtgıde daha sıkı bir mahiyet alı
yor. Bunun bir ittifak halini alması i
çin Fransa, İngiltere ve Rusya'nın 
sadece anlaşması kafidir. 

a.a. Matbuat Suvisı 

recesine 25 kuruş verilmek ve bedeli 
be:ı senede ödenmek üzere afyon satın 
almak kararından dolayı offis aleyhine 
dava açacaklarını yazıyor. 

Gafenko'nun Ankara seyahati 

" Günün meseleleri ,, sütunun.da, Ro -
manya Hariciye nazırı Gafenko'nun Bal-
kan merkezlerini dolaşmak ve yakında 
Ankaı:a'ya gelmek husuaunda verdiği ka
rarın, nihayet güvenilecek kuvetin Bal
kan Paktı olduğu, Romanya tarafından 
kanaat getirildiği şeklinde tefsir edile -
bileceğini Romanya bu kanaata varmış
sa,. Balkan Paktı'nın büyük bir kuvet 
~ıı:lınde t~celli~i geçikmiyece~ini onun 
ıçın bu zıyaretı alaka ile takip etmemiz 
lüzumunu yazıyor. 

YENİ SABAH 

İki hava 
Hüseyin Cahit Yalçın, bu baş maka • 

lesinde, milletler arası siyaset sahasında 
daima esen ve birbirine benzemeyen, 
biri resmi makamların neşrettiği tebliğ
ler havası, diğeri realiteler ve gazete ha· 
berleri havaı;ı arasında mukayese ya -
parak son zamanlardaki resmi mülakat
ların ve resmi tebliğlerin sıklığından ve 
nikbin, dostane, teminatlı mahiyctlerin
den bahsediyor, realiteler ile bu resmi 
tebliğler arasındaki tezadı tebarüz et -
tiriyor ve diyor ki : 

" Yalnız birşey söylenebilir. Her ge
çen gün ufukta tehdit edici çehresini 
göstermiş olan umumi harp ihtimalinden 
bizi uzaklaştırıyor .,. 

İtçi derdi 
Murad Sertoğlu, " Şimdilik bukadar 

sütununda, memleketimizde mevcut ol~ 
duğunu söylediği bir i§Çİ derdini, her 
sene hasad mevsiminden sonra biıyülc 
tehirlere akın edip kışı el altından ara
yıp buldukları amelelik, kapıcılık gibi 
iı;ler]e geçirdikten sonra baharda 
köylerine, toprak işlerinin başına gi
den köylüler ııeklinde tarif ederek bu 
g-öçebe işçiliğin sanayi hayatımıza, mü
tehassıs işçi yetişmemesi, her sene mü -
temadiytn değişen acemi işçilerin az 
randıman vermesi, bizzat bu gciçebe iş
çilerin, iş bulmakta müşkulat çekip pe
rişan olması gibi zararlar verdiğini soy
liyor. 

VAKİT 

Kansız harp 

. Aum ~z. bu b:':ş m'.'-kaleainde, Alman
ıle ~talya nın bugun bır tereddüt devresi 
geçırmekte olduklarını ve bu tereddüt 
devresi böyle devam ederse bugünkü 
kansız harp devresinin senelerce ıii • 
rebileceğini söyliyerek kansız harbin in
sanı öJdürmiyen değil,' insanları iktisa -
den öldüren harp olduğunu izah ediyor. 

Tam Balkan aiıtantı 
" Günün akisleri ., sütunu muharriri 

Taymis gaze~C:~inin Balkan antantı hak~ 
kında neşrettıgı yazı münasebetiyle "öy-
le ilmi.~ cdiyc;ıruz. ki bütün manasiyle te
k~~uı. e.tm.ış. bı~ B~lkan antanaı yeni 
f~~k.~~e .. nın ıkıncı Reısicümhuru 1smet 

nonu !1un m~am muvaffakıyetleri ara
sına gırecektır. ,, diyor. 

Ticaret Müsteşarı 
İstanbul, 11 (Telefonla) - Bir 

müddettenberi İstanbulda bulunmak
ta olan Ticaret Vekaleti müsteşarı B. 
H~li~ Nazmi bu akşam Ankara'ya git
mıştır. 

Halkevinde 
yabancı diller kursu 
Halkevincfen : 
Bu sene halkevi yabancı diller 

kurslarına devam edenlerin yoklama
alrı mayısın 17 nci cumartt:si günü 
saat on altıda yapılacaktır. Kurs mü
davimlerinin o gün halkevi tören sa
lonuna gelmelerini dileriz. 

Suiistimal davası 

İstanbul, 11 (Telefonla) - İş ban
kası Beyoğlu şubesi cari hesap me
murlarından Müşfik ile arkadaşı ti
caret mektebi talebesinden Necdet a
leyhindeki 17809 liralık sui istimal 
davası bu akşanı bitti. Neticede her i -
ki gencin üçer sene hapislerine ve 
Necdet\n evinde bulunan 1500 liranın 
İş bankasına iadesine, geri kalan pa -
ranın da Müşfik ile Necdetten müte -
selsil kefaletle alınmasına karar veril
di. 

Köy salmaları tahdit ve tanzim 
olunacak 

Dahiliye Vekaleti köy kanununun 
bazı maddelerini değiştiren ve bu ka
nuna yeni hükümler ilave eJen bir 
kanun projesi hazırlamıştır. Projenin 
ihtiva ettiği esaslar köy salmalarının 
tahdit ve tanzimi hakkındadır. 

Serseri bir mayin 

İstanbul, 11 (Telefonla) - Kara~ 
deniz methaline oldukça y.ıkın bir 
mıntakada gene bir mayn görülmüş. 
tür. Akçakoca limanının 15 mil açı
ğında görülen ve armut şeklinde bu_ 
lunan bu maynin imhası i5in tertibat 
alınmıştır. 
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Muhtemel harbin kurluluı ( RADYO ) 
~areleri 

TÜRKiYE 1 - Kurt Von Wolfurt: Se 
rcnat orkestra için op. 28 : 
a) .Mars 
b) Romance 

1 YAZAN 

J Piyer Dominique 1 

Radyo Difüzyon Postaları 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUôU 

c) Cabriccio - Final 
2 - Salvatore lndovino: s~ 
all' antica'' 
a) Sinfonietta, 

F ransa'nın evcili çok si -
lahlanması lazımdır. Riş

Jiyo'nün dcditi gibi, Fransa • 
nın mevkii çok müsaittir: et
rafında denizler, iıç tane dağ 
silsilesi ve şimale doğru Ma • 
Jino hattı vardır. Ve bunlann 
hepsi de müdafaaya yarar. 

Fransa'da. bu kuvetli mev
kii muhafaza edecek 42 mil
yon fransız, 4 milyon da ya -
hancı yaşıyor. Yabancıların 
çogu, bizimle beraber yuruye
ccklerdir. Garnizoııumuz çok 
kuvctlidir. Garp şimalimizc 
İngilizler omuz verdikleri için 
abloka edilmemize imkan yok
tur. Bilakis, bizi çcnber içine 
almak istiyenler kolayca ab • 
loka edilebilirler. 

İspanyollar'ın bize: düşman 
kesilecegini daha şimdiden 
bilmiyoruz. Fakat İspanya ile 
karşılaşmak mecburiyetinde 
kalırsak İspanya ımkiin yok 
bizi yenemez. Çunku biz de -
nizde ona üstünuz. Bundan 
başka, Pireneler'den, Fas'dan 
ve Portekiz tarafınaan yine 
muhasaraya ugrayacak olan 
İspanya'dır. Çünkü Portekiz, 
" İpcrik yarım adası, İpcrık • 
liler'indir ,. akidesıne pek az 
mütemayildir. 

Sonra, Fransa'nın cenupta 
mevkii kuvetlidir. Şimali Af -
rika'da Fransız, Arap ve Ber
ber ııekcnesi vardır. Arap -
larla Berberiler Fransa'ya kar
şı iyi fakat 1 talya'ya karşı 
düsmandır. Binaenaleyh ıi -
mali Afrika birinci sınıf bir 
ordu c;ıkarabilir. 

Avrupa'da kara ablokası üç 
unsurdan miıteşekkıldir : Bi
risi Fransa, diğeri 1ngiltere, 
üçuncüsü de, Avrupa'ya de -
rıizle birleşmiş olan şimali Af
rika .. 

İngiltere ile Fransa arasın
daki muvasalayı ketemczler. 
Fransa ile §İmali Afrika arasın
da muvasatayı kesemezler: hat 
ti Atlas Okyanos cihetinde de .• 

Akdeniz'e gelelim; burada 
vaziyet daha naziktir: Korsika 
adası çok iyi mü.dafaa edilme -
miştir. Sonra, Akdeniz'deki 
fransız filosunun daha yarım 
duzüne kruvıııöre ihtiyacı var
dır. Korsik dasını bir Ce -
beluttarık > malıyız. 

Şarkta, ic edince bize dost 
veya mütte olacat'-ır var -
dır. Lehista ölellği kabul et-
miyecektir. lkat enerjik bir 
vaziyet alm 1 :lır. Belki Ro -
manya ve Yu oslavya da bo -
yun etmiy c klcrdir. Lakin 
orta Avrupa b yun eğiyor. Bu
rada taban d yebilecek yalnız 
Lehistan va •ransa &erek er
zak ve muh nat ııevkederek 
cerek harp ı lzemcsi cihetin • 
den gerekse vyarcleriyle Le -
histan'a yar ı 1 edecek ve onu 
tutacaktır. 

Romanya k ndisini bıraksa 
bile, şarkınd Sovyct Rusya, 
Bcsarabya İl'" alakadar olacak· 
tır. Cenupta Türkiye müda • 
hale edecekt r. 

Zira turkl kuvetli bir mil
lettir. Mtike el bir ordula -
rı vardır. Bil a sa türkler kah
raman ve asl:e değerleri bil • 
yiık bir mille t r : Bunu Geli -
bolu ve Kilis e tecrübe ettik. 
Tıirkiye, Ru ya ile aramızda • 
dır. Suriye v lrak memleket • 
leri Türkiye' Filistin ve 
Mavcraiürdü memleketleri i -
se Suriyc'ye muz vermiş bir 
haldedir. Nih t Mısır da Fi -
listin'e destek acak bir vazi • 
yettedir. Mıs demek Sü • 
veyş demektir Ccbelüttarık bi-
rinci olduğun öre, Süveyıı 
Akdeniz'in iki kilididir. 

Şimali Afri a sağlamdır. E
ğer, Tunus'a l r tecavüz yapı -
lır da burada vaffak oluna -
mazsa, Suriye Filistin - Mısır 

bloku, maales f 11ürlafaa nok • 
tasından zayıf ır. 

Şüphe yok bu vaziyette 
Mısır'a cenub Afrika'dan yar
dım yapılacak Fakat bu ta
raftan yol c;ok zundur. Bun • 

dan başka cenubi Afrika'dan 
gclecık askerlerde talim ve 
terbiye iyi değildir. Avustural
ya'dan gelecek yardımlardan 
bahsetmek istemiyorum, zira 
Avusturalya'da heniız daimi or
du mevcut değildir. Geriye 
hind ordusu kalır. Fakat bu 
ordu da bugün için o kadar 
miıhim değildir. Binaenaleyh 
İngiltere'nin Mısır'daki müda -
faası iyi değildir: bir Mısır 
fırkası ile bir kaç İngiliz alayı 
vardır. Vakıa Filistinin de bir 
livası var. Fakat biıti.ın bunlar, 
enerjik bir kumandanın ku -
mandası altında bulunan uç 
dort fırkanın önünde bir i;ı gö. 
remezler. 

Her ne kadar İngiliz donan • 
ması. İtalyan adalarından 80 
bin askerin Mısır'a çıkmasına 
mani olursa da, 80.000 kışilik 
Libya ordusu, Habeşistan'la 
temasa gelerek Kartum'a doğ -
ru yürür: Yalnız, biıtun Habe -
şistan ayaklanarak korkulan 
şeyi kokundcn dumura ugrat • 
mazsa .... 

ı• ngilterc. eğer harbi bek -
lemeden, Mısır'a 2 veya 

3 fırkalık bir hind or.c:lusu geti • 
rerek daha şimdiden yetiştirir -
se, düşmanın gozüniı korkutur. 
Bu suretle sulha daha çok yar 
dım etmiş olur. 1914 den 1918 
e kadar Gurkos ve Sih'lerden 
istifade ettik, bunlar mlikem • 
mel askerlerdir. 

İngiltere'de mecburi asker -
lik usulünün kabul edilmesiyle 
İngiliz piyadecililtl meselesi -
nin hallini bir giın meselesi ad
detmek lazımdır. 

İngiltere, hava kuvetlerine 
var kuvetiyle çalışarak bugun 
gerek miktar, gerek kıymet i -
tibariyle alman havacılıgına 
denk bir havacılık vücude ge -
tirmiş bulunuyorlar. 

İngilizler, nasıl canla başla 
çalışarak donanmalarını en on 
safa geçirdilerse, altı ay zar -
fında 200.000 kişiyi talim ve 
terbiye ederek imparatorluğun 
müdafaasını kati olarak sağ • 
lamlaştıracaklardır. Bu suretle 
İngiltere'de senede 400.000 ki
şilik bir ordu vucuda gelmiıı o
lur. 

Oçüncü Rayh'ın büyük ga. 
yesine ait yazdıgım u -

zun tetkik yazısından sonra ıu 
karara vardım: Yüksek ve kıy
metli medeniyet merkezleri 
olan Fransa ile İngiltere sulh 
olan Fransa ile İngiltere sulh 
istiyor. Bunlar her şeyden e -
vcl, kendileriyle birlik olanla -
r"Sn hay•' •UtndarG:un "7°Uk•W'l~ 
mek arzusundadırlar. İngilte -
re ile Fransa, bütün gayretleri
ni içtimai ve maddi terakkiye 
tevcih etmi5lerdir. 

Yer yurt ~aptcdcn, gizliden 
gizliye sergüzeşte hazırlanan 

bir insanı telakki ismi altında 
zorla bir Avrupa ve sonra bir 
dünya nizamı kurmıya çalışan 
avcu milletler Darvin nczariyc
sini tetkik ediyorlar. lııte bu 
vaziyetleridir ki ingilizlerin 
derhal akıllarını başlarına ge -
tirmiştir. 

Paris - Londra mihveri si -
lahlanmada geç kalmıştı. Fakat 
ağır ağır ve emin surette bu 
geçikmeyi tekrar kazandı. Şim
di atbaşı beraberiz; fakat hep 
böyle ilerlememiz lazım. 

Müzakerelerde miıttefikler 

veya tarafdarlar kazanacağız. 

Muhtemel düşmanlar kabahat 
yaptıkça yarışı biz kazanaca -
ğız. 

Fakat ıonunda, her şey bl -
zlm kafamız, disiplinimiz, ve 
bizim irade ve işbirliğimiz de 
karar kılacaktır. Efer iendi • 
mizi koyuvermezsek, Rayh bü
yük gayelerini tahakkuk cttirc
miyecektir. 

Avrupa' da 

Amerikan 

yardımı 

ve Almanya 

Ruzvclt'in mesajı üzerine 
Almanya'nın yaptıgı ııiddetli 
reaksiyonlar bir nevi manevi 
Avrupa Monroc'si akidesine İs· 
tinat eder. 

Amerika amerikalıların mı • 
dır 1 Velevki böyle olsun 1 A· 
merika'nın yalnız amerikalıla -
rın olması, Amerika'nın her ta
rafına, Patagonya'ya, Pcru'ya, 
Şili'ye, Mcksika'ya, hatta Bir -
leşik Amerika devletlerine al -
man nazi propagandasının gir
mesine mani olamaz. 

Hitler bir beyanatında: O 
halde Avrupa da avrupalıla -
rındır; Amerika'nın Avrupa'ya 
karışmasına müsamaha edile -
mez, demişti. 

Bu tabir yeni değildir. Nas -
yonal • Sosyalist tclli.kkisine 
gôre her millete nüfus ve tesir 
mıntakasını gosterecek ve tev
zi edecek olan Almanya'dır. 

Tuna havzasında İngiltere 
ve Fransa ne arıyor? Ameri -
kanın Avrupa işlerine karı~mı -
ya ne hakkı var? 

Göbels: bizim siyasetimizle 
Ruı:velt ne için ata.kadar olu
yor? o kendi memleketi ile 
meşgul olsun. Kendi memle -
ketinde halledilecek o kadar 
meseleler var ki .... diye şikayet 
ediyor. 

Bu mutckebbir lisan, Ameri -
ka'nın Avrupa siyasetine mü -
dahale etmesinden almanların 
ne kadar korktuklarını gostc • 
riyor. Bu korku cihan harbinde 
başladı. 1916 da Almanya'.da 
Birleşik Amerika Devletleri -
nin kudretsizliği ile alay edi -
liyordu. Denizaltı gemileriyle 
Atlas'ta yapılan tecavıizlerden 
harbin Amerika'ya sirayet et
mesinden bile endişe etmiyor -
lardı. 

Ertesi sene Amerika Birle • 
şik Devletleri harbe iştirak e -
dince alman maliye nazırı Os
kar Herght, Prosya diyet mec
lisinde bağırdı : 

- Amerikalılar ne yüzmesi -
ni bilirler, ne de uçmasını 1 
Vakıa ki felaket ikinci Vil -

helm devletinin başında patla -
dı, amerikalılar hakkında al -
m~--L~~~ de,:.~~!. d~}.~1.9..n ... -. 
mağlup eden uğursuz felaketi 
getiren Amerika Birleşik Dev
letleri oldu. N c Marn meydan 
muharebesi, ne İngiliz donan -
ması ne de Mareşal Foş'un ka
zandığı zaferler değil, harbin 
mukadderatını yalnız Amerika 
Birleşik Devletlerinin müda -
halesi tayin etmiştir: İşte en 
sağdan en sola varıncıya kadar 
biıtun alman tarihçileri bu ka
rarda müttchittir. 

Bilhassa bu "teselli verici" 
tezi ıiddctlc müdafaa edenler 
alman militcrleridir. Yani bun
lar demek istiyorlar ki, eğer ci
han harbine Amerika Birleşik 
Devletleri müdahale edip de 
öbür tarafa yardım etmemiş ol
saydı, mükemmelen silahlan -
mııı bir alman ordusu, bütün 
Avrupa devletleri birleşse on
lara gene kafi gelebilirdi. 
Almanya'nın en mühim aske -

ri muharrirlerinden birisi olan 
General Goencr "Cihan harbi -
nin tarihi" ismindeki eserinde 
şöyle yazıyor : 

"Ne 1915 rus bozğunu, ne de 
1916 Romanya muharebeleri, 
antantına sulh istemedi. 1917 
ve 1918 senelerinde askeri gay
retimizle kuvct müvazenesi i -
damc ettirmek, siyaseten de A
merikayı harp harici tutmak is
tedik ve bunlara çalıştık. Fakat 
siyaset adamlariyle militerlcr 
uyuşamadılar. Çünkü bu iki me 
seleden birisi halledilmckle di-
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Son hadde vardmııllr 
Uzlaşmaya ve tavizlere bir had vardır: işto B. Beck'in 

söylediği nutkun h5kim fikri budur. Bu bakan Almanya"ya 
karşı hiçbir zaman husumet göstermcmiştır ve batta çok za
man bu momlekoti Fransa'ya tercih oder gorunmılştur. Bu 
yüzden sôzlorinin ebemiyeti daha büyüktür. Onurı ıçindir ki 
Danzig'i Hitler'e terketmek istese bile bunu yapamaz. Böyle 
bir hareket vatandaşlau arasında isyarıa kadar gidecek bir 
muhalefet uyandırrr. Fakat bunu o da istemez, çünkü Balttk'ta 
bir mahrece hayati ihtiyacı olan Polanya'yı mahvetmek iste
mez ve sarih olarak demiştir ki: "Baltilı:'uın uzak/aştırrlma -
mızı kabul etmeyeceğiz • .. Almanya durmadan hayati sahadan 
hayati zaruretlerden, hayati haklardan bahsetmektedir. Po 
lonya'lılar için Baltık bir bayati saha, bir bayati zararuret, 
bir hayati baktrr. Almanlar arzu ettikleri takdirdo yeni miı
zakerelere girişmekten çekinmiyccektir, fakat iki .şartla : Bu 
müzakerelerin maksatları sulhcu ve faaliyet vasw:ıları da 
sulhcu olmak :.şartiyle .• Artık kuvet darbesi ve " sıirprizltr 
mevzuubahs olamaz. B. Beck, buradan ileri geçılcmez, diyor. 

Sulh mu ? Evet, sulh~ Fakat her ne bahasına olursa oı. 
sun sulh değil, şerefsiz bir sulh değil, milli inhıdıımı intaç 
edecek bir sulh degil .. Bu noktada Polonya, son hl'dde varı/. 
mı.ş olduğunu beyan eden lngiltere ve Fransa ıle ryni fikir
dedir. Hitler .şimdiye kadar mukavemetle kaq;ılaşmadan hü· 
yuk menfaat/ar temin etti ve lıpparatorluk topraklarını ge
nişletti. Bundan boylc vaziyet değişmiştir. Bazrları gibi: biz 
Dan?.İg için harp edemeyız demek mevzuubahis de~ıldir. Me
.sele burada degildir. Yarın yutulmamak için müc2dele ede -
ceğiz. AJmanya'nrn her üç ayda bir yeni bir arazi ilhak etm~ 
sine müsaade edersek mahvolduğumuz gundür. Onun içindir 
ki, harptan dehşet duyduğumuz içindır ki, boyun eğmemek 
azmindeyiz. 

Hıtler bunu göruyor, Hitler bunu müşahede ealyor. 0-
mursamayarak bir lclfiket meydan verccr.k midır 1 Hiç sa 
111/maz .. Şimdiye kadar kendisi ancak emin olduğu hususlarda 
harekete geçmiştir ve bütıin şiddetleri :soğuk kanlıltkla he 
saplanmıştır. Fakat ilk ihtarda duracak deiildir ve biz ne 
sulh, ne de harp olmayan bir vaziyette yaşamakta devam ed~ 
ceğiz. Sinirlerimizi kollayalım. 
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ğcri halledilmiş olmuyordu. E -
sasen Amerika Birleşik Dev -
Jetleri ordusu da ihtilafa karış
mış bulunuyordu.,. 

Bu sozledn hr.psi Prens Bu
low'un harp hadiseleri hakkın -
daki hükmüne benziyor : 

"Cihan harbinde Avrupa'ya 
amerikan kıtaları geldi. müva -
zeneyi alt üst etti.,. 

Hatti bizzat Kayser de, cer -
men imparatorluğunu sona er • 
direnin izim Amerika kuveti 
olduğunu kabul etmiştir. İkin· 
ci Vilhelm hatıralarında şöyle 
yazıyor: Amerika cvela antant 
devletlerine cephane ve harp 
malzemesiyle yardım etti. Son 
ra amerikan ordusu harbe gir -
di ve merkezi devletler harbi 
kaybettiler.,. 

Nazi telakkisine göre Ameri
ka, Almanya'nın en büyuk diiG· 
manı olctu. Çünku Almanya'ya 
harbi kaybettiren Amerika'
dır. Yalnız ortada ufak bir 
Wi~~iMr8dY'· "'=i\~ri~JhJarm. 
kazandıklarıdır. Nazi partisi -
nin büyük tarafdarı olan Al -
fred Rosenberg'e göre, yara -
rnaz Vilson "yalancı vaitlcrle 
alman milletini çiirütmüş, onu 
silahsız bırakmıştır . ., İşte bun
dan dolayıdır ki Almanya'da 
herkes Vaşington'a itimat et • 
mi yor. 

Amerikalılar Almanya ile 
harp yaptı ise, biitiın Avrupa'
yı itaat altına almak için yap -
tılar: Bu nazariye Münih Ü -
niversitesi Profesörü Geo -
Politiquc ve Hitlcr'in sözünü 
dinlediği müşaviri General 
Kari Haushofer'in nazariyesi · 
dir. Bu profesör, harptenberi 
Amcrika'nın o tahrip edici e -
serine devam edip ~clmekte ol
duğunu söylüyor ve: "Bazan 
tabancalı, hazan tabancasız o • 
larak Amerika diğer devletle -
rin gırtlağını sıkıyor, parasını 
alıyor.,, diye iliive ediyor. 
Amcrika'nın Avrupa işlerine 

karışması yardım için değil, 
memleket zaptctmek fikrinin 
ve amerikan emperyalizminin 
bir ifarlesidir. Hiç bir insani 
hisı;ine hurmet etmiyor. Fa • 
kat yolu kapanamaı:.,, diye ka -
rar kılıyor. 

Hitler büyük nutuklarında 
hep bu profesörle istişarede 
bulunur. lşte size hakikaten 
insaniyet seven bir alimin fcl -
sefesi 1 

Paris - Midi 

lngilf erede askere 

yazılma sürali 
Mançester Gardiyan ga

zetesinin Londra muhabiri 
bildiriyor: 

Harbiye nezareti nisanın 
son haftasında 47 bin kur'a 
neferinin orduya iltihak 
ettiğini bildirmiştir. Ayın 

ilk üç haftasında bu mik -
tar 37 bindi. 
Nazır Hor Belişa'nın çiz 

diği programa göre bu mik 
tarın 120 bine çıkarılması 

lazım geliyordu. Askere 

~f.c~'t~ıaHr~~rM.ItıfnWıW.. 
yetinde bu kadar askerin 
orduya iltihak edeceği tah
min olunabilir. 
Belişan'ın martta ilan et

tiği programa göre mecbu
ri askerlik usulünün ihda
sına lüzum olmadığı söy -
lenmekte ise de bir takım 
askeri mahfiller tA!im gör
müş ihtiyatlara lüzum ol -
duğu noktasında ısrar et
mişlerdir. 

Manchester Guardian 

Tanca'da korku 

Tanca'nın enternasyonal 
bölgesinde oturan ingiliz -
lerden bazıları, buraya bir 
italyan - ispanyol hücumu 
yapılacağından korktukla
rı için lngiltere'ye gitmiş
lerdir. 

Tetuan'daki ispanyol ma 
kamlarının verdikleri te
minata rağmen bu bölge 
civarında geceleri gizlice 
birçok askerler getirilmek-

te ve balıkçı gemileriyle 
külliyetli silah ve mühim
mat yığılmaktadır. 

Fransız bahriye kuvetle
ri bu bölgede silah kaçak
çılığına mani olabilmek i
çin esaslı tedbirler alıyor
lar. 

Tanca'daki fransız hah -
riye kumandanlığından bil 
dirildiğine göre Sanvicen -
te isimli bir İspanyol ha -
lıkçı gemisinin Volta isim
li bir fransız destroyeri ta
rafından durdurulunca bat 
masının sebebi silah taşı· 
rnası idi. Daha önce bu ge
minin destroyerle çarpıştı
ğından battığı bildirilmiş -
ti. 

- Manchester Guardian -

Milano görüımesi 
Mihver diplomasisi mu -

hayyeleleri şaşırtmıya, ka
ranlıkta ve sürpriz şeklin -
de vukua gelen hakiki teh -
likeyi onlardan gizlemiye 
matuf mühim bir vazisah
neye istinat eder. Bu suret
le gevşemeleri kolaylaştır -
mıya müsait bir dağnık en
dişe atmosferi yaratılır. 

Fakat bugün Roma ve 
Berlin bu afsonun artık te
sirini göstermediğini mü
şahade etmek mecburi -
yetindedirler. Şu halde u • 
sul değiştirilecek midir? ve 
vazısahne bu sefer filiyat
la birlikte mi husule gele -
cektir ? 

İşte Milano goruşmesi 
dolayısiyle bu sual hatıra 
gelebilir. 

Alman devlet adamları -
nın, içine girmiş oldukları 
çıkmaz dolayısiyle, sıkın -
tılarını mahallinde tetkik 
eden mükemmel müşahit -

\uıYin ~sı~d'AŞırıın ım -
zasına tam manasiyle bir 
askeri ittifakname arzede -
ceğini sanıyorlar. Fakat bu 
hususta !talya'daki ifadeler 
çok daha az müsbet görün -
mektedir. 

Çünkü bu sefer Almanya 
talepçidir. Bu itibarla mih· 
verin rabıtalarını sağlam -
laştırmıya istical edilişinde 
hayret edilecek bir taraf 
yoktur. Gerçi, bir askeri 
pakt iki ortak arasında e -
velce yapılmış olan anlaş -
malara büyük bir şey ilave 
edecek değildir. Fakat böy
le bir pakt, Almanya'nın na 
zarında, bir zamandanberi 
ve bilhassa alman - leh buh· 
ranındanberi kendisine bir 
çok endişe sebepleri yara -
tan bir !talya'yı sağlam bir • 
surette bağlamak meziyeti· 
ni arzeder. 

!talya'nın Polonya'ya kar 
şı silahlı bir mücadeleye 
iştiraki pek şüphelidir. Yal 
nız lehlilerle olan ananevi 
dostluk dolayısiyle değil, 

1648 m. 1JJ2 Kcs./120 Kw. 
T. A. (). 

19.74 m.15JQ5 Kes./ 20 Kw. 
1'.A.P. 

31.70 m. ~5 Kes./ 20 Kw. 

ANKARA 

CUMA - lZ - 5 • 1939 
12.30 Program 
12.35 TÜRK MÜZlôt - Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, a -

jans ve meteoroloji haberle -
ri. 

13.15 • 14 MÜZİK ( Karışık 
proıram - Pi. ) 

17.30 lnkilip tarihi dersleri 
(Halkcvinden naklen) 

18.30 Program 
18.35 MÜZİK (Neşeli müzik) 

Pi. 
19.00 Konuşma 
19.15 TÜRK M0Z1ôt : (Fasıl 

heyeti) : Celal Tokses ve ar
kadaşları. 

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

20.15 TÜRK M0Ztôt : 
Çalanlar: Zühtü Bardakoğlu, 
Cevdet Çağla, Refik Fersan, 
Kemal Niyazi Seyhun. 
OKUYAN: Müzeyyen Senar 
1 - Hicazi Humayun peşrevi. 
2 · Arif beyin hicaz şarkı : 
(Tasdi edeyim) 
3 - Sadettin Kaynagın hicaz 
şarkı: (Hazan ile geçti). 
4 - Şükrünün hicaz ş.arkı : 
(Sevdamı dilim anlatmaz). 
5 - Kemal Niyazi Seyhun : 
(Kemençe taksimi). 
6 - Arif beyin hicazkar şar -
kı: (Bir halet ile süzdü). 
7 - Osman Nihadın hicazkar 
şarkı: (Ellere uzaktan bak) 
8 • Hicazkar saz semaisi 
9 - Dedenin gülizar şarkı 
(Bi vefa bi çeşmi bidat) . 
10 • Dedenin gülizar şarkı 
(Nazlı nazlı sekip gider). 

21.00 Konuşma 
21.15 Esham, tahvilat, kambiyo 

-nukut ve ziraat borsası (fi -
yat). 

1
21.25 N ~~eli plaklar - R. 
21.30 MUZİK (Riyaseticüm -

1 bur Filarmonik orkestrası -
Praetorius) : 

b) Sarnbanda 
c) Gavotta 
c) Villotta. 
3 - Joh. Brahms: 3 üncü ser 
foni Fa majör. op. 90 : 
a) Allegro con brio 
b) Andante, 
c) Poco Allegretto 
c) Allegro. 

22.30 M0Z1K (Opera aryalı! 
- Pi.) 

23.00 Son ajans haberleri ve 1' 
rınki program. 

23.15 - 24 MÜZİK (Cazband 
Pi.) 

AVRUPA 
OPERA VE OPERETLER 

2015 Münih, Sarbrük, Viya 
na, $tütgart, Sottens - 20 . .4 
Sof ya - 21 Monte Ccneri. 

JRKESTRA KONSERLE~ 
VE SENFONİK KONSEF 
LER : 15.45 London - ReC 
yonal - 17 B eromünster ""' 
20 Brüksel, Doyçland Zeıı 
der - 20.15 Laypzig, Lon 
don - Recyonal - 20.30 P• 
ris - P.T.T. - 21.30 Stolr: 
holm - 22.15 Stokholm "' 
22.30 Frankfurt. 

ODA MUSİKİSİ : 14.20 Sto' 
holm - 21.30 Hamburg ""' 
22.20 Lükscmburg - 22.~ 
Sarbrük - 23 Doyçland Zeıt 
der. 

SOLO KONSERLERİ : l 
Stokholm - 17.25 Hamburi 
- 17.30 Briikscl - ıs.3( 
Doyçland 7.cnder - 18.5 
Königsberg - 19 BeromünS 
ter - 19.15 Hamburg .; 
22.35 Hamburg. 

NEFESLİ SAZLAR (Marş< 
s.): 6.30 Königsberg - 1J 
Hamburg 

ORG KONSERLERİ VE KO 
ROLAR : 17.15 Kolonya "' 
21 Roma, Varşova 

HAFİF M 0Z1K : 16 $tütgarl 
- 11.10 Münib - ıs $tüt· 
gart - 18.30 Frankfurt ""' 
19.15 Doyçland Zender -' 
20.15 Berlin. 

DANS Müztcı: 21 Kolon>" 
Floransa - 21.30 Tuluz -"' 
21.45 Beromünster - 22.3 
Paris - P.T.T. - 23 Floraıt' 
sa, Lüksemburg, Milano, RO" 
ma - 23.30 Budapeşte. 

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

aynı zamanda alman geniş
lemesine karşı şarkta Po -
lonya barajı İtalya için bir 
emniyet kaynagı olduğu i
çin Polonya'ya karşı bir ha
reket İtalya' da hiç hoş kar -
şılanmaz. Onun içindir ki, 
Roma, ge en senenin deva -

sinin cenubu şarki Avrupa 
devletleri arasında "Drang 
nach Osten" e karşı bir 
menfaat birliği' yaratmıya 
matuf bütün teşebbüslerine 
iştirak etmiştir. 

Diğer taraftan, alman -
Polonya münasebetlerinin 
i •.ikrarı ltalya'yı Almanya 
ile tesanüt siyasetinin ken -
disi için muhtemel bütün 
tehlikelerine karşı garanti 
ediyordu. Şimdi alman - leh 
muahedesinin feshi mesele
yi yeniden ortaya çıkar -
mıştır. Bu hal, faşist devlet 
adamları için büyük bir sı
kıntı kaynagıdır. 

Onun içindir ki, italyan 
matbuatı, B. Beck'in nut -
kunda ihtilafın sulhçu yol
dan· halli imkanları hakkın
daki kısımları bilhassa te • 

barliz ettiriyordu. İtalya 

Almanya tarafından boy -

nuna geçirilen yağlı ilmiği 

sıkmadan önce, ortağından 

bütün bu imkanların istiş -

mar edilmesini talep ede : 
cektir. Ve başlıca menfaati 
kendi hissesine düşeceğin• 
umduğu Tuna üzerindeki 
manevrayı bozmamak içit! 
için Vistül üzerindeki ma • 
nevranın tehirini istiyecek· 
tir. 

şova'ya karşı imtiyazlı mev· 
kii dolayısiyle, bu müzake • 
relerde pek tabii olarak rol 
oynamıya namzet bulun • 
maktadır. 

Acaba, B. Beck'in telmih• 
}erinin delalet ettiği gibi,. 
başkalarının malından pe1' 
cömertçe istifade eden Al· 
manya, aynı şekilde bir ta· 
kım vadlerine 1talya'nıl1 
mukavemetini kıramıya • 
cak mıdır ? 

Fakat Almanya, bugürı 
içinde bulunduğu vaziyet • 
te, ortağını bu kadar çetirı 
bir tecrübeye tabi tutabilit 
mi? Berlin, bu itibarla, eti 
acil lüzumun, İtalya'yı, ka· 
ti surette suç ortağı yapa • 
cak bir muahede ile kendi • 
ne bağlamak olduğunu dü • 
şi.inmiyecek midir ? 

Her halde Côme gölü et· 
rafındaki gezinti yaşam" 
zevkine fazla yer bırakmı • 
yacaktır. 

Edith Bricorı 
La Republique 

rKURBAGA DAMGASI J 
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Yazan: Edgar WALLACE 

Bennett başını salayarak oğlunun 

sözlerine hak verdiğini anlattı. 
- Her an Maitland'ın kurbağa ile 

alakadar oldulundan şüphelenmiştim. 
Ve zannediyorum bu şüphem yerinde
dir. Bunu, Maitland'ı Heron da görün 
ce anlamıştım .•. Ne var? 

izlerini tanıdı. İzler tarhın yanında 
kayboluyorlar, fakat dos doğru, ufak 
bir yola açılan yan kapıya doğru iler
liyorlardı. Bu yol şoseye çıkıyor, ve 
Maytree köşkünün arkasındaki bir 
tarlaya gidiyordu. Bu kapıyı umumi
yetle bir zincir ve kilitle kapalı bulu
nuyordu. Ray, evvela lastik izleri gör
dü, sonra kapının açık olduğunu far
ketti. Zincir kırılmıştı, çamurların i
çinde idi. Ray sokağa fırladı: tekerlek 
izleri sağa dönüyordu. 

çok hafif.. Olsa olsa bir motosiklet cak, dedi. Sağdakini bir tecrübe ede • 
olacak. lim. 

Dick, kısaca fikrini söyledi: Şose hu şekilde köye kadar devam e· 

- Bir otomobil, dedi. Hem de çok diyordu. Orada yol tamir ediliyordtl' 
büyük bir otomobil .... Gece bekçisi iki saattenberi yoldan <Y 

tomobil geçmemiş olduğunu söyledi. 

- Nasıl, 1 a evleniyor mu? Sahi 
mi Ella? (Ra , kardeşin öpmek için 
yerinden fı l dı. (Benim başıma ge
lenler bu izd -1aca mani oluyor mu, 
Ella? 

- Zannet em, Ray! 

Bunu söy f'mekle beraber genç kı· 

zın yüzünde ir endişe belirdi. Jo~n 

Benett bunı.;, fa· kederek: 

- Neyin r? diye sordu. 

Genç kız: 

- Hatırım kötü bir şey geldi de! 

dedi. Ve ilk defa kurbağanın karşısı· 

na çıkmasından bahsetti. 

Ray, kaşla ını çatarak: 

- Kurbaf'. seninle evlenmek miis

tiyor? dedi. I anılmıyacak şey! Yü

ziinü gördürı mü? 

_ Hayır. Maskeli idi. Artık bun

dan bahsetmeyelim olmaz mı? 

Genç kız birden ayağa kalktı, ve 

sofrayı toplamağa başladı. Elk, sene

lerden beri ilk defa olarak ona yardım 

etti. 

Ella mutfaktan dönünce: 

- Berbat bir gece 1 dedi. Rüzgar ca 
mı açmış, lambayı söndürmüş. Bardak 
tan boşanırcasına yağmur yağıyor. 

Ray: 
- Bütün geceler benim için iyidir, 

dedi. Ella, onun gülüşünde bir hıçkı· 
rığın gizlendiğini farketti. 

Bu cümle, başından geçen feci va
kıaya yapılan yegane ima oldu. Artık 
bu kabus onlar içh ancak kötü bir rü 
ya olarak kalacaktı. Üç haftalık azabı 
tcmamen unutmuş gibi idi. 

Genç kız dışarıya çıkarken, John 

Bennett başını kaldırarak: 

- Servis kapısının sürgüsünü çeki

ver, yavrum, dedi. 

İki erkek, her biri kendi düşüncele

rine dalmış sigaralarını içtiler. Sonra, 

Ray, Loladan bahsetmeye başladı. 

- Kötü bir kadın değildi o, dedi. 

Ne olacağını bilmiyordu. Hadise oka

dar şeytanca tertip edilmişti ki ben 

bile, Dick hakikatı söyleyinceye ka

dar, Brady'yi öldürdüğüme inanmış· 

tım. Bu herif te ne mükemmel ~ ka

fa var. 

J ohn Bennett: 
- Ella, diye bağırdı. 
Cevap yok. 
- Orada onun bulaşıkları yıkamak 

için yalnız kalmasını istemiyorum. 
Ray, oğlum, çağırıver kardeşini. 

Ray kalktı, mutfağın kapısını açtı. 
Mutfak karanlık içinde idi. 

- Baba lambayı getirir misiniz? di· 
ye bağırdı. J ohn Bennett oraya doğ
ru koştu. 

Mutfak kapısı kapalı idi. Fakat sür

güler çekilmemişti. Yerde beyaz bir 

şey görünüyordu. Ray, onu almak i

çin yere eğildi: Bu, Ellanın önlüğü i

di. 

Birbirlerine baktılar, sonra Ray 

koşarak odasına çıktı. Bir fener ala

rak geriye döndü • 

Fırtınaya rağmen dışarıya çıkarken, 

kesık bir sesle: 

- Belki bahçededir, dedi. 

Yağmur durmadan yağıyordu; iki

si de daha on adım atmadan sırılsık

lam olmuşlardı: Ray, fenerin ışığında 

toprağı muayene etti. Bir sürü ayak 

izi görünü.r.ordu. Birden Ellanın a.r.ak 

Sonra, Ray'le babasını, elbiselerini 

değiştirmeğe gönderdi. Biraz sonra 

her ikisi de muşambalara bürünmüş 

göründüler, ve hareket etmek üzere 

olan otomobile atladılar. 

Dick: 

- Dönelim, dedi. Yolların ayrılmıf 

olduğu noktaya kadar, otomobil ge • 

riye döndü. 

J ohn Bennett: Beş kilometre kadar izler mükem - Bu sefer ikinci yola daldılar. Biraı 
- Çabuk şehire git, Gordona tele· 

fon et, dedi. Sesi garip sayılacak ka
dar sakindi. 

melen görünüyordu. Bir köye geldi- sonra Dick'in kalbi şiddetle çarptı; i• 

Bir çeyrek saat sonra, Ray külüstür 
bisikleti ile Maytree köşküne avdet 

etmiş bulunuyordu. Getirdiği haberler 

kötü idi. Boğuk bir sesle: 

ler. Bir jandarma, biraz evel, bir oto -

mobille bir motosikletin geçmiş oldu

ğunu söyledi, 

Elk: 

- Motosiklet nerede idi? Diye sor
du. 

- Telefon hattı kesilmiş, dedi. _Otomobilin yüz metre kadar ar -

Garaja bir otomobil söyledim, şimdi kasından gidiyordu. Lambaları sönük

gelecek. İzleri takibe çalışalım. tü. Durmasını işaret ettim. Aldırmadı 
otomobil geldi. Biraz sonra Dickin bile! 

arabası da göründü. Gordon arabadan 

aşağıya inmeden hadiseyi öğrendi. Bir 

kaç kelime konuştular, sonra Dick 

mutfaktan geçerek izleri yola kadar 

takip etti, ve yolun karşı tarafını c
lektirik lambası ile tekik eden Elkin 

yanına geldi. Elk: 

- Burada hafif bir tekerlek izi var, 

dedi. Bir bisiklet değil çok derin ... 

Mamafi bir otomobil izi olmak i~in de 

Bir kilometre kadar daha ilerlediler, 

ve yeni asfaltlanmış bir yola çıktılar. 

Burada izler kayıp oluyordu. Biraz 

sonra yol üçe ayrılıyordu. Yolların i
kisinin üzerinden yeni silindir geçi -

rilmişti. Hiç bir iz görünmüyordu. Ü

çüncü yol daha yumuşaktı. Fakat, a -

radıkları izler de bu yol üzerinde de

ğildi. Dick: 

- Bizim yol bu ikisinden biri ola -

leride kırmızı bir otomobil feneri gör

müştü. Fakat ne yazık ki bu yolun ke' 

narında kalmış bozuk bir otomobildi· 

Mamafi sahibi kıymetli malilmat ver• 

di. Üç çeyrek saat evel bir otomobil 

geçmişti, arabayı inceden inceye tarif 

etti. Hatta markasını bile söyledi. Mo' 
tosiklet bir Red İndiandı. 

Yeniden motosikletten bahsedili • 

yordu! 

- Motosiklet ne kadar mesafedetl 

takip ediyordu? 

- Tahminen yüz metre kadar 1 
Yolun bundan ileri kısmında otoı:ncr 

bil mütemadiyen görülmüştü. Fakat 

ikinci köyden itibaren motosiklet or• 
tadan yok olmuştu. Otomobil görüıdil' 
ğü muhtelif yerlerde artık motosik • 

letten bahsedilmiyordu. 

(Sonu var) 
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Eller İnaanm ~eiiai, karak - Bel kemiiiain bir tarafa çarpd • twl Yüksek bir vukuf ve açık bir ifade 
wiai, ao~u bile haber Yerdiii muı 7a tiroit hormonunun fazlah • 

·ı..: "'--- _ ile yuılmıt olan eser kütüpanenrizde 
••-. AVl'lllODlanadan ela haber •e- imclan yahut ipofia hormonunun ....._, mühim bir yoklufu doldurmaktadır . 

• ince, usun, 11bik parmaklar azlıimclandır. İçinde pratiıi)"en hekimler ve talebe 
titıoit homnncmlanam çoklujun • Bacaklarm uzaa olmuı tirot ıucl· .a .. _ için cidden iıtifadeli ma16mat ...ıtt. 
-... lıriiçük, luaa ellerde ı•ne o deainin fazla itlemeünd-. ıa,.et iri Her bahis yükfek bir itina ile huır • 
~un aslıfından ileri ıelir. Fa· ve kaim olmau ipofia hormonunun b bed k' 
icat P&nnaldar küt ve uçlan dört fazlalıimdan, luaahiı erkeklik Ye. lanmıf ve u ıu e 1 en son ~nilik· 
1..ıı.__ terle tamamlanmıttır. Buıbp ' cilzel 
._.. ıilai olunca ipofiz suddeainin ya kadınlık honaaeanaa pek çok ve yanlıpızdır. Bu ilim ıubesindeki 
~ İfleclitine, kürek sibi ellerde çok olmumdan, tiroit "NJ'a ipofia hor • 
•tlecliiine delalet eder. Bazılarının monlarmm asbiıadan plir. çok ehemiyetli bahisleri büyük bir 
elleri ÇOcUk elleri ıibi kalır, aonra • Çarpuk bacakla düa taban ela gayret ve titiz bir itina ile 282 sayfa 
ct.a tla lliç bü:yümes. Bunlar da yal- ıene ipofiz pddeaiaden çıkan hor· içinde toplıyan müelliflerini tebrik e
._ ~lukta bulunan timüa sucl. monlarm 7etifecek derecede olma~ der ve eseri okuyucularımıa tavsiye 
.a-ı..:.. ederiz . .._..... büabütün kaybolmaclıjmı mumdan • • • G. A. 
bildirirler. 

kaclm eli erkek eline, erkek eli 
iıl. bdıa eline benzene pek iyi ala- Kızllayın teşekkürü 
illet a&Jlbnaz. Cinain karqık oldu • • 

lıkarı Hukuk fakiillesl 
mezunl•ıuın toplantm 1-. delalet eder: Kadın iae kadm Kızı/a7 Cemi7eti Ankara Jleriesi 

lftw, erkek iae ıene erkek Bqkanlılıadaa : Ankara hukuk fakültesinden fim-
Baaa ellerin renıi monuntrak, ta- Huılitı cemiyetimiz himayesinde- diye kadar mezun olanlardan Anbra-

tıd11nc:a aoiuk •e deriai kuru olur. Jd ıefkat yurdunun yokaullanna sarf da bulunanlar, önümüzdeki faz&r gti
Sohk •iuk terler, çabukla çatlar, edilmek \bere 10 mayıı ve 11 mayıı nü profesörleriyle beraber Orman 
tit-. Ba ellerin sahibinde honDOD • akpmlan tertip ettiiimiz Bayan Sa- Çiftliği lokantasında bir öğle yemefi 
ı..,. hemen hepai as demektir •• Ba· fiye ve arkadqlannın konserlerinin yiyeceklerdir. 
adaraam eli de tuttulanua •alut U• verilmesi için halkevi salon ve sahne- Sayılan altmıtı geçen bu eski U'· 

- aelir. Renıi de penbe ~ahut mni cemiyetimize terkeden aann k\dqlar o gün sabah 11,30 da Ankara 
....... ıiW. açık lurmıaıdır. Çok •a· halkevi bqkanlıpna ve ıinmıa limi- garından hareket eden trenle çiftliğe 
kit .-ıi fakat haruetlidir. Bası tet firketi dlrektörlütüııe ~öaterdik- gideceklerdir. 
.... da kupkuru olur. Bu türlü el leri yaJnn allka ve himayeden dolayı Tertip heyeti, Ankarada bulunan 
tir.it honaonunun faalalıima de • teıekkürlerimizl bildirmeli en büyük fakülte mezunlanndan fula ma16mat 
illet ..ı... vazife bilir~l. , almak iıtiyenlerin ziraat banüaı hu-

ki-;ünin eli Talut yalut bafka ... A 11 i kuk müpvirliğinde B. Zekeriya"ya 
_--.._ Kıaıla7 Cemi7eıi dara er ez müracaatlarını rica etmektedir. 
·-. olar. Bazı slnl.-de kanus Bapanlılıadaa : 
dl aiW, bazı ciiaJ.-de de kıplur • Müeueaelerinln belediye civarın -
-...1a..m. kan liücum etmit sı"bi. ..1-'-: yeni binaya nakli dolayııiyle Ce
B-. __.._ böbrek üatiindeki sud- ~ --.. miyetimize yilz lira teberrüde bulu -
deaia fasla hormon çıkarmaudır ••• nan Rehber bUyilk tuhafiye mafuuı 
Bamlannm da elleri konutark• daima hareket ettiii halele. bqka. sayın sahiplerine Cemiyetlmia hima • 

jeaindeJd yobullar adına aleni tepk
ınun elini aıkamazlar. Cev§t!k, can· kürlerimizi bildiririz. 
ıız gibi kalırlar. Bu da ipofiz gud • 
deai hormonlannın azhğmdan ileri 
ıelir. 

Tırnaklarm çabuk kırılması, çi • 
zik çizik olmaaı ve inceliğı tiroit 
hormonunun çokluğundan, mini mi· 
ni ayaklar da gene onun azlıiından 
ileri gelir ••• 

Ell~..,. a~aklaruuza baktık
tan ...ra, iateraeniz, IO:JUaup tekrar 
·~ kart .. ında vücud._uzu da tel· 
kik ederainiz. Vücuduııuzua da her 
1>arçaaı hormonlarınızdan birer ha • ber verırJer. 

Köprücük kemiklerinin iutü dol· 
IUll oluna tiroit pddeai as hormon 
çıkanyor demektir. 

-
Viliyetlerln 1939 b~lerl 

Dahiliye Vekileti huıusi idareler 
bütçeleri tetkik komiıyonu vilayetle
rin 193~ büdceleri üaerindeki çaltı • 
malarına devam etmektedir. Tetkiki 
biten bütçelerden Ankara, Airı. Ço
roh. Jılant, Çamkble, Jtln. Vmı. 
Kutamonu, lsmlr. Çorum. ....... An
W7'1- Bnuıam. Beldpldr w Kırkla· 
reli villyetlerine ait ıs bUtçe ytlbek 
liüiU11": ııu:ıocuıuııçJL ıucn; 'llaJ"'"'"'4U•'• 

verilmltdr· 

. 
........ 11 .... 

1. 

1 

S*i•izde .. lir 1o1er1• .... .,. 
Adliye Vekaleti. ekonomik faaliye

tin her gün biraz daha artrMkta bu
lunduğu ıehrimizde üçüncü bir no
terlik ih~ıına karar vermiştir. 

Orman Umum Müdürlüğünde 

lllk'* llÜllYİrliği 
Ziraat Vekileti. O.-- .....- mii

dürlqil tefkillttım bir llllltak ....... 
virlili ua...ı lıeldn ... lllr Dilan 
projnl banrlaallftır. Ba proje Ue u
mum müdürlükte bir hukuk milpvir
ua:ı b'lı:""'\& li\&na'-""- ..n~u.rd. 

ile onnm davaları için awbt1ar tu· 
talaUtaclır. 

,, .. 

Piyango dün çeki idi 

Büyük ikramiye 19.603 
numaraya isabet etti 

lıtanbul, 11 (Telefonla) - Tayya
re piyanpunun 27 inci tertip birin -
ci kqideai buciln çeldlmiye bqJan
clı. Bu kepdenin en bUyilk ikramiye
m olan 40.000 lira 19603 numaraya 
çıktı. Kanama diier numaralan ıı -
ruiyle bildiriyorum. 

.,0.000 lira 18603 numaraya 
15.000 lira 39017 numaraya 
12.000 lira 32026 numaraya 

2JIOO lira hmnaniaT: 

13677 23654 

l .000 lira leaananlaT: 
8211 26579. 

SOO lua Iraz.ananlar: 

. ·~ 
,. 

,.., J • 

10703 10952 14857 19200 23382 26081 
35189 36902 37420 39389 39852 

l SO lira hmnantcır: 
983 2038 2874 3382 4185 4541 

5157 7321 1065I 12392 12570 14203 
14361 16482 16488 17643 18007 20613 
232fiO 24370 28489 31013 32792 33657 
,33853 36214 37256 37431 37465 38766 
38985 39689 

100 lir• lıaonanl.,.: 
181 1286 2444 2818 5409 5637 

5971 7495 8959 9386 9638 10512 
10589 12188 14578 i4697 15555 19204 
21134 21347 22614 22696 22949 23051 
23395 23493 24629 25210 25672' 26036 
26345 26760 27683 27868 28756 301"\1 
30420 31516 32746 32919 33365 38015 
38582 39685 

so lira ltıısonanlar: . 
41 76 161 467 649 754 

977 997 1216 1715 1970 2041 
2093 2260 2317 2387 2419 2630 
2817 3074 3355 3360 3466 3667 
3859 4195 4237 4277 4734 5029 
5094 5125 5700 5762 6077 ,6337 
6471 7928 7373 755Ş 7564 7728 
79S5 8002 8009 1591 8794 8851 
9035 9194 9532 9770 10161 10204 

lOUl 10908 1093111466 11582 12026 
120U 12106 12271 1239J 12750 12776 
12178 12939 13010 13251 13440 13762 
14031 14037 14133 15186 15244 15251 
15281 15861 15908 15962 16308 16416 
16503 16546 16828 16870 17535 17621 
17721 17961 18062 18145 1~27 18780 
19277 19512 19948 20312 20400 20603 
21121 21282 21765 21796 21877 21999 
22370 22931 23053 23515 23627 23704 
2J750 244SO 24833 25029 25265 25920 
26126 26134 26197 26887 265»31 27194 
27296 27483 27585 27709 27710 27822 
27948 28080 28116 28367 28511 28727 

6750 7192 7215 7279 7283 7402 
7480 7560 7785 7817 8022 8056 
8392 8434 8693 8876 8984 9047 
9128 9294 9639 9672 9729 9764 
9820 9851 9953 10164 10209 10319 

10431 10474 10561 10586 10879 11029 
11055 11056 11102 11263 11343 11417 
11543 11615 12062 12142 12164 12214 
12294 12395 12441 12526 12825 1297 
13055 13061 13421 13473 13584 13667 
13765 13983 14111 14282 14241 14378 
14405 14407 14560 14608 14767 14852 
14953 15208 15542 15680 16294 16365 
16527 16629 16735 16831 16878 17328 
17359 17371 17387 17432 17475 17683 
17834 18070 18266 18373 18597 18721 
18764 18992 19122 19124 19210 19344 
19371 19484 19501 19560 19578 19703 
19739 19830 19832 20251 20436 20910 
20892 21082 21432 21499 21565 21576 
21695 21715 21724 21793 21902 21948 
22058 22201 22365 22608 22917 23132. 
23176 23234 23244 23373 23396 23407 
23465 23630 23717 23774 23871 23898 
23996 24280 24385 24420 24473 24599 
24701 24789 25017 25199·25655 25668 
25943 26019 26110 26423 26766 26963 
26967 27192 27305 27459 276~ 27712 
27953 28343 28353 28802 28827 28967 
29158 ~391 29461 29539 29699 29846 
29881 29926 30237 30382 30384 30409 
30535 30574 30693 30954 31017 31050 
31070 31443 31558 31613 31833 31877 
31925 31947 32158 32374 32459 32973 
33098 33143 33157 33206 33341 33355 
33539 337~ 33873 33893 34131 34184 
34348 34394 34477 34551 34604 34979 
35031 35183 35224 35759 35781 35887 
35956 37001 37077 37104 37519 37669 
37757 37812 37830 37879 38158 38032 
38059 38182 38220 38262 38316 38351 
38452 38581 38666 39178 39246 39279 
39348 39570 39655 39819. 

Yenişehir'de 

fe<I bir otomobil 

kazası oldu 

fGünl(in 
Ziraatçi gençler 

arasında 
- isteriz, diyorlardı, i.ateriz 

pulluk ~eriz, mübzir iııteriz, temi 
leme makinesi isteriz, tırmık isttı 
riz, harman makinesi isteriz, iateri 
İsteriz .... 

Yükaek Ziraat Enstitüsü ııon aın 
talebesinin, mezuniyet imtihanla 
arifesinde, mealeklerinde kendile 
ne tekaddüm etmiı olan - tala 
nin ekseriya kullandığı tabirle 
af abeylerine dün verdikleri çayd• 
hep, isterizle ba,hyan bir takım zi 
raat alet isimleri. ha tınma ıeliyo 
du: Muhterem Cümhurreiaimiz 
maiyetlerinde lstanbul'da, Çatal 
da, Silivri'de, timdiki türk köylü 
liaanından yalnız modern ziraat v 
aıtaları taleplerini dinlememiı mi] 
dim? Halbuki, hepimiz biliriz, dah 
birkaç aene eveline gelinciye kada 
aynı köylü çağda§ ziraatin eıı b 
vaaıtalarına kartı derin bir itim 
aızlık göaterir ve kendiaine meae 
pulluktan bahaettiğiniz zaman k 
aabanına dört el ile aanhrdı. Yü 
aek Ziraat Enatitüsünü bitirmekt 
olanların müstakbel vazifelerini 
bakımdan hayli kolaylaımıt add 
meliyiz: onlar ziraat erbabmd 
artık mukavemet görm.iyecekl 
bilginin tavsiyelerini tatbike ha 
büyük bir kalabalığın dilekleri ka 
ııaında - gün olacak ki - çareai 
Jikten baılarını önlerine eğecekle 

0

dir; yeniye, iyiye, verimliye te 
yül türk köylüsünde bu der~• g• 
Jiıpıiıtir. Genç ziraatçilerimiz i 
çiftçilerimizi hakkiyle tenvir e 
cek surette hazırlanmıılardır. M 
leketin ihtiyaçlan kendileri i 
meçhul değildir. Yarın ıalab iat 
yonlannda, orta ziraat mekteple · 
de, laboratuvarlarda, veya Vek .. 
tin ıubelerinde ıalahçı, muallim, 
rafhl'lcı, memur ve fakat her 
den evel ziraat müntesibi olarak 
bıırken zihinlerinden bir an çık 
mıyacaklan •la sözü milli elro 
minin temeli ~iraattir, umdeai o 
calıı:tır: Türkiye ziraat memlek 
dir, öyle bir ziraat memleketi ki 
titmekte olan ziraat mütehaN11l 

elinde dünyanın en mesut ltöıesi 

labilir. 

Göiiia tahtumm dar •e uzun ol· 
maaı tiroit hormonunun f azlalıfm
dan, pek genit •e biçimaiz olması da 
ıene bu hormonun azlıimdan ıelir. 
Cöğiia tahtaaı üzerindeki yuvarlak· 
lar kadmlarda küçük olur,. fakat 
çocuk dolunca çok ıüt verine ka
dınlık hormonlarının çokluğunu 
ıösterirler. Büyük hele çok yağlı 
olunca o hormonlann azlığını bildi
rirler. Hem pek büyük olurlar, hem 
ele aJ'ni zamanda o mrünler 1&.eıiline 
'-öbrek üıtündeki pddenin kabuk 
ln.nu bozulmuf demektir... Erkek • 
lerde memelerin büyük olmumm 
ela erkeklik hormonunun asbjma 

ULUS Sinemasında 

AŞK VE 
ŞÖHRET 

Riymmeticiimhur F1armonik wka- 29078 29339 29442 29912 29927 29966 
'tnm Şefi B. Praetoriua ldarninde, ~ 30076 30274 30322 30348 30384 
llualld Muallim mektebi ..ıoaunda 30602 30674 30817 30828 30828 30921 

ııJBm ... t 15.30 da 19 uncu halk kon- 29544 31366 31428. 
'lerini .erecektir. 31546 31871 32260 32524 32804 32927 

Diln Atatürk bulvarında feci bir o
tomobil kazuı olmuıtur. Saat 10.30 
ııralarında Kavaklıdere iıtikametin • 
den ıetmekte olan 1253 numaralı o
tomobil Orduevini geçtikten aonra 
önünde gitmekte olan bir bisikletli -
ye çarpmııtır. 1253 numaralı otomo -
bilin ıoförU Necati Kurt bisikletli -
nin sağa aota yalpa vurduğunu gör. 
müı ve otomobilin ailratini azaltmıı 
korna çalmağa baılamııtır. Buna rağ
men bisikletli otomobilin takip et
mekte olduğu ıol tarafa doğru biıik
letini çevirmit ve otomobille çarpı' -
mııtır. Asador adında biri olan bisik
letli, bu çarpı!lfta neticesinde biıik
letten fırlıyarak otomobilin 6n camı
na çarpmı' ve batından yaralanmııtır. 
Aaador derhal Nümune hutaneıine 
kaldırılmıı ve tahkikata ba,lanmııtır. 

Fakat dün, hepimizin aöd 
•İ• ha,..ada idi: ah, fÖyle bol 
yafmur yajaa, diyorduk. Genç z • 
atçilerimiz, gün gelecek, böyle m 

aimlerde havada bulut anyan ıöz 
ri yalnız toprağa tevcih etmenin 

reaini ketfedecekler, ve itten a 
mıyan eller toprağı derin kas 

ona aağlam tohum atmak, bol m 
aul almak için bat kaıımağa 
vakit bulamıyacaklardır. 

Bq Rollerde: Hırry Baur 

Procnm tudar: 33027 33042 33126 33640 33737 33797 

t - Kurt wn Wolfurt: (1-9-1880): . 34004 34142 34210 34255 34351 34867 
Serenat orkestra için op. 28 3475a6 34!a86 34993 35121 35301 35624 

) M b Ca . io- 35680 36061 36124 36540 37026 37211 

Nathalie Paley 
.a aq, ) Romance, ç) prıcc 37231 37697 37925 38041 38105 38226 

FınaL 
z _ Salvatroa İndovino (U-11-1897) 38365 38577 38663 38743 39154 39222 

Çok ümitliyiz, ve hayata atı 
ken yiizleri nete ile parlıyan İJ'İ 

titmit gençleri gördükçe iimid' 
hudut tammamaktadır. Bu p 

ler eilenmefi, · gülmeli biliJ'Orl 
efendice takacı ve zariftirler. Ça 
mayı da bildiklerinden kim ıüph 
debilir? Muvaffak ola~ 

delalet ettiğini bilininiz. 
Karnı pek dar ve dütük olursa 

ltöbrek üstündeki guddeden çıkan 
laor.nonlann azlığmı göaterir. DO,. 
lııaa, karınm ıenif, iki tarafa doiru 
1'•11lnut olmaaı tiroit guddeainin az 
~den, yumUJ&k dü§ük ol • 
...._ı ela ipofiz honnonlannm aslı • 

Mevsimin en güzel aık ve 
ihtiras filmi 

S '"t " 11' t' " 39337 39435 39437 39588. 
uı a an ıca 
a) Sinfonietta, b) Sarabanda, c) Ga- 30 lira lıtaananlar: 

Aynca: Metro Jurnal votta, ç) Villotta. 4Z 331 332 345 917 1028 
3 - Job. Brahma (1833-1897): 1536 1563 1578 1613 1632 1723 F eabedilen belediye seçimleri 

12,l 5 ucuz matineıinde 
3 tiııcü leftfoni Fa majör, op. 90 1794 1817 2094 2132 2216 2742 
a) Allegro con brio, b) Andante, 2987 3170 ~268 3422 3518 3725 

Devlet ıılruı Çanakkale ve Urf• 
belediye seçimlerini feshetmittir. Bu 
iki vilayet merkedmizde i>nümilzde ·
ki günlerde yeniden belediye seçimi 
yaRılacaktır. hdaa ıelir. 

SAF A(lA DONOŞ 

~---• Tel. 2193 ... 

c) Poco Allegretto, ç) Allegro. 3824 4337 4390 4448 4640 4797 
Gelecek (aon) halk konseri 27-5-939 4815 5383 5436 5853 5875 5907 

cumarteai pnü saat 15,30 daclır. 5944 6170 6233 6276 6394 6679 

nu temenni ederiz. 

Nauhi BAYDAJ 

içimizdeki. ıeytan 
TefrikaNo: 40=Yazan: Sabalwıttin AU 

a1datmq olmamak, hem de tedaYİaine ıirmek i
çin •.. Harikulide bir tuz ... Ne kadar oldaia pı.if
Hiç bir sözü, hiç bir hareketi yok ki. lree.liei-ia, 
Macide'nin mab olmaam ! ... ,, 

E•e yaklatbkça aabıruzlıiı artı)'Ol'cla. M..._ 
•enleri çıkbiı saman kopDaktan nefeei lr..a-.lı 
hale ıelmitti. Yan karanlık salonda h-- -.... 
nın kapıllDI buldu ve açtı, fakat tam ba -.da ar
lcaaınclan Nibadm aeaİJÜ du)'arak clöodü. 

Nihat ı 
"Yahu, neredesin 7 Bir aaatfir ...i ••' H,. 

l'Uz ! ., diyordu. "Kaç zamandır artadaa ka,.W. 
dun. Niha7et biz arayalım declikJ Madam..,... ol
madıimı söyledi ve aecleme bizi ...m oda,.a a,.. 
Daaclı. Biz de böyle zulmet içinde :rol- Mkl. 
diki" 

Omer aesin ıeldifi tarafa yiiriiclü. Elektriii aç· 
tıktan aonra Nihat'm yatma olmadıimı farketti: 

""O, hot seldiniz, Hikmet Bq... Ne .....,!-.,. 
diye kanapelerden birinin içinde ka,.W .... t sıı.I 
oturan uf ak tefek bir zatm elini aıktL Darilflimua. 
da ıark dillerinden birini okutan k Hi1aDet ~. 
muhitinde. inaaaı korkutacak kadar mifim .... • 
lan çirkinliii •• 7'izÜ ile tezat tetldl ettiii ma,.et 
edilen iyi huylan ile methurdu. İlmi mİllİ bir ama• 
tın yanllDI kaplıyaa iri •e biraz .ola mail ltanaa, 
bir cilt hutabi1n1 7eni atlatmıf aibi pal pul derili 

" h.a. o kit panaaldarnua ucundaki yanm .. ~ • 
timden daha ima, etlere ıömülmiq'" kubltelen • 
mit tırnaklanyle ka11ıamdakine ilk verdiği bia, ıöz· 
leri kapamak arzusu olurdu. Fakat tabiatm onun 
n1a- .. kiıdar ~uaca J'Uiurmadıiı aö~eai· 
,.nı .. Merath idi; etrafmcla daima birkaç ıa- · 
.....,... beraher c-er onlara it balar, 7anbm 
eder, lııir k-mı ..mde 7atmr Ye tamdddanndan 

......... -- - J'U'dımda, hiç o1 ...... bir ,..... 

.. teklifWe ... _bil __ için fırsat aranla. Bo-,. ... ,..,bt..,.... ilm eiip bmik ..... buton-u 
tatlara .wa....,. ...... " kirpibia aöa kapaklan• 
- ...... ~ dialenli. Gece ,.an1an. 
- bMr a.,.amt kaln-ulwWe talebede. w .. • 
........... mar.kkep ........... otuıup ........ 
................. yapar, pnmclakll .. fark .... 
W,..b, taaaTftlf, hamaaet det•lan helrlnwl• isa· 
laat ...... •• jn aal•Rt ............ tlWeJip *"-·.u.-blak _ ...... çipil ........... . 
,....._ Tu.ri'.._ ..,falarc:a -...i _....._ .... .._ 

5-iai -- alplbp ...... ela, ....... a.k tuftr• 
a--., ~ ~tm.ueai, birlıriliııw aia • 
cirlenmit ıibi arka arkaya ııralanan hot ahenkli 
kelimeleri aiuna muhtelif fekiller vererek telif • 
fuz editi muhitinde her zaman bir takdir ve hürmet 
lamlldam•• 7arabnh. Herk .. : "GöriiJW •uaun 
...... _..,... 1 " tl-.k iater smi biribiri9e .... 
kar, •uaa ela wiawerip • llraYO iat.ul 1 ,. •iıw .._ • 
imnb. 

O.. Wr Uk..ıe çek..- ora7a oturdu ı 
" Naubmız 7 ,, di7e miaafirlerine aord .. 
NiJaat ı 
" Nerel.nleydin 7 ,. dedi. 
O.- birdenbire habrlamq pı.i ,..,..._ uç-

raclı : Macid; onun bu aüratli bulutunu takdir etti: 
"Yahu laaberiaia ,.k mu 7 Ben e•lendim ! "Tatmdık. Burada birkaç feY kaldı, onlan gö-

Aıık oldum " 80Dl'a .. ıeaclia 1 " türeceiim. Sonra ampül yok ••• Senin gelmeni bek· 
Otekiler bif!ey aal...,..rak bai'blar. Omer li7ordum ! ,, 

dHam etti : ' Ömer miaafirlerini unutmuıtu. 
cc Ne tatlJ'OftUDU• 1 Hepai bir hafta on sün • '" Hemen gidip alayım ! ,, dedi ve MAcide'ye 

iç~de oldu. Harikulade bil'f87··· Karmu ıöraeniz aokuldu. 
beni tebrik edel"ainiz 1 ., Genç 1uz odaya girip çantumı arayarak ı 

Profeeör Hikmet ı " Bir unpül kaç paradır 7 •• ., diye aordu. 
" Gön.clea de mübarek olaun 1 " dedi. ömer ı 
Nihat hili a.......,.onlu. Sonlu ı " a...le para var ! ., dedi. Kafumdan derhal 
"Kim .. 7alua 7 Ne uman evlendin 7,. hafka bir fikir ıeçti: '"Ne demek 7 Bir ampul kaç 
• Dia akf&IB 1 " · paradır ne demek 7 Bana ampul paraaau tam vere-
"Fakat aen aerhopun ! ., Sonra Profesöre dö- cek de fazla bir feY vermeyecek mi 7 Bütün para 

nerek : vermekten kom,.,.. mu 7 Garip ! . . . ,, Sonra 
" Atı,.or canım • • • Çekmit kaf aJ'lt ZD"Vah • kendinden atanır ıibi : " Ayıp • • • Benim böyle 

yor. Otur laakabm, bia aeninle ciddi kODUf&caiız. ,. terleri dÜfİİnmem a)'lp 1 Kızcağız gayet tabii bir 
Ömer ı alıtkanhkla IMmu aordu ,. dedi. Bu ande Macide 

. " Durun karmu setireyim ••• ,. diye ocluma elmdeki bet lirahiı ona uzatarak, yavat bir aeale : 
doina birkaç adım attı. Old.P 7erde •irdenWre "S-!ot- beı kunatwn var diyordun ! Belki 
........ Biru .. .a tlÇlk INraktıiı kapmm aı·alıimda J'ebnea •• : Bm al ! ., dedi. 
Macide'• mce .ac.du ıöriiMi7onha. lçerode lflk O..- ailayacak ıibi oldu. Macide'yi içeriye 
.,.adılı İçİa .. ç1an a~OI" ve ,.a.6 ıölaede iterek lnıncli8İ de arkumdan airdi. KapıJ'I ayajıyle 
kalr,orcla. -. ...,_ 0.-r - her ..... nld kapark ... iki etilli ltirden seaç kısm boyaaaa .. n1a. 
rıı.i ailibnsemeclitini, ciclda ~ d&tinceli ıöalerini • Macide • • • K.ancaimı • • • Bea çok fe- bir 
kendiaiae dilanit olftimna farketti, iyi birtey yap. mahhikum ••• Beni ıen adam edecekain !., dİJ'9 
llllf olmadıtmı bilen her malaltk p"bi çeldnpn 'bir annl~ Macide ha)'l"etle aordu : 
tavnia J'aklqta. Laf olama .r..,. ı • . • Ned- ? N.,in var ? ,, 

" Burada mwa ? ,. eledi. Omer bina evel zihninden pçenleri aiJ'1eme· 
Macide " aerecle olac:akbm 7 ., eler aı"bi ona J'• ceaaret edemedi. Bir yalan atll : 

Mkb. " Geç kald1m ela onun için ! . · " 
0-. t..U .-..ı• çalqb ı .. Buaua içia mi 7 ,, dedi '"bir an dütündük-
• Ham ..... Ma7• ~ 11.-.. örle ten MllU'aı "Niçin böyle yapqoraun? Ne lüzumu 

9iy)ı j~ Yal' 7 il tii,e iliYe etti. (Sat. llOr) 
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İktisadi Devlet leıekkülleri : 
............................................................................................ ,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,~,,, .......... ,,,,,,,,,,,,,,, .................. , 
YURTTAN RESiMLER l 

Türkiye Devlet iktisadiyatı 
Cümhuriyetten sonra Türkiye ikti

sadiyatını bir milli iktisat sistemi ha
line sokmağa çalışırken birinci plan
da memleketteki iktisat teşebbüsleri
ni millileştirmek işiyle, ikinci planda 
iktisat teşebbüslerinin bir kısmını 

devletleştirmek işiyle karşılaştık. Ya
rı müstemleke iktisadiyatından kur -
t ulmak için birinci politikayı takipte 
zaruret vardı. 

Uzaklaştırdığımız ecnebi teşebbüs • 
ledn terkettikleri sahalarda çalışmak 
ve modern bir millet iktisadiyatının 
icabettirdiği cıhazı kurabilmek için, 
en büyük kuvvet olan devletin ikti -
s adi sahada önayak olması, Mim Mü
dafaaya ve Milli İktisada en zaruri 
o an işletmeleri bizzat kurması icab
ediyordu. 

Türkiye Devleti inşa ve işletmesini 
b 'zzat deruhte ettiği bu mühim işleri 
ne şekilde başaracaktı ? Daha ziya
de idari vazifeler başarmağa 'müsait 
o an idare mekanizması, ik~isadi ve 
t icari işleri başarmağa pek elverişli 
görülmüyordu. Yeni iktisat ışlerinin, 
devlete has olan mali formalitelerden, 
b:irakrasiden ari olarak tedvin lazım
gelmekte idi. 

Gerçe demiryolları, posta ve telgraf 
işleri, orman işleri, inhisarlar gibi ba
zı iktisadi faaliyetler, sarfiyatı hu -
susi varidat ile temin olunan mülhak 
bütçelerle idare ediliyordu. 

Ticari esaslar dahilinde ç;;.lı~an bu 
amme işletmeleri muvaffak ta oluyor
lardı . Fakat bu muvaffakıyetlerin ye
gane sırrı bu işletmelerin inhisari bir 
mahiyet arztemeleri idi. 

dılar. Sermayesinin tamamı devlet ta
rafından verilen sair tesekküller bu 
sistemi ikmal edecek idil~r. 

1938 senesinin ortasında kabul edi-
len 3460 numaralı kanun " seımayesi
nin tamamı devlet tarafından veril -
mek suretiyle kurulan iktisadi teşek
küllerin teşkilatiyle idare ve müraka
besini yeni esaslara istinat ettirdi. 

Bu kanun iki mühim meselenin hal
line doğru gidiyordu. Bu meseleler : 

1- İktisadi devlet teşekküllerinin 
takip edecekleri seyir ve alacakları 
son şekil, 

2- İktisadi devlet teşekküllerinin 
sureti murakabesi idi. 

Birinci nokta devlet iktisarliyatın -
da takip edilecek bir prensibin halli
ne doğru gidecek olan teşkilat mese -
lesinden bahsediyordu. Bu kanuna 
göre Sümer Bank, Etibanıt, Ziraat 
Bankası, Deniz Bank. Toprak mah -
slılleri ofisi, Devlet Ziraat İşletme -
leri Kurumu gibi iktisadi devlet te -
şekkülleri ellerinde bulunan teşeb -
büsleri hususi hukuk hükümlerine 
göre idare edilmek ve kendilerine 
bağlı olmak ve hükmi şahsiyeti haiz 
bulunmak üzere kurulacak mahdut 
mesul!yetli müesseselere devretmeğe 
mecburdurlar ,.. 

J 

Fakat devlet tarafından yeniden te
sisi arzu edilen iktisadi işletmeler ta
bii veya mali bir inhisar arzc.den iş -
lerden terekküp etmiyordu. Cümhu -
riyet HaJk Partisi•nin ve ona dayanan 
hükumetin iktisat programına göre, 
yeniden tesis edilecek olan işletmeler 
" ferdi mesai ve faaliyeti esas tut -
makla beraber mümkün olduğu kadar 
az zamanda milleti refaha ve memle -
keti mamılri ete eriştirmek için mil -
Jetin umumi \:e yüksek menfaatleri -
nin icabettiı d ği iktisadi işlerle ,. uğ
arşacaktı. 

Bu teşekküllerden ellerindeki te -
şebbüsleri ilk olarak müesse&eler ha
line ifrağ edenlerin başında Sümer 
Bank geliyordu; 4 pamuklu fabrika -
sını pamuk ipliği ve mensucatı mü -
essesesine, 4 yün fabrikasını yünlü 
mensucat müessesesine, yerli mallar 
pazarlarını, yerli mallar pazarları mü
essesesine, Deri kundura fabrikasını 

D. K. müessesesine kağıt ve sellüloz 
fabrikalarını sellüloz müessesesine 
kalbetti. Etibank üç ve Deniz Bank 
bir müessese ile Sümer Banın takip 
ettiler. 

Fakat 3460 numaralı kanun entere
san bir noktaya daha temas ediyordu. 
Mezkur kanunun 39 uncu maddesi; 
mavzuubahs " müesseselerin de hüku
metin teklifi ve umumi heyetin kara
riyle hissedarlarının Türk olması ve 
hisse senetlerinin nama muharrer bu
lunması şartiyle Limitet veya Ano • 
nim şirket haline getirebileceklerini,, 
söylemektedir. 

Bursa' da Nilüfer barajından bir görünüş 

Başka bir ifade ile devlet bir taraf
tan hususi teşebbüsün yapamadığı 
bazı işleri deruhte ediyor, fakat diğer 
taraftan da usust teşebbüslerle daha 
büyük vüa'a t. t i•t.iha'-le gec;,eou-.,& 

için, rekabet e girişmeğe mecbur kalı
yor. Her iki şıkta da devlet bu yeni 
işlerle piyas. i e daha yakından tema
sa geçiyordu 

Piyasa ile kolayca çahşabilmek, ik
tisadiyata, b n yeyi sarsmadan, tesir 
etmek için icaoeden şekle bürünmek 
ve teşkilatla te çhiz olunmak maksa -
diyle yeni t şcbbüs ve işletme şekli 
ararken, başka memleketlerin geçir -
diği tecrübelerden istifade etmeği ih
mal etmemişti. 

Bu husustô iktisadi devleteilikte 
ileri giden memleketlerden bilhassa 
Almanya'nın 10) sene evelki vaziyeti 
de bir derece" kadar bizim vaziyete 
benziyordu. 

100 sene evci >rada da, hususi teşeb
büs ve serma; e büyük ıktisat işlerine 
kafi gelmiyordu. Devletin önayak ol
ması, bizzat nı.aadin ve sanayi işleri -
ne girişmesi iı.:a ediyordu. İşlerin ma
hiyeti icabı iş etmelerin müstakil büt
çelerle idare ed len iktisadi devlet te
şekküllerine e ·dii münasip görül -
müştü. 

Bu iktisadi evlet teşekküllerine 

hükmi şahsiyet ıerildi, finansman ve
ya konzern ba alarma bağlanarak iş
letilenler oldugu gibi, anonim şirket 
veya limited ıuet şeklinde çalışan -
lar da oldu. H epsinde müteşebbis ve 
sermayedar, Alman Devleti dolayısile 
eski Alman D vleti'ni teşkil eden 
Land'lar idi. B u devlet teşekkülleri 
arasında türlü ittihadlar, kombinezon
lar mevcuttu. B undan maada bir ta · 
kım teşebbüsler bilhassa belt>diye ik
tisat işletme} rı muhtelit ı.şletmeler 
halinde devlet sermayesiyle hususi 
sermayenin i t rakiyle vücuda gel -
mişti. 

Muhtelit işle meden maksat devlet 
teşebbüsiyle, hususi teşebbüsün iyi 
taraflarını mezcetmek, nem hi.ı:met et
mek hem kar etmek i.di. Türkiye'de bu 
muhtelif işletm !lere bir dereceye ka-' 
dar benzeyen teşebbüsler, Türkiye 
Cümhuriyeti Merkez Bankası ve Tür
kiye İş Banka ı 'dır. 

Demek oluyor ki vazıı kanun dev
letin müşkil zamanlarda deruhte et -
tlğf mQhlm 111:u .. a..- Tn•n~•-mr ""~··· 

ket iktisadiyatınzn inki§afından sonra 
yine husus1 teşebbüslere terketmek 
prensibini güdmetktedir. 

Bir kısım devlet iktisadiyatının 
günün birinde hususi iktisadiyata is· 
tihalesi bu kanunla tekrar ve güzel 
ifadesini bulmuş ·oluyor. Devlet bu -
nunla milli iktisat da ferdi teşebbü -
sün, yani hususi iktisadın rolünü ön
ceden takdir etmiş oluyor: Çocuğun 
doğumuna yardım edecek, büyümesi
ne yardım edecek fakat sonra onu bir 
çok sahalarda kendi haline bırakacak-
tır. 

Kanun temin ettiği diğer mühim bir 
mesele de, ticari şekil ve organizas -
yonla teç~iz edip piyasaya çıkardığı 
iktisadi devlet teşekküllerini ve on
lara bağlı müessese ve teşebbüsleri 
murakabe edecek bir teşkilat meyda
na getirmektir. Başvekalete bağlı ola
rak teşekkül eden bir " Umumi Mura
kabe Heyeti ,, ile ona merbut olarak 
vücude getirilen bir mütehassıslar bü
rosu ile iktisadi devlet teşekküllerini 
iktisadi, ticari ve sınai esas ve icap -
Iara ve verimli ve rasyonel bir şekilde 
işleyip işlemediklerini ve hususiyle 
mevcut şartlara göre emsali müessese
lerle mukayeseli maliyet he,;aplarını 
tetkik, tahlil ve murakabe vazifesiyle 
tavzif edilmiş bulunuyor. 

Bu yeni teşkilatla Türkiye'de ha -
kiki manada bir murakabecilığin esas
ları atılmış oluyor. 

Çünkü, bugüne kadar Türkiye'ye 
muhtelif ticari ve iktisadi branşlar -
dan mesela bankacı tık, sigoı tacılık, 
vesaire yer tutmuş fakat Almanlar•ın 
Bücherrevisor, Fransızlar'ın Experts
Comptables, İngilizler'in Accountants 
dedikleri hususi ihtisas sahibi mura -
kipler tarafından yapılan murakabe -
cilik, ne tatbikat sahasına, ne de naza
riyat sahamıza girebilmişti. Muraka -
be işlerinin bilgili bir surette yapıl
mamasından dolayıdır ki, banka işlet
mesi sigorta işletmesi, kooperatif iş
letmesi, sınai ve ticari işletmeleri 
kontrol ve murakabe organını bula -
mıyor esas mevzudan kayıyor ve ha -
talı yollardan gidiyordu. 
Şimdiye kadar hususi anonim şir -

ketlerin murakabesi ticaret kanunu
nun istediği şekildeki mural:ipler ta
rafından formül bir surette yapılı
yor!'.lu. 

maktadır. Yeni teşkilat iktisadi dev
let teşekküllerinin yaptıkları masraf
ların mahalline masruf olup olmadığı
nı işini tetkikten ziyade bu teşekkül
ler eliyle muhtelif sahalara yaptın -
lan ve işletilen sermayelerin, biraz 
evel işaret ettiğimiz gibi, en iktisadi 
ve rantabl işlere tahsis edilip edilme
dii;ini iktisadi mali ve teknik bakım
dan araştırmak ışıyıe aaımr uJaraK 
tavzif edilmiş oluyor. 

Halbuki iktisaden yükselen mem -
Ieketlerde murakabe işleri her gün da
ha inkişaf ediyor, hususi iktisadın ol
duğu kadar devlet iktisadiyatının 
muhtelif şubelerini kontrol edecek 
" murakabe şirketleri enstitüleri ve 
daireleri ,, teşekkül ediyordu. 

Devlet, Divan-ı Muhasebatı'nın 
kontrolundan uzak tutmak mecburi -
yetinde bulunduğu iktisadi devlet te
şekküllerini başıboş bırakmamak için 
onlara mahsus bir murakabe teşkilatı 
kurdu. Birkaç aydanberi faaliyete ge
çen murakabe heyeti de işte böyle bir 
ihtiyacın mahsulü olarak meydana 
geldi. 

Ticari esaslar dahilinde çalışan ik
tisadi devlet teşekküllerini yine ticari 
esaslar ve kıstaslar dahilinde mura -
kabe eden bu heyet devlet sermayesi
nin hüsnü istimaline nezaret etmekte
dir. İktisadi devlet teşekkülleri ara -
sında mukayese, devlet teşekkülle -
riyle hususi teşekküller arasında mu
kayese, ve nihayet milli teşekküllerle 
ecnebi teşekküller arasında yapılacak 
mukayeselerle de kontrol imkanını 
fazlalaştırmaktadır. Mütevazi. bir te -
şekkül olmakla beraber mesai tarzın
daki hususiyet, mura:O:abecilik saha -
sında yeni bir adım teşkil etmiş hatta 
bazı memleketlerin bile nazarı dikka
tini celbetmiştir. 

Sermayesinin tamamı devlet tara -
fından verilmek üzere kurulan ikti -
sadi teşekküllerin teşkilatiyle, idare 
ve murakabeleri hakkındaki bu kanun, 
üzerinde dikkatle durulacak olursa 
yeni bir sistemin esaslarını teşkil ~t
mektedir. Uzun bir tecrübe devresın
den sonra vücude getirilen bıı taaz · 
zuv sağlam esaslara istinat etmekte -
dir. 

Gayet tabiidir ki, her yeni teşekkül 
gibi bu te_şekkül de kökleşmeğe mec . -
burdur. Düşünmelidir ki, heniız iktı
sadi kalkınma devresindeyiz. maden -
cilik ve sanayi devresine henüz yeni 
giriyoruz. 

Daha başka memleketlerdeki tecrü
beler gözönilr de tutularak, bızde de 
bittabi kendi b inyemize uygun ola -
rak " İktisadı Devlet teşekkülleri ,, 
vücude getirilmeğe başlandı. Eski bir 
tarihe malik lan Ziraat BaPkası'n -
dan sonra modern iktitıadi devlet te
şekküllerinin birincisini •• Sümer 
Bank ,. teşkil etti. Bir sanayi finans
man bankası olan Sümer Banlr. maden 
ve elektrifikasyon işleri finansman 
bankası olan Etibank, daha sonra De
niz Bank takip etti. Ayni gayelerle 
kurulan toprak mahsulleri ofisi, dev
let ziraat işletmeleri kurumu, iktisadi 
devlet teşekkülleri silsilesine katıl • 

Anonim şirket şekli verilen veya 
şahsiyet hükmiyeyi haiz ticari mü -
esseseler haline sokulan sermayesinin 
tamamı veya yarısından fazlası dev
lete ait devlet teşekkülleri de yine 
ayni evsafdaki murakipler vasıtasiyle 
murakabeye tabi tutuluyordu. 

İstihsal şubelerini, eleman ve ser .. -
maye fıktanı içinde ve türlü gayrı m u
sait şartlar altında kuruyoruz. İşl~t
me iktisadiyatında d:tha çok gencız, 
bunlardan maada beynelmilel ticare -
tin türlü takyitler altında cereyan et
tiği bir devirde bu munzam binayı 
kurmaktayız. 

.Bu müşkiller altında şaşırmadan ça
lışabilmek için muhtaç olduğumuz en 
büyük şey, yolumuzdan şaşmamak, 
noksanlarımızı telafi etmek ve şahsi 
tenkitlerden ari olarak yürümektir. 
Planlı ve sistemli çalışmağı temin e
decek kuvet müstekar bir iktisat po -Halbuki •• Umumi Murakabe Hey -

eti ,, murakabesini çok daha &eni§ tut- litikasıdır. lKTiS.ATCI 

r ..................................................................................................... ı 
Sivas halkevinin temsili 

• 

Sivas ( Hususi) - Halkevi temsil kolu sık temsilleriyle Siva.s•m sos
ya l ve kültürel hayatında büyük bir hareket doğuruyor. 

Temsil kolunun son d efa oynadığı "Mavi yıldırım0 p iyt;si büyük ala
ka ile karşılanmı§tır. 

Bolu' da çahşmalar 

Atatürk anıdının inıası bitti, 
tayyare binasının temeli atıldı 

Bolu'da C.ümhuriyet caddeai 

Bolu, (Hususi) - Halkevi yazlık gezilerine başlamış ve 3 ay
lık yeni bir çalışma raporunun tatbikine koyulmuştur. 6 ay evel 
müteahhidine ihale edilen Atatürk anıtı bitmiş ve anıtın meydan 
projesine baılanmıştrr. Heykel haziran da yerine konacaktır. 
Bunun için icap eden hazırlıklara başlanmııtır. Anıt meydanının 

Feci bir kaza 
ERZİNCAN ( Hususi) - Tamir e

dilmekte olan bir binada çalışan Salih 
adlı bir amele, kubbeden düşen bir ta .. 
şın altında ezilerek feci şekilde öl -
müştür. Düşen taş zavallının karnına 
İ..cu:a.'b.at ai:"l"ft; uııa t..---·-· -~•1 .. t-co+ı.• 

Refahiye'de mektep 
ERZİNCAN ( Hususi ) - Refa • 

biye kazasında yapılacak olan ilk 
mektep binasının ihalesi yapılm.ı!"tır. 
Mektep 2 bin liraya çıkacaktır. 

İzmir a vcılarınm 

teııezzühleri 
İZMİR - ( Hususi ) - Halkevi av• 

cılar cemiyetine mensup iıyeler bu 
hafta birisi Kozpınar'da ve dığeri Gü
ner ve Şaşal civarında olmak üzere iki 
sürek avı tertip etmişlerdir. Kozpı • 
nar'da yapılan avda sekiz domuz, Şa
şal'da yapılan avda üç domuz bir kurt 
ve bir çakal öldürmüşlerdir. 

Bu muvaffakıyetli avlardan sonra 
Şaşal'da kamp kuran avcılar akşama 
kadar eğlenmişler ve çok neşeli bir 
gün geçirmişlerdir. 

İzmir'den tenezzüh için Şaşal'a git• 
miş olan birçok kimseler avcılarımızı 
takdir etmişler ve avcılarımızın geç 
vakte kadar devam eden mitli oyun • 
!arından ve zevkli anlarından istifade 
etmişlerdir. Avcılar cemiyeti yakın • 
da büyük bir kaplan avı hazırlamakta• 
dır. Bu avın çok heyecanlı ve o nis • 
bette zevkli olacağı tahmin edilmek• 
tedir. 

İ zmir limanında 

İZMİR ( Hususi ) - Nisan ayında 
limanımıza 152 Türk, 7 Alman, 1 A -
merika, 1 Belçika. 1 Danimarka, 3 Fe
lemenk, 2 Fransız, 6 İngiliz, 1 İsveç, 
ıs İtalyan, 2 Macar, 2 Norvt:ç, 2 Ro • 
manya ve 10 Yunan vapuru gelmiştir. 
Bunların safi tonilatosu 120161 dir. 

merasimine Halkevi bandosu iştirak 
etmiş cemiyet reisi ve ilbay nutuklar 
söylemişlerdir. İlk kazmayı vali vur
muş ve kurban kesilmiş ve bu merasi
me iştirak edenlere limonatalar ikram 
edilmiştir. 

Projesi beş yıl evel hazırlanan şehre 
iyi su getirme işi belediyeler banka • 
sından 100 bin liranın istikrazına be· 
lediye meclisi karar vermiştir. Su 
Bayramcılardan getirilecektir. 

Bolu'nun merkez kazası için Karga 
tepesinde yapılacak olan ilk mektebin 
ihalesi yapılmıştır. Mektep yirmi bin 
liraya çıkacaktır. . 

civarına yeni müesseseler kurulmakta! danı ve ~nıt ~~çesi civarında Tay -
ve bu meydanı süslemektedir. yare Cemıyetı bınasının temel atma 

B u hafta i~inde CümhuriY,et mcY. - töreni de yapılmı§tır. Bu temel atma 

Atatürk bulvarının 600 metroluk 
kısmının inşasına başlanmıştıı. Bul • 
varın ikmali için çalışmalara devam 
..!dilmektedir. 



Nel•on zırhlı•ının topları bir •alvo halinde 

i ngiJiz bahriyesi bahse mevzu 
olunca göz önünde bulundu

rulacak iki mühim hakikat vardır ki 
bunlardan birisi, bu donanmanın 
dünyanın en mükemmel yetiştiril -
miş bir harp kuveti olduğu, birisi de 
bu kuvetin İngiliz dıt siyasetinde 
ananevi bir mevkii bulunduğudur. 

Bir kaç vesile ile İngiliz bahriye -
•inin tevketi arkasında Avrupa, 
kendi hüriyetini müdafaa işini orga
nize etmek imk&.nını bulmuştur. 
Eğer bu hüriyet, yeniden taarruz 

ve tecavüze uğrıyacak olursa kırat
lık donanması gene ayni rolü oynı
yacaktır. 

Bu makale, tek taraflı olarak de
nizde silahsızlanmanın, 1922 de bü
yük Britanya'nın Vaşington'da ken
di arzusiyle deniz üstünlüğünü na
sıl sarstığının, 1927 de Londra'da ne 
suretle deniz kuvetlerini tehlike de
recesinden aşağı indirdiğinin müna
kaşa edileceği yer değildir. 

Ekonomi, insanın kendisini sefa -
lete düşürmesi demek değildir ve o 
yıllarda biribirini müteakip iş ba
§~na gelen İngiliz kabineleri, ingi
l~z donanmasını bütün dünya üze
rınde teairli bir kuvet olmaktan çı
k.arı'? ~alli bir kuvet haline ge • 
tırmı1lerdir. Yalnız yeni aiparişler ' 
durdurulrnaJcıa kahnamıı, mevcut 
donanma}'.a iy: bir surette bakılması 
ıçln verıımcsı gerekli tahsisat da ke
s~lmitti. Böylece bahriyenin mane • 
vıyatı zarar görmüf, talim ve terbi
ye asgariye indirilmiş, hatta hazan 
büsbütün ortadan kaldırılmıştı. Bu 
arada _bir İngiliz zırhlısı 15 inçlik 
t~plarıyle t'llll on sekiz ay bir defa 
bıle ateş etmemiş, amirallerin 30 
mil sürati olduğundan bahsettikleri 
gemiler, 10 milden fazla yol yap -
mamıştı. 

Bu vaziyet yüzünden ingiliz mil
leti bir kaç defalar hakikatin kafa
sına dank ettiğine şahit olmuştur. 
Japonların Mançuri'yi zaptetmeleri, 
1931 buhranı ve Habeşistan harbı, 
durumun ne kadar elim olduğunu 
g~stermişti. Artık anlaşılmıştı ki 
mılletler cemiyeti ölmüştü, zor ve 
kuvet yer yüzünden kalkmamıştı; 
bundan dolayı İngiliz hükümeti de 
bir müddettir ezilip büzülmesine 
göz yumduğu müdafaa kuvetlerini 
Yeniden inşaya karar verdi. 

• 

lngiliz deniz kuveli 
Silahlanma hızla devam 

ediyor, önümüzdeki yıl İçinde 
50 harp gemisi denize iniyor 

• Yeni gemı ve eski ruh 
lngiltere'nin meşhur denizcilik bahisleri muharriri Herbert 
Dawıon'un gazetemiz için hususi surette yazdığı makale. t 

•••••••••••ıuııuuıııuıııııııııııııııııuıııııııııuııuıııuuuııııuuuıııııııuıııuııııııııııııııuui 
tasavvur etmek müşküldür. 1935 se
nesinde donanmada subay ve nefer 
olarak çalışanların sayısı 92.338 kişi 
idi ; bütün deniz büdcesi de 56 mil
yon 550.000 İngiliz lirası tutuyordu. 
Bugün bu rakamlar 133.000 subay ve 
147 milyon 779.000 İngiliz lirasına 
Çıkmııtır ki bu rakam, sulh zamanın
da en yüksek rakamdır. Bu sayfa -
daki cetve1, bu genişlemeyi göste -
rir .... 

8 u rakamlar bile tam vaziyeti 
bildiremez. Çünkü amiral -

hk gün ve modası geçmiş gemileri 
kullanmak istemediğinden 1935 de
ki rakamlar hazan değişmemekle 

beraber, bunların yerine yeni ve mo
dernlerini yaptırmıştır. 1938 mali 
yılı içinde 3 kruvazör, 1 tayyare ge
misi, 17 destroyer, 6 denizaltı, 3 mu
hafaza gemisi, 5 motörlü torpidobo
tu ısmarlanmıştır. Bu sene de 5 kru
vazör, 1 tayyare gemisi, 15 destro -
yer, 14 denizaltı, 4 muhafaza gemisi, 
13 motörlü torpidobotunun tamam
lanması programa konmuştur. 

Önümüzdeki yıl içinde 50 harp 
gemisi denize indirilecektir. Böyle
ce yenlden 4 büyük zırhlı, 3 tayyare 
gemisi ve 12 kruvazörden mürekkep 
bir filo vücuda gelecektir. 

Eğer her hangi bir deniz devleti, 
denizde İngiltere'ye tecavüz etmek 
tasavvurunda ise, artık, bu fırsatı 

kaçırmıştır. Böyle bir fırsat iki de
fa ele geçmez. 
Şimdiki halde ingiliz deniz siya

seti iki okyanusta, Akdenizde ve şi
mal denizinde kuvetler bulundur -
maktadır. Fakat bir J60ene i~inde gü
tün bu sulardalti lCuvetleri zaafa uğ
ratmamak üzere Singapor'da da bir 
filo bulundurulacaktır. Bununla be
raber, yeni harp gemilerinin tamam
lanmasına intizaren İngiliz donan -
masının başlıca kuvetleri anavatan 
suları ile Akdeniz'e· biriktirilmiştir. 

İngiltere limanlarında 7 gemilik 
kuvetli bir filo, Savtampton sınıfın
dan süratli bir kruvazör filosu ve 3 
destroyer filotillası bulunuyor. 
Bundan başka, tabii, denizaltıları, 
depo gemileri, torpil döşeme ve ta.'.' 
rama gemileri, petrol ve benzin ge
mileri gibi yardımcı gemilerle kıs -
mi hizmette bulunan ihtiyat filodan 
bir çok sefineler, istenildiği zaman 
kullanılabilecek bir haldedir. 

Akdeniz'de 7 büyük zırhlı ve harp 
kruvazörü, iki kruvazör filosu, 3 
destroyer filotillası ile 1 ihtiyat fi. 
losu mevcuttur. 

Deniz salnamelerinde yapılacak 

, . 
Aurora'ya refakat eden iki Je•troyer lilotillcua 

I 

20 mil •Üratle hareket eden bir hedef gemİ•İne atılan topların İ•abet çevresi görülmektedir. 

her hangi bir mukayeseye göre bu 
kuvet, kendisinden beklenilen vazi
feyi hakkiyle görecek derecede ku
vetlidir. Şurası da unutulmamalıdır 
ki ingiliz donanması fransı z donan
ması ile - muhtemel olarak - baş
ka devletlerin donanmalarını da 
yardımcı olarak yanında bulacaktır. 

Şimal denizinde 1914 - 18 tabiyesi 
tatbik edilecek, Akdeniz'de ise gi
rİ§, çıkıt noktalarını kontrolü altın
da bulundaracak olan İngiliz deniz 
kuvetleri, bu "mare nostrum"u her 
hangi düşman bir devlete bir ölüm 
tuzağı haline getirecektir. 

İngiliz bahriyesinin en :nühim 

meselelerinden birisi, u zak Jeniz 
yolları üzerinde kuvetli harp gemi· 
leri dünyanın okyanuslardan geçen 
ticaret yolu muayyendir. Bunlardan 
da hiç bir ehemiyetli nokta yoktur 
ki kül rengi deniz polislerimiz tara
fından himaye ve muhafaza edilmiş 
olmasın. 

Avusturalya, Kanada ve Hindis -
tan donanması da dahil olmak üzere 
bu yol üzerinde 109 harp gemisi va
zife halindedir. Bunlara ganbotlar -

dan, denizaltılardan, erzak ve mü -
himmat gemilerinden kafi miktarda 
yardımcılar da vardır. Bir defa sal
dırganlar çevrildikten sonra, tabii, 
bu gemiler de ana filonun yanında 
vazi fe alacaklardır. 

S ilahları ve korunma tertibatı 
itibariyle İngiliz donanması 

hiç bir filodan korkmaz. Hele deniz 
üzerinde gösterdiği ameli talim ve 
terbiye bakımından İngiliz deniz ku
vetler ine kimse rekabet edemez. 

16 inçlik topları olan Nelson ve 
Rodney zırhlıları elan deniz üzerin
de bulunan büyük gemilerin en ku
vetlileri olduğu gibi 1940 senesincJ,. 
tamamlanacak olan "Kıral Corc V" 
zırhlısı sınıfı , 1914 den önce Dred
not'un bahriye inşaatında vücuda 
getirdiği neviden, bir inkilap yapa
caktır. Bu gemilerin top kuveti, 
zırhları ve sairesi de gayet mükem
meldir. 

Bu hareketler esnasında hakikiye 
çok yakın bir surette hücum ve mü
dafaa manevraları yapıldığı gibi, 
her türlü silahlar da kullanılır. Bu -
rada gemiler boy boy birlikler halin
de taksime uğrarlar; torpil döküp 
taranır. Her türlü şartlar altında 
torpido ve denizaltı hücumları , gün
düz ve gece muharebeleri yapılır. 

Bu manevralardan bir kaçında bu
lundum. Ve burada bütün efradın 
ve subayların ingiliz donanmasının 
üzerine yüklenen mesuliyeti hak -
kiyle idrak etmiş olduklarını gör
düm. 

Geçen eylül ayında ana vatan filo· 
su İskoçya sahilinden manevraya a
çıldığı zaman, bunların uzun zaman 
deniz üzerinde tecrübe görmüş ol -
duklarını anlamak güç olmuyordu. 

Gemiler değişmekle beraber, kı -
rallık donanmasının askerleri ayni 
kalıyor. Bunlar, bir takım güç mu
harebelere girişmiş olan eski deniz
cilerimizin aynidirler. Bunları, Ze
ebrugge ve Heligoland kahraman
larından farkedemezsiniz. 

1935 senesinde çıkan ve böyle bir 
karar verildiğini bildiren beyaz ki
;apta §Öyle manidar bir cümle bu -
unu yordu: "Kifayetsiz müdafaa 
Yalnız kayıp demek değil, ayni za -
~~nda mağlubiyet demektir." Bu 
CUrnle, son bahriye siyasetinin a -
n~htarı olmuştur. Bundan sonra a -
rnıralhk, İngiliz deniz kuvetlerinin 
Yeniden inşa ve ihyası için hararet
i~ bir programın tatbikine girişmiş
tır. 

İngiliz deniz kuvetlerinin 1935 ve 1939 martlarındaki vaziyetini göıteren mukayeseli cetvel 

Makinenin bu kadar ilerlemiş ol
masına rağmen topun arkasında bu
lunan topçunun, bugün de, 133 sene 
önce Nelson'un Napolyon'un bütün 
ümitlerini kırdığı zamanda olduğu 
gibi ,büyük ehemiyeti vardır. Öteki 
milletlerin de güzel gemileri bulun
duğu kabul edilse bile, bunların hiç 
biri süratli hareket ve manevra ka
biliyeti bakımından ingiliz filola -
riyle boy ölçüşemezler. 

Bugünkü İngiliz donanmasında 
Jutland'da batan.. ve Koronel açık -
larında kaybolan ince zırhlı eski bi
çim gemilerden eser yoktur. Bugün 
kil zırhlılar, kuvetli, süratli, iyi si
lahlı ve tam muhafazalıdır. 

Son dört sene içinde İngiliz filo-
9\lnun rnüthiş surette büyümesini 

Büylik zırhlılar 
Harp kruvazö rü 
Tayyare gemisi 
8 lik toplu kruvazör 
Hafif kruvazör 
Destroyer kılavuz.. 
Destroyer 
Denizaltı 
Muhafız eemi 

1 9 3 s 
Vl!orlmt'I 

12 
3 
s 
ıs 
34 
18 

127 
S6 
27 

En yeni tayyare gemiıi Ark Royal 

Yaoılmakta olan 

10 
1 

23 
3 
1 

1 9 3 

Vıı otlmt« Vııptlm:ıkt11 nlan 

.ı 

3 
6 s 
ıs 
46 21 
18 3 

149 29 
S4 ıs 

33 4 

9 
karar verilmis olan 

1. 

1 

4 

4 
4 

22 

Uzak denizlerde bulunan zırhlı -
lar ,devamlı surette deniz üzerinde 
bulundukları gibi, ana vatan filosu 
da senenin sekiz ayını hareket ha
linde geçirir. Böyle hareket halin
de bulunabilmek için filoların çok 
kudretli olması Iazım geldiği mey
dandadır. 

İngiliz deniz siyaseti amiral Nel
son'un ölmez emirler i dairesinde yü
rümektedir : 

"Dışarıyı aramak ve düşmanı mah
vetmek!" 1ngiliz donanmasında ça
lışan subaylarla efradın kendilerine 
tevdi edilmiş olan vazifeyi hakkiy
le yer ine getirildiğinden hiç bir 
veçhiyle şüphe edilemez. 

lnıilü donanma.anın birinci aınıl aemilerinJen Rotlne1 
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Bütün Yurtta ·büyük 
tezahürlerle kutlanacak 

(Bqı 1. inci uylad•) Aıkerl komutan, parti bqkanı, Bele-
kevl bqkanı, belediye relıi, kültUr diye reisi, kUltür mümessili, halkevi 
mUmeuill oldufu halde toplantı yeri- batkanı, (varsa) ıpor mümessili (var
ne plecek huır bulunan talebe ve 11). 
sporcuları aellmJadıktan aonra tören· C) Nahl)elerde : : 
deki yerini alacaktır. Baıkan - Nahiye müdürü, Uyeler 

3) Bundan aonra bUtUn talebe ve - parti batkanı, belediye reiıi (var· 
ıporcular birlikte ve mızıka ite (olım- sa), kültür milmeuili, ıpor mu.pessili 
yan 7erlerde atısdan) iıtikltl martı· (varsa). · 
nı llSyllyecekler. Bu esnacL\ sahaya D) KC5ylerde : 
tilrk myrafı çekilecektir. Bqkan - Muhtar, Üyeler - Okul 

4) Bu meruimi mütc!akip törene öğretmeni veya efitmeni, parti ocak 
riyaset eden at ile evelce vali ve par· batkanı, belediye reisi (varsa). 
ti bllfJaını tarafından seçilmft olan 19 Mayıs ıttnil bütün ıehirler, ka
talebelerden biri n ıporcu bir ıenç llbalar ve k6yler bayraklanacak. (Ta-
19 mayıı lilnllntin tarih! kıymeti • limatına 1are ı'arti bayrağı da asıla
ni" ıporun bir uluıun beden kabili· caktır). 
yeti ve karakterini yükıeltmek husu- Resmi binalarla Parti ve Halkevi 
sunda ve yurt müdafaasında oynıya- merkealeri, ıpor kulüpleri ve umumi 
cap rolü tebarüz ettirecek birer söy- yerler geceleyin de ışıkla ·donatılacak 
lev ftneeklerdir. tır. 

5) Nutuklardan aonra bqu okul Tören alanlarına ve ıehrin münasip 
talebeleri olmak üzere bUtUn ıporcu- yerlerite vecizeler asılacaktır. 
lar tiren batJaıııının " halkın öntin • Şehir ve kaubalardaki dükkan, ma· 
den ~t reaml yapacaklardır. ğaza vitrinleri ile nakil vasıtaları bu-

Geçlt resmi her spor kulübü veya günün mlnuına uygun olarak süsle: 
okuhın sporcu ve talebe 1ayı11nı ve necektlr. 
muhtelif apor ıubelerindeld tektmW Olan yerlerde ıehir ve kasabalar il· 
derecealni pterecek bir fırsat ver- serine tayyarelerle vecizeler atmak il 
mit olacatından bfitUn okulJarın ve sere tedbiı: alınacaktır. 
spor JnalUplerinin tekmil ~emetlanle- TUrkkutuman ıubeleri olan yerler· 
ile ft muntuam vesait ve m&IA 
riyle pçlt resmine katılmalan tüp- de, bu bayrama hareketli bir surette 
hem ıfSrillmektedlr. katılmuı, Türk hava kurumundan ri· 

Geçit rnlmlerinde futbolcular, "1· ca ec:lilmlt oldufundan bu gibi yerler
re!Çller, e1krimciler, kayakçılar vel- de kutllma ~omiıyonuna TU~kkuıu 
huıl her yere ıfSre mevcut ıpor ıube- milmeulll de üye olarak ılrecektir. 
leri temam tekillerle intlam ve mG· Meydanlarda ve uhalarda hopar -
kemmellyc:te seçmek için huırlana· 16rlerden iıtifade edilecektir. 

ULUS 

Bir 
kotigreden 
sonra 

(Baıı 1 inci sayfada) 
ğın bize, garptan üç yüz sene aonra 
eelitini, Uç yüz sene geri kalmamıza 
sebep oldu diyor. 

Çok yerinde bir hüküm. 
Fakat ben, realitelere uypn olan 

bu görüıe, küçük bir dütUnceml iliş • 
tirmek istiyorum: 

Matbaacılık bizde garpla beraber 
dahi bqlamıı olsaydı, harf meselesi 
halledilmedikçe: arap harfleriyle o
kuma yazmada inat edildikçe bu geri
lik gene ıürüp gidecekti: (1) 

Gençliğimizde Hüseyin Cahit'in 
latin harflerini ulusal kültUrUınüzün 
yayımı bakımından ıart saydıtını işi
tirdik. 

Ne kadar haklı imit·· 
O ka.dar ki, harf inkılabının on se

nelik verimi, geçmişin iki yüz yılın • 
dan üstündür, dersek yanılmıı olma· 
yız. ,, 

" " 

Devam eden 
birı buhran 

(B•ıı 1 inci uyl•d•) 

lelerini dikkat önünde tutmak 
zaruretindeyiz. Bir fabrika yap. 
tığımız vakit, etrafına mühen
disler, memurlar ve ameleler i
çin yeni evler yapıyoruz. Bir 
mektep, bir kııla, bir hükümet 
konalı yapbfımız vakit, aynı 
mecburiyet altmda delil miyiz? 
Hele Ankara' da memur ikamet • 
gihlan ·masrafını, devletin mer
kez deiittirmekten mütevellit ta
bii 16ç masrafı addetmek lizım 
gelir. Ancak ucuzca barındıktan 
sonradır ki ekaetiyeti tetkil eden 
kiiçük ve orta memurlar evlene -
bilecekler, maatlarmın artan iıa
mım ahı verite hası:edecekler, 
bu auretle hem nüfusun, hem de 
çartı faaliyetlerinin çoğalmaıına 
yardım edeceklerdir. Kafi mes
ken, Ankara nüfusunu süratle 
rki yüz bine yaklafbracak, yani 
onu kaaaba halinden normal kü

Harf inkılabının bence bir büyük ç.ük bir tehir hilme yükseltecek 
rolü daha ıudur ki kaytaklık yolları- olan bathca müeııir tedbirdir. 
nı kapadı. İrticaı, her gün için hüs· Ne zaman memur meakenleri 
ranlara kagıp salma\la. inkıllba sar- bahsi açılsa, hemen endiıeye dii· 
ııntısız yarınlar açtı. 

Bundan; ilerleme var. Gerileme ten irat sahiplerinin de müıteri-
yok neticesini çıkartabiliriz. · leri e1&1en bu kilçük ve orta ma-

Bütün bir ıeçmit ne olacak? "atlı memurlar deiildir. Bir odalı 
Yeni neıiller geçmiılerini bilmiye- bir apartmana· iıtenen kira, bu 

cekler mi? kıımın maaıının belki de tama-
Bütün bu enditelerin dahi yeri ol- mını tetkil eder. 

madığına inanım vardır. Kooperatifler dahi, ayda hiç 
Yeni nesiller geçmiıi, ıeçmiı ne· olmazsa kırk liradan yüz liraya 

ıillerden daha iyi bileceklerdir. Ve kadar takıit ödiyecek olanların, 
bu bilgi bir ıınıfa delil, memlekete yani yüksek barem dereceleri·nin 
tlmil olacaktır. Buna enıel yoktur. 

12-5 - 1939 

Daladiye çok mühim 
,beyanatta bulundu 

(Bqı ı. inci ayl•d•) 
"- Bütün milletin karı111nda da 

huıu ile eğilirim, o millet ki, sanki 
bir hüriyet memleketi bir ıinir ıer • 
ginliiine kartı ıük{it ve mecburiyet· 
ler memleketinden daha fazla huaas 
olurmuı gibi kendi manevi mukave • 
metini zayıflatmak iıtiyen imtihanla
rın yükünü haf talardan beri muvaf fa -
kiyetle taıımaktadır. 

Bir taraftan, ıene fransızlar, arala
rına 1Uphe aokmak istiyen yabancı 
propaıandalara ehemlyet vermeden 
kendilerinden iıtenen pyreti yapar· 
larken, diler taraftan milyonlarca 
f rapıız da milli müdafaayı temin için 
durmadan dinlenmeden çalıpnakta: 
dır. Herkesin, hepimizin vazifemiz, 
vatanın ıel&meti için ehem kararları 
almak ve bu kararları idame eylemek
tir. 

Umumi ıiyaet 
B. Daladiye, bundan sonra, umumi 

siyaset meselesine geçerek demiıtir 
ki: 
"- Bugün Avrupa'da bakim olan 

yegane dava ıudur: TahakkUm mü, 
yoksa işbirliği mi? 
Bilinmeıi icap eden nokta, millet

leri biribirinden ayırabilen menfaat 
tezatlarının sulhperver itbirliği usul· 
leri ile mi yoku cebir ve kuvet usul
leri ile mi halledeceğidir. 

Hatip, bundan sonra çitnenen ta· 
ahhiltleri, resmen veri~en talıhhUtlere 
rağmen bu esnada alınan gizli karar
lar neticesi ortadan kaldırıla.'1 ve ya
hut esarete mahkQm edilen milletleri, 
bir tutan sulh teraneleri ileri sürülür
ken yeniden ellerinde silah tatımak
ta olan milyonlarca insanı hatırlatmıt 

kalarmda, Fransa. Jnailtere jl• 
mutabakat halinde, bası dev· 
letlere, kendiliiinden ve tek ta• 
raflı aarantiler nrmiıtir. Bqka 
müııı:akereler ele· dnam eyle
mektedir. Ve bu it birlifiae bü· 
tün aulh ..... milletler cllntli • 
dir. 

B. DaJadiye, Burada Romanya ve 
Yunaniıtan'a verilen ıarantilerle Po
lonya ve İnıiltere arasındaki karfı
lıklı pranti tahhiltlertni batırlatmıı 
ve ıözlerine ıöyle devam etmittfr: 

Franaa ile Polonya iee, mutabakat 
halinde olarak aralarındaki ittifak mu 
ahedeainin derhal ve dolrudan dolru 
ya tatbiki için lüzumlu tedbirleri al
ımı bulu~dır. 

T iirlıiye Ue ınüalrere 

Fransız hUıldimeti, Türkiye 
ile, ıarki Akdenizde sulhun i
damesine matuf bir ıaranti 
anlatması müzakeresine de
vam eylemektedir. Hükümet, 

• Türkite ile, iki memleket ara
smda uzun zamandanberi mu
allakta bulunan bir meseleyi 
de en dostane bir zihniyetle 
halletmek arzusundadır. Ge
neral Weyıand'm Türkiye'yi 
ziyareti, iki milleti biribirine 
batlıyan hürmetin ne derece 
derin olduiuna iapat etmittir. 

Franıız bükilmetl, kartılıklı yardım 
mUıterek eserine Sovyetler Blrllflnin 
iştirlkini katt surette arzu edebilir. 
bir keyfiyet olarak telikki eylemekte
dir. 1935 fransız ıovyet paktı daima 
merldir. 

b kadar bannmaaına yardım ediyor ve Beıı kendi hesa ıma fU ını Bu anlqmanın bazı ıeraiti üzerinde tır. 

a<Syliyebilirim ki lltin harflerinden bu mahalleler tetekkül ettikten Milletlerde ..Jla atin İngiltere, Sovyetler Birlili ve Fransa 
Her tehirde, kasaba ve köyde töre- aonra (Divan Edebiyatı), (halk ve sonra dahi, küçük ve orta me- Fakat demiştir, bu&ün milletlerde hilkümetleri arasında halen bazı fikir 

caldardır. Zi1fUetler: 
Qe9t reami bitince okul talebele-

rinin jimnutik ıa.terllerl mtlıyacak saz edebiyatı) hakkındaki malOmatım murlarm ikamet ıstırabı olduğu sulh aşkı o derece derindir ki, hatta ayrılıkları mevcut bulunsa dahi, müza 
:.bi~=~!°!~;:!~i:ce:e~~:!.:: :::c:~ eskisiyle ölçillemiyecek kadar arttı. gibi devam ediyor. Bu sene ol- cebir ve şiddet hareketlerini setret· kerelerin "daha ilk batlanııcında, ıul. tır. 

Okulların jimnutlk &6aterilerinl 
ıporcular tarafından bUtiln ıpor alan
lannda yapılacak ıpor hareketleri ta· 
kip edecektir. 

Komüyonlar: 

emaaJJ) aeçilmit heyet ıönderilerek Nasıl mı diyecekıiniz? ıun alakadar makamlann bir mek için dahi gene sulhun iımi ileri a- hun yüksek menfaatlerini müıterek 
aayp ziyaretleri yapılacaktır. Bu pek· sadedir. LAtin harfleriyle eıaılı karara varmasını temenni tıhyor. bir hareketle muhafaza lüzumu üzerin 

yuılmıt eserleri kolayca okumak ıu • ederiz. Yalnız acaba sulh, diğer devletle- de bir antant kendiılnl ıöstermiıtir. 
Her türlü spor müsabakalarında ka- · 1 1 • • • • • ·ıa k h dai 

zanılmıt trıükifatların buaün tevzi e retıy e.. ,, F. R. ATAY rın arazısını ıstı etme ' er m Fran.u mpu ıeahlaiit birliii 
• · ,, ,, bir anlaımazhkla neticelenebilecek 

dilmesi için tedbir alınacaktır. Atatürk, harf inkılabının ilk günü yeni yeni talepler ileri sürmek midir? Bu ıuretle, orta Avrupa'da" yakın 
Bayramı kutlama komlıyontan ıp- Halkevi olan yerlerde Halkevleri aşağı yukarı şunları söylüyordu: B 1 k f Sulh, acaba yalnız, gittikçe fulalattı- prkta ilk defa olarak, ıulhun idamesi 

lıdaki teklllerde kurulacaktır: spor ıubeleri tarafından, olmıyan yer- Kayıkçııı ile, hamalı ile, köylilıü ej er On eranSI rılan ail&hlanmalarla milletleri eefale- için el.zem olan bir prt, Franu ve İn· 
A) Vlllyetlerde : lerde ise spor kulüpleri tarafından is- ile, çiftçisi ile, biltiln tilrk çocukları· te mahkQm etmek midir? Öyle ılllh- gilterenin taahhüt birliği vücuda gel-
Bapan - Vail ve parti bqkanı, tifadeli ve eilenceli toplantılarla ge • na ıen~ ~arfl~~i ~ğretinl~. • .... •-( I 1 lanmalarla bir it birliği bunlan lU- mit bulunmaktadır. Bu diplomatik ese 

~~~kiiltD~:;::;;~ü. ~alkev.-.·i..ıı~ ... ;lıJka~-..,..m•~•s•i-ı.te•~N.ıi~..._o1111ıu•n111a11ı~~k·t .. ır•.1ı1._.--... ._ .. -wı··L+-z~ım,...g•e•ld-Ai•ğ-in-ıe ... gı..ö .. r ... e~lS!"-n•c•c•y•a .. pı°"ıı•ııc•a•ık...ltiılış.Lt.~•··IP~aMpata~'~•ıuıaaa..tl~•~-.1UtıllllMa1Ul~~\---::B-u ..... nd'~· dolayı, biltün vatanlara tlihs~Jl.\flffı~M~c'd°o~4tlP~~t~ 
nı, ıpor mUmell Ji, matbuat mümeı- Şenlik günü mektepli ve ·sporcular ben kendi hesabıma şöyte ifade ediyo- hürmet eden serbest bir iş birliği u·- tur. 
sillerl. tarafından seçilecek bir heyet kasaba rum: Almanya. reddedı'yor, sulüne en ziyade bağlı bulunan mil- Franıız hilkUmeti, bfitUn haklara 

B) K•ıalarda : şehitliğini ve varsa hastaneyi ziya.ret Türkler vatanında, okuma yazma letler lüzumu takdirinde, taahhütlere fhiUrml et -~~~ebir ıulh iıdatiyborlve terbfie • 
k 1 kt • .:-L~r ve kati davranmak su· ye yafiUIHUt, arzuıun u unan -

Bqkaıı - Kaymıbm, Oyeler - edeceklerdir. bilmiyen tek bir insan a mı yaca ır. kartı -·™ tUn devletlerle muta'&ekat halinde, ce. 
Ve bu it en kısa bir zamanda bitirile· ı· talya tutuyor retiyle cevap vermeyi kararlqtırmıt bir ve tehdide kartı phlanmıyı u • 

Sulh cephesi kurulmasında 
Sovyet Rusya'nın rolü 

lnestlya Sovyetlerln vaziyetini anlatıyor 

cektir. olmalıdır. Franaan'ın azim ve kararı metmittir. 
Hasan • Ali Yücel'i ihtilllin bu itte budur B d 

lı . Londra, 11 LL -. Dün akıuırna dogv Fra.nsa, bü~- mı"lletlen ka-- . Dala iyie bunddan ıoinra dahili ıl-büyük dileğinin başlıca garant erın- s-- ~uu ·- i ki 
ru kabı·nenı"n barı"ciye komitesinin h" k yaaete geçm 1 ve em tt r : den sayabiliriz. tı samimi bir sempati ı ... tme • s Ih h gii 1 d d 

Ankara: 10. 5. 939 toplantmnda nazırların Berlin'den tedir.Fransa biliyor ki, bir harp, i ll u l er 1 n yı mab an fevam 
yarı resmi bir haber almıt oldukları halen mevcut m ... lelerin hiç bi- ett r en ça ıtmı arla ve üttin eda • 

Mahmut Esat Bozlıurt ve bu haberin Polonya meselesinin f k bilıı.L! klrlıklara karar vermiı büttin bir mll-
rini balletmiyecek a at aaıs Jetin ııkı azmi ile muhafaza olunur. 

------- O l . mibakereıl için bir betler konferansı bunların hallini daha siyade Millt müdafaa bir bloktur. L"-- • 
(1). (Abmttt Rasim) İIJ ( ıman ı tı11 • i kl.fl · · ~UUI 

bi) nde verdili ma/ılm11t11 görtt. 111. iin· akdine dair olan Vat kan te 1 erının zorlaıtıracaktır. 1 bllt.. k t dbi ı al 
d · d ı '-·' b .. Almanya tarafından reddedı.lğı·nı· bı·ı. u un as er te r er ınmııtır. cü Selim'in lıız i:ıır "'' an mıırıuuı a.- • d di ki "ti f ,.,,vanına türiçe7ı. Utin 1Mrlleri7ıe 711 • d 1 kt d. Fransa ıu fikır e r ı m ve en- Hilkilmet, bu tedbirleri azaltmayı de-

~armıı. dlrmekte 01 utu söy enme e ır. nin tabii zen&inlikleri on misline çı· ğil, fakat bfliklı, but büyük seferber· 
lloakova, 11 LL - lzvestia bat· giltere, bu tekliflerinde Fransa, İn· Aynı tekildeki haberlere göre ltal- kardığı bir dünya üzerinde her milet, ilkle idame olunur ise takviye etmeyi 

makalesinde umumi vaziyeti tahlil et· giltere ve Sovyetler Birliği arasında ya, Papa'nın tetebbilsünü tasvip et • kolayca, kendi saadet, refah ve hüri· düşünmektedir. MUl! müdafaa, eko. 
tikten aonra diyor ki : karplıklı bir yardım paktı meselesini M•ılleller Cemiyeti mekle kalmıyarak bu teıebbilse mü· yet payını alabilir. Bu milletler de nomik, malt ve ıoayal tedbirleri de i-

Mütecame kartı mUeuir bir ıulh bahiı mevzuu etmekten tevakki eyle- zaharet de etmiıtlr. Mamafih İtalya, bilirler ki, Fransa bütün milletlerle cap ettirmektedir. 1939 da millt mil • 
cephesi orıanbe etmek için bir ta· mekte ve Sovyetler Birliğinin, Fran • Almanya ile bu baptaki noktal ?azar işbirliği yapmak arzusundadır ve bu dafaaya elli milyardan fazla para tah· 
raftan İnıiltere ve Fransa diler taraf- sa ve İngiltereye kartı bu memleket. z 2 . Mayısla toplanıyor ihtilafını meydana vurmamak içın ha milletlerden hiç birisine hükmetmek siı olunacaktır. Bununla beraber, ha· 
tan Sevyetler ~rliii aruındaki mil · lerin Polonya ve Romanya'ya kartı reket tarzlarını .bildirmekten iıtlnklf emelinde değildir. Franaa'nın siyaee- yat seviyesi, bazı bilyük komıu dev • 
zakereler de bu çerçeve iıl"inde ba•la • aldıklan taahhütler ıebebiyle ukeri k edecektir. tı·, yalnız, ıulhun muhafuaaı irin in· Jetlerde ıl"ah ... ,.lara tahmil edilen ıe • :ıı :ıı Cenevre, 11 a.a. - Sovyet HU Uıne • :ıı :ıı :r-· 
mııtır. hareklta ba!lamalan takdirinde der- · İngiliz parlimentosu mensupları, sanların ve milletlerin bir araya top • viyeden ıl"Ok yllkıektir. Altın ıeri ael· tinin arzusu üzerine Milletler Cemı • :ıı • 

Yabancı memleketler poıı.tı"kacıları bal yardımda bulunması icap eylediği· . . b. h f k d Almanya'nın Papa tarafından vaki }anmasına sadıktır. mektedir. Hazine, bUtün mecburiyet. 
d. B d ı......k yeti Konseyi ıçtımaını ır a ta a ar 

ve caietecileri bu müzakerelerde Sov- ni ileri ıUrmekte ır. un an ,_,. a, tehir etmek hususundaki konıultu _ teklifi reddetmesinin tabii olduiunu, İ!te ıon haftalar içinde Fransız hU· tere cevap verecek vaziyettedir. İıtih· 
Yetler Bı.rlı"iını" ·n battı hareketi bah· İngiltere, Sovyetler Birliğinin şu ve- · · ld v ıl"Ünkü bu proJ·enin tatbik bakımından kümetinin yaptıgvı müzakereleri ilham sal fazlalaıtırılmııtır. İhracat da.art. d le i · · yon müsbot netıce vermış o ugun • :ıı 
ıinde birçok yalan 11yialar meydana ya bu tarkl Avrupa ev ~ nı gar:'1t! dan, Milletler Cemiyeti Genel Sekre. bir takım milşkilit arzedec:eğini be • eden fikirler, bunlardır. mııtır. Bütün faaliyet kuvetlerinin 
atmakta ve Sovyet er Birliiinin ıüya için aldığı taahhütler sebe lyle as erı teri B. Avenol, daha bu akpmdan yan etmeJctedirler. Bundan başka bu Daladiye bundan aonra, ıöderine itbirliği yilkaeltilmiıtir. Bugün bütün 
İnciltere ve Fra sa ile doirudan doi- hareklia mecbur kaldığı zaman Fran- Moskova'nın bu husustaki resmi teb • proje, Fransa ve Polonya için olduk- şöyle devam etmiştir: · Fransa' da tek bir müessese ırev halin
ruya bir aıkert ittifak aktetmeyi ve sa ve lngiltere'den mütekabiliyet eaa. ligini alakadar hükümetlere tebliğe. ça mütkill bir vaziyet ihdu edecek. - İngiltere ile Fransa arasındaki dedir. Ve gre"(cilerin adedi de ancak 
hemen hemen m tecavizlere kartı aı- ıına glSre tabii ıurette alması lizım decektir. Milletler Cemiyeti konseyi· tir. tesanüt, bugün, her zamankinden da- on Uç kltidir. 
kert hareklta ıeçılmesini talep eyle • gelen yardımı da m~skQt geçmekte- nin 22 mayısta toplanacağı timdiden Mamafih Almanya fikrini değiıtir- ha ziyade sıkı daha ziyade ltlmatlıdır. Daladiye, bütün franıız iıçilerinin 
difini söylemektedir. Bu manasız ıey- dir. katt olarak tellkki edilebilir. dlfi takdirde Fransa ile İngiltere, Hillttimet bu tesanüdün ne entrika • vatanseverliğini övdükten ıonra ıöz -
lerin Sovyetler Bırliğinin hattıhare- Bu kombinezon ıebebiyle Sovyet- projeye muhalefet etmiyeceklerdir. larla ne de yalancı pr~pagandalarla lerini, Franaa'nın ıulh azmini ve bütün 
keti ile biç bir al&kaaı olmadıiı labat ler Birliii millavat euıına dayanım· Romanya Finam Nazm Roma da zayıflamasına kati yen mtllaade etmi • f ranaızların ulu beraberliiini bir kere 
edilmei• dahi depnes. Sovyetler yan bir .ulyette kalabilecektir. Fil· Roma. 11 LL _ Romanya flnanı - yecektlr. İngilis milletinin mecburi daha teı.rtb ettirerek bltirmittfr· 
Birllilnln fikri daima ıu olmuı ve hlıkika. ~tler Birllil, Pranaa ile nuın Konıtantlneaku, İtalyan • Ro- 1 n g ı I te re'n le n aıkert himıet dlılplinini kendi kendi· Daladlye'nln bu beyanatı aynı sa -
halen de ıu olmakta bulunmuıtur. E- İngiltere Din aynı taahhütlere malik- manya klirlnı vaziyeti hakkında sala ıine eerbeıt bir surette kabul ettiii manda lotan tarafından lyan ınecli • 
ter Frama ve İnpltere AvruPfda te· tir. Yalms çok büyilk blr ehemiyetl hl ettarlarla ıarüpnek tlsere Romaya buıtln de, Franıız milleti İngiliz mil· sinde okunmuı" Ayan beyanatı ltti-
ca.U. kartı hakikaten bir eet çek· &als o)an tecavUse kart• fllt cevap )mı i · Jetine kardeı eellmını yeniden tekrar fakla tuvlp etmiıtlr. Fruws parli • 
mek ımyona. bunun ıçin eve1a dört mne1n1 •e bu cevabın ba11amuı tar1- ıe ıt r. Uzak Şark' ta müdafaa etmektedir. mentoau bu,un tekrar toplanacaktır. 
Avrupa dnletl, ,ani lngiltere Pran· bl meaeleal ne olacaktır? Bu kombi· dlf ve Polonya da İngiltere ve Fran· Fransız milleti, reiı Runelt'ln ull 
sa, Sovyetler Blr il ve Polon;. ara· nuona ak•, cotnfl vulyeti eebebiy- sa'yı tecavtlse kartı müdafaaya mec • ted b ı• rle rı• mesajına hararetle hayranlık hlılerly 

da -"' ı.a.. A lf cevabın Jilkil bilhaaa Sovyetler , 1 bQ bi hald ittill kesbetmi tlr ıın " ,,_.ut ...,. olmana Uç vnı • Blrllltnln llserinde buhınp1&1ına rai· burdur. Romanya ya ıellnce, bu mem e meı r e ı • 
pa dnletl yeni İaailtere, Frama ve ı lekette Polonya'ya bir ittifak muahe· ve Franıız hükilmeti, bu mesaja tam 
Sovyetler Birili! aruında karplıkb men bu, muele\erin cevabı, ya1ıus , n- desi Ue ballı olduiu lçln. kendilerin- Londra. 11 LL - Deyll Telıraf ıa- surette iltihak eylerken ancak mllle
yardım için tek blr cephe vücuda ıe- ailtere nln ve aybut yalnıs Fransa nın• den hiç bir yardım da ı&rmeclen bu Uç· zetealnln denls muharriri yasıyor : tln derin hiulyatına tercüman olmuf-

Mıre11I Balbo'nun 
ll'lre ziyareti 

tirilmelldlr. Tt 1d blr karfıhklı yar· kararına ballı olacaktır. memlekte yardım edebilir. Bundan Sheyt Jaınabnın öte tarafındaki tur. 
dım vealkalı ile mltekabillyet nuı • Bbe kartı cevap olarak deniliyor bqka doirudan dotruya Sovyetler bilttln inailb filolarının ıenel kur • Fransa, ,kendi emniyetlerini ıaran· Kahire, 11 ,a.a. - llarepl Balbo' -
na sere biribirine ballı bulunan bu ld, lnıiltere ve Fransa, Polonya ve blrlillne müteveccih bir tecavils tak· may heyetleriyle ban müdafaa topçu ti arzuıuncia bulunan bUtUn milletleri nun kendldnl llyaretl mUnuebedyle 
üç dnlet. orta Awupanın " prld Av Romanya'yt müdafaa ederken, Sov • dirinde Romanya. yalnıs kendi kuvet· subayları yakında Slnppur'da bir umumi bir anlqdla ile birlbirine bal· Mısır ~vekili, ıu beyanata bulun -
rupamn teca'rils tehdidi altında bulu· yetler blrllil ıarp hududunu mUda • lerlne ıuvenmiye mecbur kalacak· konferana aktedeceklerdir. Bu kon • ~ iıtiyen doktrine dalma tarafm muıtur: 
nan diler CSevletı.rlne pnntl vere· fu etmektedir. Bu dolru aelildlr ve tır. Bu da bir kere daha Sovyetler bir fel'lnla Awıtralya " yeni Zelanda olmuıtur · Bu slyaret, İtalya'nın birinci plin
bilalnler. dr1, neıt. Sovyıtler blrlllinin prp lijl için pyri müaait bir vuiyet ih - donanma kumuldanlanmn da lftlrak Fakat tecrübe lıbat etmlıtlr ki ne da &•lmtkte olan bir dmuım Mısır 

ıuru1m kaydetmek icap eder 1d hududu ya1nıs Polonya ve Romanya'· du edecektir. etmesi pek muhtemeldir. Bu toplantı derece fazla millet bir araya toplan. maJaımatınan tanımaıına ve mareplle 
So.yetler blrllllnla .._ında aarlh. te- ya münbuı delildir. Saniyen· kl bu lnıills bqveklli, 10 mayııta Avam da UAk lark'ta her banP bir harp mak iıtenine anlqmalar o derece•· d0ttluk ve umlmiyet ifadelerinin te
daflt " sulhperver olan " taahhilt· en emh noktadır • Polonya ve Ro • kamaruında aöylediil nutukta, Sov· takclirlndı alınacak mtldafu tedbirle· rahat ve kuvetinden kaybederler. ad edU~ne medar obaUf olan bu • 
lerde ma.avat ve karpWdık prenaipl· manya'yı mUdafsa ederken, tnpltere yetler birliii ile itbirllllnden bahset· ri ı&riltWecelrtlr. Banua içiıulb' ld fra .... lal- 11111 bir dyarettlr. 
ne daJUl&D bu battı banketi lnctıte • " Fransa, Sovyetler birllilnln prp mittir. Fakat bir ltbirllii demek, eve· Daha tlmdlden bir harp takdirinde kümeli, hayati ...ıaatlerlala Mukaddem psetell, marepl Balbo-
re " Fr&n1a taraf anda ._patt ile hududuna delil fakat büı-.t kendile- ta, tabit temel olarak taahhUtlerde mil pulflk denblne sldecek sırhhlar ta· m1ifterekea m&Wafaau lfla n1111 kırat Faruk'a İtalya lnralınan bir 
~r. llalOm olclatu ilse- rinl mlldaia eylemektedir. FllhaJdb tekablllyet demektir. Mütekabiliyet yin edltmlttlr. Şarkiakt Pranıız filo- Fransa ile birlik ohnalr latlyen mektubunu tevdi etmit oldutu habe-
re İnJlltere, Franu'nın da nzuiyle, Fransa ve İngiltere, Polonya'ya karşı esaaı olmadan ise hakikt bir itbirliği lan tek bir donanma halinde tevhit milletl!'rle sarih taahhütler al· rinin uıl ve eaaatan iri bulunduiunu 
mukabil teklifler ileri ttırmOftiir. tn- bir brplıklı yardım paktı ile ballı· organize etmek lmkinıızdır. • olunacaktır. IDlflır. AYl'Upa'mn bqka mmta• yumaktadır. 
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~kla: d~ğ~su_n?a akay sokak Fethi 

· koşku ılerısınde 3 oda 1 hol ban -
yo, Tel: 1452 A. Kaplan'a 1582 

n .. A.ı:eıe kiralık apartman - İsmet l -
onu caddesi sondurak 28 numaralı 

:partr_nanda beş büyük oda bir küçük 
da ~ır hol ayrıca iki hizmetçi odası 

garaJ daimi sıcak su kalorifer parke 
bütün konforu haiz 1596 

• Kiralık - Mobilyalı oda, ıs lira, 
aıle nezdinde, Bayan için, Sıhiye kar
~ısı İlkiz sokak No. 20 Mahir Ap. da-
ıre s 1608 

Kiralık daire - Saman pazarı kur
~nlu cami karşısı No. 84 Alim bey 

p. 2. ci kat tam konfor banyo hava 
gazı saire. Kapıcıya müracaat. 1630 

Kiralık mobilyalı ı oda - Arman :kak No. 1 de güzel mobilyalı ve 
nyolu oda kiralıktır. 1653 

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

Telefon: 2655 1656 

k Kiralık daire - 4 oda 1 hol 2 bal· 
on 1 rnutbak banyo elektrik hava· 
g~ı. 55 lira Yenişehir Devlet ŞCtrası 
~ ası Yiş sokak No. 23 Basri Bey 

!J. 2. Kat. 1658 

k Kiralık oda - Mobilyalı ve tam 
b onforlu bir oda kiralıktır. Atatürk 
ulvarı Vardar Apartmanı 31 numa -

maralı dükkana telefon 3130. 
1659 

Kiralık ev - Bahçeli evler ikinci du
r~.k No. 19 geniş antre, kış bahçesi, bü
Yuk salon, 3 oda hizmetçi odası bod -
ı-urn, konforu tamam. 1660 

Kiralık ev - Bahçeli evlerde 76 
~Utnar~lı manzaralı, 8 odalı, garajlı 
\ e genış bahçeli müstakil ev kiralık· 
tır. İçindekilere müracaat. 1663 

Kiralık oda - Bir Bayan için aile 
yanında 15 liraya bir oda kiralıktır. 
Işıklar caddesi YUksek Apartman dai
re No. 12 - Kapıcıya müracaat. 166g 

Kiralık daire - Bakanlıklara k K n arıı. 
?ran ı ve Bil_ge sokağı köşesi Ze-

~111 kat. 4 ~da. lektrik, su hava~azı, 
anyo. 40 lıra. Kapıcıya müracaat. 

1686 
Ehven fiyatla devren kiralık_ Ka

loriferli sıcak sulu 3 oda bir hol izbe
de sandık odası. Menekşe S. 4 Kapıcı-
ya. 1694 

tn K~ra/ık oda - Yalnız bir bay için 
obılyalı Sağlık Bakanlığı otobüs 

durağında 10 numaralı bakkal Meh • 
rnet Mustafaya müracaat. 1702 

Kiralık oda - 2 vestiyer geniş ta
ras dahil kalorifer yaz kış her gün 
sıcak su tam k f . . t .. k on or. Yenışehır Ata-
ur bulvarı Yenige Ap. No. 9 1709 

Y.azlık kiralık - Yazı 1stanbul'da 
geçırecekle 6 . re aylık kıralık apart -
rnan. Maçka. M k 
ikinci ka · aç apalaıı apartmanı 
racaat. pı No. 6 Kapıcı Hasana mü-

1711 

Kiralık oda - B l ü 1. b'. ..k 
rnuşambaı . o g neı ı, uyu ' 
rnobı'l ı aılc nezdinde mobilyalı, 

yasız Yen· h' ö No. 2 bir· . ışe ır, içerler sokak 
. ıncı kata müracaat. 1716 

Kıra/ık V k 
alt kat .. - e aletlere üç dakika, 
su par~suçd od~ bir hol ve tcferrüatı, 
vuzbaşı i a?ıl 40 lira. Yenişehir, Ha-
3002 zrnır caddesi No. 30 Telefon 

Acele kiralık 
şısında 61 N - Alman sefareti kar 
su ve elckt ~k ~ oda, mutfak, banyo, 
le kiralıkt rı ~ı hanenin üst katı ace
ra'ya .. ır. anındaki hanede Zeh -

muracaat. 1717 

~arayanlar: 
Mürebbiyelik -

ve Alın . aranıyor - Fransızca 
anca bılen b" A 

birinci sınıf aile ır. lrnan bayanı 
rebbiyeliği nezdınde çocuk mil-

arıyor Ulu 't E 
muzuna rnüracaa · ı a . F. ru -

~ 1673 

iş verenler . . ---

Küçük ilôn şartları 
Dort satırlık lı:Uçük illnlardanı 

Bir defa için 30 Kuruı 
İki defa için SO Kuruı 
Üç defa ic;ln 70 Kuruş 

Dört defa için 80 Kuruı 
Devamlı küc;uk illinlardan her de
fası için 10 kuruı alınır. Meıeli 10 
defa nc§redilecek bir ilan için, 140 
kuruş alınacıkur. Bir kolaylık ol
mak üzere her satır, kelime arala
rındaki boşluklar müsteına, 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir küçük il1n 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her aatır için 
beher aeferine ayrıca on kuruş ah· 
nır. 

Ktiçük ilinlırın 120 harfi geçme· 
mesı lhımdır. Bu miktarı ıeçen i· 
llnlar aynca pul tarifesine tS.bidir. 

Muhasip aranıyor - Bir ticaretha
ne muhasebesini idare edecek Ticaret 
mektebinden mezun bir genç aranı

yor. Posta liutusu 382 ye müracaat. 
1706 

Satılak · 

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

1575 

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

-
t 

Satılık kahve - Bankalar caddes 
Çiçinyurt sokağındaki kahve Bent 
ler azimet dolayısiyle müsait bir fi 
yatla devren satılıktır. 157 

i 

-. 
7 

Satılık - Dükkanlarla apartman 
gazino ve lokantasiyle otel veya res 
mi daire yapmıya elverişli Ankar 
Yenişehirde 8 asfalt yolunun birleşti 
ği en mutena yerde 35 metre cephel 
920 metre murabbaı arsa satılıktır. 

• 
-
a 
-
i 

İnşaat ruhsatı dahi hazırdır, talip 
lerin Ankara posta kutusu 52 adreae 
mektupla müracatları. 1581 

-

Satılık ev - Hacıdoğan'da ayda 45 
lira irath bet odalı ev ucuz fiyatla ve -
rilecektir. Tel: 2487 1593 

Satılık hane - Fransız sefareti kar 
Qııunda pyn in11ata müsait 1300 uıctre 
arsa iki katta 9 odalı evi ile beraber 
8000 lira. Tel :5843 1594 

. 

. 
Acele satılık - Cebeci'de hastane 

arkasında Elmadağ caddesi fistlinde 
5 dönüm bağ ev v~ ahıriyle ucuz be 
delle. Tel. 2406 Bayram caddesi No: 

-
1 

1600 
Satılık arsa - Yenişehir Sıhiye ve 

kaleti yanında sağlık sokak 490 .M. 
acele satılık. Tc;l: 1449 160 

-
1 

Satılık Şam /~i salon takımı - Şam 
işi gayet şık iyi muhafaza edilmit bi 
salon takımı azimet dolayısiyle gay'e 
ucuz olarak 300 liraya satılıktır. He 
gün 17.30 dan 1Ş a kadar Kavaklıde 
re, Özdemir cad. 80 numaraya müra 

r 
t 
r 
-
-

caat. 1634 

Acele satılık ev - Maltepede hakim 
ve manzaralı yerde durağa yakın 92 
M. arsa bahçeli 4 odalı ehven bedell 

o 
e 

Tel 2406 Bayram C. No. 1 1651 

Satılık hane - Cebeci Attilla Cad 
Dörtyol otobüs aurağında kargir ik 
kat 10 numaralı hane satılıktır. Sah 

i 
i-

bine müracaat. 
Özbey mahal!esi Pilav oğlu 

sokak No. 24 1664 

a Satılık otomobil - Opel mark 
938 model küçük tip otomobil satılık 
tır. Bahçeli e~er No. 8 müracaat. 

1665 

-

ULUS 

Bir artistin keıfi: 

KUpe yerine 
canlı balık! 

Modada yalnız bir ıey ekıikti, onu 
da bir macar artisti icat etti: Diri ba

küpe yerine kulağa asmak l lığı 

Margo Aknay iaminde , bir macar 
st vardıt. Arasıra öyle modalar bu
ki amerikalılara bile parmak ıaır -

arti 
lur 
tır. 

G 
"Ba 

eçenlerde düşünmüş, taşınmıı: 
lıktan küpe olur mu olmaz mı?,. 

ken bir tecrübeye giritmiı. Mini 
i iki balık yakalamı§, içi bot kü -
ere suyu doldurup" içine balıkları 
akmı!I ve küpeleri de kulafına ge
erek aynanın karşısına ıeçmiı: A -

der 
min 
pel 
bır 

çir 
la 

F 
Art 
tak 
par 
pel 
bır 

bal 

akat balıkları gece ne yapacak ? 
ist onun da kolayını bulmuş: Ya • 
odasında küçük bir akvaryom ya

ak yatac'ağı zaman kulağından kil
eri çıkarıp balıkları akvaryoma bı -
akıyor, sabah oldu mu mini mini 
ıklan tekrar yakalıyormuı. 

Satılık arsa - Balık pazarı asfalt 
rinde ·kuyumcular sırasında Tele-üze 

fon : 3130 1712 

A 
Satılık ev - Dumlupınar mahallesi 
ynalı çeşme sokağında 22 No. ev sa
ktır. 3 oda, mutfak, hata, bahçe, o
nluk ve uireyi havidir. lçindekil~-

tılı 

du 
re 

lı 

müracaat. 1713 

Satılık ev - Hamamönünde iki kat 
5 odalı, iki bölük, bahçeli 3500 lira-

ya. Telefon: 3130 1714 

Satılık - Yapılmakta olan küçük 
er yapı kooperatifi hisselerinden 
ılık hiHe vardır. Tel: 2406 Bay -

evl 
sat 
r am caddesi No. 1 1720 

ve 
Satılık - 45 beygir Lans traktörü 
pulluğu, 10 beyeir dizel motörü, 
kırma makinesi ayrı ayrı satılık -

. Ankara poata kutuau 110 Tel 
tat 
tır 

06 Q 1710 24 

~ 

Aranıyor: 

alı 

ler 

Aranıyor - Bahçeli evlerden · ev 
nmak isteniyor devretmek iıtiyen
tip numaraıını ve tcraitini posta 

ku tusu 52 ye bildirmeleri. 1580 

D 
o 
n 

Aranıyor - Çocuklarını BERL!N
E emin ne.ıaret ve ihtimam altında 
kutmak istiyenlere Berlinde gayet 
amuslu, hayatı huıuaiyede Almanca 

ko nuıur ilmt bir tilrk doktorunun ai· 
i nezdine alır. Ankara'da Adliye 
ddesi Altanaokakta avukat Babane 

les 
ca 

üracaat: 1661 m 

Otomobil aranıyor - Az ltullanıl -
mıt hususi bir otomobil alınacaktır. 

er gün aaat (14) den sonra, Telefon H 
3 509 numaraya müracaat. 1679 

Derince 

O. Demiryolları 

Bakir lokomotif ocaldan 
ve leferruafl ahnacak 

D. O. Yolları Satm Alma Komis-

yonundan : . . 
Muhammen bedeli 496,100 lıra olan 

62 kalem bakır lokomotif ocakları ve 
tcf errüatı 20 Haziran 939 sah günü 
saat 11 de kapalı zarf usulü ile Anka· 
karada idare binasında satın alına · 
caktır. 

au işe girmek isteyenlerin (23594) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 10 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır . 
Şartnameler. (2480) kuruia Ankara 

ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak 
tadır. (1597) 11627 

Kömür boşaltma ve 

yükletilmesi 
• 

D. D. Yolları 2. ci İtletme Arttır-
ma ve Eksiltme Komisyonun~an: 

Ankara deposuna 1 Haziran 939 
tarihinden 31. S. 940 tarihine kadar 
gelecek takriben 40.000 ton maden kö
mürünün vagonlardan stok yerlerine 
bo~ltılması ve stok yerlerinden ma
kinalara yükletilmesi ve depo ile ci
varının temizlenmesi işi 24. 5. 939 ta
rihine rastlayan Çarşanba günü saat 
15 de Ankara'da ikinci işletme bina
sında toplanacak komisyonda ihalesi 
yapılmak üzere kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konmuştur. 

Muhammen bedeli 11200 liradır. Bu 
ite girmek istiyenlerin 840 liralık mu· 
vakkat teminat makbuz veya banka 
mektuplarını, kanunun tayin ettiği 
vesika ve beyannamelerile birlikte 
tekliflerini kanunun tarifatı daire
sinde ayni gün saat 14 de kadar ko
misyon reisliğine vermeleri tazım· 
dır. Şartname ve mukavele projeleri 
ikinci işletme kaleminde paraııız da
ğıtılmaktadır. (1700) 11686 

Dökme boru ve lef erruah 

ıhna~ak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 

Muhammen bedeli 30400 lira olan 
dökme boru ve tef errüatı 26. 6. 1939 
pazartesi günü saat 11 de kapalı zarf 
uauUi ile Ankarada idare binasında 
aatın alınacaktır 

Bu ite girmek isteyenlerin (2280) 
Jiralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 10 a kadar komiayon re
isliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler (152) kuruıa Ankara 

ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak 
tadır. (1689) 11713 

Elektrik Mühendisi aramyor 
D. D. Yolları Umum Müdürlü· 

ğünden: 
Devlet Demiryolları cer servisinin 

elektrik şubelerini müstakilen idare 
edecek mühendise ihtiyaç vardır. 

tahmil ve tahliye 
D. D. Yollan Satm Alma Komiıyonundan : 

AMELİYENİN NEVİ 

1-Anbar dahilinde ıupalana hazırlamak ve vapur dahilinde vinçle 
supalan yapmak veya bab ve yahut istif y~mak bu ameliyede 
rıhtım veya ıilo iıkeleıine veya vapur güvertesine vermek ve 
bırakmak da dahildir. Ve mütekabilen. 

Satılık arsa - Şurayi Devlet itt 
salinde bahçeye nazır, önü ve arka 
yol kıymetli bir arsa. 2988 telef 

i-
sı 

on 

numarasına müracaat. 1671 

pı 3atılık hisse - Küçük evler ya 
kooperatifinden bir hisse satılıkt 
Şeraiti anlamak istiyenlerin 3714 nu 

ır. 

-
maraya telefo netmeleri. Hi76 

ğı Satılık - Yeni meclise yakıri A§a 
Ayrancıda 1800 m. Eğlence otob 
durağında 30 metre asfalt ceph 
1120 metrelik arsalar. 1046 Tel. Su 

üs 
eli 

-
ner . 16 77 

kil 

2 - Supalandan açık vaıona tahmil ve mütekabilende vagondan 
su palan ve idare. vinci ile vagondan denize vermek veya müteka

bilen denizden almak. 

3 - Vinç iıtiriki olmakıızın rıhtım veya silo iskelesine veya güver
teden alarak vagona tahmil e~ek veya mütekabilen 

4 - Supalandan alınıp açık aruiye nakil ve iıtif etmek ve müteka
bilen, 

5 - Silo iakeleıine yanqmıı vapur güvertesinden veya silo iskele -

ıindcn nakil ve yerleştirmek. 

6 - Vinç ittiraki olmakıızın vagondan tahliye ve açık araziye mağa
zalara nakil ve iıtif mUtekabilen 

Mürebbiye aranıy 
bir çocuğa bakmak 

0~-;- Ye.ni doğmuş 
mürebbiyeye ihtiyaç ;,.1~ bır Alman 

rin tekliflerini N D adr ır. Taliple . 
· · re ·ı göndermeleri. aı e Ulusa 

şik 
Satılık - 5620 liraya iki müsta 

ev birden mülkiye mektebine biti 
köşede. Y. Ş. Tuna C No. 34 Ad 
saat 18 den sonra. 5000 liraya ilan e 
tiğim ev satıldı. Müracaat edilmem 

li. 
t -

eai. 

7 - Vagondan idare vinciyle açık ara.ıiye tahliye istif ve mütekabi
len 

8- Vinçıiz merakibi bahriyeden küfelerle veya arkalık ile ve el ile 
çıkarılarak vaıona tahmil açık araziye mağazalara nakil ve istif 
etmek ve mütekabilen 

Aranıyor - İki ki•ilik b" . 1666 
ır ır aıl · · alafranga yemek pişirınes' . . e ıçın 

kadın hizmetçi aranıyor ınTı bı~en bir 
U H d • ahple · lusta ay ar Pinyala rnü rın 

racaatıarı 
1699 . 

Mütercim aranıyor - Daimi 

1678 
Motosiklet satılıyor - İngiliz T 

yofu sepetli çok az kullanılmış sa 
5 - 6 Saman pazarı Boğaziçi Çay 

ri-
at 

e -

vinde Envere müracaat. 167 9 

ır 

çeli 
406 

9- Vagondan olukla tahliye 

10 - Saatle müteahhitten alınacak amele 
• 

11-Yevmiye ile alınacak amele 

-9---

T. C. ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajanı adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye verecek 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı· 
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 n SOO n 2.000 n 

4 •• 250 " 1.000 " 
40 .. 100 .. 4.000 .. 

100 ,. 50 ., 5.000 ,. 

120 .. 40 " 4.800 .. 
160 " 20 .. 3.200 " 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar .bir sene içinde 50 Ji. 
radan atağı dütmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
fazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 

1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Satıhk 
Döşeme parkesi 

Taliplerin askerlik vazifelerini bitir - ~llll••• 
mit olmaları ıarttır. İhtisas ve kabili· ' 
yeti imtihan neticesinde beğen'1en -
lere 208 liraya kadar aylık verilecek-
tir. Taliplerin hüsnühal ve diploma 
kağıtlarile en geç 8. 6. 939 tarihine 
kadar Ankara cer dairesine tahriri 
müracaat etmeleri ilan olunur. 
(1720) 11700 

Üstüpü ahnacak 
D. D. Yollan Satm ~a Komis

yonundan ı 
Muhammen bedeli 47.250 lira olan 

150 ton renkli veya beyaz üstüpü 1. 6. 
-939 perıembe günü saat 15 de kapalı 
zarf usuliyle Ankarada idare binasın-
da satın alınacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin (3543,75) 

lirlık muvakat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 de kadar komisyo 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (236) kuruıa Ankara 
ve Haydapaşa veznelerinde satılmak-
tadır. (1688) 11757 

Ankarada on senedir kurumu§ 
Karaağaç ve dişbudaktan ma -
mC\1 1450 m2 parke, toptan veya 
perakende, satılıktır. Yenişehir 

posta kutusu 1029 a müracaat. 
1493 

Gazi - Kayaı trenlerinde 

yaz tarifesi 
Devlet Demiryolları ikinci ltlet

me Müdürlüğünden : 

Gazi ile Kayaş arasında işliyen şe

hir trenlerinde 14 .S. 939 pazar glinün 

den itibaren yaz tarifesi tatbik edile-

ceği sayın halka ilan olunur. 

(1778) 11764 

ameliyesinin tasnif ve fiatı 

Maden kömürü 
krom ve emsali Beher Kok kömürü 
dökme cevher Tonu Briket 

Ton Ku. Ton. 

Maden kömürü ve 
emsali dökme 
Cevher 
Krom 

46407 

26189 

44993 

12325 

25140 

269 

20411 

268 

ıo 

15 

4,5 

17 

23 

s 

8 

7 

20 

s 

18 

18 120 

4992 

5526 

- . 

2103 

195 

Muhtelif 
malzeme 

Beher eşya ve Beher 
Tonu. emtia Tonu 
Ku. Ton. Ku. 

23 2! 

9 9 

22 11776 14 

23 975 18 

9 16 

24 8904 23 

s 475 14 

24 277 18 

7 9 

rnak şart, Türkçeden - Alrnanca çalış
A lmancadan - Türkçeye tercilrn ya ve 

- kt d' . • 1 e et • mege mu e ır ıyı a rnanca bilen b" 
.. • T ır 

ınutercım aranıyor. ercümei hal 
istenilen maaş miktariyle Ulus'da ~e 
H. K. rumuzuna müracaat. 1719 · 

Acele satılık ev - Cebeciye naz 
kale önünde 2 daireli 9 odalı bah 
havuzlu konforlu kar gir Tel: 2 
Bayram caddesi No. 1 1 685 

Satılık motosiklet - Az kullanıl 
Dürkopp marka müracaat: Cev 
Can, Nafıada, neşriyat kaleminde 

1691 

mış 

det 

(~SS9S) lira 9 kurut muhammen bedeli bulunan ~ 7-4-939 da münakuası icra edileceği evelce ilin edilen ve bilahare görülen lüzuma mebni feah olunan 
Derınce limanı tahmil ve tahliye iti bu kere kapalı zarf uıuliyle tekrar eksilt meye konmuıtur. Eksiltme 15-5-939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 11 
de Haydarpap ıar binası dahilinde 1 inci itletme komisyonu tarafından yapılacaktır. Taliplerin (1919) lira (63) kuruş muvakkat teminat ile aynı gün saat 
10 a kadar komiıyon kalemine teklif mektuplarını vermeleri lbımdır. Bu işe ait §CU'tname Haydarpaıa liman ba§mlifettişliğinden parasız olarak alınabi -
lir. "2807" • 11524 



I 

-10-

Milli Müdafaa B. 

Sahra pili olanacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : : 
1 - Hepsine 7600 lira tahmin edi

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

2 - Eksiltmesi 15. 5. 939 pazartesi 
günü saat 11 dedir. 

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

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
ni teminat ve 2490 sayıl kanunun 2, 3, 
maddelerinde yazlı belgeler ve bu gibi 
işlerle iştigal ettiklerine dair Ticaret 
odasından alacakları vesikalarla · bir
likte zarflarını behemhal ihale saatin
den bir saat eveline kadar M.M.V. sa
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(1573) 11547 

Muhtelif tezgah alınacak 
M. M. V. Satın Alma Komisyo

nundan: 
ı - 4 tane muhtelif tezgah alına 

caktır. Muhammen bedeli (4000) lira 
olup ilk teminat miktarı 300 liradır. 

2 - Açık eksiltmesi 18. 5. 939 per
şembe günü saat 15 de vekalet satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi komisyondan alına
bılir. 

" - İsteklilerin kanunun iki ve ü
çüncü maddelerinde yazılı vesaikle 
birlikte ilk teminat mektup veya mak 
buzlariyle muayen saatte komisyon-
da bulunmaları. (1584) 11572 

Kışlık elbiselik kumaş 

alınacak 
M. ~ . Vekaleti Satın Alma Ko

misyonun<lan : 
1 - N mune:;i veçhiyle 3.000 metre 

kışlık hav rengi elbiselik kumaş ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Muhamn e ı bedeli dokuzbin yedi yüz 
elli bir ir a olup ilk teminat miktarı 
yediyüz otuz bir lira yirmi beş ku
rustur. 

2 - E i.ltıneai 26.5.939 çuma gün\i 

saat 11 d ekalet satın alma komisyo
nunda ya lacaktır. 

3 - Şa t ame ve nümunesi her gün 
komisyor d ı görülebilir. 

4 - İs e ·!ilerin ilk teminat ve tek
lif mektt arını ihale saatından bir 
saat evel ne kadar komisyona verme-
leri. (164 ) 11657 

128 fon Benzol alınacak 
M. M Vekaleti Satın Alma Ko

misyonund n : 
1 - İh l si tehir edilen 128 ton 

benzol ev afı tadil edilerek yeniden 
kapalı zaı fla eksiltmeye konulmuş -
tur. 
Muhamı n bedeli kırk bin dokuz 

yüz altmı., l ra olup ilk teminat mik -
tarı 3072 ı ıdır. 

2 - İha e i 31. 5. 939 çarşamba gü -
nü saat 15 e vekalet satın alma ko -
misyonunoa yapılacaktır. 

3 - Şar namesi 2 lira S kuruş mu
kabilinde lınabilir. 

4 - İst< k ilerin kanunun 2 ve 3. ci 
maddeleriı de yazılı vesaikle birlikte 
ilk temina e teklif mektuplarını i -
hale saati.ı n bir saat eveline kadar 
komisyona ermeleri. (1738) 11755 

2000 matra alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonund an : 
ı _Nüm nesi veçhiyle 2.000 tane 

aleminyüm matra satın . alınacak~ır. 
Muhammen bedeli 1900 lıra olup ılk 
teminat m k an 142 lira 50 kuruştur. 

z _Açı ksiltmesi 24.5.939 çarşam
ba günü at 11 de vekalet satın al-
rr.a komis o ıunda yapılacaktır. .. 

3 - Ni.: ıne ve şartname her gun 
komisyon görülebilir. . •. 

4 - İst ek liler kanunun emrettıgı 
v~saikle l ı ikte ilk teminat mektup 
veya makh lariyle belli saatte komis-
yona gelrr e eri. (164 7) 11659 

Pazarlı surefile uçuJ elbisesi 

cilası ahnacak 

ULUS 12 - 5 - 1939 

2000 battaniye 

at.nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan ı 

l - Nümunesine göre 2.000 adet 
battaniye alınacaktır. Muhammen be
deli 15.000 lira olup ilk teminat mikta
rı (1125) liradır. 

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

3 - Şartname ve nümunesi her gün 
komisyonda görülebilir. 

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

200 adet kaput alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hava birlikleri için nümusei 

veçhile 2000 adet hava rengi dikilmiş 
kaput alınacaktır. Hepsinin muham • 
men bedeli yirmi dört bin lira olup 
ilk teminatı 1800 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 30. 5. 
939 salı günü saat 15 te vekalet satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Nümunesi her gün komisyon -
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3. 
üncü maddelerinde yazılı vesaikle bir 
tikte ilk teminat ve teklif mektupları
nı ihale saatinden bir saat eveline ka
dar komisyona vermeleri. 

(1739) 11756 

32 kalem Demirci ve marangoz 

edevah ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
l - Ordu ihtiyacı için 32 kalem de

mirci ve marangoz edevatı satın alı -
nacaktır. 

2 - Pazarlığı 13. 5. 939 cumartesi 
güı:'l'Ü saat 10 da M. M. V. satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İzahat elmak isteyenler her 
gün M. M. V. satın alma komisyonu
na müracaat edebilirler. 

Askeri Fabrikalar 

4 kalem vida hakkında 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Sahn 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. D ip Vidası. 
5000 5.50 X 35 ,. Kuşak vidası 

2000 " 6 X 40 ,. Kulp vidası 

2500 ., 4 X 20 ,. M cntcşe 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 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğünden : 
Kırıkkaledeki fabrikalarımızda ça-

4 - Taliplerin belli ~ün ve saat - 1ıştırılmak üzere iyi tesviyeci ve tor
te M. M. V. satın alma komısyonun - nacı aıınacaktıt". ısteıuııerın nnananv 

da bulunmaları ilan olunur. u 763 ları yapılmak üzere Kırıkkale- . gurup 

. "' 
Levazım Amirliği 

müdürlüğü ile Ankara, İzmir ve Zey
tinburnu silah fabrikalarımız müdür
lüklerinden birine müracaatları. 
(1658) 11672 

100 ton ham111 azof, 300 fon 

S~!:~.!1~~-~~~m~~:~:ı:~~ Elektrolit bakır ve 200 lon 
Alma Komisyonundan : I' h kk d 

1 - İstasyonda askeri fırında mev- Elektro ıt tutya a m a 
cut seyyar fırınlar pazarlıkla tamir et 
tirilecektir. 

2 - Taliplerin fırınları gördükten 
sonra 13. 5. 939 cumartesi günü sat 11 
de Ankara Lv. amirliği satınalma ko
misyonuna gelmeleri. (1760) 11739 

Fırın için 100 adet 

pasa tahtası ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - İstasyonda askeri fırındaki nü 

munesine göre 100 adet pasa tahtası 

pazar lt kla yaptırılacaktır. 
2 - Taliplerin 13. 5. 939 cuma günü 

sat 10 da Ankara Lv. amirliği satınal
ma komisyonuna gelmeleri. 

(1759) 11738 

Çorluda 2 anbar yaphnlacak 
Ankara Levazım Amirligi Satın 

Alma Komisyonundan : 
l - Çorluda iki adet anbar yaptırı

lacaktır. Her ikisinin keşif bedeli 
42643 lira 30 kuruştur. 

2 - İhalesi 17 Mayıs 939 çarşamba 
günü saat 17 de Çorluda kor satın al
ma komisyonunda pazarlıkla yapıla -
caktır. 

3 - Bu iş bakında malfunat edin -
mek şartname ve projelerini görm~k 

isteyenlerin Çorluda kor satın alma 
komisyonuna müracatları. (1765) 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

20-6-939 salı 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 

Kırakkalede kanal inşası 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan : . 

Tahmin edilen bedeli (22.000) lıra 
olan Kırıkkalede Kanal inşası As· 
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. Talip~erin 
muvakkat teminat olan (1650) hrayı 
havi teklif mektuplarını mezkür gün
de saat 15 şe kadar komisyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik
le mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları . (1660) 11674 

100 ton toleol ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umuın Mü

dürlüğü Merkez Satm 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 güİı ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(1662) 11676 

15 ton kaolin kumu ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alm.,_ 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 

200 ton Elektrolit tutya 

ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm 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 numaralı ka
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik
le komisyoncu olmadıklarına ve bu iş
le alakadar tüccardan olduklarına da
ir ticaret odası vesikasiyle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatla -

==-=c-~-- ••ııtr"'-" 

300 ton Elektrolit bakır alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (210.000) lira 
olan 300 ton elektrolit bakır Askeri 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 29-5-1939 
pazartesi günü saat 15,30 da pazarlık
la ihale edilecektir. Şartname (10) li
ra (50) kuruş mukabilinde komisyon· 
dan verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan (117 50) lira ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerin -
deki vesaikle komisyoncu olmadıkla
rına ve bu işle alakadar tüccardan ol
duklarına dair ticaret odası vesikasiy
le mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (1664) 11678 

Devlet Hava Yolları 

Tayyare meydanı ve 

asfalt pist yaptır1lacak 
Devlet Hava Yolları Umum Mü· 

dürlüğünden : 
1 - Devlet Havayolları Ankara, A

dana, İstanbul tayyare meydanlarının 
planlarının tanzimiyle Adana ve İs
tanbul meydanlarının asfalt pist in
şaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2 - Bedeli keşif (346.304) lira (72) 
kuruştur. 

3 - İhale 18-5-939 perşembe günü 
saat 11 de Umum Müdürlük binasın-

Hava Kurumu 

Hint yağı alınacak 
Türk.kutu Genel Direktörlüğün

den: 
1) 28. 4. 1939 cuma günü açık eksilt

me yoluyla ihalesinin yapılacağı önce 
ilan edilen 2000 kilo Hintyağının iha 
lesi istekli bulunmadığından 12. 5. 
1939 cuma günü saat 15 e bırakumış

tır .. 
2) Şartnamesi Türkkuşu satın alma 

amirliğinden parasız olarak verilmek
tedir. 

3) 1stek1ilerin yazılı gün ve saatte 
Tk. genel direktrlüğüne başvurmaları. 

1548 

Bakır ve pirine malzemesi 
eksiltmesi 

7 - Taliplerin teklif mektuplari 
muvakkat teminat makbuzunu ve 
banka teminat "mektubunu ve diğer 
nuni vesaiki ihtiva edecek kapalı z 
fın yukarıda 3 üncü maddede yaz 
saatten bir saat evetine kadar An 
rada P.T.T. umumi müdürlüğü bin; 
içinde toplanacak olan eksiltme kJ 
misyonu reisli ğine makbuz mukabi 
de tevdi edeceklerdir. 

(1746) 11751 

B~yındırlik B . . 
...-:'..ı: .. ·-· "'! • .J. • • ~.'!' ...... ~, ... -. .... )~-=ta...: 

115.000 adet galvanize tiri o 

ah nacak 
Nafıa Vekaletinden : 

27. 6. 939 salı günü saat 11 de 
karada Nafıa Vekaleti binası için 
malzeme müdürlüğü odasında topl 
nan malzeme eksiltme komisyonun Türkku~u Genel Direktörlüğün· 

d Mersinde sif teslim şartiyle ecn 
en : A 1 · · 10 5 1939 d 'h 1 mal için 7000 lira muhammen bede 
1 - te ye ıçın . . a ı a e- k ' b• 50 000 K · ı k 1 b k · · al 115,000 adet ve ta rı ı , g. g 

sı yapı aca o an a ır ve pırınç m - . . 
1 

f ı· 

k ·ı · · ki' km d ~ vanıze tırfonun kapa ı zar usu ı zeme e sı tmesıne ıste ı çı a ıgın- k .
1 

. 
1 

kt 
d "h ı 9 5 1939 ·· .. t e sı tmesı yapı aca ır. 

an 1 a e ı . . cuma gunu saa y 
1. 1 . . d t kl'ft b l er ı ma ı ıçın e e ı e u un 

15 e bırakılmıştır. 
1 

bT 
2 - Malzemenin muhammen bedeli a Eıkır: 1 • t f .. 

. . sı tme şartnamesı ve e erru 
(2400) ve muvakkat temınat (180) lı- b d 

1 
. 

1 
k 

1 
"d" )" v .. 

k 1 e e sız o ara ma zeme mu ur ug raya çı arı mıştır. . . 
3 D. v 1 .. k' 'b'd' den alınabılır. - ıger şart ar once ı gı ı ır. . · d 
4 D h f 1 b·ı · al k · t Muvakkat temınat 525 lıra ır. - a a az a ı gı ma ıs eyen- İ . . . 

1 1 Tk 1 ~ · l' ~ . b steklılerın teklıf mektup arını m 

b~rı· 1 . satına ma amır ıgıne aşvura- vakkat teminat ve şartnamesinde yaı 
ı ır er. 'k ·1 b' l ' k ·· t 1ı vesaı ı e ır ı te aynı gun saa 
Takım çeliği ahnacak a kadar mezkur komisyona makb 

mukabilinde vermeleri lazımdır. 
Türkku§U Genel Direktörlüğün

den: 
ı - Tilkkuşu atelyesi için (Takım 

çeliği) alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (1950) ve 
muvakkat teminatı (146.25) liradır. 

3 - İhalesi açık eksiltme usuliyle 
26. 5. 1939 cuma günü saat 15 te Türk
kuşu yenel direktörlüğünde yapıla -
caktır. 

4 - Şartnamesi parasız olarak iste
yenlere Tk. satınalma amirliğinden 
verilecektir. 

5 - İsteklilerin yazılı gün ve saat
te muvakkat teminatlariyle birlikte 
Türkkuşu genel direktörlüğüne gel -
meleri ve· Ticaret vesikalarını da be -
raberlerinde getirmeleri ilan olunur. 

P. T. ve T. Md. 

(1723) 11749 

. . Kcım~tay : 

Polis karakol binası yaptmlacal 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

dare Heyetinden : 
ı - Eksiltme günü talip zuhur 

mediğinden Çankayada yaptırılac 
polis karakolu binası inşaatı eksilt 
si ıs Myıs 1939 Pazartesi günü s 
(on beşte) T. B. M. M. İdare hey 
odasında pazarlıkla yapılacaktır. 

2 - Fenni evrak T. B. M. M. İ 
re Heyetinden alınacaktır. 

3 - Keşif bedeli 31994 lira 50 k 
ruştur. . 

4 - Eksiltmeye girecekler 2399 1ı 
62 kuruşluk banka teminat mektu 

Dil axınroaıaryası annacar '"'·t::--ı-'i;ari;ğa gırecekier z:go sa 
lı kanunun 2 ve 3 cu maddelrınde 

P. T. T. Umum Müd~~üğ~den:. zıh belgelerle en az yirmi bin l~ral 
ı - Telefon santralı ıçın bır akku bu gibi bina işi yaptıklarına daır 

bataryası açık eksiltmeye konulmuş - saik ile birlikte pazarlık gün ve s 
tur. tında T. B. M. M. İdare Heyeti o 

2 - Muhammen bedel 3000 muvak- sında bulunmaları. (1667) 11685 
kat teminat 225 lira olup eksiltemsi 1 
haziran 939 perşembe günü saat 16 da 
Ankarada P. T. T. U. Müdürlüğü bi
nasındaki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

. Ankara B_elediyesi 
."( ' . 

3 _ İstekliler muvakkat teminat 1 
makbuz veya banka mektubu ve kanu- Alôkadar arın nazara 
ni vesaik ile beraber o gün ve saatte 
mezkur komisyona müracaat edecek -
lerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. 
T. Levazım Müdürlüğünden ve İstan
bulda Kınacıyan hanında P. T. T. Le
vazım ayniyat şubesinden parasız ve-
rilir. (1343) 11357 

P. T. T. Umumi Müdürlük inıaat 

ve tesisah 
P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 

1 - Ankara merkez P. T. T. binası 
yanında inşa edilecek (262285) lira 
(19) kuruş keşif bedeli P.T.T. umumi: 
müdürlük binası inşaat ve tesiatı ka -
palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muvakkat teminat (14241) lira 
(41) kuruştur. 

3 - Eksiltme 6 Haziran 1939 tari -
hine rastlıyan salı günü saat 16 da P. 
T.T. umumi müdürlük binasında top
lanacak artırma, eksiltme komisyonun 
da yapılacaktır. 

dikkatine 
Ankara Belediyesinden ı 

ı - Yangın yerinde imarın 480 a 
2 parselinde bulunan 9 metre mur 
baı yol fazfasiyle mezkur parselde 
destronun 705 ada 6 parselini teş 
eden 37 metre murabbaı ki ceman 
metre murabbaı yeı- on beş gün mü 
detle açık artırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (107,50) 
radır. 

3 - Muvakat teminat 8,50 liradır. ! 
4 - Şartname ve krokisini görml 

isteyenle~in h~r g.ün yazı işleri kal~ 
mine ve ısteklılerın de 30. 5. 939 s 
günü saat 10,30 da belediye encüme 
ne müracaatları. (1785) 11759 

Gümrük Muh~faza 

Kaum Özvural hakkında 
Gümrük Muhafaza Genel 

mutanhğmdan : : 

da yapılacaktır. alınacaktır. 
4 - Muvakkat teminat, (17603) Ii - 5 _ İsteklilerin: 

4 - Şartname, planlar ve terrüatı 

(1311) kuruş bedel mukabilinde An -
kara P.T.T. Levazım müdürlüğünden Mardin Gümrük Muhafaza Tab 

eski hesap memuru Kazım Özvuı 
hazineye 379 lira 29 kuruş borçludı 

radır. Teminatı nakden vermek isti - A) Kanuni: vesaikten maada muhabc 
yenlerin, Ziraat Bankasındaki 3667 re ve münakale vekaletinden bu iş i
numaralı idare hesabına yatırmaları çin alınmış ehliyet vesikası ibraz eyle 
lazımdır. meleri. 

100 ton hamili iZOf ahnacak 5 - Keşif ve buna müteferri evrak B) Şantiyede inşaatın devamı müd-190 t On (UbUk demiri ah nacak (17) lira (32) kuruş mukabilinde U- det ince bir mühendis veya mimar ve 

11754 

İki senedenberi alakadar makaı 
!arca yapılan araştırmalar neticesi 
de nerede bulunduğu anlaşılamac 

ğından bu borç kendisine tebliğ ec 
lemcmiştir. 

Ankara Levazrm Amirligi Satın Askeri Fabrikalar Umuın Mü· mum Müdürlükten alınabilir. ayrıca bir fen memuru veyahut inşa· 
Alma Komisyonundan : dürlüğü Merkez Satm Alma Ko· 6 - Eksiltmeye gireceklerin, mu· at kalfası bulunduracağını evciden no 

k d · · 1 1 habere ve münakale vekaletine ihale terlı'kçe tasdikli bir taahhütname ile 1 - 190 ton çubu emırı ace e o a- misyonundan : . 
1 

• 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- rak satın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli (26.000) lıra tarihinden en geç sekiz gün evve ıs- taahhüt etmeleri lazımdır. 

misyonunda n : 2 - Taliplerin 15. Mayıs 939 tari - olan 100 ton hamızı azot Askeri Fab· tida ile müracaat ederek ehliyet vesi- 6 - Talipler (5) inci maddenin (A) 

Mayıs 939 nihayetine kadar Güı 
rük Muhafaza Genel Komutanlığı 
müracaat etmediği takdirde hakkın 
gıyabi muamele yapılacağı ilan ol 
nur. (1668) 11646 

1 - 30( adet uçuş elbisesi cilası- hine kadar İstanbul komutanlığı sa - rikalar Umum Müdürlüğü merkez sa- kası almaları lazımdır. fıkrasında mezkur ehliyet vesikasını 
d 'd Bu istidalara buna benzer işleri ı k · · k · ı · ı ~ "n na istekli <madığm an yenı en pa tılma komisyonuna müracaatları. tın alma komisyonunca 31-5-939 çar- ama ıçın e sı tmenın yapı acagı gu 

..111111111111111111111111111111111111111 

zarlık sur le satın alınacaktır. Mu- (1762) 11753 şamba günü saat 14,30 da pazarlı~la yaptıklarına dair işi yaptıranlardan den en az 8 gün evel bir istida ile Mu- : 
hammen bedeli 2250 lira olup ilk te· ihale edilecektir. Şartname (1) lıra aldıkları vesikaları raptedeceklerdir. habere ve Münakale vekaletine müra- : 
minat mik arı 168 lira 75 kuruştur. • (30) kuruş mukabilinde komisyondan Zamanında müracaat etmiyenler ve caat edeceklerdir. 

2 - Pa arlığı 15. 5. 939 Pazartesi 1 stor mütehaSSISI ..... verilir. Taliplerin muvakkat teminat ehliyet vesikası alamıyanlar eksiltme- Bu müddet zarfında vesika talebin- = 
günü saat ıı de vekalet satın alma ko- olan (1950) ıı·ra ve 2490 numaralı ka- ye giremezler. de bulunmıyanlar eksiltmeye giremi- : 

Pencerelerin dışında bulunan 7 T ı· ı · t kl'f kt ]ar mak • · -misyonunda yapılacaktır. nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik- - a ,ıp erın e ı me up ını yeceklerdir. Bu vesikayı al ıçın _ !STORiarın tamir temizleme ve "h ı d b' t 
3 - Nbmıınesi her gün komisyon- le komisyoncu olmadıklarına ve bu en geç ı a e zamanın an ır saa ev- yazılacak dilekçeler bir kalemde en az ; 

Yag~ lama işleri ile yenilerinin mon· ı k ·ıt k · na makbuz b · b · da görülcbı" Jı' r. d ld kl ve e sı me omısyonu yüz elli bin liralık u ışe enzer ış : · ı t · t1 ı ak ı işle alakadar tüccar an o u arına 
4 - İsteklilerin belli gün ve saatte taJ arı emına ı o ar yapı ır dair ticaret odası vesaikasiyle mezkur mukabilinde vermeleri lazımdır. yaptıklarına dair işi yaptıran idare -

Katı alôka 
Ortak olarak işletmekte oldu

ğumuz Toros Otelinde 11 - 5 -
939 tarihinden itibaren B. Kamil 
Alanın hiç bir alakası kalmadığı· 
nı alakadarane ilan ederim. 

Toros Oteli Müsteciri 
1721 İbrahim Ataç 

ilk teminat mektup veya makbuzla· Ankara P. kutusu 443 No. ya mü- .. tl Postada olacak gecikmeler nazarı !erden alınını• vesikanın da raptı la -
-h~~~_JJ~c~a~a~t_..:'.ed~i~lm~e=s=i.~~~......:1~6~3~5~~-1!1.l.!g~ü~n~v:e~sa:a~a~t~te~k~o~m~i:sy~o:n:a:.:m:u:r~a~c:aa:.:_:a-__Litil~..._,tlıınmı.az-ll,S!lffi~~..U~"-~.1-~~~~~s=--~~~~~~~~~;...JlUJlll,UIIUlUJLUJu..&IA~LO.&.l~~.&.&.ll~ rile komisyonda bulunmala[ı. 



12. s. 1939 

Neden 
Aspirin·? 

' . 
Çünkü. ASPiRiN seneler· 

denberi her türlü soğukal
gınlıklarına ve a{lrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduaunu 
isbat etmiştir. 

A S P i R 1 N in tesirinden 

emin olmak için lütfen ffi marka· 

sana dikkat ediniz. 

İspirto ihtiyacı olanların 
nazarı dikkatine 

. İnhisarlar Baımüdürlüğünden: 
Açık kolonya ispirtosu satan bayilerimizin isimleri aşağıda yuıhdır. Sa

yın halkımızın ispirto ihtiyaçlannı bu yerlerden temin etmeleri ve şayet 
buralarda ispirto bulamazlarsa Batmildüriyetimize haber vermeleri rica 
~~~ f 

Kavaklıdere 
~eniıehir 

ı: Güven evleri bakkaliyeıi 
ı: Yenitehir Eczahaneıi 

Sümer bakkaliyesi 
Kanaat bakkaliyeıi • 
Emirler caddcıi Hikmet bakka1iye1l 
Mcırutiyet caddcai Adil • 
Sünbill IOkak No. 9 llnul 

'.A nıı f:ırtal.:ır 

Emiciler caddeal No. 21 Hasım bakkaliyesi 
lazım ö.satp ca4deei Yueuf bükaliyeai 

1: Memurlar Kooperatif Sirketi 
İbrahim Hakkı Eakitchirli 
Ahmet Enver kardctl~r 

Müdafaal Hukuk Cad1ıeıi 
Tabakhane 

1ımetpaıa Mahallcıi " 
Hacıbayram Caddesi 

1ıtanbul Eczahaneai 
Vehbi Erkoç . 
No. 71 Ahmet G8ncy 
No. 38 Hazım . 
No. 16 Mehmet Ali ve Sadık 11725 

Yüksek mühendis ve Fen memuru aranıyor 
Toprak Mahsulleri Ofir.inden: 
Me~leketin muhtelif mıntakalarında yaptırılacak olan intaata nezaret 

etmek uzcre b" ··k k M-h · . . ır yu se u cndıs ve sondaj ile zemin mukavemet tecrübe-
ıı 1flerin~e istihdam edilmek üzere tecrübeli iki fen memuru alınacaktır. 
but ıtekl~lerin veıikalariyle Toprak Mahıulleri Ofiaine ya tahıen ve ya
bildrr:ı ıl~ ~0-5-939 tarihine kadar müracaat etmeleri ve çalıtma tartlarını 

elerı ılin olunur. 1690 

... 

Tatlı su taşıma ilônı 
~nkara lnhi l B ""d"" ı- " d aar ar aımu ur uiun en ı 

Y
a Altağıda adları yazılı olan tuzla idarelerinin 1939 malt yıl~ ıu taııma ihti-
ç arının tem· · . .. . rnuvakk ını şartnamesıne gore ayrı ayrı ilcnı . pazarlığa konulmuş ve 
A k at teminat paralan da hizalarında gösterilmittir. 

la çı pazarlığın 15-5-1939 tarihinde pazartesi günil aaat 15 de mahallt tuz -
memurluklarında yapılacağı ilan olunur. (1588) 11552 

Boncuk 
beraberdir 

Taytak 
beraberdir 

Tuzlanın 
adı 

Akça koyunlu 
Ali baba 
Çoğu 
Çankırı 
Keçeç 
Sarıkaya 
Sekili 
Yerli 

Geçen seneki Muvakkat 
aylık ihale Bu 1eneld aylık teminat 

bedeli muhammen bedeli bedel 
Lira kuruş Lira kurut Lira kuru§ 

12 
4 
6 

10 
20 
4 

26 
8 

50 
95 
50 

90 

12 
8 
6 

10 
20 

4 
26 

12 

50 

90 

11 25 
4 45 
5 85 
g 

18 
4 41 

23 40 
6 90 

11551 

A~! "!! "~~~-~!pli~d~~acak 
Muvakkat 
teminatı İhale İhale 
Lira K. ıckli tarihi 

Cinsi Miktarı Tutarı 
Kilo Lira 

Karaman eti 400oo 21200 1590 00 kapalı) 30 Mayıı 1939 sah 
Kuzu eti 2000 ) saat l~,30 
Sömikok kömUrU 1200 T 900 67 50 ,, ) ,, .. ,, 

on 3120() t 11 d 1 - Ankara Niimune H 2340 00 ,, ,, aaa c 
darlariyle tutarı ve k aıtaneıinin 1939 mali yılına ait et ve kömür mik-

muva kat k . . .. 
terilmiıtir. İsteklilerin 2490 la arantııi ve ıhale tarih ve saati yukarda gos-
ları teklif mektuplarını belli ~~lı kanunun tarifatı daireıinde huırhyacak 
Nümune Haıtan 

1
• d .. gun ııaatten bir uat evveline kadar Ankara 

e ın e mutcıekkil k . • 
2 - Şartnameleri görmek istiyen~ıyona vennelerı: . 

nesi idaresine tstanbul'da S hh r her gUn Ankara da Nilmune hasta· 
rebilirler (l670) ı at ve İçtlmat Muavenet Müdürlüğünde gö-

. ll7SO 

ULUS 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. = --
§ Şoförlerin ve hususi otomobil ~ 
§ kullananların nazarı dikkatine ~ 
~ ~ - -
~ Belediye Reisliğinden : § 
- -:= Şehir içinde bütün otomobiller için teıbit edilmit olan § = azami sür'at 40 kilometredir. = - -= -=: Bunun haricinde hareket edenlerin ebliyetnameleri geri =: = alınacaktır. (1788) 11761 =: 
~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllllllllllllllllllllllllllll~ 

Bir sene müddetle kiraya verilecek 
gayri menkuller 

Ankara Belediyesinden : 
Senelik Mu. 

Dükkan İcarı Teminat 

Hal No: 

Saman pazarı 

Koyun pazarı 

1 
2 
3 .. 
s 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

1200 
250 
500 
700 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
600 
500 

15 600 
16 2 dük. 1000 
17 600 
18 500 
19 600 
20 500 
21 600 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

30 
4 
6 

14 
16 
18 
20 

22 
24 
26 

7 
12/ 2 
38 

500 
700 
500 
700 
600 
700 
600 
700 

600 
400 
500 
500 
500 
500 
500 

600 
600 
710 

90 
18,75 
37,SO 
52,50 
37,50 
37,SO 
37,50 
37,SO 
37,50 
37,SO 
37,SO 
37,50 
45 
37,50 
45 
15 
45 
37,50 
45 
37,50 
45 
37,SO 
52,50 
37,50 
52,50 
45 
52,50 
45 
52,50 

45 
30 
37,50 
37,50 
37,50 
37,50 
37,50 

~s 

45 
53,25 
97,50 
60 
22,50 

9 

Dükkan 

Hal No: 31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

Senelik 
İcarı 

700 
600 
800 
600 
800 
650 
800 
650 
800 
650 
900 
650 
900 
650 

45 900 
46 650 
47 900 
48 650 
49 900 
50 650 
51 960 
52 500 
54 500 
55 800 
63 400 
65 1500 
10/l 500 
10/2 400 
10 Mükcr. 500 

Depo 3 
Bcntdercsi depo 

300 
96 
96 
84 
72 
75 
48 

, . ' { 

Yenihayat mektebi 
çivarı 

İlta1yon 
Hapishane civan 

60 
60 

540 
200 
200 
200 
200 

Mu. 
Teminat 

52,50 
45 
60 
45 
60 
48,75 
60 
48,75 
60 
48,75 
67,SO 
48,75 
67,50 
48.75 
67,50 
48,75 
67,50 
48,75 
67,50 
48,75 
72 
37,50 
37,50 
60 
30 

112,50 
42,SO 
30 
42,50 

22,50 
7,.50 
7,SO 
7 
6 
6 
3,75 ' 

4,50 
4..SO 

40,50 
ıs 

ıs 

15 
u 

Saraçlar 
Ulucanlar 
Atpazarı 

4 
196 
40 

1300 
800 
150 
120 
100 
100 

8,50 Atıf bey M. Depo 
7,50 

48 
48 

4 
4 

Paşabah~e 
Hükümet 
caddesi 

Anafartalar 

Han ardı 
deposu 

2,4 
89 
91 
93 

7 

2775 

2820 
1026 
1550 
1000 

180 

208,50 

211,50 
77 

116,25 
75 

13,50 

Hapiıhane çivarı 

depo 200 

750 
Hallaç Mahmut ardiye 30 
Şükriye mahallesi 120 
Yenişehir Kömür de: 300 

300 
.. 

15 

56,25 
2,25 
9 

22,50 
22,50 

300 22,50 
1 - Yukarda 1emt ve numara ve bir senelik icar bedelile muvakkat te

minatları gösterilen gayri menkullerin 1 haziran 939 tarihinden itibaren ki
raya verilmek üzere on beş gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. 

2 - Şartnamesini görmek isti yenlerin her gün yazı itleri kalemine ve 
isteklilerin de 29-5-939 pazartesi gUnü ıaaat onda Belediye Encümenine mü-

racaatları. (1786) 11760 

Sahhk ahşap hane ankazı 
Ankara Belediyesinden : 

Cinsi Mahallesi Ada Parıcl 
Muhammen B. Muvakkat teminatı 

Lira Ku. Lira Ku. 

------ --
Ahşap hane Duatcpe 288 2 35 00 2 63 

Yukarda muhammen bedeli yazılı ahşap hane enkazı arttırma suretiyle 
satılacaktır. İhalesi 26 -V-939 cuma gUnü saat 15 de yapılacaktır. Taliple -
rin imar müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları. (1751) 11752 

Vilôyetler 

HükUmel koaajı yaptullaak 
Balıkesir Vilayeti Nafıa Müdür-

lüğünden : ' 
1 - Balıkesir Hükümct konağı ad

liye kısmının inşaatı kapalı zarf ile 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Yaptırılacak iş, 65119 lira 76 
kuruşluk heyeti umumiye keşfinin 
56936 lira 50 kuruıluk kısmıdır. 

3 - Bu işe ait enak: 
A - Projeler, 
B - Fiat Bordrosu, mesaha cetve

li, keşif hülasa cetveli, 
C - Fenni ve hususi şartname. 
D - Bayındırlık işleri genel şart -

namesi, 
olup istiyenlcr bu evrakı her gün 

Balıkesir vilayeti Nafıa Müdürlü -
ğündc görebilirler. 

4 - Eksiltme 15-5-939 cuma günü 
uat ıs de Bahke1ir hülriimet kona· 
ğında Nafıa Müdürlüğünde tcıekkül 
edecek Nafıa Eksiltme komiıyonu hu 
zurunda yapılacaktır. 

5 - htcklilerin bu ite ait 4097 lira 
98 kurutluk muvakkat teminat Mal
sandığına yatırdıklarına dair makbuz 
ve pyanı kabul Banka mektubu ile 
ihaleden en 10n ackiz gün evci asga
ri 70 bin liralık yapı itini bir defada 
baıardıklarına dair referanılariyle 

Balıkeıir valiliğine müracaat ederek 
alacakları ehliyet vesikasını ve tica
ret odası vcsikalannı 2490 No. 1ı ka· 
nunun tarifi eri dairesinde hazırlıya · 

rak eksiltme lromiıyonuna müracaat
ları lüzumu ilan olunur. (2909-1591) 

11557 

-11-

2 - 1steklilcr bu işe ait şartname, 
proje ve sair evrakı bila bedel An
karada dahiliye vekaleti belediyeler i· 
mar heyeti fen şefliğinden veya Adı 
yaman belediyesinden alabilirler. 

3 - İhale 28. Mayıs 1939 tarihine 
rastlayan pazartesi günü saat on birde 
Adıyaman belediyesinde toplanacak 
eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı teminat veya 
vesaiki ihale gün ve saatine kadar ko
misyon reisliğine teslim etmiş olma· 
lan şarttır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun iki yüz il~ lira 
elli kuruşluk muvakkat nakdi teminat 
veya banka mektubu. 

B - Kanunun tayin ettiği vesika
lar. 

C - Kanunun dördüncü maddesi 
mucibince eksiltmeye girmiye bir ma
ni bulunmadığına dair imzalı bir mek
tup. 

D - Münakasaya ittirak edecekle
rin su işlerinde sahibi ihtisas yükıek 
mühendis veya mühendis olmaları 
ıart olduğundan isteklilerin bu husu
su tevsik eden vesikalarını teklif 
zarflariylc beraber vermeleri lazımdır. 

5 - Teklif mektupları ihale günü 
saat on bire kadar makbuz mukabilin
de komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının iadeli taahütlü olması ve 
nihayet bu saata kadar komisyona 
gelmiş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
isteyenlerin Ankara belediyeler imar 
he'yeti fen şefliğine ve Adıyaman be
lediyesine müracaat etmeleri ilin o-
lunur. 11590 

Zahire loncası yaphralacak 
Tekirdağr Vilayeti Daimi Encü- Alaıe}ııir Belediyesinden : 

meninden : Alaşehir belediyesince yaptırılacak 

ilk okul binası yaphnlacak 

Çorlu İlçesinde yeniden Ufa ettiri- olan 6935 lira 46 kuruş bedeli keıifli 
lccek 6 aınıfh ilk okulun kaftah zarf zahi:e. loncası _inş~at~.28. 4:. 939 tarihin 
usuliyle konulduğu eksiltme müddeti den. ıtıbaren yırmı gun muddctle açık 
bittiği halde talibi bulunmadı~ından eksıltrneye ko~.ul.ı:nuştur. İhale 17 .. 5. 
itbu inıaatın 17718 lira 2 lruruttan i- 939 -~r~ba gunu saat 10 da beledıye 
baret bedeli keıfi ve prto.ameleri mu- cnc~mc?ı huzurunda. y~_pılacaktır .. 1s
cibince 26. 5. 939 günü akfamına ka _ tekhlerın ~tnameyı go~k ve ı~a
dar olmak üzere bir ay pazarlık sure- hat almak. uzerc. her gun beledıyc 
tiyle eksiltmeye konmuftur. İstekli _ muhasebeıınc müracaatlan. 11591 

leri~ 1329 lira nnrnkbt temimtJariy Belediye binası incaatı 
le lrirlikte viliyet daimi encümenine :1 

müracaatları lilzuma ilin olwnır · Ala,ehir Belediyeainden : 
(3007/1610) ll600 Alatehir belediyesince yaptırılmak 

Paket taşı döşenecek ta 01an belediye binasının ss19 lira 
40 kuruı bedeli keşifli bakiye inpatı 

l~ ~~diyeainden : 28. 4. 939 tarihinden iribareıı yirmi 
Azız Akyurek bulvannın 9 Eylül gün müddetle açık eksiltmeye konul

meydanmdan itibaren 1396 1ayı~ so - muıtur. İhale 17. 5. 939 çarpmba gü
k~a kadar olan )namında paket tq · nü uat l ı de belediye encümeni Jıu -
lanyle 3200 metre murabbmncla yeni- zuranda yapılacaktır. lateldilerin prt 
dea .. me yapbn1- lıeprriibcn - nameyi görmek ve izahat almak Wıere 
diS&ktcki lrqif ft flll'tDamaİ ftÇlıile her gün belediye muhaaebeaine mü • 
kapalı arfla ebiJtmeye komalmuftur. racaatları. 11592 
Muhmnmen bedeli 16400 lira &lup iha
leai 23. 5. 939 salı günü aaat 17 dedir. 
2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde 
h~ırlanmıt teklif mektupları ihale gü 
nu uamf saat 16 ya kadar encümende 
riyasete verilir. Muvakkat teminatı 
1230 liradır. (1542/1729) 11715 

Ekmek münakasası 
Eakitelıir C. Miiddei Ummnili

ğiaclen : 
Ealritehir Ceza evindeki mevkuf 'ft 

mabk\imlara 1 Haziran 939 tarihin -
den mali 1ene aonu olan 31 Mayıı 939 
günüiie bdar beheri (960) gram iti
bariyle verilecek ekmek günde asgari 
(150) azami (200) adet olmak üzere 
kapalı zarf usulile 5. 5. 939 gününden 
itibaren ekailtmeye konulmuttur. İha
le 24. S. 939 saat (16) da Eakişcbir 

C. Müddciumumiliğinde müteşekkil 

komisyonda yapılacaktır. Muvakkat 
teminat miktarı (486) liradır. Talip 
olanların teklif mektuplarını yukari
da gösterilen saatten bir saat eveline 
kadar komisyona Yerilmesi lizımdır. 

Nakit kabul edilmez naktin mal san 
dığına yatırıJmıt olması ve malı:bu -
zun ve yahut banka melctubunun arrı 
bir zarfa konarak teklif mektubunu 
havi olan zarfla birlikte diğer bir zar. 
fa konularak komisyona saat (15) e 

Şellir haritası yaplınlam 
Aksaray Belediye Riyasetinden& 

1 - Kasabamızın Nafıa vekaletin
den tasdikli hali hazır hartasına naza-
ran mcskiln kısım 330 hektarının müs
takbel imar planı kapalı zarf uıuliy
le münakasaya vaz edilmittir. 

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

İhalenin ertesi günü bu miktar bir 
miıli daha arttırılacaktır. 

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

4 - İstekliler bu huıuıtaki prtna
meyi Abaray belediysinden bedelsiz 
alırlar isteyenlerin adreslerine gönde-
rilir. . 

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

iç işler Bakanlığı 

.J l il llll lll l il l l l l lll llll l llll llll l l l llll l lll l lll 11111111111111111111111111111111 ~ kadar verilmesi lazımdır. Şartnameyi 
: : görmek iıteyenlcrin ceza evine müra-

T akeometrik Harita 

ald1rılaca k - -
~ Umumt Heyet ~ ... ~;~·~~~;;";~bası·,~";, 
- -§ f k lôd • t• 5 depolu kompresör ıhnacak = ev a e 1 ç 1ma1 = Zcmpld:k Belediyuinden : : A k R • 1 : ' Belediyemize alınacak bir arozöz : n ara Barosu eıs iğinden : : pompaaı ue bir depolu kompresöre 
: : teklif yapılmak için müddet 23. 5. 939 

§ 18 Mayıı 1939 peqembe günü saat 14 de Aclliye IU'&JID- : tarihine kadar uzatılmııtır. 
: daki Baro odasında qağıda ruz:namede yuıb maddelerin : (l787) 11762 

: müzakereıi ve bir karara bağlanması için Baro Umumi : ------------
: Heyetinin fevkalade olarak içtimaa çain)muuia Baro lda- § 
: re meclisince karar verilmittir. : 
: Mezkur gün ve ıaatte T 91ekkül niaabmm olmaması ha- : 
: linde ikinci içtima 27 mayıı 1939 cumartesi tünü taat 9,30 § 
: da aynı yerde yapılacaktır. : 
: Baromuzda kayıtlı Avukat arbclqlann toplantıda ha· : 
: zır bulunmaları rica olunur. Baro Reiıi : 
: RUZNAME: : -: 1 - Meslek itlerine ait tekliflerden tarife projesi hak- : 
: kmda idare mecliai raporu : 
E 2 - Baro idare meclisine üç ihtiyat banın seçilmesi : = ım ~ 
._11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,. 

Kazalar 

Adıy111111 bsalluı sa projesi 

tanzimi ip eblhnmi 
Adıyaman Belecli7..mden : 
Adıyaman kuabuı içme ıuyu etUt 

ve projelerinin tanzimi iti pazarlıkla 
eksiltmeye konulmuıtur. 

1 - İtin muhammen bedeli (2700) 
liradır. 

Dahiliye Vekaletinden ı 

Çorlu kasabasının 330 hektarlık kıs 
mın hali hazır hartalariylc bunu mu
hat 170 hektarlık kısmı ile 500 hekta· 
ra varan sahanın yalnız 1/4000 mik
yaah münbanili takeomctrik hartası

nın yeniden alımı iti kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye çıkarılmııtır. 

İtin maktu bedeli 7500 liradır. 
Eksiltme 29. Mayıs 939 pazartesi 

günü aaat 15 te Kırlareli belediye da
iresinde toplanacak belediye eksiltme 
komiıyonunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 562.5 liradır. 
. Ekıiltmeye İ§tirak edecekler vak -
tinde belediyeler imar heyeti fen şef
liğinden ittirak vesikası alarak teklif 
mektuplarına koymaları lizımdır. 

Şartnameler p~ıız olarak Ankara
da imar heyeti fen şefliğinden o1e Çor 
lu belediyesinden alınabilir. Teklifle
rin tayin edilen günde saat 14 de ka
dar Çorlu belediye reisliğine verilmiş 
veya posta ile bu aaata kadar gönde
rilmit olması lizımdır. (1693) 11748 



MÜESSESAT VE İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİNE 
BETON TULUMBALARI 

SULU VE KURU BETON HARÇLARINI 200 METRE UFKi VE 35 METRE IRTIF AA ÇIKARAN "BETON TULUMBALAR" 

İnşaatta sürat Azami tasarruf 

Harem tulumbaya clökü.liiai Harem Şandı· veve --ki -s- ( ,, ,, ....... Harcın pndiyede dökülütü 
Otto Kaiser K. G. mamulatı - Türkiye y91ine aatıı Vekili: 

"T 1 TAŞ 11 ticaret Türk Anonim Şirketi 
kıkara: KOçak Han, Ulus Meyclam. Telf: 2305.- 2338 - P. K. 196. Telı: TITAŞ latan bul: T q Han, Bahçelcapı • T elf: 23249 - 23271 - P. K. 448 - Telı: TIT AŞ 

VEBOLİT 
Şüpheli 1a Filtreleri ve Kireçli acı-. taafiye cihazlan 

V E B O L i T Ltd. Sti. 
llerked • Galata. BWOr M>kak No. 7-9 Tel: 44507 

C. A b ı • Ankara Banblar cacfdeıi No. 22, Tel: 2681 
ııı1U e erı l.anir llimar Kemalettin c. No. 15, Tel : 2365 7028 

Kirahk yazıhane dairesi 
Ulus Meydanmda Koçak Hanında 10D katta üç veya dört 

odalı tam konforlu bir daire kiralıktır. Telefon: 2305 

B UZ SAT 1Ş1 1111111111111~ 
- emıl ıre ane n emsali müeue- = 
§ selen menba ıuyundan yapılmıı 15 kiloluk temiz buzun § 
E: beher kalıbı 5 

~ 25 Kuruşa satılmaktadır. ~ - -- -- -- -:i Orman Çiftlifi Bira fabrikası ile Ankara acentemiz Ka- 5 
5 laç kardetlere müracaat eclilmeai rica olunur. Tel: 1451 5 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

MOZAYIK 

* Marka 
Satıp yeni çıktı. Hallı beyu mer

merdendir. Her buıulta piyasadaki 
mozayiklara faiktir. Nilmunelerini 
görmeden mozayik a1maınanız men • 
faatiniz iaıbıdır. İltenilen numara ve 
tabii renkleri de vardir. 

Toptan aatıı yeri: flheyin Orak 
Telefon: 2078 

Pettkende aatıı yeri: Huan Bal-
duclalr Telefon: 1423 1571 
..111111111111111111111111111111111111111 .. - -S Uç ARKADAŞ S - -: R. Taylor - F. Tone - M. : - ~ . -: .montromen : - -.,11111111111111111111111111111111111111~ 

Ya11 hesap ve teksir 
makinelerinizi 

Daktilo Kursu tamir bürosuna ta
mir ettirinis. Memurlar Kooperatifi 
üıtiinde kat 1 Tel: 3714 1707 

ULU 8 - 20. inci 71L - No: 1313 

lmtlyaa llhibl 
Nmwttia Kimil SUNER 

Umumi nqrlyatı idare eden 

Yazı lfleri MBdUrtı 
Mtimtu Faili FENiK 

Toptan n perakende aabf yeri: lltanhul Sultanhamam 
Ha.meli bey ıeçidi No. 48 • 58 Tel: 21295 7047 

Muhtelif boya malzemesi ahnacak 
D. D. Yollan S.tm Alma KomiaJODundan ı 

İıiın. miktar ve muhammen bedelleri ile muvakkat teminatlan qafı .. 
yazılı olan 3 liıte muhteviyatı muhtelif boya malzemem 1-6-1939 peqembe 
ıünU 1Ut 15,30 dan itibaren sıra ile kapalı zarf uıulU ile Ankara'da idare 
binuında aatın alınacaktır. 

Bu ite girmek iıtiyenlerin qalıda hizalarında yazılı muvakkat teminat 
ile kanunun tayfn ettiii vesikaları ve tekliflerini aynı cUn ... t 14,30 aka
dar komiıyon Reiıliiine vermeleri lhımclır. 

Şartnameler paraıız olarak Ankara'da malzeme dairealnden, ea,-... 
ta'da teaellilm ve sevk teflitinden. daptılacaktır. (1687) 

:Muhammen Muvakkat 
Miktarı bedel teminat 

No. tami Kg. Lira Lira 

1 Muhtelif toz boya ve Uıtübeçler 
(10 kalem) 

İMREN Lokantasında POGANI 
UWS Ba-...i ANKARA 

Matbu mtdlrl ı AD Rru BASKAN 
2 Neft yalı 
3 Vernikler n Sikatif 

93.000 
30.000 
27.000 

13075 
12750 
17445 

--956,25 
1308,38 

11758 
Macar Oıkatrumda 

YENi SiNEMALAR sus 
BU GUN BU GECE 

.Ayaklanna bUtUn ıönWleri takan, 
nep'lerine bütün bayatlan bailı
yan ve danalariyle cihanı çıldırtan 

'" kanatlı çift adını tapyan 
Frecl Aataire • Ginı• Rosen 

in en aon pbeeerl~ 

U(AN YALSLAR 

HALK 
BU GUN BU GECE 
İki büyük film birden 

1 - Çöl kızı Cemile 
:ramamen türkçe aözlU ve 

prk mu8ikili 

BU GECE 
İki büyük film birden 

Türkçe sözlü 

2 • llllrıl• ~inen 
GUndU.ı: 12 ve 16 aeanılannda 2 • Kovboy kızlar 

Seanılar: fevkallde macera filmi KİT ARALAR ÇALARKEN 
14,45 - 16,45 - 18,45 - Gece 21 de Seaııılar : 14,30 • 16,30 • 18,30 Gece 14 ve 16 aeanılırında 
numaralı yerlerinizi ıöndüzden 21 de, 12,15 de ucuz Halk matinesi Lorel - Hardi Faka Baımu 

tedarik edinis Svlttifimlz zamanlar 12 aeanıı temllitlıdır 
: u:anr:::nn::c::::=:n:c:::n;qcfllUIOOCJLIJJ F p 5U': Of J ıı:ı:rı JGPft F F 

Yeni Sinemada Varyete numaralarında: JULIA REYES allatlar toplmuakta :Ctevam e,diyor 
Aynca: Her akpm .aryete proarmmnda: Akrolıat Yıldaslar ROSlTA veALEXENDRE fevkallde numaralar 


