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Ulus Basım.evi 
Çankırı Caddesi, Ankara 

Telgraf: Ulus· Ankara -----TELEFON 

İmtiyaz Sahibi 1144 
Başmuharrirlik 1371 
Yazı Müdürlüğü 1062-1063 
Matbaa Müdürlüğü 1061 
t d a r e 1064 

BUGÜN · 

Çocuk ilôvemiz 

ADiMi% ANDIMl'ZC>IR. 7 inci ve 8 inci sayfalarımızda 

Sulh, müdafaa ve emniyet beraberliğinde İngiltere ile yanyana yürüyeceğiA 
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• 
T ork. lngiliz müşterek beyannames: 

Büyük Millet Meclisinde ittifakla kabul edildi 

Başvekilimizin beyanab 
Dr. Relik Saydam ~ok mühim bir nutukla 
beyannameyi ve dış politikamızı anlattı 

Başvekilimizin beyanatl sürekli alkışlarla karşllandı 
Bu beyannameyi 

cereyan eden kati 
iki hükumet arasında 
ve devamlı taahhütler 

müzak.ereleri 
takip edecektir 

Dünkü 
tarihi 
ka:rar __ , 

F. R. ~TAY. 

Dün ''Türli • lngiliz müşterek 
beyannamesi" Kamutay' da sayın 
Baş.bakanımız doktor Refik Say
dam ve Avam Kamarasında Baı· 
vekil Mister Çemberleyn tara
fından okunmuştur. Bu beyan
nameyi uzun müddetli bir mua
hede takip edecektir. 

Hedef sudur: Sulh ve emniyet 
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Kamutay_'ın B. Abdülhalik Renda'nın reisliğinde mümkün mertebe uzak bulundurmak ve Avrupa'da 
y_aptığı ikinci celse, a ıldığı zaman, riyaset makamı ve bütün dünyada baş gösteren ihtilaflar önünde sulh
bükümetin b~yana ı olduğu/lll lnldir.7dŞ e Başveki- perver sl ase't\mifln aamimt b14 tezahUrU ulan bita -
limiz doktor Refik Saydam "milletleri harbin feci raflığı muhafaza etmek cümhuriyet hükümeti için 
akıbetinden masun bulundurmak maksadını güden bir esas siyaseti teşkil etmekte bulunuyordu. Fakat ha
sulh, müdafaa ve emniyet beraberliğinde lngfltere ile disatın Balkan yarımadasına intikal etmesi ve Akde
yanyana yürümek ve yer almak için millet vekilleri- niz emniyetinin milli hayatımızda kendisini yeniden 
nin müsaade ve tasvibini istiyen,, aşağıdaki çok mü - hissettirmesi anından itibaren hükümetiniz, kendisini 
him beyanatta bulunmuşlardır. Beyanat sık sık sürek- ciddi bir milli emniyet meselesi karşısında bulmuş ve 
Ji alkışlarla kesilmiştir. bu emniyeti tehlikeli tesadüflere maruz bırakmaksı-

Muhterem Başvekilimizin beyanatı, radyo ile bü - zın lakayt ve bitaraf bir vaziyette bulunmanın müm
tün dü'nyaya verilmiş ve Kamutay'ın kordiplomatik kün olamıyacağı kanaatına varmıştır. (Bravo sesleri). 
ve dinleyici localarını dolduran kesif bir kalabalık 
tarafından alaka ile dinlenmiştir. 
Beyanatın tam metni şudur: 
"- Muhterem arkadaşlarım; 
Avrupa'daki siyasi ve askeri vekayiin, son zaman

larda, ne yolda ve ne süratle inkişaf etmiş olduğuma
lUmunuzdur. 

Dünya sulhunun büyük ve kanlı vakayi ile halel -
dar olmaması, idare mesuliyetini ellerinde tutan dev
let adamları için en mühim ve en dikkate değer mev
zuu teşkil ediyor. 

Memleketimizi, yarının tehlikeli hadisatından 
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Müsavi bir Akdeniz nizamı .. 

Malumunuzdur ki Akdeniz.de bütün alaka
dar devletlerin biribirine karşı emniyet içinde 
bulunarak ve bu denizi müşterek bir vatan sa
yarak onun müsavi nimetlerinden hepimizin 
müstefit· olmasını daimi olarak temenni etmi
şizdir. Hiç bir alakadar devleti hakkı olduğu 
istifadeden cnahrum etmiyen, fakat hiç bir he
gemonya hevesine imkan bırakmıyan bir Ak
deniz nizamı bizim daima göz önünde tuttuğu-

(Sonu 5 inci sayfada) 

AVAM KAMARASINDA -

Başvekilimizin beyanname hak
kındaki izahlarını dinlemit ve 
okumuş olanlara bu makalemiz
le yeni bir şey öğretmek iddia
sında bulunmuyoruz. Nutuk, her 
türlü tereddüdü bertaraf edecek 
ve hiç bir kötücül tefsire müsaa
de etmiyecek kadar açık ve et
raflıdır. Türkiye ile Büyük Bri -
tanya, bir tehlike hali karşısın· 
da, kendi hayati menfaatleri ile 
iştirak arzeden sulh nizamını 
müdafaa etmek için birleşmekte
dirler. Bu müdafaa meselesinde 
hiç bir hanşçı devlet bitaraflık, 
Yani vazifesizlik iddia edemez: 
müdafaası için, daha evelden, 
sarih ve kati fedakarlık karan 
verilmemiş olan barışçılık usul
leri iflas etmittir. 

Türkiye ve Büyük Britanya 
~ü~ümetlerinin bu elbirliği, iki- , 
aının de eskidenberi bilinmekte 
olan emniyet politikasının, yeni 
tartlara intibak eden, tabii bir 

ı~evaını telakki edilmek lazımge· 

İngiliz Başvekili Türk 
İngiliz beyannamesine 
dair izahlarda bulundu 

1 inönü ile Poloitya 
Cüm·hurreisi 

arasında telgraflar 
Ankara, 12 a.a. - Polonya milli bay

ramı münasebetiyle aşağıdaki telgraf
lar teati edilmiştir. 

Ekselans lgnacy Mascicki 
Polonya Reisicümhuru 

Varşova 

ır. 

! ek taraflı veya karşılıklı te
~ınarlar. ve yahut ittifaklar dev
m ~~k"h·ıye .kadar, tecrübe edil-

e 1 ıç hır sulh tedbiri kal-
mamıştır N M·ıı . . 
n ·1 • • d. e ı etler Cemıyetı-n ıçın eki .. .. 
ne de 'kT umuını muzakereler, 
l .~ 1 1 veya dörtlü konferans-
ar muspet n t• • • . 

h h e ıce verebıldı. Nı
ayet arışçılık h . l . . 

k b d , ayatıyet erını 
ay ~ len. milletlerin miskinlik 

ve acız erıne hami d.l v b 
ı e ı mege aş-
anmışhr. Milletler Ih k · l . , su u anca 
emnıyet erı kadar d'kl . . . sev ı erım 
ıspat etmek mevkiind d' 1 B. 
f . . l e ır er. Jr 
ransız şaırı: " atila~ ya . d" 

1 d h gı ıyor-
ar ı, arbe tesadüf ett ' I f d _ . t' T ı er.,, e 
mış ı. ecavüz fikrin"ı d d 

k ur ura-
ca olan başlıca amil t .. 
t hl.k . .. , ecavuz 
e ı esme maruz buluna l 

k d. h" . I n arın, 
en ı urıyet erini müdafaa hu-

susundaki sarsılmaz mukavemet 
ve mücadele iradelerinden iba
rettir. Bu iradeler karşılıklı teah-

(Sonu 9 uncu sayfada) 

Londra, 12 a.a. - Başvekil B . Çemberleyn, bugün Avam Ka
marasında beyanatta bulunarak Büyük Britanya ile Türkiye hü -
kümetleri arasında sıkı istişarenin ve aralarında cereyan eden ve 
halen devam etmekte bulunan müzakerelerin görüşlerindeki mu
tat birliği tebarüz ettirdiğini bildirmiştir. 

!ki hükümet yakında, kendi milli 
emniyetlerinin nefine olarak karşılık
lı taahhütleri tazammun edecek uzun 
müddetli nihai bir anlaşma aktede -
ceklerdir. Bu nihai anlaşmanın akdine 
intizaren iki hükümet, vuku bulacak 
bir tecavüz hareketinin Akdeniz mın -
takasında bir harbe saik olması halin -
de yekdiğeriyle bilfiil işbirliği yap -
mıya ve yedi iktidarlarınd~ .b~l~~ar; 
bütün yardım ve müzaharetı bırıbırıne 
göstermiye hazır bulunduklarını be · 
yan ederler. <?erek bu beyan.at ~e ge • 
rek derpiş edılen anlaşma hıç bır dev
let aleyhine müteveccih değildir. An
cak lüzumu takdirinde !ngiltere'ye ve 
Türkiye'ye karşılıklı bir yardıı:ı ~.e 
müzaharet teminine matuftur. İkı hu
kümet, nihai anlaşmanın ikmalinden 
evet bazı meselelerin halen devam et
mekte olan daha derin bir tetkika ihti-

(Sonu 9 uncu sayfada) lngiliz Ba§vekili B. Çe.mberleyn 

Polonya mim bayramı münasebetiy
le ekselanslarına hararetli tebrikleri -
mi ve şahst saadetleri ve asil leh mil • 
Jetinin refahı hakkındaki samimi te -
mennilerimi arzederim. 

!SMET!NÖNÜ 
3 mayıs bayramı münasebetiyle ek· 

selansları tarafından izhar buyuru/an 
nazikane temenni ve tebriklerden do -
layı çok mütehassis olarak hararetli 
teşekkürlerimin kabulünü rica ede • 
rim. 

!GNACY MASC!CKL 

Alman - İtalyan 

askeri ittifakı 

Berlin, 12 a.a. - Kont Ciano
nun alman • İtalyan askeri ittifa
kını imza etmek üzere 20 mayıs
ta Berlin' e geleceği öğrenilmiı · 
tir. 

\ 

ı 

~ ., 

Ba§vekilimiz doktor Relik Saydam nutkunu söylerken 

Müşterek beyannam ,,, 

Gerek beyanat ve gerek derpiş edilen anlaım 

hi( bir memleket aleyhine müteveccih değild 

Dün Büyük Millet Meclisinde BaşvekiJimiz tarafında 
okunan Türkiye - İngiltere müşterek beyannamesinin me 
ni aynen şudur: 

1- Türkiye ve Büyük Britanya Hükümetleri, birbirleriyl 
sıkı bir istİ§arede bulunmuşlardır. Aralarında cerey 
eden ve halen devam etmekte bulunan müzakerele 
görüşlerindeki mutat birliği tebarüz ettirmiştir. 

2- lki devletin, kendi milli emniyetleri nel'ine olara 
kar§ılıklı teahhütleri tazammun edecek uzun müdde 
li nihai bir anl"§ma akdetmeleri tekarrür etmiştir. 

3-Bu nihai anl"§manın akdine intizaren, Türkiye Hük. 
meti ve Büyük Britanya Hükiimeti, vuku bulacak b 
tecavüz hareketinin Akdeniz mıntakasında bir harb 
saik olması halinde yekdiğeriyle bilfiil işbirliği yapm 
ğa ve yediiktidarlarında bulunan bütün yardım ve m ' 
zahereti biribirlerine göstermeğe hazrr bulunduklar 
nı beyan ederler. 

4- Gerek beyanat ve gerek derpiş edilen anlaşma hiç b 
memleket aleyhine .müteveccih değildir. Ancak lüz 
mu tahakkuk ettiği takdirde Türkiye'ye ve Büyük B 
tanya'ya karşılıklı bir yardım ve müzaheret temini 
matuftur. 

5 - Nihai anlaşmanın ikmalinden evvel, karşılıklı tea 
hütlerin mevkiiliile geçmesini icabettirecek şartları 
daha sarih bir surette tayini de dahil olmak üzere, b 
meselelerin daha derin bir tetkike ihtiyaç gösterdi 
her iki hükümetçe kabul edilmektedir. Bu tetkik h 
len devam etmektedir. 

6 - iki hükümet Balkanlarda emniyetin teessiisünü temi 
etmek lüzumunu dahi tasdik ederler ve bu gayeyi 
seri bir surette istihsal için müsavere halindedirler. 

7 - .Şurası muharrerdir ki, yukarda zikredilmi,; olan h 
kümler ihi hükümetten herfvms;!i biri.,,;n. srrlhun t,.Jnı 
yes•ndeki umumi menlaat il?tizasından nfoMI. ,1; ;; 

hühümetlerle anl~malar akdetmesine mani değildi 

Devlet Demiryolları 
bütcesi kabul edildi 

..::. 

Muhabere ve münakale Vekili 
Ali Çetinkaya izahat verdi 

Dün Büyük Millet Meclisi ille akdettiği celsede Devlet D 
yolları bütçesini kabul etmiş ve B. Ali Çetinkaya izahat ver 
Bu husustaki tafsilat 9 uncu sayf amızdadır. 



İnsan Ye kiiltür : 

TOrkiyenin dünya barışındaki 
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Sıhiye'de 
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Ankaragücü - Demirspor 

13-5- 1939 

Dıı ticaretimiz 
lllrlnı he11plır1 bakiyeleri YI 

kredili lthalita ah l11hllüller 

payı ve yen Manisa doğumevi nisaiye mütehu-
1111 Dr. Etem Seçkin Antalya memle
ket haıtaneal nisaiye mütehaııaılığı -

Dlllldi karar •e 'b-u ifade;re ne de tecadz ettinnek ni eti ._1 .. na. Fatih eaJd belediye tabibi Dr •• lr
aevkeclen hükümet beyannameai. meclifini, anlamı;ran kaın!:ı mıdır? fan. T~r.gay S~un merkez beledıye 
Tirld:re Cfimhuri;reti tarafmdan, Politikamız •• cihan milletleri ile tabıplıfın~, Kü~ya memleke.t haa -
kurulutandanberi, takip eclilmit po- komtu mili ti daki ahlik taneai eı~ı operatorü Dr. Cemal Ural 
litikanm tabii mantıki •e kuvetli ..... -;... .. e er arum ahlA 1r Kırklarelı memleket haataneai baıta-
blr tecellisidir ' bguo. ~umd us ••k muqeb rek td -~.=;!:"'til'.'z bip ve operatörHllUne, Eceabat hükU-

Bugün milli küme maçı İçin 
stadyomda karşılaııyorlar 

Tllrldye Climhuriyet Merku banbllll
dan alınan hesap hülhalarma &tire 6-5-1939 
tarihindeki klirins beuplan baki7elerL 

C E..TV EL ı 1 
Tlrii" Cüınlıuriyet • ırlı .. baaasın
dlii lıllriq b~pl•rz bolfhı tui~eleri 

Memleket Miktar T. L. 

Belçika 
Çekoılovak7a 
Finlandiya 
Fransa 
Holanda 
İnsiltere 
tıJ>Ul7& 
İlveç 

837.500 
S.463.100 

731.500 
UOl.IOO 

709.100 
11.131.400 

270.700 
1.114.IOO 

126.000 
l.927.800 
1.278.700 

694.800 
106.500 
731.100 
416.900 
ıauoo 

• - ar açı ve u a ar~ • t b'b' 
Tirtü:re Cümlaariyeti, nuıl bir .._ a•l·-:rıp ._._ .._ at bir me ~ ~ ı Dr. Safa Edalı Çepne H. 

tuila Wilelidir? hanket beld_.delil, bmaa tabiplığıne, Tıp faktllteal 1931 mezu-
Milli küme maçlannın en hararetli aünlerini yqıyoruz. BUIÜn 

FenethaJace lmnir'de Ateppor'la brpl&fll'bn Anbra'da ela An-
Tirki7e CümhuriJeti, 0-..nlı la:rıp W.. airiitte, kawtte, poli-::: nu Dr .. C~~ Anman İıparta beledi

lmparatorluiunun tufiyeaini kabul kada •• karanla :ralda .... kta, İl&- ye ta~ıplığlne, M~aı memle~ hu-
fabt tirk milletinin tufi•eaini bet man'f t tt taneaı eıki battabıp ve operatrü Dr. 

karaaiicü •• deminpor oynıyac•ldanlır. • 
Anbralılann at yanılanm rahatça seyredebilmelerini temin 

maluadiyle buaüne alınan bu maç 1aat 16.30 da 19 mayıs ttadyo
munda yapılacaktır. 

laviçn 
ttaı,. 
Macariıtan 
No"eç 
Roman)'& 

1 •e e meYCU ur. H F hmi B M ' 
nclded .. tirk millet ordulannm, Türk milletinin ıalh ıöriifü, ego- b'. ı·!a M ap.~an ar:ı beledıye ~: 
tirk milli kı:rammm ve bualan ida- yiatp'clir. Fakat bu eao:rizm, uaa- Dıp ıNa:~~-enSeız:. mer

11
ez .H.betabı~ı 

n etmit olan Atatürk'üa eMrldir. ri hacldine lndiribnittir. BGtün İatilc· r. :u~•WAA ıuem enı.n ledi-
s. s. c. ı. 
Yasoalavn 
YUDllllatua ' Bir tarih .tenemui defil, tam, lülere Mlrmetlıinz. Bütün komtU- Y~ tabiplıilne. Emıenak .eski H. tabl-

miiatakil •e reel bir tarihi batandır. larmusla doatuz a-t.. d" mil bı Dr. Nazım Unal Menın merkez H. 
Tlrld:re Cimhuri;reti ile, ba mil· letleri De i:ri ...;..;..:: ~ya • tabipliğine, Bucak hükümet tabibi 

let, herk• ile alacak " •«ecelini caris ile teca1Jb abl~· ~ !:: Dr. ~ahaettin Kitapçı Eırefpap haa
tuli7e ederek, etrafmdald mieta- beple nefret etiDekte:ria. Ş:-hald tane11 uiıtan.lığına, 193~ yurt me~u-
ldlha milletleria ortellllda -...akil Wr l1llh söriifiimü, ittimaaa h• mili:: a.uux.·Dr. A~~~doArul E~ı~ ~· ~~ 

:rat aiımek karanm ..amittir. a. tin kabal .. ....., ecleceii ... ..ıne, ~a umevı nıaaıye a-
-..,.., daha ilk ..... 1bma tart• ~ aa ır tanı Dr. Vedia Sayguç HMeki haeta-
lan, ..... dabi ~. Mil.. • • • neıi niaaiye uiıtanlığına, Gireıun hu 
l..._la iatiklAliai ~ bir l1llh • Kim ba ~a Waimle ~~ ıual idare frenıi mücadele tabibi Dr. 
nis•- .. eartlana hirinciaiclir ue, --ıa Wzim arammclald siriit Ali Naci Duydun Giresun merkez be
t.ıkiJ:'ala dahil oldaia ~ah t • •:rarlamau, Tapıl-.. d-.ktir. Ya- lediye tabipliğine, Ankara N. haata
._._ al&kedar INhmdafu :,,:.--. ni, ~~ ..na tel•kkimis ö:rl~ b~ neli kulalı: ulatanı JDlltehmııı Dr. 
fi ............. ;rawaa komt - keairdir ki, .__ lal'eti Tirlü:re • Avni Büke Diyarbakır N. haataneli 
taldl ..met1_.. iatildilhai -:.:;.-:; nin meafaatleri ile, ~ ele in- kulak mUt~hanıabfına, Diyarbakır 
Wr tMlilrein tehdit etm.me.i ele, aanh~ ~· Wltia milleti~.--- N. haıtaneaı kulak müteha11111 Dr. 
:ra-ı fal'llana Pdaciai" belki de faatlendll'. 8isim ~ imi- Kemal Tarım Konya memleket haata· 
ıaw.tliaiclir. • lananl~ Tok clelllclir •• _._ .Wa: neai kulak mlltebaa111ılma. Yenlte-

T....,_, Balk•nl•rla alilcaclar- rıdır, ki,~ bir ..png tnlalclı hir etki hWrilmet tabibi Dr. Fatin Da
a. Balkaa ~ dahildir Bal- ....U:r ..... llnm ıoldar. laman Haydarpap N. haıtaneıi 8ahi
lralaNadar .. a. Wilpcle, ...j...ldl Din, T&ldn BG,iik Millet Mec- liye aıiıtanlığına, Marmariı hükümet 
_,....._ :ratamaktada". Etw .. Hainde.. en t..,.anaame ile iaai- tabibi Dr. Halit Aybarı İıtanbul eoa-
milledc Mrhanai bir Mp ,e. U. ....... ı•tc--•'Mla :raan1aa iııeTa- ruı silhreviye hutaneai ui•tanhğına al••-. i..ıall.nni ........... ...._ •t an ... a, elw, • mlna, • de Sorpn hlldimet tabibi Dr. Ali Kaya 
....,.ulll Wr We aeUrt--. .., .,_ tekil qnllfı mncat ııleiD-. ..._ Yozgat merkez hükümet tabipliğine, 
ednJ& h w.ı .. tMclit .,.....,.._ ;r..a- 11•ı•i. Dd-ltbdn ..... Şarköy hükümet tabibi Dr. Ragıp 
..... Wr ~ .teliJclir. T~ ic:ladeld _ ............... iclan men ~urcu Beyoğlu haataneai dahiliye a
.... elwelr, tlrk lllilletiam tok bi Mi7lk ....._ ..........._, ....-plL- ı11tanlığına, Kırklareli memleket haa
Whllli Wr .... tbr. Fakat Tiirld,.'• tm ..ua tanıtan ~lan, ralli ..ı- ~eıi battablp ve operatartl Dr. Ba
llia WWlll Wr Mkta Uha Yardır ki, • ._ -ıatlelnW, bi ft pr'flllı; kıo:r· hır İlter Bartın haıtaneai operatör. 
o ...... .._ .. rlmnini hld mftl• Nhılarldlr. liiğiine, Çorum doğumevi çocuk müte 
-., _ ..,.-~~ 1-..... ..Wha ld, Tlrld7e- hauı~ı Dr. Memduh Özçam. Diyarba-

...... ki ••n, .--•••• .................. karan, N,tta ~~r ıut çocuğa muayene evı tabipli -
lenla ..- >•dıals'!le, tlrk poUti. ..,. •••ı • S..ret ~ol - gıne, llld,.t eeld H. taW&t lh. Vaafl 
a.. tecrlWI lllr ..... yuifeal IÖn- ..... MNe. tenfıp...... •ir Toker Çorum dotumlvl ~i: milte
nrek, herh ..... bir tehlikeyi, •ata- tek koaatua :roktar. Ba da aöatm- hunıbfına, Haydarpap N. baıtanelf 
nm ubri h............_ öace Iİ:r&• r• ki, Türld:re. lmdwl• ba amrcla- eaki uiıtanı Dr. H. Fehmi Gökalp 
ai haclatlarmtla sösetleyip t91hia ki manaunı, iyi anl&mlf Ye iyi tat- ~ocaell utma. mtıcadele tabipliğine, 
etmek ••c ... 11ctiacleclir. bik etmit Wr wlebttir. Sıverek belediye eaac.aaı ,Dr. Muata-
.. fa Ba lnıt lleniıı memleket hutaneai 

tikama. bw, lnki karara sötiir. --------------------------'"'---•ittir. 
Karar, hiç kimaenin aleyhinde 

••iilclir. Y alnm, tecarize karp •e • 
rilmiftir. Eter teca'rib etmek iati
,...,..... ...... herhaqi bir-. 
••tabi 70k demektir. v. ba 1111h ka
......., w. ...... k...u alePiacle 
tellkki edecek lüç bir dnlet •• -.il· 
letin mncat obemau ........... E
ler •ana, o hahle o dnlet •• miJ .. 
letİll teuaim eltili bir t•ariz de 
•arclsr. 

lnönü şehitliğinde ayın 
14 onde tören yaptlacak 

Bu maç hakkında futbol itlerinden 
anlar blr satın dilfüncelerlnl •ütwı
larımıza alıyoruz: 

Orhan kıvrak, &irsin ve zeki bir fut • 
bolcudur. Müdafaa battmda Gui p
ne çankayalılarla anlapnıı bulunması CSTVBL: 2 

Mubtelil memlelletlerin •erin hnboı 
l•rında tutulan J:lirinB beupluınddl 

al•c•lıl•rımı• 
Demİr•por: 

Kuruluı tarihine göre çok kı1& bir 
muiti olan ba tetekkül, muhtelif kay
naldardan iıtlfade ederek u bir aman 
içindo lnivctll bir takım Tiicuda getir
mit ve devamlı antrenmanlariyle 
oyunculannı biribirlerine uydumıuı 
ve alııtınnııtır. Demiıporun İıtanbul -
da Fenerbahçe ve Galatuaray'a kartı 
aldığı netice gayri tabiidir. Bu mat • 
labiyetlerinde tu Hbepler dtltünüle • 
bilir : 

1 - Deminporun ilk depluman ma
çını yapmuı. 

2 - Yabancı bir halk &atinde ve ya
banca bir aahada gene ilk olarak oy • 
namaır. 

3 - Bir tan11zlık eaeri olarak o gün
lerde Orhan'ın boynundan ve ayağın -
dalı rabatuz olmuı. 

4 - Harbiye maçında Akatlanıp u
zun zamuıdanberi maçlara ittirak e -
demiyen Fethi'nin yoklucu. 

5 Bu telirler albllda for hattı e • 
auen aanılmıt bulunan takımın bil • 
baaaa lıtanbul maçlanllda, eldeki ele
manlardan lıtlfade edebilecek tekil 
de kurulamamaıı. 

Biltün Ankara halkı çok iyi bilirler 
ki ti eaki Çankaya zamanındanberi 
blrlbirleriylı adeta bynapıü bltilD 
bir batta lllrtlkllyea Orhan ve Fethi 
lmmbinuonu ba takamın eauam teı • 
kil eder. Arif ile Fethi ortada huır -
layıcı, Zelı:J, ılratl ve atalpnlılı ile 
bunlara iyi bir uyucu ve Orhan da her 
fıraattan latUade etmClini bilen bir 

na uzun paslar ve açıklarla 

kaleye bir an içinde iniveren for
vedi her takım için bir .tehlikedir. 
Bizim bnaatlmbe ,ere Demlnporun 
en Jnıvetll kaclroau fU olabilir. 

Hilmi 
leftet Oul 

Orhan !brahim Klmil 
Zeki ll'ethl Orhan Arif Muatafa 

huıuı\İndald avantajından batka atıl -
ganlığı ve takipçiliii, Şevketin de aa -
ğa tola uzun vuruf]an, bqJa giılerl. Memleket 

kaleci ile anlapwtları bu hftta sahPll 
iki oyuncuman lmtlyulanm tefkil e
der. Kaleci Hilmi baldwıda fimdlllk 
kati blr kanaat g8ateremeden fU11U di
yebiliriz ki bir iki oyunda göıterdiif 
bazı güzel hareketler, intibalanmın 

Alaıanp A. Hcubı 9.769.400 

t 
B. Htaabı 11UOO lt.-.700 

taJ,a B. H...ı.ı 1&400 
Yueiıtaa C. Baaba 41.00Cı 
lhtonn • 41.000 
Letonn Sl.500 
Lebiataa ıu.. 

iyiliğe doğru götürilyor. -------------

Ancılır.W: 1 L 1 Atlkar.,Uctl Anbramn en ...u.n °'8k 111111111 ........ 
takımıdır. Sahalarda en çok alkıı top-
lıyan ve doğruıunu IÖylemeliyim ki, İıtanbul, 12 (Telefonla) - Devlet 
buna en ziyade l&yik olan bu takma • lim .. lar umum müdür muninliiine 
dır. En bllyllk lmtiyulm, oıancula • tayfa olanan Hamit Sarasc»ilu bu U. 
nn blribiriyle anlafDUt olmmdır. An- tamJd trenle Aabra,. aitti. 
karagücünün de İıtanbul'da aldığı ne- • Cenevre'de toplanacak enternu • 
tice (bilbuaa Beıiktat maçında) anor- yonal Afyon kongresinde memleketl
maldir. mizi telDlil edeaek olan Afyon _.,_ 
Bwıu latanbul paetelwi de blSyle uau B. Hamla 01111a11 Braa9m tMa • 

IBylemehe adeta ittifak etmiflerdlr. liflndeld heyet hareket ettf. 
Futbolda pnaın rol oynadığına Anka- • Avrupa gUreı pmpiyonuında bu 
ragücUnün İıtanbul'daki mağlubiye • tunan ve Filandi,a'da ild maç 
tiyl~ bir kere daha lnammt ?ldak. maJr Uzere giden 8'1ret takımımı~~= 
bugün yapılacak maça umanz ki An - IÜD döndU. 
karagiici1 ıu kadro ile çıkacaktır. • Jlıaır federuyonu tarafından tu-

~atık t' d'J be Jmil 1 E Salih ıp e ı en yne e atletizm mGa. 
lamai~ve~emih Abdili ba~~na lttirak edecek olan atlet • 

Hamdi Fahri Muzaffer Fikret Hamdi lerımız. b~gön ROID&Dya nparlJlf ı .. 
Burada aal apk ~ yerine kenderıye ye hareket ettiler. 

t.mirU Vebabah bnalaiMI ta •uhtt· 
meldir. Natık, bilemem L.rt oldu. 11- c ğ 
lıtanbulda iyi not ılıunadı. Bb bunu t Q n 
nzt aayanz. Natık tecrtrbell bir bled· _ Ziraat encümeni buıOn aat IO 
dfr. Umulmadık lnırtanfllr ,.par. Sa· topJamc:aktır 

Jib, müdafuJ!.f~)ıturdu. ~~- ·~----· ~~-~-.----.ı 
du. Enver, zarif ve muvaffak oyuniy- ra halkına zevkli bir spor günü yqata-
le tam yerinin adamıdır. Haf batt&nuı catını umana 
en a1ı:aak tarafı tıanalldlr. Geçen aene
ler daha iyi oyununa phlt oldulamu 
bu oyuncunun ealı:l formunu baJuak 
takımı içln yeniden daha faydalı ol • 
mıya batladıtını görmek laterfs. Se • 
mih ile Adile plince ileri ve geri bat
lariyle aynı derecede mUnuebet gi>ze
ten ve takımın umumi durumunda cid
den mileuir olan bu iki ııncin her 
zaman gösterdikleri becerikllliil bu 
maçta da ıöıtereceklerinl kabul et • 
mek en tablt bir weydlr. 

Mekteplilerin spor 

hareketleri 
Oirıl Spor Yanları Allkar• Dme 

BqhıJlılılldu ı 

,..,... Clmhari,.ti'nin mal.__ 
deli, Wr ietiklM 1lfnma bir .... 
ratodqaa feda eclifm•aidir. Tldd
~ CimhWO'İPti' caa bedeli, :ra1 .. 
ms ..UU müca&lelıde clölriil- kaa .. 
lar cleiil, ittiklilimiH clolmmdda • 
p talulirde, .,..... dölrülPMliDde 
laiç •i n•in teNcldit etmi:receii 
kanlanhr. 

a. kadar alır Wr bedelle temin 
edilmit iatiklll'• sayeliı :reni bir 
memleket •• :rem bir millet hata et-ldir. Banan •aatau aalh'tur. 

Haf hattında Kamil ile lbrahim, bll
ha11a for hattının Uç Çankayalı ile 
dlzllmlt olmuına g6re ta.kunda en 
faydalı iki oyuncudur. Hem araların -
da alqma Vlfdır. Ve hem de Fethi, 
Orhan ve Muıtafa ile uzun zaınanlar 
bir arada çalıpflar ve oynamıtlardır. 

İyi muhakeme etdfimb takdirde 
itlnf ederb kl tbralıim. hücum hata • 
Dl bllllyen, kendi batbnda .ulfetlni 
fe,laldnme ,.pmı ve mldafuyı da ko
ruyan bir oywıcudur. IUmll iM fut· 
bolu iyi anlınn• iyi hazmetmit ve lı
•bul maçlarında bllhe11& yer tutmak 
huıuıwıda takdir toplamıttır. Fenerli 

Anbragilctlniin f orvedlne setince : 
phıiyetler Userinde ayn ayn durma • 
dan dlyecefi• 1ı:l AIDUl aman ve yer 
yer kıaa paalarla ve ince s6rllllerle her 
müdafaa battı aramdan kolaycacık 
aynlabilen bu 5 kitinin lheqli hare • 
ketinden dolacak netice ber halde mUa 
bettir. Hillba enerji, teknik ve taktik 
pbi meziyetleriyle birlblrinden Uatiin· 
lllk veya gerllilt bahlı menuu olmı • 
yacak bu iki takımda taliin hangi ta -

Bu hafta yUlımelr okullar kıs ft er
kek talebai aruuıda Gui Terbiye 
EutitUIU .ubıJeranda wltybol " 
futbol maçlarına deYUD olunacütar. 
MU..büılır l4 mayıı 939 puar ıtlDtl 
yapılacaktır. 

Kıs talebe aruında 'VOieyboi 1111-
aabüuı: 

Konaenatuvar - Ytlbek Zinat 
EnltltUd. Sut: t 

Erkek talebe aramnda voleybol ..._ 
•bekall : 

Gul Ttrblyt Eaatittlıtl - Dil. T .. 
rih, Colı'af ya FakWteli. Saat: 10 

Slyual Bilgiler Okulu - Hukuk 
FakWteıl. Saat : 11 rafa yar olacaiıru keıtirmek mu • 

zalardao heyetler gelecek, Tanue fi· blldir. Bugiı'ıldl ~ıa neticeli 
!oları da bavadao çiçek ve çelenk at- Ankara Jnılllplerinin milll kUmede a • 

leti, kendi :reai "~nlı tarihini ta- Bozüyük (Huauıl) - Aziz tehitle- Bu aenelı:l törenin beraeneden daha i- mak ıuretiyle lttirak edeceklerdir. lacakları durumu tayin etmek bakı • 
maml~ mefaatiadea bqka, rimizin batıruım tebcil için (İnanil yi olmau i~ icap eden bUtiln tedbir- Tören sUntt pçecek bltiin trenler muıdmı da aynca bir buıutint tap • 
ta!• ~ Mr ~ naktau, karar tehitlill) nde her aene yapılmakta o- ler alımmfttr. Tirene. Ankara, latan- Abidenin karfıımda durarak atdak mUtedır. Her ild aiım 19ıı de muvaf
lcin '* laik ...... , lan tlSreıı bu aeııe de mayıaın 14 cil pa- bul, tzmlr, İzmit. Afyon, Kütahya. çahnak ıuretiyle phitleri aellmbya - fakiyetler diler ve çok •mimi olacalt· 

Neden ba aaDa atanma, türk mil-

T•ld)w'nin - teca'ris etmek, zar cUnO mt 11,40 da yapılacaktır. Eüitehir, Buru. Bilecik ve civar ka· caklarcbr. nı ıUpbe etmediiimla bu maçııı Anka-

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Rakıya ve gül 
mevsimine dair ! 

larm reqind• imaam tabiab 
belli a1 ...... 

- O:rle İle birçok kaClmtana 
tabiatau anlamata bakin 70k
tur. ı.a-n a doatam, tofaaala aa-

Bu mllaabakılırın hakemi Jlehimt 
Arkan' dır. 

Futbol maçları ı 
Gul TerblyeEnatltUaİ - Dil, Ta

rih, Coinfya Jl'akWteli. Saat 14,IO 
liyaaal Bilgiler Okulu - Habir 

Fakülteıi. Saat : 16,30 
Bu maçlann hakemi Neeclet Ulu· 

tan'cbr. 

YaAh gUres nizaın 
altına alınıyor 

Bfltln 6ir dl~an edebiyatının met- ~ •781 rense alrdL Kırkpınar ıtıreıleri mtlnuebetlyle 
bDuna fl'ttlll lgltl, ICamatayın eve/ - - O:rle U. kan lioeenw -C- Edlrne'ye &iden ve Trakya'da Mrotef· 
ki gllllkl toplaatwm.. bdkuıda lanm a,.. ...... ~I tlt eeyabad yapen Beden Tedllym 

yazılan bit~ 0 nld baidelerl. ıa- Fakat onun da en tehlikeli ~afı, •enlilini sasetelenle okuyan bir Ne salla. ne b.arpl Genel Direkttiril Tlmpn-1 c.mı 
allerl unatacai c1..-e bırpa - elalWll • _ __._.___ Mdi ld 

1 
Taner sUnthr 10Dunda hilıem ...,._ 

Dün tehrimbde baft kapalı ve ara- laodı. gil mevsimi defi/ midir l _ V~-...... bir... Hıı1U11 kaübetlnin Wı :ram- tial tqkil --~ diltr all-
hldı yatıtlı geçmtt. rUzgtr cenubu Bir çok 1Mbular tMli/, labiar- T. I. P -.ı,.w&rı ille bir te:r• ben- unda ulattıima sön Amerib kahJan tqff!JAtlk (Alat\irb) adiyle 
prbiden aaniyede metre kadar bas- lar Vekilimi• de hllııl ediyor : Mtl/f ~"" ütilllllel ..m;rm ~. oalarm nrdilderi cümharreiai Ranelt, ite baflapa- tanıla w: ~törlerbl, menecer-

Rakının derecesi temll -111ecd- .ı..ı.tı...urı ca ilk ÖDce tu ...U .............. lerin ~yuncak halinde bulu-
la etmiftlr. En yilaıek ı91 23 derece tiri ı..w•.ta :rapd- bir maçı _, - Awupa'da - Yar, • ıok? nan peb ı bir birlik balln-
olarak kaydediJmittir. Yurtta han; •Derece temi/~ nin bir cea ol - h-:recanla ee:rred- bir M;rircinia Sila/rlı Wın Yuacla buna Yeril• onap ~ de top de bulwımuttur. 
Ege ve orta Anad bal&elerinJle 1at- dııfunu bllhaldls. Una yıllardan - celtiaden dbdamm qmaaia kal- 1eami7cw. Fakat laaDa kabraa baııl Çok memn pyan ~len bu 
palı ve yer yer ya ı, dlfer bölgeler beri slbat ver bayat kaçakçılığı ile kqaa oa alb ;rqmda bir :rankeal- Hqdaıpafa'• bir bdm, bir m _...., d•ima, ,. olabilir: teklif berinde tmalar yapıldık. 
d ka ı ,,_, tir y· · dö ulfqo, ·halk aruında dolapn bir cl:rl :rakalamnlar. mlddett..lteri .._di ... i:ri se- - Ne ...U. var, •de harp! tan tonn tanınmıı eakl cUreKiJerdea 

e pa ı ıe~ı ırmı rt mt tüiri. bllaııalım. mlüde fipde Yatma ~ IMlnnadan bu çiaemecllll -·-•• , ... çakı i- s---· tel'J!LLı•.: .. hakemlerden B. H. Belimin rn.u.. 
içindeki iıtlana karemetreye bırak durdııfıı •'"' drırmıyan da, biç çocalun apor he:rec•nmdan 8ir le ;raral•-... wu._ C1R1r •• Jlnde bir heyet tefkil edilmiftlr. Bu 
tıklan ıu miktarı, Lüleburgaz, Çor- olmaua, bu kadarcık bir dan psikoloji 1Diteha11111 pbi fa:rda· Acalaa laulm ..... MUta1ı ca· htaabUa ua toplam ealWTet'" beyetin umumi k&tipliiine dt B. Bt-
lu, Tekirdatı ve Çanekkale'de 2, lp - yahaıaı .brtaramamalı lı • IAD1111Ta kallrmaama ae ba;rara· la tap1ı1ma Mil-~ ...ı. U Wr .... t he;reti, J.mit'te mlcl· ref §eflk MÇllmlttir. Suyolcu B. lleh 
8Pla .. Gelibolu'da ı. Kaahmolnı'da Şair Ne4im d•miftl Jd : lar? .. enaln .......... ılr? •i•• .... ........ m:r-K met ve diler tamnmıı eakl cUrelÇi .. 
6, Bolu ve Van'da 1 kilogramdır. R!b- me•den benim B..._ ....... ~arda fazla _ lllla .._. ..........,_, ı.thirW ptak eltili ta1t1o1..._ ler de heyete dahil olacaklardır. 
glrlar, Karadeniz kıyılarında fimal • 

1 

cibi he:recanlaunlar, dbclanlarmı u- .......... •• F-.... al- miatehcen elmadalma ittifakla Bugünlerde İatanbulda toplantıla. 
den. diler balgelerde prp ve cenup Z.... bttc1ar ld ı ...,..,m e7 natma•eia s•:rret etlia ı 9 1 -. t9k _, karar .......... nnı yapmala bqlıyacak olan heyet 
garbında aaniyede en çok 9 metre ka '11 cöniL 8a karardu - -... ..,. mlııt &Uretin ninm1ınm telbit ede. 
dar 1mla -.aittir Talüa ••llMtlııe bduıı•, ba h- Jla..m.re H si7fl/el/ .W-... .,.,.ıı mak iatirwı cektlr. Bu arada memnuniyetle Qren 

En ytlbak llllar, Diprbakır'da 29, dar .umu .,.. rüuua ıw.n.1- - Suat telAkkW tle Wr dl • dfllmlse can, ,ath &Bret .. wrifee 
tıWdye'de 30. Adana' aı derece • da Hcuau •framw ıw ıll mer- içki düfDMn• Y efila:r ~ Jld kiti ....,.,....._, :rettea bir YillJ".te acaı.., deiilir • stıretıen bmulaa IODl'a (Ttlrk ... 
dk. ~~-.ı._mı~·,.~~-ut~ge_1_1,_o_~~~~~~~~tin_•~_Ja_tanbal~~-'•~bir_'~•~iila~•---~~~--~-Bir~ .. ~aa __ ._a.._ .. ~ .... ~---~-' _ ... _s_-~_ .. _._t~~~~~~~~~~~~~g!)dtallecektir. 
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DÜNYA HABERLERİ 
Tin • inalliz Mlirasiyo• 
T ec&ria •• emrivaki politikuı -

:- lcarp lngiltere'nin tepbbüaü ile 

Salôhiyettar Fransız mahfillerine göre 

T~ta olan a.Jh cepbeaine ı• • ı • F s 
~~-:.~:.~:=:~::i~~ ngı ız - ransız- ovyet 
--t•elcil aaym Refik Saydam ta-

~ EE:g.f işbirliği ·daha şimdiden 
d .. • Jiia._ sö.termiyecek derece-

~~~ temin edilmiş bulunuyor 
B. Politika ilk zamanlarda Veraay Pari1. 12 a.a. - Salahiyettar mah-' 
1Ulhanun hatalarau timir makaadı- fillerde İngiliz • Fransız - Rus it bir
.._ -haf hareketler mahiyetinde liğine - nihai tatbik tarzlarının ıim
~ edİlmifti. Bilhaua galip dev- diye kadar müzakere edilmiş olanlar
detler, biz türklere de harbin MDun- dan farklı olabilmesi ihtimaline rağ-
.•. v.,_.,. tertibi bir aulh muahede- men - daha şimdiden temin edilmit 11 

'lllaa ettümek istedikleri için Al- nazariyle bakılmaktadır. 
~ tarafından siritilen tqebllii- B. Daladiye'nin "miisa-vat dairesin-
-.. ....... ti ile telikki ettik. Avm- de ve mütekabiliyet esasına müsteni-
blrıa. .... illaalırı. -•---milli bi..1:.:-.:_ --- ._.. ....... den sovyetlerle it birliğine devam ve 
~ •.L·kk-... dofnı bir adım o- bu mesai birliğinin muhafaza edilmeai 
.... Q L-L-• eclil.I! &:.let mmtaka• 

...... - ..,.... franaız diplomaıisinin daimi surette 
::._ ~a'clan ayrılarak tikip ettiği bir gayedir.,. suretinde 

Y•'ya iltihakı da aJ'lll ma..- beyanatına hususi bir mina izafe e • 
~a abadı. Fakat Almaaya, ltalya ile dilmektedir. 

ele Yerwek, bu .arivaki politika- Şimdi Uç devletin vaziyetleri B. 
B~ İdaane ettinneie karar verdiler. Daladiye ve B. Çemberleyn'in nutuk-

11' rin, Dazİ ırk aazariyeaiae aylu- lan ve İzvestia'nın makalesiyle açık
ra .. oluak Çaya ilhak edileli. Ertesi ça ifade edilmiş bulunmaktadır. ra' Romanya taQ'İk edilmeie bat • Diğer taraftan sovyetlerin B. Po -
bftQdı. Polonya •7111 tazyike marwı temkin'i Cenevre'ye göndermek ka-
ll'alcıldı. Fakat ltalJ'& tarafmdan rarları, Moskova'nın Londra ve Paris 

1~Pdan bir emrivaki harp tehlikeai- ile çarçabuk bir itilaf aktetmek arzu -
;• kapdannuza kadar s•tirmiftir. sunda bulunduğunu meydana çıkar -

ta tartlar altmdadll' ki lngiltere maktadı& 
tecaviia politikaum önlemek M-in p -r- B. Daladiye, sovyetlerin iş birliği -

olonya ile karplıkh muavele im- ni ••esaslı surette arzuya pyan,, adde
aaıanu, ve Romaaya ile Yunaniata- derek selamlamakta. B. Çemberleyn 
•'a da saraati -a.tir. 

·--- iae, lngiltere'nin ••Danzig'e kartı ya-
Tirlü,.e'nin ba aullı cephesi içi - pılacak bir tehdit yüzünden çıkacak 

... •bmauı t ... bbiiaii, Yananiatan'a bir harbe İngiltere'nin karıpcağım" 
•eril- &'aranti ile bqlar. o süa- söylemektedir. 
denberi lnsi)tere ile Türkiye ara- Salihiyettar fransız mahfilleri B. 
·~da yapılmakta olan ıöriifmeler Çemberleyn ile B. Daladiye'nin bu 
llİlıayet müabet netice ••rmiıtir. suretle Fransa'nın kendiıine ait ol-

Ba tlekllruiyoaaa dikkade tet· mıyan menafiin doğrudan doğruya 
kildad- .le •"'•P'acaiı a.--. Ak· mütce11ir olacağı beynelmilel bir itte 
cl-. ..a. m .....-.ı .. iatikran askeri harelcata giripniyeceji ve ln
z •-da TMbe n. laailte. it pltere•nia Danzlı'e kartı yapılacak 
Wili ~~~--· Deki~ bir uamaau ""harp .ebobl.., aclde~y~ •u it birliiım tanzim etmiyor. a- re~ Hr~ tebri Polonya ya venlmit 
tanzim ede~C nlan anlaımıılnr der- 0 Jan garanti haricinde tutacağı sure
hal yapıla tır. Fakat inıiliz A- t1ndc l>Uı ccm;bl mcm1ckctlcrdc :ıcr-
Yam kaınaraamda da yapdacak o- dedilmit olan mütalealara cevap teı • 
lan aynı mealde bir dekliruiyon- kil etmekte olduğunu beyan etmekte
dan sonra artık lnsiltere ile Türkiye dirler. 
araamda tecavüze kartı siyaai ve Sovyet matbuatının dün ilk defa o
aıkeri bir ittifakın llleYcut olduju larak Sovyet Ruıya'nın müıterek ade
kabul edilebilir. Ba ittifak bilhaua mi tec:avib aiyuetine ittirik etmealn
tu bakımdan dikkate liyıktır. den bableylemeıine de büyük bir e

1 - Her 19yden evel Türkiye 
Cümhariyeti harici politikaımm 
taaa İltildll ile hareket ettiğini iıbat 
~-· Gerçi müstakil bir devlet için 
• 
1 
uıaua pek tabü bir •aziyet oldaiu 

1 .•ri airülebilir. Fakat bu, basün İ· t';" doiru delildir. Siyaaeten müata-
ıl olmakla beraber, harici müna
~lerine, iatediii istikameti vere
~!en birçok dnletlw vardır. Bir -
~ aydaaberi bqbyaa tecovüz po-
•.t.ikaaa bazı küçük dnletlerin hari

c:ı PGlitikalarnu felce uirabnlftar. 

T~ 2 :- ikinci ehemi)'etli bir nokta 
~rlcaye Cümhuriyetinin lngiltere 

ııbi diinyanm en büyük devleti ile 
:ana ınüaavat f&l'llan içinde bir an • 
•tına J'apınaııdar. lngiltere'nin aov-

Y•tlerle bile böyle bir anlafJll& yap-
~· henüa J'&napnadıiı maliim· •• 

hemiyet atfedilmektedir. 
İngiliz, franaız ve leh hariciye na

zırlarınuı Cenevre'de Potemkin ile ya 
pacaklan görüpıelerin, müzakerele -
rin kati aafhıya girmesine medar ola
cağı tahmin edilmektedir. 

Bundan bqka salahiyettar franıız 
mahfilleri, B. Daladiye'nin sulhu ae
ven milletleri tecavüz aleyhtarı siya
set aahaaında teşriki mesaiye daveti 
hakkında uzun boylu mütalealar ser -
detmektedirler. 

Bu mahafil, bu davetin bilhassa 
müıkül vaziyetine rağmen hareket 
serbestisini muhafaza etmekte olan 
Yugoalavya'ya raci olduğu mütalea
sında bulunmaktadır. 

Almanya' da endife 
Pariı, 12 a.a. - Jurnal gazetesinin 

Berlin muhabiri, lnıili.z • Fransız -
Sovyet ittifakı hak~ında gunlan ya-

l'U:L_ k zıyor : 
l'İc:i ........ ~ anan dekliraaiyonun ha-

PGUtakaauada bir döaüm nokta· Berlin'de bu ittifaktan ürküldüp 
~';"& delllet ettiii aöylenmittir· Ha- görülmekte ve ıerek şiyui ve gerek 

ikatte böyle bir dönüm noktaaa" stratejik bakımdan Sovyetler Birliii
Y~k!•· A,... aulh yolu üzerinde nin .. barıı devletleri tarafından teves
~eria. Cümhuri,.etia kara • sül edilen kalkınma eseriyle" muaz
~Ufaaclaaberi harici politikamıam zam teırilri mesaiıinin meselelerin 
ed~ aalh• iatilcrarma yardam· veçhesini tamamen deiiıtinııeie mil -

dan ıbarettir. Bu, Milled• Cemiyeti salt bulunduiu gizlenmemektedir. ::;a.::, ~~edilirken, Türkiye bu övr pzeteainin öğrendiğine g6re, 
ea sadık -• Ol'Saniauyonaaun Daladiye'nin beyanatından aonra tn
Y•ri ~.::-n idi. Basün bu sa· ılitere Sovyetler Birlltini tatmin e
li~ 8 . tlkip edilea yol de- decektir. Potemkin de, Bek'le iki saat 
ıulh c:eph..::.enaleyb Türt ıye'nin süren milllkatından aonra, her bal ve 
tin ınn...a..-..-=-~ 7~ •ID'!"'·t, devle- vaziyette kartılıklı yardım için Po
harici;,n~ tlkip ettiii lonya'nın muvafakatini iatiheal eyle • 
Türk dekl~bıdır. lqiiia • mittir. 
kartı delildir. y ahua hiç kimseye 
mau S•Ye.ini İltiladaf Mil~- korun· 
dan tGphe ed..a • edİJW. Bun· 
künüaüncten ..... - dia mecliı 
rarak söyledi~ ~!'m batı• 
nüniyetlerindea ..::. •b- uuı: de hiis-

, .. p e ederiz. 
A. Ş. ESMER 

Yaydman hlüı-..ı idam 
kırır1 llSdlk ldlNI 

. Pariı, 12 a.a. - Temyb m.hkemeaı 
~dun mahkUınu Vaydıaan ve llW 
ıle bunların yirmi lene küre&.. on 
ktım ... lbalı -

IUç ortakları Blanc hakkında ci-
~~ IQahkemesinin verdiii kararı 
--.&& eylemittir. 

1 ki Sovyet tayyarecisi 
bir kazada öldüler 

Moskova, 12 a.a. - Sovyet kahra -
manı binbaıı Paulina Ossipenko ve 
tuğbay Serof bir uçuı eınaaında dün 
ölmilılerdir. 

icra komi.erleri heyeti ve komu -
niıt partiai merkeı: komiteai ölen iki 
tayyarecinin ailelerine derin teeuilr
Jerini bildi•mitlerJ.iı. 

Devlet heubına yapılacak olan ce -
nue meruimi için bir komiayon teg
kil edilmittir. 

Serof ve Ollipenko'nun cesetleri 
yakılacak ve külleri Kızıl meydanda 
Kremlin'in duvarına gömülecektir. 

İngiliz Başvekiline göre: 

Polonya'ya karıı bir taarruz 
dtlnya harbi doğurabilir 

Londra, 12 a.L - B. Çemberleyn, 
dün tekrar İngiltere hilkilmetinin Al
manya'yı çember içine almak tuavvu
runda olmadığını beyan etmiıtir. 

Bqvekil demiıtir ki : 

"- Almanya'nın devletleri birer bi
rer kendiıine ilhak etmek ve nihayet 
dünyanın hakimiyetini elde etmek 
istemekte olduğundan ıüphe edilmek
tedir. Fakat alman teflerinin hakikat 
halde böyle bir ihtirasları olmaması 
muhtemeldir. 

İngiliz - alman denis ihtilifından 
bahıeden B. Çembcrleyn, kendiıinin 

bu ihtilafı daima iki milletin harp et
memek arzuıunda bulunduklarının bir 
harp vukuu imkinına meydan bırak -
mıyacak ıurette mütekabil milnalebet
lerini tenıik etmelerini beklemekte ol
duklarına kani bulunduğunu ilive et
miıtir. 

B. Çemberleyn, bundan batka İngil
tere hilkümetinin Almanya ile ticart 
müzakerelere &irmiye imacle bulunda· 
junu, ancak bunun için ltl"*\m te • 

Dalldlye " (emllerleyn'ln 
nulukl111 k11psn\Cla -

Berlln ıe Roma 
ne diiıiiniiyorlırl 

Berlin, 12 LL - Siyut mahfiller, 
B. Daladiye ile B. Çemberleyn'in nu
tukları hakkında benh pek u milta
lea beyan etmektedirler. 

Bu mahfiller, bu nutukların enter
nuyonal vuiyet için yeni herhangi 
bir unıuru ihtiva etmemekte olduiu
nu beyan etmektedirler. Bununla be
raber aynı mahfiller, B. Çemberleyn
in Danziı hakkındaki beyanatının 
.. Avrupa'nın vasiyeti için bir turiı 
umuru" oldupnu kabul etmektedir
ler. 

Bu mabflller, Almanya'nın tama· 
miyle Almanya'ya ait olan bir mne
leye hiç kimaenin müdahale hakkı ol
madığı fikrinde bulunduiunu söyle
mektedirler. 

D.N.B., ancak bu •bah bu nutukla
rın kısa birer huliaalannı vermittir . 

D.N.B., B. Daladiye'nin nutkunun 
siyad realizmden mahrum oldutunu 
beyan etmektedir. 
Aynı ajana, Avrupa'nın .eferberlik 

vaziyetine müteallik olan f akranın an
cak Polonyanın fevkallde aıkert ted
birlerine müteallik olabileceiiai be
yan etmektedir. 

Bundan bafka D.N.B., B. Çember
leyn'in Almanya tarafından Bohemya 
ve Moravya'nın ilhak edilmeaini bir 
cihan heıemonyau aiyuetinin mukad 
demeıi suretinde tefıir edilmeaini i • 
titilmemiı bir teY tellkki etmektedir. 

Roma, ız La. - Siyul mahfillere 
göre Daladiye'nin nutku yeni bir ele
manı ihtiva etmemekte, sadece Fran
aa'nın bilhaaa !taıya'ya kartı itilaf
pi.zlik aiyuetinde ve mihver devlet
lerinin muhuaruını iatihdaf eden Iİ· 
yaaette devam edeceiini teyit etmek· 
tedir. 

Difer cihetten aynı mahfiller, Çem 
berleyn tarafından 18ylenen nutkun 
ancak PolonyaUlan alman taleplerine 
kartı daha büyük bir uzlapmımazlıp 
leYketmekten hmtka bir ite yaramıya
caltnı beyan etmektedirler. 

Şikaıoda ıilo Janlmı 
Şikqo, 12 a.a. - Bir ailoda çıkan 

yansın diler dört ailoya ela lirayet 
etmiı ve bu sUolarda bulunan 5 mil -
yon kilo buidaydan Uç milyonu yan -
mıştır. 

Ziyan iki milyon dolardan fuladır. 
Yirmi kitinin de yandıp qnnediJi -
yor. 

essilı etmesinin prt olduğunu söyle .. 
mittir. 

Danzig meselesine temas eden B. 
Çemberleyn, lngiltere•nin bu meıele -
nin muslihane bir ıurette halledilmesi 
arzusunda bulunduğunu, fakat Polon
yanın istiklalini tehdit edecek tekil -
de kuvet iıtimali huıusunda israr e -
dildiği takdirde bu yüzden patlak ve -
recek olan bir harbe lngiltere'nin de 
karıpcağını söylemittir. 

Londra, 12 a.a. - Başvekil Çember
leyn, muhafazakar kadınların Albret
haldeki toplantııında, Danzig mesele
sinin doatça halledilmesini bütün ka • 
bile temenni ettiğini ve fakat Polon • 
lonyan'ın istiklaline karıı yapılacak 
bir kuvet hareketinin bir dünya har
bi çıkaracağını ve bu harbe Büyük 
Britanya'nın da preceğini aöylemit
tir. 

Çemberleyn, İngiltere ile Almanya 
aramnda bir denia aillh yarıp yapal
mıyacafı ve ekonomik mUnaaebetlerin 
tekrar ele alınablleceli Umldinl bhar 
eylemlftlr. 

(in İmparalorlar1 
tahtı kayboldu 

-
Kaybolan taht 2 milyon 

dolar kıymetindedir 
Nevyork, 12 a.a. - İki milyon do

lar kıymetinde olan Çin imparatorlu
rının tahtı geçen pazarteıi gününden
beri kaybolmuıtur. Taht, Madalıı 
Çan - Kay • Şek'in idare.inde bulu -
nan öksüz çinliler müessesesinin men 
faatine olarak .. Arden" galerilerinde 
teıhlr edilmek üzere "Zaandam" va -
puriyle Amsterdam'dan Nevyork'a 
nakledilmittl. 

Geçen puarteıi sünU .. Zaandam" 
limana geldiği zaman prükte ••Ar
den'" plerilerinln mümeaaillerine ge
mide galeriler namına hiç bir sandık 
mevcut olmadıfı bildirilmiştir. 

Kaliforniya'da kiin Oakland'da pro 
f eaör Otto Munchen adresine ıönde
rilen bu sandık rıhtımda üç gün kal· 
dıktan aonra nihayet dok amelesi ta
rafından içi bot olarak bulunmuıtur. 

İngiltere - Romanya 
ticaret göriiımeleri 

netlcelendl 
BUkreı, 12 a.a. - Reamen bildiril -

diğine göre Romanya hUkümeti ile 
inıilb ti~ret lleyeti aruanda yapılan 
müsakereler muvaffakiyetle neticelen
miftir. 
İmza edilen protokolda normal ti

caret yollariyle bilhaua iki memleket 
araaındaki ticaretin atrtmlmuı ve 
inıiliz - romen münuebetlerinin in • 
ldpfı için ticaret tqekkülleri ricu
de getirilmeai derpiı edilmektedir. 
Şimdi mert olan tediyat itilafı tadil 

edilecektir. 
Protokolda bet milyon ingiliz lira· 

11118 kadar garanti kolaylıkları yapıl
muı derpiı edilmektedir. Bu para 
mukabilinde Romanya hilkümeti ln
giltereden eıya aatın alabilecektir. 

İngiltere hükilmeti ıelecek rekolte 
zamanı Romanya'dan dünya fiyatları 
merinden 200.000 ton bujday alacak
tır. 

Mürefte' de zelzele 
Milrefte, 12 LL - Bupn IMt 7.20 

raddelerinde gürültülü bir aebele ol· 
du. Zarar yoktur. 

( D0Mlt0 ) 

ISTANBUL Gazeteleri 
CUMHURİYET 

lçki ile mücadele 
Nadir Nadi inhiıarlar biidceainin mil -

zıtkereai esna~mda açılan içki munakata-
91 münasebetiyle bu mühim memleket 
divaaına baarettiii baımakaleainde, mec
liı kiinüatinde rakıyı milli içkimiznıiı ci
bi ıöıtererek onun methinl ve propaıan
daımı yapmıya çalıtan münevverler bulu
nabilmesi kar111ındaki hayretl~i .. k~.ı~ -
mıyacaimı söyledikten sonra, ılk Buyük 
Millet Mecliılnln de halline çalıııp maa· 
lesef muvaffak olamadıklan içki mese -
leainin her ıeJden önce Ana.dolu'nun 
derdi oldutunu, Anadolu ıehir ve kasa -
balannda balkm vakit ıeçlrecek vasıta -
dan nuıhrumiyetl :yüzünden içkiye tema
:yiil ıöatermesini tatiil cörmek icap etti
lini ve içki ile müıbet ıurette mücadele 
edebilmek için bayat ıartlannı tanzim et· 
mek lüzumunu aöylüyor. 

TAii -
Balkanlan parçalamaia 
ça)qıyorlar 

M. Zekeriya Sertel, bu baımakalede, 
balkan paktmm yalnız balkanlar için de
iil. bütün cenaba prkl Avrapa11 battl 
bildin dünya için sulh lmili bir lruvet ol
dajuna fakat Balıariıtan'ı içine alama -
mak n hariçten ıelecek taarruzlara kar
tı hudutlannı ıaranti edememek cibi ilri 
zafı oldajuna .öyledikten ıonr•, balkan 
devletlerinin ba konfederaıyona vücu -
de ıetirmek lüzumunu anlamakta ceçik
tiklerini, mihver kuvetlerinin ba zafr 
ıörerek balkan memleketlerini birer bi • 
rer parçatamıya teıebblia ettiklerini ve 
timdi balkan devletleri, lrurtulaılannı tu 
veya ba büyük devletin peyki olmakta 
anıdfkça, parçalanmaktan lrurtutamıya -
caldannı, ancak parça parça olan 1ra -
vetlerini bir araya ıetlrerek muazzam bir 
lravet ricada cetirmekle tazyikten ve e
•retten lnutulabilecekterini izah edi • 
yor. 

En mükemmel iman cevheri 
Ahmet Emin Yalman, ba batlık altm -

daki yaıada, ttlrk milletini dtlnyanm en 
mükemmel iman cevheri olarak tavsif et
tikte ve ideal vatandaı, ideal iman ya -
ratmak için bundan mükemmel bir ha -
mar tuanar edilemiyecetinl yudılrtan 
aonra tirke hayatı ıevebllmni içiD m 
.ktiçtik bir imkln verildlli tücllrde, omm 
cö•tereceil latidada ha~ lralmaaıiaa 
SÖFlbor, ta'V'lll:rQI i'e ta'V'lll,..clUil t• • 
kfd edi10r. 

Arapkirliler Ziraat Banlrası 
istiyor 

Arabkir husuıt muhabirinden aldrir bir 
mektuba atfen SS bin nüfusunun 25 bini 
çiftçi olan kazada Ziraat Bankaamın bir 
ıabeal balanmımHı ıdnatı11 mucip ol -
daju, kuaya en yalan ild •iraat bmkur
llDl 50 ve 150 kilometre ualrta oJdaiu. 
sldlp , ...... için iki ... ftldt llQbedll--..... . 

YEii SABAH 
Alman ve İtalyan misakı 

Htl11eyin Cahi tYalçm, son ciinterin en 
miihim alyaıl hldlaesi tetlkkl edilen al -
man - İtalyan Hkerl ittifakının Almanya 
ve İtalya tarafmdan bll:vilk bir muvaffa
kiyet u11lmasmr akıt enniyecek bir hl • 
diae diye tavılf ederek, alllhb bir ibtilif 
halinde etete JilrUyecekterl esaıen bilttln 
dünyaca ma14m otan mihver devletlerinin 
halle bir ittifaka lüzum ıönneleri, İtal
ya nm mecburiyet hasıl otuna kendisiy
le blrtllrte hareket edeceflnden Alman
n'nm ılipbe ettitini c6ıterdilini .öyltl
y0r Ye ba ittifakın, amam! nzlyet be
~· yeni bir tesir yapmryacajı ileri afl
rüluyor. 

Ucuz ktiylü elbi1e1i 
"Her ubab" rituna muharriri, kCfyll

ye ucu elbise temini meselesinde, Zira
at banlraama ehemiyetti vazifeler teret
tüp ettiiini söylüyor ve MilU Şefimiıia 
bir baba ıtefkatiyle kendilerini mua a • 
udıya dinleyip ciyinme ihtiyaçlarını te
min bayurduklanm köylüye ucu elbise 
.. tıhrken kotıyhk, nezaket, hattl lrtad 
kaidelerine hamt riayet .. rt oldajana 
Ye bmnm bir Taaife oldatıma dltlnerek 
yapan aatıı memurunun yalnız lröyltl va
tandqa delil, rejime de en kıymetli hiz
meti ifa etmiı olacatnu izah ediyor . 

iKDAM 
Millet mektepleri 
"İnkillbm mqateai" sütunu muharriri 

miltet mektepleri •:resinde ttlrk okur 
yazartannm sayısı çok ırttıiını, fakat 
ba mektepler etrafındaki himmet Ye PY· 
retin uatdıimı, Propapndanın 11fıra in
dliini .öyliiyor, yanı baıımızdıki lriiçük 
miltetterin olrayup ,.:nna bllmiyenterin 
u:rru Jibde otuzdan aeatı diltmtitken 
bizim millet mekteplerimizden mllıtapi 
katacaiımız senelerin henllz uzak oldu • 
&unu illve ediyor. 

VAKİT 
• 

Efkan umumiyeyi unutmamalı 
Aıım Us, ba batmakalesinde, Hitler'in 

l 938 ıeneainde aöytediii bir natalrta Dan
ziı meselesini bahiı m"'1111 ederken Le
bistan'm serbest tebrin milli lraralrterille 
hürmet etmesine makabil Almanya'nm • 
da Lebiıtau hulrukuna riayet söstercHii 
yolunda IBzter sarfettillnl, hatbald ba 
beyanatm aon alman talepleriyle teat 
tetkil ettiiinl, arada seçen saman arfm
da Lehiıtau'm Danziı idaresinde biç bir 
delitikUk Japmadılr halde Hitter'in ba
ciin .öyleclill bir aöltl :vann inklr etme
sini tenlrit etmekte Ye bu .. rait dabilia
de beynelmilel bayatta kartıhkb itimat 
denilen ıey hiç bir zaman teeutla ede • 
mez demektedir. 

.... ll•tbrut Servısı 

Ecnebi profeeörler ve türkçe 

Aynı sütunda, Maarif veklletinin, il -
nivenitede çab .. n ecnebt profesörler • 
den türkçe öirenmemiı olanların muka. • 
Yelelerini yenilememeye karar vennest 
miinasebetile bu cibi profe.c;rler hakkında 
töyle deniyor: "Bir kaç yıl içinde bir :ra
banıeı dili öirenmelc hmini ıöıtermemiı 
bir kafa talebe .. izi irpt edecek dere -
cede ilm

0

en naaıl mllcehbez olabilir?" 

Süt davası 
.. Görüp düıundukçe" ıütuna muharriri 

Hakkı Süha Gezıin, belediyenin aut İl • 
]eriyle meteul olmuı münasebetiyle. bli
tun memleket için arzettiii ehemlyeti, 
tebarüz ettiriyor ve yalmı sütün delil, 
blitlin yiyecek maddelerinin temiz ve hi· 
leslz olmasını hatırlatarak "Daha ne vak
te kadar bu upnuzlaia tahammül ede • 
ceğiz?,, diyor ve bqün Mitle ulra1&n • 
Jann yarın da öteki ıeyleri ele alacalrları 
iimidinl izhar ediyor. 

SOi mGUF 
Romanya' da bulıar 
komitecileri 

Ethem İzzet Benice. ba unvanlr bat
makalesinde, Potemlriıa'in Sofya - An • 
kara - Bükreı seyahati üzerinden henüz 
hafta ıeçmemiı otdaiu ve Romanya ha
riciye nazınnuı Türkiye• Yananiataıa ve 
Bulpriıtan'ın hükümet merkezlerini 
ziyarete hazırlanmakta balunduia bir il• 
rada balkınJarda komiteeitiiin tekrar 
batlamaaınm ancalr baıta butcar milte
tine, sonra da sulh ve yüksek birlik ide
aline zarar vereceiinl yazmaktadır. 

SOi POSTA 
Sanayiletme hareketimizde 
ikinci bir hamle lüzumu 

Muhittin Birıen, .. Her ciin" afltanan
da unayilqme hareketimize devlet ta • 
rafından yapılmıı olan müdahalenin ba
yırlı neticelerini tebarib ettiriyor Ye 
bazı hatalara düılilmiif olmumr muur 
ıörmelr llznn ıeJecetinl izah ederek. 
ba tetebbüaterde milyonlar israf edildi -
il tanmdald ıilrlyetlerl demqoJi diye 
tarif ettikten aonn, menfaatimizin bil • 
yük, lhtiyacnmzm çok, dlvanm muı • 
zam oldaiuna aöyltlyor •e iıraftan kor
kup y0lamaadan dönmeden mtltemadl 
hamleler yapmıya mecbur otdatamuu i· 
llve eclly0r. 

Milli içki 
.. Sabalıtan sabaha" elltanaada BUrhan 

Cahit, lnhiurlar ldar.ai bldceııl 1ııaaatu
bırken, Millet- Mecllıiade rümm milli 
icki diye tarif edildiiini ele alıyor Ye bil
ttin menfi propagandalara rağmen içki -
ni.n cemiyet ~;ndc bir ihtiyac; olduiunu 
.öyledikten sonra, rakının bizde zevk ve 
nete TUıtaa olmaktan dyade eUmbi b
na b~an bir ana siltl tellldd edilme
llhli lrortnmç lıaluüı .. Abllkm lckf:re 
d9'lma olmama ide bir ilmi " tatbUd 
..,,...... J'Olrtar. Hedef, nıkmm sndoea
na indirmek detil. lçeateria ~ 
ytpıaeltmek olmalıdır.,, diyor. 

Hazin bir taadüf 

Dfln atdıtı bir habere cöre, Tahran'
clan dönüşte ılı yüzünden mecbur! lniı 
yaparken ıelıit dliıen iki tayyarecimi -
zin. Fethi ve S.c:hk isminde iki pdikli 
bqçacaı otduiunu yazıyor ve harpten e
vel Mısır yolunda ıchit düten iki tıyya. 
recimizin de Fethi Ye S.cblr iaimleriai ta· 
ırdıklannı hatırlatarak ba lıuin teudtl -
fii tebarüz ettlriy0r. 

İtalyaJa Yugoalaoya 
--------------------------
Naibinin huzurunda 

Büyük deniz 
geçidi 

Roma, 12 a.a. - lıtefani ajanaı teb
liğ ediyor: 

İtalya kıralı, Yugoılavya naibi 
prena Pol, Muaolini, veliaht, Yaıoa
lavya hariciye nazırı Markoviç ve l -
talya hariciye nazın Kont Ciano, hah 

riye müıtepn, İspanyol askeri hey -
eti reiıi general Garcia Eac:amez. bir 
çok hlikümet erkim ve kıratın n na
ibin maiyetleri olduğu halde Napoli 
sularında İtalyan donanması manev -
ralar yapmııtır. 

Bu manevralarda 112 harp. gemiai, 
52 tayyare filoau 418 top, 712 mitrel -
yöz ve 500 torpil kovanı kullanılmıt 

ve talimlere 1032 ıubay, 3198 yarau -
bay ve 16.975 erbq ve er iıtirak eyle
miftir. 

Manevralardan aonra Yuıoslavya 
naibi prenı Pol bu kuvet tezahürün -
den ve manevranın f evkalide mükem 
mel bir tarzda icra edilmit olmasın -
dan dolayı derin hayranlığını beyan 
etmittir. 

Manevraları ikinci filo kumandanı 
amiral Pini idare eylemiıtir. 

Muaollni donanmaya hitaben apfı· 
daki emrlyevmiyi neıretmiıtir: 

.. Bugiln yapılan talimlerin mGkem-
mel olmaından dolayı amiralleri, ku-

Rakı milli içki mi? mandanları, genel kurmayları ve mü
rettebatı takdir n tebrik ederim. Bil 

'"Gilntln Wıleri" ıfltama muharriri L---- d iki ...n. J • • 
lliıtet Meclisinde inhisarlar büdceai mİ-ı ıua... onanmanın ..... e ıemııı o
zakere edilirken bir mebaıan rakın mil- lan Tranto ft Bolzano zırhlılarını ma-
H içkiladmı Yerditinl büla mnna ede- nnrada f&terdlkleri kabiliyet ve a • 
rek .. cabmda miltl bralrteri bile boa • u-ı..- ........ i beti d d la • 
mak Jnıvetinde olu alkollü bir metnıba ,....n~ 18 er en o yı zık -
miltl içki aqamayss" dJror. retmek inerim.,. 
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Bir Avrupa harbinde 
Japonya'nın vaziyeti 
ı-:-YAZAN :~ 

1 tsernard Valery 1 

ff itler'in 28 nisanda dün-
yaya söylemeyi unuttu

~ şeyler arasında, en chemi
vetlilcrinden biri antikomin -
tcrn paktın bir askeri ittifaka 
teşmili keyfiyeti idi. Halbuki 
Jcmokratik devletlerin "kuşat
ma" gayretlerine karşı bu 
"müspet" karşılık bekleniyor
du. 
Çiınkü bize Tokyo"dan gelen 

malumattan, İtalyan - alman 
:liplomasisinin Japonya'nın 
Roma - Bcrlin - Tokyo müsel
lesi ortaklariyle daha sıkı bir 
ıskeıi işbirliğe iltihakını tesri 
etmek için büyük gayretler 
sarf ettiği ve hiç olmazsa ııim -
dilik Japon hukiımctinin çekin
gen davrandığı anla .. ılmakta -
dır. Esasen Japonya'nın şu ve
ya bu şekilde Roma ve Ber -
lin'i yakın bir zamanda tatmin 
:tmiyc kendini m:ı.ncn mecbur 
nissctmesi imkansız değildir. 
Fakat Hitler'in demokrasilere 
karşı bir cephe kurmak husu -
sundaki müstacel davetlerine 
Tokyo'nun mukavemet etmiş 
olması ve B. Hitlcr'in bütun 
arzusuna rağmen "dünya sul -
huna yeni bir yardım"ı ilan e
dememiş olması keyfiyeti göz
lerimizde biıyük bir kı)-ır.Ct a
lıyor. Bu hidise, pey~lerin 
Fuhrcr'e itimatsızlığının ilk 
ve elle tutulur delilini teskil 
etmektedir. 

Fakat bizi bilhassa alakadar 
eden nokta, Tokyo'nun anti -
komintern paktı genişleten bir 
muahedeyi imzalamıya yanaşıp 
yanaşmıyacağından ziya.de 
Tokyo'nun yeni bir Avrupa 
barbında takınacağı vaziyettir. 

Bir dünya veya Avrupa har
bının Tokyo'nun menfaatine 
aygun olup olmadığını, ve bil -
hassa Almanya'nın ve İtalya'
nın yanında tnevki almanın 
kendisi için karlı bir iş olup ol
mıyacağını araştıralım. 

Japonyanın menfaati 

S ırf askeri bakımdan, be
yazları Çin'dcn atmak 

ve onların uzak şarktaki iktisa
di ~·c askeri mevkilerini imha 
ederek menfaatlerini ele ge -
cirmck Japony~ icin pek kolay 
olacaktır. Fa ayni bakım -
dan muvaffa ~et bugıin de 
hemen ayni d cedc kolaydır, 
fakat totalite cvletlcrin kati 
zaferi hali ml ~sna, Japonya
oın muvakkat elde edeceği 
muvaffakiyeti amanla kendi
sine pek paha ıy mal olaca -
ğını Tokyo pc yi takdir .et -
mck1edir. 
Kısa bir t il ilk bakışta 

bize gösterir demokrasilere 
kar$! harbe gi ek japon. eko
nomisi için sc f{e tam bır fe
laket olur. Hcı t rlü diğer mü
lahazalar bir '1 abırakılırsa, 
uzun bir harbı muharipler i -
cin arttırar.'tğı m madde ih -
tiyacı bu ekon rriyi vahim bir 
mcvkie koyar. 

Filhakika, .T nya'nın elin-
de az çok cmi~ o abilcceği an
cak üc mahdut cnbaı vardır: 
Mancuko. Kvar ng eyaleti ve 
ııimali Cin'in bı kısmı. Halbu
ki Japonva'nın mıntakalar -
dan idhaUtının ckQnu ihtiyac
larrnın ancak 25 ini teşkil 
eder. 

Mutlak suret e lüzumlu bir 
kac madde husu :'lda Japon -
ya'nın 1936 dak !halatı şöyle 
olmuştur: 

Kömlir - 50 
yalnız 3!1.231.23 
tarı kendi kont 
arııziden gelmiş 

Dökme - 42. 
yalnız 14.65S.OOC' 
n ayni mcnbada 
tir. 

Madeni yağla 
ven ki. harp ha 
10 ita 14 ünü bu 

Yün - 200.89 
186.000.000 yeni 
giliz imparator! 
ılı.,mıştır. 

Sülfat d'amon 
von 929.000 yen 
yenlik miktarı v 

7 :J.37 yenle 
vcnlik mik
ıi altındaki 

.000 yen ki. 
enlik mikta
ldc edilmiş-

- 42. 704.558 
ic ancak "tı 
lecektir. 

10 yen ki, 
miktarı in -
ndan satın 

- 32 mil
• 15 000.000 
ncı mcmle-

ketlerdcn idhal edilir. 
Pamuk - 850.451.000 yen ki, 

hemen tamamı yabancı mcmlc· 
kctlerden gelir. 

Birleişk devletlerin 
vaziyeti 

M esela pamuk hususunda, 
birleşik devletler Ja -

ponya'ya ihtiyaçlarının beşte 
ikisini vc.rir. Japonya'nın ihra
catında amerikan piyasası ehc
miyetli bir rol oynar. Fakat 
son hadiseler Japonya açıkça 
Almanya'nın tarafına geçtiği 
takdirde Amerika ile bütün ti
caretinin durmak tehlikesine 
maruz olduğunu gostermiştir. 
Bu takdirde idhalatı ve ihra -
catı r., 75 nispetinde azalacak
tır. "İhraç etmek veya ölmek" 
;özüniı söylemek herkesten zi
vadc laponya'nın hakkıdır. 
Amerika'nın dunımu Tokyo 

ıcin hic de müsait değildir. 
Simdiye kadar Japonya birle -
sik devletlerin. Avrupa'da ve
va uzak şarkta faal bir siyaset 
takip edebileceğine ihtimal 
vermiyordu. Simdi hakikatin 
böyle olmıyacağını hissetmek
tedirler. 

Bu itibarla Japonya İtalya 
ve Almanya'nın yanındıı muh -
temel bir harbe girmek iste -
mez. 

Rusya' da işe karışırsa 

R usya da İngiltere ve 
Fransa'nın yanında bir 

Avrupa harbına ıcarıstığı tak -
dirde, bir cok japonların irsi 
telakki ettikleri düşmanın hak
kından gelmek arzuııu pek ku
vetli olmıyacak mıdır? 

Her halde bu imkan yabana 
atılamaz. Japon ordusunun 
Sovyet Rusya'ya karfjı besledi
ği kin ve bu ordunun memle
ketin siyasetinde oynadığı rol 
o kadar büyüktür ki, bugün -
günden baı;ka bir zamanda şar
ki Sibcrya'ya karşı bir taarruz 
ihtimali cok kuvetli olurdu. 
Fakat bugün Cin harbının güç
lükleri yenilmiş olmaktan cok 
uzaktır. Bilakis. Çinlilerin son 
muvaffakiyctli taarruzları 
Şang - Kay - Sek ordularının 
henüz bir çok şeylere kadir ol
duleunu sı:östcrmiştir. Diğer ta 
raftan, Tokyo bilmez değildir 
ki, Uzak şarktaki sovyet ordu
su. dahilin yardımı olmasa bile 
büyük bir kuvet teşkil eder ve 
tayyareleri japon şehirlerinin 
bir c;oklarını mahvedecek ka -
biliycttedir. Onun içindir ki 
Tokyo'nun mutedil elemanla -
rı, gürültülü ta,kın vatanpcr -
Ter\-• ~.. o~\as 
Öyle ki hiç olmazsa l\arbtt'I 
başlangıcında Japonya'nın Sov
yet R11Sya'ya karşı tamir edil
mez hlc bir harekette bulun
maması ihtimali galiptir. Onun 
bitaraflığı da üçüncü Rayh'rn 
stratejleri icin kıymetli bir 
yardım olacaktır. 

JapÔnya'nın bitaraflığını de
mokrasiler nezdinde paraya 
tahvil etmeye çalışması, teh -
ditkar tavırlar alması, yakın 
zamanda antikomintern pakta 
askeri bir şümul vcrmiyc işti
rak etmesi mümkfindür. Aske· 
ri kuvetlcrinden mihver dev -
Jetleri tarafından diplomatik 
yoldan istifade edilmesine mü· 
sade etmesi de imkansız değil
dir. Fakat zaferden emin olma
dıkca silahlı bir harbe girmesi 
ihtimali pek azdır. Biz Japon
ya'ya bu bakımdan kafi garan
tiler verdiğimiz ve bazı tatmin 
edici teklifler yaptığımız tak
dirde onu mihvere bdlıyan ra
bıtalann rcvşekliğinden hay • 
rctc düşülürdü. 

L'Europe Nouvelle 

Lehisf andaki 

nümayişler 

6 mayıs tarihiyle Varşova' -
dan yazılıyor: 
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Varşova'dan Milano'ya 
Nisan sonunda, kont Ciyano, Varşova'ya gitti, Kolont>I 

Buk"/t> yaptıf,ı görüşmelerin neticesinde bir İtalyan - leh 
resmi tebliği neşredildi. Bu tebliğ, esasen, 27. şubat ziyafe -
tinde iki tarafça söylenilmiş olan beyanatı hülasa etmekten 
ba~ka bir şey yapmıyordu. Tebliğde diğerleri meyanında şu 
cumle vardı: "ltalya ve Polonya dış bakanlan, iki memleket 
arasmda dostluk zibnıyetinin ve münasebetlerinde tam bir 
samimiyetin ve bundan mütevellit muspet neticelerin mev -
cudiyetini bir kere daba müşahede etmişlerdir." 

Bu müspt neticeleri ltalya·nın bugiın nasll telslr etmekte 
olduğunu gôreceğiz. 

B. Van Ribbentrop dün sabahtanberi Milano"da yalmz fa
şist bükümetinin değil bütun Milano halkmm misafiridir. Bu 
balk, nazi bakamna İtalyan mllletınin "mih~·er" politikası 
hususundaki hislerinin hararet ve itimadını izhar etmekten 
bilhassa memnun g111rünmektedir. 

lki bakan hiç şüphesiz alman - leh gerginliğinden ve daha 
başka bazı meselelerden bahsetmek üzere buluşmuşlardn. Bu 
görüşmeler neticesinde İtalyan - alman görüşlerinin tam mu
tabakatini tesit ederek bir kere daha "mihver"in sağlamlık 
ve kıymetini tebaruz ettirecek bır tebliğin neşredileceği tah-
min olunabilir. . 

Bu suretle ltalya'nın J martta Polonya ile mutlak fikir 
beraberliğini ilıin ettikten iki ay sonra Almanya hakkında da 
ayni lisam kullandığmı isiteceğiz. Kont Ciyano ile kolonel 
Beck Vaqova'da buluştuklau zaman. alman - leh münase
betleri, Danzıg meselesi mevzubahis olmadığını tasavvur im
kansız olmadıiına, diğer taraftan kolonel Beck İtalyan mes
lekdaşrna geçen gunkü nutkundan başka bir lisan kullanmış 
olamıyacağına gore. bundan şu netice çıkar1labılir ki ita/ya, 
Almanya'nrn Polonya hakkındaki maksatlarından geçen mart 
aymda ya haberdar değildi, yahut da buna muhalefet etmek 
ve alman talepleri karşısmda Polonya'mn haklarrnı müdafaa 
etmek azmindeydi. • 

Her halde, bundan. faşıst dış siyasetinin nl' müthiş bir sı
krntı içinde olduğu ölçülebilir. Filhakika ltalya Polonya'yı 
bıraktığı takdirde, Macaristan'da. Yugoslavya"da. Tuna ve 
Balkan havzasında idame etmek niyetinde olduğu nüfuza el
veda demesi lazım gelir. 

Onun için, kont Ciyano"nun geçen ilk teşrinde, Çekoslo· 
vakya havzasında yaptığı gibi. bir "hakemlik .. le işin içinden 
sıyr1lmaya çallşması muhtemeldir. Maalesef bu hakemliğin 
hatırası henüz silinmiş değildir. Filhakika hep hattrlardadır 
kı, von Rib"bentrop"la kont Ciano arasında imzalanan Viyana 
muhedesinin mürekkebi daha yeni kurumuştu ki. Almanya 1-
talya'nrn imznsım ve kendi imzasrnı kalt!' almadan. 15 martta 
Viyana protoklıinıi çiğnedi ... Üstelik, keyfiyet tamamiyle ay
ni değildir. Cunkü Çekoslovakya'nın vaziyetiyle Po/onya'nın 
vaziyeti arasmda mukayese imkam yoktur ... 

Bu itibarla, ltalyan'rn, müttefiki tarafrndan düsürüldüğü 
vaziyetten nasıl sıyrılabileceği tahmin olunamaz .•. "Mihver"'
in askeri ittifaka çevrilmesini ilfın etmek suretiyle mi? Müm
kündür! Esasen bu keyfiyet vakıaları değiştiremez. Böyle 
bir halin İtalyan halk kütlelerinde yeni bir heyecan infilakı
na sebebiyet vereceğine biç şüphe yoktur. 

Wladimir d'Ormesson 
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Perşembe günü Pozcn'de ya

pılan nümayişler.de, yeniden 
Danzig ile şarki Pnısya'nın 
derhal işgaliyle, Breslav şehri 
de dahil olduğu halde, hudu -
dun Oder nehrinde tespit edil
mesi talep edilmiştir. Nüma -
yişçilcr, Hitler'i dar ağacında 
•sılı olarak temsil eden bir 
kak sokak dolaştırmışlardır. 

Sokakları dolaşan yığın için
den bir "Hitler" adını ağzın -
dan çıkarır çıkarmaz, bütün 
nümayişcilcr ağıza alınmıya -
cak küfürler savurmuşlardır. 
Düşmanca türküler, marşlar 
söylendikten sonra, alay alman 
komıolosanesi önüne gelmiş, 
nümayisciler Almanya ile Hit
ler aleyhinde hakaret dolu 
sözler sarf etmişlerdir. 

Bir çok dükkanların camları 
kırlmış, ve tanınmıs bir pasta 
salonu olan Ebrhorn pastane
sinin, ne camı, ne çcrvcsi kal
mış, sandalye ve masalar, pas
talar, sokaklara fırtılmıştır: 
pastancnin önünde duran bir 
alman otomobili, nümayişçiler 
tarafından devrilerek, lastik -
lcri param parc;a edilmiştir. 

Pozen üniversitesinde, üni -
vcrsitclilcr ve profesörlerin 
hazır bulundukları bir toplan -
uda da nümayişler yapılmış -
tır. 

Büyük Lehistan genelik or -
ganizasyonu başkan vekili ola
rak nümayişçilere takdim cdi -
len bir hatip, Almanya'nrn. Lc
histan'ın vasali olan bir mem
leketten, yani Prusya'dan mey
dana gelmiş bir devlet olduğu
nu aöylemistir. Bu hatip lehli
lcrin almanları 1410 da Tanen
berg civarında hezimete u~rat
tıklarrnı, fakat bu sefer, Ber -
lin civarında onları mahvedc -

ccklerini söylemiştir. Ayni ha
tip bununla da iktifa ctmiye -
rck, leh gcncliŞinin dış politi
kadaki taleplcrıni ilan etmiştir. 
Bu münucbctle. Danzig'in, 
şarki Prusya ve Silezya'nın Le· 
histan'a iade edilmesini İ5te -
mek, asgari taleplerden oldu -
~u tebarüz ettirilmiştir. 
hatip a";; 1;;gUn 'XT'Jian).a·~:n 
değil, Lehistan'ın Almanya ta
rafından çcnber içine alınmış 
olduğunu söylemiştir. Buna 
delil olarak, müşterek hudu -
dun 2.700 kilometre uzunlufun
da olduğunu söyliyen hatip, 
ıarki Prusya'nın ilhakrndan ve 
Stcttin ı>chri de dahil olduğu 
halde, Oder hududu tesis edil -
dikten sonra, müşterek hudu -
dun, ancak 700 metreden ibaret 
olacağmı ilive ctmiıı. hele 
Berlin zaferinden sonra, bu 
hu<ludun 400 kilometreyi bile 
geçmiycccğini söylemiştir. 

Folşişer Beobahter 

Bek'in verdiği cevep 

B ck'in, bir propaganda 
mahiyetinde olmak ü -

zere hazırlayıp. Lehistan par -
lamcntosunda söylediği nut -
kunda, neye cevap verilmek is
teniyordu? 

Bu nutukta her şeyden evci, 
alman hükümctinin, 1934 alman 
- leh anlaşmasını fcshedilml, 
olduğunu ilan etmesine cevap 
vreilmİ$tİr. Albay Bek, bir çok 
noktalara temas etmiş olduğu 
halde ,asıl bu mesele cevap 
vermemiştir. Cevap verileme· 
miştir; c;ünkU, leh - İngiliz an~ 
laşmasiylc 1934 leh - alman an· 
!aşması arasında münakasa gö. 
türmcz bir aykırılık vardır. 

[KURBAGA DAMGASI 1 
'-63-: -!/ 

nenmemek için kaldırıma kendimi zor 
attım. Motosiklet filan yok~u. Otomo
bil bana boş gibi gelmişti. 

Elk, hararetle: 
- Neden? Diye sordu. 
- Çünkü evela yüklü hali yoktu, 

Takip ettik i otomobili gördükle
ri zaman vakı gece yarısına yakla§ -
mıştı. Horsha yolu üzerinde bir ga
rajın ö~ündc c uyordu. En önde Elk, 
otomobile ati . Araba bom boştu. 
Garaj sahibi i e ide bu yeni arabaya 
yer hazırlıyor • Elk, ona, kendini ta
nıttı. Garaj sa bi: 

- Evet, efe im, bu arabayı 15 da
kika evci geti iler, dedi. Şoförü şe -
birde geceliye k bir yer aramağa git
tiğini söyledi. 
Arabayı ine en inceye gözden ge

çirdiler. Bir k ede J ohn Bt.nnett'in 
senei devriyes do1ayısiyle kızına ver
miş olduğu kiıç k fil dişi iğneyi bul
dular. 

Elk'in mera ı mucip olan bir şey 
vardı: motosik tli adam nereye git -
mişti? Otomobılın yüz metre kadar ar
kasından gitti ine nazaran eğer takip
ten vaz geçmi o sa idi ona yolun üze
rinde tesadüf etmeleri lazımdı. Yol 
boyunca bir iki köşk vardı. Belki on
lardan birine girmiş olabilirdi. Elk, bu 
ihtimal üzcrindepek az durdu. 

- Geriye dönsek fena olmaz, dedi. 
Yolda Mllc Bcnnctt'i arabadan indir -
miş olacaklar. Genç kızı motosikletli 

Yazan: Edgar WALLACE 

adamın götürmesi akla daha makul 
görünüyor. Takip edeceğimiz iz mo
tosikletli adam olmalıdır. Bu adam ya 
Kurbağa'nın kendisidir, veya onun şe
riklerinden biri 1 

Dick: 
- Shorehamla Morby arasında kay

boldular, dedi. Siz buraları iyi bilir -
siniz, M. Bennett; Morby civarında 
gidebilecekleri bir yer var mı? 

Bennett: 
- Gerçi bu civarı iyi bilirim ama, 

dedi, nereye gitmiş olduklarını ben de 
kestiremiyorum. Morby haricinde bir 
kaç bina mevcuttur. Morby Ficlds de 
var. Fakat, Ella'yı oraya götürmüş ol
malarını tahmin etmem. 

Otomobil geriye dönerken, Dick: 
- Morby Fields nedir? Diye sordu. 
- Morby Filds bu civardaki terke-

dilmiş kireç ocaklarının ismidir, bir 
kaç sene evet orayı i§lctcn kumpanya 
iflas etmişti. 

Morby'dcn, gayet ağır geçtiler, ve 
jandarmayı yeniden suale çektiler. 

- Motosikletli kimse görmediğiniz
den emin misiniz? 

- Tamamen eminim, efendim. Oto
mobil o kadar yakınımdan geçti ki çiğ-

sonra şoför sigara içiyordu. Ne zaman 
sigara içen bir şoför görsem aklıma 

derhal otomobilin boş olacağı gelir. 
Sigara içen şoför ve boş bir araba ben
ce biribirinin mütcmmimidir. 

E lk, takdirle: 
- Aferin oğlum, sende cevher var 1 

Dedi. Ve bu adamın Scotland Yard i
çin faydalı bir unsur olabileceğini dü
şündü. 

Otomobillerine dönerlerken, Dick: 
- Bana jandarma haklı gibi gcli -

yor, dedi. Otomobil buradan geçerken 
muhakkak ki boştu. Bunu kabul eder
sek motosikletin kayboluşunu da izah 
edebiliriz. Morby ile W cllan arasında 
araştırma yapmalıyız. 

Yolun iki tarafını gözden geçirerek 
ağır ağır ilerlediler. Beş yüz metre ka
dar gitmişlerdi ki, Elk otomobilden 
dışarıya fırhyarak "Dur!" diye bağır
dı. 

Beş dakika sonra Dick'i çağırdı. Üç 
erkek birden onun yanına gittiler. 
Elk'i, yarı harap bir dıvarın kenarına 
bırakılmış kırmızı bir motosikletin 
yanında buldular. Motosiklet dıvarın 
arkasında durduğundan onu görme -
mişlerdi. Elk'in nazarını çeken ctra -
fa hafifçe sızan motosiklet fenerinin 
ziyası olmuştu. 

1934 anlaşmasında, fransız -
leh anlaşması sarih surette göz 
önünde tutulmuştur; ve bu an
laşma da, iki anlaşmanın yan 
yana bulunması, problematik 
olduğu da kabul edilmiştir. O 
zamanlar, alman - leh anlaş -
masının, fransız - leh anlaşma
sına tefevvuk etmesi bcklcni -
yordu: nitekim, hadiselerin ce
reyanı, bir müddet için işlerin 
bu istikamette inkişaf ettiği 
intibamı verdi. Fakat, fransız 
- leh anlaşması gibi yeni bir 
anlaşma yapılınca, böyle bir te
Uikkiye tabiatiylc artık imkan 
kalamazdı. İşte tam bu telak . 
kinin yıkıldığı bir anda İngil· 
tere ile yapılan anlaşma. öbü -
rünü de aşıp geçti: çiınku bu 
son anlaşma, maksat ve hede -
fi Almanya'yı çenbcr itine al • 
maktan ibaret olduğuna şüphe 
olmıyan bir İngiliz politikası -
nın yolunda yürümektedir. Bu 
itibarla, bay Bek' in, alman - leh 
anlaşması, Lehistan'ın siyasi 
hareket scrbestisini tahdit c -
demez şeklindeki cevabı, bir 
cevap degildir. Bir taahhüt al
tına gi:-iliııce, bu taahhüt, ona 
aykırı olan başka mükellefi -
yctlerlc kuvettcn düşürülemez. 
Hadise, Almanya ile hiç bir su· 
retle münasebeti olmıyan bir 
memleketle, alman - leh müna
sebetine müessir olmıyncak O· 
lan bir anlaşma yapılmış olma· 
sından ibaret değildir. Alman. 
ya, her hangi bir sebeple uçun· 
cü bir devletle çıkacak olan bir 
ihtilaf yüzunden İngiltere'yle 
anlaşmazlığa sürüklenecek o . 
!ursa, Lehistan, kendisiyle Al
manya'nın 1934 anlaşmasında 
karşılıklı olarak Üzerlerine al -
mış oldukları miikc11efiyetlcr
Jc telifi kabil olmıyacak bir şe
kilde İngiltere'yc bağlanmış 
bulunmaktadır. 

İngıliz politikasının ruh ve 
manası Almanya'ca malümdur; 
bu malum olduğu gibi. bu po -
litikanın, Lchistan'a cvclce 
Cckoslovakya'nın oynamış ol -
duğu rolü andıran bir rol ve -
rilmcsini derpiş ettiği de mıl -
lumdur. Bundan dolayı, alman 
hükümeti, bay Bck'in sandığı 
gibi, kararını verirken, gazete· 
!erdeki malümata dayanmak 
ihtiyacında değildi. 

Franklurter Saytung 

Bek'in nutkundan 

çıkan môna 

Albay Bck'in bilinen 
nutkunu söylemesi kolay 
b. · olmamııı.tır_ Rıı •• ıM JPasmlr.Fnrnm ıın fnfi: 
nih'e yol açacak şeyler 

söylemek tehlikeli olur -
du. Aynı zamanda Polon
nın siyasi isteklerini Bay 
Hitlere' hak verdirecek 
derecede yüksekten an
latmak da tehlikeli olur
du. 

Bu iki tehlike arasın
da albay Bek en muvafık 
olan yolu mükemmeliyet
le seçmeğc muvaffak ol -
muştur. 

Nutukta kul1anılan li
san, hem vckarlı, hem de 
kati idi. Artık bütün Al
manya'nın anlaması la
zım gclirki polonyalılar, 

istiklallerini müdafaa et
mek için harp edecekler
dir. 

Öte taraftan Danzig ve 
Pomcranya hakkındaki 

Polonya'nın dilekleri de 
aklı başında bulunan hiç 
bir kimsenin itiraz cde
miyeceği derecede ma
kuldür. 

Böylece Alm:ınya'ya 

kuvctc başvurup tehditler
de bulunulmanın vakit zi
yanından başka bir şey ol
madığı açıkça anlatılmış 

oluyor. Halbuki müsavi 
şartlar dahilinde müzake
re için daima kapılar açık 
tu't'Jlmaktadır. 

- Deyli Herald -

İtalya 'n ın hava 

kuveti 

Roma' dan yazılıyor: 
Faşist meclisi, .1 tem

muzda başlıyacak olan 
1939/40 mali yılı bütçesin
deki milli müdafa::ı tahsisa
tı etrafında müzakerelere 
başlamıştır. Bu münase
betle, hava bakanlığı müs
teşarı general Vallc söy
lediği bir nutuktıın sonra, 
hava bütçesi kabul edilmiş
tir. 

General Vallc, Musoli
ni'nin, hava silahını ku
rarken, günden güne, hat
ta saatten saate hedefine 
yaklaşmakta olduğunu i
zah etmiş ve itaiyan tay
yarecisinin, mücaclclc saa -
ti çaldığı anda, vazifesini 
herkese üstün olarak başa
racağını söylemiştir. Gene
ral, İtalya hava siHihının, 
iki harp yılında tecrübe et
miş olduğu kuvetini, asıl 
davası olan İtalyan havala
rının müdafaası için son 
neferine kadar harcayaca -
ğını kaydetmiş ve bu mü
nasebetle, lspanyc>.'da ölen 
174 italyan tayyarecisinin 
hatırasını hürmetle anmış
tır. 

Hava müsteşarı, italyan 
avcı tayyarecilerinin mü-
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Radyo Difüzyon Postaları 
TURKlYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 
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19.74 m. 15llf5 Kes./ 20 Kw. 
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31.70 m. ~5 Kes./ 20 Kw. 
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CUMARTESİ - 13 - 5 - 1939 
13.30 Program 
13.35 MÜZİK ( Virtüozlar -

Pi.) 
14.00 Memleket saat ayarı, a -

jans ve meteoroloji haberle
ri. 

14.10 TÜRK Müztct : 
Çalanlar : Vecihe. Reşat E· 
rcr, Ruşen Kam, Cevdet Ko
zan. 
Okuyan: Semahat Öz.clenses 
1 - Hüzam peşrevi 
Z - Leyla hanımın hüzam şar
kı: (Ey sabahı hiısnü an). 
3 - Hayrinin hüzam şarkı : 
(Ölürsem yazıktır sana kan) 
4 - Leyli hanımın hüzam şar
kı: (Harabı intizar oldum). 
5 - İsmail Hakkı'nın karaci -
ğar şarkı: (Sarıyor gün geç
tikçe) 
6 - Leminin karai:igar şarkı: 
(Bir gölge ol beni peşin -
den .. ) 
7 - Sel.ihattin Pınar'ın: kara
ciğar şarkı: (Sana gönül ver
dim). 

14.40 - 15.30 MÜZİK (Neşeli 
müzik - Pi.) 

17.30 Program 
17.35 MÜZiK (Dans saati) Pi. 
17.35 TÜRK MÜZtôt : (Fa -

sıl heyeti ) : 
Tahsin Karakuıs ve Safiye 
Tokay'ın iştirakiyle. 

19.00 Konuşma (Dış politika 
hadiseleri). 

19.15 TURK MÜZlCt: (Saz 
eserleri ve taksimler). 
Çalanlar: Kanun: Vecihe, 
Keman: Reşat Erer, Cavdet 
Çağlar. Ud: Cevdet Kozan, 
Kcmenc;e : Fahire Fersan, 
Ruşen Kam, Kemal Niyazi 
Seyhun. Tanbur: Refik }·er -
san, San tür: Zühtü Bardak -
oğlu, Nısfiye: Basri Uflcr. 

19.35 TÜRK MUZtôt : 
Çalanlar : V ecihc, Ruşen 
Kam, Cevdet Kozan. 
Okuyan: Radife Neydik. 
1 - Bilmen Şenin bestenigar 
!Jarkı: (Her zaman serde .. ) 
2 - Sclihattin Pınarın hüzam 
şarkı: (Aşkınla sıiriinscm). 
3 - Scl.ihattin Pınarın hüz -
zanı şarkı: (Seviyordum o -
nu .. ) 
~ - Faiz Kapancının hüzzam 
prkı: (Büklüm büklüm sır
ma saçın Eminİlt\). 

5 - Selihattin Kaynagın 
Türkü: (San kurdele). 
6 - Halk tiırküsü : (Karan 
oylum oylum). 

20.00 Memleket saat ayarı,• 
jans ve meteoroloji haber 
lcri. 

20.15 TEMSİL (Uyuyan kad 
Mualla beyin hanımları) 
Yazan: Ekrem Reşit. 

21.15 Esham. tahvilat, kambl 
yo - nukut ve ziraat bor 

(Fiyat). 
21.25 N~şeli plaklar - R. 
21.30 MUZİK (Küçiık Orke 

tra - Şef: NECİP AŞKIN 
1 - Meiıızer - Serenad 
2 - Shilk - İspanyol dansı 
3 - Walter - Dans eden ku 
lalar. 
4 - Födrcl - Viyana ~rkısı 
5 - J. Strauss - Sabah ha 
disleri vals. 

22.00 Haftalık posta 
(Yabaniı dillerde) 

22.30 MÜZİK (Operet, R 
mans, vesaire). 

23.00 Son ajans haberleri 
yarınki pr~ı:ram. 

23.15 - 24 MUZİK (Cazband 
Pi.) 

AVRUPA 
OPERA VE OPERETLER 

20 London - Rccyonal 
20.lS Paris - Eyfcl ku1csl 

ORKESTRA KONSERLE 
VE SENFONİK KONSE 
LER: 18.45 Droytviç 
20.30 Paris - P.T.T., Stra:ı: 
burg - 21.15 Lükscmburg 
22.5 Paris 

SOLO KONSERLERİ : 18. 
Beromünstcr - 18.50 K1t 
nigsberg - 22.20 Doyçlan 
Zender. 

NEFESLİ SAZLAR (Marş 
s.): 10.30 Hamburg - 1 
J.aypzig - 18 Frankfurt 
19 Berlin. 

ORG KONSERLER! VE K 
ROLAR: 18,30 Hamburg 
21 Roma - 21.50 Paris -
T.T. 

HAFİF MÜZİK : 14.25 Mü 
nih - 16 Frankfurt, $tü~ar 

ve diğer alman istasyonla 
- 19 Brcslav - 20.15 Bcrli 
Breslav, Viyana ve diğer al 
man istasyonları - 20.3 
Hamburg. 

HALK MUSİKİSİ : 14 $tüt 
gart - 19 Hamburg - 19.1 
Kolonya - 22.15 Bükreş. 

DANS MYZİÖİ : 17.30 Viya 
na - 18.IS Königsbcrg, I..ay 
zig - 19 Ştiıtgart - 21.1 
Bükrcş (Valsler) - 22 Be 
romünster, Budapeşte 
22.10 Brüksel - 22.20 Mü 
nih ve diğer alman istasyon 
lan - 22.30 Ştütgart - 22.4 
Rcromünster - 22.45 Sof 
- 23 Droytviç, Floransa, Mi 
lano, Marsilya, Paris. Stok 
holm, Strazburg, Lükscm 
burg - 23.S London - Rcc 
yona) - 23.15 Varşova. 

~F},e n fJAil)J!l'L.s e~_,.fÜllj"'--v-am-· ol u_n_m_a-=--k-ta-=d:-ı r-. ~-~-m~ek:--t_e_m_iı:"'"'. t~te"'"""f:-ik-t-ir .... --......_-" 
man tayyaresine mukabil, Hitler'in İtalya'ya karşı Rusya ile bir an önce v 
86 İtalyan tayyaresinin güttüğü bu istilA siyaseti- şümullü bir anlaşma yapıl 
düşmüş olduğunu söyle- nin her tarafta hoşnutsuz- masına taraftarım. 
miştir. luk uyandırdığını söyle - Yarım tedbirler, fayda 

Fölkişer Beobahter mcğc salahiycttaru:. sız olmaktan daha kötU 

ltalya'da Alman 

istilôsı 

Paris'ten Deyli Meyl 
gazetesine bildiriliyor: 

Fransa'da ve şimali Af
rika'da yaşıyan bir milyon 
italyanı temsil eden ital
yan birliği, neşrettiği bir 
beyannamede alınanların 

ltalya'ya karşı takip ettik
leri nüfuz ve hulfil siyase
tini protesto eylemiştir. 

ltalya'nın bir defa daha 
alman tesir ve nüfuzu al
tında kaldığından bahse
den bu beyannamede deni
liyor ki: 

"Alman askeri kıtaları-

Bu suretle bütün ital- dür. 
yanların izzetinefsi yara· Hadiseler, kollektif eın 
lanmaktadır.,, niyet sistemine rücuumu 

Eden Rusya ile 

anlaşmıya 

taraftar 

Eski hariciye nazırı E
den, Limington' daki seçim 
bölgesinde söylediği bir 
nutukta Bay Çurçil'in ka -
bincye girmesi lüzumunda 

ıırar etmiş ve demiştir ki: 

- Eminim ki millet, bu 
zamanda onun müstesna 
kabiliyet ve istidadından 

zu icap ettirmektedir.Sut 

bu siyaseti cesaret, iyi g .. 

rüş ve inanla takip etme 

sayesinde idame olunab· 

lir. 

Başvekil, bir takım ide 

oloji temayulleri yüzü 

den bu siyasetten inhira 

edilmiyeceğini gayet doğ 

ru olarak izah etmiştir. 

Eğer İngiltere, Frans 

ve Rusya arasında esasi 

bir anlaşma yapılırsa, b1 

sulh namına büyük bir ka 

zanç olacaktır. 

-Daily Mail-

Motosiklet oldukça yeni idi. Çamur 
içindeydi. Fenerin camı soğuktu. Bir
den Elk'in aklına bir şey geldi: der -
hal arkadaki alat çantasını çözmcğe 
başladı. 

yordu. Rüzgar o kadar kuvetle esiyor
du ki örtü ağzını, burnunu kapatıryor, 
ve nefes almasını güçleştiriyordu. O
nu nereye götürüyorlardı? Ayakları 

çamurlu sulara değince yandaki yol
da bulunduklarını anladı. Bunu his -
settiği anda ayakları yerden kesildi, 
ve bekliycn bir otomobilin içine ycr
le§tirildi. Yanına biri oturdu. Otomo
bil hareket etti. Bu sırada yanındaki 
adamlardan biri beceriksizliğinden 

genç kızın yüzündeki örtü yü biraz sı
yırdı. Genç kız önünde yüzünü seçe -
mediği bir insan hayaleti gördü. 

farkediyordu.) şeriklerinden birini 
kulağına bir şeyler söyledi, o da ark 
pencereden dışarıya bakarak: 

- Hayır, bir şey yok, diye ceva 
verdi. 

- Motosiklet yeni ise, inşa eden, 
muhakkak, sahibinin isim ve adresini 
çantanın içine koymuştur, dedi. 

Çantanın içinde, derinin üzerine ih
timamla şu yazılmıştı: 

"J oshua Broad, 6, Cavcrley House, 
Cavendish Squ.are.'' 

Kısım : XL 
' 'Morby Fielda" de. 

Mutfağa dönünce EUa'nın nazarı 

dikkatine çarpan ilk şey, kuruması i
çin tele asmış olduğu çay örtüsünün 
yere düşmüş olması idi. Birden ağır 
ve rutubetli bir bezin içine kendini sa
rılmış hissetti. Bir kol vücuduna sa -
rıldı, bir el başını arkaya yatırarak 

ağzını kapattı. Bağırmak istedi. Fa -
kat sesi çıkmadı. Çıldırmı§ gibi kapıya 
bir tekme vurmak istedi, layin ayağı 
sıkıca tutuldu. Yırtılan bir kumaş se
si duydu, sonra ayak bilekleri bağlan
dı. Kapı açıldığı zaman genç kız bir 
hava cereyanı hissetti. Ve biraz sonra 
kendini bahçede buldu. Kulağına bir 
ses fısıldadı: 

- Yürüyün! O zaman ayaklarının 
çözülmüş olduğunu farkctti. 

Hiç bir şey göremiyordu. Şiddetli 
bir yağmur, başını örten beze çarı~ı • 

- Ne yapıyorsunuz? Kimsiniz? Di
ye sordu. Karşısında oturan adamın 
sesini duyduğu zaman Kurbağanın e
linde bulunduğunu anladı. 

- Size son bir selamet yolu veriyo
rum, dedi. Bu geceden sonra bunu da 
kaybedeceksiniz 1 

Ella, büyük bir kuvct sarf ederek se
sindeki titreyişi gizlemek istedi: 

- Ne demek istiyorsunuz? Diye 
sordu. 

- Benimle evlenecek, ve yarın sa -
hah benimle beraber memleket i ter -
kedccekainiz. Size o kadar itimadım 
var ki sözünüze derhal inanacağım. 

Genç kız başını salladı. Sonra, kar
şısındakinin karanlıkta bu hareketini 
göremiyeccğini hatırladı. 

- Bunu asla yapmıyacağım, dedi. 
Bütün yol boyunca başka bir fCY ko -
nuşmadılar. Bir aralık maskeli adam 
(genç kız perdelerin inik olmasına 
rağmen, mika gözlüklerin parıltısını 

Genç kıza karşı katiyen cebir isti 
mal etmiyorlardı. Serbestçe hareket e 
debiliyordu. Yalnız kaçabilmek aklı 
na bile gelmiycırdu. 

Araba birden durdu. İçindekiler a 
şağıya indiler. Biri genç kızın kolun 
dan tuttu, ve inmesine yardım ettı 

Sonra bir çitin arasından sürülmüş bi 
tarlaya benzer bir yere sürüklediler. 

Adamlardan biri arkasından yetişti 
bir empermeabl getirmişti, onu sırtı 
na giydirdi. 
Yağmur mütemadiyen yağıyordu 

Kolundan tutan adam di terinin ara 
sından söyleniyordu. "Kurbağa" e 
önde gidiyordu. Geriye yalnız bir de 
fa döndü. Genç kızın ayağı kaymıştı 
o tutmasa idi yere yuvarlanacaktı. Ni 
hayct: 

- Beni nereye götüriıyorsuı;ıuz 

Diye sordu. 
Bu sual cevapsız kaldı. Sağında p.8 

rıldayan suyu görünce acaba kaçabi 
lir miyim, diye düşündü. Sonra bu 
lundukları mevkii birden tanıdı : 

- Burası Morby Fields, dedi. Ben 
taş ocağına götürüyorsunuz. 

Gene cevap yok. Taş ocağı istikaıne 
tinde yürümeğe devam ettiler. GenÇ 
kız, teklifi tamamen reddettiği tak • 
dirdc ne olabileceğini düşündü. 13\J 
hain herif onu öldürebilecek mi idi? 

(Sonu var) 
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Çankaya ilk okulunda 

23 niaan çocuk haftası münaaebeti,.le Çanka,.a ilk okulunda çocuk 
•elilerine bir eilenti tertip edilmittir• Okul faali,.eti hakkmda talebe 
•elilerini aydınlatmak •e kendileriyle teaia edilecek irtibatla terbiye 
itlerinde ahenk temin etmek hekanmdan çok faydalı ıörülen bu eğ· 
lenti intizam ve mükenımeliyetle ıeçmiftir. 

Yakandaki resim çankayah ,.aYl'Ularm her ıünkü mektep oyun· 
larmdan birini anne ve babalanna ıöaterirlerken almmıttır• 

Piyango dün çekildi 

10.000 lirahk ikramiye 
32e410 a isabet etti 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Tay -
yare piyangosunun çekilmesine bu
gün de devam edildi. Kazanan nu -
maralar ıunlardır : 
10.000 Lira ikramiye 32410, 
10.000 Lira mükUat 16448 

'i .000 lira kazananlar: -
6098 8342 

500 lira lrazananlar: 
145 210 426 1750 2995 4472 

5098 7519 8040 11379 11455 11729 
11742 12403 12452 12795 1)125 13261 
13321 13738 14166 17218 18619 18724 
18745 19169 19261 20013 22343 23061 
25141 25426 28419 28450 29397 30457 
30826 31637 32110 32573 33530 33597 
33758 34093 34590 34971 35015 36633 
36873 38154 38357. 

150 lira kazananlar: 
no c c CODo r.r.~ 1 Rn?~ OIQJ Q~66 

11161 12911 13971 14211 14541 14687 
14993 15114 16602 18260 18504 19567 
20804 20853 22234 25249 25362 26690 
27907 27997 27951 34290 35702 

100 lira kazananlar: 
522 1096 2303 2464 2943 2972 

4943 5980 6804 6902 7204 10051 
11145 14762 15146 10507 15707 16440 
16987 17450 17661 21937 21998 22103 
22977 20357 24363 24580 26453 26641 
27087 28517 29091 29362 29685 29782 
30304 31281 31525 32920 33736 34868 
34990 35283 35563 36545 36601 37127 
37542 38319 38544 38674 38694 38808 
39749 39790 

SO lira lrazananlar: 
147 249 265 699 817 989 

1949 2306 2621 3183 3391 3573 
4171 4181 4252 4256 4376 4330 
4549 4737 5658 5866 5875 5937 
6151 6291 6406 6541 6645 6652 
6995 7333 7591 7713 7729 7766 
8511 8642 8646 8957 9007 9363 
9735 9769 10176 10380 10462 10658 

10674 10705 10991 11254 11749 11926 
12321 12152 12481 12630 13099 13166 
13208 13543 14124 14169 14443 14628 
14952 15461 15790 16274 16364 16917 

17206 17281 17561 17951 18299 18417 
18557 18581 18589 18729 18846 18874 
18908 19115 19158 19454 19752 19914 
19988 20295 20515 20672 20935 20943 
20956 21326 21338 21436 21494 21693 
22001 22063 22225 22288 22410 22561 
22582 22923 22943 23091 23218 23314 
23692 23506 24781 24880 24929 24942 
25367 26089 26600 26715 26767 26933 
27137 28088 27356 27335 27670 28073 
28283 28451 28452 28659 28932 29026 
29113 29263 29331 29490 29606 30030 
30070 30092 30423 30925 30997 31107 
31128 31151 31179 31308 31510 31548 
32009 32047 32317 32429 32753 32919 
32976 32999 33110 33288 339()J 34389 
34803 34831 35263 35416 35444 35571 
35685 35818 36019 36102 36332 36378 
36671 36698 36852 17060 17179 37266 
38151 39218 39311 39378 39555 .39632 
39768 39768 39844. 
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Türk - İngiliz müşterek beyannamesi 
• 4 

Başvekilimiz beyannameyi ve 
dış politikayı izah eden çok 

mühim bir nutuk söyledi 
(Baıı 1. inci sayfada) 

muz bir milli emniyet meaelesidir. (Bravo ses
leri ve alkıtlar ). 

Bu şartlar içinde, hükümetinizin mj])eti harp ba· 
diresinden azami imkanlarla uzak bulundurmanın en 
müessir çaresini gene au h için birleşen memleketler
le harbi göze alarak aulh gayesinde teşriki mesai et
mekte bulmuştur. (Bravo sesleri, alkıılar). Bir Av
rupa devleti olan Türkiye'nin, Avrupa'daki sulh te • 
şebbüslerinin ve harp tehlikelerinin milli hayatımı
za tesirlerini ehemiyetle hesap etmekten fariğ olamı
yacağı atikardır. 

İngiltere ile yanyana yürümek ve yer almak 

Cümhuriyet hükümeti, hiç bir memleket aleyhi -
ne müteveccih olmıyan, hiç bir memleketi ihata ve 
izrar maksadına matuf bulunmıyan, bilakis miHet
leri harbin feci akibetinden masun bulundurmak 
maksadını güden bir sulh, müdafaa ve emniyet be
raberliğinde İngiltere ile.Yanyana yürümek ve yer 
almak için bugün millet vekillerinin müsaade ve 
tasvibini istemiye gelmiştir. (Bravo sesleri, tiddetli 
alkışlar). 

İngiltere ile, büyük tecrübelerden geçtikten sonra, 
aramızda teessüs eden kuvetli ve samimi itimat ve 
dostluk bağları, büyük meclisinizin muhtelif vesile
lerle tasvibine iktiran etmit ana siyasetlerimizden bi
ridir. 

Bu metin rabıtalar, politikalarımızın inkişafında 

biribirine hiç biı; vakit zıt olmıyan bir görüt ve dü -
ıünüş tarzında müşareketimizi temin etmit ve iki 
hükümeti, birçok mühim vesilelerde bu görü§ birli· 
ğinin feyizli semerelerini iktitafa muvaffak kılmı,tır. 

Biraz evel arzettiğim veçhile; Avrupa'daki mühim 
hadiselerin cereyanı esnasında ve hassaten endite· 
baht olan vekayi Balkan yarımadasına intikal eder 
etmez hükümetinizle İngiltere hükümeti arasında sa
mimi bir müşavere başlamış ve sulh ve emniyet ga • 
yesinde birleşen fikirlerimiz, iki memleketin mukad
deratında daha eaulı ve daha devamlı bir el birliii • 
nin lüaumuna milıtereken kani olmakta gecikmem.it-
tir. 

Müttnelı beyanname 

Esasları Cümhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu • 
nun müttefikan tasvibine iktiran etmek suretiyle 
ba§hyan müzakereler, timdi yüksek huzurunuza arz• 
edeceğim Türkiye - İngiltere mütterek beyannamesi 
üzerinde mutabakat temin etmittir. 

Müfterek beyannameyi aynen okuyorum: 
(Türkiye - lngiltere maıterek bey•nn•m•sl ayrı 

sütunlarımızdadır.) 

Tek heJel: Sulh ve emniyet ..• 

Aziz arkadaşlanm; . 
Gördüğünüz veçhile Türkiye - İngiltere münase

batında bir temel taşı ve aynı zamanda mühim bir 
merhale olan bu aniaşmayı, iki hükümet arasında 
elyevm müzakereleri cereyan ec:len kati ve devam
lı teahhütler takip edecektir ve bütün bu karııhklı 
anlaşmaların hedefi birdir: Sulh ve Emniyet. ( Bra-
vo sesleri, alkqlar). ). 

Türkiye ve lngiltere'nin umupıı siyasetlerinde 
ana vasfı tetkil eden bu hedef öyle zannediyoruz, o 
kanaatte bulunuyoruz ki, dünya harbine mani ola • 
cak kuvetli bir unsurun teraziye ilavesi tarzında 
tecelli ediyor. (Bravo sesleri) 

Müttefikimizle birlikte sulhu tutmağı, kimsenin 
hakkına tecavüz etmemeği umde bilen ıiyaaetlerimiz
le hakların çiğnenmesine mini olmağa bütün gayre
timizi aarfetmekte devam edeceğiz. (Bravo aeıleri 
alkıtlar). Bugüne kadar olduğu gibi, yann da aulh-

yüzüne bakb. 

perverliğimizin maddi delillerini vermek fırsatları 

zuhur ettikçe bunları kaçırmıyacağız. 

F alrat, bir gün miifterelı halı ve menlaotleri
miz ihlôl eclilmelr tqebbüsüne mciruz lıalırsa, 
bize halılnmızın uercliği lıuvetle buna ailahla 
mani olniakta da laedclüt etmiy.ceğiz. (Bravo 
sesini, ıiddetli alkqlar ). 

Bunun içindir ki, mefkuremizi tarif ederken "aulh 
ve emniyet,, kelimelerini kullandım. 

lngilizlerle timdi arzettiiim itilaf ve bu
nu takip edecek olan nihai mukavele Fransa 
ile de aramızda dostane müzakerelere mevzu 
tetkil etmektedir. Bu göriifmelerin yakında 

iyi bir neticeye varacaimdan ümit.atız. 

Sovyet Rusya Ue dostlult miinaMbetlerimia 

Muhterem arkadaılar, büyük kolllfumuz ve 
dostumuz Sovyet Rusya ile en sıkı, en samimi te -
temaslarda devam etmekteyiz. (Bravo sesleri, alkış
lar) Mütterek gaye ve menfaatlerimiz, önümüzde 
teşriki mesai yolunun tamamen açık olduğunu bi -
ze isbat etmif ve sayın misafirimiz Potemkin'in 
Ankara' da geçirdiği günler zarfında aramızcla tam 
bir görüş ve anlayıf beraberliği olduğu ve yannki si 
yasetimizin de bu eaas dairesinde inkitafa namzet 
l>Ülunduğu teabit edilmiıtir. (Alkıtlar). 

Balkan paktında yerimiz deiİflDemiıtir. 

Dünya buhrGnı ~nJe meukii çolı nazik ue 
mühim olan Balkan yarınuulaıntla müttelik
lerimizle mevcut miinae6etlerimmn laer .- • 
manlıi samimiyetle deuam edecefine iimitvar 
bulunuyoruz. 

Sulh yolunda daha müeair bir ıelrilde çalıt· 
malı ifin yer almıt olan Türlriye'nin, fam m.S -
nasiyle bir sulh unıt-.ıru olaralı lırırulan Ballıan 
müalıında yeri de,,. .;memiftir. (Bravo seıleri). 

Yine ümit ve teuıennl ederim ki Balkanlarda, Bal-
kan menfaatlerini koruyan 'lok, daha ıenitlemek, 
vuifesini daha veU:\t pkildı yapmak fırsatını bul • 
ıun.. 

Her .zamanki ilhan\ ve taavlplerinizle inkipf eden 
siyaaetimiain aynı direktiflerden mülhem bugünkü 
tezahürünü yüksek tasvip ve tasdikınıza arzeder ve 
millet vekillerinin biraz evel okuduğum beyanname 
üzerinde açık reylerini kullanmalarını rica ederim. 
(SürekH ve tiddetli alkıtlar). 

Berınnıme IHlf ıklı tısvlp edlldl 
Bqvekilimi.zin beyanatından eonra, muhtelif hatip

ler söz alını§, bundan IODl"A riyatet makamı, müzake
renin kifayeti hakkındalri bir takriri reye koyarak 
.kabul edilmittir. 

Reis B. Abdülhalik Renda, reylerin kullanılacağını 
bilclinniı ve Niide seçim daireainden itibaren reyle
rin toplanılma11na ba!lammttır. 

Reylerin tasnifi bittikten eoo.ra riyaset makamı, ıu 
neticeyi bildirmittir: 

Hükümetin beyannameaine rey veren arkadqların 
adedi (353) tür. Muamele tamamdır. Hüldlmetin al. 
yaaeti ve beyannamesi (353) reyle müttefikan taıvip 
edilmittir. (Sürekli alkıtlar). 

Bu neticenin tebliiinden eonra Baıvekllimlıı alkıt
lar arasında tekrar künüye celmiıler ve ıunları aay
lemiılerdir: 

"- Arkadqlarım; lutfen bbar buyurdulunuı rey
le hükümetiniu lruvet verdiniz. Bupn olduiu ıibi 
yarı~ da ıi.zin ltimadınızla aynı siyaset ve aynı yolda 
yürüyecefiz. (Sürekli alkıtlar). 

Kamutay pazartesi günü toplanacaktır. 

dır hilaeaia ı" dedi. 
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1 üün İ(in 
Sulh cephesinde Türkiye 

Dava sadece Veraay nizammm 
ve 1918 aonruı iatatükoaunun mu• 
hafazaaı da•••• olsaydı Veraay, 
Senjermen, Nöyyi oldukları gibi ka· 
labilir, ve haklı mücadelelerin ve 
ba mücadeleler neticeainde emri· 
vakilerin en ıidc:\etli reaksiyonlarla 
kartılaımalan lazım gelirdi. 

Milletlerin meıruiyet hudu
dunu aımıyan dilekleri, anlapna 
zihniyeti ile hareket olundukça -
tabii sayılmak iktiza eden çekiıme
leri müteakip - nihayet teslim o
lunmuttur. Fakat bazan Veraay'· 
dan, bu delil kafi görülmezae mil· 
letlerin yafama haklarından, bu 
haklarda vesika mahiyeti buluna· 
madıiı zaman bin yıllık tarihi icap• 
lardan, bunlar da yetmezse iktıaadi 
zaruretlerden, ve hiç bir mantıki 
bürhana iıtinat edilemediği takdir
de kuvet ve kudretten ve iJihi mia
yonlardan bahaederek en yüksek 
mefhumlarm tecavüz ve iatill e
melleri emrinde keyif ve hevese gö
re kullandmaın itiyat haline getiri • 
lip dünyanm hiç bir köteainde kim • 
seye rahat nefes almak imkinı bıra• 
kılmadığı tahakkuk edince sulhu 
korumak için el birliği etmenin en 
doğru tedbir olacağı da teslim olun· 
muıtur. 

Sarih ve dürüat olmak Türkiye 
Cümhuriyeti politikaamm baılıca 
vaııfiarmdandır: biz sulhu tehlike· 
de gördüğümüz için dünkü beyan • 
name ile sulh cepheaindeki yerimizi 
muhafaza etmekte bulunduğumuzu 
açıkça ilan ediyoruz. Zir., memle
ketimizin milli huduttan icinde aa • 
kin yataY•P inkiıaf etmek sayesi 
sulhun devamma vabeatedir. Halba
ki ıiddet ve ahit tanımazlık kapmu• 
za kadar gelmiıtir: biz nasıl Bal• 
kanlarda isek alman hayat sahuı • 
na dahil Romanya ile bir ayJanberi 
İtalyan iısali altındaki Arnavutluk 
da Balkanlardadrr. Bu vaziyette ta• 
rafsız, yani kayıtaız kalmak mÜlll • 
kün müdür? Lakin, sulh yoluna dö
nülGr ve sulh bozulmazu bizden 
herkeain ancak dostluk röreceii 
ıüpheaizdir. Bir Akdeniz devleti o • 
larak bunu cihina karıı temin ede
biliriz. Akıi takdirde, bizim hayat 
sahamıza tecavüz edilmiı olE&cağın· 
dan, menfaatlerimizi ıilahla da mü· 
daf aadan çekinmiyeceiimi:r.i kayda 
liiaum sörmeyjz: iatildll ve hüriye
timls en kabi varlddanmudır. 

Nasuhi BAYDAR 

lngiliz Hükümdar1nın 

Amerika seyahati 
Londra, 12 a.a. - İngiltere kıralı 

ve kıraliçesini hamil olan Empreaa of 

Auıtralia vapuru kesif bir ıia dola -
yısiyle 24 saat olduğu yerde kalmıf • 
tır. Bu sabah saat 4.40 da -Greenwich 
eaati- aia tamamiyle aıyrılmıt ve va· 
pur eaatte 10 mil silratle yoluna de • 
vam ctmeie batlamııtır. 
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lran Notlan 

Yazımızın çokluğundan lran not
larına bugUn devam edemedik özür 
dtleriz. 

111111111111111111111111111111111111111111 

vapurda olduiunu derhal anlamıttı. Aradan geçen 
samanın kıaalıiı onu korkuttu. Daha iki hafta bile 
olmamıttı. Halb.ıü ne kadar çok teYler değİfmİf 
bulunuyordu! Bu on iki sün zarfında yatadıklarmı 
teker teker ıözünün önünden ıeçirmek için bir kaç 
senenin bile az ıeleceiini zannetti. 

Nihat a,.m patavatnaldda aüü aldı: Prof.ör Hikmet: 

İçimizdeki ıeytan 
Tefrika No: 41=Yazan: Sabahattin ALI 

Omer bu aözlerin neyi kaatettiiini derhal an· 
lamıttı. Macide onun izahına ve ıeç lcalm•k baha· 
nesine inanmıyordu. Böyle mütkil zamanlarda, ae 
Yapacaiını bilmediii ve dütünmek kendisine ıiç 
ıeldiii zamanlarda müracaat e~i bir çan Tardu 
Kaçmak •• Genç kızm verdili para71 paatalonunun 
cebine sokarak : 

" Ben aidip ampulü alaynns hemen öteki oda· 
Ya seçelim l ,, dedi. 

Kapıyı açar açmaz gözü karfıda oturaalara 
ilitti: 

"A, Macide, bak unutuyordmn. Seni arkadqla
l'llnla lanıttıra,.ım." diyerek karıamı eliad9n tutha 
ve dıtarı çıkardı. 

Nihat'la profesör Hikmet oturduktan 7erden 
fırlaınıtlar, yÜzlerinde nazik bir te1Meaümle beldi· 
Yorlardı. Nihat: 

"Kanm... Profesör Hikmet... Arkad&fllll Ni· 
hat! ••• " diye takdim etti. Macide'7e dönerek ı 

"Bir dakika burada otur, ben timdi ampali alır 
gelirim l" dedi ve ...-divenlere kotta. 

Macide bir müddet onun arkumdan bakb. Soa· 
ra bqnu misafirlere çevirerek l(ft ... 'Mli. 

Nihat bir an tereddüt ettiktea _, 
"Sizi ilk dtfa Omer'le beraber Yapfnla sörmlt

tüm ı" dedi. 
Macide kıp lurnuzı olarak öniiae baktı. Huaıi 

Batını biraz kaldınnca, ıözlerini kendisine dik
miı olan profesörü ıördü. Y atmı tahmin etmeie 
imkiQ, olmıyan bu adamın bakıtlan onu tiddetle ra• 
batna etti •• demin aıkbiı elin daima terli imit hia
aini ••nt aoiuk ıalakhiı aklma seldi. 

Her lçünü de ıarip bir aeaaizlik aannıtlL Hiç 
biriai .öyliyecek bir teY bulamıyor ve diteriyle ıöz 
söze selince iireti bir ıülümaemeye müracaat ede
rek mütkül vaziyetten kurtulmaia çahtıyordu. Ni
ha)'« profesör Hikmet: 

"Sis aereliainiz bakayım, kıaan ?" di)'e sükutu 
boadu. 

"Babkeairliyimt .... " 
Kartumdaki memnuniyetle bapnı aalbyarak: 
"Yani Anadolaluaunl ... Çok iyi ... Omer de oralı 

ıaliba ?" dedi. 
"E..t...'' 
"Omer i,.i çocuktur!" 
Nihat lüa karqtı. 
"l,.i arkadqtır. Y alnıs bir dalda dmmu ... Onu 

idare etmek llaanl_. Biras zıpırdır!" 
Macide ba 8Öslere luzdL Ömer'in ae oldutanu 

kendisi de hili7ordu, batkalarmın onun hakkmda 
bö7le 197ler dütinebileceiini de tahmin ederdi. 
Fakat ı.. ••im kendiainin 7aıuncla .ö7lemelerini 
miiauelMtaiaWda. 

Pıof98Ör Hikmet: 
"AJBi zamanda zekidir!" Clecli ve Macide'nin 

"Fakat zek&amı kullanmıyor ... Bir ite aarfetmi• 
yor ••• Bir saye ainmda çalqtınn17or .... " 

Bu sırada merdivende Omer'in ayak ...&eri da
yuldu. Oçü de batlanm çevirip o tarafa baktılar. 
Genç adam terli Nçlan yiizüne dökülmilt bir halde 
ve elinde ampulle slründü. Macide'ye dofru ilerli
yerek: 

"Ali" dedi. 
Genç kıa hemen yeni tatmdıklan oda7a döneli. 

Kapı,.. açık bırakarak aof adan vuran lflim yardı • 
mi,.ıe lamba,.. yerine taktı. toara af ak tefek etYa
,.. ,.erlettirmeie baıladL 

Bu sırada Omer koltuklardan biriaine oturmut. 
yorsun bir halde dütüncelen dalmıtb• 

Nihat aorduı 
"Neyin var? Dalsm duru7onun!" 
"Busün bir tamdık ca11 sıkacak feyler anlattı ... 

Ona üzülüyorum ı" 
Kartıımdakilerin iararma hacet bırakmadan 

veznedarın hikayesini anlattı. Profesör pek can ku· 
laiiyle dinlemi,.or, söalerini ara sıra kartı odada 
sağa sola ıidip ıelen Macide'ye kaJ'dırJ701", fakat 
Omer'i merakla takip ediyormut sibi katlarım Ç&h• 

yor ve batını sallıyordu. Nihat da ilk anlarda kendi 
dütünceleriyle metıuldü, fakat hika79in ..ıann. 
dan birdenbire alakalanclı. Yerinde dofralarak ba· 
filli Omer'e doiru uzattı ve bitiin dikkatiyle dinle· 
meğe baıladı. Hatta bir kaç yerde •un aöainü ke
serek İzah ettirdi. 

Omer hafız Hüaamettin efendinin maceraamı 
anlattıktan sonra: 

")"azık zavallı adama! ... Ne kadar i,.i bir İnlall-

"Y uık olur mu? Devlet paraama ne bahanqle 
oluna olaua el uzatanlara insaf etmemeli •.• " 

"Fakat iatiyerek J'apmıt deiil ki I" 
''Olaua •• Bu bir maseret deiitdir .. Ben senin ye

rinde olsam derhal ihbar ederdim!" 
Omer tatırdL Profesör Hikmet gibi iyiliği, her

keae 7ard1m hevesi ile tanmmıt bir insanın bu İn• 
aafaıalıfma akıl erdiremedi: 

"Çoluk çocuk sahibi adam.. Bu yqa kadar le
mis kalımt-••" diye beJ'lik sözlere batladı. Profe
sör ona llfmı keati ı 

"Böyle alçak herifleri müdaf- etme! ... Kafa• 
lannı ezmeli onlarm l" 

O..... içinden: 
"Bütiin i7iliiin• raimen ne kadar anla,..fllZ ... ,, 

dedi. Sonra ,;ikaek 1eale illve etti: "Mii!kül vazİ• 
7ette kalan bir insan için böyle hükümler verilir 
mi? Ani iJ'ilik tuumadıldarmuza yaptıimuz i,.ilik· 
tir, halbuki bis hitGn hüanüniyetimizi dostlarımıza 
aaldayap bunların dıpada kalanlan bir çırpıda ve 
kıaa bir hükümle fena addedi,.oruz! ••• " 

Profesör Hilmaet'in ıözleri gene kartı odaday• 
dı. O..... Nihad'a bakmca onun bir takım dütünce
lere dahnq olclufunu ıördü ve sordu: 

"Ne dütüaüyonun ?" 
-Sa YUBedarm meaeleai daha meydana çıkma• 

clı ... 1" 
,.Hayır •• Neden eordun? ihbar mı edecekain7" 
"Yok canım ... Sor4ma..." 
Bir müddet beldedikt• sonra tekrar bqladı ı 
"Sisin kuada çok para balunU1' mu?" 

(Sonu ocır) 
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Mebuslarımız beyannameyi -hükOmetin dünya sulhu ve memleketin 
emniyeti yolunda muvaffak bir eseri olarak takdir ettiler 

B. Saffet Arıkan diyor ki: 

"Meclisin sulha olan bağlılığını bu 
kadar isabetle tahakkuk ettiren 

hükômetimize teşekkür ederim .. ,, 
Başvekilimizin diğer sütunlarımız- tedenberi mevcut olan karşılıklı iti

da olan beyanatından sonra ilk ola- mat ve dostluk hislerinin böyle sağ
rak B. Saffet Arıkan (Erzincan) söz lam ve devamlı bağlarla takviye edil
almış, şunları söylemiştir: miş olmasını memnuniyetle karşıla -
"- Muhterem arkadaşlar; Sayın rız. 

Başvekilimizin huzurualinize vuku Fransa, Sovyetler, Balkanlar ..• 
bulan beyanatı ve kararınıza arzet -
miş olduğu Türkiye - İngiltere müş - Fransa ile de aynı esas dahilinde
terek beyannamesi Cümhuriyet hükü- ki müzakerelerin müsait inkişaf et -
metinin ta bidayettenberi takip etmiş mekte bulunmasını da iyi bir nazarla 
olduğu sulh politikasının yeni ve mu- görüyoruz. 
vaffak bir tezahürüdür. Hepimiz ka- Büyük dostumuz ve komşumuz Sov 
naat getirdik ki Türkiye'nin sulh is - yetlerle her noktada bir görüş ve an· 
tiyenlerle teşriki mesai etmesi ve bu layış beraberliği olduğunu Başvekili
auretle Avrupa vaziyetine karşı olan miz ifade buyurdular. Bunu da sul -
yakından alakası her şeyden evet mil- hun esaslı bir zamini olarak gene bü
letleri harp badiresinden kurtarmağa yük bir memnuniyetle kaydetmek is
ve memleketimizin de emniyetini te · teriz. 
min etmeğe matuf bir siyasetin yani Balkanlarda siyasetimiz malumdur. 
ötedenberi takibini hükümete bir di - Sulh davası için kurulmuş olan bu 
rektif olarak tevdi buyurduğunuz a- blok sulh için çalışan Türkiye'nin teş
na siyasetin bir ifadesidir. Filhakika riki mesaisiyle bir kat daha kuvetle
arkadaşlar biz kimsenin aleyhine ça- necektir kanaatindeyiz. Bu kütlenin 
lışmıyoruz. Ve bizim bu iyi niyetimi- genişlemesi ve daha feyizli bir şekil
ze bilmukabele herkes tarafından da de çalışması için hükümetin izhar et
hürmet olunacağını umuyoruz. Bina - miş olduğu ümit ve temenniye tama
enaleyh herhangi bir devlete karşı men iştirak ederiz. 
mevki aldığımız veya herhangi bir Hulasa arkadaşlar, Büyük Meclisin 
milleti ihata v~ tazyik etmek istediği- umumi sulha olan bağlılığını bu ka· 
miz manası bu vesikadan ve bunu ta- dar isabet ve ııadakatle ve hazmikiya
kip edecek olan kati anlaşmadan el • setle tahakkuk ettiren hükümetimize 
bette ki çıkarı amaz. Bu noktayı ehe-j ben şahsen teşekkür ediyorum. (Şid
miyetle kaydederken İngiltere ile ö- detli alkışlar). 

8. Fethi Okyar diyor ki: 

11 
- Bir tecavüze karşı bu müşterek 
hareketle, Akdeniz havzasında 

sulh ebediyen temin edilmiş olacaktır,, 
B. Saffet Arıkan'dan sonra, B. Fet

hi Okyar (Bolu) söz alınış, şunları 

söylemiştir: 

"- Arkadaşla • Başvekilin şimdi 
okuduğu beyanMır.eyi dikkatle, mem
nuniyetle ve meserretle dinledik; bun 
dan evci hükümttiınizin İngiltere hü
kümeti ile Akdeni ?'de sulh ve emni
yeti istihdaf ede müzakerelerde bu -
lunduğunu biliyoruz. Bu müzakere~.e
ri muvaffakiyetle i ıtaç ederek bugun 
bize bu beyannameyi getirdiğinden 
dolayı hükümeti tebrik ile sözüme 
başlamak istiyor.ım. 

Beyannan enin manan 

Beyannamenin manası çok mühim 
ve büyüktür ve Turkiye cümhuriyeti
nin şimdiye kadar takip ettiği harici 
siyasetinin bir dönum noktasını teşkil 
etmektedir. Beyannamenin haiz oldu -
ğu ehemiyeti layiki e tebarüz ettirebil 
mek için Türkiye c ımhuriyetinin şim 
diye kadar takip etmekte olduğu 
sulhcuyane siyaseti birkaç kelime ile 
hulasa etmek istiyo um. İran ve Irak
la gayet kardeşçe olan münaseb~tımız 
senelerdenberi dev~ etmektedır. Bal 
kan yanmadasın< a bütün hükümet
lerle bilhassa Yunanistan, Yugoslav
ya ve Romanya ıle dostane ve müsa-
1 :metperverane n u asebatımız devam 

etmektedir ve bı sayede Balkan ya -
nmadası senelere e~beri görmemiş ol
t'.:.ı;u sulh ve müsatemet havası için
C:e yaşamaktadıı Şimal komşumuz 

Sovyet Rusyası i e ta inkılap ve milli 
cidaldenberi devam etmekte olan dos

tane münasebatın ız eminim ki, her 
iki tarafın menfaat ve memnuniyeti-

da nasıl haritadan silindiğini hepiniz 
biliyorsunuz. Ondan sonra Almanya· 
Romanya ticart müzakeratında Ro • 
manya hükümetine verilmiş olan ülti
matom değilse bile ültimatom mahi -
yetinde yapılan bir tazyik, herkesin 
fikirlerindeki huzur ve sükunu izale 
etmiştir. Bilahare husule gelen nis
bt sükun kısmen umumi endişenin 
yatışmasına yardım etmişken bunu 
müteakip Adriyatik denizinin şark 
sahilindeki zayıf bir müttefikına ül
timatom göndererek işgal altına al -
ması da şimdiye kadar alıştığımız 
sulhu sükun havasını tamamiyle ihlal 
etmiştir. 

Emniyetsizlik havaıı içinde ... 

Bu ihlal edilmiş olan hava her ke -
sin huzurunu selbetmiş ve her kesi 
emniyeti için, kara ve deniz hudutla
rının muhafazası için tedbirler ara -
mağa sevketmiştir. Bu meyanda öte -
den beri dostane münasebatta bulun
doğumuz İngiltere hükümeti, Akde -
nizde sulhu ihlal edecek herhangi bir 
teşebbüse karşı, Türk ve İngiliz ku -
vetlerinin müştereken hareket etme -
sine dair bir teklifte bulunmuştur:- Bu 
teklif neticesinde uzun uzadıya cere -
yan eden müzakerat nihayet bugünkü 
karara iktiran etmiştir. Bundan dola
yı tekrar hükümetimizi tebrik etmek 
isterim. Esasen malfimunuz olduğu 
veçbile İngiltere hükümeti daha evel 
Akdeniz havzasında sulhün teminine 
çaresaz olmak üzere Yunanistan'a, bir 
taraflı olmak üzere, bir garanti ver -
miş ve aynı zamanda Romanya'nın da 
hudutlarını tekeffül etmiştir. Böyle 
bir teklif karşısında hükümetimiz el
bette kolları bağlı durarak eski bita -
raflık siyasetini muhafaza edemezdi. 
Çünkü evelce arzettiğim gibi, emniyet 
havası muhteldi. Bu emniyetsizlik ha
vası içinde; hiç bir ahdin hiç bir te
minatın, hiç bir sözün para etmediği 
hava içerisinde kolları bağlı olarak vu 
kuata intizar etmek; elbette hüküme
timizin pek durbinane olan tavrı hare
ketinden beklenemezdi. (Bravo sesle
ri). 

"Akdeniz havuıanda ıulh ebedi
yen temin eclilmi§ olacaktır.,, 

ni mucip olacak b r şekilde devam 
etmiştir. Türkiye cümhuriyeti aynı 
zamanda uzak devletlerle de aynı 
dostane münaseb· tını idame etmekte 
idi. Bu suretle ha ıl olan mesai, sqlh 
havası içinde Türk ye cümhuriyeti -
nin dahilde inkişafına ehemiyet ver -
mek, mim servetlerıni tezyit için ça
lışmak, sınai ve ticari ve nafıa işle
rinde terakkilerinde berdevamdı. Bu 
müsait sulh havasının devam etmesin
den başka hiç bir arzusu yoktu ve yi
ne yoktur. Ancak son günlerin hadi
ıatı birdenbire bir takım siyast zelze
lelerle herkesin efkarını ve beynelmi- Teklif Akdenizde Türk ve İngiliz 
lel münasebatın temellerini sarsmış - kuvetlerinin, her hangi bir tecavüz ih 
tır. Çekosİovakyanın bir gün zarfın • timali karşısında, mü§terck hareket • 

terini tazammun ediyor. Bu teklifi 
bu suretle kabul ederek Akdeniz hav
zasında emniyet ve sulhun tesisine 
yardım ettiğinden dolayı hükümetin 
kararını alkışlamak isterim. Çünkü 
efendiler bu hareket Akdeniz havza -
sına sureti katiyede sulh ve emniyet 
getirmiştir. Türkiye'nin vaziyeti coğ
rafyası ve Türkiyen'in kahraman or -
du ve donanması (Şiddetli alkışlar) 
lngiliz bahriyesi, İngiliz kuvetleriyle 
berarber her hangi bir tecavüze karşı 
hareket etmesi kararlaştırıldıktan son 
ra, eminim ki Akdeniz havzasında 

sulh ebediyen teessüs etmiş olacak -
tır. (Alkışlar) . 

Arkadaşlar; bu hareketten hiç kim
senin şüphelenmeğe hakkı yoktur. 
Türk Cümhuriyetinin şimdiye kadar 
takip ettiği müsalemetkarane siyaset 
herkesin malumudur. Hiç kimsenin 
bundan şüphelenmeğe ve şu veya bu 
hükümete karşı hasmane bir surette 
telakki etrneğe asla hakkı yoktur. 
Maksadımız kara ve deniz hudutları
mızı emniyet altın:ı almaktır. Böyle 
bir tedbire de lüzum vardır, arkadaş
lar. Çünkü Balkanlılara ait olması la
zım gelen Balkan yarımadasına büyük 
bir devlet askerlerini çıkarmış ve ora 
ya ayak atmıştır. 

O devlet aynı zamanda deniz hu
dutlarımızın tam burnu dibinde bir
çok adaları da işgal ederek üzerlerin -
de tahkimat, tesisat ve tertibat yap
makla meşgul bulunmaktadır. Bu hale 
karşı bizim hükümetimizden de ingi
liz hükümetinin de bizımle karşılıklı 
ve müşterek müşahede ve mütaleaları 
karşısında kalınca ahval ve vukuata 
intizaren bitaraf kalmak elbette bek -
lenemezdi. Bitaraf kalmak esasen 
mümkün mit idi? Onun da pek milin . 
kün olduğunu zannetmiyorum. Dev
letlerin menfaatleri biribirlerine bu 
kadar girişik olduğu bir zamanda ve 
uzak bir yerde olan hadisenin bizi 
doğrudan doğruya alakadar edebile-

nizce gayri mümkündür. Bu, yalnız 

gayri mümkün olmakla da kalmaz. 
Bitaraf kalmak aynı zamanda pek ha· 
yırlı bir şey de değildir. Arkadaşlar 

bugün İngiltere hükümeti bile bitaraf 
kalamıyor ve kendisine vaki olan ri
calara ve istirhamlara rağmen bitaraf 
kalmak istemiyor. 

Meselenin mahiyeti 
Çünkü bahis mevzuu olan mesele, 

umumi sulhun muhafazası ve Avrupa
nın bir veya iki devletin hegemonyası 
altına girmesine mani olmaktır. Biz 
aynı zamanda Avrupada ve Akdeniz
de bir veya iki devletin hegemonyası· 
nın teessüsüne asla razı değiliz. Bi
naenaleyh bu noktada İngiltere devle
tiyle menfaatlerimiz müşterektir. Ak
denizde sulh ve mesalemetin devamı 
hususunda da İngiltere hükümetiyle 
menfaatlerimiz tamamen müşterektir. 
Akdenizde gayet uzun bir sahilimiz 
vardır. Aynı zamanda Trakya'da da 
hududumuz mevcuttur. Bu hudutların 
her türlü tecavüze karşı emniyet altı
na alınması bizce ne kadar matlUp ve 
müstelzem ise ingiliz hükümeti de 
Türkiye'nin kuvetli bir surette hu
dutları dahilinde yerleşmiş olmasiyle 

alakadar ve menfaattardır arkadaşlar. 
Menfaatleri bu kadar iştirak etmiş o -
lan, gayeleri bu kadar tetabuk etmiş 
olan iki devletin herhangi birisinin 
tehlike karşısında kuvetlerini birleş
tirmelerinden daha tabii ve daha ma
kul bir şey tasavvur edilemez. Başve -
kilimizin şimdi irat ettikleri nutukta 

gönüllere ferah veren bir cihet daha 
varsa o da yalnız bununla iktifa etmi· 
yerek Balkan devletleri ve dığer bil -
tün komşu devletlerle hükümetin 
sulhctıyane teşebbüslerden asla geri 
kalmıyacağı hakkındaki beyanatıdır. 
Hakikaten yalnız bu anlaşma ile ikti
fa etmek kafi değildir. Bununla bera
ber komşu dostlarımızla mimasebatı 
daha ziyade takviye etmelidir ve eğer 
mümkün olursa Bulgaristan'J. da, bazı 
arazi işgali emellerinden vazgeçire
rek, onu da sulh ve mesalemet havası 
içine almağa gayret etmelidir. 

Sovyetlerle dost 
müncuebetlerimiz 

Şimal komşumuz Sovyet Rusyası i
le aramızdaki dostane münasebatın ne 
kadar samimi olduğunu hariciye ko
miser muavini Potemkin'in memleke
timizin siyasi ricaliyle vaki olan dos
tane münasebetinden ve neticede çı
kan tebliğden anlıyoruz. 

Bu da şayanı memnuniyet bir va
kadır. Bu münasebatın daha ziyade 
takviye olunması da şayanı arzudur. 
Bu suretle arkadaşlar, her kim sulh ve 
emnir,et istiY..orsa onlarla teşriki me -

saiye amade olduğumuzu göstermeli -
yiz ve hükümetin beyanatından öyle 
anlaşılıyor ki, bunu göstermek için 
her türlü gayreti hükUmet sarfede
cektir ve bu suretle emniyetsürlik dal
galarına karşı sulhu seven devletle
rin birleşerek set çekmeleri lazımdır. 

Sulh bizim için en büyük 
menfaattir •• 

Tekrar ederim arkadaşlar, sulh 
Türkiye için en büyü!t gaye. en bü
yük menfaattir ve öyle iddia ederim 
ki sulh yalnız Türkiye için değil bü· 
tün memleketler için en büyük bir ni· 
mettir. Sulhun temin ettiği nimet 
karşısında bir takım araziyi istila et 
mek heves ve emellerinin vücuda ge · 
tireceği menfaatler, 15 inci, 30 uncu 
derecede kalır. Bir takım arazi parça
larını istila emellerini, farzımuhal o · 
larak, bir dakika kabul etsek bile, bu
gün vesaiti harbiye o kadar şiddetlen
miştir ki şu veya bu arazi parçasını 

memleketime ilhak edeyim derken 
memleketin en güzel parçalarını tah
rip etmek korkusu vardır. Cihan sul -
hunu ihlal etmek ve cihanda bir yan -
gın vücuda getirmek cüretinde her
hangi bir recülü devletin bulunacağı
na itimat etmiyorum. 
Arkadaşlar biz bir çok arazi kaybet

miş bir devletiz. Fakat arazi kaybet -
tikten sonra kendimizi daha kuvetli, 
daha bahtiyar görmekteyiz. Çok ara -
ziye sahip olduğumuz zaman büyük 
devletler, osmanlı imparatorluğuna i
kinci derecede bir devlet muamelesi 
yapmakta idiler . 

''Hak kımızın bir zerresini 
vermiyeceğiz,, 

Arazimizin mühim bir kısmı gitmiş 
olduğu halde dahi kendi milli hudut • 
!arımız içinde bulunduğumuz bu sıra -
da en büyük devlet olan İngiltere bile 
bize samimi dost muamelesi, ve akran 
muamelesi yapmaktadır. (Alkışlar). 
Fakat arkadaşlar arazi kaybetmenin 

1: tizJ'e"'rtMi7ca~i§ t1ıJ,~iaı.k'"a;fı1;hair.--
kımızın bir zerresini almak istiyenle • 
re karşı türk milleti kahraman ordusu 
ile birlikte dimdik duracak ve bize fe
na nazarla bakanları geri çevirecektir. 
(Bravo sesleri, şiddetli ve sürekli al -
Jar). 

Biz bunu lstiklal harbinde de isbat 
ettik. A;kadaşlar Atatürk'ün, o ~şsiz 
kahramanın timsali hepimizin ve gele
cek nesillerin kalplerinde canlı olarak 
yaşamaktadır ve yaşıyacaktıt. (Alkış
lar). 

Atatürk'ün en muktedir ve en ener· 
jik arkadaşları bugün iş başında bu -
lunmaktadır. (Alkışlar) Binaenaleyh 
hiç bir devletin Türkiye cümhuriye -
tini tekrar böyle bir imtihana, böyle 
bir tecrübeye çekmiye cesaret edemi • 
yeceğine katiyen inanıyorum. (Alkış
lar). 

istikbale emniyet ve itimatla 
bakabiliriz 

Sözüme nihayet vermezden evci hü
kümetin beyannamesini alkışla tasvip 
etmekte olduğumu bildirmek isterim. 

Beynelmilel siyasette istihsal edil • 
miş olan bu büyük muvaffakiyet, hü • 
kümetimiz için büyük bir şeref teşkil 
edecektir. Bu muvaffakiyeti dahili 
muvaffakiyetlerle ticari, sınai ve kül
türel sahalarda istihsal etmekte bulun 
duğu muvaffakiyetlerle tetviç etmesi 
temennisini de ilave etmek isterim. 

Arkadaşlar; istikbale emniyet ve i
timatla bakabiliriz. (Sürekli ve şiddet
li alkışlar). 

Vekillerimiz Başvekilimizin nutkunu dinliyorlar 

General Kôzım Özalp diyor ki: 

Hiç bir tecavüz maksadına müstenid olmıyan bu 

anlaşmayı hoş görmiyecek hükumetler olursa on

ların hüsnüniyetinden şüphe etmekte çok haklıyız 
B. Fethi Okyar'dan sonra General 

Kazım Özalp (Balıkesir) söz almış, 
şunları söylemiştir : 

" -Muhterem arkadaşlar, bu oku
nan teklif milli hükümetimizin teşek
külündenberi yapılan sıyasi anlaşma
ların en mühimlerinden biridır. Bu
nunla, milletimizin ingilizlerle aynı 

şartlar ve haklar dairesinde anlaşarak 
Akdenizde herhangi bir tecavüze kar
şı birlikte mukabele etmekliğimiz ka
rarlaştırılacaktır. 

Akdenizin ehemiyeti 

Akdeniz malUm olduğu veçhile ge

çok ehemiyeti haiz bir vazıyettedir. 

Burada mahdut ve mühim geçit nok
taları olan Cebelüttarık ve Süveyş 
ingilizlerin, Çanakkale ve Karadeniz 
boğazı da bizim elimizde bulunuyor. 
İngilizlerin şarka giden deniz yolları 
ve mühim bahri üsleri, bizim sahilleri
miz ve kıymetli limanlarımız burada
dır. Görülüyor ki Akdenizde iki mil
letin müşterek ve hayati menfaatleri 
vardır. BuI'ada tam bir emniyetin de
vamı bu müşterek menfaat!erin ica
bındandır. Hükümctimiz basiıet gös
tererek, vaziyeti iyi gdrerek, milli 
menfaatlerimize uygun bir şekilde ve 
zamanında ingilizlerle bu anlaşma
yı hazırlamıştır. 

Bunu milletimizin kıymet ve kud
retine bir delil addetmeliyiz. Büyük 
Reisictimhurumuz İsmet 1nönü'nün 

mak, daha kuvetli olmak için görü· 
şüyorlar ve anlaşıyorlar. Htikümeti • 
mizin bu teklifi de işte böyle bir an • 
laşmadır. Münferit kalmanın bir ta
kım faydalan olduğunu l:iiiyoruz. 
Bundan mümkün olduğu kadar de
vamlı surette ve son zamana kadar 
istifade etmek lazım geldiği tabiidir. 
Ama bunun ilanihaye devam t:deceği -
ne emniyet olunamaz. Bu münferit va 
ziyette milli menfaatlerimize muga • 
yir hadiseler karşısında kalmamız çok 
muhtemeldir. Bilhassa bu zamanlarda 
bu ihtimaller daha ziyadedir. Bugün
kü vaziyetin yarın değişmiyeceği bili· 
~A\UMts~fttA.I}, lffiE A,ll\ji\.C~m12 şartla

temin edebilir? Bence, acele ve yan
lış bir iş yapılmadığına kanaat ederek 
vicdanen tamamen müsterih olabiliriz. 

Bu anlaşmanın maksadı tecavüz 
değildir 

Arkadaşlar, bu anlaşma sırf teda • 
füi maksatlara müstenitir. Bunun gi
bi hangi milletler birbiriyle anlaşma· 
lar yaparlarsa biz onları candan alkış 
tarız. Sulha yardım eden insaniyetka
rane ve samimi hareket böyle olur. 
Dostlarımız ve hayırhahlarımız bizi 
tasvip ediyorlar ve memnun oluyor
lar. Şimal komşumuz ve dostumuz 
Sovyet Rusyan'ın da bunu yainız tas
viple kalamyıp onun da, meıcfaatleri
nin bizimle müşterek olduğunu tak
dir edeceğine ümitvarız. 

yüksek idaresi altında bu kıymet ve Hiç ·bir tecavüz maksadına 
kudretin daima artacağına eminiz. müstenit olmıyan hu a·nlaşmayı 

Emrivakiler... hoş görmiyecek hükümetler olur-

Arkadaşlar, son zamanlarda bütün sa onların hüsnü niyetlerinden 
cihanı hayret, heyecan ve endişeye şüphe etmekte çok haklıyız. 

düşüren emrivakiler olmuştur Bu se- (Bravo sesleri alkışlar.) Hayat sahası 
bepten vatanlarını ve istik!allerini 
ltorumağa azmetmiş olan milletler aramak için başka memleketlere te ~ 
harp hazırlıklarını her zamandan ve cavüz maksadiyle yapılan tertipler 
tabii hallerden daha süratli ve kuvetli sulhü bozmağa giden tehlikeli yollar
tedbirlerle tamamlamağa çalı§ıyorlar dır. Bunun ağır mesuliyetini ve geti
ve h~r türlü tedbirle:i alıy~rlal'. Bu receği büyük felaketleri daha evelin
tedbırler yalnız askerı mahıyette de- den hesap etmek lazımdır. 
ğildir. Siyasi sahalara da şamildir. 

Menfaatleri herhangi bir şekilde müş-ı Tecavüze kar§ı hazırız 
terek olan milletler birlikte tedbir al-

Arkadaşlar; biz memleketimize tev . ,wr;lii.W,UJ~ cih edilecek her hangi bir tecavüze 
karşı tamamiyle hazırlanmış bulunu -
yoruz. Akdenizde vuku bulacağını 

muhtemel gördüğümüz taarruzun ne-

Büyük Mill~t Mecliıi azcuı BCl§vekilimizin izahatını dinliyor 

reden ve ne şekilde olabileceğini etra

fiyle mütalea etmiş ve bunu yalnız 
başımıza defi tardetmek için lazım · 

gelen tedbirleri almış, hesıı.plarımızı 
yapmış, ve kararlarımızı vermişizdir. 

(Alkışlar) Şimdi bu mukabeleyi yal
nız başımıza değil, donanmasiyle bü

tün denizlere hakim olan İngiltere 
devletiyle birlikte yapmağı görüşüyo 

ruz. Böyle bir mukabelenin ne kadar 

şiddetli ve ezici olacağını tasavvur et· 

mek bize düşmez. 

Arkadaşlar; bu anlaşmada memle
ketimiz için çok ·faydalar olduğuna 

kaniim. Hükümetimiz milli karakte
rimize uygun bir şekilde ve tam za -
manında bu anlaşmayı yapmağa mu -
vaffak olduğundan dolayı teşekkür ve 
tebrike layıktır. (Alkışlar). 

Hatiplerden sonra müzakerenin ka· 
fi olduğuna dair verilmiş olan takrir 
kabul edilmiş ve açık reye konan be
yanname ittifakla tasvip edilmiştir. 
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He~ yiğit gibi 

bir yoğurt 

her çocuğun 

yiyişi vardır 

da 

ü~ük ·Deniz, balunız, nasıl yoğurt yiyor! 
Yoğurt besleyici bir gıdadır, siz de bol bol yoğurt yeyin! 

" ' 

Haftanın karikatürü 

--· i1l 

1_, 
- _., ~~ 

·~~ --..._.:::_ 

Arkadaşı düşünce 

- Aman yanlış atladın! Havuz, öte 
tarafta! 

Resim yapahm ! 

CX 
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Qt:' ~ ,,., __ , 

. ~ - ~)Ggr; 
1 ~4' ~-" ' 
J\J1 ,, ~'~~ .. " " . T ·:t 

,/ ,. .. .. _,[,eJ·u;::i ·''· ·-..... .. 
Yukarıdaki birinci suadaki şek

li iyice çizdikten sonra, ikinci sıra
daki şekli yapınız, En son sıradaki 

tavşanları aynen çıkarmağa çalı

şınız. Böylelikle resim y:ıpmağa 

kendinizi çok çabuk alıştırabilirsi

niz. 

Yurdun Çocuk lli.veai 

Bu haftaki 
bulmaca·mız 

Bu hafta size bir şekil veriyo
ruz. Bunun ortasında kara bir nok
ta var. Kenarlardaki açık yerlerden 
bu noktaya giden en kısa yol han
gisidir. En kısa yolu renkli kalemle 
işaret edenler arasında kura çekece
ğiz. Birinci gelen okuyucumuza gü
zel ve şık bir masa saati hediye ede
ceğiz. 4 okuyucumuza birer süslü 
dolma kalem, 10 okuyucumuza diş 
fırçası, 5 okuyucumuza diş pastası, 
40 okuyucumuza kitap, 10 okuyu
cumuza krem, 15 okuyucumuza bi
rer pergel, 15 okuyucumuza tahta 
kutulu suluboya, 100 okuyucumu
za da birer kartpo::;t al vereceğiz. 

, 

\. 

Ulus'un Çocuk Uavesi 
Bilmece Kuponu No: 72 

Adı ve Soyadı! 

Okul ve numarası: 

Şehir: 

~ 

.... 

ocukları 
Cumartesi - 13 Mayıs 1939 - Sayı : 72 Her cumartesi çıkar Para ile satılmaı 

Çocuklar ucurtma 
~ 

uçuruyor ' • musunuz 
~.-~:. ,., 

• 
... 

Bir çocuk üzeri resimli bir uçurtinayi uçururken 

~··••ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı. 

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

Bir müddettenberidir, uçurtma mevsimindeyiz. Onun için : 
göklerde renk renk uçurtmalrın dalgalandığını görüyorsu- -
nuz. 

Siz de uçurtmaya meraklı mısınız? Eskidenheri çocuk
larımızın merak ettiği bu eğlence, şimdi büsbütün önemli 
bir hal almıştır. Çünkü uçurtma uçura uçura gök yüzü ile 
daha İyi anlaşır ve yaşınız ilerlediği zaman, belki de pla
nörcülüğe, tayyareciliğe merak sararsınız . 

--------------. 
Artık havalarımızda, yurdumuzun müdafaası gerekli sı- : 

nırları arasına girmiştir. Onun için şimdi uçurtma uçuran § 
küçük elleri yarın, havalarımızda tayyare kullanır görmek --İsteriz. ----'=i1111111111111111111ı111111111111111111111111111111111111m111111111111111111111 r 

Bazı uçurtmalar bu kadar yükseklere kadar çıkabilir 

Fakat rüzgarla §akaya gelmez. Bazı Jefa kocarf}an bir uçurtma 
bu hale de gelir ..• 
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~AJAL@ 

Beyinsiz küçük 

horoz 
' Bir gün kızıl ibikli küçük bir ho
rozla uzun bıyıklı bir kedi arkadaş 
olup birlikte yaşamağa karar verdi
ler. Bir anbarın içinde küçük bir ev 
yaptılar, küçük horoz ortalık süpü
rü r, yemek hazırlar, kedi dışarıya 
çıkar yiyecek bulur. getirirdi. 

Bir gün evde ked~ yolı:ken bir til
k i geldi. Küçük horozun kapısını 
çaldı : 

- Kapıyı açar mısın sevgili dos
t um? dedi. 

Küçük horoz cevap verdi: 
- Açamam, kedi bana darılır. 
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- Yetişin! can kurtaran yok mu! 
diye gene bağrıyordu. Kedi gene i
şitti. Tilkiden hızlı koşarak birden
bire tilkinin önüne çıktı. Tilki kor
kusundan küçük horozu yere bırak
tı ve soluk soluğa kaçmıya başla -
dı. 

Küçük horoz korkusundan sapsa
rı kesilmiş, kaburga kemikleri, ya
ramaz tilkinin dişlerinden incinmiş

ti. Kedi. ona : 
- Haydi seni bu sefer de afet -

tim. Fakat sözümü bir daha tutmaz
yiyecek. 

le-

. ·~ """ 
'" at"~ 

SUAL: 

Yeryüzünü kuşatan havanın, yu
karılara çıkıldıkça azaldığını söylü
yorlar. Azala azala tabii bir yerde 
tükenecek. Fakat yerin yüzünden 
kaç kilometre yukarıda hava tüke
niyor: havada bunca balonlar, tay
yareler uçuyor, havanın tükendiği 
yere kadar gidemiyorlar nıı? 

CEVAP: 

.. '. ,. .. 
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Yurd'un Çocuk ilavesi 

Fakat 1897 senesinde Paris şeh
rinde güzel ve sağlam bir sondaj 
balonu hazırladılar. Havaya uçurdu
lar. Balon tam 15.500 metreye kadar 
yükseldi. Bunun gibi daha birkaç 
tecrübe uçurması yaptılar. 

Şimdi yeni bir balon bulundu. 
Bu balona stratosfer balonJ denir. 
Stratosfer nedir bilir misiniz? 

Yeryüzünü kalın bir tabaka ha· 
linde kuşatan hava iki tabakadır. 

Birisi atmosfer tabakası, diğeri 

stratosfer tabakası. Atmosfer taba
kasında insan kolay, çok zorluk 
çekmeden nefes alabilir. Yani bu 
havada insanın nefes alması için 
lüzumlu olan gazlar vardır. 

Halbuki stratosferde insan ne
fes alamaz. Çünkü burada oksijen 
gazı pek az bulunur. Hafif gazlar 
vardır. İşte, stratosfer balonu 10 -
12 bin metreden yukarılara !:ıkan ve 
içinde insan bulunan bir araştırma 
balonudur. Pek ata, havaslZ yerde 
insan nasıl yaşıyabilir? diyeceksi-
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.3. :Vurd'un Çocuk ili.vesi _ 

ı:soyamacamızda hediye 
kazananların listesi 

Evelki hafta çıkan çocuk ilavemizdeki papağan resmini güzel boyayan
ları seçtik. Birinciliği Kayseri lisesi orta kısmından Yıldırım Güven aldı ve 
birinci hediyemiz olan güzel bibloyu kazandı. 

Sü•lü kalem kazananlar: 

Edirne Ali paşa orta kapısı Orha
niye caddesi 13 numarada Kadri 
Hakkı, Yıldızeli cümhuriyet oku -
]undan 170 Faruk, Ankara üçüncü 
orta okulundan 825 Sabiha Akkaş, 
Ankara İmtahane şefi Dana kızı 
Birsen Yurdatapan. 

Diş fırçası kazananlar: 
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Erdal Acar, Zonguldak M ithat paşama -
hali esi Hayri bey sokak 31 de İsmet Key
Jan, Erzurum İsmet paşa ilk okulu be -
şinci sınıfından 279 Selma Cangö ren, Di
yirbakrr oı-ta okulundan 2. C. de 606 Me
deni Arman, Ankara Ulucanlar caddesi 
Oktay sokağında Reha Taylan. 

Krem kazananlar: 
Elizığ orta okulundan 153 B. Erdem, 

Anka ra P. T. T. muhasebe memuru Nu
rettin yeğeni Metin Yüzak, Kayser i - Si
vas ha ttr Gömeç istasyonu şefi oğlu İz
zet Yücel, Ankara üçüncü ortadan 314 A
li T ombak, Ankara erkek lisesinden 982 
Sai t Türkg-ücü, Ankara erkek lisesinden 
1428 Bahri Ö zgenç, Ankara İnönü oku -
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Bilmecelerimizi (özen ve boyamacal•ım111 boyayanl• 

Soldan sağa doğru: Manim Muratgermen okulundan 665 Sevil 
Tülnent, Ankara l•met·lnönü okulundan 318 Behire Biçer, Gü

rün Cümhuriyet okulundan 16 Muazzez Sönmez Iıık, Sıva 
orta okulundan 211 Samet Büke 

Soldan .ağa doğru: Manüa Gazi ilk okulundan 416 Necla Er. 
Ankara Necati okulundan 242 Melek Ak Ak ankın Atka-
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amutay Devlet Demiryollaranm 
yeni sene bütçesini kabul etti 

Dünkü 
tarihi 
karar .. · 

İzmir Fuanna hazırhk 

Münakale ve Muhabere Vekili 8. 

Bu seneki fuarda bir de 
İzmir paviyonu bulunacak 

Çetinkaya beyanatta bulundu 
(Başı 1 inci sayfada) 

hütlerle organize oldukları za
mandır 4ci ye§il ma•a tekrar eski 
itibarını bulacak, beynelmilel 
müzakere ve münakaşaların, uz
laıma ve hakem usullerinin, mu
kavele ve muahedelerin, devlet
ler arası hukukunun kıymet ve 
ehemiyetleri yeniden anlaşıla
caktır. 

İzmir enternasyonal fuar komitesi, yeni fuar hazırlıklariyle 
meıgul olmaktadır. Yeni fuarın geçen senelere göre daha mü
kemmel bir eser olması için büyük bir faaliyet sarfedilmektedir. 
Bu hususta çok zengin bir program hazırlanmıştır. 

Kamutay dün B. Refet Canı tez (Bur tam bir intizam ve mesleke merbut iye 
sa)nın reisliğinde toplanmıştır. ti temin edilmiştir. Kendilerine tekaüt 

Bir ölüm ve kati kabul mazbataları hakkı veren kanunun Büyük meclisce 
kabul edildikten sonra devlet demir - tasdik edilmesi ve tekaüt haklarını 
Yolları ve limanları umum müdürlüğü- temin ettiğimiz için daha fazla cm -
nün yeni büdcesi müzakeresine başlan- niyet ve huzur içinde bütün varlıkla-
lllıştır. riyle, çoluk ve çocuklariyle bu mcsle-

8. Çetinkaya'nın iz.ahları ğe bağlanmışlardır. Tam bir intizam i-

yüz milyon liradır. Beş yüz mil • 
yon lira. Biz bu paraya muka -
bil bugün kazancımızdan ödemekte 
olduğumuz miktar şunlardır; 5,5 111.il
yon lira, satın aldığımız şirketlerin 
taksitlerine veriyoruz. Bunu demir -
yolları kendisi kazanarak ödemekte -
dir. 5,5 milyon liraya inmiştir. 

Kuvet ve cebir diktası ne fİm
diye kadar devamlı bir nizam ve 
istikrar kurabilmiştir; ne de bun
da·n sonra kurabilir. Garp mede
niyetinin bugünkü tekamül hali, 
insanlığın şerefi ile daha müte
nasip şartlar elde edilmesine mü
sait olduğuna şüphe yoktur. 

Fuvarda bu sene bir de (İzmir) pav-ı 
yonu tesis edilecektir. Fuvar komite
:;i bunun için alakalılara bir beyanna -
me neşretmiştir. İzmir'in Ege'yi ya· 
kından alfıkalandıran bu beyanname 
şudur: 

··- Aziz yurttaşlarım, 
lnkılfıp senelerinden evci, uzun 

müddet ihmal edilmiş bir vaziyette bu
lunan İzmir'imiz, cümhuriyet hükü -
metinin ve büyüklerimizin yüksek 
himaye ve yardımlariyle yıldan yıla i
mar, tezyin ve refaha kavuşmaktadır. 

Büdce dolayısiyle söz alan Müna - le işlerimizin cereyan etmekte oldu -
kale ve Muhabe'te Vekilimiz B. Ali ğunu söyliyebilirim. (Bravo sesleri) 
Çetinkaya şu izahatı vermiştir : 
"- Devlet demiryolları devletin Mebusları.mızın mütaleaları 

ihtiyacı olan işleri temin etmek ve ay- Münakale ve Muhabere Vekilimiz 
nı zamanda ammenin işlerini si.ıhulet _ B. Ali Çetinkaya'nın izahlarından son 
le yapabilmek hususlarını vazifesinin ra muhtelif hatipler söz almışlar ve 
esası saymaktadır. Bu idareyi elimi _ dcmiryollarımızın inkişafı üzerinde 
ze aldığımız andan itibaren bu iki esas takdirle durduktan sonra bazı temen
vazife üzerinde elimizden kaldiği ka • nilerde bulunmuşlar ve türlü işler 
dar çalıştık ve çalışmaktayız. hakkında sualler sormuşlardır. 

1934 senesinde üzerimize aldığımız 
devlet demiryollarının varidatı, 16 • 17 
tnilyon arasında idi. Bugün 39 milyon 
küsür lira üzerindeyiz. O tarihte yol -
cu nakliyatı takriben 8 milyon radde
sinde idi. Her sene bu miktar munta -
zaman çoğalmıştır. 938 senesinde 25 
tnilyondan fazlaya çıkmıştır. (Bravo 
ııesleri). 

inkişafa ait rakamlar 
Yani bir sene içersinde memleketi -

ttıizde 25 milyon küsur insan seyahat 
etrniştir. Bunun ifadesi şudur : Mem -
lekette hareket uyanmıştır. Bu geniş 
seyahatlar; memleketin iktisadı, içti
tnai ve ticari hayatında bir inkiF.fın 
tnütezayıd bir surette devam etmekte 
Olduğunun ifadesi demektir. 
Demiryolları 1934 de 4000 küsür ki

lometre uzunlugunda iken şirketler -
den satın aldıklarımız ve inşa ettikle -
rirnizle birlikte bugün 7000 kilometre
ye varmıştır. (Bravo sesleri). 

Devlet demiryollarının böyle bir ta -
raftan muhtelif şirketlerden alınması 
ve bir taraftan da inşa edilmesi dolayı 
siyle satın aldıklarımızı tahkim et -
mek ve tiple tirmek tabii esas vazife
lerimizden birisi oluyordu. Gene şir -
ketlerin bize bıraktıkları hatların ek -
serisi de, bilhassa umumi harp e na -
sında, yıpranmış olduğu için travesle
rini, raylarını değiştirmek, tanzim et
mek ve yenilemek de mühim vazifele
rimizden biri idi. Bundan ba ka istas
yonlarla hatlar üzerinde, daha bir ta -
kım hizmetlerin yapılması da icap et
mekteydi. 

Rayları, Haydarpaşa'dan başlıyarak 
Karaköy'e kadar, getirmiş bulunuyo -
ruz. Bu sene pek yakında Eskişehir'e 
kadar bitmiş bulunacaktır. Bundan 
sonra ömürlerini ikmal etmiş olan ray
ları yenilemiye devam edeceğiz. Son
ra biribirlerine uymıyan istasyonlar
daki bozuklukları da tanzim etmekte -
Yiz. Görüyorsunuz ki bazı yerlerde so
ğuğa ve sıcağa, yağmura karşı ihmal 
~dilmiş istasyonlar vardı· Bunların 
önüne (markez - sundurma) yaparak 
h.al~ın gidiş ve gelişini ve istirahatle -
rını temin etmek istedik ve ne yapmak 
l' ilıırnsa yapıyoruz. 

Zahireler için tedbirler 
Sonra istasyonlarda zahire muhafa

zasına mahsus olan hangarlar her ta • 
rafta perişan bir vaziyette idi. Bunla
rı da, bir program dahilinde, muntaza
tnan her tarafta altlarını parkelcmek 
v.c bctonlamak suretiyle, dağnık ve pe
rışan vaziyetleri izale suretiyle bu ci
:.~e .de ehemiytt verdik. Ve oldukça 
Uhım bir mesafe de katetmiş bulu -

n~yoruz. Dikkat ederseniz göreceksi
nız k" · . ı ıstasyonlarımızdaki hangarlara 
§ırndi araba, yüklü beygir gibi şeyler 
sok~lrnamaktadır. 

1 
Bır de su mü külatı vardı. İstasyon-

il~da gerek sefer hareketleri ve ge -
re se Yolcular için su çok mühim bir 
~e~ele olmuştu. Bu kreçli sular için 
ıca eden fenni tedbirleri aldık ve al -
nıakt b a ulunmaktayız. 
n ~elhasıl: bu imar ve inşa ve tanzim 
? .tasından, hatların tiplerini ve va -
zıycu ... 

erını ıslah noktasından esas ola-
raı.: 1,,, 

S ne cızımsa bunları yapmaktayız. 
onra tarife hu usunda da her hu -

ııuata ı· · . . e ımızdengeldiği kadar tarifcle-
rımtz' d • t . ı c ıslfih etmekte devam etmek • 
eyız. Bir fikir vermiş olmak için kı· 
~ca.Junu da arzedeyim ki evcıa An· 
k' ra. d~n lstanbul'a kadar birinci mev
ilı gı ı.§ 24-26 lira idi. Bugün bu para 
E e ge~ş ve gidiş temin edilmektedir. 
,}~a ahi aynı §ekilde % 20 - 70 ara· 

n .~ .~~~zlntılrnıştır. 
et Coruluyor ki hiç bir vazifeyi ihmal 

tnemekte ve eherniyetle her işe bak
?1nktayız. Teferruat üzerinde fazla 
ızahat v . .• . 
ruın ermeyı pek lüzumlu gormUyo-

Vekilin cevapları 
B. Ali Çetinkşya, bu temenniler ve 

suallere şu cevapları vermiştir: 

"- Aziziye tüneli hakikaten bizim 
için de ıstırap verici bir mesele ha -
!indedir. Aydın hattını teslim aldığı
mız zaman bu tünel eski idi. Onu ta
mir etmeğe kalktık, maalesef daha fe
na olduğunu gördiik. Yeniden yapma
ğa mecbur kaldık. Bu tünelin üçte i
kisi bitmiştir. Bir kısmı kalmıştır, o
nun üzerinde de çok ehcmiyetli ted
birler aldık. Ümit ediyorum ki sene 
nihayetine kadar bitecektir. Bu bi -
zim işimizi de sekteye uğratmıştır. 
O hat üzerinden tirenlerimizi munta
zaman geçiremiyoruz. Bizim için de 
bunun bir an evel tamamlanması ehe
miyctli bir mesele halindedir. Tezyi
di sürat etmekle peklila Ankara için 
bir iki saat yedirilebilir. Sonra gelen 
Avrupa yolcuları eskiden daha uzak 
tarikle giderlerdi. Merkezi hükümete 
bir iki saat kalırlarsa hiç bir şey kay
betmemi olurlar. Bunu da lutfcn ya
parlarsa çok teşekkür ederim. 

Abdürrahrnan Naci arkadaşımız İz
mir rıhtımının İzmir belediyesine ve
rilmesinden bahsettiler. Arkada~lar, 
bazı hizmetler vardır ki, mmenindir. 
Belediyelerin onda tabii hakları yok
tur. Devlet hazinesine ait olarak vü
cuda gelen bir eser belediyelere ait 
değildir. Daha ziyade limme hizmeti
ni temine mahsustur. Eğer rıhtım me
selesinde lzmir'in hakikaten bir hak· 
kı varsa tabii olarak ona rücu edebi
lir, ben böyle bir şey olduğunu zaq. -
nctmiyorum. Vazifesi, rolü umumi -
dir. MaICımualiniz bu şirketten alın -
mıştır. Eğer şartnamesinde bahis bu· 
yurdukları şekilde eksiklikler, tami
re 

0

ait esaslar varsa bunları yaptırmak 
ve yapmak vazifemizdir, bunları ya -
parız. Kendilerine vereceğim cevap 
budur. 
Arkadaşımız, yataklı vagonlardan 

bahsettiler. Yataklı vagonlar her yer
de beynelmilel bir takım esaslara ta
bidir. Bizde de tabii öyledir. Onun 
hududu haricine çıkmak beynelmilel 
vaziyetimiz noktasından iyi telakki 
edilemez. Ücretleri beynelmilel vazi
yetlere uydurmak mecburiyetindeyiz. 
Bununla beraber şunu da ilUve ede -
yim ki biz bunlardan % 25 nakliye 
payı almaktayız ki bazı memleketler
de bu yoktur. Bununla beraber yatak
lı vagondan hakikaten en ziyade is
tifade eden bizim memleketimizdir. 
Bunun içindir ki biz buyurdukları gi
bi yataklı vagon tieretleri ve yemek 
meselesi üzerinde onlarla müzakere
deyiz, ümit ediyoruz ki bir tenzilat 
yaptıracağız. (Bravo, güzel sesleri). 

Alınan türlü tedbirler 
Vagonların sebze ve saire naklinde 

ihtiyacı karşılıyamadığından bahis 
buyurdular. Tedbir almışızdır, bir ta· 
raftan da vagonlar gelmektedir. Yal
nız hayat pahalılığına tesiri mesele -
sinde bizi affetsinler. bize ait bir me
sele değildir. Belediyeleri alfikadar 
eden bir meseledir. 

Fuat bey arkadaşımız Konya'da 
trenlerin pis olduğunu işaret buyur
dular. Nazarı dikkatimizi celbctmiş -
!erdir. Tabiidir ki alakadar olacağız 
ve icabeden tedbiri alacağız. 

İçel mebusu arkadaşımız istasyon 
meselesinden bahsettiler. O, bizim i -
çin de maalesef bir dert olmuştur. Fa 
kat bu istasyon işi limanla alfıkadar 
olduğu için şimdilik cesaret edip yap 
tıramadık. Liman yapıldıktan ve tan
zim edildiği vakitte yani esası kabul 
edildiği zaman yapmak zaruridir. 
Çünkü, birçok harekatımıza yarıya. 
caktır. Bu bir zaruret olacaktır. 

Amortiıman meseleıi 

Sonra devlet bankasının aidatını 
veriyoruz, bu da 350.000 lira !<adardır. 
Bundan başka posta telgrafı mecca
nen naklediyoruz. Muhacirleri eşya -
siyle beraber meccanen naklettik ve et 
mekteyiz. O da 300.000 lira kadar tut
maktadır. Buna mümasil dat.a birçak 
hizmetler vardır ki bunun yekunu he
sabımıza göre % 1,5; 2 varidat temin 
etmektedir. 

Yani her türlü hizmetimizi yaptık
tan sonra bu para ödenmekte1ir. Son
ra on altı milyon liralık vagon ve lo
komotif kanununu çıkardığımızı ha
tırlarsınız. Burada gene vagon ve lo -
komotifin ödenmek devlete ait olmak 
tazım gelirken demiryolları kendi ka -
zancından bunu temin etmektedir. 16 
milyon lirayı da oraya sarfetmekte
yiz. Bu suretle hasıl olan netice şudur 
ki Avrupa devletlerinin birçoklarında 
zarara uğramış olmasına rağmen bizim 
memelketimizde yüzde iki ve hatta 
daha fazla olmak üzere bir irat, mu
vaffakiyetli bir iş olduğu kanaatini 
vermiştir. Bu suretle taksitler öden
dikten sonra demiryollarının varidatı 
her sene artarak ve borçlar da tedricen 
ödendikçe kalacak para hazineye ve 
yahut amortisman hissesi olarak teba
riiz etmiş oluyor, vaziyet budur. 

Bay Mitat arkadaşımızın buyur
dukları Toros'un iki saat l;eklemesi 
meselesi; burada beynelmilel vaziyete 
tabi olmak zarureti vardır. Bu mesafe 
ter zamanla her sene yahut muhtelif 
senelerde beynelmilel toplantılar o
luyor, oralarda tesbit ediliyor. Az çok 
ona müma§at etmek mecburiyetinde 
olduğumuz içindir. Maruzatını budur. 

Ziya Gevher Etili (Çanakkale) -
Numaralı yerler meselesi. 

Münakale ve Muhabere Vekili Ali 
Çetinkaya (devamla) - Haziranın on 
beşinden itibaren numaralar takılacak 
tır. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Vekilin bu izahlarından sonra büt
çe fasıl1arı okunarak kabul edildi. 

Denizaltı ıınıl menmplarına 
zam ve tazminat 

Bundan sonra ruznamenin son mad
desi olarak denizaltı gemilerimizde 
çalışan denizaltı 6ınıf ı mensuplarına 
verilecek zam ve tazminat hakkında
ki kanunu tadil eden projenin müza -
keresine başlandı. 

B. Abidin Davcr (İstanbul) - Alı
nan tedbirin isabetine İ§aret ederek; 
kara, hava ve deniz ordularında en 
mü kül vazifenin denizaltı gemilerin
de olduğuna işaret etti. Bizim deniz
altı mürettebatımızın bütün türk as
kerleri gibi cidden fedak~r ve kahra
man olduklarını misallerle anlatarak 
dedi ki: : 
"- Bizim denizaltı gemicilerimize 

verdiğimiz para büyük milletlerin de
ğil, Balkan devletlerinin verdiklerin
den daha azdır. Mesell: bunlara kı -
şın sıcak tutucu elbiseler verilip veril 
mediğini bilmiyorum. Eğer verilmi -
yorsa verilmesini istemek hakkımız -
dır. 

Bir harp olduğu zaman en büyük 
hizmeti denizaltı gemilerinden bekli
yeceğiz. Denizaltı gemilerinden liya -
katli olanlardan tek ba ına bir gemi
nin 400.000 ton gemi batırdığı ve liya
katsiz olanlarının da bir ton batır
madan kendileri batmı§tır. Onun için 
denizaltı gemicileri donanmanın enli
yakatlılarından seçilmektedir. Bunlar 
yalnız ba,ıarına çalı§tıkları için bir 
çok meziyetlere sahip olmaları Hlzım
dır. Umumi harpte bir alman deniz -
altı gemisi bir yanlıtlıkla Amerikahla 
ra ait Luzitanya transatlantiğini ba -
tırdığı için Amerika'nın da harbe gir
mesine vesile olmuştu. Demekki de -
nizaltı gemicileri yalnız meslek itiba
riyle değil, siyaset itibariyle de çok 
dikkatli olmaları lazımdır. Denizaltı 
gemilerine güzide zabitler bulabilmek 

Dünden itibaren İngiliz ve türk 
milletleri hiç şüphesiz yeni vazi
fe ve mesuliyet almışlardır. Fa -
kat bu vazife ve meıuliyet, hem 
kendi emniyet ve menfaatleri
nin, hem de umumi sulhun mü
dafaası için bir zaruret idi. Bu 
neticenin alınmasını, iki millet 
arasındaki dürüst ve samimi 
dostluğun, aynı asil hizmet dü
şüncelerinin, barış ve emniyet 
davasında uzun senelerdenberi 
devam eden mesut elbirliği tec
rübeleri·nin kolaylaştırmış oldu • 
ğuna şüphe yoktur. 

F. R. ATAY 

İngiliz Başvekilinin 
beyanatı 

(Başı 1 inci sayfada) 
yaç gösterdiğini kabul etmektedir. İki 
hükümet, balkanlaı da emniyet teessü
sünü temin etmek lüzumunu da tas
dik ederler ve bu gayeyi en seri bir su
rette istihsal için müşavere halinde -
dirler. Bu anlaşma, iki hl.ikümetten her 
hangi birinin, sulhun takviyesindeki 
umumi menfaat iktizasından olarak 
diğer hükümetlerle anlaşmalar aktet
mesinc mani değildir. 

B. Çemberley'in beyanatını mütea -
kip, muhalefet lideri B. Attlee, bahis
mevzuu anlaşmayı iki memleket ge -
nel kurmayları arasında görüşmelerin 
takip edip etmiyeceğini sormuştur. 
tur. 

B. Çemberleyn, buna şu cevabı ver-
miştir: 
- Bunun nihai anlaşmanın akdinden 

eve] vukua geleceğini zannetmiyorum. 
B. Henderson da başvekilden, icap et
tiği takdirde Romanya'ya yardım için 
İngiliz harp gemilerinin Karadenize 
geçmeleri hakkında bir sual sormuş -
tur. 
Başvekil B. Çemberleyn bu suale 

de aşağıdaki cevapla mukabele etmiş
tir: 

- Bu nokta beyannamede bahis
mevzuu edilmiş değildir, fakat mu -
hakkak ki nihai anla manın akdinde 
derpiş olunacaktır. 

B. Çemberleyn Avam Kamarasında· 
ki müzakerlerden sonra hafta tatilini 
geçirmek iizere Çekera'e hareket et -
miştir. 

Man~esler' de gene 
bombalar patladı 

Londra, 12 a.a. - Bu gece Mançester
de ~ehrin merkezinde kain dükkan -
!arda beş şiddetli infilak vukua gel -
miştir. Nüfusça telefat yoktur, fakat 
bir çok hasar vukua gelmi§, bilhassa 
civardaki binaların camları kırılmıt -
tır. 

Zabıta, infilikların posta kutuları
na konulmuş olan ayarlı bombalar yü
zünden vukua gelmiş olduğunu tesbit 
etmiştir. 

Bir çok polis ve itfaiye karakolla
rı, sokaklarda devriye gezmektedir, 

Bir polis devriyesi, beşinci bomba· 
yı patlamadan evet meydana çıkarmış 
tır. Polisler, bu bombnyı suya atmış -
]arsa da gene patlamamıştır. 

Başta vatan sevgisi ve kaygusu ol -
mak üzere, bütün milli duygularımız
da ve işlerimizde toplulukla, birlikle, 
şevk ve gayret ile gösterdiğimiz has -
sasiyet ve faaliyet hiç şüphe yok ki, 
memleketimizin her tarafı gibi, İzmir'i 
de daha çok güzelliğe ve terakkiye i -
sal edecektir. 

Bu azimle çalışırken, bizden evelki 
nesillerin yaptıklarını öğrenmek ve 
bizim yaptıklarımızı da bizden sonra
ki nesillere göstermek :;uretiyle hede
fimizi daha güzel tayin etmek ve bir 
taraftan da terbiyevi bir hizmet yap -
mak imkanlarını elde etmek istiyoruz. 

Bu maksatla, bu sene de mutat oldu
ğu veçhile 20 ağustosta açılacak İz
mir enternasyonal fuvarına yetiştir • 
mek üzere Kültürpark sahasında bir 
pavyon tesis edeceğiz. 

Üç iz.mir 

(Dünkü, bugünkü, yarınki İzmir) a
dı ile ve mevzii mahiyette açılacak bu 
pavyonda ,geniş bir tarihi ehemiyeti 
haiz olan şehrimizin, miladdan evelki 
zamanlarda ilk kuruluşundan bugüne 
kadar geçirdiği istihaleler tebarüz et
tirilecektir. 

Bu mevzu etrafında bilhassa dünkü 
İzmir'i canlandırabilmek için, İzmir'
in uzak ve yakın eski hallerini bilmeğe 
ihtiyaç vardır. Bu itibarla, en eski İz
mir'den itibaren, şehrimizin umumi 
vasıflarını, şehircilik noktasından hu
susiyetlerini ortaya koyacak eskiden 
kalma planlar, resimler, tablolar ve 
sair vesikaları toplamağa çalışıyoruz. 
Şehircilik bir bakımdan da şehir hal -
kının yaşayışiyle alakadar olduğun • 
dan, eski hayatı canlandıracak elbise
ler, ziynet ve ev eşyası örnekleri de i
§imize yarıyacaktır. Gene ayni mak • 
sntla izmirli şairlerin eserlerine, 1.z -
mir'e ait halk şarkılarının küftelerine 
ve aotalarına ihtiyacımız olacaktır. Şu 
ıuretle, muhtelif devirlere ait eski İz
mir ve eski İzmirli hayatı yanyana ge
tirilerek güzel bir mukayese yapmak 
imkanı elde edilecektir. Bu geniş ve 
güç mevzuun bir hamlede başarılması 
hiç şüphe yok ki imkansızdır. Onun i
çin bizim şimdilik yapacağımız, sene
ler geçtikçe noksanları telafi edilerek 
tekamüle vasıl olacak bu işde ilk adı -
mı atmaktan ibarettir. 
Bununla beraber bu ilk teşebbüsümü 

zün de mümkün olan mükemmeliyetle 
meydana çıkması hususunda aziz va -
tandaşlarımıı:ın İzmir'e olan sevgile -
rine güveniyoruz. 

lz.mir'in hususiyetleri 
Vatandaşlarımızdan ricamız şudur: 

elinde İzmir şehrine ait aşağıda yazılı 
vesika ve malı'.'ımat bulunanlar bunları 
lütfen İzmir belediyesine muvakkaten 
veya bedeli mukabilinde versinler. 

1 - MiHiddan evel ve miladdan son 
ra İzmir şehrinin kurulduğu yerleri 
ve şekilleri gö terir yazılı malCımat, 
krokiler, haritalar, mahkukat, meskfı
kat, resimler fotoğraflar ve saire. 

2 - İzmir'de icrai hükümet edenle
re ve 1zmir'in eski sakinlerine ait her 
türlü vesikalar, 

3 - Muhtelif devirlerdeki İzmir' -
deki mimari tarzını gösterir her nevi 
vesikalar. 

4 - lzmir'e ait tarihi kıymeti haiz 
el yazısı ve basma kitaplar, risaleler, 
muhtıralar, 

5 - Uzak ve yakın eski İzmir'c ait 
ev eşyası, ziynet eşyası, elbiseler ve 
sair eşya veya bunların fotoğrafları. 

6 - fzmir'e ait şiir ve nesir, destan, 
halk türküleri, güfteleri ve besteleri. 

7 - Bunlar ve bunlara mümasil kıy
metli vesikaların nerelerde ve kimler
de bulunduğunun bildirilmesi. 

için bunlara verilmek istenilen zamla 
rın şimdilik bu kadarla ve mümkl.in o
lursa ilerde daha fazlasiyle kabulünü 
Meclisin milli müdafaaya verdiği bü· 
yük ehemiyettcn beklerim. 

Proje üzerinde ba,kaca söz isteyen 
olmadığından maddelere geçildi ve 
ilk müzakeresi yapıldı. 

X Roma - Kontes Ciano, hususi 
bir seyahat için Rio de Janeir'e git
mek üzere dün Amerika'ya hareket 
etmiştir. 
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atııy c hatırıma gelmiyor, bazı hu 

6~s:tı ~aha söylemek i tiyorum Elha
se ernıryollar idaresi, yüksek mecli -
ki ~etnina.t olmak üzere söyliyebilirim 
har cvlctın en iyi i liyen müessesesi 

Kemal, İsparta, arkadaşımız amor -
tisman meselesini mevzuubahs etmek 
istediler. Onun hakkında şöyle bir i
zahat vereyim : 

Ruznamede batkaca bir madde de 
kalmadığından riyaset makamı, biraz 
sonra toplanmak üzere celıseyi tatil et
ti. B. Abdülhalik Renda'nın reisliğin· 
~e ~o?lannn ikicinci celse de başveki
lımızın beyanatı ve milzakereler diğer 
sütünlarımızdadır. 

X Lizbon - 6 mayısta buraya gel
miş olan alman filosu, Almanya'ya 
dönmek üzere dün öğleden sonra li
manı terketmiştir. 

X Var~ova - Cümhurreisine tam 
saHihiyet veren kanun projesini meb
usan meclisinden sonra, dün de ayan 
meclisi ittifakla tasvip eylemi~tir. 

Muvakkaten teslim edilen eşya mak
buz mukabilinde alınacak ve 1939 İz
mir Enternasyonal fuvarında hususi 
pavyonda teşhir edildikten sonra sahi· 
bine iade edilecektir. Eşya ve vesika -
lar fuvar açıldıktan sonra gönderile -
bilir. Ancak bunların vaktinde tasnif 
edilebilmesi için mümkün mertebe 
temmuzun 15 ine kadar gönderilmesi
ni ayrıca rica eder, bütün aziz vatan -
daşlarımızı izmirli kardeşleri namına 
bu vesile ile 1939 İzmir enternasyonal 
fuvarına davet eder ve sevgi ve saygı
larımla selamlarım. •. 

ınc gelmiştir. Personeli itibariyle 
Bizim demiryollarından satın al

dıklarımızın kıymetinin yekunu beş 
Dr. Behçet Uz 

lzmir Belediye Reisi 

Amerika' da 

200 e yakın cinayet 

yapan iki ıebeke 

Bunlar cinayet acentesi 

hôlinde çahşıyorlarmış 
Filadelfiya, 12 a.a. - Son on sene 

zarfında biribirine pek benziyen me
todlarla iki yüze yakın cina.> _t işli· 
yen iki zehirleyiciler sendikası men· 
suplarının mahkemeye sevkini temin 
için resmi makamlar, hususi polislere 
müracaat etmeği düşünmektedirler. 

Her iki çete de aynı maksatla faa

liyette bulunmaktadır. Bu çeteler, ha

yatlarını sigorta etmiş olanları öldüre 
rek sigorta primini almağa çalışmak
tadırlar. Haydutlar, yalnız arsenik, 
antimuvan ve sair kuvetli ı:ehirleri 
kullanmakla iktifa etmemekte, ölü· 
mün süratlc vuku bulmasını istedik
leri zaman, "kaza neticesinde boğul
mak", "otomobil kazaları" ve saire gi
bi usullere de müracaat etmekte idi • 
ler. 

Tahkikat, bir buçuk senedenberi 
devam etmekte ise de bu çetelerin bü

tün Amerika'da ve bilhassa Pansil
vanya ve Nevjersey'de esaslı teşkilata 
malik bulunmaları yüzünden Filadel· 
fiya zabıtası, diğer birleşik devletle -
rin yardımına rağmen bir çok müşkü • 
lata tesadüf etmektedir. 

Şimdiyekadar 24 kişi tevkif edil

miştir. Bunların arasında mÜ§terilcr 

ve bu cinayetleri işliycnlerin bir kıs -

mı bulunmakta ise de çetelerin hakikt 
şefleri henüz ele geçirilemcmi~tir. 

Polis, elektrikli sandalya korkusu· 
nun mevkuflardan bazılarını ifşaatta 
bulunmağa sevkedeceğini ve bu su
retle çete reislerinin ele geçeceğini ü
mit etmektedir. 

Bu suretle ortadan kaybolanlardan 
birinin zevcesi olan Mme. Favato is
minde bir kadının geçen ay \'erdiği 
ifadeden ikinci bir ı:ehirleyiciler sen
dikasının faaliyette bulundu(!u öğre • 
nilmiştir. 

Halbuki polis, o zamana kadar bir 
tek sendika mevcut olduğunu zannet· 
mekte idi. 

Son alınan haberlere göre, hüviyet
leri ifşa edilmiyen 9 kişi hakkında ih
zar müzekkereleri kesilmiştir. Yeni -
den altmış kadar cesedin mezardan 
çıkarılması emredilmiştir. 

Diğer cihetten yapılan mütemadi 
baskınlara rağmen sendıkaların faali
yette bulunmağa devam etmelerinden 
korkulmaktadır. 

Maznunların muhakemesine 22 ma -
yı ta Filadelfiya'da başlanacaktır. 

Muhakemenin bütün yaz devam edece 
ği tahmin edilmektedir. 

Dün maznunlar ufak gruplar halin
de istintak hakiminin huzuruna çıka
rılmışlardır. Hakim, kefaletle tahliye 
taleplerini kamilen reddetmiştir. 

r 

Ankara Borsası 

12 Mayıs 1939 Fiyatları 

ÇEKi.ER 
Ac:ılıı, P Kapanı$ F 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Millino 
Cenevre 
Amsterdarn 
Berlin 
Brüksel 
Atinı 
Sof ya 
Madrld 
Varşova 
Budapeşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

• 5.93 
126.6575 

3.3550 
6.6625 

28.4675 
67.98 
50.8350 
21.5625 
l.0925 
1.56 

14.0350 
23.8450 
24.8425 

0.9050 
2.8925 

34.62 
30.545 
23.9025 

5.93 
126.6575 

3.3550 
6.6625 

28.4675 
67.98 
50J53SO 
21.5625 

1.05125 
l.56 

14.0350 
23.S450 
24.8425 

0.51050 
2.8925 

34.62 
30.545 
23.9025 

ESllA~t VE TAHVI tAT 
1938""" 5 
İkramiyeli 
1938 % 5 
Hazine tahvili 

19.- 19.-

94.- 94.-
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Levazım Amirliği 
' . . 

60 fon palalis ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

'Alma Komisyonundan : 
1 - Garnizon birlik ve müessese

leri ihtiyacı için 60 ton patates açık 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 4200 lira olup 
muvakkat teminatı 315 liradır. 

3 - Eksiltmesi 24. 5. 939 Çarşanba 
günü saat 10 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü madelerinde istenilen belgelerile 
birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evveline kadar teminat 
ve teklif mektuplarını Ankara Lv. a
mirliği satın alma komisyonuna gel-
meleri. (1705) 11682 

Cepanelik yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

'Alma Komisyonundan : 
1 - Çorluya yakın bir mesafede 

dört adet cephanelik kapalı zarfla ek
siltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli lira olup 
muvakkat teminatı 1710 lira 25 kuruş
tur. 

3 - Eksiltme 24-5-939 çarşamba 
giinü saat 16 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek -
siltme günü 2490 sayılı kanunun 2,3, 
üncü maddelerinde istenilen belgele
riyle birlikte ihale gün ve saatinden 
en geç bir saat evveline kadar temi
nat ve teklif mektuplarını Çorlu kor 
satınalma komisyonuna vermeleri. 

(1713) 11695 

Elektrik kuvet merkezi ve iair 
tesisat inıaah 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Kom onundan : 

1 - Çorl nsan hastanesi civarın
da hastane, k >r karargahı, ordu evi 
ve komutan ık evleri binalarının e -
lektrik cer yanlarını temin için bir 
kuvet merk z binası ile mütemmim 
tesisatı inşa tı 26-5-939 cuma günü 
saat 11 de Ç luda kor satınaltna ko
misyonunda K . .zarfla eksiltmeye kon-
mustur. 

2- - Tahmı ı bedeli lira o-
lup muvakk, t teminatı 4574 liradır. 
Şartname, k f ve projelerini 3 lira 
24 kuruş mı: k bilinde Çorlu'da kor 
satın alma k misyonundan alınabilir. 

4 - Eksilt ye gireceklerin eksilt
me günü 249 ayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddeleri e istenilen belgeleriy -
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat e,,veline kadar teminat 
ve teklif mekt plarını Çorlu satın al
ma komisyon a vermeleri. 

(1714) 11696 

50 bin kilo yoğurt ahnacak 
Ankara l vazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Çorlu ı ·aat hastanesi ihtiyacı 

için 50.000 ki yoğurt K. zarfla ek
siltmeye kont lmuştur. 

2 - Tahmiı edeli lira olup 
muvakkat te~ atı 507 liradır. 

3 - Eksilt si 29. 5. 939 pazartesi 
günü saat 15 ' edir. 

4 - Eksiltn e gireceklerin eksilt
me günü 2490 yılı kanunun 2, 3, ün
cü maddelerin istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale n ve saatinden en geç 
bir saat eveliı kadar teminat ve tek
lif mektuplar Çorlu satın alma ko-

ri. (1801) 11765 

60 bin kilo süt ahnacak 
Ankara l azını Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Çorlu ı ~aat hastanesi ihtiyacı 

için 60.000 ki o süt kapalı zarfla ek -
siltmiye konın ştur. 

2 - Tahm bedeli lira o-
lup muvakka eminatı 517 lira 50 ku
ruştur. 

3 - Eksilt ·si 29. 5. 939 pazartesi 
günü saat 16 dadır. 

4 - Eksilt ye gireceklerin eksilt 
me günü 249( ayılı kanunun 2, 3, ün
cü maddeleri e istenilen belgeleriy-
le birlikte ih, gün ve saatinden en 
geç bir saat !ine kadar teminat ve 
teklif mektuı rını Çorlu satın alma 
komisyonuna vermeleri. (1802) 11766 

60 bin kilo sade yağ ahnacak 
Ankara l azım Amirliği Satm 

Alma Komis onundan : 
1 - Kırklareli garnizonunun 939 

mali yılı ihtiyacı için 60,000 kilo sade 
yağı K. zarfla eksiltmeye konumuş -
tur. 

2 - Tahmin bedeli kilosu 100 Kr. 
olup muvakkat teminatı 4250 liradır. 

3 - Eksiltmesi 12 6. 939 Pazartesi 
günü saat 16 dadır. İstekliler şartna -
mesini 500 Kr. mukabilinde Sa. Al. Ko. 
nundan alabilirler. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Kırklareli askeri 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(1803) 11767 

220 bin litre i~me suyu ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Merkez hastanesi ihtiyacı için 

220.000 litre içme suyu açık eksiltme
ye konmu~tur. 

2 - Tahmin bedeli 1364 lira olup 
muvakkat teminatı 102 lira 30 kuruş -
tur. 

3 - Eksiltmesi 29. 5. 939 pazartesi 
günü saat 14 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayıl kanunun 2, 3, ün
cümaddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte Ankara Lv. amirliği satın
alma komisyonuna gelmeleri. 

(1804) 11768 

Makine yağlan ve benzin 
ah nacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Aşağıda cins ve miktarları ya
zılı yağlar pazarlıkla satın alınacak
tır. 

2 - Taliplerin 15 mayıs 939 pazartesi 
günü saat 10 da Ankara Lv. amirliği 
satın alma komisyonuna gelmeleri. 

5 Teneke Vakum yağı 
5 ,, Valvalin yağı 

35 ,, Benzin 
4 ,. Gres (1805) 11776 

ı 60 bin kilo sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Muğla garnizonu için 85000 ki

lo ve Milas Küllük garnizonları için 

ULUS 

250 adet boı köhne yağ 
varilleri sahlacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Beherinin muhammen bedeli (25) 
kuruş olan 250 adet boş köhne yağ va 
rilleri Askeri fabrikalar umum mü -
dürlüğü merkez satın alma komisyo -
nunca 5. 6. 1939 pazartesi günü saat 
14,30 da açık artırma ile satılacaktır. 

Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(4) lira (70) kuruş ve 2490 sayılı ka -
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona mü-
racaatları. ( 1781 ) 11775 

8 adet freze tezgahı alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (8000) lira o
lan 8 adet Freze tezgahı Askeri Fab
rikalar umum müdürlüğü merkez sa -
tın alma komisyonunca 30 6. 1939 cu
ma günü saat 15,30 da kapalı zarfla i
hale edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (600) lirayı ha 
vi teklif mektuplarını mezkur günde 
saat 14,30 za kadar komisyona verme
leri. ve kendilerinin de 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik -
le komisyoncu olmadıklarına ve bu iş 
le alakadar tüccardan olduklarına da
ir Ticaret odası vesikasiyle mezkfir 
gün ve saatte komisyona müracaatla -
rı. (1800) 11780 

.Milli Müdafaa B. 

Dizel Motörlü Elektrik 
gurubu ahnacak 

2 - Kapalı .zarfla eksiltmesi 1. 6. 
939 perşembe gün saat ıs de vekalet 
satın alma komisyonunda yapılacak -
tır. 

3 - Şartnamesi 150 kuruş mukabi
lind~ alınabilir. 

4 - İsteklilerin ilk teminat ve tek
lif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat eveline kadar komisyona verme-
leri. (1752) 11769 

7 .500 adet yün 

battaniye alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Yerli fabrikalar mamulatından 

ve beher adedine 14.93 on dört lira 
doksan üç kuruş fiyat tahmin edilen 
7500 yedi bin beşyüz adet yün batta
niye kapalı zarf usuliyle satın alına -
caktır. 

2 - Eksiltme 1. Haziran 939 per -
şembe günü saat 11 de Ankarada M. 
M. V. satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 6850 lira olup şart
namesi 560 kuruşa komisyondan alı -
nır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3. maddelerinde yazılı ve bu işlerle 
meşğul tüccardan veya fabrika sahibi 
olduklarına dair vesaikle birlikte tek
lif mektuplarını eksiltme saatinden 
behemhal bir saat eveline kadar Anka 
rada M.M. V. satın alma Ko. na ver -
meleri. (1753) 11770 

5000 kilo idrofil pamuk alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Yerli fabrikalar mamulatından 

5000 beşbin kilo İdrofil pamuk kapalı 
zarf usuliyle satın alınacaktır. Eksilt
me 30 mayıs 939 salı günü saat 11 de 
Ankarada M.M.V. satınalma Ko.da ya 
pılacaktır. 

2 - İlk teminat 562,5 lira olup şart 
namesi her gün öğleden sonra M. M. 
MV. satın alma Ko. da görülür. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3. cü maddelerinde yazılı belgele
lerle bu işlerle meşğul tüccardan ol
duklarına dair vesaikle birlikte teklif 
mektuplarını eksiltme saatinden be -
hemhal bir saat eveline kadar Ankara 

75000 kilo ki ceman 160.000 kilo sığır M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- da M. M. V. satın alma Ko. na verme-
eti kapalı zarf usuliyle eksiltmeye misyonundan : leri. 
konmuştur. Muhammen İlk 4 - Beher kilosuna tahmin edilen 

2 - İhaleleri 28. Mayıs 939 tarihi- Beygir bedel Teminat fiyatı 150 kuruştur. (1754) 11771 

~~ ~=s:~::ıa:~~~}azartesi günü saat -~~6-0~0,___~__...__..::·7~ 241526~!5 3000 kilo aran sabunu ahnacak 
3 - Muğla garnizonuna aıt oıanın d. l M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

tutarı 19550 lira muvakkat teminatı 1 - Yukarıda yazılı iki adet ıze 
1467 Milas Küllük garnizonlarına ait motörlü elektrik grubu satın alınacak misyonundan : 

t 1 - Beher kilosuna tahmin edilen olanın tutarı 17250 lira muvakkat te - ır. 
minatı 1294 liradır. 2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 14. 6. fiyatı 55 elli beş kuruş olpn ve yerli 

939 b .. n·· saat ıı de vekalet malı olmak üzere 3000 üç bin kilo a-4 - Teklif mektupları ihale saatin- çarşam a gu u 
t al a komı.syonunda yapılacak rapsabunu arık eksiltme suretiyle 30. den bir saat evet verilmelidir. Şart - sa ın m - s 

t r Mayıs 939 sah günü saat 10 da Anka-
nameler komisyondadır. Kanuni ve - ı · . .k b'l rada M. M.V. satın alma komisyonun-
saiki haiz olan isteklilerin komutan - 3 - Bu motorlar hırlı te alına ı e-

~ · ·b· da 1 nabilir da satın alınacaktır. lık satın alma komisyonuna müraca- cegı gı 1 ayrı ayrı a 1 • 
4 B . l.kt ı d ~ t kd. d şart 2 - İlk teminat 124 lira olup şart-atları ilan olunur. (1806) 11777 - ır ı e a ın ıgı a ır e -

Muhtelif yangın malzemesi 
ah nacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Aşağıda cins ve miktarlarr ya
zılı yanğın malzemesi pazarlıkla sa -
tın alınacaktır. 

2 - Taliplerin 16 Mayıs 939 salı 
günü saat 10 da Ankara Lv. amirliği 
satın alma komisyonuna gelmeleri. 

20 Adet Yanğın su kovası 28 No. 
10 ,. Çengel 
2 ,, 12 metrelik merdiven 
1 ,, 6 metrelik merdiven 
3 ,. Yangın söndürme aleti 

(1807) 11778 

Askeri Fabrikalar 

Kimyager 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğünden : 

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

100 ton mazot alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Komis
yonundan : 

Tahmin edilen bedeli (6000) lira o
lan 100 ton Mazot Askeri Fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 16. 5. 1939 salı günü sa
at 14 te pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartanme parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 

namesi iki lira 50 kuruş ve yalnız 600 namesi her gün öğleden sonra M. M. 
beygirlik motörün şartnamesi. Bir li- V. satın alma Ko. da bedelsiz olarak 
ra 64 kuruş mukabilinde alınabilir. görülür. 

S - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 ün- 3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
cü maddlerinde yazılı vesikalarla bir- teminat ve bu gibi işlerle meşğul bu
tikte ilk teminat ve teklif mektupla- lundukJarına dair vesikalarla birlikte 
rını ihale saatinden bir saat eveline eskiltme gün ve saatinde M. M. V. sa-
kadar komisyona vermeleri. (1513) tın alma Ko. da bulunmaları. (1755) 

11505 11772 

Seyyar tamirhane ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - Tayyarelerin tamirlerinde kul

lanılmak üzere beş adet otomobilli 
seyyar tamirhane satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli (150.000) yüz el
bin lira olup ilk teminat miktarı 

(8750) sekiz bin yedi yüz elli liradır. 
2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 15. 6. 

939 perşembe günü saat 11 de satın al 
ma komisyonunda yapılacaktır. · 

3 - Şartnamesi 7 lira elli kuruş mu 
kabilinde alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 ün
cü maddelerinde yazılı vesaikle birlik 
te ilk teminat ve teklif mektuplarını 

ihale saatinden bir saat eveline kadar 
komisyona vermeleri. (1514) 11506 

120 adet battaniye almacak 
M. M. Vekô.leti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Nümunesi veçhile 120 adet bat

taniye alınacaktır. Muhammen bedeli 
972 lira olup ilk teminat miktarı 73 1i 
radır. 

2 - Pazarlığı 15. 5. 939 pazartesi 
günü saat 15 de vekalet satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Nümunesi komisyonda görüle
bilir. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatte 
ilk teminat mektup veya makbuzla -
riyle komisyona gelmeleri. 

(1744) 11733 

500 fon mazot ahnacak 

F. tipi bir hangar 

yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Çorluda yaptırılacak F tipi bir 

hangarın şartnamesinde tadilat yapıl
dığından yaniden kapalı zarfl eksilt
meye konulmuştur. Keşif bedeli 
(172009 lira 32 kuruştur.) İlk teminat 
miktarı (9855) liradır. 

2 - İhalesi 31. 5. 939 çarşamba gü
nü saat 11 de vekalet satın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname, proje, resimleri se -
kiz lira altmış beş kuruş mukabilinde 
alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3. 
maddelerinde gösterilen vesikalarla 
birlikte ilk teminat ve teklif mektup -
tarını ihale saatinden bir saat eveline 
kadar komisyona vermeleri. 

(1770) 11773 

Ankara ikinci Sulh Hukuk Ha
kimliğinden : 

olan ( 450) lira ve 2490 numaralı ka - M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

Diyarbakırda birinci müfettişlik le
vazım müdürü Kadri Kemal'e Ankara 
da Ali Nazmi apartmanında saraf Av
ni vekili avukat Hilmi Raşit Yaman 
tarafından aleyhinize açılan 35 lira -
lık alacak davası üzerine namınıza çı
karılan davetiye üzerine mahalli mü
başiri tarafından yukarda yazılı adres 
ten istifa suretiyle ayrılmış olduğunu 
zu ve yeni adresinizi de bilen olmadı
ğı beyaniyle iade edilmesi üzerine iJa 
nen tebliğat icrasına karar verilmiş 

duruşma 6. 6. 939 saat 10 a bırakılmış
tır. Mezkur tarihte mehkemeye gelme 
diğiniz veya bir vekil göndermediği -
niz takdirde gıyaben duruşma yapıla
cağı davetiye ve dava arzuhali yerine 
kaim olmak üzere ilanen tebliğ olu -

nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle misyonundan : 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle 1 - 500 ton mazota istekli çıkmadı
alakadar tüccardan bulunduklarına da ğından yeniden kapalı zarfla eksilt -
ir Ticaret odası vesikasiyle mezkur meye konulmuştur. Muhammen bede
gün ve saatte komisyona müracatları. li (30) otuz bin lira olup ilk teminat 

(1772) 11747 miktarı (2250) liradır. nur. l731 

Bayınd1rlık 8. 

Nakliyat yaptınlacak 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Diyarbakır - Cizre hattının 35 + 
455 inci kilometresi ile 51 + 845 inci 
kilometresi arasındaki demir köprü -
!erin Diyarbakır'dan iş başlarına nak
li işi kapalı zarf usulü ile münakasa
ya konulmuştur. 

2 - Bu işin muhammen bedeli kırk 
bin liradır. 

3 - Münakasa 17.5.939 tarihine te -
sadüf eden çarşamba günü saat on beş
te vekaletimiz demiryollar inşaat dai
resindeki komisyonda yapılacaktır. 

4 - Mukavele projesi, eksiltme şart
namesi, bayındırlık işleri genel şart -
namesi ve koli listesinden mürekkep 
bir takım münakasa evrakı iki lira mu
kabilinde demiryollar inşaat dairesin
den tedarik olunabilir. 
5- Bu işin muvakkat teminatı 3.000 

liradır. 
6 - Bu münakasaya girmek istiyen

ler 2490 numaralı kanun mucibince 
ibrazına mecbur oldukları e;vrak ve ve
sikalarını ve mezkur kanunun tarifatı 
dairesinde hazırhyacakları fiyat tek
liflerini havi zarflarını 17 .5.939 tari -
hinde saat on dörde kadar numaralı 
makbuz mukabilinde demiryollar in -
şaat arttırma, eksiltme ve ihale ko -
misyonu reisliğine teslim etmeleri la
zımdır. 

7 - Posta ile gönderilecek teklif -
lerde vaki olacak teahhür nazarı dik -
kate alınmaz. (1575) 11587 

iç işler Bakanlığı 

İskilip kasabası su projesi 
tanzimi iıi eksiltmesi 

Dahiliye Vekaletinden : 
İskilip kasabası içme su tesisatı e

tüt ve projeleri tanzimi işi pazarlıkla 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - İşin muhammen bedeli 1500 li
radır. 

2 - İsteklileı bu işe ait şartname, 

proje ve sair evrakı bilabedel Ankara 
da dahiliye vekaleti belediyeler imar 
heyeti fen şefliğinden veya İskilip 
belediyesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 20 mayıs tarihine ras
lı yan cumartesi günü saat 11 de İs-

~~: 'ko~isy~;;;~-ta·y;pr/aca'kt'ı~. ,.t,..,; '+-
4 - Eksiltmeye girebilmek için is

teklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vesaiki ayın gün saat 10 a kadar ko
misyon reisliğine teslim etmiş olma
ları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 112 lira 5 
kuruşluk muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesika
lar. 

C - Kanunun 4 ünci.i maddesi mu
cibince eksiltmeye girmeğe bir manii 
bulunmadığına dair imzalı bir mek
tup. 

D - Münakasaya iştirak edecekle
rin su işlerinde sahibi ihtisas yüksek 
mühendis veya mühendis olmaları 

şart olduğundan isteklilerin bu husu
su tevsik eden vesikalarını teklif zarf 
lariyle beraber vermeleri lazımdır. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının iadeli teahhütlü bulunması 
lazımdır. Bu iş hakkında fazla izahat 
almak isteyenlerin Belediyeler imar 
heyeti fen şefliğine ve İskilip Bele
diyesine müracaat etmeleri. 

(1526) 11522 

D. Demiryollar1 

Elektrik Mühendisi aranıyor 
D. D. Yollan Umum Müdürlü

ğünden : 
Devlet Demiryolları cer servisinin 

elektrik şubelerini müstakilen idare 
edecek mühendise ihtiyaç vardır. 
Taliplerin askerlik vazifelerini bitir -
miş olmaları şarttır. İhtisas ve kabili
yeti imtihan neticesinde beğenilen -
lere 208 liraya kadar aylık verilecek
tir. Taliplerin hüsnühal ve diploma 
kağıtlarile en geç 8. 6. 939 tarihine 
kadar Ankara cer dairesine tahriri 
müracaat etmeleri ilan olunur. 
(1720) 11700 

Kömür tahliyesi 
D. D. Yollan 4 lıletme Müdürlü

ğünden : 
939 mall yılı içinde Samsun lima -

nına vapurla gelecek olan tahminen 
12 bin ton kömtlrün vapurdan supa -
lan olarak alınması ve idare iskelesi
ne nakledilerek supalan olarak tesli -
mi kapalı zarf usuliy1e eksiltmeye ko 
nulmuştur. 

Bir ton kömiırü11 muham.men bedeli 
68 kuruştur. 

Eksiltme 31. 5. 939 çarşamba günü 
saat 15 de Kayseride işletme müdür -
lüğü binasında yapılacaktır. 

13 - 5 - 1939 

Bu işe girmek isteyenlerin 612 li· 
ralık ilk teminat vermeleri ve kannu· 
nun tayin ettiği vesika ve beyanna • 
melerini havi teklif mektuplarını aynı 
gün ve saat 14 de kadar komisyon re· 
isliğine vermeleri veya posta ile iade• 
li taahhütlü olarak göndermeleri la • 
zımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e• 
dilmez. 

. Bu işe ait mukavele ve şartname 

projeleri Haydarpaşa, Ankara ve Satıl 
sun gar müdürlüklerinden ve 4 işlet • 
me müdürlüğünden parasız olarak da• 
ğıtılmaktadır. (1721) 11714 

Gazi - Kayaş frenlerinde 
yaz tarifesi 

Devlet Demiryolları lkinci lılet• 
me Müdürlüğünden : 

Gazi ile Kayaş arasında işliyen şe• 
hir trenlerinde 14 .5. 939 pazar günün 
den itibaren yaz tarifesi tatbik edile• 
ceği sayın halka ilan olunur. 

(1778) 11764 

Ankara_ .. ,elediyesi . . . . .. .·. . 

10 ton sulf aldalomin ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Su işleri Süzme havuzlan için 
alınacak olan 9800 lira kıymeti mu • 
hammineli 70 ton sulfat dalomin kapa 
lı zarf usuliyle on beş gün müddetle 
eksiltmey konulmuştur. 

2 -·- İhalesi 23. 5. 939 salı günü sa• 
at 11 de belediye encümeninde yapıla 
caktır. 

3 - Muvakat teminatı 735 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek isteyen • 

lerin her gün yazı işleri kalemine mü• 
racaat etmeleri ve isteklilerin de tek • 
lif mektuplarının 23. 5. 939 salı günil 
saat ona kadar encümene vermeleri i• 
lan olunur. (1650) 11632 

20 lüp Klor ga11 ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Su idaresi süzme havuzları i• 
çin alınacak 20 tüp klor gazı on beş 
gün müddetle açık eksıltmeye konul· 
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 1700 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 127,50 lira· 

dır. 

4 - Şartnamesini görmek i:otiyenle• 
rin her gün yazı işleri kalemine ve is· 
teklilerin de 23.5.939 salı günü saat 
"t (\. ""' ..J 1 

caatları. (1651) 
---~-.-..~ rnür<l" 

11633 

Ankara Valiliği 

Kapalı zarf usulile arlhrma ilanı 
Ankara Valiliğinden : 

939 mall yılına ait taş, kum ve saire· 
den alınacak rüsumun bir seneliği 
kapalı zarf usulile artırmaya çıkarıl· 
mıştır. Muhammen bedeli 22576 lira· 
dır. 

İhale 25. 5. 939 Perşenbe günü saat 
on beşte vilayet daimi encümeninde 
yapılacaktır. İstekliler artırmaya gir· 
mek için muhammen bedelin % 7,5 
nisbetinde 1693 lira 20 kuruşluk mu· 
vakkat teminat mektup veya makbuz· 
larile Ticaret Odası ve itibarı milli 
vesikalarını teklif mektuplarile bir· 
likte artırma, eksiltme ve ihale kanu• 
nu hükümleri dairesinde ihale günü 
saat 11 de kadar daimi encümen riya· 
setine tevdi etmeğe mecburdur. 

Teklif mektuplarını posta ile gön· 
dermek isteyenlerin bilumum vesaik 
ve teminat mektup veya makbuzlarile 
teklif mektuplarını ihale günü saat 
14 de kadar vilayet daimi encümen ri· 
yasetine tevdi edilebilecek bir şekilde 
taahhütlü olarak postaya vermesi şart• 
tır. 

Muayyen saattan sonra gönderile• 
cek teklif mektubları kabul edilmez. 

Şartnamesini görmek ve fazla iza• 
hat almak istiyenlcrin hususi muha• 
sebe tahakkuk ve tahsil müdürlüğüne 
müracaatları ilan olunur. (1697) 11681 

Kaphca icar1 ve pazar yeri 
. rüsumlan 

Ankara Valiliğinden : 
Kızılcahamam kaza merkezinde 

2650 lira muhammen bedelli iki kap· 
lıcanın icarile mezkur kazaya bağlı 
ve 1091 lira muhammen bedelli Ya " 
banabat, güreş ve sey pazarları rüsı.t• 

mu 1 Haziran 939 mali yılından 31 Ma· 
yıs 939 gayesine kadar bir sene müd• 
detle S. 5. 939 dan itibaren 20 gürı 

müddetle müzayedeye çıkarılmış ol • 
duğundan taliplerin ihale günü oJatl 
25. 5. 939 perşenbe günü saat 15 de 
muhammen bedelin % 7,5 nisbetinde· 
ki teminatlarile birlikte kaza kayma • 
kamlığına müracaatları ilan olunur. 
(1717) 11698 

Zayi - Ankara memurlar koopera· 
tifinde sahip bulunduğum 4907 No. tı 
hissemi kaybettim. Yenisini çıkarta " 
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

1727 Tevfik Oktay 
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. vilayetler ; 
' ' .. -

Sose tamiri 
..;> 

Çanakkale Nafıa Müdürlüğün
Clen : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Çanak 
kale - Balya yolunun 1-t-000-15+ 030 
kilometreleri arasındaki 13265 metre
lik şose tamiratı esasiyesi olup keşif 
bedeli 29011 lira 65 kuruştur. 

2 - Bu işe ait evrak ve şartname 

şunlardır 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şart

namesi 
D - Tesviyei türabiye, şose ve kar 

gir in§aata ait fenni şartname, 
E - Hususi ve fenni şartname, 
F - Keşif cetveli metraj cetveli ve 

fiyat bordrosu, 
G - Malzeme grafiği, 
~ .. teklile- .aın: 1 c ri ve evrakı 

Çanakkale Nafıa ı111üdürlüğünden be
delsiz olarak görebilirler. 

3 - İhale 18 5. 939 tarihine raslıyan 
perşembe günü saat ıs de Nafıa mü
dürlüğü binasında toplanacak komis
yon huzurunda yapılacaktır. 

4 - İnşaat müddeti mukavele tari
hinden itibaren 1180 iş günüdür. 

5 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için ta
liplerin 2175 lira 87 kuruşluk muvak
kat teminat vermeleri ve ihale günün 
den nihayet 8 gün eveline kadar vi
layet makamı.na :nüracaatla alacakla
rı ehliyeti fenniye vesikası ile 939 yı
lına ait ticaret odası vesikasını komis 
yona vermeleri lazımdır. 

7 - Teklif mektupları yukarıda ya
zılı gün ve saatten bir saat eveline ka
dar makbuz mukabilindı: komisyona 
verilmesi lazımdır. Posta ile gönderi
lecek mektupların nihayet saat 14 de 
kadar gelmiş olmaları lcizımdır. 

Postadaki olan gecikmeler kabul e-
dilmeL.. (2808/ 1536) 11S2S 

Şose tamiratı 
Eskişehir Nafıa Müdürlüğün

edn: 
24. 4. 939 tarihinde kapalı 'Zarf usu

liyle eksiltmeye çıkarılıp talibi zü
yolunun 27 + 000 - 30 + 700 ki -
lometrelcri arasında ( 14779.44 ) li
ra keşif bedelli şose esaslı taıni 
rtı 2490 sayılı kanunun 40 ıncı 
maddesine tevfikan ve evclce i 
la~ edilen şerait dairesinde bir ay 
muddetle pazarlığa çıkarılmıştır. İs
teklilerin şartnamede yazılı vesikala
rı hamilen vilayet daimi encümenine 
müracaatları. 11531 

Pazarhkla eksiltme ilim 
Kayseri Nafıa Müdürlüğünden: 

l - Eksiltmeye konulan iş Kayse
ride yeniden yapılacak olan ve talip 
zuhur etmediğinden dolayı bir ay müd 
detle pazarlı ğa konulan Keyseri hü
kilmet konağı inşaatıdır. 

2 - İnşaat vahit fiyat üzerinden 
eksiltmeye konulmuştur. 

3 - 938 mali yılı içinde 25608 lira 
ve 939 senesine sari olmak üzere 90 
bin liralık havalesi nisbetinde iş yap
tırılacaktır. 

4 - Bu işe ait şartnameler ve ev-
rak şunlardır: 

A - Silsilei fiyat, 
B - Fenni ve hususi şartname, 
C - Rayiç, 
D - İhracat fiyat cetveli, 

. E - Mukavele, projesi, bayındırlık 
ışleri genel şartnamesi, 

F - Yapı işleri umumi, fenni şart
?atnesi, şose ve kargir inşaat tesviye-
1 turabiye fenni şartnamesi, 

5 - İstekliler: bu evrakı Kayseri 
Naıfa müdürlüğünde görebilirler. 

6 -Muvakkat teminat (7030) lira
dır. 

7 - Eksiltme müddeti 21. 5. 939 ta· 
rihinde hitam bulacaktır. Talip 0 1 Jn
ların bu tarihe kadar ve her gün Na· 
;ıa müdürlüğüne müracaat edebilir-
er. 11532 

Mezbaha yaptlrılacak 
Samsun Belediye Reisliğinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Sarn
~nda Çarşamba şosesi güzergahında 

ert ırmağı ile koşu veri arasında 
Yapılacak mezbaha inırıatı. 

9 
Muhammen keşif bedeli 84S62 lira 

~ kuruş olup kapalı zarf usuliyle ek
sııt · mıye konulmuştur. 

l 
2 - İş vahidi fiyat üzerindı;:n veri

ecektir. 
3 - Bu· · k s . ışe aıt şartname ve evra ı 

aıre aşağıda yazılıdır. 
A - Yapı eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şart

namesi, 

D - Nafıa yapı işleri umumi ve 
fenni şartnamesi, 

E - Fenni şartname, 
F - Keşif ve silsilei fiyat cetveli, 
G - Proje ve sair evrak, 

b C - ~we D fıkrasındaki e~raktan 
aşka dıger evraklar taliplerıne 423 

kuruş mukabilinde belediye heyeti 
fenniyesince tetkik edilebilir. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 5478 
lira 15 kuruştur. 

5 - Ekjltme 12.6.939 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat on beşte 
Samsun belediyesinde müteşekkil be
lediye encümeni tarafından yapıla
caktır. 

6 - Eksiltmeye iştirak edebilmek 
için Samsun Nafıa Müdürlüğünde 
müteşekkil komisyonu mahsıısundan 

bu işi yapabileceğine dair vesika ib
raz etmesi ve inşaatın devamı müdde
tince diplomalı bir mühendis veya 
mimar ve yahut fen memuru istih -
dam ve ticaret odasından kayıtlı ol
duğuna dair senei maliye vesika ib
raz ve yapı eksiltme şartnamesinin 
4 üncü maddesindeki vasıfları haiz ol
ması şarttır. 

7 - Teklif mektupları yukarıda ya
zılı gün ve saatten bir saat evel bele -
diye encümen riyasetine makbuz mu -
kabilinde verilecektir. 

8 - Kapalı zarfların ihzarında tek
lif mektuplarının yazılışında ve bu 
zarfların tevdiinde ve posta ile gön
derilmesinde taliplerin 2490 sayılı ka
nunun 32, 33, 34 üncü maddelerinde 
ve bu husustaki şartname hükümleri
ne harfiyen riayet etmeleri hizumu i-
lan olunur. (3013/1640) 11630 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
Kayseri Nafıa Müdürlüğl.inden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş Kay -
seri hükumet konağı inşaatına lüzum 
olan kum, çakıl, moloz taşı, kiremit, 
muhtelif eb'atta kereste kireç ve 370 
ton çimentodur. 

2 - Bu malzemenin bedeli 25608 
liradır. 

3 - Bu işe ait şartname ve sair ev
rak Kayseri nafiasında görülebilir. 

4 - Muvakkat teminat 1921 liradır. 
5 - İhalesi 23. 5. 939 da saat 14 de 

nafia dairesinde yapılacaktır. Talip 
olanların teklif mektuplarım o tari -
he kadar komisyon reisliğine tevdi 
eylemeleri ilan olunur. 11703 

Parke kaldırım ve muhtelif 
iJler yaptırı lacak 

İstanbul Belediyeııinden : 
Keşif bedeli 15993 lira olan şehlr 

yolları içinde mevcut parke taşları i
le yapılacak kaldırım ve diğer muhte 
lif işler kapalı zarfla eksiltmiye ko -
nulmuştur. Eks\lttne 25. 5. 9::\9 perşcm 
be günü !)aat 15 de daimi enc:imenJe 
yapılacaktır. Keşif evrakiyle şartna -
mesi 80 kuruş mukabilinde alınabilir. 
İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı 
vesikadan başka yollar şubesinden a -
lacakları ehliyet vesikasını fen işleri 
müdürlüğüne tasdik ettirdikten sonra 
1199 lira 48 kuruşluk ilk teminat mak
buz veya mektubuyla beraber teklif 
mektuplarını havi kapalı zarflarını 

yukarıda yazılı günde saat 14 de ka -
dar daimi encümene vermelidirler. Bu 
saatten sonra verilecek zarflar kabul 
olunmaz. (3249/1777) 11774 

Parke kaldmm yaphrllacak 
Çanakkale Belediyesinden : 

1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltme -
ye konulan 29358 lira 91 kuruş bedeli 
keşifli parke kaldırım inşasına talip 
zuhur etmediğinden bir ay içinde pa
zarlıkla ihalesi encümen kararı iktiza 
sındandır. 

2 - Pazarlık 5. 6. 939 pazartesi gü
nü saat 15 de belediye dairesinde en
cümen huzurunda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin bu işe ait keşif va
rakasiyle hususi ve umumi şartname
yi vesair evrakı belediye fen dairesin 
den parasız olarak alabilirler. 

4 - Muvakkat teminat 2202 liradır. 
5 - Pazarlığa iştirak edebilmek i

çin kanunt evsaf ve şeraiti haiz bulun 
mak Iazımdır. (32S5/ 1791) 11781 

Nazan dikkate 
Amasya C. H. P. llyonkunıl 

Ba§kanhğmdan : 
Ulus gaztesinin 1308/2429 ilan nu

maralı ve Son Telgraf gazetesinin 
752, 756; 760, 764 numaralı nüshalariy
le neşredilen ilanlarda münakasa şe -
raiti yazılı Amasya Parti ve Halkevi 
binası inşaatı talip zuhur etmemesine 
mebni aynı şerait dahilinde pazarlığı 
bırakılmıştır. 

Pazarlık 22 mayıs 939 tarihine rnü
sadif pazartesi giinü saat ıs de Amas 
ya C. H. Partisi ilyönkurul huzurun
da yapılacaktır. Pazarlığa iştirak et -
mek isteyenlerin aynı gün ve saatte 
iJyönkurula müracaat etmeleri lüzu -
mu ilan olunur. (3297 /1795) 11783 

Pazarhk ilônı 
Eski§ehir Nafıa Müdürlüğünden: 

24. 4. 939 tariinde kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye çıkarılıp talibi zu • 
hur etmiyen Eskitehir - Sivrihisar 
yolunun 13 -l-OOO - 21 +920 kilomet
releri arasında l 909ı,6o lira keşif be
delli ıose esaslı tamiratı 2490 sayılı 
kanunun 40 ıneı maddesine tevfikan 
ve evelce ilan edilen §erait dairesin -
de bir ay müddetle pazarlığa çıkarıl
mıştır. İsteklilerin şartnamede yazılı 
vesikaları hamilen vilayet daimt en -
cümenine müracaatları. 11530 

ULUS -11-

Duble demir 
potrel alınacak 
Sıvas Belediye Elektrik Mühen

disliğinden 

Cinsi 

Duble demir 
Potrçl 

Adet 

90 
80 
14 
22 
23 
\5 
8 
z 
8 

Beherinin 
tuli 

9,00 
,, 

" .. 
" .. .. 
,, 

" 

N.P. 

18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
32 
34 

4 " 36 
U. Demiri Yekun tul 450,00 8 

1 - Yukarda müfredatı yazılı cem
an ve takriben 80 ton demirin Sıvas 
İstasyonunda vagonda teslimi 15 gün 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle mü
nakasaya konmuştur. 

2 - İşin muhammen bedeli beher 
kilosu on buçuk kuruştur. Gümrük 
rüsumu belediyeye aittir. 

3 - Muvakkat teminat 629 lira 48 
kuruştur. 

4 - Teahhüt bedelinin üçte biri 
mukavelenin imzası akabinde teminat 
mektubu mukabilinde peşinen ve ba
kiyesi demirlerin Sıvas istasyonunda 
teslim mukabilinde ödenecektir. 

5 - Talipler artırma ve eksiltme 
kanununun hükümleri muktazası ve 
saiki teklifnamelerine eklemek mecbu 
riyetindedirler. 

6 - İhale 1939 mayısının 27 inci 
cumartesi günü saat 11 de Sıvas be
lediye encümeni huzurunda yapılacak 
tır. Teklif mektuplarının bundan bir 
saat evel belediye riyasetine tevdi e
dilmiş ve posta ile vasıl olmuş bulun
ması meşruttur. 

7 - Bu husustaki şartname elek -
trik müdürlüğünden parasız alınabi -
leceği gibi 12 kuruşluk posta pulu 
gönderen her talibe teahhütlü ola -
rak gönderilir. (3138-1815) 11785 

2324 metre mikôp çam 

ağac ı sa tılacak 
Antalya Orman Çevirge Müdür

lüğünden : 

1 - Antalyanın Korkut ili kazası
na bağlı Hacı Bekar Samsun Devlet 
Ormanından bir sene müddetle satılı
ğa çıkarılan 2324 metre mikap gayri 
mamul çam ağacına verilen bedel had 
di layikı görülmediğinden 20 gün 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle tek
rar artırmaya konulmuşaur. 

2 - Satış 29. 5. 939 tarihine müsa -
dif pazartesi günü saat 16 da Antalya 
Orman idaresinde yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli hacmin be -
her gayri mamul metre . mikabi 490 
kuruştur. 

4 - Muvakat teminat yüzde yedi 
buçuk hesabiyle 854 lira 7 kuruştur. 

5 - Satış orman kanununun muvak 
kat 6 ıncı maddesi mucibince mahal
li ve umumi ihtiyacı karşılamak için 
yapılacaktır. 

6 - Teklif mektupları 29 S. 939 gü
nü saat 15 de Antalya orman idare -
sindeki satış komisyonu başkanlığına 
behemhal verilmiş bulunacaktır. 

7 - Şartname ve mukavelenameleri 
görmek iııteycnlerin Ankara orman 
umum müdürlüğüne ve Antalya or -
man Çevirge müdürlüğüne müracaat-
ları (3364/1817) 11788 

Elektrik fen memuru ah nacak 
Siirt Belediyesinden : 

150 lira üçretli dizel motörü işlet
mesini bilen muktedir bir elektrik fen 
memuruna ihtiyacımız vardır. Talip
lerin bir haftaya kadar vilayetimize 
telle müracaatları. ( 1797) 11784 

Hükumet bi n as ı i nşaatı 
Kastamonu Nafıa Müdürlüğün -

den: 

1 - Kargı kazası merkezinde proje 
si mucibince yeniden inşa edilmekte 
olan hükümet binasının 939 yılı için
de ikmal edilecek 17223 lira 83 kuruş 
keşif bedelli kısmının evrakı keşfiye
sine göre inşatı kapalı zarf usuliyle 
bir ay müddetle evelce münakasaya 
çıkarılmış ve yapılan ilan neticesin -
de talip çıkmadığından 2490 sayılı ka 
nunun 40 ıncı maddesine tevfikan ko
misyonu tarafından mezkur inşaat bir 
ay eksiltmesi pazarlıkla yapılmasına 
karar verilmiştir. 

2 - İhalesi 29 Mayıs 939 pazartesi 
günü saat 15 de Kastamonu Nafıa da
iresinde toplanacak komisyon tarafın
dan yapılacaktır. 

3 - İsteyenler bu işe ait evrakı 
keşfiye ve fenniyelerin suretlerini 
Ankara ve İstanbul, Kastamonu Na -
fıa müdürlüklerinde görebilirler. 

4 - Talip olanlar ihale gününden 
bir hafta evel bulundukları vilayete 
resmen müracaat ederek bu işi yapa
bileceklerine dair vilayet makamın -

dan bir ehliyet vesikası almaları ve 
% 7,5 muvakkat teminatı olan 1314 li 
ra 88 kuruşluk muvakkat teminatının 
bulundukları vilayet Ziraat Bankası
na yatırılarak makbuzunun Kastamo
nu Nafıa müdürlüğü idaresine gönde
rilmesi ve 939 T. C. odasınca tesçil e
dilmiş vesika ile teklif mektuplarının 
ihale zamanına kadar komisyona pos
ta ile gelmiş bulunması şarttır. 

5 - Postaların gecikmesinden do -
layı zamanında gehniyen teklif mek -
tupları ve evrakı müsbiteler nazarı i
tibare alınmıyarak sahiplerine ret olu 
nur. 

6 - Bu inşaata dair fazla tafsilat 
isteyenler bir mektupla Kastamonu 
Nafıa müdürlüğünden sorabilecekleri 
ilan olunur. (3337 /1814) 11787 

. 
· _ .... · ·· Kazalar . · 
.. . . . . ~ 

Gemi iş l etme imt iyazı 

Birecik Belediyesinden : 
(13SOO) lira muhammen bedelli Fı

rat nehri üzerindeki gemilerin işlet

me imtiyazı 1 Haziran 939 dan 31 ma
yıs 940 a kadar kapalı zarf usuliyle 
müzayedeye çıkarılmıştır. Şartname 

her zaman belediyeden istenilebilir. 
İhale 15 Mayıs 939 pazartesi günü sa
at 14 de belediyede yapılacaktır. İs
teklilerin yüzde yedi buçuk teminat
lariyle beraber ihaleden bir saat evci 
zarflarını vermeleri ilan olunur. 

11529 

Elektrik tesisatı 

Sivrihisar Belediyesınden : 

Sivrihisar kasabasının elektrik tesi
satı 29. 4. 939 tarihinden 29. 5. 939 ta -
rihine kadar otuz gün müddetle ka
palı zarf usulilye münakasaya konul
muştur. 

Tesisat: birisi makine ve teferrüatı 
ve diğeri de santral binasiyle ahşap 

direkler olmak üzere iki kısım olup 
her ikiside birden veyahut ayrı ayrı 

ihale olunabilecektir. 
Makine ve teferrüatı olan birinci 

kısmın bedeli muhammeni "22852" li
ra 85 kuruş ve ikinci kısmın bedeli 
muhammeni "6048" liradır. Tesisatın 

mi.l.sadif pazartesi gunu saat 16 da 
Besni belediye encümeninde vapıla -
caktır. 

5 - Eluiitmeye .: rebil"'·•k i.çin is
teklilerin aşağıJa yazılı tem\nat '\'.C 

vesaiki o gün saat 13 e kadar encü -
mene teslim etmiş olmaları lazıındır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
ci maddelerine uygun l 784.42 lira 
muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesika -
lar. 

C - Kanunun 4 cü maddesi muti -
hince eksiltmeye girmeğe bir mani bu 
lunınadığma dair imzalı bir mektup. 

D - Malatya vilayeti nafıa baş mü
hendisliğinden münakasaya girmek i
çin alacakları vesika. 

6 - Teklif mektupları ihale gilnü 
saat 13 çe kadar makbuz mukabilinde 
Besni belediyesine verilecektir. 

7 - Posta ile gönderilecek teklif 
mektuplarnın iadeli teahhütlil olrrıası 
ve nihayet bu saate kadar encümene 
gelmiş bulunması lazımdır. 

8 - Bu iş hakkında fazla izahat al
mak isteyenlerin Besni belediyesine 
müracat etmeleri. 

9 - Müteahhit inşaat bedelini is -
tihkak raporu aldıkça rapor muhte -
viyatını belediyeler bankasından ala -
caktır. {3291/1793) 11782 

.< · · Zayiler · 

Zayi - İstanbul şehremini nüfus 
memurluğundan aldığım nüfus hüvi
yet cüzdanımı zayi ettim. Yenisini a
lacağımdan eskisinin hükümü olmadı 
ğı ilan olunur. i 
Türkkuşu makinistlerinden 326 do-

ğumlu Enver Gürsel. 1730 

Zayi - Haydarpaşa ithalat gümrü -
ğüne ait 9. 3. 939 günlü 54315 sayılı 
gümrük makbuzunu zayi ettim. Yeni
sini çıkartacağımdan eskisinin hükmü 
olmadıgını beyan ederim. 
Haydapaşa, Halit ve şürekası 7050 

Zayi - İstanbul ithalat gümrüğüne 
ait 5. 3. 938 günlü 457014 sayılı güm
rük makbuzunu zayi ettim. Yenisini 
çıkartacağımdan eskisinin hükmü ol -
madığını beyan ederim. 

Sirkeci, Ralli Han 
Mehmet Naci Kekik 

· .. G·· :r···:.k· -. . İ ~B :• ~- urrar~ ··.:''·'ye . -. .. . . 
~ ' ~:· • .. ~ • ... .'. • ~ • I' •• ... 

Garaj kiralanacak 
Gümrük ve inhisarlar Vekale· 

tinden : 
Vekalet makam ve hizmet otomobil 

!erini koymağa ve yıkamağa müsait 
garaj kiralanacaktır. Böyle bir garajı 
kiraya vermek isteyenlerin vekalet le· 
vazım müdürlüğüne müracaat etmele-
ri. (1719) 11729 

Takım çeliği ahnacak 
Türkku§u Genel Direktörlüğün

den: 
1 - Tükkuşu atelyesi için (Takım 

çeliği) alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli (1950) ve 

muvakkat teminatı (146~25) liradır. 
3 - İlıalesi açık eksiltme usuliyle 

26. S. 1939 cuma günü saat ıs 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. 

1725 

Bakır ve pirine malzemesi 
eksiltmesi 

Türkkuşu Genel Direktörlüğün
d en : 

1 - Atelye için 10. 5. 1939 da ihale
si yapılacak olan bakır ve pirinç mal
zeme eksiltmesine istekli çıkmadığın
dan ihale 19. S. 1939 cuma günü saat 
15 e bırakılmıştır. 

2 - Malzemenin muhammen bedeli 
(2400) ve muvakkat teminat (180) li
raya çıkarılmıştır. 

3 - Diğer şartlar önceki gibidir. 
projelerini belediyede görebilecekle - Zayi - 26. 9. 939 tarihinde Kırık
ri gibi fenni ve mali şartlarını da ar- kale Askeri sanatlar lisesinden almış 
zu edenler, belediye dairesinden mec- olduğum (57/1621) No. lu tasdikna -
canen istiyebilirler. Kapalı zarfların meyi kaybettim. Yenisini çıka.rtaca -
29 5. 939 pazartesi gününe saat 14 de ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

4 - Daha fazla bilgi almak isteyen
ler Tk. satınalma amirliğine başvura-
bilirler. 1726 

Cebeci Haıtaneıi 
kadar belediye encümenine vermeleri İbrahim Demirtat 

Kulak, Burun, Bogaz mütehassısı 
şarttır. 

Haddı layık görüldüğü takdirde 29. 
5. 939 pazartesi günü saat 15 de Sivri
hisar belediye dairesinde belediye en
cümeni tarafından ihalesi yapılacak -
tır. Şartnamede zikredilen vesaikle 
beraber % 7 ,5 teminat akçesinin veya
hut Banka mektunun zarfları içerisi
ne konulması lazımdır. 

(3012/1639) 11629 

Bir arazoz alınacak 
Bor Şarbaylığından : 

1 - Belediyemiz ihtiyacı için bir 
adet arazoz 20 Mayıs 939 cumartesi 
günü saat 11 de kapalı zarf usuliyle 
alınacaktır. 

2 - Arazozun muhammen bedeli 
beş bin beş yüz lira olup ilk pey pa
rası dört yüz on iki lira elli ku
ruştur. 

3 -,Şartnameyi görmek isteyenler 
her gün Ankara, İstanbul, Mersin ve 
Bor belediyelerinde görülebilir. 

4 - İstekliler kanunun ikinci ve 
üçüncü maddelerindeki belgelerile 
birlikte belli gün ve saatten bir ıaat 
evvel teklif mektuplarını encümene 
vermiş bulunmaları. 

11705 

Su isalesi projesi tanzim 
ettirilecek 

Osmancık Belediyesinden 
1200 lira bedeli keşifli ve 90 lira 

muvakkat teminat bedelli 011mancık 
su isalesi proje tanzimi 3. 5. 939 da 
kapalı zarf usuliyle ihalesi münakasa
ya konulmuııtur. Talip zuhur etmedi
ğinden belediye encümeninin 3. 5. 939 
günlü karariyle münakasa müddeti 3. 
6. 939 perşembe gününe talik edilmiş
tir. Buna ait şartnameyi öğrenmek is
teyenlerin adreslerine gönderitecei i-
lan olnur, (1816) 11786 

Bir ay müddetle eksiltmeye 
konulan i~me suyu 

Beh isn i Bele d iye Reisliğinden : 
1 - Besni yenişehrine tahminen 4 ki 

1ometre Kavakbağı mevkiinden getiri 
Jecek içme suyunun yalnız §ehre isa
lesi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko 
nulmuştur. · 

2 - İşin muhammen bedeli 23792.33 
liradır. 

3 - İstekliler bu i~e ait şartname 
proje vesair evrakı meccanen Besni 
belediyesinden alabilirler. 
~ - Eksiltme 29 mayıs 939 tarihine 

Zayi - 927 - 928 derı yılında Nev· 
§ehir orta okulun üçilneil •sınıfından 
almış olduğum ehliyetnamemi zayi et 
tim yeisini alacağımdan eskisinin 
hükürn.ü olmadığı il§n olunur. 
Nevşehir orta okul sabık talebelerin 

den 65 numaralı Ömer oğlu M. Zeki 
Dönmez. 1736 

DOKTOR 

Şevket Hüsnü Taray 
Adliye köıesi sarraf HaI<kı 
Ap. muayenehane Ti: 3912 
Ev Ti 3485 - 16 1507 

Vinç vagonu ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komiıyonundan : 

• Muhammen bedel ve muvakkat teminat bedelleri aşağıda yazılı muhte
lif cins vinç vagonu ayrı ayrı ihale edilmek suretiyle 27-6-1939 salı günü 
saat 11 de sıra ile Ankarada idare binasında kapalı zarfla satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin aşağıda yazılı miktarlarda teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 10 a kadar komia
yon re isliğine vermeleri lizımdır. 

Şartnameler 425 kurut mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerin-
de satılmaktadır. ( 1701) ~ 

Eksiltme 
No. sı ~§yanın cinsi 

1 
2 
3 

6 tonluk vinç vagon• 
25 " 

100 " .. 

Kalemin 
miktarı 

6 
1 
1 

Muhammen Muvakkat 
bedeli teminatı 

Lira Lira 

150.000 
85.000 

125.000 
11728 

8750 
5500 
7500 

Kirahk yazıhane dairesi 
Ulus Meydanrnda Koçak Hanında son katta üç veya dört 

odalı tam konforlu b ir daire kiralıktır. Telefon: 2305 

Bir senelik • 
ıaşe eksiltmesi 

A nkar a Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 

1 - Kurumumuz talebe ve müstahdemininin 1 Haziran 1939 dan 31 ma
yıs 1940 tarihine kadar bir senelik ia§eleri aşağıda gösterildiği ilzere ve 
kapalı zarf uautiyle eksiltmeye kortulmu§tur. 

2 - Azami adet Günlük ia§e muhammen bedeli 

(585) talebe 
10 muit 

(150) Müstahdemin 

(54) kuruş 

(54) " 
(30) " 

105,329,70 
1,971,00 

16,425,00 

123,725,70 
bedel üzerinden beherinin günlük iaşelerinin (1) haziran 1939 tarihine 
müsadif pertembc günü ıaat (11) de :R'ektörlük binasında müteşekkil ko • 
misyonda ihaleai yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (7436,30) liradır. Teklif mektupları ihale saatin. 
den bir saat evvel kabul edildi. 

4 - Fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü Daire 
MüdürlUğtine milracaatları. ( 1692) 11690 
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Ankara telefon abonelerine 
, Yeni neıredilecek 1939 telefon rehberine (rekalm, ilan) koy
Clurmak ve adreslerini iki veya daha ziyade harflerde ve yahut 
(meslekler) kısmında ayrıca dercettirmek istiyenler telefon mü
dürlüğü abonman muameleleri bürosuna müracaat edebilirler. 

(1795) 11779 

Hakikaten 

ve 

Kadınlar1 En ince 

l:ahim has- elbisenizin 

talığından altında 
. . . . 

koruyan sıh- gorunmez. 

hi en birinci Vücuda bü-

ôdet bezle· tün serbesti-
. 

ridir. sını verar. 
7032 

Kapah zarf usulile eksiltme 
Kayseri C. H.P. İlyönkurul Başkanlığından : 

1 - Eks itmeye konulan it, Kayseri' de yapılacak Halk
evinin sath zemine kadar temel hafriyatı ve inıaatı yapıl -
makta olduğu cihetle sathı zeminden itibaren binanın he
yeti umwniyeainin inpatı eksiltmeye konulmuttur. 
lnıaatm heyeti mmuniyee\nin '-cl.ıi ~I\ (u:J.'I• \Qa) 

dır. Bu b deli keıiften sathı zemine kadar yapılan temel 
hafriyat ve intaat keşifnamedeki nisbet ~zerind.en . t~nzil 
edildikten sonra geri kalan kısmın heyetı umumıyesı ıhale 
edilecektir. 

2 - Bu İ§e ait tartnameler ve evrakı saire ıunlardır: 
A) Elaıltme ıartmameai 

A.B) Ekailtme ıartnamesine ek ıartname 
B) Mukavelename projesi 
C) Bayındırlık itleri Genel §artnamesi . 
D) Ketif, cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveh 
E) Proje ve sair evrak 

lstıyenler hu tartnameleri ve evrakı saireyi Kayseri 
Parti Baıkanlığında görebilirler. 

3 - 29 Nisan 1939 tarihinden itibaren 20 gün müddetle 
eksiltmeye konulan bu kurağın ihalesi 18 mayıs 1939 per
tembe günu saat 11 de Vilayet parti merkezinde llyönku
rul tarafından yapılacaktır. 

4 - Eks"ltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye ittiri.k edebilmek için Nafıa Müdürlü • 

ğünden alınmıt ehliyetname ile cari senenin ticaret odası 
vesikasmı ibraz etmesi ve bir mühendis veya fen memuru 
İstihdam eylemesi tarttır. 

6 - Mu' akkat teminat miktarı (8500) liradır. 
7 - Teklif mektupları yukarda yazılı gün ve saatten bir 

saat evveline kadar Parti Ba,kanhğına makbuz mukabi
linde verilecektir. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul 
edilmez. 1554 

PARKE KALDIRIM TAŞLARI 
Eskiıehir'in Şakir Çiftliğinde emsali nadir olan (HEKTER) namı di · 

fer kaldırım ta tarı çıkarılmaktadır. Bu taıların sağlamlığı mühendislerle 

inıaat sahipleri tarafından her zaman tecrübe ve takdir edilmiıtir. Arzu 

edilen büyüklük ve ıekilde imal edildiği gibi her tarafa nakliyatı da temin 

edilir. Toptan alanlara büyük tenzilat yapılır. Eskiıehir Mutalp caddesin

de No: 68 fırında İbrahim İlyas Özcan ve İrfan Turhanlı adresine müra-

caat edilmesi. 1655 

Ankara .Gar Gazinosu 
Y emeklerani memleketin en tık, kibar lokantasmda ye

mek istiyenler hep orada toplanıyor. 

Gazinonun taruları, güzel tarhedilmit havadar bahçesi 
de açılmıı ve fevkalade döt~mmittir. 

Nefis ve ucuz yemek, mükemmel servis 
Maeıtra Darvaı'in illareıindeki güzel Orkestra 

Her cumartesi alqamı "Dine Daman,, 
Müeuesenin Direktörlüğünü Osman Sencer deruhte etmittir 

~-------------------------' 

Sof örlerin na zart dikkatine 
Ankara Belediyesinden : 

Bazı taksi ıoförlerinin otomobillerini amatör ehliyetna • 
mesini haiz olanlara veya olmıyanlara teslim ettikleri ve 
bu yüzden bazı kazalar olduğu görülmektedir. Taksi otomo
bilini ancak otomobilin içinde asılı vesikada fotoğrafı olan 
ıoför kullanabileceğinden otomobilini veya direksiyonu ehli 
yetnameli veya ehliyetnamesiz baıkasrna teslim eden tofö
lerin vesikaları alınarak Ankara' da çalıtmalarma müsaade 
verilmiyeceği ilin olunur. (1775) 11743 

.:!J r 11 m ı iLAÇLARINIZI 111 fll 11!:. 

= Sakarya Eczanesi lidil:çr:;~~~n~z~,~~:P(K:d:~;-§ 
E: marka rontken filmlerinin tazesini ehven olarak eczahane- E: 
E: mizde bulabilirsiniz. lı Bankası kartısında. Telefon: 2018 E: - -
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C1LD1NE KIYMAYAN 

POKER 
KER~ Troş bıçağını 

KULLANIR 

Her yerde Poker fraı bıcaklannı arayınız . 
M. Nedim 1 rengün Yeni hal No. 1 - 59 ,, .......................................... -

J. 1 •• 1 ••• 1111. 111. 1. 1111111 ••• 1 •• 1111 •• -... ------------· . 
Ucuz kiralık ev 
Yenişehirde· Yüksel cadde Mi

mar Kemal mektebi karşısında 

Ateş Hakkı apartmanı birinci da
iresi ucuz kiraya verilecektir. 
Parkeli altı oda ve geniş salon. 
İçindekilere müracaat. (Telefon • 
2488, 3130). : . 

--······································" 

Kızılcahamam 
• • 

mesıresı 

Güzel hava ve soğuk sulariyle 
çamlıklariyle Ankara'nın mesire
sini teşkil eden kasabamızın yol
ları da bu sene kısmen ikmal e
dilerek ziyaretçilere açık bulu
nan kaplıcalara teşrif edecek 
müşterilerin eğlenecekleri bah
çe ve parklar dahi tanzim ve ih-

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - -- -- -- -
§ ANKARA PALAS ~ - -- ----- PAVİYONUNDA --------- --
§BU GECE VE YARIN DANSLI ÇAYDA§ = -

MEŞHUR MUGANNİYE --- ------ --- -- ------------ BAY AN SAFİYE -- -- -
§KENDİ T AKIMİYLE DİNLEYECEKSİNİZ~ -- -§ Fiyatlarda zam Masalarınızı evvelden E: 
_ yoktur 1737 tutunuz E: 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Kiralık mağaza ve evler 
Ankara Valiliğinden : 

31-5-939 tarihinde icar müddetleri hitam bulacak olan idarei hususiyeye 

ait aşağıda numaraları mevkii ve icar müddeti ile muhammen bedelleri yazılı 

mağazalar ile iki hanenin 18-5-939 perşembe günü ihaleleri icra kılınaca. 

ğından taliplerin % 7,5 nispetindeki teminatlariyle birlikte yevmi mezkQr-

da vilayet daimi encümenine ve şartnamesini görmek istiyenlerin de husu• 

si muhasebe tahakkuk ve tahsil mtidürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Mağaza Muhammen bedeli 
No: su Mevkii Lira K. 

ıs Bankalar caddesi 900 00 
17 

" 720 00 
21 " 1080 00 
23 " 1500 00 
29 " 900 00 
45 .. 1080 00 
51 

" 
2010 00 

53 .. 1560 00 
55 n 1659 96 
57 ,, 1800 00 
4/ 64 

" 
5448 00 

62 
" 1200 00 

60 " 1200 00 
48/ 5 .. 1200 00 
48/ 4 ,, 1200 00 
48 .. .. 1200 00 
46 ,, 1200 00 
44 ,, 1080 00 
34/ 36 .. 4320 
32 .. 1200 
22 ,, 1933 

-ğtieei4\le1\W1lifıllaıı\baft~ııtil\~ -\~~· 5 - ve kızıl bcv aokafu 
I n llt " 

AKAY KITAPEVİ 
I - Almanca, fransızca. ingi

lizce kitap ve mecmuaları doğ

rudan doğruya getirtmeğe başla
mııtır. En ucuz ve en çabuk ora
dan temin edebilirsiniz. 
il - Türkçe bütün neşriyat ve 

ucuz kırtasiye orada bulunur. 
Telefon: 3585 1621 

Ki REC 
Sayın müıterilerime 

Senelerdenbcri Kütahya namiyle 
maruf ve Ankara'da temizlik, yüksek 
randıman, kum, posa, taı ve mevaddı 
ecnebiyeden ari kireçlerimi ötedenbe
ri bizzat kendim yapmakta ve aynı 
ocaklarda çalııarak aynı taıı _!rullan • 
maktayım. Piyasada tanılan ve her 
cins kireçten üstün imal edilmekte o
lan kireç.terimin satııını iki senedir 
yalnız (Sanayi Caddesi Yabanabatlı 

Ap. No. 6 Hüseyin Orak telefon 2078 
ve Sanayi caddesi Hasan Baldudak 
telefon 1423) ticarethanelerine ver
dim. İlanlara aldanmayınız. 

Pazarcıklı 

1572 Mehmet Çavuı 

.:ııı111111111111111911111111111111111111~ 

:E BRODV AY KUKLASI :E 
:E Shirley Temple :E 
':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Ya11 hesap ve teksir 
makinelerinizi 

Daktilo Kursu tamir bürosuna ta
mir ettiriniz. Memurlar Kooperatifi 
üstilnde kat 1 Tel: 3714 1707 

.U L U S - 20. inci yıl. - No: 6384 

imtiyaz aahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umu~I neşriyatı idare eden 

Yazı lıleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Bunnevi ANKARA 
Matbu mtıdilrU ı 'Ali Rıza BASKAN 

min kılınacağı ilan olunur. 

Kızılcahamam Belediye Reisi 
Tahir Parlas 1735 

9 
11 
13 
68 ev 

3 

,, .. .. .. .. .. 
Çakır mahallesi 

" Öksüzce 

,. 500 00 
,, 513 36 

• 500 76 
420 00 
206 00 11S48 

T aY"Yare piyangosunun bu çekili, inde ANKARA PIY ANGO yine müfterileri ne büyük 
., ~ - - • . ikramiveleri kazandırdı. En büyük ikramiye olan: " 

''40.000 LİRAYI 
Yenitehir Karanfil sokak No: 44 kapıcı lbrahime 10.000 lirayı adresinin ilanını istemiyen 

bir müıterisine verdi. 

ANKARA, PİYANGO / 
Merkezi: Bankalar Caddesi No: 40 

Şubeleri: Yeniıehir Atatürk bulvan K11llay karıısı Güven Aparfman1 alhnda .• 

ve Samanpazarı meydanı Esnaflar Cemiyeti altındadır .. lkrami ye ve amortileri listeye 
göre hemen öder .• 

YENi 
BU GÜN BU GECE 

Ayaklarına bütün gönülleri takan, 
neıe'lerine bütün hayatları bağh
yan ve danslariyle cihanı çıldırtan 

ve kanatlı çift adını taşıyan 
Fred Astaire - Ginger Rogera 

in en son §aheserleri 

UÇAN YALSLAR 

HALK 
BU GUN BU GECE 
İki büyük film birden 

1 - Çöl kızı Cemile 
Tamamen türkçe sözlü ve 

şark musikili 

2 • Kov~oy kızlar 
Seanslar: fevkalade macera filmi 

Öksürükleri kö ; 
künden keser tec

rübelidir 

sus 
BU GÜN BU GECE 

İki büyük film birden 

1 • Lorel-Hardi Faka basmaz 
Türkçe sözlü 

2 - Kitaralar (alarken 
Baş RolJerde: TİNO ROSSİ 

Seanslar: 
10 ve 12 de ucuz matineler 

10 ve 12 de ucuz matineler Seanslar: 10 v~ 12,15 de ucuz ma-
d 

öğleden sonra 
öğle en sonra tineler, öğleden sonra 

14,45 - 16,45 - 18,45 - Gece 21 de 14,SO _ 17,15. 18,15 Gece 21 de 14 - 16 - 18 ve Gece 21 de 
00 Y ~~i: Si~~~d~ Y ;r~~;e: ~~~~~al~r~~d~ :3 JULiA: REYES:Jkı~la~: t~~i~:kta ele~~~: :Ji~~: c ' : c : : : : : c c 
Ayrıca: Her akşam varyete programında: Akrobat Yıldızlar ROStT A veALEXENDRE fevkalade numaralar 

~:======================================================================~ 


