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• 
T ürk-lngiliz beyannamesinin akisleri 

İngiltere ile varılan anlaşma Fransız ve İngiliz 

basınında çok büyük memnunlukla karşılandı 

SULH DEYLETlERI BLOKU 
TÜRKiYE iLE KUYETLENMISTIR 
İNGİLİZ GAZETELERİNİN VERDİKLERİ HABERE GÖRE 
. 
Hatay meselesi halledilince bir Türk 

c-
' 

Fransız dekl6rasiyonu yapllacakhr 
bu işin halli her halde gecikmiyecektir Memleketin her tarafında gençlik ve spor bayramının büyük bir §eki/de" kutlanması için hazırlıklar yapılmak

tadır. Atatürk'ün 19 Mayısta Samsun'a ayak bastığı gün yurdun her yerinde heyecanlı tezahürlere vesilt! ola
caktır. Yukardaki resimde lstanbulda talebelerin 19 Mayıs jimnastikleri provasını yaparken görüyorsunuz. 

Londra, 13 a.a. - Havas muhabiri bildiriyor: ı 
Gazeteler, B. Chamberlein tarafından Avam kamarasında dün yapı

lan beyanattan dolayı büyük memnuniyet izhar etmekte ve Londra si
yasi ve diplomatik mahfillerinin fikirlerine terceman olan Türk - İngi
liz antantının İngiliz diplomasisi için tec.avüze karşı bir mukavemet cep
hesi teşkilinde büyük bir muvaffakiyet teşkil eylediğini bildirmekte
dir. 

Gazetelerin tahminlerine göre, Hatay meselesi halledilir edil
mez - ki bu hal keyfiyeti her halde gecilaniyecektir - ayni maalde 
bir Türle - Fransız deklarasyonu bugünkü Türle - İngiliz deklaras
yonunu itmam edecektir. 

Bazı gazetelerin ileri sürdüğü yegane hakiki ihtiraz kaydı, in. 
0

:
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dıye kadar Bulgaristan ve Yugoslavya'yı tecavüze kar§ı koymağa 
azmebnİ§ devletler arasına almak kabil olmamış bulunmasıdır. 

Yolumuzun 
şaşmıyan 

istikameti 
F. R. ATAY 

ı lngiliz gazetelerinin mütaleaları 

Londra, 13 a.a. - İngiliz matbuatı 
İngiliz - türk paktını hararetle karşı-
lamaktadır. Gazeteler sulhçu devlet -
!erin parlak bir adım attıklarını çün
kü Türkiye'nin askeri bakımdan fev
kalade mühim oduğunu ve Boğazları 

elinde tuttuğunu yazarak bundan böy 
le bir harp takdirinde İngiliz gemile
ri için boğazlardan serbestçe geçme
nin temin edildiğini yazıyor!ar. 

Türkiye ile lngiltere arasında- Türk. lngiliz paktının vüsati 
Times gazetesinin diplomatik mu 

harriri diyor ki: 
"İngiliz - türk paktı İngiliz - Po

lonya kadar kuvetli ve hatta daha va
sidir. Türkiye veya İngiltereyi Akde

(Sonu 8. inci sayfada) 
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Danzig şehrinin umumi görünüşü 

21 Mayısta 
Almanya _Danzig'te bir 

plebisit yapacakmış ! 
Paris, 13 a.a. - Figaro gazetesinin Varşova muhabirinden al -

dığı bir habere göre son 10 gün zarfında Danzig şehrine 30.000 
nazi girmi§tir. Bunlar, hücum kıtaatrna mensup bulunmaktadırlar. 

• 

Türk- İngiliz anlaşması 1 

Bundan başka almanlar, hava yoliy
le Danzig'e esliha ve mühimmat ithal 
etmişlerdir. Şarki Prusya"dan gelen 
tayyareler, serbest şehre inmekte ve 

İngiliz - Sovyet anlaşmasına 

köprü vazifesi görecek 

hamulelerini boşalttıktan sonra dön · 
mektedirler. 

Bu hadiseler, alman - leh boyunda 
hüküm sürmekte olan huzursuzluğu 
arttırmaktadır. 

ki münasebetlerin nihayet bir it
tifak haline doğru inki§af ettiği
ni görmek, ve bilhassa, iki mem
leketi biribirine bu kadar yak
laştıran menfaat birliğinin teme
lini, sulh ve emniyetin müdafaa
sı teşkil etmek, halkımız üzerin
de derin bir memnuniyet uyan -
dırmı,tır. Bu netice, yalnız geçi
ci hadiselerin sevki ile elde edil
menıiştir: İngiliz imparatorluğu 
ile milli devletimiz arasındaki 
uzun senelerdenberi devam eden 
Collaboration'un değişmez esası 
da bu idi. Ne biribirimize kar§ı, 
ne ikinıiz birlikte başkalarına 
ka.r,ı herhangi bir tecavüz da • 
Vasında, gerek milli gerek bey -
nelnıilel politikamız bakımın
dan, nıenfaatimiz olmamak, bil
akis, adil bir emniyet nizamrnın 
teessüs etmesine her vesile ile 
Yardım etmek, müşterek gayret
lerimizin değişmez rehberi ol-

Londra, 13 a.a. - Gazeteler, türk - İngiliz anlaşmasını selamla
makta ve Türkiye'nin bilhassa Romanya'ya verilen garanti bakı
mından sevkulceyt ehemiyetini ve coğrafi vaziyetini tebarüz et • 
tirmektedirler. Gazeteler, türk - İngiliz itilafı sayesinde bir İngi
liz - sovyet paktına müncer olabilecek olan türk - sovyet münase
betlerinin samimiliğinden bahsetmektedirler. 

J eneviev Tabuis, Övr gazetesinde, 
buna mümasil haberler vermektedir. 
Yalnız 30.000 rakamı yerine 4.500 ra
kamını yazmaktadır. 

Plebisit kartları mı? 
Danzig, 13 a.a. - Nazilerin organı 

olan Dantziger Vorposten gazetesinin 
matbaası 10-12 santimetre ebadında 

( Sonu 3 üncü sayfada ) 

nıuştur. Times şöyle yazıyor: ] 
T "Türkiye müşterek müdafaa sis -

ürkiyenin bir tecavüze mevzii temine mühim bir siyasi ve sevkul -
veya alet olacağını tasavvur et - ceyşi yardım temin etmiştir. Türkiye 
nıiş olanlar, şimdiye kadar oldu- ile Sovyetler Birliği arasındaki bağ -
ğu gibi, bundan sonra da aldan- tara, yakında akdedilecek olan ingi -
nıaktan ve hayal sukutuna uğra- liz - türk itilafının ingiliz. - sovyet 
maktan kurtulamazlar. Osmanlı itilafı için bir köprü vazifesi görme
İrnparatorluğunun mazisi değil, sine yardım etmesi lazımdır.,, 
Yeni Türkiye'nin istikbali ile uğ- Deyli Telegraf, diyor ki: 
raşrnak, Kemalizm milliyetper~ "Mütecavize karşı kurulan cephe 
Verliğinin ruhunu teşkil eder. maddi ve sevkulceyşi ehemiyeti bü -
Osrnanh imparatorluğunun düş- yük bir kuvet temin etmi~tir. Sulh 
tnanları, bizim müttefiklerimiz- cephesinin teşkili takdire layık terak 
dir. Onları bizim kardeşçe dost· kiler göstermiştir.,, 
luğumuzdan, ati için dahi şüphe Deyli Meyl, şöyle diyor: 
ettirecek hiç bir telkin karşısın. Türkiye sulh dostlarına iltihak e -
da zafa düşmiyeceğiz. diyor. Bu suretle Romanya müdafaa-

Evelki gün, Başvekilimizin nut- sının son büyük manialarınclan biri 
kunda Kamutay'ın alkışlarla ortadan kalk~ış oluyor. 
bilhassa üstünde durmuş olduğu Nevs Kronbıklk yadzıyor: T .. k" , . 
f k 1 · · ı "Askeri a ım an ur ıye nın ı ta ara dıkkat etmek yermde sulh cephesine iltihakı hayati bir e • 

( Sonu 8. inci sayfada) (Sonu 3 üncü sayfada) 

Demirspor dün Ankaragücünü 2 ~ 1 yenmiştir. Yukarıdaki resimde 
Demirspor kalecisinin bir kurtarışını görüyorsunuz. Bu husustaki tafsi
lat 7. inci sayfamızdadır. 

İtalyan-Alman 
askeri anlaşması 

Hitler'in Roma'ya yapllğı tekliflerin metni 
Paris, 13 a.a. - Havas bildiriyor: "Matin" gazetesi, alman • 

İtalyan ittifak muahedesinin metnini neşretmektedir. Bu haberi, 
büyük ehemiyetine ve gazetecilik bakımından sansasyonel mahi
yetine binaen, mesuliyetini "Matin" gazetesine bırakmakla bera
ber, vermemezlik edemiyoruz. 

"Matin,, gazetesinin Roma muhabi
rinin gazetesine bildirdiğine göre, 1-
talya'nın Bertin büyük elçisi, Alman
ya ile İtalya arasındaki askeri ve siya
sı paktın metninin tesbiti hakkındaki 
alman tekliflerinden dün gece Roma'
yı haberdar etmiştir. 

Sekiz maddeden terekküp etmesi is
tenen bu pakt, on sene için muteber 
olacak ve bu müddetin hitamında ye
nilenecektir. 

Paktın askeri kısmının bizzat B. 
Hitler tarafından tespit edilmiş olan 
metni, şu cihetleri tasrih eylemekte
dir: 

1 - Bir Avrupa anlaşmazlığı takdi
rinde, Roma ve Berlin, derhal askeri 
müşaverelerde bulunacaktır. Bu müşa 
verelere memur şefler, gizli munzam 
bir protokolla şahsen tespit edilecek
tir. 

(Sonu 8 inci sayfada) 
ltalyan hariciye nazırı 

Kont Cicıno 

Fransız Hariciye Nazırı diyor ki: 

İstiklôllerini müdafaaya 
azmedenlere söz verdik 

. 
imzamıza sadık kalacağız 

Southampton, 13 a.a. - Bu sabah saat 9,45 te Bourje' den ha
reket eden Fransa Hariciye Nazırı Bonne ile refikası saat 11,10 
da buraya vasıl olmuşlardır. 

Ecnebi memleketlerde yaşıyan fransızlar tarafından kurulmuş 
olan "Alliance Française" de bir nutuk söyliyen Bonne ezcümle 
demiştir ki: 
"- Bütün dünyada herkesin F!,"an -

sız milletinin kati azmini ve tam so . , 
ğuk kanlılığını anlayıp takdir etmesi 
lazımdır." Ahlay denizaltı 

Bonne nutkunda Fransa'nın, impa
ratorluğun ve müdafaasını deruhte et- gem· • 1 

• caalı bı'ltı• 
tiği milletlerin şeref, hüriyet ve em - ımızın ın'.f 
niyet içinde yaşamalarını temin etme
ğe azmetmiş bulunduğunu ve bu şe -
rait haricinde yaşamanın faydasız ol
duğunu kaydetmiştir. Hatip Fransa -
nın adil olduğu nisbette azimkar bu
lunduğunu tebarüz ettirmiş ve İngi -
liz - Fransız işbirliğinin samimiyetin 
den bahsetmiştir. 

(Sonu 8 inci say! ada) 

İstnbul, 13 (Telefonla) - Haliçte 
Valide kızağında inşa edilmekte olan 
ay sınıfı denizaltı gemilerimizden A
tılay'ın inşaatı tamamen bitmi~tir. Bu 
cuma günü merasimle denize indirile 
cektir. Aynı gün Almanya'da inşa e
dilerek !stanbul'a getirilen Saldıray'
ın da bayrak çekme töreni yapılacak • 
tır 



İnsan ve kültür : 

Seyahat ve kadın 
,..... Bir dili işliyenlerin başında edebiyatçılar ve filologlar gelir. Yahut, 
bunun böyle olduğu farzedilir. Hakikatte, dilin en büyük ve en üstad 
işçisi, halk'tır. 

Halk'm yüksek bir kültür seviyesinde olmasına yahut olmamasına 
göredir ki, bir dil, inkişaf yahut inhitat devrelerini yaşamış olur. Halk'ın 
yüksek kültür seviyesinde bulunması için de, refah içinde olması la
zımdır. Refah bir cemiyet için, devamlı bir hal teşkil ederse, o cemiyetin 
içinde, şarkılar çağlar, hikaye ve nükteler akar ve bir ifade vasıtası olan 
dili, halkın kendisi için en güzel şeyi yaratma arzusu, onun bütün keli
melerini ve kalıplarını yeniden ele alarak işler ve söz ile beyan'm türlü 
zeka nakışları ile süslenmiş yeni şekillerini döker. Edip, halkın bu yap
tığından haberdar olan ve bütün bu güzellikleri bir kere daha tasfiye~ 
derek ortaya koyan ustadır. Filolog ise, bunları, dilin kaideleri namına 
tescil eden, meşrulaştıran noterdir. 

Garpte, halk'm dil işleme hassasını, iki içtimai amil temin etmiştir: 
aeyahat ve kadın. Seyahat, bilgiyi arttıran bir iş olduğu için, fazla bilgi 
kuvetli ifade vasıtası ihtiyacrna dayanır. Ve bu yüzden, dile, yeni mef
hum ve mazmun servetleri katılmış olur. 

Kadın'a gelince, onun meclisinde, nezahat zeka ve malumat, şart· 
trr. Öyle ki, Fransız yahut İngiliz romam, yahut piyesi, fransız ve İn
giliz aile hayatındaki nezih, zeki ve malumatlı konuşmaların kısmen 
mahsulüdür, denilehilir. Her iki memleketin cemiyet hayatında, kadın, 
hem kendisi güzel konuşan hem de karşısında.kini güzel konuşmaya ic
bar eder hakim ve zarif bir amildir. - B. B. 

Bali maddelerin 
standardiıasyonla11 

l~in projeler ha11rlamyor 
• İstanbul, 13 (Telefonla) - Geçen 
sene haziranda İstanbul'da arpa, buğ
day, tiftik ve yapağının standardizas
yonu için hazırlanan projelerin tatbi
ki için hazırlıklarda bulunmak üzere 
Ticaret Vekaleti standardizasyon mü 
dürü B. Faruk İstanbul'a gelmiştir. 

1 llıl AVA 

IF~ 
Faydah yağmurlar 

yağıyor 
Dün şehrimizde hava çok bulutlu 

geçmiştir. Rüzgar garp isikametinden 

Balkan Antantı 

Ek9nomik Konseyi 
İstanbul, 13 (Telefonla) - Bu a· 

yın on beşinde Bükreşte toplanacak 
olan Balkan antantı devletleri ekono
mik konseyi içtimaında hükümetimi
zi temsil edecek olan Trabzon mebu
su ve Meclis grup reis vekili Hasan 
Saka'nın reisliğinde B. Şinasi, Türk
ofis reisi B. Bürhan Zihni, Muhabe
re ve Münakale vekaletinden B. Or
handan mürekkep heyet bu sabah Ro
manya vapuriyle saat onda İstanbul
dan hareket etmiştir. 

Sıhal Vekaleti Tefliı Heyeti 
Reisliği 

Sıhat ve içtimai muavenet vekaleti 
100 lira maaşlı teftiş heyeti reislişine 
hudut ve sahiller sıhat umum müdü -
rü Dr. Osman İsmet Temizer tayin e
dilmiştir. 

Yeni P. T. T. Umumi 
Müdürlüğü binası 

Münakale ve Muhabere vekaleti, ye
niden yapılacak posta, telgraf ve 
telefon umumi müdürlüğü binasına a
it plan ve projeleri tasdik etmiştir. 
Umumi müdürlük inşa işini eksiltme
ye çıkarmıştır. Münakasası 6 haziran
da yapılacak olan binanın keşif bede
li 262285 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Kız Enstitüsü 
· talebeleri 
Türkkuşunda 

Belediyeye ait istimlôk 
kanunu üzerinde 

tetkikler yapılmaktadır 
Hükümet, 2497 sayılı belediyeler İstimlak kanununun bazı hü

kümlerinin bugünkü ihtiyaca tekabül etmediğini dikkate alarak 
yeni bir kanun projesi hazırlamak üzere tetkikler yapmaktadır. 
Bilhassa büyük şehirlerimizde meydanlar açılırken hususi şahıs· 
lara ait bina ve diğer gayri menkullerin istimlak muamelelerinin 
çok uzun zamana ihtiyaç göstermesi, şehir pla·nlarının vaktinde 
tatbikini güçleştirmektedir. Belediyeler istimlak kanununda ne 

gibi tadiller yapılması lazım geldiği •• 
hakkında mütaleaları sorulan büyük Kıymet takdırı 
şehirler belediyeleri bu hususta mü - İstimlak edilecek mülklerin değer 
talealarını veya hazırladıkları proje- babalarının tayininde belediye çok gü
leri Dahiliye vekaletine takdim et - zel bir formül bulmuş ve bu gibi mülk
mektedirler. Bu arada İstanbul beledi- lere mevzu gayri safi iratlarla arsala
yesi tarafından hazırlanan proje de rın vergiye matrah ittihaz edilen kıy -
Dahiliye vekaletine gelmiştir. İstan - metlerini değer bahasına esas ittihaz 
bul belediyesi hazırladığı projeyi mu- etmiştir. Belediye, gayri safi iratların 
cip sebepler l§yihasında şöyle izah et· tahsil edilmekte olan bina vergisine 
mektedir: matrah ittihaz edilen gayri safi irat ol-
"Asırlardanberi hiç bir plana isti - duğunu da projede tasrih etmiştir. 

nat etmeksizin gelişi güzel büyümüş Kısmen istimlake tabi tutulan bir 
ve yapılmı§ olan şehirlerimizin asrın binanın kesilen kısmının hiç bir mas
ihtiyaçlarına göre tanzimi ve bu mak- raf ihtiyarına lüzum kalmaksızın kul· 
satla yapılan imar planlarının bir pro- lanılabilmesi vatandaş hakkının vika
gram tahtında tatbiki binlerce emHiki yesi noktasından ehemiyetli görülmüş 
ihtiva eden geniş sahaların istimlaki- ve gayri safi iraddan ayrılarak takip 
ne mütevakkıf bulunmaktadır. İmar edilecek istimlak bedeline gayri men
işlerinde bir taraftan vatandaş hakkı- kulün kullanılabilir bir şekil alması i
nın ziyaa uğramamasının ve ayni za- çin ihtiyari icap eden masrafın da i
manda istimlaklerin çabuk ve kolay - lavesi projeye ilave edilmiştir. 
!ıkla başarılabilmesinin temini elzem Mülklerin bazan elliden fazla hisse-
görülmektedir. darı olması istimlakin süratle yapılma-

İstanbul'da şimdiye kadar yapılan sını önlemektedir. Bu cepheden hele
bir çok istimlaklerde ve bahusus son diye, istimtak işinin daha süratle ya • 
zamanlarda gurup halinde yapılan E · pılabilmesi için beşinci maddeyi §U 

minönü istimlakinde "2497" numaralı şekilde değiştirmiştir: 

Bugün ihracatı kontrol dairesinde 
alakalıların iştirakiyle tacirler ayrı 

ayrı içtimalar yaptılar. İçtimalar so
nund tacirlerin düşünceleri tesbit e -
dilmiştir. Bunlar bir rapor halinde ve
kalete bildirilecektir. 

saniyede en çok 12 metre kadar ve fır İsmetpaşa Kız Enstitüsü talebeleri 
tına şeklinde esmiştir. Günün en yük- öğretmenleri ile beraber sabah saat 
sek ısısı 25 derece olarak kaydedil - .8.30 da TürkkuşJnun Etimesgut mo· 

kanunun tatbikinde pek çok müşkül - "1stim13.k olunacak mülklerin bari • 
!erle karşılaşılmış ve çabuk açılması i- taları, diğer bahaları ve tapudan alı -
cabeden yol ve meydanlara ait istim- nan kayıt suretleri münderecatına gö· 
13.klerin neticelendirilmesinin aylara re sahiplerinin adları gösterilmiş oldu
ve hazan senelere mütevakkıf olacağı ğu halde emlakin tabi oldukları bele· 
anlaşılmış olduğundan dünyanın her diye daireleriyle polis karakollarına 
tarafında olduğu gibi Türkiye'de de asılarak sekiz gün müddetle durur ve 
istimlak işinin kısaltılarak daha fay- keyfiyet gazete bulunan yerlerde ga -
dalı bir yolda yürlinebilmesinin temi- zetelerle ilan olunur ve istimlak edi • 
ni maksadiyle eldeki kanunun bazı lecek mülkün münasip bir mahalline 
maddelerinin değiştirilmesine ve ye - değer levhası ile istimlak edileceğine 
niden bazı hükümler konulmasına dair varaka yapıştırılır. Dıvarlarla 
mecburiyet hasıl olmuştur. Bu tadilat- mahdut olmıyan arsalara bu varakala
ta: rın yapıştırılması mecburi değildir. 

f 1 aylık t hsilôtımız 

Maliye Vekale ı 11 aylık tahsila-

miştir. 

Yurtta hava orta ve cenup Anadolu 
su bölgeleriyle Ege'nin cenup kısm • 
larında bulutlu, diğer bölgelerde u -
mumiyetle kapalı ve yer yer yağmur
lu geçmiştir. 

törlü kampını ziyaret etmişlerdir. 

tını tesbit etmiştir. Mart ayı sonunda 

217.587.218 lirayı bt 1 n tahsilat Nisan 24 saat içindeki yağışların kare mu
ayı sonunda 235.4091 9 liray 'ı;,ılmuş· rabbaına bıraktıkları su mıktarları Te 

Talebeye burada tayyare başında 

askerlik dersinde gördükleri bombar
dıman, atış ve gazdan korunma hak
kında izahat verilmiş ve bir çok uçuş
lar yapılmıştır. Bundan sonra plinör 
meydanına gidilerek talebeye paraşüt 
le atlamalar ve planörlerle akrobasi 

tur. Nisan ayı için ki tahsilat yeku 

nu 35.821.321 liradı 

İzmirde 

enstitüsü 

l 

yeni kız 

yapılıyor 
' tzmir (Hususi) - \'asıf Çınar bul
varında inşasına b anan yeni kız 
enstitüsü binasının i şaatı epey ilerle
miştir. İlk hamlede lıınanın 32.000 lira
lık kısmının inşası b şarılacaktır. Mü
tebaki kısmın ikmali ıçin maarif veka· 
Jetinden tahsisat iste cektir. 

Vasati çe fiatları 

k\rdağ ve "ravaau. '1. Va.l..~•"'-"'hi"'•n~6 hareketlerijöaterilmi§tir. Talebe, gör 
Samsun, Kırşehir ve Gönen'de 5, U - düklerinden fevk:alade mütehassıs .ıı:aı 

şak'ta 4, Ordu, Kırklareli ve Sarayköy mış ve hepsi de uçmak arzusunu izhar 

de 3, Tokat, Turhal ve Çarşamba, ve etmişlerdir. 

diğer yağış gören yerlerde de l kilog

ramdır. 

Rügarlar Karadeniz kıyılarında şi
malden, diğer bölgelerde garpten sa • 

niyetle en çok 12 metre hızla esmi~ -
tir. En yüksek ısılar İzmir'de 24, Kay 
seri ve Konya'da 25, Antalya'da 26, 

Adana'da 27 derecedir. 

Çağrı 
X Divanı Muhasebat Encümeni 

15 - V - 1939 pazartesi günü "10" da 
toplanacaktır. 

X Adliye, Dahiliye, Milli Müdafaa 
Encümenler~ üçü bir arada 16.5.939 
salı günü saat 9.30 da toplanacaktır. 

X Maliye Encümeni 15 - V - 1939 
pazartesi günü Heyeti umumiyeden 
sonra toplanacaktır. 

X Sıhhat ve İçtimai Muavenet En
cümeni yarın umumi heyetten son
ra toplanacaktır. 

X İskan Kanunu Muvakkat Encü
meni yarın saat 10 da toplanacaktır. 

Yeni kolonya (ıkanhyor 
İstanbul, 13 (Telefonla) - İnhisar 

lar idaresi ucuz ve yüksek dereceli ye 
ni bir kolonya imal ederek piyasaya 
arzedeceğini bildirmiştir. 80 derece • 
Uk olan bu kolonya ayın 20 sinden i
tibaren piyasaya çıkarılacaktır. 

Bina tahriri biten yerler 
Maliye Vekaleti Bolvadın kazasına 

bağlı on cüzütamda bina tahririni ni
zamı dairesinde tekemmül ettirerek 
bitirmiştir. Bu cüzütamlarda 1939 ma-
11 yılından itibaren yeni tahrir netice
lerine göre bina vergisi tahakkuk etti
rilecektir. 

Tıbbi konferans 
Dr. Collins tarafından Aşı virüsle

ri hakkında yeni çalışmalar, mevzuu 
ile 15 Mayıs 939 pazartesi günü saat 
17.30 da Merkez Hıfzıssıha Müessese
si konferans salonunda Tibbi bir kon
ferans verilecektir. 

1 - fstimHik haritalarının müteka~ Belediye daireleriyle em13.kin tabi bu
bilen vatandaş ve belediye haklarını lundukları polis karakollarına ve mül
ziyaa uğratmıyacak şekilde çabukcak kün kapılarına harita ve ilanların a
yapılabilmelerinin temini. sılma işi usulü dairesinde bir zabıt ile 

2 - Tebliğat işlerinin kısa bir za • tevsik edilir." 
-·~.ı- --~~--·-.ı=-=•---= ıoo.İMiJel!lf,sAAJ.rıçs~ AAY.Ii.m-:ykWJwn 

3 - İstimlak bedellerinin ameli bir misyonlarınca takdir edilen bedelle • 
tarzda fakat kati olarak tespiti gibi rinde, hisse ve kıymetlerde bir yanlış· 
başlıca üç esas göz önünde tutularak lık veya hatanın takdir ve tahmine gi
proje hazırlanmıştır." rişilmeksizin mütehassıs bir heyet va-

İstimlak kanununun birinci madde· sıtasiyle tetkik ettirilmesi ve verile • 
sinde belediyelere yalnız medeni ve sı- cek cevabın da noter vasıtasiyle ya • 
hi ihtiyaçlarının tesviyesi ve tehlike- pılması hakkında projeye bir ilave ya
den korunması için tesisat yapmak ü - pılmıştır. 
zere istimlak salahiyeti veriliyordu. Belediye kıymetleri tahmin komis • 
İstanbul belediyesi, medeni ve sıhi ih- yonlarınca tayin edilen emlak bedelle
tiyaçlar kadar iktisadi ve sınai mües- rinin tetkik ve istinaf suretiyle tayini, 
seselerin de belediyelere lüzumu ol- kısmen istimlak edilecek gayri men • 
duğunu göz önüne almış ve birinci kul parçalarının, mülkün taayyün eden 
maddeye iktisadi ve sınai kelimelerini değer babasından tcfrikan ve istina -
de ilave etmiştir. fen kıymetin tayini, katı olarak taay-

İstanbul belediyesi, vasıtaları mah- yün eden değer babalarında maddi bir 
dut bulunan belediyelerin mühendis • hata bulunmadığına dair tetkik itiraz 
leri ve fen memurları tarafından yapı- komisyonlarınca verilen kararın mu • 
lan haritaların uzun zamana bağlı ve vafık olup olmadığının tespiti cihet -
tasarrufu ispat edebilecek vasıfları !eriyle meşgul olması icap edeceğini 
haiz olmadığını düşünerek belediye - tebarüz ettirmek maksadiyle sekizin· 
lerin ilk önce yapacakları imar hare- ci maddede bazı tadiller yapılmıştır. 
ketlerinde lüzum gördükleri kadast- İstanbul belediyesi, imar işinin geri 
ro haritalarının kadastro teşkilatı ta- kalmaması ve istimlakin çabuk yapıl
rafından tercihan yapılmasım lüzum- ması için bedeli bankaya yatırılmak 
lu görmüş ve maddeyi buna göre de • suretiyl eistimlii.k kıymetleri katileşen 
ğiştirmiştir. Bu suretle yapılacak ha· mülklerin bir haftalık mühlet veril -
ritalar, hem mütehassıs bir heyet vası· mek suretiyle tahliyesi cihetine gidil
tasiyle çabuk vücudl!l gelmiş olacak, mesi hakkında projeye hükümler koy
hem de elde edilecek haritalar tasar - muştur. 
rufu daha doğru bir şekilde tespit et - Açılacak yolların genişletilmesi 
miş olacaktır. Bir yol veya meydanın açılması ve 

Gümrük ve inhisa r vekaleti, ya
bancı parasiyle tanzi edilmiş fatu • 
ların türk parasına ç rilmesinde na
zarı dikkate alınac"k lan vasatı çek 
fiyatlarını tesbit etn ı ir. Vasatı çek 
fiyatları haziran ayı ıçinde muteber 
olacaktır. Bunları ya ıvoruz: Borsa -
da kote olan dövizlt r Sterlin 5.93, 
dolar 126.68, Fransız rangı 3.35.50, 
liret 6.66.25, İsviçre f angı 28.42.25, 
Florin 67.29.75, Ray ark 50.79.375, 
Belga 21.32.625, drah 1.09.125, Leva 
1.56, Pezeta 14.03.75, oti 23.87, Pen
gü 24.96.75, Ley 0.90. O Dinar 2.89.375, 
Yen 34.62, İsviçre k unu 30.55.50, 
Ruble 23.90.25, Borsa kote olmıyan 
dövizler: Danimarka i.lronu 26.47.25, 
Norveç kurunu 29.7 5, Finlandiya 
markı 2.61.50 Eston} kurunu 32.72. 
625, Rupi 44.26.25. 
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Ankara Borsası 
13 Mayıs 1939 Fiyatları 

\:El< 1 ER 

Londra 
"evyork 
Paris 
Milano 
Cenevre 
Amsterdam 
Bertin 
Briıksel 
Ati na 
Sof ya 
Madr id 
Var$ova 
Budapeştt 

Bükreş 
Belgrad 
Vokahama 
StokhıJlm 
Moskova 

5. 5.93 
126.t 126.67 

3. 3.3550 
6.L 5 6.6625 

2S.44 28.445 
67.8 67.805 
50. 50.815 
21.. 21.55 

1.1 5 1.0925 
ı. 1.56 

14.C J 14.0350 
23 5 23.7875 
24. 5 24.9675 

o. !) 0.9050 
2.8925 2.8925 

34.62 34.62 
30. 425 30.5425 
23.' 02 5 23.9025 

ESllAl\1 VE TAHViLAT 
1933 Türk borcu I . 
1933 Tiırk borcu 11. 
1933 Türk borcu III. ..,... 
1933 ikramiyeli Ergani -
1938 % 5 ikramiyelı 19.- 19.-

Y aşlllar - gençler 
Mütefekkir bir dostum, bundan 

bir kaç yıl önce, aşağı yukarı, şun
la.rı söylemişti : 

- Bir takım yaşlılar, birer inki
J~p vatandaşı olmalarına ve ileri 
tempoya ayak uydurmağa çalışma
/arma rağmen hfıl§ eski itiyat/arın
dan, eski zevklerinden tamamiyle 
ayrılamadılar. Onun için oğul, kız 
ve torunla baba, ana, büyük baba a
rasındaki uçurum günden güne bü
yüyüp genişlemektedir.,, 

lçinde üç nesle mensup insanlar 
yaşıyan ailelerde bu tezadı, bu uçu
mu görmeniz hiç de güç değildir : 

Sofrada büyük baba sarımsaklı 

yahniyi, baba yağ/J kn:artmayı, o
ğul ve torun sövüşü veyahut soğuk 
eti tercih ediyor. 

Radyonun başında dede M1s1r'Ja 
Kudüs'ü, baba bizim radyonun fasıl 
konserlerini, oğul ve torun ise garp 
musikisinin ağır ve hafif parçaları
nı dinlemek arzusundadır. 

Rahmetli Ahmet Hikmet'in "Ye
ğenim" monoloğunda tasvir edilen
den tamamiyle farklJ bir istikame
te yönelen yeni hayatzmzzda bu an
laş_mazlıJın ve tezadın bir çok mi -

Yalnız rakıda değil, dilde, musi
kide, yeni yazıda, sporda, açık ha
vaya değer verişte, çıgarada, pipo
da ve nargilede de eskilerin değil, 

yenilerin peşinde olmalıyız ! 
T. t. 

Menekıe oe müzik! 

Bir gramofonun, yahut bir rad· 
yonun yanında bulunan menek§e· 
)er, oradan gelen ıeıleri dinlemi· 
ye taahmmül edemiyor, kısa bir 

müddet sonra aolup boyunlarmı 

büküyorlarmıı. 

Bunu bir Avrupa mecmuası 

yazdığına göre tecrübe orftda ya· 

pılmııtır. 

Bir de biz, radyomu:.ıidaki bir 

kısım netriyatı menekşelere din
letsek, acaba ne netice alırdık? 

Yük qro111ılnrrnd" tadilli.ti 

İstanbul belediyeıi, yoltarm • 
dan bir kısmını asfaltladıktan 

sonra bunların Üzerinden geçecek 
yük arabalarında bir takrm tadi
lat yapılmasına karar vermi§. 

Karar yerindedir. Çünkü eğer 

asfalt Üzerinden geçecek yük ara 

balarmda tadilat yapılmıyacak o
lursa, muhakkak, arabalar as

faltlarda tadilat yapacaklardır! 

Kızıl saçlılar. 

Gazetenin biri tavsiye ediyor: 
"Kızıl saçlı kadınlardan kor -

kun!" 
Şair Abdülhak Himid Finten'· 

de kırmızılar giyinmif bir kadı-
ru: 

Ne belidır, nedir ol h\lri cehennem -
berduş 1 

diye tasvir etmitti. 
Eğer sağ olsa ve gazetenin bu 

tavsiyesini kabul etseydi, belki de 

§U mısraı yazardı: 

Ne beladır, nedir ol h(lri cehennem -
berser ? 

Derecesi düıük rakı 
yakında piyasaya 

verilecek 
İstanbul, 13 (Telefonla) - Meclis

te inhisarlar bütçesi görüşülürken 

gümrük ve inhisarlar vekili B. Rana 
Tarhan rakı derecelerinin indirilece -
ğini söylemişti. İnhisarlar umum mü
dürü B. Hamit Taşpınar bu kararın 

tatbiki için tedkiklere başlamış ve ala 
kadarlara icap eden emirleri vermiş
tir. 

40 derecelik rakı pek kısa bir za -
manda piyasaya arzedilecektir. 

Talebeler Tarih bilgilerini ameli 
ıeldlde kuvetlendirecekler 
İstanbul, 13 (Telefonla) - Maarif 

Vekaleti İstanbul'a gönderdiği bir e· 
mirde talebenin tarihi bilgilerini ame 
11 sahada kuvetlendirmek için kitap -
larda okudukları bahisleri yerlerinde 
ve müzelerde görerek tetkikat yapma
larını bildirmiştir. Bu şekil önünmüz 
deki ders senesinden itibaren tatbik 
edilecektir. 

Yaprak tülünü 

fabrikası a~ıhyor 

f 

İstanbul, 13 (Telefonla) - İnhl • 
sarlar idaresi tarafından Mudanya'da 
büyük ve modern yaprak tütünü işle
me ve bakımevi yaptırılmasına karar 
vermiştir. İnşaatı bitmek üzere olan 
Malatya tütün fabrikasının da makine 
!eri kurulmaktadır. Yakında işe başlı
yacaktır. 

Bir tavzih 
11 Mayıs tarihli gazetemizde ikin

ci sayfada bir ölüm ilanı dolayısiyle 

cenazenin Cebeci hastanesinden kal -
dırıldığı yazılıyordu. Cebeci hastane· 
si operatörü B. Şevket gazetemize te
lefonla verdiği malfimatta ölen hasta
ya yapılan ameliyatın kendi kliniği i· 
le alakadar olmadığı ve zaten ameli• 
yatın da son devreye gelmiş bir has • 
taya son bir kurtuluş çaresi olarak ya
pılmış bulunduğunu ve keyfiyetin 

genişlemesi için yapılan istimlaklerde 
tasarruf ihtilafı ve münazaalarile bazı 
istimlaklerin geçilmesini önlemek için 
belediyeler istimlak kanununun on be
şinci maddesine şu şekil verilmiştir: 

"Tasarruf ve münazaalı ve ihtilaflı 
veya kayıtları karışık veya ilan sure
tiyle yapılan tebliğlere rağmen sahip
leri belediyeye müracaat etmiyerek 
hiç bir itirazda bulunmıyan ve yapılan 
zabıta tahkikatiyle adresleri ve nerede 
bulundukları bilinemiyen gayri men -
kullerin istimlakinde belediye mahke
meye müracaatla bu kanuna göre tayin 
edilen değer bahayı sahibinin tayinin
de kendisine verilmek üzere bankaya 
yatırmak ve alınacak makbuzu dosya
siy le birlikte mahkemeye vermek su· 
retiyle o yerin belediye namına tesci
line veya kaydının terkinine hüküm 
verilmesini ister. 

İstimlak edilecek gayri menkulün 
değer bahası 3 üncü maddenin (C) fık· 
rasiyle 4 Uncü maddeye göre tayine· 
dilmiş ve münazaalı ve ihtilaflı hisse· 
darlardan birinin veya bir kaçının ve
saik tasarrufiye göstermek suretiyle 
kanuni itirazlariyle karşılaşılmış ise 
bu gayri menkule vaziyet etmek 8 in
ci madde hükümlerine göre hakem 
mazbatasının tesciline ve bu mazbata
ya göre teayyün eden kıymetin ban • 
kaya yatırılmış olmasına vabestedir. 
Bu yerlere hemen vaziyet olunması za
ruri ise 14 üncü maddeye göre muame
le yapılır. 

Tapuda kimse namına mukayyet ol
mıyan veya kayıtları bulunmıyan yer
ler istimtak sahasına müsadif olduğu 
takdirde bila bedel belediyeye intikal 
eder. Ve istimtak mevzuunu teşkil e -
den amme hizmetine tahsis olunur. 
Mutasarrıflar arasındaki ihtilafa be -
lediye hasım olamaz." 

Belediyeler namına tapu dairesince 
tescili yapılan gayri menkullerin tah
liyelerine ait on beş günlük mühlet 
projede 8 güne indirilmiştir. Açılacak 
yolların genişletilmesi hakkındaki on 
yedinci madde ise İstanbul belediye -
since ı,u şekilde teklif edilmektedir; 

"Bir yolu veya bir meydanın geniş
letilmesine veya yeniden açılmasına 
karar verildikte yolun veya meydanın 
genişliğinden fazla olarak tarafların 
da imar pl§nına göre yapılması icabe • 
den bina derinliklerine kadar binalı ve 
binasız yerleri belediyeler, istimlak e
debilecekleri gibi bir mıntakanın imar 
planına göre yeniden veya kaınilen 

tanzimi takarrür ettiği takdirde de be
lediyeler; bu mıntakadaki binalı ve bi
nasız bütün adaları istimlake ve her i
ki halde de istimlak edilen yerleri bel
de menfaatlerinin icaplarına göre ta
sarrufa salahiyetlidir." 
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Daladier'nin nutku 
• Son on gün içinde iki franarz dev· 
let adamı tarafından söylenen nu • 
tuklar, Münih'te sersemleşmi§ olan 
F'ransa'nın tedricen kendine gel
llıekte olduğunu anlatmaktadır. 
Bunların biri, Reynaud tarafından 
teçen hafta radyoda söylenen söz • 
lerdir. ikincisi de evelki gün Başve
kil Daladier'nin parlamentoda söy
lediği nutuktur. Her ıki nutuk da 
kendi kuvetine inanan bir Fransa'· 
nın sesidir. Filhakika bu ses Münih 
konferansı sırasında ve Münih'ten 
şonra da bir müddet kısılmıttı. Bu
nun yerine Maginot hattının gerisi
ne çekilerek yalnız impuatorluğu 
ile me§gul olması ileri sürülen mis
kin bir Fransa'nm sesi işitiliyordu. 
Flanain ve arkadatları bu yeni poli
tikanın kahramanları oldular. Ve 
Bonnet de hariciye vekaletinde bu 
siyaseti tasvip etmi§ gibi görünüyor
du. Bazı fransız gazeteleri büyük 
bir Ukranya'nın kurulması lüzumu· 
tıu ileri sürdüler. Diğerleri, Münih
ten sonra artık Polonya ·Fransa it
tifakının manası kalmadığını yaz • 
ddar. 
Eğer iki otoriter devlet, ikinciteş· 

tin ve birinci kanun aylannda orta 
"e şarki Avrupa'nm küçük devlet • 
lerini birer birer yemiye koyulaa • 
lardı, Fransa memnun olacaktı. Fa· 
kat İtalya yanlış bir politika tabiye· 
si takip ederek fransrz imparator -
luğuna hücum etti. Münihten sonra 
otoriter devletlerin yemek listele· 
rinde küçük devletlerin ve belki de 
Sovyetlerin isimlerini göreceğini 
2:anneden Fransa, listenin başında 
kendi İmparatorluğunu görünce fa· 
§ırdı. Gariptir ki fransız hariciye ve
kili Bonnet, ilk günler zarf mda 
''Tunus, Korr.ika,, nümayitinin ehe· 
nıiyetini azaltmıya çahftr. 

ltalya'nm 1935 itilafını feshetti
iini birkaç gün parlamentodan giz· 
ledi. Ribbentrop ile imzalanan Pa
ris paktından sonra Almanya'nın 
İtalyan davasını benimııiyeceği söy
lendi. Fakat günler geçtikçe hakiki 
Vaziyet anlatıldı. Ve baıvekil Da • 
ladier'nin müdahalesidir ki Fran· 
aayı ıatkmlıktan kurtannııtır. O 
tnüdahaleden aonra Bonnet ve 
Franaa'yı orta Avrupa ile alakaıız· 
landırmıya çalııan politika tedri
-~.. .-1-- - • ~-;.- -0ı..1·ım ... kte ye Dala· 
dıer ile enerJık pO ıtlkası on plana 
geçmektedir. 1938 senesinde lider• 
lik Bonnet'nin elindeydi. Daladier 
hariciye vekilini takip ediyordu. 
1939 senesiyle artık Daladier li· 
derliğe geçmiı ve Bonnet iatemiye· 
l"ek baıvekili takip etmiye baıla
hlıfhr. 

Daladier'nin kuveti gittikçe art • 
maktadır. Parlamento nüfuzunu 
kaybetmittir. Ve baıvekil dahili po· 
litikayı eline aldığı gibi, harici poli
tikada da vaziyete tamamiyle ha· 
kinı olmuıtur. Daladier fransız hal
kının itimadmı kaybeden parla· 
ınentodan hudutsuz salahiyetler al· 
rnıttır. Kırk aaatlik mesai kanunu· 
tıu tatbik etmiyor. Fransanın mali 
"'•ziyeti takviye edilmittir. Evelki 
g\in söylediği nutukta bütün Fran· 
sa'da ancak on üç i9çinin grev ha· 
liııde bulunduğunu Daladier bildir
lllittir. Fransa'nm iç ve dış politika· 
sına hakim olan Daladier, bir dik· 
tatör olarak belirmektedir. Fakat 
h~na rağmen, fransız demokrasisi • 
111ıı ana prensiplerine doktmulma· 
ınııtır. Daladier parlamentodan al· 
dığı salahiyetleri titizlikle kullan • 
nıaktadır. Her fransız biliyor ki 
haıvekil bu salahiyetleri suiistimal 
etınek niyetinde değildir. Hiklerine 
kadar demokrat olan Daldaier de 
bugünün diktatörlük tartlarmın 
«~çici bir vaziyet olduğunu biliyor. 
Ve o yolda hareket ediyor. Geçen 
h~fta Reynaud'nun radyoda söyle· 
dıği sözlerini dinlerken, eski Fra.n· 
&anın sesini işitir gibi olmuştuk. 
Daladier'nin sözleri bir defa daha 
eski Fransa'yr hatırlattı. Ke:. 1i ku· 
Vetine inanan bir Fransa. Ow-ta Av· 
rupada tarihi vazifesinden ~açın • 
nıak istemiyen bir Frnw .:ı Hulasa 
Münih'ten beri orta-.:!:.n kaybolan 
bir Fransa .•. 

A. Ş. ESMER 

Prağ'da hayat 

pahalılığı artıyor 
Prag, 13 a.a. - Pat ajansı bildiri • 

yor: 
Alınan ciddi tedbirlere rağmen ha

Yat pahalılığı artmaktadır. Bir kısım 
maddelerin az mıktarda mevcut olma
sı veya hiç bulunmaması yüzünden fi. 
Yatlar tedricen yükselmetekdir. Men
sucat maddeleriyle bir çok gıda mad
delerinin, ayakkabı, kömür vesairenin 
ortadan kaybolduğu görillmektedir. 
Bazı fiyatlar yüzde 100 artmıştır. Al
rrıanya'da yapılan ilk suni sabunlar 
Piyasada görülmeğe başlanmıştır. 

.tl~O-:N Y A , H A. B · E R L ·· E R i 
·.. .• . . • fi • 
. . . ~ ........ . 

21 Mayısla 
Almanya Danzig'te bir 

plebisit yapacakmış! 
Tayyarelerle 30.000 nazi ve bir çok 

mühimmat Danzig'e nakledilmiş 
(Başı 1 inci sayfada) 

büyük bir kart siparişi almıştır. Ve 
yerine getirmeğe başlamıştır. Bu kart 
tarın üzerinde büyük bir "Evet" ve 
küçük bir "Hayır" vardır. 

Bu kartlar, üçüncü Rayh'de yapıl -
mış olan plebisitlerde kullanılmış o
lan kartları andırmaktadır. 

Nazi mahafili, yakında Danzig'de· 
ki nazi fırkasında bir istişare yapıla
cağını beyan etmekte i;;e de muhalif· 
ler bu izahata inanmamakta ve Dan
zig makamatımn gerek serbest şehir 
arazisinde sakin alınanların nispetini 
tayin maksadiyle bir referandum ya
pılması, gerek bu arazinin Almanyaya 
ilhakı maksadiyle bir plebisite müra
caat edilmesi için Berlin'den emir bek 
lemekte olduklarını tahmin etmekte· 
dirler. 

Plebisit fikri reddediliyor 

Varşova, 13 a.a. - Polonya efkarı 
umumiyesi, Danzig hakkında her tür
lü plebisit fikrini reddetmektedir. 

Nasyonal sosyalist makamların, 
1933 de diyet meclisinde ilk nazi ek· 
seriyetinin alındığı günün yıldönü • 
mü olan 21 mayıs için bir plebisit ha
zırlamak emrini aldıkları şayiasının 
çıkması üzerine, bazı gazeteler bu şa· 
yialarla meşgul olmaktadır. 

Sağ cenah organı A.B.C. gazetesi 
diyor ki: 

Son zamanlarda kütıe halinde Dan· 
zig'e gelen S.A. ve S.S. ler belki de 
21 mayıs için bu plebisiti hazırlamak 
vazifesini almışlardır. Bunların pro • 
jeleri her ne olursa olsun, bizzat na
zner Ut: ı.ıııu na r.ı rvıvuy ~ 1'.çu'-ıı v· 

toritesine tabi bulunan Danzig ser
best şehrinde hiç bir plebiıite müsa
ade etmiyecektir. 

Nasyonalist Warsawseki M'ziennik 
gazetesi diyor ki: 

Danzig'de bir plebisit yapılması 
fikri, reddetmiş olduğumuz alman ta
leplerinin bir neticesidir. Polonya, 
Danzig meselesini tek taraflı hallede
cek bulunan hiç bir plebisiti kabul ey 
lemiyecektir., 

Fransız Meclisi 

Daladiye kabinesine 

itimadını bildirdi 
Paris, 13 a.a. - Mebusan meclisi

nin dün akşamki toplantısında sosya
list partisi reisi Blum, İtalyan ve al
man kuvetlerinin hala İspanya'da dur 
duklarını söylemiş ve general Fran
ko'nun da Fas'da normalden bir misli 
fazla askeri silah altında tuttuğunu 

kaydederek demiştir ki: 
- Fransa İspanya'ya karşı hiç bir 

tecavüz emeli beslemiyor. Fransa'nın 
bugün dikkat edeceği bir nokta varsa 
o da İspanya'nın hatta bitaraflığının 
Fransa aleyhinde tecelli etmemesidir. 

Blum, sosyalistlerin hükümetin ha
rici siyasetini tasvibe amade oldukla
rını ve fakat Daladiye'nin nutkuna 
sosyalistlerin kabul edemiyeceği bazı 
meseleleri koyduğunu hatırlatarak 
sosyalistlerin emirnameleri tasvip et
mediklerini söylemiş ve sözlerini şöy
le bitirmiştir: 

Fakat sosyalistlerin hlikümete rey 
vermemesinde memleketin istiklal ve 
hilriyetine taalluk eden harici siyase
tinde bir ittifaksızlığa hükmetmek 
çok hatalı olur. 

Daladiye kürsüye gelerek Çekoslo· 
vakya hadiselerinden bahsetmiş, o za· 
manki şartlar içinde bir harp yapma· 
mn çılgınlık olacağını söylemiş, bu· 
günkü siyasetin yalnız Fransa tarafın 
dan değil, diğer bir çok memleketler 
tarafından tasvip edilmekte olduğu
nu ve bu taahhütlere iştirak edildiği
ni kaydettikten sonra başka memle
ketlerde halktan istenilen fedakarlık· 
ları hatırlatarak Fransanın da millet· 
ten ayni fedakarlıkları istemekte hak· 
1ı olduğunu bildirmiştir. 

Daladiye son söz olarak şöyle de
miştir: 

Htikümete verilecek reyin parla· 
mentoda ve memleket içinde bir ikili
ğe delalet etmediğini söyleyiniz. 

lngiltere, Fransa, Polonya oe 
Sooyetler arasında 

Varşova, 13 a.a. - Hariciye neza
reti namına söz söylemiye salahiyet -
tar bir zat, ecnebi gazetecilerine aşa
ğıdaki beyanatta bulunmuştur: 

- İngiltere, Fransa ve Sovyetler 
Birliği arasında bir pakt akdi projesi 
karşısında Varşova, Polonya'nın 

muhasara siyasetine iştiraki mahiye -
tinde telakki edilebilecek hareketler
de bulunmak istemediğini söyliyebili
rim. Polonya iki taraflı itilaflar pren 
sipine tamamiyle sadıktır.,, 
Aynı zat, Japonyanın alman • leh 

ihtilafında tavassutta bulunacağına 

dair bir ecnebi ajansı tarafından ve • 
rilmiş olan haberi tekzip etmiştir. 
Mumaileyh bu meseleye dair Japonya 
ile Polonya arasında hususi surette 
hiç bir diplomatik temas vuku bul
madığını söylemiştir. 

Leh - alman münasebetleri hakkın
da aynı zat, kayda değer bir değişik
lik olmadığını beyan etmiş ve bunu 
müteakip perşembe günü Daladiye ve 
Çemberleyn tarafından söylenen nu
tukların mesul leh mahfillerinde bü
yük bir memnuniyetle karşılandığını 
teyid eylemiştir. 

Varşova, 13 a.a. - Halk bu sabah 
Lodz istasyonundan çıkarken Alman
yadan gelmiş olan alman gazetelerin. 
yakmıştır. . 

Danzig ayan mP.clisi rei.sinin 
sözleri 

Varşova, 13 a.a. - Danzig :iyan mec 
lisi reisi Greiser, nasyonal sosyalist 
şeflerinin bir toplantısında söylediği 
nutukta demiştir ki: 

.. ~ nı.u~--=ır. •·~·\d•wı;..~ı..9!. Danz;,g\'n 
birkaç asırlık tarihiyle müeyyet bulu
nuyor. Bu isteklerimizi HitJer de ka
ti olarak teyit eylemiştir. Ne ecne
bi matbuatının manevraları ne de hu
dutlarımızda yapıJan seferberlik ted
birleri bizi sarsmıyacaktır. Şimdiye 

kadar olduğu gibi bundan sonra da 
mukadderatımızı Hitleri'n eline tevdi 
ediyoruz. Şark mıntakası meselesi gU
nün birinde mutlak halledilecektir. 
İşte bizim mevcudiyetimiz de bu ka
rara bağlıdır. 

Türk - i ngiliz anlaşması 

İngiliz - Sovyet 

anlaşmasına 

köprü vazifesi görecek 
(Ba§ı 1. inci sayfada) 

hemiyeti haizdir. Türkiyenin tavas
sutları bir ingiliz - sovyet itilafının 

akdine faydalı olabilir. Böyle bir iti· 
laf sulhu emin bir esasa istinad ettir· 
mek bakımından son derecede mils· 
tacel bir mahiyet arzetmektedir. 

Manchester Guardian yazıyor: 
"Türkiyenin İngiltere imparatorlu 

ğu için haiz olduğu ehemiyeti hatır· 
latmak beyhudedir. Atatürk'ün ku -
vetli ve hakimane idaresi bu memle
kete dünyanın bu kısmında münferit 
bir vaziyet temin etmiştir. Türkiye • 
nin Moskova ile dostluğa büyük Bri~ 
tanya ile Sovyetler Birliği arasında 
bir k?prü vazifesi görebilir.,, 

Asılsız bir haber 
Moskova, 13 a.a. - Domei ajansı, 

elli bin kişilik bir sovyet ordusunun 
Sovyetler Birliği arazisini terkederek 
Hsingkiang yolu ile şimali garbi Çine 
doğru ilerlemekte olduğuna dair bir 
haber neşretmiştir. Tas ajansı, Do
mei'nin bu m~nasız haberinin tama· 
miyle asılsız olduğunu bildirmeğe 
mezundur. 

Meclise parti farkı gözetmeksizin te· 
şekkür ederim. Ayan meclisine de tek 
rar teşekkür ederim. 

Hükümet müteakiben Chichery ta· 
rafından verilen takrir üzerine itimat 
meselesini ileri sürmüş ve hükümete 
230 a karşı 375 reyle itimat edilmiştir. 

Yalnız sosyalistlerle komünistler 
muhalif kalmışlardır. 

Mebusan meclisi önüınüzdeki salı· 
ya toplanacaktır· 

Liberya'nın 

istiklali 
tehlikede mi? 

Alman sömürge talebinin burada 

tezahür etmesi muhtemelmiı! 
Londra, 13 a.a. - Doplomatik mah

fillerde söylendiğine göre Liberya hü 
kümeti, memleketin denizden ve ha· 
vadan İngiltere tarafından himayesi
ni derpiş eden askeri bir itilaf akdi i· 
çin Londra nezdinde yeniden teşeb

büste bulunmuştur. 
İngiltere hükümeti o zaman Liber

ya'nın böyle bir itilafı muhik göste
recek hiç bir tehdide maruz bulunma· 
dığı cevabım vermiş!i. 

Diplomatik mahfillerden öğrenildi
ğine göre İngiltere hükümeti Liberya 
cümhuriyetinin bu teklifini kabul et
mekte tereddüt göstermektedir, çün
kü İtalya ile Almanya, İngiltere'nin, 
totaliter devletlerin tehdidini bahane 
ittihaz ederek Afrika'da yeni bir pro· 
tektora tesis etmek istediğini ileri 
sürmeleri ihtimali vardır. 

Londra nezdinde yaptığı yeni teşeb 
büste Liberya, Almanya'nın sömürge 
taleplerini hatırlatmakta ve bilhassa 
kendisinin tehdit altında bulunduğu
nu işrap etmektedir. 

Siyası mahfillerde izhar edilen ka
naate göre alman sömürge talepleri
nin bir gün Afrika'nın yegane müsta
kil devleti olan Liberya'nın zararına 
olarak tatmin edilmesine mani olmak 
için Monrovia hükümetinin İngilte
re'nin bir taahhüt altına girmesini is
temi~ olması mümkündür. 
Londra'nın bu teklifi bu seferde 

reddetmesi kuvetle muhtemel olduğu 
bazı mahfillerde söylenmektedir. 

Monrovia hükilmeti, iki ay evel, ay
ni zamanda Paris'e de müracaat etmiş 
iae de fransa hükümeti, lngiltere'nin 
kine benzer bir tarzı hareket ittihaz 
etmiştir. 

Franko'nun önünde 

İtalyan Alman 
tayyarecilerinin 

ge~il resmi 
Madrit, 13 a.a. - Zafer geçit res -

minin şimdi 19 mayısta yapılacağı 
tahmin edilmekle beraber bu tarih res 
men ilan edilmiş değildir. 

Resmi mahfiller, geçit resminin mu 
hakkak surette 15 mayıs ile 25 mayıs 
arasında yapılacağını beyan etmekle 
iktifa etmektedirler. 

Hatırlarda olduğu veçhile geçit res 
minin evela 2 mayısta yapılacağı ilan 
edilmiş, bilahare 15 mayısa tehir olun
muştur. Dün Barajaz hava meydanın
da ve 40.000 kişi huzurunda tayyareci 
!erin geçit resmi yapılmış, fakat hiç 
bir hava hareketi yapılmamıştır. Ge • 
neral Franko, 16 alman ve italyan tay
yarecisini askeri madalya ile taltif et
miştir. 

Bunlar meyanında Kondor Lejiyo· 
nunun erkanıharbiye reisi albay Fon 
Şaydaman da vardır. Franko, bu mü • 
nasebetle söylediği nutukta, gök yü • 
zünde ve düşman Üzerinde itidalleri-
ni elde etmiş bulunan alman· italyan 
ve İspanyol tayyarecilerinin kahra • 
manlıklarını sena etmiş, müteakiben 
1spanya'nın bugünkü hava kuvetiyle 
dahili harbin başlangıcındaki hava 
kuvetini mukayese ederek şunları 
söylemiştir: 

"Sizi temin ederim ki, bugünkü ha
va kuvetimiz, yarın havalarımızı tec· 
biz edeceğimiz cihazlarla yüz misli 
artacaktır. Hava kuveti, hazır bir va· 
ziyette bulunmalıdır. Büyük İspan • 
ya'yı yaratacak olan, çelik adaleler • 
dir.,. 

Franko, nutkunu: "yaşasın İspanya, 
yaşasın İtalya, yaşasın Almanya" söz-ı 
leriyl~. biti~miş, hazır bu!unanlar da 
aynı sozlerı tekrar etmişlerdir. 

Bundan sonra önde alman ve onları 
takiben italyan, İspanyol tayyarecileri 
onar kişilik sıralar halinde kolları i
leriye doğru gerili olduğu halde, Fran 
ko'nun önünden geçmişlerdir. Bu me 
rasimde İngiliz, Fransız, İtalyan, Al~ 
man ve Japon bava ateşeleri hazır bu
lunmuşlardır. 
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Türk - İngiliz anlatması 

Nadir Nadi, bu mevzua tahsis ettiği 
bugünkü baş makalesinde, Türkiye cüm· 
huriyetinin şimdiye kadar takip etmeğe 
çalıştığı kati bitaraflık politikasını bı· 
rakarak demokrasiler cephesine iltihak 
etmiş olmasının sebebi, Ba:ivekilin dün
kü açık ve samimi beyanatl okunduktan 
sonra tamamen anlaşıldığını ıöyliyerek 
Tiirkiy~ cümhııriyetinin, iki diktatörlük 
tarafından Balkan komşularında yapılan 
muameleler üzerine kendi emniyetini de 
haklı olarak tehlikede gördüğünü ve ted
bir almak hususunda daha fazla geçikme
ği muvafık cörmediğini ve bu itibarla 
son İngiliz • Türk anlaşmasının tam za
manında alınmış bir emniyet tedbkindcn 
başka bir şey olmadığını izah ediyor ve 
bu sayede oldukça kuvetlenen umumi 
hava içinde sulhun kurtanlması ihtimal
lerinin çoğaldığını söylemek yanlış ol· 
mryacağını ilave ediyor. 

Mekteplerde etüd kitapları 
Peyami Sefa, "Hfi.diseler arasında,, 

sütununda, eski harflerle basrlmış eser
lerin etüd kitabı olarak muhafazasının 
1353 numarah kanun hükümlerine aykı
rı olmadığı hakkında kararını bahis mev
zuu ederek asıl mesele bu kitapların eski 
harfleri bilmiyen nesle okutulması me
selesi olduğunu, bunların yeni harflerle 
basılmasından başka care bulunmıı.dığrnr 
söylüyor ve nesriyat kongresi münasebe
tiyle ileri sürdüğü fikre bir kere daha av
det ederek milli resmi ve yarı resmi mü
esseseleri para yardımı yaparak Maarif 
Vekiletine bağlı bir neşriyat organizas
yonu vücude getirilmesinde israr edi
yor. 

İçki mücadelesi 
"Nalına Mıhına., sütunu muharriri, 

İnhisarlar idaresi bütçesinin müzakeresi 
münasebetiyle Mecliste içkiler meselesi 
etrafında çrkan münakaşayı mevzuubahis 
ederek, içki mücadelesinin rakı derece
sini azaltmakla değil, içkinin zararlan
nı anlatmak ve içki nefretini körpe dimağ 
lara aşrlamakla kabil olabileceğini, me
ıelenin esasr içki ile değil içmekle mü
cadeleye dayandığını illve ediyor. 

TAN 
lnıanhğın sulh ve selaMeti 
uğrunda 

AkagiindiU, bir emrivaki olan Türk -
İngiliz anlaşmasının bucüne kadar bir 
çok tahminlere, dedikodulara ıebep ol
duktan sonra inıanlığm sulh ve sellimeti 
uğrunda elde edilmiş mesud bir muvaf
fakiyet teııkil ettiğini söylediği bu baş 
makalede, ı;ulhu 1evcn\er için bu hidise
nin ifade ettiği çok tabii mi.nayı tebarilz 
ettiriyor ve Akdenizde müşterek emni
yeti &'•rantiye almış olan bu anlaşmanm 
sonuncu olmadığını şerefli ve insani 
ıulh iııtiyenlerin bu faziletli anlaşma ha· 
reketlerinde devam edeceklerini ıöylü
yor. 

Akdeniz emniyeti 
' Ömer Rıza Doğrul, kendi ılitununda, 
çok şümullu ve büyük tarihi hadise diye 
tarif ettiği Türk - İngiliz anlaşmasının 
Akdeniz emniyeti bakımından ifade et
tiği mlnayı tebarilz ettirerek Akdeniz. 
deki tehlikeli faaliyetlere karşı alınma
sı icabeden katt tedbirlerin ilk adımım 
bu anlaşma telfkll ettiğini, bu itibarla 
T"tirk - İngiliz anlaşmasının sulhu tamam
lıyan en kuvetli mesnedler arasında yer 
alacağmı ve bütün dünyanın bu anlaşma
dan istifade e<leceğini söylüyor. 

Mecliste Baıvekili dinlerken 
"Günün meseleleri., ıütunu muharriri 

demokrasilerin büyük faydalarından bi
ri de her şeyin halkın gözü önünde cere
yan etmesi ve halkın rızası ve muvafa
kati ile yapılması olduğunu söyliyerek, 
Türk • İnıiliz anlaşmasının parti müza
kerelerinden, sonra Mecliste, bütün sa
fahatiyle millet mUmesaillerine haber ve
rilmesi keyfiyetini Türkiye'nin siyasi 
hayatında mühim bir terakkinin ifadesi 
diye tavsif ederek, ötedenberi lüzumuna 
işaret ettiği demokrasilerle beraber YÜ· 
rüme keyfiyetinin nihayet tahakkuk et
mesini alkışlıyor. 

YENİ SABAH 

Prens Pol'ün ltalya seyahati 

Hüseyin Cahit Yalçın, Yugoslavya 
Naibi Prens Pol'ün İtalya seyahati se
bepleri etrafındaki dedikoduları bahis 
mevzuu ederek, Alman ve İtalyan harici
ye nazrrlarr arasında ittihaz edilen Yo
goslavya'ya dair kararm kendisine teb
liği için Roma'ya davet edildiği hakkın
daki hli.vadiııin doğru olmasa bile vaziye
te uyııun düştüğünü, eğer böyle bir şey 
varsa, Yugoslavların korktukları felake
te uğramış demek olacağını söylüyor. 

a.a. Matbuat Servısı 

idare meclisi 
Sadri Ertem, "Politika., sütununda, İ

dare Meclisi, iza, reis gibi tabirlerin e
konomik bünyemizde kötü bir tezadın 
sembolü olduğunu söylüyor ve başka 
memleketlerdeki İdare Meclisi azalariy
le bizimkiler arasında mukayese yapıl
dıktan sonra bizim büyük ekonomik ha
dcvlet olduğunu, iidadlamidaüobcmfö shı 
reketlerimizi idare eden cihazlarımızın 
devlet olduğunu, devletin idare ettiği ik
tisada bizim liberal iktısaddan doğan hu
kıık formüllerini tatbik etmemizin te
zad teşkil ettiğini iktısadi bünyemize 
uygun bir hukuk sistemi vücude getirme
nin bu tezadı hal için yegane çare oldu
ğunu ilave ediyor. 

SON POSTA 
Türk - İngiliz anlatması bir 
vakıadır . 

Selim Ragıp Emeç, "Siyaset aleminde,, 
sütununda, Türk • İngili:;ı anlaşmasının 
ana hatlarını hulasa ve bu anlaşmanın 
akdini icabettiren amilleri zikrettikten 
sonra bu vesikanın türk vatanı için ha
yırlı olmasını temenniediyor ve "günün 
birinde tatbik mevkiine girmesi maalesef 
bir zaruret olursa o zaman da vatan va
zifemizi seve seve ve tereddüd etmeksi
zin yapmaktan çekinmiyeceğiz,, diyor. 

Umumi ahlak ve bir ilan 
E. Talll, kendi sütununda, İstanbul be

lediyesinin son zamanlardaki faaliyetini 
memnuniyetle kaydettikten sonra, bir 
noktaya itiraz ederek yerlere tükürenle
ri haber vermenin medeni bir vazife ol
duğunu ihtar eden levhalara, hemşerileri 
gamazhğa, hafiyeliğe teşvik mahiyetin
de göriıyor ve yere tükürmenin umum! 
sıhhate karşı bir cinayet, caninin ihba
n da bir vazife olduğu tarzında varid O• 

labilecek itirazları, adam öldürmekle ye
re W.cürmek arasındaki ceza farklarını 
ileri siirerek reddettikten sonra, resmi 
bir makamın, Abdiılhamid ile beraber 
tarihe gömülmüş bir bidatıseyyieyi hiç 
bir sebep ve bahane ile hortlatamıyaca
ğına işaretle bu ilanın İstanbul sokakla
rından hemen kaldırılacağı iimidini iz. 
har ediyor. 

İster inan ister inanma 
Bu sütunda, ispirtolu içkiler derecele

rinin hafifletilmesi meselesini mütalea 
ediyor ve hükümete irad ıetiren kaynak
larda fiyatın indirilmesinden umumiyet
le çekinildiği halde, tutün fiyatlarının, 
tren ücretlerinin in<lirilmeai varidatın bi
likiı artmasını intaç ettiğini misal ola
rak zikrediyor ve hafif içki fiyatlarının 
ucuzlatılmaıı halinde hem umumi sıha
tin korunmuş hem ele varidatın artınlmı;ı 
olacağını söylüyor. 

Türk - İngiliz ittifakı tabii, 
zaruri ve lazımdı 

Emekli general H. Emir Erkilet, TUrk. 
İngiliz anlaşmasının başkasının hak ve 
hüriyetine halel verecek niyetlerden u
zak mahiyetini tebarüz ettirerek, Balkan 
yarımadasın.dıı. ve Doğu Akdenizde sükiln 
ve intizamı koruyacağından emin oldu
funu iıah ettikten sonra, ittifakm anıi 
zamanda Avrupa slikilııuna da yardım 
cdeceil muhakkak olduğunu ili.ve ediyor. 

SON TELGRAF 
Türkiye ~ lngiltere anla§Dlaıı 
• Ethem İzzet Benice, bu makalesinde 
Türk - İngiliz anla~asmrn iki devletin 
Başvekilleri tarafından parlamentolarda 
açık beyanat halinde dünya efkirı umu
miyesine izah edilmiş olduğunu yazdık
tan ve ebedi Şef Atatürk tarafından mil
li ntüdafaa esasları her türlü ihtimal der
piş edilerek kurulmuş olan Türkiye cünı
huriyetinin dünün ve bugünün her türlli 
şartları içinde ve karşısında kendi ken
disini korumağa muktedir iken neden 
dolayı bitarafhğını bırakarak İngiltere 
ile birleşmiş olduğumuz suretindeki su
ale Başvekilin ağzından olarak "sulh ve 
emniyet için,, dedikten sonra, bu itillfın 
dünya sulhunu sağlamlaştıran, daha çok 
emniyet ve istikrara götüren bir anlaş
ma olduğu mütaleasında bulunmaktadır. 

Yeni banliyo 
tôrifeleri 

Devlet Demiryolları umumi mü • 
dürlüğü yolcu katarlarına ait tarife
ler üzerinde tetkikler yapmaktadır. 

Bu tetkiler sonunda yolcu katarları -
nın yeni tarifeleri tesbit edilecek ve 
bu tarifeler 15 hazirandan itibaren yü 
rürlilğe girecektir. Devlet demiryol -

15 yıllrk gayretimizin mükafab ları bugünden itibaren 15 hazirana ka 

"Her sabah,, sütununda Cemaletti Sa
raçoğlu, Fransız Başvekili Daladier'in 
nutkundan Türk • Fransız miinasebatına 
dair sözleri :U:!:rak imparatorluğun has
ta adammın ıstihfaf vesileıi olmasma 
mukabil, cümhuriyetin henüz 15 yaşında 
bulunan gürbüz delikanlısından hürmet
le bahsolunduğunu söylüyor ve bunun 
Clünle bugün araııın.da elle tutulacak ba
riz: bir fark olduğunu ilave ediyor. 

dar muteber olmak üzere Kayaş ve 
Gazi istikametlerine giden banliyö 
trenlerinde yaz tarifelerini tatbik et
meğe başlıyacaktır. Yaz tarifelerine 
göre Gazi istasyonuna pazar günleri 
Ankara istasyonundan banliyö katar
ları saat 8.30, 9.40, 9.55, 10.45, 12.10, 

13.12, 1352, 14.25, 15.05, 15.48, 16.40, 

VAKİT 17.25, 18.08, 18.45, 20.00, 21.05, 22.05 
22.50 de hareket edecektir. Ankara is-

Türk - ingiliz anlaıması 
Aıım Us, bugünkü baa makalesinde son 

aylar zarfında ortaya çrkan hadiselerin 
harp tehlikesini vatan hudutlarına kadar 
yaklaştırmış olduğunu, istila emeli bes
liyen ecnebi matbuatında sık sık boğaz
ların ve Karadenizin bahsi geçmekte ol
duğunu bu vaziyet karşısında memleke
tin yüksek menfaatleri İnıiltere ile an
laşmaiı amir görüldüğünü yazıyor ve bu 
hadiseyi bütün aulh ıever milletlerin de
rin bir memnuniyetle karljrlıyacaklarını 
ilave ediyor. 

tasyonundan Kayaş istasyonuna 9.02, 

12.30, 14.25, 16.35, 18.25, 19.25, 19.40, 

21.37, 22.38 de hareket edecektir. Çift 
lik istikametine giden katarlardan yal 
nız 9.40 da hareket edeni Etimesguda 
kadar, Kayaş istikametine giden ka
tarlardan ise 18.25, 21.37, 22.38 de ha~ 

reket edenleri yalnız Mamağa kadar 

gidecektir. 
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Silahlanma 

İngiltere ve Fransa 
ne kadar harcıyor? , .. ; ............................................................ .. 

...................... ~~~~~: ..... ~.~~.~ .. ~~~:~~.~.ı_ ............ J 
B ir memleketin mali va-

ziyetinin yalnız bıidce 
cetvelinde ve yalnız cari mas
raf ve varidatın karş1laştırıl -
masında hülasa edildiği za -
manlar geçmiştir. Bıidce mu -
vazenesi mefhumu bir sulh yı
lı mefhumudur. Bizzat büdce 
mefhumu da bugün biraz eski
miş bulunuyor. 

Budce nedir? Amme hizmet
lerinin tahsisat ve varidatının 
tahmini halidir. Halbuki şimdi 
bazı memleketler mali vazi -
yeti erini bildirmek ıstemiyor -
lar; askeri masraflarının tam 
miktamp gizliyen Almanya i
çin hal ?Joyledir. 

Fakat başka yerlerde aleni 
olarak hazırlanan biıdcelerde, 
ancak muvakkat bir manayı ha
izdir. Lordlar bıidce projeleri
ni hesapladıkları ve meclisler 
bunu tasvip ettikten sonra tah
minler tahmin olunamıyan hal
lere uymak mecburiyetinde 
kalır. Bir kaç senedenberi ve 
bilhassa bir kaç aydanberi dip
lomatik ve askeri zaruretler 
budceler üzerine ağır basmak
tadır. Kısmi seferberlikler, ke
sif milli miıdafaa çalışmaları 
tahminlerin muvazenesini boz
makta, munzam kredileri ço -
ğaltmaktadır. Kati hesaplar hiç 
bir zaman başlangıçtaki büd
celere benzememektedir. 

Fransız budcesi 1938 ilk ka
nununda kabul edilmişti. 1939 
nisanında, hükümet yeni karar
namelerle 15 milyar munzam 
tahsisat aramak mecburiyetin
de kaldı. 

1ngiliz büdcesi avam kama -
rasına 25 nisan 1939 da arze -
dilmişti. Daha ertesi günü, 
mecburi hizmet kanununu tek
lif etmekle B. Chemberlain, 
Sir John Simon'un tahminleri
ni alt ust etmişti. 

Onun icindir ki şimdiki büd
celer yalnız karar veya icra 
safhasında buyuk tadilata uğ -
ramakla kalmaz, ayni zamanda. 
daha hazırlanışları esnasında a 
lelide varidatla kapanamıyacak 
olan anorma' asrafları da goz 
önünde tutm necburiyetinde
dirler. 

Londra ve P ris güçlüiü ay
n şekillerde ıalletmektedir -
ler: Londra, ıdcenin şeklini 
ta.dil etmede varidatın kifa -
yetııizliğini ı t af eder ve biz
zat blidcenin nde çıkarılacak 
istikraz tahv rinin miktarını 
tasrih etmek retiyle muva -
zeneyi teıis r. Paris, büd-
ce usulünü &ittirerek, mu-
vazene halin atellde bir 'b&d
ce arzeder v çığı kapama a
meliyesini fr alide hesapla
ra bırakır. 

İngiliz bü çesi 

Ananeci giltere muha -
fazakir 11ekillere sadık 

kalır: hazine zın eski usul
lerde hiç bir r:işiklik yap -
maz. ;fngiliz kesi müteca -
niı, cağlam b bütün teşkil e
der. Yalnız rr telif fasılların 
yekt1nu değiş tktedir. 

Müsaade len masraflar 
miktarı ıeçel! evrenin 1.084 
milyonuna mu bil 1.322 mil
yon ıterlinge çıkmıştır. Bu 
1.322 milyon zerinden 630 
milyonu milli idafaaya has -
redilmhıtir. 19 39 da bu mik
tar 382 milyon v bir sene önce 
de 278 milyon rlingti. 

İngiltere 1 - 20 devresi 
müstesna, hiç zaman bu ka-
dar bliyük ma !ara girişme-
miştir. Sir Jol: Simon'un yal
nız milli müd ava ayırdığı 
tahsisat harpte önce bütün 
inır:iliz blidces tahsis edilen 
miktann lic il irt misli faz
ladır. (1912 dt üdce 178 mil
yon 1913 de l! milyon lira i
di). 

İngiliz bü.dı 
varidatı, bund 
rece ağır yükl,. 
1938 mali sene 
bn menbalarda 

nin devamlı 
böyle bu de
karııılıyamaz. 
esasına göre 
ncak 918 mil-

yon sterlin elde edilebilir. Ha
zine nazırı vergilerin arttın! -
masından daha 24 milyon bek
lemektedir. 

Geriye kalan 380 milyon 
sterling, istikraz yoliyle kapa
tılacaktır. 

Demek ki İngiliz hükümeti -
nin sarfedeceği yüz sterlin& ü
zerinden 72 sini vergi, 28 zini 
istikraz karşılıyacaktır. İngil
tere, istikrazları ödemekle mü
kellef olacak müstakbel nesil
lere gıivenmektedir. 

Fransız bütçesi 
Esasta fransız metodu İn

giliz metoduna benzer: 
arttırılan vergi, çoğaltılan is
tikraz silahlanmayı finanse e • 

1938 ilk kanununda kabul e
dilen fransız büdcesi 66 milyar 
franklık kredi açmakta ve 66 
milyarlık varidat tahmin et -
m~ktedir; bu büdce bir bç 
mılyonluk farkla muvazeneli -
dir. 

Fakat bu alelade büdce hari
cinde, bir cok hususi hesaplar 
vardır ki umumi yekUnu çok 
yiıksektir: evela, "sermaye en
vestismanlan hesabı" adı ve -
rilen hakiki bir fevkalade büd
ce vardır. Buraya bazı nafıa 
işleriyle birlikte istisnai milli 
müdafaa masrafları girer (30 
milyar). Bundan başka yedi 
mülhak büdce: bir çok müsta
kil teşkilat büdceleri, nihayet 
devlet kontrolü altındaki ikti
sadi teşebbüsler büdceleri ge -
lir. 

Yekun olarak hazinenin u -
mumi masrafları 1939 da 40 
milyara yaklaşacaktır. Buna 
son kararnamelerle karştlanan 
ihtiyaçlar da eklenirse, hükü -
met masrafları 150 milyarı ge
cecektir. Bu rakamda alel5.de 
büdcenin hissesi % 44 ü geç -
mez .. 

Hazinenin varidatı neden i -
barettir? Yekun itibariyle bu 
varidat 90 milyarı bulur. 

Varidatın karşıhyamadığı 
kısım istikraz yolivle kapatıla
caktır: 60 milyar frank. İstik
raz edilen miktar asıl bütçenin 
yekununa muadildir. Fransız 
devletinin kredisi sermaye pi -
yasasına müracaati daha kolay
laştıracak vaziyette olsaydı bu 
yekun daha yükse kolurdu. Şim 
diye kadar M. Paul Raymond 
ancak kısa vadeli istikrazlar 
akdetmiştir. Gelecek 15 martta 
yeni bir hazine bonosu çıkara
caktır. 40 senede amorti edile
eft •'- "'- ..... -itibari kıymeti haiz olacak, 98 
franga satılacak ve % S faizli 
olacaktır. Bu emisyonla dalga
lr borçlardan bir kısmı konso -
lide edilmekle birlikte nakden 
6 milyar frank elde cdileceii 
umuluyor. 

Bunlar ne buhran blidccleri, 
ne de harp büdceleridir. Fakat 
artık sulh büdceleri olmaktan 
da cıkmıslardır. 

L'Europ~ Nouv~ll~ 

Milôno 
• 

görüşmeleri 

Evela kendi şefleriyle 
görüşüp icabeden direktif
leri aldıktan sonra, cumar
tesi günü, görüşmeleri üç 
saatten fazla -süren Rib
bentrop ile Kont Ciano'ya 
hakim olan fikir, hiç şüp
hesiz ki şudur: 

Biz sulh istiyoruz; an
cak, her türlü çenber poli
tikasını akamete uğratmak 
azmindeyiz. Bundan dola
yı halledilmemiş olan me
seleleri de hal ve faslede-

----- .,,,_ --- -- _.. ~ -· &+-" .. - , ... 
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Uzlaştlrma 
Leh - Almaıı ihtilafında ltalya bir uzlaştırma ça

resi bulmağa çalışıyor. ltalyan matubatı Bek'in ileri 
sürdüğü delillere tamamen taraftar olmuyorsa da 
Varşova nutkuna ehemiyet veriyor. 

Musolini'nin yakınında bulunanlardan gelen ha
berlere bakılırsa, Musolini, Almanya'nın Lehistana 
el koymasını iki sebepten arzu etmiyor: Eve/§ Ro, 
manya, Avrupa siyasetinin esas unsurudur. Bundan 
dolayı, Musolini, Lehistan'ın muhalif tarafa atılma

masını istiyor. Hitler 1934 ittifaklarından vaz geç
miştir. Vaz geçmekle azim bir hata yapmıştır. Bu it
tifak/ar tekrar ele alınmalı, iki tarafı hoşnud edecek 
bir tanzim kadrosu dahilinde bu ittifaklar kuvetlen
dirilmelidir. 

ltalya, Lehistanın demokrasilerden askeri bir yar
dım görebildiği için Lehistana bir toprak garantisi ve 
Litvanya tarafından da bazı tavizat vererek Lehistanı 
mihver dairesi içine celbetmenin maharet olduğunu 
anlıyor. 

Oeuvre 
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"İngiliz valandaılar Danzig 

i~in ölmiye amadedirler,, 
Bir kaç gündenberi, ve bil -

hassa Polonya gazeteleri Dan
zig üzerindeki alman taleple -
rine kati rcd cevabı verilece -
iini ihsas edelidenberi, bazı 
İngiliz mahfillerinin Polonya
ya verilen fransız - İngiliz ga
rantisinin şümulünü azaltmak 
teşebbuslerine ııahit olduk. Bu 
teşebbüs mahirane bir şekilde 
makul ve mutedil gibi göste -
rildiği için o nispette tehlike
liydi. Esasen bu manevra, doğ
ru düşnen İngiliz mahfillerinin 
uyanıklığından ziyade Münib 
zihniyetli bazı müdafilerin be
ceriksizlikleriyle 11uya düstü. 

Daily Mail gazetesi 6 ma -
yısta "Ne fransızların, ne de 
İngilizlerin Danzig için döğüş
mek niyetinde olmadıklarını" 
bize haber veriyordu. Evelki -lambaçh fakat iırarlı gayretler 
farkcdiliyordu. Geçen eylül -
de, südet mmtakasının Alman
ya'ya ilhakı bizzat Çekoslo -
vakya'run menfaati iktizasın -
dan olduğunu ileri sürmekle a
ğır bir mesuliyet altına girmis 
ve ıu yakınlarda da Polonya'
nm "hayati menfaatleri"nin 
garantisini tefsir ediı tarzı res
mi tekzibe uğram1,3 olan bu -
yük muhafazakir gazete, ger
çi, Danzig için harbetmenin 
gülünç olacağını söylemedi, fa
kat "Almanya'yı yeni.den ümit
sizliğe düşürmiyecek olan bir 
siyaset takibini' 'tavsiye eden 
lord Ruschliffe'in bir mektu -

ceğiz. 

Bu görüşmelerin mevzu
larını birer birer saymanın 
manası yoktur; çünkü, iki 
memleketi alakalandıran 

bütün ehemiyetli mesele -
leri sıraya dizmek icabede
cektir. Her halde, iki dev
let adamı, geniş bir politi
ka sahasını tetkikten ge -
çirmişlerdir. Ve bu tetkik 
esnasında, her bakımdan 

görüşlerinde birlik olduğu 
nu ispat etmişlerdir. 

Franklurter Saytung 

bunu en iyi yerde neşretti. 
Daha dün sabah, B. Eden'in 

sabık emekdaşı lord Cranbor
ne'in lord Russel'in mektubu -
na bir cevabiyle birlikte, pro -
fesör Emest Barker'in bir 
mektubunu neşretti. Bu mek -
tupta alman taleplerini tatmin 
için lngiltere'nin ne gibi ta -
vizlerde bulunabileceğini bir 
enternasyonal komisyonun tet
kik etmesi isteniliyordu. Uz -
!aşma siyasetinin hiç bir za -
man şevkini kaybetmiyen ta -
rafdarları şimdiki sükünet a -
nından ve ufukta toplanan bu
lutların İngiliz halkında uyan
dırdığı endiıcden istifade ede
rek taarruza geçmişlerdir: 
bunlar bizzat kabine arasında 
fikir birliği olmadığı ve garan
tinin tatbiki icap ettiği gün ge-
me'aiıfiıfuınde •ı-:ia1a'ci'ıcrrlr 
hissini uyandırmasını bilmi§ -
!erdir. 

Fakat bu sefer mukabil ta -
arruz pek süratli olınuı ve za -
feri kazanmıştır. 

Gerçi, serbeı;t şehirin büyük 
ekseriyeti itibariyle alman ko
lonlariyle meskun olduğu ma -
llim olunca Danzic için harp 
etmek -gülünç görünebilir. 

Polonya'nın ticareti Bal -
tık'ta bir ınahrece malik olsun 
diye belki on milyon adamın 
öllimüne sebebiyet vermek bir 
çılgınlık gibi görünebilir. Fa -
kat mevzubahis olan bu, yal -
nız bu mudur? B. Neville 
Chemberlain ve lord Halifax 
gibi 11on derece samimi ıulhcu 
ve son derece titiz adamların 
sırf polonyalı tüccarları tat -
min etmeye matuf bir kavgaya 
muazzam İngiliz imparatorlu -
ğunu iştirak ettirmek taahhü -
dünu kabul etmiş olduktan dü
şünülebilir mi? 
Şüphesiz ki hayır. Parla -

mentoda, matbuatta ve sair 
yerlerde alman propagandası -
na vasıta olan "yanlış haberle
re ve iddialı tefsirlere" cevap 
verenler ıunları belirtmişler -
dir: 

1 - Danzig'i Hitler'e ter -
ketmek bütün Polonya'yı ver -
mek demek olacaktır, tıbkı 
Bohemya istihkamlarının ve -
rilmesi Çekoslovakya'nın teıli-
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metlisini.ı. Şimdiye kadar her arzumu 
yerine getirdim. 

- Ölmeği tercih ediyorum. (Adam 
güldü). 

- Hassas bir kadın için ölümden 
daha acı şeyler de vardır, dedi. Siz de 
itin sonuna gelmeden ölmiyeceksiniz. 

Kurbağa anlıkta kaybolurken: 
- Bekley diye bağırdı. 
Genç kız kulübeden gelen ay -

dınlığı gördu Biri, uzun biri murab -
ha iki ışık ç çevesi far ketti: kapı ve 
p::ncere 1 "K bağa" kepenekleri kapa
dı. Sonra ka ının önünde gözüktü. 

- Gelin, di. Genç kız ilerledi. 
Kulübenif' apısı önünde gerilmc!k 

istedi, fakat lunu kuvetle bir el tut-
tu, sanki nef kesilmişti. İçeriye itil-
di, ve kapı s gülendi. 
Kurbağa i yalnız kalmıştı. 

Merak kor uya galebe çalmıştı. Etra 
fına bakındı çinde bulunduğu oda 
oldukça küç tü. Eşyası basitti : bir 
karyola, bir asa, iki iskemle, ve bir 
şömine! Yeı kirli ve eski bir hah 
Dıvarda ufa iki kasa duruyordu. 
Maskeli adam onun bakışını takip etti. 
Sonra, kısık kısık güldü. 

- Para, dedi. Sizin ve benim para -
mız. Tam bir milyon sterling! 

Genç kız, donmuş, kasalara bakıyor-
• du. Onun yanında dört tane uzun cam 

boru duruyordu. İçlerinde kesif bir 
mayi mevcuttu. ''Kurbağa" bu sahada 
malumat vermek lüzumunu hissetme
di. 

Yazan: Edgar W A LLACE 

- Oturunuz! Dedi. 
Sert ve amirane bir sesle konuşuyor

du. Genç kız maskesini çıkarmasını 
bekledi. Fakat adam bunu yapmadı. 

Maskeli adam, karşısına oturdu, mika 
gözlüklerinin altından sert bakışları 
görünüyordu. 

- Ella Bennett cevabınız, nedir? 
Benimle evlenmeği mi yoksa hayata 
veda etmeği tercih ediyorsunuz ? 
Bu kulübeyi iki şekilde terkedece -
ğiz: ya karım olacaksınız, veya ..• 
İkimiz de burada öleceğiz. 
Ayağa kalktı, cam borulara yaklaştı. 

Parmağı ile göstererek: 
- Bir tekme ile bunlardan birini kı

racak ve sonra maskemi çıkaracağım. 
Ve böylelikle ölmeden evel hiç olmaz
sa benim kim olduğumu öğreneceksi
niz. Fakat unutmayın, ancak ölmeden 
cvel. .• 

Genç kız kımıldamadan ona bakı -
yordu. 

- Benimle ne için evlenmek isti -
yorsunuz? Diye sordu. 

- Çünkü sizi seviyorum. Bilmem 
size karşı duydufum aşk, Dick Gor -
don'unkine benziyor mu? Belki, benim 
için size malik olamıyacak kadar kıy-

Sustu, bir deste iskambil kağıdı çı
kardı, ve fal bakmağa başladı. Bir sa
at sonra kağıtları şömineye attı, ve a
yağa kalktı. 

Genç kıza baktı. Ella donup kalmış
tı. 

- Belki yüzümü hiç göremiyecek
siniz, dedi. Lambayı söndürmek için 
kolunu uzattı. 

Işık yavaş yavaş kararırken kapıya 
ağır ağır vurulduğunu işittiler. 

Tok ... Tok ... Tok, tok, tok ..• Tok! 
"Kurbağa", bir eli lambanın üzerin

de hareketsiz kaldı. 
Tok ... Tok ... Tok, tok, tok ... Tok! 
Ayni sesler tekrar etti. "Kurbağa" 

fitili biraz açtı. Ve kapıya yaklaştı. 
- Kim o? Diye sordu. Hafif bir ses 

cevap verdi: 

- Hagn 1 "Kurbağa", hayretle bir a
dım geriye attı. 

- Açın. Çabuk! 
Maskeli adam ağır demir sürguyu 

çekti, ve cebinden anahtarı çıkararak 
kilide soktu. 

- Hagn, nasıl kaçabildiniz? 

Kapı o kadar şiddetle açıldı ki, mas
keli adam karşı dıvara savruldu. Ella 
sevinçle haykırdı. 

Sırtında ıslak bir yağmurluk, baıı a-

miyetini intac etmiş olduğu gi
bi; 

2 - Danzig için bir dünya 
harbını korkunç bir şey bulan
lar ayni fikri Cebelüttarık'm 
veya Cibuti'nin müdafaası için 
:ie ileri sürebilirler. 

Beşeri J,nÜlihazaları ileri 
ıürm muhakeme tarzı cahille
rin üzerinde bilhassa tesir yap
maya müsaittir. İngiliz kamo
yu bir lord Rushcliffe'in tavsi
yelerini dinlemiye daima ama -
dedir. 

Fakat ahlaki olduğu için ce
saretli olan ve ahlaki prensip
lerin haksız maksatlar uğrun
da kullanılmasından hoşlanmı
yan bu kamoy kati kararını 
vermiştir. Hitler'le lord Hali
fax'dan hangisinin daha dürüst 
olduğunu bilir. İngiliz impara
torluğu vatandaşları "Danzig 
için ölmiye" amadedider. 

Louis Devi/le - Chabrol 
Le Figaro 

İstanbul - Berlin 

hava hattı 
Türkiye ile Almanya a

rasında hava nakliyatı mu
kavelesinin aktedilmiş ol -
duğunu büyük bir memnu· 
9iyetle haber aldık. 

Hemen hemen on yıl o
luyor ki, Almanya'dan ls
tanbul'a muntazam bir ha
va postası işlemektedir. Bu 
hat, Breslav - Viyana - Bu
dapeşte, Belgrad - Sofya 
üzerinden İstanbula' var
maktadır. 

Vaktiyle, gece uçuşları -
na müsait olmadığı için, bu 
hava hattının Berlin -
Breslav kısmı demiryoliy -
le tamamlanıyordu. Bu ha
va hattı sayesinde İstan -
bul ile Almanya'nın her
hangi bir büyük şehri ara
sında mektup teatisi 24 sa
at gibi kısa bir müddete 
indirilmişti. Maalesef bu 
posta servisi uzun müddet 
devam edememişti. 
Şimdi öyle ümit edili

yor ki, servise yeniden baş 
!andıktan sonra, yalnız pos 

ltW~1l\ıi~d&v?l: 
pılacaktır. Hazırlanmakta 
olan hareket planına göre, 
İstanbula varacak olan tay 
yareler, Ankara postasiyle 
irtibat tesis edecektir. 

Bertin - İstanbul servi -
sinin teferruatı şimdilik 

mahlm değilse de, 1 hazi
randan itibaren başlaması 
çok muhtemeldir. Bu ser
vise, Ju 52 tipindeki Yun
kers tayyareleri tahsis e
dilecektir. 

Fölkişer Beobahter 

Milôno 

paktının mônası 

Cihan harbinden sonra, 
ittifak politikasının harbe 
sebebiyet vermekte oldu -
ğu, lngiltere'de umumi bir 
kanaat halinde idi. Fran
sa, düzinelerle ittifak ak -
tederken, lngiltere'de, it
tifak politikası bir türlü 
popüler olamamıştı. Bir 

müddet sonra, ittifak ve 
zecri tedbir politikasına 
"Kolektivizm" adı verildi. 
Fransa ile yapılan aakeri 
ittifak, yeni çığıra atılan 
ilk resmi adımı teşkil et
ti; fakat ingilizler, bugün 
takip etmekte oldukları 
politika ile, vaktiyle harbe 
sebebiyet vereceğini iddia 
ettikleri bir yolda, adeta, 
sıçrayarak girdiler. Yeni 
garanti politikası, ingiliz -
lerin otomatik olan harp 
teahhütlerini ölçüsüz bir 
şekle soktuğu gibi, Mosko
vayı, İngilizlerin garanti 
arabasına koşmak teşebbü

sü de, ittifak politikasının 
harbe sebebiyet vereceğine 
dair olan ingiliz kanaati -
nin değişmemiş olduğuna 
bir delildir. 

İngiltere'nin, önüne ge
çilmez addettiği bir harbi 
hazırlamakta olduğuna hiç 
bir memleket artık şüphe 
edemez. Ancak, bizler bu 
harp rizikosunun Avrupa -
dan uzaklaştırılması lazım 
geldiği kanaatinde olduğu 
muz için, karşı tarafın 

harp rizikosunu büyütmek 
uğrunda sarfetmekte oldu
ğumuz gayretleri iki mis
line çıkarmaktayız. İttifak 
politikası çığırına ilk önce 
sapanlar, orta Avrupa dev
letleri değil, demokrat dev 
}etlerdir. Bu itibarla, Mi -
lano paktı, bir emniyet 
paktıdır. 

Milano tebliğinde, bi -
zim ittifakımız, siyasi ve 
askeri olarak vasıflandırıl
maktadır. Alman orduları 
başkumandanı Romada Mu 
solini ile görüşürken, iki 
dış bakanı, yalnız günde -
lik politika meselelerini 
değil, iki memleketin müş
~rek menfa~t_!~}Ll~ ala_ta 

daki müstakbel mesai teş -
rikini de tetkik ederek gö
rüşmüşlerdir. Mukadderat 
bağlılığı olan ik~memlekct 
arasında, birini veya öbü
rünü doğrudan doğruya a
lakadar eden meselelerde 
de müşterek bir menfaat 
bahis mevzuudur. Bundan 
dolay, müşterek menfaat -
terin, bu veya şu hadise -
nin bir istisna teşkil ede -
cegı şekilde bir hududu 
yoktur. 

Netekim, leh kazeteleri 
de bunun farkına varmış
lardır. "Regime Faacista" 
gazetesinin, Alpler'in öbür 
tarafında herhangi bir kim 
se !atin tesanüdünden bah
sedecek olursa, onun, İtal
yan milletinin Fransa'ya 
en büyük bir dütrnan gö -
ziyle baktığını bilmemesi 
gerektir, tarzındaki iması
na kızan fransız gazetele -
ri de bunu anlamışlardır. 
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PAZAR - 14. 5. 939 
12.30 Proğram. 

12.35 Müzik (Küçük orkest
ra - Şef: Necip Aşkın) 1 -
Czemik - Danseden kalpler 
- konser valsı - 2 - Blzet -
Arleziyen Süit No. 1 a) Pre
lüd - b) Menuet - c) Adaci
etto - d) Karillon. 

13.00 Memleket saat aya
rı, ajans ve meteoroloji ha-

• berleri. 
13.15 Müzik (Küçük orkes

tra - Şef: Necip Aşkın) de
vamı - 3 - Pachernegg - Vi
yana süiti - a) Küçük geçit 
resmi - b) Operada balet mü 
ziği - c) Grabenda gezintisi 
- d) Praterde atlı karınca -
4 - Lcopold - Karlbad hatıra
sı - 5 - Dohncyi - Rapsodi 
Dö major - 6 - Glessmer -
Kırlangıçların vedaı. 

13.50 Türk müziği 1 - Suzi
nak peşrev - 2 - Arif beyin 
Suzinak şarkı: (Beni bizar 
ederken) - 3 - Suzinak şar
kt: (Görünce gerdanında) -
4 - Zeki Arif'in suzinak şar
kı: (Sevdim seveli) - 5 -
Şükrü'nün hüzzam prkı: 
(Ay öperken 11uların) - 6 -
Hüzzam türkü: (Ata binesim 

geldi). 
14.20 - 14 30 Konuşma (kad 

saati - çocuk terbiyesint 
dair). 

1 7 .30 Proğram. 
17.35 Müzik (Pazar ı;ayı) l' 
18.15 Çocuk saati. 
18.45 Müzik (Senoda müt 

ği: İbrahim Özgür ve ııt 
böcekleri). 

19.15 Türk müziği (Fasıl h~ 
yeti). 

20.00 Memleket saat aya 
ajans ve meteoroloji habeıl 
)eri. 

20.15 Türk müziği 1 - şelı 
nazpusclik peşrevi - 2 - Dt! 
denin Şehnazpuselik best 
si - 3 - Cavide Hayri'n 
Şehnazpuselik şarkısı: (/< 
teş gibi) - 4 - Lemi"n 
ŞehnazpuseHk şarkı: (Na 
firkat şule paş) - 6 - Reşl' 
Erer: Keman taksimi - 7 
Sehnazpuselik şarkı: (Ya~ 
dım deminden) - 8 - Deni 
oğlu'nun Şehnazpuselilı 

(Volun bulmam) - 9 - Dt 
denin Şehnazpuselik yüriı 

semai: (Bir dilberdir) - 1 
- Sedat Öztoprak'ın ŞelınaJ 
puselik saz semaisi. 

21.00 Neşeli plaklar - R. 
21.10 Müzik (Riyaseticünl' 

hur bandosu - Şef: ths~ 
Günçer) 1 - Sousa - Marş-' 

2 - Rameau - Tambourin "" 
3 - Vincent D'ındy - Wall~ 
stein'in kampı - -4 - Wat: 
ner - Parsifal Prelüdü - S 
Weber - Valse davet. 

22.00 Anadolu ajansı (Spo 
11ervisi) 

22.10 Müzik (Cazband - Pi.) 
22.45 - 23 Son ajans haberle 

ve yarınki proğram. 

Güreı~ilerimiz döndüler 

A vrupa şampiyonasına iıtirak etmek Üzf're Oslo
ya giden greko - romen milli güref takımımız cuma 
sabahı l sta nbul'a gelmittir. Yukardaki resimlerde 
bize Avrupa ikinciliğini kazandıran ankarah Yatar 
ve Mustafa Çakmağı ve ekipimizin kar§ılanmaları• 
nı görüyorsunuz. 

çık bir adam kapının eşiğinde duru 
yordu. 

- ğer ismi Harry Lime'dir. Bir ingiliz 
canisidir. 

- İsmim, sizin de keşfetmiş oldu ' 
ğunuz gibi M. Elk, Saul Morris'tit 
On senedir tek bir cürüm işlememi~ 
olmama rağmen.ahlak noktai nazarın • 
dan bir mücrim sayılırım. Herford'd"i 
Connecticut eyaletinde doğdum. bo 
ğuştan elim uzunca idi. Kazanmağf 
muvaffak olamadığım paraya karşı bil 
yük bir hırsım vardı. Para kazanama 
mıştım, çünkü henüz baştan çıkma'i 

mıştım, fena meyillerim olmamıştı, v' 
nihayet arkadaşlarım kötü değildi 
Mesleğe başlamam çok garip bir şekil 
de cereyan etti. Bu hiç bir canini 

Bu, J oshua Broad'dı. 
- Kımıldanmayın 1 
Adam ona bakmıyordu. Fakat, Ella, 

bu sözün kendisine hitap ettiğini an -
ladı. Ve yerinden oynamadı. Broad, 
elleri cebinde gözlerini, Kurbağadan, 
ayırmıyordu. Tatlı bir sesle: 

- Harry, ne istediğimi biliyorsun, 
dedi. 
Kurbağa: 

- Al! Diye haykırdı. O kadar ani 
bir hareket yaptı ki Ella takip edeme
di. 

İki el ateş edildi. "Kurbağa" sende
ledi, ve dıvarın yanına, cam boruların 
bir kaç santimetre yakınına yuvarlan
dı. Ayağını kaldırdı, borulardan biri
ni kırmak istiyordu. Broad yeniden 
ateş etti. "Kurbağıt'' geriye düştü, başı 
şöminenin içine girdi. Sonra zorlukla 
doğruldu, ,fakat kollarını açarak tek
rar yere serildi. 
Dışardan sesler işitildi. J ohn Ben

nett kapıda göründü, genç kız onun 
kollarına atıldı. Broad geriye döndü. 
Elk ve Dick, kapının önünde içeriyi 
seyrediyorlardı. 

Joıhua Broad: 

- Baylar, bu adamı kendimi müda
faa etmek için öldürdüm. Sizler de 
şahidimsiniz, dedi. 

Dick sordu: 

- Kimdir bu herif? 
Joshua Broad sükunetle: 
- "Kurbağa", diye cevap verdi. Di-

Elk: 
- Harry Lime olduğunu biliyor -

dum, dedi. Ölmüş mü? 
Broad eğildi ve yerde yatan adamın 

yeleğinden içeriye elini soktu. 
- Evet, ölmilş, dedi. Avınıza mani 

olduğumdan dolayı beni affediniz, M. 
Elk. Fakat o beni öldürmeden, benim 
onu öldürmem lazımdı. Zira bu akşam 
ikimizden birinin muhakkak ölmesi 
lazımdı. 

Elk, diz çöktü ve maskeyi çözmeğe 
başladı. Dick, hafif bir sesle: 

- Genter de burada öldürülmüş, de 
di. Gazı görüyor musunuz? 

Elk cam borulara bir göz attı, ve ba
şını salladı. Sonra gözlerini amerika
lıya dikti. 

- Zannederim siz de Saul Morris
siniz, değil mi? Dedi. Joshua Broad 
tastik etti. 

Elk bir an düşündü, sonra ayaklan
nın dibinde hareketsiz yatan adama 
baktı. Yüzünden maskesini ayırarak: 

- "Kurbağa"' efendi şimdi yüıilnU 
göster, bakalım, dedi. 

Yerde, filozof Johnıon, yatıyordu. 

Kııım: XLI 
Broa d izahat veriyor 

Maytree köşkünün pencerelerinden 
güneş içeriye doluyordu. Kahvaltı bi
tince M. Broad hikayesini anlatmağa 
baıladı: 

hayatına benzemez. 
"Hırsızlıkları, bankalarda, bir dok 

torun teşrih öğrenmesi gibi tetkik et 
tim. Karşılaşılacak müşkulleri ve ma' 
niaları bilmeden hareket edecek bİ 
hrısız, ayni misali zikretmek lazım g 
lirse; hangi uzuv, hangi damar üzeril'I' 
de çalıştığının farkında olmadan a • 
meliyata girışen bir doktora benzer. 

"Mesleğimi tayin ettikten sonr" 
beş sene, Wolverhampton'da en büyii• 
bir ingiliz kasacısının yanında çalış • 
tım. Kilitleri, ve demirin inbisatıl11 

tetkik ettim. İstirahat saatlerimde, il• 
acrinde pazarlık edilebilen kıymetle' 
rin nakli meselesi ile iştigal ediyor ' 
dum. 

"Amerika'ya 25 y~şımda geldim il~ 
itim 7000 dolara mal olan bir alatı e' 
devat takımı edinmek oldu. Bu aletle' 
le tek başıma Ninth Nationa Ban1''1 

soyd~, bu ilk tecrübemde 300 bin dD' 

(Sonu var) 
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Solgunluk ve kansızhk 
r Hataylı genç bir zat Antakyadan denin ıyı ilmememesi gerçekten 
gazeteye gönderdiği bir mektupta, kansızlığa sebep olur. insanın ka
timdiye kadar kansızlık ve solgun • nındaki kırmızı kürecilderin dörtte 
luk hakkında bir yazı göremedi- biri azalır ... Fakat beniz sa.rılığı sa· 
iinden dolayı, ıikayet etmiyoraa da 

dece o guddeden gelmez. Mesela 
taaccüp ettiğini anlatıyor. 
Vakıa kansızlık ve solgunluk bir kadınlarda· bazılarının pek beğen· 

çok kimselerin kendilerinde bulduk- dikleri • fil diıi gibi hafif sarımtırak 
ları bir hal olduğundan, onlardan biraz da donuk renkli beniz parati
söz açmak bu sütun muharririnin roit guddelerinin az iılemesinin, er• 
çoktan beri hatırına gelmek lazım • keklerde de soluk beniz bobrek üs -
dı. Fakat kan11zhk da, solgunluk tündeki guddenin fazla hormon çı • 
da bu zamanda hekimliğin haylice karmasının ali.metidir. 
karıtık ve çetin bahislerindendir. Ellerin ve ayakların morarması 
ıimdiye kadar bunlardan bahis aç- tiroit guddesinin az hormon çıkar • 
miya çekindiğimin sebebi, bu bahis- maundan gelir. 

, . ·-Sinir tecrübesi 
Yazan: Nasuhi BAYDAR 

Sinirlerimiz hayli t~rübeJer ge -
çirmiıtir: geçen sene martında Şut• 

• nig Berhtesgatın'dan Viyana'ya dö
nüp • o günlerde Berlin - Viyana te· 
lefonu elinden düşmemesinden ki· 
naye olarak banehirlilerin telefon
cu kız lakabını verdikleri • Saya İn· 
kuart'ı kabinesine aldıktan sonra 
biribirini takip etmi§ olan hadiseler 
esnasında şu sual zihinleri işgal edi
yordu: 

- Harp mı olacak? 
Sadece Anşlus oldu, ve birkaç se

ne evel Almanya'ya kartı İtalyan 

kıtalarının tahıit edilmİ§ bulunduğu 
Brenner'de alman ve İtalyan güm -
rükçüleri seli.mlaıtı. Fakat, İtalya 

)eri • medreseye düşürmeden - her • Bazılarının da cild solgunluğu 
kesin anhyabileceği kadar sadeleş-ı yüzünde değil de göğsünde yahut 
tirmek için kendimde kudret göre • kamında olur. Göğüsteki 50lgunluk 
mediğimdir. ipofiz guddesiyle kadınlık veya er· 

Doğrusunu isterseniz, kansızlık keklik hormonlarının eksikliğine a
ve solgunluk bahislerinden söz aç- lamettir. Böbrek üstündeki gudde· 
maktan çekinmekte gene devam e lerin hormonları fazla olunca karın 
derdim. Ancak gazeteyi okuyanla • Üzerinde solgunluk, az olunca ~a 
rın arzularını yerine getirmek gaze- - aksine - benek benek icara bır 
teciliğin vazifelerinden biridir. Hele renk olur. 

iki eski arkadQ§ kar§ılCl§ıyor: biz.im asker lran askerinin önünden geçiyor. o sırada Habeıistan İmparatorluğu 
meselesiyle meıguldü ve ispanyada 
ise ihtilal devam ediyordu. 

Bizim Asker- Yazı, ikinci derecede olmakla be
raber sinirler Üzerindco tesir icraım· 
dan haJi kalmıyan bir takım hadise- , 
ler arasında geçirdik. Fakat, kıta 
doğru Südetler meselesi ortaya çı
kanldı. Saya lnkuart'ın Çekoslo
vakya'daki ikinci nüshası olan Hen
layn, dileklerini gün geçtikçe arttı
rırken aynı sual gene dillerde dolaı
mıya başladı: 

bu arzu, göz bebeğimiz olan, Ha-
tay'dan göııterilmi§ olursa onu ye • 
rine getirmek iki defa vazife olur. 

Onun için, kansızlık ve solgun
Vakıflarda tôyinler 

luk üzerine bir az bilgi vermiye ça - Vakıflar umum müdürlüğünde açık 
lııacağmı· Okuyanların bundan bulunan 70 lira maaşlı ... Ufettişliğe u
canlan sıkılırsa kabahati halaylı mum müdürlük muameliit ve mülhak 
genç zatla aramızda paylaşırız. Şu B Halim Kunter, 
kadar ki, o zat bu yazılarla. kendi vekıflar müdürü . 
kansızhğını tedaviye kalln§ırsa 0 muamelat ve mülh· lc vakıflar !llÜdür • 
vakit kabahat yalnız kendisinde lüğüne 55 lira .. ıaa~lı Kadıköy vakıf
olur. Çünkü bu yazılardan maksat lar müdürü Hilmi Barışkan, Kadıköy 
Jıiç bir vakit hekimlik etmek değil, vakıflar müdürlüğüne Bursa vakıflar 
sağlık ve hastalık Üzerine gazeteyi müdürü İhsan Sarıdoğan tayin edil • 
okuyanlara biraz bilgi vermekten mişlcrdir. 
ibarettir ... 

Eskiden beniz solgunluğunu yal • 
nız kansızlığa, insanın yüzü kırmı- Prof Prost çalışmalarına ba,ladı 
zı olmasını da kanı çok olmasına at
federler ve yeniz solgunluğunu ge • 
çirmek için de "kan yapacak., ye
mekler yemeyi tavsiye ederlerdi. 
Şimdi de, vakıa, solgunluğun kan
sızlıktan gelebileceği inkar edil
mez. Fakat benzi soluk olan her 
kimse mutlaka kansız demek değil
dir. 

Hormon çıkaran dahili guddele -
rin işleri anlaıılmıya baılarlığından 
............ ..l.J.J.~ C.... • •~ ... __.. .. - , ___ ------ ·--- a._..,1 _ 

bunların tesiri olduğu gibi benzinin 
ve bütün cildinin renğinde bile hor
mo .. arm dahli bulunduğu anla§ıl • 
maktadır. 

Mesela herkesin hoıuna giden 
pembe renkli, gül gibi, simıı eski
den kansızlık bulunmadığına ali.
met •ayılırken, bunun kandan ziya
de tiroit guddesiyle münasebeti ol -
duiu timdi iyice bilinmektedir. Bu 
gudde fazla itleyince insanın yüzü 
kulaklarına varıncıya kadar, pem • 
be ve güzel bir renk alır. Fukat bu 
pembe yüz • ve kırmızı kulnk • da • 
marlardaki kanın çokluğuna deli. • 
let etmez. Aksine olarak, tiroit gud
desi fazla itliyenlerde metabolizma 
da acele olduğundan insan zayıflar, 
verem hastalığına tutulur da yüzü 
gene pembe kalır ... Bu gudde fazla 
itleyince insanın yüzü her vakit 
pembe olmasa da, vakit vakit, hele 
bir heyecan üzerine kızarır. Utan
gaçlıktan kızaranlann hali de aynı 
sebepten gelir. 

İstanbul, 13 (Telefonla) - İstan • 
bul şehri imar planını yapan profe • 
sör Prost bugün tekrar çalışmalarına 
başladı. 

~-- Bugün ve bu gece-

ULUS Sinemasında 
Türkiye' de ilk defa 

İstanbul'dan evci mevsimin en 
güzel ve ouyuk artıstı 

HARRY BAUR'un 
Şimdiye kadar çevirdiği filmlerin 
en güzeli ve hakiki hayattan alın
mış kudretli bir temsili 

AŞK ve 
ŞÖHRET 

"Les hommes Nouveaux" 
büyük muvaffakiyetlerle 

devam ediyor 
Ayrıca: Metro Jurnal son yeni 

havadisler 
Seanslar: 2,30 - 4,30 - 6,30 gece 

9 da başlar 

Bugün 10 - ve 12 matinesinde 
ucuz fiatla 

ŞAF AGA DÖNÜŞ 

B izim asker daima muzafferdir. 

sulh zamanında hiç olmazsa 
kalpleri fetheder. Bu kalp fatih
liği, daima yurdda sulh, cihanda 
sulh idealini gözeten Türkiyc'nin 
en büyük kudretlerinden biri değil 
midir? Harpte diplomatların hemen 
arkasında yer alan bizim asker, 
sulhta diplomatların önünde gidi
yor. Onun kazandığı sempati, onun 
topladığı alkış, diplomatların da i
şini kolaylaştırıyor. 

Siz, hiç sulhta haki renkli elbise
nin, yeşil çuhalı bir masadan, bir 
güneş altında yanan ve yalnız dost 
bir devleti selamlamak için kının
dan çekilmiş temiz bir süngünün 
mürekkeple kirlenmiş bir kalem u
cundan daha çok milletleri biribiri
ne yaklaştıracağını tahmin eder mi
siniz? Bizim asker, Irak hududun
dan içeri girdiği zaman, biz, Sada· 
bad paktının, gözle görülür, eJJe 
tutulur bir mütekabil yardım ve an
laşma paktı mahiyetini aldığını a
çıkça anladık. Filhakika ortada ne 
silindir şapkalı, siyasiler ne bir 
konferans masası, ve yahut şerefe 
L>• il.ir~ .. o 'jOrp•n ~-p•nya k&d~h

leri vardı. Fakat başları agelli, Ü

zerleri meşlahh şark komşularımı
zın daha ilk istasyonda bizim aske-

--YAZAN••••••••••• ......... 

1 
Mümtaz Faik Fenik 

••Mttt•ttt• ....................................... . 

rin arasına kaynaşıverdigini gör
dük. Her taraftan "ya;ia, varol !" 
sesleri yükseliyordu. 

Hiç bir düşünceye, hiç bir siyasi 
mülahazaya tabi olmadan, tamamen 
insiyaki bir şekilde bütün ağızlar -
dan dökülen "Ehlen ve sehlen" ler 
resmi ziyafetlerde söylenen nutuk
lardan daha çok manalı değil midir ? 
Milletin seçtiği vekillerin tayin et
tiği memurlar değil, bizzat millet 
konuşuyordu . Kadehler dokuşmu
yor, insanlar kucaklaşıyordu. Aynı 
dostluk, kardeşlik menbadan kana 
kana içen iki millet, kaynaşıyordu .. 
Iraklı askerler, bizim askere fıçı fı
çı su, karavanalarla yemek taşıyor
lar, bizim askerin. sade karnını de
ğil, dostluğunu da doyuruyorlardı ... 

B u hal, hudutta Telköçek'ten 
Musul'a, Musul'dan, Erbil'c, 

Altınköprü'ye, Kerkök'e, ve niha
y •t Hanekin'e kadar böyle devam 
etti. Fakat buradan İran hududuna 
geçi§ daha parlak ve heyecanlı ol
du. Çünkü hudutta askeri merasim 

Mızıka i•tiklal mar§ını çalıyor 
yapılıyordu. ,Bizi misafir edecek o
lan dost İran topraklarına giren 
türk sancağının bile artık heyeca
nını zaptedemiyerek kızıl kınından 
sıyrıldığını gördük. Başları beyaz 
saçlı ihtiyar, vücutları kızıl renkli 
yağız, ve etekleri yeşil taze fi
lizli dağların koynundan kopan ha
fif bir rüzgar, türk sancağının ipek 
at\as cildini, okşıyor, okşadıkça, o
nu daha parlak ve daha ışıklı yapı
yordu. 

Karşıdaki yolda yüzleri hem san
caklarındaki güneşin rengini topla
mış, hem büyük ırklarının asaleti i
le tavlanmış, levent, zarif, İran as
kerleri sıralanmıştı. Bizim asker, 
yol yorgunluğuna bile kulak asmı
yarak, tok adımlarla ilerliyordu .. 
Önde mızıka, "eski arkadaş,, mar
şını çalıyordu. Hakikaten seneler
denberi biribirlerini görmiyen iki 
eski arkada -... hayatları, yaşayışla
rı, sevgileri, ve hatıraları biribirle
rine geçmiş biribirinin malı olmuş 
eski arkadaş ... 

Eski arkadaş, görmek, biraz genç
leşmek hatta biraz çocuklaşmak, fa. 
kat daha çok ihtiyarladığını anla
mak demektir. Eski arkadaş, kapla
rı eski bir kitabın temiz ve yeni kal
mış. fakat biraz sararmış yaprağı
dır. 

- Harp mı olacak? 
Sadece sulh oldu. Ve Münih'te 

Hitler'in yanında toplanan batve
killer Südetler mmtakasmı toptan 
Almanya'ya ilhak ettiler. Bütün kıt 
sinirleri tartaklamakla gene devam 
eden ikinci ve üçüncü plandaki ha
diselerle geldi ve geçti. 

lki ay evet baıhyan yeni vakalar, 
bugün cereyan etmiıcesine hafıza
larda tazedir: Çekoslovakya'nın İt· 
gali ile parçalanması, Romanya 
Almanya ticaret mukaveleı.inin bir 
iki gün içinde aktedilivennesi, Po
lonya'ya Dançig'le koridor hakkın
da yapılan alman teklifleri, ve ni • 
hayet durup dururken Arnavutlu • 
ğun istilası ... 

Hep o sual: 
- Harp olacak mı? 
Sinirler tambura telleri gibi ge • 

rilmiı iken Amerika'Jan gelen ha • 

( Sonu 8. inci sayfada) 

Buna kartılık beniz solgunluğu 
birçok defa tiroit guddesinin iyi it -
lememesinden gelir. Çünkii bu gud-

Son gününden istifade ediniz 
Tel. 2193 

Heyetimizin rei•i B. Ali Rana Tarhan, Orgeneral Kazım Orbay 
ve Yarbay Kayabalı ile diğer •ubaylarımız.ın ara•ında 

İki eski arkadaş biribirini gördü
ğü zaman hatıralariyle gençleşir, 
fakat biribirlerine baktıkları zaman 

(Sonu 8 incı sayf2da) 

Hafiye: Bu sütunda intipr eden 
"Bir gezinti günü sonunda mügahe
deler" başlıklı yazımızda bahsettiği

miz hususları dikkate alan Devlet 
Oemiryolları İdaresi, yaz mevsimine 
mahsus tarifeleri mevsiminden evel, 
yani bu ayın 14 üncü gününden itiba
ren tatbike karar vermiş olduğunu ve 
halkın trenlere giri§ ve çıkı' vaziyet
lerine itina ettiği takdirde izdiham 
vukua gelmiyeceğini bize bir mek
tupla bildirmi§tir. İdarenin halkın ih
tiyaçlarını büyük dikkatle takip ve 
tatmin ettiğini esasen çok iyi bilir ve 
ankaralıların sayılı gezinti yerlerin
den biri olan Orman Çiftliğine kolay
ca gidip gelebilmelerini temin için 
yaz tarifesini vaktinden eve! tatbike 
karar vermiş olmasına te§ekkür ede
riz. Diğer taraftan, Orman Çiftliğin -
deki gazinolarla alakadar devlet zi -
raat işletmeleri kurumu da bu gazi
noları işletenlere, öğreniyoruz ki, ih -
timam ve nezafet tavsiyelerini tekit 
etmiştir. Bizi memnun eden bu ha
berleri karilerimize de müjdelemek 
istedik. - N. B. 

--== 

İçimizdeki şeytan 
Tefrika No: 42= Yazan: Sabahattin ALI 

"Bazan bulunur... Dört be§ bin liraya kadar ... 
Delki de daha fazla ... Bunları ne yapacak11n7" 

"Merak ettim yahu?. Demek herif daha fazla 
da çalsa kimsenin haberi olmıyacak! .... " 

Ömer hiddetlenmiıti: 
"Çalmak ne demek? Ne garip kelimeler kullanı

yorsun. insanları anlamakta hala pek gerisin ... 
Zannediyorsun ki hepimiz birer makineyİ7. v~ evel
den kurulduğumuz gibi itleriz. Bir yerde bir bo
zukluk oldu mu derhal orayı söküp atmak lazım 1 ... 
En kuvetli insanın bile hazan ne kadar zayıf anlan, 
istediğinin tam aksini yapmıya mecbur olduğu da • 
kikaları bulunduğunu nasıl inkar edebiliriz? Böyle 
hadiseler hiç kimseyi olduğundan daha fena yahut 
daha iyi yapamaz!" 

Nihat eliyle onu susturmak için bir iıaret yaptı: 
"Bırak bunları. Nerdeyse içimizdeki ıeytan hi

kayeıine baıhyacakıın ! Benim kimseyi fena gördü
ğüm falan yok ... Vaziyeti anlamak istiyorum. Yal· 
nız ıu kadarını aöyliyeyim ki, insanların zaaflarmı 
nıazur görmiye taraftar değilim. Kuvetli olmak her 
§eyin fevkindedir. Kuvet her hareketi ma7Ur göste
rebilir. Acizlere acımak ise sersemliktir.,, 

Ömer cevap vermedi. Nihadin ekseriycı böyle 
ateılendiği ve atıp tuttuğu olurdu. Zaten aslında 
gayet iyi bir arkada,, makul bir insan olduğu halde, 
ara sıra, bilhaaıa o mahut mecmua ve gazetelere 

yazdığı makalelerde, ufak tefek vücudundan bek • 
lenmiyen bir hırs, pek ııhatli olmıyan bir sinirlilik 
kendini gösterirdi. Serbest ve tabii konuttuiu za • 
mantarda oldukça zeki, alaycı bir çocuk idi. Böyle 
bir İnsanın nasıl olup da en kör bir taassubun ifade· 
si olan yazılar yazdığı, bir takım saf ve kendini bir 
ıey zanneden cahil talebelerden başka kimıeyi kan
dıramıyacağı besbelli olan mantık oyunları ile ta • 
raftar toplamıya çalıştığı Ömer'i hayrete döşüt'Ü· 
yordu. Bir ıün bu fikirlerini ona açtığı zaman 
Nihat: 

"Ne malum? Belki ben asıl o saf ve cahil adam· 
larla it yapmak niyetindeyim?,, demişti. 

Ömer, bu sözü o zaman ciddi telakki etmemit ve 
gülmÜ§tÜ. Fakat yava§ yavat buna inanmak lazım 
geldiğini anlıyordu. 

Çünkü Nihadm son zamanlarda hep bu kut be· 
yinli kabadayılarla beraber olduğunu ve hiç sıkıl · 
madan onlara uzun uzun nutuklar verdiğini göt'Ü • 
yordu. 

Miıafirlerin ikisi birden ayağa kalktılar. Nihat: 
"Neyse, fimdilik Allaharsmarladık. Ara sıra bi· 

zim taraflara uğra ... Maamafib ben yakında gelip 
seni gene ararım. Uzun uzun konuıuruz. Bugün ye· 
ni güveyi rahat bırakmak lazım!,, dedi. 

Profesör Hikmet ıenç adamı omuzundan tulup 
kendine doğru çekerek mahrem bir tavırla: 

"Söyle bakayım, vaziyetin naııl ?" diye sordu. 
"Paraya ihtiyacın var mı? Bir isteğin olurıa derhal 
bana aöyle, arkadaşlara yardım vazifemiz... Şimdi 
birkaç lira bırakayım istersen?,, 

Ömerin boynu bükük ıük\itunu görüne~ elini 
cüzdanına atarak: 

"Ne kadar lazım?1, dedi "Bu liaClar yeter mi?~~ 

ve bir on liralık gösterdi. 
Ömer, aynı teslimiyet ile sükut etti ve elini te -

reddüdle uzatarak parayı aldı. Misafirler kapısı a· 
ralık duran odaya doğru birkaç adım attılaı· ve dı • 
farı çıkan Macide'nin elini ııkarak ayrıldılar. 

Odada karıı kartıya birer iskemleye oturan ve 
etrafta gezdirdikleri gözleriyle yeni meskenlerinin 
vasıflarını bellemiye çalıtıyormut gibi görünen bu 
yeni karı koca, biribirlerine bir türlü açamu.dıkları 
bir takon 149yler düıünüyorlardı. 

Ömer kendi kendine mırıldanıyordu: 
"Heriften ne diye bu parayı aldım? Pek fazla 

ihtiyacım yoktu. Macide'nin parası evi, ve benim 
Hafızdan aldığım birkaç lira beni idare ederdi. Bu
na rağmen dayanamadım, reddedemedim... Ne 
münasebet, hatta envaı türlü roller yaparak hali • 
me acıttırdım ve aldım. Herifin istediği şey! beş on 
lirası ııitıin, ne ehemiyeti var? Kendisine bir min
nettar daha kazanacak ... Etrafında daha çok iyili
ğinden bahsolunacak, onun da zevki bu! ••• Seyyar 
fazilet abidesi halinde gezmek istiyor ... Fakat bu 
fena bir tey mi? Ketki herkeste aynı illet olsa ... 
Sonra ne malum? Belki de adam hakikaten iyilik 
etmek ihtiyacım duyan ve bunu hasbi olarak yapan 
biridir ... Kendimiz iyi olamıyoruz ve baıkalarının 
iyiliğini küçük görmek için onlara reklamcı, hayır 
dua avcıaı, hatta riyakar diyoruz.,, 

Bu sırada Macide dü,ünüyordu: 
"Acaba Ömer'e söylemek doğru olur mu? Ben 

olnun bu ahbaplarından hotlanmadım. Bir tanesi 
pek çirkindi ... Bu onun kendi kabahati değil ama, 
ne yapalım, benim kabahatim de değil ... Sonra in
sana ne kadar yapı§kan gözlerle bakıyor... Öteki 
de Öf.le, onun bakıılarmı da beğenmedim. insanı 

satın alacak gibi seyrediyorlar ... Sonra ne münaae
betaizlik! Ömerin zıpırlığından benim yanımda 
bahsetmek ne demek? Fakat kaç dakika konut
luk ki? Ne olduklarını daha adamakıllı bilmedi· 
ğim İnsanlar hakkında hükümler vererek Ömere 
onlardan tiki.yet etmek doğru olmaz. Ne de oba ar
kadatları. Onlarda bir takım meziyetler bulmasa 
arkadaşlık etmezdi. Hiç bir tey söylemiyeyim. Bu 
muhitlere alıtmam lazım ... Belki de yabancı oldu • 
ğum için bazı feyler beni ürkütüyor.,, 

Dütüncelerinin bu noktasında biribirlerine ba • 
kıştılar ve her feyi unutarak yalnız bir §eyin farkı· 
na vardılar: yeni ve oldukça tertipli bir odada kar• 
§' karııya idiler ... Biribirlerinden başka hiç bir fey i 
dütünmiyebilirlerdi... Bu fırsattan istifade etmek 
iıtediler. 

Buna rağmen, biribirlerini tanıdıklarından beri 
ilk defa olarak dütündüklerini söylememeyi tercih 
ettikleri için, zihinlerinde hafif bir bulanıklık vardı. 
Bunun mevcut olduğunu kabul etmek ist<:meseler 
bile, vardı .. 
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Hayatları birkaç gün mühim bir değiıikUk gös

termeden geçti. Ömer itine gidip geliyor, eve geç 
dönmemiye çahtıyor ve aon haddine kadar 

mesut olduğunu her gün kendi kendine tek

rarlıyordu. Macide konservatuvara devama bat
lamııtı Yalnız aktamları daha erken çıkıyor birkaç 

dükkana uğnyarak peynir, çay gibi kahvaltılık öte
beri alıyor ve evde sofrayı hazırhyarak kocasını 
bekliyordu. 

(Sonu var) 



----------------------~~~~~~~------~~~~~--------------------------------------~14.5-1939 
Bundan tam 100 sene eve) açılan, Tıp tarilıimbde 

ve irfan hayatımızda da mühim bir rol oynıyan 

Askeri Tıbbiyenin 
100 üncü yddönümü • 

P adiph ikinci Mahmud'un hekim bqıu Musta
fa Behçet Efendi "Vakai Hayriye,, den sonra 

dt:vletin bazı tubelerindeki kalkınma ve kıpırdama 

hareketlerini görerek, yirmi bir sene evel tersane ku· 
mandanlığı tarafından kapatılmıı olan tıbhane adlı 

müessesesini yeniden açmağa teşebbüs etmlıti. Süley
maniye tıp medresesi çok düşkün idi. Darünifalar da 
yeni terakkileri anlamamıştı. Eski hekim batılar gibi 
Mustafa Behçet Efendi de aldığı tedbirlerin fayda
aı zlığını gönnüıtü. Tıbhaneyi tekrar açmakla hekim 
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yetittirmek istiyordu. 
Mustafa Behçet Efendinin görü

ıu doğru idi, kendisi (Podova) da 
o"umuıtu. Yeni kitaplar yazmııtı. 
Fakat görütü de, düıüncesi de ha
tasız değildi. "Hezar Esrar" adlı 
kitabında (niyeti halise ve hüsnü i
tikad) sayesinde birçok aırların a
çılacağını aöyliyecek kadar dar ma
liimatlı, yeni müessesesinde kendi
sine rakip olarak tahayyül ettiii 
Şanizade ve Osman Efendiler gibi 
devrin hekimliğini en iyi bilen zat
ları muhitinden uzaklaıtıracak ka
dar da kısa görütlü idi. 

Tıbhane yapdığı on iki sene i
çinde birkaç defa ders proğramı de
iiıtirdiği halde eski Süleymaniye 
medresesinden farklı talebe yetiı
tiremedi. Okuma yazma bilmiyen 
çocuklara günde birkaç saat ders 
vermekle bet sene içinde hekimlik 
öğretileceği zannolunmuttu. 
Proğram değiştirmek, c~rrahhane 

açmak, bunu tıbhane ile birlettir
mek, tekrar ayırmak... gibi bozup 
düzmekle geçen on iki sene herkese 
yeni esaslar a amak fikrini vermit
ti. Ortada güz 1 bir örnek vardı. Mı

aır'da yeni bi mevcudiyet kuran 
Kavalalı Mehmet Ali pap gerek 
askerlik, gerekse ilim sahalarında 
Osmanlı Türkiyesinin dütünüp de 
yapamadıit itleri bqarıyordu. Or
du kuran, kumandan yetittiren, 
mühendis tedarik eden 'Mehmet Ali 
pap 1826 4a Kahlre•ae ıeoo ,.t6k 
bir klinik ile ı de tıbbiye mektebi 

· kunnuıtu. Klod bey isminde bir 
franaı.z doktorunu başa geçirerek 
muvaffak olman n yolunu bu im ut
tu. lıtanbul dar dütünce ve malu
matsı•lık içinde yarım tedbirler ile 
oyalanırken Kahire eskiliğe hiç il
tifat etmeden enileıiyordu. 
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Mustafa Behçet Efendi, K.ahire'yi 
taklid etmiye tenezzül etmedi ve 
kendi kudretiyle kurmak istediği 
tıp yeniliğini çıkmaz yollarda do
laftırdı, durdu. Tıbhane muvaffak 
olamadı, nihay t 1839 da ikinci de
fa olarak kapand • 

G alatuara güzel bir tamir gö-
, rerek mektep haline kon
muttu. Devleti büyükleri ile bir
likte bekim bq Abdülhak Molla 
padiphı burada karııladılar. Bu a
rada bqına ge ırdiği fesi· kendine 
yakıttıramıyan genç çehreli, zayıf 
yapılı birisi de u unuyordu. Bu zat 
o sene Viyana dan getirilen Dr. 
Kari Ambroa B rnar idi. 

Eskiden Türkı e'de Viyana he
kimliğinin de to reti çok büyüktü. 
Avrupa'ya gide elçiler Viyana'dan 
geçerlerken Viyana tıp fakültesinin 
ileri mevkiine daı latanbul'a haber
ler cönderiyorlardı. Vahit Efendi 
sefa,retnamesinde dahi Viyana'daki 
teırih müessese ınin Avrupa'da bir 
misli bulunmad g yazılmıt idi. 

İtte bu fC>hret ir ki Türkiye'yi 
yeni bir tıbbiye mektebi kurmak i
çin Viyana'dan yardım istemeie 
sevketmitti. Dok or Bernar Türki
ye'nin bu taleb üzerine gelmitti ve 
padiph ikinci Mahmud yakalandığı 
akciğer vereminin ilerlemit olması 
yüzünden ı:ayıf ve bitkin btılunma
sına niJDen Galatuaray'a gelerek 
timdiki askeri tıbbiye mektebini 
açmııtı: 14. Ma ıs. 1839. 

B urtın de Mayıs ayının on 
dördüdu Mektebin açıldığı 

tarih üzerinden rtınü gününe tam 
yiU sene geçmiıtır. 

Türkiye'de askeri tıbbiye mekte
binin açılıt tari ni kati olarak bil
diren neıriyat olmadıtı için evelce 

. öğrendiğim bu ta silitı daha birse
ne evel icabedenlere bildirerek bu 
tarihin kutlanacaiı vidini almııtım. 
Fakat memlekete hekim ve ilim ada
mı yetiıtiren, hürıyet kurbanları ve
ren, bamleci, çahıkan, milliyetaever 
tıbbiye bütün buauat hayatında mü
tevui yqachlı ve mükifat bekle· 
medlli pbi ylrincü senesi bayra
mının neıesini de bugün yalnız U
lus sütunlarına aksettirmektedir. 

Taribimi.zde Süleymaniye tıp 

1839 d~ ikinci Mahmut Tıbbiyeyi açarken 
~eı:slerın f ranıızca olarak okunması zarure
t~nı kabul ebnİ'ftİ. Yenilik Dr. Bernar vaııta
ııyle geliyordu. Bir reaksiyon oldu ve •.. 

YAZAN: 111111111111 

Doktor Osman Şevki Uludağ 
medresesi gibi tam minasiyle bir 
fakültemiz 'Olduğu halde fakülte 
baılangıcı sayılarak ve uğruna bay
ramlar yapılarak tesid edilen Tıb
hanenin kazandığı telakki talihi 
yanında hakiki bir yeniliğin başlan
g-tcına ve tıp tedrisinde garbe te
veccüh ettiğine phit olan askeri 
tıbbiye mektebinin bu sayılı günü
nün bayram vesilesi olmadığına mc
yııa olmamak lazım gelir. Medeni
yet tarihimize içtihadlarla hüküm 
verdiğimiz için yarın hakiki vesi
kalara dayanan tarihlerimiz ortaya 
çıktığı vakit askeri tıbbiye mekte
binin mevkiini de öğrenebiliriz ve 
bu suretle teselli buluruz. 

Askeri tıbbiye mektebinin ne ol
duğu ve memlekete ettiği hizmet
leri genel bir görüşle sıralıyoruz: 

il. .. . 
ım mueaaesı: 

Mektebin yetittirdiği hekimleri
miz tıp ilmine kıymetli hediyelerde 
bulunmuşlardır. Birkaç misal: 

1 - Profesör Kemal Cenab usulü 
ile alınan emotogramlar. 

2 - Profesör Kemal Cenab'ın na
bız mevcinin intikali hakkındaki u
sulü. 

3 - Profesör Kemal Cenab'ın 

Vahzi aükkert tecrübeleri. 
Bu üç madde ecnebi 

yer bulmuıtur. 
neşriyatta 

5 - Profesör Tevfik İsmail ve 
Şekip Habip modellerinde pnömo
toraks aletleri. 

6 - Profesör Tevfik Sağlam'ın 
ürobiline'in menşei hakkındaki etü
dü ve Gülhanede yapılan bazı oriji
nal etüdler. 

Bunlar askeri tıbbiye mezunları
nın tıp ilmine ettikleri hizmetler
den hemen hatıra geliveren hizmet
lerinden birkaç nümunedir ki, dik
katle aransa sayısı birkaç misline 
çıkarılabilir. 

Cümhuriyet Halk Partisinin Ge
nel Sekreteri Doktor Ahmet Fikri 
Tuzer'in buğu sandıklarına da bu
rada bir yer vermek lazımdır. Umu
mi harpte Kafkas cephesindeki ku
vetimi.zi inhilale uğratacak derce
de vahim bir tekil alan tifüs hastalı
ğı ile mücadele için elde vasıta yok
tu. Doktor Ahmet Fikri Tuzer or
taya koyduğu buğu sandıkları ile 
hastalığı mağl\ıp etmiıdir. Gerçi bu 
nevi temizleme vasıtaları daha evel
ce de 1870 - 71 de almanlar ve 1905 
de de Mançuride Japonlar tarafın
dan kullanılmı§ ise de bizde umumi 
veya tıbbi tarih mallimatı çok az ol
dufundan bunları o vakit bilmiyor
duk. Doktor Ahmet Fikri Tuzer da
hi bilmemekle beraber zihnini yor
muı ve evelce mektebi harbiyede 
fizik muallimliği etmit olduğu için 
hatırında kalan galeyan kanunla
rından istifade ederek dünyada 
mevcut ve bizce meçhul olan bir şe
yi adeta ketfetmittir denilebilir. 

Mebus doktor Hilaamettin Ku
ral'a da ettiii hizmet dolayısiyle 
bir hisse ayırmak li.zımdır, ki tifo 
ve kolera aıılarını o keıfetmemit 
olmaldi benber genit bir kadroda 
tatbik ederek memleketi kurtarmak 
ve binnetice bu qıların kıymetini 
göstermek itibariyle kayde liyık
tır. 

Milliyet~ oe laamleci hbbiye: 

1 - Padiph ikinci Mahmud as
keri tıbbiye mektebini açarken 
derslerin franaızca olarak okumna
aı .zaruretini kabul etmitti. Çünkü 
Tilrkiye'de türkçe tıp kitabı ve 
türkçe tıp deni vereçek muallim 
yoktu. Yenilik doktor Bernar vaaı
tulyle geliyordu. Fakat az zaman 
içinde mektebi yerli ve ecnebi türk 
olmıyanlar istili ederek fransızcayı 
daha .ziyade kökleıtirdikleri vakit 
mektepte hemen bir abülamel bul
du. Dersleri tilrkçeleftirmek iatiyen 
talebe mümanaat karpamda kalın
ca gizli bir cemiyet te§kil ettiler ki, 
bu vaka mektebin cemiyetçilik bah
sinde ilk misalini teakil eder. 

• (1866). 

Bu cemiyet milli gayesinde mü
cadelesinden çekinmedi ve dört se
ne sonra gayesine erişti. 

2 - istibdat ile mücadele etmek 
il.zere kurulan terakki ve ittihat ce
miyeti mektepte kurulmuştur ve bu 
uğurda hayli kurbanlar verilmiştir. 

3 - Mektepte istibdat aleyhine 
pek çok hareketler olmuştur, aon ha 
reket, 10 temmuz inkılabından üç 
ay evel yapılmıştır. 

4 - Türk ocağı evela tıbbiye 
mektebinde kurulmuş ve harice o
radan tafJ11ıştır. 

5 - Balkan harbi esnasında bazı 
unsurların taıkınlıkları üzerine 
bunların mektepten çıkarılması için 
mektep talebesi idareye karıı ayak
lanmışlardır. 

6 - Kızılay cemiyeti birçok ma
niaları yıkmağa muvaffak olan tıb
biyeliler tarafından kurulmuıtur. 

Tıbbiye ue Jeulet aJamı: 
Askeri tıbbiyeden yeti§en hekim

ler arasında muhtelif tarihlerde dev
letin mühim itlerinde vazife alarak 
ebedi nam bırakmıı olanlar az de
ğildir. Mektebin ilk mezunlarından 
Salih Efendinin İstanbul ıehremin
liği meıhurdur, Mebus, nazır, sefir, 
vekil olanların sayıları pek çoktur. 
Biz bunlardan yalnız ikisini zikret
mekle iktifa edeceğiz: 

Tanzimat devrinin bu meşhur 

Sadrazamını kim tanımaz? Ve dev
rin siyasetini muhakeme edenler o
nu pek methederler. Hazır cevap, 
nükteci, durbin ve iyi bir siyasi o
lan Fuat pap askeri tıbbiye mezun
ları arasında birinci olarak devletin 
batına geçmiıtir. 

Z - Doktor Relik SayJam 
Eıki Harbiye nezaretinden inti

kal eden dosyalan araıtırınız. As
keri sıhhiye dairesi reis muavını 

Doktor Refik (Saydam) ın bıraktı
iı dosyalardaki intizama, temizliğe 
ve titizliğe rakip olacak bqka dos
yaları güç bulununuz. 

Doktor Refik Saydam ilk sıhhiye 
vekili değildir, fakat sıhhiye veki
letini teıkilitlandıran, onu mükem
mel bir devlet müessesesi haline ko
yan kendisidir. Bugün Doktor Re
fik Saydam Baıvekildir, onun ph· 
siyetini bütün mUlet büyük icraa
tına bakarak muhakeme edebilir. 

Tıbbiye ue Jiğer hizmetleri: 
1 - Doktorlar meslek gazetesi çı

karmak itibariyle batta gelirler. 
1935 de neıredilen gazete ve mec
muaların sayısı otuza yakındır. Bu
gün dahi birçok tıbbi mecmua ya
§ıyor. Günlük gazetelerin hepsinde 
doktorlara yer aynlmııtır. Bugün 
açık bulunan neıriyat sergisini ge
ziniz, tıbbi kitapların diğer meslek 
kitapları arasındaki mevkiini gene 
takdirle görürsünüz. 

2 - İstedikleri çalıflDI sahasını 
bulamıyan doktorlar bqka alanlar
da da uğratarak kıymetli eserler bı
rakmıtlardır. Meseli: 

a) Edirne'deki Halkevinin mima
rı doktor Rifat Osmandır. 

b) Şirketi Hayriyenin 65 ve 66 nu
maralı vapurlarının reuamı İatiklil 
harbinde üçüncü ordumuzda bq 
hekimlik yapmıı olan doktor Os
mandır. 

c) Cenab Şebabettin'in son Os
manlı edipleri arasındaki yüksek 
mevki ini kim bilmez? Hililiahmer 
reisi doktor Ali pap da iyi bir pir
di. 

d) Pek çok beatekir tanırım ki as
keri tıbbiye mektebinden yetipif
tir ve kıymetli eserleri vardır. Bu
gün dahi İstanbul konservatuvarı
nın tasnif heyeti arasında bir doktor 
bulunuyor. 

e) Mebus doktor Saim Dilemre'
nin dil bahsindeki ilmi kudreti meı 
burdur. ... 

Bahai daha .ziyade uı:atmamık 1-
..aa Cümburreiai İsmet lnönil'nün 

İki adam 
karllanna göz koyan 

delikanlıyı 
birleıip pusu kurarak 

öldürdü 

D. D. Y. büt~esl dolayısiyle 

Memleketi demir ağlarla 
örmek savaıı ve 

bunun mutlu neticeleri 
"Büyük feyiz ve kuvet vaııtaıı olan demir
yollannm yapılmasına devam edeceğiz.,, 

KIRŞEHİR ( Hususi ) - Kırıeh
rine bağlı Çevirme köyünde, herkesin 
nefretini mucip olan çok feci bir ci
nayet itlenmittir. 

Modem bir devletin kurulut ve ya
pyııında, milli fikir ve his vahdetini 
kurmakta, millt istiklali korumakta, 
milli ekonominin inkipfında, ve içti
mai, medeni hayatın yekpareliğini te
minde, demiryolunun rol ve kıymeti, 
artık münakap götürmez bir hakikat
tir .. 

[ C. H. Partisi proiramr - 26 ] 
dQr/Qğa" itletmesine tevdi edildi. 
Diğer taraftan: Samsun - Sivas,· An

kara - Kayseri - Sivas, Kayseri - Ulu
kı§la ,· Kütahya - Balıkesir; Irmalc • 
Çankırı, Fevzi paşa - Malatya - Yolçatı 

arasında ceman 2.200 kilometrelik ye
ni hatlar da yapılarak, 1933 de (Cüm
huriyetin onuncu yıldönümünde) dev· 
let demiryollarının itlettiği hatlar 
Erzurum da dahil olduğu halde 3941 
kilometreyi buldu .. 

Bu köyde oturan Molla adında biri 
evelki gün Cümhuriyet müddeiumu -
miliğine müracaat ederek yeğeni Hü· 
aeyin'in dört gündenberi kayboldu -
ğunu, kendisinin bir cinayete kurban 
eitmiı olma,ından korktuğunu söy -
lemiı ve işe adliyenin el koymasını 
istemiştir. 

Çevirme köyüne giden müddeiumu
mi muavini Hamid Öncel tamamen 
k;uanhk bulunan hadiseyi aydınlata -
bilmek için ipuçları aramış ve şüphe
yi üzerlerine çeken bazı phısları sor
guya çekmittir. Bütün bu incelemeler 
den bir netice elde edilememi§ bu defa 
köy civarında araştırmalar yapılmış -
tır. Araıtırmalar neticesinde bir dere 
kenarında taı ve toprakların altına 

saklanmış olan Hasan'ın cesedi bu -
]unmuş ve delikanlının bir k~.ırşun ya
rası ve bıçak darbesiyle öldurüldüğü 
görülmüştür. Civarda araştırmalara 

devam olunmuş ve biraz ileride üze
rinde lekeleri olan bir cakct bulun -
muttur. Bu caketin, o köyden Mehmet 
Kahraman'a ait olduğu meydana çık
mış ve yakalanan Mehmet Kahraman, 
ayni köyden Necip ile birlikte işle -
dikleri bu cinayetin teferrüatını an -
latmıştır. Bu ifadelere göre, h.iidise 
fÖyle olmuıtur : 

Necip ile Mehmet bir gün köy civa
rında gezintiye çıktıkları zaman Ne -
cip, maktul Hasan'ın kendi nişanlı -
sına göz koyduğunu ve nişanl•sını ka
çırmak fikrinde bulunduğunu ve hat
ta yavuklusunu bu maksatla tehdit 
bile ettiğini Mehmet Kahraman'a söy
lemiı ve bundan dolayı Hasan'a kartı 
derin bir nefret duyduğunu anlatmıt
tır. Bu sözlere muhatap olan Kahra -
man derhal yerinden fırlamıı, Hasan
ın ayni ıeyi karısı için de yaptığını 
ve karısını tenhada buldukça sataf -
tığını anlatmıt ve Huan'a kendisinin 

_... Ay;;i ..:~~~~;;,~e; f~tika~ Jiis1"erınin 
altında kıvranan bu iki delikanlı Ha
aan'ı öldürmeyi orada ve hemen o gün 
kararlattırmıılar ve bunun plinını da 
huırlamıılardır. 

Dört gün evel Haaan'ı gören bu iki 
delikanlı, ona, köylerinin civarından 
yabancı bir sürü koyunun geçeceğini 
ve münasip bir mahalde pusu kurduk
ları takdirde bu sürüden birkaç ko -
yun çalabilecelderini söylemiıler ve 
ötedenberi bu itlerde mehareti görü -
len Haaan'ı kolayca harekete geçir -
mişlerdir. 
Akpmın alaca karanlığı bastığı bir 

sırada aarp ve dar bir geçidin kena
rına gelen Uç delikanlıdan Necip bir 
bahane ile bet on adım geri kalmıt ve 
bu gerileme esnasında elindeki mav
zeri Haaan'ın sırtına bopltmı§tır. Si
libın patlamuiyle beraber bıçağını 
çekmit olan Kahraman da, Haaan'ın 
göğsüne aaplamıı ve Hasan aldığı 
ağır yaraların tesiriyle derhal ölmüt
tür. 

İki azılı kafadar itledikleri bu ci -
nayetle, alevlenmit olan kinlerini bir 
türlü söndürememiıler bu defa civar
dan topladıkları çalı çırpıyı tututtu -
rarak cesedi yakmağa koyulmuılar • 
dır. Fakat çok geçmeden, ölünün ne§
redeceği koku ve dumandan cinayetin 
sezilebileceğini heaaplıyan caniler, 
yarı yanmıt bir halde oulunaı1 cesedi 
hemen oraya gömmütlerdir. 

iki zanlı da tevkif edilmitlerdir. 
Muhakemelerine yakında ağır cezada 
batlanacaktır. 

Erbaa' da bir cinayet 

Erbaa (Hususi) - lskili köyünde 
feci bir hidise olmuı. bir tarla kavgası 
yüzünden Halil ile oğlu Cavit dört 
kardeı tarafından öldürülmüttür. Kar
deıler, baba ile oğulun tarlasını sür -
mek iatemitler, kavga batlamıf ve bu 
feci netice doğmuıtur. 

dördüncü tıp kongresinde verdiği 
nutuktan bir parça nakledeceğim ki, 
bu sözler benim yukarıdanberi söy
lemek istediklerimi en mükemmel 
bir surette ifade etmektedir: 

"Dolıtorlannnzı memlelıetin 
ilerlemek, inlrifal etmelı, curan 
İ•tedifi lnıvetli bir devlet ol
malı i~n milletin ~lı zaman.. 
tlanbm açhfı rniicadelenin 6a
pnda gelen relabm olaralı ta
nıyanu.,, 

Reiaicümhurun Bqvekil bulun
duğu .zamanlarda söylediği bu nut
kundan.ukert tıbbiye kendisi için 
hiue almakla milftehirdir. 

Bir asrı geçen demiryolu tarihinde, 
demiryoliyle örülmüş memleketlerin 
hali zaten bunun en bariz delilidir. 

Bizde, milli demiryolu siyaseti, hiç 
fÜphe yoktur ki, ancak inkılap Türki
ye'aiyle, Kemalist rejimle başlamıştır 

Çünkü: bir memleketin imarı, tica
reti, ziraati ve sanayii gibi iktisadi ana 
faktörlerinin geliımesi ve genişleme
si için: bir milletin milli, içtimai me
deni ve kültür sahalarında yükselme
si için; bir yurdun topraklarını ve mil
li istiklalini güvenle koruyabilmesi i -
çin ; muhtaç olunan maddi vasıtaların 
en batında demiryolunun geldiği, an . 
cak cümhuriyet devrinde tam olarak 
sezilebilmiştir ... 

Onun içindir ki memleketi demir 
ağlarla örmek kararını, daha milli mü
cadelenin başında, 1920 da ilk Büyük 
Millet Meclisi hükümeti, Atatürk'ün 
başkanlığı altında vermiı ve bunun ilk 
tatbik merhalesi olarak da (Ankara)
dan (Yahşihan)a demiryolunun uza -
tılmaaı, hükümetin ilk programında 
yer almıştı ... 

Bu tarihi anı milli Şef tnönü, 1930 
Sivas nutkunda fU ibretli tablo ile tes
pit etmişti: 

"Büyük Millet Meclisinin Gazi'nin 
( Atatürk'ün) riyasetinde toplanan ilk 
hükümeti, 336 (1920) de; 

a) Dünyanın bütün atef]eri baıına 
yağarken; 

b) Yarınki mevcudiyeti ha.zin bir 
fÜphe altında iken; 

c) Vatandapar yalınayak ve sopa i
le müstevlilere karıı koymağa çalııır
ken; 

ç) Bütün mamureleri elinden ıit -
miıken; .-..... -----~--.... ken ,· 
ilan ettiği ilk porgramında (Ankara)
dan (Yah§ihan)a fimendOler temdit e
deceğini &ISylüyordu .•• Bu bazin bidi
seyi, nesillerimi•in zihinlerine yer/~ -
ıecek bir ibret dersi telikld etmez mi
siniz?" 

• •• 
İ§te böylece, ilk cilmhuriyet devleti

nin temeli ile beraber ilk milli demir
yolu siyasetinin temeli de atılmııtı .. 

Bu siyaseti tahakkuk ettirmek için 
güdülen yol da iki idi : Biri ecnebi 
sermayesi ile yapılmıt ecnebi ve sö -
mürgeci itletmelerdeki demiryolları -
nı birer birer satın almak •• 
Diğeri de yeni demiryollan yap -

mak. 
Cümhuriyet hükUmeti, bu iki muva

zi yolu takibe baıladığı zaman: "Siz 
demiryolu yapamazsınız ; ve mevcut
ları da satın alama.aınız. Yapsanız da, 
alsanız da iıleteme.zainiz ... Bunlar si -
zin için yabancı ve teknik şeylerdir." 
yolunda içten r.re dııtan devamlı ten -
kitler yağmağa batladı .. 

Atatürk inkılibının, her sahada, bq 
vekil aıfatiyle tertipciai, tatbikciai ve 
tahakkuk ettiricisi olan milli ıef İn
önü, bu devamlı tenkitler önünde ka
rarını ula gevıetmedi : hiç bir tesir o
nun enerjisini sarsamadı .. Bilakis bu 
tenkit ve münakaplar onun bir telale 
gibi kaynıyan merjiaini daha ziyade 
biledi.1 Bütün o tenkitler: 

Behemehal yapacağız ve behemehal 
itletecetiz. 

Türk milletinin buna da muktedir 
olduğunu bütün dünya görecektir. 
Cevabını verdi .. Ve demiryolu siya

setine daha ziyade hız verdi.. 
Onun içindir ki ecnebi neıriyat bi

le, ona cümhuriyet Türkiye'sinde de
miryolunun babası dedi. 

••• 
Cümhttriyet devleti, millt mukadde

ratı eline aldıiı zaman, bugünkü millt 
sınırlarımızın içinde imparatorluktan 
kalan fakat yabancı ve imtiyazlı tir -
ketler elinde itletilen Anadolu - Bağ
dat, Mersin - Tanua - Adana; İzmir -
Kasaba; Aydın ve prk demiryolları 

adı altında dar ve genit hatlar da da -
bil olarak 4.000 kilometreden ibaretti. 
Fakat Erzurum - Sarıkamıt müstesna 
olmM Uzere hiç birisi de devlet itlet
mesinde delildi. 

CDmburiyetin ilk on senesi zarfın
da: 

Bir taraftan imtiyulı ve yabancı 
kumpanyaların elinde bulunan hatlar
dan 1012 kilometrelik Anadolu, 346 
kilometrelik Bağdad 64 kilometrelik 
Mersin - Tarsus • Adana hatları ve ce
man 1422 kilometrelik hat satın alın
dı, milltlettirildi ve 1927 de *"Devlet 
demiry_olları ve lituDiarı umum mi-

1933 den bugüne kadar geçen son al· 
tı sene zarfında: 

Bir taraftan: 610 kilometrelik İzmir 
- Kasaba, 704 kilometrelik Aydın ve 
337 kilometrelik prk demiryolları sa
tın alınarak 74 kilometrelik Fevzipa• 
p - Meydanıekbez ve Toprakkale • 
Paya• kısımları ile beraber millilet
tirildi. 

Diğer taraftan: (Yolçatı - Diyarba. 
kır), (Çankırı - Zonguldak), (Afyon • 
Karakuyu), (Sivas -Malatya), (Çetin
kaya - Erzincan) kısımları ki ceman 
1000 küsur kilometrelik yeni hat daha 
bitirildi. 

Bu suretle devlet demiryolları· 
nın işlettiği hatlar bugün tam 6718 ki· 
lometreyi buldu .. (Cenup demiryolları 
hariç). 

Bu senenin sonbaharında (Erzu • 
rum)a varılacak, ve (Diyarbakır)dan 
da doğuya doğru 30 - 40 kilometrelik 
bir kısım da itletmeye açılacağından 
7.000 kilometreyi bulacaktır. 

••• 
Bu suretle bugün (Edime) den (Er

zurum)a; (İzmir)den (Diyarbakır)a 
kadar uzanan, biribirine muvazi, ikiter 
bin kilometrelik milli hatlarımızla 
yurdun iki hayat temeli = belkemi
ği tamamlanmıt; ve bu mesafeler, ar
tık 2 günlük birer tren yolculufuna 
inmittir. 

Bu iki muvazi belkem; ğine amut o
larak gene biribirine muvazi iki ana 
kaburga kemiği de Karadeniz'in iki e· 
aaalı limanını (Akdeniz)e bağlamıı. 
tır: 

(Samsun - Payas veya İskenderun) L 

••• 
Artık yurt müdafaası bakımından. 

milli demiryolu ağımız, tek hatlı bir 
tebekeden beklenebilecek nakil ka
biliyetinin azami haddini bulmuıtur, 
denebilir ..• 

Türk milleti, bir gün yıırdunu mil • 
dafu mecburiyetine düterse, milli de
miryollarımı.zdan beklediği uami his
met ve kabiliyete, emniyetle güvene· 
bilir .. Milli ordusuna güvendiği gibi-

Son Uç sene içinde bu kabiliyetinin, 
biribiri ardı sıra üç imtihanını da mu
vaf fakiyetle vermit bulunuyor: Trak· 
ya'da birinci; Ege'de ikinci; Tunceli'· 
de üçüncü ordu manevralarında. .• 

Evet türk milleti, bir gün yurdunu 
müdafaa etmek zorunda kalırsa, mü -
dafu kuvet ve vasıtalarını, umumi 
harpte ve milli lstiklil aavqında ol • 
duğu gibi, doğu hududundan batı sı
nırına ve bundan ötekine, karadan yil· 
rüterek, araba ve hayvanlara ~rükliye
rek, yollarda döküle, döküle, peripn 
ve bitkin bir halde ve ancak iki ayda 
değil, iki günde, silihiyle, cepaneıiy
le, teçhizatiyle ve bütün vasıtalariyle 
derli toplu, terütaze götürebilecek· 
tir. 

Sonra, (Karadeniz) kıyısından, Ak
deniz boyuna, veya bundan ötekine, 
gene o zaman olduğu gibi kuvet ve 
vasıtalarını, 1 - 1.5 ayda defil, bir gün
dcı ıetirip dökebilecektir. 

Bundan batka, geri hizmeti bakı • 
mından, meseli 200.000 kitilik her han· 
gi modern bir ordu grupunun bir gün
lük (yiyecek) ve (yem)ini. (cepaneai 
ve sair malzemesi hariç) 100 kilomet
relik demiryolsuz bir mesafeden kara 
vasıtası ile muntuaman yetittirebil -
mek için, tahsis etmek mecburiyetinde 
kaldıtı kuvetin. • u bir kolorduluk 
insan, ve üç kelonluluk hayvan ve a
raba oldu&unu d""'tlılek yapılan ber 
100 kilometreli-. _demiryolunun mem
lekete ka.zandınla&ı leyi.z ve kUYeti 
göz önünde daha eliemiyet ve azame
tiyle tecelli .eder-

Dllnyanın bu&lakl umumt gidiı ve 
kaynayııı önün ... bunun bir kere da
ha bilinmesi ~ tekrarlanması sadece 
güvenimizi arttırır ve göiaümüzü ka
bartır ... 

Sözümüzü Milli Şef'in bu mevzuda
ld tu vecize ve düsturiyle bitirelim: 

"Milli devlet için Jimendüfer ihti -
yacı, mi/il vahdet, milli mlJdalaa ve 
milli siyaset meselesi, asırların mu -
bassa/ası olaa milll istiklilin muha -
/aıuı meselesidir. Sivas 30 atustos 
1920" 

Gelecek yazımızda: "Milli demiryo
lu ifletme ve tarife siyaseti ve netice
leri"nden bahaedecefiı:. 

Ali Rı.a Erem 
(Çoruh mebusu) 
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Atletizm teşvik müsabakaları 

Dün stadyomda yapılan 
müsabakalar güzel oldY 

Ankara' da yapılan maçta 

Demirspor Ankaragücünü heyecanlı 
bir oyundan sonra 2- 1 mağlOp etti Haydi Vahaaap.' 

Dün bölge atletizm ajanlığının ter
tip ettiği atletizm teşvik müsabakala
larına 19 Mayıs stadyomundan devam 
edildi. • 

Teknik neticeler şunlardır: 

110 M. engelli (büyükler) 

I - Semih Lutfi 18.4 (G.B.), II - Ka

mil 18.8 (D.S.), II - Hayri Özoğlu 
19.2 (Tecim lisesi). 

Milli küme maçları hararetle devam ederken bütün Ankaralıla
rın zihnini yoran bir mesele vardı: Milli kümede Ankaragücü mü, 
yoksa Demirspor mu iyi netice alacak? Aynı zamanda Demirspo
run şampiyon, diğerinin ikinci olması, bu iki takımdan hangisinin 
daha kuvetli olduğunu tayinde belki şüphe ve tereddüdü mucip 
oluyordu ki, bazıları yapılacak bir maçla daha kuvetli takımı öğ
renmek istiyorlardı. 

Dftn 19 Mayıs Stadyomunda Anka
ragücü • Demirspor arasında yapılan 
maç bu suallere cevap verecekti. 1,5 
saat devam eden maç biz seyircilere 
çok heyecan verdi. Fakat bilmem iki 
sualin cevabını alabildik mi? Bize gö
re maç güzel ve zevkli geçti. Lakin, 
henüz iki takımın kuvet ve kudretini 
ölçecek bir fırsat ele geçirmiş deği -
liz. Çünkü Ankaragücü da, Demir -
spor da güzel oynadılar ve müsavi ku
vetlerin bu enerjik çarpışmasında 
Demirsporlular dünkü neticeyi kazan 
dılar. 

300 M. (gençler) 
I - Ahmet 40,7 (Erkek lisesi), II -

İbrahim 41 (Erkek lisesi), III - Onur 

41,5 (Erkek lisesi). 

2000 M. (gençler) 
1 - Orhan !şçil 6.27.4 (Erkek lisesi) 

il - İsmail 6.30.9 (Ticaret lisesi), III-

Askeri 6.33 (Erkek lisesi). 

800 M. (büyükler) 3.45 metreyi Muhittin atlerken 
1 - Ökkeş 2,5,8 ( Ankaragücü), II 

Adnan 2.7.4 (Demirspor), ili - Mit- ı !''"""" """"'-""'""'"'""""'" 
hat 2.10.2 

1 

ı · 
ı Bugünkü spor 

200 M. (büyükler) İ 
I - Şevki 24.1 (D.S.), il - Nuri 24,S J hareketleri 

At Yarışları 
3000 M. (büyükler) Hipodromda saat: 15.30 

Bu mağlUbiyetle Ankaragüçlüler 
Milli küme birinciliği ümidini artık 
kaybetmiş sayılabilirler. Fakat Demir 
sporlular da bu galibiyetle milli küme 
puvan cetvelinin başına henüz geçme 
mişlerdir. Şimdi tahminimiz mütea -
kip üç maçta Ankaragücünün ve gene 
gelecek 7 maçta Demirsporun rakip 
takımları yenerek Ankara sporsever
lerinin yüzlerini güldürmeleridir. 

neviyatı ve bu itibarla da net~ce üze
rinde çok müessir olmuştur.,. 

(D.S.), III - Ethem 25 (Harbiye). ıı 

1 - Mustafa 9.37.7 (Yeni rekor D.S.) Futbol 
11 - Edip 10.9,3, Ill - Halil 10.36 (D. l (Mektepliler arasında) 
S.). 

Hakem ve takımlar: 
Bu maçın hakemi Muzaffer Ertuğ

du. Takımlar sahaya çıktıkları zaman 
Fahri ve Ali Rıza'dan mahrum An -
karagüçlülerin şu kadro ile oynıya -
caklan anlaşıldı: 

Natık 

Rıza Kartal Enver 
Abdül Semih İsmail 

Hamdi, Vahap, Fikret, Hamdi, Salih 
Demirsporlular da gene Fethi'nin 

yokıugu ııc ~u takımı ç1kann1slard1: 

Hilmi 
Gazi Şevket 

İbrahim İbrahim Kamil 
Mustafa, Arif, Orhan, Orhan, Zeki 

Oyun başladığı zaman santrfor Or
han henüz asıl vazifesini bitirerek ta
kımda yerini alamamıştı. Güneşe ve 
rüzgara karşı oynamak mecburiyetin
de kalan Demirsporlular, buna rağ -
men, müsabakanın ilk dakikalarında 
üstün bir vaziyet gösteriyorlardı. 

Demirspor takımının ilk tehlikeli 
akınını solaçık Zeki yaptı. Beşinci da 
kikada Zekinin ortaladığı topa Arif 
yetişti. Oldukça sert bir şütü Natık 
yakaladı. 

Bu hücumu bir iki akın daha takip 
etti. Fakat Ankaragücü müdafaası 

cidden gayretli oynıyordu. Onuncu 
dakikada takıma giren Orhan'ın sağ 
ve sol açıkları işleterek yaptığı hü
cumlar ve bilhassa Arifin sağaçık 
Mustafa'ya hazırladığı fırsatlar boşa 
gidiyordu. 

Acaba gol mü idi? 
Demirsporlular 20 inci dakikadan 

sonra hücumlarını gevşettiler. Buna 
mukabil Ankaragücü forvet hattı mer 
keze yüklenerek kapalı bir sistemle 
hasım kalesini sık sık yoklamağa baş
ladı. 

. Maçın 30 uncu dakikasına gelmiş -
tık. Çok favullü oynıyan M. İbrahim 
Vahabın kaleye doğru ilerleyişini bir 
favu!le kesti. Serbest vuruşu Vahap 
çektı. Kaleci topu yakaladı. Fakat bu 
yakalayışı kale içinde sayanlar çok 
oldu. Hakem kaleye kadar gitti ve 
gol olmadığı hükmünü verdi. 

[Maçı tribünün sağ tarafından ta -
kip eden spor muharririmiz bu vazi
yet hakkında kararını katiyetle vere-,,....,. 

Demorsporun birinci golü 
~ '. 

G. Terbiye E. - D. T. C. fakültesi 

Eyvah bu penaltı da kaçacak 
galiba! 

Amannn! ... 

Vaziyet kötü! 

memektedir. Bu sebeple Anadolu a
jansı spor bültenindeki notu naklet
mekle iktifa ediyoruz.] 

"Fakat, istitrad kabilinden şunu 
da söyliyelim ki, Ankaragücünün ka
zandığı bir golün, top Demirspor ka
lecisi tarafından bariz hir şekilde içe
riden çevrildiği halde hakem tarafın
dan sayılmaması Ankaragüciinün ma 

Zeki ilk zolü yapıyor 

Bu mütereddid vazıyetten beş da -
kika kadar geçti. Demırspor &ağ açığı 
Mustafa yakaladığı topu açık oynı
yan Ankaragücü müdafaasına karşı 
sürmiye başladı. Sonra mükemmel 
bir orta yaptı, Sol açık Zeki yetişti. 
Kalenin sağ üst köşesinden topu ağ
lara taktı. 

80 M. (kızlar) saat: 14,30 

I - Solmaz 12,6, il - Perihan 13,5, S. Bilgiler O. - Hukuk F. 

İki takımda bu golle canlandılar, 
diyebiliriz. Top çok .havalanamıyor -
du, Yerden uzun ve derin paslarla gü
zel bir oyun seyrediyoruz. 

Ankaragücü takımında ufak bii 
değişiklik oldu. Salih santrfora geçti 
Vahap sol açıkta bir şeyler yapmıya 

çalışıyor. Fakat M. İbrahimin peşin
den ayrıldığı yok ... 

Birinci devre böylece 1 - O Dcmir
spor \e\ıine on buldu. 

ikinci devre: 
İkinci haftayım daha heyecanlı ve 

nazarları daha sürükleyici olarak 
başladı ve 15 - 20 dakika kadaı· böyle
ce devam etti. 

llk dakikalarda ankaragüçlüler o
yuna hakim oldular. Bilhas.sa soldan 
Vahap ve Hamdi top top mükemmel 
hücumlar yaptılar. Fakat bu baskın 
oyuna rağmen golü gene demirspor
lular attılar: 10 uncu dakikada Mus
tafa yerinde bir pasla Orhanın ikin
ci golünü temin etti. 

Gücün tek golü 
Bundan sonra Demirsporun bu ana 

kadar devam edegelen güzel oyunun
dan eser kalmadı. 

Ankaragüçlüler de kendilerini yır· 
tarak, enerjilerinin son haddini sar
federek biribirini kovalıyan hücumla
ra geçtiler. Böylece 25 inci dakikaya 
kadar geldik. Ankaragücü bu daki
kada sağ açık Hamdi'nin şandelinden 
istifade eden Fikretin ayağiyle tek 
gollerini yaptılar. 

Bu gol seyircilere ve futbolculara 
oyunun neticesini değiştirecek ümi- Mükem ili T hl"k ti d 
d. · d" B • · 1 ı me ... e ı e a a ı ını ver ı, u arada Dennrspor a ey-
hine bir de penaltı oldu. Fakat sol a- bilerek maçı hakkiyle kazanmışlar
çık Hamdi topu Hilminin kucağına dır. Kendilerini tebrik eder her iki 
atarak bu fırsatı da kaçırdı. Ondan takıma ileriki maçlarında muvaffa -
sonra bir tarafın müdafaa, diğer tara- kiyetler dileriz. 
fın beceriksiz hücumlarile maç git
tikçe zevkini kaybederek ilerledi ve 
2 - 1 netice ile Demirspor lehine bitti. 

Netice: 
İki gün üst üste yazdığımız maka 

lelerde biribirine yakın kuvette bu 
iki güzide takımdan Ankarauücünün 
dünkü maçta kazanması ümiJini ima 
etmiştik. Fakat Demirsporlular fır
satlardan daha iyi istifade etmesini 

Harbiyeliler -Güne~i 
12 - 2 yendiler 

Dün hakem B. Ömer 'ürel'in idare
sinde Harbiye İdman Yurdu Güneş 
takımları arasında stadyomun dış sa
hasında yapılan maçın birinci devre

.., si 4-1 Harbiyenin lehine bitti. İkinci 
devrede işi daha sıkı tutan ve üstün 
oynıyan Harbiyeliler 8 gol daha attı
lar. Güneşliler de bir golle buna mu

"---- kabele ettiler ve 12 • 2 mağl\ıbiyetle 
sahadan ayrıldılar. 

Harbiye takımı: SeJahattin, Cemal
Şükrü, Necdet - Muhterem - Zeki, 
Mücahit - Cahit • Fazıl - Habip - Şe-

"' rif. 
ıGüneş takımı: Hayati. Rauf - Mev

lut, Selahattin - Nihat - Cezmi, Bedii
Kemal - Cahit - Kenan - İlhami. 

Fenerbohçe - Ateşsporu 

1 - O yendi 

III - Adviye 13.6. saat: 16,30 

300 x 200 x 200 x 100 bayrak 
(mektep takımları arasında) 

I - Erkek lisesi 1,46,1, II- Polis kol

leji 1,47,7, III - D.S. 1,52,5. 

Tek adım (büyükler) 

I - Ömer 6 m. 43 sm. (D.S.), II - Ga
lip 6 m. 23 sm. Harbiye, Ill - Muhsin 

5 m. 98 sm. Harbiye. 

Sırıkla irtifa (büyükler) 

I - Muhittin 3 m. 45 sm. II - Celal 

2 m. 80 sm., Hl - Sermet 2 m. 50 sm. 

Voleybol 
(kızlar) 

Konservatuvar - Y. Ziraat E. 
saat: 9 

(Erkekler) 
Sıyasal Bilgiler O. - Hukuk F. 

Saat: 11 
Müsabakalar Gazi Terbiye Ens
titüsü sahasında yapılacaktır. 

\ 

Bisiklet 
Saat tam yedide Akköprli sü

vari Karakolu önünden ba§lıya -

.:~~:~: ..................... . 
~==============================================~, 

Milli Küme puvan cetveli 

Ankaragücü 
Fenerbahçe 
Demirspor 
Beşiktaş 
Vefa 
Ateşspor 
Doğan spor 

Maç. Ga. Be. Ma. At. Ye. Pu. 
.11 6 1 4 27 18 24 

7 6 o 1 16 6 19 
7 4 1 2 ıs ıo 16 
7 4 O 3 16 7 lS 
7 3 o 4 18 14 13 

1 o t t 8 6 29 13 
7 2 1 4 10 22 12 

Galatasaray 6 3 O 3 6 14 11 
NOT: Cetvelimiz gol avarajı usulüne göre hazırlanmıştır. Buna 

nazaran hükmen galip Beşiktaş'm lehine 2, hükmen mağ-
llıp Galatasaray'ın aleyhine 2 gol yazılmıştır. • 

Hükmen mağlup takımlara ayrıca sıfır puvan verilmek -
tedir. 

.. 

L·mir, 13 a.a. - Fenerl>ahce takımı 
uugün beş bine yakın bir seyirci kala
balığı karşısında Ateşsporla yaptı · 
ğı milli küm~ maçını ı - O bzanmlŞ
tır. 80 metre birincisi sol~ 
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Türk İngiliz müşterek 
beyannamesinin akisleri 

(Başı 1 inci sayfada) 
nizde harba sürükliyecek her hangi 
bir tecavüz veya Türkiye'nin ve İn
giltere tarafından garanti edilen dev
letlerin ve Türkiyenin menfaatlerine 
dokunacak her hangi bir hareket bu 
iki devleti yanyana bulacaktır. 

Balkan meseleleri 
Gene Times gazetesi başmakalesin 

de şöyle yazıyor: 
"İngiliz - türk paktı yalnız Akde

niz meselelerine değil Balkan mesele
lerine de şamildir. Balkan antantının 
bir uzvu olmak itibariyle Türkiye e
sasen bu mıntakada fevkalade alaka
dardır. Bariz bazı müşküllere rağmen 
Ankara Bulgaristanın Balkan antan
tına iltihak edebileceğini ümit edi
yor. Londrada da ingiliz hükümeti
nin bulgarlar tarafından yapılan şi
kayetlere çare olmak üzere bir hal 
tarzı bularak türk hükümetine teklif 
edildiği zannolunuyor. 

Türkiye ile Sovyetler Birliğini bi
ribirine rapteden bağlar artık şimdi 
ingiliz - sovyet münasebetleri için bir 

ciheti de mütalea etmek lazımdır ki 
- ve bu yalnız Yunanistan için değil 
hatta Romanya ve Yugoslavya için 
de fevkalade mühimdir - ingiliz - türk 
anlaşması balkanlara da şamildir. 

Demek oluyor ki ingiliz ve türk si
yasetleri Avrupa'nın bu kısmında ta
mamiyle biribirine intibak etmiş bu
lunuyor. Bu husus sulhun tarsini em
rinde birinci derecede bir unsur teş -
kil eder. 

Demokraıiler de if görüyorlar 

Populer de şöyle yazıyor: 
Göbbels'in gazeteleri mihver dev -

Jetlerinin iş gördüğünü demokrasile
rin ise konuşmakla vakit geçirdikle -
rini yazadursunlar. Hakikatte ise de
mokrasiler de iş görüyorlar. Onlar 
patırdısız çalışmayı severler. Fakat 
bu partırdısız çalışmak İngiltereyi 
dün gerek kendi hesabına ve gerek 
dostları hesabına iki muvaffakiyet te 
min etmekten menedememiştir. 

Sovyetlerin yardımı 

irtibat vazifesi de görebilir. Figaro gazetesine Londra'dan bil-
Türkiye ile Büyük Britar.ya ara• diriliyor: 

sında teati olunan muslihane teahhüt- Ankara ile Moskova arasında zım
ler Moskovanın besliyebileceği. ihti - ni bir anlaşma hasıl olduktan sonra -
razları ortadan kaldıracaktır. Çünkü dır ki ingiliz - türk muahedesine ka
şarki Avrupa'da bir ihtilaf çıktığı tak rar verilmiştir. Çünkü türk hüküme
dirde Sovyetler Birliği tecrit edilmiş tinin mütaleası şudur ki bu muahede
bir vaziyette kalmıyacaktır. nin esas şartı sovyet yardımıdır. Hat-
Almanyanın ne iktısadi ne de siya- ta Ankara hükümeti bir taarruz takdi 

ai bir ihatası bahismevzuu değildir. rinde rus ordularının yardımım Mos
lşte Çemberleyn'in avam kamarasın- kovadan talep etmek hakkına bile ma
da "Büyük Britanya ile Türkiye ara- lik olmak istiyor. 
sındaki anlaşma bu iki hükümeti sul- Binaenaleyh öyle ümit edilir ki in
hun tarsini için diğer hükümetlerle giliz ve fransız nazırlarının kendi par 
da anlaşmaktan menetmiyecektir,. yo- Jiimentolarında yaptıkları beyanat 
lundaki sc-:leri bunu teyit eder. Moskova ile cereyan eden müzakerele 

re Londra'nın teklifleri çerçevesi i
Balkan c:evletlerinin tam birliği çinde yeni bir hız v·erecek ve Mosko

Deyli 'i'elegraf gazetesi de şöyle va'nın talebi üzerine de genel kurmay 
yazıyor: temasları vuku bulacaktır. 

Prens Pot 
Floransa' da 
Roma, 13 a. a. - Yugoslavya Naibi 

Prens Pol ve Prenses Olga Yugoslav
ya elçiliğinde kıral ve kıraliçe şere
fine bir ziyaft vermişler ve bu ziya -
fette Musolini ve Kont Ciano da hazır 
bulunmuştur. 

Prens Pol ve maiyeti bu sabah Flo
ransa'ya hareket etmişlerdir. 

Bonne diyor ki : 
(Başı 1 inci sayfada) 

Nazır, silahlanma ve askeri mükel -
lefiyeti ile tezahür eden ingiliz disip
linininden sitayişle bahsetmiş ve Fran 
sada görülen kalkınmayı tebarüz et -
tirmiştir. 

Bonne demiştir ki: 
- Bugün milli müdafaa için çalı -

şan fabrikalarda amele haftada 60 sa
at çalışmaktadır. Memleketin müda -
faa sistemi her gün salaha doğru git
mektedir. Bugün bütün Fransa'da 
grev yapanların adedi 27 kişiden iba
rettir. Silah altına çağrılan genç fran
sızlar büyük bir azim ile vazifelerinin 
başına gitmektedirler. Çünkü bütün 
Fransızlar anavatanın kendilerinden 
daha kuvetli bir enerji talep ettiğint 

biliyorlar.,, 
Bonne, İngiliz milletinden ve onun 

büyük zimamdarlarından cemilekar 
bir lisanla bahsetmiş ve İngilizlerin 
de Fransızlar kadar harpten nefret 
ettiklerini, fakat bu dünyanın kanun
larını teşkil eden tehlikeleri kabul et· 
medikçe insanlar ve milletler için ya
şamak imkanı olmadığına onların da 
vakıf bulunduklarını söylemiştir. 
Nazır netice olarak şöyle demiştir: 
- İngiltere ile Fransa istiklal ve hü 

riyetlerini muhafazaya azmetmiş mil
lere sözlerini ve imzalarını vermişler
dir. Bu iki memleket, sözlerini.tuta
caklar ve imzalarına sadık kalacaklar
dır.,, 

"Bulgaristan mutalebatını tehir et
mediği ve Yugoslavya da Balkan an
tantı komşularını,.. siyasetine müza
haret göstermedi( ı müddetçe Balkan 
devletlerinin tam rliğinden bahse
dilemez. 

111111111111111111111111 

Ancak ~urası var ki artık bugün 
Büyük Britanya doğrudan doğruya 
Romanya ve Polon ·a'ya yardım ede
bilir. Çünkü Boğa lar yolu ona açıl -
mıştır. Bugün bet Yunanistan hem 
de Romanya İngil reden bava yoluy 
la da yardım göre: lirler. ÇUnkü İn
giltere Türkiye ile yaptığı anlaşma sa 
yesinde Akdenizd \ e °';er kezi şarkta 
askeri üsler elde etmiş oluyor. 

Deyli Herald şu mütaleada bulunu
yor: 

"Müdafaa sistem ıütün manasiyle 
müessir olmak için ovyetler Birliği
ni de içine alması kalmıştır. Ancak 
İngiltere hükümetiyle fazla sıkı bağ
lanmaksızın da Sovyet yardımından is 
tifade edilebileceği kanaatinde ısrar 

ediyor. 

Sulh deı.ılederi 
Paris, 13 a.a. - Bayan Tabouis 

"Oeuvre., gazetesin e diyor ki: İngi
liz siyasi mahfilleri de tebarüz ettiril 
diğine göre İngilte e nin Türkiye ile 
yapmış olduğu şey samimi, hakiki bir 
askeri ittifaktır. Çe .erleyn'in kur -
mak istediği sulh d vletleri bloku 
~ürkiye de kuvetle iştir. 

F ran11z ga:r.etelerinin 
memnuniyeti 

Paris, 13 a.a. - 1 r nsız gazeteleri 
türk - ingiliz anlaş sından dolayı 
müttefikan memnunıy :t gösteriyor
lar. 

Matin diyor ki: 
Bu anla~ma karşı! k ı olup bir harp 

takdirinde Türkiy n n Filistin ve 
Mısır'a yardımını v diğer taraftan 
da lngiltere'nin Tü kiyeye yardım 
etmesine istinat etn ektedir. Türkiye 
bir taarruza maruz k ldığı takdirde 
İngiltere onun yardı ına koşacak ve 
Mııır ve Filistin'e ı taarruz olursa 
Türkiye derhal bu emleketlere yar
dım edecektir. 

Boğazların vaziyeti 
Sovyetler Birliği ı e Romanya'nın 

da Türkiye ile ani nalar akdetmiş 
oldukları ve Fransa n n da aynı suret 
le hareket etmek üz re olduğu göz ö
nünde tutulursa, urr u ni bir harp tak
dirinde boğazların devletlere ait 
harp gemilerine açıl ulundurulacağı 
ve karşı taraf meml ketlerine ise ka
patılacağı tezahür e 

Epok §Öyle yazıy r: 
İngiliz - türk anı. ması son derece 

mühimdir. Türkiye K radenize giden 
boğazlara hakim bı 1 nuyor. Baltık 

denizi bir alman g Hi olalıdanberi 
İngiltere ve Fransa P >lonyayı ancak 
Karadeniz ve Romanya yoluyle yar
dımda bulunabilirler. 

.Şamil anla§ma 
Figaro §Öyle diyor : 
Şunu kaydetmek lazımdır ki İngi

liz - türk anlaşması mahdut şu veya 
bu noktayı istihdaf etmiyor. O, Ak
deniz mıntakasına şamildir ki bu çok 
geniş bir sahayı ihtiva eder. Keza şu 

TÜRK İNGİLİZ BEYANNAMESİ KAR~ISINDA 

Alman 
gazetelerinin 
yazdıkları 

Berlin, 13 a.a. - D. N. B. bildiri -
yor: : 

Gazeteler, Çemberleyn'in dün a -
vam kamarasında yaptığı beyanat 
hakkında neşriyatta bulunmakta ve 
türk - ingiliz kar§ılıkh yardım paktı
nın otoriter devletleri çember altına 
almayı istihdaf eden ingiliz siyaseti
nin yeni bir unsurunu te§kil eylediği· 
ni söylemektedir. 

Fölkişer Beobahter diyor ki: 
İngiltere - Polonya ve İngiltere -

Türkiye paktlarının müşterek bir va
sıfları vardır ve o da samimiyetten 
ari bulunmalarıdır. Her iki hadisede 
de tamtıraklı ifadelerle bu paktların 
hiç bir başka devlet aleyhine müte -
veccih bulunmadığı temin edilmekte
dir. Fakat hakikatte İngiltere - Po -
lonya paktı münhasıran Alı:nclnya a -
leyhine müteveccihtir ve İngiltere ile 
Türkiye arasındaki pakt da münhası
ran İtalya aleyhine müteveccihtir. 

B. Çemberleyn'in Balkanlar hak -
kında bütün söyledikleri, ingiliz harb 
cularının bugünkü çember altına al -
ma siyasetleri ile kendi meşru men • 
faatlerini muhafaza etmek değil fa
kat yalnız merkezi devletleri korkut
mak ve ram eylemek istediklerini is
bat ediyor. İngilizler, Balkanlarda 
emniyeti yeniden tesis etmek hakkı
nı nereden alıyorlar? Polonya ile olan 
paktın da başka bir misal te~kil etti -
ği bu gibi megaloman teşebbüslerin 
namuskar bir sulh siyaseti ile hiç bir 
alakası yoktur. Bunlar, bil.la, menfur 
Versay zihniyetinin ilham ettiği ha
reketlerdir. Bugün İngiltere, Fransa
nın 1919 de oynadığı aynı rolü oyna
mak istiyor ve kendisini bütün Av -
rupada bakimimutlak vaziyetine so
kuyor. 

Berliner Lokal Anzeiger diyor ki: 

İtalyan 
gazetelerinin 
yazdık arı 

Roma, 13 a.a. - "D.N.B." Bütün i
talyan gazeteleri, ingiliz - türk pak
tının çenber siyasetinde yeni bir mer 
hale teşkil eylediğini tebarüz ettir -
mektedir. 

Giornale d'İtalia, ingiliz • türk dek
larasyonuna tahsis ettiği yazısında, 
bütün bu sistemin bilhassa İtalyaya 
karşı müteveccih bulunduğunu bildir 
mekte ve Londra'nın kendi kuklaları
nı İtalyaya kargı hareket ettirmeğe 
muvaffak olmak için muazzam paralar 
sarfeylediğini söylemektedir. 

Siyasi mahfillerde hassatan tebarüz 
ettirildiğine göre, ingiliz - türk an -
laşması, ingiliz - italyan Akdeniz an
laşması ile doğrudan doğruya tezad 
halindedir. Zira türk - ingiliz anlaş
ması, şarki Akdenizde statükoyu ra
dikal bir surette değiştirmektedir. İ· 
talyan mahfilleri, Ankaranın ingiliz 
politikası kombinezonlarına bu dere
ce tek taraflı olarak girmekte· acaba 
müslüman menfaatlerine iyi hizmet 
ettiğini sanıp sanmadığını soruştur
maktadır. Türkiye'de çok iyi biliriz 
ki araplar İngilterenin hodbin tahak
küm siyasetine karşı şiddetli bir mü
cadelede bulunmaktadır ve bu müca
dele yalnız Filistin'e inhisar etmemek 
tedir. İtalyan siyasi mahfillerinin fik 
rine göre, Türkiye'nin hattı hareketi, 
devamlı bir sulh ve Balkan yarımada
sı devletlerinin ekonomik salahı siya
setine pek müsait bir hattı hareket 
değildir. Burada söylendiği gibi, Bal
kan devletlerinin tabii dostları, di -
ğerleri gibi Balkanlarda hegemonya 
hedefleri ve askeri hedefler gütme -
mekte olan mihver devletleridir. 

rar verdiren sebepler acaba hangi se

beplerdir? Geçen senelr zarfında, 

Türkiy, İngiltereden daima iyi tecrü-" Almanya'nın çember altına alın
ması yoluunda her gün yeni biı adım beler almış değildir. Umumi harptan 

atılıyor. Çemberleyn'in programı bu- sonra ingilizler, Osmanlı imparator -
dur. Bün geçmiyor ki ingilizler, İn - luğunu parçaladılar. O zaman İngil
gilterenin dünyanın en sulhperver tere ile işbirliği yapmış olan islam 
devletini teşkil ettiği ve bu sebepten milletleri aldatılmıştır. Arap impara
bütün diğer milletlerin tehdid altın - torluğu kurulmamış, yalnız İngilte -
da bulunan hüriyetlerini müdafaayı reye tabi devletler vücuda getiril -
kendisine hizmet edindiğini bildiren miştir. Bugün buralarda İngiliz slin
bir nutuk söylemesinler ve yahut bir güleri ve ingiliz altunları hüriyet az. 
beyanatta bulunmasınlar. Gün geç- mini boğmaktadır. 
miyor ki Çemberleyn, kendisinin ta - Bugün Türkiye hiç bir suretle teh
mamiyle harp istiyenlerin lehinde ça did altında değildir. İtalyanın sulh 
lıştığını en basit zihinler için bile is - ve süktına kavuşturduğu bir Akdeniz
bat edecek tedbirler alındığını bil - de, Türkiye, muhtemel her türlü Av
dirmesin. ? rupa anlaşmazlığında tam bir bitaraf-

Mesul türk devlet adamlarını İn - lık muhafaza edebilir. Türkiye, İn -
gilterenin bu barba ve çember altına giltere ile yaptığı bu pazarlıktan hiç 
almıya tahrik siyesetine iltihalll ka • bir şeY. kazanamaz. 

Heyet reiıimiz Ali Rana Tarhan ve Nebil Batı Iran 
a.kerlerini selamlıyor 

Bizim asker 

Askerimiz selam vaziyetinde 

lran askerleri bizim aıkeri 
aelamlıyor 

Yolumuzun 
şaşmıyan 

istikameti 
(Başı 1. inci sayfada) 

olur. Bunlardan biri, Sovyet Rus
ya ile münasebetlerimize ve Sov
yet Rusya'nın bu yeni emniyet 
tertibi ile alakasına aid olan fık
radır. Sovyet Hariciye Komiser
liği muavini Potemkin Y oldaş'm 
Ankara' daki ikametine tesadüf 
eden türk - İngiliz müzakereleri, 
yeni vaziyetin büyük komşumuz 
tarafından tamamen tasvip edil
mekte olduğunun anlaşılmasına 
fırsat vermiştir. Moskova ile An
kara arasında "tam bir görüş ve 
anlayıf birliği" nin, Türkiye ile 
'lngiltere'yi biri birlerine bu ka -
dar yakından birleştiren siyaset 
iştiraki ile tezat hasıl etmemek· 
te olması, tarihte ilk defa vuku· 
buluyor. Bu hadise, y,eni Türki
ye'nin nazik coğrafi mevkiinin 
icabettirmit olduğu vazifeleri ne 
kadar basiretle ve dürüstçe ifa et
miş olmasından ve on beş sene
yi geçen beynelmilel münasebet· 
ler hayatının ispat etmiş olduğu 
emniyetten gayri neye hamlolu -
nabilir? Türkiye'nin kuvetlenme
ainde ve türk emniyetinin masun 
bulunmaımda kendileri için an
cak hayır gören Sovyetler, cüm
huriyet hükümetinin, gayesi yal
nız bu iki esasa ve umumi sulh 
hizmetine inhisar ettiğine fÜphe 
olmıyan teşebbüslerine karşı her 
zaman itimat göstermişlerdir. 
Her yeni lesile, dost ve komşu -
muzun bu ıtimadının haklı ve ye
rinde olduğundan ba§ka bir şey 

(Başı 5 incı sayfada) 
ihtiyarlarlar ... 

Bu sefer böyle olmadı. İki eski 
arkadaş asker, karşılaştıkları zaman 
hatıralariyle ihtiyarladılar, fakat bi
ribirlerine baktıkları zaman ne ka
dar genç zinde ve canlı olduklarını 
gördüler. 

Eski arkadaşlar, karşı karşıya di
zildiler. İran milli marşı ve istiklal 
marşı bunların sevinç avazesi oldu .. 
Eğer bir müfreze, bir takım, bir ta
bur asker bir tek vücutsa, onun 
heyecanlarını ifade eden dudakları 
sancaklarıdır. Bir anda gördük ki 
sancaklar biribirlerine karşı iğildi
ler. Ve iki asker, bu kızıl dudakla
riyle öpüştüler ... 

Siz hiç bir yabancı askerin bir 
hudut ~zerinde bu kadar bizden. 
bizim bu kadar onlardan olabilece
ğimizi tahmin eder misiniz? ... 
"Şa ! Şa ! Şa ! Ve zindebad !" ses-

leri biribirine karışıyordu .. Seneler
ce Türkiye'de yaşamış, şimdi kar
şıladığı subaylarımızla aynı kaptan 
yemek yemiş, aynı harbiye kürsü
sünde okumuş, ve nihayet Kalamış 
ve Moda'nın aynı mehtaplarını sey
retmiş kahraman bir İran generali, 
general Kubal göz yaşlarını zorla 
dahi zaptedemiyordu. 

Bütün Husrev1 - Tahran yolun· 
da, Kermanşah'ta, Hemedan'da, 

v..11!'---•._.:__•~- ı..-- t-_.n o•lrat&i"ia ..... 
resinde bir general Kubat gördük. 
Her taraf ta askerimizin etrafını sa
ran kalabalık, sunt ışık değil, meh· 
tabın kendi balesi idi. 

Tahran'a askerimizin girişi baş

tanbaşa heyecandı... Bir tek adım 
halinde ilerliyen müfrezemizin bir 
tek adım sesi, iranlı kardeşlerimizi 
bir miknatıs halinde sokaklara çe
kiyordu. "Kardeş ve dost memle
ket" tabirinin kuru bir formülden 
ibaret olmadığını daha iyi anladık ..• 

Hele Celaliye atadyomunda geçit 
resmi yapıldığı zaman bizim asker, 
disiplin, kudret ve azametiyle mu -
vaffakiyetinin azamisini buldu. Gö
zünüzün mihrakını merkez yaparak 
baktığınız zaman, türk askerinin 
önünüzde tülleri süngü olan bir çe
lik yelpaze halinde açıldığını görü
yordunuz. Alkışlar takdirleri ifade
ye kafi gelmedi. Ataşamiliterler 
mütemadiyen kumandanın elini sık
tılar. Ve bizzat Şehinşah bu takdir
leri ifade için, heyetimizi kendi 
locasına çağırdı. 

Çelik miğferli, çelik yüzlü ve 
çelik vücutlu askerlerimiz bir küt
le halinde geçti.. 

*** 
Fakat bizim asker, yalnız bir di-

siplin düğmesini çevirdiğiniz za
man sanki motörlü imiş gibi hare· 
ket eden bir emniyet ve sulh ciha
zı değildir. Herkesten iftiharla 
duyduk ve işittik ki, bir tek türk 
neferi kışlada, sokakta, dükkanda 
velhasıl şehir hayatının her safha
sında daima dürüst, kibar ve haki
ki bir centilmendir. 

Mümtaz Faik FENiK 

İngiliz hükümdarlar1n1 

Kanada'ya götüren vapor 
Ottawa, 13 a.a. - Sis dolayısiyle 

İngiliz hükümdarlarını hamil bulu
nan "Empress of Avustralia., vapuru 
tekrar süratini kesmek mecburiyetin
de kalmıştır. Evelce tahmin edildiği 
veçhile vapurun pazrtesi sabahı Ke
bek'te bulunabileceği zannolunmakta
dır. Vapur, şimdi Ter-Nov'ün 200 mil 
şarkında bulunmaktadır. 

iıpat edemez. 
Bir doğru yoldayız. Onu takip 

edeceğiz. Bu yoldan inhiraflar, 
bizim için tehlikeli olma·kla kal
maz: sulh davasını da en ağır 
tehlikelere arzeder. Her iki haki
kat ıuurlarımızı kaplamı§ ola
rak, Milli Şef'in ve hükümetinin 
yanındayız. 

F. R. ATAY, 

14 - 5. 1939 

İtalyan - Alma,n 
askeri anlaşması 

(Başı ı. inci sayfada) 
2 - Akit taraflar, menfaatlerini.ay

rılmaz bir surette biribirine bağlı te• 
Iakki etmeği taahhüt eylerler. Bu de
mektir ki akit taraflardan doğrudan 
doğruya yalnız birini alakadar eden 
bir anlaşmazlık takdirinde de her iki 
akit memleket bir tek askeri blok teş· 
kil edecek ve derhal kumanda ve st
rateji harekatı birliği vücuda getire
cektir. 

3 - Akit taraflar, ancak birlikte ve 
aralarında anlaştıktan sonra silahları
nı terk etmeği taahhüt eylerler. 
Paktın siyasi kısmı, Roma - Berlin 

mihverinin esaslı prensiplerini ve 
bunlardan başka ayrıca aşağıdaki iki 
mütemmim noktayı ihtiva etmekte
dir: 

1 - Her iki taraf, karşılıklı olarak, 
her birinin sarih muahedeler ve an
tantlarla teyid edilmiş dostluklarına 
hürmeti taahhüt eylerler. 

2 - Her iki taraf, iki memleket ara
sında evelce müşaverelerde bulunma
dan, bundan böyle, her ne mahiyette 
olursa olsun hiç bir yeni anlaşma mü
zakere ve imza etmemeği taahhüt ey· 
lerler. 

B. Hitler'in Roma'ya yaptığı tek
liflerin diğer esaslı noktaları, müma
sil diplomatik anlaşmalarda mevcut 
mutad noktaları teşkil etmektedir. 

Sinir tecrübesi 
(Başı 5 inci sayfada) 

rııt sesi: "Dünya herkesi doyuracak 
kadar genit ve zengindir. Karıı kar
ııya geçip konuıalım. Lakin konu• 
ıurken silahları kapının dıımda bı· 
rakalrm.,, 

- Hayır konuıamayız. 
- Şu halde harp edeceğiz? 
-? ? ? 
Sulhu hakikaten istiyenlerin ele • 

le vernıiı olmaları harbı uzaklattır• 
mıı olmak gerektir. Fakat, sinirleri• 
miz tecrübeler geçirmekte devam 
edecektir. Sulh cephesindeki yeri -
mizi muhafaza etmekte bulunduğu
muzu ilan etmemiz mihver devlet • 
!erinde ve matbuatında reaksiyon. • 
)ara sebep olmak pek tabiidir. Şim
diye kadar batka taraflarla me§gul 
olmuı olan propaganda bundan 
sonra bize dair de ne§riyata baılı • 
yacak ve sinirlerimiz Üzerinde 
müessir olmıya gayret edecektir. 
SinirlerJnıizi_aa.ill tutal 

asuhı YDA 

Nazarı dikkate 
Ankara Defterdarhğmdan ı 

1 - Halim Mustafa ve Hüseyin 
Kırşehir hanı müstecirleri. 

2 - Enver zade Rifat oğlu Musta· 
fa Çukur hanı müsteciri, 
Yukadıra adresleri yazılı mükellef

lerin 1934 takvim yılına ait vermiş ol 
dukları kazanç beyannamelerini sağ -
Iıyacak defter ve vesikaların 15 gün 
zarfında defterdarlık binasında hesap 
mütehassıslığına ibraz etmeleri aksi 
takdirde 2395 sayılı kazanç kanunu -
nun 43 üncü maddesine göre resen 
taktir cihetine gidileceği ilanen teb • 
liğ olunur. (1834) 11753 

15 ton kaolin kumu ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Komis· 
yonundan : 

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

(1745) 11723 
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Bugünkü At yarışları .: D. DemiryQllara 
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[ANDAÇ 
NÖBETÇIECZANELR 

ayal ve hakikat Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 

: Ankara eczanesi 
: Yeni vo Cebeci eczaneleri 
: Halk ve sakarya 
: Eıe ve Çankaya " 

At yarışlarının ikincisi bugün şe
hir ipodromunda saat tam 15.30 da 
yapılacaktır. 

Bu yarışlara girecek at ve kısrak
ların isimleriyle koıuda kazanmaları 
ihtimali olan favorileri bildiriyoruz: 

Dört ve daha yukarı yaşta ve sene zar· 
fında koşu kazanmamış yerli yarım 
kan ingiliz at ve kısraklara mahsua 
handikaptır. İkramiyesi 300 lira mesa
fesi 2000 metredir. Bu koşuya beş at 
ve kısrak kaydedilmiştir. 

Elektrik Mühendisi aranıyor 
D. D. Yollan Umum Müdürlü

ğünden : 

l' azan: Somerset M ougham 

/ 

·--
Peter Merlo'nun, yazdığı ilk 

muhitte b' bo b roman ır m a tesiri yaptı G 
sütunlarında çıkan tenkitler p. aze~e 
ismin· b' k .. . . ctcr'ın 1 ır aç gun ıçınde b'"t·· L ra halk u un ond-
pck kı ma. tanıttı. "Romanın ınuh.arrlrt 
arasın sa bır zama~da meşhur adamlar 
kod a karıştı. Boyle geniş bir dedi 
k u ve aUika uyandıran bu romanı o-
~nıağı çok arzu ettim. Fakat, işleri

m~n ç?kluğu bir türlü bu arzumu tat • 
ınıne ımkan bırakmadı. 

Aradan epeyce bir zaman geçti. Ro
manı da muharririni de hemen, hemen 
~~ut~uş~um. Garip bir tesadüf, beni 

1 
ır. gun bır çay ziyafetinde Peter Mer

.~ ıle. karşılaştırdı. Genç, ancak yirmi 
~ç, ~ırmi dört yaşlarında, orta boylu, 
e~~ın bakışlı ve oldukça yakışıklı bir 
d~hkanh idi. Etrafında toplanan kü • 
~uk bir grupa heyecanlı, coşkun hare
.etlerle bir şeyler anlatıyordu. Sözle-
tınde muh't' k'" ük .. · is . ı ı uç goren, ınsanlarla 
tıhza eden bir eda vardı. Parlak zek5.-

~ehenüz k5.f~. derecede işlenmemişti. 
r. halde mukemmel bir insan olabil· 

tnes · · b" le" ı ıçın ır kaç sene Hizımdı, onu tet· 
ık ederken kendi kendime düşünü • 

Yordum. lık eseriyle fevkalade bir mu
Vaff k' . a ıyet kazanan bu genç muharri-
rın, acaba ikinci eseri nasıl olacaktı? 
d O, akşamdan sonra kendisini bir 

aha görebilecegimi pek tahmin etmi· 
Yordum Arad 'k' .. . . b h · an ı ı gun geçtı. Bır sa-

a postacının getirdiği mektuplar 
arasında b'ır k"t k . .. .. t . ı ap pa etı gozume çarp-

1
1·. Paketı açtım. İçinden Peter Mer-
o nun ro . 1 b" M manıy e ır mektup çıktı. 

2 1
ektup, gayet nazik bir ifade ile ya • 

1.rnıştı. Romanı okumamı ve kanaati-
rnı kendi • b'ld' . . . d .. ~.ıne ı ırmemı rıca edıyor-
~· Çunku; benim tenkidimin onun i

çın pek bil ··k b' Oku yu ır ehemiyeti varmış. 
d.um. Cidden gilzel ve dolgun bir 

eserdı Ha . b. · yret ettım. Bu kadar genç 
ır adamın b d y u erece vukuf ile yazı 
azması şaşılacak ~eydi. Yalnız roma· 
nın bazı kı ı ' 
f sım arında lüzumundan 
azla heyecan vard K d' . • . hah 1• en ısını hır sa-

kahvaltısına davet ettim E . . 
ıneth tt'ğ· · serını 

e ı ım zaman genç muharrir u-
tanarak kızardı. İmzası henu·· t z anın -
mamış olduğundan ümitten k 
az bir para mukabilinde kitabço daha 
mak b · • ını sat -mec urıyetınde kaldığında ·k~ 
yet etti. Yeni bir esere bactl d ğn şı a
lattı. ll a ı ını an-

.. Kendisine, daha sakin çalıub·ı • 
ı ... ı b' 'k' r- ı mesı ll: :.azın ır t ı ayını Londra'dan u-
z~ ır ~erde geçirmesini tavsiye et _ 
tım. Önilne bakarak yavaşça fısıldad • 
.- Dar bir biidce ile geçiniyoru~· 

Bınaenaleyh gideceğim sayfiyenin u~ 
cuz olması lazım. Bilmem böyle bir 
ta · d b'l' · · • yer vsıye e e ı ır mısınız? 

Derhal cevap verdim: 
- Ben bir hafta sonra Riverya'ya 

gideceğim. Orada hususi bir villam 
var .. Size bir oda veririm. Çalışırsınız. 

•. Mınnetle yüzüme baktı. Çekinerek 
soyledl: • 

- Sizi rahatsız etmekten korkarım 
Omuzunu okşadım: · 
- Ben de çalışmak için gidiyorum. 

Çeviren: F. Zahir Törii.mküney 

•l 
1 
1 

· 1 
Orada, yalnız akşam yemeklerinde bu
luşacagız. Yemekten sonra da gezin • 
tilerimde bana arkada~ olursunuz. 

Bu suretle ayrıldık. Ben, h~fta so • 
nunda Londra'rı tcrkcttlm. Bir ay 
geçti. Bir akşam bir telgraf aldım. Pe
ter Merlo, ertesi sabah Riverya'da ola
cağını bildiriyordu. Kendisini istas • 
yondan karşıladım. Öğle yemeğinde 
Peter Merlo, bana yeni romanının 
mevzuunu anlattı. Genç bir muharrir
le tanınmış bir tiyatro yıldızı arasında 
geçen bir aşk macerasını canlandıra -
cakmış. Romanında yaşatacağı tipleri 
tarif etti. Tiyatro yıldızı gözleri ka -
maştıracak kadar güzel bir kadın, ay
ni zamanda çok iyi kalpli, herkese iyi
lik yapmaktan, düşkünlerin yardımı -
na koşmaktan sonsuz zevk duyan bir 
insan. Mütevazi ve genç muharrire 
çılgınca aşık bir sevgili. Yüksek kül
türlü bir artist. 

Gillümsedim. Muharririn, romanın. 
da yaratmak istediği tiyatro yıldızı, 
delikanlının yalnız ve kimsesiz kaldı
ğı saatlerde hayalinde dogurduğu ve 
hakikatle hiç bir alfıkası olmıyan bir 
yıldız tipi idi. 

Sordum: 
- Tiyatro yıldızlarından hangileri

ni tanıyorsunuz? Onlarla bir hususi -
yetiniz var mı? 

- Hiç birini şahsen tanımıyorum. 

Fakat, bir çoklarının hayatlarını o • 
kudum. 

- Kitaplarda okumakla böyle şey -
!er pek anlaşılmaz. Onların hayatları
nı yakından tetkik etmek lazımdır. 
Ben, bu hususta size yardımda bulu -
nabilirim. 

- Lütuflarınızla beni mahcup edi
yorsunuz. 

- Rica ederim. Genç ve kabiliyetli 
bir mcslekdaşıma elimden gelen yar • 
dımlarda bulunmak benim için en bü
yük bir zevktir. Madmazel La .Faltero· 
na'yi tanıyor 1IlUSunuz? 

- Hayır. Fakat, onun da hayatını O· 

kudum. 
- La Falterona, yanımızdaki villa· 

da oturuyor. Kendisiyle samimi bir ah 
baplığımız vardır. Yarın akşam onu 
yemeğe davet ederiz. Tanışırsınız. 

Genç muharrir teşekkür etti. 
Ertesi akşam La Falterona, koyu 

şarabi renkli açık bir dekolte tuvalet· 
le geldi. Parmaklarında, kollarında her 
biri muazza.m bir servet olan gayet 
kıymetli mücevherler vardı. Şaşaası 
gözleri kamaştırıyordu. Peter Merlo, 
kadını görünce sonsuz bir hayranlığa 
kapıldı. 

: Sebat ve Yenişehir .. 
: İltanbul eczane1i ,. 
: Merkez: eczanesi 

ACELE İMDAT 

Bir yaralanma, bir kaza, fevkallde bir has
talık vukuunda acele imdat istemek için 
belediyeler hastanesine (2257) numara 
ile telefon edilir. 

Lüzumlu Telefon Numaralan 
Yanıın ıhbarı: (1521). - Telefon mUraca

at: Şehir: (1023-1024). • Şehirler arası: 
(2341-2342). - Elektrik ve Havaga.zı a
rıza memurlul:u: (1846). - Meaajeri 
Şehır Anbarı: (3705). - Taksı telefon 
numaraları: Zınclrlicami civarı: (2645-
1050-1196). • Samanpazarı civarı: (2806 
-3259) •• Yeni!ichir, Havuzbaşı Bızim 
taksi: (3848), • Çankırı caddesi, Ulus 

taksisi: (1291 ) .• İstanbul taksisi: (3997) 
Devlet demiryolları Go.ır istihbarat ve 
müracaat memurluğu: (1788). 

Otobüslerin ilk ve ıon seferleri 

Ulus M. dan K. dere'yo 6.45 23.00 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 23.20 

Ulus M. dan Çanlraya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Uluıı M. na 7.10 23.2() 
Ulus M. dan L>ikmen"e 6.30 20.00 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 20.30 
Ulus M. dan Keçiorcn'e 6.00 21.00 
Kcçıorcn'den Uluıı M. na 6.30 21.30 
U !us M. dan Etiılt'e 6.30 21.00 
Btlık'ten Ulus M. na 7.00 21.30 
Ulus M. dan Cebecı'ye 7.00 23.00 
Cebcci"den Ulus M. na 7.00 23.00 
Cebecı'den A. tabrılralara 7.00 -.-
As. fabrıkalardan Cebeci'ye -.- 17.00 
'i enışenır den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yenı~ehir'e 7.10 23.00 
S. pa.ı:arı'ndan Akkopriı'ye 6.15 7.00 
Akkopru'den S. pazarına 7.30 9.45 
Bahçeli evlerden Ulus M. na 7.45 -.-
Ulus M. dan Bahçeli evlere -.- 20.00 

§ Ulus meydanıyle istasyon arasında her 
beş dakikada bir sefer olup tren ıaman
ları seferler daha sıktır. 

§ Ulus meydanıyle Y enışehir, Bakanlıklar, 
Cebeci. Samanpazarı arasında saat 8 den 
20 ye kadar vasati her beı dakikada; sa
at 20 den 21 e kadar her on dakikada; sa
at 7 den 8 e ve 21 den 23 e kadar her 
onbeş, yirmi ve otuz dakikada bir mun· 
tazaman seferler vardır. 

§ Akşamlan Ulus meydanından saat 23 de
ki son seferlerle bunların Ulus meyda· 
nına donuııleri aınemaların dagılıı aaatı· 
ne tabidirler. 

Posta saatleri 

Teahhütlü saat ( 18) o kadardır. 
Posta saat •(19) a kadar htanbul cihetine 

mektup kabul eder. 

Tren saatleri 

Haydarpa:ıa'ya 

Samıun hattı 

: Her sabah 8.20. Her 
akşam 19.15 ve 19.50 
de. (Pazartesi, Per

cmbe, Cumartesi, 
Toros &Ürat;) 

: Herıün 9.35 (Kayıe
ri, Sivas, Amasya bu 
bat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Her cUn 9.35 

Zonıuldak hattı : Her sün 17.08 

Eskitehirde mektep 
Eskişehir (Hususi) - İstasyon cad

desinde devlet demiryolları anbarı 
karşısında ve Muttalip caddesinde es
ki mezarlık civarında birer ilk mektep 
yapılacaktır. Birinci bin2nın inşasına 
başlanmak üzeredir. 

virdiğini ve neticede kızı kovdurduğu
nu, kendisine aşık olan parasız bir de
likanlı ile ne şekilde alay ettiğini, et
rafında dönen zengin bir fabrikatörü 
bir seneye varmadan ne suretle iflas 
ettirdiğini iftiharla anlatıyordu. Yan 
gözle genç dostumu süzdüm. O, mef -
tun bir halde gözlerini güzel kadının 
yüzüne dikmiş dinliyord4. Meşhur 
yıldızın sözlerinden sevmek hissinden 
tamamen mahrum, kalpı>iz, kendi men
faati uğruna herkesi ve herşeyi feda 
eden hodbin, kültürden nasipsiz bir 
kadın olduğu pek aşikar bir surette an· 
!aşılıyordu, 

La Falterona, gece yarısına doğru 
evine gitti. Yalnız kalır kalmaz genç 
dostuma sordum: 

- Nasıl? Tamamiyle, tahayyül etti
ğiniz kadın tipinin aksi değil mi? 

Peter Merlo, bir saniye düşündü. 

Sonra başını kaldırıp yüzüme baktı. 

Kati bir ifade ile cevap verdi: 
- Hayır Bilakia. Tam benim haya· 

!imde yaşattığım kadındır. Şimdi ro -
manımda onu daha canlı yaıatabilece
ğim. Bana bu imkanı verdiğiniz için 
size çok teşekkür ederim. 

Birinci ko§u: 
' Birinci koşu: Çankaya koşusu; üç 

ve daha yukarı yaştaki haliskan İngi
liz at ve 1usraklanna mahsustur. İk
ramiyesi 500 lira mesafesi 2000 metre
dir. Bu koşuya üç haliskan kaydedil
miştir. 

Dandi Asım Çırpan, 
Sunand Air Sait Halim, 
Şipka Tevhide Çırpan. 
Dandi'nin geçen senelere ııisbeten 

çok iyi vaziyette olmasına rağmen 
Sunand Air bu koşunun favorisidir. 
Maamafih aşağı yukarı aynı ahırın 
malı sayılan Şipka ile Dandinin Sun 
and Airi biraz sıkıştırmıya çalışacak
larını zannediyoruz. 

ikinci kofu: 
İkinci koşu: İncesu koşusu: üç ya

şında haliskan arap erkek ve ciişi tay
lara mahsustur. İkramiyesi 290 lira 
mesafesi 1000 metredir. Bu koşuya 

Örnek Yaşar Güçlü, 
Dinç Mergub Dinçel, 
Bora Rifat Baysal. 
Gazal Hamit Ersırkıntı, 
Örnek Yaşar Güçlü, 
Aştın Salahattin Bcike, • 
Bu taylar arasında koşularını gör

mediğimiz Bora ile Gazal 'cırrlır. Ga 
zal lzmirde iki üç koşu kazanmış ise 
de bu mühim bir !;it!Y ifacle etmez, 
zannediyoruz. Çünkü İzmir koşula
rında hem rakibi azdı hem dt aynı 
hayvanlarla koşmuştu. Bugün ciddi 
rakipleri ile ilk koşusunu göreceğiz. 
Geçen hafta güzel bir koşu kazanan 
ve kendisi de hakikaten güzel bir tay 
olan Bay Salahaddin Böke'ııin Aşkı
nı ile Mergup Dinçelin Dinci bu ko
şuda diğerlerine nazaran şanı;,lıdır. 

O çüncü ko§u: 
Üçüncü koşu: Handikap : dört ve 

daha yukarı yaştaki haliskan arap at 
ve kısraklara mahsustur. İkramiye -
si 210 lira mesafesi 1800 metredir. 
Bu koşuya on hayvan kaydedilmiştir. 
İsimlerini kaydediyoruz: 

Ünlü 66 kilo (Ahmet Geliş), Bahti
yar 65 kilo (Şemsi Tanak). Ceyl5.n 
65 kilo (Recep Balkan), Efe 58 (Mer· 
gup Dinçel), Yüksel 58 kilo (Salih 
İnak), YıJdız 51 kilo (Settar Özgör), 
Sülün 49 kilo (Rıdvan Löy), Yavuz 
49 kilo (Galip Yüksel) Ceylan tek 47 
kilo (Nuri Sümer), Çelenk (Fehmi 
Sinsaroğlu. 

Bu yarışa kayıtlı hayvanlardan 
yalnız Ünlü'nün koşmuyacağını zan· 
nediyoruz. Diğerleri koşacaklardır 
Günün en mühim ve hcyecaclı yarışı 
bu olacaktır. zannındayız. Kiloların 
muhtelif oluşu her ata bir kazanç şan 
sı verdiğinden bu koşudan .,ir sürp -
riz beklenebilir. Maamafih iyi vazi
yette olduğu ısrarla sbylenl'n Recep 
Balkanın Ceyl5.nı ile Yüksel ve Yıl
dızın diğerlerine nazaran şanslı ol -
duklarını zannediyoruz. Bugüne ka
dar hiç bir koşu kazanamıyan Çelenk 
ta ıdığı 42 kilo siklete göre nvutsay
der olarak telakki edilchilir. 

Dördüncü koşu: 
Dördüncü koşu: Taycleneme koşu

su üç yaşındaki yerli yarım kan İngi
liz erkek ve dişi taylara mahsustur. 
İkramiyesi 350 lira mesafeı.i 1200 met· 
redir. Bu koşuya dört tay kaydedil
miştir. 

İbni Radyo (Sait Halim) 
Yılmaz (Rifat Kahyaoğlu) 
Nirrana (F. L. Kara Osman) 
Tunca (İrfan Emeç) 
Bu taylardan geçen hafta koşusunu 

gördüklerimiz İbni Radyo ile Tunc:ı· 
dır. Diğerlerinin koşularını henüz gör 
medik. Geçen hafta Tuncayı gayet ko· 
laylıkla geçen İbni R,dyo bugün İz· 
mir'de koşu kazanmış aşagı yukarı 
kendisinden daha tecrübeli taylarla 
koşacaktır. Mamafih birinci haftaki 
yarışta gösterdiği kuvete nazaran bu· 
gün diğerlerine nazaran daha şaşlıdır. 
Yılmazın İbni Rodyoya tehlikeli o

labilecek tay olduğunu zannediyoruz. 

Beıinci kofu: 
Beşinci koşu: Kop gerine koşusu: 

Bintepe (Cem Bayan) 60 kilo 
Frığ (Hüseyin Atak) 59 kilo 
Al Ceylan (F. Atlıoğlu) 55 kilo 
Uğur (A. 1ıza Yörük) 48 kilo 
Mesut (Ali Serde) 42 kilo 
Geçen hafta müsavi sikletle koşan 

bu at ve kısraklar bugün görüldüğü 
gibi muhtelif kilolarla koşacaklardır. 
Bunlardan Bintepe birinci hafta ta
lihsiz bir koşu yapmasına rağmen bu
gün diğerlerine nazaran şamildir. En 
kuvetli rakibi Friğ zannediyoruz. 

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 
k5.ğıtlarile en geç 8. 6. 939 tarihine 
kadar Ankara cer dairesine tahriri 
milracaat etmeleri ilan olunur. 
(1720) 11700 

Bugünkü koşularda çifte bahis bir 
tanedir. Ve üçüncü ile dördüncü koşu 
lar arasındadır. İkili bahis de bir ta
nedir ve ikinci koşudadır. 

Büfe kiraya verilecek 
D. D. Yollan 2. ci İ§letrne Art -

tınna ve Eksiltme Komisyonun -
dan: 

Bugünkü 
bisiklet 

Senelik muhammen kira bedeli 360 
lira olan Yerköy istasyon büfesi pa -
zarlıkla ve üç sene müddetle kiraya 
verilecektir. 

yarışı 
Beden Terbiyesi Genel Direktörlü

ğü bisiklet federasyonu tarafından 
tertip edilen 17 5 kilometrelik yarış 
bugün yapılıyor. On bölgeden gele
rek şehrimizde toplanmış bulunan 24 
kuvetli bisikletçinin iştirak edeceği 
bugiinkü yarışın çok heyecanlı, ve ol
dukça da çetin cereyan edeceği mu -
hak kaktır. 

Şubat ayındanberi 16 bölgede hep 
beraber yapılarak nisan sonunda niha 
yete eren seri yarışları, bisikletçileri 
bugünkü yarış için hemen hemen mü 
savi vaziyete getirmiş bir haldedir. 
Müsavi bir kuvetle 24 bisikletçinin ya 
pacağı bu çetin müsabakada derece 
alacaklara federasyon tarafından ve
rilecek mükafatların zengin oluşu da 
yarışın ehemiyetini bir kat daha ar
tırmış bulunuyor. 

Bu mühim ve çetin yarışın ehemi
yetini göz önünde tutan bisiklet fe
derasyonu, bu spor şubesine karşı hal 
kın da yakın alakasını celbetmek mak 
sat ve gayesiyle, şehir içi yollarından 
istifadeyi düşünmüş ve evelce de bil
diğimiz veçhile, yarışın, Kavaklıdere, 
Ulus meydanı, Keçiören, Akköprü, 
Orman Çiftliği, Maltepe yolları üze
rinde yapılmasını tekarrür ettirmiş -
tir. Müteaddit defalar bu güzergah il· 
zerinde gidip gelinmek suretiyle ecre 
yan edecek olan bu müsabaka, hiç 
şüphe yok ki Ankara halkına l:Ju ma
kineli spor şubesi hakkında Uizımge
len kanaati verecek ve bir o kadar da 
heyecanlı dakikalar yaşatmı~ olacak
tır. 

Yarış saat 7 de Akköprüden başlı
yacaktır. 

Ten isçilere 
B. T. Tenis Federasyonundan : 

20. 5. 1939 cumartesi gün il saat 
14.30 da başlamak üzere 19 Mayıs stad 
yomu tenis sahalarında B. T. G. 
D. Tenis Federasyonunca tesvik ma
hiyetinde bir tenis turnuvası tertip e· 
dilmektedir. 

Müsabakalar : 
Tek kadın, tek erkek, çift erkek, 

muhtelit olarak yapılacaktır. 
Bu müsabakalar bütün tenisçiler i

çin açıktır. İştirak etmek isteyenler 
19 Mayıs Stadyomu tenis sahasındaki 
memura veya Stdyom sekreterliğine 

(Tel. 3068) isimlerini nihayet 18. 5. 
939 perşembe akşamına kadar verme
lidirler. Turnuvaya gireceklerden ve 
seyircilerden duhuliye alınmıyacak -
tır. Müsabakalar cumartesi günü öğ • 
leden sonra ve pazar günü sabahleyin 
öğleye kadar devam edilecek ve ertesi 
cumartesi ve pazar günü dömifinal ve 
finallar oynanacaktır. Program müsa
baka günleri Ulus gazetesinde intişar 
edecektir. Kazananlara federasyon ta 
rafından kupa ve mükafatlar verile -
cektir. 

30. 5. 939 tarihine rasthyan salı gü
nü saat 15 de Ankara istasyonunda 
ikinci işletme binasında toplanacak 
komisyon tarafından yapılacaktır. 

İstcıklilerin 81 liralık muvakkat te
minat makbuz veya banka mektupla
riyle kanunun tayin ettiği vesaiki ha
milen muayyen gün ve saatte komis • 
yonda hazır bulunmaları ilfin olunur. 
Şartname ve mukavele projeleri i

kinci işletme kaleminde ve Yerköy 
istasyonunda parasız verilmektedir. 

(1835) 11754 

Satıllk köknar tomruğu 
Devlet Orman l§lctmesi Kara• 

bük Revir Amirliğinden: 
1 - Karabükte istasyonda Revir ö

nünde istifte mevcut "737" adet mu
adili "608" metre mikap ••495" desi 
metre mikap köknar tomruğu açık ar
tırma ile satılacaktır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 
payları mevcut ve kabukları soyut • 
muş olup hacim kabuksuz orta kutur 
üzerinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış şartname
si Ankarada Orman umum müdürlü
ğünde ve orman başmühendis muavin 
liğinde, lstanbulda Orman başmühen
dis muavinliğinde ve Karabükte dev -
let orman işletmesi Revir amirliğinde 
görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bede
li "11" lira "60" kuruştur. 

5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat 
pey akçesiyle 29. 5. 93 gilnü saat 11 
de Karabükteki Revir merkezine mü • 
racaatları. (3295/1794) 1ı790 

Zayi - 1339 senesinde Mengen pa
zar köy ilkokulundan aldığım şahadet 
nememi zayi ettim yenisini alacağım
dan eskisinin hükilmü yoktur. 

Mehmet Zekeriya Yalçın No. 72 
1749 

Zayı - İçerisinde 400 ve 200 lira
lık senet ve numan tezkerem ile 5 lira 
nakit bulunan cüzdanımı kaybettim. 
Bulan getirdiği takdirde memnun e· 
dileccktir. 

Atıf bey mahallesi No. 176 
1745 Rıza Erzincan 

. Zayi - Beşiktaş mülkiye RUştiye· 
sınden 1323 de almış olduğum şaha -
detnamemi ve Beşiktaş Ahzi Asker 
şubesinden aldığım terhis tezkeremi 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan eski 
sinin hükmü yoktur. 

Toprak mahsulleri ofisi daire mü -
dürü Hayri Atamer. 1743 

Zayi gümrük makbuzu - İstanbul 

itha15.t gümrüğünden almış olduğu -

muz 3379 ve 14. 2. 939 numara ve ta -
rihli gümrük makbuzunu zayi ettik 
yenbini çıkartacağımızdan eskisinin 

hükmü olmadığı ilan olunur. 

(1297) Nurkalem Ltd. Şirketi. Delikanlı kadını kendi görüşüne gö
re tahlil etmiş ve öyle de görmüştü. 
Onu bu yanlıı kanaatinden döndür • 
mek istedim: 

- Yanılıyorsunuz doıtum. Onu ol· 
duğu gibi göremiyorsunuz. Sonra, ro
manınız da hakikatten ayrılır ve mu • 
vaffak olamazsınız. 

Gayri menkullerin senelik icar ihalesi 

Genç muharririn fikrinde iarar etti· 
ğini görünce münaka9aya girmekten 
çekindim. Ben vazifemi yapmııtım. 
Üst tarafı kendine aitti. 
Romanın, neşredilmesini merakla 

bekledim. Dostumun, büyük bir mu -
vaffakiyetsizliğe uğrıyacağına emin • 
dim. 

Ankara Defterdarlığından: 

Mahallesi Sokağı Cinsi Kapı No. 

--~------ ------- ----- ------
Misakı milli 
(Vattarin) 

" 

Hanardı ev 

.. tt 

9/ 22 

10/ 67 

Öksüzce Eğribucak ., 26 
(belediye) 

Metruke 
No. 

118 

124 

453 

Muhammen aylık 
İcarı Depozito 

Lira Kr. Lira Kr. 

25 22 50) 

35 31 50) 

13 50 12 

Misakı milli Aydemir dükkan 4/ 28-21 52 10 9 

Müştemilatı 

Üç oda bir sofa bir mutbak bir helii 
bir odunluk. 
Üç oda bir mutbak bir odunluk bir 
kiler bir taraça. 
İki oda iki odunluk bir avlu ve hela 

Yemek esnasında kadını neşelendi
rip açmak ve bütün içini döktürmek 
için elimden gelen gayreti sarfcttim. 
Genç muharririn, meşhur yıldızı oldu
ğu gibi görmesini istiyordum. 

İçilen şampanyaların tesiriyle par -
lak yıldız gittikçe açılıyordu. 

La Faltcrona. artık co muştu. Laf 
arasında kendisine rekabet etmeğe 
yeltenen genç bir kızı tiyatrodan u • 
zaklaştırmak işin nasıl dalaveralar çe-

Nihayet, roman çıktı. Birinci roma
nından daha mükemmel bir alaka u -
yandırdı. EvelA hayret ettim. Sonra 
düşündüm. İnsanlar her hangi bir §e -
yin hakikt çehresiyle karıılaşıp onur 
çirkinliğini görmektenac, hayali ve 
hayalin cazibesini tercih ediY,orlardı. 

Cebeci hapishanesi dahilinde dükkan 10 15 13 50) 
Yukarda evsafı yazılı gayrimenkul terin 1-6-1939 tarihinde 31-5-1940 gayesine kadar senelik icarlarının ihalesi 

31-5-939 günü saat 15 de yapılmak ii zere açık arttırmaya konulmuştur. 
İsteklilerin hizalarında gösterilen teminat makbuzu ile sözü geçen gün de defterdarlıkta toplanacak satış ko

misyonuna gelmeleri ve bu hususta izahat almak istiyenlerin defterdarlık Milli Emlak müdürlüğüne müracaat-
ları ilan olunur. (1822) 11751 
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Siğara kôğıdı alınacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğün

aen : 
1 - 19/ IV /939 tarihinde ihale e

dilemiyen 25000 top sigara kağıdı 
şartname ve nümuneleri mucibince a
şağıdaki izahat dairesinde yeniden ve 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon -
muştur. 

II - Sigara kağıdl topları 30 tef
rikli 660X700 eba'dında olacaktır. Bu 
eb'atta veremi yenler kısmen 528 X 70C> 
veya 352X700 eba"dında verebilirler. 

III - Alınacak sigara kağıtlarının 
muhammen bedeli 600X700 eb'ad üze 
rinden sif İstanbul 192 kurus hesabile 
48000 lira olup <fd 7,5 muvak~kat temi
natı 36000 liradır. Yukarda yazılı di
ğer iki ebatta kağıt vermek istiyenler 
dahi 600 X 700 eb'adı esas olmak üzere 
fiat teklif edecekler ve her eb'attan 
ne kadar miktar kağıt vereceklerini 
mektuplarında kayıt ve tasrih ede . 
ceklerdir. Bu takdirde fazla işçilik 
farkına karşılık olmak üzere teklif o· 
lunan Hatlardan 528 X 700 eb'adı kağıt 
lar için % 1,5 ve 352 X 700 eb'atlı ka
ğıtlar için % 3 nispetinde ayrıca ten
zilat yapılacaktır. 

IV - Eksiltme 15/ V /939 tarihinde 
pazartesi günü saat 16 da Kabataşta 

levazım ve mi.ibayaat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

V - Şartname ve nümune her gün 
sözü geçen şubeden ve İzmir, Ankara 
baş müdürlüklerinden 240 kuruş mu
kabilinde alınabilir. 

Vl - Eksiltmeye iştirak edecekler 
mühürlü teklif mektubunu ve % 7,5 
teminat parası makbuzu veya Banka 
teminat mektubunu ihtiva edecek ka
palı zarfları ihale saatinden bir saat 
evveline kadar mezkur komisyon baş
kanlığına :ıkbuz mukabilinde ver
miş olmalı rlar. (2758-1503) 11483 

. Kamutay · · 

. -
Polis kar ol binası yaphrllacak 

Türkiy Büyük Millet Meclisi i 
d are Heyetı d e n : 

1 - Ek5: 1 me günü talip zuhur et
mediğinden Çankayada yaptırılacak 
polis karak ı binası inşaatı eksiltme
si 15 Myıs 1 39 Pazartesi günü saat 
(on beşte) T B. M. M. İdare heyeti 
odasında p rlıkla yapılacaktır. 

2 - FcnnP evrak T. B. M. M. İda
re Heyetinde ı alınacaktır. 

3 - Keşif bedeli 31994 lira 50 ku
ruştur. 

4 - Eksi t leye girecekler 2399 lira 
62 kuruşluH anka teminat mektubu 
getirecekler ır. 

5 - Faza 1 ğa girecekler 2490 sayı
lı kanunun 2 e 3 cu maddelrinde ya
zılı belgeler e en az yirmi bin liralık 
bu gibi bin· ıc;i y.ıptıklarına dair ve
saik ile birl e pazarlık gün ve saa· 
tında T. B. M. İdare Heyeti oda

arı. (1667) 11685 

4 baş koyun satılacak 
M. M. V. S tın Alma Komisyo

nundan: 
1 - (6) ba keçi ve (4) baş koyun 

satılacaktır. 

2 - Satış nü 18. 5. 939 perşembe 
günü saat 11 edir. 

3 - Keçi koyunları görmek iste-
yen Etlikte rum ve aşı ~vi müdür -
Jüğüne mürac at. 

4 - Talip ihale gün ve saatinde 
M.M.V. satı ılma komisyonuna gel-
meleri. 1 20) 11750 

700 adet yatak çarşafı 

allnaca k 
M. M. \ . Satın Alma Komisyo · 

n undan : 
1 - Nümı 

tak çarşafı ı 
2 - Pazar 

günü saat 1 
3 - Nüm. 

bilir. 

esine göre 700 adet ya
arlıkla alınacaktır. 

,ı 18. 5. 939 perşembe 

le yapılacaktır. 
si komiıı.yonda görüle· 

4 - İstek ıl rin 68 lira 25 kuruş· 
luk ilk temi mektup veya makbuz· 
lariylc belli n ve saatte komisyon· 
da bulunma] r. (1812) 11791 

. 
lstor mütehassısı 

Pencerelerin dışında bulunar 
ISTORların tamir temizleme ve 
yağlama işleri ile yenilerinin mon 
tajları teminatlı olarak yapılır 
Ankara P. kutusu 443 No. ya mü 
caat edilmesi. 1635 

.. 
·'· Levazım Amirliği 

Nakliyat yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - 3020 ton eşya, erzak, ve mal

zeme nakliyesi kapalı zarfla eksiltme 
ye konulmu~tur. . 

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

3 _ Eksiltmesi 15. 5. 939 pazartesi 
günü saat 15 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
_ . bir saat eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Ankara Lv. amir
liği satın alma komisyonuna vermele-
ri. (1567) 11544 

Battaniye alınacak 
Ankara Levazım Amirli~ı Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ordu hastaneleri ihtiyacı için 

2300 A. battaniye K. zarfla eksiltme· 
ye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 19550 lira olup 
muvakkat teminatı 1466 lira 25 kuruş 
tur. 

3 - Eksiltmesi 16. 5. 939 salı günü 
saat 15 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, 
üncü n .ıddelerinde istenilen belgele
riyle birlikte ihale gün ve saatinden 
en geç bir saat eveline kadar teminat 
ve teklif mektuplarını Tophan" • .v. 
amirliği satın ·alma komisyonuna ver 
meleri. 

(1598) 11559 

2 adet arazoz alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alm a Komisyonundan : 
1 - Kor ihtiyacı için iki adet ara

zoz 15 mayıs 939 pazartesi günü saat 
16 da kapalı zarf usuliyle alınacak

tır. 

2 - İki arazozun muhammen bede
li 8966 lira olup iki pey parası 673 li
radır. 

3 - Şartname ve evsafını görmek 
istiycnlcr her gün Çorıu·da kor R-

tın alma komisyonunda görebilirler. 
4 - ıstekliler kanunun ikinci ve 

üçüncü maddelerindeki belgeleriyle 
birlikte belli gün ve saatten bir saat 
evci teklif mektuplarını komisyona 
vermiş bulunmaları. 

(1600) 11560 

Beyaz peynir ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Garnizon birlik ve müessesele

ri ihtiyacı için 23.000 kilo beyaz pey
nir K. Z. eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 10350 lira olup 
muvakkat teminatı 975 lira 75 kuruş
tur. 

3 - Eksiltmesi 25.5.939 perşembe 
günü saat 11 dedir. 

4 -·Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale gün ve saatından en geç 
bir saat eveline kadar teminat ve tek
Jifmektuplarını Ankara LV. amirliği 
satın'9.lma komisyonuna vermeleri. 

1704) 11687 

Sade yağı ahnacak 
Ankara Levazun Amirliği Satın 

Alma K omisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü· 

esscscleri ihtiyacı için 100.000 kilo sa
de yağı kapalı zarfla eksiltmeye ko -
nulmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 100.000 lira olup 
ilk teminatı 6250 liradır. 

3 - Eksiltmesi 25 mayıs 939 per
şembe günü saat ıs dedir. 

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

(1707) 11688 

Muhtelif yangm malzemesi 
almacak 

Anka r a Levazun Amirliğı Sa t m 
A lma Komisyonundan : 

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

2 - Taliplerin 16 Mayıs 931} 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 
ı ,, 6 metrelik merdiven 
3 ,, Yangın söndürme aleti 

(1807) 11778 

Ba ttaniye alınacak 
A nkara Levazım Amirliği Satın 

A lma Komisyonundan : 
~2000 adet battaniye müteahhit nam 

ve hesabına alınacaktır. Açık eksilt -
mesi 25.5.939 perşembe günü saat 15 

de İstanbul Tophanede LV. amirliği 
satın alma komisyonunda yapılacak -
tır. Tahmin bedeli 20000 lira ilk temi
natı 1500 liradır. Şartname ve nümune
si komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
kanuni vesikalariyle beraber belli sa
atte komisyona gelmeleri. (1682) 

11689 

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 

Bir yüksek m ıma r veya 

mühendis alınacak 
Ankara Levazun Amirliğinden: 

1 - Merkezi Afyonda olmak ve as
keri binalar inşaat, tamirat ve sair te· 
sisat proje, keşif ve resimlerini tan · 
zim ve kor. bölgesinde yapılacak inşa 
ata nezaret eylemek üzere bir yüksek 
mimar veya yüksek mühendis hizmete 
alınacaktır. Aylık ücreti 250 liradır. 
Civar garnizonlara muvakkat memu
riyetle gönderilirse kanuna uygun o
larak harcırahı verilir. 

2 - İsteklilerin 1 Temmuz 933 tarih 
ve 161 sayılı ordu emirnamesiyle neş
redilmiş olan 551. No. lı talimatta ya
zılı şartları haiz olmaları lazımdır .. 
Bu talimat askerlik şubelerinde görü
lebilir. 

3 - Bu vazifei'e istekli olanlar her 
cins vesikalarının, diplomalarının, 

bonservislerinin musaddak suretlerini 
fotoğraflı dilekçelerine bağlıyarak bu 
~\t.,.,.., v~...-. ~~v.a hı1lund.ulc-

ları mahallin askerlik şube reisleri va-
sıtasiyle Afyonda askeri satın alma 
komisyonu başkanlığına göndermeli -
dirler. 

4 - İsteklilerin 25. Mayıs 939 tari
hine kadar müracatla bu tekemmül et
miş evraklarını göndermiş bulunmala
rı rica olunur. (1808) 11792 

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

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

Adliye V eki.Jetinden ; 

Ayda 150 lira ücretle ve müsabaka 
ile bir mütercim alınacaktır. Müsaba
ka imtihanı 22. Mayıs 939 pazartesi 
günü saat 15 te vekalette yapılacak -
tır. 

Aranılan vasıflar şunlardır : 
1 - Memurin kanununda yazılı me

murluk evsafını haiz olmak; 
2 -Türkçeden Fransızcaya ve Fran 

sızcadan Türkçeye tercümeden yapı -
lacak imtihanda muvaffak olmak. 

3 - Fransızcadan başka ayrıca İn
gilizce, Almanca ve İtalyanca lisanla
rından birini bilenler ile daktilografı 
bilenler tercih edilir. (1732) 11718 

iç işler Bakanhğı 

Ha rita yaptı nlacak 
D ahiliye Vekale tind en : 

Kırklareli kasabasının (320) hek
tarlık kısmının halihazır haritalarile 
bunu muhat (80) hektarlık kısım ile 
400 hektara varan sahanın yalnız 

1/4000 mikyaslı münhanili hartasının 
yeniden alımı işi kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye çıkarılmştır. 

İşin maktu bedeli (6500) liradır. 
Eksiltme 22 Mayıs 939 Pazartesi 

günü saat 15 de Kırklareli belediye 
dairesinde belediye eksiltme komis· 
yonuda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat (487,5) liradır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada 
Belediyeler İmar Heyetinde ve Kırk
lareli belediyesinden alınabilir. Ek
siltmeye iştirak etmek istiyenlerin 
Belediyeler İmar Heyeti Fen Şefli
ğinden vaktinde iştirak vesikası al
maları ve bu vesikayı teklif mektup
larına koymaları lazımdır. 

Tekliflerin tayin edilen günde sa· 
at 14 de kadar Kırklareli Belediye
sine verilmiş olması veya posta ile 
bu saata kadar gönderilmiş olmaları 
lazımdır. (1636) 11641 

Bayındırlık B. 

Pazarhk usulile eksiltme ilam 
Nafıa Vekaleti Samsun Su l~leri 

8 inci Şube Mühendisliğinden : 
Pazarlığa konulan iş : 
1 - Hamzalı bataklıkları islahı ka

nalları ile Aptal Irmağı islah kanalı 

üzerine yaptırılacak 6 adet Betonar
me köy yolu köprüsünün inşaatıdır. 

Keşif bedeli 35544 lira 77 kuruş olan 
bu iş, 25. 4. 939 tarihinden itibaren bir 
ay müddetle pazarlık suretiyle eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Eksiltme vahidi fiyat üzerin
den ve pazarlık usuliyle yapılacaktır. 

3 - Pazarlık 25. Mayıs 1939 tarihi
r:'e rastlıyan perşembe günü saat 15 de 
Samsun'da Su işleri 8 inci şube mü
hendisliği binasında eksiltme komis
yonu odasında icra edilecektir . . 

4 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 

genel şartnamesi umum su işleri fen
ni şartnamesi, hususi fenni şartname 
ve projesi 180 kuruş mukaL~linde Sam 
sunda Su işleri 8 inci şube mühen
disliğinden alabilirler. 

5 - Pazarlığa girebilmek ıçın is
teklilerin 2665 lira 86 kuruşluk muvak 
kat teminat vermesi ve mümasil işleri 
yaptığını gösterir vesika ibraz etmesi 
ve eksiltmenin yapılacağı günden en 
az 8 gün eve! ellerinde bulunan bütün 
vesikalariyle birlikte ve bir istida ile 
idareye müracaat ederek bu işe mah
sus olmak üzere vesika almaları ve bu 
vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu 
müddet içinde vesika talebinde bulun 
mıyanlar pazarlığa iştirak edemezler. 

(2955/ 1592) 11574 

~- .. · '· Yiİôyetier · 

Kalorifer tesisah yaptmlacak 
Kastamonu Daimi Encümenin

den: 
1 - Kastamonu vilayeti merkezin ~ 

de inşa edilen kırk yataklı Hastane -
nin sıcak sulu kalorifer tesisatı için 
Nafıa vekaletince tanzim edilen umu-
mi ve fenni şartn~'llesine {f0re yapı -
lan (16296) lira 35 kuruşluk evrakı 

keşfiyesine göre yapılması 27. 4. 939 
dan bir ay müddetle pazarlığa konul-

buzunun komisyona gönderilme -
si ve nafıa vekaletince evelce kendile~ 
rine verilmiş müteahhitlik vesikası ile 
ihale günilnden bir hafta eveline ka
dar bulundukları vilayete resmen mü
racaat ederek bu inşaatı yapabilecek
lerine dair alacakları ehliyet vesikası
nın ve 939 yılı T. C. Odasınca tescil 
edilmiş vesikaların ihale gün ve sa
atinden laakal bir saat önce Kastamo
nu nafıa dairesinde toplanacak ko
misyona gelmiş bulunması şarttır. 

5 - Posta ile gönderilecek teklif 
mektuplariyle istenilen vesika ve mak 
buzlar iadeli taahhütlü gonderilmesi 
ve ihale saatine kadar komisyona gel
miş bulunması lazımdır. 

6 - Postaların gecikmesinden dola
yı zamanında gclmiycn teklif mektup 
lan ve evrakı müsbiteler nazarı itiba
re alınmıyarak sahibine ret olunur. 
Bu inşaata dair fazla tafsilat isteyen
ler bir mektupla Kastamonu Nafıa 
müdürlüğünden sorabilecekleri ilan 
olunur. (1565) 11543 

Pa rti ve Halkevi binası 

ya ptı n lacak 
C. H. P. Seyhan il yön kurul Baş

kanlığından: 
1 - Adana - Yeni istasyon arasında 

ve asfalt cadde üzerinde inşa edil · 
mekte olan parti ve halkevi binasının 
(9897) lira (80) kuruş keşif bedelli 
dahili ve harici sıva işleri ve (4151) 
lira (26) kuruş keşif bedelli ahşap 
parke döşeme ve Linolyom ferşi ve 
(6559) lira (51) kuruş keşif bedelli 
muhtelif karo mozayik şap ve döşeme 
işleri açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Bu işlerin eksiltmesi ayrı ayrı 
29. 5. 939 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat (15) te Adana'da C. H. P. 
binasınd ateşckkül edecek komisyon
da yapılacaktır. 

3 - İstekliler bu işlere ait keşif ev
raklarını görmek için parti başkan -
lığına müracaat etmelidir. 

4 - İsteklilerin her iş için ayrı 
keşif tutarlarının % yedibuçuk nis -
betinde muvakkat teminat vermeleri 
ve bu işleri yapmıya iktidarları oldu
ğuna dair yine her iş için ehliyet ve
sikası almak üzere ikinci maddede 
yazılı günden (8) gün evvel vilayet e 
müracaat etmeleri lazımdır. 11702 

sika ile birlikte 29 haziran 1939 tari · 
hinde saat 14 de kadar Denizli beledi· 
ye encümeni reisliğine vermeleri i18JI 
olunur. (1819) 11794 

Elektrik tesisatı 

yaptırılacak 

Denizli Belediye Reisliğin<len ı 

Denizli sehri elektrik tesisatırııO 
41899 lira .66 kuruş keşif bedelli s~ 
ve yapı işlerinin ihalesi 5 Haziran 939 
pazartesi günü saat on beşte Denizli 
Belediye dairesinde belediye encürııe
nince yapılmak iizere kapalı zarfla e~ 
siltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminat miktarı 3142 liri 
48 kuruştur. 

Bu işe ait eksiltme şartnamesi iJe 
bu şartnameye bağlı: 

A - Mukavelename projesi 
B - Keşif cetveli 
C - Proje resimleri 
D - Hususi ve fenni şartname 
(209) kuruş bedel mukabilinde De• 

nizli belediyesinden alınabilir. 
Eksiltmeye girmek isteyenlerin tek 

lif mektuplarını muvakkat teminat 
ile en az sekiz gün evel müracat ede· 
rek Denizli vilayetinden alacakJarl 
müteahhitlik ehliyet vesikası ve Ti • 
caret odasına kayıtlı bulunduğuna da· 
ir vesika ile birlikte 5 Haziran 1939 
tarihinde saat on dörde kadar Deniz · 
li belediye encümeni reisliğine ventle 
!eri ilan olunur. (1818) 11793 

Gazino Ga.raj ve saire 
yaplmlacak 

G. Antep Vakıflar MüdürJii• 
ğünden: 

Kilis vakıflar idaresine ait Cümhıı· 
riyet caddesindeki eski kulüp binası 

arsası üzerine yeniden yaptırılaca~ 
gazino, garaj ve şoför odaları inşaat• 

kapalı zarf usuliyle ve vahidi fiyat e
sas üzerine eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - Bu işin muhammen bedeli 
(17593) lira (53) kuruştur. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname 
ve sair evrakı G. Antep. Vakıflar mV 
düdüğü ile Kilis vakıflar memurlu • 
ğundan parasız olarak alabilirler. 

3 - Eksiltme 25. 5. 939 tarihine mil 
Kalörifer lesisah yaplmlacak sadif pazartesi günü öğleden sonr3 

Afyon Vilayetinden: saat 15 de G. Antep vakıflar müdürliİ 
Afyon şehrinde yapılmakta olan ğünde toplanacak eksiltme komisyo • 

Ali Çetinkaya okulunun (19031) lira nu tarafından yapılacaktır . 
10 kuruş keşif bedelli kalorifer tesi - 4 - Eksiltmeye girebilmek için is· 

muştur. 1- .1A 1A k h tekli1erin aşağıdaki yazılı teminat ve 
2 - İstekliler bu i~e ait evrakı keş- satına l{apı an tenzı at ayı atta gö-·.·-- _ ·-··-~ ·- .c---~ .ft------:-: rülmedi1J~·nge~rezku.. tc~ır;· at a'1;1Jı vesaiki aynı günde saat 14 de komis · 

• ŞC a tfi ta •d 'J"•• avn~" \:c. ;"ıttn t:tı u~ Urdl."'an.-ı,:._\." ve mukavele suretiyle eksiltme şart - r ı .. e · · rı~ en ı aren ır 
dd 1 1 - k A - 2490 sayılı kanun ahkamın8 namesinin Ankara, İstanbul ve Kas - ay mu ete pazar ıga onulmuştur .. 

1 P A uygun olarak 1319 lira 51 kurus mu • 
tamonu nafıa müdürlüklerinde göre - - azarlık vilayet daimi encüme- ~ 

ni huzurunda ve gelecek 16 mayıs 939 vakkat teminat. bilirler. 
3 - İhalesi 22 mayıs 939 pazartesi 

günü saat onda Kas~amonu daimt e_n
cümeni tarafından yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
yüzde yedi buçuk teminatı olan 
(1222) lira 23 kuruşluk verilecek te -
minatın 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine göre Kastamonu da
imi encümeni namına her hangi Zira
at bankasına yatırılarak makbuzunun 
Kastamonu vilayetine gönderilmesi 
ve bu işi yapabileceğine dair ihale 
gününden bir hafta evel bulundukları 
vilayete müracaat ederek alacakları 
ehliyet vesikasiyle 939 senesi sicilli 
ticarette kayıtlı olduğun dair vesi -
kanın ihale saatinden la akal bir saat 
evci Kastamonu daimi: encümenine 
gönderilmesi şarttır. 

5 - Posta ile gönderilecek teklif 
mektuplariyle vesikalar iadeli taah -
hütlü olması ve ihale saatine kadar 
komisyona gelmiş bulunması ~.ı.rttır. 

Postaların gecikmesinden dolay· za
manında gelmiyen teklif •. !ktupla
rı nazarı itibare alınmaz. Bu hususa 
dair fazla tafsilat isteyenler bii- mek
tupla Kastamonu daimi encümeı · ' -
den sorabilecekleri ilan olunur. 

(1622) 11616 

Muhtelif inıaat münakasası 
Kastamonu Nafıa Müdürlüğün -

den: 
1 - Kastamonu vilayet merkezin

de projeleri mucibince inşa edilmek
te olan Adliye binasının Mayıs 939 ta
rihine kadar bitecek olan betonarme 
temel inşaatını müteakip kargir dıvar 
ve çatı aksamına ait tanzim edilen 
.26193. lira .26. kuruşluk evrakı keşfi
yesine göre yapılacak bu inşaat kapa
lı zarf usuliyle ve bir ay müddetle ek
siltmeye konulmuş ve müddeti içinde 
talip çıkmadığından .2490. sayılı ka
nunun 40 ıncı maddesi mucibince ve 
komisyonu karariyle tekrar bir ay 
müddetle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - İhalesi 20 Mayıs 939 cumartesi 
günü saat 11 de Kastamonuda Nafıa 
dairesinde toplanacak eksiltme komis 
yonu tarafından yapılacaktır. 

3 - Bu kısma ait inşaat 940 senesi 
15 Mayısta ikmal edilmiş bulunacak
tır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için % 
7,5 dan 1964 lira 50 kuruşluk verilecek 
teminatın 2490 sayılı kanunun 16 - 17. 
inci maddelerine göre eksiltme komis 
yonu namına Kastamonu nafıa mü
dürlüğü adresine her hangi bir Zira
at bankası veznesine yatırılarak mak-

salı günü saat 15 de icra olunacaktır. B - Bu kanunun tayin ettiği vesi• 
kalar. O gün ihale olunmadığı takdirde 23 

mayıs salı günü yine pazarlık yapıla- 5 - Mektup ile bu işe girmek iste· 
caktır. yenler mektupları iadeli taahhütlü o· 

2 - Muvakkat teminat 1427 lira 33 larak göndermesi lazımdır. 
kuruştur. 6 - Bu iş hakkında fazla izahat al· 

3 - Bu işe ait evrak Nafıa müdür- mak isteyenlerin G. Antep ve KiliS 
lüğünden 1 liı:a bedel mukabilinde a- vakıflar idaresine müracaat etmeleri 

iktiza eder. lınabilir. Veya görülebilir. 
4 - İsteklileı.· muayyım günden se- ____ G_._A_n_t_ep_v_a_k_ı_f_la_r_m_u_· d_u_· r_ü_!.--

kiz gün evel viHiyct makamına müra
caatla almış oldukları ehliyet vesika
sı, ticaret odası kayıt varakası temi -
natlarını hamil olarak muayyc-n gün 
ve saatte encümene müracaatları ilan 
olunur. (3277 /1792) 11789 

Pazarlık ilônı 
Eskişehir 

d en : 
Nafia Müdürlüğün-

4. 5. 939 tarihinde kapalı zarf usu -
liyle eksiltmeye çıkarılıp talibi zuhur 
etmiyen Sarıköy - Mıhalıççık yolunun 
13 f 293 - 15 1 803 kilometreleri ara
sında 1644.40 lira keşif bedelli şose e
saslı tamiratı 2490 sayılı kanunun 40 
ıncı maddesine tevfikan ve evelce i
lan edilen şerait dairesinde pazarlığa 
çıkarılmıştır. İsteklilerin şartnamede 
yazılı vesikaları hamilen vilayet dai -
mi encümenine müracaatları. (1833) 

11752 

Hidro Elektrik tesisatı 

yatırılacak 
D en izli Belediye Reisliğinden : 
Denizli şehri Hidro elektrik tesisati 

nın 127849 lira keşif be-..lelli Cebri bo
ru, makineler, yüksek tevettür havai 
hat ve şehir dahili şebekesi işi ihale
si 26 Haziran 1939 pazartesi günü sa
at on beşte Denizli belediye dairesin
de belediye encümenince yapılmak ü
zere kapalı zarfla eksiltmeye kon . 
muştur. 

Muvakkat teminat miktarı 9588 lira 
67 kuruştur. 

Bu işe ait eksiltme şartnamesi ile 
bu şartnameye bağlı; 

A - Mukavelename projesi, 
B - Keşif cetveli, 
C - Proje resimleri, 
D - Fenni şartname. 
(639) kuruş bedel mukabilinde De .. 

nizli belediyesinden alınabilir. 
Eksiltmeye girmek isteyenlerin tek 

lif mektuplarını muvakkat teminat ile 
en az sekiz gün evel müracaat ederek 
Denizli vilayetinden alacakları müte
ahhitlik ehliyet vesikası ve Ticaret 
odasına kayıtlı bulunduğuna dair ve-
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Hava· Kurumu::·-·· 
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Bak1r ve pirinç malzemesi 
eksiltmesi 

Türkkuşu Genel Direktörlüğün
den : 

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

2 - Malze~enin muhammen bedeli 
(2400) ve muvakkat teminat (180) li
raya çıkarılmıştır. 

3 - Diğer şartlar önceki gibidir. 
4 - Daha fazla bilgi almak isteyen• 

ler Tk. satınalma amirliğine başvura• 
bilirler. ı 726 

Bakfr tel alınacak 
Türkku~u Genel Direktörlüğün• 

den : 
1) Telefon hattı için 3 m/m li1' 

(5900 Kg.) bakır tele ihtiyacımız var• 
dır. . 

2) Muhammen bedeli (5560) L. ve 
muvakkat teminatı (417) liradır. 

3) İhale 22. 5. 939 Pazartesi saat 
15,30 da kapalı zarf usuliyle yapıla• 
caktır. 

4) İdari şartnamesi isteyenlere 
her gün Türkkuşu satın alma amirli• 
ğinden verilir. Fenni şartnamesi Dev· 
Jet Posta T. T. İdaresinin şartname· 
sidir. 

5) İsteklilerin artırma - eksiltme 
kanununda yazılı sartlara uyg11n o· 
!arak kapatılmış zarflarını yazılı gün• 
de saat 14,30 a kadar Tk. Satınalma 
Amirliğine vermis olmaları ilan olu· 
nur. 1650 
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Kiralık : 

Kiralık daire - Yenişehir bakan· 
lıklar doğusunda akay ~sokak Fethi 
B. köşkü ilerisinde 3 oda 1 hol ban -
yo, Tel: 1452 A. Kaplan'a 1582 

Acele kiralık apartman - İsmet! • 
nönü caddesi sondurak 28 numaralı 
apartmanda beş büyük oda bir küçük 
oda bir hol ayrıca iki hizmetçi odası 
garaj daimi sıcak su kalorifer parke 
bütün konforu haiz 1596 

. Kiralık - Mobilyalı oda, 15 lira, 
aıle nezdinde, Bayan için, Sıhiye kar
şısı İlkiz sokak No. 20 Mahir Ap. da-
ire 5 1608 

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

Telefon: 2655 1656 

Kiralık daire - 4 oda 1 hol 2 bal
kon 1 mutbak banyo elektrik hava· 
gazı. 55 lira Yenişehir Devlet Şurası 
arkası Yiş sokak No. 23 Basri Bey 
Ap. 2. Kat. 1658 

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

1659 

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

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

Kiralık oda - Bir Bayan için aile 
Yanında 15 liraya bir oda kiralıktır. 
!şıklar caddesi Yüksek Apartman dai
re No. 12 • Kapıcıya müracaat. 1669 

Kiralık daire - Bakanlıklara karşı. 
Karanfil ve Bilge sokağı kösesi. Ze
min kat. 4 oda. Elektrik, su havagazı: 
Banyo. 40 lira. Kapıcıya müracaat. 

• 1686 

Ehven fiyatla devren kiralık - Ka
loriferli sıcak sulu 3 oda bir hol izbe
de sandık odası. Menek§e S. 4 Kapıcı-
ya. 1694 

Kiralık ocıa - z vestiyer geniş ta· 
tas dahil kalorifer yaz kış her gün 
ııcak su tam konfor. Yenişehir Ata
türk bulvarı Yenige Ap. No. 9 1709 

Yazlık kiralık - Yazı İstanbul'da 
geçireceklere 6 aylık kiralık apart -
man. Maçka: Maçka palas apartmanı 
ikinci kapı No. 6 Kapıcı Hasana mü-
racaat. 1711 

Kiralık oda - Bol güneşli, büyük, 
muşambalı aile nezdinde mobilyalı, 
mobilyasız Yenişehir, Ölçerler sokak 
No. 2 birinci kata müracaat. 1716 

Kiralık - Vekaletlere üç dakika, 
alt kat, üç oda bir hol ve teferrüatı, 
su parası dahil 40 lira. Yenişehir, Ha
vuzbaşı İzmir caddesi No. 30 Telefon 
3002 1724 

Acele kiralık - Alman sefareti kar 
tısında 61 No. 3 oda, mutfak, banyo, 
ıu ve elektrikli hanenin üst katı ace
le kiralıktır. Yanındaki hanede Zeh -
ra'ya müracaat. 1717 

18 liraya bodrum katı - Müstakil 
antre, bol ziya, bir oda, hol, ve su. De
mirtepe karşısında Ayla sokak Ruşe -
ni B. Ap. Daire 7 Müracaat. 1728 

J 
Kiralık - Yenişehir Çağatay sokak 

"I • B müstakil iki oda mutbak ve sa
ire su elektrik yaz için uygun fiyatla 
kiralık. 1738 

Kiralık kat - İstanbul Nişantaş 
Emlak cad. 8-18 No. Yaz mevsimi için 
ınobilyalı 3 oda, Banyo, sıcak su, u -
tuz fiyat. Ankara Tel: 3841 müracaat. 

1740 

Kiralık bağ - Büyük Esette iki 
evli iyi sulu havuzlu bağ ve meyvah 
ğı ttıuhtevi bağ kiralıktır. Taliplerin 
merkez eczanes: baş vurmaları. 

174 

Kıralık - Kavaklıdere Macar se • 
fareti karşısında köprü ucunda Bakan 
lıklara on dakika mesafede 83 "ll' •a
ralı apartmanda manzarası latif ve her 
konforu olan 3 - 4 odalı daire kiralık-
br. 1747 

Acele devren kiralık - Etfaiye mey 
danı Oper Apartmanı No. 3. Üç oda, 
hol, bütün konforu ha,:. lçindekil<!re 
müracaat. 1748 

iş verenler : -
Aranıyor - İki kişilik bir aile için 

alafranga yemek pişirmesini bilen bir 
kadın hizmetçi aranıyor. Taliplerin 
Ulusta Haydar Pinyala müracaatları. 

1699 
Mütercim aranıyor - Daimi çalış-

Küçük ilôn şartları 
Dört satırhk küçük ilanlardan; 

Bir defa için 30 Kuruı 
İki defa için 50 Kuruı 
Üç defa için 70 Kuruş 

Dört defa için 80 Kur111 
Devamlı küçük ilanlardan her de
fası için 10 kuruş alınır. Meseli 10 
defa neşredilecek bir ilan için, 140 
kuruş alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak üzere her satır, kelime arala
rındaki boşluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir küçük ilin 
120 harften ibaret olmalıdır • 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine aynca on kuruş alı
nır. 

Küçük ilinlarm 120 harfi geçme
mesi lazımdır. Bu miTttan geçen i-
1.inlar aynca pul tarifesine tibidir. 

Almancadan - Türkçeye tercüme et -
meğe muktedir iyi almanca bilen bir 
mütercim aranıyor. Tercümei hal ve 
istenilen maaş miktariyle Ulus'da A. 
H. K. rumuzuna müracaat. 1719 

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

yor. Posta kutusu 382 ye müracaat. 
1706 

Satllık : 

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

1575 
Satılık arsa - Yenişehir, Sıhat ve

kaleti karşısı, llkiz caddesi, merkezi 
noktada üç kat apartmanlık arsa, ada 
1149, parsel 23, Telefon: 3563 1576 

Satılık kahve - Bankalar 
Çiçinyurt sokağındaki kahve 
ler azimet dolayısiyle müsait 
yatla devren satılıktır. 

caddesi 
Bent -
bir fi -

1577 

Satllık - Dükkanlarla apartman, 
gazino ve lokantasiyle otel veya res
mi: daire yapmıya elverişli Ankara 
Yenişehirde 8 asfalt yolunun birleşti
ği en mutena yerde 35 metre cepheli 
920 metre murabbaı arsa satılıktır. 

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

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

Satılık hane - Fransız sefareti kar
şısında ayrı inşata müsait 1300 metre 
arsa iki katta 9 odalı evi ile beraber. 
8000 lira. Tel :5843 1594 

Acele satılık - Cebeci'de hastane 
arkasında Elmadağ caddesi üstünde 
5 dönüm bağ ev vr ahıriyle ucuz be -
delle. Tel. 2406 Bayram caddesi No: 1 

1600 

Satılık arsa - Yenişehir Sıhiye ve -
kaleti yanında sağlık sokak 490 .M. 
acele satılık. Tel: 1449 1601 

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

Satılık hane - Cebeci Attilla Cad. 
Dörtyol otobüs durağında kargir iki 
kat 10 numaralı hane satılıktır. Sahi
bine müracaat. 

Özbey mahal!esi Pil~v oğlu 
sokak No. 24 1664 

Satılık otomobil - Opel marka 
938 model küçük tip otomobil satılık
tır. Bahçeli evler No. 8 müracaat. 

1665 

Satılık arsa - Şurayi Devlet itti
salinde bahçeye nazır, önü ve arkası 
yol kıymetli bir arsa. 2988 telefon 
numarasına müracaat. 1671 

3atılık hisse - Küçük evler yapı 

kooperatifinden bir hisse satılıktır. 

Şeraiti anlamak istiyenlerin 3714 nu -
maraya telefo netmeleri. 1676 

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

Acele satılık ev - Cebeciye nazır 
kale önünde 2 daireli 9 odalı bahçeli 
havuzlu konforlu kargir Tel: 2406 
Bayram caddesi No. 1 1685 

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

1691 

Satılık - 45 beygir Lans traktörü 
ve pulluğu, 10 beygir dizel motörü, 
taş kırma makinesi ayrı ayrı satılık -
tır. Ankara posta kutusu 110 Tel. 
2406 1710 

Satılık arsa - Balık pazarı asfalt 
üzerinde kuyumcular sırasında Tele-
fon: 3130 1712 

Satılık ev - Dumlupınar mahallesi 

ULUS 
• 
tılıktır. 3 oda, mutfak, hala, bahçe, o
dunluk ve saireyi havidir. İçindekile-
re müracaat. 1713 

Satılık ev - Hamamönünde iki kat 
lı 5 odalı, iki bölük, bahçeli 3500 lira· 
ya. Telefon: 3130 ı 714 

Satılık - Yapılmakta olan küçük 
evler yapı kooperatifi hisselerinden 
satılık hisse vardır. Tel: 2406 Bay • 
ram caddesi N o. 1 1720 

Satılık kagir yeni ev - lncesu'da 
620 metre arasalı üçer odah iki daire, 
mükemmel nezaretli ucuz fiyat. Tel: 
3130 1729 

Satılık apartman - Balık pazarı ci
varında Korucular sokağında 4 daireli 
yanına ilave yapılır arsalı uygun be
delle Tel 2406 Bayram C. No. 1 1733 

Aranıyor : 
Aranıyor - Bahçeli evlerden ev 

alınmak isteniyor devretmek istiyen
ler tip numarasını ve şeraitini posta 
kutusu 52 ye bildirmeleri. 1580 

Aranıyor - Çocuklarını BERLİN
DE emin nezaret ve ihtimam altında 
okutmak istiyenlere Berlinde gayet 
namuslu, hayatı hususiyede Almanca 
konuşur ilmi bir türk doktorunun ai
lesi nezdine alır. Ankara'da Adliye 
caddesi Altansokakta avukat Bahane 
müracaat. 1661 

Otomobil aranıyor - Az kullanıl -
mış hususi bir otomobil alınacaktır. 

Her giln saat (14) den sonra, Telefon 
3509 numaraya müracaat. 1697 

iş arayanlar: 
Mürebbiyelik aranıyor - Fransızca 

ve Almanca bilen bir Alman bayanı 

birinci sınıf aile nezdinde çocuk mü
rebbiyeliği arıyor. Ulus'ta E. F. ru -
muzuna müracaat. 1673 

Fransuca bilen muhabere memuru aramyor 
Mühim bir müessesenin Şarki Anadolu' da §İmendifer 

güzergahında bulunan İşletme idaresi için ~r~nsızcaya mü
kemmelen vakıf bir muhabere memuruna ıhtıyaç vardır. 

Talip olanlar muhtasar terc.ümei halleıjni ve itsedikleri 
aylık ücret miktarını gösterir bir mektupla (Ankara - Pos
ta kutusu 498) adresine müracaat etmelidir. 1700 

Fotoğraf malzemesi alınacak 
Emniyet Umum Müdürlüğünden : 

Miktarı Beheri Tutarı 
Cinsi Markası Eb'adı Düzine Kilo kuruş Li. K. 

----
Fotoğraf camı .. ., 

.. .. 
" .. 
,, ,, 

Fotoğraf kağıdı 

Kontaks filmi ı"~ 
Ağfa filmi 
Metot 
Hidrokinon 

Havf 9x12 

.. 6x 9 

., 4x 6 
,, 13xl8 

.. 18x24 
Ağfa 18x24 

9xl2 

340 
180 
100 
30 
20 

300 
10 

Paket 
Adet 
Paket 
Kilo 
,, 

100 
50 
45 

200 
420 
325 

80 
135 

1000 
750 

340 
90 
45 
45 
84 

975 
8 
4 5 

100 
90 

Sülfit de sut 
Karbunat depotas 
Hiposülfit 

3 
10 
12 
69 ,, 60 41 40 

Bisülfit 
Brümer depotas 
Amonyak 
Asit asetik 
İspirto (saf) 
Siyan ur 
Süblüme 

105 
135 

t, 8/ 250 
1/ 750 
1 
2 
1 
0/ 5 
0/ 250 

.. 

,, 
.. 1 ,, ı 

1 
l 

130 136 50 
30 40 50 

125 10 35 
300 5 25 
140 1 40 
75 1 50 

125 1 25 
300 1 25 

1000 2 50 
----

Yekfin 2037 95 
Yukarda cins; miktar ve muhammen bedelleri yazılı fotoğraf malzemesi 

26-5-939 tarihine müsadif cuma günü saat 15 te açık eksiltme ile münakasa
ya konulmuştur. 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin 133 lira 25 kuruş muvakkat teminat mak
buz veya Banka mektubu ve 2490 sayılı kanunun 2-3-cü maddelerinde yazılı 
belgelerle birlikte tayin edilen gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

(1749) 11726 

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

odalı tam konforlu bir daire kiralıktır. Telefon: 2305 

, ...................... ._ ______ __ 
Dudaklarımı İ(in: Y enileroeye lüzum kalmadan bütün gün 

dayanan büyük Fransız markası 

R U J '' G U 1 TA R E,, 
Serbestçe yiyiniz, içiniz, banyo alınız, öpünüz, RUJ GUl
T ARE silinmez ve dudaklardan iz vermez. Tecrübe ediniz 
başka ruj kullanınıyacaksınız. Ufak tübü 35 Krş. Büyük 
tübü 100 Krş. Lüks tübü 200 Krş. Reıanjlar 70 ve 125 Krş. 

Ankara Satıı yeri: ŞARK MERKEZ ECZA T. A. Ş. Ana-
fartalar caddesi. 7042 
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Polis 
Keten kumaş ahnacak 
Eınniyet Umum Müdürlüğünden: 

1 - Elde mevcut numunesine ve 

şartnamesinde yazılı vasıfları dairesin 

de zabıta memurları için azı 4500 ço
ğu 4700 metre yazlık elbiselik krem 
renkte keten kuma§ kapalı zarf usu • 
liyle 26. 5. 939 cuma günü saat 11 de 

münakasaya konmuştur. 
2 - Beher metrosuna 108 kuruş fi. 

yat biçilen kumaşa ait nümuneyi gör

mek ve şartnameyi almak isteyenle -

rin umum müdürlük satın komisyonu

na müracaatları . 
3 - Eksiltmeye girmek isteyenle • 

rin 384 lira 75 kuruş teminat makbuz 
veya banka mektubunu muhtevi teklif 
mektuplarını ve 2490 sayılı kanunun 
2 - 3 üncü maddelerinde yazılı belge
lerle birlikte eksiltme günü saat 10 a 
kadar komisyona teslim etmeleri. 

(1731) 11717 

Dr. SITKI FIRAT 
birinci G Ö Z hastalıkları 
sınıf müt.l'hassıaı 
İstanbul Haydarpaşa Hasta.fesi sabı~ 
göz mütehasusr ve Gü!hane Hastanesı 
sabık göz baş muavini. Muayene: sa
bah: 9 dan 19 a kadar. Belediye sırası 
Talas Ap. kat: 1 1573 

TJ: 3592 

Bankalar 

T. C. Ziraat Bankası 

Nalhhan ~jansı 
tarafından 

Merkezi Nallıhan kaza-sına 
bağlı Eymür köyünde bulunan 
237 Nolu Eymür T.K. Koopera.ti
finin 2.3.938 tarihinde toplanan 
umumi heyetinde mezkur tirke
tin 251 Nolu merkez kooperati-
fine ilhakı suretiyle birletmesine 
karar verilmiş ve bu karar lktı
sat Vekaletiyle T.C. Ziraat Ban· 
kası Umum Müdürlüğü taraf m • 
dan tasdik edilmiı olmasına bi
naen Ticaret kanununun 461 in
ci maddesinin dördüncü fıkrası 
mucibince infisah ettiği keyfiye
tin T.C. Ziraat Bankası Nallıhan 
Ajansı tarafından 16-3-939 tari
hinde Nallıhan Noterine bildiri
lerek aynı zamanda Ulus gazete
sinin 19-3-939 tarihli ve 6330 No
lu nüshasında ilan edildiği ve 
emri idarenin ticaret kanununun 
461 nci maddesi mucibince mer· 
kez kooperatifine intikal eyledi
ği ve tasfiye muamelatının Yö
netim kurulu tarafından yapıla
cağı T. K. kooperatifleri ana mu
kavelenamesinin 72 ve 74 üncü 
maddeleri·ne tevfikan ilan olu-
nur. 1625 ,, ..................................... .... 

Süt makineleri 
1939 Modelleri gelmiştir 

Dünyanın en sağlam ve en ucuz 

MİELE 
SÜT MAKİNELERİ 

Paslanmaz, lekelenmez ve bozul
maz. Yedek aksamı daima mev

cuttur. Anadoluda acente 
aranmaktadır. 

SATIŞ YERLERİ: . 
Ankara M. Nedim lrengün 

Ankara 
Adana 
Konya 
Ceyhan 
Gazianteb 
Erzurum 
Polatlı 

Yusuf Esen demir ve oğulları 
Ömer Başeğmez 
Mehmet, Şükrü, Necati Kaşıkçı 
Said Akma·n 
Mustafa oğlu M. Şakir Özteker 
Neş' et Solakoğlu . 
Süleyman Uzgenecı 
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Ankara telef on abonelerine 
Yeni neşredilecek 1939 telefon rehberine (rekalm, ilan) koy

durmak ve adreslerini iki veya daha ziyade harflerde ve yahut 
(meslekler) kısmında aynca dercettirmek istiyenler telefon mü
dürlüğü abonman muameleleri bürosuna müracaat edebilirler. 

(1795) 11779 

Türk köylüsü 
En dayanıkh, halis yünden 
yapılmış elbiseleri yahnız 

SÜMER BANK 
Yerli Mallar Pazarlar11nda 

bulacaksın 

Takımı 569 kurustur • 
• ..:> 

1624 

AZ SARFiYAT 

BOL IŞIK 

LUM 

LUMA 

ULUS 

•111111111111111111111111 i N G İ L İ Z K A S A L A R l ııııııııııııııııı1111111• 
= ---------

--------------------
--------------
------= ~ - ' 

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

John Tam Ltd. - Kasaları 
--------

Her türlü tehlikeye 

dayanıkh bir kosa 

Her nevi kasalar -
Gece kasaları 

------------
Bankalar ve finans müesseseleri için emniyetli§ 
çelik hazine daireleri tesisi ~ 

Muhnik gaz sığınoklan kapıları r . 
! ' 

----~,,.......,,.,.....,,,, ~~.,,,,"'"-,.,,.,,...,.,.· = -

----------

--
§ Türkiye Umum Vekili: --Hazine dairesi kapısı ( 25 tonluk ) ---- ---- [İngiltere' de şimdiye kadar bundan büyük yapılmamıştır] ---- -----------

---11 T İ TAŞ /1 ticaret Türk Anonim Şirketi ---------- Ankara: Koçak Han - Ulus Meydanı P. K. 196. Telef: 2305 - 2338. T elg. TITAŞ. 4 =: 
İstanbul: Taş Han-Bahçekapı P. K. 448. Telef: 23247- 23271. Telg. T1TAŞ. 1741 =: 

i.11111111111111ıiı11111111ı1111111111111111111111111111111111111mımı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 İu ı ı ıj 
--

.:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL!:. -- . = Lt~C wnc•'Un\ıl 9 11\9\ow- ........ t-yo• ~ - -
AMPULLERİNİ :: Türkkuşu Genel Direktörlüğünden : --- Yemeklerini memleketin en şık, kibar lokantasında ye

mek istiyenler hep orada toplanıyor. 

T.OPTA PERAKEN.DE 

UMUMİ SATIŞ YERi 

KOÇ TİCARET T. A. $. 

-
§ Türkkuşu teşkilatında, motörlü ve motörsüz tayyareler :E 
:E üzerinde öğretmen olarak çalışmak maksadiyle yetiştiri- §§ 
:= lecek lise mezunu gençlere ihtiyaç vardır. = 
=: Aranılan belli başlı şartlar şunlardır: = -_ 1 -Türk soyundan olmak, _ = 2 - İyi hal ve şöhret sahibi bulunmak, . = 
5 3 - Sağlık durumu tayyareciliğe elverişli olmak, 5 
:E 4 - Boyu 18 yaşında olanların 1.60 dan, 20 yaşında o- §§ 
:= lanların da 1.63 den aşağı olmamak, = 
=: 5 - Lise mezunu olmak. =: -= En az 18 en çok 20 yaşında olmak. 

Gazinonun tarasları, güzel tarhedilmiş havadar bahçesi 
de açılmış ve fevkalade döşenmİ§tir. 

Nefis ve ucuz yemek, mükemmel servis 
Maestra Darvaı'in idaresindeki güzel Orkestra 

Her cumartesi akşamı "Dine Dansan,, 
Müessesenin Direktörlüğünü Osman Sencer deruhte etmiştir 

ULUS MEYDANI - .. ANKARA 
= 1stekli1erin 15 haziran 1939 tarihine kadar müracaat =: 
:E clmd~Uz~&~Bu~rili~n~maMhhlmu~~duy~::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
§§ pılarak İnönü kampına sevkolunacaklar ve orada muvaf- :E lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll• 
:E fakiyet gösterenler kabul edilecektir. :E = ~ 
:E Daha fazla malfunat almak istiyenlerin Türkkuşu şube- :E _ -

Yüksek mühendis ve Fen memuru aranıyor = lerine müracaat etmeleri ilan olunur. 1437 := = AN KARA PALAS 
~ı 111m11111111111111111111111111111111111111111111111111111111ı11111mı1111fF ~ 

----
Toprak Mah u lleri Ofis.inden: 

Memleketin m htelif mıntakalarında yaptırılacak olan inşaata nezaret 

etmek üzere bir y sek Mühendis ve sondaj ile zemin mukavemet tecrübe-

si işlerinde istihd edilmek üzere tecrübeli iki fen memuru alınacaktır. 

İsteklilerin ve i alariyle Toprak Mahsulleri Ofisine ya şahsen ve ya

hut yazı ile 20-5-9 tarihine kadar müracaat etmeleri ve çalışma şartlarını 

bildirmeleri ilan < 1 nur. 1690 

Yali hesap ve teksir 
makinelerinizi 

Daktilo Kursu tamir bürosuna ta
mir ettiriniz. Memurlar Kooperatifi 
üstünde kat 1 Tel: 3714 1707 

U L U S - 20. inci yıl. - No:6385 
..aıııııııııııııııııı ııı ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. _ : İmtiyaz sahibi 

: B A H M A K L 1 L A R ı N A : Nurettin K&mil SUNER § Ç E E R : Umumi neşriyatı idare 'eden 

: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• 5 Yazı İşleri MüdürU -- • : Mümtaz Faik FENiK -------- SU HER ŞEYE HAYAT VERiR -: E ULUS Basımevi AN KARA 
5 Matbaa müdürü ı Ali Rıza BASKAN 

§ ~~·=================~ -------- Siz de bahçenize hayal vermek için, sulama iıinde, Ancak ----- ::: -- -

~ BUGÜN DANSLI ÇAYDA 
----------------

MEŞHUR SANATKAR 

BAYAN SAFİYE 

-------------
-----------= SALONUMUZDA BÜYÜK BİR : - -- = 

~ KONSER VERECEKTİR = - -
i.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.İi 

-------- Ç TİCARET TÜRK A. Ş. -------- YENi SİNEMALAR sus -------------------------------

Mağazalarından tedarik edebileceğiniz 
FENNf 

SAGLAM 
AVRUPA 

HORTUM 
ve H O R T U M U C L A R 1 N I K U L L A N 1 N I Z. 

Bahçe levazım çeşitlerimizi mutlaka görünüz 

--------------------------.. ---
~ Fıskıyeler, Bahçe ve kümes telleri ve saire _ - -

----
~ KOÇ TİCARET TÜRK A. ŞİRKETİ ~ - -§ ULUS meydanı - Ankara 1142 E 
.. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr"' 

BU GÜN BU GECE 

Ayaklarına bütün gönülleri takan, 
neşe'lerine bütün hayatları bağlı

yan ve danslariyle cihanı çıldırtan 
ve kanatlı çift adım taşıyan 

Fred Astaire - Ginger Rogera 
in en son şaheserleri 

UÇAN VALSLAR 
Seanslar : 

10 ve 12 de ucuz matineler 
öğleden sonra 

14,45 - 16,45 - 18,45 - Gece 21 de 

HALK 
BU GECE 

Mevsimin en muazzam ve en 
heyecanlı sergüzeşt filmi 

ATEŞ ÇEMBERİ 
Baş Rolde Carol Lombard 

Gündüz 10 ve 12,25 de ucuz mati
nelerde ve öğleden sonra 14,50 -
17,15 ve 18,15 de iki film birden 
1 - Çöl kızı Cemile Türkçe sözlü 
2 - Kovboy kızlar 

BU GÜN BU GECE 

İki büyük film birden 

1 -Lorel-Hardi Faka basmaz 
Türkçe sözlü 

2 - Kitaralar (atarken 
Baş Rollerde: TİNO ROSSİ 

Seanslar: 

10 ve 12 de ucuz matineler 
öğleden sonra 

14 • 16 - 18 ve Gece 20.30 da 

ooc~i'S'i:adaVa=r;~~e = ~~~~aİ~r~J: :: jutır REYEsaİkı;la~ \~~i~ili~ :de~~~: :Ji;~: = =>=-= : = = = = = G 

Aynca: Her akşam varyete programında: Akrobat Yıldızlar ROSİTA veALEXENDRE fevkalade numaralar 


