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Deklarasyon 
etrafında 

akisler 
F. R. ATAY 

Türk • İngiliz müşterek dekla
Yasyonunun her tarafta derin bir 
akis bırakacağına şüphe yoktu. 
Şimdiye kadar aldığımız matbu
at hulasalarına bakılrrsa, dekla~ 
raayon, müspet veya menfi, fa -
kat her tarafta derin bir ehemi
yetle karşılanmıştır. Londra ve 
Paris gazetelerinden birçoğu 
kendi tehirlerine Rusya ve Bal
kanlar hakkında iki temenni 
de ilave etmektedirler. Türkiye· 
Yl SUih Cepnesınae DU kadar ıuc• 

Musolini bir nutuk verdi 

Almanya'yı tutuyor 
ve demokrasilere 

şiddetle hücum ediyor 
MUSOLİNİ DİYOR Kİ: 

Tabancalar sisteminden sonra 
garantiler sistemi de yıkılacak 

T ... :. ..... , ı.A ...... - Muaolini saat 10.30 da hususi trenle müke1· 
lef bir tekilde süslenmit olan Portanova gelmit ve batta Kont Cle 
Turin olduğu halde mahalli yüksek memurlar tarafından karşı
lanmıştır. 

Kont de Turin, Musolini'yi mumaileyhin 1923 ve 1932 senele -
rinde ziyaret ettiği T orino şehri·nin ilk selamını iblağ etuıİ§tİr. 

Musolini'nin refakatinde nazırlar -
dan "Statace", "Alfieri" olduğu halde 
ihtiram kıtasını ve dün Torino'ya ge
len 120 silahşoru teftiş ettikten sonra 
şehrin meydanına gelmiş ve büyük bir 
halk kütlesi tarafından şiddetle alkış· 
lanmıştır. 

Türk - İngiliz anlaşmasından sonra 
• 

lngiltere 
anlaşma 

Sovyetler Birliği ile 
yapmak arzusunda 

İngiliz 
şiddetle 

gazeteleri 
müdafaa 

bu fikri 
ediyorlar 

Londra, 14 a.a. - Pazar gazeteleri İngiliz - türk anlaşmasından dolayı 
müttehiden memnuniyet göstermekte ve Türkiye'nin taarruza karşı 
nıukavemetteki hayati ehemiyetini bilhassa kaydetmektedirler. 

Observer gazetesinde Garvin diyor ki : 
"Emniyet meselesinde mutlak mütekabillik esası üzerine sovyet teş -

riki mesaisini temin etmemek delilik olur. 
İngiliz hükümetinin de Paris ve Moskova gibi bu hakikati teslim etti -

ğini zannediyoruz. 
Zorluklar, asklıselim sayesinde yenilmelidir. 
Sunday Times diyor ki : 

,,-·-------------"' ' / "Avrupa'yı iki ideoloj it. kampa ayı-
, racak ve İngiltere ile Portekiz, !span -

H h 1 

ya ve Polonya değilse bile Yugoslavya ava ce itlerini arasındaki münasebetlere tesir edebi -
t lecek olan kati bir ittifak müstesna ol· Londra'ya davet edileceği 

mak üzere, her türlü sovyet teklifi bildirilen B. Molotof 

bugün anacağız i:ı:~:~~~:. en büyük sempati ile karşı-r--
İngiltere Mosyova ile bir anıa~ma _IS• • kabinesi 

islif a elli 
Bugün, hava şehitlerimizi anma 
günüdür. Türk Hava Kurumu 
Ankara §Ubesi bu münasebetle 
bir ihtifal programı hazulamıştır. 

·Merasim Ulus meydanındadır. 

Tören saat I I de atılacak bir top-
la başlıyacaktır. Top atılır atıl- 1 

maz merasim yerindeki sancak 
ve resmi yapılardaki bayraklar 
yarıya indirilecektir. Bu anda, 
merasim yerinde bulunacak ku
mandanlar dikkat kumandası ve-

recekler, kıtalar ve mektepliler 
se1'm duracaklardır. Yarım da
kika sürecek olan bu saygı esna
sında bütün nakil vasıtaları ve 
halk oldukları yerde durarak tö
rene iştirak edeceklerdir. 

Törende hava müste§arlığın

dan bir zat, hava kurumu Ankara 
şubesi namına bir zat, Cümhuri- · 
yet Halk Partisi namına bir zat 
nutuk vereceklerdir. Nutuklar
dan sonra Ulus meydanına geti
rilmiş olan çelenkler bir heyet 
tarafından merasimle şehitliğe 
götürülecektir. Tören sırasında 
bir manga asker manevra fişe
ğiyle üç defa selim atışı yapa-
caklardır. 

ya varmak arzusundadır ve bu anlaş - urıye 
ma yapılabildiği takdirde Molotof ve 
Potemkin muhakkak surette Londra'
ya davet edilecektir.,, 

Bu gazeteye göre, anlaşmayı müte -
akip Sovyetler Birliğine bir askeri he
yet gönderilecektir. 

Bir macat gazetesinin likri 
Budapeşte, 14 a.a. - Yarı resmi Pes· 

ter Lloyd gazetesi ingiliz. türk anlaş
masının totaliter devletlerinin bu an -
laşmaya atfettikleri mahiyeti yani bir 
çemberleme mahiyetini hakikaten ha· 
iz olduğunu iddia etmektedir. Buna bi
naen bu gazete, ,Anlaşmanın Avrupa 
emniyet ve barışına hadim olmaktan 
uzak olduğu kanaatindedir. 

Polonya •elirine malumat · 
verildi 

Londra, 14 a.a. - Lord Halifaks, dün 
Polonya sefiri Raczyuski'yi kabul et
miştir. Zannedildiğine göre bu müla -
kat esnasında bilhassa ingiliz - Sov
yet müzakerelerinden bahsedilmiştir. 
Lor Halifaks ingiliz - türk ihtilafı hak 
kında da sefire malO.mat vermiştir. 

Beyrut, 14 a.a. - Suriye başvekili 
Lukhari, Fransız fevkalade komiseri 
Puax'nun geçenlerde Fransa'nın Su
riye siyaseti hakkında yaptığı beyana 
tın Suriye hükümetinin programına 
uymadığını söyliyerek Cümhurreisi • 
ne kabinenin istifasını vermiştir. 

Cümhurreisi, Fransız Fevkalade ko 
miserinin Şam'a muvasalatına ve bazı 
tasrihatta bulunmasına intizaren ka- • 
binenin iş başında kalmasını rica et
miştir. 

Fevkal!de komiser Puax, fransız: 

hükümetinin dost ve müttefik Suri • 
yeyi istiklaline kavuşturmak husu -
sundaki taahhüdüne sadık bulunduau 
nu söylemiJ ve fakat memleketin mll
dafaasını temin için fransız kuveleri
nin Suriye'de kalmaları lüzumunu e4 
hemiyetle kaydeylemişti. 

Suriye makamatı vilayet idareleri -
nin rejimi ve dahili asayişin Fransız 
ordusu tarafından temini hususların
da tavzihat beklemektedir. 

auliyetli bir teahhüt almağa aev
keden sebep ve zanıretler, Sav
yet dostlanmıza ne meçhuldür, 
ne de büyük komşumuzun yük
aek menfaatleri ile tezat teşkil 
edebilir. Savyetler, senelerden
beri, beynelmilel emniyte ve te
sanüt için sağlam teminat aran
masında ısrar etmişlerdir. T eca
vüz aleyhinde en iyi edebiyat, 
dostlarımızın dilinde vücuda 
gelmiştir. Moskova'nın şimdiye 
kadar bir tiki.yeti olmuşsa, o da 
tecavüze karşı alınan tedbirlerin 
kafi derece müessir olmaması 
idi. Bu tesirsizliğin, sulhu müda
faa edecek olanların nihai vazi. 
f e ve mesuliyetler hakkındaki te
reddütlerinden ve müdafaa teah
hütlerinin sarahatsizliğinden ile
ri gelmiş olduğuna şüphe yoktur. 
Türk • İngiliz deklarasyonu, bu 
zaflardan tamamen iridir. Kar
şılıklı teahhütlerdeki vuzuh ve 
katiyetin harbi değil, sulhu teş
vik ettiği görüleceğinden eminiz. 

Musolini'yi hamil olan otomobil ar· 
kasında diğer otomobiller bulunduğu 

halde halkın alkışları arasında San "'"------------~"" 
Carlo meydanına gelmiştir. Musolini 
oradan Vittorio Veneto meydanına 
gitmiş ve isminin ilk harfini teşkil e
den "m" harfi şeklinde yapılmış olan 
büyük "podium" un pek yüksek olan 
tepesinde göründüğü zaman meydanı 
dolduran takriben 120.000 kişilik bir 
halk kütlesi tarafından alkışlanmıştır. 

Türkiye'nin Balkanlar emniye
tinin bütünlüğü hakkındaki ka
naatleri yeniden teyit edilmeğe 
ihtiyaç hissedihniyecek kadar 
rnalumdur ve açıktır. Balkan 
devletlerinin, ayrı ayrı, kendi 
emniyet ve hnriyetlerine bağh
lıklarında da asla şüphe edilme
mek lazımgelir. Bugün bahis 
mevzuu olan şey, bizzat bu milli 
emniyet ve hüriyet meselesi olup, 
onun ehemiyeti yanında, küçük, 
büyük, bütün davalar ve ihtilaf
lar çoktan gölgede kalmıştır. 

Deklarasyon hakkındaki men
fi tefsirlere gelince, bunlar da 
bizi hareketimizin doğruluğun· 
da tereddüde düşürecek bir man

(Sonu 8 inCJ' sayfa.da) 

Musolini Alrika'da "Seyfi.ilislamı" çekiyor 

.,.....,. , ... ( 

t~ değil,~l~skuuvekana~ ---------------------------
timizin isabetini teyit eden, bil· 
mem ne demeli, bir nevi mugala
ta görmekteyiz. Bu tefsirlere 
inanmak lazımgelirse, İngiltere 
hükümeti başta olmak üzere bir
cok milletler bir tecavüz maksa
cl ı ile seferber olmaktadırlar. 
Çünkü bu milletleri sulhun mü
tfafaaaı gibi bir harekete sevke
decek hiç bir hadise olmamıştır. 
Hiç kimsenin emniyeti tehlikede 
d<?ğildir. 

Böyle iddialarda bulunmak i
çin 1938 ve 1939 senelerinin he-

(Sonu 8. inci sayfada) 

Hifler istihkamlar1 
lefliı ediyor 

Achen, 14 a.a. - B. Hitler istih
kamları teftiş etmek üzere buraya 
gelmiştir. Kendisine B. Himmer ile 
matbuat şefi doktor Dietrich refakat 
etmektedir. B. Hitler, buraya muvasa
latında ikinci kolordu kumandanı ge
neral von Wilzleben ile istihkamlar 
genel müfettişi general Jacob tara -
fından karşılanmış ve derhal müstah
kem hatları görmeğe gitmiştir. 

General Veygand 

Londra'ya gitti 
Londra, 14 a.a. - General Wey· 

gand, bu akşam Londra'ya varmıştır. 
Kendisine 100 kadar Fransız ihtiyat 
subayı refakat etmektedir. 

General Weygand'ın bu seyahati -
nin, Fransız ihtiyat subaylarının !n
giltere'yi ziyareti çerçivesi haricinde 
hiç bir manası mevcut değild.ir. 

Bütçe Encümeni 
Bütçe Encümeni bugün saat 

10 da toplanacaktır. 

Dobrica'da 
çıkan hadise 
Bulgar ajansı vakayı 

başka türlü a'11ahyor 
Sofya, 14 a.a. - Bulgar ajansı bil

diriyor: 

9 mayısta Dobrica'daki Belitza kö
yü sakinlerinden 22 bulgar katledilmiş 
tir. Bükreş'ten muhtelif ajanslar ta· 
rafından gönderilen telgraflarda bu 
bulgarların casusluk veya şerirlik 
maksadiyle Bulgaristandan gelen ko
miteciler olduğu bildirilmekte ise de 
hakikat bambaşkadır: 

Romanya'daki son seferberlik es
nasında Belitza köyünden 60 kadar 
bulgar, bulgar topraklarına iltica et· 
mişlerdir. Bunun üzerine bunların ka
rıları, kızkardeşleri ve kızları j11ndar
ma karakoluna götürülerek kendileri
ne menfur bir şekilde tecavüzde bu· 
lunulmuştur. 

15 nisanda 100 asker köye giderek 
aynı harekette ve yağmada bulunmuş
tur. 

7 mayısta İnceköy ormanlarında 
Romanya jandarmaları aynı köyden 
bir bulgarı kurşunla öldürmüşlerdir. 

9 mayısta evelden hazırlanan bir 
listede isimleri yazılı 25 bulgar tevkif 
edilmiş ve kendilerine metni okuttu -
rulmadan bir beyanname im:ı:a ettiril -
miştir. 

Bu 25 bulgar geceyi dizlerine ka -
dar su içinde bir mahzende geçirmiş • 
lerdir. 

10 mayısta 25 bulgar elleri bağlı ol· 
duğu halde mitralyözle mücehhez ku-

(Sonu 8 inci sayfada) 

Danzig'den bir görünüş 

Danzig meselesi 
Fransız gazeteleri Almanyaya 
''ateşle oynamayın,, diyorlar 

Pari!, 14 8:.a. - Bu sabahki gazeteler Danzig meselesi ve Al
manya "nln hır plebisit hazırlamakta olduğu hakkındaki şayialar· 
la metgul oluyorlar. 

Fi.garo gazetesinde Dormesson yazıyor: 
Hıtler tekniği, Danzig meselesini artık cepheden yani doğru • 

tan doğruya yapılacak bir hareketle değil _ ki bu harekete esasen 
talya da muarızdır - her vasıtaya baş vurarak Polonyaya ka~ı 

Danzig'deki galeyanı ve Almanya'daki umumi gerginliği artır
mak suretiyle halle matuf bulunmaktadır. Bu kabil manevralar 
karşısında bir tek hareket tarzı mümkündür: Beck tarafından tek
lif edilen normal usul haricinde, mevcut nizamı bozmak için bir 
taraflı olarak doğrudan doğruya veya bilvasıta her türlü teıeL
büs harb"' tahrik mahiyette telakki edilmelidir ve ~yle de telakki 
edilecektir. (Sonu J üncü sayfada) 
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insan ve küllü • • 

Yapılamıyan geçit resmı • 
Bugünkü 
Kamutay 

Kamutay bugün toplanacaktır. R~z-
Madrid'de bu ayın on be§inde ya

pılmaın bek\enen zafer geçit resmi, 
bir rivayete göre 19 una,, bir diğeri
ne göre de 15 - 25 arasında bir gü
ne bırakılmıştır. Buna mukabil, a
yın 12 sinde, tayyarecilerin geçit 
resmi yapılmış ve bu münasebetle, 
&'eenral Franko, alman ve İtalyanla
rın yararJıklarını öven bir nutuk 
söylemiıtir. 

Esasen, geçit resmini istediği ta
rihte yaptınnak "muzaffer" isµan
yol kumandanına ait bir iıtir. Eğer 
bu iıin tamamlanması ile beraber, 
İtalyan lutalannın ana vatanlarına 
avdctleri kararlaşmış olmasa idi, ge
çit resmi hadisesi, diğer milletleri 
hiç alakadar etmiyecekti. 

"Şu halde neden geçit resmi ya -
pılmıyor?" suali yerine ''neden İtal
yan kıtalarl geri gönderilmiyor?" 
demek lazım. 

Acaba, İtalya ile ispanya arasın· 
Cla mı bir ihtilaf var? Böyle bir ıe· 
ye nasıl ihtimal verilebilir ki, bu -
günkü İspanya hükümeti, muhare
beleri ve zaferleri dahil, ltalya ile 
Franko fspanya'sının müıterek ese
ridir. Yoksa zafer Üzerindeki mül • 
kiyet hisseleri mi münaka~n edil
mektedir? ltalya hükümet reisinin 
bu gibi noktalara verdiği eheıniye -
te rağmen, buna da ihtimal verme
mek lazım. 

Mesele, öyle sanıyoruz ki, umumi 
Avrupa vaziyeti ile alakadardır. is
panya, mihver politikası bakımın -
dan, demokrasiler Üzerindeki taz
yik vasıtalarının başlıcaıııJır. Ve 
bugün lspanya'da, iki karargahın 
son derece şiddetli bir nüfuz müca
delesine giriştiklerine ıüphe yoktur. 
İngiltere ve Fransa'nın istediği, Is -
panya'nın sadece bitaraf kalması -
dır. Mihverciler İse, lspanyan'ın 
filen kendi taraflarını geçmesini is
temektedirler. 

Emniyet Müdürlerinin 
salahiyetleri 

lapanya'ya, lngiltere ve Fransa, neme şudur: 
hem para hem sulh vadetmektedir. Riyaset Divanının Heyeti Umumi. 
Mihver ise, daha büyük bir ispanya yeye maruzatı. 
ve bunun içinde cüret ve zafer va- Sayın üyelerden bazılarına izin ve-
deylemektedir. rilmesi hakkında Büyük Millet Mcc -

Para, hazır bir §eydir; verilebilir. lisi Riyaseti tezkeresi. 
Sulh, lspanyan'ın bir tek karariyle Dahili nizamname mucibince bir de-
temin edebilece~; bir .nimettir. fa müzakereye tabi olan maddeler 

Daha büyük ispanyaya gelince, 1 - Kayserinin İspiti köyünden o
bu, gerçekten, ancak cüret ve ma • lup Niğde'de mukim Eminoğlu Edip 
cera §evki ile muhtemeldir. Fakat diğer adı Mehmet Gelc!nin ölüm ccza
bunun için de, karde~ harbından çı- sına çarptınması nıakkından başveka
kan ve nasıl çıktığı herkesin malu • Jet tezkeresi ve Adliye encUmcni maz
mu olan lspanya'nm bir ikinci ve batası 
daha çetin harbı göze alması ve 2 - Pınarhisarın Tekke köyünden 
bundan muzaffer çıkacağından e- Hüseyin oğlu Hasan diğer adı Kara 
min olması lazımdır. Hasan Tari'nin ölüm cezasına çarptı• 

Acaba lspanya'yı idare edenler rılması hakkında Başvekalet tczkcrc
arasında, hanı:ri fikir hakimdir? si ve Adliye encümeni mazbatası. 
Mevcut lspanya'yı yeniden ve hem X 3 - Konya ovası tutama idaresi 
manen hem maddeten in~a etmek 1934 yılı hesabı katisinc ait mutaba -
mi, yoksa bunu kendi haline hıra • kat beyannamesinin sunulduğuna dair 
karak ve milletten yeni bir fedakar- Divanı muhasebat riyaseti tezkcrcsiy
lık istiyerek, daha büyük ispanya le Konya ovası sulama idaresi 1934 yı 
hayali pe§inde koımak mı? . lı hesabı kati si hakkında kanun layi • 

hası ve Divanı muhasebat encümeni Geçit resminin tarihini tayin e -
derken, lspanya'nın asıl düşündü • 
ğu, budur. 

Fakat şimdi, yani iki gündenberi, 
Akdeniz mahallesinde yeni bir ha -
ber işitilmiştir: Türkiye'nin vaziyet 
almış olduğu haberi! Binaenaleyh, 
doğu Akdenizi'nin zarı atılmıştır. 
Acaba hu, batı Akdenizi ile bunun 
kapı kom§usunu, seri ve bazılarının 
hiç de beklemediği bir.karara sev -
ketmiyecek midir? Acaba ve pek 
yakın bir zamanda, Akdeniz'in bü
tün kapılan sulh'un hizmetine geç
miş olmıyacak mıdır? 

Biz buna ihtimal verenlerdeniz, 
çünkü bazı müzakerelerin tacili · ile 
bazılarının tehiri, Londra tarafın
dan, sırf geçit resmini bir an evel 
yaptırmak için münasip görülmÜ§ 
bir diplomatik tabiyeye benzer. 

Burhan BELGE 

Divan, ~Ora ve temyiz 
~ahkemesi i~in otomobil 

Hükümet, Temyiz mahkemesi birin
ci reisliği, Divanı Muhasebat ve Dev-

mazbatası. 

ikinci müzakeresi yapılacak .madde -
/er 

l - Askeri memurlar kanununa ba
zı maddeler ilavesine ve 2505 sayılı 

kanunun 6, 7 nci maddelerinin ilgası
na dair olan 3280 sayılı kanuna ek ka
nun layihası ve Milli Müdafaa encü
meni mazbatası 

X 2 - Devlet hava yolları hizmet
leri için 1939 mali yılına geçici teah
hüt icrası hakkında kanun layihası ve 
Nafıa' ve Bütçe encümenleri mazbata 
lan. 

3 - İstatistik umumu müdürlüğü 
teşkilatı hakkındaki 2203 kanuna bağ
lı (B) cetvelinde tadilat yapılmasına 

dair kanun layihası ve BütÇe encüme
ni mazbatası. 

4 - Ordu subaylar heyetine mah -
sus 863 sayılı terfi kanununa ek kanun 
layihası ve Milli Müdafaa encümeni 
mazbatası. 

Birinci müzakeresi yapılacak mad -
deler. 

i ta b l'd bel h d ti · · let ŞQrası reislikleri için birer makam 
s n u il_ c ıyc u u arı ıçın- otouıobUi taha\a •di1-ai baklunl!a. 

de kaza tcşkılah apıldıktan aonra bir kanun projesi hazırlıyarak Kamu-

X 1·- Türkiye - Yunanistan ara -
sında aktcdilen veteriner mukavele -
namesinin tasdiki hakkında kanun la
yihası ve Hariciye ve Ziraat encümen 
lcri mazbataları. 

Döviz kaçal<çıhğı cm.niyct ~e asayi~ 1 lerind~ muamele- taya takdim etmişti. 
Ienn geçıkmcmesı muhtelıf kanallar- B .. tçe Encümeni tetkik etmiş ve e
dan .b~rbiri~e aykı ı verile~ emirlerin sas ~tibariyle kabul etmiştir. Yalnız, 
tatbıkındekı z:orlu lar ve bıl~assa ko- hükümetin teklifindeki asgari istimal 
ruma ve buna ben er muhtelıf kaza - 1 .. l'k '"dd t A k 1 o an uç sene ı mu e , n ara yo -
ları aladkb~la1ndırdan' er~l karkşı alına • larının hususiyeti dolayıaiyle beş sc -
cak tc ır ere aır verı ece direk • k 

1 
t 

'fi . . d .1 . neye çı arı mış ır. 
tı erın bır el en en mesıne lüzum H t b"l · . A "ha er o omo ı ıçın azamı mu ya 
hasıl etmiştir. bedeli olarak 4 bin lira konmuştur. 

Bu lüzum dolayı ıyle hilklimet, po-
lis vazife ve satalı y tleri kanununa 
bir madde eklenme irre dair bir kanun 
projesi hazırlıyara , Kamutaya tak
dim etmişti. 

Çağrı 
X Divanı Muhasebat Encümeni bu-

Teklif edilen tay h ile vilayet ve gün "10" da toplanacaktır. 
emniyet müdürlerirın kaza kayma -
kamlarının malCtmatı ve tavassutu ol
maksızın kaza emniye amirlerine doğ 

rudan doğruya di ektif verebilmek 
tcklindeki idare tarzı yerine, emniyet 

müdürlerinin şehrin emniyet ve asa -
yişlc alakalı işlerin valiye niyapct 

suretiyle kaymakam rla nn.ıhabere ve 
münasebette buluna ı melerinc sala -
hiyct verilmektedir. 

Dahiliye Encümen hazırladığı bir 
metne göre madde ş ı şekli almıştır ve 
Kamutayın önümüzd i toplantısında 
görüşülecektir. 

X Adliye, Dahiliye, Milli Müdafaa 
Encümenleri üçü bir arada 16. 5. 939 
sah günü saat 9.30 da toplanacaktır. 

X Maliye Encümeni bugün Heyeti 
umum~ycdcn sonra toplanacaktır. 

X Sıhat ve İçtimai Muavenet En -
cümeni bugün um~mi heyetten son -
ra toplanacaktır. 

X İskan 'Kanunu Muvakkat Encü-
meni -bugün saat 10 da toplanacaktır. 

X lktisa Encümeni bugün umumi 
heyet içtimaından sonra toplanacak · 

Dikkate değer bir safha 
üzerinde inkiıaf ediyor 

İstanbul, 14 (Telefonla) - Meşhur 
dört bangcr ve borsacının ecnebi mem 
lckctlcre para kaçırmak suretiyle yap
tıkları döviz kaçakçılığı tahkikat. 
dikkate değer bir safhaya girmiştir. 

Dördüncü Vakıf hanının asma ka -
tında bir sarrafın da yazıhanesi basıl· 
mış, bulunan evrak müsadere olun -
muştur. 

Şebekenin elebaşılarından maada, 
sarraf ve borsacı olmak üzere bu gibi 
işlerle uğraşan bir çok kimselerin da
ha bu hadise ile alakadar oldukları an 
laşılmıştır. . 
Elebaşılardan Hıristo isminde biri -

nin yapılan tahkikatta memleket hu -
dutları dışına çıktığı anlaşılmıştır. 

Hıristonun ne suretle harice gittiği 
araştırılmaktadır. 

ahilinde kaza tır. 

Tahkikatı kambiyo murakcbe mü
dürlüğü idare etmektedir. Yakında 
bütün şebekenin mahiyeti meydana 
çıkarılacaktır. 

:1crkczlerindcki 
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Halkevi üyelerinin 
köy gezileri 

Beş kati 1 in ölüm cezaları 

Halkcvi köycülük tubesi üyelerin
den 2 grup, cumartesi saat 13 den 20 
ye kadar ve diğeri de dün 8 den geç 
vakte kadar devam etmek üzere 5 köy 
de faydalı çalışma ve tetkikler yap -

Kamutay adliye encümeni 
mazbatalarını hazırladı 

nnşlardır. 

Komiteden Halil Sezai Erkut'un iş
tirak ettiği 9 kişilik birinci grup, Mü
kye ve Karataş köylerinde ve Doktor 
Ali Mcnteşoğlu ile bayan Saffet Den 
ğinin iştirak ettiği 10 kişilik 2 inci 
grup da Karaoğlan, Gerder ve Çakal 
köylerine gitmişlerdir. Her iki kolun 

Kamutay adliye encümeni, baklannda bulundukları vilayetler 
ağır ceza mahkemelerince verilen ve temyiz mahkmesince taıdik 
edilen beş ölüm tezkeresi hakkındaki mazbatalarını hazırlamıt ve 
umumi heyetin tasdikine arzetmek üzere riyaset makamına tak-
dim etmiıtir. · 

Düzce'nin Hacıaüleymanbey köyünden Hovri oğullarından Ha
san Ali Tonya hakkındaki encümen mazbatası şudur: 

köylerdeki çalışmaları köylülerimiz "Tarla hududu ihtilafından çıkan 
için faydalı ve sevindirici olmuş ve a- bir kavgada terzi İbrahimoğlu Ah -
şağıda yazılı işler yapılmıştır: met Kubalın suçlunun kardeti Mch-

1 - Uğranılan köylerde mevsim iti medi öldürdüğünden kardeşinin inti
bariylc rastlanan hastalara bakılarak kamını almağa karar veren Hasan Ali 
ilaçları köycülerin yardım çantasın • Tonyanın bir çarşafa bürünerek ka -
dan parasız olarak verilmiş, gerek bu dın kıyafetine girip yolunu beklemek 
muayeneler vesilesiyle ve gerek köy- suretiyle terzi İbrahimi tabanca ile 
lerin okul binalarında toplanan kadın vurup öldürdüğü ve bu suçundan do
vc erkek yüzlerce köylüye, tablolar layı ölüm cezasına mahkQm edildiği 
üzerinde, hastalıkların sebepleri, ko • anlaşılmıştır. 

runma ve tedavi yolları ve bunların Yapılan müzakere neticesinde kar
lerdi ve içtimai tehlikeleri etrafında .dcşinin ölilmiyle hiç alakası bulun -
doktorlar tarafından açık izahat ve - mı yan terzi İbrahimi taammüdle öl· 
rilmiş ve bu toplantıdan istifade edile düren Hasan Ali Tonyaya hükmcdi· 
rek de evlerin, köy meydan, sokak ve len ölüm cezasının hafiflcştirilmcsini 
çeşmelerinin temizliği ve temiz tutul- ve değiştirilmesini müstelzim bir se
ması tavsiye edilmiştir. bep görülemediğinden Teşkilatı esa-

2 - Bilhassa bayan üyelerin, köy- siye kanununun 26 ncı maddesi mu· 
lü bayanlariyle toplu ve ayn ayrı yap cibince bu cezanın infazına karar vc
tıklan konuşmalar, öğütler, ev ve ka- rilmesi hususunun umumi heyetin tas 
dın işleri ve çocuk bakımı etrafında - vibinc arzına Encümence ittifakla ka
ki hasbihallcr büyük bir alaka ve ya- rar verilmiştir.,, 

kınlık uyandırmış ve onları çok sc • Ereğli'nin Ömerli köyünden Çolak 
vindirmiştir. oğullarından Durmuş oğlu Bayram 

3 - Her köyde, ziraat işleri ve kö- Oktay hakkındaki mazbata şudur: 
yün idaresi hususunda köy kanunu -
nun hükümleri ve diğer hususlar hak
kında aydınlatıcı hasbihallcr yapılmış 
ve aynca köylünün dilekleri dinlen -
miş, şehirde mevcut olup takibi kcn -
dilerini işlerinden alıkoyacak işleri 
varsa sorulmuş orada halli mümkün 
müşkillcri hakkında salahiyetli köy -
cülcr tarafından mallımat verilmiştir. 

4 - Köylülerimizin okuması mev -
zuu etrafında eğitmenlerle konuşma 
lar yapılarak, köylüye, okuyup yaz -
nianın ehemiyeti ve eğitmenlerin ü -
zerlerindeki vazifenin, köylünün kül
tür bakımından kalkınması ve diğer 
köy işlerine karşı durumları noktala
rından değeri anlatılarak, okur yazar 

"Kendi tutriıak istediği değirmeni 
Durmuşun isticar etmesinden muğber 
olan Bayram Oktayın, arkadaşı Yu -
sufla birlikte değirmene gittiği ve e
lindeki balta ile başını ezip parçala
mak suretiyle Durmuşu öldürdüğü 

ve bu suçundan dolayı ölüm cezasına 
mahküm edildiği ve suç ortağı Yu -
sufun da ayrıca cezalandırlıdığı anla
şılmıştır. 

Yapılan müzakere neticesinde Bay
ram Oktay hakkında hükmedilen ö -
lüm cezasının hafiflcştirilmesini ve 
değiştirilmesini müstelzim bir sebep 
görülemediğinden Teşkilatı esasiye 
kanununun 26 ncı maddesi mucibince 

olanlara ve okuma odası ve okulla • bu eczanın infazına karar verilmesi 
ra köycülük şubesi neşriyatından kü _ hususunun Umumi Heyetin tasvibine 
çük boy faydalı brosürlcr ve dH!er arzına Encümence ittifakla karar ve-

............ " ....... .,. .... ••Ct'- aya\.'İllUCln Ue&gJnJml &. a.n .. ~ıl 

ve boş zamanlarında eğitmen tarafın- Konya'nın Hasandede mescit ma
dan köylüye okutmaları tavsiye edil - hallesindcn Mustafa kızı Huriye $e
miştir. ncl hakkındaki encümen mazbatası 

5 - Köy kütükleri için, her köyün şudur: 
muhtelif bakımlardan tetkikleri ya -
pılmış, ve folklor derlemelerde bulu
nulmuştur .. 

6 - Köylü olmanın şerefi, saadeti, 
Cümhuriyct hükümetinin köylümü -
zün üstünde nasıl titrediği ve Partimi 
zin Halkcvleri vasıtasiyle köylümüze 
faydalı olmak için çalışmaları hak • 
kında yapılan konuşmalar ve ayakla
rında yapılan bu maddi hizmetler ve 
bilhassa dağıtılan kitaplar ve ilaçlar 
köylümüzün son derece sevincini mu
cip olmuş ve Halkcvlileri, "sizler bize 
iyilik ve nur getiren kardcşlcrimizsi -
niz her zaman bekleriz,, sözleriyle 
candan samimiyetle karşılamıılar ve 
uğurlamışlardır. 

Köylülerimize faydalı olmak yolun 
da hiç bir fırsatı kaçınnıyan Halkc
vimiz köycülük kolunun, cumartesi 
ve pazar günlerinde gidilmek üzere 
2 şer grup olarak her hafta köylere 
çıkmağı. kararlaştırdığını ve önümüz
deki 19 mayıs tatilinin 3 gün sürece -
ğinden bu 3 gün de köylüler arasında 
geçirmek için şimdiden proğramını 
hazırladığını öğrendik ... 

"Huriye Scnelin bir gece Fatmanın 
evini açarak eşyalarını çalmak iste -
mişsc de Fatmanın gürültüsü üzeri-

ne eşya dolu çuvalı bıraktığı, bu ha
disenin köyde şüyu bulması üzerine 
daha evvel Kel Mehmcdle olan gay-

rimeşru münasebeti dedikodusunun 
da Fatma tarafından çıkarıldığına 
kani bulunan Huriye Senelin beraber 

ayrık toplamağa gittikleri bir gün 
yükünü arkasına şelek yapma baha· 
ncsile ipi boynuna geçi~rek boğdu 

zannı ile Fatmayı bırakarak köye yal
nız döndüğü, Fatmanın kızı Müyase
nin anasını araması üzerine suçun 
meydana çıkmaması için çocuğu bo -
ğup öldürdükten sonra bir kuyuya 
attığı ve ertesi günü tarlaya gidince 
Fatmanın daha ölmediğini görerek 
onu da yakında bulunan bir batka ku
yuya atmışsa da kadının gene ölmiye
rek civarda çalışan kiremit ameleleri 
tarafından kurtarıldığı ve Huriye Sc
nelin sabit görülen bu suçlarından 
dolayı ölüm cezasına mahkum edildi
ği anlaşılmıştır. 

Yapılan müzakere neticeıindc Hu
riye Scnclc hükmedilen ölüm cezası
nın değiştirilmesini ve hafifleıtirilme 
sini icap eden bir sebep görülemedi
ğinden Teşkilatı esasiye kanununun 
26 ncı maddesi mucibince bu cezanın 
infazına karar verilmesi huıuıunun 

umumi heyetin tasvibine arzına en· 
cümence ittifakla karar vcrilmittir.,. 

Gödck Hasanı taammüden öldür· 
mcktcn suçlu Vezirköprü'nün Taşka
lc mahallesinden Kara Mehmet oğul
larından Cemal Sakar hakkındaki 

encümen mazbatası şudur: 
"Maktulün karısiylc gayrimeşru 

münasebeti olan mahkQm Cemal'in 
ayrıca köy bekçisi olduğu halde üc
retini vermiycn Hasana karşı ·besle
diği kin ve husumet saikasiyle dere
de pusu kurarak kasabaya gitmek üze 
re evinden çıkan Güdek Hasanı mav
zer tüfeğiyle kalbinden yaralayıp ta
ammüdle öldürdüğü sabit görülerek 
ölüm cezasına mahkum edildiği anla
şılmıştır. 

Yapılan müzakere neticesinde Cc -
mal Sakara hükmedilen ölüm ecza
sının hafifleştirilmcsini ve değiştiril
mesini müstelzim bir sebep görülcme 
diğinden Teşkilatı esasiye kanunu
nun 26 ncı maddesi mucibince ceza· 
nın infazına karar verilmesi hususu • 
nun umumi Heyetin tasvibine arzına 
Encümence ittifakla karar verilmiş
tir.,. 

Üç kişiyi öldürmek ve bir kitiyi 
öldürmcğe teşebbüs etmekten ıuçlu 
Gaziantep Zambur köyünden Haydar
oğlu Abdullah Kırtıl hakkındaki en· 
cümen mazbatası şudur: 

Abdullah Kırtıl'ın hemşiresini bo
şayan eniştesi Canbaz'a kin bağlıya

rak nahiye merkezine gitmek Uzere 
yola çıkan Canbazı takip ettiği ve ta
banca ve mavzer kurşuniylc öldürdü

~-v~~erin~~\>plım ı§@h · " de 

Canbaz'ın hemşiresi Leyliyi ve 
baları Mehmetli de köy yakınında ya· 
ralayıp öldürdüğü ve canavarca bir 
hissin acvkile işlediği bu müteselsil 
ve murtabit suçlarından dolayı Ab -
dullah Kırtıl'ın ölüm cezasına mah -
kQm edildiği anlaşılmıştır. 

Yapılan müzakere neticesinde Ab
dullah Kırtıl hakkında hükmedilen 
ölüm cezasının hafifleştirilmcsini ve 
değiştirilmesini müstebim bir ıcbep 
görülemediğinden Teşkilatı esasiye 
kanununun 26 ncı maddesi mucibince 
bu eczanın infazına karar verilmesi 
hususunun umumi heyetin tasvibine 
arzına encümence ittifakla karar ve· 
rilmiştir . ., 

Yurtta faydah yaği~lar 

devam ediyor 
"Belediye sınırlar 

tc§kilatı olan viHiyc 
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Dün şehrimizde hava bulutlu &cç • 
miş, rügar garpten saniyede 3 metre 
kadar hızla esmiştir. En yüksek ıın sı
fırın üstünde 20 derece olarak kayde
dilmiştir. Dün yurdun Karadeniz . sa· 

şc müteallik işlerde 
ve salahiyetini de h. ı 

i muavini sıfat 

Acı bir kayıp 
Eski avukatlarda 

yanşçıhkla meşğul 

" e uzun zaman 

an Bay Akif 

dün Nümune hastnn 'nde vefat et ~ 

miştir. Bilhassa . t ılık hayatında 

memlekete büyük h metler etmiş o 
lan merhull\, vefatiy muhitinde bü
yük bir boşluk bırakn ıştır. 

Ailesine taziyctleı 

si Nümune hastanesi 

Hacı Bayram camiiı 

kılındıktan sonra c, 
defin cdikcektir. 

ederiz. Cenaze -
en kaldırılarak 

c öğle namazı 

ci mezarlığına 

İstiklal Ocağı toplantısı 
Dün Ankara halkevınde Cümhuri • 

yet Halk Partisi Dumlupınar komunu 
na bağlı İstkital Ocağı üyeleri, çaylı 
bir toplantı yapmışln dır. Ocak başka
nı (Şülcrtı Özoran) a kadaşlarına gü-
2cl bir konuşma yapmıştır. Bu konuş
ma sonunda Halkevinde IJir çok fay -
dalı mevzulara dair konferanslar ter
tip edilmiş ve flimlcr gösterilmesi ka
rarlaştırılmıştır. 

Arnavutkövü! 

Bir İstanbul gazetesinin yaptı
ğı röportaja göre "Arnavutkö
yünde çilekçilik günden gilne ölü
yor,, mu~; eski çilek tarlaların • 
dan bir kısmına soğan ekilmiş imiı. 

Acaba Arnavutköyünün bu ha
le gelmesinin son siyaset cilvele -
riyle bir münasebeti var rnıdır? 

PiDo ve kibrit! 

Pipo içen bir arkadaıın, tah -
min edeceğiniz veçhile, kutusun
da kibrit kalmamıştı. Bir diğer pi
po tiryakisinin kibritini istedi. 
Onda da kala kala iki tek kibrit 
kalmı§tı. 

Bunun üzerine üçüncü bir ta • 
nıdık ıöze karıtb: 

- Pipo İçende kibrit bulun -
maz, dedi, pipo ile kibrit sefahat
le taaarruf gibi iki ~ydirler; bir 
yerde beraber bulunmazlar! 

Enstantane ve poz! 

Arkadaşımız Hakkı Süha Gez
gin, birkaç gündür, Vakit gazete
sinde "Ankara enıtantaneleri,, 

mütterek baıhğı altında yazılar 
yazmıya devam ediyor. 

Bir arkadaı aordu: 
- Neden enstantaneler diyor? 
Cevap verdik: 

- Şehrimizde poz alacak ka -
dar kalmadı da ondan! 

Hanrmeli'nin ömrü! 

Eski §alolardan bırisinin bah • 
çesinden alınıp Paris ıehir bah • 
çesine dikilen bir hanımeli'nin 
yüzyaıında olduğu tesbit edil • 
miı. 

Bu güzel kokulu ve narin çiçe
ğin yüz sene yaııyacağını tahmin 
etmezdik. 

Fakat "hanımeli,, iıımini taıı • 
yan bir çiçeğin yüz yaıında oldu
ğunu söylemek.biraz ayıp olmu· 
yor mu? 

Dilencilerle mücaJele! 

İstanbul t.mniyet ıvJüdiirlüğü 
dilencilerle mücadeleye karar ver• 
mit ve iki günde elli dilenciyi ya
kalamı9tır. Fakat dil~ncilerle mü
cadele de kolay bir it olmaıa ge • 
rekf 

Çünkü malUm ya, bunların ço
ğunun eli, kolu pek ıaiJamdır. 
Kötüsü iu ki kartıdan bakılınca 
topal, kör, ve kötürüm gibi de &'Ö
rünürler. 

Sinir harbi • ıınır harbi! 

Polonya gazetelerinden biriai: 
"Yakın bir istikbalde Avrupa -

nın vaziyeti bir "sinir harbı,, ıek
line inkılap edecektir.,, 

diyor. 
O "sinir harbı,, zaten ne za • 

mandan beri, baılıumı buluhu• 

yor. Allah Vt?re de bu terkip, iki 
nokta eksiği ile "ıınır harbı,, ha • 
line gelmese ..• 

Lüzumlu bir Jüzeltme 

Sağda, ıolda vezin, kelime, ma
na yanlııı yapanları, fırsat elver
dikçe, düzeltmeğe aavafıyonız. 
Öyle olduğu halde dünkü bat fık
ramdaki 

Gül mevsiminde tövbe! meyden benim 
gibi 

Zannım budur ki sen de peşimansın ey 
gönül 

beyitinde geçen peşiman kelime
sini musahhih arkadaşlar, pişman 
ıeklinde bırakmışlar. Peıiman'ı 
pifman şekline koyup vezni bo • 
zan ben değilim. Karııla9acağım 
muhtemel tarizlere karıı §İmdi -
den arzederim. 

Koridorda! 

"Koridorda bir hadise". 
lstanbul gazetelerinden birisin

de böyle bir batlık görünce ödüm 
koptu. Bunun Lehistan'dan gelen 
bir haber olduğunu sandım. Me • 
ğerse lstanbul'da adliye daire • 
sinde 65 yaımda bir borçlu kalp 

hillcri ile şarki Anadolu mıntakala • 
nnda hava çok bulutlu ve mevzii ya -
ğışlı, diğer mıntakalarda umumiyetle 
bulutlu geçmiştir. Son 24 saat içinde-

ki faydalı yağışların Karcmctreye bı
raktıkları su miktarları Kastamonu ve 
Şibinkarahisar'da 28, Bursa'da 25, Ter 
mc'de 24, Lülcburgaz'da 21, Rize ve 
Bayburt'ta 20, Samsun ve Sinop'ta 19, 

Erzincan'da 17, Ordu ve Gümüşhane
dc 16, Çarşamba'da 15, Ardahan'da 14, 
Sarıkamıfta 13, Zonguldak, Kocaeli 
ve Gircıun'da 12, Çorum ve lpaala'da 
11, diğer yağıı gören bir çok yerler • 
de 1 - 10 kilogram arasındadır. Rüz -
garlar bütün mıntakalarda garpten 
saniyede en çok 9 metre kadar hızla 
esmiştir. 

Dün yurtta en yüksek ısı Edirne'dc 
23, Antalya, Diyarbakır ve Bursa'da 
24, İslahiye'dc 25, İzmir ve Balıkesir
dc 26, Adana'da 27 derecedir. 

krizine tutularak yere düımüt ı
miı. 
Adamcağıza yapılan tedavi 

muvaffak olmuı ve borçlu kur -
tulmut. ceza11 da bir ay &eriye 
bırakılmııtır. 
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DÜNYA HA' BERLERİ 

ve otoriter devletler 
Türk • lngı'I' 1 d'' naı h ız an a,ması, unya-

er memleketinde müsait akiıler 
uyandınnııtır. Bü "k k" "k b"t" 
ıneml k . yu uçu u un 
deki• e e.tlerın matbuatı, müıterek 
ın t •~aııyonu, ıulhu takviyeye hiz
nı e e en bir hadise olarak kartıla
-.::.:ıır· Bunun yalnız iki müıtesnaıı 
ri :: ~~manya ve ltalya gazetele-

d ·kı· u ı~ı memleket matbuatmdan 
e araaıyo . . l"kk' . b k nu ıyı te a ı etmelen 
e lenemezdi. Bununla beraber 

~enıııuııiyetaizliklerini ifade eder: 
,.:~ ~u!lan~ıldan liıan, hedef ve ga
dikkrııu aç~ga vurması bakımından 

ate layıktır. Bu ne~riyattan 
~oinra.~rtık maskenin yüzlerden atıl-

1. 
1 aoylenebilir. Berliner Lokal An

~eıger gazetesi, aoruyor: meaul türk 
t e~l~t adamlarının böyle bir &iyaae
be ıltıhak etmelerini icap ettiren ıe· 

epler acaba nedir? Bu, Almanya'· 
hnı ve ltalya'nın kendi alemlerinde 
r.fIYan ve hudutlan dıımdaki rea. 
~ erden tamamiyle bihaber olan i-

memleket olduğunu anlatan bir 
;~ldir. Anlatılıyor ki Baıvekil Re
~. Saydaın'ın mucip aebep olarak 
90;Ylediği ıözler, alman ve İtalyan 
~lletlerinden gizlenmiıtir. Fakat 

0 Yle olsa da bu suali aoran alman 
:•zetesi, Çekistan'ın ve Arnavut
uk'uıı akıbetlerinden bihaber gibi 
IÖfüıunemeli idi. 

. Difer bir alman razeteıi, Völ
~•ac:h~~ Beobahter, anlatmanın he -
.efuu ızah etmeie çalııırken, üze
;ııde durulacak itirafta bulunuyor. 

" ıazeteye göre, Polonya • lngil
t~re paktı, Almanya aleyhine, Tür
k~ye • lngiltere paktı da ltalya aley
huıe imiı. Polonya ile Almanya ara
•hldaki münaaebetler malumdur: 
~lnıanya Polonya'dan Dan1!İf ıehri
llı •e koridordan da kendisine bir 
aeçit verilmeıini istiyor. Bunlan te
ınin etmek için Polonya'yı tAzyik e· 
derken bu devlet lnıiltere ile bir an· 
latma imzalamııtır. Acaba ltalya İ· 
le Türkiye arasındaki münaaebetle
"!n, Alman - Polonya münasebetle· 
rıne benzerliii hangi noktadadır? 
Aynı ne~iceyi dofurmak i~in aynı 
~~pl~ mHcut olmaıı lazllll •••· 
Cl.•i~:" •o~, belki de alman saaete
•ı, ıkı otorater devletçe malum olup 
_,_ L:_:_ 1..U--..J' " • • 1.• t 
) ·--·-•• ... ••wıft'I &AV 
ere •aluftır. Diier taraftan "ltal: 

Yan ıulhunun,, aükWıuna kavuıacak 
olan bir Akdenizden. bahaeclen al
man gazetesi sözlerinde daha ıami
midir. Fakat Akdeniz neden ita) yan 
ıulhuna muhtaç olıun? Bu denizde 
)'innl kadar milletin hayati ali.kala· 
rı Yardır. Baıvekil aayın Refik Say • 
dam ıeçen cuma günü aöylediii nu
tukta Akdeniz hakkındaki türk gö
riitünü §Öyle izah etti: 

"Malumunuzdur ki Akdenizcle 
bütün alakadar devletlerin biribiri
lle kartı emniyet içinde bulunarak 
•e bu denizi müıterek bir vatan aa
Yarak onun müsavi nimetlerinden 
hepimizin müıtefit olmaamı claimi 
olarak temenni etmiıizdir. Hiç bira· 
IQ:adar devleti hakkı olduğu iatifa
deden mahrum etmiyen, fakat hiç 
bir hegemonya hevesine imkan bı
ralmuyan bir Akdeniz bizim daima 
aöz önünde tuttuiwnuz bir milli 
enıııiyet meaeleıidir.,, 

lngiliz • Türk anlatmaıının ya• 
Pıhnaama amil olan sebeplerden bi· 
ri de Akdeniz üzerindeki bu ıörüt 
farkıdır. 

İtalyan gazeteleri :f ürkiye'yi 
"nıüalümanlığın düımanı,, olan ln
lriltere ile anlaımıt olmak dnlayıaiy
le tenkit ediyorlar. Filhakika bu 
"••ylülialamın" liderliği altmda bu
lunan bir memleket matbuatına ya
kııır bir liıandır. Fakat daha dün 
bir müılüman memleketi hakkmda 
reva rörülen muamele bu lisanla ha· 
•in bir tezat teıkil eder. Hayır, biz, 
hu fatkm netriyatta, grandiyoz pro· 
jelerin suya dütmeğe batladığmı an· 
layan bir matbuatın hayal attkutunu 
seziyoruz. Ve bu inkiaar o kıu.i.ar a • 
cıdır ki artık muzmerler de r:i:zlene· 
nıiyor. 

A. Ş. ESMER 

Danzig meselesi Filistin İçin 
beyaz kitap. Fransız gazeteleri Almanyaya 

''ateşle oynamayın,, diyorlar 
Kudüs, 14 a.a. - Filistin mesele· 

sini halledecek olan "Beyaz kitap,, ın 
17 mayıs tarihinde neşredilmesine in
tizar edilmektedir. 

(Başı 1. inci sayfada) 1 

Epok gazetesinden: A 1 m a n y 
Lehler plebisiti kabul etmiyecekle- an 1 n 

rini bildirmiş bulunuyorlar. Fransa 
ve İngiltere de Polonyaya müzaharet 
edeceklerini gizlememişlerdir. Bu va
ziyette alınanlara "ateşle oynamayı

nız" ve yahut da bir Leh gazetesinin 
söylediği gibi "Bohemya ve Moravya 
da da plebisit yapınız" demkten baş

İyi mali'tmat almakta olan mahfille
re göre İngiltere'nin ittihaz etmiş ol
duğu karar intikali ve muvakkat ma
hiyette olup Filistin devletinin şimdi
ki vaziyetinden müstakil hükümranlı
ğına sahip vaziyete geçeceğ~ clevre i -
çin muteber olacaktır. Bu devre on 
seneden ibaret olacak ve iki safhası 
bulunacaktır. Beş seneden ibaret olan 
birinci safhada Filistin'deki müesse
selerin işlemesi şartlarını ve siyasi va
ziyeti tetkik etmek ve kati kanunu e
sasiyi tanzim eylemek üzere yeni mü
zakereler yapılacaktır. Aynı zamanda 
İngiltere hükümeti, Filistinde milli 
bir yahudi yurdu tesis etmek husu
sundaki taahhütlerinden teberri et
miş olacak ve milletler cemiyetinden 
uhtesindeki mandadan kendisini ibra 
etmesini rica edecektir. intikal devre
si esnasında hükümet devairir.in işleri 
ingiliz direktörlerin yardım;yıe Filis
tin memurları tarafından eörülecek, 
devlete ait işler fevkaHide komisere a
it olacaktır. 

ka bir şey yapılamaz. 

Övr gazetesinde Tabouis nikbindir 
ve diyor ki: 

Berlin'deki yabancı müşahitler Füh 
rer'in Danzig meselesindeki zorluk -
lardan vahim sıkıntıları göze almadan 
sıyırılmak için bir tarzıhal bulmak is 
tediğini hissetmektedirler. Bu müşa
hitler bütün alman tehditlerine rağ -
men bugün Danzig'de tezahürattan 
fazla bir şey olmıyacağını zannedi -
yorlar. 

Ordre gazetesinde Viviers yazı
yor: 

Danzig'de bir plebisit mi? Herhal
de Prag'da bir plebisit yapılmadan 
olamaz. Her şey sıra ile yapılır. Bo
hemya ve Moravya ahalisinin reyleri
ne müracaat ettiğiniz zaman belki 
Danzig halkının da reyine müracaat 
edebilirsiniz. O zamana kadar leh ga
zetelerinin haklı olarak tavsif ettik
leri gibi plebisit komedyanıza seyirci 
bulmanız ihtimali yoktur. 

Leh Hariciye Nazır Muavini 
Mo•kova'ya gidecek 

Varşova, 14 a.a. - Sağ cenah parti
ıinin organı olan A.B.C. gazetesi, ha
riciye nazır muavini B. Arcizewski
nin bilhassa ekonomik meseleler üze
rinde B. Potemkin ile görli!lmlerde 
bulunmak Uzere yakında Moskovaya 
gideceğini yazmaktadır. 

Filhakika, Polonya, iptidai madde
ler mukabilinde Sovyetler Birliğine 
uana :xazıa nıuu.ı u.ı çcıııc thraç etmek 
arzusundadır. 

' Mamafi B. Arcizewski'nin seya· 
bati hakkındaki bu haber henUz res
men teyit olunmamaktadır. 

Polonya milli müdalaa nazırı 
Pariı' e gitti 

Varşova, 14 a.a. - Polonya milli 
müdafaa nazın Kaopzycki, bu sabah 
Pariı'e müteveccihen hareket etmiş • 
tir. Söylendiğine göre, bu seyahatin 
hiç bir siyasi mahiyeti mevcut değil
dir. 

Cinliler mukabil 
taarruza ge~tiler 

Japonlara ·mühim 

zayiat verdirdiler 
Şanking, 14 a.a. - Central Nevs a

jansının bildirdiğine göre, mukabil ta
arruza geçen Çin kıtaları Hupe eyale
tinin şimal garbindeki Japon kıta

larına cenahtan hücilm ederek mü
him zayiata düçar etmişlerdir. 

Çin Genel Kurmayının 
bir tebliği 

Çunking, 14 a.a. - Çin genelkur

mayının bir tebliğinde Hankov'un 

garbında Han nehri geçidini müda
faa eden Çin kuvetlerinin §imalden 
japonlar tarafından yapılan ihata ha
reketi karşısında muhasara edilmek 
tehlikesine maruz bulundukları habe
ri kati olarak tekzip edilmektedir. 

Çin kuvetleri gerek Anhoei vila -
yeti gerek Kiandi'nin şimal mıntaka -
larında muvaffakiyetler kazanmışlar-

sömürge 
istekleri 

Bir Portekiz gazetesi kü~ük 

devletlerin sömürgelerini 
Almanya'ya tavsiye ediyor 
Lizbon, 14 a.a. - Havas ajansı bil

diriyor: 

De Cammercio de Colonias gazete
tesi Almanya'nın taleplerinden bah -
seden bir makalesinde ezcümle diyor
ki: 

Eğer Almanya, Afrika'da hakika
ten bir takım istifadeler arzu ediyor 
ise, her halde eskiden kendisine ait 
bulunan küçük araziyi ele geçirmek 
le bu arzusunu tatmin edemiyecektir. 
Almanya, bu arzusunu ancak, küçük 
sömürgeci devletlerin, Belçika'nın 
Hollanda'nın ve Portekiz'in iyi ara· 
zisini almakla tatmin edebilir. 

Garanti muahedelerine emniyet et
mediğini bildiren gazete makalesine 
şöyle devam ediyor ve diyor ki: 

Küçük sömürgeci devletler için ye· 
gane garanti, ancak, Afrika santiago
sunda yapılacak bir del;itmenin Fran 
.a ve İngiltere için büyük bir risk 
teşkil etmesindedir. 

Nihayet şunu da hesaba katmalıdır 
ki Afrikadaki eski alman sömürgele -
rindeki arazide oturan ahali de, Al -
manyan'ın bu araziyi yeniden .kendi
sine almasını arzu etmemektedir. 

Franko bir istikraz 
yapmak isliyor 

Paris, a.a. - Franko tarafından is
tenen isktikraz meselesine temas e
den de Kerillis, Epok gazetesinde . di
yor ki: 

Totaliter devletlerle münasebetle • 

rini tamameıı kesmediği takdirde İs· 
panya'ya bir santim bile vermemek la 
zımdır. tspanya'nın hali hazırdaki bü
tün ekonomisi Aİmanya ile takas Ü· 

zerine dayanmaktadır. İspanya'nın e· 
line döviz geçtiği zaman bu takas sis
temi nihayet bulacak ve İspanyolların 
eline geçecek olan dövizleri alınanlar 
alacaklardır. Buna binanen, Frankoya 
bugünkü vaziyette para vermek yal • 
nız bize en vahim enditeler veren bir 
memleketi takviye etmek değil, aynı 
zamanda alman harp hazinesine ya -
hancı döviz vermek olur. 

İlk beş sene zarfında siyasi vazi
yette ve bilhassa yahudilerle araplar 
arasındaki münasebetlerde mevcut o
lan gerginliğin izalesi için tedbirler a: 
lınacaktır. 

"Beyaz kitap" ilk devrede Filistine 
7000 yahudinin gireceğini derpiş et -
mektedir. Bu miktara Filistin mülte
ciler meselesine yardım sıfatiyle ka • 
bul edeceği 25.000 kişiyi ilave etmek 
icap eder. 

Metaksas'ın mütekait 
zabitler birliğinde 

söylediği nutuk 
Atina, 14 a.a. - Atina ajansı bildi

riyor: 

Başvekil Metaksas, Yunanistan'a 
yaııtı ğı mühim hizmetlerden dolayı 
kendisini fahri başkan il§n eden mü
tekait zabitler birliğinde bir nutuk 
aöylemiıtir. 

Baıvekil nutkunda ezcümle demi§ • 
tir ki: 

"Vazifem müteaddittir ve bunların 
en mühimlerinden biri de memleket 
silahlı kuvetlerinin tensiki ve milete 
askeri kabiliyetlerin iadesidir. Bu va
zifeyi başaracağımdan ve bu suretle 
bu memleketin ve 4 Ağustos eserini 
müsaretle kargılıyarak Yunanistan'ı 
medeni vazifesine layik bir hale ge • 
tirmek için bütün fedakarlıklara mu
vafakat etmiş olan sakinlerinin aydın 
Ianacağından emin olunuz.,, 

Çin - Sovyet paktı 

haberi asılsızdır· 
Şanghay, 14 a.a. - Sovyet mahfil

leri bir Çin • Sovyet paktı hakkındaki 
japon haberlerini hayal addetmekte
dirler. Bütün bu haberler arasında bir 
tek doğrusu vardır ki o da Sianfu -
Moskova hava hattının ihdası hakkın
dakidir. 

İsveç milli müdafaası 
için tedbirler ahyor 

S.tokh?lm, 14 a.a. - Parlamento bugün hükümetin aJağıdaki 
teklıfler ıle alakadar milli müdafaa meselelerini müzakere et
mittir. 

1 - B~hriyede fili hizmetin 200 den 340 güne çıkarılması, 
2 - Pıyade alaylarında imdat müfrezeleri teşkili 
3 - ihtiyatların 30 günlük bir talim devresine tabi tutulması, 
4 - Hava müdafaası için hususi müfrezeler teıkili, 
5 - Ordu kadrolarının arttırılması. 

Romanya'nın 

silôhlanması 
' dır. Buralarda japon kıtaları ricat et

mektedir. 

Daha şimdiden talim görmek üzere 
1935 sınıfını silah altına çağıran hü· 
kümet gelecek sene 1936 sınıfını da 
çağırmak tasavvurundadır. 

raber umumi bir ihtilaf halinde İs
veç'in bitaraflığını muhafaza etmiye 
muvaffak olacağı ümit edilmektedir. 

Hükümet tevdi ettiği projelerle İs· 
veç'in bitaraflığını ihtal için yapıla
cak teşebbüslere mani olacak ve mil . 
dafaa siHihlarını çoğaltacak tedöirler 
alınmasını istihdaf etmektedir. İsveç 
in bu sene silahlanmak için yaptığı 
masraflar 350 milyon kurona baliğ ol
maktadır. Geçen sene !sveç'in silah -
lanma masrafları 288 milyon radde -
sinde idi. 

Bükreş, 14 a.a. - Rador Ajansı bil· 
diriyor : 

Kıral Karol ordu techizatı liateaine 
bet milyon, veliaht da yarım milyon 
teberru etmiştir. 

ltıral bu münasebetle gönderdiği 
mektupta en fakir halkın dahi yurdun 
•ilihlanmaıı için teberruda gösterdi • 
fi müsaraattan çok mütehasaiı oldu • 
lunu bildimıittir. 

Veliaht, Romanya ordusunun tak • 
\1iyeıine bütün kalbiyle hizmet ettiği
ni kaydetmektedir. 

Beynelmilel imtiyazlı mıntakada 

Machitti, 14 a.a. - Amerika kon
solosunun hariciye nezaretine gönder
diği bir rapora göre 11 mayıs gecesi 
150 japon askeri Kulangsu'daki 0be~ • 
nelmilel imtiyaz mıntıkasına gırmış 
ve Amoy sulhu müdafaa komisyonu a. 
zasından birinin katli banantsiyle bir
çok kişileri tevkif etmiştir. 

Hariciye nazırı Hull mahalli ame
rikan makamlarının bu hadiseyi ne 
suretle protesto ettiklerine dair henüz 
malUmat almadığını söylemiştir. 

Ordu encümeni hükümetin projele
rini tasvip etmiş ve 1934 sınıfının da 
silah altına davet edilmesine karar 
vermiş ise de ihtiyatlardan 7 sınıfın 
silah altına alınmasına dair muhafa
zaklirlar tarafından verilen takriri 
reddetmiştir. Parlamento heyeti umu· 
miyesinde bir nutuk söyliyen müda. 
faa nazırı ""Nilsson" İsveç'e karşı 
münferit bir tecavüz vukubulacağını 
zannetmediğini fakat umumt bir ihti
laf zuhurunda ortaya çıkacak tehli -
kelerin nazarı itibare alınması lazım· 
geldiğini beyan etmiştir. Bununla be-

Ordu mevcudunun arttırılması hak
kındaki kanun senatoda 37 reye kar
şı 89 reyle \1e mebuslar tarafından da 
39 reye karşı 138 reyle kabul edilmiş
tir. 
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ISTANBUL Gazeteleri 
CUMHURİYET 

Anlaşmadan sonra 
Nadir Nadi, bu başmakalesinde, türk -

İngiliz anlaşmasının her tarafta uyan • 
dırdığı tesirin, demokrasiler cephesine 
yeni bir devletin katılmasından deiil, 
daha ziyade o devletin sulh cephesine i
lave ettiği maddi ve manevi kudretin ehe
miyetinden ileri geldiğini söyliyerck 
tlirk ordusunun maddi ve manevi kuve -
tini tebarüz ettirdikten sonra, ı;ulhu ku
vetlcndiren, di&er bir noktanın da Tür· 
kiyenin her hangi bir ideolojik müliha· 
za ile hareket etmemesi plduiunu ve sulh 
cephesinin :simdi tecavüzleri 1iddetle 
karşılıyacak kadar kuvetlenmiş bulun • 
duğunu ilave ederek "Her halde Türkiye 
Başvekilimizin de çok veciz bir ııekilde 
ifade ettiği ıibi sulhu bozmak için değil, 
bilakis onu kurtarmak için harbi ıoze al
mış bulunuyoruz" diyor. 

Sulha doğru 
Peyami Sefa "Hadiseler arasında" sü -

tununda turk - İngiliz anlaşmasının her
hangi taarruzi mahiyet tatımadığını te -
barüz ettirdiği bu yazısında, Türkiye'
nin ve İngiltere'nin Akdeniz'deki müş • 
terek menfaatlerine bir taarruz yapıl -
madıkc;a bu anlaşmanın tetiğine parmak 
dokunulmıyan bir tabanca halinde kala
cağını söytuyor ve bu silahın bütün dün
yanın uykusuna musallat olan harp ka -
busuna karııı olduiunu izah ediyor. 

TAN 
Yeni türk - İngiliz anla,maıının 
piyasadaki tesirleri 

Yeni türk • i.ıglliz siyasi anlaşmasının 
piyasada c;ok iyi Akisler uyandırdıl;ını, 
bu anlaıımanın iktisadi yeni bir anlaşma
ya da başlangıç olacağı ümitleri belirdi. 
ğ\ni, bazı tüccarların hazırlıklara ba,ıa
dıklarını yazıyor. 

Az söz meselesi 
Turhan Tan, "Pencereden'' sütun':'nda, 

türk - ingiliz müşterek bcyannamesınde· 
ki derli toplu edayı ve veciz ifadeyi te • 
barüz ettirerek " az olsun öz olsun" dar
bı meselini hatırlatıyor ve bir takım 
Avrupa ıazetelerinin türk İngiliz konuş
malarından müsbet netice çıkmıyacağı 
yolundaki sözlerinin bu suretle tekzip e
dilmiı olduğunu illi.veden sonra "Bütün 
dünya sulh severlerin yureğine soğuk ıu 
ıerpen bu mesut hadiseyi kutlamak bor
cumuzdur" diyor. 

YENİ SABAH 

Tür - 1 iliz anlaşması 
Hüseyin Cahlt Yalçın, bu ba$lllakale • 

sinde, bütün memlekette umumi bir tak -
dir ve memnuniyetle kartılanacafını ıüp
heıiz ıördüğü tüne • irıgilir ltlllfını öte
dcnberi Türkiye'nin takip ettiği ban, si
yasetinin, sulha ve emniyete istinat eden 
hattı hareketin tablt bir neticesi olarak 
tavsif ettikten ve bu anlaşmanın daha u
mumi, daha devamlı ve esaah bir anlaş -
mıya mukaddime olduğunu ıöylediktcn 
sonra tlirk - İngiliz elbirliğinin tecavüz. 
kir hiç bir mahiyet taısımadığını, bilakis 
ııarki1Akdeniz iizerinde bir tecavüz niye
ti vatsa bu niyoti besliyenleri nevmi.d e
decek bir mahiyeti olduğunu izah ediyor 
ve melhuz bir hücum hareketine karşı a
lman bu tedbiri yerinde bularak "Hiıkü
met iyi yaptı" diyor. 

Türkiye ve lngilterenİ'n sulh 
yolundaki anlatması 

"Politika" siltununda Dr. Reşat Sagay, 
Tür.kiye hükUmetinin, balkanlarda ve Ak
denizde vukua gelen son hadiseler üzeri.
ne, milli bir emniyet meselesi karşıı;ında 
bulunduğu kanaatiyle hareket ederek ak
dettiği türk • İngiliz anlaşmasını sulh 
yolunda dikilen büyük ve kıymetine baha 
biçilmez bir ibide olarak tavsif odiyor 
ve bu Abidenin "Karşısında insanlık an • 
cak ıulhun korunmaııı yüzünden şükran 
hisleri bealiyebilir" diyor. 

Türkiye ve dünya sulhu 
"Her aabah" ıütunu muharriri, Tiir • 

kiye cümhuriyetinin dahilde ve hariçte 
barışçı siyasetini tebarüz ettiren bu ya
zıınnda, Türkiye'nin milli hudutları için· 
de sulhun nimetlerini katre katre tada -
rak yaşamak istediğini, kimsenin topra • 
ğında gözümüz olmadığını, ancak kimse
nin de öz toprağımızda gözü olmamasını 
istediğimizi söylüyor ve "son türk • İn
giliz anlaımaı;ının bütün ruhu bu bir kaç 
cümle ile hülba edilebilir., diyor. 

VAKİT 

Cümhuriyet devrinde gizli 
muahedelerin yeri yoktur 
Asım Us, bu başmakalesinde, türk. İn

giliz anlaşması tarihi hadisesini 1914 
tü~k • alman ittifakının akdi tarzı ile 
mukayese ederek, büyük harbe tekaddüm 
eden o ittifakın milletin arzu ve iradesi 
ve malumatı haricinde birdenbire yapı • 

,Jarak milletin harbe nasıl ı;Ürüklendiğini 
hatırlatıyor ve Türkiye climhuriyetinin 
İngilizlerle yaptığı ıon anlaşmayı ne 
gibi safhalardan ıeçtiğini izah ettikten 
sonra cümhuriyet hükümetinln halk hü -
k~et! c;ıl~uiunu,. bununla anlıyabile -
ceğımızı ıtılve edıyor ve diyor ki: "An • 
cak bundan sonradır ki yarın memleket 
ve millet tlirk • İngiliz ittifakının ica • 
bı olarak bir gün mecburiyet hasıl olur
sa, gene büyük millet meclisinin kara • 
riyle bir harbe girebileceğine emin ola • 
biliriz.,. 

Siyasi bir aydınlrk 

"Görüp düşündükçe" sütunu muharri
ri Hakkı Suha Gezgin, Ba&vckilin nutku 
meml~ketc ıevinç, inan ve yürek huzu -
ru d.o~urduiunu, türk • lngiliz ittifakı -
nuı ıkı senedenberi kararan ufukların si· 
yasi bir sabah yarattığını söylüyor ve ya
rın bu ittifa.ka daha bapa eller de uıana
rak bu kuvetin ancak zorbalan kahir için, 
haksızlığı ezmek için, kullanılacağını i • 
!ive ediyor. 

•·•· M•tbuat S~rvısı 

AK~AM 

Heyemolaname 
Dikkatler sütunu muharriri lise imti • 

hanlarında dort defa girip de muvaffak 
olmıyan talebenin iki defa imtihana alı • 
nacakları hakkındaki havadis munasebe • 
tiyle, bu imtihandan sonra verilecek dip
lomalara şahadetname değil heyamola
name demek Uizım geldiğini söylüyor ve: 
"Diplomanın şerefini kurtarmak 15.zım -
dır, cömertlik her şeyde iyidir, diplo • 
ma dağıtmaktan fenadır.,, diyol'. 

SON POSTA 

Türk - ingiliz işbirliği nasıl bir 
kıymet ifade eder 

H . E. Erkilct, bu başlık altında yazdı
ğı bir makalede. Ege ile doğu Akdenizin 
Türkiye için, ve bütlin Akdcnizin İngil
tere ve Fransa için haiz olduğu ehcmiyeti 
izah ederek bir harp vukuunda bu üç 
devletin biribirine ne dereceye kadar ih
tiyaçları olacaj:ını tebarüz ettirdikten 
sonra, Türk - lngiliz anlaşmasının, ya -
kında Sovyet Rusya ve Fransa anlaşma -
lariyle takviye edilerek tam bir ittifak 
haline ıeleceği ümidini irhar ediyor. 

Alim kıtlığı var mı? 
Sabahtan sabaha sütununda, Burhan 

Cahit Maarif vekaletinin boı ilim ve fen 
kürsüleri için Avrup:ı.'dan doçent ve pro· 
feıör gctirmiye karar verdiğinden bah -
sederek, üniversitenin yeni ıeklini bula -
lı yedi sene zaman geçtiğini, bu müddet 
zarfında türk gençlerinden ilim adamı 
yetişmemiş olmasına imkln bulunmadı -
ğını söyledikten sonra, kürsülerin boş 
kalmasını. üniversiteye tam bir feragat. 
la bağlıyan gençlerimize verilen ücretle
rin azlığında buluyor, ve küçük şöhret • 
Jere kıymet vermek lüzumunu ileri süre
rek "Aldığı maaıını ancak okuyacağı ki
taplaı;a yctiıtirebilen genç alimlerin de 
gene ıçer, gezer, ve yaşar bi~er insan ol
duklarını kabul etmek lhınıdır,. diyor. 

Banka mı, devlet dairesi mi? 
. Muhittin. Birgen Her gün sütununda • 

kı makalesınde lüzumundan fazla kor • 
k~n ve _banka &ist.cmi!'~ itiraz eden bir 
zumrenın mevcudıyctını bahis mevzuu 
ederek bu sistemi bozup yerine müstakil 
büdceli bir devlet idaresi kurmayı ter _ 
cih eden bu zümrenin ıörüşiıne itirazla 
Denizbank'ı misal olarak ileri sürüyor' 
bu bankanın idare tarzının hakikaten za~ 
rarh olup olmadığı hakkında sarih bir fi. 
kir edinecek kadar zaman seçtiğini, te • 
tebbüsün yarıda bırakılmasında acele e
dildiğini söyledikten sonra banka siste
mine karsı ıösterilen aleyhtarlığın psi • 
kolojik bir sebepten ileri gelmesi ihti • 
malini hatırlatıyor ve bu gibi işlerde rnu
vaffalr olabilmek için yapıcı ve kontrol 
edici iki lcuvetin el ele çalıtnıasmı elzem 
sörüyor. 

SON TELGRAF 
Harp olmıyacaktır 

.~t".111 1_zzet Benice bu makalesinde, 
Turkıyenın İng.i.ltere ile el ele vermiş 
b~lu~ma~ının dunya sulbuna ifa edeceii 
buyük hızmetin göz önünde olduğunu ve 
her taraftan bunun mesut akisi ve intiba
larının alınmakta bulunduğunu yazdık -
tan ve Fethi Okyar'ın bundan böyle biz· 
d~n bir karış toprak değil hakkımızdan 
bır zerre almak bile mümkün olmadığı • 
nı ve general Klzım Özalp'ın mcmleketi
miJıin her hangi bir tecavüze karşı hazır
lanmış bulunduğu suretinde biıyük millet 
meclisinde ı;öylemiı oldukları sözleri ha
tırlattıktan ıonra diyor ki : 

"Türkiyenln sulh cephesindeki yerini 
alması harbi geriletmiştir. Bu mantık öl
çüsünün dışına çıkacak olabilenler an • 
cak intiharı göze almıı; olanlar olabilir • ., 

HABER 

Dünya sulhunun mihveri 

.!d:. Kılı~ bu makalesinde Türkiye ile 
Buyuk Brıtanya hiıkümctlcri arasındaki 
an.laşmalardan bahis olan makalesinde 
dunl'.~".!n büyü.k .Türk ve Büyiık Britan· 
ya hukumetlermın bu anlaşmasiyle bir 
defa dah~ teeyyiid eden cihan sul,bundan 
dolayı mmnettar olduiunu yazrrlakta • 
dır. 

Türkiye milletinin sulh sevgisi 
S?ad Dervie bu makalesinde Türkiye 

İngıltere anlaşmasını bahis mevzuu ede
rek türk devletinin sulh cephesine gir • 
mekle temsil etmekte olduğu milletin 
en bliyük iıtiyakına cevap vermiı ve 
11ul~u koruma gayesinde hiç bir ıeyden 
~ekınmemek azmini tatmin etmiş oldu -
gunu yazmaktadır. 

Bir katil yakalandı 
İzmir, (Telefonla) - Susehrinde 

iki kişiyi öldürdükten sonr~ kaçan 
Kavala muhacirlerinden Cafer oğlu 
Haydar ismindeki şahı• bugün polis 
tarafından teşhis edilerek yakalandı. 
Katil yarın Sivasa' gönderilecektir. 

Düğüne gitmek için alınan ceket 

İstanbul, 14 (Telefonla) - Musta
fa adında bir genç, düğüne gidece
ğinden bahisle arkadaşı Yusuftan bir 
günlük giymek üzere bir ceket almış, 
fakat düğüne gitmiyerek ceketi Top
hanede 2 liraya satmıştır. 

Yusuf'un şikayeti üzerine yakala -
nan Mustafa, birinci sulh ceza mahke 
mesinde sorguya çekilmiş, suçunu iti
raf etmiştir. Mustafa tevkif edilmiş
tir. 
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Moskova ile 
müzakereler 

f """"'"'""""";::::·;·~~;~~·~·;;::•u•uouuouuouou•ı 
.................................................................................. 
A lmanya'nın hararetle or-

talığa yaymış olduğu 
Sovyctlcr Birliğinin dış siyase
tinin tamamiylc değişeceği 
hakkındaki rivayetleri dün gc -
len ıki haber tekzip etmiştir: 

1 - Bir buçuk scnedcnbcri 
munhal olan sovyctlerin Var • 
ıova elçiliğine, B. Litvinof'un 
istifasından iki cün sonra B. 
Şaronov isminde yeni bir elçi 
tayin edilmiştir. Demek oluyor 
ki bu istifa keyfiyeti, alman • 
leh davasına kayıtsız kalmak 
arzusundan ve kollektif emni -
yet siyasetinin terkinden doğ
muş olamaz. Hatta Varşova'da 
Kremlin'in bu jesti Polonya ile 
dostane münasebetleri takviye 
arzusundan ileri geldiği sanı) • 
maktadır. 

2 - B. Molotofa İngiltcrc'
nin ikinci mukabil tekliflerini 
ancak B. Litvinof'un istifası 
dolayısiylc Sovyctlcrin dış si
yasetinin clegişmil$ olmadığına 
emniyet getirdikten sonra tev
di etmek emrini almış olan İn
giliz elçisine, gerekli teminat 
verilmiştir. 

Gerçi bu keyfiyet, meselenin 
bütun ic; yüzünün berraklaşmış 
olduğunu veya miızakerelerde 
ortaya çıkan müşkülitın artık 
önlcnmis olduğunu ifade et • 
mcz. 

Londra ile Paris'in, antiko -
mintcm blokunun bir mukabe
lesine meydan verebilecek u • 
mumi bir karşılıklı yardım 
paktı manzarsı vermeden elde 
etmek istedikleri sovyct yardı
mının başlıca unsurlarından 
biri, yani Turkiye'nin iştiraki, 
B. Potemkin'in Ankara'yı zi -
yaretinden ve İngiliz • türk 
müzakerelerinden sonra iyi bir 
yolda görünmektedir. 

Filhakika Türkiye, Polonya 
ve Romanya gibi, Sovyetler 
birliğinin garp komşularmdan 
biridir. Paris'le Londra ona 
Moskova'nın garantisini temi
ne calışmaktadırlar. Buna mu
kabil Moskova'da, bu yüzden 
maruz bulunacağı tehlikelere 
karsı temin edilecektir. 

p otemkin'in dün Bükreş
te romen - sovyet ihti

liflarının halli maksadiyle 
yapmış olduğu görüşmeler ay-

ni diplomatik faaliyet cümle -
sindendir. 

Fakat sovyetler birliğinin 
garpte daha başka komşuları 
vardır: iki kıiçük Baltık devle
ti olan Litvanya ve Finlandi -
ya. Ve mesele, bu cihette da
ha başka bir manzara arzet • 
mektedir. Çünkiı Baltık denizi
nin küçük memleketleri İskan
dinav memleketlerinin daima 
taraftarı oldukları bitaraflık 
mistiğine şiddetle sadık kal -
maktadırlar. 

Bu mistiği kendi lehine istis
mar etmeye çalışan Almanya 
onlara saldırmazlık paktı ak • 
detmek teklifinde bulunmuş ve 
bunun bitaraflıkla telifi müm • 
kün yegane anlaşma şekli oldu
ğunu ileri sürmüştiı. Ve bu tek
lifi, B. Roosevelt'in mesajına 
bir cevap mahiyetinde yapmış
tı. Bu keyfiyet de alakalılarda 
birleşik devletler reisinin tel • 
kinlerinin semeresini vermekte 
olduğu zannını uyandırmış • 
tır. 

Bununla beraber, Almanya'· 
nın 1934 de Polonya ile akdet· 
miş olduğu anlaşmaya, karşı ta· 
rafın siyasi serbestisini tahdit 
eder mahiyette verdiği mini 
küctik devletler için pek de 
emniyet verici bir hal değil • 
dir. Bu neviden bir paktın AI
manya'nın elinde bir tazyik i
leti haline geldiğini ve menfa
atlerine hizmet edilmediği za
man Almanya'nın bu paktı fesh 
edeceğini görüyorlar. 

Letonya ve Estonya, prensip 
itibariyle Almanya'nın teklif • 
!erine muhalif görünmüyorlar
sa, bunun sebebi onun tarafın
dan yapılacak bir saldırmazlık 
teklifinin, nazarlarında, kendi
sine karşı hazırlanan müdafaa 
cephesinin dışında kalmak icin 
bir sebep teşkil etmesidir. Fil
hakika bu memleketler kendi -
!erine bu cephe mensuplarınca 
verilebilecek olan garantinin 
bitaraflıklarını ihlil etmesin -
den ürkmektedirler. Bunlar, 
taahhüt eden devletler içinde 
yalnız Sovyetler birliğinin 
kendilerine yardım edebilece • 
ğini ileri sürüyorlal, ve bir rus 
askeri yardımına karsı hoşnut
suzlukları, büyük harbın hatı -
ralarından kuvet almaktadır. 

La R~publique 

Vindsor Dükünün Verdün hitabesi 
Eski İngiliz ı alı ve şimdiki 

VindS<lr Dük ' un Fransa'da 
Verdün harp s h sım gezdik· 
ten sonra rady a Avrupa, A
merika ve dom n onlara hitap 
eden bir hitı> söylediğini 
bildiren ajansı bu hitabenin 
hulbasmı verm terdir. Son 
posta ile selen uıa;iliz pzew -
!eri Vindsor d "nun sözleri
ni olduğu gibi lcletmektedir
Jer. Sabık kıra] "!TIİştir ki: 

"Bir kaç gür. en beri büyük 
harbın en dehş 1 vakıalarına 
sahne olmuıı ol n Verdün'ü zi
yaret ediyor ve o adan size bu 
hitapu bulunu) um. Burada 
ve öteki harp s h:ılarında bü • 
yük harpte mily larca insan -
lar ıstırap çek $ ve ölmüş -
!erdir. 

Bu tarihi yer C..'1 size hitap 
ederken burada b r çok ölüle • 
m de huzurunu issediyorum. 
Eğer onlar konJş:ı.bilseler ve 
ıeslerini size dı yurabilselerdi, 
eminim ki, siz c!e henim söyli-
1eceklerimle ay kanaati bcs
lerdiniz. 

İki buçuk sen enberi siyasi 
hayatın dı$ında yaşıyorum, 
bundan sonra da yle yapmak 
kararındayım. R ada. önce • 
den. hic bir hükiı ete haber ve 
malQmat verme zin, yalnız 
kendi adıma kon yorum. Ge· 
cen harbın, bütür tı.mennisi ve 
duası beşeriyetin r daha böy-
1 e bir cılıı:mhk ii t ne uğrama-
ması olan, basit askeri sıfa-
tivle söz söylüy m. 

Simdiye kadar mJhafaza et
tiğim sUkutumı.: bozuyorum. 
Sanki bir ceyrek ı ır önce u~
radığımız felaket tekrar yak
laıımakta olduıı J hepimiz 
hissetmekteyizdi 

Beni sesimi yükseltmeğe 
sevkeden sebep, bütün dünya
nın içinde bulunduiu telaş ve 
korkudan kurtulup normal 
şartlara dönmek hususundaki 
arzusudur. 

Siz de, ben de biliriz ki sulh, 
1i711t bir mesele olmaktan çok 
daha '-'•· loeıtbn••m _... -
bahtiyarlığını sağhyacak haya-
ti bir amildir. 

Hele modem harp o kadar 
feci bir şey olmuştur ki onun 
neticesi herkes için felaket, ıs
tırap, anarşi ve &cfalet olacak
tır. 

Ben, kendimin bir diplomat 
olduğumu iddia edecek mevki
de değilim: fakat dünyanın bir 
cok yerlerini gezmek sayesin -
de insan mizacını tetkik etmek 
fırsatını ele geçirmişimdir. 

Bu değerli tecrübelerin üze
rimde bıraktıiı derin kanaat ııu 
merkezdedir ki: ahalisi harp 
istiycn hic bir memleket yok -
tur. Bu hüküm, alman milleti 
icin de, benim mensup oldu -
ğum inıdliz milleti için de, 
$İmdi dost topraklarında bu -
lunduium fransız milleti ic;in 
de doltrudur. 

Milletler arasında bir anlaıı
ma umumiyetle hemen olamaz. 
Bunun zamanı vardır; bunu a
rayıp bulmak ve müzakere yo
luna girmek lizımdır. Siyasi 
gert!'inlik l\avası milletler ara
sında karsıhkh müsaadekirlık
larda bulunmak temayülünü 
gevı;etir ve tariz temayüliı 
1aklı ıı:ibi görünmiye baışlar. 

Buıı:ün önümüzdeki mesele. 
her ırlinkü hayatımıza hikim 
olmakta olan şüpheleri ve kıs
kançlikları tekrar gözden ge • 
cirmektir. 

Hususi hayatımızda blitün 
tanıdıklarımızla ahenk. içinde 
yaşamak isteriz. Zaten aksi 
takdirde bugünkü medeniyet 
vücut bulamaz.dı, Şimdi $ahsi 
ve ferdi hayatımızda yapmak 
istediğimiz $eyi milletler ara
sında yapmaktan Aciz kalmak 
suretiyle medeniyetimizi yok 
mu edeceğiz 1 

Bütün hükümetlcr, resmi söz 
!erinde harbin milletlerine fe -
liket getireceğini söylemekten 
geri durmuyorlar. 
Eğer mazideki anlaşmazlık -

lar, göz önüne 'alınacak olursa 
o zaman, herkesin sulhta ka • 
rar kılması lazım gelecektir; 
buna bütün kalbimle eminim. 

Bu maksada ula$mak için 
benim kanaatımca alınacak mü 
him tedbirler arasında, hangi 
kaynaktan gelirse gelsin, dünya 
milletlerinin kafalarını ıchirli
yen bütiın zararlı propaganda
lara mani olmak en başta gelir. 

Meseli ben şahsen "Çenber -
leme" ve "saldırganlık" gibi 
kelimeleri hiç de yerinde bul
muyorum. Bunlar, yatıştırıl • 
ması lazım gelen bir takım ih
tirasları körüklemekten başka 
bir şeye yaramaz. 

Sulh davasını gÜtmek şahsi 
ve hatta milli menfaatlerin de 
üstünde bir yer tutar. Millet -
!er arası sükün ve emniyeti ye
niden kurmıya çalışan diplo -
matlar, birer iyi fransız, ita! • 
yan, alman, amerikan, yahut 
İngiliz gibi degil, birer dünya 
vatandaşı gibi hareket etmeli
dirler. 

Onların kendi milletlerinin, 
menfaati, hepimizin de iıası ol 
duğumuz beşer cemiyetinin 
menfaatini korumak , yolu ile 
sağlanmalıdır. Geçen harpte 
ölenlerin adına politika liderle
rinden bu önemli vazifeyi ye -
rine getirmiye çalı5malarını 
dilerim. 

Onlara, bugün yaşıyan ve 
mukaddcrlerini onların eline 
teslim etmiş olanlar adına da, 
hitap ediyorum. Gene onlara, 
beşeriyetin istikbali için şimdi 
den tahmin edilemez değerli 
hizmetler görecek olan gençli
ğin adına da hitap ediyorum. 

Dünya, benim neslimi sars • 
mış olan ceçen büyük badire 
nin kötü tesirlerinden henüz ya 
kasını kurtaramamıştır. 

Her hangi bir hiikümetin 
kendi milli politikası - yolunda 
kazanacağı en büyük muvaffa -
kiyet bile beşeriyeti bugün i -
<;İnde bulunduğu muhataralı 
vaziyetten kurtarmak için el • 
de edilecek zafere nisbetlc hiç 
oir şey mes· besinde kalır. 

Her halde bu gece söyledi -
ğim bu sözlerin beni dinliyen-

;ı~ı/l::l~~~ '8'Mfi 
sarih teklifler atmak bana düş
mez. Bu vazifeyi, milletleri 
birbirleriyle anlaşmıya doğru 
sevkedecek olanlar yapsınlar. 

Tanrıdan, bu mühim vazife -
yi çok gecilaneden başannıya 
imkan vermesini dilerim.,, 

Alman maden sanayii 

müthiş artıyor 

Son günlerde Fransa'da ma· 
den sanayi İngiltere ile muvazi 
&itmektedir. 

Geçen mart ayı içinde Fran
sa'da 668.000 ton çelik imal e
dilmiştir. Bu rakamda, ıubat 
ayına nazaran yıizde 16, 1938 
aylık vasatisine nazaran da 
yüzde 29 bir fazlalık vardır. 
İngilizler geçen mart ayında 

1.190.000 ton çelik çıkarmış -
lardır. Mart ayında şubata na
zaran yüzde 21, 1938 yılı a·yhk 
vasatisine göre yüzde 35 bir 
artııs vardır. 

Almanlann ayni plan dahi -
!indeki maden sanayilerinin 
terakkisi karşısında bu artış
ları takdir etmek lazımdır. 

Fransa'da demir imali de git 
gide iyileşmekte ise de ıimdi
lik onun terakkisinden bahse -

dilemez. Fransa'da en ıyı sc • 
nelerde çelik imali ayda 800 
bin tona kadar yükseliyordu. 
Bu miktar almanların imal et
tikleri çelik miktarının yarısı 
kadar, ve Avrupa'nın çıkardığı 
çelik yekünunun alttda biridir. 
Bugün ancak almanların üçte 
biri, Avrupa yekünunun onda 
biri kadar çelik çıkarabiliyor
lar. Halbuki son günlerde yeni 
yeni ilerlemeler göstermiştik. 
Memlekette harici bir tehlike 
belirmeden ayni şiddetle çalı1-
mabyız. 

Eğer, maden sanayii modern 
silahlanma kuvetlerinden biri
si ise, Almanya, rakiplerinden 
çok ileridir, Bugün Almanya, 
hem Fransa'dan hem de İngil
tere'den çok çelik imal ediyor. 
1938 den evci Almanya, bu iki 
memleketin birlikte çıkardık • 
!arı çelik yekununa ulaşamı -
yordu. Fa~at 1938 de yalnız. 
Fransa ile lngiltere'den değil, 
Fransa, İngiltere, Belçika ve 
Lüksemburg'un çıkardıkları 
çelik yekünunu geçmiştir. Harp 
çıkarsa, maden cihetinden Al -
manya, karşı tarafa tefevvuk 
edecektir. 

İstatistikler, Almanyan'ın 
maden sanayii itibariyle böyle 
bir ıistünliik göstermesini ilk 
defa olarak kaydediyor. (Aşa -
ğıdaki cetvelde rakamlar 1.000 
ton ile çoğaltılacak). 

1913 
1929 
1932 
1936 
1937 
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19.027 

7.350 
19.360 
20.446 
23.925 

~ 
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"'c.ı._ E"' ı:: 
ı:: ... .,,.,.,..ı::d 
~=-::::- > ..... --~ 
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18.553 
26.301 
15.731 
23.831 
27.485 
20.456 

Tekrar ediyoruz: alman çe • 
lik imalatı ilk defa olarak dört 
mühim sanayi memleketin ima
latını aşıyor Marttan beri, al -
man istihsalitına Çekoslovak
ya'nın 2,3 milyonluk çelik istih
salitını da ilave etmek lazım
dır. Bu suretle almanJarın çı
kardıkları çelik miktarı dünya 
istihsalitının beşte birine, Av
rupa çelik istihsalitının yarısı
na yakındır. 

Harp çıkarsa, Almanya'nın 
demir curufu tedarikitı şüphe 
yok ki güçleşecektir. Fakat 
yalnız siyaseten değil, ayni za
manda iktisaden de bizi arka -
ıına düşüren almanların maden 
sanayii üstünlüğü bugün Bir -
!eşik Amerika devletlerinin is
tihsalitına yetişmek üzeredir; 
bunu görmemek bir sebep te1-
kil eder mi? 

La Republique 

jKURBAGA DAMGASI 
paketleri gümrükten gcçirmcğe katı
lıyordu. Fakat, planın değişmesi, sir
kat duyulmadan vapurdan ayrılmamı· 
zı icap ettiriyordu ki bu da hemen he 
men imkansızdı. 

"- 65 - - :==================-;/ 
"Allahtan denizde kesif bir sis var· 

dı. Gemi Solent da gayet ağır ilerli
yordu. Bu hadisenin teferruatını ha
tırlarsınız, Mantaianın, Portsmouth'a 
giden bir balıkçı gemisi ile çarpıştı -

lar çaldım. Size} aptığım bütün iılcrin 
liıteıini verce k değilim. Bunların ba
zılarını kendi arzum ile unuttum, di -
ğerlcri ise çok ühim, ve size tafsilatı 
ile anlatamıyacağım kadar sukutu ha
yalle doludurl r Yalnız size şu kada
rını söyliycyim ki bütün bu vakalar -
dan dolayı ber'ı nesul tutacak tek bir 
delil mevcut rğildir. İsmim yalnız 
bir vakaya ka ıştı .•. Mantania vapuru 
soygunu! 

Yazan: Edgar W ALLACE 
lı muhafaza odasına aynı biçimde ka
salar bırakmıştım.) Aksi tesadüf Ir
landa açıklarında pervanede bir arıza 
oldu, kaptan Fransaya geçmekten vaz 
geçerek Southampton'da kalmağa ka
rar verdi. 

"Benim mesleğimdeki bir adam için, 
planlardaki değişiklik, bir harbin or
tasında taktik değiştirmek kadar §a
şırtıcıdır. O sıralarda yanımda yardım· 
cı olarak bulunan adam da, sonradan 
Delirium tremens'den öldü Tek başı
ma hareket etmeme imkan yoktu: İş 
çok mühimdi, ölen de tamamen itima
dımı kazanmış olan bir adamdı. 

Elk: 

ğını bilirsiniz. 
Balıkçı gemısının burun direği 

Mantanianın civadırasına girmişti. On 
ları ayırmak için bir haylı zaman kay
bedildi. Ben de bu fırsattan istifade 
ettim. Arkadaşımla beraber, eşyaları· 
mız elimizde, gemiyi terke hazır bir 
vaziyette güvertede duruyorduk. Bu 
sırada balıkçı gemisi yanımızdan ge
çiyordu. Arkadaşımla beraber, evvela 
eşyaları fırlattık, sonra biz de gemi
nin içine atladık. 
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Londra ve Moskova 
f .................................................................... '' ....... ···ı 

J._.,, ........... _:.~~.~~~ .. ~~~::~.~o=: .... ._ ... .. 
Almanya ile Jngiltere'nin en yakın menfaatleri mihverin 

muhtemel bir taarruzuna karşı Balttk"/a şarki Akdeniz arıı • 
smdııki devletlerin istiklalini mudafaa hususunda tamamtm 
tetabuk etmektedir. Bu devletler Estonya. Letonya, Lıtvanya, 
Polonya, Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan'dır. 

Baltık'tan Karadeniz'e kadar, bu devletlerin istıklali Sov -
yet/er Birliğı'nin hududunu örter. Cenupta, Romanya'dan Yu
nanistan'a kadar yakın şarkın ve lngiltere'nin mahreç/erinin 
himayesi mevzuu bahistir. Karadeniz'Je Akdeniz ıırasında ge. 
çit türklerin elindedir: onlarrn sovyetlerle olan iyi münase • 
betleri dcvam/J, lngiltere ile anlaşma arzuları kafi derecede 
barizdir. 

* *. Almanya'nın harpci tahriklerine bedava bir gıda temin et -
mek korkusu mıistesna, ingiliz hükümetinin Sovyetler Bt'rli -
ğiylc peşin ve kati bir ittifaka atılmamak hususundaki arzusu 
pek sarihtir. 

lngiliz, muayyen bir sahaya, kontrol edebilir hadiselere ve 
muayyen bir heyete inhisar etmiyen teahhütlerden dehşet du
yar. Bilhassa A vrupa'ya ait teahhütlerden dehşet duyar: Bri -
tanya adalRrının Fransa selamette olmadıkça emniyette ola -
mıyacağı hakikatini ne kadar uzun zamanda idrak etmiş oldu
ğu malumdur, Sovyetler Birliğiyle peşin bir ittifak ona meç • 
hulc karşı bir teahhüt gibi görünmektedir • 

Sovyetler Birliğiyle Büyük Britanya menfaatlerinin siyasi 
tetabuku esasen ancak. şimdilik ve filen Baltık mıntakıısiyle 
Karadeniz'e munhasırdır. Garpte, daha az yakın olan bu teta • 
buk ancak bcyetı umumiyesiyle alman tehlikesi hususunda 
mevcuttur, Akdeniz'de bu tetabuk !ta/yan İngiliz • ita/yan an
laşmasını bozmuş telakki edildiği zaman mevcut olabilir. 
Merkezi Asya'da hiç mevcut değildir. Uzak Şark'a gelince· 
~ir İngiliz - rus ittifakı İngilizlerin, Amerika'nın yardımiyl; 
ıapon mi/iter/erinin teşebbüslerini teskin etmiye muvaffak ol 
mak ümitlerini boşa çıkarırdı. 

Nihayet, Portekiz'den ve lspanya'dan Amerika'ya kadar 
ıırap dunyasından hind dünyasına kadar, cenubi Afrika'dan 
Avusturalya'ya ve Çin'e kadar, Jngiltere'nin emperyalist siya
seti, komünizme karşı bir müsamahayı ifade edebileceği her -
hangi bir hareketle·telil edilemez. 

•• * 
Beş senedenberi. Sovyetler Birliğinin baş düşmanları Japon

ya ve Hitler Almanya'sı olmuştur. Japonya'nın ilk fırsatta 
Vladivostok üzerine atılacağrnda şüphe yoktur, Adoll Hit -
ler'e gelince, o programınr değiştirmiş değildir: Komünizmi 
imha etmek, Rusya'da alman/ar için bir '"hayat sabası., Jet -
hetmek. 

Moskova, garbin bir alman tehdidini Rusya'yıı doğru atmak 
istediti fikiri sabiti içinde yaşar. Bu fikir Moskova'yıı bir çok 
hatalar İşletmiştir. Bu hiıtaların neticesi alman ordusunu Kar
pat vadilerine indirmek. olmuştur. 

Bugün, ke!Jd!n! garbin bir ihanetine karşı lı:orumık için, 
Sovyetler Bırltgı Romanya ve Polonya'ya yapacağı yardım 
vB.dlerini, sarih ve peşin bir ittilalı:la ödetmek istemektfilir. 
Bu bed~I aleyhtarları muvaffak edecek kadar bahıılı görün • 
mektedır. Sovyetler Birliği daha iyi örtünmek için kendini 
büsbütün açmaktadır. 
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(_R_A_D _Y o_) 
TÜRKiYE 

Radyo Difüzyon Postaları 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUGU 

1648 m. 1112 Kcs./120 Kw. 
7'. A. Q. 

19.74 m. 1!11115 Kes./ 20 Kw. 
1'. A. P. 

31.70 m. !'4')5 Kes./ 20 Kw, 

ANKARA 
PAZARTESİ - 15 - S - 1939 
12.30 Promram 
12.35 TÜRK MÜZİÔİ - Pi. 
13:00 Memleket saat ayarı, a • 

Jans ve meteoroloji haberle -
ri. 

13.15-1-4 MÜZİK (Senfonik 
plaklar.) 

18.30 Program 
18.35 MÜZİK (Opera hakkın· 

da - Cevdet Memduh tarafın
dan konuşma - Plaklarla mi
saller), 

19.00 Konuşma (Doktorun sa
ati.) 

19.15 TÜRK MÜZfGt (Halk 
musikisi) Halk türküleri ve 
oyun havalan. 

20.00 Memleket saat ayarı, a -

jans ve meteoroloji haber• 
!eri. 

21.15 TÜRK MÜZİÔİ: (JCll • 
sik program) : 
İdare eden MESUT csıdt 
Ankara Rodyo Kiıme heyet 

21.00 Konuşma . 
21.15 Esham, tahvilat, kaınbı; 

yo - nukut ve ziraat bortl 
Fiyat). 

21.ZS Neşeli plaklar • R . ~ 
21.30 Folklor (Halil Bedi Yo· 

rıetken tarafından) 
21.45 MÜZİK (Oda müziii j 

Beethoven - T.rio si berıtO 
majör)) Piyano - Ülvi Ce • 
mal Erkin. Kem.an - Necdet 
Remzi Atak. Viyolonsel • 
Edip Sezen. 

22.10 MÜZİK (Melodi - Pi.) 
22.15 MÜZİK (Küçiık Orket • 

tra - Şef: NECİP AŞKIN): 
1 - Gibish • Çakır keyfirıı • 
Viyana şarkısı 
2 - G lcssmcr - Sabah seliınl • 
Fantezi. 
3 - Kiınneke - Lcdi Hamil • 
ton operetinden potpuri • 
4 - Künneke - Mavi elbiseli 
hemşireler operetinden-mart 
!ar - final 
S • Delibcs - Kopelya bale • 
sinden bebek dansı - Vals. 

23.00 Son ajans haberleri ve yr 
rınki J?.rofram 

23.IS MUZ K (Cazband - Pl.). 

Ankara Hukuk Fakültesi 
mezunlarının kır ziyafellerl 

Ankaar Hukuk fakül· 
tesinden mezun olanlar 
dün Orman Çitttiğinde 

toplanarak bir arada öğ -
le yemeği yemişlerdir. 

Muhtelif mesleklerde 70 
ten fazla hukuklunun 
toplandığı bu ziyafet ma
sası çok samimi bir hava 
içinde geçmittir. Adliye 
Vekili 8. Tevfik Fikret 
Silay da yemekle hazır 
bulunmuılardır. Resiml~ 

rimiz bu toplantıya ait 
muhtelif İntıbaları tesbit 
etmektedir. 

yer bulduktan sonra, bir şey içmek 
için kahveye gittik. Orada işittiğimiz 
şeyler Üicrinc derhal kapağı eve at
tık. Hırsızlık duyulmuştu, polis, ha· 
lıkçı gemisi ile kaçan iki adamı ara
yordu. Yattığİmız yeri bize tavsiye e
den balıkçı gemisinin kaptanı oldu
ğundan, paraları kaptırmadan yaka· 
yı sıyırabilcceğimizden ümidim kal
mamıştı. 

attım. Üzerini çakıl taşları ile doldur
dum. Çantaların ikisini de saklamış 

olsa idim, bir sürü sıkıntıdan kurtula
caktım ama bu kadar sıkıntı ve emek
le elde ettiklerimi birden terketmeğe 
cesaret edemedim. Öbür çantayı Winc 
hesterc götürdüm. Orada kendime bir 
az elbise satın aldım, ve evin sahibi 
olan notere" gittim. 

ranın geri kalan kısmını, 35 milyon 
frankı da saklamak lazım geliyordu. 
Harry Lyme aklıma geldi. Hırsızların 
birbirlerini koruyacaklarına kati'yen 
inanmıyordum. Hele, "Kurtlar, birbir· 
lerini yemez" darbı misalini çok ma
nasız buluyordum. Buna rağmen, Ly
me'in kendine hisse çıkarmak maksa
dı ile bana yardım edeceğini düşünü
yordum. 

"Buna rağmen yine kurtulduk, biz 
köşeyi dönerken, polis de diğer taraf
tan evi basıyordu. Çantalardan. birini 
ben, birini de arkadaşım taşıyorduk. 
Şafakla beraber Erstleigh'a vardık. 
M. Elk, her halde hatırlarsınız, harp 
zamanında, bir gemi ile Aestleigh'a 
gelmiştim, ve orada fakir bir çoban
ken birden, Monte Karlo müda\'İmlc
rindcn bir zengin oluvermiştim. 

"Biraz sonra bunun nasıl cereyan 
ettiğini size izah edeceğim. Eastleigh' 
da arkadaşım öte beri almak için şeh

re indi. Bir daha da dönmedi. Onu 

"Yanımda biraz ingiliz parası vardı. 
Bu para işi kapatmağa kafi geldi. 
Kendimi, doğduğu evi almak istiycn 
bir Avusturalyalı zengin diye tanıt

tım. Ben yokken, evin kiraya verilme
mesını, Avusturalyadan dönünceye 
kadar kimsenin eve yaklaşmamasını 

tenbih ettim. 

"Gazetelerden, polisin peşime bir sii 
rü adam taktığını, ve yanlarına sığına
bileceğim tanınmış bütün sabıkalıla
rın evlerine ,sıkı bir kontrol konuldu
ğunu öğrendim. Evvela bunu bir blöf 
olduğunu zannetmiştim, sonradan hiç 
tc öyle olmadığını anladım. Lymc'in, 
Canmden Town'daki evine gittim. Ka 
lın ve sarımsı bir sis tabakası yolu zor
lukla bulmama sebep oldu. Pis bir 
sokağın içinde küçük bir evin önüne 
gelmiştim. EvveHl, kapıyı kimse açma
dı, Mütemadi israrım üzerine nihayet 
kapı açıldı. 

"1898 de Ma tania vapurunun Fran
sa'ya 55 milyon frank götüreceğini 
duydum. Para a • hacimlerini azalt -
mak için tazyık altına konulduktan 
sonra sağlam ı i kasaya yerleştiril -
mişti. Kasalardan birinde ,bin franlık 
biner adet kağ ın bulunduğu 35 pa -
ket vardı. Öbü nde ise 25 paket mev
cuttu. Yalnız, ık kasanın bulunduğu· 
nu unutmayın. Bu nokta hikayenin ge
ri kalan kısmını anlamanıza yardım e
decek! 

- Harry Lyme Mi diye sordu. 
J oshua Broad başını salladı: 
- Hayır .. Onun ismini söylemeye· 

ceğim. Bu gün artık ölmüş bulunu· 
yor. Sadık ve dürst bir adamdı. Onun 
la paylaşmadığım yegane zafı içkiye 
olan meyli idi. Çok şaşırmıştk. Çünkü 
Fransaya çıkmış olsaydık, sirkat mey
dana çıkmıyacaktı. Southamptona var 
madan evvel kasa memurunun odaya 
girmesi pek zaıf bir ihtimal dahilin
de idi. Her şeyi hazırlamıştım; iş, 

"Demin de söylediğim gibi sis çok 
kesifti. Mantaniadan bir haylı uzak
laştıktan sonra gemidekiler mevcudi
yetimizi farkcttilcr.Kaptana anlattığı or~da ~~rakma~tan başka çare yoktu. 
mız hikaye pek makfıl değildi. (Ona, ~ıraz ote ~erı aldım, sonra çantalar 
bizi kar§ılamağa bir motörün geleceği- agır gclmcge başladı. O zaman ne ya
ni söylemiş, ve gemiyi o motör sandı- pacağımı düşündüm. 

"Tehlikede olduğumu düşünmeden 
Winchesterdcn Londraya geçtim. Ar
kadaşım, tanıdığı bir İngiliz haydudu 
nun adresini vermişti. Onun, "Lyme,. 
isminde Avrupanın en meşhur kasa 
hırsızı olduğunu söylemişti. Bu, son
radan, keşfettiğim gibi meşhur Harry 
Lyme'di. Tehlikeye düşersem Lymc' 
in bana yardım edeceğini söylemişti. 

"Tehlike uzak değildi. Tirenden, 
Watcrlo garından inerken karşılaştı· 
ğım ilk adam, Mantanianın kasa me· 
muru oldu. Yanında geminin polisi var 
dı. Bereket ki karşı taraftan bir ban· 
liyö treni kalkıyordu, ona atladım, ve 
Londraya b;lşka bir taraftan girmeğe 

karar verdim. Sonradan arkadaşımın 
tevkif edildiğini ve sarhoşlukla bütün 
bildiklerini anlattığını öğrendim. Pa-

"Lyme siz misiniz?,, diye sordum. 
Kapıyı kapamak istiyen adam, ''Evde 
yok! diye cevap verdi. Fakat aradı

ğım adamın karşımdaki olduğunu his
setmiş, ve kapının kenarına ayağımı 
sıkıştırmıştım. Nihayet, "Girin!" de
di, ve beni masanın üzerindeki fenerin 
aydınlattığı bir odaya aldı. Pencere', 
Lyınc icabında kaçabilsin, diye açık 

duruyordu. İçeriye bu yüzden sis giri· 
yordu. Bunu sonradan öğrendim. 

"Gemi fransız limanlarından birine 
gidecekti. Galiba Havra 1 O zamanlar 
transatlantikler Chcrbourga uğramaz
lardı. Bütün planlarım yapılmış, sir
kat vuku bulmuş, kasalar hmarama 
yerleştirilmişti. (Geminin çelik kaP.ı-

ğımızı ilave etmiştim). Buna rağmen "Yolun kenarında eski, ve satılık 
kaptan sesini çıkarmadı. Ve kendine bir köşk vardı. Orada yazılı olan ad
verdiğim 20 doları kabul etti. resi kaydettim. Adres, Winchcstcrli 

"Partsmouth'a, gece yarısı bir haylı bir avukattı. Sonra parmaklığın üze. 
güçlük içinde vasıl olduk. Gümrük dnden atladım. V c bahçeyi dolaştım. 
muayenesi yoktu. Çantalarımızı kara- Metruk bahçenin bir köşesinde, üzeri 
ya çıkardık. Geceyi Portsmouth'da çürümüş tahtalarla örtülü kuru bir ku
geçirmek niyetinde idim. Yatacak bir yu gördüm. Paketlerden hafifini içine 

-
--- ~---

(Sonu var) 
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A Y A T VE S 1 H A T 
....................................................................................... 

Kansızhktan gelen solgunluk 
gelen bet milyon kürecikten ne ka
da.n azalmış? 

Kansızlrğm derecesi de ona göre 
tayin edilir. Bazılarında dört buçuk 
milyonla üç milyon araamda.: hafif 
kansızlık. Üç milyonla bir milyon a· 
raamda tiddetli ka.nsıdık. Bir mil
yondan az olursa son derecede. Ya
rım milyondan az olursa neticesini 
sormazsınız. 

--->i<l,/t>flr11 

~~- .. ~ 

alma 

s;;/JrHeı1'~-----~
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Transatlantik 
hava seferleri 

Birçok yeni posta 

tayyareleri yapılıyor 
Son senelerde Avrupa ile Amerika 

arasında transatlantik hava seferleri 
vücuda getirmek için birçok Avrupa 
devletleri muazzam planlar ve proje
ler vücuda getirmi§lerdir. Hatta bazı 
devletler bu hat için birçok büyük de
niz tayyareleri yapmışlardır. 

----·-----

'Gün için 
Bir tayyarecilik günü 

ihdas etseydik 
Ncuuhi BAYDAR 

r Kanımıza. o güzel rengi veren 
kırmızı kürecikler bal kovanmda 
bal Yapan asıl İfçi arılara benzer
ler. İtçi aralar sa.dece çalrıarak döl 
Yetiştiremedikleri gibi, kırmızı kü
recikler de kan içerisinde dolat a
ra.k ve bütün vücudun hücrelerine 
en lüzumlu olan oksijen gıdası ye
tiıtirerek onların bir taraftan da 
çoğalmalarına hizmet ettikleri hal
de kendileri çoğalamazlar . Her 
hücre doğup büyüdükten sonra 
kendi Yerine baıka bir veyn birçok 
hücre bıraktığı halde zavallı kırmı
zı küreciklerin dölü olacalr yeni 
hücreler yoktur. 

Kansızlıktan gelen solgunluğun 
derecesi de kırmızı küreciklerin sa
yıaına göre olur. Fakat bu kadar 
solgunluğun hormonlardan gelen 
aolgunluktan farkı ıudur ki bu tür
lüsünde insan yüzü kulaklarına, el
leri tırnaklarına ve avucunun içine 
kadar solduktan başka yüzü şişmiı 
gibi olur, balmumu rengi gibi sara
rır. Bazılarında kara sarı olur. Du
dakları, gözleri, dit etleri, ftğzınm 
tavanı bile sararır, renksi:z kalır .•. 
Kansı::lıktan gelen selgunluk hor
monların eksikliğinaen gelen sol
gunluk gibi fil diti renginde tatlı ve 
güzel solgunluk olmaz. 

r ....... ; .. ~ .. ~ ... ~ ... ; ..... ~ ... : ... ~ .. ~ .. ~ ... ~ ... : ... ~ ........... I 
.................................. "' .............................................. . 

Yankee Klippcr ismindeki ameri
kan transatlantik deniz tayyaresinin 
Atlas Okyanusunu muvaffakiyetli bir 
uçuşla aştığını biliyorsunuz. 

Amerikalıların, her biri 40 tonluk 
olmak üzere 6 tane büyük deniz tay
yareleri vardır. İngiltere'nin her biri 
17 ile 30 ton arasında değişen 12 ka
dar deniz tayyaresi vardır. Keza Fran 
sa'nın 1928 modeli 40 tonluk iki deniz 
tayyaresi mevcuttur. Fakat fransızlar 
1940 da 40 tonluk diğer bir tayyare da
ha yapacaklardır; bu tayyareye son 
derece sürat kazandırmak için icap e
den teknik tertibat alınacaktır. Bun
dan başka fransız havacılığı 1942 de 
her biri 60 ton olmak üzere üç trans 
atlantik tayyaresi daha yapacaktr. 

Kaya kovuğuna sığınıp yatama· 
ğa uğratan cetlerimizdenberi tabi -
ata ka.J'!ı kazandığımız bütün za
ferler hayalimizin mahsulüdürler: 
çakmak taıından ilk baltayı yapan 
insan oğlunu tebcil edelim; onun 
sapını avucu içinde sıktığı gün göz
lerini topraktan kaldırıp güne§e dik
miı ve gökyüzünde uçan kartala is
tihfafla bakmıttır. ilk kıvılcımı ya -
ratan nasıl grek mitolojisinin Pro
mete'si olabilir? Ateıi de hiç ,üphe
siz beter muhayyeleainin kudretine 
borçluyuz. Barutu, puslayı, buharı 
ketif ve icat eden insan zekası yer -
yÜzÜne bağlanıp kalmağa rıza gÖs· 
tere bilir miydi? Kollarına ,.e bacak
larına balmumu ile kanatlar yapı§ • 
tırıp Labirent'ten uçarak kaçarken 
Ege denizine düıen lkar n~den bir 
efsanenin kahramanı olsun? Yüz
lerce insan bu teıebbüae giri,miıler· 
dir: müthiı lvan'm huzurunda, lkar 
gibi kanat takıp kendini Kremlin'in 
bir kulesinden fırlatan kuı • adam -
dan geçen sene Burje'de ölen ame
rikalı kut • adama kadar kaç ki§İ 
uçmak yolunda hayatlarını hiçe say
mıılardır 1 Lakin, ha1Jadan ağır cis
min uçabiJmeai için Bacon'un koy
duğu nazariye, Otto Lilienthal'ın 
planöründen sonra ihtiraklı motö
rün de icat edilmesine vabeste idi. 
Lengley ile Vright kardeıler bunu 
da tahakkuk ettinneğe muvaffak 
olmuı fen kahramanlarıdır. 

Fennin hayata karışan son icatlarından 
Onla.n doğuran da ,,Ücudun 

içinde kandan baıka yerlerdeki 
hücrelerdir. insan annesinın kar
nındayken kırmızı kürecikleri ilkin 
kara.ciğerde hasıl olurlar, sonra da
lakta, daha sonra doğacağına ya
kın zamanda da kemiklerin ilikle
rinde. lnsan doğduktan sonra on
ları hasıl eden batlıca unsur kemik
lerin iliği kalır ve - gariptir ki -
onlann Önceden betiği olan dalak 
IOnra.dan onlara mezar olur. 

TELEViZYON 

Bir kırmızı kürecik dof:duktan 
aonra ömrü bal yapan iıçi arınm 

Ömründen bile azdır. 1ıçi arı sekiz 
hafta yaıadığı halde kırmızı küre
cik ancak dört hafta ya.far. Belki 
rengi gül rengine benzediği için .... 
Dört hafta sonra, önceden kırmızı 
küreciklerin anası olan dalak onu 
yakalar, öldürür, dağıtır, rengini ve
ren pigmandan yeni doğacak küre
cikler için kemiklerin iliklerine gön
derir, bir kısmından da karaciğer 
&afra yapar. 

Bu kırmızı küreciklerden, kanı
ınızm her milimetre mikabında -
nonna.1 olarak - bet milyon tane 
vardır. Orta boylu ve balık etiııde 
bulunan bir kimaenin tekmil kanın
da yirmi beı milyon kere milyon bu
lunduğunu hesap ederler. Bu kadar 
yükaek sayının adı yoksa da kaç ısı· 
fırla ifade edileceğini Üferunezseniz 
heaaplayabilirainiz. 

Her kmnızı küreciğin ömrü dört 
haftadan ibaret olduğuna göre, her 
saniye içinde o yirmi beı milyon ke
re milyon kürec:ikten birçoğu dalağa 
yakalanarak orada telef olur de-__ ... -. .... 

Kansızlık dediğimiz hal de bu 
kırmızı küreciklerden telef olanla
nn yerine baıkalarının gelmemesi 
Clemektir... İnsanın bir tarafında 
yara açılıp da çok kan aktığı vakit 
gelen kansızlık tabii batka ••• 

Normal halde, telef olan kınnızı 
küreciklerin yerlerine yenileri geldi- ı 
ği halde, bazılarında neden yenileri 
gelmez de insan kansızlığa tutulur? 
Bunun sebeplerinden birçoğu bilinir, 
fakat, onları burada saymak içinizi 
sıka.cağından baıka İ§İnize de pek 
yaramaz. Bunları ancak k:ınaızları 
tedavi edecek hekimler bilmekle 
mükelleftir. Zaten kanaızlığı!l sebep 
lerinden bazılarını da §İmdilik hiç 
kimse bilmez. Ondan dolııyıdır ki 
kansızlık bu zamanda hekimliğin 
çetin ve karııık iılerinden biridir. 

yalnız ıu kadannı bilmek lazım
dır ki, bir adamın sadece yüzünün 
solgunluğuna bakarak ona kansız 
demek doğru olmaz. Kansız denile
bilmek için kanın içindeki kırmızı 
kürecikleri saymak lazımdır. Bir mi
limetre mikabında bulunması lazım 

Sonra da kansızlıktan gelen sol
gunluk yalnız ali.met olarak kal
maz. Solgunluk kansızlığın en ziya
de göze çarpan alameti olmakla 
beraber, kansızlık onun yanı ısıra da
ha başka marifetler yapar: yürek 
çarpıntısı, nefes darlığı, ba~ dönme
si kulak ugwultusu gözlerin önünde 

' ' 1 w kara kara sinekler, mide bozuk ugu 
ve sinirlerin türlü türlü bozulması. 

G.A. 

Samsun'da dolu 
Samsun, 14 a.a. Dün akşam saat 19 

da bardaktan boşanırcasına yağan 
yağmuru fındık büyüklüğünde dolu 
takip etmiştir. 15 dakika devam eden 
dolu fırtınasından kasaba civarındaki 
tarlalar ve tütün fideleri büyük zarar 
görmüştür. 

~-· Bugün ve bu gecem•~ 

ULUS Sinemasınd~ 

2 Film birden 
ı - Turklyede ilk defa 

AŞK VE 
ŞÖHRET 

"Les hommes Nouveaux" 

Ba, rolde: Büyük artist 

HARRY BAUR'un 
§İmdiye kadar çevirdiği 

filmlerin en güzeli 

2-KIRKLIK 

K AD 1 N 
Baş Rollerde: Walter l:füstan -
Mary Astor hayatı hakikiyeden 
alınmış bir romanın perdeye aksi 
Seanslar: 2 - 5,15 gece 8,30 başlar 

12,15 ucuz matinesinde 

ŞAFAGA DONOŞ 

Tel. 2193 

Radyolarda kendilerini görme
diğimiz varlıkların sesleriy

le birlikte hayallerini de teşhir et -
meğe muvaffak olduğu gün akıl, 
şüphe yok ki insanlığa, madde üze
rinde kazandığı zaferleııden birinin 
meyvasını daha ikram etmif oldu. 

Ses g~bi hayallerin de elektrik dal -
galan şeklinde komprime edilerek 
sevkedilmesi, sonra da yeniden zi -
yai hadiselere tahvilinden ibaret o -
lan (Televizyon) üzerine son za -
mantarda yapılan tecrübeler - husu
siyle İngiltere ve Amerika - bu keş.fi 
de artrk laboratuvar ziyalarını da a
şarak tatbik imkanları çerçevesine 
girmiş görstennektedirler. 

İlk defa bir mühendisin telsiztel
graf ve telefon yardımiyle yalnız i
şaretleri değil yazıların kendilerini 
ve çizgileri de uzaklara nakledebil
mesinden sonra, televizyon, radyo 
kardeşi gibi kendisini yetiştirmeğe 
açık kucaklar bulmakta gecikmemiş
tir. Zaten bir esasın bulunuşundan 

sonra cihazların tekamülü bir imal i
finden başka bir şey olmadığına gö
re tcc:riiıbe adetleri arttıık.ça daha mü
kemmel v-ııtalara varılacağı belli-
dir. 

Televizyonda da radyo gibi iki e -
sas iş vardır ki birisi (neşretmek) ö
teki (neşredilenleri almak)dır. Me
safelere intikal televizyonda da e
lektromanyetik dalgalarla oldu -
ğundan neşir işinde cismin, uzak 
mesafelere nakli istenilen halini e
lektromanyetik dalgalar haline 
sokabilmek (yani ziyai hadiseden e
lektriki hadiseye .geçmeyi temin e
den bir makanizme bulmak), ahiz i
şinde de bu elektrik dalgalarından 
tekrar hayali elde etmek (yani elek
triki hadiseden ziyai hadiseye geç
meyi temin edecek bir ma.kanizma 
bulmak) televizyon'un prensipidir. 

Bir neşirden itibaren hadisatın 

inşası bugün insanlara mukadder o
labilmiş mükemmel cihazlar içinde
ki gidiş tarzını takip edebilmek, yal
nız uzun bir tetkikin mevzuunu te'l
kil edecektir. Ziyai teairlerin elek
triki enerjiye dönmeleri işinde baş
lı başına bir rol uynıyan cihazlar 
(Fotesellül) lerdir. 

Fotosellül. radyosunun mikrafo -
nuna tekabül eder. İlk defa sellül -
lerde, bir ampul içine yerleştirilmiş 
olan bir (Selenyum) [yarı madenler
den biri] safiha üzerine düşürülen 

İçimizdeki şeytan 

Para bulmak lazımdı... Ömer eakidenberi bu 
lüzumu hissederdi, fak at hiç bir zaman kafası bu 
iıle bu kadar çok uğraımamııtı. Bütün ııkmtıları, 
timdi hatrlamakta güçlük çektiği, bir takım tesa• 
düflerle zail olur, yahut devam etae bile, senelerin 
verdiği bir alııkanlık sayesinde, ona kısmen tabii 
görünürdü. Bir veya iki gün sıcak yemek bulama
mak, bir ay ev kiraımı atlatarak madamla hırla.ı
mak bugüne kadar ona büyük birer facia gibi gÖ· 
rünmemişti. Halbuki ıimdi daha küçük meseleler 
içini müthit surette aıkıyor, onu çareıizliğe ve ye· 

Tefrika No: 43= Yazan: Sabahattin Ali 

Ellerindeki parayı ne kadar tasarruf etmek iate· 
seler, bir takım zaruri masraflardan kaçınftmıyor -
lardı. Boyuna lokantada yemek bata çıkmıyacağı 
için öğle yemeklerini dairede ve mektepte, bazan 
ucuz bir kebapçıda idare ediyorlar, akfamları da 
Madamın mutfağında hazırladıkla.rı çay veo kah. 
valtı ile geçiniyorlardı. Bunun için birkaç tabak, 
fincan katık, bir tepsi ve daha bir sürü ehemiyet -
siz, uc~z fakat hep birden oldukça büyük bir yekun 
teıkil eden eşya almak icap etmişti. Ay bası~a on 
gün kadar olduğu halde ellerinde ancak altı lırala
rı vardı. 

Daha iyi bir iıe geçmek, yahut maaıını arttır • 

mak için Ömer postanedeki akrabasını gördü, 

"münasip bir ıekil olursa ıeni düşünürüm!" yolun· 

da bir vad aldı. Bu zatın vaziyetinden, kendisi hak

kında pek de hoı olmıyan malUmata sahip bulun • 

duğunu sezdi ve "bizim alçak müdür ~ikayct etmit
tir !" diye söylendi. "Halbuki bugünlerde ne kadar 
gayretimi arttırmıftım. Bizde hüsnüniyet hiç bir iıe 
yaramıyor!,, 

Bir seneden beri mektup yazmıya bile üıendiği 
Balıkesir'den para istemek imkansız gibiyJi. Belki 
de babaaı, oğlunun bu vefasızlığını, ancak onun 
kendisinden para filan istemediğini dütünerek ma
zur görüyordu. 

ise dütürüyordu. Evelce bir gün aonra ne yapaca
ğım düıünceaine tamamen yabancı olduğu halde 
timdi: "Daha beı altı gün idare edebiliriz amA, 
ay batmı nasıl bulacağız? Aman yarabbi, deli o
lacağım ! " diye çırpınıyordu. Bir zamanlar her 
hangi bir arkadaımdan yirmi beı, elli kurut borç 
iste~k gündelik iılerdendi. Bugün bunu da evli 

bir adamın haysiyetine uygun bulmuyor, hummalı 
kafasında bin bir türlü olmıyacak tasavvurlar gez· 
direrek dolaııyordu. Beyoilu'ndaki dükkanlann 
önünden geçerken gördüğü her teY içini aızla.tıyor 
ve hıraını arttmyordu. Gece böyle bir dükk&nm ca
mekanını kırıp yağma etmeği, bazı mizah gazete-

lerinde yahut zabıta hikayelerinde okuduğu uata • 
lıklı dolandırıclık ve hırsızlık vakalannı tatbik et
menin mümkün olup olmadığmı, düıünüyor ve bu 
tasavvurlannda pek de gayri ciddi bulunmuyordu. 

Bir gÜn bir tütüncü ona bir liranın üstünü vere
ceği yerde, yanlışlıkla dört lira ve bir sürü ufak
lık verdi. Evela Ömer de itin farkına varmadı, fa
kat bir kaç adım ayrılır ayrılmaz avucunda tutup 
henüz cebine koymadığı paralara bakmağa baıla· 

Yazan: Bedi ILGIM 

ziyanın, bir cismin elektriki muka -
vemetini, şiddeti nispetinde az veya 
çok olarak değiştirebilmesi esasına 
dayanılıyordu. Böylece ziya deği
şikliklerj-mesela bir cismin, mulr 
telif toplardaki gölgelerden terek -
küp temcsi bakımından bir ziya de- · 
ğişikliği mecmuası gösteren hayali 
bir devre da.hiliınde elektrik değiş
melerine çevrilebilecekti. 

Hollandalılar ise 100 tonluk muaz
zam bir transatlantik deniz tayyaresi 
yapmağa başlamışlardır. Bu tayyare 
60 yolcu taşıyacak kabiliyettedir. 
Halbuki fransız)arın 40 tonluk CAM~ 
tipindeki tayyareleri ancak 20 yolcu 
götürebiliyor. Boeing tipindeki ame -
rikan tayyaresi ise ancak 3~ yolcu ta
şıyabiliyor. Bu muazzam Hollanda 
tayyaresi 4 aydanbcri inıa halindedir. 
1941 de havalanacaktır. Tayyarenin 8 
çift motörü olacaktır. 

Sinop Halkevlileri 
gittiler 

Samsun'a 

Samsun, 14 a.a. - Üç temsil vermek 
üzere şehrimize gelen Sinop halkevli
leri, gençlik tarafından ha~aretle kar
şılandılar. Atatürk heykelıne mera -
simle çelenk konuldu. Gece "Haydi 
Suna,. piyesi büyük sinemayı doldu -
ran binden fazla halkın huzuriyle mu
vaffakiyetle verildi. 

Şehir meclisi azalarına ziyafet 

İstanbul, 14 (Telefonla) - Vali ve 
belediye reisi Lf1tfi Kırdar, ayın yir
rnincu günü T arabyadaki Tokatlıyan 

ahali~.etin~ ou ıslahat olôulCça va- salonlarında ıehir meclisi izalarına 
zı gosterıyor. . · f · kt" 

Mamafih sonraları ziyai şiddetle
rin de değişikliğini sadakat ve has
sasiyetle takip etmesine mani olan 
fazla uyuşukluğundan dolayı selen
yum bırakılarak diğer maddelere 
maddelere baş vurulmuştur. Bugün 
kullan ıl an ve anlattığ ım neticeleri 
daha iy i bir şekilde veren selluler de 

kalevi vahdetli bir plan (menfi ku-. 
tup) üzerine düşürü len ziya, bu ci
simden, şiddeti ile mütenasip mik
tarda elektrik parçacıkları (elek -
tronlar) koparır. Ve bu elektrik par
çacıkları katodun bulunduğu kap i
çinde ve katod karşısına yerleştiril
miş bulunan bir (müsbet kutup) ta
rafından toplanır .• Böylece (menfi 
kutup - elektrik parçacıklarının 

boşlukta elektrik akıı:ıına kurdukları 
köprü - ve müsbet kutup) dan te
rekküp eden devre değişen bir cere
yana sahne olmuştur. Böyle bir ter-
tibin ziyai değişiklikleri elektriki 
tahavvülata çevirmek hususundaki 

bır çay zıya etı verece ır. 

• A .. ı Vali, o aktam Ankara'ya gidecek ve 
Ş ekılde F foto aellulu tarafın- bütçeyi beraber götürecektir. 

dan elektriki değişmelere çev- _______________ ..._ __ 
rilmiş ziya tahavvülatınm istihale
yi müteakip takip edeceği safhalar 
şamalandırılmıştır. 

ayni şamadan ahiz işini esas ola
rak şöylece izah etmek kabildir: Tel 
siz dalgaları anten devresinde deği
şen bir cereyan hasıl eder. Z, ı:iyai 
bir tertibattır bu tertibat içine iki 
madeni levhadan terekküp eden bir 
K elektriki kondansatörü dahil ol
muştur. Kondansatör levhalarının a
rasındaki elektriki iktidar farkının 
değişikliği ziyai tertibe, S menba
ğından çıktıktan sonra L adesesi ta
rafından teksif edilerek, yer yüzün
den yollanan ışığı, bu iktidar far
kına bağh olacak şekilde az veya çok 
geçittirir. Şu halde S menbamın P 
noktasındaki hayalin tenevvürü elek 
trik devresindeki tansiyon değişik
liklerini takip edecektir. Böylece e
lektrik tanaiyo~unun tahavvülleri, 

tekrar ziya şiddeti tahavvüllcri ha
line gelmiş oluyor. 

İşte bu kısacık tetkikle esası hak
kındaki fikirleri hülbatan anlata -
bildim sanıyorum. İnsan zekasının 
mesafeyle birlikte zamanı da artık 

tamamen yenişini mağrurane ifade 
eden bu buluşunu.!' ona vedettiği ve 
şimdiden temin ettiği kaideleri iki
de birde işitip duyuyoruz. Ezcümle 
İngiltere ve Almanya' da umuma açık 
olan salonlarda olanı biteni halkın 
da zamanı zamanına takip etme11i ka
bil olmaktadır. Yakın bir mazide 
(harikalar) diye anlatılan şeylerin, 
bugün için fevkalade basit görünen 
esaslarını ortaya çıkaran beşeri ik
tidarın, ihtimal daha ş.ayanıdikkat 
meçhullerle dolu istikbale mütevec
cih ihtirasından yarın da kim bi
lir neler ortaya çıkacaktır?. 

. Muhayyele ile cüreti ilim ikmal 
etmi~tir, ve gözlerini güne§c dike· 
rek gökyüzündeki kartala istihfafla 
bakmıı olan insan oğlu, kartal ka
dar emniyetle uçmu~tur. Bugün ha
tıralarını taziz edeceğimiz hava ıe. 
hitlerini muhayyelenin, cüretin ve 
ilmin hakimiyetine İnanan ve o yol
da can vermekten çekinmemiş olan 
insanlar olarak analım. Tayyare as
rımızın en ileri vasıtalarından biri • 
dir. Mesafeleri kısaltıp insanları bi
ribirine daha ziyade yaklathnnakla 
nihayet derecede medeni münakale 
imkanları yaratan bu vasıta, ne ya
zık ki, tahripte de kullanıll\biliyor. 
Fakat, bu da onun realitelerinden 
biridir. Poata tayyareai, tenezzüh 
tayyareai, ziraat layyareai gibi harp 
tayyareai de vardır, ve havlllannın 
emniyetini düıünen her millet ona 
dört elle sarılmaktadır. Biz, tayya
reciliğin ilk günlerinden beri, bu 
milletlerdeniz: Sadıklar ve Fethiler 
Bleriot'larla ya.tıttırlar. 

Yalnız bir itiraz: tayyare tehit -
leri ihtif alini, tayyareciliğin tehlike
li olduğu günlerde ihdas edilmiı iyi, 
fakat eakimiı bir adet saymak zaru
retindeyiz. Bütün nisbetler muha.f a
za edildiği takdirde tayyarenin oto• 
mobilden, hatta §imendiferden teh
likesiz olduğunu istatistikler isbat 
etmiyor mu? Bu ihtifal gününü bir 
tayyarecilik günü haline getirsek? 
Tayyarecilikle daha fazla ünsiyet i· 
çin zeki.mızı zorlasak onun artık bir 
nevi fedailik olmayıp asnn en müte· 
rakki vasıtalarından birini kırıp 
dökmeden, bilerek, zevkle kullanan
larm sanatı olduğunu herkese, ve 
hususiyle çocuklarını ondl\n uzak 
tutmak istiy~n ürkek ana ve baba • 
lara, iyice anlatmıt olurduk. O gün, 

(Sonu 8. inci sayfad.a) 

dı. Kafası muhtemel bir tehlikeyi kovmak ister gibi 
derhal İ§lemeğe ve onun kulağına: 

bir iskemlede oturuyor ve etrafındaki kalabalığı 
seyrediyordu. 

"Deli miain? Herifin kaybı ile kendi kazancı· 
nı mukayese et!... O belki farkına bile varmaya
cak, fakat aen rahat bir nefes alacaksın .. Abdallık 
etme .•• O kim bilir günde kaç zavallıyı kafese ko
yuyor .... " 

Diye fısılda.mağa baılamıftı. Omer, "Canım, bu se
bepler olmasa da geri verecek değilim!" demek 
iıtiyen bir baı sa.ilama.siyle yoluna devam etti. 

Bundan aonra uzun müddet her alış verit ettiği 
yerden kendisine fazla para verilmesini bekledi. 
Fakat tesadüf bir lütufta daha bulunmakta neden
se geç kalıyordu. Evelce eıki elbise veya ayakkap· 
larını satmak suretiyle de beı ~ kuruı bula.bilirdi, 
timdi iıe, Ma.cide'nin yanmda böyle bir ıeyi bahis
mevzuu etmekten utanıyordu. Zaten bu bir kaç gün 
içinde Macide'ye karşı birdenbire kapanmıftı. Ka
fasındaki münasebetsiz tasavvurları ona göster • 
mekten, hatta bir parçasını olsun sezdirmekten a
dam akıllı korkuyordu. 

Macide bir ıey görecek halde değildi. Hem 
mektep, he~ ev işleri ona göz açtırmıyordu. Din-

lenmek için kendisine kalan kısa zamanlan bile o
danın §uraınıı burasını düzeltmek, Ömer'in çama-

ıırla.riyle me11ul olmak, ufak tefek ıeyler yıkamak 
auretiyle dolduruyordu. Biraz da etrafına bakın-

mak imkanmı aaba.hleyin mektebe giderken ve ak
tam dönüıte dükkanlara uğrarken bulabiliyordu. 

Çok kere cadde üstündeki kibarca bir pastane
ye uğrıyarak akıam çayı için beı on kurutluk bis
küvit alırdı. Satıcı kızlar paket yapıncaya kadar 

Bu pasta.ne iki kısımdı. Bir tara~ı masalar ve 
koltuklarla geniı bir pasta salonu, öteki tarafı sa
hf yeri idi. Ortadaki uzun ve tezgah kılıklı bir ma
sanın kenarına bir sürü insan toplanıyor ve gülü~e· 
rek ayakta öteberi yiyor ve içiyordu. 

Macide altı yedi aydanberi lstanbul'da olduğu 
ve hemen hemen her gün Beyoğlu'na çıktığı halde 
bu tip insanlan bu kadar yakından ve bu kadar 
toplu bir halde görmiit değildi. 

Ağzı yan açık bir halde kenarda bir iskemlenin 
Üzerinde oturuyor ve satıcılar eline paketini ver· 
dikten sonra bile uzun zaman orada kalryordu. 

Buraya gelenlerin çoğu on dörtle yirmi be§ ya§ 
araaında genç insanlardı. Bir balodan yeni fırlamıı 
gibi bin bir çeıit elbise içinde ve gizli bir el tara
fından daima gıdıkla.nıyormuı gibi kıvrılıp fıkır· 
dıyarak dondurınasım yalayan genç kızlar ve su• 
ratlarınm kaba, küstah ve abdal ifadelerinden ne 
m~l olduklan anlatılan delikanlılar vakıf gözlerle 
biribirlerini ölçüyorlardı. Erkekler mühim miktarını 
terzilere borçlu oldukları geniı omuzlarından kah 
birini, kah ötekini ileri sürüp mutlak surette bir 
hiçlik ve zavallılık ifade eden fakat süzgün olma
ia. da ayrıca çalııan bakıılarla bu çocuk denecek 
Y•fla boyanmağa ve nefsini arzetmeğe ha.ılıyan 

kızlara aokuluyorlar ve bağıra bağırL konuıuyor -
lardı. Söyledikleri ıeylerin ne olduğunu Macide 
ta.mamiyle iıitemiyor, fakat her kelimeden sonra 
ortalıiı ıaygıaızca dolduran kahkahaları fevkalade 
bot ve ürpertici buluyordu. 

(Sonu var) 
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Bolu kaplıcalarından bir görünüş 

Cellôt gölü kurutuldu 

Kazanılan arazinin 1 1 
hektarı göçmenlere dağıtıldı 

Cellad Gölünün e•ki hali 

lzmir, (Hu si) - Hükümetimiz trafından müteaddit kanal
lar açtırılmak uretiyle iılab edilen küçük Menderese nehrinin 
mecrası civarında bulunan küçük göllerle bu arada muhiti için 
bir hastalık men aı olan büyük Cellad gölü tamamen kurutul
muıtur. 

Bu göllerin kunıtulmasıyle meyda
na çıkan münbit razi 22 hektardır. 
Bunun 11 hektar , hükümetin müsa
adesiyle bu havalı e iskan edilen göç
menlere tevzi olu~ uştur. Fakat tarla 
halinde tevzi olunabilen arazi 8 bek -
tardır, gerisi çayı lık ve mer'a olarak 
ayrılmıştır. 

Y ozgat'ta at 
koşuları 

YOZGAT ( Hususi ) - Vilayet bu 
ayın 28 inci günü için bir :ı.t koşusu 
tertip etmiştir. Yarış Kırıkpınar mev
kiinde yapılacaktır. Yarış ıslah encü
meninin programına göre tanzim edi
len koşular beş tanedir. 

Mersinde çiçek 

balosu verilecek 
Mersin (Hususi) - Tüccar kulübü 

bir çiçek balosu verecektir. Baloda 

daveliler beyaz elbise giyecekler, 
bütün davetliler çiçeklerle süslene -

ceklerdir. 

Erzincan' da gezinti 

Erzincan (Huauat) - Haaı\au be -

lediyeye ve apor bölgeıine ait olmak 

üzere geçen haf ta Fırat adasına zen

gin programlı bir gezinti tertip edil

di. Şehire iki buçuk kilometre mesa -
fede bulunan adaya gidip gelme çok 
eğlenceli oldu. Adada muhtelif eğlen

celer tertip edildi. 

~artın'da azılı bir katil 
yakalandı 

Bartın (Hususi) - Kurucaşile'de o
turan Satı adında bir köylü nişanlısı 

Emine'nin başkasına kaçması üzerine 
yolda pusu kurmuş ve Emine'yi çifte 
ile vurarak öldürmüştü. Jandarmalar, 
kaçmağa muvaffak olan bu azılı katili 
yakalamışlardır. Katil, firarı esnasın
da muhtarın kızına da tecavüz etmiş -
tir. 

Tehditle para 

almak istemişler 

Tire, (Hususi) - Yusuf Buber a
dında bir müsevi tüccar bir tehdit 
mektubu almıştır. Mektupta 500 lira 
göndermesi, aksi takdirde hayatının 

tehlikede olduğu yazılıydı. Tüccar, 
bunun üzerine derhal zabıtaya müra
caat etmiş, paranın ödeneceği yerde 
pusu kuran zabıta, Nuri ve Kasım a
dındaki .zanlıarı..u.:ıbl:ı,.,.,.ı>lr i11.t""',.,.,.;. 
tir. Her iklai de kaçmaga başlamışlar, 
Nuri tabancasını çekerek zabıtaya a
teş etmek istemiştir. Fakat iyi bir tc -
sadiif eseri olarak tabanca ateş alma
mıştır, bunun üzerine zabıta da ateşle 
mukabele etmiş ve Nuri elinden yara
lı olarak yakalanmıştır. Kaçmağa 

muvaffak olan Kasım biraz sonra ya
kalanmıştır. 

İzmir' de Türkkutu 
İzmir (Hususi) - İzmir Türkkuşu 

üyelerinin sağlık muayeneleri yakın
da neticelenecektir. Okullarda imti -
hanlar sona erince Türkkuşu kampı 
kurulacak ve ameli derslere başlana -
caktır. Türkkuşuna öğretmen yetiştir
mek için gençler arasında tetkikler 
yapılmaktadır. 

Bu yıl İzmir'de Türkkuşu'nun A ve 
B bröveleri açılacak, geçen sene bu 
bröveleri takip edenler İnönü motör
lü kampında ders göreceklerdir. 

Çankırı memleket hastanesine 
25 yatak daha illve ediliyor 

11 hektar arazi c gene hilkümetin 
emriyle yerli topr ksız halka tevzi e
dilmiş ve bu arazının mühim bir kıs
mı pamılk ve tütün ziraatına ayrıl -
mıştır. Yerli halk· tevzi edilen arazi, 
iskan mevzuatı da ı inde ve bedeli u
zun vadelerle alını k üzere verilmiş· 
tir. Ziraat vekalet ncc fidan )'etiştir -
mek ve tohum ısl. h etmek için vücu
da getirilecek fid ık yeri ve tohum 
ıslah istasyonları ıç n ziraat vekaleti 
emrine 5000 dekar azi verilmesi mu
vafık görülmüşse d alakadarlar, bu 
sahada 500 dekar rnzi kaldığını söy
lemektedir. 

Birinci koşu üç yaşındaki yerli ya- ~ 

ım kan arap, halis kan arap erkek ve 
dişi taylara mahsustur. Mesafesi 1000 
metre, ikramiyesi 140 liradır. 

Tetkikat yapmal uzere Ziraat veka
letince memur edi en lstanbnJ Yeşil • 
köy tohum ıslah v deneme istasyonu 
şefi şehrimize gel ı tir. ViHlyet zi -
raat müdürü ile bir lı Kte CellM gölü -
nün kurutulduğu E ada tetkikler ya
pacaktır. 

..,,., 

Bulgurca çiftliği a~azisinden ziraat 
bankasına geçen ge-nış kısım, bankaca 
müzayede ile satış ıkarılmıştı. Fa -
kat çiftlik dahilindeki köylerde yıl -
lardanberi yaşıyan yerli halk, Başve
kalete ve alakadar makamlara telgraf· 
la müracaat ederek bu araziyi satın 
alacak kimselerin uşağı olarak çalış
mak istemediklerini bildirmiş, arazi • 
nin kendilerine tevzi edilmesini rica 
etmişlerdi. Sıhat ve İçtimai muavenet 
vekaletinden şehrimizdeki atakadar -

İkinci koşu dört ve daha yukarı yaş
ta ve hiç koşu kazanmamış yerli, ya
rım kan arap, halis kan arap at ve kıs
raklara mahsustur. Mesafesi' 2 bin 
metre, ikramiyesi 175 liradır. 

Üçüncü koşu dört ve daha yukarı 
yaşta ve yalnız Yozgat vilayeti dahi
linde doğmuş ve yetişmiş yerli yarım 
kan arap, halis kan arap at ve kısrak
lara mahsustur. Mesafe 2200 metre ve 
ikramiyesi 200 liradır. 

Dördüncü koşu dört ve daha yukarı 
yaşta yerli, yarım kan arap, lıalis kan 
arap at ve kısraklara mahsustur. İkra· 
miyesi 275 lira, mesafesi 3000 metre
dir. 
Beşinci koşu atlı spor kulübü aza

larına mahsus olarak tertip edilmişitr. 
Koşular muhitimizde büyük bir alaka 
uyandırmıştır. 

Jara gelen emirle Bulgurca çiftliği 
arazisinin satışı durdurulmuş ve bu 
münbit toprağın yerli halka iskan 
mevzuatı dahilinde tevzi edilmesi, be
delinin uzun vadelerle alınması, bildi
rilmiştir. 

Çankırı hastanesinden bir görünüı 

Çankın, (Hususi) - Vilayet, memleket hastanesinin modern 
teıiaat1ı bir ha] alması için çalıımaktadır. Çankırı muhiti doktor· 
luğun kıymetini anlamış uyanık bir yurt köıesi olduğu için has
tanenin bugünkü yatak kadrosu ihtiyacı kartılıyamamaktadır. 
Bunun için hastanenin bugünkü 50 yatağına 25 yataklı bir dahi-

tiye pavyonu ilave olunacaktır. Bu su-1 
retle daha fazla hasta tedavisi imkan 1 Erzincan' da teker pancarı 
dahiline girecektir. Geçmiş iki .yıl ERZİNCAN ( Hususi ) _ Geçen 
içinde hastanede 2000 hasta t~davı e
dilmiş 10 bin kişi de ayakta muayene 
olunmuştur. Hastanenin iki doktoru 
ve bir eczacıdan ibaret olan kadrosu
nun da takviyesi lazımdır. K. K. 

yıl şeker pancarı tecrübe ziraatı ya -

pılmış ve çok iyi netice alınmıştı. 

Pancar ziraatına bu yılda devam edi
lecektir. 

Kayseri Alhspor gezisinde · 1~. # •• 
- . 

Bir genç attan 
düşerek öldü 
Kayseri (Hususi) - Athspor oca -

ğının gezileri muhitimizde büyük bir 
alaka ile karşılanıyor, neşeli günler 
geçmesine vesile oluyordu. Atlıspor o
cağının .son gezisi maalesef feci bir ha
dise ile neticelenmiş ve spor ekibinin 
şefi B. Sait Ekinci attan düşerek öl -
müştür. Hadise şöyle olmuştur: 

Ocak azaları hadise günü neşe ve se
vinç içinde atlarına binerek gezinti -
ye başlamışlar, tayyare fabrikası ci -
varındaki Bağlar altı mevkiine gelin
ce, B. Sait Ekinci'nin atı ürkmüş, genç 
binici düşmüştür. Fakat bu düşüş o 
kadar ani ve o kadar müsait olmıyan 
şartlar içinde olmuştur ki, zavallı genç 
hemen oracıkta ölmüştür. Bu hazin ö
lüm hadisesi, neşe içinde başlıyan gü
nü derin bir matemle kapatmıştır. Ka
zaya kurban giden B. Sait Ekinci bez 
fabrikası muhasebe memurlarındandı, 
kendini iş muhitine ve Kayseri'ye çok 
sevdirmişti. Gencin cenazesi törenle 
kaldırılmıştır. 

Esrar kaçakçı1arı ma.hkum 
Eskişehir (Hususi) - Geçenlerde 

yakalanan esrar kaçakçılarının muha-
kemesi neticelenmiş, ,zanlılardan Os-
man bir sene yedi ay; İbrahim, Nuri ve 
Mustafa da bir sene altışar ay hapse 
mahkum olmuşlardır. Zehra, Emine, 
Hamdiye beraat etmişlerdir. 

Balraspor takımı 

Samsun bölgesi 

müsabakaları 

Samsun (Hususi) - Bugüne kadar 
Samsun bölgesinde yapılan müsaba -

katarın neticelerini bildiriyorum. Bu
na nazaran geçen sene gol avarajı usu• 
liyle şampiyonluğu kaybeden Bafra
spor birliğinin bu sene birinci olması 

kuvetle muhtemeldir. 

Samsun bölgesi 1939 

senesi puvan cetveli 
Maç Ga. Be. Ma. At. Ye. Pu 

Bafra S. B. s 5 o o 20 2 ıs 

Samsun S. 4 4 o o 13 3 1.2 

İdman Y. 4 3 o 1 6 4 ıo 

Karadeniz g. 4 2 o 2 g 10 8 
Halkspor 5 o 4 5 20 7 

Yeşilırmak 4 1 o 3 10 10 6 

Çarşamba S. s o o s 1 11 2 

İzmit belediye seçimi bitti 
ve bir ziyafet verildi 

... .. 11 · 

rzmıt (liusu ı) - rtmıt oeıcuıyc ı cl\cu ~cıı:ıım: oeıemye oanç?sınoe 

seçimi yenilenmiş ve eski belediye re- 200 kişilik büyük bir çay ziyafeti ve -
isi ittifakla tekrar belediye reisliğine rilmiştir. Ziyafetten sonra bir deniz 
seçilmiştir. Bu münasebetle belediye gezisi yapılmıştır. Gönderdiğim re
tizaları vali ve parti başkanımız Ziya sim, ziyafetten bir intibaı göstermek • 

Menemen halkevinde çahşmalar 

• 

Men emen H alkevi temsil kolu 

Menemen (Hususi) - Halkevimiz ı 
bu yılın çalışmalarına partimizin esas 
umdelerini gösteren altı okun birinci
si "cümhuriyetciyiz" tahlilini yapan 
konferansı ile başlamış, bugüne kadar 
devam eden altı konferansta her ok 
ayrı ayrı tahlil edilmiş ve kalabalık 
bir dinleyici tarafından takip edilmiş
tir. Açılan çiçek kursu iyi rağbet gör
müş, devam edenler güzel çiçek yap
mayı öğrenmişlerdir. 

Sporcularımız mevsimi müsait bul • 
duklarından çalışmalarını arttırmış · 
!ardır. Voleybolcular için evimiz bah
çesinde bir yer hazırlanmış bu şube -
deki arkadaşlar şevkle çalışmaya baş • 
lamışlardır. Burada çok sevilen bir 
spor olan güreşi ihya için ilçemiz par
tisinin büyük fedakarlıklar sadede • 
rek getirmeye muvaffak olduğu Tür
kiye baş pehlivanı Tekirdağlı Hüse -
yin'in iştirakiyle otuz pehlivandan 
mürekkep güreşi spor alanında dört 
bin seyircinin huzurunda yapılmış • 
tır. 

Geçen defa temsil etmiş olduğu 
(Kozan oğlu) piyesinde başarı göster
miş olan ve bu piyesi Bergama'da, ve 
İzmir'de muvaffakiyetle oynayan gös
terit kolumuz bu defa da (Himmetin 
oğlu) piyesini çok canlı bir dekorla 
ayni başariyle bir haftada iki defa tem
sil etmiştir. 

Ar, kolumuz çalışmasına yep yeni 
bir veçhe vermiş bulunuyor. Bando, 
caz ve saz dersi verilecektir. Mevcut 
sazlara ilave olarak bir caz komple ve 
kornet satın alınmıştır. Böylece kasa
bamızdaki müzik severlerin büyük bir 
ihtiyacına cevap verilmiştir. 

Yomra nahiyesinde 

halkevi binası 
Trabzon, 13 a.a. - Bugün Yomra 

nahiyesinde vilayetin ve daha ziyade 
nahiye halkının yardımı ile ve yüzler
ce köylü vatandaşın iştirakiyle yeni 
halkevi binasının temel atma töreni 
yapılmıştır. Çok çalışkan ve hamiyetli 
olan bu nahiye halkı beş sınıflı büyük 
bir mektep yaptırmıştır. Bu sene bu 
yeni binada tedrisata başlanacaktır. 

Ayrıca gene nahiye halkı tarafından 

yaptırılmakta olan hükümet binası iki 
ay sonra ikmal edilmiş bulunacaktır. 

İlkbahar çok müsait gittiğinden bu 
sene fındık mahsulümüz bereketli ve 
müstahsillerimiz sevinç içindedir. 

İzmir' de Yamanlar Kampı 
İzmir (Hususi) - Verem mücadele 

cemiyetinin Yamanlar kampı, bu sene 
de 25 haziranda açılacak ve 10 eylülde 
kapanacaktır. Karşıyaka - Yamanlar 
dağyolunun tamir ettirilmesi için ce -
miyet reisliği tarafından vilayet nez
dinde teşebbüste bulunulmuştur. Ya
manlar kampına bu yıl, geçen yıllar -
dan daha fazla müşteri alınacağı için 
ona göre tedbirler alınmaktadır. Ce -
miyetin geçen sene yaptırmış olduğu 
çadırlardan başka bir miktar çadır da
ha imal ettirilmesi ve Kızılay kurumu 
deposundan getirilmesi düşünülmek
tedir. Cemiyet, kamp için bir otobüs 
veya kamyon satın almak veya kirala
mak teşebbüsünde bulunmuştur. 



Dünkü At yarışları 

' Hipodrom çok kal~balıktı 
koşular güzel oldu 

. Dün ilkbahar at yarışlarının ikinci- ismindeki taylar bilhassa rakip gös
sı, şehir hipodromunda, büyük bir teriliyordu. Fakat bu iki tay koşunun 
kalabalık önünde yapıldı. hiç bir yerinde Radyo için tehlikeli 

Milli Şef İsmet İnönü de yarış ye- olamadılar. Radyo jokey Horvat'ın al 
tini teşrif etmişler ve koşuları sonuna tında birinci Tunca ikinci Yılmaz ü-
kadar alaka ile takip etmişlerdir. çüncü oldu. Bugünkü koşudan sonra 

*** Radyonun yarımkan İngilizler arasın-
Koşulara saat tam on beş buçukta da zor geçilecek bir kuvet olduğuna 

başlandı. hükmedenler çoktu. Fakat İzmirden 
B" • . \yeni gelen tayların yol yorgunlukla-

'o'"Cı koıu: . . . rını ve bu yüzden idman noksanları-
. 5. ve daha yukarı yaştakı halıskan nı da nazarı itibare almak lazımdır. 
ıngı~ız at ve kısraklara mahsustu. Me Onun için Radyonun hakiki kuvetini 
~a:sı 2000 metre ikramiyesi 500 lira bize bundan sonraki koşuları göstere-
ıdı. . 18 d k"k cektır. Koşunun zamanı 1, a ı a-

Bu koşu üç haliskan arasında cere- dır. 
Yan etmesine rağmen güzel ve heye- Müşterekbahis: ganyan 13S plase 
canlı oldu. Bay Sait Halim'in Sunan- ııs ve 310 kuruş verdi. 
dair ismindeki kısrağı baştanbaşa ra-
kiplerine hakim bir koşu yaparak jo- Be§inci ko§u: 
key Davudun altında birinciliği ka -
zandı. 

Bütün gayretine rağmen Dandi ku
vetli rakibi için tehlikeli olamadı. Ko
§unun üçüncüsü Şıpka çok geride kal 
dı. 

Koşunun derecesi 2,10 dakikadır. 
Müşterekbahis ganyana 12S kuruş 

verdi. 

l kinci ko§u: 
Uç yaşındaki halis kan arap erkek 

ve dişi taylara mahsustu. Mesafesi 
1000 ikramiyesi 290 lira idi. 

Bu koşuya beş tay iştirak etti. Bun
larda geçen haftaki koşunun birinci, 
ikinci ve üçüncüsü olan Aşkın, Dinç 
ve Örnek ile ilk koşusunu koşan Bora 
ve İzmir tay koşulannı kazanan Ga
zal idi. Rakiplerine nazaran daha iri 
ve gösterişli bir tay olan (Aşkın) ile 
Ga.zal'a müşterekbahiste fazla rağbet 
ediliyordu. Koşu çok çetin ve heye
canlı oldu. Başta Aşkın ve Örnek baş 
başa gidiyorlardı. Dör yüz metre son
ra Gazal da bunlara takıldı. Son met
relerde kırhaçkırbaca bir mücadele -
den sonra Bay Hamidin Gazal'i jo -
key İhsanın altında yarım boy ara ile 
birinciliği kazandı. Atkın ikinci, dinç 
üçüncü oldu. Koşunun zamanı 1,12 da 
kikadır. 

Müşterekbahiste ganyan 265 plase 
'125 ve 110 kuru verdi. 

Üçüncü ko,u: 

Dört ve daha yukarı yaştaki halis
kan arap at ve kısraklara mahsus han
dikaptı . .Mesafesi 1800 metre ikrami
yesi 210 lira idi. Bu koşuya dokuz at 
iştirak etti. Handikapın başında 65 
kilo ile Bahtiyar ve Ceylan sonunda 
da 42 kilo ile Çelenk vardı. Fakat bil· 
yük kilo ile koşan atların mallım ku
vetlerine rağmen koşudaki şansları 
rakiplerinden fazla gözükmüyordu, 
Şimdiye kadar hiç koşu kazanamıyan 
Çelenk de hafif kilosuna rağmen an
cak (batak) diye üzerine oynanılabi
lecek bir attı. Bu sebepten koşunun 
favurileri orta kiloları taşıyan atlar 
arasında aranıyordu. Bu tahminde i
sabet olduğunu da koşu ispat etti. 

Bay Salih İnak'ın Yüksel isminde
ki atı 58 kilo ile jokey Zeki'nin altın
da güzel bir koşu kazandı Yüksel ko
şu başlar başlamaz öne geçti ve daha 
viraj üzerinde rakiplerinden epeyce 
ayrılarak koşuyu kazanabileceğini 
gösterdi. Fakat son ~et.re)~~~~ ~azla 
ağırlaştı ve koşunun ıkıncılıgını ka
zanan Yıldız da bu yüzden ıyıce so
kuldu. Koşu biraz daha uzasaydı bel
ki Yıldızın birinciliğini görecektik. 
Hiç koşu kazanamıran 7eıenk de 
kendisinden bcklenmıyen bır koşu ya 

parak üçüncü oldu. 
Koşunun zamanı 2,11 dakikadır. A 

Müşterek bahis: ganyan 33s plase 
1S5, 160 ve 270 kuruş verdi. 

Dördüncü koıu: . . . 
Oç yaşındaki yarımkan ıngılız tay-

lara mahsustu. Mesafesi 1200 metre 
ikremiycsi 350 lira idi. 

Geçen hafta Bay Sait Halimin R~d
yo ismindeki tayı yalnız Tunca ıle 
koşmuş ve kolaylıkla koşuyu ka~an -
mıştı. Bugünkü koşuda bu kuvetlı ta
ya İzmirden gelen Yılmaz ve Nirvana 

Dört ve daha yukarı yac;taki yarım
kan ingiliz at ve kısraklara mahsus
tu. Mesafesi 2000 metre idi ikramiye
si 300 lira idi. 

Bu koşuda Bintepe 60, Frig 59, Al
ceylan 55, Uğur 48, Mesut 42 kilo ile 
koştular. Geçen hafta Bintepenin sta-

Atları gördükten sonra müşt erekbahis giıelerine doğru .. 

rtta geç kalışını koşuyu kaybetme-! 
sine bir sebep telakki ediyorlardı. Bu 1 
nun için müşterekbahiste en fazla 
rağbet gene Bintepe üzerine idi. 

Beklen ilmiyen bir neti c;e 

Mamafi Frig ve çok hafif kilo ile 
koşan Uğur da ihmal edilmiyordu. 
Koşu başlar başlamaz Bintepe başa 
geçti. Kendisini çok yakın mesafe ile 
Frig takip ediyordu. Bintepe gibi ça-

Beşiktaş dünkü maçta Vefa 

ile 3 -3 berabere kaldı buk bir atı koğalamak bir hata idi, 
netekim jokey Horvat bu hatasının ' 
cezasını çekti. Frig ile dördüncü kal- İstanbul, 14 a.a. - Milli küme maç - Hakkı sıkı bir şütle Vefa ağlarına i
dı. Çok dikkatli ve sabırlı bir koşu ye: Jarına bugün Şeref stadında, Beşiktaş kinci golü takıyor ve beraberliği te
pan Filips ise düz yol üzerinde Al - - Vefa karşılaşmasiyle devam edildi. sis ediyordu. 
ceylan ile Frig ve Bintepeyi bastıra- Stadda 2000 den fazla bir seyirci ka - B b l"k 
rak öne geçti ve güzel bir birincilik labalığı vardı. Beşiktaşlılar bu maça etkr';- elrfı k:l 1. . tt l . k 1 ı go ar a ga ıp va'1ye e o an 
kazandı. Bintepe ikinci, Mesut üçün- şu kadro ıle çı tı ar: .. .. 1 Vefa. dört dakika içinde bu avantajı -
cü oldu. Koşunun zamanı 2,19 daki - M h et Ali - Nacı Husnu - Ahmet, k b · · · ·· h r 

B d .~ mH.. y"ın Hay~ti Rıdvan, Hak- n~ ay et~ıı ~e ~açın net ıcesı şup e ı 
kadır. c ıı, use : • bı r hale gırmıştı. 
Müşterekbahis ganyan 880, plase kı, Şeref, İbrahım. . Sert bir didişme halinde cereyan e -

· v f 1 lar da şu kadro ıle oynuyor - •v• • • 340 ve 155 kuruş verdı, e a 1 den oyunun bu beraberlıgı takıp eden 
İkili bahis ikinci koıuda idi. Gazal- lardı : . .. . ilk hadisesi, Şeref'in enfes bir şiltle 

Ackın r'ıfti 550 kuruş. çifte bahis de Sefa - Vahıt, Suleyman - Lutfı, Hak- 32 . . d k"k d k d . v• •• •• •• B " " . S Ih. ıncı a ı a a ay ettıgı uçuncu e 
üçüncü ve dördüncü koşular arasında kı Şükrü - Necıp, Muhteşem, u ı, "kt 1.. ld B 1 tl"ğ" e ma ' . şı aş go u o u. u go ser ı ı v -
idi, blU'.ada da Yüksel • Radyo çifti Gazı, Mehmet. . ça hakim olan asabi havayı arttırdı. 
630 kuruş verdi. Hakem Suphı Batul. . 40 incı dakikada vefalılar, beşiktaşlı -

Galiba k aybediyoruz! 

Kazandıktan sonra paraları 
böyle taksim ettiler 

Oyun çok seri olarak başladı. t_kı ta- tarın itirazına uğrıyan bir penaltı ka
kım da çok canlı oynuyord':1. Beşıktaş- zandılar. Hakkı bunu gole tahvil et -
lıların vaziyete derhal hakım olmala - mek suretiyle beraberliği temin etti ve 
rı ve farklı bir netice temi_n ede~ek maç da 3 - 3 beraberJikle bitti. 
müessir oyunu göstermelerı bcklenır -
ken vefalılar yavaş yavaş daha ağır 
basmıya başladılar. Beşiktaş müdafaa
sının çok sert mukabelesi Vefa muha
cimlerinin atak ve azimkar oyununu 
bozmuyor. Mehmet Ali. Muhteşemin 
üst üste iki sıkı şütünü güçlükle kur -

tarabildi. .. . 
Beşiktaş hücum hattında bugun bır 

durgunluk var. Beşiktaşlı Hakkı, sert 
çıkışlarla aşırmak istediği to_pu -~~:alı 
Hakkının enerjik müdahalesı yuzun -
den bir türlü geçiremiyor. Bu da h~ -
kemin ceza kararlarını davet eden sı -
nirlilik tezahüratına vesile oldu. 

ilk sayı: 
Vefalılar 28 inci dakikada Necip'in 

ayağiyle ilk sayılarını çıkardıla_r. ~uh 
teşemin attığı bir şüt kale .dır_e~ın~ 
çarparak geri dönmüş ve Necıp ıkıntı 
bir vuruşla topu ağlara takmıştır. 

Beşiktaşlılar bu golden sonra biraz 
şaşaladılar. Vefalılar bu fırsatı kaçır -
madılar ve Sulhi 32 inci dakikada, Be
şiktaş müdafaasından zorla geçirdiği 
topu ağlara takmak suretiyle ikinci 
golü de yaptı. 

Devrenin müteakip kısmı çetin b~r 
mücadele halinde geçti ve vefalılar bı· 
rinci haftaymı 2 - O bitirdiler. 

İkinci devrede Vefayı aynı canlı ve 
müessir oyunla vaziyete hakim görü -
yoruz. Beşiktaşlılar birinci devredeki 
uyuşukluklarından sıyrılamamış bir 
halde, Mamafih yavaş yavaş Vefa
nın tazyikinin gevşediğini ve oyunun 
müsavi bir cereyana doğru yürüdüğü • 
nü görüyoruz. Hakkı, 20 inci dakikada 
Süleyman'ın sebebiyet verdiği bir pe
naltıdan birinci Beşiktaş golünü çı

kardı. Dört dakika sonra da gene 

Bölge değiştiren 
sporcular 

Beden terbiyesi Genel Direktörlü -
ğü, bir bölgede herhangi bir kulüpte 
oynıyan sporcunun, eskiden bulun -
duğu bölgeye avdeti halinde yapıla -
cak muamele hakkında şu kararı ver
miş ve teşkilatına tamim etmiştir: 

"Eski bölge ve kulübünden alaka -
sını keserek bölgesini değiştiren mü
seccel bir sporcu intisap ettiği kulü
ve bölgeden eski kulüp ve bölgesine 
avdet ettiği takdirde hemen nakli ya
pılır. 

O bölgede eski kulübünün başka bir 
kulübe intisap etmek istediği halde 
bir sene müddet bekler . ., 

Dün yüksek mektepler 

futbol ma(ları yapılamadı 
Tanzim edilen fikstür mucibince 

dün Gazi Terbiye Enstitüsü sahasın
daki yüksek mektepler arasındaki 
futbol maçlarına devam edilecekti. F!l
kat 14.30 da yapılması mukarrer ma
ça Tarih, Coğrafya, Dil fakültesi ta -
kımı gelmedi. Bu sebeple Gazi Terbi
ye enstitüsü takımı hükmen galip sa
yıldı. 

İkinci maç Hukuk Fakültesiyle 
Mülkiye mektebi arasında olacaktı. 
Her iki takım da sahada isbatı vücut 
etmediklerinden bu müsabaka da ya
pılamadı. 

if:=================================================~ 

Milli Küme puvan cetveli 
Maç Galip Berabere Mağlup Attığı Ycdiii Puvan 

Ankaragücü 1 1 6 1 4 27 18 24 
F eneı'..>ahçe 8 6 o 2 16 7 20 
Demirspor 7 4 1 2 15 10 16 
Beşiktaş 8 4 1 3 19 10 16 
Doğanspor 8 3 1 4 il 22 15 
Vefa 8 3 1 4 21 17 14 
Ateş~por 10 1 1 8 6 29 13 
Galatasaray 6 3 o 3 6 14 11 

NOT: Cetvelimiz gol avarajı usulüne göre hazırlanmı,tır. Buna nuaran 
hükmen galip Beşiktas'ın lehine 2, hükmen mailup Galatasaray'ın 
aleyhine 2 gol yazılmıştır. 
Hükmen mağlup takımlara ayrıca ııfır puvan verilmc«tedir. 

J kinci koıu nun ari1Jeıi 

Voleybol maçları 

Gazi T. Enstitüsü Tarih C. 
Dil Fakültesini yendi 

Dün öğleden evel Gazi Terbiye 
Enstitüsü jimnastik salonunda yüksek 
mektepler arasındaki voleybol müsa -
bakalarına devam edildi. İlk müsaba
ka Konservatuvar - Yüksek Ziraat 
Enstitüsü kız talebeleri arasında idi. 
Her iki takım da oyun yerine gelme
mişlerdi. 

Bundan sonra Gazi Terb:ye Ens -
titüsü - Dil, Tarih, Coğrafya fakülte
si erkek talebelerinin voleybol maçı 
başladı. Müsabakanın hakemi beden 
terbiyesi öğretmenlerinden B. Cevdet 
idi. 

Maçın birinci devresıni Dil, Tarih, 
Coğrafya fakültesi ıs - l 3 kazandı. İ
kinci devre de ıs - S Gazi Terbiye 
Enstitüsü lehine neticelendi. Bunun 
üzerine oyun hararetlendi ve üçüncü 
devre gene Terbiye Enstitüsünün 
15 - 4 kazanmasiyle hitti. 

Fener 
1 - o 

İzmirde 
yen ild i 

İzmir. 14 a.a. - Bugün İzmir'de 
Fener'le Doğanspor arasında yapılan 
nıilli küme maçını sıfıra karşı bir sa
yı ile Doğanspor kazanmıştır. Fener 
dünkü Ateşspor maçını zorlukla ka
zanmış olduğundan bugünkü maç için 
İstanbul'dan tayyare ile Ali Rıza ve 
Mehmet Reşadı celbetmişti. 

- 7-

Ga ~atasaray Şişliyi 

2 - 1 yendi 
İstanbul, 14 a.a. - Galatasaray • 

Şişli takımları bugün öğleden evel 
saat 10 da Taksim stadında hususi bir 
maç yapmışlardır. 

Oldukça kalabalık bir seyirci önün
.de yapı lan bu maça sarı • kırmızılar 
şu kadro ile çıkmışlardır: 

Osman - Adnan, Faruk - Ali, Yu -
suf, Ceıaı - Bedii, Salahattin, Mihal, 
Buduri, Sarafim. 

Hakem Tarık Özerengin. 

Oyunun ilk devresi tamamen müte
vazin bir cereyan takip etmiştir. Her 
iki takım da müteaddit hücumlarda 
gol fırsatları kaçırmışlardır. Bilhassa 
Galatasaray hücum hattı muhelif fır
satlardan istifade edememiş ve dev
re 0-0 beraberlikle neticelenmiştir. 

İkinci devrede Galatasaray oldukça 
hakim bir oyun çıkarmıştır. Bunun 
neticesi olarak 17 inci dakikada Bu -
duri takımının birinci golünü yap· 
mıştır. Yine Galatasaraylılar mahsus 
bir hakimiyet ile oyuna devam etmiş
ler ve 30 uncu dakikada Satahattinin 
ayağiyle ikinci gollerini kazanmışlar

dır. 

Şişlililer 40 ıncı diikikada çıkardık· 
ları güzel bir hücum neticesi bir gol 
yapmışlardır. Son dakikalarda yapı· 
lan bütün gayretler neticeyi değiştir
memiş ve Ga!atasaraylılar sahadan 
2-1 galip çıkmışlardır. 

Doğanspor maçın yegane golünü 

devrenin 18 inci dakikasında penaltı- 1 81. B L i YOG-RAFYA 1 
dan yaptı. Fener'in Muzaffer'in sebe-

biyet verdiği bu penaltıyı Doğanspor- -------------
dan Fuat gole çevirdi. 

İkinci devrede Fenerliler tamamen 
hakim oynadılar. Fakat evela Basri, 
onu takiben Semih iki muhakkak go
lü kaçırdılar. son dakikada da Naci 
berabzrliği temin edecek bir fırsatı 

öldürdü. 
Oçok'un kazandığı maç: 

Bu maçtan evel Üçok'la İzmir De
mirsporu arasında yapılan maçı 6-0 
Oçok kazanmıştır. 

Bölgeler aras.ı b!siklel 
yanıı 

Kocae\iden 
İbrahim 

birinci oldu 
Bölgeler arası bisiklet yan~ı dün 

yapılmıştır. 

İnsanlar Alemi 

İlmi popülarize ederek herkesin an
lı yacağı ve severek okuyacağı bir şek· 
le sokmakta hakikaten mahir olan kıy
metli coğrafya alimimiz B. Faik Sabri 
Duran, geçen sene '"Hayvanlar alemi" 
isimli bir eser neşretmiş ve bu kitap 
Kanaat kitapevi tarafından resimli ve 
renkli bir cilt halinde neşredilmişti. 

Müellif bu defa da "İnsanlar alemi'" 
ismini verdiği yeni bir eser telif etmiş 
tir. Dünyada yaşı yan insanların ve bil
hassa vahşilerin son derecede meraklı 
hayatları, adetleri, ananeleri burada a
deta bir roman gibi sürükleyici bir us
IUpla tasvir edilmiştir. Son derecede 
meraklı olan bu kitap ayni zamanda 
öğreticidir. Bu suretle dünyamızda 
yaşıyan insanların türlü garip halleri 
hakkında bir çok faydalı maHimat el· 
de ediyoruz. 

Banaat kitapevi tarafından bol re • 
simlerle, renkli tablolarla ciltli ol.arak 
intişar sahasına konulmuş olan bu ki
tap 150 kuruş gibi ucuz bir fiyatla sa
tılmaktadır. 

Sabah saat 7 de başhyan ve 10 Herkese, bilhassa mektepli gençlere 
bölge bisikletçisinin iştirak ettiği bu bu kitabı okumalarını tavsiye ederiz. 
yarış 14S kilometre üzerinde yapılmış 
ve §iddetli rüzgara rağmen 100 üncü 
kilometreye bütün bisikletçiler hep 
beraber gtlebilmişlerdir. Şehrin muh
telif semtlerinden ve yokuşlu mınta
kalarından geçen bu yarışın neticesi
ne 4S kilometre kalındığı zaman, muh 
telif bölgelere mensup 9 koşucu di -
ğerlerini arkada bırakarak öne geç · 
miş bulunuyorlardı. 

Çocuk çıktı 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Merkezi tarafından çıkarılmakta olan 
(Çocuk) adlı derginin (137) sayısı çık
mıştır. Yurt yavrularının sağlık, sos -
yal kültürel durumlarının inkişafına 
hizmet eden bu kıymetli dergiyi ço • 
cuklara, çocuklu ana ve babalara tav · 
siye ederiz. 

Sahte doktorluk suçuyla 
muhakeme edilenler 

Yarışın favurisi olan Orhan Suda, 
evelki gün geçirmiş olduğu hastalığın 
tesiri ile 100 üncü kilometrede yarışı 
ter ketti. 
Yarışın bitmesine iki kilometre ka· İstanbul, 14 (Telefonla) - İsmail 

lındığı zaman 9 kişilik gurup birin· adındaki bir asker, ağzındaki bozuk 
ciliği almak için vasati 45 kilometre dişlerini tedavi için Mehmet ve Fat
ile koşmağa başladılar ve varış nok- ma adında iki sahte doktora 3 lira 
tasına 200 metre kalındığı vakit yap· vermiş, fakat dişlerini bozuk yaptık
tığı kuvetli bir atakla Kocaeli'den larından zabıtaya şikayette bulunmuş 
İbrahim 4 saat 22 dakikada birinci, tur. 
tekerlek farkiyle Eskişehirden Ze- Karı koca sahte diş doktorlarının 

keriya ikinci, Konya'dan Ahmet ü- dün Sultanahmet birinci sulh ceza 
çüncü, Eskişehirden Osman dördün- mahkemesinde muhakemelerine baş -
cü, Bursadan Hikmet beşinci, İstan - lanmıştır. 
buldan Lambo altıncı, Eskişchirden Mehmet. İsmalin idrliasını reddet -
Faruk yedinci ve Faik sekizinci, An- miş, kl"ndisinden ne para ald•ğını. ne 
kara'dan Nuri Kuş da dokuzuncu gel de diolı-rini te(hvi etrıırdi~ini sövle -
mişlerdir. miştir. Karısı Fatmıı İzmirde olc1'ıii;u 

İkinci platonu bir buçuk dakika için mııhkemcye ~elm,..mic;ti. Kl"ndisi
sonra Ali, Osman ve Sabri, Bayram, ne tehli!?;at yapılması için rlııruşma 
bunlardan sonra da Nazmi ve Hasan \başka hir güne hırakılmıştır. 
bitirmişlerdir. ----- _ _ __ 

IU)•+v.a 

llliliU;a~R~ 

Dünkü biıiklet yarlfında •porcular Yeniıehir'den g~erlerken 



uı:us ıs.s. t• .. 
Musotini bir nutuk verdi 

~lmanya'yı tutuyor 
ve demokrasilere 

şiddetle hücum ediyor 
MUSOLİNİ DİYOR Kİ : 

Tabancalar sisteminden sonra 
garantiler sistemi de yıkda<ak 

rsaıı 1 inci sayfada) 

Musolini'nin nutku 
Muaolini orada apğıdaki nutku söy 

Jemiıtir : 
.. - Sadık ve çalışkan ••Torino,. 

halkı, arkadqlar, 
Yedi sene evci huzurunuzda irat et 

mit olduium nutukta söylediğim son 
sözleri hatırlıyor musunuz? .. halk 
evet diye bağırmııtır., Yürümek, inp 
etmek ve icap ederse çarpıımak ve ka
zanmak .. Aranızda bulunmak saadeti
ni ve zevkini duyduğum ıu sırada ge
çen yedi aeneye bakarken size soruyo 
rum. 

·Deklarasyon 
etrafıı1da 

flkisler 
(Bap 1 inci say/ada) 

niiz canlı ve sıcak habralarını 
ne ,.apmalı? Avrupa' da umumi 
emniyetsizlik havuım uyandıran 
hadiseler tarihe bile ıeçmeie va
kit bulmamıılarcbr; takvim yap. 
rak.lan üzerinde durmaktadırlar. 

Bir tecavüz, yani bqka millet· 
leri ıiyui veya iktuadl tahak
küm altına almak tehlikesi ftl' 
mıdır, yok madur? Eler yokla 
mesele de yoım.-. Eier vana, o 
korkunç sele karp bir eed kurul· 
mUflur. Bu aed, hüriyetlerini mu. 
hafaza etmek için hayat memat 
mücadele1i yapmap karar ver
mit olan milletlerin yenilmn 
iradeaine dayanmaktadır. 

Türk • inıiliz deklarasyonu 
münuebetiyle Kamutay'da tay
lenen nutuklar, devletin •• hal
km hanıi enditelerle bayle bir 
müdafaa hareketinin lüzumuna 
kani olduianu ıöateıımiftir. 

Bir 

F.R. ATAY 

tayyarecilik günü 

ihd.as etseydik 
(Bafı .5 inci sayfada) 

[_A_N_D_ A _ç _j, 
NOBETÇIECZANELR 

Pazar ı Ankara ec:nn•l 
Puarteal ı Yeni n Cebeci euanelerl 
Sah ı Halk •e IÜu'7& • 
Çarfamba : Ece n Canb7& • 
Peqembe ı Sebat ve Y eniıehir • 
Cama ı 1stanbal ec:sanni 
Cumartesi ı llerku ec:saneal 

ACELE iMDAT 

Blr 7&f&lanma. blr kaaa, fe•lralld• blr baa
tahk YUbaDda acele imdat iatemek için 
beledl7eler butanealu ,(2257) Damara 
ile telefoa edlllr. 

Lünmla Telefoa Numaralan 
Yancm lbbanı (1521). - Telefoa mtlraca

at: Şebli': (1023-1024). • 8eblrler ara11: 
(2341.ıMJ). - Elektrik Ye HaYquı i
nsa memarlap: (1146). - llaajeri 
8eblr Allbanı (3705). - Tabi telefon 
maman.lanı Zlııcirlicaml cl•anı (264S-
1050-UH). • Samınpasan dnn: (2806 
4259). • Yenitebir, HaYUbqa Bizim 
tabi: (3141), • Çukın cadclal. Uluı 

tabial: (1291) •• latanbul tabJalı (1997) 
De•let demi17ollan Gar iatibbant ve 
mtlracaat memarıata: (1711). 

OtoblaleriD ilk •• 80ll seferleri 

Ulu il. da L dere'71 6.45 23.00 
K. dere'dea Ulu il. na 7.U 23.20 
Ulua il. da Çanka7&'7& 7.2S 23.00 
Çanbya'dan U!ua il. na 7.10 23.20 
Ulu il. dan Dikmen'e uo 20.00 
DikmlD'dea Ulu lıl. na 7.00 20.30 
Ulua il. dan Keçi6ren'e • 6.00 21.00 
Keçi6ren'daı Ulua il. na uo 21.30 
Ulua il. dan Btlik'ı uo 21.00 
Btlik'tea Ulaa M. na 7.00 21.30 
Ulu il. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'den Ulua il. na 7.00 23.00 
Cebeci'den A. fabrikalara 7.00 -.-
Aa. fabrikalardan Cebeci'ye -.- 17.00 
Yenııetıır'den Ulua il. na 7.00 23.00 
Uh11 .)1. dan Yeniıehir'e 7.10 23.00 
S. puarı•ndan Akk&pril'yı 6.U 7.00 
Alı:lı:opriı'den S. pazarına 7.30 9.4S 

Kitaplar arasında : 

''Kemal Atatürk',, 
"Hayat ve eserlerine ait resimler,, 

Yeni ve güzel bir eser, türk milleti- da büyük devlet adamı Atatürk'e ha .. 
nin ebedi Şef'ine ait hatıraları yeni • rolunmuıtur. Bu kıımı da yeni ve ileri 
den canlandırdı. Türkiye'nin samimi Türkiye'nin muhtelif aahalardaki in· 
dostu, meslekdaşımız Otto von Lachs kişafını tespit eden fotoğraflar takip 
"Kemal Atatürk, bayat ve eserlerine etmektedir. Bu kııımlarda Atatilrk'ü, 
ait resimler" unvanlı nefiı bir albüm mektepte, tarlada, yabancı devlet tef· 
neşretmiştir. leriyle bir arada görüyor, onun emrin• 

Tertibi ve tabı itibariyle nefaseti Ü· de çalışan türk milletinin hayatt inki· 
zerinde münakaşa edemiyeceğimiz bu şafını adım adım takip edebiliyoruz. 
eser, bizim için iki bakımdan çok kıy· Von Otto Lachı bundan sonra Ke .. 
metlidir. Birincisi ebediyetin kuca • malist Türkiye'nin mitti kuvet menbaı 
ğında, fakat milletin gönlünde yaııyan olan Anadolu'nun çehreıi'ni teapite 
büyük türk Ata'sına ait hatıraların bu çalıtmıı ve yurt kötelerinden bilha ... 
eserde de bir araya toplanmıı olmuı· güzel Ankara'dan bize entereaan re • 
dır ve albüme giren fotoğrafların bir timler vermiıtir. 
çoğu ıimdiye kadar hiç bir yerde inti· Halk araıında dolapn AtatUrk•e ait 
şar etmemiştir. hatıralardan sonra dostumuz bize, ara 

Esere kıymet verdiren ikinci nokta ıına bütün bir hayatı ııidıran dört re· 
da, bu hatıraların bir yabancı tarafın· ıim vermektedir. 1916 da reaaam Kra
dan toplanmıı olmasıdır. Matemli uı•un yağlı boya bir resminden iktibas 
günlerimizde bütün dünyanın ebedi ettiği fotoğrafla baflıyan ve büyük ö
şefimiz hakkında bir kere daha izhar lünün en ıon tespit edil. _pozların • 
etmiş olduğu hayranlığı hatırlayınca dan biriyle biten bu dört hJlıra aruın
Otto Von Lachs'in bu alikasını tabit da, hakikaten dünyayı ta1ırtan bir ta· 
görmiye temayül edebiliriz. Fakat A· rih yapmaktadır. 
tatilrk'iin inkılabın ilk günlerinden Eserin bundan sonraki kısmı batan 
beri, muhtelif vesilelerle tespit edil • günef'in matemli hatıralariyle dolu -
miş olan fotoğrafilerinin dikkatli bir dur. Türk milletinin büyük Ata'ıırun 
tasnifle bir araya toplanması meslek· ardından nasıl hıçkırdıiını, tUrk ço • 
daşımız hakkındaki takdirimizde bize cuklarının hayrata sarılarak nual iç· 
hak verdirmektedir. ]erini boşalttıklarını görüyorus. Ha • 

Albüm muhtelif kısımlara takıim zin hatıralar önünde, o acı giinleri bir 
edilmit. ilk kııım "'Aıker ve Kurtara- daha yaııyoruz. 

İtalyan milleti bu parolaya sadık 
kalmıt mıdır? ••halk evet diye bağır. 
mıfttr,, İtalyan milleti bu prensipe 
udık kalnııya hazır mıdır? '"Halk 
tekrar evet diye bağınnııtır.,. Filhaki 
b italyan milleti yürümüı ve çarpıt • 
mııtır. 

İtalyan milleti Afrika'da avrupalı 
ukerl mUteha88ısların yenilmez ad
dettikleri lUtmanla çarpışmış ve mu
zaffer olr uıtur. Bazı garantilerin e
bediyen muvaffak olacağını iddia e
denler vardı. "Halk uzun bir ıslık çal
mııtır ... İtalyan milleti zecri tedbir· 
ter koalisyonu ile de çarpışmış ve onu 
mağtGp etmiştir. Bu koalisyon şimdi 
Leman gölünün kenarında mermer
den yapılan büytı türbeye arkasın· 
dan ağlıyan olma ğı halde gömülen 
milletler cemiyet arafından vücuda 
getirilmiıti. İtal n milleti İspanya'· 
da Franko'nun hraınan kıtaatiyle 
yanyana çarpışın ı •halk Franko ismi
ni muttariden te ar etmittir" ve bu 
mücadele tamam le ezilen demi • 
bolıevilc koallay una p1ebe çelnq
tır. 

cümleyi bandelerle karıılamııtır., On 
yedi senedenberi düımanlarımız bot 
yere bafllDlza bir feliket gelmeıini 
beklemiılerdir. Daha çok bekliyecek· 
lerdir. Cesaretsizlik yüzünden de 
harpten korkmuyoruz. Esasen korku 
hissi bize tamamiyle yabancıdır. Ya
kın bir hududun öbür tarafından bazı 
fuzuli aevkulceyt mütehassısları ova
da bir gezinti yapmanın kolay oldu
ğuna dair bazı saçma ıözler söylü -
yorlar. Fakat birinci "Français" ile İ· 
kinci "Charles" devirleri geçmiıtir. 
Artık bu tekilde bir harp yapmak im· 
kanı yoktur. Alplerin arkaıında bu· 
günkü gibi 45 milyonluk mühim bir 
kütle mevcut olmadığı zamanlarda 
bile ecnebi müstevliler Talamone'dan 
Fomovo'ya kadar ltalyada uzun bir 
muvaffakiyet kazanamamışlardır. Pi· 
emonte•ler terefle dolu askeri tarihi
mizde İtalyan topraklarında bir ge • 
zinti yapmanın pek sıhhi bir ıey ol -
madığını gösteren unutulmaz safha· 
lar vardır. 

iki tarafın sulh CITZUSU 

Fakat totaliter devletlerin göıter· 
diği samimi ıulh arzusuna büyük de· 
mokraıilerde aynı samimi sulh arzu· 
su ile mi mukabele ediyorlar. "Halk 
hayır diye bağırmııtır . ., Bu ıualin ce
vabını ıiz verdiniz, ben aade hali ha
zırdaki terait içinde bu arzudan fÜp· 
he etmenin meıru olmadıiını ıöyle • 
mekle iktifa edeceğim. 

Bahçeli evlerden Ulus il. na 7.4S 
isterseniz o hafta - "Zira, çocuk haf· 
tası gibi bir tayyarecilik haftaaı da 
taaaYY111' edebiliriz - analar, baha· 1 
lar, çocuklar, gençler, mürebbiler ve 
devlet adanılan tayyareciliğin ne ı 
olduğuna anlatan konferamlan din
ler, yazıları okur, tayyare meydan· 
larmda her türlü tayyareleri tetkik 
eder, bunlara binip sezerlerdi. Ve 
bu suretle görürlerdi ki tayJ'arecİ· 
lik, .aliklerini ıelait eden bir mealck § 

değildir. O zaman, hiç 9üphe etmi
yelim, tayyare tehitleri de bu yolda 
aarfedeceğimiz gayretlerden çok 
memnun olurlardı. 

-.-
Uluı M. dan Bahçeli evlere -.- 20.00 

Ulu me)'danıyle lataıyoa ara1mda ber 
bq dakikada bir 1efer olup tren zaman· 
ları 1eferler daba ıılı:tır. 
Ulu me)'danıyle Yeniıehir, Balı:anblı:lar, 
Cebeci, Sunanpasan arumda 1&at 8 den 
20 ye kadar va1&tl her bq dakikada; • 
at 20 den 21 e kadar her on dakikada; A· 
at 7 den 1 e Ye 21 den 23 • kadar her 
onb .. , )'irml •• otu dakikada bir mwı· 
ta:ıamaa 11ferler vardır. 

Akıamları Uluı meydanından 1&at 23 de
lı:i aon seferlerle banlarm Uluı meyda-
nına di>nüıleri ılııemalarm daiılıı uati
ne tabidirler. 

Pwta saatleri 

TeahblitHJ IUt (18) e kadardır. 

cı" Atatürk'e tahıis olunmuıtur. Bu Eaere büytlk bir dikkat aarfettiii 
kısımda "'Anafartalar muzafferine", muhakkak olan Von Otto Lachl'i ve 
"Türk orduları bat kumandanına., ait albümü huırlıyan Dr. Ed~ Seha • 
çok kıymetli hatıralar toplanmııtır. fer•i tebrik eder, okuy\lculanmıza 
İkinci kısım harici ve dabilt kalkınma· tavsiyeyi zevkli bir 'f'Uife bllirb. 

Diğer 6leml~rde de 
hayat var mı?. 

1 .ennein tahlili 
Geçen yedi sen in tahlili §Udur : 
imparatorluğun ethi, Arnavutluk 

kırallığının İtalya kıraltığı ile birle~
meli ve her saha kuvetimizin af1-
maıı .. tiddetli alk ar" size hitap et
tiğim fU esnada d yanın her tarafın 
da milyonlarca i san, IJFlki de yüz 
milyonlarca insan ikbinlik ve bed
binlik içinde ıu s i soruyorlar : 

Sulha Jojra mu, 
ltıtırbe Joiru mu? 

Sulha doğru mu diyoruz, yoksa 
harbe doğru mu? B sual herkes için 
fakat bilbaıaa kara vermek mcsuli -
yetini bir aralık . klenmit olanlar 
için vahimdir. Bu ifhama ben va • 
ziyetin objektif ve ı ukkanlılıkla tet 
kikinden sonra bal hazırda Avrupa -
da, bu lntada batlay bütUn dünyaya 
yayılmaaı zaruri o bir harbi mu
hik cöıterecek bir aatte ve ebemi • 
yette meaeleler mev t olmadığı tek· 
tinde bir cevapla m kabcle ederim. 
Avrupa ıiyaaetindek düğümler belki 
de kılıç kullanmağa acet kalmadan 
keailebitir. Bununla raber bu dü -
iümlerin kati suret çözülmesi la • 
zımdır. Çünkü baze acı bir hakikat 
uzun bir kararsızlığ tercih edilir. 
Yalnız İtalya'nın d J Almanya'nın 
da ve binaenaleyh m verin de kana
ati budur. "'Halk bu teri sürekle al
kıtlamıı ve Hitler i ini muttariden 
tekrarlamııtır. 

Mihve 

Son zamanlarda dünyanın üç kıta· 
sının haritası değipiştir. Bununla 
beraber Japonya, Almanya ve İtalya 
büyük demokrasilerden ne bir tek 
metre =~ arui, ne de bir tek 
a~ ~. \lamJlenl-
silerin hiddetini nasıl balı edelim? 
Bu hiddetin ahllkt enditelerden ne • 
şet ettiğine mi bizi inandırmak isti· 
yorlar? Onların imparatorluklarını 
naaıl kurduklarını ve hangi metodlar
la idame ettirdiklerini bilmediğimizi 
mi zannediyorlar? Fakat mevzuubah
ıolan arazi meseleli değil bU.biltün 
batka bir teYdir. 

Veraay'da bir listem Almanya'ya 
ve İtalya'ya Jrarıı tabancaları çevir
mek siıtemi ibdaı edilmiıti. Şimdi bu 
ıistem tamir edilemiyecek ıurette yı· 
kılmıt olduğu için onun yerine az çok 
tek taraflı garantiler ikamesine uğra
tılmaktadır. Demokr.-ilern aamimi
yetle ıulh davaaına bağlı bulunmadık· 
tarı itiraz götürmez bir vaka ile ilbat 
edilmiıtir. Demokrasiler beyu harp 
ismi verilebilecek olan bir harbe daha 
ıimdiden bqlamıılardır. 

Baltalı JenizinJen Hint 
Okyano11111a iratlar 

Nanılai BAYDAR 

Adanada atıcılık 

müsabakalan 
Adana (}:J;ususi - ehrimizin ml1-

nulp b& 'jftln polljDIMa ~ 
i~in bec&en tel'bılp,ai Se)llban a.IJ&wi 
büdcesine (10.000) lira tahıiaat kon • 
muştur. Genel direktörlükle yapılan 

muhabere neticesinde esas itibariyle 
poligon inşasına muvafakat edilmit 
plinlar da gönderilmittk. Ayni n · 
manda beden terbiyesi genel direk • 
törlüğünden (Erma) uaıeminde 22 
çap iki ıillh tle atıı malzemesi de 
gönderilmiıtir. Bölfemiz atıcılık a • 
janlığı yakında atıcılar arasında mil· 
aabakalara bqlıyacaktır. Bunlar hem 
çifte ile uçar güvercinlere atıı ıure· 
tinde olacak, hem de •bit hedefe 
muhtelif ıilihlarla atıı yapılacaktır. 

Adana atıcılık ve avcılık spor ku • 
tübU bu müsabakalarda birincilik a • 
!anlara milnaaip hediyeler ve mükl-
fatlar dağıtacaktır. · 

Bu yarııtara ittirlk için avcı ve a
tıcılar arasında timdiden hararetli ça
lıımalar batlamııtır. 

Bu harp, iktıaadi l&hada yapılmak- cinnet addedildi, fakat aynı nmanda 
tadır. Onlar bizi zayıflatmak hülyuı· bir iman hareketi idi. Bu iman tarihin 
na kapılmıtlardır. Fakat harpler yal- izlerinde mevcut idi. O zaman ittihat 
nu altınla kazanılmu. Azim altından hareketine bqlıyan bUtUn ntandq -
daha mühim ve ceaaret elzemdir. Sü- lar Piemonte'ye çağrıldılar. Torinolu· 
ratle çoğalan ve Baltık deni.zinden lar, o nmanı hatırlatmak ve 1848 deki 
Hint Okyanuıuna kadar uzanan 150 İtalya ile faıizmin 17 inci senesindeki 
milyonluk müthiı bir inlall kütleıl e- İtalya arasında bir mukayeu yapmak 
zilemez. Yapılacak en kabbar hücum için bu oriji~, umimi, derin ve met· 
en kati bir kararla reddedilecektir. ru bir fırsat tetkil eder. Bu dokaan 
Tabancalar sisteminden aonra garanti- •ne içinde kuvetli bir köprü kurul· 
ler siıtemi de yılalac:ütır. Arkadq- muıtur. latikbalimi.zden kim tüphe e
lar bunu ıize söylemek vuifemdi. debilir. Arkadqlar lize katiyetle ıu· 
Çünkü etrafa fazla ümitler ve aidatı· nu söylemek isterim ki ne .:ıl&ıraa ol· 
cı hülyalar .. çmak fqi.zm tian değil· ıun bütün bedeflerimbi elde edece-

Mihver uzun sene iki rejimin ih- dir. İtalyan milleti gibi kuvetll bir ğiz. 
tililinin muvazi bir reketinden iba- mlllet hakikat ve ıeniyeti aever. Sut- Bu nutuk dakikalarca alkıtlanmıt-
ret kaldıktan aonra Milan" paktı ve hu muhafaza etmek ve bizi tehdit ede· tır. • 
ba ay Berlin'de inua edilecek olan ek olan her türlü tecavilri her an FrtaUıdar nutlaı itiıltılli 
aekerl ittifakla iki d Jeti ve iki mil- tarcletmek için liWılarırnınn kuvcti- balayorlt11r 
Jeti birbirinden ayı ıyacak tekilde ni arttınyorm. • Pariı, 14 a.a. - Franıız uyael ma· 
birlqtireccktir. "Al ılar ve Duçe Arbdaılar, dahili mahiyette meae- hafili Muıolini'nin nutkunun itidalli 
aealeri". Her Abalı rinde bir dür- lelerden bahletqaeyl ihmal cdemiyece- olduğunu ebemiyetle kaydediyorlar. 
binle belki de muhtemel bir satlalr •· lfm. Blltfla bu meseleler, bir tek dlın· Bilhuaa Abnanya ve İtalya•mn sulh 
nyuılar timdi mah olacaklar ve le içbıe •lchnlablUr. Mlllet ve rejim. istediklerine clalr llueolini'nin verdi· 
kilçilk dUıeceklerdir İtalyada biribirinden a,nlmu bir ii teminat nazarıdikkati celbctmekte • 

Xhme hulya bakiy eriyle geçinml· blok tetkll etmektedir. içtimai Abada dir. 

Poıta aaat (19) a kadar btanbal cihetine 
mektup kabul eder. 

Trea aaatleri 

ı Her •bab l.20. Her 
aktam 19.15 •• 19.50 

Bir Amerikan illml semadan dlıeı 
laı l~lnde mikroplar buld• 

-~~---.... -~==ıc~m=r:::r.ır-:_nt:ne."1l'lroa"1'tlt11 ruı ntyır.:ta'kt 'r1-v~~ mtJrtoa.. 
' ıehrinden Loı Anjelea'e bir kaç gUn e- ı kop altında muayene etmit. zamanımı· Toroe atlrat.) 

Samıun battı : Hergün 9.35 (Kayse. vel bir prap tilccan gidiyormut- Tüc- za kadar hiç bir insan göztlntln cBrme· 
ri, Sinı, Amaqa ba carın bindiii ewnnobil Loe Anjelea'e difi bir harikaya phit olmuttmı tq-
bat iberindedir.) dolru ilerlerken. otomobilin cittill la- ta bislm buı bakterilerlmlse beulyen 

Di71trbakır hattı 1 
Her dn 9.15 tikamette, yolun üzerine tlmtek gibi mikroplar bulmuıtur. Fakat ba yolcu .. 

bir al•v inmiı. Alevin incllll yerden !ar, bize, cihanın derinliklerinden pt
tqlar, betonlar havaya fırlamıt ve deh mektedir. Zoııculdak battı : Her ıUn 17.0I 

ptli bir gürültü itltilmif. Sayılamıyacak kadar çok zaman ta• 
Şoför otomobili durdurmuf. Tllc:car ıın içinde kalarak milyarca kllotnet • 

otomobilden inmit- Yaya olarak bir 
ka .. n. t il 1 · bi d ~ relik meaafeleri qıp nice dUnyalann ç ;, - me re er emıı, r e ne •vr-
atln: hakiki bir obU. mermiai yolun u. peyklerlne teudüf ederek profes8r 

işleri kesat giden 

z~ine inmif, bUyiik bir krater açmtf. Lipmann'ın mikroıkobunuıt htlne 
Meth\lr Grenviç Rasatbaneai Lond- Tüccar fevkallde korkmq, derhal canlı olarak ıelen bu mahl6klar, diler 

ra civarındadır ve 264 senedcberi ça • Loı Anjelea'e giderek polise vuiyeti cihanlarda da bayatın hep mevcut ol • 
htır. Fakat aon senelerde Grenviç Ra- anlatmı1- Polis derhal harekete geç • dulunu iıpat etmektedir. 

mif, vaka mabaline ıetinmiı: evet, bu Yıldızların aruında ne bava vardır, 

bir rasathane 

aatbanelİ'nde çalıtan heyet Alimleri _ı_ı f-'--
. ~ . bir obila menıuaa, --t yer yilztlnden ne ıu vardır, ne de hararet. Anda, bu 

ruathanenın bulundugu yerden ııki- gelmiı delil; gök yüzünde aeneri bir . • 
yet etmeie bqlamıtlardır: Gök yüzü- tekilde dolaprak Kalfimoya'nın gü- üç unsur ~imadan hiç bır unlyet mn-
nil iyi ıöremcyorlarmıı.. zel bir köyünde bir otoıtrat üzerine i- cudiyetinı muhafua edemu. Halbaki, 

S beb. Lo dr · 'k bil ü nen bu mermi ıaniyede 35 kilometre sema taıında bulunan mikroplann, ars 
e ı, n a gıttı çe Y yen, .' --'-1 kl lmad klan d hl bl . hızla inen 3 kıloluk bir aema taıından ~ u an o ı n an Ç r te-

gü~den ıtıne nurlanan ~uuzam hır ibaretmiı ı ye ihtiyaçtan yok gibidir. Profea8r 
ıehırdir. Şehrin caddelerınde, mey • Şüphe yok ki, yer yüzüne cökten, Llppmann, bu mikroplan brtuıs " 
danlannda nhtımlarında ve binaların· ıUnde yüz milyondan fazla tq düt· ıusuz bir tUbUn içine, ıım 11kı kapat• 
da yanan binlerce kilovatlık lambala· mektedir. Bu taılar, cihanın birer toz mıt. ııfınn altında iki yüz derecelik 
rın ııılı ıeceleri havayı aydınlatmak· taneaidir. Boılukta ıeraeri bir halde bir soğuklufa bırakmıttır. Mikroplar 
tadır. Rasathaneden, batı! ıözte bile vısıl vızıl dolapn bu tqlar, arzın ca. altı hafta.~ vaziyette kaldıktan SOD• 

ıörülen semadaki uman yolu dahi gö- sibesine kapılarak bava tabakuına ci· ra, profeaor bu mikropları tekrar mu-
rerler, bava ile temu edince bir alev ayene etmlı: blll yqıyorlar!" 

rünmemekte, biJh.... fotocraf itleri alır ve havada tahallW ederler. Bisim Bu ketif, "meakQn dünyalann çok-
fevkallde ıüçletmektedir. yıldız kayması dedllimis bldi1,e bun- luğu hayalini hakikat kılacak, bunu 

Gece böyle olliutu gibi, büyült bir dan bqka bir fCY delildir. bir faraziye olmaktan çıkaracaktır. 
ticaret ve aanayi memleketi olan Lond· Pakat bir kaç kiloluk, hattl bir kaç Demek ki, boıluğun bir tarafında 
ra'da giindibleri de tos, dwnan eblk tonluk büyük tqlar pek enderdir. bir yıldız var. bu yıldızda bir çok mah· 
olmaz. Bundan bafka Londra ve civa- Bunlar, gök yilztlnden yanıp tükenme· luklar yqıyor. Zekaları bizden ileri o-

da .... n.. d --'- 150 t yU den yere kadar pllrler. Eter, bu Los .. ld --'-= . . ri 
nn ..... q sene e anıwaa ... • Anjeleı'de bullnan, &6kten dUten tat· lan bu yı ız ..aanlen,,, ıle teknik· 
sünil ıöıterir. lan ç811erin kumlan, bllytlk denizle • teriyle vilcuda cetirdikleri taruaut l-

limcll Londra'mn giindilrinden ve rin dalgaları örtüp kaybetmemiı olu, Jetleri .. ye~inde ihtimal ki blsi ıör • 
geceainden kaçmak için, ruathane bunlar çok kıymetli teylerdir. mektedirler de 1 .. -
Londra'dan uzak bir yere tqınacak • Loa Anjelca poliıi, tap Vllaon da· 
t ğı rasataneu mUdtlrlü.ır.tıne vermittir. 
ır. • 

Fakat bütiln baritalann tul daireai Bu rasatane Amerika'nın en mümtaz 

bltlangıcı Grenvlç olduluna pre, ra
.. tbane buradan bqka bir yere nakle-

dillne haritalarda tul bltlangıcını da 
delittirmek llzımgelecek, yahut ta 

ve en büyük ruataneıidir. Bu raaata· 
nede dünyanın en bUyiik teleakopu 
mevcuttur. 

Dobrica'da 
çıkan hadi e 

(B• ı. lııcl aylatl•) 

Vilaon dalı ruataneıindeki teleıko
pun optik aynaları hiç bir ruatanede 
mevcut delildir. Bu aynalar a kadar 

meseli aaat on ki olıun diye ölleden kuvvetli " balaal bir ıBrllt kudretine 
sonra ikiyi bekleyip duracalu. maliktir ki, ldi bir mumun ıpfını 12 vetll bir janctu. mubafu ... altında 

kilometre meaafeden farkedeblllr. Ki- lnceköy ormanlarına HVkedilmit ve 

i111lllz hikiind.t•ınıı 
llllldı seylhltl 

ye kalkmasın, kimse yduız ümitler ıimdlye kadir takip etmit olduium11% Nutkun, demokrat memleketleri 
bealemeıin, çünkü fqimı'in sarih bir prenaiplere t•11•mlyle •dık bulunu- tehdit edici nziyeti hakkındaki par· 
doktrini benim de aanılmu bir ira· ~· Yeni neaU yetiftirirkeb prek çaıına gelince, franaıs ıiyui mabafl· 
dem vardır. BUtiln Uetlerin derin ahl!kl prebe bedeatbllrundan yeni li demokrat devletler tarafından ku· 
arzusu olan adalet dai esinde bir aulh l italyan tipini yaratı)'OrUL Denis .. m rulan garanti ıiıteminin mUnbaııran 
i.teibnizin daha iyi anlaplabllmui topraklarımızı kı,aııetleadlnmk aure· tahakküm te19bbilslerine kartı koy
için eskilİ cibi ve ealnı nden daha iyi tiyle balkın hayat prt1anm leJah et • mağı iıtihdaf eyledipni tebarilz ettir· 
bir tekilde Almanya ite beraber JBdl· mek iltiyonıs. Fakat. ba itler ciddi mektedir. Eter Muaolini'nia iddiua 
meye denm edeceğiz Büyük demok- bir diuplin, gayret birllll ve irademi· cibi mihver devletleri hiç bir tecavilz Nevyork, 14 a.a. _Sil incilis hüküm 
ralllenn polemikçilerini bu nokta! dn mi.U ıörtllmemit bir tekilde ,.. emeli beılemiyortaraa. mezkOr ıiıte • dar Kanad , ötü i 

lnatı c1olduran, milyonlarla, trillyon. yolda jandarmalardan biri unklap· 
tarla kilometre meaafedeki yıtdızlann rak bir el ıillh atmııtır. Bu katilim 
panltılan bu aynalar aeyesinde aeçilir ipreti üzerine mitralyözler itlemefe 
n tetkik edlllr. Bundan dolayı Ame- ı.tıamıı ve yirmi bet klpden ancak 
rib'dald Vlllon dafı raataneainln Uç kiti kurtulabilmittir ki bunlar da 
optik aynalarına "yer y(lrinlln 1astı" yarah ve bitkin bir halde ormanda iki 
hıml verilmittir. ıece kaldıktan IOllra Bulprietan'a 

nazar hakkında mUmktlnse idiline bir rilmell ile blpnlabilir, Pqlat devri- min yıkılacajını .CSylemek mantıbız ıru • a ~ 1 ren vapurun • 
billdlm vermele cllvet ediyorum. Biz Din ltalyanlan -~ 19ylerden. kork· olur. Çemberleyn ve Daladiye de ayrı· lerlemeııne mini olmaya d~vam et • 
sulha herkesçe malOm olan dahili va· mular. Doban ..- evel küçük Pi· ca bu ıiıtea»n bütün aulhçu milletler mektecllr. Zannedildiline ıöre vapur 
ziyetimisin kötilliliünden dolayı iı • emonte uırlık bir iqlaratorlup mey- için açık bulunftrulduiunu mütead • "Kebek"e puartesi delil ancak ulı 
temiyorm. "Halk bu müatehziyane dan okumuıtu bu hareket o aaman bir dit defalar ilin etmi,tlerdir. aflnü muvualat edobilecektir. 

Ra .. tane mOdllrll. cakten dOpn ta· ıeçebllmlflerdir. 
ıı. profea8r Llppmann'a havale etmlt- Bu vakanın hiktyeai hudut halkını 
tir. Bu profesör, mikrobiyolojik arat- dehıet içinde bırakmıı ve bulgar efkl
tırmalarda bilhuaa töhretll bir milte· rıumumiyeainde derin bir he,.can u· 
hauıatır. Profetar, tqın iç kıımwıdan yandırmııtır. 



_ıs_ s · 1939 

H i K A y E -
Kabahat kimin? 

Yazan: Mualla Ihsan BORA 

rr Kalabalık caddede ilerliyordum.! kadınlarla ispat edebilirler ... 
~üa:;·~~li!enin önünden geçerken gü- -İyi ya .. Aradığını bulmuştun· Bu-
b" u u bır kahkahadan sonra kuvetli günkü taşkınlığına sebep ne .. 
ır el uzandı · -T b . · . - Ondan kaçmak, kurtulmak .. 
lI e rık et benı dostum... _ Hiç bir şey anlamıyorum Cehdi .. 

\' k ayretle baktım. Bu Cehdi idi.. Ne Sözlerin mantıksız gibi geliyor bana .. 
il ıttır onu görmemiştim N ·· ·· nün ne vüc d h. b. ·h e yuzu - - Halbuki bugünkü kadar mantık-

rne~i•ti o: un~n 1 ıç ır ~tt.ı değiş- lı konuştuğumu hatırlamıyorum ben ... 
:ır • ne guze , gene tıpık gene B k d" 1 b . K k negeli Cebdı· ·d· Yal .. 

1 
. . . a ın e enı.. arımın usurlarını 

. ı ı. nız goz erının ı- b" b" .. .. k Çı bugu·· n her k tk. d d h . d ırer ırer onune serer en bana hak va ı ın en a a zıya e k . 0 _ .. parlıyor ve "T" d verece sın.. nu aldıgım vakıt ne gu-
gu uyor u. ld' d ··1 '? B" · k "b' İ - Tebrik et b . ze ı egı mı. ır çıçe gı ı.. nsanın 

sene enı... ·f b' · 1 • k 
-. Çocuğun mu oldu?.. zarı ır çı~. v~osuna ye: eştı~ere 
Bırinciden daha gti d h d radyosunun uzerıne koyacagı gelıyor-

1 b
. r ve a a evam- d Y" .. b k • k d ı ır kahkaha f 

1 
tt . u. uzune a maga ıyamıyor um. 

- Çok ıttikü ır lalahı · B • h' 
1 

O yanımda yürürken dünyanın en bü-
:r r a a.. enı ıç o - .. k d d H d mazsa o kazada . d ' yu gururunu uyuyor um. er a ı-

- Senin i . n esırge ı.. . mında batka. bir kıvraklık, her halin-
bir ıebep bul çın batka tebrık. edecek de batka bir cazibe .. BUtün gözler bizi 
evlenecek de~ı~orum. İklncı bir defa taciz eder gibi bakıyorlardı. Buna rağ-

- Ne kadagı sın ya.. k men müthit bir zevk duyuyordum. 
r aa..,ı:na onuıuyorsun . allah a~Jana b ,_:ır b .k . d Bakmadıkları vakıt kızıyordum, zaten 

=z .,, un><lr te rı ten zıya e eıef edilecek !CYl .Alıtl bijn bakmadıkları vakıt da yoktu y,a ... Ba-
hir !CY gelmiyor m~:t ına na öyle geliyordu ki o allahtan ziyade 

Kalabal k ld k .. . . . . . . benim eserimdir. Onu ben yaratmıı1 
lik . ı yo ~ en~ı~ıze ıki kıtı· kadar bir haz duyuyordum .. Neye gü -
mı ~ır y~r bulabılm~k ıçın omuzlan • lüyorsun öyle .. Biz sanatkarlar allahın 

z a yo aça aça yurUrke~ dUtUnü • yegane rakipleriyiz. Onun kadar, hat-
bo~dum. B~na rağmen hiç hır ıcbcp de ta ondan daha güzel şeyler yaratabili· 

u amıyor um.. riz. Hem bizim eserlerimiz onunkiler 
- Biz de senin için "kıvrak bir zeka- kadar fani de değildir .. Hele benim ka

ıı vardır" der dururuz ... Yahu düıün- rımın fena buluşu _ yani fena oluşu 
ıene biraz ... Bir insan bahuıuı benim demek istiyorum _ 0 kadar çabuk ol
gibi bir insan ne için tebrik edilebilir. du ki.. Aradan henüz bir kaç ay geçer 
Nereden çıktığımı görmedin mi?.. geçmez karımda müthiş değişiklikler 

- Hiç farkında olmadım. baş gösterdi. 
- O halde ben ıöyliyeyim ... Adliye-

den .• 
Hayretle yüzüne baktım: 
-Yoksa ... 
- Hah ... Hele tükür •. İşte o yoksa 

oldu nihayet .. Ayrıldık. 
Hayretten mi, neden bilmiyorum ce

\>ap veremedim .. Karısından ayrılmıı 1 
Sonra da ayrıldım diye bu kadar se -
". . ınsın, uçsun .. • 

O, bundan beş sene evel güzellik kı-
raliçelerinden birisiyle evlenmişti.. 
Hem de onunla evlenebilmek için ne 
kıyafetlere, ne hallere girmemişti, he
pimiz onu bir roman kahramanı gibi 
görürdük .. Bir sevgiliye bu derece ta
pınılabileceği hepimizi hayrete düıü -
rürdü .. 

Cehdi, yanımda sevincinden adeta 
danı eder gibi yürüyordu. Kaymakla, 
Yilrümek arasında bir ahenkle adımla
rını atıyor, hayatının bütün sonraki 
kısunlarını hülasaya çalışıyordu: 

-Tabii, sinir, asabiyet, buhran ... fi. 
lan .. 

- Keşke, keşke öyle olsaydı. Kadın
ların huy ve ahlak cihetine pek ehe
miyet vermem diyorum sana .. Yoksa 
dinlemiyor musun beni? .. 

- Dinliyorum ... Devam et .. 
- Daha fena .. Daha fena .. Sinirden, 

huysuzluktan da fena bir tıaı .. Kadın· 
la evde kavga edersin sokağa çıkınca 
kimse ne olduğunun farkına varmaz. 
Kendini mesut göstermek insanın e -
!indedir. Fakat cazip göstermek me • 
seledir. Velhasıl bizim hanım günde 
bir kilo almağa başladı .. Sen şimdi bu 
na mübalağa dersin ama elli kilonun 
seksen beşe çıkması üç ay içinde ol -
duğunu söylersem bilmem bu mübala
ğayı yerinde bulmamakta israr eder 
misin ... 

- Çok güzel ... 
- Çok mu güzel? .. Bırak şakayı al· 

ULUS 

yordu. Beğendiği biçimler ona gitmi
yor, yakışmıyor, gülünç gösteriyordu. 
Üstelik yeni tanıştığım kimselere ken
dimi tanıtmak da bir mesele oluyordu. 
Yanımda o kadını görenler benim ne 
ruhda ve ne yaradılışta bir insan oldu
ğumu hemen kestirip atıyorlardı. 

-Seni tebrik ederim öyleyse .. "İyi a 
damın karısı kurna başında belli olur" 
derler. Halbuki biz senin bu kadar iyi 
bir ev erkeği olabileceğini hiç tahmin 
etmezdik .. 

- Anlaşılan seninle ciddi konuş
mak mümkün olmıyacak bugün. Bana 
müsaade .. Kendime bir kafadar bulup 
bu sevinç üzerine biraz dolaşmak isti
yorum. Allaha ısmarladık. 

Bu aile komedisi, Cehdi'den ayrıl • 
dıktan sonra beni hiç de alakadar et -
medi· İki adım sonra bütün bu sözleri 
unutmuştum bile. Taşhan'dan otobüse 
atlamak üzere idim ki önümde sık ne
feslerini uzaktan işittiğim Cehdi'nin 
şişman karısına rastladım. Otobüsten 
içeri girmekte adeta güçlük çekiyor -
du. Kalçasını kapıya takmamak için 
sağ koliyle kendine hız vererek yan 
yan içeri girdi. Ve içerde kendi gibi 
bir arkadaşla ayni sıraya oturdular. 
Büyücek bir mendille kat kat olmuş 
göğsünün terlerini &ilmeğe çalışırken 
nefes nefese ardakaşına izahat veri -
yordu: 

- Oldu bitti .. Ayrıldık artık .• 
- Peki sebep? .. 
- Tabii mahkeme huzurunda sebep 

geçimsizlik .• Halbuki kavgalı günleri
miz sayılacak kadar azdır .. 

- Peki.. Aslı nedir? .. 
- Sebep. Zarafetimi kaybetmekmiş. 

Artık bana kimse eski gözle bakmıyor
muş. Güzellik kıraliçeliğini kazandı -
ğıma şahit lazımmış .. 

- İyi ama kardeşceğizim sen de ne 
diye bu kadar almış yürümüşsün .. 

- Hadi sen de kabahati bende bul 
bakalım. Evlendik. Daha ikinci gün 
bana şişmanlık tavsiyelerinde bulun -
mağa başladı· Sanatkar göziyle kadın, 
zarif, hoş olmalıymış. Fakat artık beni 
cemiyetin takdirinden ziyade kocamın 
beğenmesi lazımmı,.. Bir ev kadını 
bir genç kızla ayni ayarda olamazmış. 
Biraz dolgun bir vücudum olmalıy -
mış .. Abdallık bende. Kocamın dedi
ği olsun diye doktor doktor dolaştım. 
Önceleri iyi idim. Fakat birdenbire al
dım yürüdüm. Geri dönmek ne müm -
kün. Zaten bu kiloyu bulduktan sonra 
zayıflasam bile şimdikinden daha iyi 
olamazdım ya .. 

Tam ben bu hale gelince bu sefer de 
başka fikirler yürütmeğe başladı. Yok 
bir kadın kocasının hoşuna gideceğim 
diye bütün bir cemiyetin gözünden 
düşmemeliymiş .. Yok o şişmanla de • 
diyse bu hale gel dememiş ya .. Velha
sıl ne bu sözlere ben tahammül ede -
bildim ne de o benim bu. halime göz 
yumabildi, ayrıldık .. 

Otobüsün sarsıntıları arasında ken -
di kendime soruyordum: 

Kabahat Kimin? ... 

Ankara Valiliği 

Elektrik tesisah yaphnlacak 
Ankara Valiliğinden : 

Keşif bedeli (6835) liradan ibaret 
bulunan Ankara Irmak fidanlığı elek
trik tesisatı açık eksiltme suretiyle i
haleye konulmuştur. 26. 5. 939 cuma 
günü saat 15 de Ankara vilayet binası 
dahilinde Nafıa müdürlüğünde yapıla 
caktır. İsteklilerin 512 lira 63 kuruş
luk teminat mektup veya makbuzu i
le bu işe girebileceklerine dair ehli · 
yet ve Ticaret odası vesikalarını ha -
milen mezkur ihale saatinde komisyo· 
na müracaatları. 

Vilôyetler 

Bina inşaatı 
Erzurum Türk Hava Kurumu 

Ba§kanlığından : 
Vilayet merkezinde yeniden yapıla

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

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

2 - Muvakkat teminat (1500) lira
dır. 

3 - İstekliler bu işin evrakı fenni
yesini Erzurum hava kurumu merke
zinden alıp okuyabilirler. 

4 -Eksiltmeye vilayet makamından 
bu işe mahsus olarak ehliyet vesikası 

almış olanların iştirak edebilecekleri 
ve ehliyet vesikası istihsali için eksilt 
me gününden sekiz gün evel istida 
ile vilayet makamına müracaat edile
rek o zamana kadar yapmış olduğu iş
lere dair vesikanın leff edilmesi. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını 
iyice kapatılmış ye mühür mumu ile 
mühürlenmi§ olduğu halde birinci 
maddede yazılı gün ve saatten bir sa
at eveline kadar komisyon riyasetine 
vermeleri mecburidir. Postada vuku
bulacak gecikmeler kabul edilmez. 

(1506) 11568 

Nazarı dikkate 
Amaaya C. H. P. 1lyönkurul 

Batkanlığından : 
Ulus gazteı;inin 1308/ 2429 ilan nu

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

Pazarlık 22 mayıs 939 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat 15 de Amas 
ya C. H. Partisi ilyönkurul huzurun
da yapılacaktır. Pazarlığa iştirak et -
mek isteyenlerin aynı gün ve saatte 
ilyönkurula müracaat etmeleri lüzu -
mu ilan olunur. (3297 / 1795) 11783 

/ 
Kazalar 

Elektrik tesisatı 
Şuhut Belediyesinden : : 

Kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulduğu evelce ilan oluna 18963 li
ra 49 kuruş bedeli keşifli Şuhut kasa
basının Nafıa vekaletinden musaddak 
projesi mucibince yaptırılacak elek . 
trik ve makine tesisatına talip zuhur 
etmediğinden bu defa 3. 5. 939 günün
den başhyarak bir ay zarfında işin 
pazarlıkla ihalesine karar verilmiştir. 

1 - İhale Şuhut belediyesinde top
lanan encümen tarafından yapılacak -
tır. 

2 - Muvakkat teminat 1422 lira 26 
kuruştur. 

3 - Bu işe ait proje hülasai keşif, 
malzeme montaj şartnameleri hesa -
bat ve münakasa şartnamesi mukave • 
le projesi bir lira mukabilinde Şuhut 
belediyesinden alınabilir. 

4 - İstekli olanlar Nafıa vekale . 
tinden alınmış enspektörlük vesikası 
ve buna mümasil tesiat yaptığına da· 
ir alınmış bonservislerle bu müddet 
zarfında her gün Şuhut belediye en • 
cümenine müracaat edecekleri illin o-

Keşif ve şartnameyi istekliler Na -
fıa müdürlüğünden her gün görebilir-

lunur. (3001/ 1609) 11596 

60 çift öküz alınacak 
ler. (1773) 11746 

Okullar 

Haymana Hükümct Tabipliğin • 
den: 

Kirahk: 

Acele kiralık apartman - İsmet 1 • 
nönü caddesi sondurak 28 numaralı 
apartmanda bet 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, 
aile nezdinde, Bayan için, Sıhiye kar
şısı İlkiz sokak No. 20 Mahir Ap. da-
ire 5 1608 

Kiralık daire - 4 oda 1 hol 2 bal
kon 1 mutbak banyo elektrik bava· 
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 • ı 
maralı dükkana telefon 3130. 

1659 
Kiralık ev - Bahçeli evler ikinci du
rak No. 19 geniş antre, kış bahçesi, bü
yük salon, 3 oda hizmetçi odası bod -
rum, konforu tamam. 1660 

Kiralık ev - Bahçeli evlerde 76 
numaralı manzaralı, 8 odalı, garajlı 
ve geniş bahçeli müstakil ev kiralık· 
tır. İçindekilere müracaat. 1663 
Kiralık oda - Bir Bayan için aile 

yanında 15 liraya bir oda kiralıktır. 
Işıklar caddesi Yüksek Apartman dai
re No. 12 - Kapıcıya müracaat. 1669 

Kiralık daire - Bakanlıklara karşı. 

K~ranfil ve Bilge sokağı köşesi. Ze· 
mın 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. Menekşe S. 4 Kapıcı-
ya. . 1694 

Kiralık oda - 2 vt:stiyer geniş ta
ras dahil kalorifer yaz kıt her gün 
sıcak su tam konfor. Yenişehir Ata· 
türk bulvarı Yenige Ap. No. 9 1709 

Yazlık kiralık - Yazı İ&tanbul'da 
~eçireceklere 6 aylık kiralık apart -
~~n .. Maçka: Maçka palas apartmanı 
ıkıncı 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 

Acele kiralık - Alman sefareti kar 
şısında 61 No. 3 oda, mutfak, banyo, 
su ve elektrikli hanenin üst katı ace
le kiralıktır. Yanındaki hanede Zeh -
ra'ya müracaat. 1717 

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 

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 

Kiralık - Yenişehir Çağatay sokak 
7 - 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 
mobilyalı 3 oda, Banyo, sıcak su, u -
cuz fiyat. Ankara Tel: 3841 müracaat. 

1740 
Kiralık bağ - Büyük Esette iki 

~vli iyi sulu havuzlu bağ ve meyvalı 
ğı muhtevi bağ kiralıktır. Taliple. · n 
merkez eczane· baş .'urm:ıları. 

1746 
Kıralık - Kavaklıdere Macar se -

fareti karşısında köprü ucunda Bakan 
lıklara on dakika mesafede 8~ ••• 'l

ralı apartmanda manzarası latif ve her 
konforu olan 3 - 4 odalı daire kiralık-
tır. 1747 

Acele devren kiralık - Etfaiye mey 
danı Oper Apartmanı No. 3. Üç oda, 
hol, bütün konforu h .. . :. İçinde!:::.re 
müracaat. 1748 

9-

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık küçük ilanlardan: 

Bir defa için 30 Kuruş 
İki defa için 50 Kuruı 
Üç defa için 70 Kurus 

Dört defa için 60 Kurus 
Devamlı küçük ilanlardan ber de
fası için 10 kuruş alınır. Meseli 10 
defa neşredilecek bir ilfın için, 140 
kuruş alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak uzere ber satır, kelıme arala· 
nndaki boşluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir küçii.k ilan 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her aatır için 
beher seferine aynca on kurus alı· 
nır. 

Kıiçük llinlann 120 harfi ceçmc· 
mesı lizımdır. Bu miktarı geçen İ· 
\anlar ayrıca pul tarıfcsine tfıbidir. 

Satılık hane - Cebeci Attilla Cad. 
Dörtyol otobüs durağında kargir iki 
kat 10 numaralı hane satılıktır. Sahi
bine müracaat. 

Özbey mahallesi Pilav oğlu 
sokak No. 24 1664 

Satılık otomobil - Opel marka 
938 model küçük tip otomobil satılık
tır. Bahçeli evler No. 8 müracaat. 

1665 
Satılık arsa - §urayi Devlet itti

salinde bahçeye nazır, önil ve arkası 
yol kıymetli bir arsa. 2988 telefon 
nı•marasına müracaat. 1671 

.iatılık hisse - Küçtik evler yapı 

kooperatifinden bir hisse satılıktır. 
Şeraiti anlamak i&tiyenlerin 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 - 45 beygir Lans traktörü 
ve pulluğu, 10 beygir dizel motörü, 
taş kırma makinesi ayrı ayrı satılı}t -
tır. Ankara posta kutusu 110 Tel. 
2406 1710 

Satılık arsa - Balık pazarı asfalt 
üzerinde kuyumcular sırasında Tele-
fon: 3130 1712 

Satılık ev - Dumlupınar mahallesi 
Aynalı çeşme sokağında 22 No. ev sa
tılıktır. 3 oda, mutfak, hala, bahçe, o
dunluk ve saireyi havidir, İçindekile-
re müracaat. 1713 

Satılık ev - Hamamönünde iki kat 
lı S odalı, iki böllik, bah~eli 3500 lira-
ya. Telefon: 3130 1714 

Satılık - Yapılmakta olan küçük 
evler yapı kooperatifi hisselerinden 
satılık hisse vardır. Tel: 2406 Bay • 
ram caddesi N o. 1 1720 

Satılık kagir yeni ev - 1ncesu'da 
620 metre arasalı üçer odalı iki daire, 
mükemmel nezaretli ucuz fiyat. Tel: 
3130 1729 

Satılık apartman - Balık pazarı ci
varında Korucular sokağında 4 daueli 
yanına ilave yapılır arsalı uygun be
delle Tel 2406 Bayram C. No. 1 1733 

iş verenler : 
Aranıyor - İki kişilik bir aile için 

alafranga yemek pi irmesini bilen bir 
kadın hizmetçi aranıyor. Taliplerin 
Ulusta Haydar Pinyala müracaatları. 

1699 
Muhasip aranıyor - Bir ticaretha

ne muhasebesini idare edecek Ticaret 
mektebinden mezun bir genç aranı
yor. Posta kutusu 382 ye müracaat. 

1706 
Mütercim aranıyor_ Daimi çalış

mak şart, Türkçeden - Almancaya ve 
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 - Senin anlıyacağın velhasıl o gU· 

zeUik kıraliçesiyle evlendim ben .. A -
rna görsen uçuyordum.. Ayaklarım 
Yerden kesilmitti sanki... 

lah aşkına. Bu işin şakası bile fecaat. 
- Ciddi söylüyorum vallahi. Sen sa· 

natkar değil misin? 
- Öyle diyorlar .. 
- İyi ya işte .. Onu senin yanında 

Muhtelif mektep eşyası ahnacak 

14. 4. 939 tarihinde on beş gün 
müddetle kapalı zarf usuliyle eksilt -
meye konulan 60 çift öküze ihale gü
nü olan 24. 4. 939 tarihinde talip zu
hur etmediğinden artırma ve eksilt -
me ve ihale kanununun 40 ıncı mad -
desi mucibince bir ay içinde hazine 
menfaatine uygun olmak şartiyle pa
zarlıkla alınacağından talip olanların 
Haymana hükumet tabipliğine müra-

Kiralık daire - Kooperatif arka - Aran ıya r : 
sında Necati okulu yanında No. 23 U- ----........... 

- Bunları ben bilmiyor muyum? .. 
- Sade sen değil dünya biliyordu. 

Arna hiç kimse benim kadar bilemez 
bu.. 1 H ıtın as ını.. em .... 

- Sen timdi hem'i filin bırak .. Ma· 
danı bu iş bu hale dökülecekti ne diye 
onun kusurlarını daha önceden gör· 
rnedin ... 

- Kusurlarını mı? .. Kusurları var 
ınıydı ki? 

-Yok muydu? ... 
- Yoktu tabii.. Bir kere kusuru ol-

aa onu güzellik kıraliçesi ilan etmez -
lerdi. Alelade bir gözle değil bir sa
natkar göziyle öyle inceledim ki alır
ken ... Muayyen güzellik ölçüleri hari
cine bir santim, bir milim bile taşmı -
Yordu. Yüzü ayrı güzeldi, vücut bir 
harikaydı .•. 

Beni yakından bilirsin... Tipik ka
dınlardan daima hoşlanırım. Ruh, huy, 
rnaneviyat böyle şeyler beni alakadar 
etmez. Bir kadında yalnız maddi gü -
zellik aranılmalıdır. Yüzde cazibe, vü
cutta kıvraklık kifi .. Bizim gibi, ıa ·
natkAr geçinen insanlar kendi zevkle -
rini ancak yanlarında taşıdıkları nefis 

görenler sanatta incelik ve zarafetin 
artık aranılmadığını bir kere daha an· 
lamış olacaklar. Bir nevi edebi tenkit .. 

- Görüyor musun bak sen daha söz
leriyle alaya başladın, ya kendisini 
görsen ne diyecektin ... Beni görsen a· 
deta yalvarıyordum. Şişmanlamaması 
hatta hiç olmazsa şişmanladığı yerde 
durması için yalvarıyor, rica ediyor -
dum. Fakat ne mümkün .. Adeta her ak· 
şanı eve gelişimde onu biraz daha ge -
nişlemi§ buluyordum. Yüzü, o ince, za
rif, hot, cazip yüzü yan taraflarından 
çekilmiı gibi garip bir hal almıştı .. 
Tabii yüzü böyle olunca vücudunu hiç 
sorma .. O müstesna güzellik ölçüleri
ne uygun bel, ka~ç~~l~ ayni istik~~~
te bir mustatil gıbı ınıyor, hele gogus 
kısmı insanı adeta korkutuyor, ürkü -
tüyordu .. Vücudiyle inat eder gibi bir 
türlü dolgunlaşmıyan bacakları bu a -
ğır gövdeyi taşıyamıyarak yolda yü -
rürken ·bir kibrit çöpü gibi kırılıvere· 
cek hissini veriyordu. Artık onu yanı
ma alarak sokağa çıkmaktan utanır ol
muştum. Terzile bütün gün kavga edi 

Mektepler Satın Alma Komisyo· 
nundan: 

1 - Ankara birinci orta okul için 
50 adet dersane sırası, 20 adet çöp ku 
tusu. 3 adet yazıhane koltuğu, 2 adet 
sandalye, bir adet masa yaptırılacak
tır. 

2 - Her sıranın tahmini fiyatı 
1530 kuruş, kutuların 500, koltukların 
3800, sandalyelerin 1900, Masanın 4600 
kuruştur. Muvakkat teminatı 80 lira
dır. 

3 - Şartname ve resimleri görmek 
istiyenler her gün birinci orta okul 
direktörlüğüne müracaat edebilirler. 

4 - Eksiltmesi 20 mayıs 1939 cu -
martesi günü saat 10 da mektepler mu
hasebeciliğinde toplanacak okullar 
satın alma komisyonunda yapılacak 
ve ihale edilecektir. 

5 - İsteklilerin muvakkat temina -
tı, eksiltmeden evci mektepler muha -
sebcciliği vezneciliğine yatırılıp ala
cağı makbuzu alıp komisyona vere -
cektir. (1666) 11639 

caatları (1715) 11697 

Bir arazoz alınacôk 
Bor Şarbaylığından : 

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

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

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

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

11705 

ğur Ap. daire 3. Tam konfor, banyo, 
havagazı, bol güneş. Kapıcıya müra • 
caat. 1750 

Satılık : 

. sa.tılık ev - Hacıdoğan'da ayda 45 
lıra ıratlı beş odalı ev ucuz fiyatla ve
rilecektir. Tel: 2487 1593 

Satılık hane - Fransız sefareti kar
şısında ayrı intata müsait 1300 metre 
arsa iki katta 9 odalı evi ile beraber. 
8000 lira. Tel :5843 1594 

Acele satılık - Cebeci'de hastane 
arkasında Elmadağ !Caddesi Ustünde 
5 dönüm bağ ev ve 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. ı 1651 

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 gün saat {14) den sonra, Telefon 
3509 numaraya müracaat. 1697 

İş 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 
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Milli Müdafaa B. 

Hangar yapttr1lacak 
' M. M. Vekaleti Satrn Alma Ko
misyonundan : 

1 - Keşif bedeli 27265 lira 53 ku
ruş olan Ankara'da bir adet hangar 
inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye kon -
muştur. 

2 - Eksiltmesi 25-5-939 perşembe 
günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı 2045 lira olup şart
namesi 136 kuruş mukabilinde komis
yondan alınır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
ni temiant ve 2490 sayılı kanunun 2, 
3. maddelerinde yazılı belgeler ve bu 
gibi işlerle iştigal ettiklerine dair ti
caret odasından alacakları vesikalarla 
birlikte zarflarını ihale saatinden be
hemehal bir saat eveline kadar M. M. 
V. satın alma komisyonuna vermele -
ri. {1678) 11679 

.. 
Levazım Amirliği 

Kaıar peyniri ahnacak 
,,.- J\nkara Levazım AmirJiği Satın 
'.Alma. Komisyonundan : 

1 - Harp okulu ihtiyacı için 3600 
kilo kaşar peyniri açık eksiltmeye 
konmuştur. 

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

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

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü maddele ·nde istenilen belgeleriyle 
birlikte ih; 1 gün ve saatinden en geç 
bir saat ev ine kadar teminat ve tek 
lif mektup ·ını Ankara Lv. amirliği 

satınalma l omisyonuna vermeleri. 
- (106) 11707 

Tereyağ alınacak 

,_. 'A.nkarll 1..evazun Aınirliii Salın 
'.Alma Konıi yonundan : 

ı - Har okulu, hastane, Gedikli 
okulu ihtiy cı için 5000 kilo tereyağı 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Mul ammen bedeli 7500 olup 
ilk teminat 62 lira 50 kuruştur. 

3 - Eksi trnesi 26. 5. 939 cuma gü
nü saat 15 c edir. 

4 - Eksiltnıeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3. ün
cü maddeler leki belgeleriyle birlik
te ihale gür. ve saatineden en geç bir 
saat evetine k1dar teminat ve teklif 
mektupların Ankara Lv. amirliği sa
tınalma kon yonuna vermeleri. 

( 708) 11708 

.Tavuk ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komi yonundan : 
1 - Harp o ·ulu hastane, Gedikli 

oklu ihtiyacı ıçin 10.000 kilo tavuk ka 
palı zarfla eksıltmeye konmuştur. 

2 - Muha nen bedeli 6000 olup 
ilk teminatı lira. 

3 - Eksilt si 24. 5. 939 çarşamba 
günü saat 15 ·dir. 

4 - Eksilt eye gireceklerin eksilt 
me günii 2490 :ıyılı kanunun 2, 3. ün
cü maddeleri eki belgeleriyle bir -
likte ihale g ve saatinden en geç 
bir saat eveli kadar teminat ve tek-
lif mektupla ı Ankara Lv. amirliği 
satın alma komısyonnna vermeleri. 

(1"09) 11709 

Yüksek mühendis veya 

mimar alınacak 

1
250 ve mimara 200 lira verilecektir. 

3 - İsteklilerin 1 Temmuz 938 ta· 
rih ve 161 No. lu ordu emirnamesiyle 
neşredilmiş olan 551 sayılı talimatta 
yazılı şeraiti haiz olmaları lazımdır. 

4 - Talip olanların her cins vesika, 
diploma ve bonservislerinin musad -
dak suretlerini fotoğraflı dilekçele -
riyle iliinı yapan komisyon veya bu -
lundukları mahallin askerlik şubele -
ri vasıtasiyle nihayet 1 Haziran 939 
gününe kadar Diyarbakır askeri satın 
alma komisyonuna göndermeleri ilan 
olunur. {1737) 11721 

(orluda 2 anbar yapf ırllacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Çorluda iki adet anbar yaptırı

lacaktır. Her ikisinin keşif bedeli 
42643 lira 30 kuruştur. 

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

3 - Bu iş bakında mal{imat edin -
mek şartname ve projelerini görmek 
isteyenlerin Çorluda kor satın alma 
komisyonuna müracatları. (1765) 

11754 

Askeri Fabrikalar 

Tesviyeci 
ve tornacı 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğünden : 

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

100 ton hamızı azot, 300 ton 

Elektrolit bakır ve 200 ton 
Elektrolit tutya hakkmda 
Askeri Fabrikalar Umurn 

dürlüğü Merkez Sat.;_ Alma 
misyonundan : 

Mü-
Ko

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

11673 

Kınkkalede kanal inşası 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

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

Ankara uvazım Amirliği Satın 100 ton hamili azof aflnacak 
Alma Komi yonundan : 

l - Diyar kırda Kolordu 9. uncu Askeri Fabrikalar Umum Mü-
şubede asker >İnalar içinde çalıştı · dürlüğü Merkez Satm Alm.a Ko
rılmak üzere b r yüksek mühendis ve- misyonundan : 
ya yüksek m ır alınacaktır. ı Tahmin edilen bedeli (26.000) lira 

2 -Aylık reti olarak mühendise ,__ _______________ _ 

Yoğurt almacak 
Ankara Levazun Amirliği Satın 

Miktarı 

Cinsi Kilo 

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

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

İstanbul LV. amirliğine bağlı müessesat için yukarda miktarları tahmin 
bedel ve teminatları yazılı yoğurt 26 Mayıs 939 cuma günü saat 15 de kapa
lı zarfla alınacaktır. Heyeti umumiyesi bir müteahhide verilecektir. İstek
lilerin kanuni vesikalariyle beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel Tophanede amirlik satınalma komisyonuna vermeleri. 11706 

ULUS 

olan 100 ton hamızı azot •Askeri Fab
rikalar Umum Müdürlüğü merkez sa
tın alma komisyonunca 31-5-939 çar
şamba günü saat 14,30 da pazarlıkla 
ihale edilecektir. Şartname (1) lira 
(30) kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (1950) lira ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik· 
le komisyoncu olmadıklarına ve bu 
işle alakadar tüccardan olduklarına 
dair ticaret odası vesaikasiyle mezkur 
gün ve saaatte komisyona müracaatla-
rı. {1661) 11675 

100 ton toleol alınacak 
Mü
Ko-

8 adet .freze tezgahı alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

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

gün ve saatte komisyona müracaatla -
rı. (1800) 11780 

100 ton loleol ah nacak Askeri Fabrikalar Umum 
dürlüğü Merkez Satın Alma 
misyonundan : Askeri Fabrilrnlar Umum Mü

dürlüğü Mer!•ez Satın Alına Ko
Tahmin edilen bedeli (30.000) lira misyonundan : 

olan 100 Ton Toleol Askeri Fabrika-
lar Umum Müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 1. 6. 939 perşem -
be günü saat 14 te pazarlıkla ihale e
dilecektir. Şartname (1) lira (50) ku
ruş mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 
(2250) lira ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komis 
yoncu olmadıklarına ve bu işle alaka
dar tüccardan olduklarına dair Tica
ret odası vesikasiyle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(1662) 11676 

200 ton Elektrolit tutya 

ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli ( 46.000) lira 
olan 200 ton elektrolit tutya Askeri 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 29.5.939 pa
zartesi günü saat 16 da pazarlıkla i
hale edilecektir. Şartname (2) lira 
(30) kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (3450) lira ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik
le komisyoncu olmadıklarına ve bu iş
le alakadar tüccardan olduklarına da
ir ticaret odası vesikasiyle mezkur 
gU.n vo • a\.'\.o k.oml•7o:na ~~"-

rt. (1663) 11677 

300 fon Elektrolit bakır alınacak 

100 ton Toleolün ihale gününün 
sehven 31. 5. 1939 çarşamba günü ola
rak ilan edildiği anlaşılmıştır. 

İhalenin 1. 6. 1939 perşembe günü 
saat 14 de pazalıkla yapılacağı ve 8. 
Mayıs 1939 tarihinde çıkan ilanın hü
kümsüz olduğu ilan olunur. 

(1780) 11803 

40.000 metre harfu(luk ham 

ipek kumaş ahna<ak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü· 

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (34.500) lira 
olan 40-000 metre Hartuçluk Ham i -
pek kumaş Askeri Fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez satın alma komis
yonunca 27. 5. 1939 cumartesi günü sa 
at 11.30 da pazarlıkla ihale edilecek -
tir. Şartname (1) lira (73) kuruş mu
kabilinde komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (2587) li 
ra (50) kuruş ve 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle ko -
misyoncu olmadıklarına ve bu işle a
lakadar tüccardan olduklarına dair 
Ticaret odası vesikasiyle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları 

(1827) 11804 

4 kal~m vitlo o.lı.no~olc 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın ~a Ko
misyonundan : 

Askeri Fabrikalar Umum Mü- 3000 Paket 5X 50 mm. Dip vidası 
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- 5000 ,, 5,50 X 35 ,, Kuşak vidası 

misyonundan : 2000 ., 6 X 40 ,, Kulp ,, 

Tahmin edilen bedeli (210.000) lira 2500 ,, 4 X 20 ., Menteşe 

vidası olan 300 ton elektrolit bakır Askeri 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 29-5-1939 
pazartesi günü saat 15,30 da pazarlık
la ihale edilecektir. Şartname (10) li
ra (50) kuruş mukabilinde komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan (11750) lira ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerin -
deki vesaikle komisyoncu olmadıkla
rına ve bu işle alakadar tüccardan ol
duklarına dair ticaret odası vesikasiy
le mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (1664) 11678 

Tahmin edilen bedeli (5000) lira o
lan dört kalem vida Askeri: Fabrika ~ 
lar umum müdürlüğü merkez satın al 
ma komisyonunca 5. 6. 1939 pazartesi 
günü saat 14 te pazarlıkla ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak ko -
misyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (375) lira ve 2490 nu 
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde
ki vesaikle komisyoncu olmadılarına 

ve bu isle alakadar tüccardan olduk -
larına dari Ticaret odası vesikasiyle 
mezkur gün ve saatte komisyona mü -

100 ton mazot alınacak racatları (1828) 11805 

4 kalem vida hakkında Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Komis
yonundan : Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma • Ko· 
Tahmin edilen bedeli (6000) lira o- misyonundan : 

lan 100 ton Mazot Askeri Fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 16. 5. 1939 salı günü sa
at 14 te pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartanme parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan ( 450) lira ve 2490 numaralı ka -
nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle 
alakadar tüccardan bulunduklarına da 
ir Ticaret odası vesikasiyle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracatları. 

(1772) 11747 

250 adet boş köhne yağ 

varilleri sahlacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

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

Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. 

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

5. 6. 1939 pazartesi günü saat 14 te 
pazarlığı yapılacak olan 4 kalem vida 
nın ilan ve şartnamesinde sehven pa
ket yerine adet yazıldığı anlaşılmış • 
tır. Şartnamesinde ona göre değişik -
lik yapıldığı ve 6, 8, 10 ve 12 Mayıs 
1939 tarihlerinde bu vidalar hakkında 
çıkan ilanlar hükümsüzdür. (1829) 

11806 

92.890 kilogram Flüspat 

ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (3715) lira 
(60) kuruş olan 92890 Kg. Flüspat 
müteahhit nam ve hesabına A·skeri 
Fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 2. 6. 1939 
cuma gün saat 15 te açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (278) lira (67) 
kuruş ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu 
olmadıklarına ve bu işle alakadar tüc~ 
cardan olduklarına dari Ticaret oda -
sı vesikasiyle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları. 

~18301) 11807 

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

Adliye Vekôleti .................................................... 
Bir senelik ekmek 

ihtiyacı 

Ankara C. Müddeiumumi]iğin
den: 

Sivas ceza evinin 940 senesi mayıs 
niayetine kadar bir senelik ekmek ih

tiyacı beher çifti 960 gram hesabiyle 
en az 135000 ve en çok 160.000 kilo o
larak alınacak olan ekmek çarşıda sa
tılan ikinci nevi ekmekten ve beledi -
ye narkı üzerinden tenzilatla ihale e
dilmek üzere 11. 5. 939 tarihinden iti
baren kapalı zarf usuliyle yirmi gün 
müddetle münakasaya konulmuştur. 

Talip olanların yüzde yedi buçuk he
sabiyle teminatı muvakkate ve banka 
makbuzu ile haziranın 1. inci perşem
be günü saat 14 te Sivas Cümhuriyet 
Müddei U.lik dairesinde müteşekkil 
komisyona ve daha ziyade malOmat 
almak isteyenlerin cezaevi müdüriye
tine müracaatları ilan olunur. 

(1747) 11724 

D. Demiryollara 

Kiralık büfe 
D. D. Y. 2. ci İşletme A.1:tırma ve 

Eksiltme Komisyonundan : 

Senelik muhammen kira bedeli 240 
lira olan Çatalağzı istasyon büfesi a
çık arttırma suretiyle ve 3 sene müd· 
detle kiraya verilecektir. 

22. 5. 939 tarihine rastlıyan pazarte
si günü saat 15 de Ankarada ikinci iş
letme binasında toplanan komisyon -
da ihalesi yapılacağından isteklilerin 
54 liralık muvakkat teminat makbuz 
veya mektuplariyle kanunun tayin et· 
tiği vesaiki hamilen muayyen gün ve 
saatte komisyonda hazır bulunmala · 
ları lazımdır. 

Şartname ve mukavele projeleri i -
kinci işletme kaleminde ve Çatalağzı, 
Zonguldak istasyonlarında parasız ve 
rilmektedir. (1619) 11604 

Tahmil ve tahliye münakasası 

15 - 5 - 1 

me kaleminde ve Çankırı istas 
da parasız dağıtılmaktadır. 
(1699) 11663 

Elektrik Mühendisi aranı 
D. D. Yolları Umum Müd 

ğünden: 

Devlet Demiryolları cer se 
elektrik şubelerini müstakilen 
edecek mühendise ihtiyaç vardı 
Taliplerin askerlik vazifelerini 
miş olmaları şarttır. İhtisas ve 
yeti imtihan neticesinde beğe 

lere 208 liraya kadar aylık ver· 
tir. Taliplerin hüsnühal ve di 
kağıtlarile en geç 8. 6. 939 t 
kadar Ankara cer dairesine 
müracaat etmeleri ilan olunur. 
(1720) 1 

Dökme boru ve tef erru 
ah nacak 

D. D. Yollan Satın Alma 
yonundan: 

Muhammen bedeli 30400 lira 
dökme boru ve teferrüatı 26. 
pazartesi günü saat l 1 de kapa 
usulü ile Ankarada idare bin 
satın alınacaktır 

Bu işe girmek isteyenlerin 
liralık muvakkat teminat ile ka 
tayin ettiği vesikaları ve tekli 
aynı gün saat 10 a kadar komisy 
isliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (152) kuruşa Pi. 
ve Haydarpaşa veznelerinde sat 
tadır. (1689) 1171 

Üstüpü ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma K 

yonundan : 
Muhammen bedeli 47.250 lira 

150 ton renkli veya beyaz üstüp· 
-939 perşembe günü saat 15 de 
zarf usuliyle Ankarada idare bir 
da satın alınacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin (35 

lirlık muvakat teminat ile ka 
tayin ettiği vesikaları ve teklif 
aynı gün saat 14 de kadar ko 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (236) kuruşa A 
ve Haydapaşa veznelerinde satı 
tadır. (1688) 11 

Demiryolları dergi 

ihÇJlesi 
D. D. Yolları Satın Alma. K D. D. YoUan 2. ci İ§letme Arttır

yonundan: ma ve Eksiltme Komisyonundan: 
Haziran 1939 ayından itibare 

c~nlcnt deoosuna ı Haziran ggg ta
rihinden 31. S. 940 tarihine kadar ge-
lecek takriben 17.000 ton maden kö
mürünün vagonlardan stok yerlerine 
boşaltılması ve stok yerlerinden ma
kinalara yükletilmesi ve depo ile 
civarının temizlenmesi işi 23. 5. 9 39 
tarihine rastlayan Sah günü saat 15 
de Ankara'da ikinci işletme binasında 
toplanacak komisyonda ihalesi yapıl
mak üzere kapalı zarf usulile eksilt
meye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 5440 liradır. Bu 
işe girmek istiyenlerin 408 liralık mu
vakat teminat makbuz veya banka 
mektuplarını, kanunun tayin ettiği ve
sika ve beyannamelerile birlikte tek
liflerini kanunun tarifatı dairesinde 
ayni gün saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. Şartna
me ve mukavele projeleri ikinci işlet-

~Pn,., mi..irlrt4!1!c•1- *--t.-'ı.....- v.. 

3000 nüsha ve üç formadan ibar 
rak bastırılacak olan Demiryolla 
gisinin basım işi kapalı zarfla 
meye konmuştur. 

Eksiltme 30. 5. 1939 günü saat 
da Ankarada idare binasında ya 
caktır. 

Dergiye, İllistrasyon kağıda 
dığı takdirde 3000 nüshalık beh 
ması için 190 lira ve 29 kÜoluk 
kağıda basıldığı takdirde beher 
ması için 145 lira bedel tahmin 
miştir. 

Bu işe girmek isteyenlerin 51 
lık muvakkat ter · 'at ile kanun 
yin ettiği vesikaları ve teklifler 
nı gün saat 14,30 za kadar kom 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak An 

da malzeme dairesinden dağıtıl 
tır. (1783) 118 

Vinç vagonu ohnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan: 

Muhammen bedel ve muvakkat teminat bedelleri aşağıda yazılı m 
lif cins vinç vagonu ayrı ayrı ihale edilmek suretiyle 27-6-1939 salı 

saat 11 de sıra ile Ankarada İdare binasında kapalı zarfla satın alınac 
Bu işe girmek istiyenlerin aşağıda yazılı miktarlarda teminat ile ~ 

nun tayin ettiği vesikaları ve; tekliflerini aynı gün saat 10 a kadar kl 
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 425 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa veznel 
de satılmaktadır. (1701) 1 

Eksiltme 
No. sı 

1 
2 
3 

Eşyanın cinsi 

6 tonluk vinç vagonu 
25 ,, ,, 

100 ,, 
" 

Kalemin 
miktarı 

6 
1 
1 

Muhammen MuvJ 
bedeli 
Lira 

150.000 
85.000 

125.000 

temi1 
Lij 

11728 

875d 
550~ 
7500 

Muhtelif boya malzemesi ahnacak 
O. O. Yolları Satın Alma Komisyonundan : 

İsim, miktar ve muhammen bedelleri ile muvakkat teminatları aşa 
yazılı olan 3 liste muhteviyatı muhtelif boya malzemesi 1-6-1939 perşe 

/ 
günü saat 15,30 dan itibaren sıra ile kapalı zarf usulü ile Ankara'da i 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin aşağıda hizalarında yazılı muvakkat ten 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 < 
dar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da malzeme dairesinden, Haydcı 
şa'da tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (1687) 

Muhammen Muva 
Miktarı bedel temin 

No. İsmi Kg. Lira Lira 

1 Muhtelif toz boya ve üstübeçler 
(10 kalem) 93.000 13075 980, 

2 Neft yağı 30.000 12750 956, 
3 Vernikler ve Sikatif 27.000 17445 1308, 

11758 
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Muhtelif erzak alınacak Postada olan gecihı-eler kabul edil 
mez. (1789} 11801 

lslah ve sulama eksiltmesi 
'.Ankara Nümune Hastanesi Ba§tabipliğinden ı 

Muhammen 
Miktarı Tutarı 

Kilo G. Lira K. Cinsi 

--------
,,~~u1ı: ve piliç 
Bırınci nevi 
tereyağı 
Sadeyağı 
Zeytin yağı 
Tuz 
Kuru bamya 
Kuru üzüm 
Kuru kaysı 
Taze bamya 
Semizotu 
Taze fasulye 
Patlıcan 
Kabak 
Taze bakla 
Lahna 
Pırasa 
Taze domates 
Limon 
İspanak 
Pirinç unu 
Şehriye 
Makarna 
Nişasta 
Un 
Birinci nçvi 

ekmek 
Francala • 
Süt 
~oğurt 
Soda 
Sabun 
Domates salçası 
Kuru fasulye 
Patates 
Kuru soğan 
~umurta 
Mercimek 
Nohut 

2700 adet 

450 
4000 

soo 
37000 

2SO 
900 
600 

1500 
2SOO 
3000 
6000 
4000 
1000 
800 

5000 
3000 

18000 adet 
8000 
1000 

700 
1500 

700 
900 

68000 
5000 

60000 
3SOOO 
3000 
7500 

400 

1620 

630 
4000 

275 
2220 
275 
270 
390 
300 
500 
4SO 
900 
400 
100 

S6 
2SO 
450 
900 

1200 
300 
210 
450 
210 
108 

6970 
750 

9000 
7000 
210 

2850 
120 
375 

1400 

Muvakkat temina 
Lira K. 

121 so 

47 2S 
00 
6S 
50 
65 

300 
20 

166 
20 
20 2S 
29 2S 
22 50 
37 50 
33 7S 
67 50 
30 00 
7 50 
4 20 

18 75 
33 7S 
67 50 
90 00 
22 so 
lS 7S 
33 75 
15 75 
8 10 

522 75 
56 25 

675 00 
52S 00 

75 
7S 
00 

15 
213 

9 

/ İhaı~ 
· şekli İhale tarihi 

Açık 29 mayıs 1939 pazartesi saat (10) 
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" 29 mayıs 1939 pazartesi saat (14) 
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,, 29 mayıs 1939 pazartesi saat 15,30 
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Kapalı) 30 mayıs 1939 salı günü saat 10 da 
,, •• ,, 
,, ,, ••saat 14,30 da 

,, " " u 
Açık 31 mayıs 939 çar~amba günü saat 10 da 

,, ,, ,, 
.. " •• 
,, .. ,, 
,, ,, ,, 
,, .. ,, 

" •• .. 
" •• ,, 

" '' ,, 
,, 31 mayıs 939 çarşamba saat 14 de 
,, .. " ,, •• ,, 

Nafıa Vekaletinden : 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Kocaçay. islah ve sulamasiyle 

Mürüvvetler deresi islah işleri ke -
şif bedeli (433.639) lira (61) kuruş • 
tur. 

2 - Eksiltme 16. 6. 939 tarihine 
rastlıyan cuma günü saat 11 de Na -
fıa vekaleti Sular umum müdürlüğü 

su eksiltme komisyonu odasında ka -
palı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 

genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (21) lira (70) kuruş muka
bilinde Sular umum müdürlüğünden 

alabilirler. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için is

teklilerin (21 .09S) lira 60 kuruşluk mu 
vakkat teminat vermesi ve eksiltme -
nin yapılacağı günden en az sekiz e
vet ellerinde bulunan vesikalarla bir
likte bir dilekçe ile Nafıa Vekaletine 
müracaat ederek bu işe mahsus olmak 
üzere vesika almaları ve bu vesikayı 
ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet i -
çinde vesika talebinde bulunmıyanlar 
eksiltmeye iştirak edemezler. 

S - İsteklilerin teklif mektupları -
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
aat eveline kadar Sular Umum mü -
<lürlüğüne makbuz mukabilinde ver -
meleri Hizımdır. 

l'ostada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (1790) 11802 

Gümrük ve 1. B. 

Garaj kiralanacak 
Gümrük ve inhisarlar Vekale

tinden: 
Vekalet makam ve hizmet otomobil 

]erini koymağa ve yıkamağa müsait 
garaj kiralanacaktır. Böyle bir garajı 

-11-

Yiyecek, yakakcak ve saire ahnacak 
Ankara Valiliğinden: 

Emrazı zühreviye hastanesinin 1939 mali yılı ihtiyacı olan aşağıda ev
saf ve miktarları hizalarında yazılı yiyecek, yakacak ve sairenin 20 gün 
müddetle açık eksiltmeye konulduğundan tafsilat şartnamelerinde yazılı
dır. 1939 yılı haziranının beşinci nazartesi günü saat 14 de ihalei katiyesi 

yapılacağından isteklilerin artırma ve eksiltme ihale kanununun ikinci ve 
üçüncü maddelerinde yazılı şeraiti haiz olanlar şartnamelerini görmek üze
re her gün öğleden evvel Eski postane caddesinde Bozkurt apartmanında 

emrazı zühreviye hastanesi tababetine müracaatları ve ihale günü saat 14 

den evvel o/<' 7,S teminatı muvakkate olarak bankaların vereceği muvakkat 
teminat mektuplarından başka nakit mahiyetinde bulunan tahvilatlar veya 
nakdi teminatın Ankara defterdarlık muhasebe müdüriyeti veznesine yatı
rılarak alınacak makbuzlariyle birlikte yukarda yazılı ihale günü saat 14 de 
müessesemizde teşekkül edecek eksiltme komisyonuna müracaatlan ilan 

olunur. 

Cinsi 

Birinci ekmek 
Erkek koyun eti 
Kuzu eti 
Pirinç 
Bulgur 
Makarna 
Kuru fasulye 
Nohut 
Mercimek 
Kuru Amasya bamyası 
Kuru soğan 
Harman çay 
Sade yag 
Zeytin yağı 
Domates salçası 
Kuru kaysi çekirdeksiz 

,. Vişne 

.. Erik 
Un 
Yumurta 
Sabun 
Soda 
Bilumum yaş sebzeler 
Odun 
Sömikok 
Yekun 

Muhammen 
Miktarı Fiatı 

7000 
3SOO 
600 

1250 
soo 
ıso 

150 
150 

10 25 
48 
50 
24 
15 
30 
13 
14 

loo ıs 

50 110 
350 7 

lS 380 
400 100 

7S 5S 
ıso 30 
30 6S 
30 40 
25 
50 

Adet 300 
3SO 
lSO 

sooo 
10000 
25000 

30 
12 
1 so 

38 
8 

16 vasati 
2 
2 60 

o/o 7,5 teminatı 
Tutarı muvakkate 

717 so 
1680 
300 
300 

75 
45 
19 50 
21 
15 
ss 
24 50 
57 

400 
41 25 
4S 
19 so 
12 
7 50 
6 
4 so 

133 
12 

800 
20C 
650 

5640 25 
{1763) 

S3 81 
126 00 
22 so 
22 50 

5 63 
3 38 
1 46 
l S8 
1 12 
4 13 
1 84 
4 28 

30 00 
3 11 
3 38 
l 46 
o 90 
o 56 
o 45 
o 34 
9 98 
o 90 

60 00 
ıs 00 
48 75 

423 05 
11809 

Toz şekeri 
Kesme ıeker 
PilAvlık pirinç 
Lapalık prinç 

2SOO 
20000 
4000 

25000 adet 
350 

1500 
12000 
1000 

15000 
5000 

280 
500 
56 

210 
3120 
320 

3900 
1100 

28 13 
105 00 

21 00 
37 50 
4 20 

15 7S 
234 00 
24 00 

292 so 
82 so " 

,, ,, kira~ vermek isteyenlerin vekilet le·~--~---~-----~~~~~~-----~~~--

1 - Ankara Nümune Hastanesinin 1939 mali yılına ait erzak mikdarlarile tutarı ve muvakkat teminatı ve 
ihale tarihi ve saati yukarda gösteri1 miştir. İsteklilerin yeni yıl ticaret od ası vesikası ve ilk teminat makbuzu 
ve Ticarethane namına hareket edenlerin noterlikten tasdikli vekaletnameleriyle birlikte ve kapalı zarfların 
2490 sayılı kanunun tarifatı dairesin-de hazırlıyacakları teklif mektuplarını belli gün ve saatten bir saat evve
line kadar Nümune Hastanesinde müteşekkil komisyona vermeleri. 
ıııı... 2 - Şartnameleri görmek istiycnler her gün Nümune Hastanesi idaresine milracaat etmeleri. (1671) 11711 

vazım müdürlüğüne müracaat etmele-
rı. (1719) 11729 

250 bin metre kanavi(e ahnaca• 
lnhiııarlar Umum Müdiarlüğün -

den : 

Et ve kömür alınacak 
1 'A-l'Ulkara Nümune Hastanesi Ba~tabipliğinden ; 

Cinsi 
Miktarı Tutarı 

Kilo Lira 

Muvakkat 
teminatı İhale 
Lira K. şekli 

--------
İhale 
tarihi 

Karaman eti 40000 21200 1S90 00 kapalı) 30 Mayıs 1939 salı 

Kuzu eti 
Sömikok kömürü 

2000 900 
1200 Ton 31200 

67 so 
2340 00 

) 
.. ) 

" 

saat 10,30 
,, ,, ,, 

saat 11 de 

1 - Ankara NUmune Hastanesinin 1939 mali yılına ait et ve kömür mik· 
darlariyle tutarı ve muvakkat karantisi ve ihale tarih ve saati yukarda gös· 

terilmiştir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyacak 
ları teklif mektuplarını belli gün saatten bir saat evveline kadar Ankara 

Nümune Hastanesinde müteşekkil komisyona vermeleri. 

2 - Şartnameleri görmek istiyenler her gün Ankara'da Nümune hasta· 
nesi idaresine İstanbul'da Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğünde gö-

rebilirler. (1670) 11750 

.::!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - -1 Hangar yaptlrılacak ~ - -- -- -- -§ Türk Hava Kurumu ·Genel Merkez Baş- =: - -- -- -- -§ kanhğından : - ---= l} Etimesğut'ta Türkkuşu alanında yaptırılacak Hava Müste-
E: prlığı Tecrübe ve Muayene Komisyonuna ait bir hangar kapalı 

------= zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. - -= 2) Bu inşaatın muhammen bedeli (88.436) lira (2) kurutşur. =: 
E: 3) İstekliler bu işe ait şartname, keşif ve saireye ait evrakı Türk =: = Hava Kurumu Genel Merkezinden (4) lira (42) kuruş mukabilinde =: - -= alabilirler. -- = = 4) Eksiltme 25. 5. 939 perşembe günü, ~aat lS te Türk Hava Ku- _ 
E: rumu Genel merkezinde toplanacak komısyon tarafından yapıla- =: 
- = = caktır. = 5) _ Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektuplariy- =: = le birlikte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı gün saat 14 e kadar =: 
§ Komisyon Reisliğine tevdi etmiş olmaları 15.zımdır. ;; 

=: 6) Muva1ckat teminat miktarı (5.671) lira (80) kuruştur. =: =: 7) lCks'ltmeye girmek istiyenler 2490 numaralı kanundaki şart- =: 
E: tarı haiz olduktan başka en az (60.000) liralık müma~il bir işi mu- = =: vaffakiyetlc başar<l:l:larına dair vesika ibraz etmelerı lazımdır. =: = 1637 = - -
~1111!!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Ankara telef on abonelerine 
Yeni neıredilecek 1939 telefon rehberine (reki.lm, ilin) koy

durmak ve adreslerini iki veya daha ziyade harflerde ve yahut 
(meslekler) kısmında ayrıca dercettirmek istiyenler telefon mÜ· 

dürlüiü abonman muameleleri bürosuna müracaat edebilirler. 
,(1795) 11779 

Bayınd1rl ık B. 

Re ülatör Ye anal hafriyah 
Ye sınai imalat yaphrllacak 
Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan iş : 
1 - BUyUk Menderes tabilerinden 

Çürük su üzerinde yapılacak regüla -
törle Sarayköy ovasını sulamak üzere 
açılacak kanal hafriyatı ve sınat ima· 
Iatı keşif bedeli ( 446.579) liradır. 

2 - Eksiltme 15. 6. 939 tarihine rast 
lıyan perşembe günü saat 11 de Nafıa 
vekaleti sular umum müdürlüğü su 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 

zarf usuliyle yapılacaktır. 

1 - Şartnamesi mucibince 250.000 
metre düz beyaz kanaviçe kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli 387SO mu· 
vakkat teminatı 2906.2S liradır. 

III - Eksiltme 30. V. 939 salı günü 
saat 15 te Kabataşta levazım şubesi 

müdüriyetinaeki ilım komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü ge 
çen şube ile İzmir ve Ankara başmü -
düdüklerinden 194 kuruş bedel mu • 
kabilinde alınabileceği gibi nümune -
de görülebilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunu ka 
nuni vesika ile % 7 ,5 güvenme parası 
makbuzu veya banka teminat mektu • 
bunu ihtiva edecek kapalı zarfların 

eksiltme için tayin edilen günde ek -
siltme saatinden bir saat evetine ka -
dar mezkür komisyon başkanlığına 
makbuz mukabilinde verilmesi lazım-
dır. (3240/1776) 11812 

Alôkadarlarrn nazarı 

dikkatine 

3 - İstekliler eksiltme şartname • 
si, mukvele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri 22 lira 33 kuruı mukabilin -
de Sular umum müdürlüğünden alabi-
lirler. lnhiaarlar Ba§müdürlüğünden : 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is- Mayıs 939 sonunda müddetleri bi-
teklilerin (21.613) lira (16) kuruşluk ten barut, tütün ve müskirat beyie 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt - tezkerelerinin değiştirilmesine 20 ma
menin yapılacağı günden en az sekiz yıs 939 da başlanarak 31 mayıs 939 ak 
gün evci ellerinde bulunan vesikalar- şamı nihayet verilecektir. 
la birlikte bir dilekçe ile Nafıa Ve - Her bayi tezkeresini bu müddet zar 
kaltine müracaat ederek bu işe mah - fında değiştirmelidir. 
sus olamak üzere vesika almaları ve 1 Haziranda yapılacak yoklamada 
bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu tezkeresiz satış yapanlar görülürse 
müddet içinde vesika talebinde bulun- haklarında cezai hükümler tatbik olu
mıyanlar eksiltmeye iştirak edemez - nacaktır. 
ter. Her tezkere için ikişer fotoğraf ile 

5 - İsteklilerin teklif mektupları - müskirat ve barut için yirmi beşer ku
nı ikinci maddede yazılı saatten bir ruşluk, tütün için beş kuruşluk pul 
saat evetine kadar Sular umum mü - ile satış şubemize müracaat edilmesi 
düdüğüne makbuz mukabilinde ver - ve fotoğrafların behemhal fotograf -
meleri lazımdır. ı hanelere cam üzerine çektirilmesi i -
--------·-------'·tan olunur. (1784) 11813 

Tuz çıkarma ve tasıma işi açık eksiltme ilônı 
Ankara inhisarlar Ba§müdürlüi ünden : • 

Beher 100 
kilosunun 

muhammen Mürettebat 
fiyatı mikdarı Tuzlanın 

adı kuruş Sa. Kilo 

---------------
Akça koyunlu 
Ali baba 
Çoğul 

Keçeç 
Sarı kaya 
Yerli 
Çankırı (yalnız-

8 

8 
6 
8 
6 

1000000 
500000 
900000 

2700000 
600000 
500000 

Tutarı 

Lira Kr. 

800 
200 
720 

1620 
480 
300 

Muvakkat 
teminatı 

Lira Kr. 

--
60 
ıs 

54 
121 

36 
22 

50 

so 

taşıma) 3 20 3500000 1120 84 
Yukarda adları yazılı tuzlalarımızdan 1939 yılı için tuz çıkarma ve an

bara taşıma işi 24-4-1939 tarihinden itiabren yirmi gün müddetle açık ek -
siltmeye konulmuştur. Beher yüz kilosunun muhammen bedeli ve ilk te -
minat paraları hizalarında gösterilmiştir. Şeraiti anlamak ve daha fazla iza
hat almak istiyenlerin şimdiden baş müdürlüğümüz tuz fen şubesine ve ya
hut mahalleri tuzla memurluklarına müracaat etmelidir. Her tuzla için ay
rı ayrı yapılacak olan açık eksiltme ve ihale 17-5-1939 tarihinde aaat on beş
te bankalar caddesinde baş müdürlük binasında müteşekkil komisyonda ic-

ra edileceği ilan olunur. ~1527). llS07 

İhbarname tebliği 
Ankara Defterdarlığından : 

Verginin İhbarname 
Dosya Mükellefin ismi senesi 
No. ve adresi İşi 

1588 

193 

1506 

1852 

1520 

1519 

1502 

1549 

1043 

131 

14S 

(Hasan oğlu Ali) 
(Erzurum M. H. önü 
No. 3) • Sobacı 935 
Mehmet Alaettin mahal-
lesi mektep sokak No. 1 Eskici 
Şükrü. 

Dumlupınar mahallesi 
No. 4 
Seyit Ahmet Oğ. 
Arslanhane Kayseri 
caddesi No. S8 
Hüseyin Çavu§ oğ. 
Mehmet Dumlupınar 

Sebzeci 

Aşçı 

.. 

.. 

•• 

Hamamönünde No. 22 Sebzeci 936 
İsmail oğ. Şerif 
Dumlupınar No. 20/5 
Ahmet çavu§. Dumlupı
nar mahallesi. Hamamö-

.. 93S 

nü. No. 28 Kasap 935 
Salih 
Duatepebeyli No. 14 Bakkal 93S 
Mehmet oğ. Lutfi 
Tabakhane ma. Banu} 
So. No. 14/1 Terzi 938 
Mutsafa oğlu Osman 
Hatuniye Yenişehir 
11/1 Berber 936 
İbrahim oğlu Hasan 
İmamyusuf acaca sokak 
No. 11 Elektrik ve 

makine tamir 935 
734 Karamürselli Mah- Bağlumda 

mut oğlu Osman kahveci 937 
9750 Kırşehirli Saim 

Arslanhane kaba-
9628 küllük Berber 935 

No. sı 

58/ 53 

90/19 

89/ 52 

89/51 

89/ 57 

89/ 56 

89/58 

89/ 71 

88/ 9 

15/ 96 

3/12 

1/ 57 

3/ 1 
4/15 

Buhra.ı 

Kazanç 
ve cezaları 
Lira kuruş 

35 88 

o 63 

o 55 

o 27 

o 30 

1 07 

o 65 

o 44 

20 Sl 

21 73 

5 40 

7 95 

1 61 

Yukarda isimleri yazılı mükelleflerin iş ve ticaret yerlerinde bulunama
dıkları tahkikatla sabit olduğundan hukuk usulü muhakemeleri kanununa 
tevfikan ihbarnameleri ilanen tebliğ olunur. · (1782) 11810 

. 
Fevkalôde Umumi Heyet içtimaı 
İzmir Tramvay ve Elektrik Türk Anonim Şirketinden : 
İzmir Tramvay ve Elektrik Türk Anonim Şirketi Hisse

darları umumi Heyetinin 31 Mayıı 1939 tarihinde saat 11 
de Şirketin lzmir'de Bahribabadaki idare Merkezinde fev
kalade olarak toplantıya çağrılmakta oldukları ilan olu
nur. 

En az 20 hiaaeye malik olup bu toplantıda hazır bulun
mak arzusunda olan hiaaedarların hamil bulundukları his
se senetlerini toplantıdan bir hafta evvel Şirketin idare 
Merkezine ve yahut bir bankaya yatırmaları ve hisse se
netlerinin nizami müddet içinde yatırıldığını gösteren bir 
vesiakyı hamil bulunmaları lazımdır. 

RUZNAMEIMÜZAKERAT: 
Hen.batı tetkike memur mürakibin yerine yeni bir mü-

rakibin tayini. J 734 



T. C. l İ R AA T BANKA S 1 
Kuruluı tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajanı adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye verecek 

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

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 .. 2.000 .. 

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

100 ,. 50 ,. 5.000 .. 

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

DIKKA T: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan &§ağı dü§mİyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
fazlasiy]e verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincik!nun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

.:!.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111~111111111111111111111~ ---------- Lise mezunu gençler aranıyor 
--------

§ Türkkuşu Genel Direktörlüğünden : :: - -E Türkku u teıkilitmda, motörlü ve motörsüz tayyareler =: 
=: üzerinde ogretmen olarak ça ıımak makıadiyle yetiıtiri- := 
iS lecek lise mezunu aençlere ihtiyaç vardır. ii = Aranılan belli başlı tartlar ıunlardır: = 
= 1 - Türk soyundan olmak, =: 
:= 2 - İyi hal ve töhret ıahibi bulunmak, = 
E: 3 - Saglık durumu tayyareciliğe elveritli olmak, 
E: 4 - Boyu 18 yaıında olanların 1.60 dan, 20 yaıında o- =: -= lanlarm da 1.63 den apğı olmamak, E: 
E: 5 - Lise mezunu olmak. E: -:= En az 18 en çok 20 yqmda olmak. = 
E: İstekliler n 15 haziran 1939 tarihine kadar müracaat = 
E: etmeleri lazımdır. Bu tarihten 14>nra sıhhi muayeneler ya- §!§ 
E: pılarak inan i kampına ıevkolunacaklar ve orada muvaf · : = fakiyet gös erenler kabul edilecektir. E: 
:= Daha fazla malumat almak istiyenlerin Türkkutu şube- -
E: )erine müracaat etmeleri ilan olunur. 1437 E: 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;:;::: 

.:!JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllllllL!:. .:!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ - -- ---
!Askeri Okullara talebe~ ~ EMLAK VE EYTAM BANKASI 1 
i ahnıyor =I ~= MERKEZİ . ANKARA _==-==-== 

E: 1 - 939 • 940 ders yılı için Kuleli, Maltepe, Bursa Askeri Lise- = 
= lerile Konya ve Erzincan Askeri orta okullarının bütün sınıflarına = = ~ubeleri - İstanbul, İzmir -=: Kırıkkale San'at Lisesinin 1. sınıfı ile Kayseri Zencidere Gedikli =: - -
=:_ Erba§ Hazırlama Orta okulunun 1. sınıfına talebe alınacaktır. --- = A • 1 ' Ad f k" h" ::: - -= ıan arı: Bursa, lzmil, ana, s ıce ır ::: = 2 - Kabul şartları Askerlik şubelerile birinci maddede yazılı o- =: _ 1 -
E: kullarda mevcuttur. Ne suretle müracaat edileceğini anlamak üze- =: = ::= =: re isteklilerin Askerlik şubelerine baş vurmaları lazımdır. = =: Yapılacak ve yapısına baflanmıf meskenler için vatan- ::= 
=: 3 - İstekliler aşağıda yazılı hususları da göz önünde bulundur- =: =: daşlara mümkün olan kolaylıkla yardım eder §§ 
:= malıdırlar. = = ::= = a) Askeri okullara girmek istiyenlerin müracaatları 1 Haziran-= = Mevcut gayri menkuller == := dan 10 Ağustosa kadar kabul edilir. ~ - == 
E: Askeri liselerin yalnız III. sınıfları için seçme sınavı 15 Ağus-= § karşıhğlnda ikrazat yapar S = tosta başlar 20 Ağustosa kadar devam eder. := = :::E - -= Liselerin diğer sınıflariyle Orta okulların bütün sınıfları ve =: := Faiz senede % 8 1/2 dur. := 
:= San'at Lisesi I. sınıfı için seçme sınavı 1 Eylülden 10 eylüle kadar := =: Ayrıca komı' •yon almaz :::E 
- d~vam eder. Sınav neticeleri bu tarihten bir iki gün sonra ilan ve =: - "' := 
:= kabul edilmiş olanlara tebliğat yapılır. = _ Ekspertiz. ücreti ( 1.000) liraya kadar := = b) Kayseri Zenciderede bulunan Gedikli Erbaş hazırlama orta =: = = 
- okuluna alınacak okurların seçme sınavları 1 Eylülde başhyacaktır. = = istekler için 1, fazlası için 2 lira ve muamele intaç = 
~ c) 1stek1ilerin kaydükabul kağıtlarını mümkün mertebe kısa za- := = edildiği takdirde 1 liradan atağı olmamak üzere ay- := 
- manda tamamlamıya çalışmaları ve tamamlanan kağıtlarının As- := =: rıca lira başına on paradır. := = kertik şubesinden girmek istedikleri okula vaktiyle gönderme işini := = Gayrimenkul ipoteği ve esham ve tahvilat rehni karşı· := 
:= takip etmeleri ve okuldan çağrılmadıkça hiç bir isteklinin okulun := § lığında Banka muameleleri yapar. =: 
§ bulunduğu mahalle gitmemesi 15zımdır. - = 
= Şarki Anadolu ve Orta Anadolu halkı Erzincan Askeri Orta o.=: Vadeli ve vadesiz mevduat alır. 1551 E 
:= kuluna Garbi Anadolu ve Trakya halkının da Konya Orta Okuluna § '=illlllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'F 
_ alınmaları esas olduğundan bu suretle müracaat edilmesi lazımdır. = 
§ d) İsteklinin Askeri okula girintiye kadar yol, iaşe ve okulun § = bulunduğu şehirdeki otel sair her türlü masrafları kendisine aittir. =: = Okurun velisi tarafından bu masrafların temin edildiği Askerlik =: 
:: §Ubclcrince tahkik olunacaktır. =: 
= 4 - İstekli okula kabul edilmediği takdirde hiç bir hak iddia := 
:= edemez. = = Okullar yatılı ve parasızdır. Talebenin iaşesinden hışka giydi. =: - rilmesi, teçhizatı okula aid olduğu gibi ayrıca her ay bir mikdar =: = maaş da verilir. := = 5 - Askeri liseleri muvaffakiyetle bitirenlerden arzu edenler =: 
=: müsabaka sınavına girerek kazandıkları takdirde Askeri Yüksek := 
=: mühendis ve mühendis yetiştirilme~ üzere Avrupa'ya tahsile gön- := 
_ derilir. (1813) 11808 -

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

z 1 

~ 

~of örlerin nazar1 dikkatine 
Belediyesinden : 

Bazı taksi şoförlerinin otomobillerini amatör ehliyetna • 
mesini haiz olanlara veya olmıyanlara teslim ettikleri ve 
bu yüzden bazı kazalar olduğu görülmektedir. Taksi otomo
bilini ancak otomobilin içinde asılı vesikada fotoğrafı olan 
şoför kullanabileceğinden otomobilini veya direksiyonu ehli 
yetnameli veya ehliyetnamesiz başkasrna teslim eden şofö
lerin vesikaları alınarak Ankara' da çalışmalarına müsaade 
verilmiyeceği ilan olunur. ( 1775) 11743 

Satılık ankaz 
Ankara Belediyesinden : Muhammen B. Muvakkat B. 

Cinsi Mahallesi Ada Parsel Lira Ku. Lira Ku. 

Ahşap hane Duatepe 285 19 30 00 2 25 
~.~~,:;.........+'7'--~=-""-~·"'"' ~uRafila mummım mıı ın-anşap nanenın thkazı -ar ırma sute. Marlça 

Satıp yeni çıktı. Halis beyaz mer-
merdendir. Her hususta piyasadaki 
mozayiklara faiktir. Nümunclerini 
görmeden mozayik almamanız men -
faatiniz icabıdır. fıtenilen numara ve 
tabii renkleri de vardır. 

Toptan satış yeri: Hüseyin Orak 
Telefon: 2078 

Perakende satış yeri: Hasan Bal-
dudak Telefon: 1423 1571 

.1•····································•11.. 

Ucuz kiralık ev 
Yeni§ehirde Yüksel cadde Mi

mar Kemal mektebi karşısında 

Ateş Hakkı apartmanı birinci da
iresi ucuz kiraya verilecektir. 
Parkeli altı oda ve geniş salon. 
İçindekilere müracaat. (Telefon 
2488, 3130). 

._, ................................. ,,,,_. 

Cebeci Hastanesi 

Kulak, Burun, Bogaz mütehassısı 
DOKTOR 

Şevket Hüsnü Taray 
Adliye köteıi sarraf Hakkı 
Ap. muayenehane Ti: 3912 
Ev Ti 3485 - 16 1507 

Yau hesap ve f eksir 

Daktilo Kursu tamir bürosuna ta
mir ettiriniz. Memurlar Kooperatifi 

Dünyanın en eski ve en iyi 

Tıra§ Biçagıdır. 

Ankara' da sabf deposu 

KAGIT(I M. NEDİM İRENGÜN 
Yeni Hal No: {1-59) Tel: 2246 

1342 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6386 

imtiyaz sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumt neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FEN IK 

ULUS Basrmevi AN KARA 

Matbaa mfidürO ı Alf Rıza BASKAN 

tiyle satılacaktır. İhalesi 22-V-939 pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 

Taliplerin İmar müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları, 11628 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. -- -
~ Şoförlerin ve hususi otomobil ~ 
= kullananların nazarı dikkatine· § - -- --

Belediye Reisliğinden : --
-- ---------
§ Şehir içinde bütün otomobiller için tesbit edilmif olan=: = azami sür'at 40 kilometredir. -- ----_ Bunun haricinde hareket edenlerin ehliyetnameleri geri = -=: alınacaktır. ( 1788) 11761 --
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

1111111 l!:. .:!11111111 i L A Ç L A R 1 N 1 Z 1 
§ S k E • nden yaptırınız. Avrupa ve yer-°§ 
E: a arya czanesı 1i ilaçlar her çefidini (Kodak):: 
:= marka rontken filmlerinin tazesini ehven olarak eczahane- := 
=: mizde bulabilirsiniz. ı, Baqkası kartıaında. Telefon: 2018 E: 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

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

odalı tam konforlu bir daire kiralıktır. Telefon: 2305 

üstünde kat 1 Tel: 3714 1707 r 

Ki REÇ 
Sayın mütterilerime 

Senelerdenberi Kütahya namiyle 
maruf ve Ankara'da temizlik, yüksek 
randıman, kum, poaa, taş ve mevaddı 
ecnebiyeden iri kireçlerimi ötedenbe· 
ri bizzat kendim yapmakta ve aynı 
ocaklarda çalıp.rak aynı taşı kullan · 
maktayım. Piyasada tanılan ve her 
cins kireçten üstün imal edilmekte o
lan kireçlerimin satışını iki senedir 
yalnız (Sanayi Caddesi Yabanabatlı 

Ap. No. 6 Hüseyin Orak telefon 2078 
ve Sanayi caddesi Hasan Baldudak 
telefon 1423) ticarethanelerine ver· 
dim. İlanlara aldanmayınız. 

Pazarcıklı 

1572 J4chnıet Çavuı 

YENi 
Bu Gece 

SİNEMALAR 
HALK 

sus 
BU GÜN BU GECE 

İki büyük film birden Nefiı fransızca sözlü komedi 

Otomobilli Aşıklar 
Bat rolde: Colette Darfeville 

Gündüz 
14,45 - 16,45 • 18.45 Seanslarında 

UCAN VALSLAR 
Fred Astaire - Ginger Rogers 

BU GECE 
Mevsimin en muazzam ve en 
heyecanlı sergüzeşt filmi 

ATEŞ ÇEMBERi 
ısaş J<Olde: 

Caroll Lombard 

Seanslar: 14,30 - 16,30 - 18,30 
ve gece 21 de 

12,15 de ucuz Halk matinesi 

FOLIE BERGERS 

1-Lorel-Har i Fa a basmaz 
Türkçe sözlü 

2 - Kilaralar (alarken 
Baş Rollerde: TİNO ROSSİ 

Seanslar: 
10 ve 12 de ucuz matineler 

öğleden sonra 

14 • 16 - 18 ve Gece 20.30 da 

c 
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~Aynca: Her akşam varyete programında: Akrobat Yıldızlar ROS!T A veALEXENDRE fevkaUide numaralar» 


