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ADiMi%. ANDIMl'ZDIR. Sayfamız 

Mi Ilı Şef'imizin tebliği 

5 inci Büyük Kurultay 
29 mayısta toplanıyor 

. Ankara, 16 a.a. - Milli Şefimiz Cümhu
~.ıy.~t Halk Partisi Genel Başkanı ismet ln
onu, C. H. P. Genel Sekreterliği vasıtasiyle 
CJ§ağıdaki tebliği tamim buyurmu§lardır: 

Cümhuriyet Halk Partisinin Beşinci Bü
yük Kurultayı yirmi dokuz Mayts 1939 pa
zartesi günü saat 10 da Ankara'da Türkiye 

Büyük Millet Meclisi binasında toplanacak
tır. 

Parti nizamnamesinin - 32 - inci maddesi
ne uyarak bildiririm. 

C. H. P. Genel Başkam 

. iSMET INONO 

~=========================================================& 

Sovyetler ve 
anlaşmamız 

F.R.ATAY 

Türk • lngiliz deklarasyonu
nun Moskova gazetelerinde ve 
kıyasi muhitlerinde bıraktığı a-
ısler, şüphesiz her tarafta de

rın bir dikkat ve ehemiyet bula
caktır. Tas ajansının bildirdiği· 
ne göre büyük dost ve komşu
muzun resmi gazetesinde dekla
rasyona ait tefsirler bilhassa i
ki nokta üstünde toplanmakta
dır: 

1.- Potemkin Yoldaşla cüm
hurıyet hükümeti arasında An-
k ' ' .a~a da son defa yapılmış olan 
lıkır teatileri, bugünkü enternas
t0n_al vaziyete dair iki memle-
etın llÖrÜf birliğini ve Türk -

So.vyet doatluğunun sulh menfa
atıne olarak takviyesi lüzumunu 
ıeoa.ruz euırmıfcır. 

fk
2 .- S?.v.~etler Birliği umumi 

e arı, butun aamimi sulh taraf
tarları gibi, Türkiye'nin fngilte. 
re ile bir karşılıklı yardım paktı 
aktetmesini, Sovyetler Birliği ta
rafın~a_n d~ima ve hiç değiş
meksızın mudalaa edilmiş bu
lunan dünya barışının takviye
si eserine bir hizmet telakki e
decektir. 

Hatırlarda olsa gerektir ki 
Türk - lngiliz deklarasyonu im~ 
za edildiği zaman, Büyük Bri
tanya ile Sovyetler arasında de
vam eden münaka§alar, Mosko
va'nın tereddüdüne atfedilmiş 
vj. bu hal, sulh blokunun bir zaf 
a ~meti gibi ilan edilmek iıten
rnı§tir. Böyle bir zanna kapıl
ttıak için, bir defa, Sovyetlerin 
~ın~ın~ barış ve emniyet hakkın-
akı fıkir ve görüşlerinden, son

la ~a Ankara ile Moıkova'yı bir
k~ştı~e?_~ıkı dostluktan ve telak-

1 bırlıgınden bihaber olmak la
zıındı. Gene Moskova'dan gelen 
:elgraflar gösteriyor ki sovyet
~rle büyük garp demokrasileri· 
nı b' ·b· · d ırı ırın en ayıran esaslı ih • n· hı aflar.. yoktur. Sovyetler, sul-
d un mudafaası davasında Lon-

ra ve Paris'le zaten mutabık· 
t•rlar. Fakat dost ve komşumu-
zun v · · · b azıyetı ıcapları, bu muta. 
akatın tam bir anlaşma hali . 

n~ gelmesi keyfiyetini daha ge· 
nı• ·· k • muza erelere mevzu kılmak-
tadır. 

. Sovyet Rusya, sulh cephesi· 
~n tabii mesnetlerinden biridir. 

nu bu cepheden gayri yerde a
rıyhlnlar, boşyere yorulmuş ola
ca kar ve hayal sükutuna uğra· 
m;.. tan kurtulmıyacaklardır. 

erhalde bu fırsatla d h' ·ı· 
ve tesb"t d'l . a ı ı an 
d .. -.. ... e .ı meıınde fayda gör

ugumuz cıhet M k 
kara ·· ' os ova - An • 
ni munasebetlerinin, ve em-

yet meselelerinde onla fk' 
veharek~it" "k· rı ı ır 
• 'il · § ıra ıne sevkeden 
amı erın kati v 'h 
d. H . • . e sarı mahiyeti-
ır. arıcı sıyaıetı'm· . 

h ti b ızın ana a arı te ellür etm - b 
- 'Ik .. d ege aşladı . 
gı ı gun enberi Yeni T·· k' 
Sovyetlerin zifında v ur. ıye, 
· ı· -· d k . . . e emnıyet-

sız ıgın e endısı ıçin h h . 
b . f er angı 
ır men aat değil ancak 

t . . ' zarar 
asavvur etmı•tır Mo·k , d k • • • ~ ovanın 
a anaatı hiç bir zaman ba k 

türlü olmamıştır. ş a 

Avrupa kıtasmda tecavüze 

İ ngi ite re - Sovyet görüşmeleri 

Fransa iki devleti 
anlaştırmağa çalışıyor 

Cenevre'de Halifaks - Potemkin görüşmelerinde 

kati neticenin alınacağı ümit edilmektedir 
Londra, 16 a.a. - Resmi mahfiller, son İngiliz tekliflerine, Sov

yetler tarafından verilen cevabı tetkike devam etmektedirler. Öğ
renildiğine göre, lngiltere hükümeti pek yakında ve büyük bir ih
timalle Cenevre içtimaından evel cevabını bildirecektir. 

Lord Halifaks, bu sabah Çember
Jeyn ile görüşmüştür. İyi haber alan 
mahfillerde söylendiğine göre, hükü
met. ingiliz - sovyet müzakerelerinin 
bir an evel intaç edilmesine gayret 
edecektir. 

Söylendiğine göre, hükümet, Mos
kova'nın cevabını müzakerelerde ileri 
.;ı ... ~ ...... -ı. .. ı-• ., ı....:. .. ~-·- -.d~oylcDMJ\r .. 
tedir. 

Londra, 16 a.a. - "Havas" diploma
tik mahfillerde oöylendiğine göre in· 
giliz tekliflerinin, ilk noktai nazarın
da ısrar eden Sovyctler Birliği tara
fından filen reddedilmiş olmasiyle iş 
bitmiş değildir. Bu meselenin Cenev
re"de Lord Halifaks ile Bonne, Po · 
temkin ile buluştukları zaman müza
kere edilmesi kuvetle muhtemeldir. 
Fransız planı sayesinde müzakere im
kinı ve an1aşma ihtimali mevcuttur. 
Mezkur mahfillerde beyan edildiğine 
göre Moskova'nın cevabının Sovyet -

(Sonu 8. inci sayfada) 

İnönü ile Romanya 
Kırah Karol 

arasında telgraflar 
Ankara, 17 a.a. - Romanya milli 

bayramı münasebetiyle aşağıdaki 
telgraflar teati edilmiştir : 

Majeste Karol il 
Romanya kıralı 

Bükref 
Milli romen bayramı münasebetiy

le majestelerine en hararetli tebrik -
/erimi ve şahsi saadetleriyle dost ve 
müttefik Romanya'nın refahı hak
kındaki en samim1 temennilerimi ar
zetmekle hususi zevk duymaktayım. 

İSMET İNÖNÜ 
Reisicümhur ismet lnönü 

Ankara 
Milli bayramımız münasebetiyle 

gerek kendi namlarına ve gerek dost 
ve müttefik Türkiye namına izhar 
buyurdukları samim1 temennilerden 
dolayı ekselanslarına hararetle teşek· 
kür ederim. 

KAROL il 

kat§ı teşkilatlanma, nazariye ve 
hayal olmaktan çıkarak, ilk de · 
fa hakiki ve fili sahaya intikal 
etti. Şimal komıumuzun eski
denberi uğraştığı da, büyük 
garp demokrasilerine bu zarure
ti anlatmaktı .. Vaziyet kendi e
mellerine en çok mutabık olan 
§ekle girdiği zaman, eserin ya
rım kalmasına müsamaha etmek 
şüphesiz Moskova'dan beklene· 
mez. Tek arzumuz varsa o da 
devam etmekte olan müzakere
lerin süratle netice bulınaıından 
ibarettir. 

londra'daki Sovyet Büyük 
Elçisi M aiski 

Valiler arasında 

yapılan deği~iklik 
Dahiliye Vekilimizin 
gazetemize beyanatı 

Valiler arasında esaslı nakil ve ta
yinler yapıldığını, bu nakil ve tayin
lere ait kararnamenin yüksek tasdik· 
ten çıktığıfı.ı dünkü sayımızda yaz
mıştık. 

Dün bir arkadaşımız, Dahiliye Ve· 
kilimiz B. Faik Öztrak'Ja görüşmüş, 
son değişikliklerin sebeplerini sor· 
muştur. Dahiliye Vekilimiz son nakil 
ve tayinler hakkında şunları söyle
miştir : 
"- Münhal olan yerlere en layık 

gördüğümüz arkadaşları tayin ettik. 
Değişikliklerin sebebi de, herkese en 
çok faydalı olacağı yerde çalışmak 
imkinını vermektir.,, 

C. H. P. grupunda 

Hariciye Vekilimiz 
izahat verdi 

Ankara, 17 a.a. - C. H. Partisi 
meclis grupu - 16. 5. 1939 - saat 15 
te reis vekili Hilmi U ran'ın başkanlı· 
ğında toplandı. 

Söz alan Hariciye Vekilimiz Şük
rü Saraçoğlu, geçen haftaki beyanat· 
tan sonra siyasetimizin takip ettiği 

seyri izah etmiş ve bazı hatiplerin 
suallerine cevaplar vermiştir. 

Umumi heyetçe tasvip edilen bu 
beyanatı müteakip ruznamede müza
kere edilecek başka madde kalmadı
ğından celseye nihayet verilmiştir. 

I · 
Dün 19 Mayıs Stadında Maarif Vekili 
B. Hasan ·Ali Yücel ile Maarif Ve· 
kileli, Bedenterbiyesi genel direk • 
törlüğü, viliyet ve belediye erkinı -
nın da huzuriyle 19 Mayısta yapıla • 
cak şenliklere ait umumi bir prova 
yapılmıştır. Provaya kız ve erkek 
3000 talebe spor elbiseleriyle i&tirak 
etmişlerdir. 1 
19 Mayıı cuma günü için tertip 
komitesince hazırlanmış bulunan 
cençlik ve sporbayramı proıramı be
şinci sayfamızdadır. 

DUnkti provalara ait diğer resimlet 1 
7 inci sayfamızdadır. Yukarıdaki re
simde, beden terbiyesi talebelerinin 
bir gôsteri!iini, aşağıdaki resimde de 
Maarif Vekilimizi provaları seyre -
derken gôrüyorsunuz. 

·-·· .. ·············-·----..... 

Türk- İngiliz anlaşmasının akisleri 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Birleşik Amerika'da, Polonya'da 
v Yun n· t n'd memnunluk 

Türk - İngiliz anlaşması sulhu korumak 
bakımından çok mühim bir adımdır 

----ı Vaşington, 16 a.a. - Anadolu a· ı.-:-= 
.----;:] 1 jansının hususi muhabiri bildiriyor: J i'flfl 

Amerika'da neşredilen İstanbul 
telgrafları anlaşmanın ehemiyetini 
tebarüz ettirmektedir. Şimdi bu hu
susta bir başmakale neşreden Associ· 
ated- Baltimore Sun bunun Münib' 
tenberi İngiltere'nin en büyük mu· 
vaffakiyeti ve mihverin ittisaını me
nedecek en mühim tedbir olduğunu 1 

• 

Roma'ya yaptığı seyahatten 
dönen Yugoslav Naibi 

Prens Pol 

ve İngiltere'nin kendinin ve yeni 
müttefiklerinin vaziyetlerini çok tak
viye ettiğini ve anlaşma Türkiye'nin 
o kadar değilse de İngiltere'nin muh
taç olduğu muaveneti temin ettiğini, 
hartanın Atatürk ve İsmet İnönü 

memleketinin ehemiyetini gösterdi
ğini, Türkiye'nin büyük kudreti as
keriyesi sayesinde İngiltere, Mısır, 
Filistin ve Suriye'yi muhafaza edebi
leceğini, anlaşma 1talya'nın Akdeniz· 
deki mesnetlerinden mütevellit tehli· 
keyi mühim mikyasta azalttığı gibi 
Bulgaristan ve Yugoslavya'nın vazi -
yetlerine de tesir ve İngiltere'nin Rus 
ya ile anlaşmasını teshil edeceğini, 

bunun yanında Romanya - İngiltere 
anlaşmasının teferrüat kabilinden 
kaldığını yazıyor. 

Vaşington Star ise gene anlaşma· 
1 nın ehemiyetini kayıt ve Türkiye'nin 

1 (Sonu 8 inci sayfada) 

• 

Yugoslavya ve ltalya 

Roma' da her hangi yeni 
bir anlaşma İmzalanmadı 

Yugoslavya her türlü muhalif, ideolojik 

ve stratejik bloklar dışında kalıyor ! 
Belgrad, 17 a.a. - "Havas" Belgradın iyi malumat alan mahfil

leri, Naibin ltalya seyahatinde her ne mahiyette olursa olsun yeni 
hiç bir anlaıma aktedilmediğini ve bu hususta bazı yabancı gaze
telerde intişar eden kombinezonların tamamen hayali olduğunu 
kaydediyorlar. (Sonu 8. inci sayfada) 

BWJvekil Mahmut PWJa 

Mısır ve 
İngiltere 

Kahire, 16 a.a. - Başvekıl Mah
mut Paşa mebusan meclisinde beya· 
natta bulunarak Mısır ile İtalya ara
sındaki münasebetlerin karşılıklı hür· 
met ve dostluğa istinat ettiğini ve 
mareşal Balbo'nun Mısır'a yaptığı 

son ziyaretin bu duyguların bir ifa· 
desi olduğunu söylemiştir. 

Danzig yüzünden İngiltere ile Al
manya arasında bir harp çıktığı tak· 
dirde Mısır'ın da İngiltere'nin bir 
müttefiki sıfatiyle bu harbe sürükle
nip sürüklenmiyeceğiııe dair bir me
busun sorduğu suale cevap veren baş
vekil, ingiliz hükümetinin her hare · 
kette Mısır hükümetiyle temas ettiği
ni ve İngiltere"nin Polonya'da ve di · 
ğer memleketlerde giriştiği taahhüt· 
lerin İngiliz - Mısır anlaşmas1nı mu
hil olmadığını beyan eylemiştir. 

Nihayet başvekil Sovyetler Birliği 
ile Mısır arasındaki iktısadi münase • 
betlerin tanzimi için '11Üzakercler ya
pılmakta olduğunu da bildirmiştir. 

... 



-2-

Günün i~inden 

Mars 
..:> 

Geçen pazar günü bir kaç dostumla biraz yürüyüş yaparken akşa 
ma doğru Cebeci' de askeri bir müessesenin önünden geçtik. Oraya yak
laştığımız sırada uzunca ~ir zamandanberi duymadığım aıina bir ses 
duydum: Askerleri toplantıya çabc:ran boru. 

İçimde geçmiş ~ünlerin türlü hatıralarını uyandıran bu sesle orada 
mıhlandım, kaldım. Zaten benim gibi, o sesin duyulduğu çevre içinde 
büyük, küçük, kadın, erkek," hemen, herkes durmu§tU : . 

Çünkü çelik yüzlü birer heykeli andıran kahramanlar bir kaç sıra di
zildiler ve yeşil dalların üzerinde dalgalanan bayrağın azemetli gölgesi 
altında İstiklal Marşını söylediler. 

Gözle görülen çevre içinde herkes şapkasını eline aldı ve türk kalbin· 
deki istiklal ve zafer iştiyak.ini tekrarlıyan bu marşın önünde selam dur
du. Heykellerin nasıl dile geldiğini, seslerin nasıl çelikleştiğini, gözü -
müzle görüyor, kulağımızla dinliyorduk. 

Bir aralık ayaklan çıplak, pantalonu yırtık ve yamalı on, on iki yaşla
nnc:la bir çocuk gözüme ilişti. Başında taplaya benzer bir şey taşıyan 
yoksul yavrunun iki eliyle başındaki yüke sımsıkı yapışarak esas vaziye
tinde duruşunu bir görmeliydiniz. 

Belki türk vatanını istiklale kavuşturan büyük savaşta onun babası ve 
amcası gazi olan ve yahut şehit düşenler arasındaydı ve belki şimdi bu 
marı söylenirken ona bir kahraman minyatürü kadar vakur ve dik dur
mayı öğreten ne kitap, ne öğretmendi: yamalı elbisesinin yarım yama -
lak örttüğü vücudündeki damarlarında mevcut olan asil kandı. 

Bayrağımın gölgesi altında ve irili ufaklı her biri birer kahra -
man cevheri taşıyan millettaşlarımın karşısında marşın ilk mısrağını 
güvenle tekrarladım • 

Korkma, ıonmez bu eafaklarda yilzcn al sancak. 

Nurettin Artam 

Orman umum müdürlüğü 
teşkilôtı genişletiliyor 

Merkezde Hukuk Müıavirliği, Zat iıleri, Levazım, Evrak 
Müdürlükleri, Vilayetlerde Orman avukalhkları ihdas olunuyor 

Ziraat Vekaleti, Orman Umum Müdürlüğü teşkilat kanununa 
ek olmak üzere bir kanun projesi hazırlamıştır. Projenin hazırlan
ması mucip sebepler layihasında şöyle izah olunmaktadır: 

.,Orman kanunuı a göre Orman U
mum Müdürlüğü Z at Vekaleti mer 

kez teşkil!tından il ene istifade hak 
kını haizdi. Bundan başka hazine ve

killeri tarafından t ip edilmekte o -
lan davalarının da ıusi orman avu
kat te~kilatı vasıta le tııkip ettiril
mesi ve qunun için ir hukuk m\l • 

virliği ve avukatlı teşkilatının da 

bir an evet yapılm s nı istilzam et • 
mektedir. Bu sebep il orman umum 
müdürlUğünde hukuk müşavirliği, zat 

işleri ve levazım te latı ihdası ve 
muhasebe te§kilatını da tev11iine lil · 
zum görülmU§tUr. 

Orman umum müd lüğünün haiz 

olduğu ıelahiyet, g düğü vazife, 

yüklendiği mesuliye , iıgal ettiği sa· 
• hanın memleket ikt s di ve içtimai 

hayatında oynadığı r 1 ve devletin di
ğer müstakil umum Jdilrlliklerinin 
kadro vaziyetleri gö nünde tutula· 
rak Orman Umum M Urlüğil kadro
su da bu i§lerle müte asip bir şekilde 
yükseltilmi§tir. 

Ayrıca proje ile yükıek ve orta or
man mektepleri ihti} a göre tevsi 
edilmiı. mektepten çı a ak orman mu 
hendis ve mühendis uavinlerimizi 
tavzif edebilmek için adro geni§le· 
tilmiştir. Orman kati ri aynı za -
manda muhasip mute di vazifesini 
de görmektedirler. nun için bu 
kadroda çalışanların f la tahsilli ol· 
ması icap etmektedir Bu sebepten 
bu memurların da di devlet te§ki-

lira maaşlı 270 dördüncü sınıf orman 
mühendis muavini, 20 lira maaşlı 75 
beşinci ıınıf orman mühendis muavi
ni, 25 lira maaşlı 32 başkatip, 20 lira 
maaılı 350 katip ve muhasip muteme
di, 40 lira maaşlı 7, 35 lira maaşlı 7, 
30 lira maaşlı 18 mesut muhasip, 20 
lira maaşlı 64 mesul muhasiplik me
mUTundan ibareU\r. ProS•d• mevkuf 
tutulan kadro ise 30 lira maaşlı 86 Ü
çüncü sınıf orman mühendisi, 30 lira 
maaşlı 50 üçüncü sınıf orman mühen
dis muavini, 25 lira maaşlı 250 dördün 
cil ıınıf mühendis muavini, 20 lira ma
aşlı 75 beşinci sınıf orman mühendis 
muavininden ibarettir. 

Amerika 

anlaşması 

ticaret 

tatbikatı 

İstanbul, 16 (Telefonla) - Ameri
ka ile son defa aktedilen ve 5 mayıs

tan itibaren yürürlüğe girmil} bulu· 
nan ticaret anlaşması iki memleket 
ticari münasebetlerinde inkipflar 
kaydetmeğe başlamıştır. Son bir haf

ta içinde İstanbul gümrüklerinde A
merika'dan gelmiş mallar dolayısiyle 

daha evelkilerine nazaran 300.000 li
rulık bir fazlalık görülmüştür. 

İhraç mallanmızın cinsleri itiba -
riyle mevsiminde bulunmamakla bera

ber yeni anlaımanın iyi peticeleri gö
rillmektedir. Bilhassa İzmir'den A· 

merika'ya mühim miktarda 

batlanmıştır. 

ihracata 

Bugünkü 
Kamutay 

Kamutay bugün toplanacaktır. Ruz
name udur: 

Riyaset divanının heyeti umumiye
ye maruzatı: 

1 - Askeri memurlar hakkındaki 
1455 sayılı kanunun 3 üncü maddesi
ne ek kanun lliyihasının geri veril -
meıine dair Başvekalet tezkeresi, 

Dahili nizamname mucibince bir 
defa müzakereye tabi olan m~ddelcr: 

1 - Sıvas'ın Ulaş nahiyesinden Kos 
taiıoğlu Ohanes diğer adı Ceıat Ka
rabulut ile İstepanoğlu Hampar Şa
nın ölUm cezasına çarptırılmaları hak 
kında Ba§vekatet tezkeresi ve Adliye 
encümeni mazbatası, 

2 - Zonguldak'ın Gaca köyünden 
Mu tafa Reisoğullarından Yusufoğlu 
Mehmet Alkanın ölüm cezasına çarp
tırılmaaı hakkında Başvekalet tezke
resi ve Adliye. encümeni mazbatası, 

ikinci müzakeresi yapılacak mad
deler: 

1 - Sıhat ve içtimai Muavenet ve
kaleti teşkilat ve memurini hakkında
ki 3017 sayılı kanuna ek kanun layi
hası ve Sıhat ve İçtimai Muavenet ve 
Bütçe encümenleri mazbataları, 

Birinci müzakeresi yapılacak mad
deler: 

1 - Abidelerin esaslı tamiri, yeni 
hayrat inşası ve bunların harimlerin
de yapılacak istimlakler için vakıf 
paralar idaresinden istikraz akdi hak
kında kanun Hiyihası ve maliye ve 
bütçe encümenleri mazbataları, 

2 - Poliı vazife ve seUihiyeti ka
nununa bir madde eklenmesine dair 
kanun Uiyihası ve Dahiliye Encüme
ni mazbatası, 

3 - Resmi devair ve müessesat ile 
Devlete ait idare ve şirketlerde ve 
menafii umumiyeye Midim müessese
lerde bulundurulacak vesaiti nakliye 
hakkındaki 1296 sayılı kanuna ek ka
nun layihası ve bütçe encümeni maz-
batası, · 

4 - Türkiye - İngiltere müzeyyel 
ticaret ve kİiring anlaşmasına merbut 
mektuplardan kliring murakibi Gre -
gory'ye hitaben yazılan mektupların 
türkçe tercümesindeki (hususi hesaba 
geçirileceği) ibaresinin (geçirilmiye
ceği) şeklinde düzeltilmesi hakkında 
kanun layihası ve Hariciye ve İktısat 
encümenleri mazbataları, 

S - TU.dc.i.Y 1sv co lc:arat: y kll-
ring anlaşması ile buna bağlı proto-
kol ve mektupların tasdiki hakkında 
kanun layihası ve Hariciye ve İktısat 
encümenleri mazbataları. 

Ecnebi tebaalı talebenin 
ikamet tezkeresi 

Mekteplerimizde tahsilde bulunan 
ecnebi tebaplı talebenin parasız ikamet 
tezkeresi almak üzere beyanname ver
meleri için mektep idarelerinin bu ta
lebeyi ikaz etmeleri, Maarif müdür • 
lüklerine muayyen müddet için be
yanname verip de umumi hükümlere 
göre ikamet tezkeresi almamış olanla
rın para cezasiyl• cezalandırılmaları 
da valiliklere bildirilmiştir, 

Çağrı 
* Dahiliye encümeni 17. 5. 939 çar

şamba günü umumi heyet içtimaın~ 

dan sonra toplanacaktır. 
* İktısat encümeni bugün umumi 

heyette~ sonra toplanacaktır. 
* Arzuhal encümeni 17. 5. 939 çar

şamba günil saat 10 da toplanacaktır. 
X Maliye encümeni bugün umumi 

heyetten sonra toplanacaktır. · 

ULUS 

Yalova Kaphcalarınm idaresi 

Tesisler y~pacak 

valandaılara parasız 

toprak dağıfllacak 
Yalova kaplıcalarının işletilmesi 

ve kaplıcaların inkişafı işinin Sıhat 

Vekaletine devri hakkındaki kanun 
projesini, hilkilmet dün kamutaya 
vermiştir. 

Layihanın esaslarına göre, Yalova
da bulunan sıcak ve soğuk su kay
naklariyle kaplıcalar ve bunlara ait 
binalar Sıhat Vekaletine devrolun· 
maktadır. Bu mıntakada hususi mes
ken, otel, pansiyon, kapalı eğlence 
yerleri, gazino ve lokanta tesis etmek 
istiyen vatandaşlara parasız olarak 
hazineye ait arazi lüzumu kadar tem· 
lik ve ferağ olunacaktır. Bu k;munun 
neşrinden itibaren yapılacak binalar 
tamamen kargir veya beton olacaktır. 

Her bina için parasız verilecek ar
sa miktarı iki bin karemetreyi geç· 
miyecektir. Yalova kaplıcaları işlet

me idaresi Sıhat Vekaletinden alaca· 
ğı emir üzerine müracaat sırası gös· 
terilmek suretiyle kime nemiktar a
razi tefviz edileceğini krokisi ile be· 
raber Yalova kaymakamlığına bildi
recek, tapuda tescil muamelesi h:
men yaptırılacaktır. 

Layihada kaplıcalrın iJletme ida
resi vazife ve mesuliyeti hakkında 

hükümler vardır. 

Tiftik Cemiyeti Bala kazası 
şubesinde 

Türkiye tiftik cemiyetinin Bala 
kazası intihabı yapılmıştır. ldare he
yetine başkan Mehmet Genç, katip 
Osman Genç, muhasip Salim Olcay, a
za Sait Polat seçilmiştir. Yedekler 
şunlardır: İbrahim Ona!, H . Murat 
Dalkıran, Yahya Özbek, AH Gemal
maz. 

İstanbul valisi yakında geliyor 

İstanbul, 16 (Telefonla) - İstan
bul belediyesinin 1939 bütçesi Dahi
liye Vekaletine gönderilmittir. BUtçe 
nin tasdiki işini takip etmek ve alaka
lılara izahat vermek üzere Vali Bay 
LGtfi Kırdar da yanında belediye 
muhasebecisi olduğu halde bu pazar 
~ ----.,- .,..___ 

Dün hava çok sıcak geçti 
Diln §ehrimizde hava umwniyetle 

kapalı ve hafif güneşli geçmiş, rüz -
gar cenup istikametinden saniyede 3 
metre hızla esmiştir. Günün en yük -
sek ısısı 29 dereceye kadar yüksel -
miştir. DUn yurdun Karadeniz sahil -
leri ile Ege mıntakasında ve orta A -
nadolunun garp kısımlarında hava çok 
bulutlu, cenubu şarki Anadolu'da a -
çık, diğer mıntakalarda umumiyetle 
bulutlu geçmiştir. Son 24 saat içinde 
yalnız Mu_Ş'a dü~n mevzii yafışın 
karemetreye bıraktığı su mikdarı 2 
kilogramdır. Rüzgarlar Karadeniz sa
hilleri ile Trakya'da şarktan, diğer 

mıntakalarda cenuptan saniyede en 
çok 7 metre hızla esmiştir. Yurtta en 
yüksek ısı, Balıkesir ve Nazilli'de 30, 
Akhisar'da 31, Adana'da 3~ derecedir. 

17 - 5 - 1939 
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Su sporlar1 f aaliyefi 
Federasyon güzel bir 

program hazırladı 
Su sporları federasyonu 1939 yaz 

mevsimine mahsus olmak üzere 9 haf
talık bir yüzme sporları müsabaka 
programı hazırlıyarak, bölgeiere gön 
dermiştir. Bu programa gön, sıra

siyle hazırlık, teşvik ve bölge şam

piyonluk müsabakaları teslıit edilen 
günlerde yapılacaktır. 

Federasyon, Türkiye şampiyonlu
ğu için bölgeleri gruplandırmıştır. 13 
ağustosta bölgelerde son müsabaka
lar yapıldıktan sonra, evela grup, 
sonra Türkiye yüzme birincilikleri 
icra edilecektir. 

Müsabaka tarihleri 

18 haziran pazar, hazırlık müsa
bakası; 25 haziran pazar, bölge teş
vik müsabakası (mükafatlı); 2 tem
muz pazar, hazırlık müsabakası; 9 
temmuz pazar, halkevi teşvik müsa
bakası (mükafatlı): 16 temmuz pazar, 
hazırlık müsabakası; 23 temmuz pa· 
zar, federasyon teşvik milsabakası 
(mükafatlı) ; 30 temmuz pazar, bölge 
birinciliğine hazırlık müsabakası; 6 
ağustos pazar. bölge şampiyonluk 

müsabakası (mükafatlı); 13 ağustos 
pazar, bölge ampiyonluğu müsaba
kasına devam. 

Müsabaka nevileri ve diğer 
huıuslar 

Federasyon dokuz hafta zarfında 

yapılacak müsabakaların nevilerini 
haftalara göre şimdiden tanzim ve 
tesbit etmiştir. Bu müsabaka nevileri 
arasında, mümkün olan bölgelerde 
yapılmak üzere, su topu da vardır. 

Hazırlık müsabakalarına iştirak 

etmiyenler milkUatlı teşvik müsaba -
kalarında derece alamıyacaklardır. 

Bölge, halkevi ve federasyon te§· 
vik müsabakalarında birinciden üçün
cüye kadar derece alanlara birer ma
dalya verilecektir. 

Edirne - İsf an bul Bisiklet 
l 'f'""' 5lı v•vl lvı 9ltlllvı 
İstanbul - Edime arasında 19 ve 20 

mayıs günleri yapılacak müsabakaya 
iştirak edecek olan, Orhan Suat, Nu· 
ri Kut, Osman, Kerim, Alfiattin Yıl
dırım, Nazmi'den mürekkep Ankara 
takımı dUn akşamki trenle İıtanbula 
hareket etmiştir. 

Öğrendiğimize göre, geçen sene bu 
müsabakaya 28 bisikletçi iştirak et
miıken bu sene bu sayı kırkı bulmuı· 
tur. 

Halkevi yabancı diller 
kura unda 

Vilôyetlerde spor 

bül~eler hangi 
esaslara göre 
hazırlanacak 

Beden terbiyesi genel direktÖTlU· 
ğü bütçe zaruretleri dolayısiyle 939 
yılı içinde bölgelere kendi bütçeıin
den yardım yapmıyacaktır. 

Bölgeler, beden terbiyesi kanunu 
mucibince, mahalli idareler ve beledi
yeler bütçelerinden kendilerine tah • 
sis edilecek yüzde iki ve dörder tah
sisatla ve kendi hususi varidatlariyle 
bütçelerini yapacaklardır. 

Masraf bütçeleri için kabul edilen 
nisbet şudur : 

Varidatın % 80 i, tesis tahsisatı· 
nın beş senelik yekunu karşılık tutu• 
larak beş senelik in~aat planına ayrı· 
lacaktır. İnşaat !U 111raya göre yapa• 
lacaktır: 

1 - Şehirlerin vüsatine ve ihtiya
cına göre tribünlü veya tribilnıUz a
çık spor sabalan, 2 - İhtiyaç ve im
kana göre kapalı salon ve jimnastik
haneler, 3 - Açık yilzme yerleri, 4 -
Poligonlar ve dağ sığınakları, 5 - Ka 
palı yüzme havuzları, 6 - Bisiklet 
pisti, 7 - Tenis kortları. 

Ancak sahil mıntakalarda yil.zme 
ve deniz tesisatına, dağ mıntakala· 

rında kış ve dağ sporları tesiaatına 
rüçhan verilecektir. 

Belediyelerin kefaleti altında bu 
inşaatın be§ ıeneyi beklemeden ikmal 
edilmesi için çareler aranılacaktır. 

Sahalar için ayrılan paralardan 
senesi içinde sarfedilmiyen kısmının 
başka bir yere sarfına izin verilmiye
cektir. Bu paralar ertesi sene tahsisa
tına ilave edilmek üzere devroluna
nacaktır. Bilumum tesisat plAnları 

genel direktörlüğiln tasdikinden geçi· 
rilecektir. 

Geri kalan % 20 umumi tahıiaatın 
% 35 inden maaı ve ücretler ödenecek 
% 45 i ile spor faaliyeti idare oluna• 
cak ve malzeme alınacak, % 20 4e i • 
dari masraflara hasredilecektir. 

ku; ô1CiJgü 1itaa1a·r; e~eıt'atletıı ~;ve 
sahil mıntakalarında su sporlarına. 
dağ mıntakalarında da mUmkUn mer• 
tebe ve dağ kış sporlarına, atıcıhfa, 

gtireşe ve üçlincü derecede futbola 
sarf edilecektir. ' 

Futbol ve gilreı gibi hasılAtlariyle 
idaresi mümkün olan ıporların kendi 
haaılatlariyle idareleri çareleri ar~ı· 
!arak bütçe tahsisatının milmkün mer• 
tebe diğer sporların inki~afına bura 
temin olunacaktır. 

Gelirleri pek az olan bölgeler ıpor 
faaliyetlerini idame için husugi idare 
ve belediye memurlarından ve ama· 
törlerden istifade ederek ücret ve lU· 

Halkevi Başkanlığından : zumsuz müteferrik masrafları azalta• 
27. 5. 1939 cumartesi günü saat 16 caklar, paralarını spor malzemeaine 

da bu sene Halkevi yabancı Diller ve spor faaliyetine ayıracaklardır. 
kuralanna devam edenlerin yoklama-
ları yapılacaktır. O gün ve saatte 
Halkevi Çay salonuna gelmelerini di-
teriz. 

Karabük in~aatı umum müdürü 

İstanbul, 16 (Telefonla) - İki gün 
denberi burada aliikalılarla temaslar
da bulunmakta olan Karabük demir 
ve çelik fabrikalarımızı inşa eden 
Brasert firmasının umum müdürü !3. 
Makenzi bugün Londra'ya hareket et· 
ti. 

Ma~larda kavgalar1n 
önü ahnacak 

Gürültü (ıkaran takımlar 
oyundan menedilecek 

Hitında çalışan mem lara kıyasen 
maaılan tesbit edilmi r. Ormaıı me· 
sul muhasipleri de ile tten maaşa a
lınmaktadır . ., 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Son günlerde bazı spor sahaların • 
da oyuncuların ve halkın biribirle• 

riyle kavga etmeleri ve hakeme kartı 

mütecaviz vaziyetler almaları dolayı· 
siyle beden terbiyeai Genel direktör• 
lüğil bunları önleyici tedbirler almış· 
tır. 

Projenin ihtiva etti 

merkezde bir hukuk 

das olunmaktadır. Ziı 
muvafakatiyle orman 
yetlerde ücretli ve ai 

avukatlar istihdam 
Umum müdürlük me 
tahakkuk, tahsis ve 

için bir zat işleri, me 

esaslara göre 
·şavirliği ih -

t Vekaletinin 
!eri için vila
tlı mukaveleli 

unabilecektir. 
rlarının sicil, 

amelat işleri 

z ve taşranın 

levazım işlerini göm üzere leva • 

zım müdürlüğü, evrak :ay~t ve sevk, 
dosya, tanzim ve muh azası için bir 

evrak müdürlüğü kur J.caktır. Pro -

jeye bağlı kadroya g · umum mü· 
dürün maaşı 125 liray çıkarılmakta

dır. 90 lira maaşlı bir ukuk milgavi
ri, 55 lira maaşlı bir işleri ve le
vazun müdürü. 45 lira laaşlı bir va
ridat ve tahsiliit müdt , 40 lira ma
aşlı bir evrak müdürü 5 lira maaşlı 
ve hukuk mü aviri tet k memuru ve 
35 lira maaşlı 3 hukuk m ·şavirliği şe· 
fi, 40 lira maaşlı bir ay iyat muhasi
bi, 30 lira maaşlı 11, 25 lira maaJlı 9 
memur ve 25 lira maa lı 1 mutemet 
merkez teşkilatı kadrosunda bulun . 
maktadır. Vilayet teşkil!t kadrosu i
se 30 lira maaJlı ı 16, üçüncü sınıf or
man mühendisi, 30 lira maaşlı 50 Uçün 
cü sınıf orman mühendis muavini, 25 

Sporculuğa yakışmaz 

hôdiseler ! 
lstanbul'da yapılan maçlarda 

vakalar, h~diseler birıbiriai takip 
ediyor ve kelimenin tam manasiyle 
ayıp o'Juyor. 

Bir gün sporcuların cokatlaş
tıklarını okuyoruz; bir gUn stattaki 
seyircilerin maçı idare eden hakemi 
döğmck için sahaya hlicfim ettikle
rini öğreniyoruz. Halbuki bu ~ir
kin hidiseleri en az sporculardan 
ve spor meraklılarından beklemek
te haklıyız. 

Sporculuk, her §eyden oace bir 
nevi centlmenlik temrini d~ğil mi
dir? Sporcu, vücudu ve kafasiyle 
iradesini ve sinirlerini de terbiye e
den adama verilen bir unvandır. lk
limi, muhiti ve havası asabı geren. 
sinirleri bozan bir talcım memleket
ler vardır ki burada halk, spor sa
yesinde soğukkanlılık meziyetini 
elde eder. 

Eskiden sandıkları omuzlayıp 

bu yangın senin, bu yangın benim 
koşan ·amatör tulumbacılar arasın

da kavgalar, döğü~ler olurdu. Ve 

bu yüzdendir ki o zaman memleke
tin büyük dertlcı'inden birisi olan 
yangını, gönüllü olarak söndürnıek 
gibi insani bir maksatla çalışan bu 
adamlara verilen .,tulumbacı" adı, 

dilimizde en kötü manalara gelmek
tedir. 

Spor, medeni ihtiyaçlardan ve 
medeni lüzum/ardan birisi olduğu
na göre, sporcu sıfatı da en güzel 
manaları ifade etmek lazım gelir. 
Sporcu kelimesini de böyle yakı-• 
şıksız hadiselerle dile kötü manalı 
bir sıfat gibi mıhlamıyalıml 

Ayıptır. - T. 1. 

Gök yüzünden inen mikroplar! 

Amerika'nın bir tarafına gökyü 
zünden düıen bir meteoru (sema
vi ta§) uzun uzadıya inceliyen bir 
bilgin bunun içinde havasız.ve sı
fırdan aıağı 200 derecede yafa -

yabilen mikroplar bulunduğunu 
görınüıtür. Şu halde insanların ka
mere ve öteki yıldızlara seyahat
ler taıarlıya durdukları bir sırada 
yıldızlardan, asgari mikyasta da 
olaa, küremize yolcular geldi, de
mektir. 

Dünyamızda yaııyan milletle • 
rin zehirli raz, kimya ve mikrop 
harbına hazırlandığı fU sırada bir 
çokları, huzur Alemini, sükun cen
netini ıeyyarelerde tahayyül et -
tikleri fU sırada, bu ketiften son
ra, onlardan da ümit kalmadı, di· 
yebiliriz: 

Baksanıza, yer yüzüne gÖn· 
dere göndere mikrop gönderdiler. 

Yeni rakılara dair! 

Bir latanbul gazetesi yazıyor: 
"lnhiaarlar umum müdürlüğü dü
§Ük dereceli rakı çıkarmak için 

hazırlıklara batlamııtır. Yeni çı· 
karılacak rakının derecesi 40 ola
caktır. Bu rakılar daha ucuz satı
lacağından 43 dereceli olan mev

cut incir rakılarının aatı§ı azala -
cakhr.Esasen bu cins rakılar vücu

da zarar verdiği için halkm daha 
ziyade yeni çıkncak 40 derecelik 
rakıyı tercih edeceği tahmin e -
dilmcktedir." 

Bu yazının geli§inden anlatılan 
§Udur ki yeni 40 dereceli rakılar 
sıhate zarar vermiyecek, ilaç ne • 
vinden bir ıey olacaktır. Eğer bu 
doğru ise arlık Y eıilaycılar, cemi
yetlerinin kap111na kilit vurabilir
ler! 

Bir jübile! 

Meslek hayatındft 50 yılı dol

durmuı doktorların İstanbul'da 

jübilesi yapıldı. Bu doktorların 

bir gazetede yanyana resimlerini 
gördüm. Benim bildiğime göre, 
bunlardan iki tanesi öleli bir hay
li zaman olmu§tur. 

Acaba ölenler için de dirilerle 
birlikte jübile yapılır mı? 

Halkın ve oyuncuların asabiyetini 

tahrik edecek kadar bil&isiz ve idare
siz olan ·hakemleri tefrik etmek ve 

hakemliği spor şubelerinde tam bir 
ihtısas haline getirmek için bir taraf
tan futbol yüksek hakem komiteıi fa
aliyete geçerken diğer taraftan da ida 

ri tedbirler düşünülmüştür. 
Genel direktörlük hadiselerin ek

seriyetle vukubulduğu İstanbul böl -
ge ine gönderdiği bir emirle Betik
taş Şeref, Taksim ve Fenerbahçe 
stadyomlarında halkla futbol aahaaı· 

nı aşılmaz bir şekilde ayıracak terti
bat yaptırılmasını istemiştir. Bu ma
nialar vazedilinciye kadar bu aaha
larda maç yaptırılmıyacağı alakalıla• 
ra bildirilecektir. 

Maç günleri daha sıkı inzıbat ted
birleri alınması da 1stanbul valili
ğinden rica edilmiştir. 

Bundan ba~ka maçlarda hAdise çı -
karan kultip takımlarının topyektln 
müteakip müsabakalardan meıtedll· 
meleri kararıa,tırılmıttır. 
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Sovyetler ve lngiltere 
=-•-~~tlerin ıulh cephesine itti· 

~---~naı temin için yapılan ikinci 
llllilı:a teklifine Mo.lıo.a hüküıneti 
cevabuu vermiıtir lnıil" t kl"f" b" lilleli . . . • iZ e 1 ı, 1· 

DÜNYA HABERLERİ 

Filistin hakkında beyaz 
kitap bugün neşrediliyor 

Bulgaristan' a 
500.000 sterlina fınd ii ııba, tarkta lnailtere tara· 

l an aaranti altma alman devlet· 
h~ Jardanda bulunmak vaziyeti 

aa olduja zaman, aovyetleri bu Y h d · ı k d • 1 h 1 • 1 
)~~una ittirake elbet etmekte idi. a u 1 er en 1 o ey er 1 ne a 1 nan İnglllz kredisi 
nııltere'nin b klifi dA-ıı_ - - • ~ te ı yaparken k 1 d 1 • • 1 t t 1 ..,_41iiiii ıu ıdı: *»vyetlere komtU Q fQ f a. f Q ay 1S1 y e yas U UYQ r Q r Londra, 16 a.a. - Financial Neva 

0 laa d~letleria iıtiklallerini koru- gazeteal, Bulgaristan'• İngiltere tara· 
lb.Jı hiç olmu1a lnıiltertı kadar Londra, 16 a.a. - Çemberleyn, dün Avam Kamarasında lnsil· fından 500 bin ster~in kredi açıldığı-
~·~ de alakadar etmektedir. tere'nin Filiıtin ıiyaıeti hakkmdaki "beyaz kitap" ın Ç&l"famba 1 nı haber vermektedır. 
b~u bızzat Stalin aon nutuklannm günü saat 19 da neıredileceğini ve Pantkot yortusundan evel A- Bu hususta bir itilaf ~lrt~llmi~ 
Şiı:::- açık olarak ifade etmiıtir. vam Kamaraıinda bu meselenin müzakere edileceiini bildirmit- tir. Bulgaristan bu para ıle bılbassa 
t 

_ Abnanya'nm ve ltal•a'nm t• demiryolu malzemesi ve yol infaatı 
• • ıuaalan, bu devletlerin · için lazım olan makineleri alacaktır. ecavuz pol"&:L 1 ır 

iatildd llı._. • • tehlikeye diuürdüiun·· • Mebuslardan Attlee ve Archibald en 1--at ., K 1 k•k Aynı gazetenin bildirdiğine göre 
. -. ere bu devletlere kendili· Sinclair, bir günlilk müzakerenin ki- Yunan ıra ı tet ı ~-. S&raati venaiıtir. Y••d- fi gelmiyeceğini söylemeleri üzerine elyevm Atina'da bulunan sir Leitho -vazıyeti hud - ._. roas, İngiliz eıyasının idhaline muka-

leria olduj'u zaman sovyet• Çemberleyn, fU cevabı venniıtir: seyahatine çıktı bil Yunanistan'dan tütün alınması i-
riaia ~~ ~~et edecelde- "- Birçok mebusların Filistin me- çln müzakereler yapmaktadır. 
ranti ~- Wlclirilmeai bu s•· selesine karşı büyük bir alaka göster· Atina, 16 a.a. - Kıral Georgea. ,bu • • 
in • 11 .. ,_etleadirecektir. Fakat diklerini ve bu husustaki kanaatlerini akpm Trakya ve prld Make~~ya da • Ancak yunan t~tünleri ~llıyetb 
~-- ~tlerle ittifak miina· izhar etmek istediklerini bilmiyor de- bir seyahata çıkmı~tır. ~endııuıe de· mıktarda Almanya ya sevkedılmekte 

• ... , •k iat-=- ı..1·1· p k t ·· .. ·· d k ··kı·· b" 

1 
miryotları nuın Nıkoladıı refakat ey- olduğu için müzakereler esnasında ba· - ... -. • ım. a a onumuz epe yu u ır . . . .___ .. ler L- proaram vardır }emektedir. zı nriitldllta tesadüf edılmektedir. 

~ ... teklifi kabul etmi· • . .. 
lnailt •Ve müaavat çerçevesi içiade Selahiyettar mahfillerde ıöylendi • 
hatta 9'; ve Franaa ile üç taraflı ve ğine göre "beyaz kitap" müfrit arap
diet tar olon~a'naa da ittirakiyle ların talebeleriyle Londrada aktedi
urar ed~ bir İttifak yapılmuında len Filistin konferanıına ln&iltere hü 
hu ·ın •Jorlar. lnplt.ere hükümeti, kümeti tarafından yapılan ve arap ve 
en 1 ı: ~ Japdnyıma mani olan yahudi murahhas heyetlerince redde
pc!; ~11 • sayarken, lıpanya'am, dilen teklifler arasında bir anlaşmayı 
__ efia'm •e Polonya'nm buna ihtiva etmektedir. -·a akat •tmir ki · · u · --.1ıq . .ece ennı en aur- Yahudi muhaceretinin yahudi nU · 
illeti IOVJ'":tı:. •.:- İngiliz h~ü- fusunun Filistin ahalisinin üçte biri
ID!Üın ... bete . ~ derece ~mnni ni tecavii% etmiyecek şekilde tahdit 
tedir. Sov,etl~ekten ç~e~· edilmeaine karar verilmesi üzerine 
tih•klan k erıa ~ cep~w il· milli yahudi ocağı siyaseti terkedil . 
cektir p-•-~ .... ,. takviye ede- mittir. 

' -~· am menfaatleri de ~Pheain lnavetl..,...inde ld tun Anlatıldığına ıöre milli ocağın an· 
IOl'e, ~ı. bir iftirW r.4:.d~ cak orta Avrupa'da yahudiler üzerin· 
Polonya il~ laekl de icra edilen tazyik üzerine faali -
mea. l.panya ......... ~•-t ~t yetle inkipf etmeğe bafladığına dair 
1

· . . ,..,._.. ern paa a 1 • ll'llliftir. POrtekia'ia itira . eler arap ar tarafından ortaya atılan debi· 
telakki etmete imkan z'kımt ca B 1 ler İngiltere hUkümeti üzerinde de • 
....... al d 1 yo ur. u · b" • h 1 • · · ~·r tm a nsiltere hükümeti. rın ır tesır usu e getınnııtır. 
::. ı..a ~tar olauulıp ,.. hii- Emin bir menbadan öğrenildiğine 
,. ~ ~ ed• efklnunumliye- ıöre &elecek bet sene içinde Filistine 
_.:. •clalteld ifP 99 m..r.ı .a.. 75.000 yahudi ve kısmı azamı çocuk 
lsia • t:" •ui79tW ~ olmak üaen 25.000 almanYah yabudl 

. ..., ........ 8-i .,_ autecl blcnt edebilecektir. 
.... • ı ı iz Y..-k lla dr. lqlUs pllmnda. ahvale göre uıa· 

1n.ıli~ 1ı .. lrthaetbün • rt bet n uaml yedi senelik muvak-
iil W.•• u Y•l!_htı ikm- kat bir zaman zarfında muhtelif mer· 
ittifak teldlfW U1 taqfh balelerle ,.ımdilerle araplarm beleu 
D· c ki•--.!•·_ iled 4 lıl....ur. " milU sahada teıriki mesai etmele
lllİ • .__.......,.ittifakı bW et· ri taniye edilecektir. 

yor. wv•7etler de ittifaktan dü batka tekill..ae it Wrliiiae • İngiliz, arap ve yahudilerin muhta-
ll!Uyorlar. Bununla......._ Y~ riyetinin illnına kadar her nezaret 
"-el · b. ' muaa- nezdinde iıtiprt bir organ mahiyetin
Clia eclil~ ar plnnuda oldufla id· de olarak teıriki mesai etmeleri a:ıı.. 

. ....... Tus ajama, iaailia • t~ıfinia Moskcwa tarafmclaa b leblibtimal ilk merhaleyi te1kil ede-
W .edilmedijini ltilclina ... .......; cektir. 
.: dıkkate layık cimle ile bati.....- Yeni rejim. klfi Üıiktarda kuvetlen· 

~ ~-~~~ sarp •-•· dili ve aulh tcmamiyle teeuüs ettiği 
..... ~. lf birliii etmel• karar aman miltenuiben temsil edilecek 
&raci ~.,, B_._ --. ajau, olan arap ve yahudi elemanlarından 
Filh~ whaldan sapwktacbr. mürekkep bir mitU meclis tetekkill e
rin 1asn"=.~ Wr 4..ı.tle .... decektir. 
_,, • ......._ W.:... .... ~....._ SeWıiyettar mahfillerde IBylendl • 
haı•aıklr dmre u.....ı. t!'-· iine &öre araplaruı veya yabudllerin 
J .. ,._ t..w kola d • • il' an- yapacaklan boykotajlar ve tefrlkl me 
~ itİINari7le t e~.tir. F~t lalden imtinalan İnpltere hWdlmeti
bitiill y~ U:.. iki ta.:•1 L~ lf ni bu ~arından vaı: geçiremiyecek • 
na1wı. . a ....., ., ... • tir 
·- .,... • ... •••• .,.. bir fomrii. . 
teldifia UIUnaaı mGmldindtır. Esaaen lnglltere hUktlmeti, mesul eleman· 
lllizalc eo.y.tler tarafmclan reeldi lardan Wi miktarda teminat almaı 
.tı.. MU ere kapılanm kepe•am•kta· olduğu için yeni siyasetinin muvaf· 
ıu.... ·~-. C:emiye·ti· konaeyiaia iç- fakiyetle neticeleneceğinden emin bu Halil.::. blaili:a haricıye vekili Lort lunmaktadır. 
Bo-. &ansa hariciye ..ıöli Y aluıJila matem tutuyorlar 
mua--.: ~.~ hariciye k ... i..n 

,._ ~ L- - - 1 • c1.... . - s..apne en 
ia ~~ uticei• •arma· 

a· 
ne .. tlrlden sethlceı laailı.... 
1nsn J'&pbilGda aal ...... dan IOlll'a 

taıa:.. Sovıet ......_.myle dalla 
farkta~ alikadanz. lnaiJtere'nin 

ti •e ... ::r::: taahhat•..m le.,..... 
kat IO ~ iaklr eclilemea. r .. 
• .:..auı .,.... •• ..... . • 
lf._,...eırl ı.. cep.ıeune 

direellltlr • ..:alltil.; kır.neti ... be,...... al&kua toncliua 

takla .... :-·••beti. ...... 
edie~1~ı«l-a ~-· E,. 

1 ...... INitia kisllr - temia 
tahusirle ... klediii tinletleria 
atmosferi seri ı.ı-.ı.. ~ " likUa 
ler daima..,._ ~ ~·. Biz türJı. 
verliiine " dibiistı;;::-. ..U.... 
Ve hiç 'bir uman aldablnaat ••'Misk. 
Bu eaki doatlannuzla -na deiitia. 
it birliii yapblmu. iaaDla 10laada 
mızm - Lua u_ clo.tlars. 

- " 1nrsamaa .._d 
::qmaya •armala.._. U.·-tec1ı.: 

~et filoeu Baltık denizinde 
lloelam, 17 LL - Bahriyenin or

IUU olan ICruni J'lot pı:etesi, .,. • 
yet fll01ı11Dun balen Baltık denbinde 
manewafar JIPbluaı JU•yor. 

• Kudüs, 16 LL - Beyaz kitabın met 
ni, Filistinde yann akpm, radyo ile 
netredilecektir. 

Büyük Sionist tetekkUlterinl bu 
miinısebetle büyük teuhUrler tertip 
edeceii tahmin olunmaktdır. Retml 
stratejik noktalara asker ve sırhh o
tomobiller ıönderilmit ve ihtiyaten 
Telaviv nuntakuında bazı müfrit ti
dilciler tevkif olunmuıtur • 

Vaziyet teabi1rler bakımından na
ııl inkipf ederle etsin. perıemhe gü· 
nU bütün yahudi Filiatin için bir mi· 
tem pnü olacak ve biltüıı yahudiler 
o ıün oruç tutacaktır. 
Diğer taraftan nüfuzlu Filiıtin 

mahfllleri, balen Londra'da bulunan 
Sionlst siyaset merkezinin Nevyorka 
naklini talep edeceklerini bildirmiı -
tedlr. 

Filidin'Je beyannameler 

KudUı, 16 a.L - Sokaklara ibrani
ce beyannameler yapıftırılmaıtar. Bu 
beyannamelerde bllhaua töyle denil
mektedir: 

.. Beyaz kitap" ta menfaatlerimis na 
zan itibare alınmadığı ve yahudilerin 
lmitleri hop çıktığı takdirde lsrailin 
kılıcı kınından çıkacaktır.,, 

Pakat "Paleıtina Post'" bunun ak· 
•ine olarak kuvet istimali telkinlerini 
reddetmekte ve §Öyle yazmaktadır: 

"Yahudi ahalinin büyük bir kısmı 
fiddet metodlannuı aleyhindedir.,. 

İtalyan -Alman anlaşması 
21 mayısta imzalanıyor 

Kont Ciano yakında Berlin'e gidecek 
Berlin'de mühim nutuklar söylenecek 

Berlin, 17 a.a. - İtalyan - alman anlaşmaıını imza etm~k ü~ 
Ciano'nun Berlin'i ziyaret tarihinin 21 mayıı olarak teapıt echld~ 
ti haber verilmektedir. Bu münasebetle birçok tezahürat de11>ıt 
edilmektedir. 

Alman siyasi mahfillerinde ıöy· 
lendiğine göre. B. Hitler. ltalya-
1\lmanya aıkeri paktının imzası mü
nasebetiyle 21 mayıs puar &ünü İtal· 
ya ahriciye nuırı Kont Ciano 19refi
ne vereceli akpm siyafetiade mühkn 
bir natuk Irat edecektir. 

General 
Franko'nun 
beyana ti 

Jtoma'dan ıtrealldlline clr'e Kont 
Ciano Roma'dan cumarteal afhıtl ba· 
reket edecek ve Berlin'de üç gün ka· 
lacaktır. Almanya'nın Bertin büyük 
atsis:i, simdid~n Berlin'c hareket et-
mi1tlr. Franko ispanyanın iç dış 
ltalya. Almanya lftİİnllMIMlleri •• 

ltalılnnJa Fwaro'nan bir pohtıkasını anlahyor 
rnalıalai Roma. 16 LL - Popolo cl'ltalia. 

Pariı, 16 a.a. - İtalyan • Alman general Franko'nun bir beyanatım 
münasebetlerini tetkik eden Fipro neıretmektedlr. 
pzetesi §Öyle yuıyor : General Franko, gazetenin t.puı. 

Geçen sonbaharda, Macar - Polon- ya'daki busuat muhabirine demiftir 
ya hududu meselesinde alman ve İ· ld : 
talyan noktainuarlan aramda ayn· tıpanya, memleketin ekonomik 
lık bulundutu teuhilr eylemitti. Bu- menbaları ve miııt arazinin tamamiye
&Un ise Alman • Polonya ihtilifı 1- tini garanti etmek mecburiyeti ile l
talya için 6bürilnden çok daha vahim henktar bir siyaset takip eyliyecek· 
bir mesele teıkll eder. lıte bunun i- tir. ispanya. diğer milletlere karp 
çindir ki, Almanya bir aakert ittifak sulh hisleri beslemektedir. 
n daha buı teminat elde etmek 10 • Biz İspanya için sulh istiyoruz. 
aum(ınu hlneylemlttir. Bu ittifak ne Fakat bu sulhun en emin garantisini 
dereceye kadar iki tarafın otomatik o- kuvetli bir ordu teıkil eyliyecektir. 
larak birlblrine yardım etmesini te· İspanya, dünyadaki bolfeviı:me 
min eyliyecektir? Her iki tarafın da kartı yaptığı aon cihatla bağlanmıt 
birkaç gün dUtUnmek için vakit ka- olduğu medeniyet misyonuna devam 
zanmak istedlli anlqıbyor. arzusundadır. Fakat bu keyfiyet, hiç 

Muıolini'nln Torlno'da s6yledili kimseyi korkutmamalıdır. 
nutukta "bugiln Avrupa'da bir harbi Biz, imparatorlutumuzu, Akdeniz 
muhik gösterecek vilaatte hiç bir me· medeniyetini müdafaa etmek. yük· 
ıele yoktur" cümlesi bundan dolayı seltmek ve daima daha fazla teyit ey
daha bUyilk bir mlna almektadır. Ba. lemek için kan dıskmedea yapılacak 
Dwiı meselesinde bir hıkemlik ya- bir mücadele gibi telakki ediyorm. 
pılmuı için bir davettir. Münib General Franko, dahili siyaset 
Çemberleyn'inin dirilmesi isteniliyor. hakkında da ıunları söylemittir : 
Fakat o nmandanberi Prag ve Tira- İspanya ,kendisini, umumi seçim· 
na htdiseleri ortaya çıkmıınr. ler tehlikesine .maruz bırakacak de· 

Çinliler 
-

İlerl hareketlerine 
devam ediyorlar 

ğildir. Devlet milesseselerimiz, mille
tin yilbek menfaatlerine tlbt bulu
nacaktır. lspanya'da bir yahudi mese
lesi artık yoktur. Fas'la ula allkamıs 
mevcuttur. Fulılar İspanya'yı sever -
ler, biz de. bu büyük ve sadık lubarl· 
leri sneris. İspanyan'm istikbali 
F•'tadır. İspanya iılAmlyeti anlar. 
İmparatorluk biuinin yeniden doi
mall ile beraber. tspanya'da Afrika q 
la da doğmaktadır. 

General Franko, nihayet ttalya-
Çenıçeu. 17 LLa - Çin Ajansı bil· İlpanya dostluğunu tebarüz ettirerek 

diriyor : övmilt ve iki memleket arasında eko

Bir Çin kolu baskın yaparü diifman 
müdafaa battım yarımı ve latung'un 
timalinde mühim bir merku olan Te
çeu tehrine cinniye muvaffak otmuı 
ve Teçeu'daki mUhlmmat depolanna 
ateı "ftnnittir. Dilpnan takviye kıta
lanlan gelmeai üzerine Çinliler yolla
rmdald muhtelif demlryolu kısımlı -
rını tahrip ederek geri çeldlmitlerdlr. 

nomik rnilnuebetlerin de inlripfı 11-
zumundan bahseylemiıtir. 

ye kadar yaklqmıı, diler bir kol da 
bet ~lometre doğuda bir tepeyi itcal 
etmıftir. 

Japonlar 1000 ölü verdiler 
İçanı, 17 a.a. - Çekiai Ajanaı bildi

riyor . 

Çinliler Ueri laarelıetlmn• 
tleoam ediyorlar 

Kaoçang•ın dotuaunda ve Hankeu'
nun 179 kilometre ban timalinde bu
lunan Yinçiang'taki Çin lataatımn 

JCincteçen 17 LL - Çin Ajansı bil- bul muvaffakiyetler kazandllı blldl-
diriyor. : rilmektedir. 

Çinliler Yanıtze nehri boyunca iki Japonlar 1000 kadar ölü vermiılerdir. 
koldan Penthacb'e dofru ileri hare - Hupeb'in dolu cenubunda çinliler 
kellerine devam etmektedirler. Bir Tunıçenc ve Tıunoanı etrafandaki 
kol Pengtlclı'e bir kilometre maafc • muhuarayı idame etmektedirler. 
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ISTANBUL Gazeteleri . -
• 

Cllllnim 
Zaruri bir ihtar 

Nadir Nadi, busünki... .b•esfnde. 
yü milyonlarca insan• mpti~ --
lroHoca bir medeniyetin istikbali bah~ 
mevHu olduju ıu ıırada, demokrui ~ 
besinin adı bile sulh cepbai teklini aldı
iıaı, we ba cephenin ideoloji deiil milli 
emniyet cepbeai oldujanıı hatırlatarak, 
tlirk - incili• aalaımuınm biç bir dCTlet 
rejlmiu kal"ll cephe almak mahi1eti ta
ıınıadJlını ve bıı vazi1et karpamda, için
de akıl balunan her kafama •aaifesi, mil· 
1i emniyetin lcap ettirdiii mlWll1 pten • 
aiplerinıize harfi harfine ria1et etmek 
oldufums llÖ)'ledikten Nar&, bir takım 
kimHlerin eflrln wnwniyeyi temeil mn
kiinde bulunan ıazete .Utua.lannda ban 
dıı re)lmlere karıı taunaza kalkınalarım 
•e ütelik türlr • inıil~ aaıa.,.....,. icü -
olojik bir mahi1et vererek tiick mullarrir
let"i ltaktnncla aiır itbmalarda bahama.a
larmı çok nrarU ıörii.JOr "' memleket 
divaları uiruncla kalmı Jiiriit,enlere, bil
hassa ... cinlerde, çok dütİİIUllek mecba
ri1etiaııle b.ımlduklarını ihtar ediyor • 

Demi..,.ollarımız milli 
iftiharımızdır 

"'Naima mıhına., mabarriri, c!evlet de
mlryollan büdcninin mecliate mii&aker• 
ai, tirtr - iqilU an1Qlll&Iİ71e 1ıir sine 
tesadüf ettijinden pek o bdar nuan elik· 
kati celbetmedijini, laalbuki demiryolu 
hamlemiz, üzerinde çok dildratıe durul -
mıya deler oldutunu 9&71eclikten 90lll'a 

c:lmbmri)'et rejiminin demiTJ'Oha si7&H -
tiae Nltaaat 4"rindea kalan ııaaı1 bom· 
Jtoı bir mille ile bqladstuu ve naad 
parllk bir netice atdıp. lala edi7or ..,. 
demiryollarımuın 71mhm ..ticlafauı ba· 
krmmdaa anettiti ehemiped tebariiz ·et
tirdikt• eoara .. Türk ..w.d,, kendi mil
li eteri olarak clemir1'011an ile iftillu e
debilir.,. dİJGI'. 

Ba ne hal? 
Peyami Sefa, kendi titan.da neDd 

ciin Takıim ıtadyomunda iki liaaWı taı.. 
beııi araanııla plımı hldiae miinaaebetiyle 
7&ırıcbtı flknıda, mekteplerdeki düıipliıı 
lathilm t911rar t.hia llUIYSUU ect.ek: 
"alan" ... ~ tal•beaiııa Wrii 
.Falla• W... •• dlpwonlıp. delil. ansi• 
nila" .. ., ••••• ifaıeleai .............. 

jiai, ..,. etaıbom vakaamm 1ılr dhıiplia 

olmakt.aa pbrak bir kiiltlr •• terbi7• 
ıeviyeaini ipret etmek için panm.iJmı
zı bu hadiseye uzatırken, c.evapgu; talaca
imı pek iJi bi14ilimis aell waıua Uk· 
rarlamaktu k,ıadhniai aı1amQwu: Ba 
na ı.tl"~. 

Serincimi:'f bfıu. etmek 
Jaakk11111Z ,1ejil midir 7 

IAll 

. M. Zekedp ktel, bu bawmablede, 
tiidc mallMlamua totaliter dnleder ımt
buatı ıibi clirektifle bareket etmediii. 
en hilr .memlekette oldııiu slbl hllrrbet -
ten istifade etmftte olchıia, blnaeul.,b 
tlrlı: aueteı.inde dtin7a ı.wı..leriai -. 
riit n tefür farktan ............... am1m4. 
~- ........ tiirk - iacilis anla .... -
.. münaıebeti7le 7Udıb dii.aJdl 7Ulduı. 
hlikümete akd hocahtı cttW mlnuı p _ 
nranı.ra ceYap vererek ba iddiama hak
i!• ~a, kmdiıinln adece, h......._ 
aa •erdiii katarla, Tan'm aöriitlerinde
ki iubeti t.,.id ettiiini teabit mabadı,_ 
le hareke tettiiini aöJllJOr ve ftıist dn
letleriıı hariç ve dahildeki pseteleri1l• 
propapnda nı>tıklan m .. l•in4e, tlrlı: 
ıuetecilerini detU, meael1 Ttlrkifepost 
lilıi aasetelerl kntetditiai Ube ec117or • 

Bari radyosu niçin konutu,or? 
8abUaa Zekeri,. Sertel. bq1nk1i bq • 

makal.&ııde, tiirkçe nqrl7atla türk amu
mt efklnna, itaba dbasJDJD doinıha • 
imua Jıalılll ettlrmi1• caJqa Bari ncbo
- tkk • iacili.a anla1111&1mm ltaln 
aleyhine mtiteveccill olarak ıöıterdiiini 
aö1lü1or n ba anı • .....,.... Ud memlek~ 
bq\'elrillerialn de ifade ettitderi libi te • 
cari.al .ille bir mahi7et taınnadıtuu i -
zab ettiktm aonra,ltal)oa'nın Almall7& ve 
l~Pol'.'7& ile pptıiı ittifaklar ..,.anda 
biç bir tiric psetesiniıı ve türk radyoau 
nan ba ittifak ale:rhlnde bahaunadıi • 
hatttlatarak tlrk • incili.a anlapna mı 
tirk - iUl7aa ~osthıiuna menafi mab~:
te ıöatermenan Tllrld1e'nin dahili lıleri
ne brqmalr demek oldutaau •• Bari rad 
)'OMIDllll a .. rintı IJi teair 1apacatı er 
de türk efklrını ıinlrlenclirditlnl 111~ ;_ 
der* "'ttaln ~~- ki biaimle doattur, 
Bari nd7ola nıçuı lı:onıııuyor? -·ı:-• 
IOIUJ'Or. " •- uu 

Gece hayatı 
"Dikkatlw" ıüt111la mabarriri, Avnıpa

dan selen mtlnenir snıpu !ıtanbııl'cla 
• fula ~·rt ndıraıadıtı saaltne "Ki· 
tiipaneleruı cece kapalı olmaaı" cenbmı 
verdillnl b)'dedi)oor ve inaanlann sün • 
c:lti.a maitet ~cm çalıttıltlanm, kencllnl Jllt· 
ıeltmek iıü)'enlerin lr.itap oinlmsJ'& sece 
vakit balduldannı, mlinevver bir aece ha· 
PtıDID latanklda mevcat olmamaaı pek 
fenalarma littiiini ili•• ettilderiai 711• SJ70r. 

Bizim ha1at1 sahamız 
Fani .Ahmet Aykaç, ba bq1ık altında 

nsdılı batmalralede. Ttlrkl"'1dn dtln • 
JUUD • ileri •• en kadretli devletb'l6 el 
el •ererek beter ıuDnunı konamap ça • 
bprlrm, cihan saba..tne ._ bir iç dl -
-'Plini " ban1Çı bir ... lmlllatla Plmat 
baludııtuna b:rdettikten •• ba 1'ikMk 
ld•ll tahalıhlt ettlrm* vulı.tni tse-
riu ....... •ilr ola .-....... . 
.alyetiai tebartl.a ettinllktea, ... 7lllana 

diplomAtik neticesine ıiden bayati Aha 
tabirini 1eniden ele alı1or ve biz.im de 
bir ha1ati eahamıı bıılunduiıınıı, banwı 
da ana toprqımız olduiıınu, hem alnı • 
mı.am teri, damanmısın kanı onıın için 
akmıya hazır durdıatwııı, türk milletinin 
dün ot.dutu libi bucün de, yarın da cürül· 
tiiaüs patırdıııs, vekarJı ve bimli bir in
tiumla, büyük müttefiki ile beraber 
baJdannı müdafaaya "' ıalhıı korumara 
de-ram edeceiiııi aöyll.lyor. 

YENİ SABAH 
Musolini'nin natku 

Hilaeyin Cahit Yelçın, bu baımakale
ıinde, ital:ran batnkilinia son nutlcıına. 
1imdi1e kadar ahıllmıı olan •illh prtla
nndan ve tehdldlerden uak, az çok ma
kul Ye lıtikbal halıtı:ında iim.it nrlci bir 
mahiyette buluyor ve bundan dolayı dii • 
çeyi tebrik ederek nutkun heyeti mecma
aai7le hasıl ettiii intibaı ifade için: Ar -
tık !talya ile konutıılabilir aec1iktea aonn 
11atku tahlil ediyor. Muharrir Duçe'nin 
Habeti•tan saferinl iftihar edilecek bir 
b&diae olarak saııermesine kartıhk, bu -
nms muvaffakiyet detil, kızanlacak bir 
bareket'oldutunu, demokn.ıilerin hidde
tine kartı clu)'dutu hayret.in, dünya için 
aad fellket menbaı tetlril ettitlni, çlinlril 
bıı banetin, plnıs ufak tefek, lrimaeais 
n kuvetıiı milletlere hücum edip onla -
rm iilkelerini ele ıeçlnnekten ibaret bir 
hareketi haklı psrmek demek oldutmnı 
ve Dııçe'nin o mistesna sek1ai1le, b111111 
takc!ir edememealne tattıinu tıöyltlyor, 
Bertin • Roma mibYeri için as1l korttuı .. 
cak ,emberin, efkln umumiyelerin tak • 
bihinden hıaeale plıalı asaneri bir çem- . 
ber olduiv.na ili•• edi1or. 

SOi POSTA 
lnıiliz dostlutu 

E. Talu, kendi rituımula, ttlrtleria 
iqilislere ötedeaberi ldhntinasan olda
jmıa. hattl eed)'eahıch bir feYblldeliık 
cördiUdeti fttanclata •mplb" llılrabnu 
laktıklanm. fakat tarihin tacilten Re 
armu.ada •ıkı ..,. deYam1ı bir dostluk 
.. Jllet111editinl ~ledilrt• aoara, tirlr -
iqili.a mflna..Wtmm bir tarihçesini ,.._ 
.. .JOC ve Dr. Refik S.ydam ile arbdaı • 
larmm aon • al1ael maftffalri1etlerinl, 
bir mlddettir lltırlatan MftJJ taıfl71 e
.... rakıa bir latikbale ait enditelerl 
Nıttstım Ube ile "'Ba h•J'll'lı bldiaenia 
&7111 Dec&beli 11111.a 1* millet ipa matls 
olımımı cın.ı.. 

Dünya sulhu Tüdriye'ye minnet 
borcu altmdadır 

· "ftrlıılJ'eaia llUllllanm ...._ ..U. _. 
.... .............. cUaaae Ulia eetiiia • 
._ ı.bMd_. .. JeaaiD Walanbire _. ee1• ı ılı e Mid" fewlraJAde atrateJik lıir 
........... b.ımclatm ~ 
_... fedaklr,,. reallat blr ~na. 
im Ue büttba mllletlere öaderük etüiimi
wl b:rdetmekte •• bqtla dUııJa ...um -
mın lmlıramu Tii.rid7e'7e mimıet borca 
altmda bulıınıcluiuma illv• etmektedir. 

iKDAM 
Son müenif hldiseler 

Caartesi cibdl Taksim ltad70IDQDda 
ll&J'darpa .. • Ipk liaeleri araancla çıbll 
hlııdiae1e Murif Vekili tarafmdan bi.Jı:nt 
el kıomıldutmnı. &71'JC9 Beden Terbi7eal 
Geael Dlrekt&rlQtinllın de tahkikata baı 
ladıiuu ve tahldbtm biran evet ilanalt 
için dli tarafından •bıtan emir •eril
ditilli JUJJOr· 

VAKİT 
Anlatmadan soma aöylenenleı 
•• yazılanlar 
tma,ıs bir bapnahlede, türk • incills 

anla1111&1ı halrlrnıda aöylenen buı aöıleria 
nzılan bazı nıılarm, anlatman kartı 
•Yım•hk olablleceti 16Jlenerek, alat
~ lu1ha matuf, mahiyeti tebariis n
tirildikten aonra, anlaıma11 ..mı tema -
::rü11ere ıöre iıab, nbancı ve sararb pro
papnda aimm içine diitmek olacaimı 
batırlat&rM incili• anLapnaamm bisim 
~ra caddesinden çılmuı ilk Uru eae
rı olduiu 1olundaki çocukça bliblirlen • 
meyi de "aman kimseler iıitmesiıı• denil
m~e. •• tirit • iqili.a anlaflUUDJD hü· 
ldiınettn bir mııvaffakiyeti •e cümhııriyet 
devrinin kuanclıtı kıı•et •• tellı:in etti • 
ii itimadın bü,Uli:Jiiiilne bir ipret olda
tanu ilbe ederek "Hldiıenin bflJlklü • 
iilnfl aösümtll .. nsılanmı.ala küçült • 
miyellm" i.Jrumcla bulıınıılmaktadır. 

Fon Papea 
Anbra'dan bııaııal kaydi7le aldıiı bir 

habere atfen alman bü,Uk elçiıi Fon Pa
pen'la mUUIUID -.nJllEetine sitmek üse
re !ataabııla hareket ettiiiııi bildiriyor. 

Almanya ile Yugoslavyn 
arasında iktisadi 

görüşmeler devam ~diyor 
Bel&r&d, 17 a.a. - Pamuk keten ve 

tiltiln borsalarını temsil eden hadan 
mürekkep bir alman ekonomi heyeti 
halen Belerad'da bulunmakta ve al • 
man ihtiyacını Jrarıılamak üzere Yu· 
plavya'nın bu ham maddeleri daha 
fula iıtihaal etmınl tmkAnlannı tet· 
kik etmektedir. 

Diler taraftan ftrilen maltbnaat 
ıöre, Uç almua firketi Yagoslavya'da 
mevcut olduiu unnedilen petrol 
menbauu aramak ve ifletmek için bir 
Yueo-laY arupu ile milaakeıe halin· 
dedir. 



Almanya ile Rusya 

arasında Polonya 

1 Yazan: Pi yer Dom inik 1 ___ _. 
B ~k son nutkunda, mare-

ııa Goring'in Rusya'ya 
Jr ,.ı muşterek bir taarruz 

1 •• undaki tekliflerini ihsas 
c.mııtir. Demek ki Polonya' -
r \ böyle bir vlde kapılınası ih 
tınıali yoktur. Polonya, tama • 
r ııyle bir leh vilSyeti teşkil e
oen koridoru muhafaza etmek 
ı er.indedir, Danzig'deki iktı • 
• dl nufuzunu muhafaza etmek 
ı .. ter gibi, Macaristan'la muş • 
terek bir hududa sahip olmak 
iı.ter fakat Slovakya uzerinde 
t..ır miıı;terek hakimiyet tuza -
ıına duşmeye niyeti yoktur. 
.ı.. tvanya'nın ilhakı tuzaıı:ına 
~;a yanaı;mıyacaktır. Bu nokta
da B. Beck'in siyaseti hiç bir 
ıaman değişmemiştir. Polonya 
dı, bakanı da ma Litvanya'ya 
Ye diğer Baltık devletlerine is
tinat etmek çarelerini araştır • 
mıştır. Şüphesiz evelce, bil -
hassa Rusya ile Almanya ara • 
ımda bir set vücuda cetirmek 
mevzubahisti. Zaman geçtikçe 
l'olonya, Romanya ve Baltık 
devletleri, Almanya ile Rusya 
arasında bir tercih zaruretin -
den daha guc; kurtulacaklar • 
drr. Polonya, Romanya ve Bal
tık memleketleri bu tercıhi 
yapmak istiyor değillerdir, 
c;llnlcü butün bu memleketler 
bilirler ki bir ruı - alman kav
rasr halfnde, toprakları bir 
harp meydanı olacaktır. Fakat 
sOnün birinde bu ihtimalin ö
nllnden kacamıyacakları pek a
şikardır. Çfinkfi Almanya cit 
gide daha bariz bir surette far
ka dotru ilerlemektedir, ve 
onları Adeta ~rcihe mecbur e
decektir. 

İtalya bunu hisseder ve dUn
yayı değilse bile Avrupa•yr 
sarsacak pek geniş bir tazyf -
irin tehlikesini olçmektedfr. 
Çekoslovakya'nın parc;alanmı
n. Bohemya ve Moravya•nm 
ilhakı, ancak garp devletlerinin 
madahalesini intac edebilirdi. 
Bu mudahale vuku bulmayınca, 
mnumi sulh kurtulmuttur, ra . 
ht bir alman - leh ihtillfı ha • 
llnde de ayni netice varid ota
nilir mi? Hayır. Cilnkil Alman
ya"nm en lehinde bir ihtimalle, 
yani Polonya•nın mağlubiyeti 
halinde bile, Rusya Polonya' • 
nm ardında hazır bulunacaktır. 

Almanya, bu suretle, Polon· 
,. mukavemet edince ya bir 
dereceye kadar zevah kay -
betıniye, yahut da bir iman • 
1eh ihtilifından dün harbı 
dolacağını emin olara lmvete 
aıilracaat etmiye mah mdur. 

G erçi Polonya da Ro • 
manya cibi - sovyet 

askerlerinin topraklar cir -
mesini kabul etmemek dir. ve 
fnciltere ile Franaa•n ıoY • 
,.etlerle yakmlatına hareketlal 
ıtfçleştiren de bu ke yettir. 
Şilphesiı İnci1tere P ekiz'e 
ıtınnebilir; milliyetci l pan -
,..'nm da, bizzat ken.d enfa
atlne olarak, inslliz - r ansız 
blokuna yakmlaıması u labi-
11T; hiç ıüphesiz Tilr,ki e açık· 
ça Londra ve Parls'in afrnı 
t11tmuttur ve Yunaniıt onu 
taklide can atmaktadır 
Jıic: tllphesiz cermınizm 
mlldaFaaamı arttırmakt baş
ka bir te1 iıtemez. Fakat bol-
ıeYfzm tehlikesi Pirene ISte-
.tnde henüz pek sıcak ve 
ıovyetlerin komtuluğu R 
ya ile Polonya•yr düt dür -
mektedir. Yuıoılavlar daima 
eovyet düşmanı olmuttu Yu
ıoılavya, tıbkı Macaris 
bl ve ayni sebepler dola 
iki taraf arasında bir te 
vulyeti gec;irirken P 
Londra ona gilvenemezle 
coslavya'yı Roma ve Ber 
rafına ıtmak için iki gar ev
letinin bir yanlış man aaı 
klfi gelebilir. 

D fler taraftan, bir 
- ruı yakınlaşma 

llmali hakkında ortaya 
pyilar inanılır şeyler de 
"'Mein Kampf"rn metni 
bir ittifaka imkln verme 
lcac;evıki'nin idamı hatıra 
buna manidir; hem rusla 
lll bilirler ki Almanya il n-

iaşma Almanya'nın bütiın sov
yet topraklarında kumandayı 
ele alması demek olur. Stalin, 
biribiriyle miıttefilc olan Al -
manya ve Japonya düşmanlan 
oıduğu için, franaız • İngiliz 
dstemine, daha dogru fransız -
ıııgiliz • amerikan sistemine is
.·ınat etmeye mecburdur. 

üarp bunu bilir ve bu itibar-
• agır yurümekte bir mahzur 
Jönniyebilir. Hiç şlipheıiz, 
Rusya'nın bütun servet ve im
.<inla riyle Almanya'nrn eline 
-ıüşmesine mani olmak llzım· 
i!ır. Fakat Almanya'nın 1917 de 
olduğu gibi Sırbistan'a, Ro • 
manva'ya ve Polonya'ya hlkim 
olmasına da mani olmak llzım
drr. Bahusus ki romen petrolü,' 
azun bir harbi idame etmesi 1-
cin kafi olmasa bile, bunu baş
lamasına ve bir muddet idame 
etmesine imkan verebilir. 

Şimdilik, Rusya ile kati bir 
ittifak akdetmekten ziyade Po
lonya'nın (Ve Rohıanya'nrn) 
istiklalini muhafaza etmek la
zrındır. Polonya'nın iıtikllli 
koridorun Polonya ve Danziır
in Polonya iktisadi siıtemi 1-
cinde kalmasına bağlıdır. 

N etlce Drang nach Osten 
ciddi bir manile karşı -

!aşmıştır: Polonya seddi. Yal
nız bu aedi aşamıyacaiı değil, 
fakat Almanya'nrn böyle bir 
talih oyununa girifmeye cesa
ret edemiyeceii de umulabilir. 

P'akat Almanya'nrn bununla 
flttifa etmemesine de ihtimal 
Yerilebilir. Baltık'la Karpatlar 
arasında durdurulunca, Alman
ya başka tarafta kendine yol 
ıc;mıya çalışacaktır: ya Yu -
ıoslavya tarafında (ve işte 
lnrvat meselesi burada ortaya 
c;ıkar), yahut da petrol yolun
da Macaristan ve Romanya ta
rafında. 1talyı'yı daha iyi ken
dine baglamak için Akdeniz 
meselesini onun tarafından or
taya koydurmıya çahsacağı da 
beklenebilir. Bu faraziyeler bi
ze müskül gÜnlerin yaklaştı~ı
nı düsündünnektedir. Ne de 
olsa Polonya'nın bu arada vü
cuda cetirdiiH baraj, bütun 
dünvada tesirini ıtösterecektir. 
İmdi. totaliter devletler ne 
maflubivetleri, ne de hatti a -
kametleri gcize alabilirler Bu 
bakımdan. nazik rejimlerdir. 

Mihverden 

askeri iHif aka 
Kont Ciano ile Ribben -

trop'un Millno'da ne konut 
tukları malfim değildir. Zi
ra, totaliter rejimler sırla -
nnı gizlemesini biliyorlar. 
Bununla beraber, ıurasında 
hiç JÜphe yok ki, Almanya
nın talebi üzerine "Mih -
ftr" in "siyasi ve askeri bir 
ittifaka., tahviline karar ve• 
rilmiştir. 

Denebilir ki, bu karar e • 
aasta hiç bir şey değiştirmi 
yor. Çünkü epey zamandan
beri alınanlarla italya ara -
ıındaki askeri temaslar 
mümkün olabildiği kadar 
ııkıdır. Hatti her italyan 
erkinıharbi;yesinde a man 
%&bitleri vardır. 

Almanya, İtalya'nın aı -
keri iktidarı üzerine el koy
duktan sonra onun siyui 
istiklaline de el ko~k. 
yani 1talya'nın siyasetini 
dar tehditler altına almak 
istedi. Bununla beraber 
Milino görüşmesinde ftal -
ya Ahnanya'ya bazı prtlar 

içimizdeki ıeytan 
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Yatikanın teıebbüsü 
Bir tarafta silahlanma yarışı, diğer tarafta 

~iyaset yarışı var. Prens Pol Roma'ya vardı, Po -
temkin Varşova'ya gitti, lsveç, Norveç ve Danimarka 
ve Finlandiya'nm hariciye bakanları Stokholm'da top
landılar, mareşal Göring ltalya'dan geldi, lspanya'ya 
gitti. 

Bunlar böyle iken Vatıkan bir teşebbüste bulundu : 
•yeryüzünde yaşıyan iyi niyet sahibi insanlar için 
•ulh .. teşebbüsü, Vatikan ''kalplere sondaj" yapmak is
tiyor. Kendi arazisi dahilinde bir beşler konferansı 
•teşkil etmek" istedi. 

Vatıkan'da böyle bir konferans toplanırsa ne gibi 
meseleler konuşulacak? Tabii hudut tashihi meselesi 
yar. Çünkü "duymamış" devletlere yiyecek bir şey ver
mek lazım geldiği bahsedilip duruyor. 

iki şey olacak. Birisi: ya konferans suya düşecek ve 
bu son kurtuluş vasıtası da gittikten sonra ne olacaksa 
olacak .... 

Yahut da i<onferans "muvaffak., olacak, fakat yeni 
yeni şeyler terketmek bahasına ..... 

Yalnız, böyle bir konferansın uzun müddet ve ıtına 

ile sağlam/anması Jaumdır. Fakat bu seferki konfe -
ransı "Münihleştirmemeli" Münih konferansı ne kadar 
tlmit vermiş, Çemberleyn ne kadar çok çalışmıştı. Hal
buki bu konferans milletler arası işbirliğinin sonu ol
du. 

Vatikan konferansı "projesı"' ile doğrudan doğruya 
alakadar olanlar ne düşünüyor ? 

Konferans haberi Varşova'da heyecansız karşılan -
dı. 

Diğer taraftan Vatikan konferansının meseleleri 
halletme zamanı olmadığı ve Papa'nın ruhani rolün -
den çıktığı söyleniyor. Bununla beraber Papa'nın te -
ş~bbüsü her tarafta memnunluk uyandırdı. Yalnız, 

bu te§ebbüsün inkişaf ve tahakkuk etmesini istiyor -
lar. 

PARtS. sotR 
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ileri sürmüş gibi görünü -
yor. 

Almanya, bir çok defalar, 
hatta en vahim ahvalde da
hi, ltalya'yı emrivakilerle.· 
karşılaştırdı. "Mihver" den 
endiıe bile etmedi. 1938 
ınartt~ il~~}" 

hak ederek İtalya'ya, "olup 
bitti!,. dedi. 

Eylül ayında, çekoslovak 
buhranında Hitler Musoli • 
ni'nin elinden tuttu. (Buna 
bnaa.t getirmek için o za -
man Musolini tarafından 
söylenen nutku okumak 
klfidir.) Nihayet 1939 mar
tında Bohemya'ya sühulet
le darbe indirdi. Almanya 
böyle hareket ederken Mu
aolini Münih'te kendisini 
"Sulhun hakemi" diye ileri 
sürmüş, Almanya ile ltat -
ya arasında Viyana proto -
kolü kararlaıtırılmıştı. İ -
talya. Almanya'ya cevap o
larak ve ona haber verme -
den Arnavutluğa asker çı -
kardı ve Almanya'yı bir 
"olup bitti" ile karşılaıtır
dı. 

Musolini, Almanya ile as 
keri ve siyasi "kati bir itti
fak,, yapabilmek için her 
iki memleketin istikbaldeki 

siyasetlerinin müşterek ol
masını ve tatbikat kayıtla -
rında durulmasını istemiş -
tir. Yeni protokolün tahrir 
ve imzası bir ay geriye atıl
mıştır. 

Bir taraftan Almanya İ • 
... , ., •• •• • ..u... •• 
nefes aldım" diye övünü • 
yor. Diğer taraftan İtalya, 
bilakis mihverin "siyasi is
tikametini elime aldım. 

Bundan St· nra mihver ken
di menfaa'.Jer!me göre kul
lanırım, diye de düşünü -
yor. 

Sonra. üzerinde durula -
cak bir ıey daha var. ltal -
ya'da İtalyan - alman askeri 
ittifakından olabildiği ka -
dar bo9nutsuzluk var. Bunu 
her şey isbat eder. Gün geç 
miyor ki, İtalyanlar bize ge 
lip "Ah f bizi niçin bu adam
ların kucağına attınız?,. di
ye şikayet ve tazallüm et -
mesinlerf 

Sanki bir hükümet, iste -
mediğinin kucağına başka
larının hatası yüzünden 
.. atılmıf, •. İtalyan efkarının 
hoşnutsuzluğunu göster -
memek için, fqist hüküme -
ti bu haberi en sulhçu be -
yannamelerle örtüyor. 

'- fefrika No: 45=1'azan: Sabahattin ALI 
Biz burada maksatsız :ratamağı ve bot be1inle do
latmaiı tatlı bir ıaet1ale haline getirmek rohmu 
ketfetmitiz .•. Hepımizi latanbul'a bağlayan sadece 
bu ... Burada insan kafaamı zerre kadar itletmeden, 
mütefekkir bir kunse oldujıana inanmak ve buna 
baıkalannı da i ndırmak imkanma malik .•. Bu 
tehrin ve buradaki muhitlerin dayanılmaz cazibe-

teriyordu. Ciddi meselelerden bahse kalkıf&Dlarm 
derhal alakuızlık, hatta alayla kartılatarak aua • 
aıaia mecbur olduklan bu içki toplantılarında hiç 
kimsenin dert dökmesine imkan olmadığım biliyor• 
du. Herkesin iyi ve samimi bir niyetle baıladığı mu· 
bakkaldı. Fakat kaf alarm doğru dürüst iti emeğe a
htmamasından doian bir tatkmlık ve bir fikir iti • 
mataızlıiı her münakatayı, her mükalemeyi derhal 
10yauzla9tınyordu. Bir 19yler düıünmek ve diifün
düklerini biribirlerine söylemek arzuaunu muhak
bk ki samimi olarak ve tiddetle hiaaeden bu senç
ler, her teYe rağmen ümitlerini kaybetmiyorlar ve: 
•ea aktam töyle bir oturup konutalım!" derken, 
Mnki bu konuımanm mütekabil bir hll'laıma ve 
•üçük diifürmeden batka bir feY olmıyacaiım bil· 
aıez ıöriinüyorlardı. 

•• itte bundan ibaret!···" 
dütün bu doıru dütüncelerine raimen Omer de 

kendini bir türlu bu muhitlerden ayıramıyordu. 
J::vlenmeden evel bile, bir kaç arkadaıiyle basık ta
yanJı bir meyh-ede içki içerken, diifünmeie bat
ıar ve anason kokulu aiızlardan mühim bir eda ile 
~ıkan nükteleri e hikmetleri yeniz, gayesiz ve lü
zumıuz bulurdu. Arkadaılarmı hiç bir zaman son 
haddine kadar aevmemit, hele asla takdir etmemİf
ti. Buna rağmen b r çok ıünler bu meyhane alem • 
)erini, bu saçma aapan konufmalan tahassürle ha
brhyor, tekrar toplanıp oturmak için adeta uvzi bir 
ihtiyaç duyuyordu. 

Macide'yle bi leıtiklerinin haftasmdan itibaren 
bu istek, içinde yeniden belirmete batlamııtı. Dai
rede memurlara, müdüre, nüfuzlu akrabasına, aaç
ma sapan kayıt muamelelerine veya veznedarın ha· 
ime içerlediii zaman, kansmm yanma aidip dert 
Janmak arzusunun yanında bir de bu 11üç bet arka
dat toplanıp içimizi döksek" temennisi kendini söa-

Omer'in böyle toplantıları özlemeainin bir ae • 
bebi daha Yardı: dairede eskisi gibi lakayıt dura· 
madığım; kaf uuu, batkalannda ıörüp de aülünç 
bulduğu, ekmek parası diifüncelerinin doldurdufu
aa, bir çok hüriyetlerini tahdit etmeie mecbur kal
dıimı biaaettikçe iptidai bir isyan hiaai duyuyor ve: 
"Hayli', ben keyfimin iatecliiini yapmakta daima 
,..beatim ! " Diye kendini kandırabilmek için vesi-

•••• arıyordu. 
Bir aktam üstü iki üç arkadqmm oturdufunu 

cörüp tesadüfen uiradıiı bir birahanede ıeç vakte 
kadar kalmasmm sebebi, o kalkmak İstedikçe ço
cuklardan bir kaçmm birden: 

961arar etmeyin! •• Gitsin, kandan dayak yer aon· 
ra!" diye aoiuk takalar yapmalan olmu9tu. 

Omer bu nevi sözlerin salakça olduğunu bilse 
hile, tahlil edemediği bir taknn hislerin tesiriyle, 
onlara ehemiyet veriyor, hatta çok kere hareketle· 

Faşist hükümeti bütün i
talyanların arzularına ce • 
vap vermesini biliyor. Fa -
tist zimamdarları gene bi • 
liyorlar ki İtalya'da hiç 
kimse harp için "Taze" ve 
.. Haheşkar" değildir. 

Biz sulhu, bütün kalbi • 
mizle arzu ediyoruz. Yeter 
ki herkes komşusuna ve 
komşusunun malına hür -
met etsin. 

Biz böyleyiz. İngiltere i
le Lehistan da böyledir. 

Figaro 

Kudüs Müftüsü 

ve Almanlar 
Kudüs'ten Deyli Herald 

gazetesine bildiriliyor : 
Kudüs müftüsünün yeğe

ni doktor Davud Hüseyni 
ile kardeşi Cemal'in Berut
tan tayyare ile gizlice Al -
manya'ya hareket etmeleri 
Suriye'de büyük bir alaka 
ve heyecan uyandırmıştır. 

Davud Hüseyni ile Ce -
mal, Almanya ile bir takım 
telgraf ve telefon muhabe -
resin de bulunduktan son -
ra yola çıkmışlardır. 

Müftünün Berlin'de Nazi 
mahfilleriyle sıkı temasta 
bulunan ajanları, kendisine 
Almanya'nın yeni Filistin 
ıiyaseti hakkında tenvir et· 
mek üzere gizlice Berlin'e 
gelmesi lüzumunu bildir -
mişlerdi. 

Bertin üniversitesinden 
mezun bir dişçi olan doktor 
Hüseyni Filistin'deki son 
tedhiş harekatına yardım 

ve bu bölgelerde propagan
da için 60.000 İngiliz lirası 
harcamıştır. 

Yahudi politikacıları, 

müstakil bir arap hükümeti 
kurulmasına şiddetle muha 
lif tirler. 

İngilizlerle işbirliği ya -
pan yahudi PQlitikacıları 
aa tefüfıtlere uğruyorlar. 

Faydasız ve 

tehlikesiz şey ... 

Almanya, İtalya tarafın· 
dan desteklenerek yapmış 
olduğu teahhüt mukavele -
lerini durmadan yırtıyor 
ve iıtihasını kapatmak için 
%Ora baıvuruyor. Bu şart -
tar dahilinde, Almanya su 
götürmez tevaffuk gayele -
rinden vaz geçmiyecek ve 
normal milletler arası müna 
sebetleriyle faydalanmıya • 
cak olursa, yaptığı bu iş 

ona hiç bir fayda vermiye -
ceği gibi, tehlikelidir de. 

ıey yapılmıyacaktır; halbu
ki böyle bir konferansta Al· 
eıanya'dan yaptıklarının te
lafisini istemek lazımdır. 

Fransa, gerek Avrupa'da
lı:i gerekse deniz aşırı yer -
?erdeki topraklarına taal -
Hlk eden bütün istekleri 
reddettiğini bildirdiği için 
ltalya'nın arzularını bir 
milletler arası toplantısın -
da tekrar etmesini istemez. 

Böyle söylemekle Vati -
kan'a hürmette kusur etmiş 
o1mıyalım. Papa faydalı bir 
surette hareket ederse bir 
Cj•)k şeyler kazanacaktır. 

]ournal des Debat.<> 

inhidam 
Bize evelce, Franko hü -

kümetini tanımak suretiy -
le Franko'yu kendimize çe
vireceğimizi ve onun dik • 
tatörlerden ayrılacağını 

söylemişlerdi: Halbuki şim 
di Franko olabildiği kadar 
mihvere muti ve o derece 
bize asi r 

Bize evelce, Franko ile 
nazik münasebetler tesis e
dersek İspanya'yı istila et
miş olan italyan ve alman 
askerlerinin memleketleri -
ne döneceklerini söylemiş -
1erdi: halbuki bu askerler 
hala lspanya'da duruyor, 
memleketlerine dönmedi -
ler, ve dönmiyeceğe de ben
ziyorlar. 

Bize evelce, Franko'nun 
üzerine hücum edersek bil -
yük istifadeler elde edece
gimizi söylemişlerdi. Berar 

Yardana anlaımasiyle 
Franko'ya büyük bir mal -
zeme stoku teslim edildi; 
Şimdi Göring bu harp mal -
ıemelerini Valensiya'da bi
ze karşı istimal edilmek ü -
zere teşkilat yapıyor. 

Bu muahedeleri imzalı -
Yanlar ,!tdmnu t.ft•vin ,.~" 
Ier ne Aadar magrur olsa 
yeridir! Memleketimizi gü
lünç bir hale düşürdüler. 
Mihverin arzu ettiği cürüm 
ortaklığını reva gördüler. 

Le Populaire --------------------------------s ---------------

17. 5. 19 

RADYO ) 
TORKIYE 

Radyo Difüzyon Poıtalan 
TÜRKİYE Radyosu. 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUGU 

1648 m. 1112 Kcs./120 
T. A. O. 

19.74 m. 151ctS Kcı./ 20 
1'. A.P. 

Sl.70 m. ~s Kes./ 20 

ANKARA 

Kw. 

Kw. 

Kw. 

ÇARŞAMBA: 17.5.1939 
12.30 Prouam. 
12.3S Türk müziği 1 - Udi Eş

t'ef'in huzzam peşrevi. 2 -
Ahmet lrsoy'un hüzzam şar
kı: (Hatırında kalsın). 3 -
Rakımın hüzzam şarkı: (Aş
kın bana bir gizli elem). 4 -
Faiz Kapancının şarkı: (Se
ni gordü o şafak saçlara.) S 
- Şükrü Şenozanın mahur 
ıarkı: (Bu sevda ne tatlı). 6 
- Hicaz türkü: (Bağa girdim 
üzüme). 7 • Halk türküsü: 
(Şu daıtları delmeli gcinlü 
eğlemeli). 

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

13.lS • 14 Müzik (riyaseti cüm
hur bandosu - şef: İhsan 
Künçer) 1 - J. Bouchel -
Marş. 2 • ]. Lavrovici - Tu
na dalgaları. 3 • Rossini -
Guillaume Teli Uvertürü. 4 -
E. Grieıt - Peer Günt I. ci 
suitiııinden No. l, 2 ,3, 4. 

18.30 Program 
18.35 Mü7.ik (Virtüozlar • Pi.) 
19.00 Konuşma. 
19.IS Türk müziği (Fasıl he -

yeti). 
20.00 Memleket saat ayarı, a -

Janı vı meteoroloji haberle
ri. 

20.lS Türk müziıii ı - Uşşak 
pesrevi. 2 • Arif beyin uı;şak 
earkr: <Meyhane mi bu bez. 
mi). Rakımın uşşak flrkı: 
(Bana hic; yakışmıyor boyle) 
' - Rakımın uı;şak sarkı: 
(Silmem bir gün hayalim -
den) S- Cevdet Çağla: keman 
taksimi. 6 • Udi Zekinin us-
15ak sarkı: (Bir gün gelecek
sin diye.) 7 - Halk türküsü: 
(Karam). 8 - Mahur şarkı: 
(Hali kanayan kalbimi aşk 
ateşi). 9 • Rakımın hicazkar 

kadar). 
tı.oo Konu!lma. (Haftalık pos

ta kutusu). 

21.IS Esham, tahvilat, ka 
yo - nukut ve ziraat bo 
(fiyat). 

21.2S Neşeli plaklar - R. 
21.30 Muzik (küçuk orkest 

şef: Necip Aşkın) 1 - He 
Reinfeld - Eve gel yavrıı 
2 - Mainzer - Diıgun tör 
3 - Kützlader - Haydi b 
bir hava daha çal. 4 • 
Strauss - Polka. S - ]. Stra 
- Bizde vals. 6 • Bareuer -
talyan şarkısı. 7 • Leopol 
Çigan oyunları. 

22.00 Mıizik (melodiler - Pi 
23.00.Son ajans haberleri 

yarınki program . 
23.lS • 24 Müzik (cazban 
Pi.). 

AVRUPA 
OPERA VE OPERETLE 

18 London - Recyonal 
19.30 Budapeşte - 20. 
Frankfurt - 20.45 Sofya. 

ORKESTRA KONSERLEi 
VE SENFONİK KONSE 
LER : 19.3S Kopenhas 
20.15 Beromünater, Droytv 
- 20.30 Brüksel - 21 Be 
lin, Laypzis - 21.15 Kope 
hag, Stokholm - 21.30 Brü 
sel - 22.35 Hamburs. 

ODA MUSİKİSİ: ıs.ıs Doy 
land Zender - 1S.2S Ham 
burg - 17 Beromünster ~ 
20.lS Breslav - 22.20 Doy 
land Zender - 22.30 Frank 
furt - 22.3S Kolonya. 

SOLO KONSERLERİ : 14.1 
Frankfurt - 15.30 Laypzi 
- 16 Miınih - 16.30 Stok 
holm - 18.30 Laypzir. Viya 
na -18.30 Doyçland Zend 
- 21 Varşova 

NEFESLi SAZLAR (Marı v 
ı.): 12 Kolonya, Laypzic. 

ORG KONSERLERİ VE KO 
ROLAR : 15 Berlin - 19.l~ 
Doyçland Zender - 21 Romı 

HAFİF MÜZiK : 17.10 Mü 
nih - 18 Hamburg - 1. 
Laypzig - 19.lS Kolonya -
20.lS Königsbers - 21 Sarb 
ruk - 22.20 Miınih - 22 .. 3G 
Viyana - 23 Doyçland Zen• 
der - 23.20 Hamburc. 

HALK MUSİKİSİ: 18 Breı • 
lav - 20.lS Viyana - 20.30 
Kolonya - 22.20 Danzir 
Laypzig. 

DANS MÜZİÔİ: 21.55 Drovt· 
vic - 22 Sottenı - 22.5 Lem 
berg - 22.lS Stokholm 
22.30 Breslav - 22.40 Kö • 
nigsberg, Brüksel - 22.4~ 
Droytvic;, Liyon - 23 Flo -
ransa, Lüksemburg, Milin~ 
- 23.S London - Recyonal -
23.lS Stokholm - 23.30 Lan
don • Recyonal. ~ 

sarkı: (Bekledim ti fecre 

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

- . 
Romanyan'ın milli bayramında yapılan geçit resmimJe 

motörlü toplar ------z: -----------------------------------------Bir konferans toplana -
rak uzlaşma çaresi araştır • 
mak lazımdır. Fakat böyle 
bir konferans toplanırsa, 

Almanya'ya yeni yeni imti
yazlar vermekten baıka bir 

---- -Romanya'nın milli bayramında Kıra/ Karo/ merasimle bir alaya sancak ver- E 
miştir. Yukardaki resimde Kıra/ Karol'ü sancak verme : ------

rini bunlara ıöre tayin etmeie mecbur kalıyordu. • 
16 

Parasızlık asıl en korkunç çehresiyle ay batın
da kendini aöaterdi. Daireden aldığı maat, ev kira
aiyle Macide'nin muhakkak lazımdır dediii bir iki 
takım yatak ve yorsan çartafının bedeli çıkmca. 
bir hafta bile dayanmıyacak derecede azalmıf, em• 
salaiz bir tasarrufla on ıün kadar idare ettikten 
aonra uçup gitmifti ••• 

Omer yolda tesadüf ettiii insanlara, dairedeki 
masa komtulanna, tamdık, tanımadık her insana: 
"içinizde benim halimi anlayıp yardım edebilecek 
yok mu?" demek iatiyen sözlerle bakıyordu. im
kansızlık Ye sıkıntı arttıkça daha vahti çallflDaia 
batlıyan kafası en olmıyan planlar kurmak, en ma· 
nuız arzularla tututmak husıuunda emsalsiz bir 
kabiliyet gösteriyordu. Önünde ıiden titman ve iyi 
giyinmif birini yakaamdan tutarakı 

"Yanınızda ne kadar paranız varsa bana ve • 
rin! ••• Ben hırsız ve haydut delilim ••• Fakat paraya 
muhtacım ..• Zorla deiil, halime acıyarak verin 7" 

Demek istiyor, sonra bunun ilk defa sözüne ıö
ründüiü gibi yeni ve hot bir feY olmayıp sadece di
lencilik olduiunu, yeıane yeniliiin herifi yakaam
dan yakalamaktan ibaret bulunduiunu ve bunun 
da ula muvaff akiyete yardım edecek bir hususiyet 
ıöatermediiini itiraf ediyordu. 

Her camekanda gördüiü, yüzlerce defa ıördü
iü ve ula sahip olmak iatemediii türlü türlü müna
sebetsiz e9ya gözlerinin önünde bir hayat ihtiyaa 
kadar ehemiyet alıyor ve ıenç adamın avuçlanm 
1eia ve ihtirasla sdunasma sebep oluyordu. 

Sazan bir vapur acentumm camek&nmclald 

töreninde görüyorsunuz. 

model gemiyi istiyor ve kendi kendine: "Param ol· 
aa derhal bunu alırım!" diyordu. Gözleri her feye: 
saray lokmaamdan hasır ıapkalara, rakı titelerin· 
den gümüt tabakalara kadar her 19ye dayanılmaz 
bir hasretle takılıyordu. Bir seyyar fıstıkçınm ya• 
nmdan geçerken parmaklan tablaya doiru ıitmek 
iıtiyor ve o kendine, terler içine batarak hakim ola• 
biliyordu. 

Bir aktam üzeri eve selirken Beyoilu'nun ini • 
yük mağazalarından birinde ucuz satıf yapıldığını 
ve büyük bir kalabalığın biribirini İterek içeri girip 
çıktığını gördü. Y anmda on kuruıtan baıka paruı 
olmadığı için bir fey alacak deiilcli •• Y almz, paraaa 
olanlarm emrine arzedilen bu efyayı yakından ıör
mek, müfterileri hayretle seyretmek istiyordu. E • 
linde satın almak imkim bulunduğu zamanlar aa
la duymadığı bu arzuya mukavemet edemedi. Dar 
kapıda fİ!m&n kadm vücutlarının arasma sıkıtarak 
ııçeri gireli. 

Adam akıllı yaz baılanut olduğu için herkes 
terlemitti. incecik ipekli elbiseler giymif olan ka • 
.Jınlann koltuk altlarından, piımekte olan külbas
tı kokusunu andıran aiır ve ezgin bir hava yayılı· 
)'ordu. Hepsinin yüzünde ciddi bir teceuüs if adeai 
vardı. Bir çoklarınm yanında giden ve mendilleriy
le yüzlerinin terini ailen erkekler daha hafif fak at 
rlaha keskin bir koku ne9rediyorlar, fena halde aı
~ddıklarma aaklamaia lüzum ıörmeden, kanları· 
9Wl ters cevaplar veriyorlardL 

Omer aiır aiır, her tarafa bakarak, her teYİ J&• 
1rmdan ıörmek iatiyerek ilerledi. Korkunç derece
de süslenmiı olan satıcı kızlar insanın sözünün içi· 
De 1alancı bir alaka ile bakıyorlar ve önlerinden 

(Sona .,,,,. ) 

-----
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Burun ve zekô 
, Burunun büyüklüğiyle zekanın 1 her biri bir narın yarısına benziyen 
Clereceai araarnda münasebet bulun· güzelin bumu kule kadar yüksek ol· 
duiu me1eleai pek eski zamanle.r • I duğu tarif edilmesi - pek mübala· 
danberi bir çok kimaeleri dütündür- ğah olmakla beraber - büyük bur· 
ınüttür. nun ne derecede makbul olduğunu 
Vakıa hayvanlar silsilesinde bu • gösterir. 

runun tekli tetkik edilince görülür Eski yunanlıların me§hur filozof • 
ki, memeli hayvanlann hepsinde, tarından da hepı;İ büyük burunlu ol· 
ınaymuna kadar, burun yüksek de· duklan rivayet edilir. Yalnız Sok -
iil ıeniı ve yayvandır. Yalnız may- rat filo~ofun yassı burunlu olduğu 
~unun .bumunda y.ükseklikle geni§- methurdur. Onun da, karısından 
lık aynı derecededıt. Maymun hay· pek çok hakaret görecek kadar ses
vanlann en zekisi olduğuna &'Öre, siz olmasını burnun yaaaı olmaama 
bu da burunun büyük olmasının ze • hamlederler. Eflatun ile Aristo ken
ka ile münasebetini göaterir. dileri en büyük burunlu adamlar-

Medeni insanın burnu geniı ol • dan olmakla tanınmıf oldukları gi • 
maktan ziyade yüksektir. Fakat İp· bi ikisi de büyük burunun ehemiye· 
tidai halde kalmı§ olan insanlarda tinden eserlerinde bahsetmi,lerdir. 
burun yükıek değil, genit ve yasar Eski romahlar arasında da buru • 
olur. Hepimizin gördüğümüz zenci· nun büyüklüğü zekaya ölçü olarak 
lerin burunlarını tarife hacet yok. sayıldığından birinden bahsederek 
Medeni insanların arasına karıımıı budala diyecekleri yerde burnu yok, 
olan zenciler basık burunlu olmakla derlermiı. 
beraber zeka bakımından ilerleseler Daha yeni zamanlarda da, hangi 
de, Afrika'da basık burunlar zenci- meslekte olursa olaun, yükselmif, 
lerden maymunlardan daha az zeki ıöhret almıt büyük adamlar arasın
eseri gösterenler çok bulunduğunu da burunlarının büyüklüğü ile met· 
oraları gezmiı olan seyahlar riva - hur olanlar çoktur. Eski osmanlı pa· 
Y•t ederler. Bu zamanda medeniyet· ditahlarının arasında Fatih ile, Ya· 
te en geri kalmıt olan Avuıturalya vuz Selim'in ve Kanuni Süleyman'ın 
yerlilerinin de burunları pek küçük büyük burunları meıhurdur. lt:inci 
olduiu bilinir. Abdülhamid'in yüzünde de en ziya-

Zencileri ve Avusturalya yerlileri- de göze çarpan tarafı burnunun bü
ni ken~iA hallerine bırakarak, bizim üyklüğü idi. Onun da pek zeki oldu
medenı alemdeki İnsanların burun. iunu Taymis ıazeteıinin meıhur 
ları da tetkik edilince, yeni doğan muhabiri Dö Blov'iç yazmı§h ... 
çocuğun mini mini burunla dünyaya Burun ile zeka arasında münase
seldiği göze çarpar. Ondan dolayı bet meselesinde, zihni karııtıran bir 
da küçük çocuk nezle olunca pek zİ· nokta vardır: büyük burun kadın • 
Yade zahmet çeker. Çocuk büyüyüp larda neden az olur? Bunun sebebi· 
zekaaı ilerledikçe bumu da büyür. ni Lambrozo'dan sorarsanız, kadın
Cerçi yeni doğan çocukta uzuvların lardan dahi çıkmamıthr da ondan, 
hepıi küçük oluraa da vücutla burun der, delili de ıudur: piyano icat e
araaındaki küçüklük nispeti, baıka dildiğindenberi piyano çalan bir er· 
Uzuvların küçüklüğü nispetinden keğe karıılılk yüz kadın bulunduğu 
dah.a zi~adedir. Hele erkek çoruğun halde ıimdiye kadar kadınlardan 
~enı dogduğu zaman burnu ile iki bir tane meıhur kompozitör çıkma· 
Ü~ •.~ne sonraki bumu arasındaki mııtır .• itin aksiliğine bakınız ki 
b~yuk farkı görmemek kabil değil- methur kompozitörlerin hemen hep· 
dır. si de büyük burunlariyle de meıhur 

Medeni İnsanlar arasında da ze · olmuılardır. 
kalannın ileri derecede olduiunu is- Bu da tabiatin ince bir heaabı ol
:at etıniı, ,yükselmit olan büyük a- sa gerek. Çünkü büyük bürün zeki· 

amlardan pek çoğunun büyük bu- nın çokluğuna delil olaa bile, kadın· 
tunlu olduklanna da her zaman dik· larda hiç bir Yakıt süzellik alameti 
kat edilmiıtir. Eski samanda lran'· sayılmamııtı. Nitekim, edebiyatta 
da büyük adamların büyük burunlu töhret kazanmıt kadınlardan bazı • 
3Im.aaı tl\b.ii ırörüldüğünden hüküm· hmnın burunları büyük olduğu bal-
ar ÇocUkfarının urunlarını elle çe- de meihur &'Üzeller araaına gireme • 

ke çeke büyütmek üzere lala tayin miılerdir. Meaela meıhur romancı 
edildiiini elbette bilirainiz ... Eaki la- madam Jorj San kocaman burnu ka· 
rail oiullarında, hahamlığa kabul dınlıia yakııtıramadığından erkek 
etmek için iki &Özlerinin araaına tah· gibi &'iyinirmiı, adını bile erkek adı 
tadan bir cetvel tutmak kaideden ol- gibi koymuf. 
dulunu rivayet ederler. Hahamlık İ· Kadının ıüzelliii dehasından üs
çin adamın burnu büyük olmaz da tün olduiu· için, tabiat kadınlara bü
cetvel tahtaaı yüzüne yapıfıraa ha· yük burun vermek istemiyor de
hamhf a kabul edildiği meıhurdur. mek ... 
Zaten Tevrat'da da yanaklarının 

Havai adalar1nda 

ılddelll bir zelzele 
liilo, (Havai) 16 a.a. - Biltiln Ha

vai adalarında dün şiddetli bir zelze
le olınuıtur. ·Hilo'nun evleri hafif ıu
rette haıara uğramııtır. Sarııntı, 20 

saniye ailrmüotUr. Birkaç dakika ıon
ra daha hafif geçen bir zelzele daha 
olmuıtur. 

G.A. 

Lüksemburg hududunda 

Hitler istihkamları 

tefliı ediyor 
Berlin, 16 a.a. - Hitler, dün Lük

semburg hududu civarında kain Ei
fel dağı ve Mozel ovası civarındaki 
iatihkamları tefti§ etmi§tir. Mumai
leyh iatihkamların bütün teferrıaatı 

hakkında malQmat almıg ve muhtelif 
kısımların takviye ve ıılahına faali· 
yetle çalııan işçilerle görüşmüştür. 

Hitler, daimi hudut kıtaları tara
fından yapılan muharebe talimlerini 
ıeyrettikten sonra yeraltı mahfuz 

İskan kanununda 
yapılan değiıiklik 
İskan kanununun 12 ve 23 üncü 

maddelerinin değiştirilmCGi ev 17 inci 
maddesine bağlı tevzii arazi cetveline 
bir fıkra ilavesi hakkında bir kanun 
projesi hazırlanmıştır. Projenin ha
zırlanması mucip sebepler layihasında 
şöyle izah edilmektedir : 

"Uzun senelerdenberi bir numara
lı iskan mıntakasında yaşamı~ bulu
nan ve bu zümreye dahil olan halkın 
toprak tasarrufundan esaslı bir su
rette yerleşmek haklarından mahrum 
kalmaları kendileri için bir istikrar
sızlığı ve devlet için de her bakımdan 
birçok mahzurları d:U bulunmakta
dır. Esasen bu ha1k senelerdenberi bu 
toprak üzerinde çalışmakta ve topra
ğı işletmektedir. Yalnız namlarına 

temlik edilememekte ve mukaddema 
temlik edilmiş olanları veraset yolu 
ile intikalini bile yapamamaktadırlar. 
Bu mıntakadaki halkın toprağa bağ
lanmalarını, müstahsil bir hale gele· 
bilmelerini. hakkıtasarruflarını ve 
binneticc istihkaklarını temin etmek 
maksadiyle bu mıntakalara yerleş
mek maksadiyle gelmiş bulunan top
raksız veya az topraklı çiftçilerin de 
topraklandırılması faydalı görülmüş
tür. Verilen topraklar için hak iddia 
edenlere karşı toprak verilenle bir
likte hazinenin de hasım mevkiine 
girmesi halkın zarardan vikayesini 
temin edecektir. Verilecek toprağın 
miktarının mahallin hususiyet ve 
toprağın verim kabiliyetine göre tes
biti zaruri görülmüştür. 

Projeye göre bir numaralı iskan 
mıntakasında bulunan aşiret efradı 
ile gene bu mıntakanın asıl ahalisin • 
den olan veya herhangi bir suretle 
yerleşmek maksadiyle evelce bu mın
takaya gelmiş bulunan topraksız ve
ya az topraklı çiftçiler, hazineye ait 
topraklardan verilmek suretiyle top· 
rağa bağlandırılacaktır. Verilecek 
topraklar iskan kanununun on yedin
ci maddesine göre verilecektir. Bu 
kanun hükümlerine göre muhacirle
re, mültecilere, göçebelere, naklolu
nanlara ve yerlilere dağıtılan yapı ve 
toprakların temlikine vali ve kayma· 
kamlar saliihiyetli olacaktır. Dağıtı§ 
defter veya kararlarının altı vali ve 
kaymakamlarca tasdik edilmesi tem· 
lik sayılacaktır. Tasdikli defterlerde· 

ki veya kararlardaki miktarlar mute· 
l.Jcı olacaktır. Bu ıı.uıctle temlik edil
miş olan gayrimenkuller hakkında 
vukubulacak iddialarda hasım taraf 
yeni malik ile birlikte hazinedir. 
Temlik tarihinden itibaren üç sene 
geçtikten sonra milstehlikler tara
fından ancak tazminat davası açılabi· 
lecektir. Dava kaybedildiği takdirde 
masarifi muhakeme hazineye yükleti
lecektir. Toprak tevzi cetveline ilave 
edilen fıkra ise şudur : 

"Ancak bu miktar dahilinde top· 
rak verilmesine imkan bulunmıyan 

yerlerle imkan bulunsa bile toprağuı 
verim kabiliyeti fazla olan mahaller· 
de ve mevkilerde yukarıdaki fıkra· 
larda yazılı miktarın mahalli idare he· 
yeti karariyle yarısına kadar öa ve· 
rilmesi caiz olur . ., 

Muvaff akiyetli bir ameliyat 

Cümhurreisliği yaverlerinden B. 
Cahid'e evelki gün Cebeci askeri has· 
tanesinde Operatör Kamil Sokullu 
tarafından bir apandisit ameliyatı ya· 
pılmış ve memnuniyetle haber aldığı· 
mıza göre operasyon büyük muvaffa • 
ki yet le başarılmıştır. Hastanın, umu -
mi ahvali çok iyidir. Bay Cahid'e geç· 
miş olsun der, çabuk şifa dileriz. 

Ekıperlere nazaran zelzelenin mer
kezUıtU faaliyette bulunan dünyanın 
en bUyUk volkanı olan Kilanea'ya 
takriben 20 kilometrelik bb mesafe
dedir. mahalleri, ağır mitralyözler ve tank ~-- Bugün ve bu gece11• .. ıı. 

toplariyle mücehhez zırhlı kubbeleri J 

X Bordo- "L" . 
P ıeutenant - de • Vaı-sseau • arlı" · . 

ıımındeki bil Uk de -
niz tayyaresi, Lizb Y 
rı yoliyle N on ve Aıor adalı· 

evyork'a doğr A l "k 
aJırı bir ıefer u t antı 

yapmak Uzere bu sabah 
saat 7.40 da hareket etmi t• G .

11 , . .d . ş ır. uı au-
:net nın ı aresınde bulu b • .. nan u tay -
yarenın murettebatı, 8 kişidir. 

X Viyana - Anşlus'tanb . h. . . erı ıcret 
eden yahudılerın miktarı t k .b a rı en 
100.000 dir. Avusturya'da daha 80_

000 
yahudl vardır. 

X Budapeşte :- Davis kupası: Yu· 
goslavya, Macarıstan'a 4 - 1 galip el 

. • g 
mı~tır. 

X Par/! - Irak ordusu erkanıhar
biye reisi general Hliseyin Fovez 
Bağdattan Paris'e gclmi§tir. Burad~ 
kısa bir müddet kaldıktan sonra Lon
dra'ya gidecektir. 

X Londra - Hava nazırı Kingıley 
Wood, Avam kamarasında yaptığı be
yanatta Glasgow civarında bir Rolls
Royce tayyare motör fabrikası kuru
lacağını, bu fabrikada on binden faz. 
ı itçi çalı§acağını ve bir seneye ka
Sır da atelyelerin faaliyete geçerek 
ınalata başlıyacaklarını bildirmi§tir. 

ihtiva eden tepelerin dahili tertibatı· 
nı gezmiıtir. 

••• 
Treves, 16 a.a. - Hitler, garp hu-

dutları iıtihkamlarında yaptığı teftiş
lere devam ederek bugün de Sarre 
mıntakasını teftiı etmiştir. 

Yunan - Bulgar hududunda 

hadiseler oldaiğü yalan 
Atina, 16 a.a. - Yunan - Bulgar 

hududunda gilya bir hadise Ôlduğuna 
dair çıkan haberler reamen kati ola· 
rak tekzip edilmekte ve bütün yunan 
hudutları boyunca mutlak bir sükunet 
mevcut olduğu bildirilmektedir. 

İngiliz Hükümdarlanmn 
Kanada seyahati 

Londra, 16 a.a. - İngiltere kıral 
ve kıraliçesini Kanada'ya götürmekte 
olan "Empress Of Australia" avpuru, 
Kanada sularına girmiştir. İngiliz 
hükümdarlarını istikbale gelen Kana· 
da donanmasına mensup iki torpito 
ile Uç deniz tayyaresi gemiye refakat 
eylemektedir. 

ULUS Sinemasında 

2 Film birden 
1 - Türkiyede ilk defa 

AŞK VE 
ŞÖHRET 

"Les hommes Nouveaux., 

Bat rolde: Büyük artist 

HARRY BAUR'un 
şimdiye kadar çevirdiği 

filmlerin en güzeli 

2-KIRKLIK 

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

12,15 ucuz matinesinde 

KIRKLIK KADIN 

Tel. 2193 

Gençlik ve spor bayramı 

19 Mayıs bayramı 
programmı neşrediyoruz 
Ebedi Şef Atatürk'ün türk vatan ve istiklalini kurtarmak üze

re Samaun'a ilk ayak bastıkları gün olan 19 Mayısta şehrimizde 
yapılacak apor ve gençlik bayramı ,enlik programı hazırlanmıf -
tar. Programı aynen yazıyoruz: 

10 - Saat tam (8.30) da okul tale -
besi ve sporcular aşağıdaki tertip da
hilinde Samanpazarından hareket e -
decekler ve Çocuksarayı, Anafartalar 
caddeleri yoliyle Ulus meydanına ge
leceklerdir. Ulus meydanındaki Zafer 
Anıtına alayın önündeki çelenk konu
lacak ve kıtalar abideyi selamlayacak 
lar ve durmadan yürüyüşe devam e -
deceklerdir. Alay Büyük Millet Mec
lisi önünden Akköprü yoliyle Stad· 
yoma gidecektir. 

----·----

'Gün için 
Nizama ve intizama 

dair bir mektup 
\ 

Hususi bir hüviyeti bulunmadığı 
halde bir memleketin bütün mesele· 
lerinde rey sahibi olan ve İngiliz
lerce aokaktaki adam tabiriyle anı· 
lan halktan biri bana "Sarı çizmeli 
Mehmet,, imzasiyle gönderdiği mek
tupta bazı ıikayetlerde bulunuyor. 
Sarı çi~meli Mehmet ağa türkçemiz· 
de o meçhul şahsiyettir ki kendisine 
her fikir atfolunabilir, fakat kim· 
dir ve nerededir, bilinmez. Bu İm· 
zayı kullandığına göre "si:& bana 
değil, fikrime bakınız,, demek iste· 
diği, li.kin mektubunu büabütün 
imzaiız bırakmağı da mua,eret u-

1 - Ebedi Şef Atatürk'ün Türk 
vatan ve istiklalini kurttarmak üzere 
Samsun'dan Anadoluya ayak basma • 
siyle Milli tarihimizin yeni ve mesut 
devrini açan ve Türk Milletinin kur -
tuluşuna, Türkiye Cümhuriyetinin ku 
ruluşuna kutsal bir ha§langıç olan 19 
Mayıs günü Yurdun İstiklal ve istik
bali kendisine emanet edilen Türk 
gençliğinin "Spor ve Gençlik Bayra
mı., dır. Bu büyük bayrama rastlıyan 
19 Mayıs 1939 cuma günü, yurdun her 
yerinde olduğu gibi Ankara'da da bü
yük törenle kutlanacaktır. 

YUrüyüş şu ııra dahilinde 
caktır. 

2 _ 19 Mayıs 1939 cuma günü sa • Birinci grup: 
bahtan itibaren Ankara'daki resmi ve 

sullerine mugayir &'Ördüğü için bu 

huıusi bütün müesseseler, apartman
lar, evler, Parti ve Kurumlar binala· 
rı, mağaza ve dükkanlar, bütün nakil 
vasıtalarının iç ve dışları Türk ve 
Parti bayrakları, kırmızı beyaz kor · 
delalar ve defne dallariyle süslene • 
cek, mağazalar vitrinlerini bu bü
yük bayramın manasını tebarüz etti -
recek şekilde tertip ve tanzim edecek-

yapıla • suretle hareket ettiği anla,ılan mu
habirimin arzusunu yerine getire· 
rek §ikayetinden bahsedeceğimı 
sinema, atadyom, postane, Tapur, 
tren giıelerinde sıramızı beklesni
yoruz. Halbuki, bütün medeni 

1 - Sekizinci Tüm Bandosu. 
2 - Çelenk kıtaıı. 
3 - Bayrak kıtası. 
e 

l kinci grup: 

• memleketlerde böyle yerlere sonra 
gelen önce gelmit olanm arkasına 

ı - Muhafız Alayı Bandosu. 
2 - Kız orta, lise ve meslek okul

ları talebesi. 

lerdir. , Üçüncü grup: 
17 ve 18 Mayıs 1939 günlerinde bil- ı _ Müstakil Jandarma Taburu 

tün okullarda tedrisat bu önemli gü • Bandosu. 

geçer, kuyruk te§kil eder ve bu su· 
retle hem nizam ve intizamı bozma· 
mıf, hem de itini zahmetsizce gÖr· 
müı olur. Muhabirimin batbca tika· 
yeti İ§te bu ve biz muharrrirlerin de 
bundan sık sık bahıetmeyitimizdir. 
Kalabalık yerlerde sıraya riayet et• 
mediğimizden ıikayette kariim el

nün hususiyeti mevzuu etrafında ce • 2 - Erkek orta lise ve meslek 
rcyan edecek, talebeye bu günün, kulları talebesi. ' 

O· bette haklı, fakat diğer cihetten 

Spor ve Gençlik Bayramı olarak ~a - .. .. .. 
bul edilmesi sebepleri, beden terbıye- Dorduncu grup: 
si ve sporun lüzum ve ehemiyeti, 19 1 - Harp okulu Bandosu. 
Mayıs gününün manası Ye 0 günün 2 - Yüksek okullar talebesi. 
inkilabımızdaki büyük değeri izah o-
lunacaktır. 18 Mayıs 1939 akşamından Beıinci grup: 
itibaren de ıehirde tenvirat yapıla -
caktır. 

3 - Ankara Belediyesince hazırla
nan dövizlerle Stadyom ve Ankara'
daki büyük caddeler, meydanlar süs -
lenecektir. 

4 - Atattirk'ün 19 Mayıs 1919 da 
Samsun'da karaya çıktığı saat yedide 
yirmi bir pare top atılaca~ ve f~~r.~ka
lar, lokomotifler, otomobıller dutluk -
terini, kornelerini, bir dakika çalarak 
bu tarihi anı Ebedi Şefin ve onun em 
rinde Milli Şeref ve istiklal için aziz 
canlarını seve seve feda eden ~ehitle
rimizin kahraman hatıralarını anacak 
lar ve bu anda herkes olduğu yerde 
durarak ihtiram vaziyeti alacaklardır. 

5 - Türk Hava Kurumunun Türk 
ku§U teıkilatına bağlı tayyareler saat 
7 de havada ve ıehrin üstünde bulun
mak ilzere cevelinlar yapacaklar ve bu 
büyük günün manasını tebarüz etti -
ren vecizeleri havi matbu kağıtları a
tacaklardır. Okulların ve ıpor kulilp
lcrinin §ehir dahilinde yürüyü~ yapa
cakları ıaat (8.30) dan (10) a kadar 
ve öğleden onra tayyareler havada 
muhtelif gösteriler yapacaklardır. 

6 - 19 Mayıs 1939 cuma günü An • 
kara Stadyomunda büyük mikyasta 
Gençlik ve Spor gösterileri yapılacak 
ve bu gösterilere a§ağıdaki adları ya· 
zıh orta ve meslek okullariyle yük • 
sek okulların talebeleri ve Beden Ter 
biyesi genel direktörlüğil Ankara böl
gesine bağlı spor kulüpleri iştirak e
deceklerdir. 

A - Kız orta, lise ve meılek okul • 
lan talebeleri. 

B - Erkek orta, lise ve meslek O· 

kulları talebeleri. 
C - Harp okulu, Gazi Terbiye Enı 

titüsü, Ziraat Enıtitilıü, Siyasal Bil· 
giler okulu, Dil Tarih, Coğrafya Fa· 
killteıi, Konservatuvar talebeleri. 

D - Beden Terbiyesi genel direk • 
törlüğü Ankara bölgesine bağlı spor 
kulüpleri. 

7 - Törene iştirak edecek bando ve 
muzikalar şunlardır: 

A - Cümhur Bakanlığı Bandosu. 
B - Sekizinci Tüm Bandosu. 
C - Harp Okulu Bandosu. 
D - Muhafız Alayı Bandosu. 
E - Müstakil Jandarma Taburu 

Bandosu. 
F - Ankaragücü spor kulübü ban· 

dosu. 
Cümhur Başkanlığı bandosu şehir 

içindeki yUrilyüıe iştirak etmiyecek· 
yalnız Stadyomdaki geçit resmi ve iı
tiklSI martının ve diğer martların söy 
lenmeıi bu bandonun ittirakiyle ola
caktır. Şehir dahilindeki yürüyilf di • 
ğer bandoların refakatiyle yapılacak -
tır. 

8 - 19 Mayıı cuma gUnü saat (8) 
de törene ittirak edecek okul talebe • 
!eriyle spor kulüpleri ve yukarıda ya 
zıh bandolar Samanpazarında mevcut 
krokiye göre yürüyüşe geçmek Uzere 
yerlerini almış olacaklardır. 

9 - Saat (8,45) de orta, lise meslek 
ve yüksek okullarla spor kulüpleri 
mümessillerinden beş kız ve beş er • 
kekten mürekkep bir heyet tertip ko
mitesinden bir zatın başkanlığında 
Etnoğrafya müzesine giderek Ebedi 
Şef Atatürk'iln muvakkat kabrine bir 

çelenk koyacaklardır. 

1 - AnkaragUcU Bandosu. 
2 - Beden Terbiyeıi genel direk -

törlüğü Ankara bölgesine bağlı spor 
kulüpleri. 

Her grubun arasında yirmişer met
re mesafe bulunacak ve polia alivari 
kıtaları yürUyU§ kolunun aağ ve so -
Junda yer alacaklardır. 

11 - Yürüyüşe iştirik edecek okul 
talebeleriyle, spor kulüplerine bağlı 

gençler muayyen vakitte Satdyomun 
Şeref kulesi arkasındaki dış sahaya 
gelmiş olacaklar ve orada krokideki 
yerlerini almış bulunacaklardır. 

12 - Saat tam (10) da Alay batta 
Cümhur Bakanlığı Bandoıu olduğu 
halde yukarıdaki yürüyüş sırası da -
bilinde Stadyomun ıercf kulesi altın
daki kapıdan Stadyoma girerek pistin 
5ağ tarafını takip ile Şeref TribUnU 
önünde geçit resmini yaptıktan son · 
ra yürüyüşe devam ederek kale direk 
leri arkasından yetil eahaya girecek -
ler bayrak merasimi yapmak üzere 
krokide gösterilen yerlerini alacaklar 
dır. 

13 - Yeşil sahada toplanan talebe 
ve sporcular mlizikanın ittirakiyle hep 
beraber istiklAl marşını aöyliyecekler 
ve bu sırada Şeref kulesine ve Stad· 
yomun diğer serenlerine çekilecek o
lan bayrağımızı selamlayacaklardır. 

14 - İstiklal martı ve bayrak keşi· 
desini müteakip Maarif Vekili Ha • 
san • Ali Yücel tarafından bütün Tür· 
kiye için tören açılış nutku verilecek 
tir. Bunu bir kız talebenin nutku ta· 
kip edecektir. 

ıs - Nutku müteakip erkek talebe· 
nin kumandaıuna memur Beden Eği· 
timi öğretmeninin hitabiyle bütün 
gençlik ve halk "Türk ulusu ve onun 
aziz ve büyük Milli Şefi İsmet İnÖ· 
nü" adına üç defa "Sağ ol., nidasiyle 
şeref tezahürü yapacaklardır. 

16 - Şeref tezahüründen sonra 
Cümhur Baıkanhğı Bandosunun işti· 
rakiyle Ankara Koro heyeti ve bütün 
gençlik (Dağ başını duman almış ... ) 
Marşını söyliyeceklerdir. 

17 - Bu marşı takiben sahada ya!· 
nız kız talebe kalarak hep birlikte ve 
öğretmenlerinin kumandaaında beden 
hareketlerini yapacaklardır. Kız tale· 
beden sonra erkek talebe de öğretmen 
terinin kumandaaında beden hareket· 
terini yapacaklar ve sonra da yüksek 
okullar aşağıda sıra dahilinde beden 
hareketi ve spor gösterileri icra ede· 
ceklerdir. 

A - Harp okulu talebesinin beden 
hareketleri. 

B - Gazi Terbiye Enıtitüsij talebe 
~inin spor gösterileri. 

C - Harp okulu, Siyasal Bilgiler 
okulu, Ziraat enstitüsü talebesinin 
spor gösterileri. 

18 - Okullar beden hareketleri gös 
tcrilerine saat 12.30 a kadar devam e· 
deceklerdir. 12.30 dan 15 e kadar gös· 
terilere faııla verilecek ve ıs den 
16.30 a kadar yüksek okutıann spor 
gösterileri yapılacaktır. Saha 16.30 
dan itibaren beden terbiyesi genel di· 
rektörliiğü Ankara bölgeıi emrine ve· 
rilecektir. 

19 - Yürüyüı, Halkevi ve Ulus 
meydanlariyle sahaya. ıiriı ve çıkıı 
mevcut krokiye göre olacaktır. 

20 - 19 Mayıs 1939 cuma günü 

hak&ızdır; çünkü bu mevzua dair 
gazetelerimizde hayli makale oku· 
muı olduğumu hatırlar ve birkaç 
defa da bizzat Üzerinde durmuı bu
lunduğumu karilerim unutmaınıtlar• 
dır, sanırım. Gitclerde sıra bekle-
mek meselesine gelince; bu belki 
bir hodbinlik eseridir, fakat daha 
çok alııkanhkla alakalıdır, yalnız, 
bu alııkanlık nasıl teeasüs eder? 
Tahmin etmem ki baıka memle
ketlerde de sıra adeti kendiliğin
den tekarrür etmiı olsun. Belediye 
talimatlarıdır ki halkı giıeler önün
de aıra beklemeie icbar etmiı ve 
böylelikle öndekinin tekaddüm bak· 
kına hürmet lüzumuna herkea i· 
nandırılmııtır. Geçenlerde bir aine
ma kapısında nasılsa arasına ka
rı§hğım kalabalıkta ezilmekten 
kendimi eski sporculuğum sayesinde 
kurtardım. Kim kimi itiyordu, tayin 
edilemez? Fakat, çocuklar •e ka
dınlar bağrıııyor ve civardaki polis 
memurlan dahi bunların imdadına 
kotmuyorlardı. Çünkü giıeler ö
nünde itiımek mutattı. Şayet iki kiti 
yol ortasında bu auretle ititaeydi 
aynı memurlar bunları biribirinden 
ayırnıağı vazife bileceklerdi. Çünkü 
bu vaziyette nizamın icabı bu idi. 

Beledi mevzuata bu cihet ilave 
edilmeli midir? Şüphesiz, evet. 

Nasuhi BAYDAR 

Mısır kredi f onsiye 

tahvilleri 
Kahire, 16 a.a. - Yüzde Uç f aizll 

ve ikramiyeli Mısır kredi fonsiye 
tahvillerinin dlinkil çekilil}inde : 

1903 senesi tahvillerinden 661.054 
numara S0.000, 1911 senesi tahville
rinden 257.730 unmara 50.000 frank 
ikrarniye kazanmışlardır. 

Halk Spor ve gençlik tezahürlerini 
görmek üzere Stadyoma davetlidir. 
Stadyoma gelecekler nihayet saat 
9.30 a kadar tribünlerdeki yerlerini 
almıı olmalıdırlar. 

21 - Ankara Radyosu o ~ün tören 
mahallinde esaslı tertibat alacak ve 
töreni bütün tafsilatiyle yurdun her 
tarafına negredecektir. 

22 - 19 Mayıs 1939 cuma günü ak~ 
mı Ankara llalkevi bu günün ylikaek 
manasını tebarüz ettirecek mahiyette 
konferans, spor müsabakaları ve eğ -
lenceler tertip edecektir. 

23 - Beden terbiyesi genel direk
törlüğü Ankara bölgesi ve Ankara o
kullar spor yurdları futbol ve atle • 
tizm birincilerine o gün kupa ve ma· 
dalyalar verilecektir. 

24 - 19 Mayıs 1939 akşamı musiki 
Koro heyeti radyoda milli marşlar ve 
memelekt türküleri söyliyeceklerdir. 
Ankara radyosu spor ve gençlik bay
ramı için ayrıca hususi bir program 
tatbik edecektir. 

25 - Bu programın aliikadar daire
lere gönderilmesi ve gaz;etelerde neş
ri tebliğ mahiyetinde olup resmi da -
ireler ve husust mlieısseseler bu prog
ramı alınca ve gazetelerde okuyunca 
kendilerine düşen ödevleri vaktinde 
yapacaklardır. 

26 - Bu törene ait inzibati tedbir
lerini Emniyet direktörü, merkez ko
mutanı, Jandarma alay komutanı, müs 
takil jandarma taburu komutanı ve 
Çankaya kaymakamı müstereken itti· 
haz ve tatbik ejeceklerdir. 



ULUS 
• 

17. 5. 193:> .-
• Musiki bahisleri : 

Halk musikisJ ve 
neşriyatı 

lsparlanın gül mevsimi geldi 
radyo 

Halk kültürünü en sade ve sami
mi olarak müzik yolu ile veren 

haık türkülerimize ait (folklor) neıri
yatırun gün geçtikçe çoğaldığını gör
mekteyiz. Köy llem ve sosyolojisinin 
bütün prtlan, seciye, kültür ve adet
leri ile bir tezahürü olan folklorun ge
nit uhası içinde musikiye ait bölümü 
halk türküleri tetkil etmektedir. Halk 
leri.zminden doğan köy seslerini do
kümanter bir mahiyette bütün oriji -
nalitesi ile ele alarak vermek ideal ve 
esaslı bir davanın mevzuudur. 

tarihi boyunca medeni ve ileri bir kül
tür milleti olan türk varlığının, folk
lor ne§riyatı ile yabancıların ne dere
ce alakadar olduklarını bildiğimiz i · 
ı;in, buna ehemiyet vermenin ne kadar 
yerinde olduğunu da takdir etmekte· 
yiz. Radyonun yüksek hizmetlerinden 
biri de memleketin her trafında folk
lor çalıımalarına ait merakların uyan
masına ve artmasına yol açmış olması
dır. Türk radyosunun musikiye ait 
neıriyatını yüksek salahiyet ve bilgi 
ile idare eden Mesut Cemil, tarihi bir 
sanat ibidesi olan klasik türk musiki
sini bütün asli kıymetleri ile ihya e -
derken, bu derin musiki ile beraber 
öz duyguları ihtiva eden halk musiki
si neıriyatının da doğru ve hakiki kıy
metleri ile meydana konulması ciheti
ni hiç bir zaman gözden uzak bulun -
durrnamııtır. Şimdiye kadar alaturka 
diye istihfaf edilen ve melez bir mu
siki intibaı veren fasıl ve piyasa mu
sikisisin yerine yep yeni bir mektep 
açan Mesut Cemil, bu sabadaki dtişün
düklerinin tatbikine geçtikçe musiki· 
mizin layık olduğu değer ve mevkii 
almasını muhakkak ki kolaylaştıra -
caktıt. Bu mektepte yetişen türk mü
zik sanatkarlarının sistemli ve pro
gramlı çalışmalarının neticesi bu ola· 
caktır. Biz radyonun türk musikisi 
neşriyatının dinleyiciler arasındaki a
kisleriilt §Öyle böyle bildiğimiz için 
bu meyanda halk musikisine ait kana
atimizin hüliaası olarak şöyle bir tat
bik cihetinin faydalı olacağını dütün
dük. 

Trakya' da 
artizyenler 

Edirne, (Hususi) - Trakya'da yer 
yer açılmakta olan arteziyen kuyuları 
köyleri bol ve iyi suya kavuşturarak 
köylümüze hayat vermektedir. 95 
metrede olan köy ve çiftlik arteziyen 
/erine ait bir fotoğraf gönderiyorum. 
Bunlar, son açılan arteziyenlerden bi
rini göstermektedir. 

Yedi sene evel Sıvasta 

• 

iki kiJi öldüren zailh 
yakalandı 

Bu 
6 

yıl gülün 
kuruştan 

kilosu 
ah nacak 

İkinci yün ipliği 
montajına yalunda 

Bayındırhk 

fabrikasımn 

baılanıyor 

işleri 
Isparta (Hususi) - Havaların biraz yağı§lı ve 

kapalı devam etmesi bu yıl gül mevsiminin Isparta 
ve çevresi için çok faydalı olacağı ümidini vermek
tedir. Bir iki hafta sonra çiçeklerin toplanmasına 
başlanacaktır. Bu yıl biraydan fazla sürecek olan 
kampanya için hazırlıklara başlanmıştır. 

Mebusumuz B. Kemal Ünal ile birlikte şehri
mize gelen Sümerbank umum müdür muavini 8. 
Osman ve Ziraat bankası ziraat müşaviri 8. Hik
met burada ve Atabey nahiyesinde tetkikler ve ye· 
ni mahsul üzerinde alakalılarla hasbihaller yap
mışlardır. Jlk beş yıllık sanayi programı içinde üç 
milli bankanın müştereken kurdukları Gülyağı 
fabrikası, '..lu yıl çiçeği mustahsilden kilosu altı ku
ruş üzerinden alacaktır. Bu miktar ge 
çen yıl beş ve evelki yıllarda dört ku
ruştu. Gülyağı fiyatlarının biraz yük-
selmiş olması ve istihsal maliyetinde 
de bazı değişiklikler yapılması bu fi
yat artışını mümkün kıldığı gibi fiyat 
manivelasiyle gelecek yıllar istihsali
ni arttırmak da bunda başlıca amil ol
muştur. 

Yün ipliği labrikaaı 
İsparta'da bir iki müteşebbisin kur

mağa çalıştığı ikinci yün ipliği fabri-

• 

İzmir, (Hususi) - Hükümet kona- kasının makineleri Avrupa'dan şehri
ğı avlusunda arzuhalcilik yapan İgus, mize gelmiştir. 

Münevver olmıyan yerli musikici -
lerin meydana getirdiği bu eserler, 
bütün saflık, aadolik ve samimilikleri 
ile, Anadolu ve Rumeli geniı ülke.sinin 
muhtelif semtlerine ait halk bilgisini 
musiki yoliyle öğrenmemize yarama
ları bakımından da faydalıdır. Ayni 
zamanda ter temiz bir türk ahlak ve iç
timaiyatını, kahraman ve asil bir türk 
ananesini yqatmalan itibariyle de çok 
deferlidir. Dünyaya meydan okumuı 
civanmert türk varlığının ideolojisini 
bu buit ve samimi ifadeleriyle veci • 
zelendirmiı olan halk türküleri, bün
yeleri itibariyle açık sözlü, mert ve ob
jektif bir musikidir. Tarihi bakımdan 
da bir kıymet olan halk musikisi, sazı 
ve .Ozü ile çıktığı yerin tam kendisi 
halindedir. Köylü; ruhunun istediği 
musikiyi, kendi hayatını duyarak ya
f&tmlf, onu kendi gibi kolay anlatı • 
lan, sevilen bir musiki haline getir -
mittir. Hiç bir makama ünsiyeti olmı
yan yerli musikicinin bir takım ıekil 
mecburiyetlerine, sanat kaidelerine tl
bi olmadan insiyakı ile meydana getir
diği bu türküler ağızdan ağıza intikal 
ederek 1ehirle1mi1 veya münevver mu
ıikici eline geçerek hakiki bünyesini 
deği1tirmi1 ve alaturkalaıtırılmııtır. 
(1). lıte halk arasında kalarak asli va
ııfları değipemiı olan ve yerli aaz -
tarla terennüm Milen bu kıymetli ta
rih ve folklor unsurlarını toplayıp 

yaymanın faydalarını göz önünde tu • 
tan radyomuz, ü kün sesini, dünyayı 
duyurmak davaıını en ileri ve ıümullü 
bir tekilde baprırken, türk musikisi
ne ait çalıpnalannda yer ayırdığı halk 
musikiıine halk dilinden, köylü hisle
rinden de bolbo omekler vermeği pro 
gramlqtıl"mıt. köylUyil ıehirliye tanı
tan " yaJdattınm bir veelle balln4e 
folklor nctriyatına verdiği değerle 
mühim bir davanın tahakkuku yoluna 
cirmittir. 

l. - Halk türkülerini tam orijina
liteleri ile vermek, saf köylü musiki · 
sine ait kıymetleri olduğu gibi teşhir 
etmek (bunların içinde türk kompozi
törünün itine yarıyacak nadir kıy -
metlere rastlamak her vakıt mümkün
dür.) 

2. - Bu kısmın armonize edilmiş 

örneklerini garp müzik aletleri ile 
vermek. 

bir müddet- evet emniyet müdürlüğü- Yakında montaj başlıyacaktır. 
ne mühir;n bir ihbarda bulı.mmuştu. İlk fabrikayı, cümhuriyetin ilk yılla, 
ihbarda Sivasın Suşehri kazC&sında a- rında Sümerbank'Ia halktan mühim bir 
pğı İzbiderler köyünde oturan Kaya· kütlenin te1kil ettiği bir şirket kur -
lar muhacirlerinden Haydar adında muştu. Bu fabrika geceli gündüzlü ça
bir adamın iki kişiyi öldürdüğü ve bu lışarak halıcılığımız için yün ipliği 
sebeple Sivas zabıtasınca arandığını, yapmakta ve boyamaktadır. İkinci fab
Bu adamın Bekir oğlu Bekir ismine rika da gene halı ipliği için çalışacak-

lıparta'nın batmahaulü gül ve gülyağı labrika.ı.nJan bir görünilf 

Memleketimizde folklora ait resmi 
ve husuat çalıpnaların bugüne kadar 
verdiii neticeler henüz pek noksan 
olmasına rağmen düne nispetle yüzü -
milzil güldürecek mahiyettedir. Bütün 

Yurtta 

Hava ıehttleri l~in 
ihtifal 

lsmir, 16 a.a. - Dün alev alev kan
lariyle tilrk ıöklerinin sınırlarını çi
zen kahraman hava tchitlerimizin gü
nü olmak münaaebetiyle bir merasim 
yapıhmıtır. Meraaıme ittirak eden as
keri ve mülki amirlerı subaylar, me
murlar, kıtalar, C. H. P. kurul üyele
ri ve tefkilitı, uray ve mensupları, ga 
zeteciler, mektepler kurumlar, mües
aeaeler ve her sınıf halk yüzlerce çe -
lenlı:lerle cümhuri et alanında topla -
narak muazzam bi alay teıkil etmiı -
lerdir. Alay aaat g 30 da önde bando 
muzika olduğu ha de hareket ederek 
1amet pap bulvarını takiben İkiçeı -
melik mezarlık arası Eırefpap Dolap 
lı yolu ile güzerg h a dizilen binler -
ce halkın arasında geçerek Kadife 
kaleıindeki tehitlı e v:ırmııtır. Şe -
bitlikte aaat 11 de ıstiklal marıı ile 
meruime baılanmıı ır. Bir dakika sü
kQtla tehitlerimiz selamlandıktan son 
rı hava alayı namına üst teğmen Adil 
Kartal heyecanlı bır hitabede bulun -
muı ve bunu müteakip gerek hava ku 
rumu ve gerekse C H. P. ile ıehir na
mına B. Atıf İnan tarafından veciz 
bir nutuk aöylenm ftir. Nutuktan son 
ra askeri muzika tarafından çalınan 
matem marıını tak ben askeri bir müf 
reze aellm atıttnı yapmıftır. Bu me
rasimden sonra alay tehitlik önünden 
bir ıeçit reami yaparak değılmııtır. 
SiikOt anında top atımiyle selim ya· 
pılmtJ ve limandaki vapurlar düdük -
leriyle merasime i tırak etmiılerdir. 

Trabzon'Ja luıua ıehitleri 
ihtilali 

tır. Birinci fabrikanın muharrik kuve· yazılı sahte bir nüfus cüzdanı ile 
3. - Halk ağzından ve sazlarından 

istifade ederek, terkibi olarak orkest
rasyon yapmak. 

Dumlupınar vapuru ile lstanbul'a git- ti §İmdiye kadar kömürle işlerdi. E -
lektrik istihsali için İsparta'ya yakın 

tiği bildirilmiıtir. bir mesafedeki su sukutundan istifa-
lhbar üzerine zabıta derhal faaliye-

de edilmesi düşünülmüş buna ait te -te geçmiş ve meseleyi lstanbı:l zabı-

Trabzon' da Egitmen kursu 
binası törenle açıldı 

4. - A'.rmonize edilmiJ halk parçala
rının aenfonik orkestresyonunu yap -
mak:. 

ıebbüslere giritilmiştir. Böylece hem 
tasına bildirmiJ ve Bekir adına yazılı fabrika devamlı olarak ucuz muharrik 

Bu WTetle halka prp müzik zevkini 
...... wıulııı •••• '' aıa.' '111• eql'ma.. 
nik musikiye karşı halkın intibakını 

1ahte nüfus tezkeresiyle lstanbula' kuvete kavuşacak, hem de şehir ucuz~ 
giden suçlu Haydarın Dumlupınar ca tenvir edilecektir. Bu tesisatın çok 
=o m dm ~·'•-" 1 j e utir. 
Fakat FstanbUi zabıtası 'fatif!'n 'fstan~-" ... d~ır .... aıFı..a•ba.r.-ik-aİ~~rtı'Şı~ehrimiz -~ _ 

temin gayeleri hazırlanmış olur. 

Sadi Yaver Ataman 

(•) Burıda ılaturblı~tırılmd.taa mak
sat balk türküsünün muayyen bir makam 
ve İ;ıçü kalıbına solıularak orijinalitesini 
kaybetmesi ve a1'turb tttkaik içinde eri -
mis bulunmasıdır. 

Adana'da Portakal 
stoku kalmadı 

Adanı, (Hususi) - Adana merkez 
mıntakasında yetiıen portakallardan 
stok kalmamıştır. Dörtyol, Kozan, 
Ceyhan, Oımaniye gibi belli batlı 
dört portakal bölgesinde de keza stok 
yoktur. Bu dört mıntakada ancak ma
halli pazarı bir müddet için idare ede
bilecek miktarda portakal kalmııtır. 

Bu mevcut da her gün azalmakta ve 
fiyatlar yükselmektedir. Müstahsil 
pazarda yapılan perakende satıılara 

göre, orta boyda bir portakal 8 - 10 
kuruıtur. 939 - 940 mahsulü :çin por
takalcılar ıimdiden hazırlıklara ba1la
ıqlardır. 

Önümüzdeki yıl mühim lT1iktarda 
portakal fidanı dikileceği anlaşılmak· 
tadır. 

Talebe kampı 
Bu yıl tatil aylarında Bürücek'te 

eskiden amerikalıların kamp olarak 
kullandıkları saha ve binalarda bir 
kamp açılacaktır. Kamp üç ay deVaın 
edecektir. Kampta talebeye müzik 
(mandolin ve keman) beden eğitimi 
ıösterileceği gibi talebenin zayıf ol -
duğu dersler öğretmenler tarafından 

takviye edilecektir. 
Kampa sağlam, hastalıksız ilk okul 

talebeleri alınacaktır. Kampta bir o
kuma odası, muhtelif eğlence vasıtala 
rı, gıda ve istirahat vasıtaları, bulu -
nacaktır. 

Tekirdağın1da 190 ıncı 
alayın yıldönümü 

Tekirdaf, 16 a.a. - Tekirdağ'daki 

190 ıncı alayın kuruluıunun yirmin -

bulda pek az kalarak tekrar lzmire resinde halı işlerinin haylı ilerlediğini 
döndüğünü tesbit etmiş, keyfiyeti bu- ispat eder. Birleşik Amerika ile son 
ra zabıtasına bildirmiştir. akdedilen ticari anlaşmanın, halı ihra-

Polisler Haydarın hemşehrileri catını arttıracağı hesap edilerek mu -
nezdinde araştırmalara başlamış, onu bitte bariz bir memnuniyet izhar edil
Buca'da yakalamııtır. Yakalama vaka- mektedir. 
sı §Öyle olmuıtur: İsparta hükümet konağının imıaatı 

Devriye gezen polis memurların· süratle ilerleme_ktedir. Yeni istasyonu 
dan biri Bekiri görmüı ve kendisini ııehire bağlıyan bulvarın gidiş yolu 
karakola götürmüıtür. Üzerinde Be- geçen sene tamamlanmıştı. Yakınlarda 
kir oğlu Bekir adına yazılı nüfus tez- dönüı yolu da bitirilecektir. Bulvar ü
keresi çıkınca isticvap .riilen suçlu. zerinde modern tipte bahçeli evler ya
yedi sene evel Sivasta iki kişiyi öldü- pılmaktadır. 
ren Cafer oğlu Haydar olduğunu, za- Halkevi inşaatı bitmiş sayılır. Tef -
bıtaca aranmakta olduğundan ba1ka riş itleriyle sahneye ait dekor tertiba
nama yazılı nüfus tezkeresiyle gez- tına yakında ba§lanacaktır. 
mekte olduğunu ifade etmiştir. Belediyemizin yaptırdığı tazyikli 

Gazi antep'te 

Üç santim 
kutrunda dolu 

Gaziantep, (Hususi) - Birkaç gün 
evel yarım saat kadar devam eden 
yağmurla karışık dolu yağmıştır. Do
lu Beylerbeyi, Karahüyük, Atabek, 
Bedirkent köylerindeki bağları harap 
etmiştir. Düıen dolu üç santim kut· 
runda idi. Bu doluların toprağa yap -
tığı isabet yüzde 90 idi. Bu köyler
den arazi vergisi alınmıyacak ve köy
lüye yardımlar yapılacaktır. 

Orman Fakültesi 
talebesi Trabzonda 
Trabzon, 16 a.a. - Orman fakülte

si profesör ve talebeleri, vilayet ma -
kamını, üçüncü umumi müfetti11iği 
ve bunu müteakip eski eserleri ziya -
ret etmiş Çifte Çakmaklıkta ve Boz -
tepe fidanlığında talebelere ameli 
dersler verilmiı ve Atatürk köşkün -
de tereflerine tertip olunan çayda u
mum müfettit Tahsin Uzer Atatürk'
ün Trabzon'a en son seyahatleri mü -
naaebetiyle aziz hatıralarından bah -
setmiıtir. 

içme suyu tesisatının üçüncü kısmı 
münakasaya konulmuştur. Birinci kı
sımda menba suları birleştirilerek 
merkez depolarında toplanmış, ikinci 
kısımda da su ıehiri battan başa istas
yona kadar kateden büyük demir bo -
ruya alınmıştır. Üçüncü kısımla da 
bir çok büyük sokaklara demir boru -
!arla kollar uzatılacaktır. 

Maraş' ta 
çahşmalar 

MaraJ, (Hususi) - Şehir su tesi
satı işleri hakkında tetkiklerde bu

lunmak üzere ıehrimize Ankara'dan 

bir heyet gelmi1tir. Heyet tetkikleri -
ni bitirerek bir rapor hazıdamış ve 
Vekalete göndermiştir. 

Şimdiye kadar resmi dairelerin 

bazıları hükümetten uzakta ve mahal
le aralarındaki kiralık binalarda idi. 
Halk için çok müşkül olan bu vaziye
tin önüne geçmek üzere bütün daire -
terin hükümet binası civarına nakli 
kararlaımııtır. Bu arada orman, em
niyet, nafıa, tapu daireleri vardır. 

Eğitmen okulları 

Trabzon, (Hususi) - Vakfıkebir kazasının Beşikdüzü nahiyesinde yeni· 
den inp edilen eğitmen kursu binasının ıçılıt töreni binlerce köylünün it
tirakiyle yapıldı. 

Törende Uçüncü Umumi Müfettit t c· b I d" b·· . 
. . . . ıresun e e ıye utçeıı 

ve Trabzon vılısı nutuklar aöyledı- G" (H ·) 
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b" k .. 
ıresun, ususı - ın usur 

ler ve eğitmen kurslarının ehemiyeti- ı lira olarak bütçe encümenince meclise 
ni tebarüz ettirdiler. Gönderdiğim re-

1 
verilen belediye varidat bütçesi. mec

simler, törende bulunan köylüleri ve liste uzun ve mlinakaşalı müzakere
Betikdüzü eğitmenlerini göstermek- lerden so9ra nihayet meclisin ekseri

yeti ile 116985 lira olarak tesbit ve 
kabul edilmittir. 

tedir. 

Bundan sonra masraf bütçesi görü

Trabzon, 16 a.a. - Dün hava tehit- ci yıldönümü münasebetiyle kışlada 
Jeri ihtifali bütün halkın alakalı i•ti- merasim yapılmııtır. Bu merasimde 
ralriyle yapılmıf ve çalınan matem ha Tümgeneral Kemal Balıkesir, divetli 
Vll1 etrafı aaran derin bir hüzün için· ler, alaydaki subay ve erler bulunmuı, 
de dinlenmit ve aziz ıehitlerimizin l tur. Törene iıtiklll marıı ile batlan -
ha.,ralan hürmet ve tazimle anılmıı- mıı ve albay Sıtkı Yurtcanlı, istiklal 
tır. aavqında zaferler bqnan bu alaY.ı • 

Profesör ve talebeler Rize'ye gidip 
geleceklerdir. 

mızın yirmi iki yıllık mazisini heye -
canlı bir hitabe ile anlatmııtır. Müte
akiben alay, tümen komutanının hu
zurunda bir merasim geçidi yapmıı -
tır. 

Maraş'ın altı köyünde, Elbistan'ın 
on bir köyünde, Göksu'nun on bet 
köyünde eğitmenli okul inşası karar -
latmı§tır. Bu binaların yerleri tesbit 
edilmif, gezici baıöğretmenlere bu o
kulların plinları da verilmittir. Taı, 
kum, kereste ihtiyaçlarının tedariki
ne başlanmııtır. 

Karabük'te belediye seçimi 

Safranbolu, 16 a.a. - Karabük'te 
yeni teıkil olunan belediyeye aza in
tihabı yapılmıı ve yeni belediye tet
kilatı İJC batlamıttıl\ı 

Amaıya'da dolu 
Amasya, 16 a.a. - Evelki gece pd

detli yağan dolu neticesi olarak 14 
köyün ekinlerinin harap olduğu an -
latılmııtır. Villyetin diler mahalle -
rinde tahribat derecesi henüz anlqı-
lamamııtır. 

JÜlmÜ!f, kadroda ve diğer itlerde bazı 
tensikat ve tenkisler yapılmak sure
tiyle 116985 lira olarak kabul edil· 
mittir. 

Meclis, lüzumu halinde imar i§leri
ne tahıis edilmek üzere belediyeler 
bankasından 10 senede ödenmek üze· 
·re ıs bin lira ikraza kadar Hlihiyet 
vermiıtir. 
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Yukardaki resim
l erde Kıı: Enstitü-
sü talebelerim 
tayyareler ve pla
nörler hakkında 

mütehassısların 

verdikleri izahatı 

dinlerken görüyor 
sunuz. Ergazi tay
yare kampını ziya-

1 ret genç kızlarımız 
~ için çok istifadeli 

olmuştur . 

Kız En.titüıü talebeleri T ürkku
ıunun Ergazi motörlü tayyare 
kampına gitmiıler ve tayyare ve 
planör uçuıları hakkında alaka
darlardan izahat almı§lardır. 

Ergazi motörlü tayyare kampına ziyaret eden Kız En•titiiıü 
talebeıinin hep bi~ arada alınmıf re•imleri 

, . ' . t •• , . 

Genf kızlarunu bir tayyarenin UfUfUnu alaka ile takip ediyorlar. 

Spor ve Gençlik bayramı 

Tal ebelerimiz dün •por ve gençlik bayramı ıenlikleri provalarını yaptılar 

Maarif Vekilimiz 
provaları •eyrediyor Kız talebeler harekat yapıyorlar 

_,,_ 

.... 

Erkek talebeler harekat yaparlarken Kız talebelerin hareketleri 

Erkek talebeler hep•i bir arada jimnt,.tik yapıyorlar 

Beden terbiyeıi kızları pliııtik gö•teriler yaparlarken 
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İktisadi devlet teıekkülleri 

Banka fonksiyonları 

Türk - İngiliz 
anlaşmasının akisleri· 

/•mail Hu•rev Tökin 
(Başı ı inci sayfada) 

rolü harp halinde hesap edilmiyecek 
Son günlerde gazetelerde, devlet ı Ekonominin hiç bir müessesesi, ban - kadar mühim olduğunu izah etmekte

sermayesiyle kurulmuş bankaların kalar kadar hassas değildir. "Banka - dir. 
Hlğvedileceği hakkında muhtelif ha . lar amme itimadının efendisi değil, bi- l . . . 
berler çıktı. Bu haberleri bilahare A - lakis hizmetkarıdır." Polo~a gazete erının ne§nyatı 
jans tekzip etti. Denilmektedir ki, Bankayı borç alan müessese olarak 
"Sümerbank'la Etibank, bankacılık iş- tarif de kafi değildir. Bankalar çeşit 
teriyle uğraşmıyorlar. Biri sanayi, di- çeşiddir. Piyasadan aldıkları borcun 
ğeri de maden işletmelerini idare et - mahiyetine göre nevileri değişir. Me
mektedir. Bunları bir ofis yahut bir U· sela banknot çıkarmak suretiyle piya
mum müdürlük halind birleştirmek saya borçlanan bankalara tedavül ban
ve İktısat Vekaletine raptederek mili- kalan denir. Piyasadan uzun vade ile 
hak büdçe ile idare etmek lazımdır. yani bir çok seneler imtidat eden bir 
Bu suretle büyük bir tasarruf temine- vade:ile kendilerine işletme vesaiti bu
dilmiş olur ilh .. ". Bu düşünceler yeni lan bankalar, ipotek bankalarıdır. Bu 
değildir. Zaman zaman bu tarzda mü • tip bankaların zıddı olanlar, kasa mev
taleaların ortalığa yayıldığını, bu cutları her zaman çekilebilen mücsse
bankaların kurulduğu zamandanberi selerdir. Ancak bu bankaların emanet
duymaktayız. Fakat son günlerde ~e- ler ve tevdiat ismi verilen nakdi vası
reyanda bir dirilik, fikrin etrafında taları kısa bir vade ile veya her hangi 
bir topluluk milşahede edilmektedir. bir gün istenilince istirdat edilmek·ü-

Devlet, ilk önce bankaları neden zere mevdu ve meşruttur. Kredi ban
kurdu? Ondan sonra neden bunların kalan, tasarruf sandıkları, kooperatif-
15.ğvi isteniyor? Eser muvaffak mı o- ler gibi. Bankaların bir de uzun vade
lamadı? Bu mevzu etrafında yapılan li mevduat ile çalışanları vardır ki, 
münakaşalarda evela göze çarpan nok- bunlara da finansman bankaları der -
ta, fikri ortaya atanların bankalar hak- ler. Bu müesseseier kendilerine bağlı 
kında noksan bilğili olduklarıdır. Bu- teşebbüslerin fazla nakidleriyle mu -
nun için evela bankalar hakkında bir amelelerini çevirirler. Bizde sigortala
iki mektep malQmatı vermeyi faydalı rı banka saymak adet olmamıştır. Ha~
buluyoruz. buki bunlar da mali bünyeleri bakı -

Banka deyince, herkesin aklına şu mından birer bankadır. Sigortaları 
gelir: banka, paraya ihtiyacı olanlara tevdiat bankalarından ayıran hususi -
kredi açan yani borç para veren bir yetler arasında göze çarpan noktalar
müessesedir. Hakikaten bankada en dan biri, bu müesseselerde devamlı 
çok göze çarpan iş de budur. Banka, tevdiat vecibesinin bulunmasıdır. Ya
çeşitli şekilde kredi açar: senet iskon- ni sigortalı olanlar, şirkete, muntaza
to ederek para verir. Ziynet, mücev - man sigorta ücreti ödiyerek devamlı 
berat, emtea, senet üzerine ikrazat krediter vaziyeti almış olurlar. 
yapar. Müşterilerine cari hesaplar a - Bizde umumiyetle bankaları, aktif 
çar. Tediy,. muamelelerine, hisse se - muamelelerine göre tefrik ederler, 
nedi, tahV! at ihracına tavassut eder meşgul oldukları işe göre isimlendi • 
ilh. Bankı: :ılık dilinde bu muamelele- rirler. Mesela ziraate kredi açan ban
re aktif muameleler denir. Fakat ban- kalara Ziraat, sanayie kredi veren ya
kalar aktif muameleleri için parayı but endüstri tesisleri yapan bankala
nereden bulurlar? Borç almak suretiy- ra ensdüstri bankası ilh. denilmekte -
le bulurlar. Fakat kimden ve ne şekil- dir. Fakat yukarıda da söylediğimiz. 
de alırlar? Borcu piyasadan alırlar. gibi, mevcudiyetlerini, piyasadan te -
Borçlanma, banknot ihracı, mevduat min ettikleri itibara medyun bulun -
kabulü, tahvilat ih acı ilh. Şekillerin- duklarından bankaları pasif muamele
de cereyan eder. B kaların bu mua • !erine göre ayırmak daha ilmi olur. 
melelerine de pasi uameleler denir. Bundan başka, bankaların muamelele-

Her müteşebbis, borç alır. Ancak ri o kadar tenevvü ve inkişaf etmiştir 
bankaların borç takabbülti, bir sanat ki, bunlardan bugün yalnız hakiki şe
halindedir. Deri ti. c arı da borç alır. killerin has muameleleri yapanlara 
Fakat onun mesleğ deri ticaretidir. pek az tesadüf olunmaktadır. Bir Tür
Çapıt tüccarı da bo ç alır~ Fakat onun kiye Ziraat bankasiyle bir fransız Zi· 
mesleği paçavralar oplayıp aatmak- raat bankaaı araaında milli farklar var
tır. Halbuki banka, orç alıp vermek- dır. Bundan başka aynı ismi ta ıyan 
te ihtisaslaşmıştır. B nacnaleyb ban • ve ayni gayeye hizmet edeceğini fir -
kaları, borç takabqulunü' sanat edin • masında ifade eden bankaların başka 
mi§ mUesseseler olarak tarif edebili • muameleleri yaptıkları görülür. Fakat 
riz. Bu itibarla pasif muameleler yani bu farklara rağmen bütün bankalarda 
borç takabbUlü işlerı, banka için bil - müşterek olan cihet borç takabbülli 
yük bir ehemiyeti la zdir. Çünkü bir suretiyle muamele yapmaktır. 
bankanın bliyüklilğiı piyasadan temin Gelecek yazımızda Türkiye'de dev· 
ettiği itibara bağhd r Kredi bulama - let sermayesiyle kurulmuş ban~ala • 
mak, piyasanın itibarını kaybetmek rın mahiyetinden ve lüzumundan bah
halleri, bir mali mile sese için iflastır. &edeceğiz. 

T. C. ZİRAAT BANKA S 1 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajana adedi : 262 

Zirai v ticari her nevi banka mualJ\eleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye verecek· 

Ziraat Bankasn da Kumbaralı ve ihbanıı: Tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bu ıanlara ıenede 4 defa çekilecek kur'a ile aıağı· 
daki plflna göre ı amiye dağıtılacaktır : 

\ 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 .. 2.000 • 

4 
4n 

.. .. 250 

100 
.. .. 

1.000 

4.000 
.. .. 

o .. 50 .. 5.000 .. 

120 .. 40 .. 4.800 .. 

160 " 20 .. 3.200 .. 

DiKKAT: Hes plarındaki paralar bir ıene içinde 50 Ji. 
radan aıağı dü miyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 
f aılasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 EylUl, 1 BirincikAnun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Varşova, 16 a.a. - Anadolu Ajansı
nın hususi muhabiri bildiriyor: 

Bütün gazeteler, Başvekilimiz Dr. 
Refik Saydam'ın türk - ingiliz anlaş
ması hakkındaki nutkunu nakleyle -
mekte ve bu nutkun B. M. Meclisin
ce müttefikan tasvip edildiğini mem
nuniyetle kaydeylemektedir. 

Gazeteler, bilhassa, bu anlaşma ile 
alakadar olarak İtalyanın Akdenizde
ki vaziyetinin müşküHitını da tasrih 
eylemektedir. 

Gazeta Polska, türk - ingiliz anlaş
masının Avrupa merkezlerindeki akis 
leri hakkında Paris, Berlin ve Roma 
hususi muhabirlerinin telgraflarını 

da neşrcylemektedir. Bu telgraflara 
göre, Paris'te hudutsuz memnuniyet 
mevcuttur. Paris matbuatı, bazı feda
karlıklar mukabilinde fransızların da 
yakında bu ittifaka dahil olacağını, 
mamafi İngiliz - fransız dostluğu mü
nasebetiyle şimdiden ingiliz - türk i
tilaflarından istifade edeceğini yaz
maktadır. Berlin'de efkarı umumiye 
şaşkın, matbuat kızmış bir haldedir. 
İtalyan mahfilleri ise, bu ittifakı fev
kaUide bir hadise olarak görmekte ve 
İtalyanın çenberlenmesi sµretinde 
mütalea eylemektedir. 

Yugoslavya'da meserret 

Goniec Warszawski gazetesinin Bel
grad muhabiri, türk - ingiliz ittifakı
nın balkaıHarda italyan nüfuzuna ma
ni teşkil edeceği için Yugoslavya'da 
meserretle karşılandığını, İtalya ile 
iyi geçinmiye mecbur bulunan hükü
metin mihvere karşı bitaraf kalmıya 
çalışacağını bildirmektedir. 

Aynı gazete, türk - ingiliz itilafı 
sayesinde, İngilterenin Romanyaya 
verdiği teminatın nazari kalmaktan 
kurtulduğunu da tebarüz ettirmekte
dir. · 

Boğazların ehemiyeti 

Kurjer Czerwany gazeteşi, ittifa -
kın Almanya için mühim bir mağlCı -
biyet teşkil ettiğini söylemektedir. 
Zlt'& boğazlar aon der.,,'ca • • • 

Türk - ingiliz ittifakının balkanlarda 
~a mühim tesiri olacağı, Bulgarista
nın mihvere girmekten vazgeçerek, 
Yunanistan ve Yugoslavya kuvetle -
necek demektir. 

Warzawski Narodny gazetesi, itila
fın müşterek emniyet zincirinde ehe· 
miyetli bir halka, Almanya ve İtalya
nın cenup şarki Avrupasındaki istila
larına mühinr mania teşkil edeceğini, 
Almanyaya Asya yolunu kapadığını, 
on iki adalar için ehemiyeti olduğu
nu, ingiliz - sovyet müzakerelerini 
teshil edeceğini, Tuna yolu ile ine -
cek alman emellerine sed, mütearrıza 
karşı durmak siyasete esaslı mesnet 
teşkil eylediğini yazmaktadır. 

Yunan gazetelerinin yazdıkları 
Atina, 16 a.a. - Gazeteler Türk -

İngiliz müşterek deklarasyonu hak -
kında birçok tefsirler ve telgraf ha
berleri ve .aynı zamanda Reisicilmhur 
İsmet İnönü'nün ve İngiltere ile an -
!aşmayı müzakere eden türk nazırları
nın fotograflarını neşretmektedirler. 

Türk • İngiliz müşterek deklaras
yonu hakkında tefsiratta bulunan 
Messager d'Athenes gazetesi diyor 
ki : 

Londra ve Ankara hükümetlerinin 
müşterek deklarasyonu ile Türkiye 
başvekilinin bu deklArasyonu teşrih e
den nutku, iki devlet arasında pek ya
kında imza edilecek olan anlaşmanın 
gayesını tamamen aydınlatmıştır. 

Halle muhtaç olduğu bildirilen tefer
rüat, anlaşmanın tam bir vuzuh ve 
icazla tarif edilmiş olan barış ve iyi 
niyet esasını değiştirmiyecektir. 

Türk - İngiliz anlaşması barışa, bu 
istikamette hiç bir müvazi hareket 
imkanını bertaraf etmiyen kuvetli bir 
hizmettir. Yegane hedefi doğu Akde
nizde ve Balkanlarda nizam ve sükun 
re biiyük temennisi de bu nizam ve 
sUkQnun bütün Avrupa'da muhafaza 
edilmesi olan yunan efk§rıumumiyesi 
için anlaşmanın' başka bir manası yok 
tur. Bu temenni, mücerret bir temen
ni değildir. Avrupa'da bütün millet
lerin ve bütün hükümetlerin temenni
leri barışa doğru müteveccihtir. 

Elefteron Vima gazetesi yazıyor: 
İngiliz • Türk müşterek deklaras

yonu barışın milletler istiklalinin 
takviyesine müessir bir hizmettir. Bu 
bakımdan gayretlerini banşın tanini 
yolunda sarfeden bütün dünya millet
lerinin bu deklarasyonu genit nefes 
ve sevinçle karşılamıı olmaları pek 
tabiidir. 

Proya gazetesi yazıyor : 
Türk - İngiliz müşterek deklaras-

yonu doğu Akdenizinde barışın tar -
sini için fevkalade ehemiyetli bir hii
disedir. Yunan efkarıumumiyesi İn
giliz - Türk anlatmasını barışın mu· 
hafazası hakkındaki umumi gayrete 
kıymetli bir yardım olarak memnuni
yetle karşılamaktadır. 

Katimerini gazetesi yazıyor : 
Türk • İngiliz anlaşması hiç bir 

kimsenin aleyhine müteveccih değil
dir. Anlaşma münhasıran beynelmilel 

, barışın muhafazasını istihdaf eyle· 
mektedir. Aynı günlerde diğer sala
hiyettar ıahsiyetlerin de her tarafta 
barışın muhafazası lüzumunu kaydet
meleri mesut bir tesadüftür. Bu su
retle İngiliz - Türk anlaşmasının 
metni lüzumu ve~hile tebarüz etmek
tedir. Barış arzusu umumidir ve bu da 
vaziyetin normal istihalesi için yega
ne garantidir. 

Diğer gazeteler de buna benzer 
tefsirler neşretmektedirler. 

Alman ajansına göre japon 
tel•irleri 

Tokyo, 17 a.a. - D.N.B.: Resmi" ja
pon mahfilleri ingiliz - türk anlaşma -
sının akdini İngiltere'nin İtalya ve Al 
manya aleyhine müteveccih çember • 
leme siyasetine bir delil olarak telak
ki etmektedirler. 

Bununla beraber Nişi Nişi, Tokyo 
Asabi Şimbun gazeteleri, ingiliz siya· 
setinin ancak muvakkat bir muvaffa -
kıyeti olarak addettikleri bu anlaşma
nın tesir ve akislerine lüzumundan 
fazla kıymet verilmemesini tavsiye e • 
diyorlar. 
Şugay Şogyo Şimpo gazetesi, Ro -

ma - Berlin mihverinin gösterdiği hu
zur ve emniyet vaziyetini kaydedi -
yor. 
Aynı gazete Japonya'ya karşı sov -

yet hattıhareketinden bahsederek pi
yor ki : 

"Muhtemel bir İngiliz - sovyet mu • 
kavelesi burada antikomintern paktı 
bakımından tefsir ve mütalea edile -
cektir. Zira ingiliz politikası hiç şüp
hesiz anti - komintern anlaşması dev -
}etlerinin aleyhine müteveccih bulun
maktadır.,, 

Tokyo Osahi Şimbun, sovyetlerle 
işbirliği yapmak için İngiltere tara
fından sarfedilen gayretlere karşı Ja
ponya'nın alakasız kalmıyacağı hak -
kında hariciye nazırı Arita'nın yaptı
ii.ı bCYan&U tekrar tmektc.. zira böyle 
bir iş beraberliğinin Uzak - doğuya 
tesirinden hali kalmıyacağını bildir • 
mektedir. 

Danzig'de 

Yahudi ve Polonya 

Danzig, 17 'a.a. - (Havas) Danzig 
makamları Danzig yahudi mabedinin 
yıkılmasını emretmişler ve i§e de 
başlanmıştır. 

Diğer taraftan gazeteler, polonyalı 

mağazalarından alman müşterilerin a· 
lışveriş etmelerine mani olmak için 
milli sosyalist partisi tarafından bu 
mağazaların önüne muhafız gözçüler 
yerleştirildiğini haber veriyorlar. 

Nihayet en mühim 24 leh gazetesi 
senatonun emriyle dört gündenberi 
toplatılmaktadır. 

Danzig'de hitlercilerin 
geçit resmi 

Danzig, 16 a.a. -Dün Danzig'teki 
Hitlerci teşekküllerin geçit resmi 
tahmin edildiği kadar mühim bir ma -
hiyet arzetmemiJtir. Geçite hücum ve 
muhafaza kıtalarından 800 kiti itti· 
rak etmiştir. Şehirde tam bir ıükGnet 
hükilm sürmüştür. 

Polonyalılar Danzig' e almanlar· 
dan daha evel girebilirler 

Varşova, 16 a.a. - Danzig'in vazi -
yeti hakkında dola~an uydurma haber
ler dolayısiyle matbuat, bütün ıür

prizlerin lüzumsuz bir blöften ibaret 
kalacağırla dair leh siyasi mahfiiıeri 
tarafından izhar edilen kanaati teba· 
rüz ettirmektedirler. 

Danziglilerin de bu kanaatte bu
lunduklarını kaydeden Dobry Viee
zor gazetesi, diyor ki: 

Danzig, şarki Prusya'dan yapıla
cak bir hücQm tehlikesine maruz mu
dur? Bu ıuale Danzig'te verilen ce· 
vap şudur: alınanlar bunu tecrübe 
etmek isterler ve Danzig hududuna 
tecavüz etmeğe kalkııırlaraa, polonya· 
lılar bu gebre almanlardan evet gire· 
ceklerdir. Bu noktanın unutulmamaıu 
lizımdır. Filhakika sevkulcey' bakı· 
mından polonyalıların daha müsait 
bir vaziyette bulunduklarını anlamak 
için hartaya bakmak kafidir. Danzig 
scrbe:.t şehri Vistül nehrinin geniş 
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1ngi1 tere - Sovyet görüşmeleri 

Fransa iki devleti 
anlaşhrmağa çahşıyor 

Cenevre' de Halifaks - Potemkin görüşmelerinde 

kati neticenin alınacağı ümit edilmektedir 
(Başı 1 inci sayfada) 

lerin yeni müzakere kapılarını kapa
mamakla beraber azami menfaatler te
min etmek istedikleri anlaşılmakta -
dır. 

Birçok nazırlar Fransa, İngiltere 
ve Sovyetler Birliği arasında bir itti· 
fak aktedilmesine muarızdırlar. Fa· 
kat diplomatik mahfillerde müzake
relerin Cenevre konuşmaları esnasın· 
da muvaffakiyetle neticeleneceği be
yan ve netice hakkında emniyet ızhar 
edilmektedir. 

Fransa' nın tavauutu 

Londra, 16 a.a. - Lord Halifaks cu
martesi günü Paris'e muvasalat ede
cektir. Nazır, öğleden sonra Daladi
yc ve Bonne ile birlikte ingiliz • sov· 
yet müzakereleri hakkında görüşecek 
tir. 

Fransa'nın ingiliz ve Sovyet tezle
ri arasında bir anlaşma teklif edeceği 
öğrenilmiştir. Bu anlaşmada derpi§ 
edilen noktalar şunlardır: 

1. - Sovyetler esasen Fransa ve 
İngiltere tarafından garanti edilmiı 
olan komşularını garanti edecekler
dir. 

2. - Sovyetler Birliği Fransa ve 
İngiltere tarafından garanti edilme -
miş olan memleketlere karıı girittiği 
teahhütler yüzünden bir harbe giriş
tiği takdirde Londra ile Paris sovyet
ler birliğine, yardım etmeği teahhüt 
edeceklerdir. 

Mevzuubahs olan garanti edilme -
miş devletlerin Baltık memleketleri 
olduğu öğrenilmiştir. 

lngiliz gazetelerinin mütaleaları 

Londra, 16 a.a. - Bu sabahki ingi
liz gazeteleri, İngiliz - sovyet müza
kerelerinin ölü noktaya geldiğini, 

Sovyetlerin İngiltereye verdikleri ce· 
vapta rus - fransız • İngiliz ittifakı 
yapılması ve bu garanti sistemine 
-12.t ... Jr~ ... ._1__..1 .... ;"-:n.. Ao :t:h.o1 • ..ı_;ı ...... ..,._i 

hakkındaki ilk t ekliflerinde ısrar et· 
tiklerini ve bundan batka derhal ge
nel kurmay temasları yapılmasını da 
istediklerini yazıyorlar. 

Deyli Telegraf gazetesi, bir çıkma
za girilmiş olduğunu kaydetmekle be
raber fransız tavassutundan bir neti
ce çıkmasını ümit eylemektedir. 

Taymis diyor ki: 
Sovyet hükümeti pek memnun gö • 

zükmiyor. Moskova, Avrupa ıulhu

nun müdafaası için yeni teahhütlere 
girişmeden evel fransız - ruı - ingiliz 
üçler ittifakının akdini istemektedir. 

Nevs Kronikl, ilçler paktının yapıl
ması hakkında Fransa'nın İngiltere 
ve Rusyaya bazı tekliflerde bulunmuş 
olduğunu yazmaktadır. 

Deyli Meyi, İngiltere'nin Rusya i· 
le ittifak yapmıyacağını çünkü bunun 
Japonya, İspanya ve Portekiz üzerin
de fena tesirler yapacağını kaydeyle· 
mektedir. 

Deyli Herald, İngiliz teklifleriyle 
rus cevabının iki memleket arasında 
henUz çok ciddi görüş farkları bulun
duğunu tebarüz ettirmekte olduğunu 
yazıyor. 

lngüiz - Sovyet müzakereleri 
Paris, 16 a.a. - Jurnal gazetesi de, 

İngiliz • Sovyet müzakereleri hakkın 
da şöyle yazıyor: 

Bonne, dün akşam sovyet büyük el· 
çisi Suritz'i kabul etmiıtir. Sovyet el
çisi Rusya'nın emniyet tetkilatına iı
tiraki hakkındaki ingiliz tekliflerine 
verdiği cevabı bildirmiştir. Moskova 
hükümeti, İngiltere ve Fransa'nın 
Polonya ile Romanya'ya verdikleri 
garantiye Rusya'nın dolayısiyle mil -
zaharet etmisini tazammun eyliyen in 
giliz teklifine karşı ciddi itirazlar 
yükselmektedir. Sovyetler Fransa ve 
İngiltere ile tam bir milsavat daire
sinde ve karşılıklı olarak doğrudan 

yatağı ile şarki Prusya'dan ayrılmıı· 
tır. Polonya'nın hinterlandı Danzi
g'e üç şimendifer hattı ve yedi yol ile 
bağlıdır. Bu şerait altında sürpriz ih· 
timallerini öne sürmek çocukça bir 
harekettir. 

Polonya'daki hôJi•eler 
Bertin, 16 a.a. - Pazar glinil Po

lonya'da kain Komatso'da cereyan e
den vahim hadiseleri alman efklrıu -
mumiyesi infial ile karıılamıttır. Bu 
hadiselerden sonra alınanlar Komat
ıo'dan hicret etmeğe batlamıılardır. 

Oradan gelen alınanlar bilhassa Lod -
z'a eitmektedirler. 

doğruya teırikimeaaide bulunulması 
fikrinde ısrar gösteriyorlar. 

Epok gazetesi de fÖyle yazıyor : 
Sovyetler; İngiltere, Fransa ve 

Ruıya arasında kati bir ittifak alrtini 
istemekte israr ediyorlar ve demokra· 
silerin nasıl Polonya'yı ve Romanya
yı garanti ettilerse Baltık devletlerini 
de garanti etmelerini talep ediyorlar. 
İngiltere hükümeti buna ne cevap ve· 
recektir? li'ransa'nın da cevabı ne ola
caktır?. 

jur gazetesi, ingiliz parlamentoma
hafilinin intibama terceman olarak 
diyor ki: 

Hakim olan mütalu ıudur ki, bu 
günkü şartlar içinde Sovyctlerin tek
lifi bundan bir kaç haf ta öncekine nis 
betle daha müsait bir ,ekild.e brJıla
nabilir. Bunun sebebi Türk • ta.iliz 
anlaşmasının aktedilmit oım... Po • 
temkin'in Bükreg seyahati Ozerlne 
Rusya - Romanya mUnasebetleriııin 

iyileşmesi ve nihayet Polonya lle 
Rusya arasında hiHedilir bir yakın -
lık vukubulmuı olmasıdır. Filhakika 
İngiliz - Sovyet müzakerelerinin bi -
dayetlerinde, çok geni§ ve aarih bir 
askeri ittifakın akdine en ciddi mani· 
ayı Romanya ve Polonya'nın hattı ha· 
reketi teşkil ediyordu. 

Nihayet Matin gazetesi, Ruı ve ln
liz noktainazarlarında ayrılık devam 
ettiği takdirde bu çıkmazdan kurtul· 
mak için yegane çarenin Fransa tara
fından hazır tutulan ve iki noktaina • 
zarı telif eden mutavassıt teaviye tar• 
zına müracaatta olacağını yumakta· 
dır. 

Sovyetlerin verdiği cevap 
ve Yugo.Iavlar 

Belgrat, 16 a.a. - Yugoelavya mat• 
buatı, Sovyetlerin ingiliz tekliflerini 
reddetmeıi hadisesine büyük bir ehe· 
miyet vermektedir. 

Mamafih Yugoslavya mahafilinin 
kanaati şudur ki, İngiltere ve Fransa 
her halde Ruslarla anlasmava calıaa • 
caklardır. 

Milletler Cemiyeti toplantın 
Cenevre, 16 a.a. - Sovyet hükümetl 

Milletler Cemiyeti sekreterliğine bir 
telgraf göndererek cemiyetin pazarte 
si günkü toplantısında Sovyetler Bir· 
liğinin Maiaki tarafından temıil edile
ceğini bildirmiıtir. 

Yugoslavya ve İtalya 
(Baıı ı. inci sayfada) 

Naible Markoviç'in 1talya'da yap • 
tıklan temaslar münhasıran Belgrat 
anlaşmalariyle eaaaen teaiı edimiı o
lan dostluk münasebetlerinin takviye 
ve taarihine matuf bulunmuıtur. 

Yugoılavya'nın ltalya'yı allkadar 
eden diğer dış milnasebetlerine ıelin
ce, bu münasebetler değiımez bir te .. 
kilde atağıdaki iki prenıip üzerine 
müesses bulunmaktadır.: 

Yugoılavya'nın her türlil muhalif 
ideolojik veya stratejik bloklar bari • 
cinde kalmak huıuıundaki arzu ve u
mi ve kendisini diğer balkan devlet .. 
terine ve bilhassa Romanya'ya bailı

yan teahhütlere kayıtsız ve ,artsız ri· 
ayieti. 

Zağrep'te çıkan yarı reaml Novoıti 
diyor ki: 

Naip ve İtalyan devlet adamları sa
dece esaıen aramızda mevcut olanı de· 
rinleştirmeğe ve tamamlamağa çalıf -
mıılardır. Yeniden küçük bir teY yap 
mak daha tasavvrur edilmemiıtlr. 

Yugo.Iavya • ltalya Jostlufu 

Roma, 16 a.a. - Yugoslavya harici
ye nazırı Markoviç İtalya'dan ayrılır· 
ken Kont Ciano'ya gönderdiii bir tel 
grafta, Yugoslavya Naibine göıteri -
len çok hararetli kabulden dolayı tük 
ranlarını bildirmiı ve iki memleketi 
birbirine bağlıyan aamimf dostluk bağ 
!arını bir kere daha tebarüz ettirmiı -
tir. 

Pren• Pal Yugo.Iavya'Ja 
Belgrat, 16 a.a. - İtalya'dan avdet 

eden naip prens Pol ile prenaeı Olfa, 
dün öğle üzeri Lijubiana'ya ıelmit • 
ler, halk ve mahalli hükilmet memur· 
laır tarafından hararetle kartılanmıı· 
lardır. Hariciye nazırı Markoviç ile 
saray nazırı Antiç ve İtalya'nın Bel • 
grat elçiıi İndelli, prensle birlikte ıel 
mitlerdir. 

Lijubiana'da kısa bir müddet kal • 
dıktan ıonra prenı ile prenses Kranj 
ptoıuna doğru yollarına devam etmiı 
lerdir. Hariciye nazırı Markoviç iıe, 
hususi bir trenle Belgrat'a hareket et· 
miıtir. 
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Kazalar 

Seven kalpler. 
NÖBETÇi ECZANELR 

Pazar 
Pazartesi 
Sah 
Çarşamba 
Pereembe 
Cuma 
Cumartesi 

: Ankara eczanesi 
: Yeni ve Cebeci eczaneleri 

Adıyaman kasabası su projesi 
tanzimi iJi eksiltmesi Yazan: F. Zahir Töriimküney 

~i ~. salonun bir köşesine çekildi, ı Cahit, çekindi: 
d r sıgara yaktı. Coşkun bir neşe için- - Rahatsız etmek istemem. 
be konuşan, gülüşen diğer davetlilere 1 Mualla, manalı bir tebessümle: 

: Halk ve aakarya ., 
: Ege ve Çankaya ., 
: Sebat ve Ycniııehir ,. 
: İstanbul eczanesi 
: Merkez eczanesi 

Adıyaman Belediyesinden : 

Adıyaman kasabası içme suyu etüt 
ve pı-ojelerinin tanzimi işi pazarlıkla ~ktı. Bu kalabalığın arasında kendi - - Ne münasebet, dedi. Aramızda 

nı yapyalınız hissetti. yabancı yok. Hepsini tanırsınız. Bir yaralanma, bir kaza, fevkalade bir has- eksiltmeye konulmn!ftur. 

ACELE iMDAT 

.E~sen buraya hiç istemiyerek gel- Cahid'in tereddüt ettiğini görünce, 
ınıştı Macı'd ' · k d" · • M d' · ·· ·· 

talık vukuunda acele imdat iatemek için ı _ İşin muhammen bedeli (2700) 
belediyeler hastanesine (2257) numara ı·radır. 
ile telefon edilir. 1 kar · . e nın en ısını ura a çapkınca gözunu kırptı : 

k§ı hır alet olarak kullandığının - Merak etmeyin. Aralarında Ma- Lüzumlu Telefon Numaralan 
2 - İstekliler bu işe ait şartname, 

ç? btan farkına varmıştı. O gündenbe- cide bulunmuyor. O, öğleden sonra ge
~ ~ kızdan nefret ediyordu. Murat, lecek. 
b' acıde tarafından sevildiğine emin Cahit, kızardı: 

proje ve sair evrakı bila bedel An
Yangın lhban: (1521). - Telefon müraca- karada dahiliye vekaleti belediyeleri· 

at: Şehir: (1023-1024). - Şehirler araaı: mar heyeti fen şefliğinden veya Adı 

ır tavırla ortalıkta dq_laşıyordu. _ Aranızda Macide'nin bulunma -
k'~ahit, kararını vermişti, beş on da - dığını bilhassa söylemekten maksadı -

(2341-2342), - Elektrik ve Havaguı i-
nza mernurlu~u: (1846). - Meı;ajeri yaman belediyesinden alabilirler. 
Şehir Anbarı: (3705). - Taksi telefon 3 - İhale 28. Mayıs 1939 tarihine 
numaraları: Zincirlicami civan: (2645- rastlayan pazartesi günü saat on birde 
1050-1196). - Samanpanrı civan: (2806 d 

1 
ha daha ?turacak, ondan sonra bir nız nedir? Ondan bana ne? . 
~abu evın kapısını açmamak üzere Mualla, kendini tutamadı. Bır kah - -3259) •• Yeni:ıehir, Havuzbaıı Bizim Adıyaman belediyesinde toplanacak 

çı ıp gidecekti. kaha salıverdi: 
Macide, onun küskün bir tavırla kö- - Sizi görür görmez ima ettim. Her 

takıl: (3848), - Çankırı caddeıi, Ulus eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
taksisi: (1291). - İstanbul taksisi: (3997) 4 _Eksiltmeye girebilmek için is-

§~y~ çekildiğini gördü. Hemen yanına şeyden haberim var. Hem niçin saklı -
gıttı. ? 

Devlet demiryolları Gu iıtihbarat ve 
müracaat mcmurluiu: (1788), teklilerin aşağıda yazılı teminat veya 

vesaiki ihale gün ve saatine kadar ko
misyon reisliğine teslim etmiş olma· 
lan şarttır. 

· yorsunuz? Sevmek ayıp mı 
- Neye böyle herkesten ayrı oturu- Cahit, asabileşti: 

Otobüslerin ilk ve ıon seferleri 

Yorsun Cahit? Yoksa bir şeye mi gü - - Rica ederim! 
ce~~? Mualla, kaşlarını çattı . Biraz dargın 

Ulus M. dan K. dere'yo 6.45 23.00 
K. dere'dcn Ulus M. na 7.15 23.20 A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 

inci maddelerine uygun iki yüz üç lira 
elli kuruşluk muvakkat nakdi teminat 
veya banka mektubu. 

. ıt, kaşlarını çattı. Kısaca cevap bir sesle: 
Verdı: _ Pek ata, dedi. Aşık değilsiniz. 0 

Ulus M. dan Çankaya'ya 7 .25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 
Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 

t ;- Iiayır 1 Biraz başımı dinlemek is- halde Macide'nin iltifatından mahrum 
e un. kaldım diye niçin dünyaya küsüyor-

Dikmen'den Ulus M. na 7.00 21>.30 
Ulus M. dan Keçiorcıı'e 6.00 21.00 
Keı;ıören'den Ulus M. na 6.30 21.30 B - Kanunun tayin ettiği vesika· 

lar. <:'enç kız. tatlı bir tebessümle teklif sunuz? Ne yapalım sizi beğenmiyen 
ettı; 

Macide olsun. 
Ulus M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik'tcn Ulus M. na 7.00 21.30 C - Kanunun dördüncü maddesi 

mucibince eksiltmeye girmiye bir ma
ni bulunmadığına dair imzal.ı bir mek· 
tup. 

bö - liaydi~ kalk dansedelim. Seni, 
d yl~ neşesız görmeğe alıımadığım -

an uzülüyorum. 
y Cabit, yavaş bir hareketle sigarasını 
d ~nın?aki tablaya bastırarak söndür -
. ~· Bır saniye Macide'nin gözlerinin 
~Çıne baktı. Genç kız, bu bakışların al-
ında ezildiğini hissetti. 
Erkek, kısık ve boğuk bir sesle: 
; Bayan, dedi. Tavsiye ederim, Mu

ra ı kıskandırmak için beni alet et -
lllekten va · · B · · b' _ z geçınız. u ışte, Murat gı-

ı soguk ve donuk güzelliğiniz ka11ı-
sında zaaf d b'l . k 

11 
uya ı ecek bır budalayı 

~~nın!z. Adyö, ben gidiyorum. 

i 
. ç kımseye selam vermeden çıkıp 

g ttı. 

Macide bir müddet olduğu yerde 
~~l.andı, k~ldı. Cahid'in, ağzından 
ta küle~ kelımeler zehirli bir ok gibi 

albıne saplandı 
l\/3üt~n gece ke~dini toplıyamadı. 
d ısafırlerin araımda bir hayal gibi 
olaşı};-ordu K' . .. . h. b. · ıınıeyı gormıyor, ıç 

1 
ır şeyle alakadar olamıyordu. Kulak
arında, Cahid'in gerilmit dudakları 

daraaından dökülen malQl sözler uful
uyordu. 

l·'sDl emek, onu takdir etmek, ona derin 
u erre ba ra a ilk 
llıundı iSyle n~~ k için budala o~ • 
. mır KUıtab... Terbıye-

aız •.• 

d
Nihayet, rniaafirler gittiler. Macide 

o asına çek"ld' K Gti ı ı. aryolaıına kapandı. U yüaıları yastığını ıslattı. 
1 yerek uyandı. Kendi kendine 

hayret etti. İskarpinlerini bile çıkar • 
~adan tuvaletiyle uyuyup kalmıJtl 

alktı. Çıplak kolları buz gibi olmuf: 
~u. ~e~enin ayazı ciğerlerine kadar iş-
enuıtı. 

d 
Soyundu, yatağına &irerken mırıl • 
lndı: 

a. ""-: -~l~cağın olsun Cahit bu terbiye 
ıhgının tcıaeını çekeeekıin. 

**• 
f Arıdan iki ay geçti. Bu müddet .ııar· 
1.nda Cahit, bir defacık ohıun Macide. 

:;: evine gitmediği gibi, onun bulun
d sı muhtemel olan bütün çayları ve 
avetıeri de redd~tmişti. Yüzünü gör

bıek · b' ıatemiyordu, Genç kıza karşı kal-
b~nde beslediği nihayetsiz aşkı milthi§ 
ır nefret ~ inkılap etmiıti. 

ci Cahit, gözlerini açtı. Baş ucunda 
l> uran &aate baktı. Tam sekizdi. Bugün 
t aza~. ~~duğu için biraz fazla yatmış
~· Duş~ndü. liiç bir programı yoktu. 

oca hır günü nasıl geçirecekti? 

1 Çevik bir hareketle yatağından fır -
1 adı. Pencereye koştu. Perdeleri, cam-
arı artı Od . . 

b' h :r • aya bol bır ıtık ve temız 
dil" ava doldu. Hava çok güzeldi. Bir-
c:~t~lına gel~i. Büyükada'ya gide -
iınk!· Orada bır tanıdığa rast gelmesi 
hl' a~ı da vardı. Yalnız kalsa bile ehe-

d.ıyet yoktu. Nasıl olsa vakit geçirlr-
1. 

Saat on bi d . traınv . re ojru evden çıktı. Bır 
sine g?ı~ .bındi, Köprünün ada iıkele
Telaşla b~~ V~pur kalkmak üzere idi. 
Üst göve t hılet alıp, vapura atladı. 
lıktı. Ot:r:~e çı~ı. Dehşetli kalaba -
dolaşıyordu ;;:. hır yer bulmak üzere 
Başını çevi ·d. ır el koluna dokundu. 
Genç kıE, !~n ıh. Mualla ile karşılaştı. 

- Ncrclerd 
1~ ~•hkaha ataraf: 

ni biraz daha esınız canım, dedi. Ha· 
caktım. &cçıeydi, tanıyamıya -

Cahit, özUr diledi. 
- Affedersiniz ç' 

liyorum, ziyaret' •. ok nıeşgulilm. Bi
Fakat, emin 

01 
ınızde kusur ettim. 

rağmen bir tUrl~n bUtUn arzularıma 
Mualla, elini k ~akıt bulamadım. 

ti : a dırarak tehdit et -

- Beni aldatınak . . 
Nafile. Hele be ~1 ıstıyorsunuz? 

Cahit, öfkeden sarardı. Nefretle yü-
zünü buruşturdu: 

- Çok rica ederim. bana bir daha o
nun isminden bahsetmeyin. Ben, öyle 
bir kimseyi ne tanıyorum, ne de tanı
mak istiyorunı. 

Mualla, erkeğin kızdığını görünce 
fada israr etmedi. Lafı kısa kesti: 

- Şaka yaptım. Sakın bana gücen -
meyin. Hafta içinde bir gün beklerim. 

Cahit, kendini topladı. İleri gitti -
ğinin farkına vardı. Nezaketle gülüm
sedi : 

- Rahatsız ederim. 
Ayrıldılar. 

••• 

Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Cebeci'den A. fabrikalara 7.00 -.-
As. fabrikalardan Cebeci'ye -.- 17.00 
Yenişehir'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yenı~ehir'e 7.10 23.00 
S. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.15 7.00 
Akköprü'den S. pazarrna 7.30 9.45 
Bahçeli evlerden Uluı M. na 7.45 -.-
Ulus M. dan Bahc;eli evlere -.- 20.00 
§ Ulus meydanıyle İstasyon arasında ber 

bes dakikada bir ıefer olup tren ır:aman
ları scf erler daha ııktır. 

§ Ulus meydanıyle Yeni şehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazan arasında saat 8 den 
20 ye kadar vasati her beı dakikada; aa
at 20 den 21 e kadar her on dakikada; sa
at 7 den 8 e ve 21 den 23 e kadar her 
onbeı. yirmi ve otuz dakikada bir mun
tazaman seferler vardır. 

Akşamları Ulus meydanından saat 23 de
ki son seferlerle bunların Uluı meyda
nına dönilıleri ıinemaların daiılıı saati
ne tabidirler. 

Poıta saatleri 

Teahhiltlü saat (18) e kadardır. 
Posta saat (19) a kadar İstanbul 

mektup kabul odır. 

Akşam üzeri, Cahit daireden çıkmak § 

üzere iken, odacı elinde bir zarfla içeri 
girdi. Cahit, zarfı açtı. Kısa bir mek -
tuptu : "Sizinle çok mühim bir şey ko
nuşacaiım. Eski doıttluğumuzun ha -
tıra&ına hürmeten yarın saat altıda eve 
gelmenizi rica ederim. Macide" 
Dudaklarında garip bir tebessüm 

belirdi. Zarfı cebine yerle§tirdi. Mai-

cihetine 

Tren aaatleri 

rur bir eda ile daireden çıktı. Haydarpaşa'ya ~ Her sabah 1.20. Hır 

D - Münakasaya iştirak edecekle
rin su işlerinde sahibi ihtisas yüksek 
mühendis veya mühendis olmaları 
şart olduğundan isteklilerin bu husu· 
su tevsik eden vesikalarını teklif 
zarflariyle beraber vermeleri lazımdır. 

5 - Teklif mektupları ihale günü 
saat on bire kadar makbuz mukabilin
de komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek· 
tuplarının iadeli taahütlü olması ve 
nihayet bu saata kadar komisyona 
gelmiş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
isteyenlerin Ankara belediyeler imar 
heyeti fen şefliğine ve Adıyaman be· 
lediyeıine müracaat etmeleri ilan O· 

lunur. 11590 

Bir ay müddetle eksiltmeye 

konulan i~me suyu 
Be• ay evet bir gece, bir daha dö.n - akıam 19.15 ve 19.50 

" · 1 de. (Pazartesi, Per-
memek azmiyle tcrkettiğı sa ona gır • ıembe, Cumartesi, Behisni Belediye Reiıliğinden 
diği zaman saat tam altı idi. Toros ıUrat.) 

Macide onu alonun kapısından kar- 1 - Besni yenişehrine tahminen 4 ki 
· Samıon hattı ı Hercfin 9.35 (Kayse--

§ıladı. Tavırlarında aa~uk bir resmı - ri, Slvas, Amaaya bu lometre Kavakbağı mevkiinden getiri 
yet vardı. Macide'yi tetkik ediyordu. hat üzerindedir.) lecek içme suyunun yalnız ıehre iaa-
Onun, bu kadar güzel olduğunun na - Diyarbakır hattı ı Hor liin 9.SS leai kapalı zarf uıuliyle ekıiltmeye ko 
sıl olup da şimdiye kadar farkına var- Zonculdak hattı : Her cüıı 17.0S nulmuıtur. 
madığına hayret etti. Sakin bir sesle 
sordu: 2 - İşin muhammen bedeli 23792.33 

- Bir emriniz mi vardı, bayan Ma- Yüksek Deniz Ticaret liradır. 
cide? 3 - İstekliler bu i,e ait ~artname 

Genç kızın, birden bire rengi uçtu. mektebi proje vesair evrakı meccantn Besni 
Kendini tutamadı: bclediyeıindtn alabilider. 

- Sizden hiç bir §CY iıtiyecek de - İstanbul, 16 (Telefonla) _ Muha- 4 - Eksiltme 29 ma} ıs 939 tarihine 
ğilim. Evinde kabul gördüğünüz, ar· bere ve Münakale Velclletine bağla. mU1adif pazartesi gürıü &aat 16 da 
kadaşları arasına girdiğiniz bir genç an yükıek deniı ticaret mektebi ile Besni belediye encümeninde vapıla -
kızın arkasından a~ır ve çirkin sözler n k caktır. 
sarfedecek kadar adi bir adam oldu- vekalet çok yakından alikadar olma -
nuzu söylemek için çağırttım buraya ta ve inkişafı için çalıımaktadır. Ve- 5 - Ek~iltmeye .: relıil.,., .. k için iı· 
anladınız mı? ... Siz dünyanın en baya- kalet mektep bütçesini 300.000 liraya teklileri.ı .ı!a;;ıd6 yaulı tr.m\nat \;C 

. ı blio etmittir. Mektep kısa zamanda vesaiki o gün •a'"t 1'" c kac111r cncü -ğı bır adamısınız.... .. ., .. ., 
Macide'nin, gözlerinden yuvarlanan dünyanın en modern deniz ticaret mene teslim etmiş olınaları l§zıındır, 

iri yaşlar, yanaklarından süzülüyor - mekteplerinden biri haline ietirile • A - 2490 ı;ayılı kanunun 16 ve 17 
du. cektir. Bunun için çah!}ılmaktadır. el maddelerine uygun ı 784.42 lira 

Cahit, hiç sesini çıkarmadı. Yava!}ça muvakkat teminat, 
ayağa kalktı. Bir reverans yaptı. Sa • B - Kanunun tayin etti~i vesika • 
tondan çıkmak Uzere. döndü. . 

Genç kız, bir kaplan ~i~i yerınden Ankara Borsası lar. 
fırladı. Erkeğin önüne dıkıldi. Heye - C - Kanunun 4 eli maddeıi muci -
candan titriyordu. Boğuk bir sesle 16 Mayıs l939 Fiyatları hince eksiltmeye girmeğe bir mani bu 
haykırdı: lunmadığına dair imz:ah bir mektup. 

_ Nereye gidiyorsunuz? Ayaklar ÇEKLER D - Malatya vil&yeti nafıa baş mU-
altına aldığınız iururumun hesabını Açıtıı p Kapanıs F hendisliğinden mUnakasaya girmek i-
vermeden buradan ç.tkamazıınız. Mu- çin alacakları vesika. 
alla'ya, en büyük düşmanıma. ~enimle Londra S.9J 5·93 6 - Teklif mektuılları ihale "UnU 

d B Nevyorlt. 126.6425 126.6425 b 
alay etmesi için silah ver ınız. en, Pari• J.,JSSO J.JSSO saat 13 çe kadar makbuz mukalJilinde 
size ne yaptım? . , . Mi14no 6.6625 6.6625 :Resni belediyesine verilecektir. 

Cahit, bir saniye sustu. Macıde n. ın Ctmcvre 28.4625 28.4625 
k lb Amstcrdam 68.25 68.25 7 - Posta ile göndcrikcek teklif 

gözlerinden süzülen yaşların .a ıne Berfin S0.8150 so.11so mektuplarnın iadeli teahhütlü olmaıı 
aktığını duydu. Yavaşça söyledı: Brü/cıel 21 •5550 21 •5550 ve nihayet bu saate kadar encümene 

_ Bana gücenmeğe hakkınız yok - Atina 1.0925 1.0925 

tur bayan Macl.de. Size kar•ı duydu - Sof11 ı.sı 1.56 "elmiş bulunması Ja;ı;ımdır. 
" Madrid 14.0JSO 14.0JSO 8 B · · h 1 

ğum aşkı Murat için bir kı~kançlı~ i- Varşova Z3.787S Z!J.7S75 - u lJ hakkında faıla ıza at a -
leti olarak kullandınız. Benı can evım- Bükreş 0.9050 0.9050 mak iıteycnlerin Beıni belediyeılne 

··k d Budapeşte 24.9675 24.9175 
den yaraladınız. Aşkım bilyu ve. ~ ~ Belgrad 2.8925 2.8925 müracat etmeleri. 
rin olmasaydı, belki bu hareketınııı Yokohama 34,6Z 34.62 9 - Müteahhit intaat bedelini is -
affedebilirdim, fakat.... .. ~~!Z:~': ;~~;~ ;~~~~~ tihkak raporu aldıkça rapor muhte • 

Maclde'nin biraz evel ağlıyan goz - viyatını belediyeler bankaaından ala • 
terinde bir tebessüm, mesut bir tebcs- ESHAI\1 VE TAHVİLAT eaktır. (3291/ 1793) 11782 
süm belirdi. Erke~c sokuldu. Fısıldı-
yarak sordu: 

_ Beni gene seviyor musun Ca -

1138 % s 
11.ramly~li 19.- 19.-
Sivas - Erzurum 
Hattı Jı, J. 19.55 19.55 

hit ?.. . • Sivas - Erzurum 
Hattı lı. 111, 19.70 19,70 
Sivas - F.ızurum 
Hattı t •. V. 19.10 19.70 

Cahit, kar§ııında dudakları tıtrıye -
rek vereceği cevabı bckliyen genç kızı 
omuzlarından tuttu. Kendine doğru 
çekti. Ağzını kulağına yaklaştırdı. Ka-

lın ahenkli sesiyle : .J'"""'"'"""""'""""""'""""'-
~ Hayır, dedi. Bana bu suali bu ka· 

dar geç sorduğun için senden nefret 

ediyorum. 
Ucuz kiralık ev 

Elektrik tesisatı 

Sivrihisar Belediy~sinden : 

Sivrihisar kasabasının elektrik tcsl· 
satı 29. 4. 939 tarihinden 29. S. 939 ta • 
rlhine kadar otuz gUn müddetle ka· 
pah zarf usulilye mUnakasaya konul· 
muştur. 

-9-~ 
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~Askeri Okullara talebe~ = --------------------------------------------------------------------
---
-----------------------------------------

-
almıyor ~ 

1 - 939 • 940 den yılı için Kuleli. Maltepe, Bursa Askeri Lise
lerile Konya ve Erzincan Aıkeri orta okullarının bütün sınıflarına, 
Kırıkkale San'at Lisesinin 1 .. sınıfı ile Kayseri Zencidere Gedikli 
Erba§ Hazırlama Orta okulunun 1. sınıfına talebe alınacaktır. 

-----------2 - Kabul ıartları Askerlik §Ubelerile birinci maddede yazılı o- := 
kullarda mevcuttur. Ne suretle müracaat edileceğini anlamak üze- := 
re isteklilerin Askerlik şubelerine baş vurmaları lazımdır. _ 

3 - İstekliler aşağıda yazılı hususları da göz önünde bulundur- := 
malıdırlar. :: 

a) Askert okullara girmek istiyenlerin müracaatları 1 Haziran- := 
dan 10 Aiuıtosa kadar kabul edilir. = 

Aıkeri liselerin yalnız III. sınıfları için seçme sınavı 15 Ağus·= 
tosta başlar 20 Ağustosa kadar devam eder. -

Liselerin diğer sınıflariyle Orta okulların bütün sınıfları ve =: 
San'at Lisesi I. sınıfı için seçme sınavı 1 Eylülden 10 eylüle kadar :E 
devam eder. Sınav neticeleri bu tarihten bir iki gün sonra ilan ve =: 
kabul edilmiş olanlara tcbliğat yapılır. =: 

b) Kayseri ZencidereGe bulunan Gedikli Erbaş hazırlama orta =: 
okuluna alınacak okurların seçme sınavları 1 Eylülde başlıyacaktır. =: 

c) İıteklilerin kaydükabul kiğıtlarını mümkün mertebe kısa za- := 
manda tamamlamıya çalışmaları ve tamamlanan kağıtlarının ~s- =: 
kertik şubesinden girmek istedikleri okula vaktiyle gönderme işini =: 
takip etmeleri ve okuldan çağrılmadıkça hiç bir isteklinin okulun =: 
bulunduğu mahalle gitmemesi llzımdır. =: 

Şarki Anadolu ve Orta Anadolu halkı Erzincan Askeri Orta O-= 
kuluna Garbi Anadolu ve Trakya halkının da Konya Orta Okuluna =: 
alınmaları esas olduğundan bu suretle müracaat edilmesi lazımdır. := 

d) İsteklinin Aıkeri okula girinciye kadar yol, iaşe ve okulun := 
bulundufu şehirdeki otel sair her türlü maırafları kendisine aittir. = 
Okurun veliıi tarafından bu masrafların temin edildiği Askerlik := 
tubelerince tahkik olunacaktır. =: 

4 - İstekli okula kabul edilmediği takdirde hiç bir hak iddia =: 
edemez. = 

Okullar yatılı ve parasızdır. Talebenin iaşesinden başka giydi - =: 
rilmcsi, teçhizatı okula aid olduğu gibi ayrıca her ay bir mikdar =: -maaş da verilir. = -5 - Aıkeri liıeleri muvaffakiyetle bitirenlerden arzu edenler = -müsabaka ıınavına ıirerek kazandıkları takdirde Askeri Yüksek _ 
mühendiı ve mühendiı yctiıtirilme~ üzere Avrupa'ya tahsile gön- =: 
derilir. (1813) · 11808 ---
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Muhtelif boya malzemesi alınacak 
D. D. Yollan Satın Alma Koıniıyonundan: 

İsim, miktar ve muhammen bedelleri ile muvakkat teminatları aıafıda 
yazılı olan S liste muhteviyatı muhtelif boya malzcmeıl 1-6-1939 perıembe 
günü saat 15,30 dan itibaren sıra ile kapalı nrf usulü ile Ankara'da idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu i e girmek iıtiyenlcrin ııağıda hizalarında yazılı muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiii veaikaları ve tekliflerini aynı ıün saat 14,30 a ka
dar kouıiıyon Reiıliline vermeleri lbımdır. 

Sartnameler para11• olarak Ankara'da malseme daireainden, Haydarpa
ta'da tesellüm ve aevk ıcfllflnden daiıtılauktır. (1687) 

No. İlmi 

1 Muhtelif toz boya ve üıtübeçler 
(10 kalem) 

2 Neft yağı 
3 V ırniklor ve Sikatif 

Miktarı 

Kı. 

93.000 
30.000 
27.000 

• 

Muhammen Muvakkat 
bedel teminat 
Lira Lira 

13075 
12750 
17445 

980,63 
956,2§ 

1308,38 
11758 

Vinç vagonu ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan : 
Muhammen bedel ve muvakkat teminat bedelleri aşağıda yazılı muhte• 

lif cins vinç vagonu ayn ayn ihale edilmek ıu.rctiyle 27-61 15)39 ealı günü 
saat 11 de 11ra ile Ankarada İdare binaıında kapalı zarfla aatın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin aşa&ıda yazılı miktarlarda teminat ile kanu
nun tayin ettiii veaikaları ve tekliflerini aynı ıün ıut 10 a kadar komis
yon reisliiine vcrmolori llıımdır. 

Bartnameler 425 kuruı mukabillnde Ankara ve Haydarpaşa veznelerin· 
de ıatılmaktadtr. (1701) 

Eksiltme 
No. ıı Eıyanın elnıi 

1 
2 
s 

e tonluk vinç vagonu 
25 " " 

100 " " 

ri gibi f ennt ve malt ıartlarını da ar
zu edenler, belediye daireılndın mec
canen iıtiyebilirler. Kapalı zarfların 
29 S. 939 pızarteai gününe aaat 14 de 
kadar belediye encUmonine verıneleri 
ıarttır. 

Hıddı layık görUldUlü takdirde 29. 
S. 939 puartesi günü aut ıs de Sivri
hisar belediye dairesinde belediye en• 
climeni tarafındın ihaleai yapılacak • 
tır. Şartnamede zikredilen veuiklo 
beraber % 7.5 tenıinat akçeainln veya. 
but Banka mektunun aarfları içerisi· 
no konulnıa11 lbınıdır. 

(3012/1&39) 11629 

Ankara Bc.lediycsi 

Muhammen Muvakkat 
Kalemin bedeli teminatı 
miktarı Lira Lira 

6 150.000 8750 
1 85.000 5500 
1 125.000 7500 

11728 

2 - lhalcıi 23. s. 939 salı siinü sa
at 11 de belediye encümeninde yapıla 
caktır. 

3 - Muvakat teminatı 735 liradır. 

4 - Şartnamesini görmek isteyen -

lerin her gün yazı i§leri kalemine mü

racaat etmeleri ve isteklilerin de tek -
lif nıektuplarının 23. ,,. 939 talı ıünü 
aaat ona kadar encümene vermeleri i-
lin olunur. (1650) 11~32 

20 tOp Klor gazı ahnacak 

Ankar• Belediyesinden : 
1 - Su idaresi sUEme havuzları i

çin alınacak 20 tüp klor guı on beş 
ıUn müddetle açık ekııltmeyc konul
muştur. 

bolmanızın ve ~ sizın ortadan kay -
küsmenizin ıebebr~~ hUt~~ dünyaya 
ise timdi bunla b de bıhyorum. Ne 

Üniversitede ders kesimi 
ve imtihanlar 

Yeni§ehirde Yüksel cadde Mi
mar Kemal mektebi karıııında 
Ateı Hakkı apartmanı birinci da
lreal ucuı kiraya verilecektir. 
Parkeli altı oda ve geniş aalon. 
İçindekilere mUrıcaat. (Telefon 
2488, 3130). 

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

direkler olmak üzere iki kısım olup 70 ton sulf atdalomin ahnacak 
her ikisidc birden veyahut ayrı ayrı 

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

dır. rı ırakal 8 k nu!luruE. Ne tarafa . ım. onra o-
B " .. k böyle? 

- uyu ada'ya. Ya siz' 
- Tuhaf teaadUf B · 

oruz B' · b de oraya gidi-
~rkad~ 

1 
ır grup •CSzleıtik. Gelin ıizi 

! arın yanına götıireyim. 

İstanbul, 16 (Telefonla) - İ6tanbul 
üniversitesinde 18 mayısta dersler ke
silecektir. 26 mayısta başhyacak olan 
imtihanlar 30 hazirana kadar tama -
men bitmiş olacaktır. Temmuzda ta· 
lebe kamplara başlıyacaktır. "'······································" 

ihale olunabllecektlr. Ankara Belediyesinden ı 
Makine ve teferruatı olan birinci 1 - Su itleri Süzme havuıları i5in 

kısmın bedeli muhammen! "22852'• li· alınacak olan 9800 lira kıymeti ınu .. 
ra 85 kuruı ve ikinci kısmın bedeli hımmineli 70 ton sulfat dalomin kapa 
muhammeni "60'48" liradır. Tesisatın 1ı zarf usullylc on bet giln müddetle 
Erojelerinl belediyede görebllecckle • eksiltmey. konulmuıtur. 

i - Şartnamesini görmek i:oıtiyenle
rin her ıün yazı iıleri kalemıne ve is
teklilerin de ~3.S.939 salı günü aaat 
ıo.so da belediye encümenine müra-
caatları. (1651). 11633 
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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· 
lliklerinden birine müracaatları. 
(1658) 11672 

100 ton toleol alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (30.000) lira 
olan 100 Ton Toleol Askeri Fabrika
lar Umum Müdürlüğü merkez satın 
alma- komisyonunca ı. 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 kanuniın 
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 

250 adet bo~ köhne yağ 
variller sahlacak 

Askeri Fal rıkalar Umum Mü
dürlüğü Merke Satın Alma Ko
misyonundan : 

Beherinin mu ammen bedeli (25) 
kuruş olan 250 atlet boş köhne yağ va 
rilleri Askeri fa r kalar umum mü • 
dürlüğU merkez satın alma komisyo • 
nunca 5. 6. 1939 pazartesi günü saat 
14,30 da açık art rrna ile satılacaktır. 
Şartname parası larak komisyondan 
verilir. 

Taliplerin muva!(kat teminat olan 
(4) lira (70) kur ve 2490 sayılı ka -
nunun 2 ve 3. ma1delerindeki vesaikle 
mezkilr gün ve s tte komisyona mü-
racaatları. ( 1781 ) 11775 

8 adet freze ezgahı ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merk z Satın Alma Ko· 
m isyonundan : 

Tahmin edilen b deli (8000) lira o
lan 8 adet Freze tezgahı Askeri Fab
rikalar umum miı rlüğü merkez sa • 
tın alma komisyo nca 30 6. 1939 cu
ma günü saat 15,3 da kapalı zarfla i
hale edilecektir. Ş rtname parasız o
larak komisyond2 verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat o an (600) lirayı ha 
vi teklif mektupl ını mezkilr günde 
&aat 14,30 za kcid.,,r komisyona verme
leri ve kendilerin n de 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3. mac elerindeki vesaik • 
le komisyoncu olr.ı dıklarına ve bu iş 
le a18kadar tüccaı n olduklarına da
ir Ticaret odası ikasiyle mezkilr 
gün ve saatte kom yona müracaatla -

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 işle alakadar tüccardan olduk -
!arına dari Ticaret odası vesikasiyle 
mezkur gün ve saatte komisyona mü • 
racatları (1828) 11805 

4 kalem vido hakkında 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

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. Şartnameı;inde 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 f lüspat 

alınacak 
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 Askeri 
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 

Bayındırlık B. . . 

(ubuk Barajı gazino ve 
müıtemilahnan ican 

Nafıa Vekaletinden : 
Açık artırmaya konulan iş: 
1 - Çubuk barajı gazino ve müşte· 

milatının bilumum demirbaş eşyalariy 
le birlikte icare verilmesi, tahmin e
dilen senelik icar bedeli 1200 liradır. 
Üç sene müddetle icara verilecektir. 

2 - Artırma 9 Haziran 939 tarihine 
rastlıyan cuma günü saat 11 de Nafı
a Vekaleti Sular umum müdürlüğü su 
eksiltme komisyonu odasında açık ar
tırma usuliyle yapılacaktır. 

3 - Artırmaya girebilmek için is -
teklilerin 270 liralık muvakkat temi -
nat vermesi, Ticaret odası vesikası ib
raz etmesi ve artırmanın yapılacağı 

günden en az 8 gün evel ellerinde bu
lunan vesikalariyle birlikte bir istida 
ile Vekalete müracaat ederek bu işe 
mahsus olmak üzere vesika almaları 
ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bu
lumıyanlar artırmaya iştirak edemez
ler. 

4 - İsteklilerin bu iş için hazır • 
lanmış olan mukavele ve şartname 
projesini Sular umum müdürlüğüne 
müracaatla görebilirler. (1825) 

UL US 

Hafriyat ve sınai imalat 

yaplmlacak 

geç bir saat eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Kırklareli askeri 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(1803) 11767 

220 bin litre içme suyu ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
l - Merkez hastanesi ihtiyacı için 

220.000 litre içme suyu açık eksiltme
ye konmuştur. 

Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan iş: 
l - Susurluk çayının sulaması haf

riyat ve sınai imalatı keşif bedeli 
(447.341) lira (45) kuruştur. 

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

2 - Eksiltme 19. 6. 939 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü saat 11 de 
Nafıa Vekaleti Sular umum müdürlü
ğü su eksiltme komisyonu odasında 

kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
3 - İsteklilerin eksiltme şartname

si, mukavele projesi, bayındırlık işle
ri genel şartnamesi, fenni şartname 

ve projeleri (22) lira (40) kuruş mu -
kablinde Sular umum müdürlüğünden 
alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 21.643 lira 66 kuruşluk mu -
vakkat teminat vermesi ve eksiltmenin 
yapılacağı günden en az sekiz gün e
vel ellerinde bulunan vesikalarla bir
likte bir dilekçe ile Nafıa Vekaletine 
müracaat ederek bu işe mahsus ol -
mak üzere vesika almaları ve bu vesi
kayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müd
det içinde vesika talebinde bulunmı -
yanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektupları -
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat eveline kadar Sular umum mü -
düdüğüne makbuz mukabilinde ver -
meleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. (1838) 11839 

P. T. ve T . . Md. . 

P. T. T. Umumi Müdürlük 

binası inşaat ve tesisatı 
P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 

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

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

3 - Eksiltme 6 Haziran 1939 tari -
hine raadıyan sah 1tünü saat 16 da P. 
T.T. umumi müdürlük oınasın a top-
lanacak artırma, eksiltme komisyonun 
da yapılacaktır. 

4 - Şartname, planlar ve terrüatı 
(1311) kuruş bedel mukabilinde An -
kara P.T.T. Levazım müdürlüğünden 
alınacaktır. 

5 - İsteklilerin: 
A) Kanuni vesaikten maada muhabe 

re ve münakale vekaletinden bu iş i
çin alınmış ehliyet vesikası ibraz eyle 
meleri. 

B) Şantiyede inşaatın devamı müd
detince bir mühendis veya mimar ve 
ayrıca bir fen memuru veyahut inşa • 
at kalfası bulunduracağını evelden no 
terlikçe tasdikli bir taahhütname ile 
taahhüt etmeleri lazımdır. 

6 - Talipler (5) inci maddenin (A) 
fıkrasında mezkur ehliyet vesikasını 
almak için eksiltmenin yapılacağı gün 
den en az 8 gün evel bir istida ile Mu
habere ve Münakale vekaletine müra
caat edeceklerdir. 

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

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

(1804) 11768 

160 bin kilo sığır eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Muğla garnizonu için 85000 ki

lo ve Milas Kü11ük garnizonları için 
75000 kilo ki ceman 160.000 kilo sığır 
eti kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - İhaleleri 28. Mayıs 939 tarihi-
ne tesadüf eden pazartesi günü saat 
15 de yapılacaktır. 

3 - Muğla garnizonuna ait olanın 
tutarı 19550 lira muvakkat teminatı 

1467 Milas Küllük garnizonlarına ait 
olanın tutarı 17250 lira muvakkat te -
minatı 1294 liradır. 

4 - Teklif mektupları ihale saatin
den bir saat eve] verilmelidir. Şart -
nameler komisyondadır. Kanuni ve -
saiki haiz olan isteklilerin komutan -
Jık satın alma komisyonuna müraca-
atları itan olunur. (1806) 11777 

Bir yüksek mimar veya 

mühendis ahnacok . 
Ankara Levazım Amirliğinden: 

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

2 - İsteklilerin 1 Temmuz 933 tarih 
ve 161 sayılı ordu emirnamesiyle neş
redilmiş olan 551. N o. lı talimatta _ya
:!lll şartları l'iaIZ o malan Jazımaır .. 
Bu talimat askerlik şubelerinde görü
lebilir. 

3 - Bu vazifeye istekli olanlar her 
cins vesikalarının, diplomalarının, 
bonservislerinin musaddak suretlerini 
fotoğraflı dilekçelerine bağlıyarak bu 
ilanı yapan komisyon veya bulunduk
ları mahallin askerlik şube reisleri va
sıtasiyle Afyonda askeri satın alma 
komisyonu başkanlığına göndermeli -
dirler. 

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

Ocak tômir ettirilecek 
Ank a ra Levazım Amirliği Satın 

Alm a Komisyonundan : 
1 - Harp okulundaki ocaklar pa -

zarlıkla tamir ettirilecektir. 
2 - Taliplerin ocakları mahallinde 

gördükten sonra 17. 5. 939 çarşamba 
günü saat 14 de A nkara Lv. amirliği 
satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(1847) 11830 

Bir mimar veya 

mühendis a lınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Erzurum askeri inşaat şubesinde ça

lışmak üzere yüksek tahsil görmüş bir 
mimar veya mühendise lüzum vardır. 
Aylık ücreti iki yüz elli liradır. İstek 
lilerin ehliyetname ve vesikalariyle 
mezkur §Ube müdürlüğüne müracaat -
lan itan olunur. ( 1862) 11845 

76 adet lüks la mbası 

oh nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Aşağıda cins ve miktarları ya

zılı 76 adet lüks lambası pazarlıkla sa
tın alınacaktır. 

2 - Taliplerin teminatlariyle birlik 
te 18. Mayıs 939 perşembe günü saat 
11 de Ankara Lv. amirliği satın alma 
komisyonuna gelmeleri. (1861) 

12 Adet 500 Mumluk 
50 .. 300 .. 

14 " 200 " 
İkişer yedek gömlekleriyle birlik -

te. 11844 

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

Bankalar 

• 

inşaat i lônı 
Sümerbank Umum Müdürlüğün

den: 
1 - Karabük Demir ve Çelik Fab -

rikaları müessesesi memur ve işçileri 

için yaptırılacak: 
Bir odalı 100 
İki .. 100 
Üç " 50 
Dört ,, 30 

Evin inşaatı vahidi fiyat esasiyle 
ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmu tur. 

2 - İşbu inşaatın muhammen keşif 
bedeli 897.106.20 liradır. 

3 - Eksiltme evrakı 50 lira muka -
bilinde Sümerbank muamelat şube -
sinden alınabilir. 

4 - Eksiltme 2. 6. 1939 cuma günii 
saat 16 da Ankarada Sümerbank U -
mumi müdürlüğü binasında yapılacak 
tır. 

5 - İstekliler teklif evrakı meya -
nında _şimdiye kadar yapmış_ _oldukla
ları bu kabil işlere bunların beôeJJeri-
ne ve hangi Bankalarla muamelede bu 
lunduklarına dair vesikalarını koya -
caklardır. 

6 - Muvakkat teminat miktarı 
39.635 liradır. 

7 - Teklif mektuplarını havi zarf
ları kapalı olarak ihale günü saat 15 
e kadar Ankara'da Sümerbank Muha
berat şubesine teslim edilecektir. 

Posta ile gönderilen tekliflerin ni
hayet ihale saatinden bir saat evele 
kadar gelmiş ve zarfların kanuni şe -
kilde kapatılmış olması lazımdır. 

8 - Bu inşaatı Banka taliplerden di 
Jediğine vermek veyahut münakasayı 

hükümsüz saymakta tamamen serbest 
tir. (1863) 11847 

Zayi - Ankara memurlar koopera
tifinden almış olduğum namıma mu • 
harrer 5625 numaralı 25 liralık hisse 
senedimi keybettim yenisini alacağım 
dan eskisinin hükmü yoktur. 

İnhisarlar Ba§müdürlüğü Muh. M. 
Fuat Öken. 1776 

rı. (1800) 11780 

40.000 metre artu(luk ham 
11838 

Regülatör yaphnlacak 

Bu müddet zarfında vesika talebin
de hulunmıyanlar eksiltmeye giremi
yeceklerdir. Bu vesikayı almak için 
yazılacak dilekçeler bir kalemde en az 
yüz elli bin liralık bu işe benzer iş 

yaptıklarına dair işi yaptıran. idare -
lerden alınmış vesikanın da raptı la -
zımdır. 

Ampul alınacak 
İpek kum ~ alınacak Nafıa Vekale t inden : 

A skeri Fabrak lar Umum Mü- :Eksiltmeye konulan iş: 
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- 1 - Adala regülatörü inşaatı keşif 
m isyonundan : bedeli (376.027) lira (62) kuruştur. 

2 - Eksiltme 17. 6. 939 tarihine rast Tahmin edileı edeli (34.500) lira 
olan 40000 metre 1- artuçluk Ham i • lıyan cumartesi günü saat 11 de Na-

. fıa Vekaleti Sular umum müdürlüğü 
pek kumaş Aske Fabrıkalar umum su eksiltme komisyonu odasında ka -
müdürlüğü • 1erk satın alma komis· 

palı zarf usuliyle yapılacaktır. 
yonıınc.a 27. 5. 19 cumartesi günü sa 
at 11.30 da pazaı ı la ihale edilecek • 3 - İlitekliler Eksiltme şartname -

(73 ) k si, mukavele projesi, bayındırlık işle-
tir. Şartname (1) ra uruş mu- . . f ~ 

d T T r rı genel şartnamesı, enm şartname 
kabilinde komis} n. an velrı ır(.258a7)ıpl: ve projeleri (18) lira (80) kuruş mu-
lerin muvakkat t ınat o an ı k b'l' ··d·· ı·· -.. 

1 k 
a ı ınde Sular umum mu ur ugun -

ra (50) kuruş ve 190 sayı ı anunun .. 
2 ve 3. maddeler lcki vesaikle ko - de

4
n alabılı~ler. . _ k . • • 

- Eksıltmeye gırebılme ıçın ıs
misyoncu olmadı arına ve bu işle a-
l:lkadar tüccarda olduklarına dair teklilerin <18791) lira (10) kuruşluk 
Ticaret odası ve• asiyle mezkilr gün 
ve saatte komisy na müracaatları 

(IE ) 11804 

muvakkat teminat vermesi ve eksilt -
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evel ellerinde bulunan vesikalar
la birlikte bir dilekçe ile Nafıa Veka-

4 kalem vida alınacak Jetine müracaat ederek bu işe mahsus 
olmak üzere vesika almaları ve bu ve· 

Askeri Fabnkalar Umum 
dürlüğü Merkn Satın Alnıa 
misyonundan : 

Mü- sikayı ibraz etmeleri şartt ır. Bu müd
Ko- det içinde vesika talebinde bulumı • 

mıyanlar eksiltmeye iştirak edemez -
ler. 3000 Paket 5)< 50 mm. Dip vidaı;ı 

5000 ,, 5,50 X 35 ,, Kuşak vidası 

2000 ., 6~ 40 ,, Kulp ,, 
2500 " 4 20 ,, Menteşe 

vidası 

Tahmin edilen bedeli (5000) lira o-
111n dört kalem vida Askeri Fabrika · 
Jar umum müdürlüğü merkez satın al 

5 - İsteklilerin teklif mektupları -
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat eveline kadar Sular umum müdür 
lüğüne makbuz mukabilinde vermele -
ri lazımdır. 

Postada olan geçikmeler kabul edil-
mez. (1841) 11840 

7 - Taliplerin teklif mektuplariyle 
muvakkat teminat makbuzunu veya 
banka teminat mektubunu ve diğer ka 
nuni vesaiki ihtiva edecek kapalı zar
fın yukarıda 3 üncü maddede yazılı 

saatten bir saat eveline kadar Anka
rada P.T.T. umumi müdürlüğü binası 
i~inde toplanacak olan eksiltme ko • 
misyonu reisliğine makbuz mukabilin 
de tevdi edeceklerdir. 

(1746) 11751 

Levazım Amirliği 

60 bin kilo sade yağ ahnacak 
Ankar a Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonunda n : 
1 - Kırklareli garnizonunun 939 

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

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

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

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 

Ankara Levazım Amirliği Satın A lma Komisyonundan : 

1 - Aşağıda cins ve miktarları yazılı elektrik lambaları pazarlıkla sa
tın alınacaktır. 

2 - Taliplerin aynı günde teslim şartiyle 18 Mayıs 1939 cuma günü sa· 
at 14 de Ankara Lv. amirliği satınalma komisyonuna gelmeleri. (1870) 

370 adet 25 mumluk ) 

200 " 40 " ) 
250 ,, 60 ,, ) Marka: Osram, Tungusram, Filips 

50 
255 
100 

,, 

" 

50 
75 

" 100 

" 
" 
" 

) 
) 
) 11844 

12 kalem malzeme ah nacak 
Ankar a Levazım Amirliği Satın Alma Kom isyonundan : 

Aşağıda cins ve mikdarları yazılı 12 kalem malzeme pazarlıkla satın

alınacaktır. Taliplerin teminatlariyle birlikte 18-5-939 perşembe günü saat 
10 da Ankara Lv. amirliği satın alma komisyonuna gelmeleri. 

100 Metre Amerikan bezi 
50 ,, Kalın kaput bezi mermerleri silmek için 

100 Kutu Kaül 
100 ,, Vim 
25 adet tüy kol fırçası 
15 ,, Ayak tozu almak için tüy fırça 

100 Kutu muşamba cilası 
25 adet temizlik için büyük saplı tüy fırça 
50 ,, Hela süpürgesi 
50 " Tel fırça 
50 metre Camları temizlemek için bez 
25 adet Tuvalet kağıdı (1848) 11831 

17 - 5 - 1939 
--- ---

Milli Müdafaa B. 

10.000 çift fof in ah nacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 -.. 10.000 çift fotin alınacaktır. 

Muhamen bedeli kırk sekiz bin lira 
olup ilk teminat miktarı üç bin altı 
yüz liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 25. 5. 
9"39 Perşembe günü saat 11 de veka· 
Jet satınalma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

3 - Evsaf ve şartnamesi 240 ku· 
ruş mukabilinde alınabilir ve nümu· 
nesi görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 cii 
maddelerinde yazılı vesaikle birlikte 
ilk teminat ve teklif mektuplarını 

ihale saatinden bir saat eveline ka· 
dar komisyona vermeleri. 
(1645) 11644 

2000 battaniye 

olanacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Nümunesine göre 2.000 adet 

battaniye alınacaktır. Muhammen be· 
deli 15.000 lira olup ilk teminat mikta· 
rı (1125) liradır. 

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

3 - Şartname ve nümunesi her gün 
komisyonda görülebilir. 

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

2000 matra ali nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
ı - Nümunesi veçhiyle 2.000 tane 

aleminyüm matra satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 1900 lira olup ilk 
teminat miktarı 142 lira 50 kuruştur. 

2 - Açık eksiltmesi 24.5.939 çarşam
ba günü saat ı 1 de vekalet satın al
n.a komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Nümune ve şartname her gün 
komisyonda görülebilir. • 

4 - İstekliler kanunun emrettiği 
vesaikle birlikte ilk teminat mektup 
veya makbuzlariyle belli saatte komis-
ycna gelmeleri. (1647) 11659 

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

misyonundan : 
1 - Hava birlikleri için nümusei 

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

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

3 - Nümunesi her gün komisyon· 
da görülebilir. 

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

(1739) 11756 

4 baş koyun sa tı lacak 
M. M. V. Satın Alma Kom isyo· 

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

satılacaktır. 

2 - Satış günü 18. 5. 939 perşembe 
günü saat 11 dedir. 

3 - Keçi ve koyunları görmek iste
yen Etlikte Serum ve aşı evi müdür • 
lüğüne müracaat. 

4 - Talipler ihale gün ve saatihde 
M.M.V. satın alma komisyonuna gel· 
meleri. (1820) 11795 

' Basın 

Ayın tari hi kitabı 

bashnlacak 
Matbuat Umum 

den : 
Müdürlüğün• 

Matbuat umum müdürlüğü 1939 ma
li yılı zarfında bastıracağı Ayın Tari· 
hi adlı kitapları 18. 5. 939 dan itiba -
ren yirmi gün muddetle kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye koymuştur. 

1) Beher formasının muhammen 
kıymeti yirmi beş liradır. 

2) Muvakkat teminatı 787 lira elli 
kuruştur. 

3) Eksiltme 6 haziran 1939 salı saat 
on beşte umum müdürlük binasındaki 
komisyonda yapılacaktır. 

4) - Şartname umum müdürlükte 
ve 1stanbul'daki matbuat şefliğinde 
görülebilir. 

5) Talip olanlar yevmi mezkfırda 
2490 sayılı kanunda yazılı vesaikle 
müracaatları. (1871). 11843 
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Vilôyetler Kıpah zarf usulile eksiltme ilanı 
Kayseri Nafıa MüdürlÜğ'11lden : 

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

nunun 40 ıncı maddeıine tevfikan ko
misyonu tarafından mezkur inşaat bir 
ay müddetle eksiltmesi pazarlıkla ya
pılmasına karar verilmiştir. 

Mezbaha yaptınlacak 
Samsun Belediye Reisliğinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Sam
sunda Çarşamba şosesi güzergahında 
Mert ırmağı ile koşu ı,·eri arasında 
yapılacak mezbaha inliaatı. 

Muhammen keşif bedeli 84562 lira 
gg kuruş olup kapalı zarf usuliyle ek
•iltmiye konulmuştur. 

2 - İş vahidi fiyat üzerinden veri
lecektir. 

3 - Bu işe ait şartname ve evrakı 
saire aşağıda yazılıdır. 

A - Yapı eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C ~ Bayındırlık işleri genel şart· 

namesı, 

D - Nafıa yapı işleri umumi ve 
fenni şartnamesi, 

E - Fenni şartname, 
F - Keşif ve silsilei fiyat cetveli, 
G - Proje ve sair evrak, 
C - Ve D fıkrasındaki evraktan 

başka diğer evraklar talipl~rine 423 
kuruş mukabilinde belediye heyeti 
fenniyesince tetkik edilebilir. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 5478 
lira ıs kuruıtur. 

5 - Eksiltme 12.6.939 tarihine mü
aadif pazartesi günü saat on beşte 
Samaun belediyesinde milteşekkil be
lediye encümeni tarafından yapıla
caktır. 

6 - Eksiltmeye iştirak edebilmek 
için Samsun Nafıa Müdürlüğünde 
ınüteşekkil komisyonu mahsusundan 
bu işi yapabileceğine dair vesika ib
raz etmesi ve inşaatın devamı müdde· 
tince diplomalı bir mühendif. veya 
rnimar ve yahut fen memuru istih -
dam ve ticaret odasından kayıtlı ol
duğuna dair senei maliye vesika ib
raz ve yapı eksiltme şartnamesinin 

4 üncü maddesindeki vasıfları haiz ol
tnası şarttır. 

7 - Teklif mektupları yukarıda ya
zılı gün ve saatten bir saat e9el bele· 
diye encümen riyasetine makbuz mu -
kabilinde verilecektir. 

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

Ekmek münakasası 
Eskiıehir C. Müddei Umumili

iinden ı 

2 - Bu malzemenin bedeli 25608 
liradır. 

3 - Bu işe ait §artname ve sair ev· 
rak Kayseri nafiasında görülebilir. 

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

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

Nazan dikkate 
Amasya C. H. P. llyönkurul 

Baıkanlığından : 
Ulus gaztesinin 1308/2429 ilan nu

maralı ve Son Telgraf gazetesinin 
752, 756; 760, 764 numaralı nüshalariy
le neşredilen ilanlarda münakasa şe -
raiti yazılı Amasya Parti ve Halkevi 
binası inşaatı talip zuhur etmemesine 
mebni aynı şerait dahilinde pazarlığı 
bırakılmıştır. 
Pazarlık 22 mayıs 939 tarihine 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 
iJyönkurula müracaat etmeleri lüzu • 
mu itan olunur. (3297 /1795) p 783 

Gazino Garaj ve saire 

yaphnlacak 
G. Antep Vakıflar Müdürlü

ğünden: 
Kilis vakıflar idaresine ait Cümhu

riyet caddesindeki eski kulüp binası 
arsası üzerine yeniden yaptırılacak 
gazino, garaj ve şoför odaları inşaatı 
kapalı zarf usuliyle ve vahidi fiyat e
sas üzerine eksiltmeye çıkarılmıştır. 

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

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

3 - Eksiltme 25. 5. 939 tarihine mü 
sadif pazartesi günü öğleden sonra 
saat 15 de G. Antep vakıflar müdürlü 
ğünde toplanacak eksiltme komisyo -
nu tarafından yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıdaki yazılı teminat ve 
vesaiki aynı günde saat 14 de komis -
yon reisli f ine teslim etmiş olacaktır. 

A - 2490 sayılı kanun ahkamına 
uygun olarak 1319 lira 51 kuruş mu -
vakkat teminat. 

B - Bu kanunun tayin ettiği vesi
kalar. 

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

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

4 - Talip olanlar ihale gününden 
bir hafta evci l.ıulundukları vilayete 
resmen müracaat ederek bu işi yapa· 
bileceklerine dair vilayet makamın -
dan l.ıir ehliyet vesikası almaları ve 
% 7,5 muvakkat teminatı olan 1314 li 
ra 88 kuruşluk muvakkat teminatinın 
bulundukları vilayet Ziraat Bankası
na yatırılarak makbuzunun Kastamo
nu Nafıa müdürlüğü adresine gönde
rilmesi ve 939 T. C. odasınca tesçil e· 
dilmiş vesikalariyle teklif mektupla -
rının ihale zamanına kadar komisyo -
na posta ile gelmiş bulunması şarttır. 

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

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

Hava Kurumu 

Muhtelif malzeme ahnacak 
Türkku§U Genel Direktörlüğün

den: 
1 - Türkkuşu merkez deposu için 

vida, çivi, yerli kontrplak gibi muh· 
telif malzeme alınacaktır. Bu malze
menin muhammen bedeli (1CJ500) ve 
muvakkat teminatı (787.5) liradır. 

2 - İhale 17 .5.939 çarşamba günü 
saat 15.30 da kapalı zarf usuliyle 
Türkkuşu genel direktörlüğünde ya -
pılacakttr. 

3 - Malzemenin miktar ve evsaf 
listeleri Tk. satın alma amirliğinden 
istiyenlere parasız verilir. 

4 - Türkkuşu ile henüz münasebe
te giren müesese ve firmalardan ara -
nacak belgeler: ticaret vesikaları ve 
sirkülerdir. 

5 - isteklilerin arttırma eksiltme 
kanunundaki !artlara uygun olarak 
kapatılmış zarflarını ihale günü saat 
14,30 a kadar satın alma amirliğine 
vermeleri icap eder. 1622 

Muhtelif aletler ahnacak 
Türkku§u Genel Direktörlüğün

den: 

5 - Mektup ile bu işe girmek iste
yenler mektupları iadeli taahhütlü o· 
tarak göndermesi lazımdır. 

6 - Bu iş hakkında fazla izahat al
mak isteyenlerin G. Antep ve Kilis 
vakıflar idaresine müracaat etmeleri 
iktiza eder. (1843) 11800 

Hükumet binas ı i nşaatı 

Eskitehir Ceza evindeki mevkuf ve 
mahkfunlara 1 Haziran 939 tarihin • 
den mali sene sonu olan 31 Mayıs 939 
gününe kadar beheri (960) gram iti· 
bariyle verilecek ekmek günde asgari 
(150) azami (200) adet olmak üzere 
~~palı zarf usulile 5. 5. 939 gününden 
ıtıbaren eksiltmeye konulmuştur. İha· 
le 24. 5. 939 saat (16) da Eskişehir 
C. Müddeiumumiliğinde müteşekkil 
komisyonda yapılacaktır. Muvakkat 
teminat miktarı (486) liradır. Talip 
olanların teklif mektuplarını yukarı
da gösterilen saatten bir ıaat eveline 
kadar komisyona verilmesi lazımdır. 

Kastamonu Nafıa Müdürlüiün • 
den: 

Atelyemiz için 2. 5. 1939 da ihalesi 
yapılacak olan ölçü aletleriyle tesvi
yeci takımlarına teklif edilen fiyat la
yık hadde bulunmadığından eksiltme
si 17. 5. 1939 perşembe günü saat on 
beşe bırakılmıştır. Teslim müddeti al
tı aya çıkarılmıştır. Diğer şartlar ön
ceki gibidir. İsteklilerin (202.5) lira· 
lık teminatlariyle birlikte yazılı gün 
ve saatte Tk. Genel Direktörlüğüne 
başvurmaları ilan olunur. 1623 

İhale günü lepdili 
Türkkuşu Genel Direktörlüğün-

D. Demiryollar1 

Dökme boru ve telerruah 

ah nacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 

Muhammen bedeli 30400 lira olan 
dökme boru ve teferrüatı 26. 6. 1939 
pazartesi günü saat 11 de kapalı zarf 
usulü ile Ankarada idare binasında 

satın alınacaktır 

Bu işe girmek isteyenlerin (2280) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 10 a kadar komisyon re
isliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler. (152) kuruşa Ankara 
ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak 
tadır. (1689) 11713 

Üstüpü ah nacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan: 

Muhammen bedeli 47.250 lira olan 
150 ton renkli veya beyaz üstüpü 1. 6. 
·939 perşembe günü saat 15 de kapalı 
zarf usuliyle Ankarada idare binasın
da satın alınacaktır. 
.Bu işe girmek isteyenlerin (3543,75) 
Iırhk muvakat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 de kadar komisyo 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

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

Demi ryolla r1 dergisi 

ihalesi 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 

Haziran 1939 ayından itibaren bir 
sene müddetle takriben ve Her ay 
3000 nüsha ve üç formadan ibaret ola
rak bastırılacak olan Demiryollar der
gisinin basım işi kapalı zarfla eksilt
meye konmuştur. 

Eksiltme 30. 5. 1939 günü sıaat 15,30 
da Ankarada idare binasında yapıla • 
caktır. . 

Dergiye, İllistrasyon kağıda basıl -
dığı takdirde 3000 nüshalık beher for 
ması için 190 lira ve 29 kiloluk simili 
kağıda basıldığı takdirde beher for • 
ması için 145 lira bedel tahmin edil
miştir. 

Bu işe girmek isteyenlerin 513 lira
lık muvakkat teı ıt ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve tekliflerini ay 
nı gün aaat 14,30 za kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden dağıtılacak • 
tır. (1783) 11811 

Zayi - Manastır Millkiye idadisin-

Kirahk : 
Kiralık daire - 4 oda ı hol 2 bal· 

kon 1 mutbak banyo elektrik Lava -
gazı. 55 lira Yenişehir Devlet ~urası 
arkası Yiş sokak No. 23 Basri Bey 
Ap. 2. Kat. 165~ 

Kiralık ev Bahçeli evlerdr. 76 
numaralı manzaralı, 8 odalı, g.ırajlı 

ve geniş bahçeli müstakil ev kil'alık-
tır. İçindekilere müracaat. J.fi63 

Kiralık daire - Bakanlıklara karşı. 

Karanfil ve Bilge sokağı köşesi. Ze
min kat. 4 oda. Elektrik, su hava~azı, 
Banyo. 40 lira. Kapıcıya müracaat. 

1686 

Kiralık oda - 2 vestiyer geniş ta· 
ras dahil kalorifer yaz kış her gün 
sıcak ıu tam konfor. Yenişehir Ata· 
türk bulvarı Yenige Ap. No. 9 1709 

Yazlık kiralık - Yazı İstanbul'da 
~eçircceklere 6 aylık kiralık apart . 
man. Maçka: Maçkapalas apartmanı 
ikinci kapı No. 6 Kapıcı Hasana mü· 
racaat. 1711 

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 

18 liraya bodrum katı - Müstakil 
antre, bol ziya, bir oda, hol, ve su. De
~irtcpe karşısında Ayla sokak Ruşe -
nı B. Ap. Daire 7 Müracaat. 1728 

Kiralık bağ - Büyük Esette iki 
evli iyi sulu havuzlu bağ ve meyvalı 
ğı muhtevi bağ kiralıktır. Taliple. ·n 
merkez eczanesine ha§ vurmaları. 

1746 

Acele devren kiralık - Etfaiye mey 
danı Oper Apartmanı No. 3. Üç oda, 
hol, bütün konforu havi. İçindekilere 
müracaat. 1748 

Kiralık daire - Kooperatif arka • 
sında Necati okulu yanında No. 23 U
ğur Ap. daire 3. Tam konfor, banyo, 
havagazı, bol güneı. Kapıcıya müra • 
caat. 1750 

Kiralık daire - Samanpazan kur
şunlu cami karşısı No. 84 Alim bey 
Ap. 2. ci kat t am konfor banyo hava 
gazı saire. Kapıcıya müracaat. 1752 

Kiralık Garaj - Bakanlıklara ya
kın. Kocatepe, Ycnikalık sokağı No. 
10. Her nevi otomobile elveriJJi. Su ve 
elektrik kira bedeline dahildir. 

Adres: Enver Aktan. Yenitehir, 
Yenikalık S. No. 10/A. 1765 

Kiralık oda - Adliye ıaarayı civarın
da manzaralı, her konforu haiz möble
li möblesiz 2 ki~ilik bir aileye kiralık 
tır. P.K. 52 M.M. rumuzu ile 1768 

Satı l ık : 

Küçük ilôn şartlan 
Oort satırltk küçük ilanlardan: 

Bır deiı ic;in 30 Kuruı 
lki defa ıc;in 50 Kuruı 
Üç defa ic;in 70 Kuruı 

Dört defa ıc;in 80 Kuruı 
Devamlı ktic;uk ilanlardan her de
fası ic;ın 10 kuruş alınır. Mesela 10 
defa neıredılecek bir ilin için, 140 
kuruş alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak uz.ere her satır, kelime arala· 
rındaki boşluklar müstesna. 30 harf 
itibar edilmıştir. Bir kuc;uk ilin 
120 harften ıbaret olmalıdır. 
Dort satırdan fazla her satır lçln 
beher ıeferine aynca on kurus alı-
nır. 

Kuc;ük ilinların 120 harfi geçme
mesı lazımdır. Bu miktarı geçen i· 
tanlar ayrıca pul tarifesine tabidir. 

... 

mükemme 1 nezaretli ucuz fiyat. Tel: 
3130 1729 

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

Acele satılık arsa - Maltepe'nin en 
hakim yerinde 530 ve Kocatepede 630 
M2 köşebaşı arsa ehven fiyatla verile-
cektir. Tt:lefon: 1538 1754 

Acele satılık arsa - Yenişehir De· 
mirtcpede en güzel yerinde 620 ve 800 
M2 arsalar uygun fiyatla verilecek. 

Tel: 1538 1755 

Satılık arsa - Kavaklı derede Kil· 
çük Ayrancı yolunda ikinci asfaltta 
1200 ilfı 1500 metrelik iyi bir arsa satı· 
lıktır. Güzel manzara münbit toprak. 
Tel:6819 1762 

Satılık otomobil - 36 model Şev
role Taksi Zincirli camid Ayaşlı Ah· 
mede müracaat. 1764 

Satılık motosiklet - İngiliz Triyof 
marka ve Sepetli az kullanılmış. Gör
mek ve görüşmek için Saman paza -
rında Shell Benzincisine müracaat. 

1777 

i ş verenler : 
Aranıyor - İki kişilik bir aile için 

ala{ranga yemek pişirmesini 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 

iş arayanlar : 

Evlatlık isteyenler - Analı babalı, 
2 aylık bir kız çocuğu ~enetle temel
li olarak evlatlık verilecektir. Ulusta 

den 327 - 328 senesinde aldığım şaha • 
detnamemi zayi ettim.Yenisini alaca -
ğımdan eskisinin hükmü olmadığını 
ilan ederim. ----

As rumuzuna müracaat. 1753 

1767 İsmail Yıldırım Acele satılık ev - Maltepede hakim 
ve manzaralı yerde durağa yakın 920 
M. arsa bahçeli 4 odalı ehven bedelle 

iş arıyor -Takip, tahsil, muamele· 
den anlar usulü muzaafaya vakıf tec· 
rübeli muhasip daimi veya muvakkat 

Nakit kabul edilmez naktin mal aan 
dığına yatırılmış olması ve makbu • 
zun ve yahut banka mektubunun ayrı 
bir zarfa konarak teklif mektubunu 
havi olan zarfla birlikte diğer bir zar
fa konularak komisyona saat (15) e 
kadar verilmesi lazımdır. Şartnameyi 
ıörmek isteyenlerin ceza evine müra-

1 - Kargı kazası merkezinde proje 
si mucibince yeniden inta edilmekte 
olan hükümet binasının 939 yılı için
de ikmal edilecek 17223 lira 83 kuruş 
keşif bedelli kısmının evrakı keşfiye· 
sine göre inşatı kapalı zarf usuliyle 
bir ay müddetle evelce münakasaya 
çıkarılmış ve yapılan ilan neticesin • 
de talip çıkmadığından 2490 sayılı ka 

den : ~ il 1111111111111111111111111 111111 lll I h .. - -19. 5. 939 cumar günü ihale edilece· E HALK OPERETİ : 
Tel 2406 Bayram C. No. 1 1651 çalıpcaktır. Tel: 2119 1751 

ği ilan edilen malzemenin eksiltme • E Macar Bale Heyeti ve Zozo E 
si, o gün resmi tatile rastladığından, : Dalmas'ın iştirakiyle pek E 
22. 5. 1939 pazartesi günü aynı saatler yakında Ankara'da : 
de yapılacaktır. İl.in olunur. 1775 -:; 111111111111 11111111111111 11111111111 1; caatları ilan olunur. 11665 

Cümhuriyet Merkez Bankasının 13 mayıs 1939 vaziyeti 
AK TİF: LİRA PASiF : LİRA 

Kasa : 

Altın : Saft klloıram 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler : 
Tilrlc Lirası 

Hariçteki Muhabirler : 

17.163,270 

:::ın: san kiloıram 9.058,321 
~,.iına tahvili kabil serbest dövizler 
.u er d .. • ba•-· ovız.ler vo borçlu klirinı 

"'1Yeleri 

H~ine T ahvillcri : 
eruhte ed' Kanunun ı. evrak nakdiye karıılıiı 

hazine ta 6·8 inci maddelerine tevfikan 
rafından vaki tediyat 

Sencdat c·· d T' u2 anı. 
ıcart ıenetıer • 

Esham ve T h . 
CD a vılat Cüzdanı : 

A - (ka~r::f ~e edilen evrakı uakdiyenin 
(barı k 1 Eıham ve Tahvilat (İti

B - Serb 1Ymetle) 
eıt esham ve tahvilat 

Avanslar: 
Hazineye lcıı 
Altın ve Do ~ vadeli avans 
Tahvilit liz vı'!- Üzerine 

erıne 

Hissedarlar : 
Muhtelif : .... ·············· ···················· 

·································· 

L t R A 

24.141.512,18 
11.655.846,50 
1 328.949.97 

278.791,70 

12.741.252,48 
11.678,66 

12.819.409,53 

158.748.563,-

17.051.459,-

113. 963.544,4-4 

43.387 .683,47 
7 .944.397 ,59 

8.244.000,-
33,674,61 

7.808.794,15 

Yekun: 

37.126.308,65 

278.791,70 

25.572.340,67 

141.697.104,-

113.963.544,44 

51.332.081,06 

16.086.468,76 

4.500.000,-
14.360.718.37 

404.917.357 ,65 

Sermaye: ...................................... 

İhtiyat Akçesi : 

Adi ve fevkalade 
Hususi 

Tedavüldeki Banknotlar : 

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

Deruhte cdi. evrakı nakdiye bakiyesi 
Kar~ılığı tamamen altın olarak ilaveten 
tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili illveten tedavülo 
vazedilen 

T" kL" M ur ırası evduatı : .................... 

Növiz T aahhüdatı : 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diler dövizler ve alacaklı klirinı baki-
yeler! 

Muhtelif : .....•............•................... 

LİRA 15.000.000,-

• 
4.217.134,25 
6.000.000,- 10.217.134,25 

158.748.563,-

17.051.459,-

141.697.104,-

19.000.000,-

69.000.000,- 229.697.104,-

~1.617.649,87 

S.999,49 

28.218.757,36 
28.m.756,85 

100.162.712,68 

Yekun: 404.91~357,65 

J Temmuz 1938 tarihinden itibaren : lek:onto liaadi o/o~ Altın üzerine avans 9'o3 

~atılık hisse - Küçük evler yapı 
kooperatifinden bir hisse satılıktır. 

Şeraiti anlamak iıtiyenlerin 3714 nu • 
maraya telefo netmeleri. 1676 

Acele satılık ev - Cebeciye nazır 

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

Satılık - 45 beygir Lans traktörü 
ve pulluğu, 10 beygir dizel motörü, 
taş kırma makinesi ayrı ayrı satılık . 
tır. Ankara posta kutusu 110 Tel. 
2406 1710 

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

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

Satılık ev - HamamönUnde iki kat 
lı 5 odalı. iki bölük, bahçeli 3500 lira-
ya. Telefon: 3130 1714 

Satılık - Yapılmakta olan küçük 
evler yapı kooperatifi hisselerinden 
satılık hisse vardır. Tel: 2406 Bay • 
ram caddesi No. 1 1720 

Satılık kagir yeni ev - tnceıu'da 
620 metre araaalı Uçer odalı iki daire, 

iş arıyor - Askerliğini bitirmiş o
kur yazar güçlü kuvetli bir genç ma
ğaza, depo otel ve inşaat gibi yerlerde 
iş arıyor. Bilhassa şayanı itimattır. 

(P. K. 401 - V. B.) Ankara. 1770 

Aranıyor : 

Aranıyor - Bir ev bir de apart· 
man alınacaktır. Her semtte olabilir. 
Satıcıların 3714 numaraya Telefon et-
meleri. 1772 

Ankara 
ğundan : 

ikinci icra Memurlu-

Bir borcun ödenmesinden dolayı 

mahçuz bulunan bir adet 1160 No.yu 
taşıyan nim müstamel 1200 lira muham 
men kıymetli Fort markalı otomobi· 
lin açık artırma ile paraya çevrilmesi· 
ne karar verilmiştir. İlk açık artırma· 
sı 26. 5. 939 çarşamba günü saat 14 de 
Ankara belediye mezat salonunda pe· 
şin para ile yapılacaktır. Mahçuz oto
mobil % 75 nisbctinde pey sürülmedi
ği takdirde ikinci artırması 31.5.939 ay 
nı gilnde aynı mahal ve saatte yapıla
cağından istekli olanların %7,S pey ak 
çesi ve 939/3082 dosya ile mahallinde 
hazır bulunacak memura müracaatla • 
rı ilan olunur. (11860) 11848 

Kirahk yazıhane dairesi 
Uluı Meydanmda Koçak Hanında aon katta üç veya dört 

odalı tam konforlu bir daire kiralıktır. Telefon: 2305 

1723 
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Türk köylüsü 
En dayanıkh, halis yünden 
yapılmış elbiseleri yahnız 

SÜMER BANK 
Yerli Mallar Pazarlar11nda 

bulacaksın 

Takımı: 569 kuruş·tur 
1624 

Ankara telef on abonelerine 
Yeni neıredilecek 1939 telefon rehberine (rekilm, ilan) koy

durmak ve adreslerini iki veya daha ziyade harflerde ve yahut 
(meılekler) kıımında ayrıca dercettirmek istiyenler telefon mü
dürlüğü abonman muameleleri bürosuna müracaat edebilirler. 

(1795) 11779 

BiOGENi E 
KAN-DERMAN 

Grip, Nezle, Enfloenza, Sıtma gibi hastalıklara tutulmamak 
için aağlığınızı Biogenine kan ve derman haplariyle sigor
talaymız. 
B 1 OG EN 1. NE . ~n birinci ~an, kuvvet, iJtiha ~aratan ve tesiri-

1 ıı derhal gosteren bulunmaz bır devadır. 
Daima kanı tazeleyip kuvvetlendirir. Halsizliği 
~iderir ve hariçten gelecek her türlü mikropları 

81OGEN1 E • :Hdürür .• Tatlı bir iştiha temin eder. Sinir ve 
1 ıdaleleri sağlamlattırır, zekayı yükseltir.Bel gev 
şekliği ve ademi iktidarın en birinci devasıdır. 
Kullananlar kat'iyen havaların değişmesinden 
müteessir olmazlar. Çünkü vücudu her zaman 

B 1 OG EN 1 E . genç ve dinç bulundurarak hariçten gelecek her 
ı mikroba &alebe çaldınr ve bu .ayede müthiş 

5.kibetlerle neticelenen Grip, Nezle, Enfloenza, 

Sıtma gibi hatalıklardan korur. 

Bu hastalıkla dan korunmak için büyükler sabah, öğle, akşam 
birer, sekiz yaı ndan üstün çocuklar yalnız sabah; akşam birer 
BİOGENİNE almalıdır. Hasta olanların kurtulması için de bu mik-
tar bir misli arttı ılmalıdır. Her eczanede bulunur. 7045 

.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.. -E R E V U E SAATLARI terakkiyatı : --

Dr. SITKI FIRAT 
birinci G o·· z hastalıkları 
sınıf mütehassısı 

İstanbul Haydarpap Hastanesi sabık 
goz mutehassısı ve Gulhane Hastanesi 
sabık göz baı muavini. Muayene: sa
bah: g dan 19 a kadar. Belediye sırası 
Talas Ap. kat: 1 1573 

TJ: 3592 __ _, 

HASAG 
Lüks lambalan 

Ankara satış yeri 

NlYAZt ve 

ORTAGI 

Anafartalar cad -
desi No. 93 

1283 

Cebeci Hastanesi 
Kulak, Burun, Bogaz mütehassısı 

DOKTOR 

Şevket Hüsnü Ta ray 
Adliye kö§esi sarraf Hakkı 
Ap. muayenehane Ti: 3912 
Ev Ti 3485 - 16 1507 

Ki REÇ 
Sayın mü,terilerime 

Senelerdenberi Kütahya namiyle 
maruf ve Ankara'da temizlik, yüksek 
randıman, kum, posa, taş ve mevaddı 
ecnebiyeden ari kireçlerimi ötedenbe· 
ri bizzat kendim yapmakta ve aY.nı 
ocaklarda çalışarak aynı taşı kullan · 
maktayım. Piyasada tanılan ve her 
cins kireçten üstün imal edilmekte o· 
lan kireçlerimin satışını iki senedir 
yalnız (Sanayi Caddesi Yabanabath 
Ap. No. 6 Hüseyin Orak telefon 2078 
ve Sanayi caddesi Hasan Baldudak 
telefon 1423) ticarethanelerine ver
dim. İlanlara aldanmayınız. 

Pazarcıklı 

1572 Mehmet Çavuş 

Devlet OrrNan iş. 

Sotıhk k~knar tonuvğu 

Devlet Orman İşletmesi Kara
bük Revir Amirliğinden: 
1 - Karabükte istasyonda Revir ö

nünde istifte mevcut "737" adet mu
adili "608" metre mikap "496" desi 
metre mikap köknar tomruğu açık ar
tırma ile satılacaktır. 

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

ohn eer- illeler ·~ 

PULLUKLARI 

• Traktor ve hayvanla (ekmeğe mahsus yüksek kabiliyette her nevi Pulluklar • 

Umum Türkiye vekili • 

"Tİ TAŞ,, 

icaret Türk • 
nonım 

Ankara: Koçak Han, Ulus Meydanı • Telef: 2305 - 2338 P. K. 196 T elg: TlT AŞ 

Taı Han, Bahçe kapı - Telef: 23247 - 23271 P. K. 448 Telg: TITAŞ 

Ankara Valiliği 

Kıphca ican ve pazar yeri 
rüsum lan 

Ankara Valiliğinden : 
Kızılcahamam kaza merkezinde 

2650 lira muhammen bedelli iki kap
lıcanın icarile mezkur kazaya bağlı 
ve 1091 lira muhammen bedelli Ya -
banabat, güreş ve sey pazarları rüsu
mu 1 Haziran 939 mali yılından 31 Ma· 
yıs 939 gayesine kadar bir sene müd
detle 5. 5. 939 dan itibaren 20 gün 
müddetle müzayedeye çıkarılmış ol -
duğundan taliplerin ihale günü olan 
25. 5. 939 perşenbe günü saat 15 de 
muhammen bedelin % 7,5 nisbetinde· 
ki teminatlarile birlikte kaza kayma . 
kamhğına müracaatları ilan olunur. 
(1717) 11698 

1 7 kilometre şose 

yaptırılacak 
ara VAiiiiğinden : 

Ankara - Kızılcahamam yolunun 
19 + 000 - 36 + 000 ıncı kilometre
leri arasında mükellef amele tesviyei 
türabi ye si ikmal edilen 17 kilometre
lik şose inşaatı 5. 6. 939 pazartesi gü
nü saat 15 de vilayet daimi encüme -
ninde ihalesi yapılmak üzere kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
Keşif bedeli (107747) lira 35 kuruş

tur. 

Gümrük ve 1. B. 

Alôkadarların nazara 

dikkatine 

Her bayi tezkeresini bu müddet zar 
fında değiştirmelidir. 

1 Haziranda yapılacak yoklamada 

tezkeresiz satış yapanlar görülürse 

haklarında cezai hükümler tatbik olu

nacaktır. 

Her tezkere için ikişer fotoğraf ile 

ı h . 1 B ··d·· ı ·•w•• d müskirat ve barut için yirmi beşer ku-n ıaar ar a§mu ur ugun en : 
ruşluk, tütün için beş kuruşluk pul 

Mayıs 939 sonunda müddetleri bi- . . .. . . 
t b .. .. .. k" b . ıle satış şubemıze muracaat edılmesı en arut, tutun ve mus ırat eyıe w 

tezkerelerinin değiştirilmesine 20 ma- ve fotografların behemhal fotograf • 
yıs 939 da başlanarak 31 mayıs 939 ak hanelere cam üzerine çektirilmesi i -
şamı nihayet \'erilecektir. lan olunur. (1784) 11813 

Nakliyat ilônı 
Ankara inhisarlar Batmüdürlüğünden: 

1939 mali yılı içinde Ankara istasyonundan merkez depolarımıza ve bu 
yerlerden satış mağazalarımıza sevk ve iade edilecek dolu tütün ve içki 
sandıklariyle ispirto bidonlarının ve boş zurufun ve yine merkezden mül -
hakatımıza gönderilecek mamulatımızın bir senelik taşıma işleri için 
12-5-1939 tarihinde yapılan açık eksiltmede merkez nakliyatına verilen fi -
yatların haddi liyıkında bulunmadığından ve mülhakat nakliyatı için talip 
çıkmıyan aşağıda yazılı mahalleri merkezle birlikte taşıma işlerinin ber
muc1bT1fanu "lm-gtırf"St>nra yerucıen-ayrı ayr açık: eRsutme ve ihalesmm 

icra edileceğinden taliplerin 23-5-939 tarihinde saat 15 de muvakkat temi -
nat paralariyle birlikte baş müdürlüğümüz binasında toplanacak komisy~ 
na gelmeleri ilin olunur. (1858) 

Nakliyat mahalli 

1 - Ankara merkez nakliyatı 
2 - Çankırı ,, ,, 
3 - ,, Şaban özü ,, 
4 - ,, Ilgaz ,, 
5 - Ankara - Bala .. 

) 
) 

'ı . 
1 ''/. ) 

Muvakkat teminat parası 
Lira Kuruş 

300 

29 80 

.. 
E f enniyenin en aon icadlarile 
: mücehhezdir -

: 3 - Tomruklara ait satış şartname
: si Ankarada Orman umum müdürlü-

Muvakkat teminatı (6637) lira (37) 
kuruştur. 

İsteklilerin Ticaret odası vesikası 
t~minat makbuzu ve ihale tarihinden 
en az 8 gün evel vilayet makamına mü 
racaatla alacakları ehliyet vesikasiyle 
birlikte yukarıda adı geçen günde ve 
saat 14 de kadar vilayet encümeni re -
isliğine vermeleri. 

6 - Ankara • Çubuk .. 35 
30 11842 

-
§ REVUE SAATLARI ~ - -- -- -E 80 ıenelik tecrübe neticesidir. E 
E modeller en ıon ve zarif ıekildedir. E 
E Ankara' da ıatıı yeri: Riza Gözlükçü, E 
E Bankalar cad. 8 7153 E 
'=iııııııııııııııııııııı ııı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı;: 

rını F 
kökünden 

femiz?er. 

.7053 

ğünde ve orman başmühendis muavin 
liğinde, İstanbulda Orman başmühen
dis muavinliğinde ve Karabükte dev -
let orman işletmesi Revir amirliğinde 
görülebilir. 

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

5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat 
pey akçesiyle 29. 5. 939 günü saat 11 
de Karabükteki Revir merkezine mü -
racaatları. (3296/1794) 11790 

Zayi - Yozgat vilayetinin Akdağ 

Madeni kazası nüfus memurluğundan 
aldığımız nüfus hüviyet cüzdanları -
mızı zayi ettik. Yenisini çıkartacağı

mızdan eskisinin hükmü olmadığını 

ilan ederiz. 

Buna ait keşif ve şartname vilayet 
Nafıa müdürlüğünden 539 kuruş mu-
kabilinde alınabilir. (1859) 11841 

Yazı - Hesap ve teksir 

makinelerinizi 
Daktilo Kursu tamir bürosuna ta

mir ettiriniz. Memurlar Kooperatifi 
üstünde kat 1 Tel: 3714 1707 

..1111111111111111111111111111111111111111.. 
329 doğumlu 

Mehmet oğlu 
Osman Çağlar 

336 doğumlu : 

Mehmet oğlu E fEN Nİ -
SÜNNETÇi ~ Mehmet Çağlar -

: Ankaranın en iyi tanınmış ve E 
..1111111111111111111111111111111111111111.. - emekli Sünnetçisi Rıza Tüzeme- E 
: : : ni her zaman Sakarya Eczanesin-E 
§ Ki ra h k kot § § de arayınız. Telefon: 2018 1773 § 
~ Anafartalar caddesinde kain~ "'llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr 

.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - -- -- gençler aranıyor ------Lise mezunu ---- ------ Türkkuşu Genel Direktörlüğünden : --- -:= Türkkutu letkilitında, motörlü ve motörsüz tayyareler := = üzerinde öğretmen olarak çalıımak maksadiyle yetittiri· = 
=: lecek lise mezunu gençlere ihtiyaç vardır. E: 
:= Aranılan belli başlı tartlar ıunlardır: :E 
:= 1 - Türk soyundan olmak, := 
=: 2 - iyi hal ve töhret ıahibi bulunmak, E: 
=: 3 - Sağlık durumu tayyareciliğe elveritli olmak, -
:= 4 - Boyu 18 yaşında olanların t.60 dan, 20 yaşında o- := = tanların da 1.63 den atağı olmamak, := := 5 - Lise mezunu olmak. -

En az 18 en çok 20 yatında olmak. := --- -:= isteklilerin 15 haziran 1939 tarihine kadar müracaat = 
:: etmeleri lizımdır. Bu tarihten ıonra sıhhi muayeneler ya- :: 
= pılarak İnönü kampına aevkolunacaklar ve orada muvaf • := 
= fakiyet gösterenler kabul edilecektir. = = Daha fazla malUınat almak istiyenlerin Türkkutu tube- := = lerine müracaat etmeleri ilin olunur. 1437 = - --
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;:-

E Memurlar Kooperatifi binasının : ---- ----------------- ----------------------
: geniş ve kullanışlı sekiz oda ve : 
E salonu havi ikinci katı kiralıktır. E 
E Telefon: 1428 1771 : 

"'11111111111111111111111111111111111111;: 

l1 L U S - 20. inci yıl. - No: 6388 

imtiyaz sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı işleri Müdüril 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Baaımevi ANKARA 

Matbaa mfidilrll ı Ali Rıza BASKAN 

YENi SİNEMALAR sus 
BU GÜN BU GECE 

Nefis Fransızca sözlü ve 

ıarkılı komedi 

Otomobilli Aşıklar 
Baş rollerde : 

Colette Darfeville Clavdemay 

Seanslar : 

14,45 - 16,45 - 18,45 Gece 21 de 

HALK 
BU GECE 

Türkçe sözlü büyük film 

SEFİLLER 
Baş rolde: 

Frederik Marslı 
Gündüz 

14,30 - 16,30 - 18,30 seanslarında 

ATEŞ ÇEMBERİ 

BU GÜN BU GECE 

İki büyük film birden 

1 - Sahra Kaçakçılara 

2 - Kar Topu 
Seanslar: 

14 - 16 - 18 ve gece 21 de 
12 de ucuz hak matinesi 

DİKKAT: 

12,15 de ucuz halle matinesi Geceleri iki film birden gündüzle-
FOLİ BERJER ri de her seansta bir film gösterilir 

c : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :ı : : : : : : : : : : : : : :ıc::::•:=:c : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Yeni Sinemada Varyete numara-larında: 7 kitilik Fevkalade BALE heyeti ve bu meyanda 

heyecanlı Akrobatik numaralar 
~;======================================================================-:::? 


