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Yazı Müdilrlütü 1062·1063 
Matbaa MUdürliliU 1061 
t d a r e 1064 

ACIMl'Z AN CIMl%Cls:::ıt.. 16sayla 
Yeni bütçe 261.110.000 lira 

Kamutay büt(e müzakerelerine 
pazartesi günü başllyor 

Maliye Vekilimiz beyanatta bulunacak 

Maliye Vekilimiz B. Fuat Ağralı 

Kamutay, umumi muvazene bütçesinin görüşmesine önümüzde
ki pazartesi günü başlıyacaktır. Maliye Vekilimiz o gün Büyük 
Millet Meclisinde yeni bütçemiz hakkında beyanatta bulunacak 
ve on beş cümhuriyet bütçesi içinde bir yükseklik rekoru veren 
yeni 1939 mali yılı devlet bütçesinin ana hatlarını izah edecektir. 

Bütçe encümeni, yeni bütçe hakkında mazbatasını hazırlamış
tır. Bütçe encümeninin teklif ettiği yekun 261.064.192 lira masraf, 
261.l 10.000 lira varidattır. Hükümetin teklifi, varidat 261.000.000 
masraf 260.956.000 lira idi. 
Encümen, mucip sebepler mazbata-.---~-------------

sında yeni bütçenin esaslarını şöyle 
izah etmektedir: 

0
- Encümenimiz liyihanın müza -

keresine başlamadan evci 1938 yılının 
mali vaziyetini umumi şekilde göz -
den geçirmiştir. 

1938 mali yılı varidatı 250.049.000 li
ra olarak tahmin edilmiş idi. Yapılan 
hesaplara göre bu senenin nisan gaye 
si itibariyle on bir aylık tahsilat ye -
kQnu 235.409.179 lira olup bu miktara 
1937 senesinin mayıs ayı içinde tahsil 
edilmiı bulunan 23.152.506 liranın, bu 
sene de aynı miktarda tahsilat yapıla

Büyük Mille! Meclisinde 

Münakaşalı 
bir celse 

--------------~cağı nazarı itibare alınarak, ilivesi ha 

l linde, yekOnun 258.561.685 liraya ba · 
lığ olacağı, ancak bu yekOndan geçen 
seneye nazaran daha evelki aylarda 
tahsil edilmiş olan miktarların muka· 

Dünkü Büyük Millet Meclisi top • 
lantısı hayli münakaşalı olmuştur. 

Emniyet müdürlerine vali muavini 
salahiyetini veren ve Devlet ŞU.rası , 

Temyiz riyaseti, Divanı Muhasebat 
riyaseti için makam otomobili alınma 
sı hakkındaki projeler Encümenlere 
iade olunmuştur. Köy 

meselesi 
Necibali KOÇOKA 

" ;-;·· ' · ~ ' , _ 1.::, .J....... .. : .... a . .. t. .. 
e enen bir mc•eledir. Bu cereyan 1 

ıon ıen~lerde. o kadar artmıştır ki 
lınme hızmetı rnakinetinde bir uzuv 
ol~ak devlet teıkilatı içine girmiştir. 
Koy davası zannedildiği kadar kısa 
ve ?asit bir rnesele değildir. Cümburi· 
yetın halledeceği çok büyük ve esas
lı problernlerden biridir. Bunun üs • 
~ü.nd~ etrafiyle uğraşrnak ve nihayet 
ı9~ bır sisteme bağlamak haylı müş • 
kul ve uzun olan bir iştir. İstiklal sa
v~şının aziz kahrarnanı olan köylüyü 
yukseltmek ve onu refaha kavuştur • 
rnak için şirndiye kadar başta aş~ 
vergisi ve köy kanunu olmak üzere 
bir çok kanunlar çıktı. Ve bu yolda 
~ılan adımlar oldukça kuvetlidir. 

akat asırlarca ihmal edilen ve yalnız 
varlığı istismar edilen bu halk ekseri
Yet_ini arzu ettiğimiz şekilde inkişaf 
ettırmek için, daha geniş ve ileri bir 
P_rogramla yürümek iktiza eder. Bi -
~ırn rnill! bünyemizde tabi oldukları 
ıktısadi ve içtimai şartların tabii neti
cesi olarak köy ile şehir arasında ar
tık bariz bir zihniyet ve seviye farkı 
;ardır. Her memlekette az çok bu 
k~_rk mevcut ise de biz bu farkı müm-

un olduğu kadar asgari hadde indir
me kiıtiyoruz. 

Memleketimiz coğraft bakımından 
':'Uhtelif iklim şartlarına bağlı oldu • 
:undan her yerin köy vaziyeti bulun-
u~Iarı yerlerin coğrafi ve tabii vazi

retıne bağlıdır. Şu hale göre köy kal
t •nn_ıaaı hakkında müşterek bir düstur 
•~pıt ederek bunu tahakkuka doğru 
~· ·~rnak kabil değildir. Bunun için 
once tab· • "k • .. 
1 . ıı ve ı tısadı bakımdan koy -
erı muhtelif mıntakalara ayırmak !a
zı~~ gelmektedir. Bundan sonra köy • 

... rın rn·· 
rnas . UŞterek içtimai dertlerine te-
lıdı edıl_erek onun üzerinde çalışılma
old~~ Turk milleti realist bir millet 
cek gundan rnanevi sahada sarfedilc
Pct :rn.cklerdcn pek az zamanda müs-

etıccler al b"l . .. k"" d"" \l'c es ına ı mcsı mum un ur 
••en on 1 ı·k .. h . devrin· atı sene L cum urıyet 

bunda 1~ feyizli neticeleri köyün ru • 
lier rn u zernini artık hazırlamı§tır. 

.. ıntakanın k d" h . . gore ta. . en ı ususıyetıne 

gramıa nzırn 1re ihzar edilmit bir pro
Şub.,sin ~alışan halkevlerinin köycüler 
ye tnüd~.n 

1 
seyyar hekimlerin ve nahi· 

ve cğit~r erin.in. bilhassa köy muallim 
bilir 13 enlcrının büyük rolleri ola -
Biz hed~f· te.dbirler de kafi değildir. 
her şcyd •rnı_ze ulaşmak için köylünün 
tünde den zıyade iktııadi vaziyeti üs· 

urrnak rn b . . d . zaten bu .. . . . ec urıyctın cyız. Ve 
getir•n .gunku ıçtimai açıklığı vücuda 

' -n mrh· de kövlü b .' ım amil de budur. Biz-
dcrcc~d ugun umumi}"ctle denilecek 
nız to e ~d~ce ziraat itçisidir. Yal
cesinıyraf hışı köylünün mütevazi büd-

rc a ak 
rın t•· k .. avuıturmaz. Geçen as-

ur koylüsü böyle değildi. Türki-
(Sonu S inci sayfada) 

bili olarak 1.561.685 lira tenzil edilir
se sene sonunda ele geçecek para ye -
ktlnunu 257.000.000 lira olarak kabul 

(Sonu 9 uncu sayfada) 

• 
'. 

Muhtelif mevzular üzerinde Dahili
ye, Maliye, Gümrük ve İnhisarlar ve
killeri izahat vermişlerdir. Büyük 
Millet Meclisinin dünkü toplantısına 
ait tafsilat 8 inci sayfamızdadır. 

Danzig'den bir görünüı 

Danzig'ten doğan gerğinlik 

Danzig'ten mütemadiyen 
Leh askerleri geçiyor 

Polonya hükumeti muhtemel her hangi 
bir harekete karşı tedbirler almaktadır 

Londra, 17, a.a. - Polonya mahfilleri Almanya'nm Polonya'yı 
aşağıdaki iki şıktan birini tercih mecburiyetinde bırakmağa çalış· 
m'lkta olduğu mütaleasında bulunmaktadır: 

Danzig'in Almanya tarafından İşgali emrivakiini kabul etmek, 
ve yahut Almanya tarafından herhanıi bir tecavüz hareketi ya· 
pılmadan doğrudan doğruya müdahalede bulunmak. 

Türk - İngiliz 
anlaşmasının 

akisleri 
Lahaye, 17 a.a. - Hususi muhabiri· 

miz bildiriyor: 
Bura matbuatı Türkiyc'nin coğrafi 

ve askeri bakımdan vaziyetini tetkik 
ettikten sonra Türkiye ile İngiltere 

(Sonu 9 uncu sayfada) 

1 

Bu mahfillere 35.000 alman turisti· 
nin Danzig'c gelmesinin serbest şe- -

I hirin Almanya'ya iltihakının ilanın • 
dan eve! yapılacak husus! pilebisit es 
nasında şehrin Almanya'ya ilhakı le • 
hinde Almanlar'ın kahir bir ekseriyet 
temin etmeler ine medar olacağını be -
yan etmektedir. E~er Polonya kitaa -
tı, leh menfaatini müdafaa etmek üze· 
re Danzig'e girecek olursa, Almanya 
Polonya arazisinde müdahalede bulun 
mak için Polonya'nın bu tecavüzünü 
ileri sürecektir. Polonya mahfilleri, 
bu takdirde Fransız ve İngiliz garan
tilerinin derhal filiyat sahasına inti· 
kal edeceğini ve Milletler Cemiyeti · 

( Sonu 3 üncü sayfada ) 

Beden Terbiyesi Genel Direktörü 
Tümgeneral Cemil Taner 

Spor sahalarında 
~ıkan hadiseler 

Genel Direktörlük çok 

ciddi tedbirler alı)'or 

Tümgeneral Cemil Taner'in 

gazetemize verdiği beyana! 
Beden Terbiyesi Genel Direktörü 

Tümgeneral Cemil Taner bugün bir ar 
kadaşımızı kabul ederek bazı sahalar· 
da vuku bulan hadiseler hakkında 

§U beyanatta bulunmuştur : 
"- Son günlerde vaki olan h~diıe -

terden hepimiz müteessiriz. Mektep -
Jilcri alakadar eden hadiseyi Maarif 
Vekaleti ciddiyetle takip etmektedir. 
Şeref stadındaki vaka hakkında henüz 
mufassal ma!Qmat almadım. Fakat 
gazetelerde okuduğuma göre, bu ha • 

(Sonu 5 incı sayfada) 

Yangın 
sigortaları 

ucuzlıyor 
Ankara, 17 a.a. - 1931 senesinden

bcri tatbik edilmekte olan yangın si
gortaları temel tarifesinde Ticaret ve
kaleti tarafından geniş mikyasta ten
zilat icra edilmiştir. Genel tarifede 
muhtelif nisbctlerde yapılan bu tenzi· 
!at, bazı sınıflarda yüzde otuza kadar 
yükselmekte ve vasati olarak yüzde 
on beşe tekabül etmektedir. Bilumum 
b~n~larla ikametgahlar ve mobilyalar 
gıbı halkı bilhassa alakadar eden sı • 
nıflarda ise tenzilat niscbti vasati yüz 
de yirmiye baliğ olmaktadır. 

Bu suretle yapılan tenzilat netice • 
•!n~e, yangın sigortalarında ehemiyct 
lı nısbette ucuzluk temin edilmiş ola
caktır. 

Milli servet ve iktisadi faaliyetlerin 
emniyet ve selametle inkişafının baş
lıca amillerinden olan yangın sigorta
larında temin edilen bu ucuzluk halk 
ve milli ekonomimizi chemiyetli su .. 
rette müstefit edeceği gibi, sigorta 
muamelelerinin artmasını tahrik eyle 
mck suretiyle, bu tenzilat, sigorta sa
nayiimizin inkişafına da hizmet eyli
yecektir. 

Tenzilatlı tarife 1 Haziran 1939 ta
rihinde meriyete girecektir. 

SOVYET - İNGİLİZ MÜZAKERESİ 

lngiliz yeni tekliflerinin esası 

0( taralh mütekabil 
bir yardım paklldır 

Bu teklif bugün Moskova'ya veriliyor 
Paris, 17 a.a. - Hariciye Nazırı Bonne, bugün öğleden aanra 

B. Corbin ile görüşmüş ve sanıldığına göre B. Corbin'i, Moakova 
ile yapılmakta olan müzakerelerle alakadar yeni teklifleri İngiliz 
hükümetine bildimıiye memur etmiştir". 

lngiltere'nin Moskova Büyük 
Elçisi Seedı 

Filistin'in 

lngiliz kabinesinin toplantısı 

Londra, 17 a.a. - (Havas): Mosko • 
va"nın bu sabahki kabine içtimaında 

uzun uzadıya tetkik edilmiş olan son 
cevabına karşı İngiltere tarafından 
serdedilecek yeni teklifler, yarın B. 
Scdds'e gönderilecek ve mumaileyh 
tarafından sovyet bükümetine tevdi e· 
dileccktir. 
Zannolunduğuna göre nazırların ek

serisi Sovyet Rusya ile tam bir ittifak 
akdine muarız olduğunu ve böyle bir 
ittifakın Japonya ile lspanya'yı ko • 
mintern aleyhindeki misaka olan işti • 
raklerini askeri bir ittifaka tahvil et· 
miye scvkcdeccğini beyan etmişler, 
yalnız Sovyet Rusya'nın komşularına 
karşı girişmiş olduğu tcahhütlcr muci 
hince bir ihtilafa sürüklendiği takdir· 
de Sovyet Rusya'ya tam bir mukabili
yet bahıedilmesi lazım olduğunu ka • 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

idare şekli 

Fi tin 10 sene sonra 
istiklôline ~avuşacak 

İngilfere'nin beyaz kitabı dün neıredildl 
Londra, 17 a.a. 

- İngiltere bükü • 
meti, İngiltere'ni'n 
Filistin mandası 
politikasını tcsbi t 
eden deklarasyonu 
beyaz kitap halin
de ne,retmiştir. 

Hükümet, bu dek 
larasyonda, umu
miyet itibariyle 
son Filistin konfe
ransında yaptığı 

teklifler çerçevesi 
dahilinde kalaca
ğını hatırlatmakta

dır. Deklarasyona 
göre, İngiltere hü
kümeti, Filistin'i, 
memleketin arap 
halkının arzusu hi
lafına olarak, ya -
budi devleti hali. 
ne sokmıya hiç bir 
zaman niyet etme· Filistin sokaklarınd · ·ı· ı· · l · · F k a ıngı ız po ısı ve arap ar 
mışt'.r. ~ ~t buna mukabil, inkişaf 
e?cbıl~ek ı~ın, yahudi cemaati, Filis- ,------·-------
tınde hır musamaha neticesi değil fa. ~----· 1 
kat tamamiyle haklı olarak bulundu- y . B I Valı"sı" 
ğunu bilmelidir. en 1 o u 

Hükümetin hedefi , on sene zarfın
da müstakil bir Filistin devletinin 

(Sonu 9 uncu sayfada) 

Balkan· antantının kuveti 

Ekonomik konsey içtimaında 
antant devletleri arasındaki 
sıkı birlik tebarüz ettirildi 

B. Gafenko anlanlla Bulgarislan'ın bulunmamasından 

dolayı duyduğu teessürü de ayrıca kaydedtıi 

Bükre§, 17 a.a. - Rador ajansı bildiriyor: Balkan antantının 
ekono~!k konseyinin toplantısına bu sabah batlanmııtır: 
Harıcıye Nazırı B. Gafenko açılı§ celsesinde söylediği bir nu-

tukta ezcümle demittir ki: (Sonu 9 uncu sayfada) 

Uzun 
B. Naci Kıcıman 
zamandanbcri Matbuat lJ . 

mum Müdürlüğünü, büyük bir muvaf
fakiyetle idare eden B. Naci Kıcıman 
ın Bolu valiliğine tayin edildi ğini 

yazmıştık. Şimdiye kadar birçok ida
re imirliklerinde bulunan ve Matbu
at Umum Müdürlüğünde kendisini 
bütün gazetecilere sevdiren B. Naci 
Kıcırnan'a yeni vazifesinde muvaffa
kiyetlcr dileriz. 
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Günün i~inden 

Uygunsuzluklara karşı tedbir 
lstanbul maçlarında seyircilerle oyuncular ve hakemler arasında sık 

sık çıkan kavgalar ve dövüşlerin ortaya ne çirkin bir manzara döktüğü -
nü takdirde hep müşterekiz. Şimdi bu türlü münasebetsizliklerin önünü 
almak için Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünün ciddi tedbirler al -
dığınr, bir taraftan hakemlerin ehliyetli olmalarına azami ehemiyet ver • 
melde beraber bir taraftan da 1 tanbul stadlannda seyircilerle oyuncula
rın arasını aşılmaz bir surette ayıracak tedbirler alınmasını mec.buri kıla
cağım memnuniyetle - fakat böyle bir mecburiyette bırakıldığı için de 
esefle • haber alıyoruz. 

Modem sporu bir nevi koç, hindi ve yahut deve güreşi haline dütüren 
bu uygunsuzlukları yapanlar, ne diye vakitlerini mahalle kahveainde, 
Kah tane sefalarında geçirmeyip de stad tribünlerinde yer alıyor? Bu da 
anlıyamadı~ımız noktalardan birisidir. 

Meşhur lngiliz kumandanı Wellington'un sözünü hatırlarsınız : 
- Vaterlo harbi, futbol çizgileri üzerinde kazanılmıştır 1 
Bu söz gösterir ki futbol ve umumiyetle spor, mensuplarında bütün 

güçlüklerle - hatta bu Vaterlo gibi büyük bir harp de olsa - çarpışmak 
ve sonunda galebe çalmak karakterini yaratan bir nimet olmak lazım -
dır. 

Devlet, eğer yurdun her tarafında stadlar açmak için bu kadar para, 
emek ve bilgi harcamayı gözüne alıyorsa bu, bu alanları Milli Şefin 19 
Mayıs Stadyomunun şeref cephesinde asılı mem1er levhada söylediği 
gibi birer mektep bildiğindendir. 

Demek ki bu açık hava mekteplerinde, bu spor mabetlerinde oyuncu 
ve seyirci her vatandaşın, vaziyetine göre, öğreteceği ve öğreneceği bir 
şey vardır. 

Fakat her şeyden evel bir mektepte imiş gibi, disiplin ve centilmenlik 1 
Sporcu gençliğin temiz hava aldığı bir stadyom içindeki manevi hava

yı bozmıya kalkışanların yeri stad kapılarının dışında ve çok uzağında -
dır. N. A. 

İstanbul ~ehir Meclisi 
talil devresine girdi 

İstanbul, 17 (Telefonla) - İstan
bul §ebir meclisi bugün vali ve bele -
diye reisi Dr. Lutfi Kırdar'ın bir nut
ku ile tatil devresine girmiştir: 

Dr. Lutfi Kırdar nutkunda, yapı

lan itlerin kısa bir hülasasını yapmış 
ve ıelecek sene blitçeıinde 1,5 milyon 
liralık bir fazlalık olduğunu söyle· 
dikten sonra cümhu ı et hUkümetinin 
tramvay, elektrik tünel işlerini 

belediyeye devretmek suretiyle gös
terdiği himayek:irlı a bir kere daha 
teşekkürü vazife bi dığini söylemi§· 
tir. 

Kadınlara kur un alan 
oldu bir adam m kum 

İstanbul, 17 (Tel f nla) - Kuru· 
çeşmede Fatma Ali} e adında bir ka
dına ayrı ayrı zamanlarda kurııun a· 
tan ve yaralıyan kkal Hüseyin 
Çengel adınciakl §ah ı muhakemesi 
bugiln ağır cezada n tlcelendi. HUse
yinin Fethiye adında ı başka bir ka
dına da kurşun attığ nlaşıldı ve 12 
&ene 18 gün hapse au tfun edildi. 

Bu haftaki açlar 
:An.icara Bölgesi Fu b 1 Ajanlığın -

dan: 
Bu hafta yapılacak futbol maçları 

aşağıya yazılmıştır. 

20 Mayıs 939 c 
Yefa - Demirspor at 16.30 

Hakem İhsan Tu emen 
21 Mayıs 939 pazar 

GUneş • Gençlerbirli ı saat 12.30 
Hakem: Ömer Örel 

Vefa - Ankaragilcil at 14,15 
Hakem: Saim 

Not: Bu maçlardan G neş - Genç • 
lerbirliği maçı on dokı ı: mayıs stadı -
nın dış, diğerleri iç sa ında yapıla
caktır. 

Okul Spor Yurtları Ankara Küme 
B~kanlığından: 

Toprak verilen 

köylülerin taksitleri 
Borçlanma kanunu mucibince 

toprak verilecek çiftçilerin borçları· 
nın 928 senesinden itibaren 20 sene o
larak taksitlendirilmesi ve 928 sene• 
sinden sonra geçen her ıenenin yirmi 
seneden tenzil edilmesi suretiyle ma
liye te~kilatınca muamele yapılıyor

du. 
Maliye Vekaleti bu huıusta yeni 

bir karar vermiştir. Bu kararda "top
rağa muhtaç çiftçilere borçlandırma 
suretiyle toprak verilmesinden mak -
sat bu gibileri kolay biD gekilde top
rak sahibi etmek!' oldu~u halde 928 
aenea\nden •onra toprak verilenlerin 
yirmi senelik tecilden istifade etti-
rilmemeleri kanunun ruhuna tevafuk 
etmernektedir.,, demekte ve bu kanu -
na göre toprak alan köylülerin borç
larının kendilerine toprak verildiği 
tarihten itibaren 20 senede tahsili ci
hetine gidilmesini teşkil!tına bildir
nıektedir. 

Tedavülden kaldırılmıı 25 velO 
kuruılUklar 

Tedavülden kaldırılmış olan nikel 
25 ve pronz 10 kuruşlukların bazı yer
lerde halk arasında tedavili etmekte 
olduğu anlaşılmıştır. Maliye vekaleti 
bu hususta vilayetlere yeni bir emir 
göndererek tedavülden menedilmiş bu 
lunan bu paraları kullananların aıkı 

bir ıekUde takibi ve haklarında kanu
ni takibat yapılamsını istemiştir. 

Tahakkuk etmi1 orman resim ve 
hasılatı tahsilatı 

Mülga orman nizamnamesine tevfi
kan tahakkuk ettirilmi§ orman rüsum 
ve hasılatından orman idarelerince 
tahsil edilmig olanlarla henüz tahsil 
edilmemi§ olanlarına ait

1 
vesika ve 

dosyaların miliye idarelerince orman 
idarelerine devri kararla§mıştır. 

ULUS 

1 

.................................................... 1 
Günün peıinden 

.................................................... 
Değişme 

Bir taraftan Amerika ile yapı· 
lan ticaret anlaıması, diğer taraf
tan halk için ucuz tipler dolayısiy
le radyo aatıtlarının, kanun çıkın· 
cıya kadar yavaılıyacağını zanne
denler aldanmıılardı: Türkiye'nin 
uzak köıelerinde oturan vatandaı
lar evela Ankara'nın, sonra dünya· 
nın sesini duymayı bir ihtiyaç ha
linde benimsemiılerdir. Burada 
"vatanda§,, kelime.ini, pek yakın 
zamanlara kadar ııık deyince hatı
rına güneı veya petrol gelen, ku
vetten kol veya hayvan kudretini 
hatırlıyan halk yığınları manasına 
alıyoruz. Bir devlet tesisi kurulmuı 
veya elektrik motörü girmiı olan 
yurt köıeainde radyo ahizesi, artık 
bir garip nesne değildir. 

Anadolu ortasında temsil ettiii 
fabrikaya satıılar 9apmak Üzere 
turne yapan tanıd~lardan biri, se
yahatinin neticelerini anlatırken, 

ıu büyÜk hakikatten çok tabii ola
rak bahsetti : 

Atletizm 
müsabakalan 

Ankara atletleri b .. uaün 
İstanbula gidiyorlar 

Evelce haber verdiğimiz gibi, 19 ve 
20 mayısta İstanbul Fenerbahçe stad
yomunda Ankara, İzmir ve İstanbul 
atletleri arasında yapılmakta olan üç 
şehir müsabakalarının üçUncilsü icra 
edilecektir. 

Ankara bölgesi atletlerinden 17 ki
şilik bir kafile dün sabah bu maksat
la lstanbul'a hareket etmiştir. Anka
lı atletlerin isimleri §Udur: 

100 metre: Fikret. Ethem; 200 met
re: Şevki, Nuri; 400 metre: Şevki, Nu 
ri; 800 metre, Ökkaş; 1500 metre: Ad
nan; 5000 metre: Mustafa, Ali; 110 
metre: Hayri, Kamil; Gülle atma: Zi 
ya, Diks atma: Ziya; Cirit atma: Ga
lip; yüksek atlama: Jerfi, Galip; 
uzun atlama: Ömer, Galip; 3 adım at
lama: Ömer: sırıkla irtifa: Muhitin 

İstanbul'dan da ıu atletler seçilmiş
tir: 

100 metre: Vedat, İrfan; 200 metre: 
İrfan, Muzaffer; 400 metre: Cemal, 
Zari; 800 metre: İbrahim, Kemal; 
1500 metre: İbrahim, Hüseyin; 5000 
metre: Hüseyin, Artan; 110 metre 
manialı: Vasfi, Yavru; Güle atma : 
Arat, Şerif: Diks atam: Arat, Yavru; 
Cirit atma: Şerif, Barat; yüksek atla
ma: Süreyya, Hirisapolos; uzun atla
ma: Muzaffer, Çarolu; üç adım atla -
ma: Fethi, Yavru; sırık atlama: SQ • 
di, Şerif. 
Aynı günde İzmitte yapılacak olan 

Ankara, İzmit atletizm teması İzmit'
in takım çıkaramaması dolayııiyle ya 
pılamıyacaktır. Buna mukabil İzmit'e 
gidecek olan Ankara takımı Bursa'ya 
gidecek ve Buraa'da İstanbul, Bursa 
ve Ankara atletleri arasında bir müsa
baka icra edilecektir. 

Öğrendiğimize göre, Edirne'den 
Demirspor kulilbümüzün altın atleti
ni bir müsabaka için davet etmişler
dir. Uç gehir atletiım temasını müte
akip Demirsporlu atletler bu seyaha -
ti yapmak tasavvurundadırlar. 

Çağrı 
X İktisat Encümeni bugün saat 10 
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Askerlerin terfi müddeti 

Bir derecede asgari müddetin 
iki mislini geçirıııiı 

olanlar üst maaş alacaklar 
Kamutay bütçe encümeninin yeni askeri barem kanunu projesi 

üzerindeki tetkiklerini bitirdiğini yazmıt ve teklif olunan dere
celerle bunların tekabül ettiği miktarları neıretmittik. 

Terfi şartlarını haiz oldukları hal-
de kadronun müsaadesizliği dolayı -
siyle bir derecede rütbesine mahsus 
asgari müddetin iki mislini geçirme
sine rağmen terfi edemiyenlere her 
derecede bir defaya mahsus olmak ü
zere üst derece maaşı verilecektir. Bu 
hükmün tatbikinde geçecek terfi müd 
detlerinin başlangıcı bu projenin me
riyete girmesi tarihinden itit>aren he
sap edilecektir. 

1453 sayılı kanunun 15 inci ve 3140 

sayılı kanunu(\ birinci maddeleri mu
cibince verilecek mesken tazminatı ; 
birinci, ikinci ve üçüncü dereceler i
çin 60; dördüncü ve beşinci derece
ler için 30; altıncı, yedinci, sekizin
ci dereceler için 22, dokuzuncu, onun
cu, on birinci, on ikinci ve on üçiln
cü dereceler için ıs lira olarak tesbit 

olunmuştur. 

İzin veya muvakkat memuriyetle 
Ankara'dan ayrılanlara, ayrıldıkları 

müddetin yalnz üç ayı için bu tazmi
nat verilecektir. 

Milli Müdafaa Vekaleti hususi ka -

Gençlik ve Spor 

bayramında 

Halkevinin köyler 
iıin lerlip ettiği 

3 günlük program 
Halkevimiz köycülük ıubesinin 

19 mayıs bayramı ve müteakip 2 tatil 
günü için köylerde bir çalııma proı
ramı yaptığını öğrendik. Aynen •ta· 
ğıya koyuyoruz : 

1 - 18 mayıs 939 perıembe günü 
bir grup, Araplar köyünde, Kayaı, 

Üreğli ve Karaağaç ~öyleri halkının 
iştirakiyle bir toplantı yapacak ve 
orada cuma günü programı etrafında 
köylülerle hasbıhal yapılacak ve aon
ra köylülerimize sinema ve karaıö:ı 
gösterilecektir. 

lem müdürü maaşlı sivil memur oldu- 2 _ Sabah erkenden gene civarda-
ğu takdirde· bunlar, diğer vekaletler ki 4. s köy balkının bulunacaiı A· 
hususi kalem müdürleri hakkındaki raplar köyünde de~ Halil Se•ai Er· 
hükümlere tabi olacaklardır. kun tarafından 19 mayıs bayramının 

Asli vazifelerinden başka muallim· minaaını anlatan bir konupna yapı
lik alan subaylara ve askeri memurlar lacak, köy okul çocuklarının apor 
haklarındaki asıl vazifelerine ilaveten hareketleri seyredilecek, büyiıkler a
muallimlik deruhde eden sivil memur rasında güreg tertip olunacali, cirit 
lar hakkındaki hükümler tatbik olu· oyunu yapılacak, halkevi temsil ko
nacaktır. mitesi arkadaşlarının orta oyunu 

Yeni proje ile 1453 sayılı kanunun seyredilecek, diğer mahallt oyun ve 
1 ve 3 üncü mad'deleriyle 2702 sayılı eğlentiler görülecektir. Sa~lık tablo -
kanunun birinci maddesi ve 3278 sa- ları üzerinde öğütler verilecek, çeşit 
yılı kanunun ikinci maddesi hüküm - kitap, broıür ve gazete dağılacak ve 
!erinden bu projeye muhalif olan bil- köy çocuklarına ıeker ikram edilecek 
kilmler kaldırılmıştır. tir. 

Kanun, 1 haziran 939 tarihinden iti- Aynı gün akpmı halkevinde de 

"- En iyi imkanlarla bol radyo 
aatııını; Kayseri ile Konya Ereğliai, 
Nazilli ve Adana'da yaptım. Uzun 
boylu sebep aramağa lüzum yoktu: 
buralardaki fabrikalar adeta bir 
mektep vazifesini görmÜf··· Hep
sinde İ§çi lokalleri ve buralarda 
radyolar var. Bir taraftan yazma o
kuma öğretmiıler, diğer taraftan 
rahat yaıaına zevkini a§ılamıılar. 
Ereili f abrikaaının yakınlanndaki 

köylerde fabrikada çalııan çocuk
lu, kadınlı, erkekli İ~çi olan aileler 
gördüm ki bunJıır gündelikJerinden 
arttırarak evler yapmıılar... Fakat 
biçimsiz, basık, kara köy evleri de
ğil... Küçük, zarif, beyaz badanalı 
ve fabrikanın memur evlerinı taklit 
eden yuvacıklar ••• Anadolu köyüne 
yeni hayat telakkilerinin ne büyük 
zorluk ve didiımelerden sonra, ne 
büyük bir sabır ve bekleme ile ~irdi· 
iini bilenler için bu değiıme ehemi
yetaiz değildir. Bu, bir oluıtur ki, 
köy evine radyoyu sokuyor ve köy
lünün kulağını dünya seıino göre a
yarlıyor. Bana orada, köyden geldi
ği zaman, midesi ııcak yemekten 
bozulan iıçiler anlattılar ki buaiin· 
kü hayat tartlan birçok ıehirlilere 
hasret çektirebilir. Bu devlet fahri· 
kalarında. kövlü. medeni ay!tt,\J_.kU· 
ran vasıtaların hepsine ne kadar 
çabuk intıbak edeceğini göstermi§ • 
tir. Fakat iıin dahası var: bu fabri
kalar kurulurken, ne İ§ç.İyİ okut
mak, ne onu bugünkü manasiyle a
dam etmek, onun vücudunu sıcak 

suya, doktora, rahat döıeğe ka'Yll§· 
turmak madde halinde kağıt üzeri
ne yazılmış da değildir. Yalnız mu
hakkak ki Anadolu'nun kurtuluıu 
için milli bacayı yaratmanın ıart 
olduğuna inanan akluıelim, bu fab. 
rikaların temelini atarken bütün bu 
iılerin olup biteceğini de hesapla· 
mış. Benden radyoyu ekmek alır gi
bi alan iıçiye vücut veren kudret 
iıte bu sağduyudur.,, 

da toplanacaktır. ----
Film stüdyolarının 
iktisadi faydaları 

bare nyürülüğe girecektir. bir toplantı yapılarak gençlik bayra-
-+•=;;.:·-:.::-~==:.:....!~;.:.;;.~:.:;:::=:;;;;;;;;:;:;;;;;;:;:.::;;;;;-l ·-:-b-er~m~iı:'. s~am......_e~re verilecektir. 

... 
Şu Sümerbankm, her ıene ham 

madde, itletme karıılığı ve maa§ o • 
larak vatandaılara ödediği on mil-
yonu; 

Vergi olarak hazineye verdiği 
bet milyonu; 

Birinci be§ yıllık plana kadar 

Teıviki aanayı kanunu mucibince 
ikinci sınıf muafiyet ruhsatnamesini 
haiz olup da iktisadi faydaları kabul 
edilmemi§ olan müeHeselerden film 
stüdyolarının da 27 nisan 939 tarihin
den itibaren iktisadi faydaları kabul 
edilmittir. Film stüdyolarının bu işe 
tahsis ettikleri binalar 'için tahakkuk 
ettirilmit bina vergilerinin ilk senede 
27 nisandan itibaren ve müteakip se
nelerde de muafiyet ruhsatnameleri 
hilkmü devam ettiği takdirde senelik 
vergilerinde muafiyet ruhaatnamele • 
rinin ibraziyle terkini cihetine gidile 
cektir. 1939 takvim yılı faaliyetlerin
den dolayı 1940 mali yılı için tabak -
kuk ettirilec~k kazanç vergilerinin 1 
hv.iran 1939 tarihinden 27 nisan 939 
tarihine kadar olan kısmı alınacak ge
ri kalan kısmı terkin olunacaktır. 

zenci alınteri bahasma aattıiımız -------------
pamuktan yan çıplak köylüye za
fer bezleri dokuyan teıislerini bir 
tarafa bırakınız: fak at bizim ona 
en büyÜk ıükranımız iıte bu garplı 
Türkiye vatandaıın~n ıahsmdadır. 
İğin her bir dönütü bir asyalılığı-

mızı yok ediyor. Hayat denince ha
tırına sıcak yemek, beton yapı, rad
yo, sinema, doktor, banyo gelen bu 
yeni zamanlar adamı, Kemalizmin 
büyük rüyası idi. 

KUTAY 

Dün mevzii yağıılar oldu 
Dün tehrimizde hava sabahleyin ka 

palı, öğleden sonra çok bulutlu ve mu
tedil urajlı geçmiıtir. Günün en yük
sek ısısı 31 derece olarak tesbit edil -
miştir. Rüzgar cenubu garbiden sani
yede 9 metre kadar hızla esmiıtir. 

Yurtta Ege'nin cenup kısmlarında 

havaaçık, orta Anadoluda çok bulutlu 
ve mevzi yağıılı, diğer yerlerde bu • 
lutlu geçmiştir. 

24 saat içindeki yağııların · kare -
metreye bıraktığı su mıktarları bir 
kiloğramdır. Rüzgarlar: Trakya. Ko
caeli, Ege bölgeleriyle Karadeniz kı
yılarında şimalden, diğer bölgelerde 
ekseriyetle garp istikametinden sani
yede en çok 9 metre kadar hızla esmiş 
tir. 
· Yurtta en yüksek ısılar : Bursa'da 

27, Balıkesir ve İzmir'de 29, Akhiaar
da 32, Andana'da 36 derecedir. 

Köycülük §ubesi üyeleri cumarte
si sabahı 8 den itibaren Zir, Halka
vun ve Bitik nahiyeleri civarında bu
lunan ve şimdiye kadar uğranılmamıı 
köylerde gece kalarak çalıımatarına 

ve programlarına devam edecekler
dir. 

Bu gezilerin köylerimiz için iza · 
mi derecede faydalı olması için her 
tedbir alınmııtır. Halkevinin, diğer 

Vekaletlerin faydalı filmleri ve ka
ragöz göstermek suretiyle aynı za
manda köylUmüzün neşeli günler ge
çirmeleri temin edilecektir. 

Köylere gidecek köycüler meslek
lerine ve köyde çalışma brantlarına 

göre kollara ayrılarak üç grup halin
de yukarıki programın icruına çalı

ıacaklardır. Cuma günü saat 8 den iti
baren Kayaı civarındaki Araplar kCS
yUnde yapılacak geniş programlı bay
ram için arzu edenlerin gelmesini 
halkevi köycüleri sayın halkımızdan 

rica etmektedir. 

İlk tedrisat müfeHiılerlnin 
seyahat ve ikamet yövmiyelerl 

19. 5. 939 cuma günu at 16.30 da 111ıııı111111111111 ı ı ı ı ı ı ı ı ı 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ı ı.1111111111111111111111111111111111111111111111111 

Maaılerı 3500 kuruş ve daha fazla 
veya 3500 kuruştan az olan ilke mek
tep müfettitlerine mıntakaları mer • 
kezleri dışında vazife ile seyahatle • 
rinde verilecek aeyahat ve ikamet yev 
miyelerinde bazı mahallerce tereddüt 
edildiği anlatılmıttır. Maliye vekile -
ti bu hususta te~kil!tına bu vaziyeti 
tavzih eden bir tamim göndermiştir. 

Tamime göre maaşları 3500 kurut ve 
daha fazla olanlara 939 numaralı ka -

nuna göre seyahat ve ikamet yevmiye 

si verilecek, maaşları 3500 kuruıtan az 
olan ilk tedrisat müfettişlerine ise 150 

kuruş seyahat, 225 kuruş ikamet yev· 
miyesi verilecektir. 

19 Mayıs stadyomundtı Gazi Terbiye Sulhu korumak idn m:-:-
Enstitüsü - Erkek lise futbol takım Baba'nın ölümü · 
ları arasında "Gençlik e por bayra
mı,, kupa maçı yapılacak.ır. Bu maçın 
hakemliğine Ncdet U an seçilmiş -
tir. Takımların ve ha emin muayyen 
saatte sahada bulunma an rica olu -
nur. 

Çocuk Esirgeme 

Ankara'da bi 
1451 yavruya 

urumu 

ayda 

akh 
Çocuk Esirgeme } urumu genel 

merkezi 16 nisandan 1 mayıs gUnUe 
kadar 767 çocuğun mua ene ve teda· 
vi ve 536 çocuğun di~l muayene ve 
tedavi edilmiş, 2545 ç c ık ve anası 

sıcak banyo almış ve 2 süt yavru • 
suna süt damlasından ı er gün 2155 ki 
lo çocuk slitU verilmiş, 8 yoksul çocu
ğa da nakdi yardım yapılarak bir ay 
zarfında kurumun yardım edebildiği 
çocuk sayısı 7457 ye b:ıliğ olmuştur. 
Daha yardıma muhtaç bir çok yavru
ların sağlığına erişebilmek için bu ha 
yırlı çocuk müessesemize yılda bir li
ra verip üye olursanız: bu gayeye e
rişmiş oluruz. 

Fikir ve irfan hayatında bazan 
çok emek harcamış ve etrafındaki
lere kendisini daima sevdirip sa.y
dırmı§ simalar vardır ki onlara 
"baba" sıfatını vermiş, kendilerini 
saygı kadar şefkat ve muhabbetle 
sayıp sevmi~izdir. Rahmetli gazete
ci Hasan Bedrettin bunlardan biri
si idi. lki gün eve] ölümünü esef
lerle öğrendiğimiz tarih öğretme
ni lhsan Şerif de aynı unvanı ka
Hnmış olanlardandı. Talebeleri ve 
yaşça kendisinden genç olan arka
daşları onun adını iefkat ve mu
habbetle : 

- Baba! diye anarlardı. 
Şimdi onun ölümü ile irfan aile

si bir babadan ayrılmış oluyor. Ta· 
nınmış ve sevilmiş, memlekete bu 
kadar talebe yetiştirmiş emekli bir 
tarih hocasını birkaç gündür tarihe 
mal etmiş bulunuyoruz. 

T.1. 

Balık eti! 

Dr. G. A.1 latanbul ıazetele· 
rinden birisine balık etinin mu· 
hanenatmd1111a ve ~de bulunan 

türlü vita.ıninlerden bahseden bir 
makale yazmıı. 

Bana öyle geliyor ki bu türlü 
vitaminlerden haberdar olmadan 
balık etinden hoıJananlar çok
tur. 

Rakı münakQ.fa•t mı? 

Ka.mutay'da rakı aleyhinde 
söylenen sözlerden sonra istanbul
lu muharrirler araıında "imam 
ıuyu" nun lehinde ve aleyhinde 
bir münakaıa baılıyacak gibidir. 

Peyami Saf a'nm ağız dolusu a
leyhinde bulunduğu rakıyı Nu
rullah Ataç'ın müdafaa ediıin
den buna hükmettik. 

Bir mahkumiyet! 

Bir havadis baıhiı: "Bir yağ
cı ile bir ıekerci hapse mahkUnı 
oldular.,, 

insan bu baılıiı okuyunca 
meşhur hikayeyi hatırlıyor ve 
soruyor : 

-Acaba 
hep birlikte 
için mi? 

Gene argo! 

bir uncu bulup da 
helva yapmadıkları 

Geçenlerde bir fıkramızda İ· 

ıaret etmiıtik: İstanbul l'azetele
rinde ar&'O yeniden raibet görme

ğe baıladı. Hattl o dereceye ka· 
dar ki evelki günkü "Akşam" 

da Va - Nu'nun bir fıkrasına 

koyduiu baılıkta "racon" keli

mesini bile &'Ördük. Acaba bu ke
limeler, gazetelere Sulukule, Ay· 
vansaray ve Selamsızda da aÜ• 

rüm temin etmek için mi kullanıl
maktadır? 

Harp için ve suın ıçın yapılan 
her ıeyi, yapanlar: 

- Sulh için! diye ifadeye ui
raııyorlar. 

Bir ajanı telgrafı, Cebelütta
nk'ı lspanya'ya ait olan Lilinea 
ıehrinden ayıran bitaraf bölaede 
iıpanyol kıtalannın büyük bir fa
aliyetle aiper kazdıklarını bildiri· 
yordu. 

Acaba onlar da sulhu mu
hafaza için mi aiper kazıyorlar? 

Madrit alayı 

Madrit'te yapılacak ve yapıl
dıktan sonra lapanya'daki yaban
cı kuvetler memleketlerine döne
cek diye beklenen alay, boyuna 

geri bırakılıyor. Son telgraflar

dan birisi bunun gene geri kaldı
ğını bildiriyordu. 

Acaba İspanyollara ve onlarla 

beraber olanlara bunun sebebini 
sorsak ıu cevabı mı alacafı:ıı: 7 

- Şimdi ciddi itlerle metru· 
lüz; alay düıümneğe vaktimi:ıı: 

yok! 

Sünnet düğünündeki 
kavganan sonu 

İstanbul, 17 (Telefon) - Çatalca 
Harmanlar köyünde bir sünnet düğü
nünde çocukların arabaya binmesi 
yüzünden çıkan kavgada taşla Sabri
ye adındaki birinin ölümüne sebebi -
yet veren Ahmet hakkındaki muha
keme bugün ağır cezada neticelendi. 
Ahmet beş sene hapse mahkQm oldu. 
Aynı vakada yaralı yere dilttükten 
sonra üstüne çıkıp tepinen bir köylü 
de bir seneye mahkfun edilmiıtir. 
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~:~::::~:?.:~:~:±:~:~:~] 
İtalya ve Yugoslavya 

Yugoslavya ile mihver devlet· 
leri arasındaki münasebetler, bu
ıiinkü beynelmilel münasebetlerin 
esrarengiz bir safhasını teıkil et
lllcktedir. Yugoslavya,, kurulu§U gÜ· 
bÜndenberi istatüko devletleriyle 
İ§ birliği yapmııtrr. l 937 martma 
kadar emniyetini, franaız ittifakı
na, küçük antant kombinezonuna 
•e Balkan ntantma dayamııtı. F •· 
kat Almanya'nın kuvetleımesinden 

İtalyan - Alman askeri 

paktının imzası arif esinde 

Hitler ve Musolini Fransıx hudutlanndaki 

istihkômlarını teftişe devam ediyorlar 

Berlin, 17 a.a. -D.N.B. ajansı.bil~iriyor: Alm~I?" • lt~l!an, dost-

1 - bir aiyasi ve askeri pakt ıle ıf ade etmek ıçın Mılano da a-
ugunu · · N K c· b 

l karar neticesinde İtalya Harıcıye azın ont ıano, u cu-
ınan b l k .. 8 ı· ' h martesi günü, iki gün resmi ziyarette u uruna uzere er ın e a-

reket edecektir. 
Kont Ciano, hususi trenle pazar r==_,,.,.,...._,.,.....,.,.,.,_,...,._,._.,.,.,.,.,.,..,..,.,.,,"VW> 

günü saat on bire doğru Berlin'e mu·I ~·· 
vasalat edecektir. Pazartesi sab~hı, KUÇU K O 1 Ş ff ABER l ER 
başvekalet sarayının büyük elçıler 
salonunda, B. Fon Ribbentrop ve 
Kont Ciano, yanlarında Almanya"nın 
Roma büyük elçisi B. Fon Macken· 
sen ve İtalya'nın Berlin büyük elçis~ 
B. Attolicc olduğu halde, muahedeyı 
irnzalıyacaklardır. Ayrıca 'müteaddit 
tezahürler ve müteaddit görüşmeler 
de yapılacaktır. 

Kont Ciano'ya, bu seyahatinde, si-
yasi işler dairesi reisi büyük. elçi. Gi: 
no Buti, umumi siyaset işlen daıresı 
reisi Kont Vitetti, protokol şefi di 
Vegliaaco ve maarif nezaretinin ya • 
hancı matbuat dairesi müdür muavi -
ni refakat eylemektedir. Kont Ciano 
ile birlikte, ayrıca, birçok italyan ga
zetecileri de gitmektedir. Bunlar da, 
Almanya hariciye nezaretinin davet
li5i olarak bütün tezahürlere iştirak 
edeceklerdir. 

Paris, 17 a.a. - 22 mayısta İtalyan-

X Varşova, - Parlamento, dün, Al
manya - Polonya munzam ticaret an
laşmasını, İngiltere - Polonya ticaret 
anlaşmasını ve sovyetler birliği - Po· 
lonya ticaret muahedesini tasvip eyle 
miştir. 

X Brüksel, - Yeni bir ticaret mu
ahedesi akdi için pek yakında İspan
ya ile Belçika arasında müzakerelere 
başlanılacağı bildirilmektedir. 

X Paris - Crousot - Schneider Av
rupa endüstriyel ve finansel birliği, 
orta Avrupa'daki menfaatlerini ve bil 
hassa Skoda fabrikalarındaki iştirak 
hissesini terketmesi üzerine sermaye
sini 150 milyon Franktan 75 milyona 
indirecektir. 

X Oslo - Norve"ç mebusan meclisi 
milli müdafa için hükümetin istediği 
20 milyon kuronluk fevkalade tabsi -
satı kabul etmiştir. 

İngiliz Kıral 

ve Kıraliçesi 
Kanada' da 

Kebek, 17 a.a. - İngiltere kırat ve 
kiraliçesi buraya gelmiş ve şehirde 
bütün halkın ve bütün Kanada resmi 
makamlarının iştirak ettiği çok büyük 
ve parlak tezahürlerle karşılanmış -
tır. 

Kırat şerefine verilen öğle ziyafe -
tinde bir nutuk söyliyen Kanada baş
vekili Mackenzie King, İngiltere kı
ralına hoş geldiniz demiştir. 

Kıral B. Kinge cevaben teşekkür et 
miş ve ilk ziyaretinin büyük Britan -
ya tacına merbut dominyonlardan bi
risine yapılmasının çok tabii bulundu 
ğunu bildirmi§tir • 

Müteakiben Fransız neslinden Ka
nadalı ayan azası Dandurand, Kebek'
in banisi Şamplen'in lisanı ile bir nu
tuk söyliyerck hükümdara halkın his 
lerini bildirmiştir. 

Kıral,. Fransızca cevap vermiş ve 
Kanada milletinin doğmasına şahit 
olan, Fransa ve İngiltere için çok şe
refli hatıralarla dolu bulunan Kebek'i 
medhu sena eyliyerek, burada iki bü
yük ırk yanyana mesut yaşıyor ve 
bunlar, memleketin diğer yerlerinde 
Britanya adalarından ve Avrupadan 
gelenlerin ahfadı ite kaynaşmış bulu
nuyor demiştir. 

arttırmak maksadiyle esaslı bir tamire 
tabi tutmağa karar vermişlerdir. 

"'e bilhassa İtalya • Almanya anlat· 
lltasmdan sonra orta Avrupa Yazi
Yetinin girdiği yeni istihale içinde 
Yeni bir siyaset takip etmeğe ba.,la· 
ıtuıtı. Bu aiyaısetia mucidi olan Sto· 
Yadinoviç bunu, "eski dostlukları 
tnuha.faza ve yeni dostluklar kur
inak,, teklinde izah etmİ§ti. Haki
~at ıu idi ki Yugoslavya, ııeneler
denberi emniyetini dayadığı temel
lerin sarınlmakta olduğunu anlamıt 
•e kendisini tehdit eden tehlikeler· 
~~ anlaımak suretiyle bu tehlikeleri 
0 nlemek istemiıti. ltalya ile yapı· 
laıı 1937 mart anlaımasının, Avus • 
t\ırya anılmiyle Çekoslovakya'
Dl!l parçalanmaamdan sonra Al· 
~anya'ya doğru gösterilen temayÜ· 
lun ın·nası budur. Filhakika vazi
Yet s thi olarak tetkik edilecek o
lursa, Yugoslavya devlet adamla.rı
lllll böyle bir siyıuıet takip etmekte 
hakir oldukları neticesine Yarılır. 
Mesela denilebilir ki Çekoslovakya, 
Franaa'ya güvendi de ne oldu? 
Fransa Münih'ten sonra orta Av
r'UJ>a'dan elini kolunu çekmitti. ln
giltere bu meselelere kartı liıkayıt· 
tı. Bu vaziyette Yugoslavya mihver 
devletlerinin husumetlerini yalnrz 
batına ve hatta kendisiyle it birliii 
Yapan küçük devletlerle nasıl kar • 
tıbyabilirdi? 

Bununla beraber, neticelerine 
bakılacak olursa, Stoyadinoviç ta· 
rafından tesiıs edilen siyasetin mu • 
"'affak olduğu iddia edilemez. Bir 
defa ltnly•, Arnavutluk meselesin • 
de Yugoslavya'ya karşı giriıtiği ta
ahhüde sadakat "göstemai§ değildir. 
Arnavutluk'u ilhak etmekle Yugos
la-.ya•yı tamamiyle ihata ederek 
felce uğratmııtır. Demek ki mihver 
~ev;letlerini idare ederek tehlikeyi 
onhyeccğiın diye girittiği letebbüs, 
;ugoslavya için tehlikeyi daha zi· 

Atman askeri ittifakının imza edil
mesi, Atmanya'nın garp hudutlarının 
teftişi ve B. Musolini'nin fransız hu
dutlarına seyahati burada bir kor
kutma teşebbüsü mahiyetinde telakki 
edilmektedir. Maamafih salahiyettar 
fransız mahafili, İtalyan - Alman it -
tifakının imza ve tasdikinden sonra 
ciddi bir harekete giri§ilmiyeceğine 

X Varşova - Varşova üniversite
sinden bir heyet, başında rektör oldu
ğu halde bugün Sofya'ya gidecek ve 
orada kırat Boris'e Varoşva üniversi
tesinin fahri doktorluğu diplomasını 
takdim edecektir. 

X Londra - Woolwich tersanesi -
nin mermi atölyesinde bu sabah bir 
infilak vukubulmuş, dört işçi ağır 
surette yaralanmıştır. 

X Varşovs - Gazeteler, mareşal 
Smigly Ridz'in yakında üç Baltık 
memleketi merkezine resmi bir ziya
ret yapacağını bildiriyorlar. 

X Saint - Louis - Amerika tıp 
kongresi 5 bin zenci doktorun tıp ce
miyetine kabulil hakkında yaptıkları 
talebi redddetmiştir. 

rniıtir: TChlik~ .;;;ak~~.- y~~oslav. 
Ya, ~ıhver devletlerine kartı uysal· 
lık gostermek mecburiyetinde kal· 
dığından bugün yugoslav devleti, 
t~bir caizse, iki otoriter devletin e • 
lınde esir vaziyetindedir. 

Yugoslav halkınm sempatileri 
demokrat devletleri beraberdir. 
Yugoılav devletinin menfaatleri de· 
tnokrat devletler t nıfmdadır. Yu· 
Coslavya'nın mukadderatını idare 
eden devlet adamlan da banu iwi 
b·ı · ,,. 1•1Yorlar. Bununla beraber, ansızm 

kani bulunmaktadırlar. 

Hitle-r i•tihkamları teltiı ediyor 
Sarrebruck, 17 a.a. - B. Hitler, 

Sarre ve Platinat'taki Siegfried hat· 
tı i tibkamlarını tef ti e devam et-

a. , gen a ._,..,,uı.;ıU\l:ı\.U l41&~ur 

dan davet edilmiş olan nazi şefleri i • 
ıe Wuerzbacb vadisindeki istihkam· 
ları ziyaret etmektedirler. 

Mu•olini hududu teltif ediyor 
Roma, 17 a.a. - Musolini, Torino 

civarında ve vilayetin muhtelif mer
kezlerinde birçok teftişler yapmıı ve 
halk tarafından tezahüratla karşılan .. 
mıştır. 

Musolini, Bardonecchea'ya kadar 
giderek huduttaki kıtaat ile temas et
mit ve müdafaa tertibatını gözden ge 
çirmiştir. Bu teftiş bütün gün devam 

etmiştir. 

X Stokholm - İsveç bahriye ma
kamatı, "Beşinci Güstav" sisteminde 
ki eski 8 kruvazörden üçünü, silahla
rını ve süratlerini mühim miktarda 

SOVYET - iNGİLİZ MÜZAKERESİ 

İngiliz tekliflerinin • 
yenı esası 

•• 

Uı taraf il mütekabil 
bir yardım paktıdır 

Bu teklif bugün Moskova'ya veriliyor 
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CUMHURİYET 
Neden tahammül etmiyelim? 

Nadir Nadi, Duçe'nin nutkuna tahsis 
ettiği bugünkü başmakalesinde, bu nut -
kun yumuşak tonuna ve Tunus ve Cibuti 
bahsine avdet edilmemi& olmasının prp 
matbuatını sevindirdifine iıaret ettikten 
sonra, nutkun ıimdiki vaziyete taha~.ül 
etmekten ise harp içinde yaşamanın mu • 
reccah olduğundan bahseden kısmına iti • 
razla, bu hususta bütün dünyanın Duçe 
ile aynı fikirde olmadıgını, totaliter ol • 
sun olmasın bütiın devletlerin, mevcut teh 
like havasını ancak baııbaıa vererek da
ğıtmaları mümkün olacağını söylüyor. 

Hava kahramanları 
Nalına mıhına sütunu muharriri, hava 

kahramanlarına tahsis ettiği bu yazııın -
da, vatan ve millet uğrunda can verenle
rin hepsi şehit olduğu halde, hava şehit
leri için ayn toren yapılmaı;ının ıcbebi 
gençliği havacılıı;a teşvik olduğunu söy· 
lüyor ve Milli Şef İsmet İnönü'nün 1932 
de Eskişehir tayyare alayını ziyaret et -
tiği zaman söyled iği güzel ve canb sôz • 
leri naklettikten sonra, hava kahramanla
rımızın, türkü havacılık bakımından en 
ön safa geçirmek vazifesini de Üzerleri -
ne almı$ olduklarını söylüyor ve "Onları 
yalnız uçan ve düşen kartallar olarak de
ğil, yenilikler bulan, teknik h rikalan ya
pan yaradıcı fen kahramanları olarak gör
mek istiyoruz., diyor. 

Yeni bütçe tetkikleri bitti 
Ankaradan aldığl telefon haberine at -

fen büdce encümeninin 1939 mali yılı mu
vazenei umumiye kanunları ile büdce fa
sıllarının tetkiklerini bitirip vazifesini 
hazırladığım ve masraf büdcesini 261 mil
yon 64 bin 192 lira olarak kabul ettiğini 
yazıyor. 

TAN 
Danzig meselesi bir sinir har.bi 
şeklini almıştır. 

M. Zekeriya Sertel, bu serlevha al -
tındaki ba:ımakalcsinde Danzir mesele -
sinin harp yoliyle balledilmiyeccğini tah
min ettiren sebepleri saydıktan sonra a· 
kıl ve mantıkın emrettiği bu sebeplere 
mukabil hfi.diselerin inkişafı da hiç ü • 
mit verici olmadığım ııöyliyerek harbi i
cap ettirecek di&er sebepleri zikrediyor, 
fakat buna rağmen gene harp olmıyacağı 
kanaatini izharla, Hitler'in timdi Polon
ya'nın sinirlerini yormak ııuretlyle sinir 
harbi yapmakta olduğunu ve hakiki bir 
harbi göze alacak kadar henüz hazırlan. 
mamıı bulunduğunu söylüyor. 

Türk - 'lngiliz anla§masının 
neticel ri 

Güntln meseleleri sütununda, türk - in· 
tiz anln5ma.sınm havadaki kara bulutlan 
dağıttığı, lngiltere'de oldu u gibi bizde 
de ticaret hayatında bir hareket başladı
ğını, ilk hayırlı neticesi bu suretle elde 
edilen anlaıımanın harp ihtimallerini .de 
azalttığını söyledikten aonra, Avrupa 
matbuatının, Türkiye'nin ıulh cephesine 
iltihakından mütevellit memnuniyetini 
gösteren yazılarla dolu olması, Türkiye
nin, dostluğu aranan ve düşmıı.nhğından 
kaçınılan bir kuvet olduğunu bir kere da
ha isbat ettiğini ilave ediyor. 

YENİ SABAH 
Fransız başvekilinin nutku 
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ketinden istedikleri miktarda kesme şe • 
ker alamadıklarından müşteki oldukları· 
nı şirketin icap ettif; i kadar stok bulun
d~rmamasından dolayı memleketin bir 
çok yerlerinde kesme yerine toz şeker 
kullanılmıya baııtadığını, beher vagonda 
100 illi 120 lira fiat farkı husule gelip, 
bunu da müstchlikin ödemek mecburiye
tinde kaldığını ve bir memleket meselesi 
telikki ettiği bu ısuni şeker buhranı hak
kında neşriyata devam edecegini söylü • 
yor. 

VAKİT 

Yeni bir milletler cemiyeti ve 
türk - İngiliz anlafması 

Sadri Ertem, bu baıımakalede, hedefi 
taarruzi olmıyan türk • İngiliz anlaema -
unı yeni bir tecavüzün mukaddemesi te -
likki edenlerin hüsnü niyet sahibi olma
dıklarına işaret ettikten ve Türkiye clib
huriyetinin dünyayı anlayı$ı, milletlerin 
mukadderatlarına aahip bulunmaları ve 
müsavi haklı te$ekkül olmaları eaasına. 
istinat ettiğini kaydettikten sonra, pren
sip itibariyle Ttirkiye'nin dııı politikası 
ile İngilterenin politikası arasında esa -
ı;en bir tezat mevcut bulunmadığını söy
lemekte ve tlirk - sovyet, tilrk - ingili.z, 
türk - saadabat, lngiliz • fransız, sovyet -
fransız münasebetlerinin birer sulh ra -
rantisi. olduklarını, binaenaleyh yeni ve 
Uklam bir milletler cemiyeti kurmak i
çin müsait şartlan ihtiva ettiklerini ilave 
ile, türk - inciliz anlıı.şmasımn bu hare -
kete ba$langıç olması lüzumunu ileri 
sürmektedir. 

Ankara' da hafriyat 
Asım Us, Ankarada Çankın yolu üze• 

rinde, tarih dil ve coğrafya fakülteleri 
ıı.rkeoloji profesöril Fon der Osten'in, ta
lebelerine dara vermek üzere, Roma dev
rinden kalma bir hamam yerinde hafri -
yat yaptığını bahis mevzuu ediyor ve 
hafriyat mevzuunun tiırk tarihi bakımın
dan tıı.lebenin mal\ımatına ve türk irfanı· 
na yeni bir kıymet ilave edecek mah1 • 
yette olmamasını tenkit ediyor ve diyor 
ki: "Ecnebi arkeoloji profesörü cetir -
mekten maksat Ankaranın eeçirdiği isti
li tehlikelerine veya fellketlerine ait e -
ııerlerl çıkarmak olmadığına göre, Roma 
devrinden kalma bir hamam yerine yer• 
altında yatan eski tiırk kıymetleri üze -
rinde çalıımalıdır. " 

SON POSTA 
Sanayi i,lerine ait birkaç nokta 

Muhittin Birgen "Her gün" ıütununda 
sanayi i15lerimizden tam bir randıman al
mak için her hangi bir işe giriımeden e • 
vel, o işi iyi mütehaaaıslar tarafından 
geni~ surette etüt ettirmek, iıe ıiriıtik
ten sonra sabırlı olmayı bilmek, ilk mu
vaffakiyetsizliktcn yılmamak gibi nokta
lara dikkat edilmesi lüzumunu tavsiye .. 
diyor. 

SON TELGRAF 
Bekardan alıp evliye vermek 

Etem İzzet Benice, bu makalesinde 
Büyük Millet Meclisi büdce encümeni
nin çok çocuklu memurlara yardım c.dil -
meıi ve beklirlardan vergi alınması hak. 
kmdıı.ki tekliflerini hükümcte bildirmiı 
olduğunu yazdıktan sonra, kendisince bu 
baptaki prensiplerin : 

1 - Her çCJit iııte en önce çok çocuklu 
erkek alınır, 

2 - Her Çe$it iııde mükafat ve ikrami • 
ye önce en çok çocukluya tahsis edilir, 

ır vaziyetine düıtükleri için mih • 
ver devletleriyle dost görünmek 
hıecburiyctindedirler. Fakat, Yu· 
&oslavya'yı bu eairlikten kurtara
cak olan ıartlar inkitaf ettikçe yu
~oslavlara da ce5aret gelmektedir. 
.ugoslav devlet adamları, bu devle

t& •ntikomintern pakta iıtirak ettir
~ek İçin §İmdiye kadar yapılan taz· 'ike rnukavemet etmeğe muvaffak 
0

• ınuılardır. Hariciye vekili Marko
"•ç birkaç hafta evel Roma'yı, ıon· 
~a da Berlin'i ziyaret etmiıti. Şimdi 

Aıti'ye doğru seyahatine devam e
den Musolini, dün Santene'de durmuş 
ve İtalyan birliğini vücuda getirmiş 
olan Kont Cavour'un mezarını ziya· 
ret etmiştir. Musolini, bundan sonra 
seyahatine devam ederek eyaletin hu
dudunda bulunan Villanovi Asti'ye 
gelmiş ve burada mareşal Badoglio i· 
le vali ve federasyonun sekreteri ta· 
rafından karşılanmıştır. Duçe, baştan 
ba~ donatılmış olan Villafranco'dan 
geçerek saat 16,15 te Asti'ye vasıl ol· 
muş ve Milis lejyonu tarafından kar
şılanmıştır. 

(Başı 1 inci sayfada) 
bul eylemişlerdir. 

lngiliz cevabının mahiyeti 

manya'yı Türkiye'yi ve Baltık 
devletleri olan Lltvanya, Es· 
tonya ve Letonya'yı garanti e
decektir. 

Hüse>:in Cahit Yalçın, bugünkü baş -
~kalesınde, fransız başvekili Daladiye'
nın nutku etrafında mütalea yürütüyor ve 
nutkun sulh lehindeki açık ve samimi ifa
desini tebarilı: etirdikten eonra, Berlin -
Roma mihverinin, eğer dünya cfk5.n u -
mumiycsine biraz kıymet veriyorlarsa 
kendi hakların.da ihtimal ki haksız olan 
bir eüpheyi ıilmek için, sulh lehinde 
mevki alan demokrasi devletlerini bir im· 
t~handan geçirmiye te:ıebbüs mecburiye -
tınde olduklarını söylüyor. 

S - Orta ve az çocuklular srralannı 
takip ederler, 

4 - Bekllrlara hem en sonra hizmet 
verilir, hem de beklirbk vergisi alınır. 

Maddelerinden ibaret oldufunu bu sa
yede: 

e Prens Pot Roma'ya resmi ziya.ret 
~np~ıttır. Bu ziyarete ıümul ve e-

Musolini, Liktör evini ziyaret ettik 

Londra, 17 a.a. - Star gazetesinin 
diplomatik muhabirinin çok iyi bir 
menbadan aldığı malUmata istinaden 
bildirildiğine göre bu akşam B. Molo· 
tofa gönderilecek olan yeni ingiliz tek 
lifleri sovyet planına doğru ileri bir 
adım teşkil eylemektedir. Ve Mosko
va'nın karşılık teahhütlere varmak ar· 
zusunu tatmin edici mahiyettedir. 

Bu yolda alınacak ilk tedbir, Fran
sa, İngiltere ve Sovyetler Birliğinin 
bir beyanname imzalıyarak Rusya'nın 
bir taarruz takdirinde Fransa ve İn -
giltere"ye yardım teahhüdilnde bulun
ması olacaktır. 

Potemkin Cenevre'ye gitmiyor 

Memlekette teker 
buhranı mı var? 

İstanbul, Anadolu ve Karadeniz şeker 
tUccarlarının on beş elindenberi eeker ııir-

1 - İz.divacın teıvik edileceğini, 
2 - Çocuk yapmanın rağbet bulacaiı -

nı, 

3 - Çok çocuklu memur veya müıuh
deminin müzayekaya dü1t11ek endi!ieıin
den kurtulacağını, 

• 4 - .Bekir adamların. iş bulma, i$e ta· 
yın cdılme yolunda ıı:erıye kalacağı için 
tahsilini yapar yapmaz evlenerek meya -
!anacağını, beyan etmektedir. 

Danzig1ten doğan gerginlik 
~ınıyet atfettirmek için İtalyan ve 

a illan gazetelerinin sarfettikleri 
g:~ete rağmen, hiç bir netice elde 
e 1 nıcdiği itiraf edilmektedir. Ro
~a ziyareti dolayısiyle bir tebliğ bi· 
k~ ;eırcdilmemiıtir. Hakikat ıudur 

1 renıs Pol'ün Roma ziyareti, ıe· 
Çcn ik" "k• . ıncı anun ayında yanı Ama· 
VUtluk' • • ' l un ıtgıılınden çok evel karar· 
aımııtı N" . 1 t 1 • ıısanın ılk haftClSında • 

0:~a, 1937 mart anlaımaıına ve 
ver:i~ievel ~ sonra Yuıoslavya'ya 
luk• ~ tcnunata rağmen Arnavut· 
te pu •ıgal etmittir. Normal vaziyet· 

ten sonra Podium'a çıkarak sıra ile 
dizilmiş olan faşist teşekküllerine, 
gençlik teşekküllerine, eski muharip
lere ve halka hitaben bir nutuk söy

lemiştir. 
Podium'un önüne, 2.000 ziraat ma-

kinesi konmuştu: Musolini, bundan 
sonra Asti'den hareket ederek Tori
no'ya dönmüştür. Mumaileyh, saat 
19 da Torino'ya gelmiş ve derhal hü
kümet sarayına gitmiştir. 

Star diplomatik muhabirine göre, 
bu yeni ingiliz tekliflerinde Baltık 
devletlerine hiç bir garanti bahis mev· 
zuu değildir. Fakat Fransa ve !ngil • 
tere, yapacakları umumi deklarasyon • 
larda, Baltık devletlerinden birisi te· 
cavüze uğrar ve Sovyetler Birliğinin 
yardımını isterse İngiltere ve Fran • 
sa'nın derhal Baltık devletlerinin ve 
Sovyetler Birliğinin yardımına koşa • 

Londra, 17 a.a. - Bu sabahki İngiliz 
gazeteleri sovyet hariciye komiser mu
avini Potemkin'in Milletler Cemiyeti 
konseyinin toplanmasında bulunmıya -
cağı haberini hayretle karşılamakta -
dır. Çünkü konseyin içtimaı Mosko -
va'nın talebi üzerine ve münhasıran 
Potemkin'in iştirakini temin için bir 
hafta geri bırakılmıştı. 

Gazeteler Halifaks - Bonne - Po -
temkin mülakatının demek yapılamı
yacağını yazıyorlar ve bazı gazeteler 
de hatta Halifaks'ın Cenevre'ye git•· 
mekten vaz geçmesini istiyorlar. 

Danzig'ten mütemadiyen 
~eh askerleri geçiyor 

renı Pol'Ün bu ziyareti ··:ıpma· 
ınası · • 
Ya'yı İcap e~erdi. Fakat y..,.goslav. 
yik ed lalya ıle dost görünmeie taz
luk'un e~ ıc~cpler ne iıe, Arnavut· 
arttığn:~calıyl bu tazyik büsbütün 
gösterilen n, .!.?goslavya iıgal için 
olarak k b gulunç sebepleri doğru 
yun eğın \ ul ederek emrivakie bo
tır. e mecburiyetinde kalmıt· 

Yuıoılavy , 
dar deva a nın bu esareti ne ka-
nın cııare:° 

1
edecektir? Yuıoılavya-

a hna g· . • ·ı l sebepler d ırmesıne amı o an 
· evarn ett"k B l • mailer şunlardı. ı çe... at ıca a· 

rin orta A · demokrat devletle· 
lanınalan vr;;Pa hakkında alakasız
nin v.kıtın' ollektif bant siıtemi-

.,. ası K_·· .. k 
ğılması. Al· uç~ antantm da· 
ııi. ltaly manya nın kuvetlenme· 
goslav ~n • Alman it birliği. Yu-

ya nrn dah ·ı· • f 
F"lh k" ı ı za ı. 

nüz ~ k.dı~a. bunların bir kısmı he
fk ay 1 ır. Fak t bazı tartlar git· 

1 çe ugoalavya' ın lehine olmak 

üzere değiıiyor. Mesela eskiden 
yalnız Fransa'nın alakasına kartı 
bugün İngiltere ve Fransa'nm daha 
yakın alakaları kaim olmuştur.Kol· 
lektif barıt yıkılmış, fakat çerçeve
si daha dar olmakla beraber daha 
çok müeuir bir sulh cephesi kurul
muıtur. Sırp • Hırvat anlaşması on 
ıüne kadar bir emrivakidi. Bugün 

bir ensel ile kartılaımıt gibi görün· 
mekle beraber, her halde bu mese• 
le halledileceğe benziyor. Ve halle· 
dilirse, Yugoslavya için en ehemi
yetli bir zaf unsuru ortadan kalk

mıı olacaktır. Biz yugoslav halkını 
müstakil, kendi mukadderatına ha· 
kim ve kuvetli görmek isteriz. Çün
kü böyle kuvetli bir Yugoslavya 
Balkan ıulhunun sağlamla§ması i
çin ehemiyetli bir unsurdur. Her 
halde !U söylenebilir ki artık umu· 
mi vaziyet Yuıoslavya'nm lehine 
doiru inkiıaf etmektedir. 

A. Ş. ESMER 

cağını tasrih edeceklerdir. Buna mu -
kabil de Fransa ve İngiltere, Roman • 
ya ve Polonya'ya verdikleri garanti • 
lerin tatbiki için sovyetlerin yardın:ıı
na güveneceklerdir. 

Bir lransız. gazetesinin verdiği 
malUmat 

Par is, 17 a.a. - İngiliz - Sovyet mü
zakereleri hakkında Matin şöyle yazı • 
yor : 

Yeni İngiliz teklilleri 

"İngiliz nazırları fransız teklifleri -

ni tetkik ettikten sonra Moskova'ya ye 

ni tekliflerde bulunmaya karar ver -

mişlerdir. Bu yeni t~lifler 24 saat i • 
çinde Sovyet hükümetlne bildirilecek· 
tir. 

Bu yeni plana göre, Fransa 

ve lngiltere Sovyetler Birliğine 

karıılıklı bir yardım paktı tek· 
lif edeceklerdir. Şu şartla ki 

Sovyetler Birliii her türlü ta· 

arruza kartı Polonya'yı, Ro· 

(Başı 1. inci sayfada) 

nin mukavelenameainin ahkamına tev 
fikan mesuliyetlerini nazarı itibare al 
mak mecburiyetin kalacağını ilave et· 
mektedir. 

Times gazetesine göre, sovyet hükü
metinin Potemkin'i Cenevre'ye gön • 
dermemesine sebep, Cenevre mülaka • 
tının normal diplomatik müzakerele -
re kaim olmaması içipdir. 
- Bazı mahfillere göre, Milletler Ce- ihtiyat tedbirleri 

miyeti nizamnamesi dahilinde bir in - Varşova, 17 a.a. - Polonya makam-
giliz - sovyet veya bir İngiliz - fransız lan Danzig'e yapılacak muhtemel ani 
- sovyet paktı derpiş edilmektedir. hücumlara karşı ihtiyat tedbirleri al-
Mamafih şimdiye kadar bu hususta mışlardır. Ddynia'da p , 
kati hiç bir karar verilmiş değildir. .. k.b p n omeranya ya 

Deyli Telegraf gazetesi, İngiltere'- ve mutea ı en olonya askerlerini ta 
nin Moskova'ya vereseği cevabın Fran ııyan zırhlı trenler mütemadiyen Dan 
:-cı il~ İngiltere'nin Sovyetler Birliğ~ lzig arazisinden geçmekte ve burada 
ıle bır anlaşma yapmak hususundakı mümkün olduğu kadar fazla kalmak -
arzularını isbat edeceğini yazıyor ve tadır. Bu kıtalar m b. kt • 
Moskova'd k. . ·ı· b"" .. k 1 . . . • uayyen ır no a a ı ıngı ız uyu e çısının k d"l 
daha bugu·· M 1 f'l .. .. ~ · • ya sev e ı memektedir Asker nak -n o oto a goruşecegını · 
Ve Sovyet h"'k"" t" • k d" . . c leden trenler durmadan gidip gelmek-u ume ının en ısını e -
nevre'de bir hükümet azası tarafından tedir. Trenler, ekseriya "müstacel ta-
temsil etirmiye karar vereceğinin ü • mirat" için Danzig arazisinde kör hat 
mid edildiğini iUive ediyor. ]arda durmAktadırlar. Bu tedbirlerden 

Deyti Herald gazetesine göre, in - maksat Danzig halkı üzeride bir te -
giliz teklifi mutavassıt bir hal tarzı - sir husule getirmek ve Almanya'nın 
nı ihtiva etmektedir. karşılaşacağı sevkillceyş güçlükleri 

tebarüz ettirmektedir. Çünkü Vistill'· 
ün üzerinde Danzig'i şarki Prusya'ya 
bağlıyan bir tek köprü yoktur. • 

Şimal devletleri ile Almanya 
arasında ademi tecavüz paktı 

Bertin, 17 a.a. - İsveç, Danimarka 

ve Norveç elçileri bugün öğle vakti 

toplu olarak hariciye nezaretine git -

mişler ve bir ademi tecavüz misakı ak 

di için B. Hitlcr tarafından yapılmış 

olan teklifin cevabını tevdi etmişler
dir. Fenlandiya sefiri, hükümetinin 
bir hatası yüzünden Fenlandiya'nın bu 
gün tevdi edilmesi lazım gelen ceva • 
bı dün vermiş idi. 

Letonya - Almanya ademi 
tecavüz. paktı 

Varşova, 17 a.a. - Oobry Wieczor 
gazetesinin bir muhabirine beyanat • 
ta bulunan Letonya sefiri B. Ekis, 
Letonya ile Almanya arasında bir ade
mi tecavüz misakının imza edilmek ü
zere olduğunu işaret etmiştir. 



_,,_ 
lngiliz -Türk 
anlaşması 

1 Le T emps'in başyazısı 1 ----f ngiJ,z • Turk mlizakere-
lerinin mesut neticesi dün 

aynı zamanda Londra ve Anka
ra 'da ilan edilmiştir. Bunun, 
enternasyonal vaziyetin inki -
şaFında pek büyük ehemiyette 
bir vakıa, her türlü kuvct yoliy
lc genişleme siyasetine karşı 
muştcrck bir mukavemet cephe 
si tesisi hususunda kati bir tc -
rakkiyi ifade eden bir hadise 
oldugunu kabulde herkes mu -
tabıktır. Cografi vaziyeti, ha -
kiki olan askeri kudreti balkan 
anla$1Ilasının koynundaki faali
yeti ve arap memleketlerinin 
umumi heyeti üzerindeki nü -
fuziyle Turkiyc'nin, bilhassa 
balkanları, şarki Akdcniz'i ve 
yakın şarkı alakadar eden siya
si vaziyctt~ hakim bir unsur ol
duğu derhal farkcdilir. Baltık'
tan Karadcniz'c ve Ege deni -
zinc kadar inşa halinde olan 
şark seddi almanların "Drang 
nach Osten" ine ve İtalyanla -
rın balkanlar üzerinden şarki 
Akdeniz'c doğru ilerlemelerine 
bir mani olmak bakımından. mu 
ayyen şartlar dairesinde Tiır -
kiye'nin fili yardımı olmadıfı 
muddetçe, nisbeten natamam 
kalırdı.Ingiliz • Turk anlaşma
sı, şark havzasının en nazik nok 
talanndan birinde siyasi mliva
zeneyi kuvet yoliyle alt iıst et
mek maksadiyle yapılacak her 
teşcbbusu ikim bıraktırabilc -
cek münhasıran tedafüi bir si~
tcme bütün kıymetini kazan -
dırmaktadır. 

B. Neville Chcmberlain, pek 
umumi tabirle meramını ifade 
etmekle beraber, Avam Kama -
rasında, Londra ile Ankara ara
sında yapılan anlaşmanın tam 
minasiyle sarih bir tarifini yap 
mıştır. Başvekil İngiltere ile 
Türkiye'nin, iki devletin milli 
emniyetleri menfaatine olarak 
mütekabiliyet esası üzerind~ 
uzun' vadeli bir muahede 
akdetmek hususunda mutabık 
kalmış olduklarını izah etmiş -
tir. Bu muahcdenin kati olarak 
ikmaline ve imzasına intizaren, 
Londra ve Ankara kabineleri 
Akdeniz havzasında harbe mü~ 
cer olacak bir tecavüz halinde, 
İngiltere ile Turkiyc'nin mües
sir surette işbirligi yapmıya, 
ve birbirine ellerinden gelen bü 
tun yardım ve muzahareti gös
tcrmiye imadc ol-'uklannı be
yan ctmcktedirlc Demek olu • 
yor ki uzun vidc anlaşmanın 
akdine intizarcn, i, hükümeti 
teahhut altına s k n bir be • 
yannamc mevzu ahistir. A -
kit taraflardan ıri aleyhine 

viki olacak bütüı taarruz hal -
terine simi! olan ngiliz - leh 
anlaşmasmdan fa:-k ı olarak, 
ingiliz - tiırk ani ııı~ası yalnız 
balkanlarda ve ,:ı kt Akdcniz'
de her türlU tcca lerc karıı 
mcri olacaktır. 

Ç emberlain b lngiliz • 
türk beyan amcsinin, 

tasarlanan an1alim ıibi, diğer 
hiç bir devlet ale h ne mutc -
veccih olmadığını, g yesi mün
hasıran İngiltere le Türkiyc'
yi tehlike halinde r karşılık -
lı yardımla sigorta etmek ol -
duğunu tebarüz ett ll!liştir. Bu
nun mucib sebebi huküme -
tin balkanlarda cır yeti temin 
etmek zaruretini ka ul etme -
teridir ve bu bakııt an kabil 
olduğu kadar süra le fikir tea
t isinde bulunacaklar ır. Diğer 
taraftan Londra ile Ankara a-
rasında alınacak ararlar iki 
tarafın diğer mc ekctlcrle, 
fakat yalnız ıulhul' takviyesi, 
lchıne olarak anlaş lar yap -
malanna mini olm yacaktır, ki 
bu da buna benzer müvazi 
bir fransız - türk ve ürk - ro
mcn anlaımasına k yı geni& 
surette açık bırakın ktadır. 

Türkiye ile Yuna tan esa -
sen kati muahcdclcı e biribiri -
ne bağlıdırlar. 

Bunun, İngiliz plomasisi 
ve bizzat sulhun mu a aası da
vası için muhim bi muvaffa -
kiyct teşkil ettiğin.<lcn kimse 
şüphe edemez. 

A iman matbuatı 
ün büyıik es 

lcketinin mukadderatını BU -
yük Britanya'ya bağlamak içın 
tahakkuk ettirmiş olmadığım 
ileri ıurıiyor. Alman cazetele
ri İngiltere'nin balkanlarda cm 
niyetin bekçiliğini yapmıya 
kalkışmasını da protesto et -
mcktedirlcr - sanki şarki Ak -
deniz vaziyeti ingifü: ve fransız 
imparatorluklarının korunması 
için birinci derecede ehcmiyet
li değilmiş gibi - ve İngiliz - leh 
muahedesinin başlıca Alman -
ya'ya karşı, İngiliz - türk anlaş
masının da başlıca İtalya'ya 
mıiteveccih olması keyfi -
yetinde iki totaliter devletin 
çcnbcr ic;inc alınması siyase -
tinin bir delili olduğunu iddia 
etmektedirler. Onlara cevaben 
denilebilir ki, iki mihver dev -
lcti ne şimal - 11arki Avrupa'
sında; ne balkanlarda, ne şarki 
Akdcniz'dc hic; bir Fena niyet 
bcslemiyorlarsa Londra'nın 
Varşova ve Ankara ile akdet • 
tiği neviden sırf tedafüi anlaş
malar Berlin'lc Roma'ya vahim 
endişe sebepleri vermemesi i
cap eder. Hakikat şudur ki al
ınanlar ve İtalyanlar Polonya 
ve Türkiye ile yapılan anlaş -
~alann kimse için tehlike tcııı -
kıl ctmiycn tedafüi bir sistemin 
mucssirliğini temin etmekte ol
duğunu, fakat kuvet ve tehak -
küm siyasetinin sebebiyet vere
ceği her türlü tecavüzlere kar
şı koymıya imkin verdiğini 
pek iyi takdir etmektedirler. 
Şarki -vrupa'da olduğu gibi bal 
kanlar, Çanakkale Boğazı ve 
şarki Akdeniz'de de hiç bir 15ey 
tesadüfe bırakılmayacak ve 
harbe kapıyı imkin dairesinde 
kapamak için lüzumlu tedbir -
!er alınacaktır. 

İngiliz matbuatı bu sabah 
İngiliz - türk anlaşma • 

ıını bu manadadır ki müttcfi -
kan takdir etmektedir. Bu mat
buat anlaşmanın Türkiye'nin 
işbirliği siyasetine bağlanmı$ 
devletler çerçevesine ıirişini 
ifade ettiğini tebarüz ettirmek
tedir. Diğer taraftan türk hü -
kümctinin aldıiı durumun di -
ğer milletlerin verecekleri ka
rarlar üzerinde de tesiri olaca
ğı düşünülebilir. Malümdur ki 
Türkiye Sovyct Rusya'ya es -
kidenbcri anlaşmalarla bağ'h • 
dır ve İngiltere ile yaptığı an
laşmanın Londra, Paris ve Mos 
kova arasında cereyan etmekte 
olan göriişmeleri kolaylaştıra -
cağı sanılmaktadır. Yunanis -
tan'a sıkı bir ittifakla bağlı o -
lan Türkiye'nin Romanya'ya 
karşı da balkan antantı paktın
dan mütcvcllid tcahhütlcri var
dır. Nihayet, Türkiyenin aldığı 
durumun Bclgra!I hükümetini 
düşünceye sevketmesi de im -
kansız değildir, c;ilnkü Ama • 
vutluk'taki yani k\lç&k bir mil• 
lüman devlet üzerindeki ital • 
yan kuvet darbesi, Ankara hü -
kümetinin verdiği karar üzerin
de muayyen bir tesir yapmak -
tan hali kalmamı& olduğu pek 
muhakkaktır. 

Bostan korkulukla11na 
-
ihtar , 

Dün olduğu gibi bu -
gün de biz harp istiyor 
değiliz. Bugün de dün gi
bi harptc-n nefret cdiyo -
ruz. Bununla beraber harp 
tehlikesini önlemek için 
medeniyetin üstüne isti • 
nat ettiği hak ve adalet -
ten, hayata kıymet veren 
yegane şey olan hüriyetten 

vaz geçmiye amade değiliz. 
Kuvet darbeleri ve hile te· 
şebbüsleri geçmiştir. Sulh 
mu isteniyor? Haklı ve mü
savi bir sulh mu? Bunu 
yapmıya hazırız. Fakat 
harp istiyenler silahlarımı
zın ağırlığını tanıyacaklar

dır. İşte B. Daladier'in de· 

İçimizdeki şeytan 
"-Tefrika No: 46=Yazan: Sabahattin ALl..1 

geçer geçm tekrar lakayıt tavırlarını alarak ma
nasız ıeylerl uğraşmağa baılıyorlardı. Bir sürü 
eşya rast gele ortaya serilmiıti. Çorap bağlarının 
yanında çocuk tulumları; lastik topların bitiıiğin
de ipekli b luzlar vardı. Ömer maiazanın ortalarına 
kadar ileri dı. Her ıeye elini aürüp çekiyor, genit 
l:cnarlı kacfın fapkalarını uzun uzun muayene edi

yor, hamam avlularmm fiyatım aoruyordu. Bir a
ralık büyük bir tezgahın üzerine kadın çorapları 

yıeılmıt olduğunu, bir sürü insanın oraya birikip 
habire karı t rdıklanru gördü. Yavaı yavaı sokul

du. Sıcaktan ve kalabalıktan terlemiıti. Yüzünü sil
mek için m ndil aTadı, bulamadı. Gözlüğünü çıka
rıp cebine koyarak iki eliyle yüzünü uğuıturdu. A-

vuçlannı kaphyan yağlı ve cıvık bit his baıını dön
dürdü. Gözliığünü tekrar taktıktan sonra ellerini 
cebine soktu ve ıslak parmaklarını kuruladı. Tez
gaha doğru dıt.ha çok sokularak terden buiulan· 
mıt gözlüklerinin arkasından çoraplara bakmağa 

batladı. Bir müddet böyle bekledikten aonra rast 
gele bir çift çorabı yakaladı ve çekti. 

Pannaklannın arasında yumutak bir kadife 
parçası gibi kayan ince çoraplar aıağı doğru salla
nıyordu. Saatlerden beri kafasında yer eden istek 
tekrar canlandı: "Param olsa bunu alır Macide'ye 
götürürdüm!" dedi ve birdenbire, evlendiklerin
den beri karısına her hangi bir hediye, bir tek çiçek, 
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İngiliz - Türk paktı 
Bugün gerek Ankara gerekse Londra'da ilan edile

cek olan ingiliz - türk anlaşması, bir yandan Filistin'
le Mısır'ın, öte yandan Türkiye'nin müdafaasını ga
ranti eden iki taraflı bir pakttır. Almanya veya ltaly11 
Türkiye'ye taarruz ettiği takdirde, lngiltere Türki -
ye'yi silahlı kuvetleriyle koruyacaktır. Türkiye de, 
her hangi bir taarruza karşı Filistin'le Mısır'ı müda
faa edecektir. 

Suriye topraklarının bütünlüğü 1937 fransız - türk 
anlaşmasiyle garanti edilmiş olmasına rağmen Fransa 
bu pakta iştirak edecektir. 

Irak'a gelince, bu memleket, lran, Irak, Afganis
tan ve Türkiye arasında akdedilmiş olan Saadabad 
paktı ile garanti edilmiştir. 

lngiliz - Türk paktı, harp halinde, İngiliz gemile
rinin boğazlardan serbestçe geçmesini gözetmekte -
dir. 

Anlaşmanın bu kısmının hukuki esası Montreux'de 
imzalanan boğazlar mukavelesinin 16 ıncı maddesidir. 
Bu madde Türkiye'yc boğazları müttefiki devl!tlerin 
donanmalarına açık bırakmak hakkını verir. Sovyet -
/er Birliği Romanya Türkiye ile buna benzer anla§ma
lar imza etmiş olduklarıria ve Fransa'nın da bugünkü 
irıgiliz - türk anlaşmasına iltihak edeceğine göre, harp 
halinde boğazlar bu devletlerin donanmalarına açık o
lacak ve mihver devletlerinin donanmalarına kapatıla
caktır. 

lnlormation 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
dikleri budur. Ayni anda, tarlar. Her ihtimale hazır
B. Chamberlain, bu sözlere dırlar. Kimseyi tehdit et -
makes oluyordu, ve bugün mezler, kimseden bir şey is
dünyada kimse şüphe ede - temezler, her türlü adilane 
mez ki iki garp devleti kati anlaşmalara amadedirler. 
kararlarını vermişlerdir. Fakat bostan korkulukları 
Führer ve Duçe'ye ihtar e - önünde eğilmekten artık 
dilmiştir. Bir felakete mi bıkmıştırlar. Nihayet ken -
sebebiyet vereceklerini, dini toplamış ve onlara de. 
yoksa şerefli bir anlaşmaya miştirler ki: "Peki ama, siz 
mı karar vereceklerini bil - bizi ne zannediyorsunuz?" 
mek onlara düşer. Bizi evela korkak zanne-

Bu ikinci yolu tutacakla- diyorlardı, ayni zamanda 
rı sanılıyor. Filhakika bu • ahmak da. Daimi tavizler -
güne kadar bizim kan dö • le satın alınacak bir sulhun 
külmesinden duyduğumuz ancak muvakkat bir sulh 
dehşete güvendiler. Gaze - olacağını farketmiyeceği. 
~•l•ıd -u·•~.diY~telu:~____ı:niz.Lvt!.. hize de tabi olmak 
ladılar: lngıltere ıle Fran- sırasının çabuk geleceğini 
sa dedikleri gibi müttefik düşünüyorlardı. Fakat ar -
değildirler. İngiltere ve tık bu düşüncede değildir -
Fransa blöf yapmaktadır • ler ve şimdi bizim danışıklı 
lar. Fakat bugün, bu dere - mukavemetimizden duyu -
ce yüksek, sarih ve vazih lan emniyet bir sulh müşa
beyanattan sonra, son sa - viridir. 
atte bir gerileme ümidi mu- GALLUS 

lntransigtant hafaza edemezler. Hiç bir 
yanlış anlama ihtimali yok-
tur. Artık tehditler dinlen- Bir Fransız - Türk 
miyecektir. Şiddet hare • 
ketlerine gelince, derhal 
şiddetli bir mukabele bun • anlaşması 
lan karşılıyacaktır. Bu ih • 
tar tehlikeyi uzaklaştırmak 

için yegane vasıta olmuş - ge<ikmiyecekfir 
tur ve eğer bu da kafi gel-
mezse bu, diktatörlerin 
her ne bahasına olursa ol -
sun harp istediklerine de -
Ialet edecektir. Bu itibarla 
da bu ihtarı işittirmek pek 
yerinde bir hareket olacak
tır. 

Sinirlerimizi gevşetmiye 
gelince, bu hayali bırakmak 
lazımdır. Fransızlarla ingi
lizler geç de olsa anlamış -

İngiltere ile Tür ki~ ara
sında, ihtimal akdi hiç şüp
he götürmediği için bunca 
defalar haber verilmiş olan 
-nlaşma nihayet tahakkuk 
etmiştir. 

Londra ile Paris'in giriş
miş oldukları emniyet or -
ganizasyonunun bu yeni 
merhalesi Akdeniz'de bir 

bir avuç meyva veya bir mendil götürmemit oldu
ğunu hatırladı. Çorabı derhal oraya atarak mağa
zadan çıkmak istedi. Fakat durakladı. Elinde tut
tuğu çorabm koncu, terli pannaklarmın arasında, 

yağlanmıt ve lekelenmiıti. Büyük bir telaıa düıtü: 
"Ya bu lekeleri görürler de çorabı bana aldırmak 
isterlerse!" diye korkuyordu. Etrafına bakındı. Sa
tıcı kızlar müıterilerle ve müıteriler önlerindeki 
mallarla meıguldü. Bu alakasızlıktan istifade ede
rek yağlı taraflan görünmiyecek tekilde içeri kıvır
mağa çahıtı. Bu esnada, nasıl olduğunu dütünmeğe 
vakit kalmadan, bu uzun, yumuıak ve ipekli cis· 
min, avucu içinde büzülüp kaybolduğunu farketti. 
Eli yorgun bir halde aıağı doğru sallandı. Bütün vü
cudunu ani bir ter kaplamı§ ve her tarafı titremeğe 
baılamııtı. Olduğu yerde mıhlanmıt gibi duruyor
du. Avucunun içindeki ıeyi süratle tezgahın Üstüne 
bırakıp dııarı fırlamak istiyor, bütün iradesine rağ
men buna muvaffak olamıyordu. Sağ koluna felç 
gelmiı gibiydi. Tam elini kaldırırken birisinin bile
ğinden yakahyacağını: "Nedir bu avucunuzdaki?" 
diye soracağını zannediyordu. Gözlerini ıaıkın f&f
km etrafında gezdirdi. Bu defa daha çok titremeğe 
ve terlemeğe baıladı: bir kaç adım ilerisinde duran 
uzun boylu, kırmııu yüzlü, saçlan sım arkı arkaya 
tara~mıt bir adam gözlerini dikmiş, sert sert ona 
bakıyordu. Bunun mağazanın kontrola memur a· 
damlarından biri olduğunu hemen tahmin etti. U
kayıt görünmeğe çalııarak sol eliyle çorap yığınını 
kanıtırmağa baıladı. Ara sıra gözünün uciyle ya
nın bakıyor, uzun boylu adamın hala orada bek
lediğini anlıyordu. Müıterilerden bir kaçı da yanı 
baılarmda mi.nasız bir tekilde duran bu garip de
likanlıyı süzmeğe baılamıtlardı. Omer bütün ira -

harbe sebebiyet verecek bir 
tecavüz halinde iş birliği 
yapmak hususunda bir in -
giliz - türk beyanatı şeklin
de vücut bulmuştur. 

Bunda hayret edilecek 
bir şey yoktur, çünkü İn -
giltere devleti, Türkiye' -
nin faliyet sahası olan Ak
deniz'in şark havzasında 

en mühim unsurdur. Diğer 
taraftan türklere boğazla -
rın bekçisi olmak ananevi 
vazifesini iade etmiş olan 
da İngiltere değil midir? 

Talihin garip bir cilvesi 
olarak. türk nasyonalizmi -
nin yeniden doğuşuna mu -
kavemet etmek fikrinde en 
uzun zaman mısır kalmış o
lan İngilizler fransızlardan 
çok daha büyük itibarlara 
mazhar olmuşlardır; bu -
nunla beraber, Kemal Ata -
türk'ün zaferlerinden çok 
önce, biz bu rönesansı his
setmiş ve hatta geniş taviz
lerle bunu hazırlamıştık. 

Bir haylı zamandanberi 
türklerle İngilizler arasın -
da meri bir ittifak mevcut
tu. Bugün ilan edilen de -
mek oluyor ki esasen mev -
cut olan bir vakıanın resmi
yete konmasıdır. 

İyi dikkat edelim ki, da
ha şimdiden Fransa. İngil
tere ile ittifakı dolayısiyle 
bilvasıta bu ameliyeye işti
rak etmiş bulunuyor. Fakat 
memleketimiz türklerle bü
yük eski işbirliği hatırala -
rına ve bir çok muşterek 
menfaatlere sahip olduğu 
için tali bir rolle iktifa ede
mez. Bu itibarla doğrudan 
doğruya bir fransız - türk 
anla~ması da yakında ak -
dedilecektir. 

Bu anlaşmanın diploma -
tik hazırlığı sabırla devam 
ettirilmiştir. General Wey
gand'ın Ankara'dan geçişi 

bilhassa Fransa'nın Suri -
ye'deki mevkiinden ileri 
gelen güçlünkleri azaltmak 
...... , ............ __ _.....:r .............. _ 

ral Weygand'ın mUzakere
lerin son devresi zarfında 
Paris'te bulunmak ıçın 

Londra'ya seyahatini geri 
bırakmış olması keyfiyeti 
bu işin ne kadar nazik oldu
ğunu göstermiye yeter. 

Fakat netice saati geli -
yor. Fransa'nın da tngilte -
re'ye benzer bir karşılıklı 

yardım anlaşması olacaktır. 
Ve bu iki ihzari anlaşma 
daha umumi bir karşılıklı 
anlaşma paktının mukaddi
mesi olacaktır. 

Saint - Brice 
Le ]ournal 

londra - Moskova 

uasındaki dava 

Londra ile Moskova ara
sındaki davanın formülü 
gayet basittir. Moskova, İn
gilizlerin yaptıkları muka
bil tekliflerde mütekabili -

yeti bulamıyor. İngiltere i
se, inisiyatifi elinden ka -
çırmaktan korktuğu için, 
mütekabiliyet esasında ka
çamak yollara sapıyor. Sırf 
mektepten yetişmiş diplo -
matlardan mürekkep olma
dıkları için, İngiltere hal -
kı, Çemberlayn'in parla -
mento'da söylediği dolam -
haçlı nutukları zaten anlı • 
yamamaktadır. Çember -
layn'in, Moskova'nın arzu -
larını tamamı tamamına ka
bülden şimdiye kadar im -
tina edişi, diplomasi muam
masını da basite irca et -
mektedir. Şimdi bütün me
sele, garantinin fiil sahası
na konup konmamasının 

takdir salahiyetini ingiliz 
hükümetinin kendi elinde 
tutmasından ve bunu Mos
kova'ya vermemesinden iba 
rettir. İngiltere ile Fransa, 
Romanya ve Lehistan'a 
karşı olan garantilerini fi -
liyat sahasına koyduktan, 
yani askeri müdahalede bu
lunduktan sonra, Mosko -
va'nın yardıma gelmesi ar
zu edilmektedir. İngiltere, 
bu suretle, Start tabancası
nı sıkmak hakkını muhafa -
za etmek ve Moskova'nın 
müdahale etmesi için işare
ti kendi vermek istiyor. 

Doyçe Algemayne Saytung 

İ ngiltere'nin 

Uzak Şark 

donanması 

Londra'dan bildiriliyor: 
Deyli Telgraf gazetesi • 

nin haber aldığına göre, 
yakın bir atide Britanya 
donanmasının kurmay su -
bayları Süveyş'in şarkında 

ve Singapur'da bir toplantı 
·----.... 1.ı--..ıı·- 'lllf •• ı.. .. -1:.c , ... 
sılalarla buna benzer top -
lantı ve konferanslar geçen 
yıl da yapılmıştır. Fakat, 
görüşmelerde, Süveyş ka -
nalının şarkında bulunan 
donanma ile mesai teşriki 

meselesi halledileceği için, 
bu defaki toplantı bilhassa 
ehemiyet kazanmaktadır. 
Süveyş kanahnın şarkın

da bulunan donanma, 6 a -
ğır kruvazör, hafif kruva
zör, 1 tayyare ana gemisi, 
16 destroyer, 15 denizaltı 
gemi, 6 hücum botu, 16 refa
kat gemisinden terekküp 
etmektedir. Dritnotlara 
karşı çıkarılmalarına im -
kan olmamakla beraber, ta
mamiyle modern harp ge -
mileri olmaları hasebiyle, 
bu gemilerin çok kıymetli 
hizmetler göreceğine şüp -
he edilmemektedir. 

Uzak şarkta muharebe 
zırhlılarının bulunması, 

Büyük Britanya'nın Büyük 
okyanus'taki emniyeti ba -
kımından çok mühimdir. 
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RADYO J 
TÜRKiYE 

Radyo Difuzyon Postaları 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUGU 

1648 m. 1'12 Kcs./120 Kw, 
7'. A. Q. 

19.74 m. l!ıl\15 Kes./ 20 Kw. 
'.l'.A.P. 

Sl.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw, 

ANKARA 

PERŞEMBE: 1.5.1939 
12.30 Program. 
12.35 Türk müziği - Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, a -

jans ve meteoroloji haber -
!eri 

13.15 - 14 Müzik (karışık pro· 
gram - Pi.). 

18.30 Program. 
18.35 Müzik (neşeli müzik • 

Pi.). 
19.00 Konuşma (ziraat saati.). 
1915 Türk müziği (fasıl heye. 

ti). 
20.00 Memleket saat ayarı, a • 

jans ve meteoroloji haberle
ri. 

20.15 Türk müziği 1 - Hicaz 
peşrevi. 2 - Lcminin hicaz 
şarkı: (Sorulmasın bana yes) 
3 - Şevki beyin hicaz şarkı: 
(Demem cana beni yadct), 
4 - Yusufun hicaz şarkı: 
(Sevdayı ruhun aşk eline). 5 
- Ztihtü Bardakoğlu: Santür 
taksimi. 6 - Vusufun hüseyni 
şarkı: (Saçın bükümleri gö
nül bağı) 7 - Hüseyni saz 
semaisi. 8 - Şevki beyin uş· 
şak şarkı: (Esiri zülfünüm 
ey.) 9 - Şükrünün uşşak şar
kı: (Geçti muhabbet demi). 
10 - Dedenin karcığar şarkı: 
(Girdi gönül aşk yoluna). 

21.00 Konuşma. 
21.15 Esham, tahvilat, kambi -

yo - nukut ve ziraat borsası 
(fiyat). 

21.25 Neşeli plaklar - R. 
21.30 Müzik (küçük orkestra -

şef: Necip Aşkın) 1 - Willy 
Koester - Hind ninnisi. 2 • 
Kari Blumc - Göl kıyıların· 
da. 3 - Kjaer - Sercnad. 4 -
Czernik - Güzel sanatlar tÖ· 
reni (uvertür). 5 - Löhr -
Düğün marşı. 6 - Docllc -

1 =~risin madlen sokağında. 7 
~Schönhcrr - Alp köylüleri-

Britanya hükümetiyle A -
vusturalya ve Hindistan 
hükümetleri arasında yapı
lan görüşmelerden sonra, 
bazı Britanya ünitelerinin 
okyanusa tahsisine karar 
verilmiştir. Bunların adet 
ve adları gizli tutulmakta -
dır. 

İcabında uzak şarka gön
derilecek olan donanmanın 

.. -----~ ··-··· --7 ___ ..,, __ _ 

şarkındaki hem de Akde -
niz'deki kuvet muvazenesi 
büyük bir itina ile göz ö -
nünde tutulmuştur. 

Frankfurter Sautung 

Çor(il'in bir makalesi 

Londra'dan yazılıyor: 

Çurçil, Deyli Telegraf 
gazetesinde neşrettiği bir 
makalede ezcümle diyor 
ki: 

Ru's hükümeti tarafından 
Büyük Britanya ile Fran -
sa'ya ne gibi teklifler ya • 
pıldığını şimdilik bilmiyo
ruz. Ancak, bu tekliflerin, 
cesurca, mantıki ve şümul
lü olduğuna inanmak için 
ortada bir sebep de yoktur. 
Mamafi, yapılan teklifleri 
derhal tetkik etmek lazım -
dır. Bugünkü günde beta -
etle vakit kaybetmek zama
nı değildir. Üstün kuvetle
ri tecavüzkarlığa karşı bir 
araya toplamak suretiyle, 

nin dans havaları. 
22.30 Müzik (Romanılar ~ 

saire - Pi.). 
23.00 Son ajans haberleri fC 

yarınki program. 
23.15 - 24 Müzık (cazbant - Pi) 

AVRUPA 
OPERA VE OPERETLE~: 

20.15 Königsbcrg, Frank i 
furt - 20.35 Stokholm - 2 
Monte Ceneri, Brüksel _. 

o~~~s~~~b~tNSERLE~ 
VE SENFONİK KONSE"· 
LER: 8.15 Kolonya - 9 Ber

1
• 

!in - 10J45 Hamburg - 1 
Viyana - 15.15 Droytviç. 
Milano.....:. 20 Brüksel - 20.30 
Doyçlandzendcr, Kolonya ..-
20.45 Floransa - 22.20 Ko • 
pcnhag - 22.45 M ünih. 

ODA MUSİKİSİ: 9 Münib -
9.30 Viyana -11 Ştutgart -
15 Viyana - 17 Kolonya -
l 7.40 Bcromünstcr. 

SOLO KONSERLERİ: s.ıo 
Frankfurt - 9.30 Breslav -
10.30 Königsberg - 11 DoyÇ 
landzcnder - 18.30 BerliO. 
Kolonya - 19.25 Köniıts • 
bcrg - 19.30 Stokholm -
21.20 Kopcnhag - 22 Roma. 
Budapcştc (büyük piyano 

(konseri) - 22.20 DoyçJand· 
zendcr. 

NEFESLİ SAZLAR (Mart •· 
s.): 9.15 Frankfurt - 11 Sar· 
bruk - 12 Ştutgart - 16 
Doyçlandzcndcr 22.20 
Droytvic;. 

ORG KONSERLERİ VE KO· 
ROLAR: 10 Hamburı -
10.30 Kolonya - 11.30 Doyç• 
landzcndcr, Laypzig - 14 
Beromünstcr - 18 Laypzil 
- 21 Milano - 21.5 Sottcns. 

HAFİF MÜZİK: 8.35 Ham· 
burg - 9 Laypzig - 16 Mii• 
nih, Ştutgart - 20.15 Br• • 
lav, Viyana. 

HALK MUSİKİSİ: 10 Viya • 
na - .,J0.30 Münih - ıs 
Doyçlan<lzendcr - 18 Sar • 
briık, Viyana - 19 Hamburı 
- 19.10 Münib - 22.30 Ştut· 
gart. 

DANS M !JztG1: 21.SO Varıo· 
va - 22 Floransa - 22.35 
Konigsberg - 22.45 Liyon. 
Paris - P. T. T., Tuluz, Pi • 
rene - 22.50 Viyana - 23 
Roma, Brcslav, Brüksel, 
Droytvic;, Floransa, Milano 
- 23.5 London - Recyonal. 

sulhu kurtarmak henüz ka• 
bildir. 
Şayet harbın önüne ge • 

çilecekse, Nazi aleyhdarı 
memleketlerin ciddi tehli • 
keleri göze almaları gerek· 
tir. 

Ancak, her şeyden evel, 
vakit kaybedilmemesi la • 
zım geldiğini dütünmelıc 
gerektir. 

••v•u.'"'~"ıa:l nıur.auuc:. e1 • 

nanclerini feda ederek. 
mecburi askerlik hizmetini 
kabul etmiş olan ingiliı 
milleti, Fransa ile birlikte, 
müşterek bir dava uğrunda 
yürürken engeller çıkarma
ması için Lehistan'a müra
caat etmekte haklıdır. . 
Şunu da kaydetmek la-

zımdır ki, sadece tam bir 
sovyet mesai teşrikiyle ik -
tifa etmemeli, ayni zaman
da, Litvanya, Letonya, Eı· 
tonya gibi, Baltık devletle
rini de blok içine almalı • 
dır. Yirmi dinç tümene ya· 
.kın bir ordu çıkarmak .Jrud· 
retinde olan bu üç memle· 
ket için, mühimmat ve da -
ha ba§ka yardım temin ede
cek olan dost bir Rusya'nın 
mevcudiyeti elzemdir. 

Sovyetler Birliğinin fili 
yardımını temin etmeden, 
Nazi tecavüzkarlığına kar
şı bir şark cephesi kurup, 
onu devam ettirmenin im • 
kanı yoktur. 

Franlcfurtu Sautun6 

desiyle bir hamle yaptı ve avucunda çorap bulunan 
sağ elini pantalonunun cebine sokarak ağır adım
lar) diğer kısımlara doğru ilerledi. Uzun boylu a
dam hala olduğu yerde duruyor, ve başka taraflara 
bakar ıörünüyordu. Buna rağmen Ömer onun göz
lerinin gizlice kendini takip ettiğini zannetti. Ka
pıya doğru yaklaıtıkça adımlarını hızlandırdı. So
kağa çıktığı zaman adeta koşuyordu. Akıam olma
ğa batlamı.1tı. Süratle sağa aola giden otomobillere 
ve tramvaylara ehemiyet vermeden derhal karşı 

kaldırıma geçti. Kalbinin çarpıntısı dayanılmıya -
cak kadar artmıştı,arkasında ayak sesleri duydukça 
hızlanıyordu, nihayet yan sokaklardan birine saptı 
ve adam akıllı koımağa baıladı. Burası dar ve dik 
bir yokuştu. 

aokağa doğru sallanmağa baılamııtı. Omer bu son 
irade cehdinden aonra daha fazla dizlerinin üstün
de duramadı ve oraya, araları çamurlu taılarm üa
tüne çökerek, biraz evel çaldığı ve şimdi drvarda 
hafif hafif iki tarafa uçan çorabın altında, gözleri· 
ni kapadı. 

On beş yirmi metrede bir dönemeç yapıyor 

ve yüksek bahçe dıvarlariyle karanlık avluların a· 
rasında kayboluyordu. Daha fazla gidemiyeceğini 
anhyarak bu dıvarlardan birine dayandı ve kesik 
kesik nefes almağa baıladı. Göğsünün .ol tarafı 
doğrudan doğruya uzvi bir acı ile burkuluyordu. 
Gözleri, arkasından gelenleri görmekten korkarak, 
yerin bozuk kaldırımlarına dikilmitti. Pantalon 
cebindeki sağ elinin zonkladığını hissetti. Parmak
ları aıkrlmaktan ağrımağa baılamııtı. Y avaıça ko
lunu kaldırdı ve bej rengi bir kadın çorabının konç 
kısmının bir karıt uzunluğunda avucundan fırladı
ğını ve sallandığını gördü. ''Eyvah, beni muhakkak 
gördüler ••• Bu, cebimden dıtarıya da aarkmııtrr! ... " 
diye mırıldandı. Bir iki adım kadar dıvardan açıla
rak kolunu gerdi ve avucundaki yumuıak maddeyi 
yukarıya doğru fırlattı. Top halindeki çorap hava
da açılarak yüksek bahçe dıvarının Üstüne kadar 
çıkmıf, fakat orayı &fanuyarak tepede kalmıt ve 

,, 
tJ ,, 

Tekrar kendine geldiği zaman vaktin ne kadar 
geçtiğini bilmiyordu. Yalnız ortalık tamamen ka • 
rarmıt ve karıı sıradaki evlerin pencerelerinde san 
ışıklar belinniıti, Biraz kımıldadı. Tatlar oturduğa 
yerleri acıtmıştı. Teri soğudu için çamaıırlan, bil· 
hassa yakası vücuduna ıslak ıslak yapıfıyordu. Si
ratle kalktı. Gözlerini dıvarın üst kıamma çevirme
ğe cesaret edemiyerek caddeye doiru yürüdü. 

Evde Macide'yi kendisini bekler buldu. Genç 
kadın pencerede durarak arkasını kapıya dönmüş, 
dııarı bakıyordu. iki eliyle pencerenin mandalını 
yakalamış ve çenesini koluna dayamııtı. Pek az bir 
kısmı görülen yüzü soluk ve endişeliydi. 

Kapının açıldığını duyar duymaz geri döndü. 
Ömer gülümsemek ve sakin olmak istiyen bir tavır
la: 

"Geç mi kaldım?" diye sordu. 
Macide kısaca: 

"Hayır!,, dedi. Sonra karşısındakine dikkatle 
bakmağa batladı. Ömer masaya yaklaıtığı için te
peden vuran •tık alnını ve yüzünü aydınlatıyor ve 
yeni geçtikleri bu odanın diğerine nazaran biraz da
ha büyükçe olan kırmızı abajuru terli aaçlarma kı· 
zıl denilecek parıltılar veriyordu. Eliyle çektiii bir 
iskemleye dermansızca çöktü ve batı önüne düttü. 

(Sonu ,,,,,. ) 
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Kırşehir elektrik 
tesisatı bitirildi 

Ankara vilôyetinde 

Sporculara sağhk Nafia Vekilimiz a(ılma 
törenine divet edildi 

Terfi eden ilk mektep 
öğretmenlerinin isimleri 

Et İmana çok kuvet -.erir diye 
bir zaman sporculara çokça et ye
llleii tavsiye ederler, Üzerine de 
bir iki kadeh konyak içerlerse lftU 

da hoı görürlerdi. Sonra hareket 
kuYetinin tekerden l'eldiii anlatı· 
lınca sporculara bol bol teker ye• 
dirdiler. Alkolün de l'ıda olmadıiı 
sabit olunca konyak kadehlerinden 
••zıeçildi. lnaana Tİtaminlerin lü -
zuınu anlapldıktan aonra sporcu· 
lara, aman sebze yemeii unutma-
1Unz, denildi. 

Sporcuların yiyeceklerine kan· 
tanlar, uzun zaman onlan sadece 
bir makine gib,i telakki etmitlerdi. 
Vakıa boka müaabakalannda birin
ci olan meıhur bir sporcunun oku
yUp : -:ma , 
budala olması da aporculuiun fikir 
aarfetmeie pek &ıı lüzum göater
D:ıeclifini zannedenlere hak verdirir 
ıibi olmuttu. Böyle diifünüı sporcu· 
larm pek azı İçin belki haklıdır. 

Fakat onlann en Ç9iu aynı za. 
tna.nda hem adaleleriyle. hem de 
fikirleriyle it görürler. Spor bir ta
r-aftan adale kuveti aarfetmeie, bir 
taraftan da rayet sıla dikkate lü
zum ıöaterir. Dikkat etmek de fi· 
kir kuveti aarfetmek demektir. 
Ywnnajunun kuvetine ve kafaamm 
kalmbfma aüvenen bokaör fikir 
kaveti aarfetmeden itini görse bile 
bqka sporların çoiunda, meali 
futbolda, dikkat etmeden, fikri it
letmeden muvaffak olmak kabil de
iildir. Onun için bir sporcu adale
lerini de tiddetle iıleten bir fikir a· 
damı sayılır. 

O halde sporcunun yemekleri de 
ona aöre tanzim edilmelidir. Spor· 
cularm böyle hem adale ile hem fi
kirle çalııtıklarmı göz önüne alan 
D:ıÜtehaaaıalar 'fİmdi vücut ağırlılı

nın her kilosu batma günde 55,5 
kalori verecek yemek lüzumlu ol
duğunu gösterirler, ancak bu kadar 
kaloriyi yalnız bir, hatta iki türlü 
rıda ile temin etmek doiru olmaz ... 
Sporcu çok adale kudreti aarfeder, 
onun için en çok teker ve yahut te
ker yapacak aıdalara ihtiyacı Tar
U· Bundan dolayı sünde ajırlıiı· 
SUll..ı..~loau batına 5,91 çam idrath 
kar-uun. •• I:' akat porcu aıeıerıoı 

itletirken terler, çok hararet çıka· 
nr. Bunu temin için gene kilo bap. 
aa ~,42 l'!'&m yaj... Sonra aporcu· 
lana hemen hepsi renç insanlar
dır. VGcatlanndaki nuiçler dur
madan deiiıir. Bunun için de hep 

Spor sahalarında 
~ıkan hadiseler 

(Ba~ı 1 inci sayfada) 

dise, kuliipler arasında defit, halk ile 
hakem arasıncla hasıl olmuştur. Bu -
nun için de bizzat İstanbul valisi ta • 
kibat yapmaktadır. 

Esas noksanı şurada görüyorum : 
Sahalarda seyircilerle oyuncular ara
sında doğrudan dofruya teması me -
nedecek tesisat ve tertibat bulunma • 
maktadır. Şimdi bunun üzerinde cid • 
diyetle meşgulüm. Sinema, tiyatro gi
bi halkı içine toplıyan yerlerde nasıl 
fennt bazı tertibatın bulunması lbım
aa içersine seyirci olarak halkı toplı -
yan sahalarda da oyuncu ile halk ara
sında teması menedecek miniler bu -
lunması, duş tertibatının tamam olma
sı ve itlemeıi, sıhi tertibat ve alakadar 
bir doktor mevcut olmaıı gibi asgari 
,artlar lbımdır. 

Bu teraiti tesbit eden bir talimatna
me hazırlatıyorum. Kısa bir zamanda 
tebliğ edectğim. Sahaları işleten ku • 
lüp ve şirketler bu asgari 1eraiti vere· 
ceğim mühlet zarfında temin etmezler 
ae bu aahalara seyirci almayı menede

ceğim. Müsabakaları ıeyircisiz yap • 
sınlar. Veya yalnız antreman yapım -

tar. 
Bu suretle inzibati noksanların bir 

kısmını önlemiı olacağıma da kani • 

im. 
Halkın bir müsabakayı seyretme ter 

biyesini alması ve bunun hakkında da
imi takibat yapılması, benimle beraber 
efkarı umumiyeyi termil eden gazete 
muharriri ve spor muharriri arkadaıla
rın da daimi surette üzerinde durma • 
lan ve her veıile ile tekrar etmeleri 
lazım gelen bir mevzudur.,, 

Almanya'da iki idam 
Berlin, 17 a.a. - Bu •hah ecnebl 

bir devlet menfaatine hiyanet etmlı 
olmakla itham edilen Emil Züdler a
dındaki divarcı ile Marti Richter a -
dındaki marangoz balte ile idam edil
miılerdir. 

kilo batma 2,11 ıram albümin. 
Ancak sporcuların hepsi aüael VÜ· 
cutlu olmak ister, bunda haklıdır Kırtehir, 17 (Hususi) - Şehrimi -
da. Bu kadar albümini m ... ll ku· zin yeni elektrik tesisatı ikmal edil -
ru fasulye Teya mercimekte bulma- miştir. Fabrikanın açılma töreni genç
aı yetiımez. Süt ile ya.murta da ri · lik ve spor bayramına rastlıyan 19 ma· 
cudun ıüzelliiine lüzumu olan mad yıs cuma günü yapılacaktır. 
Clelerin hepsini veremezler. Onun .Kırşehirliler bu münasebetle Nafıa 

Maarif Vekaleti, Ankara valiliği içinde bulunan ilk mektep 
muallimlerinden kıdemleri·ni dolduranların terfi cetYelini tasdik 
etmiştir. 167 kişi olan hu muallimlerimiz eylül 1939 tarihinden 
itibaren terfi ettikleri derece maaşını alacaklardır. Bu muallimle
ri aıraıiyle yazıyoruz: 

için o kadar albüminin hiç olmazsa Vekili General Ali Fuat Cebesoy'u Bali maarif memuru BB. Hamza 
yarısı et olmalıdır, hem de ukarada buraya davet etmi§lerdir. Bütün tehir, Saraçlı, merkez okulu muallimlerin -
kızarmıt et. Çok pİflDİf et ayıu iti iki bayramı da bir arada kutlamıya den Makbule Tektürk, Şerife Saraçlı, 
ıöremez. hazırlanmaktadır. Mustafa Ertanay, Rakım Yüksel, E-

mirler okulundan Sabri Ersöz, Kesik
Şu kadar ki sporcu bir taraftan köprü okulundan Vehbi Tüzün Ve -

da yüreiini •oran, büyu"·ten bir a· S l 0 k b , por ve genç ı ayramı ızirhan okulundan Gani Azaz, Çiğdem 
damdır. Sporda ifrata aiderek )'Ü· hazırlıkları tamamlandı 1i okulundan Hıfzı Andoğan, Kalecik 
reklerini fazlaca büyÜtmÜf olanlar ikinci okulundan Haydar Batman, 
da 1 f örül İstanbul, 17 (Telefonla) - 19 ma-
-'--d~aa Eese - ekple~~ • I' • yıs spor ve gendik bayramı irin bü- merkez okulundan Hakkı Karabay, 

meale ır. t yeme ennın 1f9 ya- :ı :ı Naime Uras, Kadriye Özbayn, Kale-
ramlyarak kalan artıkla" bö'brek tün hazırlıklar bitirilmi•tir. Mektep-

• :r cik beşinci mıntaka gezici başmualli-
lerden • -erken .ni-ie de •arar ler bugün son provalarını yapmı•lar --" ı-- - :ı mi Polatkan, dördüncü mıntaka gezi-
ver.rl r Ond odla et yemekl dır. Htzırlanan program mucibince ı e • an Y1 e- ci başmuallimi Hamdi Esmer, üçüncü 
rinde itidalden ileriye aitm~mek de J9 mayıs cuma günü saat 10 da Kadı - rnıntaka gezici bac:muallimi Demir 
lu.. l d z t • · kiSy'de Fenerbahçe stadında mera- :ı zum u ur... a en sporcu ıçın a • Timür, Kulaksız okulundan Mehmet 
rada yüreiini muayene ettirmek, ıim yapılacaktır. Tekin, Keçili okulundan Hasan Feh-
röntgen qıklariyle fotoirafmı çı· mi Yönder, Solak Yurd okulundan Ö-
kartmak ihtiyatla bir hareket olur. mer Erkaya, Haymana merkez oku • 

Bu yemek niabetleri maç aiinJe- Acı bir ölüm lundan Şükrü Türker. Raziye özü-
rinden bqka ıünler içindir. Maç çağlar, Karahoca okulundan Emin 
ıününde yemeii haylice azaltmak Güner, Yaraşlı okulundan Memduh 

ı Gümrük muhafaza genel komutan· 
daha iyi olur. naan bir ıün Önce Onsalan, Keskin merkez okuJundan 

1 
lığı memurlarından ve eski tayyare-

yediii yemeklerin vereceii ka ori· . . d N"'•ire Alp, Hamit Yurdakul, CelaAl cılerimız en emekli deniz yüzbaşı -
lerle çalııır. ~ f · y k. · Sahir, Mahmutluzir okulundan Bekı·r ~ere ettın ege uzun va ıttenberı 

Yemek bahsinden aonra, sporcu dilçar oldufu hastalıktan kurtulamı- Akyiin, Keskin merkez okulundan 
için istirahat ehemiyetlidir. Her re· yarak tedavi edilmekte bulunduğu Rauf Kandemir, Pakize soylu, Bü. 
ce en az sekiz saat uyku ve daima Cebeci ukeri hastanesinde vefat et· yükyağlı okulundan Galip Çamlıca, 
muntazam hayat ••• Bir de fikir yor- mittir. Cenazesi bugün Cebeci me- Kırıkkale okulundan Hatice Gökçe, 
ııunhıiundan sonra spor, hatta ba· zarlıfına defnedilecektir. Fatm• Naciye, Leman Demirel, Çele
sit hareketler yapmak yanlıt olur. Merhum büyük harp ve milli mü- bi okulundan Halid Deniz, Karaçalı 
Beden hareketleri fikir yorgunluiu- cadele senelerinde tayyaresiyle bir- okulundan Mehmet Güven, Arap o -
nu &eçirmez, onu arttırır... Bunun çok hava muharebeleri yapmış, büyük kulundan Tevfik Yurdakan, Köprü o
aksi de doğru değildir: apordan yararlıklar göstermit cesur ve kıy- kulundan İbrahim Doğu, Ayaı maarif 
sonra fikir çahıamaz. Yorgunluk metli tayyarecilerimizdendi. memurlarından İsmail Tüzün, Sadık 
bedenae olsun, fikirde olsun onu Erdem, Polatlı merkez okulundan Sc· 
reçirecek ıey ancak istirahattir.. niha Gökçe, Zekiye Arbers, Polatlı 

Dut yapmanın sporda çok fay• 1 1 Kuşçu okulundan Hüseyin Ardahan-
daaı olduiunu sporcular pek iyi bi- 818L1 Y QG RA f YA lı, Şereflikoçhisar merkez okulundan 
lirler: fakat yalnız su dökünmek, .. _______________ Emine Ongan ve HulOsi Koçoğlu, 
yahut havuza veya denize girmek Çubuk Maarif Memuru Hidayet Ba -

Mehmet Akı• f sut, Tahtayazı okulundan Galip Çift-
yetiımez. Sporcunun vücudu çok çi, Çubuk üçüncü mıntaka gezici baş-
terler, çok kirlenir, sadece •u 0 'YÜ· muallimi Sabit Erzurum, Çankaya 
cuda temizliyemea. Onan lçia apor- Hayatı, eserleri Ye 70 muharririn Gerder okulundan Hamdi Can, Bey -
cunun her si1n diit yaparken aalnm- yazılan. İkinci cilt pazarı merkez okulundan Sabahat Kır 
lanmaia da ihtiyacı •ardır. Dıit Eşref Edip tarafından yazılan ve atlı, Şükriye Saka, Sabri Sak'a, Ali Rı-
vücudu sabunladıktan aonra yapıl· za Ünsalan, Karaşar okulundan Mut-
malıdır. ikisi de tabii çahıtıktan İstiklal marşı şairinin edebi, içtimai, 
eonre:. c_.;alıfmaelan once aut ınaanı ,ıyaı.ı outun "c:!Jlıd•a .. ı, ly "dıt h • talip Gökalp, Yuğunpelit okulundan 
•orar. Ça•··tıktan aoara •apdacak Nuri Candar, Sekili okulunC!an Nec-
, ~ ı yatını gösteren bu mühim eserin ikin-
düt de elbette aoiuk ıu iı. o1amaz. mi Mutlu, Nallıhan maarif memuru ci cildi de intipr etmittir. 322 sayfa -
llık aa lizımdır. Küçük delildi llet· Ratit Atasayar, Nallıhan merkez oku· 
1 1 d 

--L d ah dan ibaret olup bu ikinci cildde çok er e yap a..,.. af de yorar. D a lundan Ahmet Poyraz •. Mayii okulun-
iyiai alaturka aa döküamek yahut kıymetli yazılarla doludur: Mehmet dan Hasan Oğuz, Kavacık okulundan 
sünaerle ailimnektir. G. A. Akif vefatının yıldönümü münasebe· Abdülkadir Yüksel, Kızılcahamam 

İngiltere' de 

Silah altına 

ahnacak el rat 
Londra, 17 a.a. - Silah altına alına

cak olan sınıfın ilk efradının 15 tem
muzda çağrılacağı diln Avam kama -
sında beyan edilmiıtir. Diğer davet • 
ler, her iki ayda bir vaki olacaktır. 
Umumi davet halinde derhal ıeferber 
edilebilen bahriye ihtiyat sınıfının ya 
rısı da üç aylık bir talim devresi için 
15 haziranda ça~nlacaktır. Diğer ya
rısı, 15 eyliilde divet edilecektir. Lon 
drı hava kuvetlerinin muavin ihtiyat 
efradı da ıs huirandan itibaren ted • 
rici surette davet olunacaktır. 

Almanya - Meksika 
iktisadi münasebetleri 
Meksika, 17 a.a. - Almanya'nın 

Mekıikadaki orta elçisi Nevyork'a 

hareket etmiıtir. Merkesi Amerika'da

ki bütün alman elçileri Nevyork'ta bir 

konferans aktederek Almanyı'nın bu 
memleketlerle olan ekonomik müna -
sebetleri ve alman nüfuzunun artırıl· 
ması huıuılarını tetkik edeceklerdir. 
Almanyan'ın Mekıika'dan petrol al • 
ması iti huıust bir tetkike tabi tutu • 
lacaktır. 

Asılsız bir haber 
Atina, 17 a.a. - Yunaniıtanda üç ıı

nıfın ılih altına çairılarak kıaıni se
ferberlik yapıldığına dair alman ajan· 
sının verdiği haber yunan hUkUmeti 
tarafından re1men tekaip edilmekte
dir. 

Alman filosu dCSndü 

Kiel, 17 La.l - Geçen hafta Porte
kiz ve İapanyol limanlarını ziyaret e
den alman filosu, mensup olduiu li
manlara avdet etmiıtir. 

tiyle kabrinde, üniversitede, halkev • merkez yatı okulundan Sıdıka Akdo· 
terinde, mekteplerde yapılan ihtifal • ğan, Sabiha Canay, Şefika Gülöksüz, 
ler, söylenen nutuklar, okunan şiirler, Kızılcahamam Yıldırım okulundan A
bu münasebetle yazılan yazılar, gaze- li Gökalp, Pazar okulundan Şükrü 
telerdeki münakaıalar, leh ve aley • Dikmen, Ankara Etlik okulundan Fir 
hinde söylenen bütün ıözler, kırk se· devs Özgen, ve Hayriye Yalman, An
ne evel yazdığı ilk şiirleri, kırk &ene kara Koeatepe okulundan Fevzi Po· 
sonra Mıaı'da yazdığı "Firavun ile lat, Merzuka Sağnak, Pakize Ezgü, 
yi.Uyüze" ıtiiri, Nect ıeyahatine, çocuk Muazzez Artüze, Ankara Albayrak 
luk zamanlarına, darülfününda tedris okulundan Faika Sayer, Ankara Ne -
hayatına ait hatırala, tenkit ve tahlil· cati okulundan Herfer Dinçmen, Mu
ler ... İkinci cildi bin sayfayı geçen bu alla Gürsan, Emine Horzum, Ankara 
kıymettar eseri bütün karilerimize Mimar Kemal okulundan Leman Say
tavaiye ederiz. dam, Danende Koper, Nimet Temiz-

~---Son gün ___ , 

ULUS Sinemasında 
2 Film birden 

Aşk ve Şöhret 
HARRY BAUR'un 

çevirdiii filmlerin en ,Uzeli 

K1rkhk Kadın 
Walter Hüstan. Mary Astor 

Seanslar: 2.30-5.15 gece 8,30 başlar 

12,15 ucuz matinesinde 

KIRKLIK KADIN 

~---- Tel. 2193 

er, Seniha Sorağman, Muazzez Sinan
oğlu, Sabahat Gür, Baise Gök~e. An
kara Solfasol okulundan Fikri Sonu
var, Ankara Devrim okulundan Meli
ha Boyrnan, Nezahet Eymen, Nesibe 
Alataş, onuncu yıl yatı okulundan İh
san Karabatur, Belkia Asal, Nezihe, 
Çankaya birinci mıntaka gezici baş -
muallimi Nuri İncekare, üçüncü mın
takadan Kemal Astarlı ve Mehmet Ne 
cati, Ankara Yenihayat okulundan İh 
san Ergul, Turan Tunçsoy, Müzey -
yen Ege, Beytiye Türker, Çankaya 
okulundan Mefkure Kurucuoğlu, Le
man Ataman, Süeda Mengü, Seniha 
Emil, Leman Güvendiren, Ankara U
lus okulundan Mebruke Alaçam, E 
mine Çoker, Ziya Erünlü, Halis Ak
çay, Ratıp Tümer, Ankara İsmet İn· 
önü okulundan Nizamettin Eıin, Sıt
kı Dinçer, Naciye Çelebioğlu, Hatice 
Kalyoncuoğlu, Nigar Aytaç, Nimet 

Türkçe sözlülerin en güzeli 

Denizaltı 
Bütün Amerika 

donanmasının iıtiri~iyle 
Küba müziklerinin güzel 
havalariyle. 

lleJe.. Z8ft Ye büyük 

-D -1 

Berker, Hatice Gökçe, Safiye Tuna, 
Sabahet Dinçer, Dikmen okulundan 
İhsan Türkmen, Cümhuriyet okulun -
dan Fahri Tümer, Merzuka Ergök, 
Müzeyyen Doğu, Merkez betinci mm 
taka gezici ba§muallimi Satılmış Öz· 
er, Keçiören okulunclan Melek, Ata
türk kız okulundan Nalın Kurman, 
Kemal Atatunç, Bahriye Ünal, Maci
de Köksa], Seniye Ergi, Semiha Altın 
clağ, Şükran Tümer, 1atiklfil okulun
dan Zehra Dinçer, Atatürk erkek o
kulundan Mitbat Mengü, Nimet Ak
kuvct, Mehveı Dolay, Meliha Ağım, 

Ayten Anken, Layika Şen. Hamiyet 
Erim, Kudıiye Gökaan. Dumlupıpar 

okulundan Fatma Erkay, Adile Runa 
oğlu, Necmiye Bilge, Hamdiye Er· 
dem. Meliha Tamer. Bedriye Dikmen, 
İhsan Sancay, Hikmet Yüksel, İlte. 
kin olrulunclan Gevher Akidil, Hacer 
Sıdar, Melahat Eren, Ra§it Dengiz, 
Vasfiye Toros, Şahver Gürol, İnönü 
okulundan Zehra Anclaç, Bahdye E
ner, Zekiye Yönder, Saniye Karameh
met, Naciye Akant, Şaziye Taran, 
Nevzat Sanal, Etimesut yatı okulun· 
dan Hasan Çıttam, Zeynep Taneri, 
Mahmut Alpay, Yusuf Haydar, Ada
let, Kadriye Alpay, Küçük Yozgat 
Merkez okulundan Alaettin Güleç, 
Küçükyozgat barut fabrikası okulun

"dan Nahide Özden, Bağlum nahiyesi 
merkez okulundan İlhan Dunun .. 

Köy 
meselesi 

(B•ıı 1 iaci uylad•) 

ye iktısadi bakımdan kendi I09yal 
bünyesine göre bir iş bölümü içinde i
di. Türkiye'yi geçmi§ zamanlarda zi -
yarct eden seyyahların ifadcainden 
öğrendiğimiz türk köyü müreffeh bir 
hayat tarzına malikti. Elin adlan ka -
lan, demirciler, bakırcılar, dokumacı
lar köyleri ziraatle beraber bu küçük 
sanatları yaparlardı. Makine, Avrupa
nın iktıaadi ve içtimai şartlarını aürat
le değiştirirken biz bu harekete itti • 
rik edemedik. Tanzimatla beraber 
memleketimizi kapitülasyonlar hima -
yesiyle istila eden makine mahsulatı -
na el mukavemet edemedi. Memleket 
yalnız ziraatçi kaldı. Ve süratle fakir· 
leşti. Bugün memleket geniş ve zen.· 
gin bir sanayi programı içinde inkişa· 
fa doğru çalışmaktadır. Ağır endüs -
trimizi bile kurmak üzereyiz. Mem -
leketin muhtelif taraflarında kurulan 
fabrikalarda köy tercih edilmelidir. 
Her fabrikanın kendi cins ve mahiye
tine göre müştemilatı köylere serpil
melidir. Memleketteki ıeker fabrika -
lan muhitlerinde el ile tutulabilecek 
bir refah yaratmı§lardır. Diğer fabri
kaların da ayni neticeyi vücuda geti • 
receğinden asla §Üphe etmemelidir. 
Hükümetimizin küçük sanatları hima· 
yesi memlekette dokumacılığın sürat
le yeniden ihyasına sebep oldu. Zirai 
sanatların da köy kalkınmasında bil -
yük yeri vardır. Bugünkü Danimarka, 
ve Hollanda'nın ideal refahı bundan 
ileri gelmektedir. Bütün bu itleri ta -
hakkuk ettirmek bir vilayet i§i olmak· 
tan ziyade büyük bir devlet meselesi
dir. Köylünün kendi menfaatini koru
yabilmesi ve kendi yurdunda meuıt 

bir aile tipi yaratabilmesi için kül • 
türün olduğu kadar da iktisadi hadi
selerin tesiri vardır. Bir çok köylüle
rimiz muhtelif vesilelerle büyük yer -
lerde dolaşarak hayatın manbını id • 
rak etmiş bulunmaktadırlar. Ancak el
leri icap eden vasıtadan mahrumdur. 
Köy kalkınmasının temini için bu 
muhtelif !milleri göz önünde tutarak 
gayet esaslı bir tetkik ve ara,tınnadan 
sonra hazırlıyacağımız müspet bir 
programla maksada seri ve emin adım
larla vasıl olabiliriz. 

Necibali KOÇOKA 

S yaşında bir kız bir 
çocuk doğurdu 

Londra, 17 a.a. - "Aaaociation Me· 

dical des Etatı Uniı" gazetesi, S ya • 
şındaki yerli bir kızın Lima'da bir ço· 
cuk doğurduğuna ve çocuğun sihatı -

nın tamamiyle yerinde olduğu haberi 
hakkında şüphe izhar etmit olduğun -

dan Lima doğumevi direktörü, bu is

tiınat vakayı bizzat mUphede etmele
ri için Amerika doktorlarını Peru pa 
Y.ıtahtını ziyarete dlvet etmi§tir. 

-S-

1 Gün irin ---------·-
Daima hakikat 

İngiltere tarihi Ye Chateaubri
and gibi son eserlerine bakılmca 

artık romanı bırakıp realite sahası· 
na yerle§tiği anla§ılan tanmmıt 
fransız muharriri, akademi azasın· 
dan Andre Maurois geçen hafta A· 
merika'da verdiği konferansta, za• 
mannnızm sayısız mevzulan ara• 
smda, bu mevzulan her gün ele a
lıp izah ve tefsire çah§an muharrİ· 
rin hidiıeler karJısındaki vaziyeti· 
ni tahlil etmiıtir. Maurois sağlam 

iialüb• ile romancıdan ziyade ku· 
ntli bir edip ve derin tefekkür tanıı 
ile de o derece kudretli bir filozof • 
tur. Yatı sayısmca kitap telif edip 
siyasi veya içtimai gazete ve mec· 
mualarda binlerce makale neıret· 
tikten sonra bütün bunlann teıkil 
ettikleri yazı yığmını gözleri önüne 
getirmiş ve bunların kariler üze
rindeki tesirini dütünerek bu te.irin 
büyük mesuliyetini hiuetmit her 
muharrir gibi Maurois'nm da bu 
mevzu üzerinde durması multadder· 
di. Fakat, muharririn mesaliyeti 
nedir? lkliml~r muharriri ba me
suliyeti tarife lüzum gönniyerek 
"dütündüğünüz gibi bu meauliyet 
büyüktür, ve gerek gazete, gerek 
kitap vasıtasiyle efki.rıumumiyeyi 
tesis edenlerin hepsine çetin vazife
ler tahmil etmektedir," sözleriyle 
konferansına baıJıyor ve bilhuaa 
ıa noktaya temas ediyor : 

- Abstre kelimeler. 
Bu mücerret kelimelerden de 

§Öyle bahsediyor: eğer insanlar ba· 
zı kelimelerle müterafık olan teh
likelere dair doğru bir fikir sahibi 
olaalardı kitapçıdaki kamusun üze· 
rine "ihtiyatla kullanılması elzem, 
korkunç bir kitaptır,, ihtannı bYİ 
bir ıerit geçirmeden onu satmağı 
yasak ederlerdi. Bir takım tayyare 
taarruzları yüz, bet yÜz, bin kit~ 
nin canına kıydığından bahsolunu
yor. Halbuki bir takım kelimeler 
milyonlarca insanı sefalete ve Ü· 
mitsizliğe sevketmiılerdir. Falan 
veya filin harp iki orduyu biribiri
ne kırdırmııtır. Lakin öyle cümleler 
vardır ki vatandaılann bir kıammı 
diğer kısmı karıısına dikmit ve o 
zamana kadar &Ükunet\e e\ ele ve-

rip çahımıı olanlan biribirine a· 
mansız düıman kılmııtır. Kelimeler
le zehirlenmek aazlerle zehirlen• 
mekten daha derin ve daha kuvet• 
lidir. Bunun içindir ki kaygısız ve 
düıüncesiz mütefekkirler yüzün
den insanlar bir takım kelimeler 
için biribirinden nefret edip biribi
riyle boğuıacak kadar aynlmıılar
dır: sosyalizm veya kapitalizm, ko
münizm veya faıizm, korporatizm 
veya liberalizm gibi... Her feyden 
evel insanlar mevcuttur. Amerika· 
hlar ıöyledir ve fransızlar böyledir 
hükmünü verebilmek için bütün bir 
müıahede ve say hayatı geçirmit 
olmak bile kifayet etmez. Muharri· 
rin vazifesi karilerinin gözleri önü· 
ne hakiki i.lemi koymak ve zihinle
rinde ancak onu canlandırmaktır. 
Biz muharrirler, ıayet insanlann 
saadetine yardım etmek istiyorsak 
patlayıcı maddeleri andıran bu gibi 
mücerret kelimeleri kilit altma al· 
dıktan sonra diğerlerini de iyice 
murakabe etmeğe dikkat ederek 
bizi okuyanlara hakikati, yalnız ha· 
kikati, ancak hakikati söylemeli
yiz. 

Andre Mauroia, muharririn me
nıliyeti hakkındaki nefis konferan· 
amda itte hülaaatan bunlardan 
bahaetmiıtir. Ve filvaki mesuliyeti
ni müdrik olan muharrir de karile
rine hakikati, yalnız hakikati, an· 
cak hakikati söylemekle mükellef• 
tir. Şüphe yok ki büyük muharri
rin kanaatine mc•uliyct hiuini duy• 
mut olanların istisnasız hepsi itti· 
rik edecektir. Fakat, bu his iyle 
ince bir histir ki ••• 

Nasuhi BAYDAR 

Bel~ika hududunda 
Alman harekatı 

Berlin, 17 a.a. - Belçika'da çıkan 
"Le Soir" gazetesi V ervierı'den al -
dığı bir telgrafa istinaden araların
da motörlü kıtaatın da bulunduğu ku
vetli alman müfrezelerinin dün Ac
hen ile Montjuif arasında harekatta 
bulunduğu ve yeni ikmal edilen istih· 
kamlara yerleştiğini yazmııtır. 

İyi maH'imat alan mahafilde kati -
yen temin edildiğine göre. garp hu -
dutlarında gayrita&ii hiç bir hareket 
olmamıştır. İstihkamlar ancak müte • 
hassısJar tarafından işgal edilmiştir. 
Bundan hususi bir netice çıkarmağa 
mahal yoktur. 
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İklisadi Devlet teşekkülleri : 

Bugünkü teşkilôt 
Tren 

·arabayı 

ezdi 

Gaziai1tep'in bayındır bir Yurt 
köşesi haline konulması icin 

..:> 

lamail Huırev TôKlN 
. <?eçen yazımızı bankaların mahiye-ı nomik tesislerinin ancak böyle bir 

tı~ı ~e fonksionlarını izaha tahsis et- zihniyetle kurulmu~ müesseseler ta

ne yapmalı? 
mış~ık. ~hada vard~ğımz ~~ticele~.e g.ö r~fı~dan sevk ve idaresi verimli olabi- Balıkesir (Hususi) - Şehrimizle 
re şımdı §U suallerı sorabılırz : Turkı- Jırdı. Devlet teşkilatında dünyanın Bandırma arasında feci bir tren ka
ye'de devlet sermayesiyle kurulmuş hiç bir yerinde tesadüf olunmıyan zası olmuştur. Bandırma'dan şehrimi
mali müesseseleri (Sümer Bank, Eti- ekonomik prensipin yani asgari mas - ze gelmekte olah 1282 numaralı mar
bank) banka telakki etmek kabil mi- rafla azami istifade temini prensipi- şandiz treni yoluna devam ederken, 
?ir_? Memleketin bu tip müesseselere nin, ancak hususi teşebbüs, zihniyet önüne bir yük arabası çıkmıştır. Mar 
ıhtıyacı var mıdır? ve teşkilatında bulunduğunu anfa.mış şandizle arabanın karşılaşması o ka-

Gaziantep, (Hususi) - "Gaziantebi 
çok güzel ve mamur bir şehir diye 
duymuştuk. Şehir güzel, imar ve in
kişafa çok müsait fakat ümit ettiği
miz kadar mamur bulamadık! ... 

DcvJet, bu müesseseleri, organizas- olan devlet, ekonomik müesseselerini dar ani olmuştur ki ne arabacı ne de 
yanları ve muameleleri itibariyle tam bürokratik mekanizmanın haricinde makinist çarpışmağa mani oJa.mamış
bir banka olarak kurmuştur. Bunlar bulundurmayı isabetli bir ekonomik tır. Çarpışmada iki beygir ve araba 

Bu sözü şehrimize gelen her vatan
datşan duymak ve boynumuzu büke
rek ona hak vermek son senelerde bi
zim için adeta mukadder bir akıbet 
oldu. 

piyasada gördüğümüz herhangi bir siyaset olarak derpiş etmişti . paramparça olmuş, arabcı da muhtelif Evet, şehrimiz 
hususi bankanın bütün muameleleri- Devlet işletmelerinin bankalar ta- yerlerinden ağır surette yaralanmış_ geniş, zengin ve 
ni bugün filen yapmaktadırlar. Orga- rafından idare edilmesinin ikinci tır. Tren biraz ileride durdt!rulmu§, halkımız müref
nizasyonalrı da herhangi bir hususi mühim faydası da finansman kolaylı- yaralı arabacı bir vagona alınmıştır. fehtir. Senenin her 
bankanın aynıdır. Sümer Bank'ın sta- ğındadır. Yukarıda da işaret ettiği- Yaralı memleket hastanesine kaldırıl- mevsiminde imar 
tüsünde "alelllmum sanayi işleriyle miz gibi, banlra1ar, milli ekonomideki mıştır. ve in}Cl faaliyeti 
ve bankacılık muameleriyle", Eti serbest sermayeleri, muhtelif şekil- vardır. Bununla be 
Ban statüsünde "maden endüstrisi, e- lerde mobilize ederek ekonominin raber ilk görüşte 
Jektrifikasyon ve bankacılık muame- sermayeye muhtaç şubelerine tevzi e- Bı·r adam müşthiş bir hara-
leleriyle'' meşgul olmak kaydı vardır. derler. Bu fonksion, ancak bankalara bi göze çarpar. İki 
Bu kayıdlardan bu bankaların aktif mahsustur. Bunu ne bir devlet idare- arkadaş yanyana 
muamelelerinin endüstri ve maden iş- si, ne de bir devlet ofisi veya bürosu 1 o kilo carabı birden gelince daima bu -
lerini iinanse etmek olduğu anlaşılı- başarabilir. Bunların bünyeleri eve- f nun sebeplerini 
yor. Binaenaleyh bankalar endüstri la böyle bir fonksiona müsait değil- tahlile çalışır, ne-
veya maden işletmelerini idare ede - dir. • t. o·· Jdu·· ticede programlı 
mezler sözü boş bir laftır. Bugün dün Devlet tarafından kurulmuş ban- JÇ } ve bir imar faaliyeti-
yanın her yerinde aktif mua.melerini katarda hususi bankalar gibi, sermaye nin olmadığını te -
bu işler üzerinde ihtisaslaştırmış ban- celbi ve sermaye tevzii işlerini yapar- Adana, 17 (Telefonla) _ Şehrimi- essürle görürüz. 
katar vardır ve bunların pasif muame- lar ki, bunu yapmamaları bünyeleri - zin Hacısofu mahallesinden liyup İnşa faaliyeti do 
leleri ya sermaye piyasasına yahut ne muhaliftir. Arada bir banka bulun- çavuş adında birisi on kilo kadar şa- layısiyle Gazian
devlete borçlanmak suretiyle cereyan madığı takdirde devlet ekonomik iş· rap içtiğinden, ani olarak kalbi dur- tep'te kış günle-
eder. letmelerinin finansmanı doğrudan muş ve ölmüştür. rinde bile istenil • 

Türkiye'de Devlet sermayesiyle ku doğruya hazineye yüklenir. Bu tak- diği anda bir yapı-
rulmuş bankaların pasifleri, memle - dirde devlet ekonomik teşebbüsleri, cı ustası, bir ma-
ketin ekonomik refahının en iyi ayna- faaliyetleri için sezon veya kon- Adana' da yeni rangoz bulmak çok 
landır. Türkiye gibi sermaye fakrüd- junktur icabı devamlı olarak ve hac- müşküldür. Şehir 
demi çeken, para ve sermaye piyasa- mi mütehavvil nisbetlcre baliğ olan dikkatle gezilirse 
lan fakir olan bir memleketin iktısa· işletme kredisi ihtiyaçlarını hazine : b 1 d • • yeryer yeni bina -

Yukarıda, Gazian
tep Halkevi bah • 
çesi ve elektrik 
fabrikası, alt -
ta Gazi bulvarın -
dan bir görünüş 

\ 

• 

.. 

di kuruluşuna hususi teşebbüs kafi den tedarik mecburiyetinde kalırlar. e e ıye seıımi lar yapıldığını, eski binaların ta.mir 1 
miktarda iştirak edemediğinden bu i- Bundan başka hazineden bu kredi te- ) ve ıslah edildiğini görmek her mev-
§i devletin üzerine aldığı mallımdur. min olununcaya kadar sezon ihtiyacı, simde mümkündür. Bu kadar inşaat 
Eğer memleketin para ve sermaye pi· yahut konjunktur fırsatı da kaçırıl- Adana, 17 (Hususi) - Yeni bele- faaliyeti olduğu halde şehir niçin bir 
yasaları zengin yani sermaye rezervi mış olabilir. Hazine bir banka gibi diye intihabı bugün saat sekizde baş- harap manzaradan kurtulamıyor? Pro 

;>üksek olsaydı, yurda lazım olan günlük icaplardan doğan ve süratle lamıştır. C. H. P. tarafından beledi- gramh çalışılmıyor. Bütün bu inşaat 
ekonomik tesis e i hususi teşeb- karşılamak istenen ihtiyaçlara intı- ye azalıklarına namzet gösterilenler faaliyetleri iyi bir programa, yeni 
büslerin meydan etirdiği ve husu- bak süratini temin ettiği gibi, zama - şunlardır: nümunelere göre bir yerde teksif e-
ıi sermaye ile k rulmuş bankaların nında piyasadan muhtelif yollar ve Coşkun Güven, Ziya Akverdi, dilemiyor da ondan. 

lnönü şehitler ôbidesinde 
yapdan büyük tören 

pasiflerinde mevduat sahipleri tevdi- usullerle mobilize edeceği kredilerle Vehbi Necip Savaşan, Kasım Ener, Kanaatımızca bu itte en mühim va- ": 
atının yüksek bir yekun tuttuğu, hu- işletmelerin ihtiyaçlarını hem kolay- Recai Tarımer, İsmail Hakkı Somer, zife belediyemize düşmektedir. Gazi
ıusi bankaların da milli ekonominin lıkla kar§ılar, hem de hazineyi kül- Emin Dolunay, Hakkı Salih Bosna, bulvarı açılalı tam altı sene oluyor, 
kredi ihtiyacını ususi sermaye re - fetten kurtarır. Nitekim bugün de Hasan Ataş, Basri Arsoy, Şevket İmara çok müsait olan bu güzel ve 
zervinden besledi ı görülürdü. devlet tarafından kurulmuş bankalar Çek~egil, Fazlı Me~o, ~a~ım Sav~ı, biricik ana yol üzerinde müteşebbis 

Devlet kurduğu bankaların serma- bu fonkeionu ifada fevkalade meha- :Şahr~ Erkan, Macıt G~ç!_u: Tevfık bir arkadaşın yaptırdığı tek ve şirin 
Yelerini bizzat k~ndisi vermektedir. ret e l de •t.miılerdlr. Bu -y=..s._="-""'-0&c'-K-adrı Ramazanoğlu, Alı Naım Özge- binadan başka bina kurulmadığını gö

kaynaklar hazine kaynağından daha er;~rıx Ocıı~. 'l•a'\.ıı ~"'n""• ...... .-...; ...cuuLe c:ııı...__r çuucut\;A ;un.uu.-. ... aa ~-Laa -
Binaenaleyh bank lar evvela devlete oğlu, Süleyman Fikri, Ali Rindeblr, di~. .... ~ 
borrlanmaktadırla . Fakat bu banka- geniş bir hacme varmıştır. B d · G·· ı k KA ·1 T H 

:s e ~ı u ~ , . amı ugay, a.mza Bu bulvarın iki tarafı tamamen boş 
larm mali kaynak arının yalnız hazi- Devlet sermayesiyle kurulmuş Nacı, Hadı Kıper, Muzaffer Budak, ve arsalarla kapalı olduğu halde bu 
ne olduğu zanned Jmemelidir. Bun - bankaların lağvi hakkında ortaya çı- Rifat Yaveroğlu, Mustafa Özgür, cadde üzerinde bina yaptırmak isti
lar hazine tahsisat nian başka piyasa kan şayiaların piyasada yapacağı te - Ekrem Avni, Ahmet Erzin, Mahmut yen bir çok hemşerilerimiz arsa bula
lardan mobilize ettıkleri sermayelerle sirleri de zikretmek isteriz. Ekseri- Barlas, Nihat Oral, Mustafa Rifat, mamaktan şikayet ediyorlar. Çünkü 
de iş görmektedir e . Muhtelif ban · yetle hasat mevsiminde gazetelerde Mahmut Kibaroğlu, Meveddet Altı - bu arsaları sahipleri şenlendirmediği 
kacılık usulleriyle P yasalardan nasıl falan filan mahsulün bol olduğu hak- kulaç, Memduh Pekbilgin, HulQsi gibi satın almak istiyenlerden de bir 
kredi mobilize edil erek Devlet teşeb- kında haberler çıkar. Bunlar şüphesiz 

Akdağ, Şekip Beriker, Ziya Kurtte- ev parası bekliyorlar. büslerine akıtıldığını görmek istiyen- sevindirici haberlerdir. Fakat piyasa 
lerin Sümer ve Eti Bank'ın muamelat için bu böyle değildir. Ekseriyetle peli, Kerim Ulusçutürk, Salih Zeki Belediye ciddi olarak şehri gü -

1 · d k. l b" ·· k. ld ğ ·b· · 'h l 1 h Bugay, Rası·h Özg' en. zelleştirmek kararını alır, biraz da tube erın e ı hesaı ra ır goz atma- va ı o u u gı ı ıstı sa yan ış ta -
Jarını tavsiye ederi z. min edilmi§ olur ve mahsul noksan- İntihap üç gün devam edecektir. 

Geçen yazımızd kı tasnife göre, dır. Neticede fiyatlar düşer ve piyasa Halk bu sabahtan itibaren reylerini 
devletin kurduğu b n alar hangi tipe teşevvüşe uğrar. Halbuki, bankaların kullanmağa başlamıştır. 
dahildir. Bunlar te d at bankası yani lağvi havadisinin yapacağı tesirler 
celbettikleri kısa vadeli mevduatla iş üzüm ve incir piyasasındaki akislere 
gören müesseselerden değildir. "Tür- benzemez. Bu daha çok tehlikelidir. 
kiye İ§ Bankası", "Turk Ticaret Ban- Şümulü daha çok fazladır. Geçen ya
kası" gibi. İpotek ba kalan grupuna zımızda "bir bankanın büyüklüğü, pi
hiç &irmezler. "Türkıye Emlak Ban- yasada temin ettiği itibara bağlıdır. 
kası,. gibi. Hele sigort şirketi olduk- Kredi temin edememek, piyasanın iti
ları hiç akla gelemez. Memlekette barını kaybetmek halleri bir mali mü
banknot ihraç eden tedavül bankası essese için iflas ifade eder .. Ekonomi

fikrini doğuracaktır. Bu bankalar ki, 
bugün yalnız iç piyasalardan değil, 

aynı zamanda dış piyasalardan da kre-
di bulmak imkanlarını kazanmışlar -
dır. Bir çok yabancı memleketlerin 
mali piyasaları bu bankaların çekleri-

da filen bir tanediı . Geriye finans - nin hiç bir müessesesi bankalar kadar ni münakaşasız kabul etmektedirler. 
man bankaları kalıyor. Hakikaten zik hassas değildir. Bankalar amme itima
ri geçen milli bankalarımızla finans- dının efendisi değil, bilakis hizmetka 
man bankaları arasınd bir benzerlik rıdır." demiştik Bankalar, ister Dev
vardır. Finansman banakları, tesis let, ister hususi teşebbüs tarafından 
kredileri veren, tesis er yapan, esham kurulmuş olsun, piyasadaki itibarları

Bu müesseselerin yok olduğunu ta -
savvuru edelim. Senelerce çalışılarak 
elde edilen dış mali itibarımızın kıy -
meti nerede kalır? Bugün Türk ban-

emisyonları, tahvila hracı işlerin\ nın muhafazasında büyük bir hassasi- kacılığı denildiği zaman ortada bir 
deruhte eden müess elerdir. Ancak yet göstermeğe mecburdurlar . Bu kaç hususi banka müstesna, Devletin 
bunlar devlet serma e iyle değil hu- müesseseler, piyasadan kredi topla - kurduğu teşelçkülleri görmekteyiz. 
susi ve kendi serma t"leriyle çalışır- yıp bu krediyi milli ekonominin muh- Bunların kısa bir zamanda milli eko _ 
lar. Sermayelerini aktıf muameleleri- telif iş şubelerine isale eden teşek -
nin neticeleriyle takvıye ederler. İlk küller olduklarından alacaklıları naza 
zamanlar garpte sermaye rezervi az rında "ekonominin müstahkem mev -

nomide kazanmış oldukları mevkii şu 
bir kaç rakamla tebarüz ettirebiliriz: 

memleketlerde büyü şleri bu banka- kileri" addolunurlar ve olunmalıdır - 1937 yılı bilançoları neticelerine göre 
lar finanse etmişler ı . Bizde esham !ar da. Piyasalardan mevduat celbeden milli bankalar mevduat ve alacaklı he

seplarının yekunu 197,3 milyon lira i
di. Bunun 99,7 milyon lirası yani % 

emfsyonu, tahvilat ihracı muamelele- yahut mali itibarı sayesinde iç ve dış 
riyle finansman yap lmadığından bu- piyasalarda mali anlatmalara girişen 
nun kaynağını devleti bankalara ser- bir müessesenin işleri vey mevcudiye
maye olarak tahsis et iği kıymetler ti hakkında menfi şayiaların ve haber 50 si amme bankalarının pasifinde gö
teşkil etmektedir. Bu ıun haricinde !erin ortaya çıkmasının , mudiler, para rülüyordu. Piyasalara milli bankalar 
bu bankalar, aktif m ıamelerinin neti- ve sermaye piyasaları nezdinde, mü -
cclerinden yani kur ukları ve işlet · esseseye karşı bir itimat krizi uyan -
tikleri müesseselerin kazançları ve dırmaktan daha büyük bir zararı ola -
mevduatiyle pasifler nı takviye etmek bilir mi. Bu itimat krizi, banka için 
tedirler. Binaenaleyl Sümer Bank, bir çöküntüdür. Kredileriyle bankayı 
Eti Bank, memleketın ekonomik hu- besliyen, banka ile muamele yapan 
susiyetlerinden doğrnuş ve finasman müşterilerin kaçmasıdır. 
bankaları tipine çok yakın mali mü - Bu haberin dış piyasalarda akisleri 

tarafından yapılmış olan 176,0 milyon 
liralık ikrazın 101,3 milyon lirası yani 
% 57 si amme bankaları kanalından 

geçmişti. Milli bankalann 97,7 mil-
yon lirayı bulan eaham ve tahvilat 
cüzdanı, iştirakleri ilh. faslından % 
78 i (76,5 milyon lira) amme kredi mü 

esseselerdir. bilhassa şayanı dikkat neticeler vere- esseselerinin hissesine isabet ediyor -
Devlet ilk önce bu bankaları niçin bilir. Biri 80,5 diğeri 20 milyon liralık du. 

kurmuştu? Ne gibi zarJretler burada iki büyük bankanın, biri hamlede Jağ· 
saik olmuştur? Bu 1 kaların tesisi- vedildiği haberinin dış piyasalarda 
ne ait esbabı mucibe iyihalarını a- yapacağı ilk akis, memlekette ekono -
çarak orada nazım fikrin, bu müesse- mik bir istikrarsızlığın bulunduğu ka 
ıelerl devletin mali formaliteleri ya- naati . olacaktır. Ortada buhran veya 
ni devletin bürokratik çemberi dışın- depresion gibi bir ekonomik teşevvüş 
da bırakmak suretiyle geniş bir ticari mevcut değil iken ve işler seri bir in
elastikiyet ve hüriyete sahip kılmak ki}Clf seyri takip ederken iki büyük 
olduğunu görürüz. Bünyeleri itiba- mali müessesenin ortadan yok olması 
riyle ticari bir zihniyetle yani hususi memleketteki inkişafın zahiri ve alda
teşebbüı zihniyet ve teşkilatiyle ida- tıcı olduğu, hakikatte içten içe kana -
re edilmeği istilzam eden devlet eko- yan ekonomik bir yaranın bulunduğu 

Devletçi -lan Türkiye'de hususi 
teşebbüsü andıran müesseselere ihti -
yaç yoksa, Merkez Bankasını da kal -
dırmak ve bunun işlerini Maliye Na-
kit işlerine vermek şeklini niçin dü
şünmüyoruz. Bankalara lüzum olma
dığı fikri prensip ittihaz edileceğe 

benzediğine göre Merkez Bankasının 
işlerinin de bir Devlet dairesine dev
rini bckliyebiliri•. 

himme ederse bu cadde üzerindeki 
arsaların, az zamanda, gösterilecek 
nümunelere göre güzel ve şık evlerle 
kaplandığını görmek işten bile değil
dir. 

Bunun için, arsa sahiplerini arsala
rının etrafını muntazam duvarlar çe
virmeğe veya bina yaptırmıya mec -
bur etmek, milli emavle, evkafa, şa -
hıslara ait yerleri satın alarak ev yap
tıracak olanlara muvafık fiatlarla sat
mak ilk hamlede hatıra gelen tedbir
lerdendir. 

Bizde imarı zorlaştıran ikinci bir 
mühim mesele de, şehrimizde bir in
inşaat şirketinin mevcut olmamasıdır. 
Bütün bir sene çalıştıkları halde bir 
tek evin inşaatını bitiremiyenler bu 
zorluğun ehemiyetini herkesten iyi 
takdir ederler. Birçok müesseselerini 
emaneten yaptırmak zorunda kalan 
belediye de bu güçlüğü, diğer vatan
daşlardan az hissetmiş değildir. 
Şehrimizde bir inşaat şirketinin ku

rulması veya hariçten getirilmesi, şeh 
rin imarında yüzde iki yüz müessir 
olacak bir amildir. Bu hususta yapı · 
lan yerli teşebbüslerin akim kaldığı 

düşünülürse hariçten böyle bir şirke
tin getirilmesi zarureti kendiliğinden 
tezahür eder. 
Şehrimizi ilk girişte yabancılara bir 

harabe halinde gösteren diğer bir mü 
him sebep de giriş yolu olarak tesbit 
edilen İsmetpaşa caddesinin manza
rasıdır. Bu manzarayı kapatmak zan
nımca halli mümkün olmıyan büyük 
bir mesele değildir. Şehrin ana cad
delerinden olan bu cadde üzerinde 
yapılacak duvar ve evlerin bir plana 
göre yapılmasını temin etmek, arsa
ları muntazam bir duvarla kapatmak 
bu çirkin manzarayı örtmeğe kafidir. 

Yeter ki elde şehrin imarı için mun 
tazam bir program bulunsun ve bu 
program üzerinde bilgi ve görgüye 
dayanan bir azimle çalışılsın. 

KııJık ekim 
Vilayetimizde kışlık ekim vaziyeti 

bu yıl çok iyidir, mahsul boldur, son
baharın yağmuru kış günlerinin nis
peten kurak gitmesi, baharın müsait 
gelmesi çiftçiye fazla tohum atmak 

lnönünde yapılan törenden bir görünüf 

Bilecik, (Hususi) - İnönü şehit

ler abidesi etrafında yapılan büyük 1 
tören bu yıl çok parlak oldu. Anka-ı 

ra, İstanbul, Bilecik, Bursa, Kütah
ya, Eskişehir ve bütün civardan gelen 
binlerce ziyaretçi, türkün makus ta
lihinin yenildiği .bu yerde saat tam 
11 buçukta toplanmıştı. Törene istik

K. Ereğlisi 

hap!sanesinde 

bir cinayet 
lal marşiylebaşlandı. 

Hür göklerimizde uçan tayyarele
rimizin bu hür topraklarımızda ya
tan ulu şehitlerimize selamları ara
sında kürsüye bir kurmay yüzbaşı 

gelerek Eskişehir kolordu namına 

İnönü harplerinin kısa bir tarihçesi -
ni anlattı. Gene Eskişehir halkevi na
mına lise edebiyat muallimi Bay Ce
mal tarafından türkün yapmış ve 
yaratmış olduğu harikalardan bahisle 
uzun ve coşkun bir hitabede bulun
du. Bundan sonra Kütahya namına 
ora lise edebiyat muallimi Bay Efla
tun Cem, halk ağziyle şehitlere hita
ben içten gelen ve samimi duygula· 
rın ifadesi olan, alkışlarla karşılanan 
şu sözlerle bitirdi: "Ey aziz şehitler, 
ey Ulu Atamızı da koynuna alan mu
kaddes şehitler; ey aziz Mehmet, sen 
burada çelik göğsünü siper etmek ve 
ölmekle aziz vatanı kurtardın, Suna
n'ı kurtardın, ak saçlı ananı kurtar
dın. Dahası var : ayı ve yıldızı kur
tardın . ., Bundan sonra daha bazı ha
tipler de dinlenildi ve matem marşı 
çalınarak törene son verildi. Öğleden 
sonra abidenin altında bulunan Ak
pınar köyünde Bozüyüklüler tarafın
dan bir ziyafet verildi. - S. Gerçek 

imkanını vermiştir. 

Belediye bütçesi 

Belediye bütçesi 250 bin lira olarak 
tesbit ve kabul edilmiştir. Bu paranın 
25 bin lirası şehir içme suyu işletmesi 
için ayrılmıştır. Bütçe geçen seneye 
nazaran 35 bin lira fazladır. • Ali Na
di Ünler. 

K. Ereğli (Hususi) - Beş sene on 
aya mahkum olan kürt Yusuf ismin
de bir şerir, İzmir hapisanesinden 
Zonguldak'a ve oradan da Karadeniz 
Ereğlisi hapisanesine nakledilmişti. 

Mahküm on bir aylık mahkumiyetini 
ikmal için getirilmişti. 

Yusuf ile tahmil işçilerinden A· 
ğanın oğlu Hüseyin ve diğer hapis
ler arasında bir arbede çıkmıtşır. Bu 
esnada Kürt Yusuf üzerinde gizlediği 
bıçağını çekerek Hüseyini ağır, diğer 
iki mahkumu da hafif surette yaralı
yarak bıçağını hapisane aptesanesine 
atmıştır. 

Ağır yaralı Hüseyin derhal mem -
leket hastanesine kaldırılmışsa da az 
sonra ölmüştür. Cürüm aleti olan bı
çak bulunmuştur. - S. Erişen 

Bir dilenci 
Parasına ta maen 

öldürüldü 
Mardin, (Hususi) - Ötedenbe 

şehrimizde dilencilik yapmakta ol ... 
80 yaşında Halil adında bir adam e
vinde ölü olarak bulunmuştur. Cese
din üzerinde balta ve bıçak yaraları 
görülmüştür. Cinayetin, dilencinin 
parasına tamaan işlendiği sanılmakta

dır. Suçluların zavallı ihtiyarı işken

ce ile öldürdükleri, ve ip uçlarını 

kaybetmek için elbiselerini kuyuya at 
tıklan anlaşılmıştır. Zabıta :ııanlıları 

aramaktadır. 



Yıldızlar boylarını 

nasıl uzatıyorlar? 

birbirleri ne 

çare, hiyleye 

Boylar uymayınca 

başvurmaktır 'tek 

B üyük yıldızlann çoğu boyca da "büyük" olmadıkları için, erkek 
ve kadın yıldızlar arasındaki boy farkından dolayı çok defa ''hay

ıiyet" meselesi ortaya çıkmaktadır. Mesela, Janet Gaynor gibi 1 metre 
54 santim boyunda bir aktrisle, Gary Cooper ki - sıkı durun 1 - 1 metre 
89 santim boyunda bir artist nasıl oynasınlar ~ 

Beraber yürüseler seyircileri gülmiye sevkederler. Öpüşmiye kalksa· 
lar, kadın ayaklarının ucunda yükselerek başını uzatacak, erkek de iki 
büklüm olacak. Başka mahzurlar da var: Mesela kısa boylu bir erkek 
artist, filmin sonundaki ''mutad" öpüşme için davrandığı zaman, kadın 
arkadaşının ancak omuzuna yetİ§ebiliyorl .... 

F akat, sinema'nm her sahasında olduğu gibi, bereket versin ki bu 
hale karşı da muhtelif ''hiyle" ler düşünülmüştür. Faraza, çok kı

sa boylu olan kadın yıldız rolünü, bir divanın üzerine" şöylece" uzanmış 
olarak oynar. Yahut da, yıldızların yüzleri yakından filme alındığı za -
man, seyirciler bunlardan birinin ufak bir iskemle üzerine çıkmış oldu -
ğunu farketmezler. 

Yahut da, merdivendeki vedalaşma sahnesinde, kadın artist erkek 
yıldıza göre daima bir basamak yukarıda rol yapar. Belki başka bir nok
taya daha tesadüf etmişsinizdir. Bazan her iki artist makinenin karşısın
da aynı hizada durmaz:ar: Çünkü bunlardan daha iri. yarı olanı biraz da
ha uzağa yerleştirilmiştir. 

8 u sayede mesela kısa boylu olan Pierre Fresnay, uzun boylu olan 
Yvonne Printemps'den daha iri görünür. Bütün bunlar, küçük 

güçlüklere karşı bulunan küçük hiylelerdir. Fakat siz belki bunların far
kında bile değildiniz. Sahne vazileri sizi eğlendirmek, sizin hoşunuza 
gitmek ve size mükemmeliyetin hiç olmazsa hayalini tattırabilmek için 
nelere katlanıyorlar. 

Güzel lran•ız arti•ti Edwige F euillere Maxophul•'un çevirdiği ıo n filmde, bir bar artisti 
yapmaktaıl ır. 

· ıs . H . ' . onJa enıe yı 

mahkemeye 

verdiler 
Bundan birkaç hafta önce Amerika

lı bir muharrir, meşhur patinaj kıra
liçesi Sonja Henie aleyhine bir diva 
açmıştır. Muharrir kendisine ait bir 
fikrin, Sonja'nın filmlerinden birinde 
intihal edildiğini ileri sürerek tazmi
nat istemektedir. 

Bir sahne vazii: 

Jean Renoir 
J can Rcnoir bugün düny:anın en 

büyük sahne vazılarından birisidir. 
Bu sanatkir, ıJık, ses, his ve scnkro
ni:zasyonun bütün inceliklerini film -
terde muvaffakiyetlc tatbik eden ve 
bu noktalarda sanatın ve meharctinin 
mertebesine nadiren yetişilen bir zir

vedir. 

Fakat onun sanatının en mühim ve 
en yüksek vaafı görüştür. 

Önce görmek demek, vakıalardan 
sebeplere nüfuz etmek, incecik bir 

Bunun üzerine, muharririn avukatı 
olan Şikagolu B. Katz, bir temaata 
bulunmak üzere Sonja'nın Holivud' -
daki ikametgahına gitmiştir. Fakat 
Sonja biraz şiddetli devranmış, zaval
lı avukatı güçlü kuvetli üç uşak va -
sıtasiyle kapı dışarı etmiştir. yoldan hadiseler silsilesinin esrarına 
Şimdi Sonja bir yerine iki davaya vakıf olmak demektir. 

göğüs germek mecburiyetinde kala - Hareketi, enerjiyi, bir kırın bir 
cak... mahlUkun, bir cemiyetin harici man-

Tenha bir adada tek 

başınıza kalsaydınız ... 
Geçenlerde, Amcrika'nın büyük ü

niversitelerinden birinin talebeleri 
kendi aralarında bir anket açmışlar. 
iştirak edenlere şu sual sorulmuı: 
"Şayet h§Ji bir adada bir tek ka

dınla yaşamak mecburiyetinde kalsay 
dınız, hangi kadını seçerdiniz?,, 

:zarasını deruni görüşün bir kutbu 
altında tahakkuk ettirmek yalnız bu 
sanatkara has bir vasıftır. 

Jean Renoir, hareketi, en ince te· 
zahürlerinc kadar yakalamasını, zap
tetmesini bilir. Bu, hayatın en asil i
fadeleri olan saantın ve hatta bizzat 
hayatın özüdür. 

Hareketi yaratmak demek, onu 
farketmek demektir. Hareketi farket
tiktcn sonra onu jestlerle maddi bir 
tekle koymak lazımdır ki bunu hiç ı 
sahne vazu J can Renoir kadar mu -

rolü 

I Amerika'daki sinema 

salonlarının yılhk kazane1: 

1 milyar 
dolar 

l 

Amerikan resmi sinema mahfilleri, 
1938 yılı zarfında Amcrika'daki sine
ma; faaliyeti hakkında resmi istatis
tikler neşretmiştir. 

Bu istatistiklere göre: 

Amerika'da halen işle~ekte olan 
16.251 sinema vardır. Bu sinemalarda 
9.835.900 yer vardır. 

1937 de 16.258 sinemada 10.440.600 
oturacak yer vardı. 

1938 de Amerika Birleşik devletleri 
dahilinde vasati olarak haftada 84 
milyon insan sinemaya gitmiştir. 1937 
de her hafta 85 milyon kişi sinemaya 
gitmişti. 

Gösterilen 545 film şu eserlerden 
çevrilmiştir: bu filmlerin 316 sı el 
yazısı ile yazılan eserlerden çevril -
miştir. Yekunun yüzde 58 idir. 140 ta
nesi r

0

omanlardan kaleme alınmıştır. 
(Yekunun yüzde 25,70 i) 54 tane u
zun hikayelerden, 30 tanesi tiyatro 
piyeslerinden, 2 si tercümeihallerden 
ve 3 film de diğer eserlerden çevril -
miştir. 

Amerika'da senede vasati 600 mil -
yon metre uzunluğunda film çevrilir. 
Bu kadar film 20 milyon dolara mal
olur. 

Bütün Amerikan sinemalarının ka
zancı 1.000 milyon dolardır. Birleşik 
Amerika devletleri federasyonuna si
nemaların yatırdığı miktarı 100 mil -

\yon dolara çıkar. 

Greta Garbo ve Madene Dietrich 
de rey alanlar arasındadır. Fakat en 
fazla reyi, Amerikalı artist Madeleinc 
Carrol alarak birinciliği kazanmıştır. 

vaffakiyetle başaramamıştır. ı Loretta Y oung'un güzel bir poz.u 

Amerika'Jaki .inema artiıtleri ıimJiJen plaj kıyafetleri için yeni 
modalar icaJetmeğe baflaJılar. Bu güzel kız, balılr ağından 

70pılm11 bir plaj pijantlUI •İymif tir. 

Bunun üzerine meşhur artiste biri
si sormuş: 

- Tenha bir adada yapayalnız kal
saydınız neyi tercih ederdiniz? Tek 
başınıza yaşamayı mı, yoksa bir er -
kekle beraber olmayı mı? 

Artist cevap vermiş: 
- Bir erkekle beraber olmayı .. fa

kat bu erkek bir doktor olsun ı ... 

Roma sinemalar1 Sabah 

matinelerini lağvettiler 
Roma şehrinin resmi makamları, si

nema salonlarının sabahları açılması
nı menetmişler. Bu tedbirler sizin ha- ı 
tırınıza birçok ihtimaller getirebilir: 
acaba politik sebebler mi var? Yoksa 
propaganda meselesi mi? 

Hiç biri değil 1 

Çünkü, sinemalar sabah seansları 

yaptıkları zaman, bazı üniversite ve 
mekteplerin sınıflarında azalan tale· 
belerin, sinema salonlarını doldur-
dukları görülmüı de ondan 1 , _ Robert Taylor ve Muareen O'Sulliuan sevirdilrleri •on lilmJe 

Baarova'nın 
yeni filmi 

Lida Baarova, bildiğiniz vcçhilc, bir 
çek artistidir. Dr. Göbbels'in de ismi -
nin karıştığı bazı dedikodular yüzün -
den bu artist Almanya'da gözden düş
müştü. Fakat şimdi Moravya, Bohem -
ya'nın işgalinden sonra artist Prag'a 
gitmiş ve "affolunarak" alman sahne 
vazii Medeotti'nin çevirdiği bir film -
de rol almıştır. 

1 B. Beneş ve sinema 
Elisabeth Bergncr yeniden beyaz 

perdeye avdet edecektir : Kocası olan 
sahne vazii Paul Czinner bugünlerde 
Londra'da bir film çcvirmiye hazırlan
maktadır. 

Bu filmin senaryosu, Çekoslovak • 
ya'nın eski cümhurreisi B. Bencş'in 
bir romanından alınmadır. B. Beneş, 
politika hayatına atılmadan önce bir 
çok romanlar yazmıştır. Paul Czinner 
ıimdi bunları film haline sokmakla 
meıguldür. 
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Kamutay' da mün aşalı bir celse 
ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Kamutay dün B. Şemsettin Günal- le halinde olduğunu aöyliyen hatfp. 

tay'ın reisliğinde toplanmıştır. Emn. et Mod Ü le ,· ı · . . s IA h. t• bir zamanlar on beş bin liraya otomo· 
Hükümetin talebi üzerine askeri ıy r r ne va 1 m uavı n 1 a U ıye 1 ve ren bil alırken ıonraları vazife ıahibi ge-

memurlar hakkındaki 1455 sayılı ka- neralleri kötü beygirli arabalara ka-

nunun üçüncü maddesine ek proje .ve devlet cQrası, temyı·z, dı·van ı·çı·n otomobı·ı dar indirdiğimizi anlatarak otomobi-iade edildikten ve iki ölüm mazbata- "'I lin herkese, her vatandaşa lazım ol-
ıiyle, Sıhat ve İçtimai Muavenet Ve - duğunu, yalnız biriıi e!ekle giderken 
kaleti teşkilat kanununa ek layiha ka- 1 • 1 • 1 • d d • ı d • diğerinin sekiz bin liralık otomobile 
bul edildikten sonra abidelerin esaslı a ınma pro1e erı encümen ere ıa e e 1 1 binemiyeceğini söyledi. Ve burada 
tamirleri için vakıflar idaresine 600 bilhassa tek marka tip otomobil kul-
bin liralık tahsisat veren projenin lanmağa, parça meselesini böylelikle 
müzakeresine başlandı. Söz alan Ziya halletmeğe mecbur olduğumuza işaret 

Gevher Etili (Çanakkale) Lapseki'de D h • ı • ı · k k · ı ı • • h d · ı etti: Maliye Vekilinden Fort ile ya -
türklerin Rumeliye ilk geçişlerine ait a 1 ıye, ma ıye, g u•• m ru•• ve 1 e rı ıza at ver 1 er pılan anlaımanın ne olduğunu sordu 
yaptıkları bütün tesisatın ve bilhassa ve dedi ki : 
bir kervansarayın harap olmak üzere "- Biz ucuz hayatın arayıcısı olan 
olduğunu söyledi ve kıymetine baha tanbul gibi bir gehir inzibat noktasın- fade etmek ister. Polis müdürü sıfa- vaa) İstanbul' da kaymakamlık tetki. dürü kaymakamlara ser.elerdenberi e- pazarlarda kırmızı plakalı otomobil. 
biçilmiyen bu eıerin muhafazası için dan parçalanmağa müsait midir? Ve tiyl~ bir zatın kaymakama muavenet- !atının herhalde bir m1naaı olduğuna mir verir. Filt vaziyet budur. terde çoluk çocuğun ahıveritlerine 
hemen tedbir alınmasını istedi. Va - kimdir onun meıuliyetini deruhte e· te bulunan emniyet teşkilatına emir itaret ettikten ıonra, valinin bütün Rasih Kaplan (Antalya) - Nasıl o - tahammül edemeyiz. Makam otomo· 
kıflar Umum Müdürü, Trakya'daki decek adam? İstanbul bir tek şehir- vermesi orada idari noktainazardan işleri kontrol edebileceğini anlattı, lur, o halde kaymakam değildir. bili ancak makam sahibine verilir. 
bUtUn eserlerin bu sene tetkik edile- dir. 12 kazası vardır. Fakat hudutları birçok mahzurlar tevlit ediyor. Buna encümenin yaptığa şekli muvafık bul- Reiı - Kifayeti müzakereye ait tak· Pazarda limon almak için, pırasa al-
cefi cevabını verdi. yoktur. Bir gün bir aaat Eyüp'te bir çare olmak için iki yol düşünüldü. du. rir vardır. Maddenin encümene iadesi- mak için verilmez. (Yaşa sesleri). 

Bundan sonar polis vazife ve seıa- cüriim işli yen bir adam yarım saat Birisi böyle teşevvüşata meydan ve. MUzakere edilen maddelerin; hu· ne ait de teklifler vardır. Her şeyin bir dereceıi vardır. Her şe-
hiyetlerine dair olan kanuna bir mad- ıonra altı kaza ötede, Beykoz'da bu • ren kaza teıkilatının ilgası, diğeri kuk, inzibat ve idare bakımından olan Kanun tatbik edilmelidir yin bir kudreti vardır. Onun haricine 
de ekliyen projenin müzakeresine baş lunabilir. Vali polis müdürüne emir emniyet müdürünün vaziyetinin ta- ehemiyetine işaret eden B. Örge Ev- çıkmamalıdır. Arkadaılar, biz bata 
landı. Bu projeye Dahiliye encümeni- verecek polia müdürü kaymakama e- dili. ren (Bitlis) Projenin encümene alı- Müzakerenin ka fili gi hakkındaki getirdiğimiz insanların pıuhterem 
nin verdiği şekil ile, hudutları dahi - rnir verecek, hududu geçecek Fatihe İstanbul'daki kaza teşkilatının il· nıp iyice tetkik edildikten sonra u - takrir okununca, Ziya Gevher Etili şahsiyetlerine veriyoruz. Çoluk ço
linde kaza teşkilatı olan vilayetlerde haber verecek, oradan Eminönüne ge- gaıına defaten gidemedim. Ve o tek- mumi heyete ıevkedilmesi muvafık o- (Çanakkale) söz aldı. Vekilin b.ir sö - cuğa eğlence vermiyoruz. Ben devlet 
emniyet müdürlerine vali muavini se- çecek Beyoğluna haber verecek ora· lifle buraya gelemezdim. Bir takım lacağını ıöyledi. züne cevap vermek lüzumunu duydu - hizmetini yapanlara her türlü kolay _ 
lahiyeti veriliyordu. dan geçecek Betiktaı'tan, Sarıyerden tecrübelerimiz var. Onlara verilmit B. Abdülhak Fırat (Erzincan) me- ğunu söyliyerek dedi ki : lığı göstermekle mükellefim. Fakat 

SBz alan Refik İnce, teklif edilen Beykoza haber verecek, h1dise böyle vazifelerin sahiplerim, tayin etme- selenin gittikçe karıımakta olduğu - "- Buyurdular ki bugiln filen poliı çoluğa çocuğa eğlence vermekle mü-
teklin itlerde intizam ve vahdeti te· cereyan edecek. Hangi valiyi bu va- dikçe böyle bir teklifle huzurunuza nu ıöyliyerek, encümen mütehassıs - müdürü kaymakama emir veriyor. kellef değilim. Affedersiniz bunları 
min edecek kadar vazıh olmadığını ziyette naaıl mesul edeniniz? gelseydim, elbette kabul buyuru!- !arından miltegekkil bir heyete bu iti Hangi polis müdürü böyle bir emir ver söylemek mecburiyetindeyim. Çünkü 
ıöyledi ve dedi ki: Raıih Kaplan (Antalya) - Valinin mazdı. Onu aize getirinciye kadar, tetkik ettirmenin muvafık olacağı mişse derhal cezalandırılmalıdır.Gay- söylenmelidir. Efkirıumumiye bunu 
"- Doğrusunu isterseniz ne hükil- telefonu vardır, derhal emir verebilir. onun çaresini buluncıya kadar bu va. mütaleaaında bulundu. ri kanuni emir veren behemhal ceza söylüyor. Ben de onu temsilen IÖf'lil-

metin teklifinde İstanbul'un belediye l•tanbul Vali•inin vcuileleri ziyetin bu ıuretle de'tamına da sizin Kaymakamlann hakları görmelidir ve bu işin esbabı mucibesi yorum. Otomobil iıraf veaileıi değil· 
ıiyle mülki idaresi birleşen mahalle- mUaaade edeceğinize kani olmadım. ve müdafaası bu olamaz. Kanun harfi dir, lüzumlu bir alettir. Bütçeye bakı· 
rin maruz bulunduğu mütkülatı izah Dahlliye Vekili Faik Öztrak (Te- mahfuzdur harfine tatbik edilmelidir. Kanunu nız. Otomobil ve teferrüatı için bir 
edilir bir mahiyet bulmuyorum Ne kirdağ) - lıtanbul valiaine verdiği- . iki teklif ara.ındaki lark Dahiliye Vekilimiz tekrar küraüye dinlemiyen polis müdüril varsa gide- milyon lira tahıiaat vardır çoktur. 
de Dahiliye Encümeninin son for - miz vazifeleri bilirıiniz. Vali aynı za- Refik Şevket arkadaşımızla ihti- geldi: ceği yer çok mühimdir. Öyle ıey ol • 

8 
bin liraya bir otomobil alınmaz. A· 

mülünde böyle bir mahiyet görü - manda lıtanbul belediyesinin reisi - lafımız zannediyorum ki esasta de- "- Söz ıöylüyen arkadaglarla ara - maz Türkiye cümburiyetinde kanun lacağımız mahdut yerler vardır. On. 
yorum. C ıun için ati yen zuhur ede- dir, bundan batka verilmit birçok ğildir. Diyorlar ki, encümenin buldu· mızda fazla ihtilif olmadığını görü. dinlemiyen bir polis müdürünü bil - lar için alabiliriz. Otomobil makam 
cek idari lhtitıifların ıinUne geçmeğe munzam vazifeleri de vardır. Hiç bi- ğu bu tekil evelce teklif edilen şekil- yorum. Tereddüdün vaziyetin tama- hassa sayın Dahiliye Vekilinin ağzın- otomobilidir. Biz çok iyi yürüyor• 
medar ot.nak ilzere hazırlanan formu. riniz inanır mııınız lıtanbul'da vali den farklı değildir. miyle izah edilmemit oldu.5undan ile- dan katiyen ititmek iıtemem. Her · k d 1ar 

Refik İnce (Maniaa) - Farklıdır. • b' 1 1 k ld Kan tat duk. Muhterem Vekıl ar a aı ımız• 
liln burada iyi izah edilmesine ihti- diye oturan arkadagımız bu kadar mil ri geldiğine phit oldum. Bir arkada- halde ır yan 11 ı 0 u. un • la aynı vagonda, yataklı vagonda be· 
yaç vardır. Bu izahırt hüküınet veya him işler arasında orta derecedeki iş- Dahiliye Vekili Faik Öztrak (de· şım dedi ki: Polis ve emniyet mü - bik edilmelidir, kanun dinlemiyenle- raberce seyahat ederdik. Gideceğimiz 
dahiliye encümeni tarafından yapıl - terle doğrudan doğruya meşgul ola- vamla) - Evelce teklif edilen şekil- dürlerine bu selihiyet verilirse bun. re giddetli ceza verilmelidir. Ceza illi k 1 1 masını rica ediyorum . ., bilsin. Valinin bunlarla uğraşabilmesi den farklıdır, §U noktadan. Evelki lar doğrudan doğruya emniyet komi· değilse onu da biz yaparız. Bu sözü - yere varıncıya kadar birço mete: ~ 

. . k' teklife göre emniyet müdürü sıfatiy- me cevap isterim (Bravo sesleri) konuşurduk. Biribirimiı:le anlatır ı . 
Encümenin cevabı: 

Dahiliye encilmeni ır bata muhar
riri B. Edip Ergin, h t bul'un vill
yet ve belediye itlerini tek makama 
tlbl olmasının faydalaı t emin ettili
ni kaydederek, emniye itlerine lit 
emirlerin muhtelif makamlardan veril 
mesinin gecikme ve yanlıtlıklara ıe -
bep olduiunu izah etti. Ve dedi ki: 

.. _ İltanbul'da bir a l, iki vali 
muavini vardır. Bu vali uavinlerin
den ve validen kaza kaymakamları va
sıtasiyle kaza komiserle ı e ve emni
yet Amirlerine yapılacak ebligattaki 
teabhilrleri önlemek maksadiyledir ki 
doirudan doğruya emni. e müdilrle
ri, vali muavini ııfat ve e ahiyetiyle 
vali namına imza koyduk arı emirleri 
kaza kaymakamlarına teb ığ edecek • 
!erdir. Bu suretle görtil kte olan 
mahzur izale edi.lmit olacaktır. Tek
lif edilmit olan llyiha bu maksatla 
tanzim edilmittir.,, 

Bir ıauteci hiidiıui: 
Rasih Kaplan (Antalya) soz aldı ve 

dedi ki: 
.,_ Arkadatlar, llyihanı geri alın· 

maıını teklif edeceğim. (B avo ees • 
leri). Arkadatlar, ben bizzat phit ol
mutumdur. Üstündağ zaman nda 1ı
tanbul'da bir emniyet müd ü vardı. 
Dahiliye Vekili dosyaları k nıtınr
sa görür, emniyet mildilrU O tündağı 
dinlemezdi. latanbul'da net r yapmıt· 
tır. Dahiliye Vekili teftit o yalarını 
ve tahkikat evrakını lutfen karıştırır
larsa böyle bir ıellhiyetin v rilmesi
ne .katiyen taraftar olmazlar e bizzat 
kendileri aleyhinde rey ve ter. O
nun için arkadaglar, böyle yritabii 
aelihiyetler vermenin çok 
lur. (Bravo ıealeri)1 

Geçenlerde gazetelerde hır hadise 
yazıldı. Dahiliye Vekili oh se üze
rinde tahkikat yaptı mı, bize netice
sini söylemedi. İstanbul'dar buraya 
bir gazeteciyi getirmişler. Polisler 
vasıtasiyle getirilen bu gazeteci' hu
susi bir evde isticvap edilm , Gaze
teler bunu yazdı. Cilmhuriye n şere
fi ve idarenin yüksek şerefı ıamına, 
bu hadise doğru ise, böyle e ahiyet
ler verilemez. Onun için l yihanın 
geri alınmasını Vekilden rica ediyo
rum. Yahut da reddini teklıf edece
ğim. (Doğru sesleri). 

ıçın va ıt bulmasına imkan yoktur. serlerine, memurlarına emrederler. Şimdi bir ıı:ey rıktı. Husust vagon. 
Ş hald i . . 1 · · le kaymakamlara tebligat yapan zat k k h b · k :r " 

u e emn yet ve uayıf ıt erını Kaza ayma amının a en yo tur. Bu tedbirle buaüne kadar olanki Demokraai = huıuıt vaıon. Bu ola. 
yakından takip edecek olan Emniyet bu şekil kabul edildiği takdirde vali- Halbuki mesul olan da kaymakamdır. • 
M dü Ye niyabeten ve vali muavini aıfatiy- vcuiyeı: kanuni hale ıetirilecelt mu arkadatlar.,. 

il rU vardır. Biz buradaki Emni- Bir teıevvUı olur. Bunlar ka%a kay - Hatip ıözlerini ıu cUmlelerle bi· 
yet mUdUrlerini vali dereceıindeki le tebligat yapacaktır. Emniyet mü- makamlarına yapacağı tebliğleri on - Dahiliye Vekili Faik Öztrak (Te • tirdi: 
insanlardan ıeçeriz. lıtanbulun emni- dürünün tebligatını hüsnütelakki et- lar bulunmadıkları zaman ve ahvali- kirdağ) - Bir daha tekrar edeyim, bu, .,_ Arkadaılar bunlar küçük ıarülü
yet aıUdUrU herhangi bir viliyetin. memek mevkiinde olan kaymakamlar fevkalldede tıpkı &miri olan vali gibi bugün caridir, tatbik edilmektedir, hiç yorlar. Fakat ulen bu memleketin 
emniyet mildüril gibi değildir. Bura- valiye niyabeten vaki tebligatı hüs- emir vereceklerdir. Fakat aynı za - bir metin böyle bir ıelahiyet vermit iktıaadında ve memleket himıetinde 
...1.t-i --ı üdilrll vaı· d i niltelikki edeceklerdir. · · 1 d 'Ik f d .5'ld' F ka 1 d be · 'd' uaa eıu&Uyet m ı ereceı n- manda verılen emır er en ı ırsat- e6ı ır. a t sene er en rı carı ır merbutiyeti ve allk:ayı ıösteren ıey _ 
de yilbek blr memurdur. Vallnln yi- Yol kısalmıyacaktır buyurdular. ta kaymakamlar haberdar edilecektir. ve bu da malUındur. Getirilen gekil bu- !erdir. Bir mtle1tese 4000 yerine 2000 
ne itlerinin çok olduğundan dolayı Yol kıaalacaktır. Yüksek heyetin ma- Çünkü mesuliyet buna aittir. Onu bu- nu yalnız kanuni bir hale koymak için 
iki tane muavini vardır. Muavinler lfımudut ki, her memuriyete verilmiş lamadıkları zaman, ona bu emri "ere- değildir. Bugünkü !erait içinde en iyi liralık otomobil aldığı ıUn o mUes· 
de poliı m~dürü derecesindedir. Vali olan vazife ancak 0 memuriyette bu- medikleri zaman diğerine emir verir- çare olarak bunu bulduk. Ve bu kabul aeıe kendi kendine bu memleketi dü· 
b. k · l · k d' · 1 · ta lunan insan tarafından ifa edilir. terse ı·lk fırsatta onu haberdar ede - edildiği takdirde bu~ı .. e kadarki va- tllailp llyık oldufu iıtikamete .evke-
ırço ıı erı en ı muavın erı vau • ~.... den bir hale gelmit olur. Akıl takdir· 

ıiyle yapar. Vali bizzat her itte emir Hiç kimse bir memurun yerine kaim ceklerdir. Binaenaleyh kaymakamla - ziyet kanunt bir hal~ girecektir. Ar • de bizim yolumuzdan ayrılanlar tü-
vermez, muavinleri çalııır. Bu itleri olarak o vazife ve aa11hiyeti kullana- rın hakları mahfuzdur. Ondan fera- zettiğim budur. Yoksa kanunsu% bir remeğe batlamıt demektir. Bir otomo
de muavinlerden birine tevdi edene mu. Hiç bir mafevk hiç bir vazifede gat edemeyiz. Arkadatların buna dair şeyi kanuna uydurmak için yapılmıt 
bugün poliı mtldilrilniln elinde bu- kendi madununun yerine kaim ola- endi§elerl zannederim bu uahatımla bir fCY yoktur. Bu bugün caridir ve bil 2500 mil, maırafı 150 olmalıdır. 
lunmaıından farkı nedir? Rica ediyo- rak iş görmez. Bundan yalnız asayi~ zail olur. bundan sonrası için de en iyi tekil bu- Bunu geçen seneki bütçede ıardüm 
rum arkadqlar o it de yakından al&ka ve inzıbat işleri müstesnadır. Mafevk Bir arkadaıım da bu teklifle bir po- nu bulduk. Kabul buyurursanız tatbik ve iftiharla kaydediyorum. ~7-um 
dar bir arkadata verilirıe daha mı az inzıbat memuru lüzum gördüğü za- liı valiliği mi ihdas ediliyor buyurdu- edeceğiz.,, jandarma kumandanlıiının ırr 
isabetli olur? İtte bu ıebepten dola- man madun yerine kaim olabilir ve lar. Biz polia valilig~i ibdaı etmiyo - lık otomobil, 150 liralık dalf maaiharra ı 

Proı·e encümene .fttti d B akamı g~rUnco t et· yı encümenle hemfikir olarak bu llyi- işi bizzat yapar. Vali muavini sıfatiy- ruz. Eğer böyle bir ıeyi dütünmüı ol· •· var ı. u r u 

hayı huzurunuza getirdik. le verdiğimiz emniyet müdürü icabın- ıaydık htanbul valiliğinden ayrı ola- Bu izahattan ıonra riyuet makamı, tim. O muhterem zat buciln Millt 
lıtanbul'un bayiıini nazarıdikka- da kaymakama emniyet ve aıi.yiı itle- rak bir teıkilat teklifiyle gelirdik. projenin encümene gönderilmesi hak- Müdafaa Vekilliği mevkiinl it1al e

te alarak bir batka çare buluyorlarsa rinde mafevk ııfatiyle, vali muavini- Vakıa dünyada böyle bir polia valili- kındaki takrirleri reye koydu ve ka - diyor. Vereceğim mieal geniı feda-
arkadqlarım lOtfen bunu ı8yleainler nin yerine geçerek, lazım gelen emri ği ihdasına kail olan memleketler yok bul edildi. klrlıklar iıtiyen Millt Müdafaa büt· 
burada beraberce dUıünelim.., verir. İşte böyle bir teklif yapıyoruz. değildir. Vardır. Bazı büyük tehir_ çeainin de aynı eaulara ıare yilrli· 

Tekrar aöz alan B. Raıih Kaplan, Eğer bu teklif kabul buyuruluraa es- lerde polis valisi vardır, prefe dö po- Dörf daireye OfOmObİI ahnmaSI düğünü bir kanaat halinde bende haııl 
hidiıeyi duyduğu andı derhal Veka- ki mahzurlara bir çare aramak için lis vardır. Bizim yapmak istediğimiz etmi§ti. Demek ki bir kUçUk rakam 
leti haberdar ettiğini ıöyledi. Lüzum- elimize bir fırsat vermiı olursunuz. o değildir. Biz bugün esasen kaide hakkındaki liyiha insanlara gidilen yol hakkında bir 
lu yerlerde valilere muavin verildiği- Yoksa eski bulunan idare tarzına de- haricinde mevcut olan bir hali kanun- kanaat verir. Demek iıtiyorum ki o-
ni izah ederek dedi ki: vam edilirse bir keşmekeş içinde ka • la nispeten biraz daha düzen vermek Bundan aonra, devlet tClraaı, divanı tomobil masrafını faıla gördUğUnUz 
"- Emir almak için bu&{in telefon, lırız. Teklifimiz budur. Kabul edip istiyoruz. Maksadımız bundan başka Muhasebat temyi.r mahkemesi birinci müesaeae yolundan ıaımıttır, ben ~ 

telgraf, her türlü teıiaatımız vardır. etmek heyeti celileye aittir. Takdiri- bir teY değildir. Getirdiğimiz teklifi reiıliği ve batmüddeiumumilikler için nunla uğraıacağım. Kimin otomobili· 
Anında muavinler bulunur emir veri- nize arzediyoruz.,, bütün mahzurlardan salim olduğu dl- aagari be!er ıene kullanılmak ve aza • nin masrafı fazla iıe 0 • iırafa aapnnı 
lir. Iarar ediline müddeiumuminin lıin ehemiyetli taralı: vaaiyle de getirmedik.Bugün mevcut mt her biri dörder bin liraya alınmak demektir. (Bravo sealeri, alkııtar). 
de vekili olıun; diğerlerinin de ol- olan hali filiyi kanunıuz olarak de - üzere birer otomobil alınmaıına aali - Otomobil maralları artıyor 
ıun. Müstacel aniarda aynı ııfat ve İşin asıl ehemiyetli tarafının bükü- vam ettirmemek için getirdik. Bunu hiyet iıteyen kanun llyihasınnın mü-
salihiyeti haiz bir mUddeiumumt ve- metin yüksek kontrolunun herhangi kabul ettiğimiz takdirde bugünkü zakereıine baılandı. 
kilinin bulunmaıı da lazımdır. bir memurun şahsi tegallübüne mey • mevcut olan hali fili bugünkünden saz alan Ziya Gevher Etili Amerika 

Onun için bu zaittir, layihanın a. dan vermemek meselesi olduğunu söy daha düzgün olarak yürütülecektir. ile yapılan ticaret anlatmaıına ipret 
leyhindeyim. liyen Ziya Gevher Etili (Çanakkale) Eğer kabul etmezıeniz kanunıuz olan ederek, binek otomobillerinin gilmrü _ 

Zorluklar baki kalacaktır dedi ki: bugünkü hali filiyi derhal ortadan ğünün indirildiğini, fakat kamyonla • 
"- Mademki valilere idarei umu • kaldıracağız. Fakat bu tetevvütU iza- rın indirilmediğini ıC:Syledi ve dedi ki : 

Hükilmetin teklifiyle encümenin 
hazırladığı metin üzerinde duran ve 
bunların etraflı bir izahını yapan Re
fik ince (Manisa) bu teklifin yarata· 
cağı tezat dolayııiyle zorluğu uli 
gideremiyeceğini anlattı. Ve ıözleri
ni ıöyle bitirdi: 
"- Bu bakımdandır ki bu kanun 

makaadı tesri eder telakki etmiyorum. 
Mümkilnıe daha iyi tetkik ve miltalea 
etmek ve itlemek üzere encümene 
tekrar alınnfuını rica ediyorum.., 

miyei vilayet kanunu ile asayiş ve ida- le etmek için yerine ne koyacağız bil- "- Eveli ig, sonra lükı ... Bu kUçU. 
ri işlerde yüksek selahiyet veriyoruz. miyorum. cük kanunla görüyonunuz ki dört o-
Behemehal bu ıelihiyet baki kalmalı- Refik İnce (Manisa) - Ne müna- tomobil veriliyor. 
dır. Hükümet birinci teklifine rücu bet? Temyiz mahkemeıi reisine, milddei
etıin. Onu müzakere ~delim. Yalnız Dahiliye Vekili Faik Öztrak (devam umumiye, devlet ıtıraıı reiıine, diva
bir ediıem var: Vali muavini ııfatını la) - Zannediyorum ki, biraz da mesu- nı muhaıebat reisine otomobil vere -
verip de kazadaki kaymakama doğru- liyet verdiğiniz adamların ricalarına mem demek benim de ağrıma gider. Bu 
dan doğruya emir verdiği zaman em- kıymet vermek lazımdır. İstanbul gi- kadar yükıek makamı ıenelerdenberi 
niyet müdürü, acaba kaza kaymakamı bi Türkiye'nin en büyük ve en kala_ iıgal eden bu zevata otomobil verilme: 
ile ihtillf halinde olmıyacak mı? balık bir şehrinde emniyet ve asayişe lidir. Bu kendilerine hizmet edecek ve 

Millt tasarruftan bahıeden Refik 
İnce (Manisa) Otomobil masrafları· 
nın artmakta olduğundan ve biltçe ile 
uygun olmıyan bir ,ekilde yükseldi -
ğine ipret etti. Bunun bir zihniyet 
meıeleıi olarak ehemiyetini anlattı. 
"- Keaeıi fakir bir milletin bine· 

ceği vesait ancak kendi ihtiyacını tat
mine medar olacak vesait olmak 11 -
,ıımdır. Ankara gibi en uzak yerine 
20 kurutla gidilebilinen bir yerde mü
cerret yilkaek memuriyette bulunmak 
endiıesiyle otomobil vermek zihniye
tinin ben aleyhindeyim. (Doğru ses· 
leri) . ., dedi. Reımt otomobillerin çok
luğunun vatandaı mineviyatı Userin
deki teairlerine ipret eden hatip söz· 
lerini töyle bitirdi: 

Dahiliye Vekilimizin cevabı: 
Dahiliye Vekilimiz B. Fai öztrak Layihanın g~irJiği talhalar: 

.şu izahatı verdi: Dahiliye Vekilimiz B. Faik Öz· 

Projenin bir poliı valiliği ibdaı et- müteallik işler üzerinde ihtiyatlı ol _ itlerini kolaylaıtıracak bir nakil vuı
mekte olduğunu IÖyliyen B. Ziya ö- mak zaruretini biz duyuyoruz. taaıdır. Fakat arkadaılar, aııl maksat 
zer (Eıkitehir), bazı yerlerde polis Bir arkadaşım, böyle bir kanun ka· bu değil, Niçin dört bin lira? Bunu 
valiliii bulundufunu, eğer bizi&ı de bul edildiği takdirde bunun hukuki i- muhterem Karadeniz'den aoracağım. 
böyle bir fCY yapmak iıtiyonak me- kislerinden bahsettiler. Vazifeler ya_ Şimdi telefonda sordum, kendim 
ıelenin batka olduğunu, fakat böyle pılmadığı takdirde, polis sıfatiyle mi biliyordum. 

"- Tekrar edeyim ki bu kanunun 
aleyhinde değilim bu kanunda mev -
cut olan otomobillerin verilmeıi 11 -
zımdır. Yalnız bu vesile ile 1939 ıe
nei maliyesine girmezden ewl yapa
cağımız yeni bir hareketle umumi o
tomobillerin maırafları üzerinde, 
masrafların indirilmesine medar ol • 
mak üzere bendeniz bir takrir veriyo
rum. Bu takririmln nuarı dikkate a· 
lınmaıını rica ediyorum. Encümen bu 
meıeleyl bu kanunla beraber k8kün
den halletıln. Biz de bundan kurtul· 
mut olalım. (Bravo aeıleri, alkıtlar). 

"- Kanun layihası hakkında izahat trak, tekrar ıöz aldı: 
vermezden evci Kaplan arkad mızın "- Bu hUkümetin teklifi iki ıene 
sözlerine cevap vermek isteri evel encümene ıelmittir. Orada uzun 

Dahiliye Vekiliniz htanbul da va- müzakere edilmit ve kalmııtır. Bu 
liyi dinlemiyen bir emniyet m dürü- müddet zarfında Veldlet kendi ken· 
nün mevcudiyetinden haberda değil- dine bu itleri tedvir etmek için bir 
dir. Ve üzerine meıuliyeti atd gün- yol bulmuıtur. Ve poliı müdürleri 
denberi böyle bir hadisenin vukuuna bilfiil bu vazifeyi ifaya ba!lamıttır. 
asla fahit olmadığını ve böyl~ bir hil- Ondan ıonra meıele üzerinde tetki • 
disenin vukuuna meydan vermıyec:e- kat yapıldı. tıin mütkülit menbaı ta
ğini arzederim. tanbul'da kaza tetkil&tı oldufu gö-

Kanun layihasına gelince; İstanbul rüldU. lstanbul'da belediye hudutları 
tek bir ıehirdir. Yaptığınız kanurıla dahilinde kaza teıkilltının mevcut 

olmadığına gC:Sre emniyet teıkilltına mesul edileceklerdir, yokaa kayma - Arkadaılar; piyasadaki otomobil 
verilecek rUchanın idarede bir teıev- makam sıfatiyle mi meaul edilecek • 1600 liradan 2000 liraya kadardır. Ni -
vüı ve diıiplinde bir anlatmazlığı mu lerdir ? çin dört bin lira? Dört bin liraya en 
cip olacağını aöyliyerek liyihanın Elbette kikaymakam ııfatiyle mesul lükı bir otomobil alınınız. Arkadaılar 
encümene ıevkini istedi. edileceklerdir. Çünkü kaymakamlar biz fakir bir milletiz. Büdcemizdeki 

B. Fazlı Güleç (Bursa) hUkümetin inzibata müteallik emirleri almakta ve fazla paralarla geç kaldığımız itleri 
teklifini doğru, encümenin teklifini vermektedirler. Buna mukabil mua - yapmak mecburiyetindeyiz. BUdce -
sakat buldu ve bunu ezberden değil, melede emniyet tesiı edecek hükümle- mizde lilkae verecek paramu yoktur. 
tecrübeıine dayanarak aöylediiine i- rimiz de mevcuttur ve o dairede mua - Bunu otomobile delil tayyareye ver
pret etti, dedi ki: mele gene cereyan edecektir. Maruza - mek mecburiyetindeyiz. (Bravo ıesle-

.. _ Kaymakama emir vermek için tım budur. ri, alkışlar) Dört bin lira veremeyiz, 
· Mcubata muharrirlerinin i:ıalJan ıöylemiyorum. Bunun dııına çıktılı- Refik İnce (Manisa) - Fiili vaziyet iki bin lira. 

mız zaman htanbul'un aaayiti muh- nedir, soruyorum. 12 kazaıı vardır. 12 kazanın ayrı ayrı olması bu iti dofurdu. Kaymakam Otomobil erine lıullanJmalıJır 
ı.. ..... n'l'l. 'lr!:llıl'ftı .. P'!lı • ...111.,.. ...... e .. 1~n. .,.Lll1'LL

0
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Balkan antantının kuveti 

Ekonomik konsey İçtimaında 
antant devletleri arasındaki 
sıkı birlik tebarüz ettirildi 

Yeni büt~e 

261.110.000 lira 
(Başı 1. inci sayfada) 

etmek Iazımgelecektir. Bu hesaba gö
re 1938 mali yılı için yaptığımız tah
minat 7 milyon liraya yakın bir fazla
lıkla tahakkuk etmiş olacaktır. 

NÖBETÇi ECZANELER 
Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çar~amba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 

Ankara Eczaneı;l 
Yeni ve Cebeci Eczaneleri 
Halk ve Sakarya 
'.Ege ve Çankaya 
Sebat ve Yenişehir 
İstanbul Eczanesi 
Merkez Eczanesi 

,, 

ACELE iMDAT 
Bir yaralanma, bir kaza, fevkalade bir has

talık vukuunda acele imdat istemek için 
Belediyeler Hastanesine (2257) numa
ra ile telefon edilir. 

Kamutayda münakaşah 

bir celse 
(Ba§ı 8 inci sayfada) 

(Trabzon) ıöz aldı ve dedi ki: 
miş değildir. 

B. Gafenko anlantla Bulgaristan' ın bulunmamasmdan 

dolayı duyduğu teessürü de aynca kaydedtfi 

Tahsilattaki tezayüdün seyir tarzı 
üzerinde yaptığımız tedkikler bize bu 
tezayüdün nisan ayına kadar normal 
şekilde devam eylediğini ve nisan a -
yında ise evelki senenin aynı ayına 

nazaran tenakuııı gösterdiğini öğret -
miştir. 

LÜZUMLU TELEFON NUMARALARI 

••- Arkadaşlar; bu Divanı Muba -
sebat Reisi, Mahkemei Temyiz Reisi 
gibi yükıek makamda bulundurduğu
nuz şahsiyetlere makamlarına mahsus 
olmak üzere otomobil verilip verile • 
miyeceği tamamiyle takdiri bir meae
ledir. (Bravo aesleri) Hükümet l;ıu 
layihayı bu şekilde teklif etti; bütçe 
encümeninize geldi. Emaali makam -
larda oturanların böyle otomobilleri 
olduğu için bunu kabul ettik. Israr 
etmiyoruz, yüksek heyetiniz takdir 
buyurursa mesele kalmaz. (Bravo ses
leri, alkışlar). 

Ziya Gevher Etili (devamla) -
Arkadaşlar, asıl monopolu yapar. 
Maliye Vekaletidir. Çünkü mukave· 
leyi yapan ne ben ve ne de meclistir 
Mukaveleyi yapan Maliye Vekaleti· 
dir. Bugün monopol aleyhinde nt 

söylüyorlar. Bunu kim yaptı? Zekai 
Bey Maliye Vekili iken yaptı. Fuaı 
Bey yapmadı. Her ne ise bir Vekii 
yaptı. Bu, Fuat Bey değildi. Demelı 
ki monopolü Maliye Vekaleti yaptı .• (Ba§ı J inci sayfada) 

1 Dört balkan devletinin birliğine git
tikçe daha seri bir mahiyet vermek 
hususunda izhar edilen azim ve arzu 
malumdur. Son hadiseler, bu azim ve 
kararı daha ziyade takviye etmiş bu
lunmaktadır. Vazifemiz, bu ıiyasi an
tanta organik birliğini vermektir. 

Sulh ve emniyet ve istiklal müşte -
rek ideali, istihsal kuvetlerinin, mü • 
badele vasıtalarının ve münakalat 
sistemlerinin biribirine ahenkdar bir 
surette tanzimi için gayretler istemek
tedir. 

Vaktiyle, he.rkes, kendi milli eko -
nomisini komşularının ekonomisi ile, 
itmam etmeyi ihmal ederek ekonomi -
ıini merkezi Avrupa'ya ve garbi Av -
rupa'ya doğru inkişaf ettirmek çarele
rini tetkik ederdi. Bugünkü imtihan • 
lar "Balkanlar., kelimesine yeni bir 
ıiyaai mana vermi ve bu kelimeye sul
hun idamesi için mütcaanit ve devam
lı bir gayret mefhumunu ilive eyle • 
tniştir. 

Ekonomik konseyin vazifesi de bu 
antanta ekonomik manasını vermek -
tir. 

B. Gafenko, bundan sonra, Tuna'· 
nın balkan devletleri arasında müna -
kale yolu haysiyetiyle haiz olduğu e • 
hemiyeti tebaruz ettirmiş ve sözleri • 
ne §Öyle devam eylemiştir : 

'Müşterek ve mütesanit menfaatle • 
rin bu organizasyondan hiç bir bal -
kan milletini hariç tutmak istemiyo -
ruz. Aramızda, arzu ettiğimiz gibi, bul 
gar milletinin bir rnUme11ilinin bulun· 
mayııından dolayı mUtee11iriz. Ma -
mafih, mukadderatı komıularınm mu -
kad,deratına bağlı bulunan Bulgaris -
tanı, antant mesaisine iştirak etmekle 
ne şerefinden, ne istikbalinden ne de 
menfaatlerinden hiç bir ıey kaybetmi
yeceğine ikna eylemekten ümidimizi 
keıımi§ değildir. 

Akid devletlerden her birinin di

ğer Avrupa devletleri ile inkişaf et -
tirmiye gayret eylediği münasebetleri 
teşvi1 etmek iatemiyen balkan an -
tantı, ne ekonomik bakımdan ne de 
politik bakımdan kimsenin aleyhine 
müteveccih değildir. 

Filistin'in idare ıekli 
(Başı 1 inci sayfada) 

kurulmasıdır. Bu müstakil devlet, İn
giltereye, iki memleketin ticari ve s~
ratejik ihtiyaçlarına tekabul eden bır 
muahede ile bağlı bulunacaktır. Man
danın kaldırılmasında muhtemel ola -
rak milletler cemiyetinin fikri sorula 
caktır. 

Memleketin idaresine yahudiler ve 
araplar, müştereken gireceklerdir. 

Beyaz kitap bu hususta bir intikal 
devresi kurmaktadır. İngiltere hükü
meti, bu devre esnasında, memleketin 
idaresi mesuliyetini üzerinde tutacak 
tır. Filistin halkının hükümete iştira
ki, yavaş yavaş fazlalaşacaktır. Niza~ 
ve sükun iade edilir edilmez tatbık 
mevkiine konulacaktır. 

Yahudi ve arap halkının nispetleri
ne göre, iki milletten kaymakamlar 
tayin olunacak ve bunlar, ingiliz yük 
sek komiserinin nezareti altında mem 
leketi idare eyliyecektir. 

Muhaceret meselesi hakkında İn -
giltere hükümeti, arap - yahudi yak -
laşmasını vücuda getirmek için, ya -
hudi muhaceretini arapların muvafa
katine bağlı bulundurmuştur. Mama
fih, İngiltere hükümeti, muhacereti 
tamamiyle kesmek tekliflerini kabul 
etmemektedir. Zira, bu. yahudi milli 
ocağı fikrine kartı bir haksızlık ola
caktır. Bundan ba~ka Filiııtinin de 
mülteciler davasının halline yardım 
etmesi lazımdır. Buna binaen önümüz 
deki beş aene içinde yahudi halk, Fi
listin umumi nüfusunun üçte birine 
çıkarılacaktır. Be§ sene içinde 75 bin 
kişinin memlekete girmesi kabul edil
miştir. Beş sene sonra arapların mu
vafakati olmadan hiç bir muhacir ka
bul olunmıyacaktır. 

Toprak meselesi hakkında, beyaz 
kitap. yahudilere arazi satışının mın
takalara göre bir nizama konacağını 
ve yahut menedileceğini, ziraatin ise 
ıslah olunacağını bildirmektedir. 

Umumi grev 

Kudüs, 17 a.a. - Yahudiler İngil
tere tarafından Filistin hakkında it
tihaz edilmiş olup beyaz kitap'ta mün 
deriç bulunan kararları protesto et
mek Uzere yarın umumi bir grev yap
mağa başlıyacaklardır. 

Varidat menbalarının nevileri iti -
bariyle bu fazlalık muamele, kazanç 
ve istihlak vergileri ile Gümrük ve 
inhisarlar hasılatında müşahede edil
mektedir. 

Hazinenin muamelatı nakdiyeıi şu
safhaları arzetmiştir: 

Hazine 1938 mali yılına 27.057.713 
lira nakit mevcudu ile girmig ve sene 
içinde de bu geniş vaziyeti muhafaza 
eylemiştir. . . . 

Harici ticaret muvazenenuzın aeyrı 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

Seneler 

1936 
1937 
1938 

lthaUit 
Lira 

İhracat 
Lira 

Fark 
Lira 

92.531.474 117.733.153 + 25.201.679 
114.379.026 137.!)83.551 + 23.604.525 
1-49.836.689 144.946.511 - 4.890.178 

Bu tabloya nazaran harici ticareti
miz geçen yıllara göre 1938 yılında 

en yükselt rakamı göstermekte ve is
tisnai olarak bu yıl idhalatımız beş 
milyon liraya yakın bir pasif ile ka
panmış bulunmaktadır ki buna istih -
lak eşyasından ziyade sanayileşme ha
reketinin icap ettirdiği makineler, de 
niz nakil vasıtaları, demir ve çelik ve 
harp malzemesi gibi memleketin ci -
hazlanmasına mahsus eşya vesaitin 
fazla ithal edilmiş bulunması ~il ol
muştur. 

Mahsul vaziyetimiz umumi olarak 
şu manzarayı arzetmektedir: 

Hububat, kuru üzüm, incir, tiftik 
gibi toprak ve hayvan mahsullerimi -
zin bir kısmı geçen sene rekolteleri -
nin üstünde bir miktar arzeylediği 
halde fındık, pamuk ve tütün gibi ba
zıları da düşmüş ve umumiyet itibari
le gerek miktar, &erek fiyat bakımın
dan fazla olanlar noksanları ziyade -
siyle telafi edecek bir seyir takip ey-
miştir. 

Demiryollarımız hasılatının dahi 
artmış olmasından umumi ithalat ve 
ihracat rakamlarının kabarmıı bulun
masından ve devletçe elde edilen va
ridatın tahmine nazaran az sayılmıya
cak bir fazlalık arzeylemesinden is -
tidlal oluncağı üzere memleketteki iş 
hacmi umduğumuz genişlemeyi gös -
termiştir. 

Hulasatan arzeylediğimiz bu maın
matın heyeti umumiyesi bir arada ted 
kik ve mütalea olunursa şu neticelc -
ri çıkarmak kabil olur: 

1937 mali yılı tahsilatı tahmine na

zaran 30.000.000 u mütecaviz bir faz -
talık arzeylemesine mukabil 1938 ma
li yılı tahsilatının tahmine nazaran 
7.000.000 kadar bir fazlalık arzedece-

Yangın ihbarı: (1521) . - Telefon müraca
at: Şehir: (1023-1024) . -Şehirler ara· 
sı: (2341. 2342). - Elektrik ve Hava -
ıazı fi.rıza memurluğu: (1846) . - Mesa
jeri Şehir Anbarı: (3705), 

TAKSİ TELEFON NUMARALARI: 

Zincirlicami civan : (2645·1050-1196) 
Samanpazan civan : (2806 - 3259). 
Yeniıehir, Havuzbaşı Bizim Taksi : 
(3843) . 
Çankırı Caddesi Ulus Taksisi: (1291). 
f ıtanbul Takıiıi: (3997) . 
Devlet Demiryollan Gar İstihbarat ve 
Müracaat Memurluğu : (1788). 

Otobüslerin ilk ve son seferleri 
Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 
K.dere'denUlusM.na 7.15 
Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 
Cankaya'dan Ulus M. na 7.10 
Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 
Dikmenden Ulus M . na 7.00 
Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 
Keçiören'den Ulus M. na 6.30 
Ulus M. dan Etllk"e 6.30 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 
Cebeci.den Ulus M. na 7.00 
Cebeciden A. Fabrikalara 7.00 
Aı. fabrikalardan Cebeciye - .-
Yeniıehirden Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Yeni~ehire 7.10 
S. pazarından Akköprtiye 6.15 
Akköprüden S. pazarına 7.30 
Bahçeli evlerden Ulus M. na 7.45 
Ulus M. dan Bahçeli evlere -.-

23.00 
23.20 
23.00 
23.20 
20.00 
20.30 
21.00 
21.30 
21.00 
21.30 
23.00 
23.00 

17.00 
23.00 
23.00 

7.00 
9.45 
-.-
20.00 

§ Uluıı meydaniyle istasyon arasında her 
be~ dakikade bir sefer olup tren za -
manları seferler daha sıktır. 

§ Ulus meydaniyle Yenişehir, Bakanlık -
lar, Cebeci, Samanpazarı arasında saat 
8 den 20 ye kadar vasati her beş daki -
kada ; saat 20 den 21 c kadar her on da
kikada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her on beş, yirmi ve otuz dakika· 
da bir muntazam seferler vardır. 

§ Akşamları Ulus Meydanından saat 23 
deki son seferlerle bunların Uluı; mey. 
danına dönüşlefİ sinemaların dafılış sa
atine tAbidirler. 

Post. saatleri 
TeahhUtlü ııaat (18) c kadardır . 
Posta saat (19) •kadar İ•tanbul cihetine 
mektup kabul eder. 

Tren saatleri 

Haydar a a'ya : Her sabah : 8.20. 

Sımıun hattı 

her akşam: 19.15 ve 
19.50 de. (Paı:arte· 
•İ, Parr;cmbe. Cu -
martesi, TOROS 
SURAT). 

: Her gün 9.35 (Kay -
seri, Sivaı, Amasya 
bu hat üzerindedir) 

Diyarbakır hattı : Her gün : 9.35 
Zonııuldak hattı : Hergün : 17.08 

TAYYARE SAATLERi 
Saat Dakika 

İzmirden - Ankaraya 
Adanadan - Ankaraya 
1 stanbuldan - An karaya 

Ankaradan - İzmire 
Anka radan - Adana ya 
Ankaradan - lstanbula 

9 
9 

• 9 

ıs 
14 
16 

10 
30 
30 

05 
45 
00 

Resmi otomobillerin kate&orilerini 
anlatan hatip, encümenin yaptığı tet
kiklerde şikayeti mucip olan noktala
rın israftan değil, bu husustaki ka -
nunda mevcut noksandan ileri geldi -
ğini , bu noksanları tamamlayıcı bir 
kanun yapılırsa şikayetin kalkacağını 
anlattı. 

Maliye <Vekilinin izahları: 
Ziya Gevher Etili, Maliye Vekilin

den sorduğu sualin cevabını istedi, B. 
Fuat Ağralı şu izahatta bulundu. 
"- Kanunun sebebi sevki hakkında 

maruzatta bulunmıyacağım. Yani mü
masili olan makamlarda olduğundan 
dolayı bu makamlara da verilmesini 
muvafık görerek bu kanunu sevket • 
tik. Mevzuubahs olan hizmet otomo
billeri muhassasunileyhine tahsis e -
dilmiyor, şuraya buraya tahsis edili
yor noktasına da, bütçe encümeni 
mazbata muharririnin izahlarında söy 
lendiği veçhile, encümende uzun uza
dıya temas edildi. Ve nihayet daha 
vazıh bir şekilde, hangi hizmetlere o
tomobil tahsis edileceğini gösterir 
tarzda, aynı zamanda eldeki kanun 
on sene evel yapılmış olmasına göre, 
bugünkü şeraiti iktisadiyeye nazaran 
ve fiyatlarında, miadında ne gibi te
beddüller yapılması lazımgeline bu 
da nazarı dikkate alınarak yeni bir 
kanun getirilmesini derpiş ettiler ve 
mazbatalarını getirdiler. 

Fikirlerini izah eden hatip, Güm· 
rükler Vekilinden tenzilat yapılan o
tomobillerin neden yalnız lüks otomo
biller olduğunu tekrar sordu. 

Refik İnce bu kanunla verilen is· 
timal müddetlerinin beş sene olduğu· 
nu, halbuki geçen seneye kadar alı· 
nan otomobiller için üç sene kabul e· 
dildiğinden bunların yeniden tetkiki· 
ni istedi, bütün bu ter.atları tasfiye 
eden bir kanun teklifini talep etti. 

Gümrükler Vekil inin izahları 
Söz alan Gümrük ve İnhisarlar 

Vekilimiz B. R ana T arhan şu izah
larda bulundu : 

"- Ti~aret mukaveleleri gümrük ve 
İnhisarlar Vekaletince yapılmadığı 
için sarih malCımat arzedemiyece
ğim. Kanun yakında meclise gelecek
tir. O vakit al!ikadar Vekiller izah e
derler. Yalnız mütalea kabilinden ar
zedeyim ki, bizim kanunda kamyonla
rın resmi binek otomobilleriyle mu
kayese edilemiyecek derecede aşağı· 
dır. Bu, belki bir s ebep olabilir. Fa· 
kat hakiki sebebi kanun heyeti umu
miyeye geldiği zaman ortaya çıkar. 
(Muvafık se&leri). 

Layiha encümene iacle edildi r 

Riyaset makamı, Refik lnce'nin 
şu takririni okutarak reye koydu: 

" Otomobillerin tasarrufu mucip o
lacak şekilde yeniden esaslı bir su· 
rette tetkik edilmek üzere bu layiha -
nın müzakeresinin tehirini teklif e
derim.,, 

Takrir kabul edildi ve layiha en
cümene verildi. 

Kamutay pazartesi günü sa.ıt 14 
te toplanarak bütçe müzakerelerine 
başlıyacaktır. 

Yedi gün havada 

kalan bir kuş 
Amerika'nın hayvanat alimlerinden 

Lancaster bilhassa deniz hayvanları . 

ve deniz kuşları üzerindeki tetkikleri 

ve keşifleriyle tanınmıştır. 
Biz eminiz ki, devletler arasında 

mevcut bulan bağlar, ne kimseyi hariç 

te bırakmakta, ne de herkesi biribiri • 
ne karşı koymaktadır. Balkan antan • 
tının kuvet i, yalnız sükun ve ıulhun 
umumt menfaatine olarak memleketle 
rimizin davası hedefini gütmektedir. 

Hasan Saka'nın cevabı 
B. Gafenko'nun bu nutkuna türk ~~

yeti namına cevap veren heyet reısı, 
B. Hasan Saka balkan antantı.nın. ha -
yad ehemiyetini te.barUz ettırmıı ve 
ezcümle demi§tir kı : 

Filistin müftüsünün vaziyeti 

Londra, 17 a.a. - Avam Kamarasın
da bir suale cevap veren müstemleke
ler nazırı, hükümetin, Kudüs büyük 
müftüsünü kati surette Filistinden 
çıkarmıya karar verdiğini bildirmiş -
tir. 

ği anla§ılmakta ise de 1938 mali yılı 
için muhtelif vergilerden mükellefler 
lehine hesaben 10.000.000 lira tutacak • 
bir tenzilat yapılmış olması varidat ar 
tışında bir gerileme mevcut olmadığı: 
nı gösterdiği gibi 1937 tahsilatındakı 
fazlalık vergi kalemlerinin her biri -
sinde müşahede edildiği halde bu se-

İtalya'nın 
kuveti 

Bunun haricinde Ziya Gevher arka
daşımız diyor ki, bunu bir iki tipe in
hi&ar ettirmek hakkındaki mütaleala
n nedir? Maliye Vekaleti otomobille

r in hangi tipten alınması lazımgelece

ğini tayinde kendisini selahiyettar 
görmemektedir. Vehleten hatırıma 
gelen, bunu bir iki fabrikanun mono
polüne almak demek, bu i§te selfilıi -
yettar makamları bir iki fabrikanın 
eline esir etmek demektir. Bilmiyo -
rum, bu doğru mudur, değil midir? 
Herhalde tetkik edilmesi muvafık o
lan bir meseledir. Zannediyorum ki 
bununla Maliye VekAleti alakadar ol
duğu kadar diğer vekaletler de alaka
dardır. Hüklimetçe bütçe encümeni -
nin lüzum gösterdiği tetkikat yapılır 
ve huzuru alinize bir kanunla gelin -
diği takdirde işaret buyurdukları bu 
maksat hasıl olacaktır. Getirdiği va
kit de kendilerinin arzu ettiği nokta 
dahi halledilmiş olacaktır. Bendeni · 
zin ıu veya bu şey diye arzedebilece
ğim başka bir nokta yoktur.,, 

Kanun tatbik edilıin: 
Otomobil derdinin eski bir dert ol

duğunu ıöyliyen B. Mazhar Müfit 
Kansu (Denizli), kendisinin otomo
biller için yapılmı§ olan kanunun 
tatbik edilmemeainden §ikayetçi ol -
duğunu söyledi, maddeleri okudu, 
dedi ki: 

Şimdiye kadar havada en çok kalan 

kuşun, açık denizlerin kıralı adiyle 

tanınan ve Albatros namı verilen bir 
Okyanos ördeği olduğu zannediliyor
du. Çünkü Albatro~ kuşu denizlerin 
üstünde S gün 5 gece suya inmeden 

uçar. 

Şimdi alim Lancaster, Okyanoslar
da yaşıyan ve havada Albatrostan da

ha çok kalan yeni bir kuş tesbit et -
miştir.: Deniz Doğanı . 

_ Eğer, bu sene içinde vukua ge· 

len bazı siyasi hadiselerin antantımı -
zın ıelabcti hakkında bazı §Üpheler do
ğunnuı olduğunu bilmeseydim, buna 
hiç telmih bile etmezdim. 

Fakat, yakla§mamızı mucip olan bü
tün sebepler, zayıflamak şöyle dur -
sun, bu sene vukua gelen hadiselerde 
bu yaklaşmada haklı olduğumuzun 
parlak isbatlarını bulmu§tur. 

B. Saka. bundan sonra ekonomik 
konseyin vazifesinin ehemiyetini de 
kaydetmiş ve Gafenko'nun ıııözleriyle 
hem fikir bulunduğunu bildirdikten 

nra mUtehassısların mesaisinin her 
sohada dört devletin menfaatlerine uy 
sa k d k" · 

0ıara ara a ı ı:nilbadeleleri faz • 
gun ğt emniy t" · • · lalaştıraca .. e .ını ızhar eylemış 
. B. Saka, ıııozlerıni, Romanya'ya 

tır. ğ" • r 
.. sterdi 1 mısa ırperverlikten dola • 

;~ te§ektcür ederek bltirmiıtir. 
B. Sakanın nutkunu mUteakip, elen 

t i naınına B. Zolotas ve Yugos heye . • 

ı Y
a hCYetı namın,_ da B. Prodano _ 

av ha •. 
. Romanya rıcıye nazırına cevap 

vıç ·c ve konsey, nutuklardan son. 
vertnıs 1 h 1. 
ra kotnisyon ar a ınde faaliyetine 
batıaınıttır. 

Türk - İngiliz 
anlaşmasının 

akisleri 
(Başı 1 inci sayfada) 

arasında yapılan itilafın çok ebemi· 
yetli olduğunu, İngiltere için. ~unu.n 
bir muvaffakiyet ve Almanya ıçın bır 
mağlubiyet teşkil ettiğini, Avrupa'
nın farkında yıkılmaı;ı çok müşkül 
bir blok kurulmakta bulunduğunu 
yazmaktadır. 

Gazetelerde bu itilafı tevlit eden 
esbabın Almanya ve İtalyanın istila 
siyaaeti olduğu ileri sürülmektedir. 
Türkiye politikası bir dönüm nokta
sına vardı. Ve bütün Balkan devletle
ri ve milılUman Slemi Türkiye'nin bu 
kararının tesiri altında kalacağı ve 
hatta Yugoslavya dahi bundan cesa • 
ret alacağı ve bu anlaşmanın Sovy~t 
İngiliz müzakeratı üzerinde iyi netı
ce veerceği de ilave olunmaktadır. 

••* 
Tallin, 17 a.a. - Hususi muhabiri-

miz bildiriyor: 
Tallin gazetelerinden "Paevaleht" 

Türkiye'nin coğrafi vaziyeti dolayı -

Roma, 17 a.a. - Parlamento 1939 -
1940 askeri bütçesini kabul etmiştir. 

Harbiye müsteııarı Pariani geçen 
bütçe senesinde italyan ordusunun 
bilhassa topçuluk sahasiyle motörleş
me ve hava müdafaasında muazzam 
terakkiler elde ettiğini ve harp leva
zımı imalatının dört misli arttığını 

ne milli emlak satış bedeli damğa res
mi, muhtelif maddeler istihlak vergi -
Ieri gibi bazılarında tahmine nazaran 
noksanlık görülmesi millil emlak sa • 
tış bedellerinin taksite bağlanmış ol
masından, damga resmi ve bazı mad • 
deler istihlak vergilerinde sene için
de bazı indirmeler yapılmış bulunma -
Si gibi hususi amillerin tesiri altında 

vukubulmuş olup bi13.kis kazanç ve is- Yiyecek meselesine gelince bugün 
tihlAk vergileri ve inhisarlar hasılatı İtalyadaki konserve fabrikalarının 
gibi mühim irat menbalarının artmış bir ayda yedi milyon kutu et ve bir 
olması da bunu teyit eden bir mahiyet 

milyon kutu sebze hazırlıyabilmekte 
arzetmektedir. 

söylemiştir. 

olduğunu ehemiyetle kaydetmektedir. 
Yukarıda işaret eylediğimiz ve ay • ttalya'nın silah altında bulunan 

rıca varidat kısmındaki izahatımızda kuvetlerinden bahseden Pariani, İ
da temas edeceğimiz Uzere nisan ayın talya'nın 76 fırkaya malik bulundu
tlaki tahsilatımızda müşahede edilen ğunu ve ordu kadrosuna kolayca dö
tenakus gümrük resmi ile bu resme kUlebilecek olan faşist milisinin de 
müteferi varidat kalemlerinde görül- buna ilave edilmesi lazım geldiğini 
mekte olup bu tenakusun bu ay için- beyan etmiştir. 
de hadis olan beynelmilel siyasi buh- Nihayet harbiye müste§arı, hudut 
randan ileri geldiği ve bu halin ise muhafaza kıtaatının takviye edilmiş 
normal ve umumi vaziyetimizle alS - olduğunu, yeniden iki zırhlı fırka 
kası olmıyacağı tabii bulunmaktadır. teşkil edildiğini bildirmiştir. 

Binaenaleyh memleketimizde baş - Harbiye müsteşarının izahatına 
lıyan sanayileşme ve umumi kalkın - göre, lıpanya'da 7 bin İtalyan lejiyo
ma hareketlerinin neticesi olarak mil- neri ölmüştür. 
!etimizin iştira ve tediye kabiliyetleri ,---------------
nin artmakta ve bu halin devam eyle-
mekte buluduğunu ifade edebilir. 

"- Neden bu kanun icra edilmiyor 
arkadaşlar? Sarihtir, hizmete tahsis 
edilen otomobil diyor. Raif arkadaşın 
dediği gibi hangi hizmet denilecek o
lursa her halde bunun içinde sabah -
leyin halin kapısına gelip üç marul 
almak yoktur. Hanki arkadaş isterse 
rica ederim baksın. Halin kapısı iki 
kilo patates için, dört tane marul için 
birçok hizmet otomobili geldiğini gö
rür. Komşudaki bakkalın sattığı li
monun suyu azdır diye §ehre kadar 
limon almak için gelen otomobiller 
de vardır. Bu kanun tatbik edilmedik
çe ... (Doğru sesleri) 

Monopol meıeleıi: 

Ziya Gevher Etili tekrar söz aldı: 
"- Arkadaşlar; memleket işleri 

mevzuubahis olurken i9i bu taraftan 
alıp da biribirlerimizi gücendirecek 
demeyim, çünkü ben gücenmem, bag
kaları nazarında başka fikir taşıyor 
vaziyetine girmek bizim meclisimi
zin şiarı değildir. Sayın Vekilimiz, 
tasrih edeyim, Maliye Vekilimiz de
diler ki biz bunu yapıak monopol o
lur. Yani ben monopolcuyum. 

Bu Doğan kuşu durup dinlenmeden 
tam 7 gün yedi gece uçar. Amerika 

alimi, Doğan kuşunun geceleri uyu

duğunu, uyurken de kanatlarının ken 
diliğinden açılıp kapandığını iddia 
etmektedir. Bu kuşun kanatları 4 
metre uzunluğundadır. 

Ankara Borsası 
17 Mayıs 1939 fiyatları 

ÇEKLER 

Londra 
Ncvyork 
Patıis 
Millno 
Cenevre 
Amsterdam 
Bertin 
Bruksel 
Ati na 
Sof ya 
Madrid 
Varıova 
Budapeı;te 
Bükreş 
Belgrad 
Yokoharna 
Stokholm 
Mor.kova 

S.93 5.93 
126.6650 126.6650 

3.3SSO 3.3550 
6.6625 6.6625 

28.48 28.48 
67.985 67.985 
50.8150 50.47.15 
21.5575 21.5575 

1.0925 1.0925 
1.56 1.56 

14.0350 14.o350 
23.7875 23.7875 

24.8425 24.8425 
0.9050 0.9050 
2.8925 2.8925 

34.62 34.62 
30.5425 30.5425 
23.9025 23.9025 

d ')ihl 1 1 siyle türk • İngiliz anl~şması.nın ehe-Tiran a Si ar op ımyor miyetli askeri neticelen mucıp olaca-
• ğını ve Kudüı ve Mısır'a yapılacak 

ıt tna, 17 a.a. - Tırandan gelen ha. bir tecavüze karşı Türkiye'nin yarım
ı° re göre, nazırlar meclisi, elinde dımını temin etmesi hasebiyle de baı

~~~~ı bul~nanların bu silahları otuz ka bir ehemiyeti haiz bulunduğu~u 
arıtUk muhlet z~rfında resmt. makam diğer taraftan her bakımdan tecavuz 

far• rcslim etmesı hakkında bır karar I niyetlerini tam önlediğini yazmakta· 

Döviz vaziyeti ayrı bir tedkik mev
zuumuz oldu. Tetkiklerimizin netice
lerini tam olarak Umumi heyetinize 
arzetmiş olmak için bu hususta da hü
lasa olarak şunu ifade etmeliyiz. 

kabil içinde bulunduğumuz bu mevsim 
terde vaziyet daralmaktadır. Verilen 
izahata göre bu vaziyetin tanzim ve is 
Jahı için hükümetçe alınması derpiş 
edilen tedbirlerin biran evci mevkii 
tatbika konulmasını temenniye şayan 
görmekteyiz.,, 

Maliye Vekili Fuat Ağralı (Ela
zığ) - Vehleten hatırıma geldi, tet
kik edilmiş değildir. 

Ziya Gevher Etili (devamla) -
Yani buraya çıkan mebus monopol
cu, Fort'un adamı gibi oluyor. (Hayır 
sesleri, gürUl tül er) . 

ESHAM VE TAHViLAT 
1938 '"'c 5 

19.-İkramiyeli 19.-
Sivas - Erzurum 
Hattı h . l. 19.56 19.56 
Sivas - Erzurum 
Hattı İs. III. 19.70 19.70 

atoıııtır· dır. 

Döviz vaziyeti ihracata müteallik 
satışlarmızın hararetli olduğu devir -
!erde salah kesbctmit olmasına mu -

Encümen bundan sonra masraf ve 
varidat kısımlarını ayrı ayrı izah ve 
tahlil etmektedir. 

Maliye Vekili Fuat Afralı (Ela
zıg) - Hayır böyle bir 1ey kastedil-

Sivas - Erzurum 
Hattı İl. V. 19.62 19.62 



Mi ili Müdafaa B. 

Bir adet torna tezgôhı 

olanacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko -

misyonundan : 

1 - Bir adet büyük torna tezgahı 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli (23817) lira olup 
ilk teminat miktarı 1786 lira 30 kuru~ 
tur. 

2 - Eksiltmesi 23. 5. 1939 salı gü • 
nü saat 15 de Vekalet satın alma ko • 
misyonu:ıda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon -
da görülebilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele • 
rinde yazılı vesikalarla birlikte ilk te· 
minat ve teklif mektuplarını ihale sa. 
atindo bir saat evetine kadar komis • 
yona vermeleri. (1110) 11171 

Kışlık elbiselik kumaş 

alınacak 

M. M. Vekaleti Satrn Alma Ko
misyonundan : 

1 - Nümune:;i veçhiyle 3.000 metre 
kışlık Hava rengi elbiselik kumaş ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli dokuzbin yedi yüz 
em bir lira olup ilk teminat miktarı 
yediyüz otuz bir lira yirmi beş ku
ruştur. 

2 - Eksiltmesi 26.5.939 cuma günü 
aaat 11 de vekalet satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve nümunesi her gün 
komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin ilk teminat ve tek
lif mektuphrını ihale saatından bir 
saat eveliı e kadar komisyona verme-
leri. (1643 11657 

Hangar yoptlnlocok 

misyonun 
1 - Ke§ f bedeli 27265 lira 53 ku

ruş olan Ankara'da bir adet hangar 
inşaatı kap zarfla eksiltmeye kon -
muştur. 

2 - Eks 1 mesi 25-5-939 perşembe 
günü saat 11 dedir. 

3 - İlk t<minatı 2045 lira olup şart-
namesi 136 ruş mukabilinde komis-
yondan alın r. 

4 - Eksil eye gireceklerin kanu
ni temiant \ e 2490 sayılı kanunun 2, 
3. maddeleri e yazılı belgeler ve bu 
gibi işlerle i t gal ettiklerine dair ti
caret odasından alacakları vesikalarla 
birlikte zarf arını ihale saatinden be
hemehal bir t eveline kadar M. M. 
V. aatın alm, komisyonuna verme le -
ri. (1678) 11679 

128 ton Benzol ahnacak 
M. M. Veka eti Satın Alma Ko

nıisyonundan , 
1 - İhalesi tehir edilen 128 ton 

benzol evsafı tadil edilerek yeniden 
kapalı zarfla c iltmeye konulmuş -
tur. 

Muhammen deli kırk bin dokuz 
yüz altmış lira up ilk teminat mik -
tarı 3072 lirad 

2 - İhalesi 5. 939 çarşamba gü -
nü saat ıs de ' alet satın alma ko -
misyonunda Y• lacaktır. 

3 - Şartnarr i 2 lira 5 kuruş mu
kabilinde alına ı ir. 

4 - İsteklile n kanunun 2 ve 3. ci 
maddelerinde. } ılı vesaikle birlikte 
ilk teminat ve t lif mektuplarını i -
hale saatinden r saat evetine kadar 
komiı;yona verm leri. (1738) 117 55 

7 .500 det yün 

battaniye alınacak 
M. M. Vekal ti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Yerli fa katar mamulatından 

ve beher adcdiı 14.93 on dört lira 
doksan üç kuru fiyat tahmin edilen 
7500 yedi bin b yüz adet yün batta· 
niye kapalı zarf suliyle satın alına • 
taktır. 

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

3 - İlk temin t 6850 lira olup şart
namesi 560 kuru komisyondan alı -
nır. 

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

5000 kilo idrofil pamuk ahnacak S kalem muhabere malzemesi 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan : 
1 - Yerli fabrikalar mamulatından 

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

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

3 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3. cü maddelerinde yazılı belgele· 
terle bu işlerle meşğul tüccardan ol
duklarına dair vesaikle birlikte teklif 
mektuplarını eksiltme saatinden be • 
hemhal bir saat eveline kadar Ankara 
da M. M. V. satın alma Ko. na verme
leri. 

4 - Beher kilosuna tahmin edilen 
fiyatı 150 kuruştur. (li54) 11771 

3000 kilo arap sabunu alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - Beher kilosuna tahmin edilen 
fiyatı 55 elli beş kuruş olan ve yerli 
malı olmak üzere 3000 üç bin kilo a
rapsabunu açık eksiltme suretiyle 30. 
Mayıs 939 salı günü saat 10 da Anka
rada M. M.V. satın alma komisyonun
da satın alınacaktır. 

2 - İlk teminat 124 lira olup şart
namesi her gün öğleden sonra M. M . 
V. satın alma Ko. da bedelsiz olarak 
görülür. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve bu gibi işlerle meşğul bu
lunduklarına dair vesikalarla birlikte 
eskiltme gün ve saatinde M . M. V. sa
tın alma Ko. da bulunmaları. (1755) 

11772 

F. tipi bir hangar 

yaptırılacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Çorluda yaptırılacak F tipi bir 
hangarın şartnamesinde tadilat yapıl· 
dığından yaniden kapalı zarfl eksilt
meye konulmuıtur. Ke if bedeli 
(J 72009 lira 32 kuruştur.) İlk teminat 
miktarı (9855) liradır. 

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

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

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

(1770) 11773 

500 fon mazot ahnacak 
M. M. Vekaleti 5atın Alma Ko

misyonundan : 
1 - 500 ton mazotun şartnamesin -

de tadilat yapıldığından yeniden ka • 
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 30.000 lira olup 
ilk teminat mkitarı 2250 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 5.6.939 
pazartesi günü saat 15 de vekalet satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 150 kuruş mukabi • 
linde alınabilir. 

4 - İsteklilerin ilk teminat ve tek
lif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat eveline kadar komisyona verme -
)eri. (1849) 11 850 

Mühendis, mimar ve 

Sürveyan alınacak 

M. M. Vekaleti Sahn Alma Ko
misyonundan : 

1- M . M. Vekaleti inşaat şubesi 
emrinde çalıştırılmak üzere biri elek
trik ve kalorifer diğeri inşaat mühen
disi olmak üzere iki mühendis, iki 
yüsek mimar ve iki sürveyan ile ha -
riçteki korlar emrinde çalıştırılmak 
üzere yedi yuksek mimar alınacaktır. 

2 - Müheadis, yüksek mimarlar ve 
sürveyanlara tesbit edilmiş kadro da
hilinde ücretleri verilecektir. 

3 - Taliplerin Milli Müdafaa Ve • 
kaleti inşaat şubesine bizzat veya is • 
tida ile müracatları. 

4 - Taliplerin tayin sırasında ara -
nılacak vesikalar : 

a) Diploması aslı veya tasdikli su -
re ti. 

b) Türk olmak ve ecnebi kadınla ev 
li olmamak. 

c) Askerliğini yapmış olmak. 
d) Hüsnühal vesikası. 
e) Tam teşekküllü heyeti sıhiye ra· 

poru. 
f) Bonservis. 
j) İki seneden eve) ayrılmıyacağına 

dair teahhüt senedi. (1850) 11851 

ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
l - Ordu ihtiyacı için beş kalem 

muhabere malzemesi satın alınacak -
tır. 

2 - Pazarlığı 20. 5. 939 cumartesi 
günü saat 11 de M. M. V. satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Kati teminatı 117 liradır. 
4 - Nümunelcrini görmek isteyen

ler her gun M. M. V. satın alma ko
misyonuna müracat edebilirler. 

5 - Taliplerin belli gün ve saatte 
M. M. V. aatın alma komisyonunda 
kanuni teminat ve vesikalariyle ve bu 
gibi işleri yaptıklarına dair Ticaret o 
dası vesikalariyle birlikte M. M. V. 
satın alma komisyonunda bulunmala-
rı ilan olunur. (1880) 11860 

1 O adet Redresör alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
l - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

3750 lira olan on adet redresör açık 

eksiltmeye konmuştur. 
2 - Eksiltmesi ~5. 5. 939 perşembe 

günü saat 11 dedir. 
3 - İlk teminatı 281 lira 25 kuruş 

olup şartnamesi komisyondan alınır. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin ilk te

minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
maddelerinde yazılı belgeler ve bu gi
bi işlerle iştiğal ettiklerine dair Tica
ret odasından alacakları vesikalarla 
birlikte M. M. V. satın alma komis -
yonunda muayyen gün ve vakitte bu
lunmalar. ( 1882) 11859 

1285 metre pejama bezi 

ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - Ordu ihtiyacı için 1285 metre 

pijama bezi pazarlıkla satın alınacak
tır. 

2 - Pazarlığı 20. 5. 939 cumartesi 
günü saat 11.30 da M. M. V. satınal· 
ma komisyonunda yapılacaktır. · 

3 - Kati teminatı 46 lira 26 kuruş-
tur. 

4 - Nümunesini görmek isteyenler 
her gün M. M. V. satın alma komis -
yonuna müracat edebilirler. 

5 - Taliplerin belli gün ve saatte 
kanuni vesika ve bu gibi işlerleri yap
tıklarına dair Ticaret odası vesikala· 
riyle birlikte M. M. V. satın alma ko
misyonunda bulunmaları ilan olunur. 

(1881) 11861 

iç i~ler Bakanlığı 
. ' . 

Harita yaptırılacak 
Dahiliye Vekaletinden : 

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

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

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

günü saat 15 de Kırklareli ~tediye 

dairesinde belediye eksiltme komis
yonuda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat (487,5) liradır. 

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

Tekliflerin tayin edilen günde sa· 
at 14 de kadar Kırklareli Belediye
sine verilmiş olması veya posta ile 
bu saata kadar gönderilmiş olmaları 

lazımdır. (1636) 11641 

.. 
Levazım Amirliği 

60 ton patatis ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
l - Garnizon birlik ve müessese

leri ihtiyacı içın 60 ton patates açık 
eksiltmeye konmuştur. 

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

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

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

Cepanelik yoptınlocok 
Ankara Levazım Amirliii Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Çorluya yakın bir mesafede 

dört adet cephanelik kapalı zarfla ek
siltmeye konmuştur. 

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

3 - Eksiltme 24-5-939 çarşamba 

günü saat 16 dadır. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin ek • 

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

(1713) 11695 

Elektrik kuvet merkezi ve sair 

fes isaf inıaatı 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Çorlu insan hastanesi civarın· 

da hastane, kor karargahı, ordu evi 
ve komutanlık evleri binalarının e -
Iektrik cereyanlarını temin için bir 
kuvet merkezi binası ile mütemmim 
tesisatı inşaatı 26-5-939 cuma günü 
saat 11 de Çorluda kor satınalma ko
misyonunda K. zarfla eksiltmeye kon
muştur. 

2 - Tahmin bedeli lira o· 
lup muvakkat teminatı 4574 liradır. 
Şartname, keşif ve projelerini 3 lira 
24 kuruş mukabilinde Çorlu'da kor 
satın alma komisyonundan alınabilir. 

' - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy -
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evveline kadar teminat 
ve teklif mektuplarını Çorlu satın al· 
ma komisyonuna vermeleri. 

(1714) 11696 

Elektrik yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Nakliye deposundaki elektrik

ler pazarlıkla yaptırılacaktır. 
2 - Taliplerin 82 lira kati teminat

lariyle birlikte 22. 5. 939 pazartesi gü
nü saat 10 da Ankara Lv. amirliği sa
tın alma komisyonuna gelmeleri. 

( 1879) 11856 

60 bin kilo süt ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Çorlu inşaat hastanesi ihtiyacı 

için 60.000 kilo aüt kapalı zarfla ek -
siltmiye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli lira o-
lup muvakkat teminatı 517 lira 50 ku
ruştur. 

3 - Eksiltmesi 29. 5. 939 pazartesi 
günü saat 16 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Çorlu satın alma 
komisyonuna vermeleri. (1802) 11766 

50 bin kilo yoğurt ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Çorlu inşaat hastanesi ihtiyacı 

için 50.000 kilo yoğurt K. zarfla ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin bedeli lira olup 
muvakkat teminatı 507 liradır. 

3 - Eksiltmesi 29. 5. 939 pazartesi 
günü saat 15 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat eveline kadar teminat ve tek
lif mektuplarını Çorlu satın alma ko-
misyMa vermeleri. (1801) 11765 

76 adet lüks lambası 

o 1 ınocok 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Aşağıda cins ve mi!<tarları ya

zılı 76 adet lüks lambası pazarlıkla sa
tın alınacaktır. 

Askeri Fabrikalar 

100 ton toleol ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü· 

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

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

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

(1780) 11803 

198 kalem takım çeliği 

alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (122543) lira 
olan 198 kalem Takım çeliği Askeri 
Fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 5. 6. 1939 pa 
l"artesi günü saat 15 te pazarlıkla iha· 
le edilecektir. Şartname (6) lira (13) 
kuruş mukabilinde komisyondan veri
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(7377) lira (15) kuruş ve 2490 numa -
ralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle komisyoncu olmadıklarına 
ve bu isle alakadar tüccardan olduk' -
!arına dair Ticaret odası vesikasiyle 
mezkur gün ve saatte komisyona mü -
racaatları. {l 799) 11823 

·o. Demiryollan 

Nohap lokomotifleri yedek 

aksamı ahnacak 
O. O. Yolları Satın Alma Komis· 

yonundan: 
Muhammen bedeli 34.000 lira olan 

Nohap lokomotifleri yedek aksamı 30. 
6. 1939 cuma günü saat 11 de kapalı 

zarf usulü ile Ankarada idare bina -
sında satın alınacaktır. 

Bu İle girmek isteyenlerin 2550 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 10 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 170 kuruşa Ankara ve 

Haydarpaşa veznelerinde satılmakta -
dı~ (1798) 11814 

Bayındırı ık B. 

Regülatör, sulama hafriyat 

ve inJaah 
Nafıa Vekaletinden •• 

Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Ahmetli regülatörü ve Ahmetli 

sol sahil sulaması hafriyat ve inşaatı 
keşif bedeli (1.342.139) lira (58) ku -
ruştur. 

2 - Eksiltme 19. 6. 939 tarihine rast 
lıyan pazartesi günü saat 11 de Nafıa 
Vekaleti Sular umum müdürlüğü ·su 
eksiltme komisyonu oda!!ında kapalı 

zarf usuliyle yapılacaktır. 
3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 

mukavele projesi, bayındırlık işleri 

genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (50) lira mukabilinde Sular 
umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 54.014 lira 20 kuruşluk mu· 
vakkat teminat vermesi ve eksiltme -
nin yapılacağı günden en az sekiz gün 
evci ellerinde bulunan vesikalarla bir
likte bir dilekçe ile Nafıa vekaletine 
müracat ederek bu işe mahsus olmak 
üzere vesika almaları ve bu vesikayı 
ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet için
de vesika talebinde bulunmıyanlar ek
siltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir sa • 
at eveline kadar Sular umum müdür
lüğüne makbuz mukabilinde vermele
ri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil 
mez. (1839) 11852 

' ' 
Kültü·r Bokanhğı 

_,_ ~_.-ııt.. • - _: ·-· • 

Benzin ol.nacak 
Maarif Vekaletinden : 

1 - Vekalet otomobiline alınac~ 
7200 ita 8400 Litreden ibaret olan bi 
senelik benzin açık eksiltmeye konul< 
muştur. 

2 - Bu hususa ait şartname vekale 
levazım direktörlüğündedir. Görme 
isteyenler her gün müracat edebilir 
ler. 

3 - Taliplerin yevmi ihale olan f 
6. 1939 tarihine müsadif salı günü 5' 
at 15 te muvakkat teminat aJtçesi ola:' 
111 lira 50 kuruşluk mal sandığına ya 
tırılmış makbuz veya banka mektub 
ile levazım direktörlüğünde müteşelc 
kil eksiltme komisyonuna müracaat 
ları ilan olunur. (1873) 11853 

Ankara Valiliği 

Kapah zarf usulile arttırma ilanı 
Ankara Valiliğinden : 

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

İhale 25. 5. 939 Perşenbe günü saat 
on beşte vilayet daimi encümenindt 
yapılacaktır. İstekliler artırmaya gir• 
mek için muhammen bedelin % 7,5 
nisbetinde 1693 lira 20 kuruşluk mu· 
vakkat teminat mektup veya makbuı· 
larile Ticaret Odası ve itibarı mitli 
vesikalarını teklif mektuplarile bir· 
likte artırma, eksiltme ve ihale kanu· 
nu hükümleri dairesinde ihale günO 
saat 14 de kadar daimi encümen riya· 
setine tevdi etmeğe mecburdur. 

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

Muayyen saattan sonra gönderile
cek teklif mektubları kabul edilmez. 
Şartnamesini görmek ve fazla iza• 

hat almak istiyenlerin hususi muha• 
sebe tahakkuk ve tahsil müdürlüğüne 
müracaatları ilan olunur. (1697) 11681 

Kum parseli arthrması 
Ankara Valiliğinden ı 

Çubuk deresi mecrasında idarei hu
susiyeye ait 530 ve 230 lira muham • 
men bedelli 1 ve 4 No.lı kum parseli 
2490 sayılı kanun hükümlerine tevfi• 
kan açık artırmaya konulmuştur. 

İhalesi 5. 6. 939 pazartesi günü sa· 
at 15 de vilayet daimi encümeninde 
yapılacağından taliplerin muhammen 
bedelin % 7,5 nisbetindeki teminatiy· 
le birlikte yevmi mezkfırda vilayet 
damii encümenine ve şartnamesini 
görmek isteyenlerin de hususi idare 
tahakkuk ve tahsil müoürlüğünc mü· 
racatları ilan olunur. (1885) 11858 

P. T. ve T. Md. 

Te~lif müddeti uzahhyor 
P. T . T. Umum Müdürlüğünden: 

Halk tipi telsiz alıcıları için teklif 
ve nümune vermek müddeti mayıs 939 
sonuna kadar uzatılmıştır. 

{1832) 11825 

Vilôyetler 

Parke kaldmm yaphnlacak 
Çanakkale Belediyesinden : 

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

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

2 - Taliplerin teminatlariyle birlik 
te 18. Mayıs 939 perşembe günü saat 
11 de Ankara Lv. amirliği satın alma 
komisyonuna gelmeleri. (1861) ,:! l 1111111111111111111111111111111 llllll !:, 3 - Taliplerin bu işe ait keşif va

rakasiyle hususi ve umumi şartname
yi vesair evrakı belediye fen dairesin 

: den parasız olarak alabilirler. 

12 Adet 500 Mumluk - • • : 

~~ :: ;g~ :: § Uç Arkadaş 
İkişer yedek gömlekleriyle birlik • ı ':iı11111llllllllllllllllllllllllllllllllF 

te. 11844 

Ampul ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

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

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

370 adet 25 mumluk ) 
200 ,, 40 ,, ) 
250 ,, 60 ,, ) Marka: Osram, Tungusram, Filips 

50 ,, 50 " ) 
255 ,, 75 " ) 
100 n 100 ~ ) 11846 

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

çin kanuni evsaf ve şeraiti haiz bulun 
mak lazımdır. (3255/1791) 11781 

Pazarlık ilônı 
Eskişehir Nafia Müdürlüğün. 

den: 
4. 5. 939 tarihinde kapalı zarf usu -

tiyle eksiltmeye çıkarılıp talibi zuhur 
etmiyen Sarıköy - Mıhahççık yolunun 
13 293 - 15 +803 kilometreleri ara
sında 1644.40 lira keşif bedelli şose e
saslı tamiratı 2490 sayılı kanunun 40 
ıncı maddesine tevfikan ve evelce i
lan edilen şerait dairesinde pazarlığa 
çıkarılmıştır. İsteklilerin ıartnamede 
yazılı vesikaları hamilen vilayet dai • 
mi encümenine müracaatları . (1833) 

11797. 
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18 - 5 - 1939 
.. 

Muhtelif erzak olanacak 
~kara Nü.ınune Hastaneai Ba§tabipliğinden ı 

Muhammen 
Miktan Tutarı 

Cinsi Kilo G. Lira K. 

-------- --
Tavuk ve piliç 
Birinci nevi 
tereyağı 
Sadeyağı 
Zeytin yağı 
Tuz 
Kuru bamya 
Kuru üzüm 
Kuru kaysı 
Taı:e bamya 
Semizotu 
Taze fasulye 
Patlıcan 

Kabak 
Taze bakla 
Lahna 
Pırasa 
Taze doınates 

2700 adet 

450 
4000 
500 

37000 
250 
900 
600 

1500 
2500 
3000 
6000 
40(1() 
1000 
800 

5000 
3000 

18000 a,• 
8000 
2000 

700 

1620 

630 
' 4000 

275 
2220 

275 
270 
390 
300 
500 
450 
900 
400 
100 

56 
250 
450 
900 

Muvakkat teminat 
Lira K. 

121 50 

47 25 
300 00 
20 65 

166 50 
20 65 
20 25 
29 25 
22 50 
37 50 
33 75 
67 50 
30 00 

İhale 
ıekli İhale tarihi 

Açık 29 mayıs 1939 pazartesi saat (10) 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. •• 
•• .. .. .. ,, .. ,, " .. 29 mayıs 1939 pazartesi saat (14) .. .. .. .. 
" 

., .. .. .. .. .. " .. 
" " .. .. .. 

.. .. .. 
29 mayıs 1939 pazartesi saat 15,30 

.. 1 .. ~ 

ucus 

, Kazalar 

Yüksek mimar veya diplomah 
müheddis ahnacak 

Kilis Belediye Reialiğinden : 

Şehri iki yüz lira ücretle belediye
miz için yüksek mimar veya diploma
lı bir mühendis alınacaktır . 

Taliplerin evrakı müspiteleriyle 
müracaatları ilan olunur. 11826 

Kirahk büfe 
Kızılcahamam Belediye Reisli

ğinden : 
Güzel hava, temiz su ve zümrüdi 

ojamlıklariyJe meşhur ve herkesin ziya 
retgahı olan belediyemize ait souk su 
mesirelerinde yaptırılacak büfe ve 
sayfiyclikler ve bunun işletilmesi çok 
müsait bir şeraitle kiraya verilece
ğinden taliplerin belediyemize müra-
caatları. 1756 

Kirahk: ----
Kiralık daire - 4 oda 1 hol 2 bal

kon 1 mutbak banyo elektrik ı.ava -
gazı. 55 lira Yeniıehir Devlet şaraıı 
arkası Yiş ıokak No. 23 Basri Bey 
Ap. 2. Kat. 165t 

Kiralzk ev - Bahçeli evlerde 76 
numaralı manzaralı, 8 odalı, g.uajlı 
ve geniş bahçeli mUıtakil ev kir,.hk-
tır. İçindekilere mUracaat. ıM3 

Kiralık daire - Bakanlıklara karşı. 

Karanfil ve Bilge sokağı köjesi. Ze
min kat. 4 oda. Elektrik, ıu havaguı, 
Banyo. 40 lira. Kapıcıya mUracaat. 

1686 
Kiralık oda - 2 vestiyer geniş ta• 

ras dahil kalorifer yaz kış her gün 
sıcak su tam konfor. Yenişehir Ata· 
türk bulvarı Yenige Ap. No. 9 1709 

Acele kira/Ik - Alman sefareti kar 
şısında 61 No. 3 oda. mutfak, banyo, 

Limon 
1ıpanak 
Pirinç unu 
Şehriye 
Makarna 
Nişasta 

Un 

1500 
700 
900 

1200 
300 
210 
450 
210 
108 

7 50 
4 20 

18 75 
33 75 
67 50 
90 00 
22 50 
15 75 
33 75 
15 75 

.. .. .. .. .. .. İcra ve · İflôs '·. 1 
su ve elektrikli hanenin üst katı ace
le kiralıktır. Yanındaki hanede Zeh -

Birinci nevi 
8 10 .. .. 

68000 6970 522 75 Kapalı) 30 mayıs 1939 salı günü saat 10 da 
sooo 750 56 25 ,, " .. 

ekmek 
Francala 
Süt 60000 9000 675 00 ,. ., .. saat 14,30 da 

35000 7000 525 00 .. " " " ,Yoğurt 

Soda 
Sabun 

3000 210 15 75 Açık 31 mayıs 939 çarşamba günü saat ı n na 

Domates salçası 
Kuru fasulye 
Patates 

7500 2850 213 75 .. " .. 
400 120 9 00 ,, .. .. 

2500 375 28 13 .. .. " 
20000 1400 105 00 .. " " 
4000 280 21 00 .. .. .. Kuru ıofan 

;Yumurta 
Mercimek 
Nohut 

25000 adet 500 3 7 50 ,, .. ,. 

Tos tekeri 
Kesme şeker 

350 56 4 20 .. .. 
1500 ,. 210 15 75 " •• 

12000 3120 234 00 .. 31 mayıı 939 çarıamba saat 14 de 
1000 320 24 00 .. •• " 

Pilavlık pirinç 15000 3900 292 50 
Lapalık prinç 5000 1100 82 50 :: :: :: 
"bal 1 - Ankara Nümune Hastanesinin 1939 mali yılına ait erzak mikdarlarile tutarı ve muvakkat teminatı ve 
1 ;.tarihi ve aaati yukarda gösterilmiştir. hteklilerin yeni yıl ticaret odası vesikası ve ilk teminat makbuzu 
;:

90 
ıcarethane namına. hareket eden ]erin noterlikten tasdikli vekaletname !eriyle birlikte ve kapalı zarfların 

I" sayılı kanunun tarıfatı dairesip-de hazırlıyacakları teklif mektuplarını belli gün ve saatten bir saat evve· 
ıne kadar NUmune Hastanesinde mil teıekkil komisyona vermeleri. 

2 - Şartnameleri görmek istiyenler her gün Nümune Hastanesi idare sine müracaat etmeleri. (1671) 11711 

• 

Ankara icra Gayri Menkul Sa
lı~ Memurluğundan : 

Evelce Ankrada Hacettepesinde o
turan ve halen ikametgfihı meçhul o -
lan taş müteahhidi Mustafaya: Zira
at bankasına olan borcunuzdan dolayı 
rnahçur. olan Ankara'da Cebecide 
522 ada 1 ve 165 parsel sayılı arsanı -
zın kıymet takdirini havi zabıt vara
kasını görmek üzere 15 giln içinde 
dairemizin 38/75 dosyasına müra -
caat etmeniz: lilzumu tebliğ makamı -
na kim olmak üzere ilan olunur. 1790 

Nazarı dikkate 
1stanbuldan gelen ylinlU erkek 

elbiselik kumaşları ehven fiyat -
la satmaktayım. Arzu edenler 
Ankara Oteli Bayram Çapçıya 

müracat. 1 780 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - - Bir senelik ıaşe eksiltmesi 

~ Şoförlerin ve hususi otomobil : 
~ kullananlar1n nazarı dikkatine ~ -----~ Belediye Reisliğinden : - -
§ az Şeh .. ir ~ç!nde bütün otomobiller için teıbit edilmi! olan § = amı sur at 40 kilometredir. -- = § Bunun haricinde hareket edenlerin ehliyetnameleri geri 
=.alınacaktır. (1788) 11761 _ 

':i111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Hayvanat iaşesi· ihtiyacı 
". :Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müesseaeai Satm Alma 
Clan : 

Komisyonun 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 

1 - Kurumumuz talebe ve mUstahdemininin 1 Haziran 1939 dan 31 ma
yıs 1940 tarihine kadar bir senelik iaşeleri aşağıda gösterildiği üzere ve 
kapalı zarf uauliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Azami adet Günlük 'ia§e muhammen bedeli 

(585) talebe 
10 muit 

(150) Müstahdemin 

(54) kurut 
(54) " 
(30) .. 

105,329,70 
1,971,00 

16,425,00 

)23,725,70 
bedel üzerinden beherinin günlük iaşelerinin (1) haziran 1939 tarihine 
müsadif perşembe günü saat (11) de Rektörlük binasında müteşekkil ko · 

misyonda ihalesi yapılacaktır. 
3 _ Muvakkat teminat (7436,30) liradır. Teklif mektupları ihale saatin· 

den bir saat evvel kabul edildi. 
4 - Fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü Daire 

Müdürlüğüne müracaatları. (1692) 11690 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. -

ra'ya müracaat. 1717 

18 liraya bodrum katı - Müstakil 
antre, bol ziya, bir oda, hol, ve ıu. De
mirtepe karşııında Ayla sokak Ruıe . 
ni 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 baş 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 güneş. Kapıcıya müra -
caat. 1750 

Kiralık daire - Samanpazarı kur
şunlu cami karşısı No. 84 Alim bey 
Ap. 2. ci kat tam konfor banyo hava 
gazı ~aire. Kapıcıya müracaat. 1752 

Kiralık Garaj - Bakanlıklara ya
kın. Kocatepe, Yenikalık sokağı No . 
10. Her nevi otomobile elverişli. Su ve 
elektrik kira bedeline dahildir. 

Adres: Enver Aktan. Yenişehir, 
Yenikahk S. No. 10/A. 1765 

Kiralık oda - Adliye sarayı civarın
da manzaralı, her konforu haiz möble
li möblesiz 2 kişilik bir aileye kiralık 
tır. P.K. 52 M.M. rumuzu ile 1768 

Kiralık Mobilyalı oda - Atatürk 
bulvarında. İçinde akar suyu duşu 
vardır. HaziPandan itibaren üç aylık 

kiralıktır. Telefon: 3011 Fuat 1785 

Kiralık nane - Kavaklı derede 
Fransız sefareti karşısında geniı bah
çe içinde kalorifer tesisatını haiz ye • 
di odalı hane kiralıktır. Tel: 5843 

1787 

Kiralık oda - Yalınız bir hay için 
mobilyalı Sağlık bakanlığı otobüs du
rağı 10 numaralı bakkal Mehmet Mus 
tafaya müracaat. 1 i91 

1 - Merkez Hıfzıaeıhha Müeueaesinin apda cinı ve miktarları ve tah
min edilen bedelleri ile ilk teminatları gösterilen hayvanat iaşeıi ihtiyacı 
on be§ gün müddetle ve hizalarında gösterilen usul ile ekıiltaıeye konul
muıtur. 

----- Türk Hava Kurumu 
- Kiralık - Mobilyalı bir oda kira
: lıktır. Atatürk bulvarı mühendis Ra
: gıp Dervi~ Apartman. Kapıcıya mü • 

2 - Şartnameler Ankara Merkez Hıfzıaaıhha Müeaaeıeıi Satın Alma 
Komisyon katipliğinden tedarik edilebilir. 

3 - Eksiltme 5 huiran pazartesi günü aaat 11 de müeaaesede müteıek -
kil satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Teklif mektupları muayyen günde aaat 10 a kadar komiıyona veril-
mit olmalıdır. Mektup mühilr mumu ve mühürlü olacaktır. · 

5 - Muvakkat teminat mukabili nakit ve nakit mahiyetindeki evrakın 
Maliye Vckileti Merku Muhaaipliii veznesine yatırılmaıı için talipl~rin 
daha evvel komisyon katipliğine müracaatla birer inaliyc almaları lazımdır. 

tahmin edilen 
bedel Kg. fiatı 

Cinsi :Ptfiktar kuruş 

Tutan İlk Teminat 
Lira Ku. Lira Ku. 

Eksiltmenin 
Nevi 

----- ---- ------ -- -- ----------
45000 5,5 2475 00 185 63 Açık eksiltme. 
75000 7 5250 00 393 75 Kapalı zarf. 

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

Büyük Piyangosu 
ikinci keşide: 11 haziran 939 dadır 

Büyük ikramiye 45.000 liradır 

: racaat. 1792 ----: Satılık : -----: 3atılık hisse - Küçük evler yapı 
: kooperatifinden bir hisse satılıktır. 

: Şeraiti anlamak istiyenlerin 3714 nu · 
: maraya telefo netmeleri. 1676 --: Acele satılık ev - Cebeciye nazır 
E kale önünde 2 daireli 9 odalı bahçeli 
: havuzlu konforlu kargir Tel: 2406 

Bundan bqka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye- : Bayram caddesi No. 1 1685 
terle 20.000 ve 10.000 liralık iki adet mükafat vardır... = · : Satılık - 45 beygir Lans traktörü 

: Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeği ihmal etmeyi- : ve pulluğu, 10 beygir dizel motörü. 
: niz. Siz de piyangonun meıut ve bahtiyarları arasına gir- : taş kırma makinesi ayrı ayrı satılık _ 
S miş olursunuz. : tır. Ankara posta kutusu ııo Tel. 

-

-11-

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık küçük ilanlardan: 

Blr defa için 30 Kuruı 
İki defa için 50 Kuruı 
Oç defa için 70 Kurut 

Dört defa için 80 Kuruı 
Devamlı küçük ilinJ..ıırdan her de
fası için 10 kuruş alınır. M cseHi 10 
defa neıredilccck bir ilan için, 140 
kuruş alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak üzere her aaur, kelime arala· 
rındakl boıluklır mliıtcsna, 30 harf 
itibar cdilmlıtlr. Bir klıçük ilin 
120 harften ibaret olmalıdır. 
D<Srt satırdan fazla her &atır için 
beher seferine ayrıca on turuıı alı
nır. 

Küçuk llllnlırın 120 harfi ıeçme
meıı lazımdır. Bu miktarı geçen i
llnlar ayrıca pul tarifesine tabidir. 

Satılık - Yapılmakta olan küçük 
evler yapı kooperatifi hisselerinden 
satılık hisse vardır. Tel: 2406 Bay -
ram caddesi No. l 1720 

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

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

AcPle satılık arsa - Maltepe'nin en 
hakim yerinde 530 ve Kocatepede 630 
M2 köşebaşı arsa ehven fiyatla verile-
cektir. 'ı'elefon: 1538 1754 

Acele satılık arsa - Yenitehir De
mirtepede en güzel yerinde 620 ve 800 
M2 arsalar uygun fiyatla verilecek. 

Tel: 1538 1755 

Satılık arsa - Kavaklı derede Kü
çük Ayrancı yolunda ikinci asfaltta 
1200 ila 1500 metrelik iyi bir arsa satı
lıktır. Güzel manzara münbit toprak. 
Tel: 6819 1762 

Sat1/Jk otomobil - 36 model Şev
role Takıi Zincirli camid Ayaşlı Ah· 
mede müracaat. 1764 

Satılık motosiklet - İngiliz Triyof 
marka ve Sepetli az kullanılmış. Gör
mek ve görüşmek i~in Saman paza • 
nnda Sbell Benzincisine müracaat. 

1777 

Acele satılık ev - Sıhiye vekaleti 
arkasında asfalta yakın altı odalı: 

bahçeli ve bol güneşli kat çıkmağa 
mütehammil tel 2406 Bayram caddesi 
No. 1 1783 

Satılık ucuz ev - Ulucanlar Cüm -
huriyet mektebi yanında iki bölük ve 
iki kapılı bahçeli 9 odalı hımış ev 
4000 liraya Tel: 3130 1784 

Satılık arsalar - Yapılacak Anıt -
Kabir yanında istimlak harici. Kelepir 
fiyat. Telefon: 3130 1788 

İş arayanlar: 
Evl§tlık isteyenler - Analı babalı. 

2 aylık bir kız çocuğu senetle temel
li olarak evUithk verilecektir. Ulusta 
As rumuzuna müracaat. 1753 

iş arıyor - Takip, tahsil, muamele
den anlar usulü muzaafaya vakıf tec
rübeli muhasip daimi veya muvakkat 
çah§acaktır. Tel: 2119 1751 

l§ arıyor - Askerliğini bitirmiş o
kur yazar güçlü kuvetli bir genç ma
ğaza, depo otel ve inşaat gibi yerlerde 
i~ arıyor. Bilhassa ıayanı itimattır. 
(P. K. 401 - V. B.) Ankara 1770 

iş arıyor - Almanca bilen tek • 
niıyen makine ressamı müstakilen ma 
kine ve demir inşaatı idare eder. Şe
hadetname ve referansları vardır. U-
lusta M. K. 1781 Arpa 

Yulaf 
Kuru ot 
Saman ve 
Sap saman 
Buğday 

150000 5,5 
30000 2,5 
20000 2 
2500 7 

8250 00 618 75 Kapalı zarf, 
150 00 56 25) Açık keailtme. 
400 00 30 00) 
175 00 13 13 Pazarlık. 

= = 2406 1710 
"1l1111111111111111111111111111111111ııııııııııııı11111111111111111111111111111111r" Satılık arsa - Balık pazarı asfalt Aranıyor : 

üzerinde kuyumcular sırasında Tele-

Darı 

Kepek 
Yonca 
Yeşillik 

HaVU~ 
Pancar 
Lahna 
1spanak 

1500 17,5 
15000 3,5 

J0.500() % 50 zam ile 4 
(marul, aalata, yeşil bakla, 

25000 7 
2SOOO) 10 
25000) 10 
25000) % 75 7 
2SOOO) 7 

262 50 19 75 Pazarlık. 
525 00 39 38 Pazarlık. 

6300 00 473 00 Kapalı zarf. 
yeşil bezelya) % 75 zam ile. 
3062 00 229 65 Açık ekailtme. 
4375 00 328 13 Açık eksiltme. 
4375 00 328 13 Açık eksiltme. 
3062 00 229 65 Açık eksiltme. 
4062 00 229 65 Açık eksiltme. 

(1883) 11857 

l(irahk yazıhane dairesi 
Vlu• Meydanmda Koçak Hanında ıon katta üç veya dört 

odalı tam konforlu bir daire kiralıktır. Telefon: 2305 

.i. ,1723 

Et ve kömür ahnacak 
Ankara Nüınune Hastanesi Baı tabipliğinden : 

Cinsi 
Miktarı Tutarı 

Kilo Lira 

Muvakkat 
teminatı İhale 

Lira K. şekli 

--------
İhale 
tarihi 

Karaman eti 40000 21200 1590 00 kapalı) 30 Mayıs 1939 aalı 
) aaat 10,30 

Kuzu eti 
Sömikok kömürü 

2000 900 
1200 Ton 31200 

67 50 
2340 00 

,, ) " 
,, ,, 

.. saat 11 de 

1 - Ankara Nümune Hastanesinin 1939 mali yılına ait et ve kömür mik· 
darlariyle tutarı YC muvakkat karantisi ve ihale tarih ve saati yukarda gös
terilmiJtİr. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarlfatı dairesinde hazırlıyacas 
lan teklif mektuplarını belli gün saatten bir saat evveline kadar Ankara 
Nümune Haıtaneainde müteşekkil komis4ona vermeleri. 

2 - Şartnameleri görmek istiyenler her gün Ankara'da Nümune hasta· 
neat idareaine lıtanbul'da Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüiünde gö-

rebilirler. ,(1670) 11750 
. ı ........ 

fon; 3130 1712 Aranıyor - Bir ev bir de apart-

Satılık ev_ Hamamönünde iki kat man alınacaktır. Her semtte olabilir. 
lı 5 odalı, iki bölük, bahçeli 3500 lira- Satıcıların 3714 numaraya Telefon et-
ya. Telefon: 3130 1714 meleri. 1772 

Hafta tatili ruhsatnameleri hakkında 

Ankara Belediyesinden: 
1 - Müddetleri 31-5-939 akşamı hitam bulacak olan hafta tatili ruhaati

yelerinin 22-5-939 dan itibaren değiştirilmesine ba§lanacaktır. 
2 - Hafta titili kanununa tevfikan pazar günleri ticarethanelerini açık 

'bulunduracak olanların 939 yılına ait hafta tatili ruhsatiyelerini Belediye 
reisliğine yazılmış istidaya bağlıyarak müracaatları. 

3 - Haziran 39 birinci gününden aonra ruhsatiye almıyanların ticaret
haneleri kapatılacak ve sahipleri hakkında kanuni takibat yapılacaktır. 

(1878) 11854 



AZ SARFfYAT 

BOL IŞIK 

LUMA 

LUMA 

AMPULLERİNi 

KULLANINIZ 

TOPTAN PERAKENDE 

UMUMİ SATIŞ YERİ 

KOÇ TİCAA T T. A. $. 
ULUS MEYDANI --ANKARA 

Peşin pa~a ile ve açık 
arttırma ile satııı·k emlôk 

c.mli.k ve Eytam Bank&llmdan: Mukadder K. 
Esas No. Mevkii ve nev'i T. L. 

109 lsmetpaşa M. Şükrü Çavuş çıkmazı, 7 ada 

Depozitosu 
T. L. 

19 parselde 20 M2. arsa. 3.- / 60.60 
85 İsmetpaşa M. Tahta Minare, Aralık sokak, 

Kadastronuı 13 ada 12 parselinde 124 
M2. arsa. 186.-

86 lsmetpaşa Çankırı Cad. Kadastronun 
13 ada 14 pa elinde 281 M2. arsa. 

88 İsmetpaşa M Ulucak, Beştepeler sokak, 
Kadastronun 2 ada 12 parselinde 70 
M2. arsa. 

1g İametpaıa M ankırı Caddesi. Asfalt 
cadde civarın a Bayan Servet evine biti-
şik, kadastror un 13 ada 24 parselinde 
kayıtlı 102 M . rsa. 

91 İsmetpaşa M. Ulucak sokakta, Kadas
tronun 564 ada 2 parselinde ve üzerinde 
Boyacı Mustafa ve Yakub'un fuzuli evleri 

562.-

105.-

306.-

olan 1154 M2. rsa. 2.308.-
559 Sakalar M. Mektep sokak, kadastronun 

233 ada 11 pars 1 nde, 64 sehim itibariyle 
28 sehim arsa (ta namı 112 M2.) 

561 Doğanbey M. S ayi caddesi, Kadastro
nun 157 ada 6 par elinde 64 M2. arsa. 

534 Çankaya mevki İnhisarlar şarap fabri
kası yanında 33 4 M2. bağ. 

535 Cebeci, Balkehr mevkii, prkında öl
dürücil Hacı Hiı eyin, garbinde kalaycı 
İsmail, şimalinde mlgurlu zade Rifat, 
cenubunda Mestçi Ali bağları, ile mu-

294.-

1.280.-

. 
1.184.-

37,20 

112,40 

21.-

61 ,20 

461,60 

58,80 

256.-

236,80 

hat, yarı hisse ba (Tamamı 5555 M2.) 417.- 83,40 
Yukarda mevki ve ne leri yazılı emlak, peşin para ve açık arttırma ile 

satılıktır. İhale, 29-5-193Çı pazartesi günü saat onda Bankamız satış komis· 
y~nu huzur~~da ~apılacakt r. l~teklilerin, o gün depozito akçesi hüviyet 
cuzdanı ve ıkı vesıka fotoğ afı ıle Bankamız Emlak servisine gelmeleri. 

{1774) 11744 

/;;============~========================~ 

Lokanta ve Gazinoların 

nazarı dikkatine 
Fab ikamızın BAŞKURT markalı yerli 
m ulatmuzı görmeden: ÇAT AL, KA
ŞIK ve BIÇAK takımlarını almayınız. 

B itün mallarımız hem kalite itibarile 
Av panınkinden daha yüksek ve hem 
de fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

Ankara satı§ merkezı : Niyazi Kmmman ve Ortağı An af ar-
talar caddesi. No. 93 Tel. 1973 2858 

Et fiatları 
Reisliğinden: 

Et fiyatlarında yapıl n yeni değiıiklikler aşağıda göste
rilmiştir. Sayın halka ılan olunur. (1887) 

Kuzu Eti · 
Koyun Eti 
Da·na Eti 
Sığır Eti (Kemiksiz) 
Sığır Eti (Kemikli) 

Kuruş 

32 
45 
50 
43 
38 

MOZAYİK 

* Marka 

Satışa yeni çıktı. Halis beyaz mer
merdendir. Her hususta piyasadaki 
mozayiklara faiktir. Nümunelerini 
görmeden mozayik almamanız men • 
faatiniz icabıdır. İstenilen numara ve 
tabii renkleri de vardır 

Toptan satış yeri: Hüseyin Orak 
Telefon: 2078 

Perakende satış yeri: Hasan Bal-
dudak Telefon: 1423 1571 

7031 

,... İ stor mütehassısı 
Pencerelerin dışında bulunan 

lSTORların tamir temizleme ve 
yağlama işleri He yenilerinin mon · 
tajları teminatlı olarak yapılır. 

Ankara P. kutusu 443 No. ya mü-
caat edilmesi. 1635 , ________ , 
Yazı - e ap ve teksir. 

makinelerinizi 

Daktilo Kursu tamir bürosuna ta· 
mir ettiriniz. Memurlar Kooperatifi 
üstünde kat 1 Tel: 3714 1707 

~ I lll 1111111111111111111111111111111 il I L. 

- ---- ----Kirahk kat --- Anafartalar caddesinde kain : 
E Memurlar Kooperatifi binasının : 
: geniş ve kullanışlı sekiz oda ve : 
: salonu havi ikinci katı kiralıktır. : 
: Telefon: 1428 1771 : 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Emlak ve Eytam Bankası 
19 Mayıs Gençlik ve Spor bay

ramı münasebetiyle bankamız 

gişelerinin 19 cuma ve 20 cumar
tesi günleri kapalı bulunacağını 
sayın müşterilerimize bildiririz. 

:.... 

Yeni Yakacak Paza.n 

MEŞE KÖMÜRLERİ 
En eyisidir. Tl: 1475 1789 

te"'ı,., r•l••""'•J• men •d•" 
.-e harelı.ehnl~e 9et1Çtt"' verir .. 

Valınııt r 

J. ROUSSEL de satılır.ıf 

ISfAlllBUL . TUnıl M11dını No. 1~ 
1!Nu111ırolu htılo;umuru. 

lste1lnlı, bedava gondırltlr: 

Kiralık dükkônlar 
Ağazade Vakfı Mütevelli

liğinden : 
Koyunpazarındaki ağazade ha

nı yerine yapılan inşaatın ilk 
kısmı bitmi~tir. Bu kısımdaki bi· 
rer, ikşer, üçer ve dörder odalı 

konforlu dairelerle ardiyeli ve 
ardiyesiz on dükkan kiraya veri-
lecektir. 

Birinci müzayide 13. 5. 939 gü
nü yapılmıştır. İkinsici 20. 5. 
939 cumartesi günü saat on 
dörtten on yediye kadar ya -
pılacaktır. Kira bedeleri, mu -
hamfuenlerini bulmazsa 22. 5. 
939 pazartesi gunünden itibarer. 
mayıs nihayetine kadar her gün 
saat on dörtten on yediye kadar 
pazarlıkla isteklilerine verilecek-
tir. Daireler yazıhane ve muaye-

~11111111111111111111111111111111111111~ nehane olarak kullanılmağa el -
: evrişlidir. 1782 = ................. ... Türkiye İş 

=· ----- ---- -B on k o s 1 A s = . Zayi - Ankara emniyet direktörlü-= • • E ğünden aldığım ikamet tezkeremi za-
---
- -: 19 Mayıs Gençlik bayramı mü-: yi ettim. Yenisini alacağamıdan eski-
: nasebetiyle Merke~ ve Yenişe· E nin hükmü yoktur. 
E bir Ajansımız gişelerinin 19 ve E Bulgar tabası 
: 20 Mayıs 1939 cuma ve cumar - : Gence İvan Benef 
: tesi günleri kapalı bulunacağı - : 
E nı sayın müşterilerimize bildiri- E 

1il11111111 

.. . 
. '"!" :_ .. ;_:,. .... ':. 

i .s ~~ .... ::.: .: >' .:\ -~: ·~ 

Ordu hasla bakıcı hemıireler okuluna ait 
bazı izahat ve okula kayll ve kabul ıartları 

M. M. Vekaletinden : 
1 - Hastabakıcı hemşireler yetiştirmek üzere Ankara'da M. M. Veka· 

leti tarafından (Ordu hastabakıcı hemşireler okulu) açılmıştır. 

2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, memur 
olup tekaüdiye alacaklardır. 

3 - Mezun olanlar altı senelik mecburi hizmetlerini ordu hastahanclc• 
rinde yapacaklar, ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bütün sıhhi te· 
şekküller kendilerine açık olacaktır. 

4 - Tahsil müddeti üç sene olup, bu müddet içinde okurlara ayda beı 
lira harçlık verilecek ve iaşe ve ilbasları tamamen Okul'a ait olacaktır. 

5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 17,5 lira asli maaş
dan başlamak üzere maaş alacaklar ve bu mikdar gittikçe çoğalacaktır. Bu 
zaman dahi iaşe, giydirme ve barındırma orduya ait olacaktır. 

6 - Okul, 15 Eylül 1939 da tedrisata başlıyacaktır. 
7 - Okul'a kayıt ve kabul şartları şunlardır: ' 
a - Türkiye cümhuriyeti tebaasından olmak ve türk ırkından bulunmak, 
b - Sıhhati yerinde olmak ve durumu her iklimde vazife görmeğe müsa-

it bulunmak. (bunlar her hangi bir hastahane heyet raporu ile tevsik ettir· 
mek ve evraka bağlamak lazımdır. 

c - Yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yukarı olmamak 
d - Kendisi, ana ve babası iffet ehlinden olmak (bu vaziyet polisçe tev

sik ettirilerek evraka bağlanacaktır .. 
e - En az orta okul tahsilini bitirmiş olmak veya bu derecede tahsil gör

düğünü ispat etmek (tasdikname suretleri musaddak olarak eklenecektir). 
f - Evli veya nişanlı bulunmamak (evvelce evlenip boşananlarla kocası 

ölmüş olanlar kabul edilir.) (Buna ait medeni hali bildirir müsbit evrak 
keza eklenecektir). 

g - Sıhhi sebepler dışında Okulu kendiliğinden terkettiği yahut evlen• 
mek suretiyle veya diğer inzibati sebeplerle okuldan çıkarıldığı yahut altı 
senelik mecburi hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı yahut sıhhi ıe· 
bepler dışında okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirilecek mektep 
masraflarını tamamen ödiyeceğine ve gösterdiği vesikaların tamamen doğ
ru olduğuna dair noterden tasdikli ve kefilli bir taahhüdname vermek. 

8 - Bu evrak sahipleri Okula imtihansız olarak kabul edilecektir. 
9 - Altıncı maddedeki evrakı tamamlıyanlar bunları Ankaradakiler M. 

M. Vekaleti sıhhat işleri dairesine, diğer vilayet merkezlerindekiler Vali• 
tiklerine, kazadakiler kaymakamlıklara takdim edecekler ve bu yol ile M. 
M. Vekaleti sıhhat işleri dairesine yollanacaktır. 

10 - Taliplerin kabul edildikleri ve mektebe hareket etmeleri aynı ma· 
kamlar tarafından kendilerine bildirilecektir. 

11 - Kabul edileceklerin Okulun bulunduğu Ankara'ya kadar sarfede
cekleri yol parası kendilerine ait olacak ve (M. M. Vekaleti sıhhat işleri 

dairesi reisliği) ne hitaben yazacakları dilekçede bunu tasrih edeceklerdir. 
(1869) 11849 
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U L U S - 20. inci yıl. - No: 6389 
İmtiyaz sahibi 

Nurettin Kamil SUNER 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

BU GÜN BU GECE 

Mevsimin en nefis filmi 

Brodvay Kuklası 

Baş rolde : 

Şhirley Temple 
Seanslar: 

14,45 - 16,45 - 18,45 - Gece 21 de 

HALK 
BU GÜN BU GECE 

Türkçe sözlü büyük film 

SEFİLLER 
Baş rollerde : 
Frederik Marş - Rachelle Hudson 
Seanslar : 

14.30 - 16.30 - 18.30 Gece 21 de 

12,15 de Halk matinesi 
ALÇAK.LIK 

BU GÜN BU GECE 

İki büyük film birden 

1 - Sahra Kaçakçıları 

2 - Kar Topu 
Seanslar : " 

14 - 16 - 18 ve gece 21 de 
12 de ucuz hak matinesi 

DİKKAT : 

Geceleri iki film birden gündüzle
ri de her seansta bir film gösterilir 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Baaımevi ANKARA 

Matbaa aıüdilrl1 : Ali Rıza BASKAN 
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Yem Sınemada Varyete numaralarında: 7 kit ilik Fevkalade BALE heyeti ve bu meyanda 
heyecanlı Akrobatik numaralar 


