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Danzig'te hudut 

Milli Şefimiz lnönü dün ilkbahar al yanşlarına şeref vermişlerdir. Yukardaki resimde lnönü'nü ve 
Başvekilimiz doktor Refik Saydarn'ı ipodromda at yarışlarını takip ederken görüyorsunuz. 

Balkan· 
ekonomisi 

Kemal UNAL 

Balkan antantı ekonomik konseyi 
Bükreş'te toplandı ve antant içindeki 
devletlerin istihsal kuvetleriyle, mü -
badele vasıtalarını, münakale sistem -
lerini biribiriyle ahenkli bir hale koy
mağa çalışacağını bildirdi. Romanya 
hariciye nazırı B. Gafenko, konseyin 
açılış nutkunda, Balkan ekonomisini 
şöyle tasvir etmiştir: "Vaktiyle her -
·nr .. h .?.i\.mil}J. 'llterınmi.'iirı.!.kRFY}tl: 

mal ederek ekonomisini merkezi Av -
rupa'ya garbi Avrupa'ya doğru inki -
şaf ettirmek çarelerini tetkik ederdi. 
Bugünkü imtihanlar B a l kan 1 ar 
kelimesine yeni bir siyasi mana ver -
miş ve bu kelimeye sulhun idamesi i -
çin mütesanit ve devamlı bir gayret 
mefhumunu ilave eylemiştir." 

Konsey, ekonomik sahada sarfedile
cek mütesanit ve devamlı gayretin en 
yüksek organıdır. Senelerdenberi de
vam eden mesaisinin bu devrede daha 
verimli olacağına intizar edebiliriz. 

Hatırlardadır ki Balkan antantı son 
ayların çetin hadiseleri içinde sulhu 
korumakla uğraşırken gene Bükreş'te 
imzalanan bir ticari mukavele, en bü • 
yük buhran unsuru sayılmıştı. Esasın
dan sarfınazar bu hadise bize Balkan 
ekonomisinin dünya sulhiyle olan ala
kasını ve bunun Avrupa efkarındaki 
ehemiyetini ispat eder. Konsey, bu ha
tıraların tazeliği içinde, sulhcu mak • 
sadına erişmek için kendinde yüksek 
bir cehd bulacaktır. 

Balkan ekonomik konseyi, yalnız 

antant içindeki devletlerin değil, ta
biatin hepsini bir araya getirdiği Bal· 
kan kıtası devletlerinin yani araların· 
da Bulgaristan da olduğu halde beş 
müstakil devletin müşterek iktısadi 

menfaatlerini ahenkleştirmek dava · 
aındadır, bu ahenkle Avrupa'nın bu 
parçasında tam ve kamil bir sulhun te
min edileceği kanaatini de vuzuhla 
samimiyetle ifade etmiştir. 

Balkan antantı ekonomik konseyi. 
çalışmalarına iştirak eden devletlerin 
her birinin, başka memleketlerJe inki · 
şaf ettirme~e gayret ettiği münase · 
betleri teşviş etmek tasavvurunda ol
madığını da tasrih eylemiştir. Ancak 
konsey, Balkan milletlerinin yıllar · 
danberi biribirlerine hürmet ve itimat 
?östermeleriyle doğan birlik kuvetin· 
den, ekonomik alanda da faydalana · 
rak sulha yalnız politika ile değil iktı
satla da hizmet etmek emelindedir. 

İktisadi münasebetler, devrimizde 
hazan yalnız bir memleketi değil bir 
kıtaya bile hüriyet ve hatta istiklalin
den mahrum bırakacak bir seyir alabi
liyor: kaldı ki bugün bazı devletler, 
iktısadi ihtiyaçlarım, muayyen bir 
komşu muhit içinden tamamlamak zo
runda olduğunu ve o çevredeki istih
sal ve istihlak şartlarını kendi tabiati
ne göre nizamlamak icap eylediğini İ· 
leri sürmektedirler. Serbest mübadele 
aleyhinde, dar ve hatta imtiyazlı mu · 
k:avetelerle bir nevi kapitülasyona gi· 
decek olan bLt tt"mayülü. ör.ıemek mil· 
1i müdafaanın bir unsuru olmıı-ştur 

Balkan antantı, aralarındaki tesa -
nütle dünyanın karışık bir köşesi sa -
yılan yurtlarında, sulh ve emniyeti 
nasıl tesis etmişl.::rse ekonomik gay -

Suriye- Hatay 
hududu ayrıldı 
Hudutlara hudut taılar1 dikildi 

Antakya, 21 a.a. -Hatay'la, Suriye arasındaki hudutları tahdide me
mur komisyon işini bitirmiş, türkçe ve fransızca hazırlanan metinler dün 
akşam türk ve fransız murahhasları tarafından imzalanmıştır. Albay 
Hüsnü'nün başkanlığındaki heyetimiz bu protokolları alarak bu sabah 
Ankara'ya hareket etmişlerdir. 
m~l~:diİ;;dc-taşla; dikilmiş b~l~~~:,k::dı;."~··· -·· ·· - At-: ,1,. ik-

Sovyet - İngiliz görüşmeleri 
müsait şekilde ilerliyor 

Bugün toplanacak Milletler Cemiyeti Konseyi dolayısiyle 

Cenevre'de mühim siyasi 
görüşmeler olacak 

Sovyetler'in Londra büyük 
' elçisi M oiski 

Cenevre, 21 a.a. - Lort Halifaks, 
B. Maiski ve refakatlerindeki zevat. 
bu sabah saat 8 de Cenevreye gelmiş
lerdir. 

Lort Halifaks, hiç bir randevu al
mamıştır. Maamafih, daha bugün, B. 
Maiski ile ilk görüşmesini rapacağı 
muhakkak telakki olunmaktadır. İn
giliz heyeti azaları. lngiliz . Sovyet 
anlaşmasının yakında aktini mümkün 
kılacak bir mahiyet arzetmiş bulunan 
dünkü Paris görüşmderinden mem • 
nundur. Maamafih, Cenevre'de bir 
prensip anlaşmasına varılsa bile, bu
nun kati mahiyet alabilmesi için, 
çarşamba günü Londra'da ingiliz ka
binesi içtimaında tasvip edilmesi la
zımdır. 

Bonne Cenevre,de 
B. Bone, bugün saat 20,40 ta oto· 

mobille buraya gelmiştir. B. Bone, da
ha bu akşam, Aland adalarının yeni • 
den askerileştirilmesi mese·ıesi hak
kında konseydeki Finıandiya ve İs· 
veç mümessilleriyle görüşmüştür. 

(Sonu J üncü sayfada) 

Alman gazetelerine göre 

Mihverin son cıvatası 
bugün yerine takıhyor 

KONT CİANO BERLİN'DE 

Askeri pakt bugün imzalanıyor 

·hadiseleri oldu 
Şarki Prusya ile Danzig a rasında 

• 

Naziler hudut boyunda bir 
gümrük dairesini basldar 
Polonyalılar bunu tahrik 

görüyorlar 

• 

mahiyetinde 
Varşova, 21 a.a. - Pat ajansı bildiriyor: Dün akşam Danzig ı

ile şarki Prusya arasındaki hudutta kain Kalthoa' da bir alman -1 
leh hudut ha~İ&esi cer~.ya~.~~~~~ir .. ~u nokta?a ate~ teati. edildik Dünkü matlar 
ten sonra nazıler leh gumrugunu ıstıla ve tahrıp etmışlerdır. ) 

Saat 20 ye doğru nazil er leh gümrük müfettişlerinin oturduğu 
binanın önünde toplanmışlar ve birkaç el ateş ederek binayı isti
la etmişlerdir. Polonya müfettişleri mukabele etmemişlerdir. Sa. 
at 23 te Danzigli bir polis komiseri polonyalı müfettişleri binayı 
tahliye etmeğe davet etmiş, aksi takdirde mesuliyet kabul etmiye

Milli küme maçlarında Ankara GÜ· 
cü üstün bir oyunla Vofa'yı 3-1 
yenmiştir. Tafsilat 7 inci sayfamız
dadır. İstanbuldaki maçta Galata
saray Fenerbahçeyi 4-3 yenmiştir. 

Tafsilat 8 inci sayfamızdadır. ceğini söylemiştir. 

Polonyalı müfettişler o zaman Si • ı 
monsdorf'a hareket etmişler ve halk 
hücum ederek gümrük binasını tahrip 
etmiştir. 

Danzig,deki leh komiseri Marian Şo
daki, vaka mahalline muavini Perkovs· 
ki ile iki memur göndermiştir. Ayan 
meclisi bunlara bir polis memfiru ter
fik etmek istememiştir. Komiser mua
vini ile iki memur otomobille Kalto -
boaya geldikleri zaman beş kişi şofö -
re taarruz etmiştir. Şoför kendisini 
müdafaa etmek mecburiyetinde kal -
mıştır. Memurlar mütecavizlerden bi
rini öldürmüşlerdir. 

Polonyalıların telsirleri 
• . a, li l a .a . - rcu cıJcıı 1"1nıH ıı~r-

rettiği bir tebliğde ezcümle şöyle deni 
liyor : 

Polonya makamlarının yaptıkları 
tahkikat Halthof tecavüz hadisesinin 
tahrikçi mahiyeti üzerinde hiç bir şüp
he bırakmamaktadır. Bilhassa şurası 

şayanı kayıttır ki hadise mahalline, 
doğrudan doğruya Rayh arazisi dahi -
linde kain Pariemburg mevkiinden gel 
mektedir. 

D.N.B. ye göre tam sükun var 
Berlin, 21 a.a. - D.N.B. Danzig'den 

bildiriyor : 
Polonyalılar, Danzig arazisinde ba -

zı mıntakalarına polonyalı unsurların 
tehlikede bulunduğu hakkında rad -
yo ile haberler ncşretmektedir. 

Danzig polisi, bütün Danzig arazi • 
sinde tam bir sükunun hüküm sürmek
te olduğunu bildirmektedir. 

Danzig' e girmiyecek gazeteler 
Danzig, 21 a.a. - Ilustrowany Kur

yer, Codzienny ve Kurjer Baltüeki 
ismindeki leh gazetelerinin beş ay 
müddetle ve Gazete Gdanska'nın üç 
ay müddetle Danzig·e girmeleri me
nedilmiştir. 

. 
lngi ltere kıralı diyor ki: 

Sulh ve hüriyet 
ikiz kardeş sayılır 

Bunlar biri birinden ayrı yaıayamazlar 

lngiltere kıral ve kıraliçeıi Kanada'ya hareket ettikleri esnada 

Ottava, 21 a.a . - Büyük harpte A vrupa harp sahnelerinde öle 
Kanadalılar için dikili büyük abiden in küşat resminde bir nutu 
söyliyen İngiltere kıralı ezcümle şöyle demiştir: 

Fransız Har_iciye Nazırı diyor ki : 
- Sulh ve hüriyet için ölen altmı 

bin kanadalı askerin tedakarlığı ço 
büyüktür. Bunlar, büyük bir dava i 
çin hayatlarını kurban etmişlerdir: 

Milli seref dahilinde 
,:, 

Sulh ve hüriyet birbirinden ayrılma 
ikiz kardeştir. Bunlardan, herhan 
birisi, ötekisi yanında olmadıkça, u 
zun müddet devam edemez. 

bir sulh istiyoruz 
Fransa herkesle hertürlü gizli 

niyetlerden ari işbirliği istiyor 

İngiltere kıralı ve kıraliç_esi, on i 
ki bin eski muharip ve yetmiş bin s 
yirci önünde Kanada muharipleri a 
nıtının açılma törenine riyaset ettik· 
ten sonra Ottava'dan hareket etmiş 
}erdir. Kendileri Ontario da Kingst 
n'a gitmektedir. 

Yugos lavya 
ve Romanya 

Romen Hariciye Ne zı rr 

Yugoslavya Hariciye 

Nazı rı ile bu luşuyor 
Bükreş, 21 a.a. - Rador ajansı bi 

'_.:.:ii,jl~..-;!".'.. diriyor : 
B. K:at~nko dü.1 aks un Turnnseve 

r!n'e hareket etmi~tir. B Gafenk 
~ burada, Yugoslavya hariciye ııazırı 
... ....lıi Markovic ik görüşecektir. B. Markı 

Sulhçu devletler mümessillerinin toplantısından bir görünüjl. Fran veiçeT·u~a yollueiklet Bdı'erlgtrkatı' 'thaan !~rnu 
H • • N J B ~ s v rın e gem e . rıcıye 

ıız arıcıye azırı Bone, ngiltere aşvekili Çemberleyn, Fran . 71rının bu görüşmel .. ri. dostane h 
sız Başvekili Daladiye ve lngiltere Hariciye Nazırı Lord Hali:c..~u , berlesme mahiyetini haiz bulunaca: 

L Yazısı J üncü sayiadaJ ıtır. 
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Nevyork mektupları 

Sergide cigaralar1mız 
Nevyork (Hususi muhabirimizden) - Sergi hala yerleşme halin

c-!e. Yapılan bütün lehde tahminlere rağmen, sergiye iştirak eden mem
leketlerden yüzde otuzu bile pavyonlarını 30 nisanda a~madılar. Fran
sız pavyonunun bir ay, sovyet, İtalyan pavyonlarının on beş gün sonra 
a~ılabileceği tahmin ediliyor. Bizim iki pavyonumuz da gününde açıldı 
ve mübalağa etmeksizin söyliyebilirim, açılanların bir çoğundan fazla 
beğenildi. 

Dün ve bugün (30 nisan ve 1 mayıs) sergide bilhassa cigaralarımız 
büyük bir rağbet gördü, ve iki günde, Brüksel sergisinde altı ayda sa -
tılan cigaraların beşte biri nispetinde cigara satıldı. Bu böyle blmıyabi
lirdi de. Sergi idaresi sergiye otuz nisanda 1.200.000 kişinin geleceğini 
tahmin ediyordu, havanın müsaadesizliği yüzünden bu tahmin yüzde 
elli yanlış çıktı, sergiye ancak 605,504 kİ§İ gelebildi. İkinci gün bava 
daha kapalı idi, ziyaretci sayısı 152,000 e indi. iki günde kazanılan ne
tice bu rakamlara göredir, serginin normal günlerinde yapılabilecek sa
tışların ancak asgarisi telakki edilebilir. 

Amerikalılar, bilhassa, nevyorklular cigaralarımızı pek beğeniyor
lar. Yalnız bunların hepsinde, türk tütününün lüks eşya gibi çok pahalı 
bir mal olduğu kanaati var. Kimseyi, uzun boylu izahat vermeden, 
yüzde yüz, türk tütünü ile yapılmış yirmi cigaranın (yüzde beş, on 
türk tütünü karıştmlmış yerli cigaralar gibi) 15 cent'e ( 19 kuruş) sa
tılabileceğine inandırmak kabil olmuyor. 

Bunun sergi için tespit edilmiş bir propaganda fiyatı olmasından 
fÜphe ediyorlar. Asıl tiüyük mahzur şudur: 

Cigaralanmız ~ünhasıran sergide satılıyor, tecrübe eden ve beğe
nenlerin alakalan hır defaya ve bir güne inhisar ediyor. Alakadarlara 
sordum, bana §U hazin hikayeyi anlattılar: 

Günün birinde Ankara'ya Amerika'dan bir adam gelmiş, ne yap
mı§ yapmış, tütiinlerimizin Amerika'da satışı işini üzerine almış. Nev
york'ta aradık, böyle bir adam bulamadık, başka şehirlerde bulunabile
ceğini veya teşkilat yaptığını da bize kimse söyliyemedi. 

Salahiyettar makanı acil tedbirler almaz ve Amerika'da tütünleri· 
rnizin mukadderatını, bu Amerika'da olmıyan adamın elinden kurta
ramazsa, 1939 Nevyork dünya sergisinin tütünlerimize temin etmek 
iktıdannda olduğu büyük ihraç imkanı, uzun bir zaman daha açılma
mak üzere kapalı kalacaktır. 

N.H.ATAY 

Teniı müıabakcuına ifti rak edenlerden birkaçı 

Ten is Teşvik 
müsabakaları 

Cumartesi gUnü başlıy n ve dUn de 
81leye kadar devam eder. Ankara Te
niı teıvik mliaabakaların n iki gün -
lUk neticelerini apğıya ) ıyoruz. E
velce de kaydettiğimiz g b bu müsa· 
bakaların dömi final ve f nal müsaba
kalarına ielecek hafta de am edile • 
cektir. 

T elı erlıekler 

Bn. T ürkan'ın güzel bir 
karıJayııı 

ULUS 22. 5 - 1939 

Kilis'te Musiki bahisleri : 
Dağ Alayına sancak Musikide tenkid 

Edirne mebusu 

Seref Aykut' un 

cenaze töreni . 
Edirne, 21 a.a. - Edirne mebusu 

Şeref Aykut'un cenazesi bugün mera
ıimle kaldırılmıştır. 

Tören'de başta general Kazım Di
rik, başmüşavir, vali, kumandan, bele
diye reis vekili, Edirne mebusları ol
duğu halde halk, mektepliler, polis 
ve asker hazır bulunmuş ve cenaze 
Ayşekadın rncvkiinden alınarak Es· 
kicamide namazı kılındıktan sonra 
Kiyik mezarlığında hazırlanmış olan 
makberesine tevdi olunmuştur. 

verme töreni 
Kilis, 21 a.a. - Orgeneral İzzettin 

Çaltılar 14 ilncU dağ alayına sancak 
vermek üzere Kiliıe gelmiı ve kayma 
kam muhtelif tetekküller müeaaeıele -
ri ile on binlerce halk tarafından çoş
kun tezahüratla karşılanmıştır. İzzet
tin Çalışlar saat 17 de bilumum me
murin ve mektepliler ve halkın huzu
riyle yapılan merasimde kahraman a· 
layımıza milletin en kıymetli armağa
nı olan yüce ve ıerefli sancak dağ ala
yına verilmittir. Bu güzel hadise Ki
lisimiz ıenelerdenberi görmediği bir 
bayram günü yaıamasına vesile olmuı 

Her hangi bir musiki eseri hakkında 
bir fikir beyan ederken, çoğumuz, öy
le pek fazla düşünmek ihtiyacını his
setmez ve ideta ulu orta bir şey söy -
leyiveririz. İlk defa iştilen ciddi bir 
musiki parçası hakkında ise kati fikir 
beyan eyliyecek değil amatör hatta 
profesyonel bir musikişinas bile mev
cut değildir. İkmali günler, haftalar 
hatta belki de aylar sürmüş olan bir e
ıeri derhal kavrayıp onun hakkında 

kati hüküm vermek esasen doğru de -
ğildir. 

telenmiş bir musiki eserinin iyi veya 
kötü olduğu hakkında kanaatini izhar 
edebilir. Bunun haricinde ancak eae -
rin hoşa gidip gitmediği beyan edile
bilir ki bu da bam başka bir keyfiyet
tir. 

Auber'le Felicien David, Berlioz ve 
Wagner'in eserlerinden bir şey anla· 
mazlardı. Zaten, Berlioz' la Wagner de 
biribirini anlamazdı; çünkü, hepai bq
ka bir şiveye aykırı lehçeye malik • 
tiler. 

Burada bir itiraz varit ola\lillr. Me
sela, denilebilir ki: musiki, dinll)'ld· 
ler içindir, dinleyenler bir fCY anla • 
mazlaraa o musiki neye yarar? 

Tören esnasında ıöz alan general 
Kazım Dirik kısa bir nutukla merhu
mun hizmet ve meziyetlerinden bah
setmiş ve sözlerini türk milleti sağ 
olsun diyerek bitirmigtir. 

tur. 
Sayın orgeneralimiz bu akşam bele

diye tarafından halkevi salonunda ıe· 
refine verilen elli kitilik ziyafette bu 
lunmuılardır. 

Vakıa, gazetelerde yazı yazmak 
mecburiyetinde olan musiki rnünek -
kitlerinin eski eserler hakkında oldu • 
ğu kadar yeni eserler hakkında da fi • 
kir yürüttükleri vakidir. Fakat emin 
olunuz ki onlar, anladıklarından değil, 
bir nevi mesleki mecburiyet tahtında 
bunu yapar ve böyle yaptıklarından 

dolayı da ıstırap duyarlar. Çünkü bu 
adamlar eseri ikinci bir defa dinleyip 
onu nispeten daha iyi hazmettikten 
sonra yazılarını yazmak isteseler kara 
bir cehalet damgasının alınlarına ya -
pışacağını bilirler. Bu yüzden, musiki 
muharrirlerinden bazılarının sonradan 
ilk hükümlerini cerh ve tashih ettikle
ri, diğer bazılarının ise evelki yanlış 
hükümlerinde beyhude israra çalıştık
ları ekseriyetle vakidir. 

General Kizım Dirikt'en sonra söz 
alan muallim İhsan da bütün hayatı 
müddetince tükenmez bir heyecan ve 
imanla memlekete hizmet eden büyük 
ölünün hatıralarını gençlik adına 
saygı ile anmıştır. 

Edirne'de spor 
faaliyeti 

Kocasına tabanca 
çeken kadın 

Koca11 dava<1 olmadığım 
söyleyince berael elli 

Burgaz adasındaki sanatoryomda 
çalışan hastabakıcı Vasfiye evelki 
gün, hastanede aşçılık yapan kocası 
HUsnUyü, hastabakıcı Semiha ile bir
likte kabinede yakalamıştır. 
Kocasını dehşetli surette kıskanan 

Vasfiye, bu hiddetle aşağıdaki oda
dan Hüsnünün tabancasını almış, ken 
di odasına girerek kapıyı kilitlemiş -
tir. 

Bu vaziyet karşısında Hüsnü ban
yo tarafındaki kapıdan odaya girmiş 
ve karısının elindeki silahı almak is
temiştir. Lakin tabanca birdenbire 
pathyarak Hüsnünün elini yaralamış 
tir. 

Bundan sonra Vasfiye kocası Hüs
nü ile hastabakıcı Semihaya silah 
çekmek ve ölümle tehdit suçundan 
cürmümeşhut asliye birinci ceza malı 
kemeıine verilmiştir. 

V11~ö'laıWPSMsP1.~!L.n~.lijcunu u 

ğildim. Fikrim başka .idi:. Fak~t Hils
nü arka kapıdan gelıp onledı.,, de. 
rniştir. 

Hüsnü ile hastabakıcı Semiha da 
Vasfiyeden davacı olmadıklarını söy
lemişlerdir. Mahkeme, Vasfiyenin 
beraetine karar vermiştir. 

Saray müzaseindeki kitaplar 
Topkapı saray müzesinde ~~luı~an 

bazı eserlerin Ayasofya muzesıne 

nakledilerek Ayasofya müzesinin Bi
zans ve Osmanlı eserlerini ihtiva e -
deceği yazılmıştı. Diğer tar~ft~n 
Topkapı müzesinde bulunan büyuk 
kütüpanenin de muhtelif kütüpanele
re dağıtılması Maarif V ekileti tara
fından istenmektedir. 

Saray müzesinde kapalı bir şekil
de çürüyüp giden ve içlerinde çok 
kıymetli eserler bulunan bu kütüpa· 
nenin ilimle ufraşanların tetebbuuna 
arzedilmesi şayanı takdir bir hareket
tir. 

Samsun' da maçlar 
Samsun, 21 a.a. - Kayseri Sümer 

sporla Samsun İdman Yurdu maçı 
3-1 Sarnsun'un galibiyeti ile neticelen 
miştir. 

Edirne, 21 a.a. - Edirne bugün çok 
canlı ve heyecanlı gençlik ve spor ha
reketleri ıeyretti. Bu aabah otobüsler
le Kırklarelinden gelen orta okul fut· 
bol takımı Edirne orta okul takımiy
le İıtanbul'dan gelen sanatlar okulu 
takımı Edirne sanatlar mektebi takı
miyle karşılaştı ve çok heyecanlı ge
çen maçlar 1-0 ve 2-0 Edirne orta o
kul ve Edirne sanatlar okulu lehine 
neticelendi. Maçlarda üç binden faz
la seyirci hazır bulundu. Her iki mi
safir takım da mekteplerde konui:
lanmıştır. Yarın da İstanbul'a gelmiş 
olan Ankara atletleri bekleniyor. Ya
rın Edirne atletleriyle karşılaşacak -
lardır. 

Demirsporlu 
atletler Edirne' de 

Ankarahlar yaphklan 
müsabakalarda bütün 

Faust operasının ilk temsilini mü • 
teakip yazı yazan zamanın meşhur 

münekkitlerinden biri bütün opera • 
dan yalnız valsiyle askerler korosu • 
nun baki kalacağını ve üst tarafının u
nutulup gideceğini iddia etmişti. Bir 
diğeri ise koca Tannhauser operasının 
yalnız marşı ile yıldız romansını be • 
ğenebilmişti. Bu gibi hatalı mütalea • 
lara her gün tesadüf etmek mümkün
dür. Bu da münekkit geçinenler de da· 
hil olduğu halde hemen hemen herke
sin hüküm vermekte çok acele etme • 
sinden ileri gelir. 

Filvaki, bir eser hakkında hüküm 
vermeden evci insan onu iyice anla • 
dığına emin olmalıdır. Şayet, insanın 
anlamadığı karanlık pasajlar mevcut 
ise, anlayışı fazla diğer bir kimsenin 
oralarda umulmadık güzellikler bula
bileceği hatırdan çıkarılmamalıdır. 
Her hangi bir eser hakkında mütalea 

birincilikleri kazandllar yürütülürken onun alelade olduğu, .fa· 
. t lan şahsiyetin vaziyet ve karakterıne 

Edırne, 21 (Telefonla) - stanbul- b 
1 

d .. f na armonize 
.. h" 1 . -:; .... ı.. .. ı.. .. J .. r•- .. uygun u unma ıgı, e 

~ U.i..~!!'.~l,ç~.""~ dilebilir. 'Zatpi;bu da mcV:ii!banıl·eser 
mir~p~ra ~en.s .. ~p 6 sporcu k~ptanl~rı iyice anlaşıldıktan yahut ~?laşı!d~ğı 
Nurının reıslıgı altında bugun Edır- sanıldıktan sonra mümkündur. Lakın, 
neye geldiler. . . falan parça kötüdür çünkü ben bir.~ey 
Demirıporlu ve Edır~elı a~letler anlamadım, yahut on para etmez çun -

bugün çok zevkle seyredılen musaba- kü ne dernek istediği anlaşılmıyor, tar
kalar yaptılar. Birincilikleri hep ~n- zındaki fikirlerin ortaya atılması bey
karalılar kazandılar. Stadyomda epıce hude ve gülünçtür. . . 
kalabalık vardı. Kaldı ki, bir eserin güzel olabılmesı 

Teknik neti~e~er .şudur . : için mutlaka herkes tarafından anla -
100 metre: bırıncı, Şevkı (Ankra), şılması icap etmez. . . 

ikinci, İsmail (Edirne). Farzedelim ki, bir salona gırdım ve 
200 Metre: birinci, Nuri (Ankara). orada bir adam almanca konferans ve-
1500 metre: birinci, Adnan (Anka- riyor. Hazırun büyük bir. merak ve a-

ra); ikinci, Cevdet (Edirne). laka ile hatibi takip edıyo.rlar, Ben, 
Yüksek atlama: birinci, Ömer (An- var kuvet ve dikkatimle dinlıyorum ve 

kara); ikinci, İsmail (Edirne). bir şey anlamıyorum. Şu halde, bil.tün 
Cirit atma: birinci, Mustafa (An - orada hazır bulunanların aldand~~~n~ 

kara); ikinci, Bekir (Edirne. ve konferansın bir ıeye benzemedı~~nı 
3000 metre: birinci, Mustafa (An - iddia etmem mi lazımdır? Hayır. Çun-

kara); ikinci Hasan (Edirne). kü kabahat bende: almanca bilmiyo • 
O ç ve tek adım atlama: birinci, Ö • rum 

mer (Ankara); ikinci, İsmail Edir - G~ne farzedelim ki, hatip için büyük 
) bı·r betbahtlık eseri olarak salonda bu.· ne. d h 
400 metre: birinci, Nuri (Ankara); lunanlardan bir kişiden maa a ıç 

ikinci, Cemal (Edirne). kimse almanca bilmiyor. Bu takdirde, 
Balkan bayrak yarışı: birinci, De - konferansın iyi veya kötü olduğ!-1 hak

mirapor takımı; ikinci, Edirne takı • kında fikir yürütmek o bir kişiden ma-
mı. ada hiç kimseye düşmez sanırım. 

Demirspor atletizm takımı burada Musikide de ay?e.n böyled~r .• Ancak, 
çok iyi intiba bırakmış ve takdir edil· her hangi bir musıkı tarzını ıyıce haz
miıtir. metmit olan kimsedir ki o tarzda bes-

Ala. Lakin, unutmamalıdır Jd ytlk· 
sek sanat tezahürleri her hangi bir•
hada kafi miktarda terbiye ve tahail 
sonunda o sahada ortaya atılan nerle
ri anlıyacak ve ondan zevk du,acak 
raddeye gelmit münevver kiımelere 
hitap eder. Ciddi ve yüksek mulild va
disinde bu mütalea aynen ve lanetle 
varittir. Geri kalan halk için iae kolay 
anlatılan musiki tezahürleri m..,.:at • 
tur. Filvaki, operet ve kafekonaer mu· 
sikisi bunları doyurmağa kafidir. Yu
karda saydığımız prtlara malik ba • 
lunmıyan halkın ciddi konserlerle o • 
peralara beyhude yere devam etmeli • 
ne her ne kadar mani olunamana da 
onlardan, hiç olmazsa bu eserler hak • 
kında ulu orta hükümler vermekten 
içtinap etmelerini rica etmek çok ,e • 
rinde olur sanırım. 

Sadi KARSEL 

İstanbul valisi Ankara'ya 
geliyor 

İstnnLul. 21 (Telefonla) - Vali ve 
Bel::cliye n:ısi Doktor Lutfi Kırd.lr 

yarın akşamki trenle Ankaraya ıfde
cektir. Vali 939 bütçesi etrafında yUk 
sek makamlarla görüıecektir. 

Bilet yüzünden üç gün hapiı 
İstP-bul, 21 (Telefonla) - Mehmet 

adında biri Türbede biletçi Alrifin 
çalıştığı Fatih - Harbiye tramvayına 

binmiş, 3 kuru§ 10 paralık bir bilet al· 
mıştır. Tramvay Sultanahmede ıeldi • 
gi zaman Mehmet inmek istememif 
biletçi Akif te bir bilet daha üma 
lazım geldiğini ıöylemiştir. 

Bunun üzerine ltehmet, biletçiye . 
küfür etın.if! :.Jl:~a~k~al~a~n!o!!af.ra~kL:A!~!llll•Jllııı..ı...J 
verilmiştir. Mahkeme Mehmedi 3 güı\ 
hapis, 3 lira para ceı.ası ve 100 kanat 
da mahkeme masrafı ödemeğe mü • 
kfun etmiştir. 

Eminönü Halkevinin komerl 
İstanbul, 21 (Telefonla) - Emln6" 

nü hakevi tertip ettiği aylık komer • 
ler Mayıs ayına ait olan konserini e- • 
velki akşam konferans salonunda btl
yük bir dinleyici kütlesi karşıeında 

verrni,Ştir. 
Evin orkestrası muhtelif parçalar 

çalmış ve konservatuvar talebesinden 
Bayan Sabahat Akyol da Bolfun. la· 
bert'in bazı şaheserlerini Cemal Retl· 
din "Akkoyun Meler Gelir.,, şarla11m 
okumuştur. Bayan Sabahat Akyolun 
konseri büyük alkışlarla karşılanmıı • 
tır. 

Mesut bir doğum 
Birinci okul direktörü bay Feridun 

Dündar'ın dün sabah bir erkek çocu • 
ğu dünyaya gelmiştir. 

Yavruya uzun ve sıhatli ömürler dl· 
ler, annesi ve babasını tebrik ederis. 

Ahmet Tandoğan Gali e 6 • O, 6-0 
galip, Mithat Ahmede 6 1, 6 • 3 ga
lip, Hüseyin Cevdete 6 - 2 6 - 3 galip, 
1. Nişli Alaettine 6 - 2, 6 • O galip, Or
han Takiye 6 - O, 6 - O g 1 p, Oberle 
!nete 6 • 3, 6 - 3 galip, Ce il A. Çu
naya hükmen galip, Derv Muhtara 
6 - O, 6 -3 galip, Kerim T aya 6 - O, 
6-4 galip, Alaattin Taluy mihe 6-3, 
6 - 1, galip, A. Tandoğan M thata 6-3. 
4 - 6, 6 - 4 galip, Orhan 1. şliye 6-1, 
6 • l galip Orhan Hüseyi e 6 - 1, 6-31 

galip, Oberle Cemile 6 - O • 1 gal~p. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~~~ll~~:ıı~ıııı~~ll 
Oberle Dervişe 6 - 2, S • 7 • 1 galıp, 1 aonra sazetelerde ıçkı nın gu-
Alaettin Kerime 6 - 2, 6 - 4 galip. Radyoda duyğulu nün mevzuu olmağa baıladığı bir 

11rada bu kazaya ne dersiniz? Tek kadınlar b" k ~ 
lr Onser Eğer Şair Eıref sag olaaydı, ~ayan Adalet Bayan R edele hük • 

men ıalip, Bayan Toser Bayan Mela
hate 6 - 4, 6 - 2 galip. 

Çilt erkekler 

Riedcl A. Tandoğan - Or an ve Ga· 
Jibe 6 - l, 6 - l galip, Cev et ve Se· 
mih - Muhtar ve Hüseyin 6 - 3, 2-6, 
8 - 6 galip, Celal ve Salim ve Semihe 
l - 6, 6 - 4, 6 - 4 galip, Ke ım ve Me. 
Couwman 1. Nişli ve Tal ya 7 - 9, 
6 - 3. 6 - 4 galip, Alaettin " Derviş • 
Mithat ve İzzete 9 - 11, 6 4, 7 - S ia· 
lip. 

Muhtelit 

Bayan Türkıin ve Orha - Bayan 
Toser ve A. Tandoğana 6 -4 6 - 2 ga· 
lip. Bayan Oberle ve Obe le - Mela
hat ve Mithata 6 - 4, 8 - 6 galip, Jüli· 
de ve Alaettin • Adalet e Kerime 
6 - 3, 6 - 3 galip. 

Caar• 
X Arzuhal Encümeni bugiin saat 10 

da toplanacaktır. 
X Divanı Muhaıebat Encümeni bu

giln aaat 10 da toplanacaktır. 

19 mayıs cuma günü akıamı 
radyoda B. Cevdet Kerim lnceda
yı'nın kudretli ve B. Ihsan Sungu'· 
nun veciz hitabeleri arasmdaki a
laturka konseri dinlerken bir nok
taya dikkat ettiniz mi? 

Bu alaturka konserde saza refa
katla bir ağızdan okunan ıarkı ve 
türkülerden hemen hepsi ebedi 
ıefin huıuıi mecliılerinde dinle
meyi ıık sık arzu buyurduğu hava
lardı. 

Büyük türk evladmm, 20 aene 
önce Samıun'a ilk ayak bastığı gÜ· 
nün yıldönümünde böyle hiıli ve 
duyııulu bir konıer programı ha • 
zırlayan radyomuzu tebrike ta • 
yan sörürüz. 

Zaler geçidi ve ateı ! 

Uzun zamandanberi ha oldu. 
ha oluyor, ha olacak! Diye bekli
yedurduğumuz Madrid zafer ge • 
çidinin evelki gece, gece yan• 
baıladıtmı bildiren bir telsraf, o 
eanada tehirin bütün tepelerinde 
atet yakıl.._. da kaydediyordu. 

iki senedenberi her tarafı alet
ler içinde yanan bir memlekette 
yapılan zafer geçidinde bence te• 
pelere yeniden alet yakacak yer· 
de yanan aletleri aöndüraelerdi, 
daha İyi olmaz mı idi? 

ihya edilen bir mı1rGğ/ 

Mizah sazetelerinde yeniden 
rafbet sörmeie bathyan bir mo
da var: reıim ve karikatürle eaki 
ıiirleri taıvir etmek modaıı. 

Fakat eıki tiirleri böylece di
riltmekte mizah mecmualan yal
nız kalmıyor. 

lıtanbul 'da Şirketihayriye'nin 
Cökıu'da bir plaj vücuda setir
mekte oldufunu ve yahut setirdi
ğini bilirsiniz. Buraya gidip ge
lenlere banyo, yolculuk, öile ve 
aktam yemekleri de dahil olmak 
üzere 95 kanıtluk biletler verile
cekmif. 

O halde anhyorıunuz ya, Şir
ketihayriye ı 

Gidelim Göksuya bir Slemi ab eyliyelim. 

mısrağını ihya ediyor. 

Bakalım, Haliç vapur §irketi 

de : 
Gidelim servi revanım yürü Sidabada. 

mıarağını ne zaman 
cek ? 

Bir şehidi bade! 

ihya ede· 

Adana'nın (Hacıaofu) mahal
lesinde (Eyüp) çavuı İsminde bir 
adam - bu adamın oturduğu 

semtin ve kendiıinin iımine, bir 

de yaptığı ite bakınız - on kilo 

ıarabı birden içmiı, bunun neti

ceıinde kalbi durarak ölmüttür. 

Kamutay toplantılarından bi

riıinde seçen bir müzakereden 

Hacıaofu mahallesinde on kilo 
ıarap içerek ölen Eyüp çavuı İ· 
çin, her halde, içinde bir fChldi 
bad• terkibi bulunan bir kıta ya· 
zardı! 

Avrupa kadınlarına hitap! 

Bayan Ruzvelt, harue mani ol
maları için bütün Avrupa kadm
larına hitap eden bir makale yaz
mış. 

Makaleyi okumadım. Acaba i
çinde ıu temenniler de var mıy
dı? 

"Erkeklerinizin ortalığı kana 
boyamaaına mani olunuz: 
dudaklarınızı boyamanız 

dir. 

sizin 
kafi-

Erkek diplomatların biribirine 
külah etmesine mani olunuz: bu 
huıuıta aizin yeni moda şapkala
rınız ihtiyacı tatmin edebilir. 

Barut yerine pudra, silah ye
rine ıivri tırnak modaamı tamim 
ediniz. 

v .•. v.s." 

Dün bazı yerler efaydab 

yağmurlar yağdı 
Dün şehrimizde hava öğleden evet 

açık, sonraları bulutlu geçmiş, rib • 
gar cenubu garbiden 3 metre hızla _. 
miştir. Günün en yüksek ısısı 32 dere
cedir. Yurtta hava: Karadeniz balp -
leriyle Ege bölgelerinde açık, dolu 
Anadoluda çok bulutlu, Kocaeli böl • 
gesinde bulutlu ve mevzii orajlı, di -
ğer bölgelerde umumiyetle bulutlu 
geçmiştir. 

24 saat içinde yurdun doğu bölıe · 
teriyle Karadeniz kıyılarına düttn 
faydalı yağmurların metre mürabbaı
na bıraktıkları su miktarları Kara ve 
Şarkışla'da 12, Amasya0 da 11, Erzia • 
can ve Ardahan'da 10, Erzurum ve 
Sarıkamış'ta 9, Turhal"da 6, Toaya'da 
4, Kayseri, Tokat ve Şibinkarahilu'
da 3, Çubuk'ta 3 kilogramdır. 

Rüzgarlar bütün bölgelerde garp i• 
tikametinden saniyede en çok ıs~ 
re kadar hızla esmiştir. 

En yüksek ısılar İzmir ve AntalJ&'· 
da 29, Diyarbakır ve Konya'da 30, 4-
dana ve Bursa'da 30 derecedir. 
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f DIŞ POLiTiKA 
~ ....... ._ ....................... .. 
''Biz size ne yaptık?,, 

J.\lnıan propaganda nazırı Dr. 
Cöbels, bir Berlin gazetesine Ya%· 
dığı ınakalede Almanya'nın dava
&ıru bir defa daha müdafaa etme
ie çalı§lllaktadır. Göbels'in bu ma
kalesinde dikkate layık olan iki 
llokta vardır: 

l - GöbCls, alman efkan umu
lbiyesini ıteskin etmeğe çalışıyor. 
'rtpkı Torino nutku ile Musolini 
İtalyan efkarJwnumiyes.ini teskin et
IWleğe çalıştığı .gibi. 

Filhakika her iki memleket hal
lunın derin bir endişe içinde bulun
duğu anlaşılmaktadır. Almanya, 
1917 senesini andıran bir harp e
konomisi ıŞartJarı içinde ayşamakta
dır. Göbels son yazısında bu vaziye
ti, "az tereyağı ve az kebap yedik 
\>e bu auretle hudutlarımızı tahkim 
ettik", sözleriyle izah etme~e çahş· 
lnaktadır. ltalya'da geçen hafta
danberi kahve içilmesi menedilmiş
tir. Her iki otoriter devletin mukad· 
deratım idare edenler, bu vaziye
tin mesuliyetini demokrat devlet
lere yükletmeğe çalışmaktadırlar. 
Günün parolası, kendilerini sulh ta· 
raharı, demokrat devletleri de harp 
taraftarı göstermektir. Bunun için· 
dir ki Göbels de Musolini'nin Tori
llo'da ııöylediği sözleri aynen tekrar' 
ederek demi,tir ki : 

"Bizim fikrimizce Avrupa'da 
harbi istilzam edecek hiç bir mese
le mevcut değildir.,, 

2 - Göbe1s'in yazısı, a.lınan hal
kı kadar ve belki de ondan ziyade 
dünya efkarı umumiyesine hita-p 
etmektedir. Bu da nazi ve faıist 
devlet ıadamlarJDın, bilhassa Ruz
velt tarafmdan yapılan lC4ebbüs
ten ııonra dünya efkarnmıumiyw -
hin Alınanya ve ltalya aleyhine 
dönmekte olduğunu anlamıya baı
ladıklarını göstermektedir. Haki
katte dönüm noktaaı, Çekistan'm il· 
hakı hadisesidir. Bu tarihe kadar 
Almanya'nın silahlanması, beynel -
ınilel münasebetler a.ahasmda mii -
savat davasının halli ,e1dinde telak
ki edilmişti. Avusturya'nın ve ıııüdet 
ınmtakasınnı ilhakı, milli birliie 
doğnı adım manasına almmı~tt. F11.
kat Çekistan'ın ilhakı ve bunu ta
kip eden ltalya'nm A.rnavut1uk te
cavüzü, otoriter dev1etlerin nu.kaat 
lit& urree&W:ı.·u.. ~Yf}rjk}cu a. 
zarfmda Almanya'nm ve İlalya'nın 
mukadderatını idare edenler .pek 
arogan olmu~lardı. ltalya, Balkaıı 
antantının tensiki lüzumundan ıbah
setmeğe baıladı. Alman hayat ••
hasının geniş hudutları da tebellür 
ettirildi. 

Diktatörlerin talihi bundan «>li
ra sukut etmeğe baılıyor. Demokrat 
devletler tarafından yapılan. bir 
hamle otoriter devletleri derhal te· 
dafüi bir vaziyete dütürmü~tür. Ge
rek Musolini'nin nutku ve gerek 
Cöbels'in yazuı tedafüi vaııiyete 
dü§mÜ§ bir cephenin kullandığı li
sandır. Vaktiyle arslan gibi kükri
yen ses bu defa dünyadan §U sual 
soruyor : 

- Biz aiı:e ne yaptık ? 

Bu sualin cevabı her memlekete 
göre değişir. Bir defa Çekistan ve 
Arnavutluk hayatta değillerdir ki 
cevap verebilsinler. Avusturya ve 
Habeşistan da keza. YugosJavya'
nm dili tutulmuştur. Romanya ve 
Yunanistan ölümden lngiltere'nin 
ve Fransa'nnı müdahaleleriyle kur-
tulmuflardır. Polonya hala ölümle 
tehdit edilmektedir. "Arnavutluk'a 
basarak §Arka doğru aıçnyai:&ğız 
diyenler, bunu, dünya efkarıumu -
nıiyesini teskin etmek için mi söyle
diler? Alman iktısadi sistemine il · 
hak edilecek olan memleketler han· 
gileridir? 

Fakat propaganda nazırının 
"teselli" sözleri de vardır: bütün 
bunları sulh yolu ile yapacağız, di
Yor. Esasen Bohemya ve Moravya'· 
nın Almanya tarafından ilhakı da 
sulh hareketi olarak izah edilmek -
tedir. Bu sulh ve sükün sözlerinin 

arkuında sinsi bir mana vardır. 
Göbels, sulh ile gayemize varacağız 
dediği zaman, beynelmilel sulhu de

ğil, ölümün derin ve ebedi şükUııu
nu murat etmek istiyor. Çekoslo
vakya'nın ve Arnavutluk'un ka
vuştukları sükun gibi ••• 

Fakat muhterem propaganda 
nazın bilmelidir ki bunlar bütün 
Avrupa'yt ve dünyayı harbe sürük
lemek•izin bir defa daha tekrar e -
dilemez. Ve böyle bir aulha mani ol
rnak içindir ki hakiki sulh taraftar
lan bugün toplanmıt bulunuyorlar. 

A .Ş .ESMER 

Gen~lerbirliği - Güneıma~ı 
Dün 19 Mayıs stadyomunda Gençler 

birliği - Güneş takımları arasında ya -
pılması mukarrer maça Güneş takımı 
gelmediğinden Gençlerbirliği hükmen 
ıtalip sayılmıştır. 

D .0 N y ::A · _·· H A. B E R LE, R 1.: 
. , . . . . • . . 

....... ı • • 

Alman gazeteleri ne göre 

Mihverin son cıvatası 
bugün yerine takılıyor 

KONT CİANO BERLİN'DE 

Askeri paki bugün imzalanıyor 
Eerlin, 21 a.a. - Kont Ciano ve refakatindeki zevatı hamil ~u

lunan hususi tren saat 11 de buraya gelmiş ve istasyonda meraSlm
le karşılanmıştır. 

Filistin için 
----~----~----~------

Mısır' ı n İngiltereye 
yaptığı müracaat 
Kahire, 21 a.a. - Haber alındığına 

göre Mısır hükümeti Londra'ya. İn -
giltere'nin Filistin hakkında takip et
tiği siyaset karşısında Suudi arabis -
tan ile Irak ve Mısır'ın ittihaz ettik -
leri hattı hareketi bildiren bir nota 
göndermiştir. 

Filistin meselesinin halli için Lon
dra konferansı ile Kahire müzakere · 
Ierine iştirak etmiş olan bu üç devlet 
İngiltere tarafından takip edilen si · 
yasetin arapların emellerini tabak -
kuk ettirmediği kanaatinde bulunmak 
tadır. Binaenaleyh arap devletleri Fi
listin araplarını İngiliz projesini ka • 
bule davet etmekten içtinap edecek -
lerdir. 

B. Hitler, bugün öğleden sonra Kont ı-

Cianoyu kabul etmiş ve kendisiyle B. s ı• •ı • . •• •• ı • 
FonRi~?entro~.~~ha.~ır.~lduğuhalde, ovyet - ngı iZ goruşme erı 
uzun muddet goruşmuştur. 

Mihverin son civatası • 
müsaıt şekilde ile?91İyor Berlin, 21 a.a. - Kont Ciano'nun mu 

vasalatı münasebetiyle gazeteler, yeni 
den alman - İtalyan dostluğu ve mih
verin yenilmez olan kuvetini meth ve 
sena etmekte, Duçe iJe Führer'in is -
tihkamlara yapmış olduğu ziyaretler 
esnasındaki hususa ta işaret ederek şöy 
le demektedirler : 

Bugün toplanacak Milletler Cemiyeti Kon!eyi do!ay1Siyle 

İtalyan ve alman orduları, mevcut -
lan~ teknikleri dolayısiyle, aynı fik
ı-i ta_şıyan ve sıkı bir temas halinde ça
lışan generallerin kumandası altında 

Cenevre'de mühim siyasi 
görüşmeler olacak 

b~lunmala._rı .itibariyle dünyanın en bü- (Ba~ı ı ıncı sayl~da) . 1 de, bu gör.üşmeler ka.t'i deği~se bile 
yuk ıkuvetıdır. Paris, 21 a.a. _ Havas aJa.nsı bıl- ı çok faal hır safhaya gırecektır. 

Lokal an Zeiger, diyor ki diriyor Lort Halifaks, Londra'ya döndüğü 
"Pazartesi itti.fakı, ~vrupa'da _top - Di lomatik mahfillerdeki ketumi- zaman bu görüşmeler hakkında, çar-

lanm1ş harp tehlıkelerıne karşı hır ba- p ~ d" t 1 şamba günü yapılacak toplantıda, ka-'k la R B r 'h - . yete ragmen, un gece op anan umu 
rı at o n oma. er ın mı verının • . 'b M k ·ıe tlmakta o- bineye iEahat verecek, kabinc.-dc pek 
son civatasını yerleştirecektir. ı mı ıntı a, os ova ı yap muhtemel olarak kati vaziyetini ala

Berliner Boersen Zeitung, demokra- lan görüşmeler neticesi hakkında ol· 
1 C caktır. sileri italyan • alman zırhına liücum ı dukça nikbindir. B.u görüşme ere, e- . 

k C Dün öğleden sonra yapılan göriış-etmck istiyen arılara benzetiyor. nevrede devam edılete ve enevre-
1 

h 

Fransız Hariciye Nazırı diyor ki : 

Mi lı corof ela ilindo 
.> 

bir sulh istiyoruz 
Fransa 

niyetlerden 
heı kesle hertürlü gizli 

ari işbirliği istiyor 
Arachon, 21 a.a. - Muharipler birliği kongresinde B. Bonne, 

bugün büyük bir siyasi nutuk söylen;ıiştir. 
B. Bonne, evela B. Daladiye'nin büyük meziyetlerini tebarüz et

tinnit ve demiştir ki: 

B. Daladiye, üç aydanberi, hissedi -
len güç şerait içinde vatanın mukad -
deratıru idare etmektedir. Fransız va
tanı, B. Daladiyenin sayesinde, bugün 
bütün dünyayı hayret içinde bıraktı -
ran bir kalkınma yapmış bulunmakta -
dır. 

B. Bonne, bundan sonra sözünü, umu 
mi sulh siyasetine intikal ettirmiş ve 
şöyle demiştir : 

Fransa, bugün, harbe karşı, 1914 se
nesindekinden daha az nefretle müte -
hassis değildir. Fakat, Fransa, bugün 
de, lüzumu takdirinde, 1914 dekinden 
daha az cesaret ve azim sarf edecek 
ve oğullarından daha az fedakarlık bu
lacak değildir. 1914 de olduğu gibi, 
bugün i&tediğiniz, milli şeref dahilin -
de sulhtur. 

B. Bone, bundan sonra, kollektif em 
niyet bahsinde ümidlerin anası! kırıl -

sulh içinde halledileceğine kanidir. 
Fakat Fransa'nm katiyen arzu etme -
diği bir şey varsa, o da bütün miJlet -
lerde gittikçe daha fazla olarak yarın 
için endişeler doğuran cebir ve kuvet 
darbelerinin durmadan biribirini ta -
kip etmesidir. Kabul etmiycccğimiz 

bir şey varsa, o da tecavüz ve cebir ve 
şiddetin adalet ve akliselirn üzerine 
zaferdir. 

B. Bonnc, nihayet Fransa'nm ve 
Fransız imparatorluğunun hudutla -
rından bahsetmiş ve bunların katiyen 
değişmez mahiyetini bir kere daha te 
barüz ettirerek sözlerine nihayet ver
miştir. 

İngiliz Ticaret Heyetinin 
Ali na' da ki temaslar1 

mış olduğunu anlatmış ve Fransanm Atina, 21 a.a. - Sir Frederick Le
bunun üzerine başka türlü yardım ve ithross'un başkanlığı altında bulunan 
işbirliği tecrübelerine koyulduğunu ingiliz ticaret heyetiı birkaç gün ika
batırlatmıştır. • metini temdit edecektir. Görüşmeler 

Vaktiyle, demiştir, Avrupadaki ha· hakkında şimdiye kadar hiç bir tebliğ 
yatı tehdit eden tehlikeleri sarih su - neşredilmemiştir. 
rette görmiyen milletler, bir seneden· 
beri, yavaş yavaş, fransız hükümeti • 
nin daima müdafaa ettiği noktai nazar 
lara yaklaşmıştır. 

İngilterenin almış olduğu tedbirler, 
hakiki bir Avrupa siyasetinin esas un
urlarını teşkil etmektedir. 
Bundan bir sene evel vadettiği yar • 

dımlarm yükünü yalnız başına çekmi
ye mahkfim bir halde bulunan Fran -
sa, bu suretle, bugün, büyük ehemiyet
te yeni yardımlara güvenebilecektir. 

Fransa'nın, kendisi gibi şeref ve 
emniyet hislerine bağlı dostları olan 
Avrupa milletleri ile rabıtaları, git -
tikçe daha sıkı ve daha kuvetli bir ha
le gelmiştir. Fransa'nın, daimi sulh 

Adliye kapısı önünde sır oldu 
İstanbul, 12 (Telefonla) - Davit 

adında bir musevi evelki gece, kendi· 
ni bilmiyecek kadar sarhoş olduktan 
sonra Demirkapı'da sokakta önUne 
gelene sarkıntılık etmeğe başlamış, 
bu hali gören bekçi Ali de kendisini 
karakola götürmek istemiştir. 

Fakat eskiden tımarhaneye girip 
çıkmış bulunan Davit, üstelik sarhoş 
olduğundan Bekçi Alinin üzerine a · 
tılmış, üstünü başını yırtmıştır. 

Davit dün cürmümeşhut kanununa 
göre adliyeye teslim edilerek asliye 
birinci ceza mahkemesine verilmiştir. 

Fakat ayıldıktan sonra· aklı başına 
gelen Davit, mahkeme kapısı önünde 

meler hakkında iyi haber a an ma -
fillehde söylendiğine göre, iki mem-

leket mümessilleri, bilhassa, Cenev· 
rede pazartesi ve salı günü yapılacak 
müzakerelere bir esas aramakla uğra§ 
mışlardır. 

K: veue tanının eoııaıgıne göre, 
fransızlar, yardım meselesinde kar
şılıklık meselesi üzerinde, B. Daladi
ye'nin mebusan meclisindeki son be -
yanatı ruhuna uygun olarak, ingiliz 
ve sovyet noktainazarlarını uyuştur -
mak için tekliflerde bulunmuşlardır. 
Maamafih, bu tekliflerin mefadı bi
linmemiştir. 

Dün akşamki görüşmeler haricin
de, bazı mahfillerde, İngiltere, Fran-

sa ve Sovyetler Birliği arasında bir 

karşılıklı yardım formülü ileri sürül

mektedir. Bu fikre göre bu üç mem
leketten biri, Almanya'nın şarkında 

hemhudut devletlerden birine karşı 
vukua gelecek bir tecavüz takdirinde 

yardıma koşmak mecburiyetinde ka -
lırsa diğer ikisi de yardıma gelecek
tir. 

Fransız komünist partisinin 
istedikleri 

Paris, 21 a.a. - Fransız komünist 
partisinin merkezi komitesinin dün 

ittifakla kabul ettiği fransız milleti
ne beyanname projesinde parti, Sov

yetler birliği ile işbirliği halinde sıkı 
bir emniyet politikası takip olunması-

nı, İngiltere ile ittifakın sıkılaştırıl -

masını, bu ittifakın mutlak karşılıklı 
esasları dahilinde Sovyctler birliğine 

de teşmil olunmasını ve Fransız hal -
kının büyük ekseriyeti üzerine daya
nan milli bir hükümet kurulmasını is
temektedir. 

Çemberleyn'in •ulh cepheıi 
hakkında beyanatının aki•leri 

Nevyork, 21 a.a. - B. Çeberley'in 

Avam kamarasında sulh cephesi hak -
kında vaki beyanatı hakkında mütale
alar serdeden Nevyork Times gazete -

si, Amerika'nın müttefiklerinin bu 

cepheye sıkı bir surette bağlı olduğu

nu yazmakta ve bu müttefiklerin A -

merika'yı bütün vesaitini, tecavüze ve

ya tehdide maruz kalabilecek millet -
lerin emrine amade kılmak taahüdüne 
sokmakta oluduğunu ilave eylemekte
dir. 

Adana Atatürk 
parkında tesisat 

azmi sarsılmış değildir. Fransa, hiç 
bir milleti çenber altına almak istemi
yor. Fransa, hiç bir millete düşman 
değildir. Fransa, herkesle, her türlü 
gizli niyetlerden ari işbirliği arzusun
dadır. 

beklerken, muhafazasına memur edi - Adana, 18 (Hususf) _ Adana'daki 
leni lafa tutmuş ve birdenbire kalaba- Atatürk parkında yapılacak tesisat i
lık arasına karışarak kaçmıştır. çin tanzim edilen avan projeler gel -

Davit, dün bekçi Alinin bütiln arka miştir. Projeleri mütehaaaıa mimar 
daşlan tarafından aranmasma rağmeni Viotti Violi yapmıştır. Belediye pro-

Fransa bütün Avrupa meselelerinin bir türlü ele geçirilememiştir. jeleri tetkik etmektedir. 
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İngiltere ile ticaretimiz 
M. Zekeriya Sertel, bu başmakalesin

de ekonomı ile siyasetin birıbirinden ay
rılması mümkün olmadığını, İngiltere ile 
yaptıgımız uzun vadeli si>:asi anlaşm_~Y~ 
14 iktisadi anlaşmanın takıp edecegını 
söylüyor ve şimd iye kad:ar -~lma?l'.a ile 
olan t icari munasebetlerımızın bızıı:ı za
rarımıza netice verdigini, lngiltere ıle de 
kliring hesabiyle i~ gördügümüz için ha
zirandan itibaren lngiltere'den kitap ve 
mecmua bile gelmiyeceğini izah ettık • 
ten sonra bu iki mahzurun İngiliz · türk 
ticari münasebetlerinin inkişafına mini 
olduğunu, İngiltere ile yapılacak iktisa -
di anlaşmanın bu noktalanm göz ününde 
tutacağım ilave ediyor . 

Müstahsil "artık afyon 
ekmiyeceğiz,, diyor 

Toprak mahsulleri ofisine, ellerinde 
kalan malları satma!< üzere müracaat e
den müstahsillerin, 25 kuruş daha az bir 
para mukabilinde mallarını elden çıkar -
mak mecburiyeti karşıımıua sukutu ha • 
yale uğradıklarını ve vekaletin bu iş üze
rinde hala kestırme bir karar vermeme -
sinin hayret uyanrlırılığını ve müstahsille
rin artık afyon ekmemek mecburiyetin
de kalacaklarını soylediğini yazıyor. 

Alman matbuatmm hücum 
ve tehditleri 

Günün meseleleri sütunu muharriri, 
türk • İngiliz anla:jması üzerine aleyhi -
mizde neşriyatta bulunan alman matbu -
atınm. Prens Pol'ün Roma - Berlin mih
verine girmiye yanaşmaması, Romanya · 
nın mihver tazyikinden kurtulınıya, Bul 
garistan'ın İn(ıii~tere'den mali yardım 
görmiye başlaması gibi vaziyetler karşı
sında bize teşekkı.ir etmesini beklemek 
abes olacağını SÖyJuyor, yalnız yirmi Se· 
nedir bizimle sıkı temasta bulunan al • 
manların bizi h!ila anlam:ımalarını hay -
retle karşılıyor ve bizim, maruz kaldı -
ğımız tehlike karşısında tedbir almak -
tan başka bir şey yapmadığımızı ilave e
derek: "Biz istediğimi% devletle istedi -
timiz şekilde anlaşmak hüriyetine malik 
dcğilmiyiz?,. diyor. . 

CUMHURiYET 
Tarihin dersi 

l'ıadır tlladı, bugünkü başmakalesinde, 
Hitledn iktıdar mevkiine gcl.ctiııi zaman 
miıı;avi şartlar içinde ı.ulh istiyerek Ver. 
say muahedeaıni yırtUıtım, fakat ıonra 
bu müsavi şartlar preıısipinden vazgeç • 
tiğini söyliyerek, nasyonal ·sosyalist Al
manya'nm bu hareketiyle kendi menfaat
lerine aykırı bir yol tutmuş olduğunu i
zah ediyor ve diyor ki : "Unutmıyalim 
ki bugünü doğuran V ersay idi ise, Ver -
say'ı doğuran Kayser Almanya'run taşkın 
istiJıi emelleı i idi. Tarihten ders almaı>ı -
nı ne zaman öğreneceğiz.?.. 

İstemek ve İnanmak 
Hadiseler arası sütununda, Peyami Se

fa, Dr. Lıitfi Kzrdar'ın 1stanbul'un ilk 
ihtiyacı olan yollan, kendisin.den eve\ki 
belediye reisleri (ıiibi parasızlık sebebiyle 
ihmal etmediğini, ilk iı olarak onlara 
başladığını söyliyerek, parasızlık mazere
ti karşısında şimdiye katlar daima susul
duğunu fakat artık yolların yapıldığım ve 
paranın bulunduğunu ilave ederek, "De • 
mek paradan evel istemek ve inanmak la
zımmış,, diyor. 

YENİ SABAH 
Bir sinir buhranı 

Hiiaeyin Cahit Yalçın bu başmakale -
sinde, türk • ingiliz anlaşması üzerine al
man matbuatının dü~tüğü ainir buhranı
nın hU~ devam ettiğini yazuak, bu ga -
zetelerin, büyük harpte Almanya tara -
fındıı.n tiirklere yapılan müzahereti zik -
retmek suretiyle Türkiye'yi adeti nan -
körlükle ittiham etmelerine cevaben, Al· 
manye'nın bu müdafaa vaziyetini, türk -
!erden gördüğü büyük yardıma karşılık 
tabii ve zaruri olarak aldığı binnisbe pek 
ehemiyetsiz olduğunu, fazla olarak al -
man erkanıharbiyesinin türk askerini ne 
kadar beyhude yere harcadıtıru da esa -
sen iıbat edebileceğini izah ettikten son
ra diyor ki: "Şimdi hiç şıipheye mahal 
kalmıyacak surette sabit oluyor ki, eğer 

umumi harpte bizim taraf galip ıelsey -
di ve karşı taraf çok surette ezilseydi bu
gün Türkiye müstakil bir devlet olmak
tan çıkacak ve Almanyanm köleı;i haline 
düşecekmiş.,, 

İçten gelen sözler 

Her sabah sütunu muharriri, İngiliz 
başvekilinin parlamentoda türk - İngiliz 
anlaşmasından bahsederken türkler hak . 
kında söylediği sözlere çok samimi bir 
takdirin yürekten gelen hayranlığı sezil
diğini, zira büyük müttefimiı İngiliz mil
letinin, türkü harp meydanlarında tanı 
dığını ve onu yakmdan tetkik fırsatını 
buluğunu söylüyor bu itibarla ingiliz baş
vekilinin sözlerinin kuru bir nezaket e -
seri olarak değil, içten gelen bir takdi • 
rin ifadesi olarak iftiharla kaydediyor. 

Ekmekle oynamıyalım 

Murat sertoğlu, (şimdilik bu kadar) sü 
tununda, cibali fabrikası İşletme mü.dür
ünü dava eden aynı fabrika makinistlerin
den :ı;:lehçet Sayyakk'ın, bu müracaat üze
rine işinden çıkarıldığından şikayet eden 
bir mektubunu dere ediyor ve bu on 
dört senelik emektar i~çi hakkında reva 
görülen muameleyi hayret ve esefle kar
şıhyarak, eğer bu hadise vaki ise fabrika 
~~dürlüğiinün işe müdahalesini, ve şere
fını korumaktan başka birşey yapmamış 
olan bu namus!u vatandaıı tekrar işe al
masını rı.ca edıyor ve " emekle oynama
yalım" dıyor. 

SON POSTA 
Türk - İngiliz anlaşması ve 
garip bazı neşriyat 
.. Selim Rağ~.P Emeç (Siyaset alemin.de) 

ıutunun~a: turk - İngiliz anlaşması et -
rafı~dakı ıtalyan ve alman neşriyatını 
bahıs mevzuu ederek bunlardan bir ikisi
ni .. kıımen iktibas ettirdikten sonra, bu 
muta~~al.arın ıon derece haksız olduğunu 
kendılığınden göze çarptı~ını, her türlü 
tecavüz fikrinden uzak olarak Türkiye
nin aldığı tahaffüz tedbirlerini samimi -
yetsizlik telAkki etmenin bizzat samimi
yetsizlik olacıığınr ~nyliivor. 

a.a. Matbuat Servısı 

lnönü aldığı bayrağı 
yükseltiyor 

İKDAM 

An.n. Karacan, balkan paktının imza_sı 
esnasında muhtelif balkan memleketlerın 
deki müzakere safahatına ve imzasından 
sonra Ankara da Atatlırk tarafından ve
rilen ziyafete ait hatıraları.nı na~l~derek, 
İsmet 1nönünün isabetli sıyasetını teba
ruz ettirdikten sonra, İngiliz Başvekili
nin avam kamarasındaki nutkunda Tür
kiv~ hakkrnda söylediği sözlerin her tür
kün göP,sünü iftiharla kabartacak mahi
yette oldujiuııu izah ediyor. 

Türk - İngiliz anlaşması 
türl< - alman iktisadi 

VAKİT 

b b ·1· ., münasebatmı oza ı ır mı . 

Asım Us, bu baş makale.de, türk İngiliz 
anlaşmasından sonra türkiyeden alman
yaya yapıl:ın ihracat işlerinin durması -~h
timalinden bahsedilı.liğini söyliyerek boy
le bir ihtimalin hakikaten mevcut olup 
olmadıgını mütalea ediyor, bu şayi.ı.larm 
cıkmıısınıı alman mahafilinde ve matbua
tında türk . İngiliz anlaşmasına karşı ya-
pılan haksız tenkitlerin sebep olduğ'unıı 
izah ettikten sonra anlaı;manın böyle bir 
netice vermesine ihtimal görmüyor ve 
Almanya'rlan Türkiyeye yapılan ithalatın 
kesilmesi esasen Almanya'nın aleyhine 
olacağını kaydediyor -
Balkan antantı ve türk - ingiliz 

anlaşması 

Sadri Ertem, haretler sütununda, türk
ingilız anlaşmasının balkan antantına mu
halif olduğunu söyliyerek balkan antan
tını türk - İngiliz anlaşmasına karşı bir 
koz olarak kullananların, en yakın tarihe 
kadar onu yıkmak istiyenler olduğunu 

hatırlatarak, anlaşmanın antantıı!_;::,:;huna 

zıt bir hareket olmadığını, bilakis "nu ku
vetlendirdiğini izah ediyor. 

AK~AM 

lngiliz • türk ittifakı 
münasebetiyle 

Halide Edip bu başmakalesinde, bütün 
demokrasi matbuatının, dünya sulhu ih -
timalini kuvetlendirdiiini yazdığı İngiliz • 
türk ittifakrnın belki de, aynı esaslara i
nanan, emniyet, sulh ve dostluiu bizim 
anladığımız manada anlıyan bir çok mil
leti etrafında toplıyan bir deniz ola Pnı 
söyledikten sonra. İnç-iltere ve müttefik. 
!erinin, yakın şark ve balkan sulhunu bir 
ç?k müstakil milletlerin müşterek irade
sıyle yapılan bir ıiyasi ittifakta bularak 
bizim gibi düşündüklerini ve İngiltere ile 
ittifakımızın kuvet ve isabetinin bir ta -
rafı da şüphesiz bu meseleı.leki menfaat 
benzeyişinden ileri geldiğini izah ediyor 
ve türkle İngiliz arasında, ferd olarak 
mevcut benzerlikleri tebarüz ettirerek, it
tifakın, bu itibarla iki millet arasında da
imi ve canlı bir rabıta, bir teşriki mesal 
amili olduğunu ilave ediyor. 

Cami ve mektep avlularında 
ağaçlar 

"Dikkatler" sütunu muharriri, Anadolu. 
da uzun bir seyahat yaptıktan sonra dö
nen bir arkadaşının, eski rejimin, bütün 
itinasını camilere vermesi neticesinde i
mamlarla kayyumların cami avlularını a
ğaçlarla ve yeşilliklerle bezendirrnelerine 
mukabil, yeni rejimin kültür mabedi olan 
mekteplerin çok iyi ve modern binaları 
civarında hemen hiç aı;aç ve yeşillik gör
mediğini söyledifini yazıyor ve bunu 
"Cidden acınacak bir manzara" diye ka~
dettlkten sonra bu devrin, ağaç aşkını es
kiye kıyasla daha fazla aşılamak mec • 
b!lriyetinde bir devir olduğuna i~ret e -
dıyor. 

SON TELGRAF 
İtalya - Almanya askeri ittifakı 
Et~m İ~zet Benice, bu ünvanlı başma

kalesınde ıtıılyan - alman askeri ittıfakı. 
nın yarın Berlin'de imza edilecegini ve 
bu münasebetle İtalyan başvekilinin bir 
nutuk söylemiş olduğunu yazdıktan ve 
Duçe'nin bu nutkunda söylediği sözlerin 
son sözleri oldugunu ve bundan sonra i • 
cap ederse milletin konuşacağını beyan 
eylemiş bulundu~unu ilave eyledikten son
ra şöyle demektedir: "Musolini'nin son 
nutku, yalnız son sözleri olmakla kalmı
yor, aynı zamanda son bir jest olarak Av
rupa tarihine intikal ediyor.,, 

ı-
İslanbul Çorlu 

motosiklet yarı~ı 
İstanbul, 21 a.a. - Evelce bildirdi

ğimiz veçhile bisiklet federasyonu na

mına tertip edilen motosiklet yarışt 

bu sabah Çorlu ile K. Çekmece arasın 
da yapılmıştır. 

Bu yarışa iştirak edenlerden Visen 
54 dakikada birinci Süleyman 59 daki 

ka 14 saniyede ikinci, Arman bir saat 

2 dakikat 30 saniyede üçüncü gelmi- 
lerdir. 

Bu yarışı kazanacağı tahmin edilen 
Süleyman, Silivri'de motörü sıkıştı -
ğından 8 dakika bir zaman kaybetmiş 
olrlnğundan ancak ikinci gelebilmiş • 
tir. 
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Milli Demiryolu siyasetimizden : 

Hastalıkla sağlık arasında ... Demiryolu işletme ve tarife 
.. 

Bir kaç gün oluyor, hormonlara 
göre tipler yazılarında tarif etmeğe 
çalııtığım insanlardan haylıca go • 
rülmekle beraber bunlar büsbütün 
normal sayılamazlar. Hormonları -
nın hepsi tam kıvamında iıliyen 
mutlu insanın tipi tam mütenasip ol
olduğu ıibi devamlı bir haatahğı da 
yoktur. Fakat hormonlardan biri -
çok defa bir kaçı birden - bozula -
rak lüzumundan az ve ya fazla çı -
kınca bir taraftan tip değiımekle 
beraber bir taraftan da insanın tabii 
hayatında normal olmıyan haller 
meydana çıkar. Hormonların azlı -
iından veya çokluğundan ileri gelen 
bu hallere hastalık denilemez, çiın
kü tam ıağlık da sayılamaz. Onun i
çin hastalıkla sağlık arasında bir 
mizac demek doğru olur. 

vurur, sık sık çarpıntı çeker.. Bazı 

zamanlarda nefesi - kısa bir müd
det - tutulur. 

siyasetimiz ve bunun neticeleri 

Hormonlara göre mizaçları bil -
mek faydalıdır. Bir kere, insan mı
zacının hallerini bilir ve nereden 
ıeldiğini takdir ederse bunları bir 
hastalık alameti sayıp da merak et • 
mez. Sonra da, hastalıkla sağlık a
rasında olan bu haller ıiddetlenerek 
rahatsızlık verince, muayene ede • 
cek hekimin teıhisi kolaylaıtıracak 
malumatı bir nizam altında vermek 
mümkün olur. "Kendini bilmek" ha
yatta en kıymetli bilgidir, derler. 
Hormonlara göre mizaçlar da her • 
kesin kendini bilmesi için lüzumlu 
olan bilgiler arasındadır. 

Çabuk heyecana gelir, çabuk se • 
vinir, çabuk öfkelenir. Kadın oluraa 
çabuk ağlar ve gözyaıları bol olur. 
Sık aık iç sıkıntısına tutulur. Sabır • 
sız, aceleci olur. Karakteri her vakit 
bir örnek değildir. 

Uykusu hemen her vakit bozuk -
tur. Hormonun fazlalığı derecesine 
göre bir çok kimseler de uykusuz ka· 
hr. Uyuduğu gecelerde de korkulu 
rüyalar görür, sıçrayarak uyanır. 

Tiroit hormonları lüzumundan az 
olunca, vücudun metabolizması ya
va§ladığından, insan çok üşür. Kııın 
en çok üıüyenler bu mizaçta olan • 
lardır. Elleri de çabuk çatlar, kıza
rır, ıiıer .•. lnatcı inkıbaz bu mizacın 
alametlerinden biridir .. Daima hal • 
siz ve her §eyden çabuk yorulur. Sa
bahları bat ağrısı, sinir ağrılan ge • 
lir. Adale ağrıları, oynak yerlerin -
deki ağrılar, bel ağrısı, boyun ağrı
sı, müzmin romatizma gene bu mi -
zaçtaki İnsana musallat olurlar. 

kekaya gelince, azlığın derecesi
ne göre vurdum duymaz, anlayışı az 
çok geç kalır. Oturduğu yerde kal -
mak ister. Sinirleri daima yorgun -
dur. Oturduğu yerde uyku bastırır. 
Bugünün itini yarına bırakmaktan 
hoılanır. Fakat hafızası da zayıf ol
duğundan ertesi gün itini unutabilir 
de .•• 

Tiroit guddesinin hormonlan in • 
sanın zekasını iıletir, bütün vücudun 
l'eliımesine hizmet der, en büyük iti Vücudunun metabolizması yavaş 
vücudun metabolizmasına hakim ol- olduğundan çabuk acıkmaz, iıtahı 
maktır, fakat kadını da erkeği de her vakit azdır, az yemekle doyar. 
nesli devam ettirmek vazifesine Sık sık bumu kanar, vücudunun 
teıvik ettiği kabul edilir. Kadın an- bazı yerlerinde kırmızı kırmızı leke
ne olduğu vakit çocuğun tabii yata- ler peyda olur. Bir de, kaza netice
ğını hazırlamağa da yardım eder.. sinde kemiği kırılırsa kemiğin tek • 
Bunun başlıca İ§leri, hepsini burada rar yapıımaaı haylıca gecikir ••• 
aaymağa imkin yoktur. Bu iki mizaçtan hangisini tercih 

Bu hormonlar lüzumundan fazla edersiniz, derlerse? ikisi ortası,tiro
olunca, insana aık aık sıcaklık basar, it hormonunun muvazneli olduuğnu 
çok terler, bir zaman inatcı inkıbaza, gösteren mizaç rahat yaşamak ba • 
sonra da devamlı iahale tutulur. Çok kımından daha iyidir. Normal sayı
yemek yer, çabuk acıkır. Daima ha- lan da odur. Ancak, normal sayılan 
reket etmek İster, fakat hareketle • insanlar en zeki olanlar değildir. Ze
rinde intizam olmaz. Sık sık bat ağ- ki olmak için, çok terlemenin ve aık 
rısma, ıinir ağrılarına, yarım bat ağ- sık kaıınmanın kusuruna bakmaz • 
rıaına tutulur.. Vücuduna arada 11 - aanız, elbette birincisini tercih eder• 
rada mukavemet edemiyeceği dere- ı siniz. 
.. -.ı- '·-··-•· --l:.. Viir ... c;; kuvetli G. A. 

Cenevre' de Afyon 
konferansı toplandı 

Ankara - Eskiıehir 

arasında atletizm 
müsabakalar1 . 

Cenevre, 21 a.a. - 24 üncü afyon 
muzır madd.~ler ticareti istişari kon
feransı bu.gun müzakerelerine başla -
ını~tır. Rıyasete ingı'liz murahhas 

Wh C l 
ı Eskişehir, 21 a.a. - 19 Mayıs spor 

Mr. · 0 es ve ikinci reisligw e de ve gençlik bayramı münasebetiyle be-
Uruguay murahhası Mr. de Castro in 
tihap edilmiştir. - den Terbiyesi Genel Direktörlüğü 

Konferans, müstahsil müstehlik Eskişehirde 19-20 mayısta bir müsa
olınak üzere. Belçika, İn~iltere, Bul- baka yapmak üzere Ankara atletlerin
garistan, Çın, Mısır, Fransa, Yuna den müteşekkil bir takım göndermiş
nistan, Macaristan, Hindistan, Mek- tir. Eskişehir atletleriyle yapılan mü
sika, Hol~nda, Polonya, Siyam, İs~ sabakaların teknik neticeleri aşağıda-
panya. İsvıç~e, Türkiye, Amerika ve dır: 
Yugoslavya ıştirak etmektedir. 100 metre: birinci Eskişehirden Ni-

Bu k~n1:_eransta murahhas heyeti_ hat 11, ikinci Eskişehirden Sami 11,4, 
mizi, daım~ delegemiz B. Necmettin üçüncü Ankara'dan Bahadır 12., 

Sadak'ın rıyasetinde Afyon saylavı 400 metre: birinci Ankaradan Ra-
B, Hamza Erkan, İktısat Vekaleti şit 1.55,4, ikinci Nihat (Eskişehir). 
teşkilitla.ndırma şubesi müdürü Ser- 500 metre: birinci Eskişchirden Sır 
vet Berkın ve toprak mahsulleri ofi- rı 4,30,5, ikinci Ankara'dan İsmail 
sinden B. Selman'dan mürekkeptir. 4.36. 

J{onfe_rans milletler cemiyetinin 5000 metre: birinci Eskişehirden 
hazırladıgı raporu müzakereye başla- Bahzat 15.53,S, ikinci Ankara'dan Ha-
ınıştır. lil 6 2 · l . 0,5. 

Uzun atlama: birinci Ankara'dan 
Belg rod kura ef rad 1n1 n İbrahim 6,63, ikinci Muzaffer (An -

• kara). 
yem 1 n tören İ Gülle atma: birinci Eskişehirden 

21 Ahmet 11.90, ikinci Bahadır (Anka-
Betgrat, a.a. - Belgrat garnizo 

nun kura efr.adı, Naip prens 'Pol, har~ ra) 11,25. 
biye ve bahrıy~ nazırı general Nediç Yüksek atlama: birinci Eskişehir· 
Betgrat me.vkı kumandanı generaİ den Muzaffer 1,65, ikinci Ankaradan 
J{osviç ve bır çok yüksek rütbeli za- İbrahim 1,54. 
bitler huzurunda dün yemin etmişler- Disk: birinci Eskişehirden Muzaf-
dir. fer 25.61, ikinci Ankaradan Bahadır 

Bu münasebetle naip pren p 1 b" 23,71. .. 1. k s o. ır 
nutuk soy ıyere ezcümle demiştir Blkan bayrak yarışı: birinci Anka-
ki: ra 3.40.2, ikinci Eskişehir 3,45,2,10. 

"Kara, deniz ve hava nakliyeciliği
nin düzenlenmesine ve gelişmesine 
çalışacağız .• Bu üç çeşit nakil va
sıtasının yurda tam değerinde fay
da verebilmesi için işletme ve ta
ri/e1crindc birlbirini tamamlayıcı 
ve birlbirini kollay cı bir ahenk 
(koordinasyon) kurmayı, yurdun 
ekonomik ihtiyaçlarından sayarız." 

C. H. P. Programı: 24 

Maliımdur ki her nakil müessesesi, 
halka ve ammeye kendisini dör

0

t e
saslı hizmet formülü ile arzeder: 

1 - Çabukluk; 2 - Kolaylık; 3 -
Güvenlik (emniyet); 4 - Ucuzluk ... 
Bu dört hizmet formülünün ilk üçü 
(işletme zihniyet ve prensipi) ile 
dördüncüsü de tarife siyaseti ile ala
kalıdırlar .. 

İlk önce bu dördüncü (tarife siya
seti) nden ve onun neticelerinden 
bahsedeceğiz; sonra (işletme zihni
yet ve prensipleri) ne geçeceğiz .. 

••• 
İşletme ve tarife siyasetimizi çizen 

Parti proğramımızın yukarıdaki 
prensipi; (Halk için), (Halk ile) ve 
(halka doğru) müsellesine dayanır .. 

Milli Devlet Demiryolları idaresi 
de, işletme zihniyeti ve tarife siyase
tini bu halkçı müsellese dayatmıştır .. 

Ve imtiyazlı ecnebi şirket işlet -
melerinin: çabukluk, kolaylık ve u
cuzluk formülü ile maskeli olan ağır
lık, soygunculuk, ve neye mal olursa 
olsun kazanmak idealini güden sö
mürgeci işletme zihniyetinden, ve ta· 
rife siyasetinden bariz farkı da bu
dur 

İmtiyazlı ecnebi şirket işletmeleri
nin tarife siyaseti, eşyanın ve yolcu
nun verebilec~ği azami ücreti al .• Bu
nun dışında hiç bir prensip kabul et
me .. Hatta rekabet yoksa, tarifeleri 
mümkün olduğu kadar - eşyanın sa
tış fiyatı müsaade ettiği nisbette -
yüksek tespit et.,, gibi tam sömürge
ci bir işletme zihniyetine dayanırdı .. 

Bu zihniyetle, o şirketler, kendi 
memleketlerinde tatbik edilen tarife 
sistemlerinden ayrılırlar, adeta müs
temleke halkına rev~ gördükleri tari-

1 .......... :_:::·---- • , • 

Devlet, her liangi bir kıtlılt sene-
sinde kıtlığa maruz kalan halka bir 
yardım olsun diye; müracaat ederek 
tarifelerde - mcccanilik şöyle dur
sun - ufak bir tenzilat bile yaptıra
mazdı ... Derhal masraflarını koruya
madıklarını ileri sürerek devletten 
yem bir taviz isterlerdi.. Hem de mu
kavele ile (kilometre gar!lntisi) .. 
(sermaye faizi) aldıkları halde ... 

••• 
Milli Demiryo/Jarımızda güdülen 

tarife siyaseti; ise Parti programımı
zın yukarıki prensibine uygun ola
rak, şu suallerin cevabını aramak, 
bulmak, ve tatbik etmek savaşı ol-
muştur: 

"Milli demiryollar idaresi, kendi 
bünyesini zayıflatmadan, kendi haya
tını sarsmadan, hangi tarifelerde ne 
gibi ıslah ve ne nisbette tenziller ya-
parsa: 

Memleketin: a) ticari genişlemesi, 
b) zirai kalkınması, c) sanayileşme 
hamlesi, ç) bayındırlaşma savaşı, gi
bi milli ekonomimizin dört ana ko
lunun inkişafına; 
Halkın kültürel ve refah seviyesi

nin yükseltilmesi gayretine en fay
dalı bir hizmet ve yardım yapını§ o
lur? 
Halkın tediye kabiliyeti nedir? İ

dare kendi bünyesini tehlikeli bir 
zafa dütürmeden halkın o tediye ka
biliyetine nasıl yaklaşabilir ... ?,, 

Milli Demiryollar idaresi bu sual
lere cevap olarak ıimdiye kadar yap
tığı işleri iki tablo halinde gösterme
ğe çalışacağız: 

1 - Yolcu tarifelerinde yaptığı ta
diller ve neticeleri. 

2 - Eşya tarifelerinde yaptığı ta
diller ve neticeleri. 

••• 
Yolcu tarifelerindeki ıslah ve ten

zilleri ve neticelerini şöyle hulasa e
debiliriz: _ Askerler, kırala ve m l k t Mania: birinci Ankaradan Raşit, i-. . eme e e 

sadakat yemını etmekle bu andan iti· kinci Eskişehirden Muzaffer. Takım 
baren safe~den başka bir şey tanıma • itibariyle Eskişehir birincidir. 
mış otan bır ?rdunun hakiki efradı a
rasına girdinız. ---

Sis yüzünden 
feci kazalar 

- Bugün 

Y enİ§ehir ULUS ıinemaarnda 

Denizaltı 
D-1 

a) lç ticaret ve turizmi kaynaştır
mak, halka seyahat tadını aşılamak 
gibi iktısadi ve içtimai maksadlarla: 
1) gidiş • dönüt ücretleri yarıya in
dirilmiş. 2) mesafe kaydı olmaksızın, 
1/2, 1, 2 aylık ucuz halk ticaret bilet
leri çıkarılmıf .. 3) 3 ila 8 kişilik aile 
grupları için % 50 ile 70 arasında 
tenzilli aile tarifesi yapılmıştır. 

Stokholm, 21 a.a. - "Gunu" ismin • 
deki tsveç yük vapuru, sis yüzünden 
Maricham civarında karaya oturmuş-

' ........ (5 inci büyük kurultaya ıiderken) 

Yazan: Ali Rıza Erem 

olduğu kadar çok ziyaretçinin gelme
sini kolaylaştırmak gibi ticari ve tu
ristik maksadlara yardım maksadiyle 
gene % 50 ile ?O arasında tenzilli ser
gi ve panayır tarifesi tatbik edilmek
tedir .. 

••• 
"llim ve terbiye siyasetimizde te
me/taşı, bilgısizliği gidermektir. 
Ku/tür işinde, her gun daha çok 
çocuk ve yurtdaş okutup yetişti
recek bir program gudülecelctir." 

C. H. P. pro&ramı: 41 
ç) Parti programımızın bu prensi· 

binin bir an evci tahakkukuna yar
dım etmiş olmak maksadiyle de: 

1 - Mektep bulunan kasaba ve şe
hirlere, o kasaba ve şehre 70 kilomet
reye kadarki sahada mektebi bulun· 
mıyan köy ve kasabalardan çocukla
rımızın sabah gidip akşam dönmeleri
ni temin edecek, 

2 - Sonra banliyölardaki mektep
lere sabah gidip öğle yemeğine evle
rine gelmek mecburiyetinde kalacak 
çocukların da bir ay zarfında yapa
cakları bu seyahatlar için % 90 dere
cesinde tenzilli tarifeler tatbik edil
diği gibi; 

3 - En son olarak tahsil çağında
ki bütlin mekteplilere, yalnız mektep 
lerinin bulunduğu mıntaka ve mesa
feye değil, her nereye gitmek ister
lerse oraya gitmek üzere her nevi 
tenzilli yolcu tarifeleri üzerinden ay
rıca % 50 tenzilat yapılmağa da baş
lanmıştır. 

4 - Muallimler de, tatil zamanla
rında hem memleketi gezip görmele
ri ve hem de yılda bir muhtaç olduk
ları dinlenme gezilerini yapabilmele
rini kolaylaştırmak maksadiyle hazi
randan teşrinisaniye kadarki aylarda 
% 50 tenzilatlı tarifeler tabi tutul
maktadırlar .. 

5 - Gazeteci/iği meslek edinmİ§ ve 
hayatını ancak gazetecilikle kazanan 
yurddaşlarımızın memleketi gezip 
görmelerini ve faydalı intibalarım 
gazetelerle neşrederek halkı tenvir 
ve İrşad etmelerini kolaylaştırmak gi
bi kültnrH '1haksadla, gazeteciler i-
,. ·ı..: - 1.1.lr holtr t;r2~f't biletleri ü
zerinden ayrıca % 60 tenzilat yapıl
mııtır. 

6 - Güzel sanatların yurdun her 
yanına yayılması gibi kültürel mak
sadla; beş ve daha ziyade kişiden mü
rekkep (temsil ve musiki) sanatkar 
gruplarına da % 50 tenzilat yapılmak 
tadır. 

d) Demiryolu şebekemizin bazı yer 
!erinde, demiryollarımıza muvazi ka
ra yolları üzerinde, otobüı ve kam
yon rekabeti baş göstermiş, ve bu re
kabet, hem demiryolları için, hem de 
rek~bet~ .g~riten otobüs ve kamyon 
sahıplerı ıçın zararlı ve yıkıcı bir ce
reyan istidadını göstermişti: çünkü bu 
yerlerde, ayni iş için, çift sermaye, 
çift enerji kullanmak suretiyle milli 
kudretin israfına meydan açılmağa 
başlamıştı. 

Bu zararlı rekabet cereyanını ön
lemek.milli kudretin lüzumsuz yerde 
israfına meyd:ın vermemek; otobüs 
ve kamyon nakliyatının demiryolları
na amud veya demirllarının nihayet 
bulduğu yerden daha ilerilere giden 
kara yollarına intikalini ve bu suret
le demiryoları ile otobüs ve kamyon 
işletmecilerinin biribirini yıkıcı de
ğil, tamamlayıcı ve biribirini kolla
yıcı bir işletme tarzına geçmelerini 
temin maksadiyle buralarda % 50 ten
zilli mıntaka tarifeleri ihdas edilmiş
tir. 

(Meseli Samsun - Sıvas, İzmir -
Aydın, İzmir - Bandırma, Mersin -
Mamure,.... kısımlarında olduğu gi
bi..) 

Bu tedbir, parti programımızın bu 
yazının başına koyduğumuz prensibi 
ile 26 ıncı maddesindeki: "şose yapı
larında demiryoJ/arını da besliyecek 
amud istikametler gözetilerek ekono
mik düşünceye yer verileceği ... ,, pren
sibinin işletme sahasında tatbikinden 
başka bir şey değildir .. 

D - Amele grupu tarifesi: 
.Memleketin imar ve ziraat işçiliği

m ucuzlatmak ve kolay/atmak gibi 
içtimai ve iktısadi maksadla işçi 
gruplarına mahsus % 50 - 60 tenzilli 
tarife yapılmıı, tatbik edilmektedir .. 

tcnzilli banliyö tarifeleri tatbik edil
mektedir. 

• •• 
Şimdi, yolcu tarifelerinde yapılan 

bu ıslahat ve tenzilat acaba ne netice 
vermiştir? Suali varid olur. 

Bunun cevabını da ıu rakamların 
belagati gösterir: 

Taıınan yolcu Lira 
5.300.000 
5.571.000 
8.110.000 
9.600.000 

93'4 de, 
935 de, 
936 da, 
937 de, 
938 de, 
(takriben) 

8.510.000 
11.564.000 
14.685.000 
20.550.000 
25.000.000 11.000.000 

yolcu hasılatı elde edilmiıtir. 
Bu rakamlar gösteriyor ki: 
a) Son beş sene içinde taşınan yol

cular git gide artarak bugün beş sene 
evelkinin tam 3 misline çıkını§, yolcu 
hareketleri, vasati olarak her yurddaş 
senede bir buçuk kere trene biniyor, 
denecek ölçüye varmıştır. 

Artık tren seyahati türk yurddaşı 
için bir ihtiyaç hududunu a§mış, bir 
zevk sınırına girmiştir, denilebilir. 

b) Yolcudan alınan hasılat ise, beş 
sene evelkinin yar111 nisbetinde bile 
artmamıştır. Bu da, yolcu tarifelerin
de yapılan tenzilatın ehemiyctini be
lagatle ifade eder. 

Gerçek, yol~u tarifelerindeki ten
zilat, milli demiryollarımızın yolcu 
kilometresi maliyetinin asgari haddi
ni de geçmiıtir: 

İstatistiklerle sabittir ki, vasati bir 
yolcu kilometrenin maliyeti takriben 
1,25 kuruş iken, hasılat 1,00 kuruşu 
geçmemektedir. 

Bu, milli demiryollarımızın, yoku 
tarifeleri tenzilatında hakikaten fe
dakarlık denecek dereceye vardığını 

isbat eder. 
Gelecek yazımızda cıya 

tenzi15tının da kısa bir 
yapmağa çalıpcağız. 

tarifeleri 
tablosunu 

Kü(üK oıs HABERLER] 

X Nevyork - Yankee Clipper tay
-yaresi, saat 23.30 da vaziyetini bildir
rnittir. Tayyare, Nevyork'a 1772 kilo
mtere mesafede bulunmaktadır. Saat
te 275 kilometre bir •Üratle munta. 
zaman uçmaktadır. 

X Karakov - Merkezi ve garbi Av 
rupa'nın sekiz milleti murahhasları • 
nın İ§tirak etmiı olduğu kırkıncı bey
nelmilel tayyarecilik konferansı me
saisini bitirmittir. 

X Brüksel - Beynelmilel su ser
gisi, bugün merasimle ve parlak bir 
surette açılmııtır. 

X Belgrad - Milli İngiliz futbol 
takımı gece Bükreş'e hareket etmiş. 
tir. Bu münasebetle • gazeteler, İngil
tere - Yugoslavya intikam maçının 
1940-41 mevsiminde yapılacağını yaz
maktadırlar. 

X Buenos • Aires - Dünya posta 
kongresi, kongrenin hususi içtimaı
nı.~ 1924 &~nesinde beynelmilel sergi 
munasebetıyle Roma'da toplanması. 
na karar vermiıtir. 

X Napoli - İspanya'dan 1000 İtal
y.an gönüllüsü dün Napoliye gelmiş
tır. 

X Roma - Nazırlar meclisi, harici 
vaziyeti tetkik etmek üzere 31 mayıs
ta Musolini'nn ryaset altında topla -
nacaktır. 

X Varşova - Danzig serbest şehri, 
1942 Roma enternasyonal sergisine 
iştirak edeceğini bildirmiştir. 

Ameriko'do Nazi biçimi 

elbiseler memnu 
Nevyork, 21 a.a. - Nevyork eyale

ti ayanı ve mebusan meclisi, ittifakla 
yabancı devletlerin askeri ve yarı as
keri kuvelcrinin üniformalarına mü _ 
şabih üniforma geyilmesini meneden 
bir kanun kabul edilmiştir. 

Almanya • Amerika bund cemiyeti, 
kanunda sarahaten zikredilmemekte -
dir. Fakat bir çok mebuslar ve ayan a
~a~ı bu kan~~un bilhassa bu cemiyeti 
ıstıhdaf ettığıni müzakereler esnasın
da tasrih eylemitlerdir. 

Ad anada Ziya paıa 

bir tören yapıldı 
t Vapurun yilzdürülmesine imkan ur. . 

.... Jmemektedır. 
goru d'ğ b" Tallin•den gelen ı er ır yük va- T oma men tü rkçe 

b) Dış ticaret ve turizmi çoğaltmak 
gibi ticari faaliyetlere yardım maksa
diyle: Avrupa'dan (Suriye), (Irak), 
(İran) ve (Hindistan) a gidip gele
cek yabancı yolcuların memleketimiz
den geçmelerini kolaylaJtırmak için 
% 50 ile 70 arasında transit yolcula
ra tenzilit yapılmıştır .. 

e) Tenezzüh trenleri: yazın birbi
rine çok uzak olmıyan, muhtelif şe
hir, kasaba ve tenezzüh yerleri ara
sında halkın gezilerini teıvik gibi 
sıhhi, içtimai ve iktısadi maksadla % 
80 c kadar tenzilli tarifeye tabi mev
simlik tenezzüh trenleri her yaz ya
pılmaktadır. Adana, 18 (Hususi) - Bugün, Ada

na'da elli yıl önce valilik yapan büyük 

da aynı noktada karaya oturarak puru .. 
batmıştır. Vapurun murettebatı kur • 

Senenin en büyük kahramanlık 
ve Denizcilik Filmi. 
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1 Gün İrin ·-Bütçede üç zihniyet 
Büyük Millet Meclisi bugün, 

1939 mali yılı bütçesini müzakereye 
baıhyor. Devlet bütçesini müzake -
re, icap ederse tadil, ve nihayet ka
bul etmek teırii meclislerin baıhca 
vazifelerinden biridir. Zira, devle
tin bütün bir yıllık maıraflan mec
lisin tasvip edeceği umumi muvaze• 
ne kanunu hükümlerine göre ifa e • 
dilecek, bu masrafların karşılığı o
lan gelirlerin nevi ve miktarlannı 
da bu kanun gösterecektir. Bütçe 
tanzimi, yalnız bu aebepler dikka
te ahnsa dahi, ıümul ve iniki.sları 
saymakla tükenmiyecek kadar çok 
ve ehemmiyetli bir hadisedir. Bu i
tibarla da memleketin gözü ve ku • 
]ağı bugünlerde - her zaman ol
duğu gibi - Millet Meclisindedir: 
memur, çiftçi veya tacir, herkea o
nunla ali.kalı değil midir? 

Büyük Millet Meclisi, bu vazife
sini, ıimdiye kadar dikkat ve ihti
mamla yapmııtır. Aynı dikkat ve 
ihtimamı 1939 senesi bütçesinden 
esirgemiyeceği ıüphesizdir. 

· Bizim bütçelerimizde ana pren• 
sip denkliktir: masrafımızı ıeliri
mize uydurur, ve borçlanmayız. im
di, birçok memleketlerde bütçeler 
ekseriya açık verir ve istikrazla ka· 
patılır. Hatta bütçe denilince ora
larda akla ilk önce masraf bütçesi
nin gelmesi de devlet maaraflarmm 
kısılamıyacağı ve iktiza ederse Dü
yunu Umumiye faslına bir iki iç ve• 
ya dıı borcun ilavesinden kaçmıla• 
mıyacağı mütaleasının zihinlerde 
iyice yerle§ip kaideleşmiı olmaam -
dan münbaistir. Fakat, bu esaa, bir 
memleketin maliyesini nerelere ka
dar götürür? Bunun bin bir misali
ni mali tarihte bulabilirsiniz. Meı
rutiyet bütçeleri hemen daima istik
razla kapanmııtır. O zamanın ma· 
(iyesi, borçlandıkça, borcun fazileti
terbiyetkarisinden bahsederdi. Fa -
kat borçlanmak, devleti tasarrufa 
ve netice itibariyle artık borçlan
mamağa mı, yoksa milleti fazla ça· 
lıt•P fazla kazanmağa mı sevke
derdi? O maliye bunu, zanneder
sem, hiç bir vakit tasrihe yanaıma
mı~tır. 

Lakin, bir de aadece bütçeaizlik 
vardır. Bütçesiz devlet? Osmanlı 
imparatorluğunda ilk bütçe 1863 • 
1864 mali yılmela yapıbiôttır: on 
yedi buçuk milyon altın liralık bir 
bütçe. Bir altını on lira itibar eder
sek 175 milyon. Bugünkü bütçemi& 
261 milyon liradır. lmparatorluiun 
Üç kıta ya yayıldığı ve fazla olarak 
Mıarr, Moldavya, Sırbistan, Sisam ve 
hatta Aynaroz'dan cizyeler aldığı 
düıünülürse bu bütçenin bugünkü 
mi.nasiyle bir bütçe değil, bir çeıit 
hesap puslaıı olduğu anlatılır. 

Dikkate layık birkaç rakam: 
1869 bütçesinde ticaret nezareti 
tahsisatı ıimdiki paramızla - 90 
bin, Maarif ve Nafıa iki milyon, 
Adliye dört milyon lira idi. lktısat, 
Maarif, Nafıa ve Adliyeye bugün 
ne harcıyoruz? Otuz altı milyon! 

lıte üç devrin millet itlerini an
layıılarına dair üç misal: bütçesiz
lik, borçlu bütçe, denk bütçe. 

Na•uhi BAYDAR 

İspanya 
ve sulh 

Madrit, 21 a.a. - Dün radyo ite 
neşredilen bir mesajında Franko, 1s
panya'nın sulha samimiyetle fakat şe
refli ve iktısadi ihata teşebbüslerini 
kabul etmiyen bir istiklfü zihniyeti 
ile bağlı bulunduğunu söylemiştir. 

Franko, İspanyol rönesansını teh
dit eden sinsi tehlikelere ve bilhassa 
İspanyol müesseselerine girmeğe mu
vaffak olan ecnebi ajanlarının muzır 
faaliyetlerine işaret etmiştir. 

Proğ'do bomba 
Prag, 21 a.a. - Şehrin merkezinde 

eski farmason kulübünde bir bomba 
patlamıştır. Bina mühim surette hasa
ra uğramış ise de insanca zayiat yok • 
tur. Bu suykasdin ~hudi aleyhtarı 
bir hareket olduğu tahmin ediliyor. 

Şehir 
Tiyatrosunun ilk temsili 

Muhasip aranıyor 
Yakında ULUS sinemasında 

tulmağa muvaffak olmuştur. 
c) Sergilerimize ve fuarlarımıza: yer 

li olsun veya yabancı olsun mümkün 

f) Yazlık banyo tarifeleri: yazın 
sayfiyelere halkın rağbetini artırmak~ 
ve bu suretle sayfiye yerlerindeki ar
saları kıymetlendirmek igibi iktısadi 
ve içtimai maksadla, banyolarda % 80 

şair Ziya paşa için ihtifal merasimi 
yapılmıştır. Halkevi gençliği şairin 
mezarı başında onu anmıJ, çelenkler ı 

bırakmııtır. ~-•••••••••••••' 
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İZMİR'DE HAVA ~EHİTLERİ İHTİFALİ 

• i 

Hava ıehitlerimizin aziz hatırası l zmir'de de parlak bir törenleanılmııtır. Yukardaki resimler, 
bu törenden dört intibaı göstermektedir. • 

ADANA' DA 

Yeni mektepler 
ve mağazalar 

Adana, (Hususi) - Adana vakıflar 
idaresi, belediyenin bı.iyük imar ham -
lelerinde vazife hissesi almış bulunu -
yor. Vakıflar idaresi şehirde aile mes
keni olmak üzere apartmanlar, ticaret 
binaları yaptırmayı kararlaştırmış -
tır. Şehrin merkezinde dört büyük a -
partman, mağazalar ve bir de vakıflar 
idaresi binası kurulmaktadır. Bu apart 
mantar ikişer katlı olacak, üçer dör -
der oda ve birer salonlu olmak üzere 
her katta üçer daire bulunacaktır. 
Vakıflar umum müdürlüğü, Adana'

daki imar işleriyle ehemiyetle alfıka -
dar olmaktadır. Umum müdürlük Ada 
na vakıflar müdürlüğü kadrosuna bir 
mütehassıs mimar tayin etmiştir. 

Evkaf idaresi yani kurulacak va -
kıflar binası altına bir de memurlar ga
zinosu yaptırmaktadır. Ayrıca Oroz -
dibak meydanına da büyük bir ticare -
taneler binası kuruluyor. İnşa için e -
tüdlere başlanmıştır. 

Evkaf idaresi belediye ile mutabık 

kalarak şehirde ikinci bir sebze ve ka
saplar hali inşa ettirecektir. Ayrıca 

Abidin paşa caddesinde sekiz aile o -
turabilecek bir apartman inşa edilmek
tedir. Bütün bu inşaat için azami bir 
milyon lira sarfedilecektir. 

Vakıflar, şehrimizdeki tarihi eserle
rin tamiri için de 15000 lira sarf ediyor. 

Bu son büyük inşa hamlesinden son
ra Adana tamamiyle değişmiş bir şe -

bir olacaktır. - Nİ. - T A . 

. Bergama kermesi Çukurova' da yenı mahsuller 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Kermes haf tası çok neşeli 
ve İstif ad eli geçecektir . 

f 

Yeni mahsul arpa 3 kuruşa 
sahldı, pamuk bol ve iyi 
Adana, (Hususi) - Adana - Diyar

bakır arasında işliyen katar, Kiremi -
tane civarında Karakoyunlu köyünden 
on beş yaşlarında Mehmet adında bir 
çocuğu çiğnemiştir. Müddeiumumilik 
hadise etrafında tahkikata girişmiş -
tir. 

;a -C: • •ı .... , ,, .... · ··-· · - -·-

Çukurova'da yeni arpa mahsulü çık

tı, tarlalarda patozlar işlemeğe başla
dı. Yeni mahsul anbarlara taşınmakta

dır. Borsaya ilk gelen arpa mahsulü, 
kilosu üç kuruştan satılmıştır. Satı ş -
lar çok hararetli olmaktadır. 

Bir ceset bulundu 

Adana'nın Haruniye mıntakasında • 
ki bir fundalıkta hüviyeti meçhul bir 
ceset bulunmuştur. Hadiseden C. M . 
U. liği haberdar edilmiş ve tahkikata 

girişilmişti r. Cinayetin failleri aran -
maktadır. 

Pamuk mahsulü iyi 

Çukurova'da pamuk mahsulü bu yıl 
çok iyi bir şerait içinde büyümekte -
dir. Tohumlar tır>prak üstüne 18 - 20 _ ___.. ,. - . -
liteli zengin bir rekolte elde edileceği 
ümit edilmektedir. Yapılan tahminlere 
göre bu yıl mahsulü 150 - 180 bin bal
ya içindedir. 

Ziraat talebelerinin tetkikleri 

Adana ziraat mektebi son sınıf tale
beleri, başlarında öğretmenlerinden 

dördü olduğu halde bir grup halinde 
bugün şark seyahatine çıkmışlardır. 

Ta lebeler, Gaziantep, Mardin, ve di
ğer cenubi şarki bölgelerinde zirai tet
kiklerde bulunacaklard ı r. 

22 - 5 - 1939 

Bor'da çalışmalar 

Halkevi, park, çarıı yapılıyor, 
bir de kıılık gazino· yapılıyor 

\ 

Bor'dan bir görünüı 

Bor, (Hususi) - _ötedenberi güzel havası ve suyu ile seyhan
lılara y~yla olan yeşıl Bor 939 senesine b ir çok yeniliklerle gir
mektedır. 

• 
lzmire 

j Tabiatin bütün güzelliğini taşıyan 

gelen j üstün parka 1stanbul'dan ve Adana' . 
dan getirilen muhtelif ağaçlar dikil • 

yunanlı h t miş ve on yıldanberi İzmir'de bahçı -eye vanlık eden Lıir bahçivan türlü ağaç ve 

Heyet azasından birkaçı 

fzmir, (Hususi) - Kaçak balık av
cılığı ve bazı gümrük işleri iç.in se -
lahiyettarlarla müzakereye gelmiş 
olan unan heyeti, dün Kuşadası tari
kiyle Siyam'a dönmüştür. Heyet a -
zası içinde Siyam gümrükleri, tütün 
mumisi de vardır. 

Müzakere neticesini, raporla hü -
kümetlerine bildireceklerdir. 
Yunanlı heyet, şu fikirdedir : 
Kaçak balık avculuğuna ve bu yüz 

den türk hükümetinin ziyan etmesi -
ne ve müessif hadiselere mani olabil
mek için en kısa yol, yunanlı balık -
çıların tiirk sularında, muayyen rü -
sumu tediye ettikten sonra avlanma
larına müsaade edilmesi muvafık o -
lur. Heyet, hayvan ihracatımız hu -
susunda da müzakerelerde bulunmuş

tur. 

çiçeklerle parkı süslemiştir. Parkta 
kışlık bir gazino inşasına başlanmış -
tır. Muntazam bir saz takımı gelmek 
üzeredir. Belediyemiz üstün parkta 1 
haziranda bir kır balosu verecektir. 25 
mayısta mübayaasına karar verilen A
razoz sabah akşam sulama ameliyesine 
devamla toz davsından Bor'u kurtara
caktır. 

Y eni çarfı ve Halkevi 

Bor'a yeni ve asri bir çarşı yaptırı
lacaktır. Çok eski zamandanberi yıp
ranmış olan çarşı kaldırımı söktürüle
rek yeniden kaldırım döşeme ameli • 
yesine başlanmıştır. 

Belediye zaruri ihtiyaçlar üzerinde 
çok hassas davranmakta ve en ufak bir 
ihtikara meydan vermemektedir. 
Halkımızın bütün arzularına cevap 

verecek olan yeni halkevi binamızın 
inşaatı süratle ilerlemektedir. 

Bor'a yazı geçirmek üzere beş yüz 
aile geleceği şimdiden haber alınmış -
tır. Evler kiralanmaktadır. 

~-"'·~~·~-~ --·-r--
Bartın (Hususi) - Geçen cuma gü

nü Aralama Ahadlar köyünde bir ci
nayet olmuş ve 40 yaşında, akıl hasta
sı bir kadın öldürülmüştür. Katil, 12 
yaşlarında Mehmet Kaba adında bir 
çocuktur. Çocuk, kadını çifte av tü -
feğiyle öldürmüştür. 
Yakalanıp sorguya çekilen çocuğun • 

ifadesine gore. akhndan zoru olan ka
dın, çocuğun üzerine hücum etmiş ve 
bundan korkan çocuk, elindeki tüfeği 
ateşleyip kadını öldürmüştür. Müdde
iumumilik tahkikata el koymuştur. 

Bergama, (Hususi) - Bu seneki ............................................... .. ................................................. ' 111111.''. 1 ••• 

kermes haftasının çok cazip olması i -
çin programlı bir şekilde çalışı lmak -
tadır. Kermes 22 mayıs pazartesi gü
nü başlıyacaktır. Evela davul zurnalar 
la kermes ilan edilecek, bunu efelerin 
gelişi takip edecektir. Bundan sonra, 
spor sahasında kermes açılacaktır. O 
gece halkevinde zengin bir müsamere 
tertip edilecek, ince sazla halk tür -
killeri çalınacak, milli oyunlar oyna -
nacaktır. Bunu projeksiyonla karagöz 
takip edecektir. 

Ertesi giınü halkevi bahçesinde da
vul zurnalar ve bando çalacaktır. O 
gün öğleye kadar tarih eserleri gezi · 
lecek, bunu Bağlı sahasındaki pana -
yır gezintisi takip edecektir. Gece ge
ne saz ve milli oyunlarla vakit geçiri
lecektir. Ertesi gtinü Çandarlı'ya bir 

Bergama'nın •engı"n t 'h gezinti yapılacaktır. Burada kayık eg-
.. arı · ·· .. b k ı 1 k eserlerinden · k · .. .. lencelerı yuzme musa a a arı o aca . 

_ _ ___ ___ ı_ ı gorunuf _ _ tır. Geceleri milli oyunlar oynana -

BİR CANAVAR 
12 yaşındaki 
kızı öldürdü 

lzmir. (Hususi) - Öd mişte Birgi 
nahiyesinde Karataş m ailesinden 
Stileyman oğlu 30 yaşınd Süleyman, 
aynı mahallede» Mehme1 Tahtanın 
kızı 12 yaşındaki Emın( ı severek 
babasından istemiştir. 
Babası Mehmet Tahta 
- Kızım çok küçuktür vlendire · 

mem. 
Demiş, ve talebi reddetmıştıı . Bu . 

nun üzerine Süleyman asabileşmiş 

caktır. 
27 mayıs Kozak giinü kermesin en 

canlı gününü teşkil edecektir. Çamlık· 
larda gezintiler yapılacak, burada, ben
gi, çakır, güvenk, dağlı, menekşe o -
yunları oynanacaktır. 

Sivas Kültür Direktörü 
Sivas (Hususi) - Şehrimiz kültür 

direktörlüğüne tayin edilen Trabzon 
kültür direktörü Rıfat Necdet şehri · 
mize gelmiş ve vazifesine başlamış -
tır. Tanınmış bir terbiyeci ve eski ga· 
zeteci olan Rıfat Necdet vilayete ge · 
lir gelmez ilk iş olarak kaza ve köyler· 
de bir tetkik seyahatine çıkmıştır. 

Türkdili 14 yaımda 
ve : 

_ Şu halde ben de yap cağımı bili- Balıkesir'de çıkan "Türk dili" arka-
daşımız 14 yaş ına girmiştir. Arkadaşı-

rim. mızı tebrik ederiz. 
Diyerek kızın yolunu kesmiş ve za-

vallıyı biçaklıyarak feci şekilde öl -
dürmüştür. Katil bundan sonra Boz
dağa kaçmış, fakat bir jandarma müf
rezesi kendisini yakalamıya muvaf • 
fak olmuştur. 

Şarkıtla' da at yarışları 
Sivas (Hususi) - Cümhuriyet halk 

partisinin tertip ettiği yarışlara bu 
yıl 28 mayısta başlanacaktır. 

• 

YURl-TAN RESiMLER 
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Zonguldak limanından bir görünüş 
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'Milli küme macında 
..> 

Ankaragücü üstün bir 
oyunla Vefa 

·takımm ı 3 -1 yendi 
'I 

Velaya üçüncü gol 

Kazandık mı dersin? 

Vefa takımı dün 19 Mayıs Stadyomunda Ankaragücü takımiy
le ikinci maçını yaptı ve 3-1 yenildi. 

Saha o kadar kalabalık değildi. Şeref tribününde Hariciye Ve
kili B. Şükrü Saraçoğlu, Gümrük ve İnhiasr Vekili B. Rana T ar
han ve Beden Terbiyesi Genel Direktörü Tümgeneral Cemil 
Taner bulunuyorlardı. 

Hak~m Saim Seymener, yan ha
kernlerı Nuri ve Asımdı. 
Ankaragücü: 

Natık - Nihat Enver - Abdul, 
Semih, lsmail - Vehap Fikret Fa-
ruk, Fahri, Hamdi. ' ' 
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şeklinde bir takım çıkarmıştı. Vefa 
bir gün evelki kadrosunu muhafaza 
ediyordu. 

Koşuların küçük meraklıları 

Oyuna vefalılar başladılar. İstan
bul takımı bugün çok azimli görünü
yordu. Forvet enerji ile ilerliyor, mü
dafaa topu bırakmıyordu. 

Bu azi~ .~e enerji, buna mukabil 
Ankara Gucu.nnü durgun oyunu, ma
çın Vefa lehıne cereyanını temin et
ti. ?ü~ ka.lesi üst üste birkaç tehlike 
geçırdı. ~ıl~~ssa sol için enfes bir şü
tü kale dıregıne adeta sürünerek avu
ta kaçtı. 

Vefa baskısı on beş dakika devam 
etti. Bu arada güçlülerin hemen ye
gane akınlarını vefalılar favulle kes
tiler. Hakem bir firikik verdt. Halbu
ki hata ceza çizgisi içinde olmuştu. 
Biraz sonra vefalıların bir akınında 
Nihat ve Natık topu biribirlcrine bı· 
raktılar. Az daha gol oluyordu. 

Birinci gol: 
Oyun bu suretle gittikçe ilerliyor. 

Fakat vefalılar gol çıkaramıyorlardı. 
Nihayet makOs talihi santrforları 
kırdı. 25 inci dakikada yerden ve sıkı 
bir şütle ilk ve son sayılarını yaptı. 

Bu golde de müdafaanın çok hatası 
vardı. Çünkü hasım oyuncularından 
hiç birisi tutulmamıştı. 

Beraberlik sayısı: 
Bu gol güçlülerin gözünü açmış 

olmalı ki iyi oynamağa başladılar. 
Bu suretle eveıa Vefanın üstünlüğü-

(Sonu 8 ioci sayfada) 

Koşuların üçüncü haftası 

İkili bahiste Ceylan - Ceylan 
tek çifti 94 lira kazandırdı 

Dün ilkbahar at yarışlarının üçün -
cüsü şehir hipodromunda yapıldı. 19 
Mayıs stadyomunda yapılacak Anka· 
ragücü - Vefa maçı seyircilerinin de 

., yarışlara yetişebilmelerini temin için 
koşulara saat 16,30 da başlandı. Bu
nunla beraber daha maç bitmeden e
vel yarış yeri bir hayli kalabalık ol
muştu. 

Çifte ve ikili bahisler günün en 
çok at iştirak eden ve en karışık iki 
koşusu üzerine konulduğu için her • 
kes alacağı bileti uzun uzadıya düşü
nüp danıştıktan sonra tesbit ediyor
du. 

tarı kazananlara nispet edilemiyecek 
kadar çok olur. 
Müşterekbahis her tarafta kumar 

telakki edilmiyen bir oyun olduğu 
için bunu halkın asgari zararına ola
cak bir şekilde tertip etmek lazım-
dır. 

*** 
Birinci kotu: 

3 ve daha yukarı yaşta ve 1939 sene 
si zarfında 600 liradan fazla ikrami
ye kaz~nmamış haliskan ingiliz at ve 
kısraklara mahsustu. Mesafesi 1400 
metre ikarimyesi 320 lira idi. 

Bu koşuya üç haliskan iştirjk etti 
ve koşu herkesin beklediği gibi Bay 
Sait Halimin Sunandair ismindeki 
kısrağının birinciliği ile bitti. Jokey 
Davuda koşuda mühim bir iş düşme
di. Komisarj ikinci Taşpınar üçüncü 
oldu. 

Zaman: 1,28 dakikadır, müşterek -
bahis ganyan 105 kuruş verdi. 

Vela maçlan nda heyecanlarını 
I 

Burada bilhassa bir noktayı işaret 
etmek isteriz: at yarışlarında bizden 
çok ilerde olan memleketlerde mese 
la Fransa'da halen çiftebahis kaldırıl 
mıştır. İkilibahis de yediden az atın 
iştirak ettiği koşulara konulmakta -
dır. Buna da sebep kayıbı asgari had 
de indirmek ve halkın koşulardan 
gayrimemnun ayrılmasına mıni ol -
maktır. Müşterekbahis büyük bir pa-

J k inci koıu: 
Üç yaşında ve h iç koşu kazanma -

mış haliskan arap taylara mahsustu. gizliyemiyen aeyirciler ra verdiği zaman kaybedenleri mik-
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Dünkü koşularda şık bayanlat 

Mesafesi 1200 metre, ikramiyesi 190 
lira idi. 

Bora, Dinç, Önal, Tomurcuk ve 
Örnek isminde beş tay arasında cere
yan eden bu koşu oldukça heyecanlı 
oldu. Müşterekbahiste en fazla rağ
bet Dinç üzerine idi. Koşu sıkı ve 
heyecanlı oldu. Ümit hilafına Bay 
Dündar Günday'ın Tomurcuk ismin
deki tayı birinci, Örnek ikinci, Dinç 
üçüncü oldu. Tomurcuk'un jokeyi 
Horvat güzel bir koşu yaptı. Zaman 
1,24 dakikadır. 
Müşterekbahis, ganyan 455, plase 

sırasiyle 315, ve 335 kuruş verdi. 
O çüncü koşu: 

Dört ve daha yukarı yaştaki yarım 
kan ingiliz at ve kısraklara mahsus 
handikaptı. Mesafesi 1800 metre ikra 
miyesi 200 lira idi. 

Bu koşuda Ceylan 65 - Nazlı 62 -
Olgo 60 - Alceylan 59, Mahmure 58 -
Bintepe 58 - Frig 56 - Lüksbar 55 -
Mesut 50 kilo ile ko§tular. 

Çiftebahsin bir tarafı bu koşuda ol 
duğu için oynıyanların heyecanı gö
rülecek bir şeydi. Koşuda heyecanı 
artıracak bir şekilde atların devamlı 
didişmeleri ile geçti. Başta öne ge -
çen Bintepeyi yakın mesafe ile Al
ceylan takip ediyordu ki atlar grup 
halinde arkadan geliyorlardı. Düz 
yol üzerinde Alceylan'ın jokeyi Fi -
lips çok yerinde hücum etti ve Bin
tepeyi geçerek bütün hücumlara rağ
men ko§uyu kazandı. Arkadan kuvet
le gelen diğer atlardan Nazlı ikinci, 
Bintepe üçüncü oldu. Koşunun zama
nı 2,03 dakikadır. 
Müşterekbahis ganyan 405, plase 

sırasiyle 125, 145 ve 120 kuruş verdi. 
Dördüncü koşu: Benimki birinci geldi ... 

Dört ve daha yukarı yaşta ve 939 yarışı müşterekbahis oynıyanlardan 
senesi zarfında hiç koşu kazanmamış ziyade at sahiplerini heyecana düşü
haliskan arap at ve kısraklara malı- ren güzel bir koşu oldu. Bugünkü 
sustu. Mesafesi 1400 metre ikramiye- ikramiye Gazi koşusunun beş bin ti
si 190 lira idi. ra ikramiyesine nispetle mühim bir 

Bu koşu da diğerinden az heyecan- şey değil idiyse de bu koşuyu kazan
lı olmadı. Çünkü çiftebahsin bir ta- I mak o koşunun birinciliğine bir adım 
rafını bulabilenlerin kazanabilmeleri I daha yaklaşmak demekti. 
için bu koşunun biril\cisini de bulma~ Koşu başlar başlamaz Karanfil öne 
lan lazımdı. Saniyen bu koşuda Ar_- geçti fakat biraz sonra Yılmazkaya 
rıca ikili bahis de vardı. Mesafenın kuvetle karanfilin yanından geçerek 
kısalığı dolayısiy~e dah~ ~a~langı~- ~oşuyu önde götürmeğe başladı. Di-
ta atlarında azamı kuvetı ıstıyen JO- ger atlar biribirine yakın mesafe ile 
keyler koşuyu. kırbaç kı_r~ac~ ve ol- önde giden iki kuvetli atı takip edi
dukça toplu bır halde bıtırdıler. J o- yorlardı. Virajın üzerinde Karanfil 
key. Şandor'un al~ı~da. Bay Recep B_al yavaş yavaş Yılmazkayaya sokuldu 
kan ın Ceylanı bırıncı, Ceylantek ı - ve çok süren bir mücadeleden sonra 

l kinci, Yıldız ü~üncü ol~~· Koşunun önüne geçti. Bay Atman'ın bu güzel 
zamanı 1,30 da~ıkadır. Muşterekbahis tayı gittikçe rakipleriyle olan mesa
ganyan ~60, plase 145 - 360 ve 155 ku- fesini açarak kolaylıkla birinciliği ka 
ruş verdı. zandı, jokey Filips hatasız güzel bir 
Beşinci koşu: koşu koştu. Yılmazkaya ikinci, Ya-

Oç yaşındaki yerli haliskan ingiliz tagan üçüncü oldu. 
at ve kısraklara mahsustu. İkramiye- Koşunun derecesi 2,12 dakikadır. 
si 550 lira mesafesi 2000 metre idi. Müşterek bahis ganyan 140 plan sıra-

Bu koşuda Karanfil, Dorukurt - siyle 115, 140 ve 150 kuruş verdi. 
F. a. Fame - Kayar Yatağan - Yılmaz Çifte bahiste Alceylan - Ceylan çif
kaya - Sifkap - Batray - Ece ve Oya tine oynıyanlar 8,40 lira ikili bahiste 
isminde on tay. koştu. Altıncı hafta de Ceylan - Ceylan tek çifte oynıyan
Gazi koşusunu koşacak bu tayların lar 94 lira kazandılar. 

Üçüncü kO§Unun / inal.i 
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Kagıt sanayiimiz 
M uhittn Birgen arkadaşımız 

Son Posta'da yazdığı bir ma
k~lede çok doğru olarak girişeceği· 
mız sanayi teşebbüslerini önceden 
mütehassıslara iyice etüt ettirme • 
nin lüzumu üzerinde israr ediyor. 
Yalnız bu fikrini teyit için intihap 
ettiği misal bizce hiç de yerinde de· 
ğildir. 

muvaffak 
bir eserdir 

Balkan 
ekonomisi 

(Ba§ı 1 inci sayfada) 

retlerde beraberlikleriyle de istikbal
lerini ve gene sulhu korumuş olacak
lardır. Milletleri tehdit eden yalnız 
politika ve istila olmayıp iktısat da 
bu işi üzerine aldığına göre milletler 
arasında ekonomik birliğin de sağlam 
bir müdafaa kuveti olacağı şüphesiz • 
dir. 

Milli küme maçında 
Ankaragücü üstün biroyunla 
Vefa takımini 3 - 1 yendi 

(Başı 7. nci sayfada) 
nü kırdılar. Sonra da mütemadi hü
cumlarla hasım yarı sahasına yerleş -
tiler. 

40 ıncı dakikada idi. Biraz serbest 
bırakılan Vehap yakaladığı topu sür
dükten sonra ortaladı. Faruk koştu 
ve kalecinin kımıldamasına meydan 
vermeden Gücün birinci golünü attı. 
Beş dakika sonra devre ı - 1 beraber
likle bitti. 
ikinci devre: 

18 inci dakikada Güç aleyhine veri 
len serbest vuruşu da Muhteşem ayn 
güzellikle attı. Top avuta gitti. 

Ankaragücünün ikinci golü anca 

26 ıncı dakikada oldu. Soldan Fahri -
nin bir kaç kişiyi atlıyarak ortaladı • 
ğı topu Abdül kaleye soktu. 

Üçüncü gol: 
Arkadaşımız "Mesela, diyor, çok 

kuvetle kaniim ki, eğer, kağıt sana
yii teıebbüsü böyle etraflı bir etüt
den geçirilmiı olsaydı bu iş, tatbiki· 
ne en sonra geçilecek projelerden 
biri olurdu. Çünkü bu teşebbüs ge
rek iptidai madde, gerek memleke
te it verme bakımından bliyük bir 
iktısadi hareket uyandırmadığı ve 
uyandınnıyacağı halde okumaya 
çok muhtaç olan Türkiye'de, hima
ye gümrükleriyle kağıdı babalandı· 
rarak henüz yürümeye çalışan türk 
kültürünün ayaklarına köstek vuran 
bir teıebbüstür". 

YAZAN 

Yaşar Nabi 
ima mevcut olacaktır. 

Endüstrileşme hamlemizin mil-
letten fedakarlık istiyen bir 

milli dava olduğu keyfiyeti üzerin
de şüphe caiz midir? Kurduğumuz 
yepyeni bir endüstrinin, bütün mal
zemesini çoktan amorti etmiş, çok 
ucuz ve çok iyi işçilere mebzulen 
malik memleketlerin fabrikalariyle 
atbaşı rekabet edebilmesi maddeten 
tasavvur olunabilir mi? Elbette bu 
sahada bir emekleme devrimiz ola -
cak ve elbette ki genç endüstrimizi 
gümrük himayesiyle koruyacağız. 
Kuvetli bir endUstrinin memleketin 
iktısadi hayatındaki büyük tesirleri 
itibariyle olduğu kadar milli müda
faa potansiyelimiz bakımından ar
zetti gi ehemiyet bizi bu fedakarlığa 
seve seve katlanmıya sevkedecek 
kadar kıymetli unsurlardır. Büyük 
harpte kağıt tedariki hususunda çek
tiği sıkıntıyı türk milleti henüz u -
nutmuş değildir. Harbın biraz da 
propaganda işi teJakki edildiği dev
rimizde kağıdın, milli müdafaanın 
başlıca silahlarından biri sayılma -
sında pek ziyade mübalağa yoktur 
sanırız. 

bet için ucuz fiyatla kağıt satmayı 
tedarik ettiler. Silahları müsavi ol
mıyan bu rekabette kağıt fabrika -
mızın himayesi için gümrük resmi
nin arttırılması zaruri oldu. Ancak 
bugün piyasadaki kağıt fiyatları -
nın yüksekliğinde yalnız bu güm -
rük artışının değil, fiyatlardaki u
mumi artışın da müessir olduğunu 
kabul etmek lazımdır. 

Balkan antantının sulha yardımın • 
dan Avrupa'nın minnettarlık duyma -
sını istiyen Times gazetesi iki hafta 
önce tunları söylüyordu: .. Balkan 
antantı Avrupa'nın bu kttasında dost 
milletlerden mürekkep iyi bir grup 
teşkil etti. Eğer Balkan memleketleri 
daha sıkı bir birlik vücuda getirebilir
lerse ecnebi hulülünden katiyen ma -
sun kalabilecekler ve istikballerini ko
rumak için hiç bir müşklata uğramı -
yacaklardır." 

Bükreş'te çalışmakta olan Balkan 
antantı ekonomik konseyi, geniş bir 
samimiyet içinde, iktıaadi hulülleri 
önliyecek tedbirleri alırken dost mil
letler arasın.h mübadeleyi arttıracak 
ve binaenaleyh biribirlerine refahla -
riyle de bağlı mütesanit bir kütle ya • 
ratacaktır. 

Bu devre başladığı zaman Vefa a
leyhine hafif bir rüzgar esiyordu. 
Ankara Gücü de güneşe karşı oynu • 
yordu. 

İkinci dakikada sol açık Hamdi 
gol atacak vaziyete girdi. İki bek ken
disini sıkıştırdı. Hakem bir favul ce
zası verdi. Hamdinin şütünü Safa 
yakaladı. 

5 inci dakikada Güç lehine soldan 
bir korner oldu. Kale önü karıştı. Ve
falılar bu tehlikeyi de uzaklaştırdı
lar. 

Bir dakika sonra Ankaragücü bir 
de penaltı kazandı. Ne yazık ki Ham
di Vahabın bu penaltıyı çekmesine 
mani oldu. Lakin kendisi de penaltı • 
yı çekemedi. Fırsatı kaçırdı. 

Oyun ikinci golden sonra biraz dur 
gunlaşmıştı. Bu yavaş fakat Güçlüle
rin tazyiki altında devam eden oyun 
on dakika sürdü ve Hamdi üçüncü go 
lü yapınca vaziyet gene değişti. Sür • 
atli ve güzel bir oyun başladı ve maç 
bu güzellikle 3 - 1 bitti. 

Şimdi bu misal üzerinde durarak 
ileri sürülen iddiaların isabet dere
cesini araıtıralım. 

EvclS. §U noktaya işaret edelim ki 
kagıt sanayiimizin kuruluşundaki i-' 
aabeti tayin için İzmit kağıt fabri
kasının bugün içinde çalıştığı mu -
vakkat prtları esas diye kabul et -
mek yanhı bir hareket olur. Kağıt 
aanayiinin kullandığı ham madde -
ler ehemiyet sırasiyle şunlardır: 
sellüloz, odun, kaolin, pp ve reçine. 
Kimyevi bazı maddelerle boyalar gi· 
bi tali ehemiyetteki maddeleri say
mıya bile lüzum yoktur. , 
Şimdi bu ham maddelerin hemen 

hepsi dıgardan idhal edilmektedir. 
Bu keyfiyete bakarak, devlet aana
yiinin kuruluıunda yerli mahsulle
ri değerlendirmek esasının birinci 
derecede dikkate almaca prensıpı
ne aykırılık ileri sürüle ı ir. Fakat 
tetkikimizi biraz daha d nleştirir
sek ıu hakikatleri de m şahede et -
mekten kendimizi alanın z: Sellü
loz gerçi bugün hariçten getirilmek
tedir. Fakat lzmit'te ik ci kağıt 
fabrikasiyle birlikte ten e i atılmış 
olan ııellilloz fabrikamız tesis ça
Iıımaları haylı ilerlemiıt r Yakında 
bu fabrikanın faaliyete ı lamasi_y
le kağıt aanayiimizin har ten teôa
riki en ziyade müşkül ol ve mali
yet fiyatları üzerinde en yade te
sir yapan ham maddesi d lden te· 
min edilmiı olacaktır. S 
ayni zamanda harp sanay 
lanılan mühim bir ham m 
ğu da hatırlanırsa kfi.ğıt f 
mız dolayısiyle memleke sanayi -
inin kazandığı bu yeni teı in milli 
mildaf aamız bakımından rzettiği 
ehemiyet de hesaba katılma icap e
der. Sellülozun ham mad eri, o -
dun, aaman ve paçavradır, bütün 
bu maddeleri memlekette tedarik 
etmek imkanının mevcut uğu a
şikardır. 

Kağıt sanayiimizin ikin 
maddesi olan oduna geline 
il.tın icap ettirdiği cins od 
hassa Karadeniz mıntakası 
mantarda mebzulen mevcu 
cak bugün tatbik edilmekte an or
man kanunu ve nakil vası a arının 
bahallılığı kağıt fabrikamı kendi 
odunlarımız yerine çok da 
mal olan yabancı ve bilha rus 
menteli odunlar kullanma sev -
ketmektedir Fakat bu hal b odun 
ihtiyacını hariçten temin e 
ye bu fabrikayı tesis etmiş 
tenkit edecek yerde, kend' 
larımızdan bu ham maddey 
imkanlarını hazırlamaya ye 
retle memlekete yeni bi 
menbaı temir: etmiye sevk 
dir. 

Kağıt sanayiimizin üçün 
cede bir ham maddesi olan 
de bugünlük hariçten getiı 
dır. Ancak Sümerbank'ın 
bir kaolin fabrikası tesis et 
o ldugu bilindiğine göre b 
mahzur teşkil etmez. Yakın 
fabrikalarımız kaolini de, 
~ibi, yanı başında faaliyett 
nacak fabrikalardan temin 
cektir. 

dere
kaolin 

ekte-

Denilebilir ki, bugün ham 
maddeleri dahilden tedarik miye 
muvaffak olduğu gün İzm t kağıt 
aanayiimiz gümrük himay ıı nden 
tamamiyle müstağni kalabilr:c k mi
dir? Bu suali bir başka sua e onli
yebiliriz. bugünkü tartlar çinde 
hangi sanayi ıubemiz gümriı hima
yesinden müstağni kalabilir Bu bir 
ihtiaaslaıma itidir, bu hayat ıtan • 
dardının umumi surette dil mcaine 
bağlı bir ittir, nihayet bu ir za • 
man itidir; ve bu delilin münferi • 
den klfıt aanayiimiz aleyhinde kul
l:ınılması hiç bir zaman yeqnde bir 
hareket tellkki edilemez. Akıi hal
de pamuklu endüstrimiz için de de
mir ve çelik endüstrimiz için de ay
nı iddia ı ortar a atmak imkanı da-

İzmit kağıt fabrikasının kuruluşu 
kağıt üzerine mevzu gümrüklerin 
arttırılmasına sebebiyet verdiği id
diasına gelince, bunun da sebepleri 
araştırılmak icap eder. Kağıt fab -
rikamız, kuruluşunun hemen erte -
sinde beklenmedik bir vaziyetle 
karşılaştı. Dünyanın birdenbire mis
li ~Qtiijmc:mi& ,qir~ilahlanma3an.sl
na gırişmesi bır harp sanayıı macı-
desi olan sellülozJa onun ham mad • 
desi olan odun fiyatlarının dünya 
piyasasında yükselmesini intaç et
ti. Bu maddelere olan umumi rağ • 
bet, kliring- yoliyle onların tedari -
kini de aynen müşkülleştirdi. Bir 
yandan ham madde fiyatları yükse
lir ve bunların tedariki güçleşirken 
Avrupa'da memleketimize kağıt 

sevkeden fabrikalar sırf yeni kurul· 
muş olan kağıt sanayiimizle reka -

' ı•••••uu••••uıu•ı•uuıuııeııı•u:••••••••••••Uı 
MERAKLI BAHiSLER .................................................... 

Musiki 

Bir ~ok ishraplar1 

dindirmeğe yanyor 
Musikinin çocuklar ve hatta yetiş-

1 kin insanlar üzerinde ne derece ku -
vetli bir tesir vücuda getirdiği ma
llımdur. 

Bebek ninni söylenince uyur. Yor· 
gun bir asker boru sesiyle canlanır, 
dinçleşir ve bunlar hangi kanunlara 
göre musikinin tesiriyle bu ruh ba
letlerini kazanıyorlar? Buna cevap 
vermek çok müşküldür. 

Hayvanlar üzerinde arı yalım: Me
sela yılanlar. bazı seslere karşı son 
derece hassastır. Kertenkeleyi duva
rın koğuğundan çıkarmak için ıslık 
çalarlar. Islık sesine yalnız kertenke
le degil, örümcek fare gibi daha bir
çok hayvanlar da koşar gelir. 

Eğer hayvanların nangi sese karşı 
zayıf olduklarını öğrenmek mümkün 
olsa, zararlı hayvanları kütle halinde 
öldürmek gibi birçok pratik istifade. 
ler de yapılabilir. 

Kervanbaşılar, ti eski zamandanbe· 
ri develerin musikiye karşı alakala
rını ve hassasiyetlerini bildikleri için 
arasıra musikiye mUracaat ederler. 

Ağır yüklerin altında uzun yürüyüş 
yapan develer yorulur, konak yerine 
varmadan takatleri kesilir, gitmez o· 
lurlar. Fakat kervanbaıı yanık yanık 
lavat çalmağa yahut başka bir musi
ki ileti kullanmağa ba§ladımı develer 
hatlarını kaldırır, canlanır, adımları
nı sıklaıtırırlar. Bu suretle konak ye
rine ferah ferah varılır. 

Etek bile keman sesi ve şarkı ile 
mest olur. Hatti e e i daimi ve mun· 

yeni inkişafa başlı yan neşriya-
tımızı, bahalı kağıdın teşkil 

ettiği darbeye karşı korumak mese
lesine gelince, gazete ve mecmualar 
için yaptığı gibi hükümetimiz bil -
tün faydalı neşriyat için muteber 
olmak üzere prim esasını pek ala 
ihdas edebilir. İkinci kağıt fabrika
mızın da çalışmaya başlamasiyle 

memleket kağıt ihtiyacının büyük 
bir kısmı dahilde imal edilmiye baş· 
!andığı gibi bu fabrikaların gazete, 
mecmua ve kitap tabına mahsus i
malatını küçük bir prim tediyesiyle 
maliyetten aşağı bir fiyatla piyasa
y,a çıkarmak esası düşünülebilir. Ni
hayet bu, devletin büdcesinden ne§· 
riyatı himaye için ayrılmış bir tah· 
sisat telakki olunabilir. 

Be§ yıllık sanayileşme planı mu
cibince kurulmuş olan fabrikaları -
mız içinde İzmit birinci kağıt fabri
kası, yukarıda bahsettiğimiz müş -
küllerle karşılaşmış olmasına rağ -
men en muvaffakiyetli bir faaliyet 
göstermiş olanlarından biridir. Da
ha ikinci yılında azami imalat kapa
ıi tesine çolc yaklaşmış olan bu fab· 
rikamızın mamulleri ve çalışması 
her suretle memnuniyete değer ne
ticeler vermiştir. Karşılaşılan rağ • 
bet bu birinci fabrikanın genisletil -
nıesı 1uzumunu oogurnı~tur:' ııı:uı• 
ci kağıt karton fabrikamız da çalış
maya başladı ğı zaman, kağıt sanayi
imiz her gün biraz daha artan mem
leket ihtiyacının büyük bir kısmını 
karşılıyacak ve sigara kağıdına va -
rıncaya kadar her cins kağıt ve kar
tonun memleket içinde yapılması 

mümkün olacaktır. Görülüyor ki 
bu muvaffak eser hiç de gelişi gü -
zel ve tetkiksiz vücuda getirilmi§ 
değildir. 

tazam bir musiki terbiyesine tutmak 
suretiyle, inadının onune geçmek 
mümkün olacağını iddia edenler bile 
vardır. 

Bir Avrupa ordusunda baytarın bi
risi, orduya ait atlar bilhassa ishale 
uğrıyanları musiki ile tedavi etmeğe 
başlamıştır. 

Melodi başlar başlamaz, ıstırabın 
verdiği kıvranma hareketi birdenbire 
duruyor, bağırsak ağrıları kesiliyor, 
normal hazım başlıyor. 

Geri gitme huyu olan atlarla, diş ve 
tekme yarası olan hasta atlar, klasik 
musikinin tesiriyle mükemmelen te
davi oluyorlar ve uslanıyorlar. 

Umumi harpte muharebelere giren 
atlar obüs mermilerinin şiddetinden 

sarsılır, yol yürümez, yem yemez, su 
içmezdi. Avrupa ordularında bu vazi
yet önceden herkesi müthit bir ııuret
te endişelendirdi. Çünkü ne kadar te
davi usulleri varsa ordu baytarları 

tatbik ettiler. Muvaffak olamadılar. 
Nihayet bir çare buldular: musiki ile 
tedavi ... 

Böyle afallıyan, sarsılan atlara bir
kaç kere armonik çaldılar, atlar der. 
hal yem yemeğe, su içmeğe yol yürü
meğe başladı. 

Naaıl oynadılar: 
Ankaragüçlülerden yeni elemanlar 

tecrübe etmek bahasına bize fena 
bir oyun göstermişlerdir. Dün Salih'· 
in yokluğu her vesile ile belli oldu. 

Bu sözlerden bir Balkan otarşisini 

kasdettiğimiz manası çıkarılamaz. 
Kendine iştirak eden devletlerın her 
birinin başka memleketlerle sulh yo • 
)undaki münasebetlerini iyi karşıla -
yan, hatta, pek yakındaki türk - İngiliz 
münasebetini kendisi için de bir sulh 
garantisi sayan antant, her llalkan 
devletinin başka milletlerle iktısadi 
temaslarının artmasını da samimiyetle 
arzu eder ve konseyin sürekli çalışma
ları, bu iti yalnız arzu sahasındd bırak
mayıp, antant devletlerinin dış iktısa
di münasebetlerde de biribirlerine des
teklik yapmalarını temin edecektir. 

Ankara Gücü mütemadi hücumlar 
yapıyor. Vefa gol yapmak şöyle dur
sun, beraberliği bile muhafaza edemi
yecek bir hale geldi. Fakat Ankara • 
gücü forvet hattı da kale önüne kadar 
iniyor,(j1eticeyi istihsal edemiyordu. 
l kinci gol: 

15 inci dakikada Güç takımında u
fak bir değişiklik oldu. Abdül san
trfora, Faruk hafa geçti. Bu sırada 
Vehabın ceza çigisi üzerinden çektiği 
bir firikik havadan avm oldu. 

Hücum hattı durgundu. Hamdi şah· 
si oynuyor, Fahri hiç çalışmıyordu. 
Fikret hiç oynıyamiyordu. Ümit ede
riz ki önümüzdeki iki maçta Ankara· 
güçlüler böyle bozuk oynamazlar. 

Vefalılar mukadder netice ile An· 
kara'dan döndüler. KendiJerine tavsi
miz, takım halinde çok çalışsınlar ve 
bilhassa favüllü oynamaktan vazgeç -
sinler .. 

Milli Küme puvan cetveli 
Maç Galip Berabere Mağlup Attığı Yediği Puvan 

Kemal ONAL 

!Dünyada neler oluyor ıl 
Alom ne kadar kü~üklür 1 
Nasıl bir ev tuğladan yapılıyorsa, 

dünyadaki bütün canlı maddeler, ha
va, su .... hep atomlardan müteşekkil-

• 
Fakat atom son derece küçüktür. 

Aşağıda vereceğimiz misalleri görür
seniz, cisimleri teşkil eden atomların 
ne kadar küçük şeyler olduğunu an
larsınız: 

Yeryüzünde canlı cansız ne kadar 
şey varsa hepsini yüz misli büyüte
lim. İnsanın boyu 150 metreyi aşar; 
eşek arıları öküz kadar olur. 

Şimdi bu büyümüş olan alemi tek
rar yüz misli büyütelim, tabii her şey 
bu nispette bliyür. İnsanlar 15 - 20 ki
lometre irtifaında azametli dağlar o
lur. Yabanarısı yüz metre boy alır, 
saçımızın bir teli tam bir metre ka
lınlaşır. Mikropların hakiki büyüklük 
leri bir milimetrenin bindebiri kadar
ken şimdi bunlar da birer santimetre 
olur. 

Şimdi bu cihanın enini ve boyunu 
yüz kere daha uzatalım: hakiki dün
yadan bir milyon kere daha büyük bir 
dünya elde ederiz. Üzerindeki eşya
lar da aynı nispette büyür. Bakarız ki 
bir saç teli 100 metre kalınlaşmış. 

mikropların boyu bir metreyi bulmuş. 
Fakat atom hala minimini bir halde. 
Atom büyüye büyüye nihayet mili
metrenin onda biri kadar büyümüş
tür. 

Hakiki dünyayı 100 milyon · kere 
büyütürsek idrojenin atomu ancak 
farkedilebilir. Fakat bir başta bir saç 
telinin kalınlığı 10 kilometre olmuş, 
mikroplar yüz metrelik koca koca bir 
rer dev olmuş, bir bilardo bilyası ar
zın yarım kutru kadar büyümüştür .... 

Amerikan Demiryollarmmr 

amans11 rakibi 

Birleşik Amerika'da demiryolları · 
nın uzunluğu petrol borularının iki 
mislidir. 360.000 kilometre ray, 181000 
kilometre boru vardır. 

Ankamgiicii 12 7 1 4 30 19 27 
Fenerbahçe 9 6 o 3 19 11 21 
Demirspor 8 5 1 2 21 13 19 
Beşiktaş 8 4 1 3 19 10 17 
Vefa 10 3 1 6 25 26 17 
Doğanspor 8 3 1 4 1 1 22 15 
Galatasaray 7 4 o 3 13 14 14 
Ateş spor 10 1 1 8 6 29 13 
NOT; Cetvelimiz 'gol avarajı usulüne göre hazırlanmııtır. Buna nazaran 

hukmen galip Beşiktaş'ın lehine 2, hıikmcn mai:lup Galatasaray'ın 
aleyhine 2 gol yazılmıştır. 
Hukmen maglQp takımlara ayrıca sıfır puvan verilmektedir. 

İstanbul' da ki ma~ 

Galalasarayhlar Fenerbah(eyi 
4 -3 yenerek vaziyetlerini 

düzelttiler 
İstanbul, 21 a.a. - Milli küme kar

şılaşmalarının en mühimlerinden bi
rini teşkil eden Fenerbahçe • Gala
tasaray maçı 10 bin kişilik muazzam 
bir kalabalık önünde bugün Kadıköy 
stadında oynandı. 

Hava güzeldi. Stadyom saat 4 de 
istiap haddini geçen bir kalabalıkla 
dolmuştu. Sahayı çevreliyen tribün
ler, göze hoş görünen bir manzara ar
zediyordu. 

Saat tam 16,30 da iki takım karışık 
olarak sahaya çıktılar, halkı selamla
dılar ve çok alkışlandılar. 16.35 de 
oyun başladığı zaman Galatasarayı 

şu kadro ile görüyoruz : 
Osman - Faruk, Adnan • Musa, Yu

suf, Celal - Bedii, Seiahattin, Cemil, 
Bbduri, Sarafim. 

Fenerbahçeliler de şu şekilde di -
zildiler: 

Hüsamettin - Yaşar, Muzaffer - Re
şat, Esat, Fikret - Fazıl, Naci, A. Rı
za, Bedii, Basri. 

Hakem Tarık Özerengin. 
Oyuna Galatasaraylılar başladılar. 

Akın fenerlilerin muavin hattında 
kesildi. Sarı - lacivertliler soldan bir 
inişle G. saray kalesini sardılar. Fe
ner hücum hattiyle Galatasaray mü
dafaası arasında çetin bir mücadele 
geçiyor. 

ilk gol: 

.u 

dır. Muzaffer sağdan sola m!nası% 
koşmalar yapmaktadır. Muavin hat· 
tında Reşat atıl, Esat münasebetsiz 
derecede çalımlı, Fikret ayağına top 
geldikçe iyidir. Hücum hattı, her uz· 
vu ayrı bir manada oynıyan oyuncu
lardan mürekkep. 

Bu şerait dahilinde Galatasaraylı• 
ların vaziyeti çok kolaylaşmış olu· 
yordu. Nitekim Sarafimin, Boduri· 
nin ve Selahattin'in üstüste kaçırdık 
ları fırsatlardan sonra 22 inci daki
kada Cemil Muzafferle Hüsamettin· 
in müşterek hatalarından istifade e· 
derek beraberlik golünü çıkardı. 29 
uncu dakikada gene Cemil bir kor • 
ner vuruşundan güzel bir kafa ile i · 
kinci golü attı. Galatasaray bu suret
le sahadan 2-1 galip çıktı. 

ikinci devre: 

İkinci devrede Fenerbahçe takı· 
mında değişiklikler yapmıştı . Mu· 
zaffer muavin mevkiinde oynuyor, 
Fazıl müdafaya alınmış bulunuyor· 
du. Fenerliler oyuna büyük bir hızla 
başladılar. 

Beşinci dakikada Naci ıııkı bir 
şiltle beraberlik sayısını çıkardı. Bu
na, 13 üncü dakikada Buduri, bir pe· 
naltı vuruşu ile cevap verdi ve galata 
saraylılar 3-2 gene üstün vaziyete geç 
tiler. 18 inci dakikada gene fenerliler 
Rebii'nin ayağiyle beraberliği kazan
dılar. 

33 üncü dakikada Buduri, Hüsa
mettinin boş bıraktığı kaleye dör
düncü Galatasaray gohinü attı ve maç 
bu netice ile 4 - 3 Galatasarayın lehine 
bitti. 

İnekler üzerinde yapılan musiki 
tecrübeleri müspet neticeler vermiş
tir. İnekler armonik sesi dinliyerek 
hem uslu uslu durur sağılır, hem de 
musikinin tesiriyle ineğin südü ar -
tar. 

Kedilerle köpekler üzerinde de mu
siki tecrübeleri yapılmış, iyi netice
ler a.lınmıştır. 

Petrol borularının 6.000 kilometre
si tasfiye edilmiı petrol, 70.000 kilo -
metresi ham petrol, 105.000 kilometre· 
si de topraktan çıkarılmış olan tabii 
gaz sevkeder. 

Beşinci dakika: Eşape yapan Naci
ye iki Galatasaraylı birden şarj yap
tılar. 25 metreden bir frikik cezası. 

Esat sıkı ve yerden bir şiltle takımı
na ilk golü kazandırdı. 

Golden sonra fenerlilerin hücum a
vantajı devam ediyor. Fakat Galata
saraylılar bunu yavaş yavaş kaldırdı
lar ve Fener kalesini tehdide başla
dılar. 

Samsun 

şampiyonluğunu 

Bafra kazandı 
Samsun (Hususi) - 1939 senesi 

Samsun bölgesi lik maçları sona erdi. 
Hiç mağlup olmıyan Bafraspor birli -
ği takımı bu sene gol avarajını yük • 
sek bir farkla kazanıp bölge 1939 sene 
si futbol birinciliğini almıştır. 

Musikinin ötedenberi tabiati yumu
şattığı söylenir. Fakat insanın miza
cını hangi sesler tatlılaştırır, bura
sı ma!Qm değildir. Fakat şurası mu. 
hakkak ki musiki sinirler cümlesi, te
neffüs cihazı, kan deveranı, salya, 
mide ve karaciğer ifrazları üzerine 
kuvetle tesir icra eder. 

Fakat basit bir boru sesi nasıl olu
yor da enerji doğuruyor? İJte burası 
ke fedilecektir. 

Birleşik Amerika'da petrol borula
rı senede 163 milyar litre petrol akı
tır. Adi gaza gelince, her sene 6 .000 
milyon küpmetre adi gaz akar. Bu 
ğazın ihtiva ettiği enerji miktarının 
45 milyon ton kömürün enerjisine 
müsavi olduğu hesap edilmiştir. 
Amerika'nın her tarafında döşeli 

bulunan petrol boruları Amerikan de
miryolu kumpanyalarına müthiJ su -
rette rekabet a maktadır. 

Onuncu dakikadan sonra oyunun 
hakiki çehresi gorilnmektedir; Gala
tasaraylılar ayaklannda topu tutmı - Samsun bölge puvan cetveli 
yarak arıkları görerek ve kar•ı tara- M G M B A y p :ı ,,. aç. a. a. c. t, e, u, 
fı iyi marke ederek oynuyorlar. Ta- Bafra S. B. 6 6 o O 22 3 18 
kımın güzel bir futbol oynadıgv ı görü Samsun S. 6 S 1 O 17 7 16 

İdman Y. 6 4 2 O 11 7 14 
lüyor. Karadeniz G. 6 3 3 O 13 14 12 

Buna mukabil Fenerlilerin her hat- Halkspor 6 2 4 O 9 22 ıo 
larında k ad ları eöz _ ):.~:_~~ ,.6 1 5 .o 12 ı 7 8 
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~·,~~~~~r~~:..::~~~~~~~,~-=:.._~~~~~_:_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::~~::::~:: ...__ umum müdürlüğüne ve Antalya or -
fik, nun gelmesini sabırsızlıkla bekli- ı man Çevirge müdürlüğüne mlıracaat-
yordu. ları (3364/1817) 11788 

Genç adam, koltuğuna yaslanmış, 
sigara tellendiriyordu. Gözünün önün- Pazarlık ilônl H 

• 

1 K A y E 
Kadın . ' ısterse .. 

de Jale'nin zarif hayali uçuyordu. d 1 k o ble demir 
Oda kapısı açıldı. İçeriye şık ve gü p. T. T. umu mi MÜ Ü r Ü u 

zel bir kadın girdi. Nefis bir parfürm ı 1 k 
kokusu ortalığa yayıldı. Refik, yerin- binaSI İnşaat Ve teSİSatl potre Q lnQCQ 

Eski§ehir Nafia Müdürlüğün

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

Ya.zan: F. Zahir Törümküney 
den fırladı. Dikkatli bakınca şaşırdı: Sıvas Belediyesi Elektrik Mü-

- Az kalsın, sizi tanıyamıyordum, P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: dürlüğünden 

liyle eksiltmeye çıkarılıp talibi zuhur 
etmiyen SarıkBy - Mıhalıççık yolunun 
13-ı-293 - 15+803 kilometreleri ara
sında 1644.40 lira keşif bedelli şose e· 
saslı tamiratı 2490 sayılı kanunun 40 
ıncı maddesine tevfikan ve eveke i
lan edilen şerait dairesinde pazarlığa 
çıkarılmıştır. İsteklilerin şartnamede 
yazılı vesikaları hamilen vilayet dai -
mi encümenine müracaatları. (1833) 

bayan Nermin. Mezuniyetiniz yarın 1 _ Ankara merkez P. T. T. binası 
bitiyordu değil mi? yanında inşa edilecek (262285) l~ra 

Nermin, monden bir kız tavriyle (19) kuruş keşif bedeli P.T.T. umumi 
şapkasını başından çıkardı. Sandalye- müdürlük binası inşaat ve tesiatı ka • 
ye oturdu. Ayak, ayak üstüne atarak palı zarfla eksiltmeye konmu;itur. 

Cinsi Adet 
Beherinin 

tuli N.P. 

Dublte demir 

bir sigara yaktı. Gözlerini süzdü. A ~ 2 _ Muvakkat teminat (14241) lira 
laylı bir lisanla: (41) kuruştur. 

_Ne yapayım, dedi. Sizleri görece- 3 _ Eksiltme 6 Haziran 1939 tari -
ğim geldi. Dayanamadım. lzinimden hine rasthyan salı günü saat 16 da P. 
bir günü feda ettim: T.T. umumi müdürlük binasında top-

Refik, büyük bir hayret içinde onu lanacak artırma, eksiltme komisyonun 
tetkik ediyordu. Saçları ondüle yapıl- da yapılacaktır. 
mış, kaşları alınmış, dudaklarına ruj 4 _ Şartname, planlar ve terrüatı 
sürülmüş, bam başka bir insan olmuş- (l3 ll) kuruş bedel mukabilinde An -
tu. Hele, o eski mahcup hareketlerinin kara P.T.T. Levazım müdürlüğünden 
yerine şimdiki serbest, kendi~~ gü~e -
nen insanlara has tavırları, gozlerın -
deki mağrur ifade şaşılacak şeydi. 

Silik, basit kıyafetli Nermin'in ye -
rine, güzelliğiyle insanı büyüleye?, 
şıklığı ve zarafetiyle hayran eden hır 
kız çıkmıştı ortaya. .. . . 

Genç adam, yerine oturdu. Gozlerını 
haHi kızdan ayıramıyordu. 

Nermin, erkeğin biraz evel sorduğu 
suali cevapsız bıraktı. Bir müddet sus
tu. Sonra hiç bir şeyin farkında değil
miş gibi kayıtsız bir eda ile: 

- Nasıl, dedi. İşler birikti mi? Bu
gün canım pek çalışmak istemiyor. Za
ten izinliyim. Şöyle bir uğradım. Mek
tup, filan var mı diye bak~ım. 

Nermin, biraz daha oturup, çıktı. ..... 

alınacaktır. 

5 - İsteklilerin: 
A) Kanuni vesaikten maada muhabe 

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

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

6 - Talipler (5) inci maddenin (A) 
fıkrasında mezkOr ehliyet vesikasını 
almak için eksiltmenin yapılacağı gün 
den en az 8 gün evci bir istida ile Mu· 
habere ve Münakale vekaletine müra· 
caat edeceklerdi~ 

Potrel 90 
80 
14 
22 
23 
ıs 

8 
2 
8 
4 

9,00 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
•• 

18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
32 
34 
36 

U. Demiri Yekun tul 4SO,OO 8 
ı - Yukarda müfredatı yazılı cem

an ve takriben 80 ton demirin Sıvas 
İstasyonunda vagonda teslimi ıs gün 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle mü
nakasaya konmuştur. 

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

3 - Muvakkat teminat 629 lira 48 

kuru~tur. 
4 - Teahhüt bedelinin üçte biri 

mukavelenin imzası akabinde teminat 
mektubu mukabilinde peşinen ve ba
kiye::;: demirlerin Sıvas istasyonunda 
teslim mukabilinde ödenecektir. 

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

11797 

Betonarme köprü inşaatı 
Kars Valiliğinden : 

ı - Eksiltmeye konulan iş: Kara -
köse - Kağızman - Kars yolunda Ak • 
çay demir köprüsüne "600" metre me
safede Akçay betonarme köprü inşa -
atı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - İhale vahidi fiyat usulu üze • 
rinedir. 

3 - Bu işe ait evraklar şunlardır: 
A - Mukavelename 
B - Eksiltme şartnamesi 
C - Hususi şartname 
D - Bayındırlık işleri genel şart-

namesi. 
E - Betonarme büyük köprüler 

hakkında fenni şartname 
F - Şose ve kar gir inşaata ait fen-

ni şartname 
G - Keşif hülfisa cetveli 
H - Avan proje 

- Bonjur bayan Nermin! 
Nermin, başını kaldırdı. Gülümsi -

}'erek mukabele etti: 
- Bonjur bay Refik l 
Genç adam, yazı masasının arkasın

daki koltuga yerleşti. Paketini çıka -
rıp bir sigara yaktı. Kıza seslendi: 

dalarda oturmak niye\indeyim. Sizin 
Büyükada ile alakanız var. Tanıdıkla
rınızdan birinin evinde güzel ve möb
leli bir oda bulabilir miyim? Bu hu -
susta bana yardım eder misiniz? 

Genç kızın kalbi heyecanla çarptı. 

Günler geçiyordu. Nermin her gün 
bir başka tuvaletle daha şık ve da~~ 
cazip olarak geliyordu. Artık, eskısı 
gibi Refik'e de pek iltifat etmiyordu. 
Vaktiyle, aylarca bir tek mektup al -
mıyan Nermin'e şimdi günde iki, üç 
mektup geldiği oluyordu. Bir takı~ 
meçhul kimseler, genç kıza sık, sık ı
tina ile süslenmiş buketler gönderi • 

Bu müddet zarfında vesika talebin
de bulunmıyanlar eksiltmeye giremi
yeceklerdir. Bu vesikayı almak için 
yazılacak dilekçeler bir kalemde en az 
yüz elli bin liralık bu işe benzer iş 
yaptıklarına dair işi yaptıran idare · 
terden alınmış vesikanın da raptı la -
zımdır. 

6 - İhale 193!) mayısının 27 inci 
cumartesi günü saat 11 de Sıvas be
lediye encümeni huzurunda yapılacak 
tır. Teklif mektuplarının bundan bir 
saat evci belediye riyasetine tevdi e
dilmiş ve posta ile vasıl olmuş bulun· 
ması meşruttur. 

4 - Bu evrakı isteyenler Nafıa ve
kaletinden, Ankara, İstanbul, Erzu -
rum ve Kars Nafıa müdürlüklerinde 
görebilirler. 

5 - Muvakkat teminatı "1500" lira-
dır. 

6 - İsteklilerin bu işe girebilmele
ri için ihale gününden Uiakal sekiz 
gün evel vilayete müracaatla alacakla 
rı ehliyet vesikası ile 939 yılı Ticaret 
odası vesikasını ibraz etmeleri. - Bayan! ... Dün akşam bıraktığım 

yazıları öğleye kadar yetiştirelim. 
Genç kızın, yazı makinesinin tuşla

rı üzerinde bir kuş gibi sıçrayan par
nıakları durdu. Koyu yeşil gözlerini 
~rkeğe çevirdi. Yavaş bir sesle: 

Sevdiği erkeğe biraz daha yaklaşmak 
için bundan daha mükemmel bir fır -
sat olamazdı. Bu suretle sabahları iş -
terine ayni vapurla gitmek ve tatil 
günlerinde de buluşmak imkanı ola -
caktı. Sevinçle cevap verdi: 

yorlardı. 

Refik. kızdaki bu ani değişmenin 
sebebini bir türlü izah edemiyor, me
rakından çıldırıyordu. Acaba, bu sa -
kin, çekingen kız da yolunu mu şaşır· 
mıştı? Gizli bir aşıkı mı vardı ?Ge_nç. a
dam, hiç farkında olmadan Nermın ı!e 
lüzumundan fazla alakadar olmaga 

7 - Taliplerin teklif mektuplariyle 
muvakkat teminat makbuzunu veya 
banka teminat mektubunu ve diğer ka 
nuni vesaiki ihtiva edecek kapalı zar
fın yukarıda 3 üncü maddede yazılı 
saatten bir saat eveline kadar Anka· 
rada P.T.T. umumi müdürlüğü binası 
içinde toplanacak otan eksiltme ko -
misyonu reisliğine makbuz mukabilin 

7 - Bu husustaki şartname elek · 
trik müdürlüğünden parasız alınabi -
leceği gibi 12 kuru!lluk posta pulu 
gönderen her talibe teahhütlü ola · 
rak gönderilir. (3338 - 1815 11785 

2324 metre mikôp çam 

7 - İhale 5. 6. 939 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 14 de Nafıa mü -
dürlük binasında müteşekkil komis • 
yonca yapılacaktır. 

- Hay, hay! Ben, size güzel bir o
da bulurum. Her halde Ada'dan mem-- Ben de, onları yazıyorum, dedi. 

Genç adam, başım eğdi. Masanın üs
tünde duran dosyalardan birini eline 
aldı. Tetkike başladı. 

nun kalırsınız. de tevdi edeceklerdir. 
ağacı satılacak 

8 - İsteklilerin 2490 numaralı ka
nuna tevfikan hazırlıyacakları teklif 
mektuplarını mezkCtr günde saat 13 çe 
kadar makbuz mukabilinde komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. Posta -
da vuku bulacak gecikmeler kabul e-Refik, yakışıklı ve sevimli bir deli -

kanlı idi. Fevkalade şıktı. Yirmi do -
kuz yaşına geldigi halde henüz evlen-

dı~ ~t.~ek. mecbu~r~·eti~de ... <fe ~iY" i: 
Maaşını zevkine ve tuvaletine sarfe -
diyordu. 

Çalıştığı müessesedeki kızlar, onun 
küçük bir iltifatını kaza{lIIlak için bi -
ribirleriyle yarışa çıkmışlardı. Genç 
adam, muhitinde yaptığı tesirin far -
kında olmakla beraber katiyen şımar
mamış ve manasız bir gurura kapılma
ınıştı. Herkesle nazik görüşür ve etra
fındakileri neşeli sözleriyle büsbütün 
kendine bağlardı. 

Nermin, sessiz ve nazik bir kızdı. 
Ailesi iyi terbiye görmüş, kibar insan
lardı. Fakat, bugün eski servetlerin • 
den, Aksaray'da beş odalı bir evle, 
Büyük ada'da küçük bir köşkten baş
k~ .bir şeyleri kalmamıştı. Aailesinin 
hırıcik kızı olduğu halde Nermin, ba
basına yük olmamak, hatta evin geçi
mine biraz yardım etmek için çalışı • 
Yordu. 

Babası, ailenin iyi günlerinden kal
;a adetlerini mümkün olduğu kadar 
Aevarn ettirmeğe uğraşıyordu. Kışları 

ksaray'da, yazları da Biiyükada'da oe .• 
"" Çırıyorlardı. Rahat ve sakin bir ha-
Yat yaşıyorlardı. 
k :Nermin, gayet basit giyiniyordu. 
§aısa .kesilmiş, açık kumral saçları ma
ç görmemişti. Ayağında, kalın ipek 
,~rap, alçak ökçeli basit bir iskarpin 
•cıtdı y· .. d d d es · uzun e, boyadan ve pu ra an 

er Yoktu. 
Genç kızı •. .. .. .. h 

tınd . n, uzuntusuz geçen aya -
huna bırdenbire bir sarsıntı oldu. Ru· 
içli~~ de.rinliklerinde, Refik'e karşı 

G alaka duymağa başladı. 
gör~nt ad_~mın, sesini işitmek, yüzünü 
Yil.nıl~ gu? ~eçtikçe Nermin için da
leri od az bır ıhtiyaç halini aldı. Gece· 
rantık~sına Çekildiği zamanlar, ka -
lı uykus saatlerce onu düşünüyor, tat· 
du. Undan, onun sesiyle uyanıyor· 

.Refik h' 
kalbind' ıç oralı değildi. 'Nennin'in 
lerini b~n aç~ığı yaradan habersiz, gün
rak ge . . bır maceranın peşinde koşa-

çırı yordu 
İlk · 

d baharın gu·.. 1 •• l . . .. eliyo d . "e gun erı yazı muJ-
dairc r u. R~fık. bir sabah neşe içinde 
nekş y~ geldı. Elindeki bir demet me· 

_ ~ı genç kızın masasına koydu: 

*** 
Refik, on be~ g~ndenberi Büyüka -

başlamıştı. 

Müessesede çalışan kadınlar ve kız
lar arasında, Nermin'in ismi başlıca 
dedi kodu mevzuu olmuştu. Hakkında 

da'da oturuyordu. Taşındığının ilk 
pazarı, Nermin onu öğle yemeğine da
vet etti. Yemekten sonra ikinsi birlik-
.... - .... ,,;a_..1 _,.._:_ .. : .. :- .... ,,..,,. ... ,"' ... 

Genç adam, bu daveti ermin'i kır-
mamak için nezaketen kabul etmişti. 
Bütün günü can sıkıntısiyle geçirdi. 
Gelecek pazar gününe her halde daha 
başka bir program yapmağı kararlaş • 
tırdı. 

:O:urduğu evin yanı'1dil t".<hteşem 
bir köşk vardı. Kö~kün ':>alııl,i l:ıtan • 
bul'un tanınmış tüccar :cırır.•fa"l çok 
zengin bir adamdı. Kııp Jale, güzel ve 
monden bir kızdı. Akşam Üzerleri şık 
motöriyle denizin üstünde yıldırım 
gibi uçuyordu. Kolayca tanıştılar. Pek 
çabuk ahbap oldular. Jale onu pazar 
günü için motör gezintisine davet et
ti. 

Refik,•hayatından memnundu. Jale. 
hoşuna gidiyordu. Dostlukları belki; 
bir aşka kadar varırdı· Evlenirlerdi. O 
zaman Refik, memuriyet hayatından 
kurtulacak kayın pederiyle birlikte ti
carete atılacaktı. Kimbilir, talih yar -
dım ederse istikbalin refah içinde ya
şıyan, mesut bir insanı da olabilirdi. 

Hafta sonlarına doğru. bir akşam Ü· 

zeri Nermin, çekinerek masanın başı
na geldi: 

- Önümüzdeki pazar günü için bir 
programınız var mı? 

Genç kız, bunları söylerken kıp kır-
mızı kızardı. 

Refik. tabii bir tavırla cevap verdi: 
- Evet. Bizim yeni komşu bayan 

Jale ile motör gezintisi yapacağız. 
Nermin, başını eğdi: ' 
- Ben de, sandal gezintisi teklif e

decektim. 
Genç adam, kayıtsız bir eda ile söy

lendi: 
- Teşekkür ederim. İleride boş k~l

dığım bir pazar günü beraber gezerız. 
Haftalar geçti. Refik her pazar Jale 

ile buluşuyor, zavallı Nermin'in yü -
züne bile bakmıyordu. 

Nermin, ilk önceleri derin bir yeise 
kapıldı. Bilhassa Refik'in, J ale'den 
sık, sık bahsetmesini birlikte geçir -
dikleri günlerin hatıralarını anlatması 
onu öldürüyordu. Kalbinde. şimdiye 
kadar hiç bilmediği, insanı kıvrandı • 
ran müthiş bir his uyanmıştı. Kıskanç· 
lık ! .... 

her ı;in yeni bir hikaye uyduruluyor· 
du. Er ek mes ekdaşıara geııncc; uuu-
lar da, genç kızın bir iltifatına nail o
labilmek emeliyle pervane gibi etra -
fında dönüyorlardı. 

Pazar günleri, kadınlı, erkekli kala· 
balık bir grup halinde sandal eğlen -
celeri tertip ediyorlardı. Refik, bu ge
zintilere davet edilirim ümidiyle haf· 
talardanberi beyhude yere bekleyip 
duruyordu. Yarım ağızla olsun teklif 
etmek kızın aklına bile gelmiyordu. 

Genç adam, daha fazla dayanamadı. 
Bir cumartesi günü, paydos saatine 
doğru kızın masasına yaklaştı. Heye -
candan kısılan bir sesle: 

- Nermin, dedi. Yarın için evelden 
kararlaştırılmış bir şeyiniz yoksa, bir
likte bir sandal gezintisi teklif ede -
cektim. 

Genç kız, başını kaldırdı. Uzun kir-
pikli. koyu yeşil gözlerini erkeğin 
gözlerine dikti. Mağrur bir tebessüm
le gülümsedi: 

- Pek f.15. Zaten sonbahar yaklaşı
yor. İki haftaya kadar İstanbul'a ine· 
ceğiz. Belki: bir daha buluşmak im -
kanı olmaz. Bu pazarı sizin uğrunuza 
feda edeyim. 

Refik, dudaklarım ısrdı . Genç kızın 
sözlerinden kendisiyle birlikte bulun· 
manın bir fedakarlık olduğu sarih bir 
şekilde anlaşılıyordu. Bugüne kadar 
hiç bir kızdan bu tarzda muamele gör-
memişti. Bir saniye, Nermin'i tahkir 
ederek oradan uzaklaşmağı düşündü. 

Fakat, kendinde bunu yapabilecek ik· 
tidarı bulamadı. Yavaşça mırıldandı: 

- Teşekkür ederim. O halde yarın 
buluşacağız. 

- Sabah tam saat onda buluşuruz. 

*** 
Şık bir sandal, harekete hazır bir va· 

ziyette bekliyordu. Refik, on dakika -
danberi rıhtımda dolaşıyordu. Sabır • 
sızhkla ikide birde saatine bakıyor • 
du. 

Nihayet, uzaktan Nermin göründü· 
Genç kız, bir kuş gibi sıçrıyarak yak· 
laştı. Kırmızı benekli, beyaz bir ipek 

(1746) 11751 Antalya Vilayeti Orman Çevirge 
Müdürlüğünden : 

Teklif müddeti uzahhyor 
P. T. T. Umum Müdürluğünden: 

Halk tıpı tel ız alıc;ıları için teklif 
ve nümune vermek müddeti mayıs 939 
sonuna kadar uzatılmıştır. 

(1832) 11825 

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

dilmez. (3431/1875) 11863 

İnşaat münakasası 
Muğla Nafıa Müdürlüğünden 

Mugla merkezinde yaptırılmakta 

olan halkevi ve hususi idare otelin -
den otel kısmının 8194 lira keşif be
delli noksanlarının ikmali işi açık ek
siltmeye çıkarılmıştır. Hava Kurumu 

Bakır tel ahnacak 
Türkkuıu Genel Direktörlüğün · 

den : 
1) Telefon hattı için 3 m/ m lik 

(5900 Kg.) bakır tele ihtiyacımız var
dır. 

2) Muhammen bedeli (5560) L. ve 
muvakkat teminatı ( 417) liradır. 

3) İhale 22. 5. 939 Pazartesi saat 
15,30 da kapalı zarf usuliyle yapıla· 
caktır. 

4) İdari şartnamesi isteyenlere 
her gün Türkkuşu satın alma amirli· 
ğinden verilir. Fenni şartnamesi Dev
let Posta T. T. İdaresinin şartname
sidir. 

5) İsteklilerin artırma - eksiltme 
kanununda yazılı şartlara uygıın o
larak kapatılmış zarflarını yazılı gün· 
de saat 14,30 a kadar Tk. Satınalma 

Amirliğine vermiş olmaları ilan olu· 
nur. 1650 

- Nermin, dedi. Gelmiyeceksin di
ye öyle korktum ki. 

Bu bir itiraftı. Genç kızın, yüzünü 
tatlı bir kırmızılık kapladı: 

- Söz verdim. Hiç gelmez olur mu
yum? 

Sandala binmek üzere sahile doğru 
ilerlediler. Uzaktan bir motör sesi du· 
yuldu. Bir iki saniye sonra suları ya
rarak çılgın bir süratle gelen küçük 
bir motör bir kavis çizerek önlerinde 
durdu. Dümenin başından Jale ayağa 
kalktı. Seslendi: 

- Refik! Seni almağa geldim! Bak 
hava ne güzel 1 

Nermin, olduğu yerde sendeledi. 
Kalbi heyecandan duracak gibi oldu. 

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

3 - Muhammen bedel ~amın be· 
her gayri mamul metre mikabi 490 
kuruştur. 

4 - Muvakat teminat yüzde yedi 
buçuk hesabiyle 8S4 lira 7 kuruştur. 

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

6 - Teklif mektupları 29 5. 939 gü
nü saat ıs de Antalya orman idare -
sindeki satış komisyonu başkanlığına 
behemhal verilmiş bulunacaktır. 

7 - Şartname ve mukavelenameyi 
görmek isteyenlerin Ankarada orman 

1 - Eksiltme 30. 5. 939 salı günü 
saat 14 te Muğla vilayeti daimi encü
meninde yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 614 lira 55 
kuruştur. 

3 - İsteklilerin ticaret odasına ka
yıtlı bulunduklanna dair vesika ibraz 
etmeleri ve ihaleden sekiz günü eve) 
resmen müracatla vilayet makamın -
dan vesika almaları lazımdır. 

4 - İstekliler keşif, bayındırlık ge
nel şartnamesi, yapı işleri fenni şart
namesi ve sair evrakı Muğla nafıa 

müdürlüğünden gerebilirler. 
11896 

Hayvanat iaşesi ihtiyacı 
Ankara Morkez Hıfzıssıhha Müessesesi Satın Alma Komisyonun 

dan : 
' 

1 - Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinin aşada cins ve miktarları ve tah
min edilen bedelleri ile ilk teminatları gösterilen hayvanat iaşesi ihtiyacı 
on beş gün müddetle ve hizalarında gösterilen usul ile eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Şartnameler Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Satın Alma 
Komisyon katipliğinden tedarik edilebilir. 

3 - Eksiltme 5 haziran pazartesi günü saat ı ı de müessesede müteşek -
kil satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Teklif mektupları muayyen günde saat 10 a kadar komisyona veril
miş olmalıdır. Mektup mühür mumu ve mühürlü olacaktır. 

5 - Muvakkat teminat mukabili nakit ve nakit mahiyetindeki evrakın 
Maliye Vekaleti Merkez Muhasipliği veznesine yatınlması için taliplerin 
daha evvel komisyon katipliğine müracaatla birer irsaliye almaları lazımdır. 

tahmin edilen 
bedel Kg. fiatı Tutarı İlk Teminat Eksiltmenin 

Cinsi Miktar kuruş Lira Ku. Lira Ku. Nevi 

---- ----
Arpa 45000 5,5 2475 00 185 63 Açık eksiltme. 
Yulaf 75000 7 5250 00 393 75 Kapalı zarf. 
Kuru ot 150000 5,5 8250 00 618 75 Kapalı zarf. 
SamaJ} ve 30000 2,5 750 00 56 25) Açık kesiltme. 

olda gelirk .. .. ·ı· . l 
dım. Oda • . en gozume ı ıştı. a . 
nekşe d ya ~ı~ınce, siz dururken me
koym ğ eme tını kendi masamın üstüne 

Jale'den. nefret ediyordu. Onun 
mağrur bakıı~larını, kederin siyah per
desi vle örtülü görmek için çıldırıyor
du. Varlığının bütün kudretiyle sev
diği erkeği elindıvt alan bu şımarık 
kızdan intikam almak arzusu uykula-

rop giymiş, sarıya çalar kumral saçla· 
rını kırmızı bir kordela ile sıkmıştı· 
Açık burunlu, kırmızı iskarpinleri, 
küçük ve sevimli ayaklarını süslemiş· 
ti. 

Endişeli gözlerini genç adama çevir -
di. Onun vereceği cevabı titriyerek 
bekliyordu. 

Refik, Jale'ye baktı. Döndü, Ner -
min'i süzdü. Kısa bir tereddüt devresi 
geçirdi. Kendini topladı. Kati bir ses
le cevap verdi: 

Sap saman 
Buğday 

20000 2 400 00 30 00) 
2500 7 175 00 13 13 Pazarlık. 

Ne a ~ doğru bulmadım, dedi. 
hat rının ,sarardı. Genç adam bu iza

ı vermes d. h nun 1 ey ı, er halde daha mem-
o acaktı T · · · b . çalışa k · e ırını ellı etmemeğe 

R ~a teşekkur etti. 
la t~f~k, od_a~ın içinde bir müddet do
du: · errnın ın karşısına gelerek dur-

- Bayan ded' s· d • -
b 1 • ı. ız en hır ncada 

u unaca ım y 1. · az gc ıyor. Bu sene a-

rını kaçırıyordu. 
Uzun gecelerde, açık pencere önle-

rinde sabahlara kadar düşündü. Niha· 
yet kararını verdi.H 

••• 
Nermin, on beş gündenberi izinli i

di. Ertesi gUnü işe başlamsı icap edi
yordu. İşler bir haylı birikmişti. Re -

Refik'i, görünce elini salladı. Neşeli 
bir sesle haykırdı: 

- Bonjur Refiki... Biraz gecrmirn! .. 
Sakın gücenmeyin 1 ... 

Genç adam, derin bir hayranlık için
de Nermin'i seyrediyordu. Elini uzat
tı. Kızın yumuşak, narin elini avucu i
çine aldı. Uzun kirpikli, koyu yeşil 
gözlerine sonsuz bir teslimiyetle bak· 
tı. Kendini tutamadı: 

- Çok teşekkür ederim Jale. Fakat, 
ben Nermin ile sözleştim. Onunla bir
likte sandal gezintisine çıkacağız. 

Jale'nin gözleri nefretle kısıldı. O
muzunu silkti. Yerine oturdu. Düme· 
ni kırdı. Motörü harekete getirdi. Ay
ni çılgın süratle uzaklaştı. 

Darı 

Kepek 
Yonca 
Yeşillik 

Havuç 
Pancar 
Lahna 
İspanak 

1500 17,5 262 50 19 75 Pazarlık. 
15000 3,5 525 00 39 38 Pazarlık. 

105000 % 50 zam ile 4 6300 00 4 73 00 Kapalı zarf. 
(marul, salata, yeşil bakla, yeşil bezelya) % 75 zam ile. 

25000 7 3062 00 229 65 Açık eksiltme. 
25000) 10 4375 00 328 13 Açık eksiltme. 
25000) 10 4375 00 328 13 Açık eksiltme. 

25000) % 75 7 3062 00 229 65 Açık eksiltme. 

25000) 1 4062 00 .,.,rı 65 Açık eksiltme. .... (18 J) 11857 
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te ilk t-enıinat ve teklif mektuplarını 
ihale saatından bir saat eveline kadar 
komisyona vermeleri. (1646) 11658 

2000 motra ah nacak 
Hastane yaptırılacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko~ 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- misyonundan : 

misyonundan : 

Hangar yaptı11lacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 

1 - İzmirde yaptırılacak bir han -
garın şartnamesi tadil edilerek yeni -
den kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. Keşif bedeli (134012) yüz o

l - Nümunesi veçhiyle 2.000 tane 
1 - Eskı"şehı"rde vapılacak hava 1 k tuz dört bin on iki lira 30 kuruş olup r aleminyüm matra satın a ınaca tır. 

hastahanesi kapalı zarfla eksiltmeye Muhammen bedeli 1900 lira olup ilk ilk teminat miktarı 7950 yedi bio do-
konulmuştur. Keşif bedeli beş yfü: teminat miktarı 142 lira 50 kuruştur. kuz yüz elli lira 65 kuruştur. __ _ 
yirmi bin dört yüz yirmi yedi lira o- 2 _Açık eksiltmesi 24.5.939 çarşam- 2 - Kapalı zarfla ihalesi 2. 6. 93Y 
tuz kuruş olup ilk teminat miktarı ba günü saat ıı de vekalet satın al- cuma günü saat 11 de vekfilet satın 
yirmi dört bin beş yüz altmış yedi li- a..a komisyonunda yapılacaktır. alma komisyonunda yapılacaktır. 
ra on kuruştur. 3 - Nümune ve şartname her gün 3 - Şartnamesi 6 lira 72 kuruş 

2 - İhalesi 25.5.939 Perşembe gü- lı.omisyonda görülebilir. mukabilinde alınabilir. 
nü saat 15 de vekalet satınalma ko- 4 - İstekliler kanunun emrettiği 4 - Eksiltmeye gireceklerin ihale 
misyonunda yapılacaktır. V"saikle birlikte ilk teminat mektup gününden bir hafta eveline kadar ha-

3 - Şartname ve projesi yirmi altı veya makbuzlariyle belli saatte komis- va müsteşarlığı altıncı şubesine mü-
Iira beş kuruş mukabilinde alınır. yona gelmeleri. (1647) 11659 racaatla vesika almaları şarttır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanu- 5 - İsteklilerin ilk teminat ve tek-
nun 2 ve 3 eti maddelerinde yazılı ve- 200 adet kaput alınacak lif mektuplarını ihale saatindt>n bir 
saikle birlikte ilk teminat ve teklif saat eveline kadar komisyona verme -
mektuplarını ihale saatinden bir saat M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- leri. (1811) 11817 
evveline kadar komisyona verme- misyonundan : 
Ieri. (1644) 11643 

10.000 (iff f ofin alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - 10.000 çift fotin alınacaktır. 

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

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 25. 5. 
939 Perşembe günü saat 11 de veka· 
let satınalma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

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

1 - Hava birlikleri için nümusei 
veçhile 2000 adet hava rengi dikilmiş 
kaput alınacaktır. Hepsinin muham . 
men bedeli yirmi dört bin lira olup 
ilk teminatı 1800 liradır. 

\ 

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

3 - Nümunesi her gün komisyon 
da görülebilir. 

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

(1739) 11756 

500 ton mazot alınacak 
M. M. Vekaleti 5atm 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 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerinde yazılı vesaikle birlikte 
ilk teminat ve teklif mektuplarını 
ihale saatinden hir saat eveline ka· 

11 adet benzin tankı yaphnlaf ak leri. (
1849

) 
11850 

dar komisyona e meleri. 
(1645) 11644 

2000 battaniye 

alınacak 

M. M. Vekaleti Sarın Alına Ko
misyonundan : 

1 - Muhtelif mahallerde 11 adet 
benzin tankı yaptırılacaktır. Keşif be 
deli yüz yirmi bir bin yüz kırk iki li
ra seksen iki kuruş olup ilk teminat 
miktarı 7307 yedi bin üç yüz yedi lira 
15 on beş kuruştur. 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- 2 - Kapalı zarfla ihalesi 2. 6. 939 
nıisyonundan : cuma günü saat 15 de vekalet satın 

1 - Nümunes·ne göre 2.000 adet alma komisyonunda yapılacaktır. 
ba--tttniye eı~na~ok'tıT .. M.'"haınn-n.ç'" ~ • - 9cu:\.1..a.u.a.a.a-wııı. ._. "'""·- :..-- •·----, ~ 

deli 15.000 lira olup ilk teminat mikta- kabilinde alınabilir. 
n (1125) liradır. 4 - Eksiltmeye gireceklerin ihale 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 26.5.939 gününden bir hafta eveline kadar ha
cuma günü saat 1 de vekalet satın al- va müsteşarlığı altıncı şubesine mü -
ma komisyonund, yapılacaktır. racaatla vesika almaları şarttır. 

3 - Şartname ve nümunesi her gün 5 - İsteklilerin ilk teminat ve tek-
komisyonda görü ebilir. lif mektuplarını belli saatten bir saat 

4 - İsteklilerir kanunun 2 ve 3 ün- eveline kadar komisyona vermeleri. 
cü maddelerinde_ a ılı vesaikle birlik- (1810) 11816 

Ordu hasla bakıcı hemıireler okuluna ait 
bazı izah f ve okula kayıl ve kabul ıarlları 

. ' 

M. M. Vekaletinden : 

1 - Hastabak cı hemşireler yetiştirmek üzere Ankara'da M. M. Vek5· 
leti tarafından (C r u hastabakıcı hemşireler okulu) açılmıştır. 

2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, memur 
olup tekaüdiye al caklardır. 

3 - Mezun ol nlar altı senelik mecburi hizmetlerini ordu hastahanelc 
rinde yapacaklar, ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bütün sıhhi te 
şekküller kendileı ı e açık olacaktır. 

4 - Tahsil mi leti üç sene olup, bu müddet içinde okurlara ayda be~ 
lira harçlık verile e-ı: ve iaşe ve ilbasları tamamen Okul'a ait olacaktır. 

5 - Okuldan zun olanlar, barem kanununa göre 17,5 lira asli maas 
dan başlamak tize e maaş alacaklar ve bf mikdar gittikçe çoğalacaktır. Bu 
zaman dahi iaşe, gıydirme ve barındırma orduya ait olacaktır. 

6 - OkuJ, 15 ~ tül 1939 da tedrisata başlıyacaktır. 
7 - Okura ka ı ve kabul şartlan şunlardır: 
a - Türkiye cüm ıuriyeti tebaasından olmak ve türk ırkından hıılunmak 
b - Sıhhati yet nde olmak ve durumu her iklimde vazife görmcğe müsa· 

it bulunmak. (hun ar her hangi bir hastahane heyet raporu ile tevsik ettir
mek ve evraka ba amak Hizımdır. 

c - Yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yukarı olmamak 
d - Kendisi. a a ve babası iffet ehlinden olmak (bu vaziyet polisçe tev

sik ettirilerek evraka bağlanacaktır. 
e - En az orta ul tahsilini bitirmiş olmak veya bu derecede tahsil gör-

düğünü isnat etm k (tasdikname suretleri musaddak olarak eklenecektir) 
f - Evli veva anlı bulunmamak (evvelce evlenip boşananlarla kocası 

ölmiiş olanlar kal edilir.) (Buna ait medeni hali bildirir müsbit evrak 

keza eklenec:ektir 
g - Sıhhi S"!be J ·r dışında Okulu kendiliğinden terkettiği yahut evlen

mek suretiyle ve}a diğer inzibati sebeplerle okuldan çıkarıldığı yahut altı 
senelik mecburi t metini yapmadığı veya tamamlamadığı yahut sıhhi se
bepler dışında ok ldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirilecek mektep 
masraflarını tamam •n ödiyeceğine ve gösterdiği vesikaların tamamen doğ
ru olduğuna dair n terden tasdikli ve kefilli bir taahhüdname vermek. 

8 - Bu evrak a 1ipleri Okula imtihansız olarak kabul edilecektir. 
9 - Altıncı m d :iedeki evrakı tamamlıyanlar bunları Ankaradakiler M. 

M Vekaleti sıhhat işleri dairesine, diğer vilayet merkezlerindekiler Vali
liklerine. kazadakılcr kaymakamlıklara takdim edecekler ve bu yol ile M. 
11.f Vekaleti sıhhat ışleri dairesine yollanacaktır. 

ıo - Taliplerin kabul edildikleri ve mektebe hareket etmeleri aynı ma· 

kamlar tarafından kendilerine bildirilecektir. 
11 - Kabtı1 edileceklerin Okulun bulunduğu Ankara'ya kadar sarfede

cekleri yol parası kendilerine ait olacak ve (M. M. Vekaleti sıhhat işleri 
dairesi reisliği) ne hitaben yazacakları dilekçen -: bunu tasrih edeceklerdir 

(1869) 11849 

M~hendis, mimar ve 

Sürveyan ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın 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 -
ı;jc.tf•lc; kQrl::ır. em.rinde calıdınlmak 
uzere yeaı yukseK mımar arınacaktır. 

2 - Mühendis, 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 -
reti. 

b) Türk olmak ve ecnebi kadınla ev 
1i olmamak. 

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

poru. 
f) Bonservis. 
j) İki seneden eve! ayrılıruyacağına 

dair teahhüt senedi. (1850) 11851 

50 bin kilo yoğurt ahnacak 
Ankara Levazım Amirliğ'. Satm 

ı\lma Komisyonundan : 

1 - Çorlu inşaat hastanesi ihtiyacı 
için 50.000 kilo yoğurt K. zarfla ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin bedeli lira olup 
ınuvakkat 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 evetine kadar teminat ve tek
lif mektuplarını Çorlu satın alma ko-
misyona vermeleri. ( 1801) 11765 

60 bin kilo süt ahnacak 
Ankara LevaZlm Amirliği Sabn 

Alma Komisyonundan : 

1 - Çorlu inşaat hastanesi ihtiyacı 
için 60.000 kilo süt kapalı zarfla ek -
siltmiye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli • lira o-
1 u p 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, iln
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Çorlu satın alma 
komisJ7onuna vermeleri. (1802) 11766 

60 bin kilo sade yağ ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kırklareli garnizonunun 939 

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

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

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

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

(1803) 11767 

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

Alına Komisyonundan : 
1 - Merkez hastanesi ihtiyacı için 

220.000 litre içme suyu açık eksiltme
ye konmuştur. 

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

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

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

(1804) 11768 

160 bin kilo sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirligı Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Muğla garnizonu için 85000 ki

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

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

3 - Muğla garnizonuna ait olanın 
tutarı 19550 lira muvakkat teminatı 

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

4 - Teklif mektuplan ihale saatin
den bir saat evel verilmelidir. Şart -
nameler komisyondadır. Kanuni ve -
saiki haiz olan isteklilerin komutan -
lık satın alma komisyonuna müraca-
atları ilan olunur. (1806) 11777 

. Askeri . Fabrikalar 

Tesviyeci 
ve tornacı 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğünden : 
Kırıkkaledeki fabrikalarımızda ça

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

40.000 metre hartu(luk ham 
ipek kumaı ahnacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (34.500) lira 
olan 40000 metre Hartuçluk Ham i -
pek kumaş Askeri Fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez satın alma komis
yonunca 27. 5. 1939 cumartesi günü sa 
at 11.30 da pazarlıkla ihale edilecek -
tir. Şartname (1) lira (73) kuruş mu
kabilinde komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (2587) li 
ra (50) kuruş ve 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle ko -
misyoncu olmadıklarına ve bu işle a
lakadar tüccardan olduklarına dair 
Ticaret odası vesikasiyle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları 

(1827) 11804 

-

Bayınd1rhk B. 

Regülatör ve kanal hafriyah 

ve smai imalar yaphrılacak 
Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan iş : 
1 - Büyük Menderes tabilerinden 

Çürük su üzerinde yapılacak regüla 
törle Sarayköy ovasını sulamak üzere 
açılacak kanal hafriyatı ve sınai ima -
latı keşif bedeli (446.579) liradır. 

2 - Eksiltme 15. 6. 939 tarihine rast 
lıyan perşembe günü saat 11 de Nafıa 
vekaleti sular umum müdürlü.fil su 

eksiltme komisyonu odasında kapalı 

zarf usuliyle yapılacaktır. 
3 - İstekliler eksiltme şartname -

si, mukvele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri 22 lira 33 kuruş mukabilin -
de Sular umum müdürlüğünden alabi
lirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (21.613) lira (16) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt -
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evel ellerinde bulunan vesikalar
la birlikte bir dilekçe ile Nafıa Ve -
kaltine müracaat ederek bu işe mah -
sus olamak üzere vesika almaları ve 
bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu 
müddet içinde vesika talebinde bulun
mıyanlar eksiltmeye iştirak edemez -
ler. 

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

Postada olan gecikmeler kabul edil 
mez. (1789) 11801 

lslah ve sulama eksiltmesi 
Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Kocaçay islah ve sulamasiyle 

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

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

su eksiltme komisyonu odasında ka -
palı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 

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

alabilirler. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için is

teklilerin (21.095) lira 60 kuruşluk mu 
vakkat teminat vermesi ve eksiltme -
nin yapılacağı günden en az sekiz e
vel ellerinde bulunan vesikalarla bir
likte bir dilekçe ile Nafıa Vekaletine 
müracaat ederek bu işe mahsus olmak 
üzere vesika almaları ve bu vesik,,yı 
ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet i -
çinde vesika talebinde bulunmıyanlar 
eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektupları -
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saa,t eveline kadar Sular Umum mü -
iürlüğüne makbuz mukabilinde ver -
meleri lazımdır. 

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

Sulama, hafriyat ve smai 
imalat yaplmlacak 

Nafıa Vekaletinden ı 

Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Karadere sulaması hafriyat ve 

sınai imalatı keşif bedeli (361,388) li· 
ra (30) kuruştur. 

2 - Eksiltme 15. 6. 939 tarihine rast 
lıyan perşembe günü saat 11 de Nafı
a vekaleti Sular umum müdiklüğü su 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 

zarf usuliyle yapılacaktır. 
3 - İsteklilerin eksiltme şartname

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

ve projeleri (18) lira (10) kuruş mu
kabilinde Sular umum müdürlüğün -
den alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (18.205) lira (55) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt -
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evel ellerinde bulunan vesikalar
la birlikte bir dilekçe ile Nafıa veka
letine müracaat ederek bu işe mah -
sus olmak üzere vesika almaları ve bu 
vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu 
müddet içinde vesika talebinde bulun 
mıyanlar eksiltmeye iştirak edemez -
ler. 

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

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. (1842) 11820 

Çubuk Barajı gazino ve 
müıtemilaf mın icarı 

Nafıa Vekaletinden : 

Açık artırmaya konulan iş: 

1 - Çubuk barajı gazino ve müşte
milatının bilumum demirbaş eşyalariy 
le birlikte icare verilmesi, tahmin e
dilen senelik icar bedeli 1200 liradır. 
Uç sene müddetle icara verilecektir. 

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

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

günden en az 8 gün evel ellerinde bu
lunan vesikalariyle birlikte bir istida 
ile Vekalete müracaat ederek ' ·bu işe 
mahsus olmak üzere vesika almaları 
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ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttı!· 
Bu müddet içinde vesika talebinde bt.ı· 
lumıyanlar artırmaya iştirak edeıneı· 
ler. 

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

11838 

Hafriyat ve smai imalat 
yaptmlacak 

Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Susurluk çayının sulaması haf• 

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

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

3 - İsteklilerin eksiltme şartname• 
si, mukavele projesi, bayındırlık işle• 
ri genel şartnamesi, fenni şartname 

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

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

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

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

Regülatör yaphnlarak 
Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Adala regülatörü inşaatı keşif 

bedeli (376.027) lira (62) kuruştur. 
2 - Eksiltme 17. 6. 939 tarihine rast 

lıyan cumartesi günü saat 11 de Na
fıa Vekfileti Sular umum müdürlüğü 
su eksiltme ko"misyonu odasında ka • 
palı .zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler Eksiltme şartname • 
si, mukavele projesi, bayındırlık işle
ri genel şartnamesi, fentıt şartnamo 

ve projeleri (18) lira (80) kuruş mu• 
aefi;:iraf>mŞre~~- ---··- _,, ... "-"!:!.,_ .. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is· 
teklilerin (18791) lira (10) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt • 
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evel ellerinde bulunan vesikalar• 
la birlikte bir dilekçe ile Nafıa Veka
letine müracaat ederek bu işe mahsus 
olmak üzere vesika almaları ve bu ve· 
sikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müd· 
det içinde vesika talebinde bulumı • 
mıyanlar eksiltmeye iştirak edemez• 
ler. 

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

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

Galvenize Trifon ahnacak 
Nafıa Vekaletinden : 

27 .6.939 salı günü saat 11 de eksilt• 
mesi yapılacağı ilan edilen 50 ton, 
115000 adet galvanize tirfon bilahare 
basıl olan ihtiyaç dotayısiyle arttın • 
tarak 280000 adet ve takribi 122 ton Ü• 
zerinden Mersin'de sif teslim şartiyle 
ecnebi malı için 17080 lira muhammen 
bedelle, kapalı zarf usulü ile yeniden 
eksiltmeye konulmuştur. 

Yerli malı için de teklifte bulunu • 
labilir. 

Eksiltme 7.7.939 cuma günü saat 11' 
de Ankarada nafıa vekaleti binasında 
malzeme müdürlüğü odasında topla • 
nan malzeme eksiltme komisyonunca 
yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

bedelsiz olarak malzeme müdürlüğün• 
den alınabilir. 

Muvakkat teminat miktarı 1281 lira• 
dır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını mu• 
vakkat teminat ve şartnamesinde yazı• 
lı vesaik ile birlikte ayni gün saat 10 ıı 

kadar mezkur komisyona makbuz mu• 
kabilinde vermeleri lazımdır. (1864) 

11892 

Fnsattan istifade ediniz 
19. 5. 939 tarihli Ulus gazete -

sinde 3 üncü Sulh Hukuk Ha • 
kimliğinin ilan şartları dahilin· 
de bir tarafı Anafartalar cad. di· 
ğer tarafı Konya caddesinde 
Mehmet Keçeci inşaatı satışı 

25.5.939 da saat 14 de 3 üncü Sulh 
Hukuk Mahkemesinde yapıla • 
caktır. 1818 
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Arazi sahiplerinin nazarı dikkatine 
Ankara Valiliğinden : 

2901 sayılı kanun mucibince icra kılınan tahrirde tahrir komisyonlarınca namlarına tesbit edilen aşağıdaki 
listede evsafı yazılı arazilere ait ihbarnamenin mükelleflerine tebliğata imkan hasıl olmadığından kanunu mezkQ
run suveri tatbikiyesine dair olan 2 ci tahrir talimatnamesinin 5, 6 cı maddeleri hükmüne tevfikan işbu ilan tariki 
alakadaranca ittila addiyle bir ay için de pulsuz bir arzuhalle itiraz etmeleri ve bu müddetin mürurunda itiraz 
etmiyenlerin arazi kıymetlerinin kes bikatiyet edeceği maliim olmak üzere ilan olunur. (1888) 

H. i. Yeğenbey şubesi 
Tahrir N. Mahallesi Cinsi Metresi Kıymeti Sahibi 

17 
51 
61 
25 

2 
12 
ıs 

21 
22 
28 
29 
30 
32 
37 
20 
12 

13 
34 
27 
24 
10 

6 
5 

6 

Tuzluçayır 

" .. .. 
Demirli bahçe 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" .. 

Bağ 

.. 
" .. 

bahçe 
Arsa 

" 
" .. 
" 
" 
" 
" .. 

Erzurum 
Kutlugün 

(bayındırlık) 

Saime kadın 
Sakarya 

" 
Samanlık 

Balkehris 
Yenidoğan 

Sülüklü 

" 
Tarla 
Arsa 

Tarla 
Bağ 

" Arsa 
Bağ 

" 

3000 
5000 
8000 
3000 
4000 
1400 
1160 
380 
485 
250 
380 
600 
300 

5000 
158 
400 

2744 
550 
750 

7000 
4000 
9000 
4000 

12000 

400 L. ( Karaoğlan çarşısında kunduracı Halil. 
600 Üreyi! Kö. Kasım oğlu Ali. 

1000 !çkale Mah. Ahmet oğlu Mehmet. 
300 Yeşilahi soka. Aşer İsmail kızı Fatma ve saire. 
600 Ali kızı Seride 

7816 Çorumlu Faik. 
530 (Elbistanlı Mustafa Feyzi Diyanet İş. Riyasetinde. 
380 (Üsküdar toptaşı Yo. Mümtaz. 
385 (Ankara merkez Ku. yüzbaşı Rifat. 
125 Akbaş Maha. Özgür soka. Ali Bala. 
380 (Harbiye mektebinde birinci mülazim Remzi. 
300 (Divanı muhasebatta Cemil nezdinde Cemil. 
150 (Kurtuluş mektebi Viva. Bahriye katibi Turan. 

2000 (Demirli bahçede mühendis Hilmi. 
475 (Kayseri Fab. mütazimevvcl Rasim. 
600 (Çankaya kaymakamlığında tahsildar Eşref. 
350 Tapu Müd. umumiyesinde Ragıp. 

2475 P.T.U. müdürlüğü doktoru Mesih. 
2250 (Umum jandarma Ku. yiizbaşı Mehmet. 

210 ( A lacttin Mah. Derviş Osman oğlu torunu Sait. 

600 Üreyi! Kö. Satılmış veresesi. 
900 (Tabakhane civarında de bağ Abdu ilah. 
40p (Baş kır Mah. Söğütlü so. 6 No: evde Abdullah O. Süleyman 

1000 Gulup kızı Lütfiye Hulup. 

H. i. Yeğenbey şubesi 
Tahrir Mevkii Mahallesi Cinsi Metresi Kıymeti Sahibi 

2 
4 

!12 
4 

26 

1 6 
1 5 

Hünler 
Cebeci 

Pazar 
Gün doğdu 

Arsa 30 
150 
400 

6000 
532 

8000 
15000 

60 L. (Kayseride kurşunlu orta Mah. Münip. 

Potir 

Süleyman 
Samanlık 

" 

" 
Kılıçaslan 

Demirli bahçe 
B. Samanlık 

.. 
" 
" .. 
bağ 

.. 

450 (İlk mektep müfettişi Kadı Çeşmesinde Veli. 
1200 (Gaziantep jandarma Ku. Tahsin. 

300 (Ayaş kazası Hasan köy Mah. Sait oğlu Fuat. 
532 (Rüstem oğlu Ali Mustafa ve Zehra. 
600 (Şükriye Mah. kahveci Tatar Osman. 
450 Efi Mah. Osman oğlu Rüştü. 

13 Özbeyle 
Öncebeci 

C. Cebeci Arsa 3500 
500 
500 
400 
300 

3500 (Yalçınkaya M. Şükrü eşi Fatma ve Mehmet. 

40 
209) 
210) 
211) 

,, 

" 
" 

" .. .. 
" 

Kaphca ica11 ve pazar yeri 
r 

Ankara Valiliğinden : 

.. 
il 

" .. 

Kızılcahamam kaza merkezinde 
2650 lira muhammen bedelli iki kap
lıcanın icarile mezkilr kazaya bağlı 

ve 1091 lira muhammen bedelli Ya -
banabat, güreş ve sey pazarları rüsu
mu 1 Haziran 939 mali yılından 31 Ma
yıs 939 gayesine kadar bir sene müd
detle S. 5. 939 dan itibaren 20 gün 
müddetle müzayedeye çıkarılmış ol -
duğµndan taliplerin ihale günü olan 
25. 5. 939 perşenbe günü saat 15 de 
muhammen bedelin % 7,5 nisbetinde· 
ki teminatlarile birlikte kaza kayma -
kamlığına müracaatları ilan olunur. 
(1717) 11698 

17 kilometre şose 

yaptırılacak 
Ankara Valilifindcn ı 

Ankara - Kızılcahamam yolunun 
19 + 000 - 36 + 000 ıncı kilometre· 
lcri arasında mükellef aınele tesviyei 
türabi ye si ikmal edilen 17 kilometre
lik şose inşaatı 5. 6. 939 pazartesi 'gü
nü saat 15 de vilfi.yet daimi encüme -
nindc ihalesi yapılmak üzere kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

Keşif bedeli (107747) lira 35 kuruş
tur. 

Muvakkat teminatı (6637) lira (37) 
kuruştur. 

İsteklilerin Ticaret odası vesikası 
tcrrıinat makbuzu ve ihale tarihinden 
en az 8 gün evci vilayet makamına mü 
~~taatla alacakları ehliyet vesikasiyle 
ırlikte yukarıda adı geçen günde ve 

~at 14 de kadar viHiyet encümeni re • 
ısliğinc vermeleri. 
~ lluna ait kesif ve şartname vilayet 
lta~.ı~ müdiirlüğiinden 539 kuruş mu· 

•hnde alınabilir. (1859) 11841 

Kum parseli arthrması 
-'ttkara Valiliğinden : 

ıu~iUhuk deresi mecrasında idarei hu· 
rrıe/e>'e ait 530 ve 230 lira muham · 
2490 hcctclli 1 ve 4 No. lı kum parı;eli 
kan 'ayılı kanun hükümlerine tevfi-

t açık artırmaya konulmuştur. 
at 1~alesi 5. 6. 939 pazartesi günü sa
Yapıı de vilayet daimi encümeninde 
hecteı·acağından taliplerin muhammen 
1 ın <>• 7 · · d k' · · e bir]' ıo ,5 nısbetın e ı temınatıy-

• Ö'aztıii •kte yevmi mezkurda vilayet 
görrnelte~cümenine ve şartnamesini 
tahakk 1•teyenlerin de husust idare 
ra~t~k. ve tahsil müdürlüğüne mü-

1 ıl~n olunur. (1885) 11858 

750 Miitekait Mustafa. 
500) (Balanın Hacılar Kö. Hasan. 

400) 
300) 11895 

Vakıf akorlnr hir ~ene 
müddetle kiraya verilecek 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

Senelik 
muhammen 

kirası Teminatı 

Lira Lira K. 

750 
1000 
1350 
610 
540 
227 
383 
400 
800 

50 
180 
200 

70 
200 
612 

1200 
55 

1401 
241 
60 
80 
55 
60 

100 

56 25 
75 

101 25 
45 75 
40 50 
17 25 
28 75 
30 00 
60 00 
3 75 

13 50 
15 00 
5 25 

15 00 
45 90 

90 00 
4 15 

105 75 
18 10 

4 50 
6 00 
4 15 
4 50 
7 50 

Vakıf 

numarası Nev'i 

27 
32 
32/1 
32/ 2 
32/3 
45 
51 
68 
78 
81 

113 
114 
136 
220 
221 

442 
459 
479 

19 
24 
25 
27 
34 

Pansiyon 
Dükkan 

" 
" ., 

" Daire 
Mağaza 

Dükkan 
Ardiye 
Dükkan .. .. 
Çiftlik 
Scy hamamı 
(Kaplıca 

Mağaza 

Bostan 
Dükkan 
Kahvehane 
Baraka 

" 
" .. 

60 Ev 

Mevkii 

Anafartalar 

.. 
" 
" 
" Zincirli cami 

Anafartalar 
Çocuk sarayı 
Koyun pazarı 
Ulu kapı 
Atpazarı 

Saraçlar 
Muhatlı 

Kızılcahamam 
Belediye caddesi 

Üç taşta 
Koyun pazarı 
Ulucanlar 
Atpazarı 

.. 
" 
" 
" 120 9 00 77 Bostan Değirmen harkı 

24 1 80 105 Arsa Atpazarı 
120 9 00 139 Beş oda Dedebey 
Evsafı yukarda yazılı Vakıf akaratın 1-6-939 gününden 31-5-940 günü

ne kadar senelik kiraları on gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. 
İhaleleri 24 Mayıs 1939 gününe tesadüf eden çarşamba günü saat 15 de Va· 
kı flar Umum Müdürlüğü varidat müdürlüğünde yapılacaktır. Tutmak ve 
şartlarını öğrenmek istiycnlerin adı geçen müdürlüğe müracaatları. 

(1836) 11821 

Tuz çıkarma ve taşıma ilônı 
Ankara inhisarlar Başmüdürlüğünden : : 

Bat müdUrlüğilmüze bağlı tuzlalardan 938 mali yılı içinde tuz çıkarma ve 
taşıma işlerinin 17.5.939 tarihinde yapılan açık ekailtmesinde talip çıkmıyan, 
verilen fiyatları haddi layikinde görülmeyen aşağıda yazılı tuzlaların açık 
eksiltme ve ihalesinin on gün sonra ve 29.5.939 tarihinde saat 15 de yeniden 
icra edileceği ilan olunur. (1904) 

Tuzlanın adı 

Akça koyunlu 
Çoğul 

Keçeç 
Yerli 
Ali baba 

Beher yüz K. 
Muhammen fiatı Mürettebat 

Kr. S. K. G. 

8 
8 
6 
6 
~ 

-., 

1.000.000 
900.000 

2.000.000 
500.000 
500.000 

Tutarı 

L. Kr. 

800 
720 

1620 
300 
200 

11894 

Muvakkat 
teminat 
L. K. 

60 
54 

121 50 
22 50 
ıs 

i
l .............................................. 1111 ., 

Adliye Vekôleti .................................................... 
Benzin alınacak 

Adliye Vekaletinden : 

Vekalet binek ve hizmet otomobil
leriyle motüsikleti için 939 mali yılı 

ihtiyacı için asgari 800, azami 900 te
neke benzin açık eksiltme ile alına -
caktır. 

1 - Eksiltme 1. 6. 939 tarihine te -
sadüf eden perşembe günü saat 15 de 
Temyiz binasında vekalet levazım ve 
daire müdürlüğü odasında toplanan 
komisyonda yapılacaktır. 

2 - İstekliler bu hususa ait şartna
meyi vekalet levazım ve daire müdür
lüğünden her zaman parasız alabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu -
nun 2 - 3 cü maddesindeki şeraitti ha
iz bulunmaları şarttır. 

4 - Beher tenekesi (317,5) kuru~tan 
mecmuu için (2857,5) lira bedel tah -
min edilmiştir. 

5 - Ekı;iltmeye gireceklerin mu -
hammen bedelin % 7,5 ğu olan (215) 
lira nakten veya 2490 sayılı kanunda 
kabul edilen tahvilatı mal sandığına 

teslim ederek alacakları sandık mak
buzlariyle birlikte eksiltme komisyo -
nunda hazır bulunmaları ilan olunur. 

(1733) 11719 

. ~· Demiryollara ; 

Üstüpü ohnacok 
D. O. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 

Muhammen bedeli 47.250 lira olan 
150 ton renkli veya beyaz üstüpü 1. 6. 
-939 perşembe günü saat 15 de kapalı 
zarf usuliyle Ankarada idare binasın
da satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (3543,75) 
lirlık muvakat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 de kadar komisyo 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler (236) kuruşa Ankara 

ve Haydapaşa veznelerinde satılmak-
tadır. (1688) 11757 

Demiryolları dergisi 

ihalesi 
D . O. V .u ....... it&bn Alma. Koınia

yonundan : 

Haziran 1939 ayından itibaren bir 
sene müddetle takriben ve Her ay 
3000 nüsha ve üç formadan ibaret ola
rak bastırılacak olan Demiryollar der
gisinin basım işi kapalı zarfla eksilt
meye konmuştur. 

Eksiltme 30. 5. 1939 günü saat 15,30 
da Ankarada idare binasında yapıla -
caktır. 

Dergi ye, İllistrasyon kağıda basıl · 
dığı takdirde 3000 nüshalık beher for 
ması için 190 lira ve 29 kiloluk simili 
kağıda basıldığı takdirde beher for -
ması için 145 lira bedel tahmin edil
miştir. 

Bu işe girmek isteyenlerin 513 lira
lık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve tekliflerini ay 
nı gün saat 14,30 za kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden dağıtılacak • 
tır. (1783) 11811 

Nohap lokomotifleri yedek 
aksamı almacak 

D. D. Yolları Satın Almn 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 işe 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 -
dır. (1798) 11814 

Lokomotif yedekleri alınacak 
D. D. Lolları Satm Alma Komis

yonundan: 

Muhammen bedeli 57500 lira olan 68 
kalem ingiliz lokomotif yedekleri 6.7. 
1939 perşembe günü saat 11 de kapalı 
zarf usulü ile Ankarada idare binasın
da satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isti yenlerin 4125 lira -
lık muvakkat teminat ile kanunun ta • 
y~n ~.ttiği vesikaları ve tekliflerini ay
~~ ~un saat 10 a kadar komisyon rcis
lıgıne vermeleri lazımdır. . 

Şartnameler 287 kuruşa Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde satılmakta -
dır. ~1872) 11893 

Kiralık : 

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

18 liraya bodrum katı - Müstakil 
antre, bol ziya, bir oda, hol, ve su. De
mirtepe karşısında Ayla sokak Ruşe -
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 
Kiralık daire - Kooperatif arka -

sında Necati okulu yanında No. 23 U
ğur Ap. daire 3. Tam konfor, banyo, 
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Küçük ilôn şortları 
Dort satırlık küçük ilanlardan: 

Bır defa içın 30 Kuruı 
İki defa ıçın 50 Kurut 
Oc defa icin 70 Kuru, 

Dort defa lcin 80 Kuruıı 
Devamlı kuçuk ılinlardan her de· 
fası ıçın 10 kuruş alınır. Mesel!i 10 
defa neşredıl ecek bır ill'in ıçın, 140 
kuruş alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak uzcrc hcı satır, kelime arala· 
rındakı boşluklar mustesna, 30 harf 
ıtibar edılmıştır. Bir kilcuk ıli.n 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dort sa ur darı fazla her satır için 
beher seferine ayrıca on kuruş ıh· 
nır. 

Kucük ilanların 120 harfi geçme· 
mesı lhımdır. Bu mıktarı geçen İ· 
!anlar ayrıca pul tarıfesıne tabidir. 

havagazı, bol güneş. Kapıcıya müra -ı A cclc satılık arsa - Maltepe'nin en 
caat. 17 50 hakim yerinde 530 ve Koca tepede 630 

K · 1 k G . B k 1 ki M2 köşebaşı arsa ehven fiyatla verile-
ıra ı ara1 - a an ı ara ya- k . • 1 f k K Y 'k 1 k k - N ce tır. 1e e on: 1533 1754 

ın. ocatepe, cnı a ı so agı o. 
10. Her nevi otomobile elverişli. Su ve 
elektrik kira bedeline dahildir. 

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

Kiralık oda - Adliye sarayı ci~arın· 
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. Hazirandan itibaren üç aylık 

kiralıktır. Telefon: 3011 Fuat 1785 

Kiralık hane - Kavaklı derede 
I• ransız sefareti karşısında geniş bah
çe içinde kalorifer tesisatını haiz ye -
di odalı hane kiralıktır. Tel: 5843 

1787 

Kiralık - Mobilyalı bir oda kira
lıktır. Atatürk bulvarı mühendis Ra
gıp Derviş +\pcırtman. Kapıcıya mü -
racaat. 1792 

Kiralık daire - Resmi ve hususi 
daireye elverişli kiralık daire Postane 
caddesinde Telefon: 1317 

1798 
Kiruık - İstanbul KızıJtoprak Rüş 

tiye So. 16 Bahçe 4 oda su elektrik 
gaz var. Tramvay tren deniz yakın 

Yazlığı 140 lira. Mu. Hizasında No. 
20 Eve, Fatsa'da Fuat Aruna 1799 

Kiralık oda - Asfalt üzeri, tam 
konfor. Ulus meydanında köşedeki 
tütüncüden yahut Sihiye vekaleti o
tobüs durağındaki Tayyare kişesin • 
den sual. Tel: 3383 1802 

Kiralık daire - Yenişehir bakan • 
!ıklar doğusunda Akay sokak Fethi 
B. köşkü ilerisinde 3 oda ı hol ban -
yo, Tel: 1452 A. Kaplan'a müracaat. 

1811 
Kiralık ev - Bahçeli evler ikinci 

durak No. 19 geniş antre, kış bahçesi, 
büyük salon, 3 oda hizmetçi odası 
bodrum, konforu tamam. 1813 

Kiralık ev - 4 oda 1 salon parke 
döşeli tam konforlu, bahçe ortasında. 
Selanik caddesi No. 77 üst kattakilere 
müracaat. Tle: 3364. 1816 

Kiralık müstakil ev - Yenişehir su 
deposu yanında Mardin mebusu B. 
Hasan Köşkü bitişiğinde No. 38, (2) 
oda mutbah, su, elektrik, saire 1817 

Satılık : 

Satılık - Yapılmakta olan küçük 
evler yapı kooperatifi hisselerinden 
satılık hisse vardır. Tel: 2406 Bay . 
ram caddesi No. 1 1720 

Satılık kagir yeni ev _ İncesu'da 
620 metre arasalı üçer odalı iki daire 
mükemmel nezaretli ucuz fiyat. 'rel; 
3130 1729 

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

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

Tel: 1538 1755 

Satılık motosiklet - İngiliz Triyof 
marka ve Sepetli az kullanılmış. Gör
mek ve görüşmek için Saman paza -
rında Shell 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 istimHik harici. Kelepir 
fiyat. Telefon: 3130 1788 

Satılık arsa - Blok başı, Bakanlık
lar karşısında Akay caddesinde M. 
773 Tel: 3595 müracaat. 1820 

Satılık - 2 adet 6 metre büyüklü
ğünde sağlam möble sandığı Lift satı
lıktır. Müracaat Yenişehir Mcneklie 
sokağı 12 A. kapı 5 1821 

Satılık arsalar - Çankaya cadde • 
sinde Rus efareti yanında sefaretha
ne ve büyük apartman yapmağa müsa 
it küçük arsalar Tel: 2506 Bayram cad 
desi No. ı 1822 

iş arayanlar: 

lş arıyor - Askerliğini bitirmiş o
~ur yazar güçlü kuvetli bir genç ma
~aza, depo otel ve inşaat gibi yerlerde 
ış arıyor. Bilhassa şayanı itimattır. 

(P. K. 401 - V. B.) Ankara. 1770 

iş verenler: 

Aranıyor - Dikişten anlıyan 3 ba· 
yan işçiye ihtiyaç vardır. Cebeci: Bay 
sal Cad. No. 2 evde Tan Bayanlar ter-
zi Evine müracaat. 1801 

Aranıyor : 

Aranıyor - Bir ev bir de apart
man alınacaktır. Her semtte olabilir. 
Satıcıların 3714 numaraya Telefon et-
meleri. ı 772 

Ev aranıyor - Küçük, ·yeni evi o
lanlar tip, numara ve şartlarını Yeni 
Postane cad. N o. 52 de M chmct Kork-
maza bildirsinler. 1800 
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§ ARTİST AŞKI 
~fvonne Printemps - Pierre Fresnay: - -., ı 11111111111111111111ı1111111111111111i=' 

--

Muhtelif boya malzemesi ahnacak 
O. D. Yollan Satın Alma Komiıı yonundan : 

İsim, mik~r ve muhammen bedelleri ile muvakkat teminatları aşağıda 
y~ı.~ı olan 3 lıste muhteviyatı muhtelif boya malzemesi 1-6-1939 perşembe 
g~nu saat 15,30 dan itibaren sıra ile kapalı zarf usulü ile Ankara'da idare 
bınaaında satın alınacaktır. 

. Bu işe girmek istiyenlerin aşağıda hizalarında yazılı muvakkat teminat 
ıle kanu~un tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a ka
dar komısyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

, Şartna~~ler parasız olarak Ankara'da malzeme dairesinden, Haydarpa
şa da tesellum ve sevk gefliğinden dağıtılacaktır. (1687) 

No. İsmi 

1 Muhtelif toz boya ve üstübeçler 
{10 kalem) 

2 Neft yağı 
3 V emikler ve Sikatif 

Miktarı 
Kg. 

93.000 
30.000 
27.000 

Muhammen Muvakkat 
bedel teminat 
Lira Lira 

13075 
12750 
17445 

980,63 
956,25 

1308,38 
11758 
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Köylü elbise·ıeri 
satış f ia ları 

Son pişmanlık fayda vermez! 
AZ SARFiYAT 

Her 

Bedenler 
Çuliki 

Krı. 

42 360 
44ve46 400 
48ve50 435 
52 450 

bedene .. gore 
ince şayak Kalın şayak Damalı şayak 

Kr,. Krş. Krt. 

520 545 550 
585 620 625 
640 675 685 
655 700 700 

Diş Doktoru 
diyor ki : 

"Dişler; çürümiye başlamadan çok 
evet itina görür, her gün ve hattll 
günde birkaç defa fırçalanarak mik
roplar, zararlı salyalar ve ifrazat te; -
mizlenirse sağlam ve güzel olarak 
muhafaza edilebilir. Dişler çürüdük -
ten sonra artık iş işten geçmiştir. Bu
nun içindir ki dişlerin "RADYO
LİN" diş macuniyle her sabah, öğle 
ve akşam, her yemekten sonra günde 
3 defa bol bol fırçalanmasını ısrarla 
tavsiye ediyoruz. 

BOL IŞIK 

L IJ MA 

LUMA 
Halis yünden yapılmış olan bu 

elbiselerin satıldığı yer DAİMA RADYOLİN 
AMPULLERiN# 

KULLANINIZ 

SÜMERBANK 
YERLİ MALLAR PAZARLARI Dl R 

Mağazamızın köylü eşyası şubesinde her 

nevi giyim eşyanızı ucuz fiatla bulabilirsiniz! 

Hafla tatili ruhsatnameleri hakkında 
Ankara Belediyesinden: 

1 - Müddetleri 31-5-939 akşamı hitam bulacak olan hafta tatili ruhsati
yelcrinin 22-5-939 dan itibaren değiştirilmesine başlanacaktır. 

2 - Hafta tatili kanununa tevfikan pazar günleri ticarethanclerini açık 
bulunduracak olanların 939 yılına ait hafta tatili ruhsatiyelcrini Belediye 
reisliğine yazılmış ı t daya bağlıyarak müracaatları. 

3 - Haziran 39 inci gününden sonra ruhsatiye almıyanların ticaret-
haneleri kapatılacak e sahipleri hakkında kanuni takibat yapılacaktır. 

( 1878) 11854 

7059 

-e-

TOPTAN 
PERAKENDE 

UMUMİ SATIŞ YERi 

OÇ r· T T. . $. 
ULUS MEYDANI - ANKARA 

Nakliyat işi münakasası 
Sümerbank Karabük Demir ve (elik f abrikalar1 müdürlüğünden : 

Ereğli (Karadeniz) Malmüdürlüğünce sab§a çıkarılarak Ban .. 
kamıza ihalesi yapılan takriben 420 ton Manganez cevherinin ha
len bulunduğu Karadeniz Ereğli'sinin Akçe Kilise Köyünden Fil
yos'a nakli ve vagona tahmili işi bir müteahhide ihale edilecektir. 
ihale 2 Haziran 1939 cuma günü saat 14 de Karabük'te kapalı 
zarf usulü ile icra edilecektir. 

Talip olanların, tekliflerini 2 Haziran 1939 günü saat 12 ye ka
dar Fabrikalarımız Müdürlüğüne 400 liralık muvakkat teminat 
akçesiyle birlikte teslim etmeleri ilin olunur. 

Toptan ve perakende sabt yeri: İstanbul Sultan hamam Banka bu iti dilediği talibe ihale etmek hakkım muhafaza 
eder. 1804 ____ Hamdi hP-v crecidi .No. 48. 56 Tel• 21?.Qr: 70.47 

Dünya ı ı en eski ve en eyi tıraş bıçağıdır. 
Ankara'da satıı deposu: KACITÇI M. NEDiM IRENGON 

Yeni hal No: 1-59 Tl: 2246 1343 

.:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - --- -

DİKKAT 
Mehmet Keçecinin vefatı do -

layısiyle bcledlye karşısında Ha
tay apartımanı altındaki mefru • 
şat ve mobilya mağazası 27.5.939 
cumartesi saat 9 da kati ihalesi 
yapılacaktır. 

Bu müddet zarfındaki mecburi 
satııı dolayısiyle yapılan ucuz -
luktan istifade etmelerini sayın 
müşterilere tavsiye ederiz. 1819 

.-······································-. . 
Ucuz kiralık ev 

Yenişehirde Yüksel cadde Mi
mar Kemal mektebi karşısında 
Ateş Hakkı apartmanı birinci da-
iresi ucuz kiraya verilecektir. 
Parkeli altı oda ve geniş salon. 
İçindekilere müracaat. (Telefon 
2488, 3130). 

~ ...................................... (" 
------ Lise mezunu gençler aranıyor ~ Yazı - Hesap ve teksir 
-----

--Türkkuşu Genel Direktörlüğünden : --- -:= Türkkuıu tetkilatında, motörlü ve motörsüz tayyareler := 
:= üzerinde öğretmen olarak çalıımak maksadiyle yetiıtiri- := 
:= lecek lise mezunu gençlere ihtiyaç vardı~ :E 
:= Aranılan belli başlı tartlar 9unlardır: :E := 1 - Türk soyundan olmak, :E 
:= 2 - iyi hal ve töhret sahibi bulunmak, :E - -= 3 - Sağlık durumu tayyareciliğe elveritli olinak, = 

makinelerinizi 
Daktilo Kursu tamir bürosuna ta· 

mir ettiriniz. Memurlar Kooperatifi 
üstünde kat 1 Tel: 3714 1707 

Yeni Yakacak Pazan 

KÖMÜRLERİ := 4 - Boyu 18 yaıında olanların 1.60 dan, 20 yaıında o- :E 
:= lanların da 1.63 den atağı olmamak, :E En eyisidir. Tl: 1475 

§ 5 - Lise mPzunu olmak. - •••••••••••• .. 

1789 

E En az 18 en çok 20 yaıında olmak. =: -------------
:= isteklilerin 15 haziran 1939 tarihine kadar müracaat = 
5 etmeleri lazımdır. Bu tarihten sonra sıhhi muayeneler ya- :E := pılarak lnönü kampına sevkolunacaklar ve orada muvaf. :E 
5 f akiyet gösteren er kabul edilecektir. :E 
5 Daha Fazla m lumat almak istiyenlerin Türkkuıu ıube- :E 
:= ferine müracaat etmeleri ilin olunur. 1437 :E 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;:: 

Kirahk yazıhane daires; 
Ulus Meydanında Koçak Hanında son katta üç veya dört 

odalı tam konforlu bir daire kiralıktır. Telefon: 2305 

U L U S - 20. inci yıl. - No: 6393 

1mtiyaz sahibi 
lakender Artun 

\ 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basımevi ANKARA 

Bar

aakla

rımızda 

kanlarımı· 

~ı emerek üre

yen ve bizleri 

gayri tabii bir çok 

ıekillerde rahatsız e

den solucanlardan 

( İSMET SOLUCAN 

BİSKÜVİT)İ 
sayesinde tamamen. kurtulduk. Ga

yet neş'eli bir sıhhata kavuştuk. Ha

kikaten her çocuk senede iki üç kutu 

l S M ET S O L U C A N B l S K O V I T I behe-

mehal almalıdır. Tesiri kat'idir. Her Eczanede 

20 kuruıtur. 7040 

YENi SİNEMALAR sus 
BU GECE SAAT 21 DE 

HALK OPERETİ 
Temsıl Heyeti Tarafından 

Zozo Dalmas ve 7 kişilik Macar 
Bale heye\inin i§tirakiyle 

ÜÇ YILDIZ 
OPERET 3 PERDE 

Fiyatlar: Loca 400 - Orkestra 125 
Kotuk 100 Balkon 75 Duhuliye 

50 kuruştur. 

Gündüz 14.45 ve 16.45 Seanslarında 
BRODVA Y KUKLASI 

Shirley Temple 
12,15 de ucuz Halk matinesi 

SPOR KIRALLARI 

HALK BU GÜN BU GECE 

2 BÜYÜK F JI.M BİRDEN 
BU GECE 

AL Ti N KELEBEK 1 - Caniler Kırah 
Baş Roldt! : Fransızb Gaıl Conrıd Vt! i td 

Gündüz 14 ve 17,30 Seanslarında 2-ÖLDÜ REN AT 
ÖLDÜREN ÖRÜMCEK 
Şimdiye kadar çevrilen filmlerin 

en muazzamı 31 kısım birden 

Seanılar : 15 - 17.30 Gece 20.30 da 

12 de ucuz Halk matinesi 

c::::::::::::oo::::::::::: ::::::::::::o:::::::::c:::ı:::::::::::::::::::::::::::: 
Yeni Sinemada Varyete numaralarında: 7 kitilik Fevkalade BALE heyeti ve bu meyanda 

heyecanlı Akrobatik numaralar 


