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Yeni bütçe mü 
Büyük Millet Meclisinde 

Maliye Vekilimiz büt(enin 
ana hatlarını izah etti 

·Normal bütcenin dısında bazı işler 
..> ..> 

·için ayrıca 58 milyon lira harcanacak 

Maliye Vekilimizin mühim beyanah 
~ok sürekli alkıılarla. karıılandı 

'"""''J't: r «:Huııııc.w .&6... . ........ • •o• ıı.u..a. 
beyanatta bulunurken 

Yeni vaziyet 
karşısında 

Kamutay dün. B. Abdülhalik Ren
da'nın reisliğinde toplanmıştır. 1938 
mali yılı umumi muvazene kanununa 
bağlı bazı daire bütçelerine munzam 
ve fevkarnde tahsisat verilmesi ve ba
zı bütçelerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun projesiyle idare he
yetinin Cümhurreisliği 1938 mali yı
lı bütçesinde değişiklik yapılması ve 
Kamutayca muvakkat sarfiyat su • 
retiyle yapılan tediyelerin mahsup 
9ekli hakkındaki kanun teklifleri gö-

rüşülerek kabul edilmiş; bundan son
ra 1939 mali yılı bütçe projeıinin 
müzakeresine başlanmıştır. 

Riyaset makamı, sözü B. Fuat Ağ
ralı'ya vermiş ve Maliye Vekilimiz 
yeni bütçenin ana hatlarını töyle izah 
etmiştir: 

En yüksek bütçemiz 

"- Sayın arkadaıtarım, 

Yüksek tetkik ve tasvibinize arzo· 
(Sonu 6 ıncı sayfada) 

N. A. KÜÇÜKA Mebuslarımız Maliye Vekilimizin beyanatını dinliyorlar 

Türk • fngiliz anlaımaunın bü-1------------------------------
Danzig - Almanya hududunda tün dünya Üzerinde yaptığı tesirin 

akisleri elan devam etmektedir. 
Coğrafi vaziyeti itibariyle dünya-

gene bir takım hadiseler oldu nın en ehemiyetli mevkiini daima 
muhafaza edecek olan Boğazlar 
Balkan ve Anadolu topraklan üı
tÜnde oturan milletin, beynelmilel 
muvazenede en hassas vaziyete hi
kim olacağı tabiidir. Huıuıiyle bu 
topraklar üstünde türk milleti gibi 
Yurt •tkmı derinden duymut ve onu 
müdafaa etmek için icabında en 
büyük fedakarlıktan yapmaktan 
çekinmiyen ve çekinmemiş bir mil
let olursa. On dokuzuncu aınn ai • 
~~ıi ~areketlerinin dörtte üçü Tür-

Varşova, Danzig Ayan 
Meclisine nota verdi 
Danzig ôyônı Polonyalı 

ıye ıçin cereyan etmiftİ. Eğer iki a· 
llrdanberi türk milletinin karıılat • 
~ğı müıküllerle baıka bir millet 

icap eden tedbirlerin 

makamlarına 

alındığını bildirdi 
Varşova, 22 a.a. 

Nazilerin bir Po

lonya gümrük bü-

•rıılatmıt olsaydı §İmdiye kadar 
foktan tarihe intikal ederdi. Bu an
~fh\a.nın bugünkü siyasi buhl"'an i
Çınde bu bakımdan pek mühim rolü 
"e rosunu yıkmış ol-
b va:zifesi vardır. Her iki milletin 
d •tvekilleri aynı günde yaptıkları 
A.ektaraoyonda mütterek hareketin 
&.:""uPa'da aulhu korumak ve bu

dukları Danzig ile 

şark! Prusya hu-
1 

dudunda kain Kal-
&Unk" 
end' " .vaziyeti muhafaza etmek thoa'da bu hadise-
İf dıtesınden ileri geldiğini açıkça 
ta:. e ~tmişlerdir. Ve hakikat de 

lcrı takiben müma

sil diğer bir takım ~.'."•Yle böyledir. 
ter f"ınhuriyet Türkiyeıi Lozan'da hadiseler daha vu
t.,.;: b~e istiklalini kurtardıktan ve kua gelmesi alman 
dıkt it" devlet mahiyetini kazan- ların niyet ve ta
ede:~ •onra her vesileden istifade savvurları hakkın • 
"rn• e I tekrar ettiği söz daima 

-ın ek f . . d d da büyük bir endi-
au)b e ın ıçın e ve dı§JD a 
hey " 1 ol'."u,tur. Çünkü Türkiye'nin şe uyandırmıştır. 
tay ne ntılel medeniyet aleminde or- Bilhassa almanla -

a att • Bu d ~ •gı esaslı di.vaları vardır. rın Polonya güm -
"1ek ~".aları muvaffakiyetle hallet. rük ittihadına da
t.,.,, b1~ 11! memleketin uzun yıllar, hil olan Danzig a-

ır "k" Vardı .... l ıu un ve hu~.ura i_htiyacı razisi gümrükleri-
J··,.,,. • fte 16 yıllık cumhunyet re

ının I' 'k tek... .. Po ıtı aaı bu prenıipe göre 
ııör:";."..1 vk~ inkişaf etmittir. Şu hale 
rı' il l' ~r ıye'de politika hareketle-

e •tı .. 
tnuntaz guze~ bi.r karardan değil 

nin kontrolünü el
lerine geçirmeğe 

çalışmalarından 

korkulmaktadır. 

Danzig'le, Şarki Prusya arasında son hadi•e
lerin vukubulduğu Kalthoa mevkiini 

gösterir harita 

bir ş d-~m ~ır ııatemden doğmu§ 
ey ır Bız b .. 

tartlar · ·. ugun Y•tadığımız 
hudut( ıçınde yurdumuzun bütün 
• arında sulh k . 
ıçin Bü "'k B , U oruyabılmek 

Yll rıtanya devleti ile an 
( Sonu J uncü sayfada ) 

Polonyalıların Danzig 
idaresinden istedikleri 

Varşova, 22 a.a. - Şodaki tarafın· 

dan Danzig ayan meclisine tevdi edi
len notada Kalthoa hadiselerinin me • 

suliyeti Danzig makamlarına tahmil 
edilmekte ve aşağıdaki hususlar bildi
rilmektedir : 

1 - Polonya hükümeti, gümrükler 
sahasındaki haklarının emrivaki yolu 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

erelerine başlandı 

Kabine azaları Maliye Veküimizin beyanatını dinliyorlar 

Türk - İngiliz 

anlaıması 

ve Balkan Paktı 

Çemberleyn'in Avam 

Kamarasında izahatı 
Londra, 22 a.a. - Royter bildiri . 

yor: Başvekil Çemberleyn, Avam Ka
maraaında sorulan bir suale cevaben 
aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 
"- Türkiye'nin Balkan paktından 

doğan teahhütleri, Türkiye için bi -
rinci derece ehemiyettedir. Benim 
bildiğime göre, ingiliz • türk dekla
rasyonu, türk hükümetinin Balkan 
,.,,,..., ile alikadaı: hütlerinin ita· 
ıına engel teşkil edecek surette tef. 
sir olunamaz.,, 

Büyük Millet 
Meclisinde dünkü 

büf ~e müzakereleri 
Dün Büyük Millet Meclisinde büt

çe müzakereleri başlamıştır. Maliye 
Vekilimiz B. Fuat Ağralı'nın yeni 
bütçenin ana hatlarını izah eden ra • 
kamlara müstenit çok mühim beyana
tından sonra muhtelif mebuslarımız 
söz almışlar ve yeni bütçe dolayısiy
le hükümetten bazı temennilerde bu
lunmuşlardır. Bu münasebetle me -
buslarımız da denk ve rekor bir bütçe 
veren kabineyi takdir ve tebrik etmiş
lerdir. Bütçe müzakerelerine ait taf
silat 8 inci sayfamızdadır. 

Milletler Cemiyeti 

Konseyi açıldı 
• Cenevre, 22 a .a. - Milletler Cemi ye 

tı konseyinin 105 inci içtima devresi, 
öğle vakti ruznameyi tesbite tahsis e
dilmiş olan kısa bir celse ile açılmış • 
tır. 

Yeni Romanımız 

/v\avi Su 
Hakiki bir şaheserdir 
lngı'liz romancılarından Major 
Wren'in bütün dillere çevrilen, 
defalarca filme alınan bu roma

nında "Mavi Su" adlı çok kıy
metli bir elmas'ın etrafında dö

nen son derece meraklı vakala
rı takip edecek, romanın eşha

siyle birlikte Afrika çöllerinin 
esrarı içinde dolaşacaksınız. 

Almanya. İtalya 

Askeri anlaşma 
dün imza edildi 
Japonya İtalyan - Alman askert 

paktına girmemek kararında musir! 
Ber]in, 22 a.a. -

Alman - İtalyan it· 
tifak- mualledesi, 
bugün saat 11.08 de 
Rayh başvekalet sa 
rayının büyük ka • 
bul salonunda Kont 
Ciano ve B. Fon 
Ribbentrop tara • 
fından imza edil -
miştir. İki heyet a
zasından başka, bu 
merasime büyük a -
jans ve gazetecile -
rin mümessilleri de 
davet olunmuştur. 

Merasimde, he -
yecanı yüzünden o
kunan B. Hitler de 
bulunmuştur. 

Saat 11.10 da im
za merasimi bitmiş, 
ve B. Fon Ribben
trop, muahedenin 
imzalanmış oldu • 
ğunu resmen bil -
dirmiştir. Bunun ü
zerine B. Hitler, 
iki hariciye nazırı -
nın ellerini sıkmış 
ve Kont Ciano'ya, 
en büyük alman ni
şanı olan büyük Al 
manya kartalını ver 
dikten sonra salo-
nu tcrkctmiştir. 

Alaman Hariciye Nazırı lon Ribbentrop 
ltalyan Hariciye Nazırı Kont Ciano 

bir İmza töreninde 

ve 

Saat 11.12 de Kont Ciano, merasim J İtalya - Almanya ittifak muahedesinin 
salonundan radyo ile İtalyanca olarak ( Sonu 3 üncü sayfada J 

İngiltere - Sovyet Rusya 
arasında ·müzakereler 
iyi bir şekilde ilerliyor 

Müzakerelere Londra'da devam edilecek 
.~e~evre, 22 a.a. - B. Bone, saat 10,30 da B. Maiski ile görü§. 

muştur. B: B~ne, saat 11,30 da Lord Halifaka'ı görmüttür. B . Bo
ne, B. Maıskı, B. Sandler ve Lord Halifaks, tereflerine B. Avenol 
tarafından verilmit olan öğle ziyafetinde hazır bulunmuşlardır. 

Müzakereler ilerliyor yet elçisinin hükümetleri ile istişare

Her dakika artan bir 
heyecan ve alaka ile 
takip edeceğiniz bu 
r o m a n ı bekleyiniz. 

Cenevre, 22 a.a. - İngiliz murahhas 
heyeti namına söz söylemeğe satahi
yettar olan bir zat, dün Lort Halifaks 
ile B. Maiski arasında cereyan eden 
son derece dostane görüşmeden son -

ı ra beyanaUa bulu?arak, bir İngiliz . 
Sovyet ıttıfakı aktı yolunda mühim 
terakkiler elde edilmiş olduğunu söy
lemiştir. 

de bulunmağa karar vecmiş oldukları
nı ili.ve etmi§tir ki, bu da cumartesi 
günü Paris'te İngilizlerle fransızlar 
arasında yapılmış olan görüşmeleri 

müteakip bir uzlaşma şeklinin ileri 
sürülmüş olduğu zannını teyit et
mektedir. 

Halifaks ile Maiski'nin, burada 
tekrar görüşmelere başlamalrına me
dar olacak surette Londra ve Mosko-

Mumaileyh, İngiliz nazırı ile sov- (Sonu J üncü sayfada) 
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Günün peıinden 

i nkılôp abidesi 

Mühendis ve mimarhk 
ruhsatnameleri 

Köylerde 19 Mayıs bayramı 
parlak bir törenle kutlandı 

Geçen. asnn ba§langıcmda, bir çok ı hayatı baıka türlü istemenin gilneı
fark memleketleri kilitli kutulara leri aydınlatır. 
benzerdi. Hayatı gÖrÜ§leri kendile- Bu safhaların biribirini takip et• 
rine göre olduğundan, vücutlarını mesine muvazi olarak, hayranlık'm 
Örttükleri çulların biçiminden tutu- teslimiyeti, idrak tutukluğunun ıe -
nuz da ruhlarını sevk ve idare için kil eaareti ve nihayet vicdan karan
inandıkları ahlaka ve akıllarını it - hğmm "inferiorite" kompleksinden 
)etmekte kullandıkları mantığa ka- neıet eden irticakar hamleleri de -
dar, her ıeyleri baıka ve kendilerine vam edip durur. Tam o harikulade 
göre idi. merhaleye kadar ki ,ona dahil olan, 

Garp medeniyeti, bu kapalı kutu- ister fert ister cemiyet obun: artık 
larrn bir kısnunı kilitlerini zorhya- bozgun'un ortaya let gibi ıerdiği 
rak, bir kısmını anahtar uydurarak "hayran" değil, hadiseleri tefrike. 
açtı. Öyle ki, büyük asrm sonlarına den, tahlil eden, terkip eden "ıuuru 
doğru, açılmamıf kutu yok gibi ve ayağa kalkmıı varlık'' tır. 
değiımemi'- adet, ahli.k, ve hayat Iıte garp medeniyeti önünde, 
mantığı kalmamı§ gibi idi. ıarkh memleketler, bütün bu safha· 

Hamlesi bu kadar ıeri ve ani, bu )ardan geçnıittir. Kilitleri zorlanıp 
kadar tesirli ve ıiddetli bir medeni - açıldıkça, tefekkür ve tahassüa ci • 
yeti, insanlık tarihi nadiren kaydet- hazları, açık havaya çıkmıt ve taze 
mİ§tir. Hamledeki bu, icap ettikçe bir intizam ile yeni baıtan iılemiye 
ikna icap ettikçe sadece ilzam ve baılamıttır. 
hatta iski.t edici kudretin aım, bu • Öyle ki, garb'ın bugün, ıark için 
gün artık biliyoruz ki. ilmin evliya bir gizJi, bir harikulade, bir ıaıirtıcı 
ve peygamberleri, iıtihare ve kera- tarafı yoktur. Bilakis, baıtan baıa 
metleri hazfedici harikul·deliğin • gezildiği zaman da, uzaktan tetkik 
den ileri gelmiıtir. edildiği fırsatlarda olduğu gibi, 

Şark memleketlerinin, kendi he - garp, artık bir eski ve mallım tanı· 
aap ve zararlanna, birden maruz dıktır. O artık kendi akıyonu ile 
kaldıkları bu maddi n manevi boz- kendi namına ve faydasına netice 
gun, kendilerini o derece fa~ırtmı§ - kaydeden bir "tecrid" hadisesi de • 
trr ki, iki üç nesillik bir müddet zar- ğildir. Kendinde ne kadar mevcut ve 
fında, bu şaşkınlık, kritik hissinden müterakim ise, kendi doğuı sahası 
mahrum bir hayranlığa inkılap et - dııında kalan memleketlerde de o 
miştir. kadar dağılmıf, o kadar kendisine a· 

Hayran adam'ın bariz vasfı, göz- lışılmıt ve her tarafça o kadar kabul 
)erinin değil, asıl aklının ve idraki • ve hazmedilmiş - yahut edilmeğe 
nin, ruhunun ve vicdanının kama§ - kati olarak ba§lanmıt - bir umumi 
mış olmasıdır. Cemiyetler için de, konkret haldir. 

lstanbul'da bir devrim anıtı, ya
ni inkılap abidesi yapılacaktı. ls
tanbul belediyesine bu it için Bele
diyeler Bankasından on senede ö
denmek Üzere 300.000 liraya kadar 
borç verilecekti. 

Bu, ne İstanbul belediyesinin, ne 
de Belediyeler Bankasının bir ka
rarı değildir; bir kanundur. Anıtın 
yerinin tayini, teklinin ve projesi
nin tesbiti, belediyenin ve sanat 
noktasından Maarif Vekilliğinin 
mütaleaaı alınmak tartiyle Dahiliye 
Vekaletine aitti. 

Burada mazi aıgası kullandrğı
mızm baılıca sebebi, yürürlüğe gi
reli üç sene olan bir kanun hüküm -
lerinin tatbiki için hiç bir ıey yapıl
mamı ıolutudur. Halbuki, projenin 
mucip sebeplerinde bu bekleyiıle 
bakınız nasıl tezat vardır: 
"- Büyük türk inkılabını can

landıracak, onun büyüklüğünü gös
terecek sütunların yer yer yüksel
mesindeki fayda ve zaruret aıikar
drr. 

Bu maksatla İstanbul belediyesi 
tarafından lstanbul'da bir devrim a
nıtı yapılması kararlaıtrnlmıttır. 
Büyük inkılabı remzedecek bu abi
denin yeri, fekli ve her feyi hususi 
itinaya, ili fen müsabakalarına 
mevzu olacak mahiyette bulundu
ğundan plan ve resimlerinin merke
zin tetkik ve tasvibinden geçmesi, 
itin yüksek fen murakabesine tabi 
tutulması zaruridir. 

• • 
nızamnamesı 

Mühendislik ve mimarlık ruhsatna
leri hakkında hazırlanan nizamname 
İcra vekilleri heyetince kabul olun -
muş ve yüksek tasdika iktiran etmiş
tir. Nizamnameye göre ecnebi yüksek 
mühen'dis veya yüksek mimar mektep
leriyle mühendis veya mimar mektep
lerinin birinden mezun olup da cüm -
huriyet hudutları dahilinde mühendis 
lik veya mimarlık sanat ve salahiye -
tiyle sanatlarını yapmak isteyen türk 
veya ecnebiler ruhsatname alacaklar 
ve bu ruhsatnameler alakalı vekalet -
lerce verilecektir. Ecnebi oluup da hu 
dutlarımız dahilinde yüksek mühen -
dis, yüksek mimar, mühendis veya 
mimar sanat ve salahiyetiyle çalışan
lar bila istisna ruhsatname almağa 

mecbur olacaklardır. Bunların bükü -
met tarafından mukavele ile memle -
kete getirilmiş olmaları kendilerini 
bu mecburiyetten kurtaramıyacaktır. 
Yüksek mühendis ve yüksek mimar· 
!ık ruhsatnameleriden 20, mühendis ve 
mimar ruhsatnarnelerinden de 15 lira 
maktu harç alınacaktır. Nizamname 
dünden itibaren yürürlüğe girmiştir. 

Gayri mübadillere verilecek 
mallar talimatnamesi 

bu, çok daha mürekkeb olmak ile Sirkeci' den kalkan tr~n, insanı ar
beraber, böyledir. Ve gayet tabii bir tık bir modern efsaneJer diyarına 
teselsül ile, önce gözler, arkasından değil, daha ziyade eğlenceleri ve 
akıl ve idrak, en aon safhasında da çarşıları ile meıhur memleketlere 

Anıtın ifadelerinde saklıyacağı 
büyük mi.na ve hakikatleri canlan
dıracak kafanın beynelmilel §Öhreti 
haiz olması tabiidir. Mahiyet itiba
riyle bu itin alelade bir yapı mef
humundan çıkarılması ve arttırma 
eksiltme hükümlerinden hariç tu· 
tulması zaruri görülmüıtür.,, 

Mübadeleye tabi olmıyan ahaliye 
verilecek gayri menkul mallar h.ak -
kındaki kanun mucibince istihkak sa
hiplerine verilmesi lazım gelen mal -
ların tevzii sureti hakkındaki talimat
namenin altıncı maddesine (istitrat) 
olarak aşağıdaki fıkranın eklenmesi 
İcra vekilleri heyetince kabul edil -
mi§tir. Fıkra şudur: 

Köy çocukları jimncutik yapıyorlar, altta köylüye hediye 
edilen kütüpanelerden biri 

ruh ve vicdan, hüriyetine kavuşur. götürmektedir. 
Gözlerin kamaşması, alışmalariy- Acaba bu eğlencelerle çarıılar ne 

le nihayet bulur. Akıl ve idrakin tu- haldedir? Yani garb'ın ıosyal haya· 
tukluğu, kritik zihniyetinin doğma • tı ne haldedir, ekonomisi ne halde-
siyle zail olur. Ruh ve dan habıi- dir? 
ni ise, hayata ba§ka tür Ü bakmanın, Burhan BELGE 

Beypazarın ı n Karaşar nahiyesir,ıde 

e:r yangmda 255 ev 
ya yı 1 dı 

Zarar 150 bin lira tahmin ediliyor 
Evelce kısa bir tekilde haber verdiğimiz Beypazarı'nın Karaşar 

nahiyeıi yangını hakkında ıehrimize mütemmim malumat gel
miıtir. 18 Mayıs gece ıaat 1.30 da çıkan yangın geniılemek iıti
dadını göstermiş ve b nun üzerine Ankara itfaiyesinden bir grup 
Karaıar'a tahrik edilmiştir. Ankara itfaiye grupu ıaat 7 de yan
gın yerine yetiımiştir. itfaiye grupumuz tahrip bombaları kullan· 
mıt ve balkın da yard mı ile yangını saat 8 de tamamen söndür • 

müıtür. 

1788 nüfuslu ve 525 hane i büyük 1 
bir nahiye merkezi bulunan Karaşar
da bu yangın neticesinde 53 ev yan
mış, 13 ev de yangının ö ü alınarak 

söndürülebilmesi için tahı ip edilmiş

tir. Bu suretle 268 ev haı p olmuş, 
257 ev kurtarılabilmiştir. 

Barut sabşında ambalaj farkı 
kaldırılıyor 

Paket halinde satılan barutlara am
balaj farkı da ilave edilmek suretiyle 
satış yapılıyor. Mesela yüz kuruşa o
lan bir kilo barutun, yarım kiloluk 
paketi 55, çeyrek kiloluk paketi de 30 

kuruşa satılıyordu. 

Gümrük ve İnhisarlar vekaleti 1 ha

ziran ı 939 tarihinden itibaren barut 

Hükümetin 13 mayıs 936 da ka· 
mutaya sevkettiği layihayı '-coğra

fi ve tarihi vaziyeti itibariyle lstan
bul'da bir devrim anıtı yapılması i -
çin verilmit olan kararın tatbik im
kanını kolaylattırmak maksadını 
hedef tutmaıı,, dolayısiyle dahiliye 
encümeni, 14 gÜn aonra, yani 27 
mayıs 936 da umumi heyete aevke • 
diyor ve layiha iki gün sonra da ka
nunla§ıyor. 

"İbraz edecekleri vesikalarda kıy -

19 Mayıs gençlik ve spor bayramı yurdun her tarafında olduğu 
gibi birçok köylerimizde de parlak törenle kutlanmıştır, bu arada 
Ankara Halkevi köycülük kolunun ittirakiyle Bitik, Saray, Fethi

met ve evsaf ve müştemilat yazılı ol. ye, Araplı, Üreğil, Karaağaç 1 
mıyanlara ait gayrimenkuller için ha- köylerinde bayram hararetle kut-IK l...ııı 
ne, dükkan gibi mebanide azami yüz lanmıttır. an ser 
altın lirayı arazide beher dönümü 50 Halkevi köycülük kolu üyeleri 18 
madeni kuruşu tecavüz etmemek üze- mayıs günü köylere üç grup halinde 
re karaine müsteniden kıymet takdir dağılmışlardı. Araplar köyüne giden 
olunabilir. Bu karainede, mevcudiyeti üyeler arasında doktor Remziye Gö
sabit ve mütehakkak gayrimenkulün nenç, ve Bayan Mebrure Aksoley de ı 
bulunduğu mahal ahalisinden ve ter - vardı. Bu köyde komşu ve yakın dört 
cihen cemiyet azasından takdiri kıy - köyün de iştirakiyle gençlik ve spor 
rget!csı.ITıjıva>RPiWL~5'Rı:ıh'fıı'!is ~mrtıl'trıs\11 ılUe't:'1'1'tt'l~ıtdM1c 
cak bir zattan istihsal edilecek maltı • yakın hasta muayene ve tedavi olun
mattan ibarettir.,, muştur. Bundan başka köylüleri ala -

Bu memleketin bir kurtuluı dea
tanmı kovnunda aaklıyan ronkba
yın vıı: n.:t:uuaa,c;11 uuı, ...... ,.ıı'% uv,.aaı 

Dün sabah bir 
' ' 

kadar edecek faydalı mevzuları ihti
va eden 1000 metrelik bir film göste
rilmiştir. Araplar köyüne 100 kitap
lı bir ~ütüpane hediye edilmiş, diğer 
köylerde okur yazar olanlara, okul • 

dökülmÜ§ kırmızı bir teneke parça· 
sı iJe gelecek nesillere intikal et
mekte olduğunu görmekte olanlar 
için inkılap abidesinin üç yıl tatbik • 
edilmiyen kanunu n.uıl bir ıstırap 
mevzuu olamaz? Bu kadar kuvetli 
mucip sebepleri olan ve bu hususi
yeti dolayısiyle Büyük MiJJet Mec
lisinde mebuslarımızın heyecanlı i
fadelerine vesile olan bu kanunun, 
bugüne kadar Marmi'lra kıyılarında 
bize tam ve ki.mil manasiyle bir in
kılap abideıi kazandırmamı§ olma -
ama ikinci bir mucip sebep bulabi
lir misiniz? 

1 b .. k ld lara, okuma odalarına 500 den fazla o o us azası o u kitap, broşür dağıtılmıştır. 

KUTAY 

Balık konserve fabrikalan 

Muharrik kuveti beş beygir ve işçi 
sayısı onu geçmiyen balık konserve 
fabrikalarının muamele vergisi kanu
nunun muafiyetlerinden istifade et -
tirilmesi kararlaşmıştır. 

Birinci Umumi müfettişlik 
Batmüşa virliği 

Köylerde köylü ile candan ve sa -
Dün sabah şehrimizde bir otobüs mimi hasbihaller yapılmış, sinema 

kazası olmuştur. Ulus meydanından 

Cebeciye hareket eden ve şoför Şa -
hin Yılmazın idaresindeki otobüs Kı-

gösterilmiş Karagöz oynatılmıştır. 

Halkevlilerin köylerde yarattığı bu 
bayram havası, bu yakın alıika köylü
yü çok mütehassis etmiştir. Köylüler 
Halkevlilere candan teşekkürlerini 

sunmuşlardır. 

İstanbul valisi geliyor 

hakkında 
istatistik 

11u·~rtm'"SUrrrovr.ffinımıud ttA<tr~ 

nup enstitünün bir senelik faaliyetin
den bahseden teknik organizasyon ra
porundan, memleketin her tarafından 
gelen biyopsi adedinin ve gönderilen 
istatistik fişlerinin günden güne art -
tığı görülmektedir. Kanserle mücade
lede esas, memleketin kanser vaziyeti
ni vazih istatistiklerle tesbit etmek • 
olduğundan, istatistik tanziminin da • 
ha muntazam bir şekle sokulması için 
icap eden projenin hazırlanmasiyle 
komite meşğul olacaktır. Enstitü ge -
çen sene zarfında sekiz kadar ilmi me
sai neşretmiştir. 

Komite raporunda komitenin bir 
senelik faaliyeti hülasa edilmiş ve 
konseyin verdiği direktiflerin eldeki 
vesait dairesinde, tamamiyle yerleri -
ne getirildiği ve geçen sonbaharda 
tertip edilen kanser haftasının muvaf 
fakiyetle başarıldığı görülmüştür. Ra
porlardan sonra eylülde Amerika'da 
toplanacak olan enternasyonal kan -
ser kongresine iştirak görüşülmüş, bu 
mesele ile diğer idari meseleler komi
teye havale edilmiştir. 

Yapılan tahkikatta yang n n Akoğ

lu Hasan Alinin evinden ~ı tığı an
laşılmıştır. Akoğlu Hasa Ali, evi
nin çatı arasında bulunan t vukların 
altından yumurta almak ç n elinde 
çıra ile tavana çıkmıştır. Ç radan sıç
rıyan kıvılcımlar çatı ara daki ku
ru ot ve saireyi tutuşturn u , oradan 

da eve sirayet etmiştir. 

satışlarında ambalaj farkının nazarı- Eski Muş valisi B. Rifat Kutbay, 
dikkate alınmıyarak satış yapılaması- birinci umumi müfettişlik baş müşa-

zılırmak kıraathanesinin önüne gel • 
diği zaman arıza yapmıştır. Şoför Şa
hin Yılmaz otobüste bulunan yolcu -
Iarın fazla beklememeleri için biletçi 
mehmet Yükseli de beraber alarak 
hareket memurlarına arızayı haber 
vermeğe gitmiştir. Bu esnada oto -
büs kendiliğinden geriye doğru hare
ket etmiş ve kaldırıma binerek Kara
mürsel gürk mağazasının vitrininden 
içeriye girmiştir. Otobüsün bu çarp -
ması neticesinde meydana gelen sade
meden yolculardan bir ikisi pek hafif 
bir şekilde yaralanmıştır. Mağazanın 

da büyük vitrin camı kırılmıştır. Tah 
kikata devam olunmaktadır. 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Vali ve 
Belediye reisi B. Lfıtfi Kırdar bu ak
şamki ekspresle Ankara'ya hareket et 
ti. Vali beraberinde beş milyon liralık 
istikraz mukavelenamesini götürmüş -
tür. Vali Ankara'da elektrik, tramvay 
işlerinin belediyeye devri hakkında 

temas edecektir. 

Binaların tamame11 ahşap ve sık ol· 
ması ve rüzgarın da şiddet yüzün -
den yangın çok çabuk gc şlemiştir. 

Tesbit edilen hasar mikt ı gayri
menkullerde 134.000 lira, enkul mal 
tarda ise 30.000 liradır. Ha ikzedeler 

kurtarılan evlere yer1e 
Beypazarı belediyesince 1 

dımla kumanya temin edi 

rilmiş ve 
umlu yar 

iştir. 

lnhisarlarm kadrosu 

İstanbul, 22 (Telefonla) !nhiııar -
lar umum müdürlüğü müd rler encü · 
meni bugün toplanarak ye ı kadrolar 
ü:ı:erinde görüşmüşlerdir. 1 

dür Adnan, bir iki güne kad 
um mü· 
yenikad 

ro hakkında temaslarda bul 'lmak ü -
zere Ankara'ya gidecektir. 

Çağrı 
X İktisat Encümeni bugün 10,5 da 

toplanacaktır. 

X Milli Müdafaa Encümeni 24. 5. -
1939 çarşamba günü saat dokuz bu -
çukda toplanacaktır. 

nı kararlaştırmıştır. virliğine tayin edilmiştir. 
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Sulha dair ! 
Mütefekkirlerimiz arasında a

leyhinde de, lehinde de bulunanla
ra rastgeldiğimiz "Tanzimat" tan 
sonra birisi, bu hareketin getirdiği 
yeniliklerden bahsederken ~öyle 
demişti : 

- Bundan sonra gavura 
denmiyecek/ 

gavur 

Bu izah, "bundan sonra ınsanla
rı gavur olanlar ve olmıyanlar diye 
ikiye ayırmak lüzumunu duymıya
cağız" şeklinde olsaydı, gü%el bir 
izah olacaktı; yukarıki şekli ile i
se gülünç olmuştur. 

Aradan bu kadar seneler geç
tikten sonra, ne gariptir, buna ben
zer bir izahı "harp,, kelimesi için 
de tekrarlıyabiliyoruz: 

- Bundan sonra harbe harp den
miyecekl 

Totaliter şeflerden birisi, söyle
diği nutuklardan birınde şu cüm
leyi sar/etmiştir : 

"Yürüyüşümüze mani olmak is
terlerse sulhu cebren kabul ettirece-
ğiz.,. 

Görüyorsunuz ki harp istiyen 
yoktur; herkesin istediği sulh; 

yalnız onu yeni siyas!'t edebiyatı i
kiye ayırdı: 

Bir kısmı tatlılıkla kabul edi
len sulh, bir kısmı ise zorla ka
bul ettirilen sulh I 

Acaba 
Cümlenin makıudu bir amma rivayet 

muhtelif 
diyebilir miyiz ? T. 1. 

Tuhaf düsünce! 

lngiltere'de bir adam, cin ve 
peri rivayetlerini tesbit ve isbat 
etmek merakında bulunuyormuı. 
Bunu yazan bir gazete : 

- Tuhaf dütünce! diyor. 
Tuhaf düşünce olduğunda 

ıüphe yok. Fakat bunun kadar 
tuhaf olan bir ıey var : 

Neıriyat kongresine çağnldık
ları halde gelmiyen bazı kalem 
sahipleri, bu kongrede çocuk e· 

debiyatı müzakereleri sırasında 
bahai geçen ve bazı azalar tara
fından türk çocukları için muva· 
fık görülmiyen cinli perili çocuk 
masallarını uzun uzadıya müda
faa için kaleme aarıldılar. Bu da: 

- Tuhaf düıünce ! lerden sayı· 
lamaz mı? 

Kaybolan ada! 

Büyük Okyanus'ta nüfusu 
4000 kişi ve mesahası 1 S kilo
metre murabbaı olan "Y eıilada" 
batıyormuı. Bu adada oturanlar 
kayıklar, sandallarla o civarda 
bulunan öteki adalara kaçmışlar. 

Feci bir hadise!, Ona fÜphe 
yokl Fakat başka bir zaman vu
kua gelsevdi, baş sayfalarda ko
caman puntolarla yazılacağında 

§Üphe olmıyan bu hadise, §İmdi 

gazetelerimizin göze görünmez 
bir köşesine sıkıttınhyor. 

Harta üzerinde kaybolan kilo· 
metre murabbalan o kadar bü
yük ve çok ki, artık, insan oilu 
15 kilometre murabbamda bir a
danın kaybolmasından heyecan
lanmıyacak bir hale gelmiştir. 

Kurukala! 

Gazetelerde okudunuz mu? 
Almanya'nın bilmem ne kasaba
smda bir mezarlıkta mezar kazan 
bir mezarcı, topraktan çıkardığı 
bir kurukafanın yürüdüğünü, 
kendine doğru geldiğini görünce 
tabanı kaldrnp kaçmıt ve arka
daşlarını yardıma çağırmış. 

Mezarcınm yardımına koşan
lar, gerçekten, kurukafanın yü. 
rüdüğünü görmüıler. Ne ise, iç· 
lerinden bir babayiğit çıkıp bu 
hareket halindeki kemiği kazma 
ile parçalamıı. Bir de ne görsün
ler? Kafanın içinde bir kaplum
bağa yok mu imit? 

Batıl itikatlara saplanan ka· 
falarla, görünüz, kaplumbağalar 
bile eğleniyor. 

Yurdun en sıcak 

yeri Diyarbakır! 

Dün şehrimizde hava az bulutlu 
geçmiş, rüzgar, cenubu garbiden sani
yede 5 metre hızla esmiştir. Günün 
en yüksek ısısı 28 derece olarak tesbit 
edilmiştir. 

Yurtta hava cenubu şarki Anadolu 
ile Akdeniz kıyılarında açık, orta A
nadolu ile Ege bölgelerinde az bulut
lu, Trakya ile doğu Anadoluda mevzii 
orajlı, diğer bölgelerde bulutlu geç -
miştir. 

24 saat içindeki mevzii yağışların 

metre mürabbaına bıraktıkları su 
miktarları Kocaeli ve Karaköy'de 5, 
Boluda 4, Kars'ta 3, Uludağ, Sabanca 
ve Geyve'de 2, Bilecik, İznik ve Şile
de 1 kilogramdır. 

Rüzgarlar Akdeniz kıyılariyle Ege 
bölgelerinde cenuptan diğer bölgeler
de umumiyetle garpten saniyede en 
çok 7 metre kadar hızla esmiştir. En 
yüksek ısılar İzmit ve Balıkesir'de 
26, Konya, Kayseri ve Erzincan'da 28, 
Elazığ'da 29, Malatya ve Siirt'tc 30, 
Diyarbakır'da 32 derecedir. 
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Alman - İtalyan 

"izdivacı,, 

Berlin'de Kont Ciano ile Ribben
ltop arasında imzalanan siyui ve 
takeri ittifak muahedesiyle seneler
denberi iki devlet arasında devam 
~İp giden münasebetler ıne§rula§· 
~~lrnaktadır. Almanya tannnadığı 
ır nazenin ile evlenmit olmuyor. 

1882 senesinden ıonra otuz üç sene 
llıenkUhaıu idi. Ve nihayet 1915 ıe
lıeai nisanında Almanya'nm aı· 
~ltltı içinde bulunduğu bir sıra· 
d,dır ki, yabancılarsn, daha me
~llt ve müreffeh hayat vatlerine 
11lllnarak kocasını tet'ketmiş ve hat
t~ ona karşı dütmanlariyle el birliği 
~'Pnııştı. Şimdi kocasını aldatmak 
·~in kendine vadedilen feylerin hep· 
lı verilmedi diye kendisini kandı·· 
t'llnlara kar§ı vaziyet almış ve daha 
R:aribi, Almanya da kendisine ıa· 
dakatsizliğin karşıhğını temin et· 
inek için eski ve yeni zevcesine yar· 
tlnrı etmeğe karar vermiş bulunu
~or. 

ltalya.'yı 1882 senesinde Alman
h'nın kollan araama atan amiller 
~e ise, bugün de aşağı yukarı aynı 
-ıniller Alman • ltalyan anlatmaaı
llı temin etmiştir: 1870 senesinde 
lnilli birliğini temin eden ltalya, 
hundan sonra müstemleke hırsına 
kllpıJmışta. Müstemlekeler de lngil· 
tere ve Fransa tarafından daha çok 
e\rvel paylaşılmıt bulunduğundan 

gö2 koyduğu Tunus Fransa tara· 
fıtıdan işgal edilil' edilmez ltalya, 
Alrnanya'n~ ittifakına girdi. Fakat 

bıesut bir izdivaç olmadı. İtalya ko· 
tllsının yardımına güvenerek, Afri -
ka'da bir takım te§ebbüslere girİ§• 
ti. Almanya, halya'ya umduğu 
hrdımı temin edemedi. İtalyan te. 
febbüslerini bir takım entrikalarla 
Önlemek lngiltere ve Fransa ıçın 
ftıeseJe bile teşkil etmedi. O zaman· 
lar, İngiliz - Fransız antantı henüz 
iınzalanmamı~tı bile. İtalya, Adova 
hezimetinin yesi içinde nihayet 
1896 senesinde Fransa ile Tunus 
~eselesi Üzerinde anlaşmıya mec· 
bur kaldı. Bu, ltalya'nm Almanya'
}'a kartı ilk sadakatsizliğidir. ilk 
ıadakataizlik en zor olanı imit. Bun· 
dan sonra aadakatai•likler temadi 
ile bir - laşm · ·h · ·ınzıııad"ı: "Hu 
•rılatma ile Fransa'nm Fas üzerin
deki haklarını tanıyol'. Ve kendiıi 
de Trablusaarb'ı alıyordu. Bu aada
kt.taizlik ancak Alceıirea konferan
•ı arralannda meydana çıkll. Fakat 
".rı büyük sadakatsizlik 1902 ıene
~tıde Franaa'nm Roma büyÜk elçiıi 
l a.rrece tarafmdan imzalanılan an
a.tlll .. dır. Bu 1902 anlaşmasiyle 1-
t,Iy•, 

1 - Fransa taarruz. uğradıfı ve 

d
. 2 - Kendisinin sebebiyet verme· 
•ği 

bir harbe girittiği takdirde bita· 
l'&f kalmayı taahhüt ediyordu. 

uı.:u s 

D-0 N .:Y:. A H A B E R t E R İ · 
. . ' 

• • • • •J 

• 

lngiltere - Sovyet Almanya. İtalya 
.. 

Rusya arasındaki 

mü 1akereler 
(Başı 1. inci sayfada) 

va'dan süratle talimat almalrına pek 
o kadar ihtimal verilmemektedir. 
Müzakerelere Lort Halifaks'ın avde
tinden ve kabinenin çarşamba günkü 
içtimaın~an sonra Londra'da devam 
olunacaktır. 

Askeri anlaşma 
dün imza edildi 

İngiliz murahhas heyeti mahafi
linde pek yakında bir itilaf hasıl ola
cağı kanaati vardır. 

Japonya İtalyan .. Alman askeri 
paktına girmemek kararında musir! 

Franırz gazetelerinin tefsirleri 

Faris, 22 a.a. - Büyük gazetelerin 

Cenevre'ye gönderdikleri muhabirler 
Cenevre görüşmeleri hakkında umu
miyet itibariyle nikbin görünüyorlar. 

Matin gazetesi yazıyor : 
Halifaks ile Maiski arasınoaki iki 

saatlik görüşme ingiliz ve sovyet gö
rüşlerini hiç şüphesiz yaklaştırmış o
lacaktır. İki şey oldukça vazıh olarak 

görünüyor: çarşamba günü toplana
cak olan ingiliz nazırlar meclisinden 
ve karşılıklı yardımda otomatiklik ü
zerinde ısrar eden sovyetler toplantı

sından evcl hiç bir şey yapılmıyacak-
tır. 

Başlanan müzakerelerin muvaffa
kiyetle neticeleneceği, zira bu mu
vaffakiyetin elzem olduğu Cenevre·· 
de bildirilmektedir. 

(Başı 1. inci sayfada) 
imzalandığını ilan etmiştir. 

Fon Ribbentrop'un nutku 

Bunu müteakip B· Fon Ribbentrop, 
radyoda bir nutuk söylemiş ve ittifak 
muahedesinin akdindeki sürati teba -
rüz ettirdikten sonra ezcümle demiş .. 
tir ki : 

"-Bu muahede, nasyonal sosyalist 
ve faşist ihtilallerinin biribirine ben -
ziyen dahili bünyelerinden doğan ve 
iki millet arasında gittikçe daha sıkı 

ve mütesanit ve gittikçe daha derin 
menfaat birliklerine varan inkişafla -
rın son merhalesini teşkil etmekte -
dir. Almanya ve İtalya, biribirinden 
hiç bir surette ayrılmaz bir birliktir. 
Dünyanın buna alışması lazımdır. Dün 
yada hiç bir devlet, hiç bir kuvet, hiç 
bir hasmane hareket, hiç bir tahrik bu
nu değiştiremez. Harbi körük1iyen 
demokratlar, Almanya ve İtalya'yı 
c,;enber altına almak için müthiş suret
te karışık ve şüpheli paktlar sistemle

Petit . Parisien gazetesinde Bour- ri icat etmiye Çalışıyorlar ise, bu itti -
gues yazıyor: fak, enerjik Almanya'nın bu i~lere e -

Maiski, Sovyetlerin bir ihtilaf ha- nerjik cevabıdır. İstikbalde alman ve 
linde üç taraflı tam bir müzahareti İtalyan mi !etleri, her ne olursa olusun, 
başka her türlü formüle tercih etme- beraber bulunacaklardır. Bu iki millet, 

1 · b b" · k H l"f k , sulh getiren ellerini dostlara daima u-
erı se e ını açı surette a ı a s a b d F k 

ı O b.. .-.k d 1 . d 1 1 zatmıya hazır ulunacaklar ır. a at, 
an atmıştır.. ç . uyu e~ et~n . e e- aynı zamanda, hayati menfaatlerini de-
g~ he~etle.~ı nehceden nıkbındırle~. mir gibi bir izimle müdafaayı ve g.a -
Fılhakıka uç memloket barı~ cephesı- ranti etmeyi de kararlaştırmışlardır. 
nin azami derecede takviyesi lUzu - 150 milyon alman ve italyan, dünya • 
munu anlamaktadırlar. daki dostları ile beraber, mağlup edil· 

Le Jour gazetesinde Pobers yazı - mez bir blok teşkil etmektedir. 

Yor: J k aponya a• eri pakta girmiyor 
. ,. .. ' • •• .... ~ T"\. !- 1- ~ .J: 

seterinin çoğalması halen yapılmakta 
olan görüşmelerin aüratle neticelen
mesini pek ziyade temenniye şayan 
kılmaktadır. 

Ordre gazetesinde Pertinax yazı • 
yor: 

J. OKyu, .GI. 4 .A. - ... .. ~va .. ..... ...... _ . __ 

bildiriyor : 
İyi haber alan mahfillerde katt su -

rette ifade edildiğine göre, japon hü
kümeti, Almanya ve İtalya ile bir aı • 
ked ittifak imzalamamak hakkındaki 

1

22 mart tarihli kararında musırdır ve 
Almanya ve İtalya ile otomatik mahi -
yetli taahhütlere girmiye muhalif -
tir. 
Alman gazetelerinin tefsirleri 
Berlin, 22 a.a. - Alman gazeteleri 

Kont Ciano'nun ziyeretine bır çok re
sim ve yazı tahsis ediyorlar. 

Montag gazetesi yazıyor: 
Alman - İtalyan ittifak paktile Av

rupanın harp sonrası tarihinin dör • 
düncü devresine giriyoruz. Fon Rib · 
bentrop'un Roma"da, Hitlcr'in batı 

hudutlarını teftişi sırasında, Duçenin 
Piemont'da ve Ciano'nun şimdi Her -
lin'de topladığı alkış ve haklarında 

yapılan tezahürler, alman ve İtalyan 
milletlerinin mazi ile alakayı tamamen 
kesen bir politika takibetmek husu -
sundaki kati arzularını göstermekte • 
dir. Bu milletler mukadderatlarını is
tikbal kanununlarına göre halletmek 
istiyorlar. Harp sonrasının ilk devre
si Versay diktası idi. İkinci devresi 
Avrupa demokrasileri diktatörlüğü • 
nün takviyesi ile geçti. Üçüncü dev -
reyi, Führer'in enerjik icraatiyle Sar'
ın ilhakından Bohemya ve Moravya -
nın himayesine kadar Versay siste -
minden kurtulmaklığımız teşkil eder. 
ltalya'da aynı devrenin vasfı, saksi • 
yonlara kar~ı muvafakiyetli müdafaa, 
Haheşistan'ın fethi ve Arnavutluğun 
işğalidir. Demokrasiler de Versay dik 
tasını tekrar tesis için çemberleme po 
Iitikasına her gün biraz daha kuvet 
vermektedirler. 

Dördüncü devrenin mümeyyiz vas • 
fı, bütün Avrupa davasını müdafaa e
.ı .- .,1 .... ~- . . .. h:21v:ın milletlerinin di
ğer milletleri tabi haline getirmeğe 
değil Avrupa'ya hakiki ekonomik in
kişaf teminine ve bütün milletlerin ha 
kiki hüriyetlerini garanti etmeğe ma
tuf faaliyetleri olacaktır. 

Dala~iye cumartesi günü ingiliz • 
sovyet müzakerelerinin ilerlemesini 

temin için mühim bir gayret sarfet
mi~tir. Kabinedeki birçok arkadaşla

rı gibi uzun zam:ındanberi bu lüzu
ma kani bulunan Halifaks'ın nihayet 
şefini iknaa muvaffak olacağı ümit 

olunuyor. Fakat zaman vardır çabuk 
hareket etmek ieaheylemektedir. Dan 
zig hadiseleri bizi endi~eye düşürü • 
yor. Çünkü kasıtlı bir aistem dahilin
dedir. 

Danzig .. Almanya hududunda 

gene bir takım hadiseler oldu 

Varşova, Danzig Ayôn 
Meclisine nota verdi AI Bundan sonra ltalya, resmen 

· l'llanya'ya bağh kalmakla be
l'a.ber, Franaa ve İngiltere ile a· 
~ktan "kur" yap~ıya ba§ladı. Al· 
li a.n:h bunu görmüyor mu idi? 

d a.'ll>len sonra neıredilen vesikalar· 
kili\ &'Ördüiü anlatılmaktadır. Fa· 
t a.lt alınanlar, bu sadakatsizliği (. 

a. Ya.'rı .. .. k ' 
dile., ~n. yuh~~ne vhttt'fma tan çekın· 
~ · ava ırı mu a aza etmek al· 

-1\ dı l't•k 1 b 0 h t po ı ı asının en esas ı ır 

},~defini letkil etmİ§lİr. ltalya'nın 
Oyle b" 

imzal.,trnak istiyen eski dütman· 
larla bu yolda ınüna.;ebete giri§tİğİ· 
mizden dolayı alman gazeteleri bizi 
muahaze ettiler. Kendilerine vak· 
tiyle yapılan sadakatsizliğin müka· 
fatını temin etmek için aJmanların 
ltalya'ya yardım vide-tmeleri daha 
aykırı değil midir? 

Danzig ôyônı Polonyall makamlarına 

tedbirlerin atandığını bildirdi icap eden 
(Başı 1 inci sayfada) Mesuliyeti serbest şehre ait olan bu 

ile tahdit edilmesini kabul edemez. / h~dise, ~lakadar makamların serbest 

2 P 1 
.. .. . .. • şehirde ıntizamı temin edemedikleri -

tar·h ır suçunu alman baıvekiJi 
et~ ~e methur olan ıu sözlerle izah 

ege çahşmıth 

Cet - Bütün mesele bir t:evcenin ko· 
sına dk 1 eın· sa r o masındadır. Bundan 

la.r:n olan bir koca, baloda yabancı. 
lı. a. danı etti diye aovceaini kıs· 

a.nrn . 
tind •ı. Sız de ltalya1nın aadaka. 

elle . . V F tedi - . nunız. arsın ransa ile iı-
Fg, kadar "kur" yapıın. 

- o onya hukumetı mucrımler . . . . . .. 
ı kk d t hk'k 

1 
' l nı veya etmek ıstemedıklerını goster-

ıa ın a a ı at yapı masını venet · kt a· 
. b"ld" . me e ır. 

cenın ı ırılmesini talep eder. . 
3 Poıony h .. k.. t. 1 h ·· Bu şeraıt altında Polonya hüküme • - a u ume ı, e gum- . . 

rük müfettişlerinin oturduğu binada tı .. s~rbe.st şehır makamlarının Kalthoa 
yapılan tahribat için zarar ve ziyan hadısesı~den tamamiyle. 0:esul olduk· 
talep eder. tarını muşahede etmek ıztırarında kal 

4 D . , k" 1 1 1 mıştır. - anzıg te ı po onya ı arın ve 
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CUMHURİYET 
Ne lüzum vardı? 

Nadir Nadi, bugilnkü baı;makaleıoinde, 
alman - italyan askeri ittifakının buriln 
resmen ilan edileceğini mevzubahis ede
rek, İtalya'run yakasını Berlin'in elinden 
kurtaramıyacak vaziyette olduğunu bil • 
tün cihan bildiğine göre, bu husustaki 
faaliyetin ve üst üste söylenen nutukla
rın propagandadan ibaret olduğunu izah 
edivor ve mihver devletlerinin çember 
siyasetini ileri süre. ~k milletlerine her 
gün harp, kin, düşmanlık çalışmaları do
layısiyle, ıulh cephesinin kimseye taar
ruz niyetin.de olmadıgını bir kere daha 
tavzih ederek "hakkına ve kuvetine gü
venenler ıoğuk kanlı olurlar, teliıa lü
zum görmezler" diyor. 

TAN 
Almanya ile ticaretimiz 

M. Zekeriya Sertel, bu başmakaleıin
de, Almanya'nın beynelmilel iktısadi mü
nasebetleri bozmuş oldugu için biıtün ik
tısadi faaliyetini orta Avrupa ile cenubi 
şarki Avrupa'sı, Balkan ve yakın şark 
memleketlerinde teksif ettiğini, Balkan
larda bulduğu gıda maddelerini başka 
yerden tedarik edemiyece.;i cihetle Bal
kan devletleriyle iktısadi mimasebet ida
msinin kendisi icin hayati ehem iyeti ha -
iz olduğwıu soyledikten sonra, tiirk - İn· 
giliz anlaşmasının alınanlarla olan iktısa
di münasebatrmız üzerindeki tesirini mu
talea ediyor ve bu münasebatın bozula
cağı endişesine lüzum olmadığını izah e
diyor. 

Balkan birliği 
Ömer Ziya Doirul, "Bugün" sütunun

da, almanların Balkan antantrnı yıkmak 
siyaaeti etrafında mütalea yürütüyor ve 
mıhver manzumesinin mugalatalarına ku
lak asmak zamanı çoktan geçtiğini kay
dederek diyor ki: "Çiınkü istila ve tecı· 
vüz siyasetinin diıleri ve pençeleri bu 
manzumenin her teşebbüsün.de göze çarp
maktadır. Bu teııebbüslerin Balkanlarda 
yardım görmesi. o dişleri ve pençeleri bi· 
!emekten başka hiç bir şeye yaramaz. 
Yardım görmemesi ise bunları körletmc
ğe ve Balkanları ayırma siyaı;etini iflas 
ettirmeic yardım eder. Neticenin en ni
hayet buraya varacağına biz katiyetle i
nanıyoruz. 

YENİ SABAH 
Avam Kamarasında 

Hüseyin lahit Yalçın, in&iliz barveki
linin avam kamarasında türk • in&ı.ıı it· 
tifakına dair olarak verdiği izahatın, san
sür elinden ıeçen neşriyat yüzünden ha
kiki vaziyeti mildrik bulunmıyan totali· 
t.u devl-.üu hoJ.lu.nın kulağına gitmesi. 
ni temenni ettikten ve totaliter devletle
re karıı hiç kimsenin tcavilz emeli besle
mediiini bir kere daha tebarü.z ettir.dik
te~ ~Of!ra, T~rkiyc ile İngiltere arasında 
mulahaıı:a edılen uzun videli ve e1aslı uz
l~fma son mantıki şeklini aldığı vakit va. 
z~?'~.tte .b~~ün müşahede edilen salahın 
butun biltun kuvet bulacağını kaydediyQr 
v~ ''.1:0.?'d :Iorj'u. bil~ türklere do5t eden 
bır ıtıla~ turkl.erın cıhanşümul bir kuvet 
ve ehemıyetc lıyakat kesbctmiş oldukla • 
rmın açık bir delilidir" diyerek bunu in
kıl~ba ve dürüst aiyasetimiıe borçlıı ol
dugumuzu ve türk - inıiliı- anlaşmasının 
Balkan antantıru kuveUendirdlğini izah 
ediyor. 

VAKİT 
Hatayın ilhakını bekliyoruz 
Aıım Us, bu serlevha altındaki başma

kal_esinde, Havas ajansının Hatay mese
l~ıı hakkındaki prensip anlaı,masına dair 
bır iki rün evel neşrettiği haberi ele a
larak bu anlaımanın mahiyetini araştır
dıkt~n _sonra, yegane makul ve !hım olan 
ıe.klın_ ıl.hak o~duğu ve türk efkirı umu • 
mıyesını tatm.ın için bu şekilden ba§ka 
yol bulmak mümkün olmadığı neticesine 
var~yor ve Hatay tiirklerinin de bugünkü 
v~zıyeti beienmiyerek, filen Tilrkiye'nin 
~ır parç~ıı haline gelmiş olan Hatay'ın 
ılha~ını ıstemekte haklı olduklarını kay
dettıkten ıonrı, Türkiyenin tek taraflı ha
reket etmek iıtemediği için Franaa'nın 
da muvafakatini almağa lüzum gördüğü -
!'IÜ hatırlatıyor ve zamanı yakla~an Hatay 
ılhakmm, b~ynelmilel bir adUetin yerini 
bulması ve türk diplomasisinin siyaset l
le1!Jinde misa.l bir zaferi olacağını ilave 
edıyor. 

Enver paf a almanları 

.. "İşa~etl_e;'' sütununda Sadri Ertem, 
turk • ıngılu: anl~şması~ın alman matbu
atında uyandrrdun asabıyeti mevzubahis 
ederek bu asabiyeti gösteren bazı yazı
lardan anlaşıldığına göre tzpk b .. ilk 
h t )d - 'b' b ' ı uy 

a.a. Matbuat Servısı 

sunda, milli hükümetlerin teşekkülün -
den beri sarfedilen samimi gayreti mem
nuniyetle kaydettikten sonra cuınhQrİ • 
yet idealini, alacağını hak, adalet ve nıs
fet dairesin.de mükelleften tahsil eden ve 
borcuna tam bir sadakat gcisteren dürüst 
ve sağlam bir hazine diye tarif ediyor, 
büdce siyasetimizde urndemiz, her gün 
demokrasiye daha yakın ve her gün de • 
maıojiden daha uzak olmalıdır diyor. 

SON TELGRAF 
Tek çıkar yol 

Ethem İzzet Benice, bu başlıklı maka
lesinde günlerdenberi bahsedilen alman -
İtalyan askeri ittifakının bugun Berlin'de 
imzalanmış bulundugunu, fakat bu ittifa
kın imzasına rağmen, umumi politika ha
vaşında ne de her hangi bir hadisenin veç
hesi üzerinde hiç bir degişiklik kaydedil
miyeceğini yazdıktan ve sulh cephesinin 
yalnız dünya sulhunu ve ehenıiyetini ko
rumakta olup başka gayesi bulunmadığı• 
ğını, Roma - Berlin ıttifakmın daha ziya
de iı; umumi efklirı tatmin mahiyetin -
de ol.dugunu ilave ettikten sonra şöyle de
mektedir : "Berlin'de İtalya - Almanya 
asker ittifakının imzalanmansına rağmen 
bu iki devlet için sulh ve müzakere im -
kanından başka bütün kapılar kapalıdır.,. 

HABER 
Eir alman muharririnin yazısı 

Suad Derviş, bu makalesinde Kari Mey. 
gel, isminde bir alman muharririnin "E • 
ğer alınanlar olmasaydı tiırkler Çanakka
leyi kazanamazlardı . ., suretindeki yazısm ı 
ele alarak bu iddiayı reddettikten ve 
Türkiye'nin büyük devletlerle ittifakını 
sulh arzusundan ve sulhtan başka bir ga
yesi olmamasından mütevellid olduğunu 
ve türk milletinin bugüne kadar kimseye 
gi. ımeden dövüşmüş olduğunu yazdık~ 
tan sonra &Öyle demektedir: "Yoksa harp 
bahis mevzuu olursa türk milleti ancak 
kendi seciye ve kendi istiklfil aşkına ve 
kendi eurur ve kahramanlığına güvenir . ., 

1 v . . 
ı enı vazıyet 

karşısında 
(Başı 1 inci sayfada) """'l 

laımağa ve büyük demokrasiler 
cephesinde yer almağa mecburuz. 
Memleketimizin ana menfaatleri 
bunu icap ettiriyor. 

Devletlerin siyasi ahlakları bey
nelmilel hukuk kaidelerinin ölçüleri 
içinde tebellür etmİ§tir. Muaıırr me• 
deniyetin en yükıek ve ileri fikirle
rinin ifadesi olan bu kaidelere karıı 
Türkiye'nin aksi bir hareketini kirn
ae iıbat ve iddia edemez. 

•öyı "-~at alınan baıvekili bu tözleri 
erke 1 l ı ha.tıl n, ta ya nm muhtemel bir 

tni:ye:: ~~rna~ya ile beraber yiirü • 
ta be)k~•tıı, bıtaraf kalacafını, hat· 

ceğini ~-~e kartı tarafa iltihak ede
nin 18 

1
laYordu. Almıu~ hariciyesi

ha.rb 
96 aeneıinden &onra büyük 

Çünkü, ltalya'yr Almanya'nın 
kollan arasına atan amil budur. Al· 
manya•ya karşı harp yapmak ıçın 
ltalya'ya 1915 Londra muahede
siyle İngiltere ve Fransa bir takım 
vatlerde bulunmuşlardır. İtalya bu 
vatlerden bir kıamınuı yerine geti
rilmediğini iddia etmit ve bunlan 
temin etmek için birkaç senedenbe
ri eıki müttefiki ile sıkı münasebete 
1riritmitti. Şimdi bu münasebete 
meıru bir şekil verilmektedir. Yani 
iki devlet ara11ndaki münaseobetler 
1882 senesiyle 1915 senesi arasında
ki vaziyete geri dönmektedir. ltal· 
ya'nm tarihi göstennİ§tİr ki, bu 
devlet muahedelere ve mukavelele
re pek az eh81Diyet vermektedir. 
Harekatı üzerine amil olan düıün • 
ce, girittifi taahhütler değil, on da
kika içindeki menfaatleridir. ltal· 
ya'nm dıt politikasına daima, bir 
İtalyan hariciye vekilinin "mukad· 
dea egoizm" adını verdiği dÜ§Ünce 
amil olacaktır. Poincare de 1912 
aeneainde muhtemel bir harpta ltal
ya'nm takip edeceği hareket hattı· 
nı izah ederken aynı mütaleada bu
lunmu,tu. Binaenaleyh imzalanan 
mukaveleye bir nümayiıten batka 
mina atfedilemez. Eaki alma.n dos
tumuza relince; bu defaki izdiva· 
cın otu:.Jl üç yJlhk evlilik hayatından 
daha meıut olmasmı temenni et
mekten baıka kendi heaabnnrza ne 
yapabiliriz? 

Polonya memurlarının milkereren te- Polonyalı gümrük müfettişlerinin 
cavüzlere maruz kalmaları karşısında akibeti hakkında haber almak üzere 
Polonya hükUmeti serbest tehirde Kalthoa'ya giden Polonya ikinci u -
intizamı ve leh halkının ve memurla- mumi komiseri Herkovski'nin otomo
rının emniyetini temin için Danzig a- biline karşı hazırlanan tecavüz serbest 
yan meclisinin kendisine ne gibi temi şehir makamlarını bir kat daha mesu
nat verebileceğini tasrih eden açık ve liyet altına sokmaktadır. Bu tecavüz, 
kati bir beyanname vermesini talep e· esnasında yapılan ateş teatisi müteca
der. vizlerden birinin öJümiyle neticelen· 

~rp ~ o .u~u gı 1 avkasrnın hesabına 
bır mılletı feda etmemiz arzu edild"ğ" . 
buna, büyilk harbrn bebek kahraman~ -&1;;~ 

ve.r paııının bile aklı yatmıyacagını söy
J~yor v.c Env~r p~~ay_a hak veren sosyal 
biinyenın bugun Turkıye'de tamamen 
r!. olduiunu .. illve ettikten sonra "on~~
dunyayı h~nuz Enver paşa zamanının zih
niyeti lle ıdare etmek istiyorlar" diyor. 

Türkiye bu yeni tarzıhareketiyle 
hiç kimseye kar§ı - samimi mana
siyle - bir f enalrk etmit değildir. 
Yapılan mÜ§lerek deklarasyon bat· 
ka devletlere kartı yaptığımız po• 
litika ve iktısat sahalarındaki taah· 
hüdatımızı menedecek hiç bir veci
beyi ihtiva etmemektedir. Eski 
dostlarımız ve elan dostu olduğumu
zu zannettiğimiz devletler matbua• 
tında çıkan yazıların insafla dütü• 
nülmüı ve aöylenmit r.özler olmadı· 
ğmı esefle ifade etmek mecburiye
tindeyiz. Türkiye Cümhuriyeti, ge
rek siyasi terbiyesi ve gerekse Av· 
rupa'daki politik cereyanları takip 
eylemek bakımından Osmanlı İm
paratorluğu ile kıyas kabul etıniy~
cek derecede bir hauasiyet sahibi 
olduğunu ve bu gibi meıelelerde 
ıon derece durhin bulunduğunu 
tekrar etmeğe lüzum yoktur. Şimdi 
art~k. Türkiye' de Trablusgarb•ın iş • 
galını oyun masası başında öğrene• 
cek derecede, gafil tek bir türk dip
lomatı yoktur. Türkiye yeni vaziyet 
içinde dahi Avrupa'yı kana boya
yacak ve bütün milletlerin müşte
rek malı olan garp medeniyetini Ö· 

lüme mahkum edecek her hareke
tin önünü almağa bütün kuvvetiyle 
çah§acaktrr. Fakat Türkiye'nin bü
tün hüsnüniyeti ke'ndiaine kar§ı bir 
tecavüz vukubulmadığma göredir. 
Böyle bir tehdide maruz kaldığımız 
takdirde memleket her ne pahasına 
olursa olsun kendi tarihi vazifesini 
İfada bir an tereddüt etmez. Her j. 
ki tarafın matbuatındaki münaka· 
§alardan çıkardığımız manaya gö
re Türkiye'nin son tarzrhareketi 
Avrupa'da ilerliyen ve adeta bit' 
emrivaki haline gelmekte olan bir 
tehlikeyi bariz bir surette tevkif et
tiği merkezindedir. llt-ride medeni
yet tarihini yazanlar Türkiye'de 
Refik Saydam hükümetinin bu isa. 
betli kararını Avrupa medenıyetine 
büyük 'bir hizmet şe!dinde tebarüz 
ettireceklerdir. 

• k,d d 
aeneJik ~r . evam eden on sekiz 
a.lrna.nt gızlı evrakı gösteriyor ki 
tih·lii d~~· .. lt~_lya hakkında b•ıka 
8Öyle11/1

1funrnuşJer başka türlü ıöz 
ış ~r. 

nu,iirıd .. k · 
senes' u lerı doğru imiş: 1914 

1 Yazınd b"" ··k h çıkınaz l a uyu arp çıkar 
vustury' , talya, Almanya'yı ve A· 
derek ıı:.!1 harbin müsebbibi adde. 
ahhütle ~aellea ittifakla giriştiği ta-
d rın asla b h" 1illlı İdd' a ıs mevzuu olma-
karşı tar ıfa etti ve bitaraf kaldı. Ve 

a ııı kaza w • dukt naca.gına emm ol-
an aonra o l 

Prla.n vat] . n ar tarafından ya-
ı 'k ere ınanar k .. 1 kocaa k a otuz uç sene-

ına arı • BI 1 va:aıyet aldr. 
lattığ~~=Çen hafta lngiltere ile an

:tıunan, Sevr nıuahe.:leaini 
A. S. ESMER 

Notada Kalthoa'daki polonyalı miştir. 
gümrük memurlarına karşı yapılan Danzig senatoıunun teminatı 
tecavüzlere bu memurların sebebiyet 
vermediği ve nümayişçilerin bir kıs· 
mının polis üniformasını taşıdıklan 
görilldilğil kaydedilmektedir. 

Polonya gümrük memurları binayı 
terketmek mecburiyetinde kaldıkla -
nndan vazifelerini yapamıyacak bir 
hale gelmişlerdir. Bu hadise, gümrük 
mürakabesi sahasında Polonya'run hak 
larını tehlikeye düşürmeğe matuf bil 
iltizam yapılmış bir hareket mahiye • 
tini arzetmektedir. 

Notada lyan meclisinin aaayişi mu
hafa etmeğe ve Polonyalı müfettişle
rin vazifelerini emniyetle yapmaları • 
nı temin etmeğc matuf tedbirler ala -
cağına dair geçenlerde vaidlerde bu • 
Junduğu hatırlatılmakta fakat bu va -
dilcrin yerine getirilmcdi'i ilave o • 
lunmaktadır. 

Danzig, 22 a.a. - Havas ajansı bil
tliriyor: 

Danzig senatosunun Polonya ma -
kamlarına vazifelerine tam emniyet i· 
çinde devam edebilecekleri hakkında 
teminat verdiği bildirlimektedir. 

Varşova, 22 a.a. - Danzig arzisin -
de Polonyalılar aleyhine vukua gelen 
hadiseler, bütün gazetelerin dikkatle
rini celbetmekte berdevamdır. 

Gazeteler, biltiln bu hadiselerin bi
rer tahrik eseri olup mesuliyetin ta • 
mamiyle Danzig memurlarına teret • 
tüp etmekte olduğunu beyanda mütte 
fiktirler. · 

Gazeteler, şiddetli bir protestoda bu
l~nmakta ve bu tahrikat karşısında 
hıssetmektc olduğu infiali izhar eyle
mektedir. 

AK~AM 

Etin altında tirit 

~i-~Q, "Akşamda~ _akşama" sütunun
da, ıntıhu" m~k~ep dısıplinine taalluk e
den. va kala~ cıbı gazete sütunlarına ak • 
ıettırilmesı yasak edilen ha~dı'seler' k 
. 1 a· ld" 1' va • tıy e, ı~ . ~.n z.aııtını bir padişaha "Etin 

altı.nda tırıt sozune kafiye geıirmek au
retıyle anca.k _haber vermelerine benzeti
yor ve teşhırın zararlı deg- il bı'l'"- ' f d ) ) - .. 1 d.J<l 5 ay-
a r o acagı muta. easrnı yüriittükten son-

ra: '!lektepl~rdekı yumuşak maarif siste
mının aleyhınde olduD-unu tekra b t 1 t d. k" " • r a rr a
ıyor ~e ıyor 1 : Matbllatm elini kolu-

nu baglı".~n ° kanun maddesini hatırlatı
yor: ".aztı kanıından rica ederken, çocuk 
yetıştırme tarzının yanlışlıiı Ü.Zerine b" 
kere daha umumi dikkati celbeıderim .• :r 
Bütçeye batlarken 

.~a:ıd A~met Aykaç, büdce müzakeresi 
munasc:?etıyle ya~dığı bu başmakalede, 
d~n~ budcenln ~azıletlerini sayarak, Tür
kıye de denk bır büdceye varmak husu-

N. A. KOÇUKA 

Mevlud kıraati 
Bugünkü sah gtinü Hacıbayram ca

miinde öğle namazından sonra Bey -
pazarlı Zeki Çayırlıoğlu ruhuna mev
lUdü şerif kıraat edileceğinden arzu 
buyuran zevatın teşrifle- · rica olu. 
nur. L .O 

.. 
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Büyük devletlerin 
tayyare imalôtı 

......................................................... 
L.r:.::: .. ~~.~::~.~.~.: .. :.~~.~~.~~~:: ... I 

q ava silahının, bir memle· 
ket müdafaasında oy • 

.,. 1akta olduğu rolun ebemi -
! . ti arttıkça artıyor. Bu itibar
la, "Konjunktur" araştırma 
enstitusunun, yabancı devlet -
lerin hava silAhı etrafında yap
tı ı neşriyat dikkate çok değer 
bir mahiyettedir. Enstitu, neş
rettıği raporunda, hava silihı -
nın inkişafın.da iki hakikatin 
çok karakteristik olduğunu 
kavdetmektedir. 

Harp malzemesi fizerinde 
yapılan ticarete bir bakalım: 
1938 diınya ihracatında tayyare 
malzemesi, yiızde 51 nispetine 
varmıştır. Halbuki, bu miktar, 
1029 da ancak ylizde 27 nispeti· 
n bulabilmiştır. 

Sovyetler birliği. son yıllar 
iı:ınde silahlanma masrafını 
fevkalade yuseltmiştir. Bu -
g•ınkü gunde Sovyetler birliği· 
nin silahlanmaya tahsis ettiği 
pa ra, yılda 13 mllvar marka 
v.- -maktadır. 

uhtelif silahlara 1930 da 
ve-ı len tahsisat goz onunde tu
tulacak oluru. yukarıda zikre· 
d ' en ıııliihlanma masrafından 
havacılığa duşen nispet yuzde 
30 ıle 40 arasındadır. Yabancı 
memleketlerin gazetelerindeki 
nesriyata gore, sovyet tayyare 
enrlustrıııinde calışanlann sa
yısı. 1933 denberi 120.000 den 
350 000 kişiye yukselmiştir. 
1940 da bu miktarın S00.000 ki
GtY• bulacağı tahmin edilmek -
tedır. Yedek parça ve diğer 
malzeme fabrikalarında çalı -
tanlar da bu rakama dahildir. 

Yeni tesis edilmiş olan hava 
nakliyeleri komiserliğinin em -
rine ,ayrıca, hava işleriyle az 
veya çok alfi.kah daha 345 fab
nka verilecektir. Sovyet tay -
yare endustrisınin istihsal mik
tarı, 1939 da yuzde 29 nıspetin
de artmıştır. 

Fransız tayyare endüstri -
si, 1935 de 785, 1936 da 

890 harp tayaresi imal ve or -
duya teslim etmiş, fakat bu 
miktar 1937 de 456 ya düşmüş, 
1938 de ise 560 tayyareden i · 
baret kalmıştır. 

Üç yıl zarfında birınci sınıf 
tayyare adedini 265 e çıkar -
mayı derpış etti. 1 nart 1938 
tarıhli ve V numara 
onune getirilince, y 
redılen rakamlar b assa ehe
mıyet kazanmaktad r Fransız: 
tayyare endıistrisi evletleşti -
tırılmiş ve sermaye esaslı bir 
surette kuvetlendir iş olma -
11na rağmen, seri i !atındaki 
aksaklık yü:ı:iınden, dedilmiş 
olan 200 tayyare y 'le, 1938 
in sonbaharında ay ancak el
li tayyare teslim ed e ilmiştir. 
Bu mikur 1938 in ı anunun -
da ısc, 100 li b'lllmu 
sada tayyare imalatı 
lar zarfında ne dere 
isllih edilmiş olduğu 
ğıldir. 

s!Uihı -ngiltere'nin h:ı 
na verdiği tah 

ve 1935 yıllarındaki 
on 1ki misline çıkarı 
hassa 1938 ile 1939 
daki tahsisat nisbeti 
te değer bır meseled 
1938 in 1~.4 mılyon 
ten ibaret olan hav 
birdenbire 220.6 mil 
linge yükselmi&tir . 

atı, 1930 
t hsisatın 

ştır. Bil 
arındı -
k dikka-

çi.ınlı:l.İ, 
terling -
tahsisatı, 
:ı ster -

erln ne 
l hizmet 
!eğildi r. 
hafta e -

Sarfcdilen gayre 
dereceye kadar maks 
etmit olduğu bellı 
Çunlrii, bundan bir k 
ve!, Çemberleyn, Bri 
.)'are imalitının son 
iki misline, ıon yıl iç 
dort misline çıkarıll'I" 
nu iddıa ettigi halde 
kanı, butiın bir yıl içi 
yare imalitının anca 
li çoğalmış olduğunu ı 
tir. Mamafih, bunu 
1939 imallitının üç ır. 
kırılacağını da ilave 
Diger taraftan bütün 
lerın, ingili:ı:lerin ih 
karşılıyamadıgı, Bri 

- kumetinin 1939 yılı b 
da Birleşik Amerik 
fabrikalarına 650 tay 
ris etmesinden anla 

ya tay -
aylarda 
e battli 
olduğu
va ba -

eki tay
ıd mis -
ylemiş
lerken, 

dır. 
Britanya hava bakanlığının 

L. imalatı plinı, 1940 yılındaki 
tayyare mevcudunu 2370 çıkar
mayı dcrpiı etmektedir . 

Bugune kadar en ziyade ihra
cat uzerınde faaliyet g'ljster -
miş olan Birle ik Amerika tay
yare endustrisınin de imalitı 
hatırı sayılır bir olçuyu bul -
muştur. 

B irleşik Amerikanın ihraç 
etmiş olduğu tayyare -

lerın en az uçte ikisi harp tay. 
yaresidir. Bu arada, Amerika 
hukumetinin 1939 - 40 yılı için 
hazırlamış olduğu proje arz ve 
talep meselesini fevkalade bir 
vaziyete sokmuştur. Hiıkiımet, 
ilk projeye gore, 30 haziran 
1940 tarıhlne kadar, ordunun 
tayyare mevcudunu 2320 ye c;ı
karmayı derpış etmişken. bu 
mik~ar şimdi 6000 olmuş•ur. 
Denız tayyarelerinin de miktarı 
biıyutulmiıştiır. 

Doyçe Algemayne Saytung 

Almanyamn tehevvürü 
Almanya'da bilhassa nazi 

gazetelerinin "Sizi Balkan
ların emniyetini temine 
kim memur etti" diye sor -
dukları İngiltere'ye karşı 
tehevvürü büyüktür. 

Nazi diplomasisi ve ihti
mal bilhassa alman genel 
kurmayı için darbe pek a
ğırdır. Çünkü bir umumi 
Avrupa harbında Türkiye'
yi müttefik veya düşman 
edinmek keyfiyeti netice 
üzerinde kati bir tesir icra 
eder. Büyük harpte 1914 -
18 harbı muhakkak ki bir i
ki sene kısalabilirdi. 

Almanya'da bu hadise 
karşısında izhar edilen şid
:ietli reaksiyon diktatör -
!ilklerde mesut devlet a -
:iamlarının askeri ilhakla -
rınnı mihver haricinde do
ğurduğu psikolojik tesir -
lerin hiç farkında olmadık
larını göstermektedir. 

İtalyan ordusunun Arna
vutluk'u işgali ve icabında 
Setanik'e doilu ilerlemesi 
J tima 1 ve on iki aaaların 
takviyesi sırasında üçüncü 
Rayh'ın Tuna istikametin
de tazyikini arttırması 

türkler için iki taraflı dil -
şünce mevzuu olmuştur. 

Türklerin İtalya'ya karşı 
ananevi bir emniyetsizlik 
duyduklarını tahmin etme
mek için yeni devir tarihi
lin cahili olmak lbımdır, 

Ju emniyetsizlik faşizm 

1arki Akdeniz havzasını 

kontrol etmek arzusunu ha 
lapervazane ilan ederken 
pek tabii olarak bir reak -
siyon şeklinde tecelli ede -
cekti. 

Böylece, tatbik ettikleri 
metotlar itibariyle bir dip -
lomatik birlik olan mihver 
hiç beklenmedik acı meyva
lar toplamaktadır. Dikta -
törlükler için kolay muvaf
fakiyetler zamanı geçmiş -
tir ve gerileme saati çal -
mıştır. 

Le Pctit Parisien 
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Kücük devletler 
.;,; 

ve hava silôhı 
E eylul 1938 de 25 al -

man fırkası Bohem
ya yaylasını ıstiliya amade bir 
nalde çek hudutları onunde 
toplanmıştı; fakat Almanya, 
ııltımatomunun tesirini arttır -
mak için Bôhemya'nın etrafı
na iki bin tayyare getirmişti. 
Bu tayyareler, bir saatten kısa 
bir zaman zarfında, ateşleri 
iltında memleketin bütim mer
kezler ini imha ve halkı şiddet· 
le bombanlıman edebilirdı. Ba
zı haberlere inanmak tazım 
gelirse, alman yuksek kuman· 
da heyeti, mahareti, hasmının 
kendini tehdit eden hava taar
ruzunun şiddet ve; dehşeti hak
kında sarih malümat elde et • 
mesine imkan verecek kadar 
ılerı goturmuştiır. 

Altı ay sonra, 14 mart 1939 
da, Hitler gene derhal Prag'ı 
bombardıman etmek tehdıdiy -
ledır ki cumhurreisi Hacha'ya 
'Çek mılletının mukadderatını 
emniyetle kendi elıne tevdi et
mesi" hakkında yaptığı tekli -
Fini teyit ctmi&tir. Çekoslovak 
serefinın mesul Gefini teslimi
)ete sevkeden de bu felaketi 
onlemek arzusu olmuş. 

Bu trajik hadiseler havacılık 
kuvetinin küçiık devletlerin 
emniyet şartlarında vücut.la ge
tirdiği inkılabı aşikir bir su -
rette meydana çıkarmıştır. Ha
va silahının teknik terakkileri 
bu inkıliibı daha uzun zaman 
once hıssettirmişti, fakat bu i
ki kuvet darbesi, bunu korleti
ci bir şiddetle herkesin dikka
tine çarpmıştır. 

Kuçuk milletler ancak kara 
taarruzlarına veya az kuvctli 
hava hücumlarına maruz bulun
dukları muddetce, miıttefikle
nne müdahale etmek zamanını 
kazandıracak surette hasma 
ırnkavemet etmek, memleketin 
başlıca noktalarını kurtarmak 
ve sonunda istiklfi.li emniyete 
almak iımidini muhafaza ede -
bilirlerdi. Filhakika bir kara 
taarruzu için evciden aııker 
~evkiyatı ve tahşidat icap eder 
ki bu da tehdide maruz devlet
lerin dikkatini celbeder: Bu 
tahşidatın yapılması zamana 
mütevakkıftır ki, bu da lüzum
lu müdafaa tedbirlerinin alın -
masına imkan verir. Sonra bir 
kara taarruzunun icrası, taar -
ruz ne kadar ani olursa olsun 
~~lara zamanında yetişmek 
imkinmı veren manilalarla 
karşılaşır. 1914 de beş veya al
tr misli üstfin kuvetlerin taar
ruzuna maruz kalmasına rağ -
men çok kuvetli bir topçuya 
malik bulunan Llcge müstah -
kem mevkii düşmanın ilerleme
sini on dort gun geciktirdı. Bu 
nukavemet Belçika ordusunun 
külli kısmına Brüksel'in şar -
lnnda temerküzunü tahakkuk 
ettirmek ic;in hizumlu mühleti 
kazandırdı; gene bu mukave • 
met, eğer sulh zamanında la -
zım gelen tedbirler alınmış ol
saydı, İngiliz ve fransı:ı: ordu • 
!arına Gette harp hattında 
mevki almış ve Belçika arazi • 
sinden büyük bir kısmını isti • 
ladan korumak imkanını vere • 
bilirdi. Bu yardımdan mahrum 
olr.ıa~ına rağmen kıra) Albert'
in ordusu düşmanın ilerlemesi
ni gene müşkülleştirdi ve 
von Klück'ün kuvetleri harbın 
ilanından ancak on altı g{in 
sonradır ki Bruxellcs - Namur 
hattına vasıl olabildi, 

Sırp orduları, adetce zayıf 
olmalarına rağmen, avusturya
lıların başlangıçtaki taarruzla
rına daha müessir surette en • 
gel oldular. Altıncı Avusturya 
- macar ordusunun ilerlemesi
ni fransız topçu ve cepanesınin 
vüruduna kadar geciktirdiler 
ve bunun yardımiyle taarruza 

geçip düşmanı Rudnik taarru -
ziyle Tuna'nın ~imaline attılar. 

M odern silahlar ve tahki -
mat toprakta müdafaa 

kuvetini daha ziyade arttırmı$
tır ve bizzat küçük devletler 
bile istilacıya aşılması güç ma
nialar ihdas etmeyi ümit ede -
bilirler. 

Hava silahının tesiri ise bam 
ba$ka tıirlıidür: eve la ani bir 
taarruzun hazırlıkları gizli tu
tulabilir, cünkii, ekser ahvalde, 
hava filoları sulh zamanındaki 
meydanlardan veya son daki -
kadaki toplanma merkezlerin -
den taarruza sevkedilebilirler. 
Diğer taraftan, mesafelerin kı
salıgı dolayısiyle, bombardı -
man tayyareleri, avcı tayyare
leri daha miıdahaleye imkin 
bulamadan ve hatta belki hal -
ka tehlike haber verilemeden 
::>nce hedefleri uz erinde olacak
lardır. Bundan başka bütün ha
yati noktalar hemen ayni za -
manda şiddetle taarruza uğrı -
yabilir: Belçika ve Holanda' • 
nın bir tek şehri ve limanı yok
tur ki içinden hep birden iki 
üç bin tayyarenin hşkırabile -
ceği hava üslerinden 200 kilo -
metreden ziyade mesafede ol -
sun. İsviçre, Macaristan, Yu • 
nanistan. Baltık devletleri ay
ni vaziyettedirler. Bun.dan 
böyle, modern tayyarecilik yü
zıinden, arazi itibariyle mesa
haları az olan bıitıin memleket
ler her hangi bir ultimatomun 
şartlarını derhal kabul etme -
dikleri takdirde pervasız bir 
düşman tarafından ani olarak 
mutlak bir ezilme tehdidi al -
tında kalabilirler. Seferberlik 
merkezleri, yollar, münakale -
ler, cepane depoları, her şey, 
daha harekata başlanması için 
emir verilmeden once tahrip 
edilebileceği için kara ordula
rının mukavemetine güvenmek 
beyhude olacaktır. 

Muhakkak ki, bu, yalnız: kü
çük devletlerin istiklilleri ba -
kımından değil, fakat ayni za
manda ıulhcu büyük devletle • 
rin emniyeti hususunda da he
sapsız neticeleri mucip olan 
yeni bir vakıadır. 

Bugün hava tehlikesine ma -
ruz kalmak istemiyorlarsa, kü
çük ve büyük devletler emni -
yet telakkilerini yeniden göz: -
den e irmek ve silihsı:ı: bir 
rip etmekle tehdit eden bu ta
hammıilfrsa tazyik usulun.den 
kendilerini sıyanet etmelidir -
ler. 

H er şeyden once, küçük 
devletlerin, ani hava 

taarruzuna mukavemet için gü
venecekleri şey kendi hava ku
vetleri olamaz: pek kifayetsiz, 
dü!fman tarafından kolayca eri
$ebilecek meydanlarda pek zi
yade tehlikeye maruz bulunan 
ve pek geç harekete geçebile -
cek olan bu kuvetler ancak 
mahdut ve devamsız bir faali -
yet gösterebilir; bu kuvetlerin 
faydası bilhassa manevi bakım
dan olacaktır. Küçük devletler, 
ant. devamlı, bombardımanlar
dan pek az müteessir olan bir 
hava müdafaasından emin ola
bilmek için havaya karıı mü -
dafaa silahlarına azami derece
de ehemiyet vermelidirler. Bü
tiın mühim merkezlerin civan 
havaya karşı toplar ve makine
li tuf eklerle doldurulursa, düş
mana ciddi zayiat verdirilebilir 
ve hucumlarının şiddeti çarc;a
buk zayıflatılabilir. Bu suret
le küçük devletler daha büyük 
bir emniyet içinde mıidafaa iş
leriyle meşgul olabilirler. 

Fakat hiç şüphesiz bu muka
vemet, tek başına kaldıiı tak
dirde ancak mahdut bir :ı:aman 
devam edebilir ve düşmana a -

il.timamla t ramıı olan ve kibar kibar içen bu efen· 

di kılıklı ada nlar bazr ıarkılar çalındığı ve ıöylen

diği ıırada gözlerini kapıyarak hatıraların denizi

ne dalıyorlar ve her ıarkıdan ıonra, ihtiyarlıktan 

üst kısımlarını lekeler ve çiller saran elleriyle uzun 

uzun alkıtl y rlardı. 

grupta bir hareket oldu. Dört bet masanın yan yana 

getirilmesinden hasıl olan uzun sofrada iki kitilik 

bir yer açıldı. Macide oradakilere teker teker tak

dim edildi. Garsonlara yeni kadeh, çatal ve saire 

ısmarlandı. Omer kendisine gösterilen bu ikrama 

hayret ediyordu. Teıekkür eden gözlerle etrafına 

bakındı; hep uzaktan yakından tanıdığı kimseler

di. Yalnız profeıör Hikmet'in yanında oturan ıra 

yarı, ablak yüzlü, lacivert elbiseli ve elmas kravat 

iğneli zata hiç görmemitti. Hakimane konuımaaı ve 

ara sıra sol eliyle aaçları dökülmüt baımı sıvazla -

ması mühim adam olduğunu gösteriyordu. Ömer 

sağ tarafında oturan muharrir lımet Şerif'e: 
Macide' le Omcr bulundukları yerden etrafı 

uzun uzun g zdcn geçirerek kendilerini davet e

denlerin m sasını aradılar. Hiç bir tanıdık çehre 

görünmüyord ı. Bir kaç adım ilerlediler. Sıkıtık 

masaların ve iskemlelerin arasından geçerken gar

sonlar onl n mevcut olmıyan masalara it olsun 

diye davet d yorlar ve derhal ortadan sıvı§ıp gidi

) Otlardı. 

Omer M cide'ye: 

"Galiba henüz gelmemiıler ! " dedi. 
Karııı: ''Bu bahçe olduğunu iyi biliyor musun?" 

diye &0rdu. 

"Her halde ... Akhmda böyle kalmıt! ••• " 

Bu sırada uzakta, sazın hemen önünde oturan 

kalabalık bir gruptan birisi knlkarAk onlara elini 

ıallamağa baıtaaı. 
Ömer derhal Macide'yi dürttü: 

"Buradalar galiba.. Bizim tair Emin Kamil 
işaret ediyor. Haydi, oraya doğru bir hamle ede -

lim!" • 
Karı koca yaklaıtıklan aırada onları çağıran 

"Kim bu zat?" diye sordu. 

Bir ıeye canı sıkılmıt görünen ve mütemadiyen 

önüne bakıp rakı içen ismet Şerif: 

"Tanımıyor musun? Muharrir Hüseyin bey ... ". 

dedi ve batını çevirdi. 

Omer muharrir Hüseyin bey diye birini hatırh

yamadı. Solunda ve Macide'nin ötesinde oturan 

profesör Hikmet'e döndü: 

"Kim bu adam yahu?" 

Profesör Hikmet yanındaki mühim zata duyur

mak istemiyerek: 

"Demin tanıttırdık ya I" dedi. Sonra, biraz da

ha yüksek sesle tafsilat verdi. Ömer biraz düıündü. 
Bu Hüseyin imzasını bazı gazetelerde ağır batlı e

debiyat tenkitleri ve· estetik makalelerin altında 

gördüğü aklına geldi. Fakat asıl şöhreti, daha doğ

rusu kudreti, muharrirliğinde değil, İfgal ettiği mü

him mevkide idi. Bütün konuımalarmda ve hareket

lerinde büyiikçe bir ~emur olmanm verdiği aala -
hiyet ve hüriyet kendini iöıteriyordu. Her .cizü.nU, 

ULUS 
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İngiliz - Türk anlaıması 
lngiliz diplomasisi, bir sulh ittifakı tesis etmek hu

susundaki gayretlerinde lngiliz - Türk muahedesinin 
akdiyle büyük bir muvaffakiyet kaydetmiştir. 

Türkiye'nin, Karadeniz ve balkanlar - şarki Akde -
niz - küçük Asya ve İslam alemi gibi üç esaslı mıntaka
daki ro/ünun ne büyük bir siyasi ve stratejik ehemi -
yette olduğunu hatta coğrafyanın cahili olanlara bile 
anlatmak için son harbin hlıtıraları oldukça yakındır. 

Kemalist cümhuriyet çürümüş ve sallanan sultanlığa 
benzemez. Mükemmel bir orduya, hesaba katılacak bir 
donanmıya, tecrübe ve cesaret sahibi bir hükümete ma
lik sağlam bir devlettir. Türkiye bugün prkın anahta
rıdır. 

Ankara hükümeti başvekili memleketinin bitaraf kal
mayı tercih edeceğini fakat balkanlar ve şark üzerine 
çöken tehdidin onu bitarallıktan çıkmıya mecbur etti
ğini söyledi. 

lngiliz - Fransız matbuatının sevincini ve İtalyan -
alman refiklerimizin kızgınlığını pek8/a anlıyoruz. 

Türkiye'nin lngiltere'nin siyasetine iltihakı, - muhay
yel bir çemberlemeyi tamamladığı için değil - Fakat 
şarkta bütün Avrupa'nın faydalarını hissed~ceği sulh
çu bir müvazene tesis ettiği için hayati bir ehemiyet -
tedir. 

Bizler, sulhun samimi dostları ve Türkiye'nin sadık 
müttefikleri sıfatiyle, sükuna büyük ihtiyacı olan bir 
mıntakada daha büyük bir emniyet vadeden bu hadise -
den seviniyoruz. L' lndependance Roumaine 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

ni ve kuvetli bir hava taarru -
ziyle mukabele edecek kabili -
yette bir müttefikin yardımı 
olmazsa haris bir komşunun 
hareketini durdurmaya mukte -
dir olamaz. 

Hava tehlikesi, aldığı şümul
le, istiklallerine diışkün küçük 
milletlerle biıyük milletler a -
raunda yeni bir bağ yaratmış
tır. Her türlü tazyik teşebbı.is
lerinin önceden cesaretini kır -
mak için, bu memleketler gay
retlerini derhal teşrik edecek
leri hi!!sini vermelidirler. Der
hal mefhumu, tayyareler mev
zubahiı olunca, günlerle değil 
fakat saatlerle ifade olunur. 
_.M.W,ıu~WJ"Om.ıln:n n:._ 
raflı olarak hazırlanmalı ve 
tespi tedilmelidir. 

Le Temps 

Sulh imkanlar1nm 

listesi 

Vaziyet ne merkezdedir? 
Harp olacak mı, yoksa sulh 
devam edecek mi? Musoli -
ni tamamiyle haklıdır: 

Dünyanın dört bir tarafın -
da yüzlerce milyon insanın 
zihni bu mesele ile meşgul
dür. Muhaverelerin çoğuna 
hakim olan gene bu mese -
ledir. İnsanların bu mese -
leyi kayıtsızlıkla karşıla -
dıkları bir vaha bile kalma
mıştır. Harbın önüne geçi -
lebileceğini söyliyen Mu -
solini, Hitler'in kanaatini 
tekrarlamıştır. 

Bunu bu şekilde ifade et-

.nek ve bu telakkide bulun
mak boş bir ~ey değildir. 

Çünkü, çenber içine almak 
politikasiyle her gün bir 
parça daha kuvetlenmekte 
olan tehlikeli bir fatalizm, 
garp aleminin geniş mah -
fillerini kaplamaktadır. Fa
talistler ve onların politi -
kalarını yapanlar, baıka 
çarelere bat vurmadan ön
ce, harbın önüne nasıl geçi
lebilir diye dütünmeği ar -
tık unutmu§lardır. Bunun 
nuş tarzı -tutturmuş ardir. 
Bunlardan henüz hiç biri, 
aulh imkanlarını gösteren 
bir liste tertip etmek zah -
metini ihtiyar etmemittir. 

Doyçe Algemayne Saytunı 

İngiliz - Türk 

anlaşması 

Türk - İngiliz: beyannamesi 
ve gelecek hafta kati ıurette 
imzalanacaeı umulan biribirini 
tamamlayıcı mahiyette inıiliz -
türk ve fran11z - tıirk anlaıma
ları dolayısiyle Almanya'da bu 
hi.ddet infill.kına ne lüzum var
dı Gilnlerdenberi muhakkak 
addedilen bu hidiıenin alman 
hükümeinin alacağı karar hu -
ıusunda hayale kapılmıı olabi -
lir, fakat B. von Papen, yapı -
lacak bir sey olmadıiını ve i -
talyan kıtalarının Arnavutluk'• 
karşı kuvet darbeıi yaptığı ve 
faşist devletinin Balkanlar Ü· 
zerinden şarki Akdeniz'e doi -
ru ılerlemesine filen başladıiı 

karşısındakileri silahtan tecrit eden bir gülümseme 

ile bitiriyor ve kendisine yapılan itirazlarr, dinleme· 

mek suretiyle red ve cerh ediyordu. 

Etraftakilerin haline bakılacak olursa, bu ak

fam sofranın ağası oydu. Garsonlara sert emirler 

veriyor, sazın ön tarafıhda oturan bir kemancı ile 

bir hanendenin selamını mühmel bir baş iıaretiyle 
iade ediyor ve yanındakilere ikide birde: 

"Ne duruyorsunuz canım, içsenize I" diye ik· 
ramda bulunuyordu. 

Sofrada konuşanlar grup grup olmuılardı. Her

kes yanındakine bir ıey fısıldıyor ve kıkır kıkır gü

lüyordu. Profesör Hikmet Macide'ye bir taknn cid

di meselelerden bahsediyor, nerede okudunuz? Pe

deriniz necidir? lstanbul'u nasıl buluyorsunuz? gibi 

ağır baılı sualler soruyordu. Ömer laf olsun diye ls
met Şerif'e döndü: 

"Bu akşamki davet nereden çıktı?" 

Öteki ayni canı sıkılmıt tavriyle cevap verdi: 

"Hüseyin bey üdebayı davet etti. Maliim ya, i
ki ıenedenberi §urda hurda nefrettiği makalelerini 

bugünlerde kitap halinde topladı. Kalem ıahiple • 

rine hot görünüp iyi tenkitler yazdıracak ... Bunun 

illeti de bu ... Aldığı yÜzlerce lirayı adam gibi ye -

mez de edebi ıöhret uğrunda harcar ... " 

Macide profesör Hikmet'in ao:tlerine birer keli

melik nazik cevaplar verirken bir yandan da etra

fını gözden geçiriyor ve ara aıra aaza bakıyordu. O

rada iki sıra halinde dizilmiı duran bir kaç esmer 

çalgıcı ile bir kaç boyalı hanım hiç durmadan bağı

raııyorlardı. Görünüşe nazaran, bahçenin asıl yıl

dızı olan ve e lektrikli ilanlarla kapmın üzerinde 

parlayan meıhur aeı kıraliçeai Leyla'nın celmeıine 
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TÜRKiYE 

Radyo Difüzyon Poıtaları 
TÜRKİYE Rııdyosu 
ANKARA Rııdyosu 

DALGA UZUNı,UGU 

l648 m. 11J2 Kcı./120 Kw. 
T.A.Q . 

19.74 m. u111s Kcı./ 20 Kw. 
1'. A.P. 

Şl.70 m. ~5 Kes./ 20 .Kw. 

ANKARA 
SALI - 23 5 - 1939 

12.30 Program 
12.35 TÜRK MÜZİOİ - Pi. 
13.00 Memleket saat ayan, a -

jans ve meteoroloji haberle -
ri. 

13.15 MÜZİK (Hafif müzik -
Pl.) 

13.45-14 Konuşma (Kadın sa -
ati - Ev hayatına dair). 

18.30 Pro&'ram 
18.35 MÜZİK (Koro eserleri -

Pl.) 
19.00 Konuşma (Hamburg, ba -
hkçıhk sergisi hakkında) 

19.15 TÜRK MÜZİC'1 (Fasıl 
heyeti) 

20.00 Memleket saat ayarı, a -
janr. ve meteoroloji haberle -
ri. 

20.15 TÜRK MÜZİGt (Saz e -
ııerleri ve taksimler) 

20.35 TÜRK MÜZ1Gt : 
ı - Bilmen Şenin bestenigar 
şarkısı: (Her zaman ıerde 
hayali) 
2 - Selihattin Pınar'ınH. Ş.: 
(Aşkınla sürünsem) 
3 - Selihattln Pınarın H. Ş.: 
(Seviyordum onu ruhumda). 
4 - Faiz Kapancının H. Ş. : 
(Büklüm büklüm sırma-) 
5 Saadettin Kaynatın, tur -
kil: (Sarı kurdele). 
6 - Halk türküsüı (Karanfil 
oylum oylum). 

21.00 Konuşma. 
21.15 Esham, tahvillt, kambi -

yo - nukut ve ziraat borsıısı 
(fiyat). 

21.25 Ne~eli pliklar - R. 
21.30 MUZIK (Radyo orkes -

trası - Şef: Praetorius) : 
1 - Gluck - Mottl - Balet -
Suiti : 
a) Entrodüıyon, Air gai, len
to. 
b) Lento (Reigen seliger Ge
iıter). 

gün Türkiye'nin kati kararı 
verilmiş olduğunu Berlin hiı -
kıimetine haber vermit olma
lı.dır. 

İngiliz - türk ve fransıı: -
türk anlumalarını iki bıiytik · 
garp devletinin mali ve sair 
vuıtalarla Ankara hükümeti Ü· 

zerinde yaptıkları tesirle izaha 
kalkı~ak tamamiyle beyhude 
olur. Hiç şüphesiz İngiliz: -
fransız diplomasisi burada, bu
gün Akdeniz havzasında vukua 
~ ·--- ~---1.tıi-
tellkki olunabilecek bir mu -
vaffakiyet temin etmiılerdir. 
Londra ile Paria'in buna değe
ri olan kıymeti vermit olduk • 
lan da akla gelebilir. Fakat i
ki demokratik devletin vazife
leri mihver diplomasisinin ha -
tllariyle ıon derecede kolay -
laıtırılmıştır. Almanya'nın Ro
manya'ya karıı tehdidi, boğaz -
!arın emniyeti siyasetini Bal -
kan antantına istinat ettirmis 
olan Türkiye'yi iıter istemez: 
endişeye düıürecekti. Arna -
vutluk'un İtalya tarafından İll· 
gali tıirklero doğrudan doiru -
ya bir meydan okuma, şarki 
Akdeniz'de devamlı bir tehdit 
olarak ıörünecekti. Romanya 
üzerinden Karadeniz'e inen al
manlar ve Balkanlar üzerinden 
Eıe denizine erişen İtalyanlar, 
bu boğazların ablokası ve yeni 
Türkiye'nin totaliter devletle
rin emri altına girmesi demek 
olurdu. 

Türkiye'nin bugün İngiltere 
ve Fransa yanında, şarkt Av -
rupa tedafüi sistemine dahil 
biltün diler devletlerle tesanüt 
halirtde, mevki ah,ı, yakın şar
kın siyast ve iktısadi fethi hu
susunda alman hülyasına niha
yet vermektedir. Almanya Ka
radeniz'e ka.dar Tuna havzası -
nın umumi heyeti üzerinde ar-

c) Musette, Andante. 
ç) Air iai, Sicilli enne. rJ 
2 - Michael Haydn - Sen 
Do majör, op: 1, Nr. 3 : 
a) Allegro Spritodo . 
b) Rondo, un poco adagıo.4f' 
c) Final. Fugato. Vivace 
sai. ,.1,, 
3 - Kurt Atterberı -
gecesi dansları'', op. 24. 
a) 't.kşam 
b) Halk bahçesinde 
E. N. Von Reznicek : " Dorııı' 
Diana'' operasından üvertur· 

Z2.30 MÜZİK (Opera aryalı 
- Pl.) 

23.00 Son ajans haberkri ve yt 
rmki proırram. 

23.15·24 MUZ1K (Cazba..A 
Pl.) 

AVRUPA 
OPERA VE OPERETLE!t 

20 London - Recyonal - ı 
Milano - 21.30 Ştütgart""' 
21.-45 Droytviy - 23 DoYÇ 

oka~~;~d1r KONSERLE~! 
VE SENFONİK KONSEı-' 
LER: 15 London. RecyonJ 
- 19 Ştütgart - 20 Bruksel 
- 20.15 Doyçland Zendct""' 
20.30 Hamburg - 21 Var&O • 
va - 21.10 Prag - 21.30 St' 
razburg - 22.15 Stokholın 

ODA MUSİKİSİ: 17.lS Mili' 
no - 17.20 Prag - 18.30 J{o; 
lonya - 20.30 Paris - Z• 
Floransa - 22.25 Laypzig""' 

22.30 Sarbrük. 
SOLO KONSERLERİ: 1s.'6 

Königsberg - 19 Lil - 21.40 
Mıinih - 24 Ştütgart, 

NEFESLİ SAZLAR (Marş ~ 
s.) : 12 Hamburg - 21.30 
Melnik. 

ORG KONSERLERİ VE J(O• 
ROLAR: 18.15 Beromünstel 
- 20.35 Berornünster. 

HAFİF MÜZİK: 17.10 Münilı 
- 18 Hamburg - 19 Layp • 
zig - 20.15 Berlin, Viyan•• 
Königsberg, Sarbrük. 

HALK MUSİKİSİ: 18 Sarb • 
rük- 19 Viyana - 22 Budr 
peşte (Sigan Orkestrası) 

DANS MÜZtôt: 20.30 Koton• 
ya - 21.50 Beromünster -" 
22 Monte Ceneri - 22.45 Li• 
yon, Paris P.T.T., Sofyo, Tıı· 
tuz, Pirene - 23 Floransa• 
Roma - 23.5 London - Ret • 
yona! - 23.10 Droytviç -
23.20 Budapeşte. - 23.30 
Droytviç. 

tık hegemonyasını empoze ede· 
miyecektir ve İtalya'nın şarkİ 
Akdeniz'e hakim olmak husu • 
ıunda hic; şansı kalmamıttır· 
İngiliz - türk ve fransız - türle 
anlaşmaları tamamlanıp imza· 
lanıncaya kadar Londra ve Arı• 
kara hukıimetlerini taahhüt al• 
tına sokan resmi beyanname, i• 
talyan - alman planının en e • 
saslı kısmını yıkmıştır. 

Totaliter devletler Avrupa'• 
da yeniden harp çıkardıkları 
takcl.lrd tQl.& ...... 'f".._'~ 

hesinde teşkil ettiğı ve az kal
ım onlara harbı kazandıracak 
olan hayati unsura malik olrıır-1 yataklardır. Mihver devletler 
bu yü:ı:den başlangıçta cenuP 
şarki Avrupa'sında ve $arkl 
Akdeniz'de suratli bir muvaf • 
fakiyet ihtimalinin ellerindell 
gittiı:ini gormektedirler. Anka• 
ra hükumeti Türkiye'nin men• 
faatleri nerede olduğunu mü • 
kemmelen anlamıştır. Ve garP 
devletlerinin yanında mevki al: 
makla, kendisiyle eskidenberı 
iyi münasebetlerde bulunduiıl 
Sovyet Rusya'yı ve sarih em • 
niyet anlaşmalariyle bağlı ol • 
duğu Yunanistan'ı (Tiırkiye' • 
nin nüfuzuna tabi olan araP 
memleketlerini hesaba katmll' 
dan) da ardından sürüklemelc• 
tedir. Türk hükümetinin önce· 
den sovyet hükümetiyle görüt• 
meden nihai kararını vennıf 
olmadığı muhakkaktır ve S· 
Potemkin'in Ankara'yı ziyareti 
esnasında, İngiliz - türk anlat' 
ması meri bir şekilde tahakkuic 
ettiği sıradadır ki, Lon.dra Pli' 
ris ve Moskova arasında bl! 
çıkmaza girmiş olan müzake • 
relerin birdenbire kolayla5ınıf 
ve şimdi yakın görünen bir all' 
taşmaya doğru teveccüh etırıif 
olduğu sanılabilir. 

Roland d~ Martf 
Soir .BcuıcelleS) 

henüz vakit vardı. Onun ıarkılarından evel ve son

ra geçen zamanı doldurmak için yapılan fasıllar, 

çalanlan ve ıöyliyenleri hatta dinliyenler kadar bi

le alakadar etmiyordu. Hanendeler biribirleriyle 

takalaııp gulüıüyorlar, kemancı yayını çekerken 

ıeyircilerden birini ael&mlıyor, kanuni bir elini ye

leğinin cebine sokup ufak paralarını kanıtınyor

du. 

Bir aralık saz durdu. Şarkı söyliyen kadınlar, 

krrmızı, yetil,' kanarya sarısı tuvaletlerini sürüye

rek kenardaki tahta merdivenden indiler ve büfede 

kayboldular. Diğer sazendeler de aletlerini kutu

larına, torbalarına yerleıtirip çekildiler. Her halde 

fasıl arası olacaktı. 

Lakayıt gözlerle onları seyreden Macide bir

denbire sap sarı kesildi. Kendini tutamıyarak ö
mer'in eline yapıftı. Düşüncelere dalmıt olan Omer 

aıçrıyarak sordu: 

"Ne var? Ne oldun? Oıüyor musun?" 

Macide ,kendini toplamağa çalışarak: 

"Galiba ... " dedi. "Hava biraz serini ... Dllha ne 

kadar kalacağız?" 

"Dur l>akalım .. Daha 

Sonra Macide'nin ellerini 

Leyla'yı dinliyeceğiz I" 
uğuıturar:ık: 

(Sonu var) 

TASHiH: - Dünkü tefrikamızın üçüncü sütunu 
yukarıdan 14 üncü satırdaki "hayatın beraber'' keli
meleri "beraber hayatın", aynı sütun aşağıdan 4 üncü 
aatırdaki "makasların" kelimesi: "masaların", dör
düncü ıütun yukarıdan 19 uncu satırdaki "uslasına" 
kelimesi "puılasına'', aynı sütunun son satırındaki 

"baılıca" kelimesi "yaşlıca" olacaktır. Tashih ederiz. 
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Kadın 

• 
mızacı 

Eski zaman hekimlerinden bazı- ı Bir çok da sancılar: bel ağrısı, kan· 
ları kadını "daima hasta bir mah· nın aşağı kısmında sancılar. Bu tür
luk" diye tarif ederlerdi. Sebebini lü de biraz hesapta dahildir, fakat 
tahmin edersiniz : Kadınlığın o başka alametler merak ettirir: 
günleri gelecek, geldi, yeni geçti... Sık sık baş ağrıları, hele yarım bat 
Bütün bir ay hep o günlerin düşün- ağrısı, türlü türlü sinir ağrıları, uy • 
cesiyle ve daima az çok rahatsız- kunun bozukluğu, korkulu rüyalar .. 
lıkla geçer. Bu rahatsızlıkları has- Gündüzün de sık sık sıcaklık baaar, 
talık alametleri sayaı ak kadını da çok ter gelir, arkaaından da eller ve 
daima hasta zannetmek ıüphesiz ayaklar üşür, morarır. Kışın daima 
rnübalagalı olur. Bunlar kadın yu- mor kalır.. Kadınlık hormonunun 
nıurtalığından çıkan hormonların az:.lığını göstere.n iyi bir ali.met:::.K~
azlığından veya çokluğundan ileri mıkler pek nazık ol~~: belkemıgı bır 
gelen, hastalıkla sağlık arasında t~raf~ çarpıhr ve duz. tabanlık ge -
bir mizacın alametleridir. Bu cihet- lır .• Bır taraftan da şışmanlık bat -
ten hormonları tam kıvamında itli- lar. Zavallı kız ne kadar az.:es~ şiş
Yen, hayatı tam muvazene halinde manlamakta devam eder. Çunku ka· 
bulunan kadın pek az bulunduğun· dınlı~ hormonlarının - zaten er : 

d k d 1 rın en çog· u • sk" • keklık hormonlarınnı da - maddesı an a ın a e ı :za ·ı . 1 • b 1 .. 
h k . l ·n·n .;;zu··n·· t d"k t ı e şııman ıga se ep o an, vucutta su 

ınan e ım erı ı ..... u as ı e • 
k · t• ı .. g"b· k d"I · · topltyan madde hemen hemen aynı rne ıs ıyor arını,. ı ı • en ı ennı . . . 

h 1 şeydır. Hormonlarla sarfedılmeyın-
asta sanır ar. .. d · ı 
Kadın hayatını en 7İyade rahat· ce vucu u şışman alır. 

aız eden, ıikayetlerin en çoğuna se· Kız çok da sinirli olur. Pek kav • 
bep olan ıey kadınlık hormonları· gac~, bazı gün~rde de aksine, fa:z~a 
nın azlığıdır. Bu hormonların lü- sakın, çabuk ılüser fakat çabuk ag· 
zumlu bir ameliyattan sonra yahut lıyamaz, sıkı ıya tutulur ... Erkekle
kadınlığın sonbaharında kendi ken• r~ kar~ı - hormon azl~ğının derec.e• 
dine kesilmesini söyliyemiyeceğim. ~ı.ne g~re .-. - 8:z çok soguk, evlend~ • 
Bunun alametlerini ve rahatsızlık· gı vakıt, otekı hormonu yolunda ış· 
larını her kadın bilir ve tikiyet et • )erse iyi anne olur, fakat kocasını U• 

ae de sebebini bilerek §ikayet eder. nutur ..• 
Halbuki kadınlık honnonlannın Kimisinde, kadınlık hormonları 

azlığı daha çocukluktan baılıyabi- İyi ~aı!ar da s~nradan. azalır. Gen~ 
lir. Bu söze taaccüp etmeyiniz, çÜn· aynı mızacın alametlerı. Şu kadar kı 
kü kız çocuk daha doğmadan önce bazı zamanlarda azalır,bazı zaman. 
bile vücudunda kadınlık uzuvları • larda çoğalır. O zaman kadının etra· 
nın teşekkül edebilmesi için o h<?r· fındakiler de, ~oca~ı da f~.tı~l~r. 
monların bulunması lazımdır. Hor· Bayanlardan bır çogunun gunu gu • 

nüne uymaması bundandır. mon az olunca doğan kız çocuğun 
kadınlık uzuvları gene bulunur, fa· 
kat hepsi küçük. Hadım kız küçÜ· 
cük kafalı, ince ve uzun boylu, U· 

zun kollu ve bacaklı, dar gÖ· 
ğüslü bir kadmcık olur ve hiç bir 
vakit tam kadın olamaz. lıin acıklı 
tarafı ıudur ki bu hali soya çeker. 
Hadım kızın çocuğu olamaz ama, 
kardeşinin çocuklarında bulunur. 

Bu hormonun sonradan azaldığı 
daha çok görülür, kızın vücudu taın 
teıekkül etmiıtir; fakat bulüğ on 
yedi, on sekiz yaıına kadar gecikir. 
Bu sefer de işin biraz da gülünç la· 
'rafı: henüz büluğa ermemiı, kendi
Bu da kadın ık o~onlannın iki 
türlü olduğunu bir kere daha İspat 
eder. Bu türlüsü kadına kadınlığı 
tiildirir, öteki kadını anne yapar. i
kisi biribirine pek de bağlı değildir, 
hatta çok defa biribirinin zıddına İ§· 
ler. 

Hormonlan az olan kız büluğa er
dikten sonra da normal olamaz. Her 
defasında pek az dem geleceği ıüp· 
hesizdir. Bazı aylarda hiç gelmez. 

İngiliz Knal ve 

Kıraliçesinin seyahati 
Kingston, 22 a.a. - İngiliz hüküm

darları Kingston'u kısaca ziyaret et· 
tikten sonra saat 21.30 da - mahalli 
saat • Cobourg'a hareket etmişlerdir. 

Hükümdarlar, Kingston'da askeri 
koleji ve belediyeyi ziyaret etmişler· 
dir. Geceyi, Cobourg'da geçirmişler
dir. 

Bugün 

Y enitehir ULUS ainemaarnda 

Denizaltı 
D-1 

Tama men türkçe 
Senenin en büyiık kahramanlık 

ve Denizcilik Filmi. 

Bugün yeni jurnal 
Arnerika donanması, tayya· 

~~i lindberg, Holanda'da tah· 
b~ltıat, balıklar üstünde yeni 
kır IÜreı, Nevyork sergisinde 
0rıuıan cansız adam, Roman· 

Yll "e Yugoslavya hariciye na• 
21"1•rı Paris ve Berlin'de, A-
hter-ile 'd • d 11 · fi• il a yenı yaz mo e erı, 

ıtler Ruzvelt'e cevap veri· 

k
Yor, lngilt~re'de mecburi as· 

er-lik ... _ .... , 

Annelik hormonunun da ayrıca a· 
zaldığı vardır. O zaman, derecesi • 
ne göre, kısırlık olur. Fakat bazıla -
rında kısırlık olmaz da çocuk -dü • 
§er. 

Bir de· kadınlık hormonlarmm 
fazlalığı olur. Bu da çocuklukta baş· 
lıyabilir. Geçen gün Peru•da bet ya· 
tmda anne olan kız çocuğu gibi. 
Böylesi pek nadirdir. Daha ziyade, 
büluğ yatında yahut sonradan bat· 
lar. Bunun mülahazalanını bir ara
lık burada yazmıttım. Tekrar etmi· 
yeceğim. Kısaca hatırlatayır~: her 
cihetten kadmhlm ifratı ••• 

unca, kadın ~iı~ o günleri kendi 
kendine kesilir. Bı19un da tuhaf bir 
neticesi olur. O günler kesilince ka· 
dın kendini anne olmuı "Janır, bir ta· 
raftan karnı da büyür, büyür, fakat 
dokuz ay, on iki ay geçer. Bir teY 
yok. Vakıa karnında bir yumurta 
vardır, ancak ilkah edilmemit yu • 
murta, gerçekten çocuk olamaz. Bu
na yalancı gebelik derler. 

G. A. 

Türkiye gü reş 

birincilikleri 
Güre§ Federasyonundan : 

1 - 27 - 28 mayıs 1939 tarihlerinde 
Ankarada yapılacak Türkiye Güreı 
birinciliklerine milli takım kadrosu • 
na dahil olarak bu defa Avrupa Gü 
reş birinciliklerine iştirak eden güreş 
çilerle evelce milli takım kadrosuna 
girmiş olan aşağıda isimleri yazılı gü
reşçiler de bölge birinciliklerinden 
ayrı olarak iştirak ettirileceklerdir. 

2 - Bu müsabakalar bundan ıonra 
yapılacak milli temaslara çıkarılacak 
kadronun tesbitine esas olacağından 
davet edilen güreşçilerin behemehal 
bu müsabakalara iştirak etmeleri teb
liğ olunur. 

3 - Milli takım kadrosu: Kenan 01 
cay, Mustafa Beton, Ahmet Işık, Ya
şar Doğu, Doğan Erdinç, Cetal Atik, 
Ahmet Mersin, Adnan Yurdaer, Mus
tafa Çakmak, Mehmet Çoban, Küçük 
Hüseyin, Yaşar Erkan, Yuıuf Arslan, 
Saim. 

Galatasaray spor 

kongresi kulübü 
Ankara Galatasaray Spor Kulübü 

Azasına: 

Evelce ilan edildiği vechile 18 ma
yıs 1939 tarihinde toplanan fevkalide 
kongrede ekseriyet hasıl olmadığın -
dan bu toplantı 25 mayıs 1939 perıem 
be gününe tehir edilmiştir. O gün 
tam saat 18 de blitUn arkadatların ku
lüp lokalinde hazır bulunmaları rica 
olunur. 

Ruzname: 
1 - İdare heyeti raporu 
2 - Mürakip intihabı 

(ok güzel bir kitap: 

Art Turc 
(Türk sanatı) 

Muharriri: Celal Esat Arseven 

Osmanlı rejimlerinin türke yaptığı 
en büyük fenalıklardan birisi de onu, 
hakiki cevheriyle dünyaya tanıtmağa 
çalışmaması, onu yanlış tanıtmak için 
yapılan devamlı menfi neşriyatı mu -
kabelesiz bırakması olmuştur. Asırlar
ca Avrupa, türkte nihayet topu topu 
meziyet olarak onun bir savaş adamı 
olduğunu düşünmekten ileri gitme
miş, sanat ve medeniyet dünyasına bu 
üstün ırkın .getirmiş olduğu yeni ışık· 
lar gölgede kalmıştı. 

Bu itibarla Kemalist Türkiye'nin 
yapacağı önemli vazifelerden birisi de 
türk sanatını, türkün sanatkarlık cev
herini dünyaya öğretmek ve tanıtmak 
olduğuna şüphe edilemez. 

Bu sebeple bugün, çok değerli bir 
kitabın intişar ettiğini, bu yolda ehe· 
miyetli bir boşluğu doldurmuş olma • 
sından dolayı müjdelerken seviniyo • 
ruz. 

Art Turc ismini taşıyan ve fransız
ca kaleme alınan bu eser, güzel sanat
lar akademisi profesörlerinden Celil 
Esat Arseven tarafından yazılmıştır. 

Celal Esat Arseven, bundan kırk se
ne evel türk sanatını, çini sanatında 
doğrudan doğruya ilk defa türk ismi· 
ni ecnebi ilemine tanıtan tUrktür. 

- ~11. -~- ...... 1.,.ril:anheri türk 
sanatının inkişafını ve sanat cıenamı-
.:ıın cihan sanatı üzerindeki tesirlerini 
vesikalar, resimler ve tasvirlerle ispat 
ediyor. 

Pek geniş ve büyük bir eıer olan 
Art Turc, medeni bir mipet olan tür
kü, tanımıyanlara ikna edici bir if.ade 
ve güzel bir usliip ile tanıtmaktadır. 

Bütün hayatını sanat ve türk sanatı 
mevzuunu tetkike sarfetmiş ve Arse • 
ven soyadını tam manasiylc hak etmiş 

olan Celal Esad'ı, bu mükemmel ese -
rinden dolayı tekrar tekrar tebrik et • 

meyi vazife bilir'Ve Arseven'in eserini 
bütün arsevenlere tavsiye ederiz:. 

Dairelerin kok kömürü 

ihtiyaçla r1 

Devlet Demiryolları umum müdür
lüğü Karabük Demir ve Çelik fahri • 
kalarının işletmeğe açılmaları sırasın
da Ankara ve iç Anadolu kok kömilrü 
nakliyatında bir mü§kilatla karşılaı:ıa· 
bileceğini gözönüne alarak Devlet mü 
esseselerinin gelecek kış için kok ih • 
tiyacını mümkün olduğu kadar yakın 
zamanda naklettirerek depo ettirme -
lerini faydalı görmüştür. 
Başbakanlık bu hususta alakalılara 

bir tamim yaparak devlet müessesele
rinin kok kömürlerini 1938 Ağustos 
sonuna kadar mübayaa ettirerek de • 
po etmelerini bildirmiştir. 

. 
lstanbul'da bir 

otomobil kazası 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Şoför 

Muhlisin idaresindeki taksi otomobi • 
li dün gece Arnavutköyünden geçer -
ken 17 yaşında bir gence çarparak ba· 
şından yaralamış ve öldürmüştür. 

Belediyeler imar Heyeti 

Nafiaya bağlamyor 

( N E V Y O R K M E K T U P L A R I ) Yeni İspanya El~isl 
dün İstanbul' a geldi Biz Amerika' ya çok 

mal satabiliriz ! İstanbul, 22 (Telefonla) - lspar· .. ı 
hükümetinin ilk Ankara elçisi B. K r
los Lobez Doriga bu sabah İstanbu a 
İstanbul'a geldi Elçi kendisiyle görü

şen gazetecilere dedi ki : 

Fakat ihracatımızı teıkilatlandırırsak ... 
mediğim için siyasi beyanatta bulun 

"- İtimatnamemi henüz takdim et· 
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""] makta mazurum. Bu hafta Ankara'ya 
Yazan· Neşet Halil Atay giderek Türkiye Cümhurreisine iti 

• matnamemi takdim edeceğim. Türk 
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E ğer ihracatımızı teşkilatlandırabilsek, Amerika'yı bizi ol· 
dukça tatmin edebilecek bir türk 
pazarı haline koyabiliriz. Etibank
ın getirdiği nümune ve rakamlar, 
Sümer Bank'ın getirdiği, her türlü 
eşya sergide büyük bir alaka ile 
tetkik ediliyor. Etibank'ın serginin 
devam edeceği altı ay içinde birkaç 
anlaşma yapması pek muhtemeldir, 
Sümerbank pavyonunu gezen bü
yük bir ithalatçı, eğer mevcudu 
varsa Kızılay'ın işlemeleri için yap
tırdığı kumaşlardan birkaç bin top 
alabileceğini banka memurlarına 

söyledi. Nevyork'ta yerleşmiş bir 
ermeni hah taciri de Hereke hahla
rı için böyle bir teklif yaptı. Güm
rük muamelesi bitirilmiş ve eşyalar 
kıymetlendirilmiş olsaydı (ki mev
cut formalitelere göre imkansızdı) 
Hereke halılarından birkaçı, işle· 

meli kadın çamaşır ve eşyaları, gü
müşler birkaç gün içinde tamamen 
satılabilirdi diyebilirim. 

A merika'da ucuzluk nisbi bir 
şeydir. ve yalnız büyük mik· 

yasta yapılan istihsale münhasırdır. 
Aynı kumaştan yapılmıf, hazır 

bir elbise on iki dolara, ısmarlama 
altmıf, doksan dolara satın alınabi· 
lir. Bir pabucu veya bir otomobili 
tamir ettirmek ekseriya, yenisini 
satın almaktan daha pahalıdır. Bir 
yazı masasının fiyatı meseli otuz 
dolar, aynı masada yaptıracağınız 
küçük bir tldilin masrafı yirmi do
lar olabilir. İt hususilettlkçe ve 
fabrika sahasının dııına çıktıkça, 

fiyat artar. 
Bu küçük bahtan, bizim ekseri

ya el ile ve az miktarda yapıldığı 
için, maliyetleri niıbeten yüksek o
lan bazı kıymetli ihraç maddeleri
.. ..ı .ıı ıı nıncı ıxa·o .. , lJU ltatcgorlye 
dahil eıyalar arasında yer tutabile
cekleri hükmü • ihtiyatla • çıkarıla
bilir. 
İhracat hesaplarını yaparken, A

merika'da kadın erkek, oldukça bü
yük bir kalabalığın, ucuz etya kul· 
lanmadığını, kalitesi iyi eşyaya, 
hattl değerinden fazla ödediğini de 
nazarı dikkate almak l!zımdır. 

Fransız parfümleri, lüks eşyaları, 
ingiliz kumaıları Nevyork'ta İs· 
tanbul'dan yüzde otuz, elli daha 
pahalıdır. 

Birkaç gündenberi, sergi pavyo -
larında yaptığım tetkiklerin bana 
gittikçe daha kuvetle verdiği kana
at ıudur: 

Sofya üniversitesinin 
elllntl ylldönümü 
Sofya, 22 a.a. - Bulgar ajansı bil

diriyor: 

Sofya üniversitesinin ellinci yıl
dönümü şenliklerine dün başlanmış
tır. 

Kırat, kıraliçe, hükümet bası, 
kordiplomatik, 60 kadar yabancı üni

versiteyi temsil eden 50 mümeaail, 
profesörler ve diier zevatın hazır bu· 
lunduğu bir Ayinden sonra merasim 
kırat arafından üniversite salonunda 
çok alkıtlanan bir nutukla açılmııtır. 

Kıral nutkunda, bulgar milletinin 
maarif ve ilim eahalarında gösterdiği 
faaliyeti takdirle anlattıktan ve üni· 
versitenin ilk hidimlerini tiı:imle yad 
ettikten sonra bugünkü ıenliklerin e
hemiyetini ve parlaklığını arttıran ve 
memlekete ıeref veren yabancı mem
leketlere teıekkür etmit ve "milletle· 
re barıı içinde hayır ve nur yolunu 
gösteren hakikat ve terakki ııığının 
h!mileri ilim hocalarını,, selamlamıı
tır. 

1 

1 
hracatımızı teşkilatlandırabi- ve İspanyol milletleri arasındaki dost· 
lirsek, Amerika'ya ihrac mad- luk çok eskidir. İspanyol milleti de 

delerimizden birçoğunu kolayca türk milleti gibi sulh içinde memleke· 
yerleştirebiliriz. Mesela dün Va- tin refahını temine çalışmaktadır. İki 
şington büyük elçimiz, - Ameri- memleket arasındaki tarihi münaıe 
ka'ya, diyordu, her türlü mesuliyeti betlerin takviyesi için elimden geldiği 
bana ait olmak üzere zeytin yağın· kadar çalışacağım. Bu meyanda ilk iş 
dan yapılmış türıt sabunları getiri· olarak bir ticaret muahedesi akdi için 
niz, bunları burada satılan tuvalet derhal alakalı makamlarla temasa ge
sabunlarının en kıymetlileri olarak 

çeceğim. Türkiye ile ticari münase 
küçük paketler içinde satabilirsi-
niz ! betlerimizin genişlemesine büyük bir 

Yalnız işin bizim için çapraşık ehemiyet vermekteyim. Biliyorsunuz: 
bir iki tarafı var: ki halen aramızda bir ticaret anlaşma-

1 - Amerikalılar, son yıl içinde ıı yoktur. Bu yüzden iki memleket ti-
6 milyon dolarlık türk malı satın careti durgun bir haldedir. Bu vaı:iye
almışlar fakat, bu malların de bede- tin bir an eve] islahı için derhal faali 
lini yabancı memleketlere yüzde 

yete geçeceğim.,. on, yirmi noksaniyle ödemitlerdir. 
Vaziyetin iç yüzü şudur : 
Bazı memleketler takas mukave· y ba d" 1 ( I' 11 

leleriyle bizden bazı eıyaları ihti - a nu ıye sa 1 an yer 1 ma ar 
yaçlarından fazla alıyorlar, sonra İstanbul, 22 (Telefonla) - !atan 
bu malları kiymetlerini muayyen bul Ticaret odası yerli malı olduğu 
nisbetlerde düşürerek, ve buna mu· halde yabancı kumaş diye satılan ku
kabil malı sattıkları memleketin pa- maşlar hakkında tetkikler yapmııtır. 
rasının yüksekliğinden istifade e· Bu mesele hakkında, İktısat vekileti 
derek memleketlerine yabancı mem Sanayi tetkik beyti azasından B. Hik
leketin dövizini sokuyorlar. Ame • met şehrimizde yaptığı tetkikleri ne
rikan doları, dünyanın her memle • tieelendirerek Ankara'ya dönmüttür. 
ketinde resmi borsa fiyatından yüz-
de seksen, yüz farkla satılıyor. 

Biz eğer Amerika pazarından is - lstanbul belediyesi kadrosu 
tifade etmek istiyorsak, tedbirleri· İstanbul, 22 (Telefonla) - lıtanbul 
mizi buna göre almak mecburiye • belediyesinin kadrosu hazırlanarak 
tindeyiz. Yukarıda söylediğim gibi, son şeklini almıştır. Yeni kadroya gö
Amerika'ya bir çok §eyler, kuşye • re 80 memur açıkta kalmıştır. 
mi, halı, kıymetli elişleri, bazı ma· 
denler, hatta kolonya. parfüm bile 
satabiliriz:. Şimdi satamayııımız bu Beneş'in protestosu 
malların Amerika'da geçmediği ma· Şikago, 22 a.a. _ Beneş, Millet 
nasına gelmez. Bir kaç gilndenberi ter cemiyetine bir muhtıra göndere 
sergi idaresine yapılan tekliflerde, rek Çekoılovakya'nın Almanya ve 
Nevyorkta türk parfümlerinin satıla Macaristan tar .. fından istilisını pro
bileceği, hatta türk parfümü adı ile testo etmekte ve lngiltere'den, Fran
b_Mka parfümlerin satıldı~ı anlatıl- sa'dan ve Sovyetler Birliğinden Mil· 
maktadır. letler Cemiyeti konseyinde Çekoslo-

2 - İkinci çapraıık tarafa gelin- vakya'nın müdafaa edilmesini isto
ce: bunu size küçük bir hikaye ile mektedir. 
anlatacağım; bir kaç zamaa evel. 
Nevyork'ta bir ithaHltçı bizden sün
ger satın almak istemiş, müracaat 
etmif, altı, yedi ay muhabere sür· KÜ(ÜK DIŞ HABERLER 
mliş, nUmuneler geliyor, gelecek de- .. · · · "' · 
mişler, nihayet gelmiş, açmışlar, X Belgrad _ Morava eyaletinde 
bakmışlar hiç biri anlatıldığı gibı kain Bellapalanka şehrinde sel gibi 
değil. Bir defa da bir ticarethane • yağan yağmurlardan 45 ev harap ol· 
miz, Nevyork'tan yağ ve sabun si- muştur. ıs kişi ölmüştür. 
parişi almış. muhabere aylarca sür- X San - f ose - Amerikan ordusu
müş, mutabık kalınmış, neticede ti- nun sisten yolunu şaşıran bir tayya
carethanemiz taahhüdünil başara- resi Mont Hamilton tepesindeki Lick 
mamıı, komtu memleketlerden biri- rasathanesinin arşiv dairesine çarp 
ne devretmif. mış. içindeki pilotla diğer iki kişi 

ölmüştür. Arşiv dairesinin bir kısmı 

BiBLiYOGRAFYA 1 

Havacılık ve spor 

harap olmuştur. 
X Varşova - Davis kupası: Al 

manya ile Polonya arasında yapılan 
maç neticesinde almanlar 2-1 galip 
gelmişlerdir. 

X Bruksel - Davis kupası: Belçi• 
ka 2·1 Hindistana' galip gclmiıtir. 

X Par is - Futbol : Fransa, Gal 
Havacılık ve Spor'un Kırık Kanat- memleketine 2-1 galip gelmiıtir. 

lar aayııı nefiı bir kapak içinde ve X Lizbon - "Yankee Clipper" de
zengin münderecatla çıkınıttır. Hava niz tayyaresi, bu sabah Marsilya'ya 
şehitleri gününe hasredilen bu sayı - müteveccihen havalanmıttır. 
da, Server Ziya Gürvin'in güzel bir X Roma - İspanyada bulunan ital 

şiiri vardır. Memleketin tanınmıJ ya
zıcıları, hava tehitleri gününe ait in
tiba ve ihtisaılariyle derginin bu sa· 
yısını süılemitlerdir. 

Havacılık kısmında dünya pilot 

mektep ve tayyarelerine ait enteresan 
malfunat bulunmaktadır. Bugünün 
bombardıman tayyareleri batlıklı se
ride hava kuvetlerinin azameti ve 
kudretinin izahına devam edilmekte· 
dir. 

Bu nüshadan ilk mektepler için ko
lay temsil edilebilecek . Tanyeri isim
li bir havacılığa ait mektep temsili 
de bulunmaktadır. 

Dr. Sırrı Alıçlı'nın hekim göziyle 
spor yazıaı enteresandır. 

Renkli resimler ıeçilmiı yazılarını 
ıüılemekte olan havacılık ve sporu 
tavsiye ederiz. 

yan lejiyonerlerinin bu ay içinde 1 
talya'ya dönecekleri resmen bildiril 
mektedir. 

Ankara Borsası 
22 Mayıs 1939 Fiyatlan 

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Parıs 
Milino 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Bruksel 
Atina 

Ac;ılıt F. Kapanıf P. 

5.93 
126.675 

3.3550 
6.6625 

28.50 
67.9375 
50.8250 
21.5650 

1.082'5 
1.56 
ı~.0350 
23.8450 
24.9675 

5.93 
126.675 

3.3550 
6.6625 

28.SO 
67.9375 
50.8250 
21.5650 

l.0825 
1.56 

14.0350 
23.11450 
24.9675 

Zehirli kucak • 

Şehir Tiyatrosunun 

2. ci büyük temsili 

Yakında ULUS sinemasında 

3 - İdare heyetine yedek ba inti
habı. 

Sıvas•ta mahsul 
Sivas (Hususi) - Bu sene havala • 

rın uygun gidişi, yağmurların zama • 
nında yağışı köylünün yüzUnU glildür
müştür, mahsulün bu yıl bol olacağı 
anlaşılmaktadır. 

Dahiliye Vekaleti, vekalete baflı 
belediyeler imar heyetinin nafıa ve • 
kiletine bağlanması hakkında bir ka· 
nun projesi hazırlanmı§ ve projeyi 
baıvekalete vermiştir. 

Banıt fiyatları ucuzluyor 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Öğrendi

ğime göre inhisarlar umum müdürlüğü 
bu ay başından itibaren barut fiyatla -
nnda yüzde on niıbetinde bir teıuillt 
yapacaktır. 

Kıraldan son;._ maarif nazırı ve Ü· 
nivcrsite rektörü ıöz alarak kıratın 
üniversitenin inkitafına pek ziyade 
hAdim olan ilme ve fenne karıı mu
habbet ve aşkını ıena ile kayıt ve ya
bancı heyetlere tefekkür etmi9tir. 

Rektör Staniçef, merasime mü
messil gönderemiyen yabancı üniver. 
sitelerin telgraflarını okuduktan son
ra, yabancı mlime111il1er birer birer 
ıöz alarak üniversitelerinin temenni • 
lerini bildirmitlerdir. 

Franko Hitleri ve 

Almanya'yı hatırhyor 
Berlin, 22 a.a. - Zafer geçit resmi 

münasebetiyle Hitler, Franko'dan ıu 
telgrafı almıştır: 

"Harbin çetin anlarında bize kartı 
bu kadar çok ıempati göstermiı olan 
alman milletini ve onun Filhrerini bu 
zafer gününde bütün lıpanya, benim
le berarber hatırlıyor .. 

I·, 

Sof ya 
Madrid 
Varşova 
Budapeşte 
Bükreş 
Belırad 
Yokohama 
Stokholm. 
Moskova 

0.9050 
2.8925 

34.62 
30.5450 
23.9025 

0.9050 
2.8925 

34.62 
30.5450 
23.9025 

ESHAM VE TAHViLAT 
l 933 İkramiyeli 
Ergani 
1933 3 5 
İkramiyeli 

19.10 19.08 

19.- 19.-

19.72 19.72 
Kıral, kıraliçe ve yabancı heyetler 

üniverıitenin CSnilnde biriken halk ta· 
rafından hararetle alkııtanmııLardır. 

Sivu - Erzurum 
Hattı İs. V, 
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Yeni bütçe muz erelerine başlandı 
Su itleri 

Büyük Millet Meclisinde 
1936 mali yılı sonlarında kabul bu- , 

yurduğunuz 31 milyon liralık bir ka
nuna müsteniden sulama, kurutma ve 
ıslah gayeleriyle memleketimizin he
men her tarafına şamil olarak başla -
mış olan beş yıllık büyük su işleri ~ 
programının tatbiki faaliyetle devam 
etmektedir. (Alkışlar). Bütün hav -
zalarda yapılacak su işlerine ait etüd
lerin mühim bir kısmı taıpamlanmış 

Vergi hususundaki 

prensiplerimiz 

Memleket sanayiini yakından ala
kadar eden vasıtalı vergiler üzerin -
deki dikkatimiz, sınai hayatın bu 
yüzden ağır bir tazyika maruz kal -
mamasını temine matuf bulunmakta· 
dır. Memleket sanayiinin muhtaç ol· 
duğu ve hariçten ithale mecbur bu -
lunduğu ham ve yarımamul maddeler 
üzerindeki gümrük resimleri asgari 
hadde indirilmiş olduğu gibi yalnız 
teşviki sanayi kanunundan istifade 
eden müesseselere verilmekte olan 
makine ve atat ve edevat gümrük mu
afiyeti, bugün sınai teşebbüsler er -
babının ve bilhassa küçük sanat ve 
hirfet sahiplerinin de istifadesini te
min edecek yeni bir sisteme bağlan
mıştır. Bunlar cüzi bir miktarda 
gümrük resmine tabi tutularak buna 
mukabil ithalat muamele vergisin
den tamamen istisna edilmiştir. 

• 

Maliye Vekilimiz bül~enin 
ana hallarını izah elli ve inşaata geçilmiştir. Bu suretle iki 

yıl içinde inşaatına geçilmiş olanla
rın tutarı 18 milyon lira kadardır. 
Projeleri ha.urlanarak ihale edilmiş 
veya edilmek üzere bulunanlar da 6,5 
milyon liraya baliğ olmaktadır. Böy
lece beş yıllık programa dahil işlerin 
beşte dördü iki sene içinde filiyat 
sahasına intikal etmiş olacaktır. 

(Başı ı incı sayfada) 
lunan 1939 mali yılı bütçesi 1938 büt· 
çesine nazaran (11) milyon lira bir 
fazla ile bağlanmış bulunmaktadır. 
Her sene olduğu gibi, varidat tahmin
lerimiz eldeki tahsilat rakamlarına 

istinat ettirilmiş, muhtelif dairelere 
ayrılan tahsisat da buna göre hesap 
ve tesbit edilmiş ve bu suretle cüm -
huriyet devri bütçelerinin ana pren
sipine bağlı kalarak huzurunuza, ye · 
ni sene için de hakiki ve samimi ma
nasiyle denk bir bütçe getirilmiştir. 

Butçe tahminimizdeki rakamlar, 
geçen senelerde olduğu gibi, tatbik 
edilmekte olan bütçenin toplanmış o
lan on aylık tahsilat rakamlarına bir 
evelki senenin son iki aylığını ilave 
etmek suretiyle tesbit edilmiştir. Hiç 
bir sene bizi yanıltmamış olan bu esa
sın en doğru yol olduğu her zaman 
filiyatla teeyyüt etmektedir. Bu sa
yede, varidatımızın inkişafından mü
tevellit tahsilat fazlalariyle, sene i
çinde çıkabilecek zaruri bazı işleri 

karşılamıya imkan hasıl olabildiği 

gibi bu fazladan mütevellit tahmin 
farkı ertesi sene bütçesinde yeniden 
yer almasına lüzum görülen mühim 
devlet hizmetlerinin ifasına tahsis e
dilebilecek toplu bir varidat menbaı 
bulmıya da imkan vermektedir. 

Gerek umumi hi~ 
le ifasında, gerek 
muhafaza ve takvi 
kiyet temin eden b 
miş bulunuyoruz. 

etlerin sclamet
zine itibarının 

sinde muvalfa -
yolda devam et-

Ge_çen mali sen nihayetlerinde 
muhtelif mevzu ve atrahlarda ehe
miyetli nispette ver tenzilatı yapıl
dığı ve hiç bir verg ıhdas ve zammı
na gidilmediği hald 1938 mali sene
sinde tahakkuk ed ve yeni bü 
tahminine esas olan kamın, cari se
ne bütçesine nazara arzettiğim (11) 
milyon lira dereces deki yüksekliği 
bir taraftan memlel e in iktısadi ha· 
yatında görülen dev r:ılı inkişafın ve 
diğer cihetten de m i mevzu ve e
saslarda takip edile ısta.batın tabii 
neticeleri olduğunu e her iki ami
lin de doğrudan d ğruya Büyük 
Meclisin aldığı isa tli kararların 
mahsulü bulunduğu tebarüz ettir• 
mek benim için bir ifedir. 

Bütçemizin en b riz vasfı: 
Milli. Müdafaa hizmetleri 

Bütçe projes n n ana hatları· 
nı tahlile girişm den evel der
hal arzedeyim k yeni sene büt
çesinin en bari z vasfını, milli 
müdafaa hizmetlerinin azami 
derecede düşünulmüş ve karşı· 
lanmıı olması eşkil etmekte· 
dir. 

vekaletler bÜdcesine 900.000 lira muh
telif mülhak büdcelere ve teşekkülle -
re yapılacak yardımlar ile devletin u -
mumi bazı ihtiyaçları karşılığı olarak 
maliye büdcesine 1.300 küsur bin lira. 

1938 mali yılma nazaran ônumüzdeki 
sene büdcesinde yapılan diğer değişik 
likler, bir kısım büdcelerde tasarruf e
dilen mebaliğin dahili emniyet ve asa
yiş ihtiyaçlarına ve maarif, sihat, zira
at. nafıa hizmetleri gibi müsmir işlere 
tevzi edilmiş olmasından ibarettir. 
Arzettiğim tasarrufların bir kısmı 

aynı büdce içinde bir hizmetten tenzil 
ve diğer bir hizmete zam suretiyle ic
ra edildiği cihetle zahiren görünme -
mektedir. Bu suretle görünen veya 
görünmiyen tasarrufların umumi ye • 
kunu beş milyon lirayı mütecaviz o
lup bunun (1,5) milyonu maarif (600) 
bin lirası sihat ve içtimai muavenet, 
(600.000) lirası ziraat, (300.000) lirası 
nafıa hizmetlerine, (800.000) lirası em
niyet ve jandarma büdcelerine ayrıl -
mış, bakiyesi de bilhassa kabul buyur
duğunuz bazı kanunların icabı olarak 
muhtelif dairelerin zaruri ihtiyaçları
na karşılık tutulmuştur. 

Fevkalade tahsisat: 58 milyon .. 

Büdce projesinin masraf kısmına a· 
it maruzatımı bitirmeden müsaadeniz • 
le, üç senedenberi fevkalade tahsisat
la idare edilmekte olan ve başta Milli 
Müdafaa olmak üzere Nafıa, Ziraat, 
İktisat, Sihat ve İçtimai Muavenet 
vekaletlerinin fevkalade mahiyeti ha • 
iz bulunan muayyen hizmetlerinin ö -
nümüzdeki sene de aynı suretle fev -
kalade menabiden elde edilecek karşı
lıklarla temini için ayrıca Büyük mec
lise takdim etmiş olduğumuz kanun 
layihasının umumi hatları hakkında 
kısaca maruzatta bulunacağım : 
--Vmumi yekunu S8 mı yon Jı'rayaöa -
liğ olan ievkalade tahsisa!ı~ en ~ühi~ 
kısmı Milli Müdafaaya aıttır. Fılhakı-

ka demin arzettiğim veçhile, adi büd -
cede yapılan mühim zamdan başka mil
li müdafaa hizmetlerine fevkalade tah-
sisattan ayrılan miktar 26 milyon 310 
bin liradan ibarettir. Hükümet, yük -
sek direktiflerinize teban, sulh ve em
niyet gayelerimizin vasıta ve mesn.e -
dini teşkil eden MiJii Müdafaaya ~ız • 
metlerinin takviyesi için gerek adı ge
sek direktiflerinize, tebaan, sulh ve 
emniyet gayelerimizin vasıta ve mes· 
nedini teşkil eden Milli Müdafaaya · 
ıhizmetlerinin takviyesi içı '{erek adi 
gerek fevkal§de varidat meı ılarımı-

zın azami müsaadesini istimaı etmiş
tir. (Bravo sesleri, alkışlar) Feı,·kalade 
tahsisatın 17 milyon 321 bin lirası De
miryolları inşaatına tefrik edilmiştir. 
Bunun haricinde Sivas - Erzurum is -
tikraziyle ayrıca temin edilecek olan 
(4,5) milyon lira da buna tahsis edı"le -

Filhakika, bütçeni umumi yekli - cektir. 
nunda geçen seneye ;ızaran fazla -
Jık (11) milyon lirad ibaret olduğu Ticaret, ziraat, sanayi, maadin işle • 
halde milli müdafaa upuna hlikü - rimizin ve içtimai hayatımızın inkişa-
metçe teklif edilen m ı 1.5 milyon fında olduğu kadar memleket müdafaa 
liradır. Görülüyor ı bütçe fazlası sı imkanlarının tezyit ve takviyesinde 
tamamen müdafaa h metlerine tah - de birinci derecede amil olan demir -
sis edildikten başka nuhtelif daire yollar inşaatı, muhtelif ~anun!a~la 
bütçelerinden yapıla bazı tasarruf- kabul buyurduğunuz teahhut selahı -
]ar da buna ilave ed niştir. (Bravo yetlerine müsteniden çizilmiş ol~n 
sesleri, alkışlar). program dahilinde devam etmektedır. 

Halen üzerine çalışılmakta olan hat • 
Bu .. tre layihasının üksek Meclise E h d. • · 

3' tar, biri Sivas - rzurum attı, ıgerı 
takdiminden sonra, eni iki vekalet Diyarbakır·dan başlı yarak İrak ve İran 
teşkili gibi bilahare çıkan bir kısım hudutlarına doğru giden hattır. Sivas· 
ı•htı·yaçlar ı·çı"n büt encümenindeki E hat+<nın Erzı·ncan'a kadar o • rzurum .. 
müzakere sırasında ükümetçe tek· lan kısmı geçen sene işletmiye açıl -
lif edilen bazı ilave ' muhterem en- mıştır. Erzincan'la Erzurum arasında
cümenin aldığı izah ve yaptığı tct· ki 213 kilometrelik son kısmın da in -
kikat neticesinde bul edilmekle şaatı önümüzdeki sene bitecek ve cüm
beraber Milli Müda a grupu bütçe- huriyetin 16 ıncı yıldönümünden evci 
terine yapıldığını aı ttiğim 11,5 mil- işletmiye açılmış olacaktır. 

yon liralık zammın r kısmının ge- Maden, elektrik, Tunceli, 
rek hizmetin mahiy gerek bütçeye 

1 havayolları olan tesirinin muv kat bu unması 
nazarı dikkate alır ak bundan üç Fevkalade tahsisatın (2.500.000) li
milyon lirasının f kalfide tahsisat rası Maden Tetkik ve Arama Ensti -
ile karşılanması da a uygun görül· tüsü ile Elektrik işleri etüt idaresi 
müş ve bu suretle. ıtçe projesinde ihtiyaçlarına, 1,5 milyon li:ası m~ha
bilhassa Milli Müd a grupuna ya · cir iskan masraflarına, 1 mılyon lıra • 
pılan zam teklifleri 1 esas ve mahi- 61 da Ankara Tıp Fakültesi inşaat ve 
yeti de değiştirilmeden yeni ihtiyaç- tesisatına, (1.250.000) lirası geçen se
ların hükümetçe ha ırlanan bütçe ye- ne "ferilen ı milyon liraya ilaveten Lü 
kftnu dahilinde kar ıl nması temin o- leburgaz - Edirne asfalt yoluna, 
lunmuştur. 300.000 lirası Ankara Gençlik parkı 

inşaatına, 700.00 lirası yaş ve kuru 
Yeni halk hizmetleri meyvaların islahına, 387.000 lirası Ma-

da tatbik edilmekte olan islahat 
programı icabı olarak yapılan, bilhas
sa yol ve köprü gibi mühim Nafıa biz 
metlerine, (500.000) lirası da Hava 
yolları Devlet işletme idaresine tah -
sis edilmiştir. 

Adi bütçeden de ayrıca 450.000 lira 
yardım görmekte olan bu havayolları 

Hazine umumi hesaplarına 
ait rakamlar 

id:resinin dört yıllık bir pro~~ama Bütçenin masraf kısmına ve bunun
baglanmış olan muntazam mesaısı sa- la alakadar muhtelif işlere ait ma -
yesinde elyevm seyri sefere açılmış bu , ruzatıma nihayet verirken Büyük 
lunan Ankara - İzmir ve Ankara - A - Meclise takdim edilmiş olan 1937 ma· 
dana hatlarına ilaveten Anılara - Sam li yılı hazine hesabı umumisiyle bir 
sun ve Ankara • Erzincan hatlarının evelki sene hesabı umumisi arasında 
da önümiizdeki sene içinde açılması bir mukayese yapmağı da faydalı bul 
mukarrerdir. maktayım. 

Memleketimizin esas ana hatları te- 1936 senesinde bütçeden ve frvka· 
sis ve vasıtalarımız program dahilin - lade menbalardan (271) milyon lira 
de ikmal edildikçe mukavele ile müte tahsil ve (240) milyon lira tediye e
kabilen bağlı bulunduğumuz Avrupa dilmiştir ki, aradaki fark 31 milyon 
Hava yollarını şarka ve cenuba ve bun liradan ibarettir. Bundan sene so. 
lardan çıkacak yolcuların Avrupaya nunda bütçe emanetine alınmak su
kendi vasıtalarımızla nakletmek ve bu retiyle ertesi seneye borç olarak dev· 
suretle gerek memleketimizin gerek redilen (20,2) milyon lira indirilirse 
şark ve cenup memleketlerinin Avru - hesap devresi (10,8) milyon liralık 
pa hatları ile irtibatmı temin etmek bir fazla ile kapanmış demektir. 
imkanları elde edilecektir. 

Varidat bütçesine ait maruzatıma 

geçmeden evel, adi bütçede ve fevka -
lade tahsisat projesinde yer alamıyan 
Sanayi, Maadin Deniz Ticareti ve su 
işlerimize dair de biraz maruzatta bu
lunacağım. 

Bu işlerin sarfını istilzam ettiği me 
baliğ, kısmen muhtelif kanunlarda 
mevcut salahiyet ve mezuniyetlerin 
verdiği imkanlardan istifade suretiyle 
kısmen de İngiliz ve Alman malzeme 
kredilerinden karşılanacaktır. 

Sanayi işleri 

Tahakkuk ettirilmesi Sü
merbanka mevdu olan sanayi 
• • • ~, .... • ......,.._,. '. :ı 

tiflerine göre hükümetin tanzim 
etmif olduğu program dairesin
de muntazaman ilerlemektedir. 
Bu program meyanında bilhas
sa memleketin aınai ve iktıs•di 
hayatında büyük bir rol alacak 
olan ve tesis ve i~letme serma -
yesi 45 milyon liralık bir masra· 
fı istilzam eden Karabük demir 
ve çelik fabrikasının önümüzde· 
ki ağustos ayında i§letmiye açı· 
lacağını ve Türk • lngiliz İş bir
liğinin bu büyük eserinin baııa
rdmış bulunduğunu kayıt ve i· 
şaret etmek isterim. 

Yapılan hesaplara göre ilk beş se -
nelik sanayi programına dahil tesisa
tın tamamlanması takriben (117) mil
yon liraya mal olacağı anlaşılmakta -
dır.Bu tesisat için sarfına muhtelif ka 
nunlarla mezuniyet verilen 57 milyon 
lira kanunlarında yazılı menabiden ha 
zinece tamamiyle temin edilmiştir. 

Önümüzdeki seneden itibaren prog -
ramını tamamlanmasına muktazi sar • 
fiyat için yeniden salahiyet alınması

na lüzum görülmüş ve buna ait kanun 
layihası yüksek Meclise takdim edil -
miştir. 

Maden iıleri 

Etibank tarafından idare edilmek -
te olan maden işlerimizde de tedrici 
tarakki ve inkişaflar görünmektedir. 
İktisadi hayatımızda olduğu kadar 
döviz ihtiyaçlarımızın tatmini bakı -
mından da mali vaziyetimizle çok sı · 

kı alakası bulunan maden işletmeleri • 
miz arasında önümüzdeki sene içinde 
Ergani bakır madeninde beklediğimiz 
istihsal miktarını elde edeceğimiz ve 
bunun döviz cephemizde salaha yar · 
dımı olacağını ümit etmekteyiz. 

Deniz ticareti iıleri 

Almanya'ya sipariş edilmiş olan 
muhtelif tipte ceman (29,500) tonluk 
l 2 gemiden altısı memleketimize gel· 
miş ve seferlere başlamıştır. Diğer 

altısı önümüzdeki sene içinde ge • 
lecektir. Ayrıca yeniden bazı ge • 
milerin daha İngiltere tezgahları -
na sipariş edilmesi mukarrerdir . 
Bu suretle sipariş edilmiş ve edilecek 
gemilerin mecmuu tonajı mevcut pos
ta vapurlarımızın tonaj yekununun % 
80 ine tekabül etmektedir. 

1937 senesinde yine bütçeden ve 
fevkalade menbalardan (314,1) mil -
yon lira tahsil ve (287,4) milyon lira 
tediye edilmiştir. Aradaki fark (26.7) 
milyon liradan ibaret olup bundan 
sene sonunda bütçe emanetine alın · 
mış olan (16) milyon lira tenzil edi
lirse hesap devresi (10,8) milyon li
ralık bir fazla ile kapanmıştır. 

Demek oluyor ki 1937 tahsilatı bir 
evelki seneden 43,1 milyon lira ziya
de, tediyatı da 43,4 milyon lira faz
ladır. Ve hesap devresi her ikisinde 
10,8 milyon lira bir fazla ile kapan -
mıştır. 

Nakit vaziyetimiz 

da~rjiaralardan' miırekkep ofarak 19.36 
senesinden l - haziran - 1937 tarihine 
devrolunan miktar (41,6) miyon lira i
di. Sene nihayetinde bütce emanetine 
alınmış olduğunu arzettiğim (20.2) 
milyon lira ile fevkalade tahsisat kar -
şılıklanndan ertesi seneye devredilen 
(10,1) milyon lira bundan tenzil edilir
se 1937 senesine devredilen kabili is • 
timal nakit mevcudu (8.3) milyon lira
dan ibaret le.alır. 

1937 mali yılından 1 - haziran· 1938 
tarihine devredilen vezne ve banka 
mevcutlariyle yoldaki paralar ise(48.3) 
milyon liradır. Bundan büdce emane -
tine alınmış olan (16) milyon ve fev -
kalade tahsisat karşılıklarından ertesi 
seneye devredilen (16.1) milyon lira 
tenzil edilirse 1938 mali yılından mü -
devver kabili istimal nakit mevcudu • 
nun, bir evelki senenin (8.3) milyona 
karşı hemen bir misil fazlasiyle (16.2) 
milyon liraya çıktığı görülür. Bir kaç 
senedenberi hesap devrelerinin daima 
mühim fazlalarla kapanmakta olması 
ve nakit vaziyetimizin bir evelki se -
neye nazaran böyle iki misline yakın 
bir fazla göstermesi münhasıran yük -
sek meclisin bütce müvazenesine ver • 
eliği ehemiyetin ve bütçe rakamlarının 
tahmin ve tesbitinde gösterdiği isabe -
tin tabii bir neticesidir. Devlet maliye
sinin sağlamlığını ve bu sayede umu -
mi hizmetlerin sürat ve emniyetle ifa
sını teminde bu halin ne derece mü
essir olduğunu izaha lüzum görmü· 
yorum. 

Varidat bütçesi 

1939 mali yılı bütçemizin varidat 
kısmını 261.000.000 lira olarak tahmin 
etmiş bulunmaktayız. 1938 yılının 10 
aylık tahsilat rakamlaı ına istinaden 
yapmış olduğumuz bu tahmin 1938 yı
lı varidat bütçesine nazaran 10.951.000 
lira bir fazlalık göstermektedir. Bu 
fazlalığın, mühim bir kısmı kazanç ver 
gisiyle hizmet erbabından alınan d.i -
ğer vergilerden ve gümrük vergilerı!
le inhisarlar hasılatından gelmektedır. 

Vergilerimizi istihsali taz;yik 
ve istihlaki tahdit etmiyecek 
nisbette bulundurmaktır. Bu 
hususa ô.zami itina etmekteyiz.. 
Tahakkuk ve tahsil şekillerinde 
daima mükellefler için kolaylık 
temin edecek usulleri araştır

mak, ve bu gayeyi İstihsal ede· 
cek surette ıslah v~ tensik ted -
birlerini almak başlıca Ü.zerin -
de durduğumuz ehemiyetli 
mevzulardan birini teşkil et
mektedir. Hedefimiz, devlet va
ridatını yeni vergilerle değil, 
mevcut vergilerin ıslah ve te
kemmül ettirilmes:, mükellefle
re kolaylık ve sadelik temini 
suretiyle arttırmaktadır. Vergi 
nispetlerinin bütçe imkanlariy -
le telil edilmek suretiyle indi
rilmesi hususundaki meaaimi.ze 
devam olunacaktır. Bu sene 
yüksek heyetini~n de malumu 
bulunan ahval ve ıerait dolayı
siyle birkaç senellenberi devam
lı olarak Ü.zerinde yürüdüğü
müz. bu yolda yeniden herhangi 
bir tahlil yapmak imkamnı el -
de edememiş olmakla beraber 
önümüzdeki senelerde bu me
saimizin daha müsait neticeler 
verecegıne şüphe etmiyorum. 
Muhtelil vergilerden yapmış ol
duğumuz; tahliflerin memnuni -
yete şayan neticelerini bu mü
nasebetle arz.etmek isterim. 

Hayvanlar vergisi 

Bu senenin elimizde bulunan kayıt 
neticelerine göre, vergiye tabi hay -
van miktarlarının, geçen seneye na
zaran 1.565.670 adet artmış olduğu 

anlaşılmıştır. Geçen sene bu vergi ü
zerinden yapılmış olan tahfiften mü
tevellit takriben (2.600.000) lirayı 

mütecaviz varidat noksanının % 56 sı 
bu suretle iki sene içinde teJafi edil· 
miştir. Bilhassa bu varidat noksan
lığından bir kısmının at, eşek, ve ka
tırların vergiden tamamen istisna e
dilmesinden mütevellit bulunduğu ve 
bu I\Pksanlığın dahi, diğer hayvanla
rın gösterdiği artışla telafi edilmek
te olduğu düşünülürseJ bu vaziyetin 

duğu kolaylıkl"anlaşılır. 
Hayvanlar vergisi üzerinde devam· 

lı şekilde yapılmış olan tahfifler 
memleketimizin mühim bir servet 
kaynağı olan hayvancılığın inkişafı
nı temine çok yardım etmiştir. 

Kazanç vergisi: Hayvan sergisin • 
den sonra mühim bir vatandaş kütle
sini alakadar eden kazanç vergileri
mizde de devamlı bir artış müşahede 
e"dilmektedir. Yeni kazanç vergisi ka
nununun tatbikindenberi geçen beş 
senelik devre içinde bu vergi hasıla
tının dört milyon liradan fazla art -
mış olmasında iş hacminde görülen 
genişlemenin tesiri bulunmakla be
raber verginin dayandığı esasların 
memleketin iktısadi bünyesiyle iyi 
bir şekilde imtizaç etmiş olmasının 
muhtelif tarihlerde bu vergi üzerin· 
de yapılan tahfiflerin de büyük bir 
hissesi bulunduğu muhakkaktır. Ay
nı tezayüt hizmet erbabından alın -
makta olan vergilerde de daha bariz 
bir şekilde görülmektedir. Bu itibar
le bu neticenin de kayda değ~r şaya
nı memnuniyet bir hadise olduğunu 
arzetmek isterim. 

Vasıtalı vergiler 

Bu sistem dahilinde memle -
ketin bütün sanayi erbabı, muh
taç oldukları makine alat ve e
devatı ucuz bir surette tedarik 
edecek vaziyete getirilmiştir. 

Velhasıl vasıtasız vergilerimiz
de olduğu gibi vasıtalı vergileri
mizde de hem mükelleflere ko
laylık göstermek, hem de devlet 
varidatını arttırmalt gayelerinin 
tahakkuku için mümkün olan 
her türlü tedbirleri almaktan 
fariğ olmamaktay12. 

1937 yılı sonunda bitirmiş olduğu • 
muz arazi tahrir neticelerinin, önümüz 
deki sene tatbik mevkiine konulması 

için llizım gelen tedbirlerin alınmasını 
ehemiyetle takip ettik. Vilayetlerimi -
zin büyük bir kısmında itiraz tetkik -
leri bitirilmiş ve tahrir neticeleri kati
leştirilmiştir. 

Yeni mali yıl başından itibaren ver -
gisi bu tahrir neticelerine göre tahak -
kuk ettirilemiyecek kazaların adedi 
pek azdır. 

Bu vesile ile 1935 mali yılı nihaye -
tine kadar olan arazi vergisi bakayası -
nın terkini suretiyle yapılan tasfiye -
nin vaziyeti islSh bakımından ehemi -
yetini bir kere daha tebarüz ettirmiye 
yerinde bulurum. 

Mahsulôtı arziye 

vergisi kalkıyor 

.uwY.ttr~ rk~"'ö~l<'lki:., • rpr'l'M

d iseyi de huzurunuzda arzet
meği faydalı görmekteyim. 

Hükümet, bütçe imkanları 
derecesinde vatanda§lar üze
zindeki vergi yüklerinin tahli
lini düşündüğü sırada halkın 
tayyare cemiyetine mahsulatı 
arziyed en muayyen bir nis
pette vermekte olduğu ianele
rin de müstahsil olan köylü
müzün gelirlerine müeuir ol
makta bulunduğunu görmüş 
ve bunu köylümüzün kalkın
ması yolundaki mesai ve ga
yelerimize uygun bulmıyarak 
yeni mali sene iptidasından 
itibaren bu ianenin tamamen 
bertaraf edilmesine karar ver
mi§tir. (Bravo sesleri, alkış
lar). 

Hazine vaziyeti: 
Hazine vaziyetimiz, bütçemizin inki 

§Bfı i/e ahenktar o/tın sağlamlığını mu
hafaza etmektedir. Hakiki ve samimi 
manasında denk bütçenin tabıi bir ııe
ticesi olarak düzgün ödeme prensipi -

Vasıtalı vergilerimize gelince, bu ne büyük bir taassupla bağlı kalmakta 
vergilerimiz de, aynı artma seyrini devam ediyoruz. 
takip etmektedir. Evelki sene petrol Taahhütlere sadakatın, tediyelerde 
ve benzin üzerinden yapılan % 5o intizamın devlet maliyesinin itibarını 
derecesindeki tahfiften sonra bu ver- kuvetlendirmek ve bu sayede umumi 
gi hasılatında görülen artış devamlı hizmetleri en müsait şerait altında ifa
surette yükselmekte olduğu gibi mu· ya imkan veren rağbet ve rekabeti te • 
amele vergisi de halkın iştira ve is- min etmek hususundaki ehemiyetini 
tihlak kabiliyetinin tezayüdü nispe· hiç bir zaman göz önünden kaçırma -
tinde artmaktadır. maktayız. Devlet tahvillerine ve hazi-
Şeker istihlak vergisinde yapılan ne bonolarına gösterilen itimat gittik

tenzilatın neticeleri yüksek heyeti. çe artmaktadır. 
nizce de malftmdur. Dört sene evel, Muhtelif kanunlarla vermiş olduğu
memleketimiz en az şeker istihlak e- nuz müteaddit senelere şamil taahhüt 
den memleketler arasında bulunmak- selahiyetlerine müsteniden gerek mem 
ta iken bugün, oldukça mühim bir leket müdafaa ve vesaitinin takviyesi, 
istihlak kabiliyeti iktisap etmiştir. gerek nafıa sanayi ve muadin ve deniz 
Dört sene gibi kısa bir zamanda şe • ticareti işlerimize müteallik tesisatın 
kcr istihlakimız 35 bin tondan 110 bin tamamlanması için tesbit edilmiş olan 
tona kadar yükselmiş, yani istihlak programlar, en müsait şerait altında 
yüzde yüz nisbetinde artmıştır. Dam- memleket dahil ve haricinden gel en 
ga resminde geçen sene yaptığımız geniş kredi teklifleri muvacehesinde 
ehemiyetli tahfife rağmen bu resim büyük bir kolaylıkla tatbik edilebil • 
hasılatında tahfifle mütenasip bir mektedir. 
noksanlıkla karşılaşılmamıştır. Önü- Geçen seneki maruzatım arasında 
müzdeki senelerde bu noksanlığın ta- temas etmiş olduğum (16) milyon ster· 
mamen telafisinden başka resim ha· linlik ingiliz kredisi büyük meclisce 
sılatının tezayüdünü de kuvetle ümit tasdik edilmiş ve tatbikatına geçilmiş 
etmekteyiz. İnhisarlar hasılatı da se- bulunmaktadır. 

Mevzuu bahis yeni ihtiyaçlar ıçın arif inşaatına, 1 milyon lirası ayrı bir 
yapılan zamların başlıcaları ş~nla:dır kanunla vermi§ olduğumuz teahhüt 
aza adedinin artması ve meclıs hına- salahiyetine müsteniden, Şarktan baş
sının inşaatı dolayısiyle Büyük Millet lamak üzere ihtiyaca göre yaptırıl • 
Meclisi büdcesine 500 küsur bin lira, makta olan hükümet konaklarına, 

Bütün yeni vapurların ticaret filo
muza iltihakiyle kabotaj hizmetimi
zin acil ihtiyacı tatmin edilmiş ola -
cağı gibi deniz ticaretimizin mühim 
surette inkişafı ve mallarımızın ih -
racı için ihtiyar edilmekte olan dö -
viz sarfiyatında bir tasarruf da temin 
edecektir. 

Elimizde bulunan 11 aylık tahsilat ra -
kamları, bu tahminlerimizin tahakku -
nu ümit etmeyi müsait bulmaktadır. 
Gerçi son zamanda beynelmilel siyasi 
vaziyetin tevlit ettiği tereddüt ve en
dişeler 10 uncu ve 11 inci ayların güm
rük varidatı üzerine mahsus bir tesir 
icra etmekten hali kalmamış ise de ma
yıs ayı tahsilatının 15 gün içinde ge -
çen seneye nazaran üç yüz bin liraya 
yakın bir fazlalık kaydetmiş olması, bu 
tesirin muvakkat ve geçici olduğunu 
ve lJu vaziyet dolayısiyle tahminleri -
miz üzerinde her hangi bir tadil icra -
sına lüzum bulunmadığını göstermiş
tir. 

neden seneye artmaktadır. Memleket Bunu takiben alınanların teklif et -
mahsulatının büyük bir kısmını kıy- miş olduğu yüz elli milyon mark1•k 
metlendiren ve müstahsile ehemiyet- krediye ait müzakereler de seri bir an: 
li yardımlar temin eden inhisarları- taşma ile neticelenmiş ve bu hususttı c ı 
mızda devamlı bir inkişaf müşahede 1 kanun layihası da ahiren yüksek tas -
edilmesi memnuniyete şayan bir ne· vibinize iktiran etmiştir. Bilvesile şu 
ticedir. (Sonu 8 ıncı saylzda) 

_ __ __.._.._. ...... _.....,,....., ...... _.._.1..1.1.""""'"""'""""llJ. e bu 2.000.000 lirası Tunceli mıntakasın-
~~~-------------------~~~~------------~~~~~~~~~---------------------~~~--------------------------------------~------------------------~~~~~~~~~ 



1 Kadınlar 1 
Erkeklere göre neyi 

iyi bilirler? 
Kadınların hiç bir şey bilmedik -

lerini söylemek haksızlık olur. On· 
lar, bir erkeğin hiç bir zaman hece -
remiyeceği bir çok şeyleri yapması
nı çok iyi bilirler. İşte bunlardan bir 
kaç tanesi : 

Sebze yemeklerinin faydaları 

. : 

Göz kapaklarınıza 
itina gösteriniz ... 

Basit ve ucuz bir ilaç: soğuk su 
H emen hemen ~-ütün kadınlar \liyebilirsiniz: Yapılacak şey, kapalı 

(erkekle~.d~ oyle, f~at ~n. olan her göz\in üzerine, çok soğuk 
lar farkında degıldırler) gozlerını suya batırılmış birer kompres koy -
kırpmak illetine müpteladırlar. Göz kt B k mdan da ya .. k ma ır. u suyu a şa -
kırpmadıkları zaman da, goz kapa - t ~ ha koyabı"lı"rsı"nı·z . . . k agmrzın yanı şına 
larmı kısa bır zaman ıçın sımsıkı a- . . .. .. ..k r muk· 
pıyarak bir takını mimikler yapar • ve ıçıne de dort buyu pa ça ~a 
ı tan, ve yahut da altı veya sekız kate 
ar. 
Bazı kadınlar veya genç kızlarda, dilmiş gazh bezden ~~pı~~a dört ta-

miyop olduklarını ileri sürerek u - ne kompres bırakabılırsınız. 

Yazın bile soğuk alıp hastalana -
cak derecede hafif elbiseler giymek. 

Çok sıcak mayileri bile müşkülat-
sız içmek. 

Eski elbiseleri en muvafık ve isti-
fadeli tarzda kullanmak. 

İcap ettiği zaman gayet "yumu
şatıcı" göz yaşları dökmek. 

Mağazalardan alınmış bir şeyi ge
ri vermek veya değiştirmek. 

Erkeklere mahsus eşya satan ma
ğazalardan alış veriş etmek (halbu
ki bir erkek kadın eşyası satan ma
ğazalarda daima gülünç olur). 

Hediye seçmek. 
Hiç bir şey söylememek için, up 

uzun bir mektup yazmak. 
Canı istediği zaman şişmanlayıp 

canı istediği zaman zayıflamak. 
Sinemada, beğendiği yeri bulun

caya kadar yirmi kişiyi rahatsız et -
mekl.. .. 

Erkekler 
kadınlann 

nerelerine 
bakarlar? 

' .. 

K ompreıılerden ikisi gözle -
rinizin üzerinde iken, diğer 

ikisi de suda kalır ve on dakika için· 
de bunları altı yedi defa değiştirdi • 
niz mi, uyku yüzünden biraz bulan-

Bir zaman -
lar, yiye· 

cekler arasında, 
"fakir akraba" te
lôkki olunan seb • 
zeler, iyi tanzim 
edilmif sofralarda 
ancak etlerin gar· 
nitürü olarak kul
lanılıyordu. Vakıa 
o zamanlar her 
ıey de boldu ya .•• 

Dünya kriziyle 
beraber, herke• 
Jebzelerden bir 
kısmının ete göre 
daha ucuz oldu • 
ğunu hatırladı ve 
ihtiyacın doğur -
duğu zaruret yü • 
zünden, herke• 
daha ııhi bir tarz
da beslenmek im
kanını buldu. 

Yalnız aıhatle • 
rini değil, ağızla • 
rının tadını seven
ler de bundan zi
yanlı çıkmadılar. 

Çünkü sebzelerin 
pişirilmesi ete gö
re daha güçse de, 
sebze yemekleri • 
nin lezzeti de bÜ•· 
bütün başkadır. 

Sebzelerin deri 
için olan faydası 

üzerinde israra 
hacet var mı? 
Makyaj deriyi az 

• \ 
• ' 1 ' 

~; . 

zaklara göz kapaklarını büzerek ba
karlar. Bütün bu hareketler iyi ola
bilir ama, çok geçmeden göz kapak
larının çok nazik olan derisini boz -
mıya, buruşturmaya başlar. Hatta 
uyurken dahi göz kapakları tama -
men normal vaziyette değildir ve in 
san i~temiyerek bunları tekallüs et
tirebilir. 

mış olan fikriniz de yerine gelir. A -
lında olduğu gibi, gözlerinizin üze -
rindeki serinlik de sizi uyandırmıya 
olduğu kadarı o günü iyi geçirmeni
ze de yardım eder. 

Amerika'da istatistiğin her sahada 
muazzam terakkiler yapmakta olan bir 
fen olduğu bugün herkesce malum bir 
hakikattir. En son ve en acaip istatis
tiklerden biri de. amerikalı ruhiyat a
limlerinin Amerika'nın muhtelif şe -
hirlerinde yaptıkları iki aylık bir mü
~ahededen sonra yaptıkları istatistik-
tir. 

Bu alimlere göre, 1.000 erkek üzerin-

çok artistik, az; çok kalın bir 
krem ve pudra kılıfiyle kaplar. Fa -
kat öyle zamanlar olur ki, kılıf orta
dan çekilir. lıte o zaman asıl kuma-

rir oldukları için toksinlerin kolayca 
vücuttan çıkmasına da yardım eder
ler. 

Ç ok ince ve nazik olan bu de -
riyi beslemek her zaman için 

li.izumludur. Fakat yapılan itinalar 
çok zaman, sabahlan uyamldığı za
man, göz kapaklarının şişmesine ma 
ni olamazlar. Sabahları şişmış göz -
)erin v ... ~ ... ~lrnl~!:ıJ"l'\IŞ cı:·z kapakları -
nm verdıgı bu şişkınlı liissile uya-
nan kadınlar ne kadar çoktur 1... 

Halbuki, sabahlan henüz tama -
men uyanmadan tat'ı.:>ik edeceğiniz 
basit bir çare ile bu müziç hissi ön -

Soğuk suyun tesiriyle buruşuk -
luklar gerilir ve göz kapaklarının de
risi hem kuvetlenmiş, hem de güzel
leşmiş olur. Şişmiş bir ayak bilegi i-
çin soğuk su ile yapılan kompres ne 
kadar taydelı ıse, §ışmış goz kapak· 
lan için de hal böyledir. Aynca 
bu basit ve ucuz ilaç, göz güzelliği -
ne ve; göz kapaklarının gençleşmesi
ne de imkan verir. 

de 
550 Erkek bacaklara, 
200 erkek ~özlere, 
100 erkek göğüse, 
40 erkek roba, 
30 erkek ellere 
30 erkek mücevherlere, 
?O ""'""lr 121 çanrJfc:ına. 
10 erkek saçlara, 
5 erkek de iskarpinlere bakarlar. 

Bunun yekunu, 985 ediyor. Acaba 
geri kalan 15 erkeğin hiç bir şeye bak
madığını zannediyor musunuz? 

---ı. ,., .. 

ft itina ile muhafa:.a etmek lci%ım
dır. 

H 
angi kremlerle beslenirse 

besiennn ve hangi masajlar
la tedavi olunursa olunsun, cildin 
fazla etli, alkollu ve hatta ekmekli 
bir beslenme tarzına u%un müddet 
dayanamıyacağı aıikardır. Bu bes -
lenme tar%ı peklik verir, kara ciğeri 
ve böbrekleri yorar; cildde, göze hiç 
hof görünmiyen bir takım sivilcele • 
rin, kızıllıkların peyda olmasına yol 
açar. 

Bütün bu mah:ı:urları, sebze ye • 
mekleri bertaraf eder ve bunlar u -
mumiyetle uzviyet inerinde ve bil
hassa cild üzerinde çok ciddi bir te
sir yaparlar. 

Cildi çirkinleştiren baılıca amil -
ler ıunlardır: 
Kanın deveranmdaki teıevvüşler; 

damar sertliği; andokrin guddeleri
nin umumiyetle fena qlemeleri; 
kanda hamı:ı:iyet bakımından görü
len muvazenesizlik; karaciğerin fe
na İflemesi ve nihayet peklik (bu • 
nun ekseriya karaciğerle de alakası 
vardır). 

D everandaki teşevvüıler umu· 
mi sıhi va:ı:iyetin dinelme· 

siyle giderilebilir. Damar sertliğine 
karıı yapılacak rejimde, sebzeler 
baılıca rolleri oynarlar. Guddelerin 
dahili ifrazatı üzerinde tesir yapan 
amiller arasında, kandaki madeni 
milhler yiyeceklerdeki vitaminler 
de vardır. Sebzelerde madeni milh • 
ler mevcuttur. Ayrıca sebzeler kanı 
kalevileştirerek, et, hamurlu feyler 
ve şarap yüzünden husule gelen ha
mıziyeti bertaraf ederler. 

lapanakta yüz.de 2 nispetinde a -
z.otlu maddeler ve A, B, C, vitamini 
leri vardır. Çok besleyici ve etten 
daha az.otlu olan mercimekte yüzde 
20 nispetinde azotla A ve B vitamin
leri vardır. Lahnadaki az.ot nispeti 

Ayrıca, sebzelerde, bağırsakların 
kolay boşalabilmesi için lüzumlu o
lan sellülozla vitaminler de vardır. 
Pekliğin cildde ne kadar zararlı ol· 
duğunu ve bağırsaklarda kalan gı • 
doi ve sair toksinlerin vücutta fazla 
kalmasının ne kadar kötü olduğunu 
herke. bilir. Çünkü, bağırsaklar dan 
normal surette çıkamayınca, bu tok
sinler cildden çıkmak çarelerini a -
raştrrarak cildin taravetini bozar • 
lar. Diğer taraftan vücut toksinleri 
tekrar masaedince zehirlenme baş -
lar bu aeler de karaciğer yorulur. 

s ebzeleri piıirirken dikkat e-
dilecek bir nokta da, onları 

pişirirken hassalarını kaybettirme • 
mektir. Sebzeleri haşlamaktan 
mümkün olduğu kadar sakınılma • 
lıdır. Çünkü bunları haılamak için 
kullanılan su ile beraber, vitaminle
rin ve madeni milhlerin büyük bir 
kısmını da atmıf oluyoruz. 

yüzde 1 dir. Bol miktarda kükürtla 
olduğu için cilt ve romatizma için 
çok iyidir. Havuç ve ıalgamda yüzd• 
1 nispetinde azotla A, B ve C vita • 
minleri ve ıeker vardır. Enginar, ıe· 
ker hastalığına tutulmuı olanlar i • 
çin çok faydalıdır. Kuru soğanda a
zot miktarı yüzde 6 dır ve B, C vi• 
taminleri vardır. 

A~ıh lacivert renkte haıırdan yapılmış olan bu ıapkanın arka kısmındaki koyu lacivert enli 
kurdele, kulakları tamamen örtmektedir. 

Lahna cilt için çok faydalıdır ve 
haılandığı zaman bile içindeki kü -
kürtü kaybetmez. Çii yenmek ıar • 
tiyle soğanın ve pırasanın da cilt i
çin faydaları büyüktür. Bunlar müd-

Beyaz motiflerle süslenmİf olan bu ıiyah robun ön tarafındaki 
kırmızı kısım, robun açılıvereceği hi,.ini uyandırıyor. Ş~pka kır
mızı, kenarları siyahtır. Siyah renkte oğlak derisinden yqpılmıı 

eldivenler, pikürlerle .üslenmiıtir. 



ULUS 23 - 5- 1939 

Mecliste bütçe müzakerel Meclisinde 
d > • 

Mebuslar denk ve güzel 
bir bütçe veren kabineyi 
takdir ve tebr· ettiler 

Miliye Yt!k. limiz bütıenin 
ana haflarını izah eHi 

Başı 1 ıncı aylada) duğunu 18y1emit idim. Çok-.... olan çıkanlamıyan ve tamamen itfası daha 
ciheti de arzedeyim ki bu kredi anlq • bu mevzuu muhtelif 1ebepler ve bllhu 17 sene gibi uzun bir zamana müteavk
malannı ealri teWrki ve tatbik tarzına sa aiyul bavalann tesirleri altında bf olan bu tahviller faize tabi olma -
göre bir istikraz mahiyetinde görme- gene pyri tabii muWUMıllzlile dol malı:: itibariyle lwnillerine hiç bir fay-
mek lizımdır. Bunlar malzeme kredi- ru gitmekte oldutunu mlpbedemiz • da temin etmemektedir. Diğer taraf -

Ma1fye Vekilimbln difer ıütunlan- (Afyonkarahlaar) ldlnllye ıeldi. B- rinln lçthnaf varlıcımu: için bir teh- ıi teklindedir. Biraz evel ipret etti • le anlamıt bulunuyoruz. Bunun için tan, her sene bütçeye konulan tahaiaa
mı.zda ola ~dan sonra sözil vell mlltevaala. ileri ve dolcmı bir Uke yaratabileceğini anlattı. ğim gibi bunların mühim bir kısmı e - umanın ilcaatına daha uygun karar. ta mU.t\;niden. tediye edilmekte olan 
ilk olarak B. Mwhtr Klifit Kansu (Ço bütçe ıetirdi1bt4tn dolayı hWdlmeti İlim n servet mevzuları üzerinde sasen muhtelif kanunlarla verilmit ta· ların alınmak üzere bulundutunu ar- taksit bedellerinden müstakbel keşi -
nala) l8a alda, dedi ki : tebrik etti. lıfllH müdafaaya Yerilen bir mlW blbnma liUumuna ipret e- ahhüt selWyetlerine mU.tenit prog • zederim. deler için ayrılmak suretiyle bankada 

.. Arkadaflar, Muhterem Maliye ve- ehemiyetin tilkranla Ülttlnde durdu den hatip, bir akaaemi kurulmuım, ramların tatbikine tahsis edilmektedir. bet yüa küaür bin lira birikmiş bulun -
killmbin bbe büyük bir intirah veren ve bunun halk pıikolojiainde yarattı- ilim adamlarına rahat ve emin bir iı- Programların karıılıkları ise daha e • Giimiif rJe nilıel ptlrtl miktadır. Bu paranın piyasadaki tab • 
ft hakikaten takdire pyan beyanatın· I& mtısbet tesirden bahHtti. tikbal teminini, telif ve terceme yar· velden ve bahuıuı kanunlannda göste Muhtelif kanunlarla tedavüle çıkarıl Vil!eri ödemiye ki~i ge!eceği anlaş~I • 
dan ve bu 1enede de bize mütevazin bir Vergilerin cibayet tarn tinrinde dımlarıma bittin brantlara tepliilini rilmit veya hiikümetçe tekarrür etti • rnaaına mezuniyet verdiiini.z gümüf dııı.ndan ~em hamıllerın hem ~azı • 
b&dce ıetirdllinden dolayı kendileri • buı temennilerde bulünan hatip, ve - iıtedL rilmittir. BinHnaleyb bu krffflilerden paradan 21 milyonu buılarak tedavil • nenın lehıne olarak mevzuu~ıı do • 
De pk wmhnf tepJdrilr ederim.,. raıet Ve intikal vergili kanunu bil· r-~L L l!!~-ı"-f büyük bir kısmını Önümüzdeki Une/e- le çıkarılmıftlr. Azami haddi olatJ 35 nanma piyangosunw_ı taafiyeaı araz: • 

Hatif banda IODn blldcenin bir tah kümlerinin kolaylqbnlmumı istedi. ..,.. nwaın ,_ rin bütçelerine ağırlık verecek yeni bir milyon lira önümllzdeki senede ikmal lqtmlmıt ve buna aıt bir kanun layı. 
Wlai ,.,U. tıml kıymeti u.sn.de dur Sanayi hayatına pçenk kömür me- İdari tefldllta tasarrufun müm ~ yük addetmek için hiç bir sebep yok • olunacaktı;. huı yüksek huzurunuza takdim kılın· 
da. bld......tshı TUUh. ıevu811 ve ha- selesi üzerinde durdu ve bu itin ehe· lri1n labllecetini iullerle söyliyen tur. Taksit bedellerinin ihracat malla- Eıki nikel ve bronz paraların teda- mtfttr. 
kild tahmlalılnle i.abet ,abl bideler miyetine ipret etti. hatip: iktiudl ifle~de muvaffakiyet i- rımızl~ ödenmesi esas olduğu d~ n~ - villden kaldırılarak yerlerine yenile • Milli bankalar 
lwkpmndan lalunı yaptı ve tahmin· İkinci sanayi pJanı ve eleman me· in telaıik IMılrimiyetin prt olduğunu zarı dıkka.te alınınca bu kredı!erın, . . ka 1 bu 
MI labet deneni bakımından ned. selesine temas eden B. Türker, ha- ~-'- ~ ~ıet fabriL-'--nuı kesif memleket.• muhtelli. s_aha/arda bır an rının çı rı maaına yıl da devam Milli bankalarımız umumiyetle brı 
-..ı •t.-• .... ........, buldu. aAmU ~~ ~ &aMU"• h k b L bil QL ı edilmiş ve 25, 10, 5, 2,5 ve 1 kuruıluk- sene de blinçolarını lcArla kapatmıı • -7• ....-- .-..- yat ..... "'.1ıb&.ı, IU ınahsulleri. ___ ,. L-''- .......... ,_1--1 ·ıçı"n çalıunı:t•ınm daha evel tec ız etme gı ı çoa y a ay· 

Bl ... -ı .. -n olan L 1&ftll n-e • ~ •• .....-- 111111& auu.-• r...--- d d ;,,, k d .-L'--.t lar tamamen yenileriyle defittirilmiı /ardır. Ba bal iktisadi vasiyetimizia ~ _,,_ a ~ - iplili ve kaputbezi, afyon. turizm, mu-•-'- o•---.ıı.ını anlattı. aları oJ u~ .. no tasın a tev4SA&ıua 
r1n4e luıldkate tam yabn bir tahnııln vaaaa -• h 1 k 1 tir. Halen piyasada kalmıt olan 20 ve giin geçtikçe daba ço.t canlandıfını 
,..,..-•• milmldln olcluğunu ICSyliyeıt :--~tler;..~erinde Jiitüncelttini 1- Maddi mlnev! kalkınma temelinin ma a a maz. 10 paralıkların da yeni on paralıklar ve hususi krfffli mevzuu iizednde alıa-

~-L-• J rin L hali e eft p, yürürlükte Olllll U• killttir ruh ff VÜCUt inkiW>ında top• Do••vı" % vaziyetimiz ba11lmr~~ SUretiyle tedavülden kaldı • mlf O/an t«JbirJeriD mÜsNt DeÜctJ/e • llatlp. muıw.&AJe e ÇOa zaruri e- unl LJ- LJ ... _,i d ...ı-ı • .. r 
lnhl etti i i da n arın uK &1tap _. n e neıı:AU ta- Jandı.ıı..... anlatan hatip munevver rılması mukarrerdir. rini ifade etmektedir. 

n ur r lmeı miitaleuın lep etti. •- ~ .• 1936 seneıindenberi tatbik etmek-
t-Jundu, devlet satın .ım.ıannda . dmrenin halk yıgınları ıle yakın te • Milli bankalarımızdaki mevduat ..,. i Bıslm "'1h ve dJdbl •zumu ese - mM•nın temin edilmesini istedi. Bil • te olduğumuz döviz bütçesi usuliyle, Bor,lıa miktarı 1934 de (202) milyon iken il• 
1Dtlbayaatı tevhit etmek Hlaumuna • rinde duran B. Türker '"Tlrk mille- 1uıaa orduya mensup iken tekaütlük senelik varidat ve sarfiyatı gelir men Dahili ve harici borrlarımızın 19J9 raaiyle 1935 de (213), 1936 da (242). 
fll'et etti. kanunların tarmrnlyle ve d mesut olarak qamala azmetmit- balarına ve hizmet nevilerine göre tc- • 
hnniJftle tatbik edilmesi lünmunu tir buna il ~ d" k 18alerioi pbi Mbeplerle ayrılmıı olan .w mem- ra Vekilleri Heyetince çerçevelen. mali yılına ait tabit karııllkları ta - 1937 de (298) milyonu bulmuı ve bu 
tlJledL Memurların harcırah mesele- bi~· ~ r" ıyere leketi yakından ~nıyan. bulÜJl mu· mekte olan döviz vaziyetimiz bu çer- mamen biitgeye konulmuıtur. Hasılı sene (311) milyonu geçmiıtir. Bir ta-
.... .._ etti, nrplerin tenzili hu • ı. ayyen J:rir ip bulunmıyan elemanlar çeve dahilinde tansim ve idare edil _ Sivar - Erzurum demiryolu İIJlllatına raftan milll tasarrufun ve servetin 
ı • =•H,. nkillnin 16slerini 1e- Ba7'J11 Naii,.'nin '-tnilerl ft81mlyle bu kalkınmalann ıerçek • mektedir. Bu sayede dövizle yapıla- sarf edilmek iizere çıkarılacalı tabvil- inkipfını, diler taraftan halkımızın 

-

'-'-1 -AAl&.: .. a -lattı nr • lqtkilebilecelini anlattı. • ler irin vermi-c oldu&unuz JO mlJvon kredi miieuelelerine olan itimadını 
~ vau ..... - ' B B TO ker'den Ba lan cak sarfiyatın gelir mıktarını geçme- • ... 6 ., 

.a ., aaele'~de milkellefe kolaylık · erç r IOIU'll yan Kalkınmanın belli batlı unsur n- . 1 d _ _. it" a _ _.
1
• 

0 
liralık salibiyetin ZO milyonu kulla - ıösteren bu rakamlar herhangi bir i· 

.. _.,. Nakiye Et ... n.. (Ernrum) e8a alda. _. __ biri . i Zl t kal t" . ra mesıne azam erecrı:ue ın rı:u y - aba ı·· .. . k kadar ... _ w ......_ ----.at-ini iıtedi. •- - un n raa ve • e ının P • A __ ,_ k" tım nı/mıı. önlmlzdeii ıene ir;in de 4.S z uzum ıostermıyece ..-. 
__,.. •-- B .. u1tçeyı· iç ar•r bir -r o•--L - ti ... '--'L.. --'--- gi si oldu ruz. n""" geçen sene ı maruza - llidi 

B ........ •Clfit Kansu'dan soma. .. uu ...- ·- MU"- ..... a aaaaanma ~ına rme • da d . et ettifim gibi dünya ıi • milyon liralık bir trallfll! dah eıni• r. 
B B..ı Olkbudak (Konya) .az aldı. sıflandıran hatip, nüfu1WDUZUD artı- tunu tayliyen reneral Karabeldr, kay lihl a ıpr .. d • m1 k t"mi- yonunua yapılıııoı mukarrer bulun. Son günlerdeki aiyaıi bldiseler do-

•
'cı ı••ll- nbmJıra dayanan ... n.eı p ilserinde tWuanla durdu, çocuk çocukluı için tehirde- pansiyonlar te· . anmaüd fyarııı ı~ıt~ ie me • e e. ıpet mustuı. layııiyle bazı küçük tasarruf erbabı· 
"is•, ____ .. ·- 1 . daha bü..G1. bir b - ..-..ı 1 bar k r . zın m a aa vesaı ın azamı nı• . blrlnhım yaptı, bOtçenln w hattan mese eaıne r-•• · lilf ıuıwuy e onu e et ı ve cemı .. kv" "kmil i i Borçlarımızdan bahsederken rerek nın bankalardakı mevduatlarını çek .. 

Gnrinde mütalealannı ao ledi. Bil - yet göstermemizin lüzumunu anlattı. hayata ahttınnak zaruretini izah et • vl e •kurad~~e. ta 1~~ v: 1 d h. ç ~ y~pı- dahili gerek harict borçlarımızdan bir mek teıebbiiıünde bulundukları ca" 
halla 1dlltüre temaı etti ve tihap dal- Kimsesiz çocuklar için bir yurd ta. ti. acal k ovızlsar ıya ı1~· a ıç hr .ııduı· . kıamı üzerinde yapmıı old~lumuz rülmüııe de bankalarımızın BUytlk 

lep etti d bll··"k d dl salgı oldu ret e açını maması uzumunu • • M l" · k b 1 iğ" k 1 · nal içindeki bir bataklık kında Na- · Köy e en r.. er n n .. "k d h k k tle tahvil veya tesviye muamelerine de ec ı11n a u ett ı an un ar mucı-
fıa Vekilinin allkutnı lıt i. Çok çocuklu ailelere daha geniş tunu 9Öyliyen hatip bu usuUln köy sat~n gu? .g~çtkaı çieb. a a ço t ulaverak müsaadenizle temu edeyim· bince mevduat kartılıkları baklanda 

bir yardım -nılma11nı istiyen B yan . i uL ı. c!t s ı ··b teyıt ettığını t ır a:arure o • . . 1 • d Hatip, cümhuriyetin d.una inkiıtaf ı -c • sııtemlnin •UUlını .. te · un gu re ka d d • . B it har" • de Kabul buyurdutunuz muhtelif ka • aldılt tertıp ve ihtıyat ar •y•ın e 
halinde olan mBtevuin bil si üzerin- Nakiye, 50 lira yardımın 30 liraya in - fabrikalarının temsi~ çabuk davra - d Y. e ecef~un. u ı:aııar __ L kıc~d nunlarda, 1933 türk borcu ile. .Aııado - bütün talepleri derhal ve tamamen ye-

dirilmesinin do...., .. olmadıJh-· aöyle i ~.- Miit bb" e övı.z sar ıyatımızın aD"41& pe cı • • rin . 1 ri . 
ü filkranla ve takdirle dur u. •·"" ..... • mlmuını tava ye eTir."'" ete 1

• v di ihti a tara haaredilmiı olmasına lu Demiryolu ve Haydarpap tahville- e retı~ e , e~n yenız n 

R .-nL 1-'..J- -~..ı-: di, diler memleketlerde oldutu cibl. m~ fttaııdql lara it aahaaınıın ra~e: d~viz vaziyetimizde ferahlık rinin dahili tahvllle~le mübadele - beyhude bir telif eserı olan bu te-
waır ·-· ..... ..,.,... • çok çocuklu annelere bir fazilet " teminini talep ett • .... maal f ed . ce ai için vermlı oldufunaz mesunlyete ıebbiislerin çok baa bir zamanda dur-

Btltp ma • yurdaeverllk halkası lcadedilmeılnl MOtebitler meselesi Gserinde-4~ b~lu~:!unu ese ~ı; cııııye • mllateniden bu tahvillerin mühim maaı°!' ve Tduatın teJuar !'l.!!1!1,. 
hljtltt• ~ . i "kam · .• t r Yatı mekteplerinin faaliyeti üze - talep etti. Çanakkalede milli m{ica e • ~-. . .. . 

1 
. d . • kal ;~i•tir B~k;;;;;. ·;,~--çl';~ hl . Maruzatımı bitirirken bütçelcrimi-

-•-:..ı. aenelenn ıti e nı gos e - . b . . • 1 . . k ki b"tl ledıgımız muıpet netıce crın te rı • :ır • • • 
1 

. d . . d 
•- ~ demokralil d ·cra rinde duran batıp, u ıçtımaı me1e e lede hizmet ctmıt hır ço es za ı e- d"i f mi rincisinin hemen yarm ve ikincisinin zın ana prenııp erın e ve tevzının e 
mlll .. ~.:.. .. ,_ adlte...:l - tberinde bütün arzularJnı anı.ttı ve rin .zorluk içinde olduğunu anlattı. cen el?e .e?ilmeıi,. ı:.::. ~: tan teC: % 80 niıbetindeki inamı türk hamil • bllytlk bir haauiyet giSlteren ve çok :.. ~ ;;u;--oklu&- e8yli· um11a t ~ pak mıeouu e..rln· General Dsun Karabekir, Ankara- denlerımızın ve bil ~I ~ bekır leri eline geçmiı bulunmaktadır bymetli yardımlarını esirgemiyen 
v- B. ._...... .... (Jlani• .1_,aı Lı •• de eli~ h1111ılyet 'ft aWra- da halkın ltlerlfti takip için bir büro rübele? .ya~ı~~- odlank" rldanganı. "ba Umumi harbin son senesinde ~ıka _ bütçe encümenine huzurunuzda te • ., ... ....., ldee ı ---- .._. aa _, ~- lll-'-ı ı-.-.aı lLo. biT midenının onilmuz e ı yı ıtı • Lt..ı•- tın • .ı if b"l" · .. ___ ,..,. VekiHdda malt ba- 1UWı ''"™ _.- tece - ..--.. kurulmuını talep ett a~en IODra i lmd"k" darl ~ rılan 18 milyon liralıia yabn dahili te--- e er• vu e ı ınm. 

-- ahllk mUcadeleai lllzumu Uzerinde ren faali~ete geçmes 1 1 ı ~· iltikru tahvillerine fıtanbul billdl • lnıadu büat wrirbn biA emniyet General IC4.m IC,,,..,,..,,in k · ·ıa1 u gün geçtıkçe tıdil ve tahfif etmea~e • Kabule layık eaer 
fenh 'ftl'd ~ mhmeti .asl • durdu. Kokain alkol, umar ı~tı ar e k U i la it 

1 
aöyllyebilirim. metince adenemiyen müterakim tablt 

w uaclu da llJI 11 en mlcadele edilmetti saruretini balı et- ço m eu r ~ :mi~in icabı olarak karfılıkları da temin edilmek IUJ'etiy- Arlıtul.,Zıa, ana ltatlannı 
:ı:-:~ _.... va- Bayan Kakiye'den IOllra .... erat ti. Aile bailanmn kuvetlendirilmeai: sa:V::. ":t~uk borçlarını yüzde le ~ta.zam bir tediye ve itfa uauliine ftıMil oe arutmefe salqtıjun 

Bati ı.._ .. ._ &...lJanmil w .... ......._ KAnm Xarabekir (lataba!) lk aldı ucuz kumq. halkın hn9 teblikeain •• n. mal~ ad· .. --ı e ... ı ilserinde tabi tutulduiu yilbek meclilin ma14- L.. LHA,.• ile ais luıllrunua oe 
P. •....- ..- ~ -...... a dedi ld: den kurtanlma çareleri, mestur tah • r... ~- mudur. Geçen mayıı pynine bür bu 1111 ""'"~ 

..ttllM W Datl:pc:a ı&w tekil al- •- Ctmharl,n btddbDetlmlda JN. ıiat, yabancı mUtehuıslara verilen yapılmakta oldupnu ıeçen sene. ar- tahvillerin (9.700.000) llrahla yaJon türle ocdclmna yapdmaı ıliifii· 
_. ..... lpnt ederek. -fllll' at- rulahdabed .W- iDltftum bir maq1-r, baremi• lcret arasında ~ - zl enmitmit

1 
o!!u~ ::=e:eı~~,;!~= miktarı itfa edllmlttf. nil• H l1ÖlleıliJen ltqtlalı if-

tıllp aridatm da arttınllm tekli Da- ........ ile -a...t w - .. • bJ. dUl veklletler aruuıda mb bir itbir· e s 
dw -carııdtet bMl1 uıuma ~ fJe koı-. .:;-.....-tlkra· lili: halk hizmetlerini her noktada mal ihracı ıuretiyle ödenmesine~ Erpni ttılaollleri ler. JiiJr-lı lae1efinmn irfQf-
..,.._ Tllllllab ... ,. ayam bırak, u Jtyaktır.. kontrol cfbi baaualar berinde duran lanılmıtbr. Harici borçlarımı• çın (l.J00.000) liral•l• yakın 'bdlyeal l- llll'Ulll ~ftı olılafuna 
.._.. llD rt ~ ....... tlleVlimi Beki .tnlr llltçeledyle bqlD1dl fikirlerini balı ederek tavaiyelerde umumi bir e ... olarak kabul ettiii • çin ı•ç•n •• lıabul buyurdafuıırıs H ..,.u,ı 6ii"elerin rnüpef 
• &f uı ollaı....... ' 1 lnbailla bl•leri .....,... eden hatip. ilan :ı Utip 16alerini hiildlmete te- miz bu ademe tarzı, ahiren Anadolu bir kanuna ma.telliden, Erıani tahvil· nede. oe llıthiJıatı ,ine Biiyiilı 
...,,..... wrmek itia .......,_ u&ra • tememıllerde 1"ıJnnıup lpnt ede- tek::'e bitirA ~:mi~:~ı:;e -=~:ı:-0~=;~~ /erinin aynı evAlını bals olmak IJsere •eolWn 6'i7iJı lıaoefinılen 
dip.,.... 111aila PbP B Tür. nlE evtll nrsiler lurlD4e durdu. B. Gol:• P.Win miiıalealan hamillerine tepil edllmittlr. ~S f alsli v• ikramiyeli yeni talıriller ılof4afana aamimi mrette İ· 
ldJe'... 41nlet ldllnliafD tutacap haJktUl allDID ,.... urfmda ua- ..., çı.tarılmq ve 0..nnde ttllliye lnıpomı ,...,... Wr arlıatl"fUU nlati1-
b...,,_üeda -~ ~ ..... mi dikkat ft hallUlyet ltlnmunu te- Bundan sonra B. Galip Pelrei (To- D r· t kalmıyan edl talwilı.H• bııalarla mi- ı., 6a 61ifge rnüsalıerai nra-
Jabma ~Wne 16re .,mamHı beris ettirdi. kat) söz aldı. Milli müdafaaya ayrıl- IJ ICGre badele.! tamaınM n,ılmlftır. Bıı..,. muitı ıltı 7iM l~i ılirelıfil· 
IAam ..... llnl lab etti. Tapa '" kadutro tlaerlnde buı mıı olan paranın çok yerinde olduiu- f vasi retle 1111 dablll lı.dkr• Wwllletl lerinizin • aini • 

Telrdt rnl]mı .... 1-.. tema cıurl teııJbirler alınmuını bu itlerin Geçen seneye kadar ütl yet- de ortadan blbrü ~~cim• aar.enmem mın-
edea hatip. lıılr ltd-1 be,.ı içinde klldbıden ıtWıı için prt ...._ ha. nu tayledi. Köy blkınmau ve top- te bulunan harici ticmretimls 1938 bııriyet wmıımı.. terMmlftlr. (Al· net 'al'lfGlanmltı dilerlıen talı
blJle bir llalln .al t..tr ,_..cap dp. ba ar.a memurların bnkterleri- rak meeeleleri lçiıi daha çok rara ay- yılında ufü bir fark u, puif ftll • bfl•J. ,,,,. etlilen bütrenin lıııı6alii-
m lab etti " t.attla imldDlerdan ia kim ,ıuna olaun it lahlplerine nlmaaı llsumunu müclafu etti. Kar- yete geçmlı bulumnatmdlr. Pilhald· Borçı.r. .ıt ........_., 4oaanma .,_ ltbilı 6ir .-r olılafanıı 
ti,_ Milerü ba halin talftJe edil .,_ dencede mumne1e etmelerine, tuiyeciH1de mlcadele talebinde ba- ka ticaret muvuenemis, 1936 da ~r-~-:a ~-~ ::!.~..: .:~~ifime(" ı '· 
lllllllDI'" ......s.letin temitıliM istedi. ..ıı,. ~ı.rl ile tapa daireleri ua- tundu. Yeniden bir nlfuı yazımı Is- 1dla 11- 1917 de 7 - •--s ... .._.._ __ ·-- ---·- ftl' 

llemurlarm _,.,... .,._ meslek •14111 .aı...,..ıatm pderllmealne (2S.200.000) ur Afo&., mu baan llyilllli 1MıMnn6 bir Ud lıı,ı ) 
lednde bhml•n n VMbıt emrine. lpret fttL tedi " bunun için teıkllibn ıenifle- (23.600.000) kU.ur lira ihracat fula· .a.ıe nlha1ft nnceli& ar • 
alw bldlteleri tlaeriode Refik Daireleria ~ allkalı tilmeai ıtıaumuau anlatu. aiyle kapanmıf iken 1ua yWnda bu lllllp don•.._ CllDlyetl ...ıuulma Jhllye Vekilimizden aonra bir· 
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H i K A y E 
... 

On beş sene sonra 

'l'C\tf"k rıa g 1 
• Kemal, yazı masasının başı· 

'Vcrc:Ç:ış, bütün mevcudiyetini itine 
ltcınc c. Çalışıyordu. Ertesi günü mah· 
daf:ı~'1 vardı. Dava çok mühimdi. Mü· 

-sını .. . k •urctt Uzerıne aldığı adamı mutla 
va.11ı ~ beraat ettirmek istiyordu. Za· 
hapi~~ct bir iftiraya kurban giderek 
kurt~ köşelerine düşmüştü. Onu 
?naJt nı k, hakikati meydana çıkar • 
Ayni eaıck ve insanlik vazifesi idi. 
ile tak2.llınanda, muhitte geniş bir alika 
Yetıe ıp ~dilen bu davayı muvaffaki • 
ve iı/etıcelendirmek, kendi şöhreti 
lanı ;kbali için de bulunmaz bir rek· 

l' 0 acaktı. 
lll.ıt ev:ik Kemal, günlerdenberi çalış· 
en k nı~yet müdafaasına esaı olacak 
zırJ Uvelı delilleri bir not halinde ha· 
.. ~ ~ lznıştı. Şimdi, mahkemede okuya· 
""gı ··a 

0 
mu afaanamesini yazıyordu. 

Çok d~: kapı.sı açıldı. içeriye genç ve 
""'- ~uzel hır kadın girdi. Tevfik Ke· 
1 ı n v.:ı ~.:ı r rial . h" b" • ıarkında olma m13tı kı; ıç ır şeyın 
h ı . Genç kaaın ya.z'l tını.· 
-~nınya k . f"f nına ya Iaştı. Ayağıyle ha· 
dl çe yere vurdu. Tevfik başını kal • 
•rdı. Karşısında karısını gördü. Hay· 

retten gözleri büyüdü. Nuran, sokağa 
Çıkmak u·· e · · · b" · · d" z re gıyınmış ır vazıyette ı-

g~· Akşamın bu saatinden sonra nereye 
ıdecekti? Tevfik, sükfinetle sordu: 

- Bir yere davetli miyiz Nuran? 

d""Genç kadın, istihfafla kocasını süz-
u. Sonra, kati bir ifade ile maksadını 

anlattı: 

ad-:. »iç bi~ yere davetli değiliz. Sana 
y Yo demege geldim. Ben, artık gidi· 

Otum. Bir daha geri dönmemek üze· 
re gidiyorum. 

naT~vfik Kemal, şaşırdı . Bir saniye 
sı hareket edeceğini ne cevap ve • 

receğ" · • • ,_ ını tayın edemedi. Tabakasını çı· 
"atıp b" . ır sıgara yaktı. Heyecandan 
Parrnakla t " · · ka rı ıtrıyordu. O, çoktanberı 
d " rıaının halinde bir değiıiklik hi11e· 

'Yordu. Boğuk bir sesle: 

; Anlıyamadım Nuran, dedi. 

Çerçenç 1ka?ın, san kıvırcık saçlarının 
ti seve edıği güzel başını birden dik· 

. ert ve ad t ba . rarladı: e a ğıran bır sesle tek· 

an;-;d!v~:? seni terkediyoruml Şimdi 
Tevfik Ke 1 ri altınd b" nıa •.bu ani darbenin teıi· 

ğunu zan: ır:an ıçin kalbinin durdu • 
ğa kalktı ~~~'·~Yavaı hareketlerle aya
ret ed k. ukunetini toplamağa gay • 

ere sordu: 
-Ya ğ 

0 
çocu unu ne yapacaksın? 

: nu_ da bırakıyorum. 
ğini S~nı~ bu derece zalim olabilece· 

Ad atıyen tasavvur edemezdim. 
nan hen·· "k" 

dı. Babada:z? ı yaşını bile doldurma· 
bir çağdadır zıy~de .anaya muhtaç olan 
nin b" · Cığerınden kopan ve se· 

ır parçan ol 
nsıl terked b"t• an yavrunu kıymadan 

e ı ıyorsun? 
Nuraıı, asabi 1 

mirdi G~ .. 1 • Yd~.t e dudaklarını ke • 
. - . erı onrn"" 

b~tmiş gibiydi: uı. §ufirunu kay • 

- İstemiyorum, JY 
na ait olan ·. ıye haykırdı. Sa-
ıey görmek ~e se~ı hatırlatan hiç bir 

ıstemıyorum 
Tevfik Kemal ~ k. 

to lad · ' sogu kanlılığını 
p ı. Sıtem dolu bir sesle ~öyledi: 
- Nuran sana . 

d ' ne yaptım ı? Ben· 
en bu derece f · • ne ret edıyorsun? Se • 

nın refahını temin etmek b""t"" 
larını • . • u un arzu-

1 yerıne getırmek için durmadan 
~~ ıştım. İstirahatimi, zevkimi feda et· 

dım. Ha.vatta bir tek emelim vardı. O 
a · senı b. · "k . ' • ve ırıcı yavrumuzu mesut 

gdonnektı. Daha benden ne bekliyot' • 
un? 

Genç kadın gözlerini kıstı. Nefretle 
baktı. Sonra kısık bir kahkaha attı: 
. - Ne :e~akar adammıııın !... Beni 
ıhmal ettığıni, kafi derecede alikadar 
01?1adığı_nı hlla düşünmüyorsun değil 
ını? Benım gençliğimi, kadınlıiımı hi-

Ya.zan: F. Zahir Törümküney 

çe saydın. Sabahtan akşama kadar be· 
ni yalnız bıraktığın yetişmiyormuş 
gibi geceleri de dosyalarına kapandın. 
Uk zamanlar, senin bu hareketlerine 
sinirleniyordum. Yavaş, yavaş alıştım. 
Nihayet senden nefret etmeğe başla • 
dım. İşte tam bu sırada Orhan karşıma 
çıktı. Sen, beni işlerine feda ediyor • 
dun. Orhan ise, dünyada her şeyin be· 
nim yanımda ehemiyetini kaybettiği -
ni söylüyordu. Kabil olsa, yirmi dört 
aaat zarfında bir dakika bile yanım • 
dan ayrılmıyacaktı. Fakat, senin mev· 
cudiyetin aşkımıza, saadetimize engel 
oluyordu. Karar verdik. Tamamiyle 
biribirimizin olacağız. Kuracağımız 
yuvada, bize maziyi hatırlatacak bir 
gölgenin bulunmasını arzu etmedi -
ğimiz için Adnan'ı da sana bırakmağı 
muvafık gördük. Hem bu suretle sen 
de büsbütün yalnız kalmamış olacak· 
ıın. 

, Tevfik Kemal'in, gözünde üç sene -
lık muıterek bayatları, nışanııfıK gun-
leri bir sinema şeridi gibi canlandı. 

Bir zamanlar, kendisine çılgınca aş • 
kından bahseden, sakin ve sokulgan 
kadının günün birinde karşısına bu şe· 
kilde çıkacağını kim tahmin ederdi? 
. Nuran'ın, kararından dönmiyeceği 
aşikardı. Bunu sezen Tevfik Kemal 
daha fazla münakaşaya lüzum görme • 
di. Gözlerini, genç kadının gözlerine 
dikti. Çok sakin bir tavırla söyledi: 

- Hayatını ve istikbalini alakadar 
eden bu mühim kararı verirken, iyice 
düşündüğünü tahmin ederim. Fakat, 
bir gün gelip bu yaptığına pişman o -
lacağına emin ol. Bugün vazife ve me· 
suliyetlerini senin uğruna feda eden 
sevgilinin, ayni fedakarlığı bir iki se
ne sonra bir başka kadına yaptnıyaca
ğını kim temin eder? O zaman, senin 
halin ne olacak? Çıkıp gittiğin bu ka
pı, arkandan senin için bir daha açıl
mamak üzere kapanacaktır. Henüz ha· 
yat hakkında en basit bir fikri olma · 
dan terkettiğin yavrun, seni kıyamete 
kadar tanımıyacaktır. Dünyada ne bü
yük şeyleri kaybettiğini anladığın 

gün, iş işten geçmiı olacaktır. Haydi, 
yolun açık olsun. 

Nuran, kocasının elini son bir defa 
sıkmadan gitti. 

Tevfik Kemal, bir müddet olduğu 

yerde dondu kaldı. Boğazına bir şey -
ler tıkanıyordu. Gözlerine yaşlar hü • 
cum ediyordu. Kendini daha fazla tu
tamadı. Yazı masasının üstüne kapan
dı. Hıçkırarak ağlıyordu. ,.. *. 

Bahçenin sık ağaçları altında, geniş 
bir hasır koltuğa gömülmüı bir adam 
kitap okuyordu. Saçları şakaklarına 
doğru ağarmağa baılamış, şık ve olgun 
bir erkekti bu. 

Ayak sesi işitti. Başını kaldırıp et· 
rafına bakındı. Sık ağaçların arasın • 
dan sarı kıvırcık saçlı, çok güzel gi • 
yinmiş bir kadın göründü. Ağır adım· 
tarla kendisine doğru yaklaşıyordu. 
Erkek ayağa kalktı. Kadını nezaketle 
ıelamıaaı. Birden ku:ardı. Başına ha • 
fif bir dönme geldi. Istırapla inledi: 

".__Nuran!.. Burada ne arıyorsun? 
Kadın, cevap vermedi. Erkeğin ya • 

nındaki boş koltuklardan birine otur • 
du. Tevfik Kemal hayretle kadını tet· 
kik ediyordu. On beş sene geçmişti a
radan. Yıllar, Nuran'ın güzelliği üze· 
rinde hemen hiç bir iz bırakmadan a
kıp gitmişti. 
Kadın, sanki his bir şey olmamış gi· 

bl gülilmsiyerek yüzüne bakıyordu. 
Erkek sualini tekrarladı: 

- Buraya niçin geldin Nuran? 
Kadın, ahenkli ve tabii bir sesle ce

•ap verdi: 
- Evime döndüm Tevfik. 
Bir 1m1ıye sustu. Sonra yalvaran bir 

ULUS 

r-ANDAÇ ! 
NÖBETÇi ECZANELER 

Pazar 
Pazartesi 
Sah 
Çarşamba 
Pe~embc 
Cuma 
Cumartesi 

Ankara Eczanesi 
Yeni ve Cebeci Eczaneleri 
Halk ve Sakarya ,, 
Eıto ve Çankaya ,, 
Sebat ve Yeni şehir ,. 
İstanbul Eczanesi 
Merkez Eczanesi 

ACELE iMDAT 
Bir yaralanma, bir kaza, fevkali.de bir has· 

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

LÜZUMLU TELEFON NUMARALARI 

Yangın ihbarı: (1521). -Telefon müraca
at: Şehir: (1023 • 1024). - Şehirler ara· 
11: (2341 • 2342). -: lilektrik ve Hava • 
&azı anza memurlugu: (1846). - Mesa
jeri Şehir Anbarı: (3705), 

TAKSİ TELEFON NUMARALARI: 

Zincirli cami civarı: (26-45-1050-1196) 
Saınanpazarı civarı : (2806 - 3259). 
Yenişehir, Havuzbaıı Bizim Taksi : 
(3848). 
Çankm Caddesi Ulus Taksisi: (1291). 
İstanbul Taksisi: (3997). 
Devlet Demiryolları Gar İstihbarat ve 
Müracaat Memurluiu: (1788). 
Işık Tabi İnönü Caddesi (339-4-). 

Otobüslerin ilk ve son seferleri 
Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K . dere"den Ulus M. na 7.15 23.20 
Ulus M. dan Çankaya'ya 7 25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 
Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmenden Ulus M. na 7.00 20.30 
Ulus M. dan Keçiören"e 6.00 21.00 
Keçjciren'den Ulus M . na 6.30 21.30 
Ulus M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.30 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeciden Ulus M. na 7.00 23.00 
Cebeciden A. Fabrikalara 7.00 -.
As. fabrikalard'an Cebeciye -.- 17.00 
Yeniljehirden Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yenİ$ehire 7.10 23.00 
S. pazarından Akköprüye 6.15 7.00 
Akköprüden S. pazarına 7.30 9.45 
Bahçeli evlerden Ulus M. na 7.45 -.
Ulus M. dan Bahçeli evlere -.- 20.00 

§ Ulus meydaniyle İstasyon arasında her 
beı dakikade bir ıefer oJup tren za • 
manları seferler daha sıktır. 

§ Ulus meydaniyle Yeniıehir, Bakanlık· 
Jar. Cebeci, Samanpazarı arasında aaat 
8 den 20 ye kadar vasati her be$ daki • 
kada; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her on beş, yirmi ve otuz dakika· 
da bir muntazam seferler vardır. 

§ Akşamları Uluı Meydanından saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus mey. 
danına dönüşleri sinemaların daiılıı sa
atine tlbidirler. 

Posta aaatleri 

Teahhütlü saat (18) e kadardır • 
Posta 11at (19) a kadar İstanbul cihetine 
mektup kabul eder. 

Tren saatleri 
;.1..1.•,~• .va. -..'~ , l-l•w- • a\sa.h • R.20 . 

her akp.m: 19.15 ve 
19.SO de. (Pazarte· 
si, Parıembe, Cu • 
martni, TOROS 
SÜRAT}. 

Sa.maun hattı : Her siln 9.35 (Kay· 
seri, Sivas, Amasya 
bu hat üzerindedir) 

Diyarbakır hattı : Her ıün : 9.35 
Zonguldak hattı : Hergün : 17.08 

TAYYARE SAA TLERI 
Saat Dakika 

lzmirden - Ankarayı 9 10 
Adanadan - Ankaraya 9 30 
İstanbuldan - Anka raya 9 30 

Ankaradan - İzmire ıs 05 
Ankarauan - Adanaya 14 45 
Ankaradan - lstanbula 16 00 

ifade ile devam etti: 
- Bilmem, beni affedebilecek mi • 

sin? On beş senedir çok 11tırap çek· 
tim. Gururumu ayaklar altına alıp, bu· 
raya dönmemek için kendimle çok 
mücadele ettim. Daha fazla dayana • 
madım. Seni özledim. Yavrumun has· 
retiyle kıvrandım. Bu çektiklerim ka· 
bahatimin kafi cezasıdır sanırım. Ku
surumu gençliğime, tecrübesizliğime 
bağışla Tevfik. 

Erkek, sessizce kadının karşısına o
turdu. Beyninde biribirine aykırı yüz 
Ierce fikir boğuşuyordu. 
Nuran'ın sesi tekrar duyuldu: 
- Adnan nerede? 
Tevfik, bir makine gibi cansız cevap 

verdi: 
- İçeride ders çalışıyor. İmtihan -

lara hazırlanıyor. 
Nuran, yalvardı: 
- Ne olur? Çağır buraya. Yavrumu 

bağnma basayım. . 
Erkek, başını çevirdi. Yüzünün sol

duğunu, dizlerinin titrediğini hisse -
diyordu. Boğuk bir sesle köşke doğru 
seslendi: 

- Adnan!.. Adnan! ... Oğlum biraz 
buraya gel!.. 

Bir kaç dakika sonra on yedi, on se· 
kiz yaşlarında güzel bir delikanlı kar· 
şılarına çıktı. Ayağında beyaz bir pan· 
talon sırtında kısa kollu, açık spor ya· 
kalı bir gömlek vardı. 
Babasının yanında yabancı bir ka • 

dın görünce durakladı. Tevfik Kemal, 
oğluna eliyle yaklaşmasını işaret etti. 

Nuran, ayağa kalkmıı heyecandan 
kesik, kesik soluyarak delikanlıya ba • 
kıyordu. 

Tevfik Kemal'in, gözleri doldu. A -
yağa kalkıp oğluna yaklaştı. Elini o
muzuna dokundurarak: 

- Haydi, annenin elini öp, dedi. 
Nuran, bir çılgın gibi delikanlının 

ilzerine atıldı. Kollariyle boynuna sa· 
rılarak: 

- Yavrum t. .. Adnan'cığım, diye in· 

Zonguldak'ta yeni İHi evleri 
--,-

Kömür havzasında 

yeni bir mahalle 
kuruldu 

Zonguldak, (Hususi) - Kozlu'da 
yeni kurulan Kömüriş mahallesinin a
çılma töreni geçen gün yapıldı. Da -
vetlilere yeni evler gezdirildi ve bir 
çay ziyafeti vrildi. 
"Kömüriş" şirketi, yeni inşaatına 

1935 yılında başlamı§tır. İlk kısım O· 

tarak Kozlu merkez bürosu ile "lhsa • 
niye" ocağında 100 yataklı 2 işçi pav -
yonu vücuda getirilmiştir. Bu defa da, 
yeni mahalle inşaatının ilk kısmı biti· 
rilmiştir. 

Bu mahalledeki binalar (A, B, C, 
D, E, F) gibi muhtelif tipler üzerine· 
dir. Bunlardan ilk 4 tip, mühendislere 
ve memurlara ve diğer tip işçi aileleri· 
ne tahsis edilmiştir. 

Bu evlere yerleştirilmekte olan mü
hendis ve memur ailesi 22 ve işçi aile
si (40) dır. 

Mühendis ve meur evleri (5, 4, 3) 
ve işçi evleri de (1 ve 2) odalıdır. Mü
hendis ve memur evlerinde sıcak ve so
ğuk su, kalörifer ve sıhi tesisat ve iJçi 
evlerinde de sıcak ve soğuk sulu dut 
tertibatı vardır. İlk inşaat ile beraber 
yapılmış olan kanalizasyon, su ve elek
trik tesisatında, mahallenin ileride ge· 
nişlemesi göz önünde tutulmuştur. 

Bu mahalleden başka "İncir Har • 
manı" mevkiinde de 100 er yataklı 2 
bekar işçi pavyonu ile duş ve lokanta 
binası yapılmaktadır, bu inşaat da bir 
aya kadar bitmiş olacaktır. "İhsaniye" 
ocağında yeniden yapılan 100 er yatak· 
1ı 3 bekar işçi pavyonuna işçiler yer • 
leştirilmiştir. Okul, çocuk bahçesi, dis
panser ve saire gibi kültürel ve sosyal 
modern tesisatı da ihtiva etmekte o
lan bu inşaata her yıl program çerçe· 
vesinde devam edilmektedir. 

İzmir' de 
atletizm bayramı 

İzmir, 22 a.a. - Bu sabah Alsancak 
stadyomunda İzmir erkek lisesi dör -
düncü atletizm bayramı binlerce halk 
huzurunda yapılmıştır. :Mor ve sarı o· 
larak ayrılan takımlardan sarılar 69 a 
karşı 82 puvanla morlara galebe çal • 
mış ve muvaffak olan gençlere madal· 
ye er veiilmiştir. 

' . 

Demirspor 

atletleri Edirne' de 
Edirne, 22 a.a. - lstanbulda bulu • 

nan Ankara Demirspôr atletlerinden 

altı atlet bugün Edirneye gelerek Şe -

hir stadında çok kalabalık bir seyirci 
kütlesi huzurunda Edirne atletleriy
le karşılaşmışlardır. Musabakalar çok 
heyecanlı olmuş ve bütün musabaka -
larda Ankara birinciliği ve Edirne at
let ve takımları ikinciliği kazanmış • 
]ardır. 

Et nakliyah Belediyelerce 
yapllacak 

Dahiliye Vekaleti, et nakliyatının 
Belediyeler tarafından yapılması hak· 
kında bir kanun projesi hazırlamış • 
tır. Proje ile etlerin fenni vasıtalarla 
taşınması ve nakliyatın daha ucuza 
mal edilmesi temin edilmiş olacaktır. 

ledi. 
Adnan, sert bir hareketle boynuna 

dolanan kolları çözdü. Bir adım geri
ledi. Gözlerinde nefretin kıvılcımları 
yandı: 

- fictna elinizi sürmeyin! latemiyo· 
rum ! Diye haykırdı. 

Kadın, Tevfik Kemal'e dönerek ıi • 
tem etti: 

- Demek her şeyi anlattın ha? 
Adnan atıldı: 

- Hayır 1 Babam bana kati yen ma· 
ziden ve aranızda geçen hadiselerden 
bahsetmedi. Fakat, ben aklımın erdiği 
ilk günden itibaren annemi, onun ıef
katli kucağını aradım. Nihayet, günün 
birinde hizmetçilerden öğrenecekleri -
mi öğrendim. Anneli çocuklara karşı 
kalbimde bir gıpta hissi uyandığı za· 
man, beni ana sevgisinden mahrum bı· 
rakan kadına karşı da en derin kini 
duydum. 

Tevfik Kemal, oğluna ileri gittiğini 
hatırlatmak için seslendi: 

-Adnan! ... 

- Hayır baba! Evini, kocasını terk 
eden bir kadın belki affedilebilir. Fa· 
kat, çocuğunu p.hsi zevk ve heveıleri· 
ne kurban eden bir ana asla. 

Nuran, hıçkırıklarını bastırmak için 
küçük mendiliyle ağzını kapadı. Peri· 
§Bn adımlarla uzaklaştı. Ağaçların a
rasında kayboldu. 
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Umumi Heyet toplanhsı 

Ankara Barosu Reiıliiinden: 

Baro umumi heyetinin fevkallde içtima günü olarak tayin edilen 18 ma· 
yıa 939 pel"fembe &ünü aut 14 de te ıekklil nisabı hasıl olamadığından i· 

kinci içtima evelce teabit ve teblii olunan 27 mayıs 939 cumartesi günü ıia· 
at 9.30 da Adliye sarayında Baro odaaında yapılacaktır. 

Baromuzda kayıtlı arkadaşlarınmezkur gün ve saatte içtimada hazır 
bulunmaları rica olunur. Baro Reisi 

Devlet Orman İş. 

Satılık köknar tomruğu 
Devlet Orman lıletmesi Kara· 

bük Revir Amirliiinden: 

1 - Karabükte iıtasyonda Revir Ö· 
nünde istifte mevcut "737" adet mu· 
adili "608" metre mikap "496" desi 
metre mikap köknar tomruğu açık ar
tırma ile satılacaktır. 

2 - Tomrukların ayrıca bat kesme 
payları mevcut ve kabukları· soyul • 
muş olup hacim kabuksuz orta kutuı 
üzerinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait aatış şartname· 
si Ankarada Orman umum müdürlü· 
ğünde ve orman başmühendis muavin 
liğinde, İstanbulda Orman baJmühen
dis muavinliğinde ve Karabükte dev -
let orman işletmesi Revir amirliğinde 
görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bede· 
1i "11" lira "60" kuruıtur. 

5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat 
pey akçesiyle 29. S. 939 günü saat 11 
de Karabükteki Revir merkezine mü . 
racaatları. (3296/1794) 11790 

Hava Kurumu 

Muhtelif malzeme ihalesi tehiri 
Türkkuıu Genel Direktörlüğün · 

den: 

17. 5. 1939 da kapalı zarf uıuliyle 
eksiltmeye konulmuş olan 10500 L. 
muhammen bedelli muhtelif malzeme 
nin ihalesi, iıtekli çıkmadğından, 26. 
5. 1939 cuma günü aaat 15.30 a hıra . 
kılmııtır. Diğer tartlar evelki &ibidir. 

Fazla bilgi veya şartname almak is
teyenlerin Türkkuıu utın alma amir
liğine müracaatları ilin olunur. 

1806 

Tesviyeci takımları ve 

ölçü aletleri ahnacak 

1841 H. Özbudun 

, li tesviyeci takımlariyle ölçU aletleri· 
nin eksiltmesi, verilen fiyatlar layık 
hadde bulunmadığından, 26. 5. 1939 
cuma günü saat ıs e bırakılmı~tır. İs-
teyenlere şartnamesi ve diğer malQ • 
mat Türkkuşu satın alma amirliğin • 
den verilir. 1807 

Zayiler 

Zayi - İstanbul Kadıköy nüfus i· 
daresinden 13-5-933 tarihinde aldığım 
nüfus tezkeremi kaybettim. Yen isini 
alacağımdan eskisinin hükmü olma -
dığı ilan olunur. 

Ankara Doğanbey mahallesi taş dö
ıeme sokak No: 48-50 Karabet Pınti 

1829 

Zayi - Ankara belediyesinden al
dığun 11 No. lu tercübe plakası zayi 
olmuştur. Yenisini çıkartacağımız -
dan eskisinin hiç bir hükmü kalmadı· 
ğı ilan olunur. 

Otomobil Ticareti T. A. Ş. 
Ulus meydanı Koçak Hanı 

1831 

Zayi - Ankara belediyesinden al

dığım 1018 numaralı tek atlı araba· 
mın plakasını kaybettim. Yenisini a
lacağımdan eskisinin hükmü olmadı
ğı ilan olunur. 

Ankara Altındağ mahallesi 681 No. 
lu hanede Murat Taşezen 1832 

Zayi - Ankara Belediyesinden al
dığım 11 numaralı şoför vesikamı kay 
bettim yenisini çıkartacağımdan eski
sinin hükmü yoktur. 

1220 No. oto şoförü 
1835 İsmail İnal 

Zayi - 926 yılında Ankara mınta -
ka Ziraat mektebinden aldığım şaha -
detname kaybolmuştur. Yenisini çı· 

kartacağımdan eskisinin hükmü yok· 
tur. 

1837 
Selim oğlu Emin 

Maıdin 321 

.1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. -- -- --Türkkuıu Genel Direktörlüfün· : ARTİST AŞKI E 
den: : : 

:ıvonne Printemps - Pierre Fresnay; 
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dilmiı olan 2700 L. muhammen bedel· '=;11111111111111111111111111111111111111;:' 



-10- U L U S 23 . 5 • t 939 _...... 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Milli Müdafaa B. 

128 ton Benzol ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - İhalesi tehir edilen 128 ton 

benzol evsafı tadil edilerek yeniden 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş -
tur. 

Muhammen bedeli kırk bin dokuz 
yiız altmış lira olup ilk teminat mik • 
tarı 3072 liradır. 

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

3 - Şartnamesi 2 lira 5 kuruş mu
kabilinde alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3. ci 
maddelerinde yazılı vcsaikle birlikte 
ilk teminat ve teklif mektuplarını i · 
hale saatinden bir saat eveline kadar 
komisyona vermeleri. ( 1738) 11755 

7.500 adet yün 

battaniye alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Yerli fabrikalar mamulatından 

ve beher adedine 14.93 on dört lira 
doksan üç kuruş fiyat tahmin edilen 
1500 yedi bin beşyüz adet yün batta· 
niye kapalı zarf usuliyle satın alına -
caktır. 

2 - Eksiltme 1. Haziran 939 per • 
ıembe günü saat 11 de Ankarada M. 
M. V. satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 6850 lira olup şart
namesi 560 kuruşa komisyondan alı • 
nır. 

4 - Eksiltmeye 
teminat ve 2490 sa 
3. maddelerinde y 
meşğul tüccardan 
olduklarına dair v 

girecekler kanuni 
lı kanunun 2 ve 
ıh ve bu işlerle 
ya fabrika sahibi 
ikle birlikte tek-

lif mektuplarını ksiltme saatinden 
behemhal bir saat eveline kadar Anka 
rada M.M. V. satır lma Ko. na ver • 
meleri. (1753) 11770 

5000 kilo idrolil pamuk ahnacak 
M. M. Vekalet Satsa Alma Ko

misyonundan : 
ı - Yerli fabrik l r mamulatından 

5000 beşbin kilo İd ofil pamuk kapalı 
zarf usuliyle satın 1 nacaktır. Eksilt· 
me 30 mayıs 939 sa ı günü saat 11 de 
Ankarada M.M.V. sat ınalma Ko.da ya 
pılacaktır. 

2 - İlk teminat ,5 lira o!up tart 
namesi her gün öğl den sonra M. M. 
MV. satın alma Ko. da gön.Hür. 

3 - Eksiltmeye ı eceklerin kanu
ni teminat ve 2490 yılı kanunun 2 
ve 3. cü maddelerin yazılı belgele
Jerle bu i§lerle meş u tüccardan ol
duklarına dair vesai e birlikte teklif 
mektuplarını eksiltm saatinden be -
hemhal bir saat evelı kadar Ankara 
da M. M. V. satın alma Ko. na verme· 
leri. 

4 - Beher kilosur a tahmin edilen 
fiyatı 150 kuruştur. (1754) 11771 

3000 kilo arap s bunu ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

miayonundan : 
1 - Beher kilosu a tahmin edilen 

fiyatı 55 elli beş ku olan ve yerli 
malı olmak üzere 30 O üç bin kilo a
rapsabunu açık eksil e suretiyle 30 
Mayıs 939 sah günü saat 10 da Anka· 
rada M. M.V. satına a komisyonun
da satın alınacaktır. 

2 - İlk teminat 12 lira olup şart· 
namesi her gün öğle n sonra M. M. 
V. satın alma Ko. d bedelsiz olarak 
görülür. 

3 - Eksiltmeye ecekler kanuni 
teminat ve bu gibi erle meşğul bu
lunduklarına dair v katarla birlikte 
eskiltıne gün ve saatinde M. M. V. sa
tın alma Ko. da buh nalan. (1755) 

11772 

F. tipi bir hangar 

yaptır acak 
M. M. Vekaleti atın Alma Ko

miayonundan : 
ı - Çorluda yaptı ı acak F tipi bir 

hangarın tartnamesiı tadilit yapıl· 
dığından yaniden ka h zarfl eksilt
meye konulmuştur Keşif bedeli 
( 172009 lira 32 kuruı u .) tık teminat 
miktarı (9855) liradır 

2 - İhalesi 31. 5. 93 çarşamba gü
nü saat 11 de vekalet satın alma ko • 
misyonunda yapılacaktır. 

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

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3. 
maddelerinde gösterilen vesikalarla 
birlikte ilk teminat ve tekli . .! ktup -

!arını ihale saatinden bir saat eveline 
kadar komisyona vermeleri. 

(1770) 11773 

Muhtelif malzeme 

alı nacak 

M. M. Vekaleti Satın Al'fa Ko
miayonundan : 

1 - Ordu ihtiyacı için 2000 metre 
sargı bezi, 1285 metre pijama bezi, 
beş kalem muhabere malzemesi 24. 5. 
939 çarşamba günü Sillt 11 de pazar
lıkla ayrı ayrı satın alınacaktır. 

2 - Sargı bezinin tahmini tutarı 
480, muhabere malzemesinin 7SO, pija· 
malık bezin 308 lira 40 kuruştur. 
Sargı bezinin teminatı 72, muhabere 
malzemesinin 117, pijamalık bezin 
46 lira 26 kuruştur. 

3 - Nümuneleri her gün M. M. V. 
satın alma komisyonunda görülebilir. 

4 - Taliplerin belli gün ve saatte 
kanuni teminat ve bu cibi işleri yap· 
tıklarına dair ticaret odası vesikala
riyle birlikte M. M. V. satın alma ko
misyonunda bulunmaları ilan olunur. 
(1921) 11902) 

Levazım Amirliği 

60 ton patatis almacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Garnizon birlik ve müessese· 
leri ihtiyacı için 60 ton patates açık 

eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin bedeli 4200 lira olup 

muvakkat teminatı 315 liradır. 
3 - Eksiltmesi 24. 5. 939 Çarşanba 

günü saat 10 dadır. 

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

Bir yüksek mımar veya 

mühendis ahnacak 
Ankara Levazım Amirliginden: 

l - Merkezi Afyonda olmak ve as
keri binalar inşaat, tamirat ve sair te
sisat proje, keşif ve resimlerini tan • 
zim ve kor. bölgesinde yapılacak inşa 
ata nezaret eylemek üzere bir yüksek 
mimar veya yüksek mühendis hizmete 
alınacaktır. Aylık ücreti 250 liradır. 

Civar garnizonlara muvakkat memu
riyetle gönderilirse kanuna uygun o
larak harcırahı verilir. 

2 - 1steklilerin 1 Temmuz 933 tarih 
ve 161 sayılı ordu emirnamesiyle neş
redilmiş olan 551. No. 1ı talimatta ya· 
.ıılı şartları haiz olmaları lazımdır .. 
Bu talimat askerlik şubelerinde görü· 
le bilir. 

3 - Bu vazifeye istekli olanlar her 
cins vesikalarının, diplcmalarının, 

bonservislerinin musaddak suretlerini 
fotoğraflı dilekçelerine bağlıyarak bu 
ilanı yapan komisyon veya bulunduk
ları mahallin askerlik şube reisleri va
sıtasiyle Afyonda askeri satın alma 
komisyonu başkanlığına göndermeli -
dirler. 

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

Elektrik malzemesi ahna<ak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alına Komiayonundan : 

1 - Askeri furun için 19 kalem e
lektrik malzemesi pazarlıkla alına· 
caktır. 

2 - Taliplerin teminatlariyle bir· 
likte 24-5-939 çarşamba günü saat 14 
de Ankara Lv. amirliği satın alma 
komisyonuna gelmeleri. (1928) 11909 

Nakliyat yaptırılacak 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komiayonundan : 

1 - 3020 ton eşya, erzak, ve mal • 
zeme nakliyesine talip çıkmadığın. 

dan yeniden kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 5057 lira olup 
·==""~ı.ı..... ...... ~ .... ~n ı:._...rı.,. 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

2000 adet battaniye müteahhit nam 
ve hesabına alınacaktır. Açık eksilt • 
mesi 25.5.939 perşembe günü saat 15 
de İstanbul Tophanede LV. amirliği 
satın alma komisyonunda yapılacak • 
tır. Tahmin bedeli 20000 lir.a ilk temi· 
natı 1500 liradır. Şartname ve nümune· 
si komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
kanuni •esikalariyle beraber belli sa
atte komisyona gelmeleri. (1682) 

• 11689 
' 

Cepanelik yoptaralacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Çorluya yakın bir mesafede 
dört adet cephanelik kapalı zarfla ek· 
siltmeye konmuştur. 

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

tur. 
3 - Eksiltme 24-5·939 çarşamba 

günü saat 16 dadır. 

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

( 1713) 11695 

Elektrik kuvet merkezi ve sair 
tesisat i nıaah 

Ankara Levazım Amirligi Satın 
Alma Komisyonundan : 

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

2 - Tahmin bedeli lira o· 
lup muvakkat teminatı 4574 liradır. 

Şartname, keşif ve projelerini 3 lira 
24 kuruş mukabilinde Çorlu'da kor 
satın alma komisyonundan alınabilir. 

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

( 1714) 11696 

3 - Eksiltmesi 8-6-939 perşembe 

günü saat 15 tedir. 
4 - E ksiltmeye girceklerin eksilt

me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, Ün· 
cü maddelerinde istenilen belgeleri -
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evveline kadar teminat 
ve teklif mektuplarını Ankara Lv. a· 
mirliği satınalına komisyonuna ver· 
meleri. (1929) 11910 

Sade yağı a lı nacak 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

1 - Merkez birliklerinin senelik 
ihtiyacı için 60.000 kilo sadeyağı K. 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 48000 lira olup 
muvakkat teminatı 3600 liradır. 

3 - Eksiltmesi 12. 6. 939 pazartesi 
günü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt· 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgelerle 
birlikte ihale gün ve satinden en geç 
bir saat eveline kadar teminat ve tek
lif mektuplarını D. Bakır Lv. amirli
ği satın alma komisyonuna vermeleri 

(1930) 11911 

Koyun eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiayonundan : 
ı - Kırklareli askeri hastanesi ih

t i yacı 20.000 kilo koyun eti K. zarf
la eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 40 kuruş olup 
muvakkat teminatı 600 liradır. 

3 - Eksiltmesi 12·6-939 pazartesi 
günü saat 16 dadır. 

4 - Eksiltmeye girceklerin eksilt· 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün· 
cü maddelerinde istenilen belgeleri -
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evveline kadar teminat 
ve teklif mektuplarını Kırıkkale as
keri satınalma komisyonı.tna verme· 
leri. (1931) 11912 

Askeri Fabrikalar 

100 ton toleol ahna<ak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Salın Alma Ko
misyonundan : 

100 ton Toleolün ihale gününün 
sehven 31. 5. 1939 çarpmba günü ola
rak ilan edildiği anlaşılmııtır. 

İhalenin 1. 6. 1939 perşembe günü 

saat 14 de pazalıkla yapılacağı ve 8. 
Mayıs 1939 tarihinde çıkan ilanın hü
kümsüz olduğu ilin olunur. 

(1780) 11803 

198 kalem takım çeliği 

alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (122543) lira 
olan 198 kalem Takım çeliği Askeri 
Fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 5. 6. 1939 pa 
zartesi günü saat 15 te pazarlıkla iha
le edilecektir. Şartname (6) lira (13) 
kuruş mukabilinde komisyondan veri
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(7377) lira (15) kuruş ve 2490 numa -
ralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle komisyoncu olmadıklarına 

ve bu i§le alakadar tüccardan·olduk -
!arına dair Ticaret odası vesikasiyle 
mezkur gün ve saatte komisyona mü • 
racaatları , (1799) 11823 

1 adet otomatik rende tezgahı 

ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko· 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (1685) lira o
lan bir adet otomatik Rende tezgahı 
Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü 

merkez satın alma komisyonunca 6. 7. 
1939 perşembe günü saat 14 de açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartna
me parasız olarak komisyondan veri· 
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(126) lira (38) kuruş ve 2490 numara
lı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve
saikle komisyoncu olmadıklarına ve 
bu işle alakadar tüccardan oldukları -
na dair Ticaret odası vesikasiyle mez
kur gün ve saatte komisyona müraca-
atları. (1777) 11864 

Nakliyat münakasası 

Aıkeri Fabrikalar Akyazı Ke· 
reste Fabrikası Müdürlüğünden : 

Akyazı askeri kereste fabrikası a
şağıda yazılı kereste ve kütük nakli
yatın kapalı zarf uauliyle eksiltmeye 
koymuştur. 

1 - Mudurnu ilçesi içinde Kürtkı· 
rığı ormanı mıntakalarından (6000) 
metre mikap her cinı kütük ve keres· 

~eatıkfaifflclf.~z~~fecftY~~~ı\~~ifc: 
her metre mikabının muhammen be· 
deli beş lira ve muvakkat teminatı 

(2250) liradır. 

2 - Kuzuluk köyli civarındaki fab
rikası ambarlarından (4000) metre 
mikap her cins kütük ve kereste Ada
pazarı istasyonundaki arazisine nak
ledilecek beher metre mikabının mu· 
bammen bedeli iki lira muvakkat te· 
minatı (600) liradır. 

3 - Adapazarındaki park karşısın
daki askeri yollama dairesinde 12 ha· 
ziran 939 pazartesi günü saat on dört
te ayrı ayrı ihalesi yapılacaktır. 

4 - İstekliler ticaret odasında ka • 
yıtlı bulunduklarına dair belgeleriyle 
muvakkat teminat mektup veya mak
buzlarını havi kaplı zarflarını muay
yen günde saat on üçe kadar komis
yona vermeleri ve şartnamesini gör
mek isti yenlerin fabrika müdürlüğü· 
ne müracaatları ilan olunur. 

(3534/ 1919) 11901 

Kenkkale' de yaphnlacak inşaat 
Aakeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

Keşif bedeli (12300) lira olan yu
karıda yazılı inşaat askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü meıkez satın alma 
komisyonunca 9. 6. 1939 cuma günü 
saat 15 te kapalı zarfla ihale edile· 
cektir. Şartname (62) kuruş mukabi· 
linde komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (922)Iira (50) 
kuruşu havi teklif mektuplarını mez· 
kur günde saat 14 e kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin· 
de yazılı vesaikle muayyen gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(1922) 11903 

• 
50.000 metre torbahk bez 

ahna<ak 

~111~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

! Askeri Okullara talebel - ~ 

~ almıyor 1 
= ;;o.ı'! =: 1 - 939 • 940 ders yılı için Kuleli, Maltepe, Bursa Askeri Lise· ~ 
=: lerile Konya ve Erzincan Aıkeri orta okullarının bütün sınıflarına, ~ = Kırıkkal~ San'at Liıesinin 1. sınıfı ile Kayseri Zencidere Gedikli ~ 
- ;;o.ı'! = Erba§ Hazırlama Orta okulunun 1. ıınıfına talebe alınacaktır. ~ - ~ = 2 - Kabul ıartları Askerlik şubelerile birinci maddede yazılı o· ~ 
=: kullarda mevcuttu• Ne suretle müracaat edileceğini anlamak üze· ~ 
=: re isteklilerin Aıktrlik şubelerine ba§ vurmaları lazımdır. ~ 
= 3 - İstekliler apğıda yazılı hususları da göz önünde bulundur· =:; 
=: malıdırlar. ~ 
- Ak H ' ;;iiıı'! = a) ı eri okullara girmek istiyenlerin müracaatları 1 azıran· ~ 

:= dan 10 Ağustosa kadar kabul edilir. ~ = Askeri liselerin yalnız III. sınıfları için seçme sınavı 15 Ağus·~ = tosta başlar 20 Ağustosa kadar devam eder. ~ = Liselerin diğer ıınıflariyle Orta okulların bütün sınıfları ve ~ = San'at Lisesi 1. sınıfı için ıeçme sınavı 1 Eylülden 10 eylüle kadar ~ 
- devam eder. Sınav neticeleri bu tarihten bir iki gün sonra ilan ve ~ 
:= kabul edilmi§ olanlara tebliğat yapılır. ~ 
~ b) Kayseri Zenciderede bulunan Gedikli Erbaş hazırlama orta ~ 
- okuluna alınacak okurların seçme sınavları 1 Eylülde başlıyacaktır. s; 
= c) İsteklilerin kaydükabul kağıtlarını mümkün mertebe kısa za· s; 
=: manda tamamlamıya çalışmaları ve tamamlanan kağıtlarının As- ~ 
:= kerlik §ubesinden girmek istedikleri okula vaktiyle gönderme işini s; 
:= takip etmeleri ve okuldan çağrılmadıkça hiç bir isteklinin okulun ~ = bulunduğu mahalle gitmemesi lazımdır. s; = Şarki Anadolu ve Orta Anadolu halkı Erzincan Askeri Orta O·~ = kuluna Garbi Anadolu ve Trakya halkının da Konya Orta Okuluna ~ = ~ _ alınmaları eıas olduğundan bu suretle müracaat edilmesi lazımdır. :=:; = d) İsteklinin Askeri okula girinciye kadar yol, iaşe ve okulun ~ 
- ;;iiıı'! bulunduğu şehirdeki otel sair her türlü masrafları kendisine aittir. ::::; - ~ = Okurun velisi tarafından bu masrafların temin edildiği Askerlik :::; 
- şubelerince tahkik oluı .. caktır. s; - ~ = 4 - İıtekli okula kabul edilmediği takdirde hiç bir hak iddia :=:; - ~ _ edemez. :::=:; - ~ E: • Okullar yatılı ve parasızdır. Talebenin iaşesinden başka giydi • s; 
:= rilmesi, teçhizatı okula aid olduğu gibi ayrıca her ay bir mikdar :::::; = maaı da verilir. ~ = S - Askeri liseleri muvaffakiyetle bitirenlerden arzu edenler s; = müsabaka sınavına girerek kazandıkları takdirde Askeri Yüksek s; = mühendis ve milhendis yetiştirilmek üzere Avn~a'ya tahsile gön- ~ 
:= derilir. (1813) 11808 ~ - ~ 
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Muhtelif yiyecek almacak 
Marmara O Nü bahri K. Satın Alma Komiayonu Batkanlrğmdan ı 

Cinıi 

.tsakıa {ıçJ 

Bezelye (sultani) 
., ,, araka 

Semizotu 
Taze kabak 
Ayşekadın fasulye 
Patlıcan 

Bamya 
Pırasa 

lapanak 
Kuru soğan 
Domates 
Lahana 
Salça 

:.ı . 

Kilosu 

;ıuuoo 

4000 
4000 

12000 
10000 
18000 
18000 
• 5000 
28000 
28000 
30000 
16000 
25000 

8000 

Tahmini fiatı 
Krı. San. 

-s-) 
7 ·- ) 

10 ) 
5 ) 
2 

12 
8 

17 
4 
8 

10 
4 
s 

25 

so 

so 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
~ 

Umum tutan 
Lira 

20015 

Kırmızı büber 1200 25 ) 
Patates 30000 8 ) 
Yeşil büber 8000 7 ) 

1 - Deniz erlerinin yıllık yiyecek ihtiyaçlarından olup yukarda cins 
ve miktarı yazılı 17 kalem sebze kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş· 
tur. 

2 - Eksiltmesi 7 haziran 939 çarşamba gilnil saat 15 te lzmitte tersane 
kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait ,artname bedelsiz olarak komisyondan alınabilir. 
4 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun iste.diği 

ticaret vesikalarını ve 1501 lira 13 kuru,tan ibaret ilk teminatlariyle bir· 
tikte teklif mektuplarını muayyen gün ve saatten bir saat evveline kadar 
komisyon baıkanlığına vermeleri. (3505-1918) 11900 

dan olduklarına dair Ticaret odası teklif mektuplarını mezkur günde aa· 
vesikasiyle mezkur gün ve saatte ko· at 14 de kadar komisyona vermeleri ve 
misyona müracaatları. (1924) 11905 kendilerinin de 2490 numaralı kanu • 

15 adet muhtelif torna tezgahı 

ıartnamesinde deaiıiklik 

yapıldığı hakkında 

Askeri Fabr ika lar Umum Mü
dürlüğü Merkez Sa t m Alma Ko
misyonundan : 

26-6-1939 pazarteıi günil saat 14,30 

nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu itle 
alakadar Tüccardan olduklarına dair 
Ticaret odası vesikasiyle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

(1926) 11907 

6120 ton Lavamarin 

kömürü alınacak 
Aıkeri Fyrikalar Umum Mil· 

da kapalı zarfla ihale edileceği 4, 6, dürlüğü Merkez Satın Alına Ko-
9 ve 11 Mayıs 1939 tarihlerinde ilin miıyonundan : 
edilen muhtelif torna tezgahları ıart
namesinde değifiklik yapılacağından 
mezkur günlerde çıkan ilanlar hü-
kümsüzdür. ( 1925) 11906 

Tahmin edilen bedeli ( 79560 ) 

Askeri Fabrikalar Umum Mü· 
dürlüğü Merkez Satın A lma Ko- 80 ton benzin alınacak 

lira olan 6120 ton Lavamarin kö· 
muru Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 7-6-939 çarpmba günU 
saat 15,30 da kapalı zarfla ihale edi • 
lecektir. Şartname (3) lira (98) ku • 
ruı mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 
(5228) lirayı havi teklif mektuplarını 
meekur günde saat 14,30 za kadar ko· 
misyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad· 
delerindeki vesaikle komisyoncu ol· 
madıklarına ve bu i şle alakadar tile· 
cardan olduklarına dair Ticaret odası 
veıikasiyle mezkur gün ve saatte ko· 
miıyona müracaatları. (1927) 11908 

misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (15.000) lira 
olan 50000 metre torbJlık bez askeri 
fabrikalar umum mildürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 14.6.1939 çar 
şamba günü saat 14 t e pazarlıkla iba· 
le edilecektir. Şartname parasız ola -
rak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (1125) lira ve 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3. maddele
rindeki vesaikle komisyoncu olma· 
dıklarına ve bu itle alakadar tüccar-

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüiü Merkez Satın Alma Ko
miayonundan : 

Tahmin edilen bedeli. (24.000) lira 
olan 80 ton benzin Aıkeri Fabrikalar 
umum müdürlülü merkez satın alma 
komisyonunca 7. 6. 1939 çarıamba gü
nü ıaat 15 te kapalı zarfla ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak ko . 
misyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (1800) lirayı havi 
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. iç işler Bakanlığı 

Harita yaptlrılacak 
Dahiliye Vekaletinden : 

Rize kasabasının 300 hektarlık vüs
atindeki meskun ve gayri meskun sa
hanın hali hazır hartalarının yapılma
sı eksiltmeye çıkarılmıştır. 

İşin maktu bedeli 6000 liradır. 
Eksiltme 2 Haziran 939 cuma günü 

saat 15 de Rize kasabasında belediye 
dairesinde belediye eksiltme komis
Yonu tarafından yapılacaktır. 

Muvakat teminat 450 liradır 
Şartnameler parasız olarak Rize be

lediye reisliğinden ve Ankarada Be
lediyeler imar heyeti fen şefliğınden 
alınabilir. 

Eksiltmeye iştirak etmek isteyenle
rin Belediyeler imar heyeti fen şefli
ğinden iştirak vesikası almaları ve bu 
nu teklif mektuplarına koymaları la -
zımdır. 

Tekliflerin tayin edilen günde sa -
at 14 de kadar Rize Belediye reisli -
ğine veriJmiş olması veya posta ile bu 
saate kadar gönderilmiş olmaları ıa -
zımdır. (1837) 11819 

Boyındırl ık B. 

Asfalt makinesi ah nacak 
Nafıa Vekaletinden : 

8. 6. 939 perşembe günü aat 11 de 
Ankara'da Nafıa Vekaleti binası için
de malzeme müdürlüğü odasında top
lanan malzeme eksiltme komisyonun
da 12500 lira muhammen bedelli ve 
mahallinde monte edilmiş olarak tes
lim şartiyle bir adet asfalt makinesi 
ve yedeklerinin kapalı zarf usuliyle 
eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 
bedelsiz olarak malzeme müdUrlüğUn
den alınabilir. 

Muvakkat teminat 937 lira 50 ku
ruştur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını 
ınuvakkat teminat ve şartnamesinde 
yazılı vesaik ile birlikte aynı gün sa
at ona kadar mezkur komisy()na mak
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. 
(1905) 11897 

~~~~:;;;!.~ v.1 
Kablo alınacak 
Muhabere ve Münakale Vekale

ti İstanbul Elektrik lıleri Umum 
Müdürlüğünden : 

1 - Muhammen bedeli (35091,11) 
otuz beş bin doksan bir lira OQ bir ku
ruş muvakkat teminatı (2631,83) iki 
bin altı yüz otuz bir lira seksen üç 
kuruş tutan muhtelif ( 44475) kırk 
dört bin dört yüz yetmiş beş kilo ba
kır çubuk ve çıplak bakır kablolar ile 
ınuhammen bedeli (57465) elli yedi 
bin dört yüz altmış beş lira ve mu • 
vakkat teminatı (4123,25) dört bin 
yüz yirmi üç lira yirmi beş kuruş tu
tan (65850) altmış beş bin sekiz yüz 
elli metre muhtelif yeraltı kabloları 
ayrı ayrı kapalı zarf usuliylc eksilt
meye kon.ulmuştur. 

2 - Eksiltme: 
Çıplak bakır kablo ve çubuklar 23.5. 

939 salı yeraltı kabloları 29. 5. 939 pa
zartesi günü metro han binasının 5 
inci katında toplanacak olan komis
yonda saat ıs de yapılacaktır. 

3 - Şartname ve mukavele prolcle
ri, 

Çıplak bakır tel ve çubuklar için 
17S, yeraltı kabloları için 287 kuruş 
mukabilinde idare veznesinden teda
rik edilebilir. 

4 - Bu işlere girmek istiyenlerin 
2490 numaralı kanun ahkamına uygun 
olarak tekliflerini eksiltme günlerin· 
de saat 14 de kadar makbuz mukabi
linde komisyona vermeleri ilan olu • 
nur. (1935) 11914 

Mahkemeler 
Ankara Birinci Sulh Hukuk Ha

kimliğinden : 

Ankara Sanayi caddesi 2187 nu
maralı kamyon sahibi Mehmet Kap
lan. 

Ankara Sanayi caddesinde Çiçin 
Tiirk sokak numara 9 da Ahmet Ere• 
lut ve Rafet Yetiş tarRfından aleyhi -
nize açılan 170 lira alacak davasının 
yapılmakta olan duruşmasında adresi 
niz meçhul olduğundan tebligat yapı
lamadığı görülerek usulün 141 inci 
maddesi mucibince ve yirmigün müd
detle ilanen tebliğat yapılmasına 
mahkemece ~arar verilmiş ve duruş -
ma da 2. 6. 939 cuma günü saat 10 a 
bırakılmıştır. Mahkeme gününde biz
zat hazır bulunmadığınız veya bir ve
kil göndermediğiniz takdirde muha • 
kemenizc gıyaben bakılacağı tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilan o-
lunur. (1923) 11904 

~ Bankalar 

İngilizce bilen daktilo ahnacak 
Sümerbank Umum Müdürlüğün

den: 
Karabük Demir ve Çelik fabrika • 

mızda istihdam edilmek üzere İngiliz 
cc bilen dört daktiloya acele ihtiyaç 
vardır. Kendilerine iktidarlarına gö
re 120 liraya kadar ücret ve ayrıca 15 
lira mesken tazminatı verilecektir. 
Talip olanların derhal Ankarada u
mumi müdürlük personel ıubcsinc ve 
İstanbul'da Sümerbank İstanbul şu-
besine müracaatları. (1907) 11898 

Polis 

İmtihan yapılacak 
Emniyet Umum Müdürlüğün· 

den: 
Emniyet umum müdürlüğüne alına

cakları evclce gazetelerle ilan edilen 
Ekonomi ve Finanı mUtahaaaıılığı ile 
kimyager ve eksperlik için timdiye 
kadar mUracaat etmit bulunan talip · 
lerin imtihanları yapılacağından 25 
mayıı perşembe gUnü saat 10 da Em • 
niyet umum mildUrlilğünde bulunma-
ları rica olunur. (1933) 11913 

Vilôyet1er 

Parke kaldınm yaphnlacak 
Çanakkale Belediyesinden : 

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

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

3 - Taliplerin bu işe ait keşif va· 
rakasiylc hususi ve umumi şartname
yi vesair evrakı belediye fen dairesin 
den parasız olarak alabilirler. 

4 - Muvakkat teı:ninat 2202 liradır. 
5 - Pazarlığa iştirak edebilmek i

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

Gazino Garaj ve saire 
yaptullacak 

ULUS 

Kapah zarf usulile eksiltme ilônı 
Kayseri C. H. P. İlyönkurul Ba}kanhğından : 

1 - Eksiltmeye konulan it Kayseride yapılacak Halkcvinin aat
hızeminc kadar temel hafriyatı ve inpatı yapılmakta olduğu cihet
le sathı zeminden itibaren binanın heyeti umumiyesinin inşaatı ek
siltmeye konulmuştur. İnşaatın heyeti umumiyesinin bedeli keşfi 
(127749) liradır. Bu bedeli keşiften sathı zemine kadar yapılan te
mel hafriyatı ve inşaat keşifnamcdeki nisbet üzerinden tenzil edil
dikten sonra geri kalan kısmın heyeti umumiycsi ihale edilecektir. 

2 - Bu işe ait §artnameler ve evrakı saire ıunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 
A.B. - Eksiltme şartnamesine ek şartname 

B - Mukavelename projesi 
C - Bayındırlık işleri Genel prtnamesi, 
D - Keşif cetveli silsilei fiat cetveli metraj cetveli 
E - Proje ve sair evrak • 
İstiyenlcr bu şartnameleri ve evrakı saircyi Kayseri Parti Baş

kanlığında görebilirler. 

3 - Önce yapılan ilana nazaran teminat mektuplarının muayyen 
saatte verilmemesi dolayısiylc 18 Mayıı 939 tarihinden itibaren 15 
gün müddetle yeniden eksiltmeye konulan bu kurağın ihalesi 1 Ha
ziran 939 tarihine rastlayan pertcmbe günü saat 11 de viliyet Parti 
merkezinde ilyönkurul tarafından yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye iştirak eaebilmek için nafıa müdürlüğünden a

lınmış ehliyetname ile cari senenin ticaret odası vesikasını ibraz et
mesi ve bir mühendis veya fen memuru istihdam edilmesi şarttır. 

6 - Muvakkat teminat miktarı (8500) liradır. 
7 - Teklif mektupları yukarda yazılı giln ve saatten bir saat 

evveline kadar parti başkanlığına makbuz mukabilinde verilecek-
tir. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 1845 

Bir senelik • 
ıaşe eksiltmesi 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüıü Rektörlüiünden : 

1 - Kurumumuz talebe ve müstahdemininin 1 Haziran 1939 dan 31 ma
yıs 1940 tarihine kadar bir senelik iaJeleri aıafıda göıterildiği üzere ve 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konuln:iuttur. 

2 - Azami adet l Günlük iaıe muhammen bedeli 

(585) talebe 
10 muit 

(150) Müstahdemin 

(54) kurut 
(S4) " 
(30) " 

1~,329,70 

1,971;oo 
16,42S,OO 

123,725,70 
bedel üzerinden beherinin günlük iatelerinin (1) huiran 1939 tarihine 
müsadif perşembe günü saat (11) de Rektörlük binasında mUtetekkil ko 

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

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

•Müdürlüğüne müracaatları. (1692) 11690 
·-- -

bedelli 300.000 adet parke tqının mil-

e V k fi M .. d .. ı·· bayaası kapalı zarf usuliyle ekailtme-• Antep a ı ar u ur u-
ye konmuştur. 

man verilecektir. 1200 kilo ıu defa • 
ten tediye edilecektir. 

3 - Yevmiye ne miktar ekmek alı
nacağı bir gün evel müteahhide maHi
mat verilecektir ve bu ekmekler ekle 
salih olduğu hükümet hekimi tara -
fından badclmuayencye verilecek ra
por üzerine cezaevine kabul edilecek
tir. Beher ekmeğin sıkleti 320 gram • 
dan ibaret olup Uç ekmek sıklet mec· 
muu 960 gram olacaktır. 

ğünden: 
Kilis vakıflar idaresine ait Cümhu

riyet caddesindeki eski kulüp binası 
arsası üzerine yeniden yaptırılacak 
gazino, garaj ve ıoför odaları inşaatı 

2 - İhalesi 3-6-939 cumartesi günU 
saat 11 de hüklimet konağı içindeki 
daimi encümen odasında yapılacaktu-. 

3 - Muvakkat teminat 2250 liradır. 
kapalı zarf usuliylc ve vahidi fiyat e- 4 _ İstekliler bu işe ait şartname 
sas üzerine eksiltmeye çıkarılmıştır. ve saireyi her gün daimi encümen ka-

l - Bu itin muhammen bedeli leminde okuyabilirler. 
(17593) lira (53) kuruştur. ün 

2 _ İstekliler bu işe ait ıartname S - Taliplerin kanunun 2 ve 3 • 
ve sair evrakı o. Antep. Vakıflar mü eli maddelerinde yazılı vesikalarla 

birlikte teminat ve teklif mcktupları
dürlüğil ile Kilis vakıflar mcmurlu • 
ğundan parasız olarak alabilirler. nı 32 inci madde veçhilc ihale uatin-

3 _ Eksiltme 25. s. 939 tarihine mil den bir aaat evetine kadar vtliyet da-
mi encümeni reisliğine vermeleri lasadif pazartesi günü öğleden sonra 

saat 15 de G. Antep vakıflar müdürlü zımdır. Postada vuku bulacak gedk · 
ğünde toplanacak eksiltme komisyo . meler kabul edilmez. (3420-1909) 

11886 nu tarafından yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için is

teklilerin aşağıdaki yazılı teminat ve 
vesaiki aynı günde saat 14 de komiı 
yon reisliğine teslim etmiş olacaktır 

Ekmek allnocok 
Van C. Müddeiumumiliğinden: 

A - 2490 sayılı kanun ahkamına Van ceza evinin 1. 6. 939 tarihinden 
uygun olarak 1319 lira 51 kuruş mu . 31. 5. 939 tarihine kadar bir senelik 
vakkat teminat. 

B - Bu kanunun tayin ettiği vesi· 
kalar. 

S - Mektup ile bu işe girmek iste 
yenler lnektupları iadeli taahhütlü O · 

larak göndermesi lazımdır. 
6 - Bu iş hakkınrla fazla izahat al. 

mak isteyenlerin G. Antep ve Kilis 
vakıflar idaresine müracaat etmeleri 

htiyacı olarak tahmin edilen 60.000 

kilo ekmekle 1200 kilo gazın 11. 5. 
939 tarihinde artırma ve eksiltme ve 
hale kanunlarının hükümleri dahilin 

de açık eksiltmeye konulmuştur. 

Şartlar: 

1 - Bu miktar ekmek mevaddı ec · 
nebiyeden ari ve temiz buğday unun· 

iktiza eder. (1843) 11800 dan olacaktır. 

300 bin adet parke taşı ahna'a" 
Erzurum Vilayetinden : 

1 - Beheri 10 kuruş muhammen 

2 - Münakasaya konulan cknıeklcr 
1. 6. 939 tarihinden 3 ı. 5. 940 tarihine 
kadar bir sene müddetle her gün için 
htiyaç gösterilen miktar muntaza -

4 - Verilecek ekmekler tevzi zama 
nından altı saat evci fırından çıkmış 
ve soğumuı bulunacaktır. 

S - Mevkuf ve mahktım azalırsa 
mukaveledeki miktarın az mübayaat 
vukuundı müteahhit bu yüzden talep 
ve iddiada bulunamaz. 

6 - 30. 5. 939 tarihinde Cümhuriyet 
müddeiumumiliği komisyonu mahsu
~ıunda yapılacak açık eksiltmeye işti -
rak edeceklerin muhammen bedeli yüz 
de yedi buçuğu peıinen depo etmesi 
ve kati ihaleyi müteakip bu miktarın 
yüzde on beşe iblağı meşruttur. 

7 - İşbu eksiltmeye iştirak eden
ler ıartnamcyi okumuş ve mütemmim 
maIGmatı kabul etmiş sayılırlar. Mü
nakasa müddeti tarihi ilandan itiba -
ren 20 gündür. Bu müddet zarfında 
talip çıkmadığı ve tekliflerin rayica 
uygun görülmediği takdirde on gün 
daha temdit edilir. 

8 - İlan ve buna müteallik bütün 
harç ve masraflar müteahhide aittir. 
Taliplerin bu şartlar dahilinde 31. 5. 
939 tarihinde Van Cümhuriyet müd -
dei umumiliğinde müteşekkil komi• · 
yonda hazır bulunmaları ilan olunu{ 

(1917) 11899 

Gayri menkullerin senelik icar ihalesi 
Ankara Defterdarlığından: 

Mahallesi Sokağı Cinsi Kapı No. 

Misakı milli 
(Vattarin) Hanardı ev 9/22 

.. .. .. 10/67 

Öksüzce Eğribucak ,. 26 
(belediye) 

Misakı milli Aydemir dükkln 4/28-21 

Cebeci hapishanesi dahilinde dükkln 

Metruke 
No. 

118 

124 

453 

S2 

10 

Muhammen aylık 
İcarı Depozito 

Lira Kr. Lira Kr. Müıtemilitı 

--- --
2S 22 50) Üç oda bir sofa bir mutbak bir heli 

bir odunluk. 
3S 31 50) Üç oda bir mutbak bir odunluk bir 

kiler bir taraça. 
13 50 12 İki oda iki odunluk bir avlu ve heli 

10 9 

ıs 13 SO) 

Yukarda evsafı yazılı gayrimenkul !erin 1-6-1939 tarihinde 31-5-1940 gayesine kadar ıenelik icarlarının ihalesi 
31-5-939 günü saat 15 de yapılmak üzere açık arttırmaya konulmuıtur. 

İsteklilerin hizalannda gösterilen teminat makbuzu ile sözü geçen günde defterdarlıkta toplanacak aatıı k°" 
misyonuna gelmeleri ve bu buıuata izahat almak istiyenlerin def terdarhk Milli Emlak müdürlüfünc müracaat· 
!arı ilin olunur. (1822) 11796 

Kirohk: 
18 liraya bodrum katı - Müstakil 

antre, bol ziya, bir oda, hol, ve su. Dc
mirtcpc karşısında Ayla sokak Ruşe -
ni B. Ap. Daire 7 Müracaat. 1728 

Kiralık bağ - Büyük Esette iki 
evli iyi sulu havuzlu haf ve meyvalı 
ğı muhtevi bağ kiralıktır. Taliple. 'n 
merkez eczanesine bat vurmaları. 

1746 

Kiralık daire - Kooperatif arka -
sında ;Necati okulu yanında No. 23 U
ğur Ap. daire 3. Tam konfor, banyo, 
havagazı, bol güneş. Kapıcıya müra • 
caat. 1750 

Kiralık Garaj - Bakanlıklara ya
kın. Kocatepe, Yenikalık sokağı No. 

-11-

Küçük ilôn şortları 
Dört aatırlık küçük ilanlardan: 

Bir defa için 30 Kuruı 
lki defa için 50 Kuruı 
Uç defa için 70 Kuruı 

Dört defa için 80 Kuruı 
Devamlı küçük ilanlardan ber de
faıı için 10 kuruş alınır. Meseli 10 
defa neıredilecek bir ilan için, 140 
lı:uruı alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak üzere her satır, kelime arala
rındakı boıluklar mlistesna, 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir küçük ilin 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla ber satır için 
beher ıeferine ayrıca on kuruı alı· 
nır. 

Kuçilk lllnlann 120 harfi ceçme
mesı lbımdır. Bu miktarı geçen i
lanlar aynca pul tarifesine tabidir. 

10. Her nevi otomobile elverişli. Su ve 

1 

Acele satılık ev _ Sıhiyc vekaleti 
elektrik kira bedeline dahildir.. . arkasında asfalta yakın altı odalı: 
Adr~s: Enver Aktan. Yel!_ışehır, bahçeli ve bol güneşli kat çıkmağa 
Yenıkalık S. No. 10/ A. 1765 1 mütehammil tel 2406 Bayram caddesi 

Kiralık Mobilyalı oda - Atatürk No. 1 1783 
bulvarında. İçinde akar auyu duşu Satılık ucuz ev - Ulucanlar Cilm • 
vardır. Hazirandan itibaren üç aylık huriyet mektebi yanında iki bölük ve 
kiralıktır. Telefon: 3011 Fuat 1785 iki kapılı bahçeli 9 odalı hımış ev 

Kiralık hane - Kavaklı derede 4000 liraya Tel: 3130 1784 
Fransız sefareti kartısında geniı bah
çe içinde kalorifer teıiaatını haiz ye -
di odalı hane kiralıktır. Tel: 5843 

1787 

Kiralık - Mobilyalı bir oda kira
lıktır. Atatürk bulvarı mühendis Ra
gıp Derviı 4\putman. Kapıcıya mü -
racaat. 1792 

Kiralık oda - Asfalt üzeri, tam 
konfor. Ulus meydanında kötcdeki 
tütüncilden yahut Sihiye vcklleti o
tobüs durağındaki Tayyare kiıeain -
den sual. Tel: 3383 1802 

Kiralık daire - Ycniıehir bakan • 
lıklar doğusunda Akay sokak Fethi 
B. kötkü ilerisinde 3 oda 1 hol ban • 
yo, Tel: 1452 A. Kaplan'a müracaat. 

1811 

Kiralık •v - Bahçeli evler ikinci 
durak No. 19 geniı antre, kıt bahçesi, 
büyük salon, 3 oda hizmetçi odası 

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

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

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

Satılık arsalar - Çankaya cadde • 
sinde Rus sefareti yanında sefaretha
ne ve büyük apartman yapmağa müaa 
it küçük arsalar Tel: 2506 Bayram cad 
desi No. 1 1822 

Satılık arsalar - Çankaya cadde • 
sinde Rus sefareti yanında sefaretha
ne ve büyük apartman yapmağa müaa 
it küçilk arsalar Tel: 2406 Bayram 
caddeai No. 1 1822 

bodrum, konforu tamam. 1813 Satılık arsa - Ycniıehir Meıruti· 

Kiralık ev _ 4 oda 1 salon parke yet .c~ddesinin .~tatürk bulvariyle bir 
döJcli tam konforlu, bahçe ortasında. leştığı yerde dort kat apartmanlık, a
Selanik caddesi No. 77 üıt kattakilere da 1084, parsel 1, Telefon: 3563 
müracaat. Tle: 3364. 1816 1842 

Kirmlılc müstakil ev - Yenitehir su 
deposu yanında Mardin mebuıu B. 
Hasan Köşkü bitişiğinde No. 38, (2) 
oda mutbah, su, elektrik, saire 1817 

Kiralık oda - Yeni1ehirin en gü
zel yerinde kalörifer ve bütün kon -
for Atatürk bulvarı zafer apartmanı 
kapıcıya müracaat. 1830 

Kiralık oda - Yalnız bir bay için 
mobilyalı sağlık bakanlığı otobüı du
rağında 10 numaralı bakkal Mehmet 
Mustafaya müracaat. 1833 

Kiralık - Sağlık Bakanlığı karıı
sında 3 oda 1 sandık odası 1 hol ve 
2 balkon kiralıktır. Akkaya Ap. Ça. 
ğatay sokak No: 22 1834 

Kiralık - Bahçeli evler 76 No. lu 
manzaralı sekiz odalı garajlı geniş 

bahçeli ev. görmek için 77 No. lu eve 
fiat için 3S36 No. ya telefon. 1836 

Satılık arsa - Sıhat vekilcti civarı 
İlkiz caddesi, ada 1149, parsel 23, Te: 

lef on: 3563. 1843 

Satılık otomobil - 36 model Şev· 
role Taksi Zincirli camide Ayaşlı Ah 
mede müracaat. 1844 

Satılık Mobilya - Lokantaya el -
verişli mobilya. Bankalar Cad. Çiçin 
yurt sokak N o: 3 Vagonli yanında. 

1847 

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 : 
Mobilya ile ~iralılc hane - Alman 

sefaretine 4 dakika mesafede Özde - Aranıyor ·- Bir ev bir de apart• 
mir caddesinde 6.S-2 No. lu evin bi - man alınacaktır. Her semtte olabilir. 
rinci katı 4 büyük 1 küçük oda mo- Satıcıların 3714 numaraya Telefon et· 
bilyasiyle birlikte. Tl: 3456 dan 33 meleri. 1772 
No: ya müracaat. 1838 

Kiralık - Kavaklıdere Macar se. 
fareti karııaı köprü batı Bakanlıkla
ra 10 dakika mesafede No: 83 apart
manın konforlu 3-4 odalı dairesi eh-
ven fiy.atla kiralıktır. 1839 

Kiralık - 3 büyük oda ı hol ban· 
yo mutbak, elektrik havagazı ıu gü
zel bir bahçe. Y. tehir Sıhhiye Ve. 
kaleti arkası pazar yeri lıtanbul kur-
tuluı sokağı No: 2 Ti: 2648 1864 

Satelık : 

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

Ev aranıyor - Küçük, yeni evi o
lanlar tip, numara ve §8rtlarını Yeni 
Postane cad. No. S2 de Mehmet Kork· 
maza bildirsinler. 1800 

Kalfa aranıyor - Eyi bir terzi ya
nında çalıpnak üzere birkaç Bayan 
iıçiye ihtiyaç vardır. Atatürk bul -
varı Alemdar Ap. No. 8 Nedret. 

1848 

FınaHan islif ade ediniz 
19. 5. 939 tarihli Uluı gazete -

sinde 3 üncü Sulh Hukuk Hl -
kimliğinin ilin prtlan dahilin
de bir tarafı Anafartalar cad. di
ğer tarafı Konya caddetinde 
Mehmet Keçeci inpatı 1&tlfl 
2S.5.939 da saat 14 de 3 üncü Sulh 
Hukuk Mahkemesinde yapıla -
caktır. 1818 

Satılılr apartman - Balık puan ci· 
vannda Korucular aokafında 4 daireli 

yanına ilive yapılır araalı uygun be· .. •••••••••••••• 
dclle Tel 2406 Bayram C. No. ı 1733 

~11111111111111111111111111111111111111~ 
A~le satılık arsa - Maltepe'nin en - -

hakim yerinde 530 ve Koca tepede 630 E f EN N İ SÜ N N ETÇ 1 S 
M2 kötebaıı arsa ehven fiyatla verile- - -
cektir. Telefon: 1538 1754 E Ankaranın en iyi tanınmıı ve E 

E emekli Sünnetçisi Rıza Tüzeme- E 
Acele satılılc arsa - Yeriitehlr De- E ni her zaman Sakarya Eczaneain-: 

mirtepede en ıüael yerinde 620 ve 800 - -
M2 arsalar uycun fiyatla verilecek. : de arayınız. Telefon: 2018 ı 773 E 

:I'el: 1538 1755 .,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 



.. -
~, .. ,. • • 1 • 

erece 

..111111111111111111111111 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfL. -- -- -- --- ----Türk Hava Kurumu -- -- --- ---------- e·· ------ -- -----------
------ 1 kinci ke~ide: t 1 haziran 939 dadır ----- = = -
~ Büyük i ramiye 45.000 liradır § - -- -= -: Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye· : 
§ lerle 20.000 ve 10 000 liralık iki adet mükafat vardır... : 
: Yeni tertipten bir b let alarak iştirak etmeği ihmal etmeyi- : 
: niz. Siz de piyango un mesut ve bahtiyarları arasına gir- § 
§ miş olursunuz. : 
- = ':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

KiREÇ 
Sayın müşterilerime 

Sm.elcmenberi Kütahya namiyle 
mai\if VC J\:nKara'CJa temfzlfK, )'UKtU:K 

randıman, kum, posa, taş ve mevaddı 
ecnebiyeden ari kireçlerimi ötedenbe
ri bizzat kendim yapmakta ve aynı 
ocaklarda çalışarak aynı ta§ı kullan • 
maktayım. Piyasada tanılan ve her 
cins kireçten üstün imal edilmekte O· 

lan kireçlerimin satı ını iki senedir 
yalnız (Sanayi Caddesi Yabanabath 
Ap. No. 6 Hüseyin Orak telefon 2078 
ve Sanayi caddesi Hasan Baldudak 
telefon 1423) ticarethanelerine ver
dim. İlanlara aldanmayınız. 

Pazarcıklı 

1572 Mehmet Çavuı 

Yazı - Hesap ve te 
makinelerinizi 

. 
lf 

Daktilo Kursu tamir bürosuna ta· 
mir ettiriniz. Memurlar Kooperatifi 
üstünde kat 1 Tel: 3714 1707 

~1111111 Cebeci Hastanesi lllllll~ - -
: Kulak, Burun, Boğaz mütehassısı : 
§ DOKTOR § - -
~ Şevket Hüsnü Taray ~ 
- -: Adliye köşesi sarraf Hakkı : 
: Ap. muayenehane Ti: 3912 : 
: Ev Tl: 3485 - 16 1507 : 
':9ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Acele ucuz 

Satıhk eşya 
Salon, yemek odası, yatak o
dası takımları, avizeler, so
balar. 

Adres: Yenİ!ehir. Yüksel 
caddesi Mimar Kemal mek· 
tehi karşısında Ateş Hakkı 
apartmanı 1 numaralaı daire 

Telefon: 2488 

~-satıhk 
Döşeme parkesi 

Ankarada on senedir kurumuş 
Karaağaç ve dişbudaktan ma · 
mUI 1450 m2 parke, toptan veya 
perakende, satılıktır. Yenişehir 

posta kutusu 1029 a müracaat. 
1493 

DİKKAT 
Mehmet Keçecinin vefatı do -

layısiyle belediye karşısında Ha
tay apartımanı altındaki lllefı.:u... -
~· ve mooııya magazası 27 • .:>.~39 
cumartesi saat 9 da kati ihalesi 
yapılacaktır. 

Bu müddet zarfındaki mecburi 
satış dolayısiyle yapılan ucuz -
luktan istifade etmelerini sayın 
müşterilere tavsiye ederiz. 1819 

GLİSERİNLi 

lllT 

r 

Tuvalet sabunu cilt ve teni 

güzelleştirir. En iyi tuvalet 
sabunudur. 1107 

İmtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENlK 
ULUS Basrmevi .ANKARA 

• • 
Baş ağrısı, Diş ağrısı 

NEVRALJİ 
1 

Bütün ıstırapları teskin eder 

GRİP İN 
Bilhassa bunlara karşı müessirdir. 

1, başında, seyahatte, evde her zaman yanınızda bir kaşe 

bulundurmayı unutmayınız 
Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz. 
İCABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABiLiR 

Aldanmayınız. Rağbet gören her şeyin taklidi ve benzeri 
vardır. GR1P1N yerine başka bir marka verirlerse şiddet-
le reddediniz. 7060 

•============================• 

Köyl ·· e iseleri 
s tış f iat arı 

Her bedene •• gore 
Çulaki ince fayak Kalın şayak Damalı şayak 

D-.l--1-- v. u·- ,. --·"T-
42 360 520 545 550 
44ve46 400 585 620 625 
48ve 50 435 640 675 685 
52 450 655 700 700 

Halis yünden yapılmış olan bu 

elbiselerin satıldığı yer 

SÜMERBANK 
YERLİ MALLAR PAZARLARI Dl R 

Mağazamızın köylü eşyası şubesinde her 

nevi giyim eşyanızı ucuz fiatla bulabilirsiniz! 

Kiralık yazıhane dairesi 
Ulus Meydanrnda Koçak Hanında son katta üç veya dört 

odalı tam konforlu bir daire kiralıktır. Telefon: 2305 

YENi SİNEMALAR sus 
BU GECE SAAT 21 DE 

HALK OPERETİ 
Tcmsıl Heyeti Tarafından 

Zozo Dalmas ve 7 kişilik Macar 
Bale heyetinin iştirakiyle 

Eski hamam eski tas 
OPERET 3 PERDE 

E'iyatlar: Loca 400 - Orkestra 125 
Kotuk 100 Balkon 75 Duhuliye 

50 kuruştur. 

Gündüz 14.45 ve 16.45 Seanslarında 
BRODVAV KUKLASI 

Shirley Temple 
12,15 de ucuz Halk matinesi 

SPOR KIRALLARI 

HALK 
BU GECE 

ALTIN KELEBEK 
Baş Rolde : Fransızka Gıal 

BU GECE SAAT 20,30 da 

RADİO POLİSLERİNİN 

MÜTHİŞ MACERALARI 

Heyecan - Sergüzeşt macera filmi 

Gündüz Seanslarında 2 film bi.rden 

Gündüz 13,30 ve 17,30 da l - Caniler Kırah 

ÖLDÜREN ÖRÜMCEK 2-ÖLDÜ REN AT 
Şimdiye kadar çevrilen Serial 

filmlerinin en heyecanlısı 
Seanslar: 15 - 17,30 ve 12 de 

Ucuz Halk Matinesi 
: : : : : : : : : : : : : : CJOC : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :ıoc:c:xxx>:•: : : : : :>:C:ı 
Yeni Sinemada Varyete numaralarında: 7 kitilik Fevkalade BALE heyeti ve bu meyanda 

heyecanlı Akrobatik pumaralar 
~============================:======================:::::;;:===========:=========1/ 


