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Yeni romamm11 

Mavi Su 
Büyük ve sürükleyici 
bu zabıta romanına 

Başmuharrirlik 1371 
Yazı Müdürlüğil 1062-1063 
Muhasebe Müdürü 1061 

ADiMi% ANCIMl'%CIR. - Yakında başlıyoruz -
5 KURUŞ 

t d a r e 1064 

Parti programında yapıl~cak tadiller 
Parti idare Heyeti Kurultaya 
yeni tadil teklifleri verecek 
Bu lidiller Genbaıkurun da lasvibine iktiran etmiıtir 

Tôdiller mevcut esaslardan ancak 
bazılarının tatbikatına taôllOk ediyor 

Ankara, 26 a.a. - Cümhuriyet Halk Partisi u • 
mumi idare heyetince Parti büyük kurultayına ar -
zedilmek üzere Par::i programında bazı tadilat istih· 
daf eden teklifler hazırlanmıştır. 

Genbaşkur'un da tasvibine iktiran etmiş olan 
bu tadilat, dünya hadisat ve hareketlerini etüd ya
nında, bilhassa büyük inkilabımızm nasbınazar et· 
tiği esasları ihtiva eden milli karaktere, yurt ve mil-

Türk 
gibi 
kuvetli 

Hasan - Ali Yücel 
Mükemmel insan, bütün kud -

retlerini muvazeneli ve ahenkli 
bir surette inkişaf ettirendir. Bil-

!~!.~i~ a~lak, ahl~k~!z ~ilg! ~e 

: let ihtiyaçlarına dayanan ve türk cemiyetini bu as -
= rm insanlrk aleminde hakkı olan yere süratle ulaş -
: tırıcı hükümleri ihtiva eden ve Cümhuriyet Halk 
: Partisinin kuruluşundanberi tekamül ederek taay -
: yün etmiş bulunan programındaki mevcut esaslar -
= dan ancak bazılarının tatbikatına taalluk eylemekte 
: ve şunlardan ı'ınret bulunmaktadır : 

(Sonu 5 inci saylada) 

KABİNEDE 

B. Rana Tarhan ve Fikret Sılay Parti 
dahilinde ~ahımak arzusu ile istila elliler 

B. Fethi Okyar Adliye 
B. Raif Karadeniz Gümrük 

İnhisarlar Vekili oldu 
Yeni Adliye Vekilimiz 

8. Fethi Okyar 

Türk - F ransı~ 
müzakereleri 

Paris, 26 a.a. - Havas A - ' 
jansmm bildirdiğine göre fran 
sız diplomatik mahfillerinin 
kanaati, Türk - Fransız müza· 
kerelerinin önümüzdeki hafta 
hidayetlerinde neticeleneceği 
merkezindedir. 

Maarif 

Vekilinin çayı 

Parti dahilinde çalışmak arzusu ile Adliye vekili Konya mebusu T ev· 
fik Fikret Sılay ve Gümrük ve inhisarlar vekili İstanbul mebusu Rana 
Tar han vekalet vazifelerinden istifa etmişler ve istifaları Reisicümhur 
tarafından kabul buyurulmuştur. 

Adliye Vekaletine Bolu mebusu 
Fethi Ok"yar ve Gümrük ve İnhisarlar 
vekaletine Trabzon mebusu Raif Ka
radeniz'in tayinleri Başvekalel tara -
fından inha ve Riyaseticümhu a tas -
vip ve ta!Sdik buyurulmuştur. 

Bu husustaki Riyaseticümhur tez -
keresi meclisin bugünkü içtimaında 
okunmuş ve Başvekaletçe yeni vekil -
lere vazifeleri tebliğ edilmiştir. (a.a.) 

•• • 
Kamutayın dünkü toplantısında ve 

müzakerelerin sonunda riyaset maka
mı, Cümhurreisliğinin şu tezkuesini 
okumuştur: 

B. M. M. Yüksek Reisliğine: 

Konya mebusu Tevfik Fikret Sılay'
m Adliye vekaletinden ve lstanbul 

Yeni Gümrük ve inhisarlar mebusu Ali Rana T arhan'm Gümrük 
Maarif Vekili B. Hasan - Ali Yü - Vekilimiz. B. Raif Karadeniz. ve lnhisarlar vekilliğinden vuku bulan 

cel 19 Mayıs spor ve gençlik bayramı istifaları kabul edilerek Adliye vekil -
-ıam n enıutterinde vazıfe alan arka- ~·.-----....=,,,.,.,...,..,....--....-------ı liğine Bolu mebusu Fethi Okyar'm, 
daşları §erefine bugün Gazi Terbiye 6 flttnrralc ,,.e lnlıisarlar vekilliğine de ve arık bir beden, millet ve in -

sanlık içinde ancak geri ve atağı 
fert olmaktan hiç kimseyi kurta
ramaz. 

Enstitüsilnde saat 17 de bir çay ziya· Çoçuk if ôvemİ.z Trabzon mebusu Raif Karadenız"in 
Baıuekili.miz doktor Relik Saydam, llıtı.at Vekilimiz B. Hü•nÜ feti verecektir. tayin edilmiş olduklarznı saygı ile ar-
Çakır, ve Ticaret Vekilimiz B. Cezmi Erçin dünkü müzakerelerde · Ziyafete Beden Terbiyesi muallim· Yazımızın çokluğundan çocuk zederim. 

Beden dediğimiz zaman bütün 
beşeri kudret ve melekeleri
mizin durağını anlamalıyız. O -
nun içindir ki beden terbiyesi 
- bu mana ile - insan olma terbi
yesidir. Vücudumuz üstünde ras
yonel ve ahenkli herhangi bir te
siri yaparken zekamız, irademiz 
ve karakterimiz üstünde de ha -
yırb, faydalı izler bırakınış oldu
ğumuza inanmalıyız. 

Bütün varlığımız gibi ve bütün 
kazançlarımız gibi, vücutlarımı -
za verebildiğimiz yeni kuvetler 
de ne için ve kimin için? 

Bu suale verilmif cevap, gön
lünde ve kafasında hazır olma -
dıkça, herhangi bir fert her kül 
olsa bir kıymet değildir. Her şey 
gibi beden ve onun terbiyesi de 
bir gaye arar: yafamak ve yaşat
mak. Birihirlerinden ayrılmıyan 
çift cepheli, fakat tek mahiyetli 
bu ideal, bizim, heden terbiye -
sinde rehberimizdir. 

Bu ideali gerekleştirebilmek, 
behemehal sıhatte ve kuvette ol
makla mümkündür. Vatan için, 
insanlık için sırasında feda ede • 
ceğimiz hu vücut ne kadar sağ
lam olursa, ölürken başkalarını 
yaşatmak kabi)iyeti ve kudreti 
de o kadar artmış olur. 

Her zaman bütün dünyaya söy 
letmeliyiz: 

Türk gibi kuvetli ••• 
Okul - Seor'dan 

_. •.....•...........•..•.•.............• __ . 
Türk Hava Kurumu Genel 

Merkez.' toplantısı 

geri b1rakıldı 

Türk Hava Kurumu Başkanlı· 
ğından: 

27 ve 28 mayısta Büyük Millet 
Meclisi Mesaisi devam edeceği 
ve müteakiben Parti kurultayı 
toplanacağı için Türk Hava Ku- : 
rumu Genel Merkez içtimaının : 
geri bırakılmasına zaruret hasıl : 
olmuştur. Toplantı günü sayın ü- : 
yetere ayrıca ilin edilecektir. : . 

"'lı,, •••••••••••••••••••••••••••••••••••• r 

Nafia İktisat Vekôletleri 
bütceleri kabul edildi 

terinden başka Maarif Vekaleti Er- ilavemizi bu hafta koyamadık. Reisicümhur 
kanı, Beden Terbiyesi Genel Direk . Küçük okurlarımızdan özür di - iSMET INôNÜ 
törü ve Genel Sekreteri davet edil · leriz. Mebuslarımız, yeni vekillerimize 
mişlerdir. NUll1ll1' &ıOrJOIJOIJ:IJa muvaffakiyetler temenni etmişlerdir. 

.., Bükreş elçimiz geldi 

Nafia ve İktisat Vekillerimiz 
mühim beyanatta bulundular 

İstanbul, 26 (Telefonla) - Bük -
reş orta elçimiz B. Suphi Tanrı -
över bugün Romanya bandıralı Tran
silvanya vapuru ile lstanbula gelmiş
tir. 

Kamutay dün B. Şemsettin Günal-ı 
tay'ın reisliğinde toplanmış ve bütçe 
müzakerelerine devam etmiştir. 

Celse açılınca söz alan bütçe encü- ı 
meni raportörü B. Raif Karadeniz ' 
(Trabzon) ruznamede bulunan Na· 
fıa, Münakalat, İktisat ve Ticaret 
Vekaletleri teşkilat kanunları projele· 
rinin o vekfiletlerin bütçeleri görüşül· 
meden önce müzakeresi teklif et
ti ve bu teklif kabul edildiği için 
eveta Nafıa Vekaleti teşkiHiı kanunu 
projesinin müzakeresine başlandı. 

Vekalet teşkilatınd:ı bulunan yapı 
ve imar işlerinin nelerden ibaret ol
duğu görüşülürken B. Rasih Kaplan 
(Antalya) şu temennide bulundu: 
"-Nafıa Vekaletinin vilayetlere 

çok yardımı dokunduğu için bu mev· 
zuda teşkilatını genişletmek müm
kün değil midir? 

Nafıa Vekili general Ali Fuat Ce· 
besoy şu cevabı verdi: 
"- Teşkilatımız Dahiliye Vekale· 

ti imar heyetinin bize devri ile geniş· 
liyecektir. Kadromuzu da tevsi ede· 
ceğiz. (Bravo sesleri). 

Vekil, dahiliye imar heyetinin na
fıaya devrini şu suretlı: izah etti: 

- Eski Nafıa Vekaleti malumuali· 
niz ikiye taksim edildiği zaman, yani 
Nafıa ve Münakale ve Muhabere ola

(Sonu 6 rncı sayfada) 

Slovak hududunda 
yeni hadiseler 

Budapeşte, 26 a.a. - Slovak budu -
dunda yeni hadiseler cereyan ettiği 
resmen bildirilmektedir. 

Bir macar kumandanı ile iki slovak 
zabiti bu hadiseler hakkında tahkikat 
yapmakla meşguldürler. 

Danz.ig'de ameleler için yapılan yeni e&Jler 

Danzig hududunda 
hôdiseler devam ediyor. 

lehliler Almanlara, 

Leh 1 i lere kabahatı 

Almanlar 

atmaktadır 
Vartova, 26 a.a. -Polonya - Danzig hududundaki hadiseler, gittik -

çe sıkla,maktadır. Bir kitinin ölümiyle neticelenen Kalthof hadisesi müs 
tesna olmak üzere nonnal bir devirde hu gibi hadiselerin beynelmilel 
matbuat tarafından neşredilmesine bile lüzum görülmiyeceği muhak -
kaktır. Fakat ıimdi endiıeyi mucip olan ınokta şudur : 

(Sonu 8 inci sayfada) 

Üçler paktı 

Metin üzerinde Paris 
ve Londra mutabıktır 

Sovyet • İngiliz - Fransız anlaşması 
projesi Sovyet hükumetine bildirildi 

Paris, 26 a.a. - İngiliz, fransız ve sovyet mümessilleri arasında Ce
nevre' de yapılan müzakereler neticesinde hazırlanan üçler paktının 
metni üzerinde Londra ve Paris hükümetleri mutabık kalmışlardır. 

Bu metin Fransa ve İngiltere tarafından sovyetlere teklif edilecektir. 
Hariciye nazın Bonne bugün saat 15 de sovyet büyük elçisi Suriç'i ka • 
bul ederek mezkfü metni tevdi etmiştir. Diğer taraftan lngiltere'nin 
Moskova büyük elçisi Leeds de bunu Molotof'a verecektir. 

Mo6kova hükümeti haberdar 1 

Moskova, 26 :.:.ildi sir viıyam se- ı-Ma'"'r"e"~'a ... l ...... V .... o ... r ..... O-s'lo ....... f ı 
e~s, .B. Mo~~tof .~a~afından kabul edil ~ ., 1 
mıştır. lngılız buyuk elçisi, sanıldığı· i 
na göre, sovyet halk komiserleri mec
lisi reisi ve hariciye komiserini, ingi
liz kabinesinin son kararlarından ha -
berda~ etmiştir. 1 

Parıs, 26 a.a. - Bütün fransız gaze 
telerinin Londra hususi muhabirleri 
ingi.li~ - fransız - sovyet anlaşmasınır ı 
akdının pek yakın olduğunu gösterir 
haberler vermektedir. Gazeteler, baş . , 
yazılarını da bu anlaşmaya tahsis et . 
mekte, anlaşmadan memnuniyetlet"ini 
izhar eylemekte ve anlaşmanın büyük 
ehemiyetini tebarüz ettirmektedir. 

Pöti Parizyen gazetesi diyor ki: 
Şurasını kaydedelim ki Almanya ve 

İtalya biribirlerine gerek tedafii ve 
gerek tecavüzi bir ittifakla .bağlanır · 
k~n'. w~ngiltere, Fransa ve Sovyet_lerı Londra, 26 a.a .- Sovyetler Birliği 
bırlıgı •. ya~acakları .. b~ -~nlaşma ıle, milli müdafaa ve rus orduları baş ku· 
ancak ıçlerınden bırısı hucuma ma - mandam mareşal Voroşilof eylülde ya 
ruz kaldığı zaman hakiki müttefik sa pılacak büyük ingiliz manevrelerinde 
yılabilecektir. Bu hususiyet ise, bu bulunmak üzere Londraya davet olun 
üç devletin anlaşmasının hiç bir çen- muştur. 

berleme mahiyeti olmadığını göster- Bu manevrelerde diğer ecnebi aske-
(Sonu 3 üncü sayfada) ri rüesa da hazır bulunacaktır • 
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Günün i~inden 

ULUS 
:' ...•.................................• ._ . 
~ Bugünkü spor hareketleri . . . . 

Afyonculara avans 

27 - 5 - 1! 

Türkiye güreş birinci 1 iki eri 

Perspektiv, tecrid ve tamim~ Groko - Romen Ziraat Bankası 

tediyelere baıladı 
Bugünkü greko - romerı 

müsabakalarında 
güreşçilerin vaziyetlerı 

Türkiye güret birincilikleri 

19 mayıa atadyomunda 
aaat 15 te 

. . 
: 3491 numaralı kanunla toprak mah .. 
: sulleri ofisine intikal etmiı olan u-

A Yalnı~ resimde değil; sözde, yazıda, fikir ve mütaleada da perspektiv 
lazım. Bır tabloda olduğu gibi, bir hitabe, yahut bir makalede de arka 
planda kalması icap eden §ey, ön plandaki kadar büyük gösterilirse eser 
kıymetinden kaybeder. 

Tenis müsabakaları 
• : yuşturucu maddeler inhisarı her ae-

Yazı ile ve sözle yapılan bir takım tenkitleri bu kaideye riayetsiz gör
me~teyiz. Bazı düşünceler, teker teker ele alındığı ve cüssesi, plandaki 
yen tayin olunduğu zaman, içlerinde gerçek bulunduğu görülür. Fakat 
bunlara verilecek mevkii unutup karıştırdınız mı, o vakit gerçekliğin -
den de kaybedecektir. 

Böyle mütalealarda perspektivle beraber göz önünde bulundurmamız 
gereken bir nokta da şudur: Tamim yapacak yerae tecrid ve tecrid ya -
p;ıcak yerde tamim yapmamak.:. 

19 mayıs stadyomunda 

saat IS te 

: ne yctiçen yeni mahsul afyonu müs
E tahsilden T. C. ziraat bankası vasıta· 
: siyle aldırmaktadır. . . . 
• 

~ . 
······································--

Uyuşturucu maddeler inhisarının 
her sene tesbit ettiği mübayaa progra
mı haricinde kaldığı için mübayaa 
edilemiyerek sahipleri elinde kalan 
938 ve daha evelki seneler mahsulü 
afyonların ofis tarafından satın alın· 
ması için vaki olan müracatları naza
rıdikkate alan hükümet bu afyonla-

Gençlerbi rliğ i 
takımı 

Bugün 19 Mayıs ıtadyomunda saat 15 de Türkiye Greko. 
men birincilikleri baflıyor. Bu sene, Ankara'da yapılacak Til 
ye ıüref birinciliklerine bölge güreş birincilerinden başka 
telif tarihlerde milli takım kadrosuna dahil olan tanınmıı ve 
metli güretçi)erimiz de çağrıJmıflardır. 

Bir amerikalı seyyah, İstanbul' a geldiği zaman Y enicami minaresinin 
tamir edildiğini görüp de memleketine dönünce : 

'Türkler, büyük minarelere salıncak kurup oralarda sallanırlar; bu da 
onların kendilerine mahsus bir sporlarıdır,, diye bir yazı yazsa, her şey . 
den önce giilünç olur. 

Onun g.'Ji, bir, beş veya on mektep çocuğunun türkçe ve edebiyat 
dersiyle alakasızlıkları yüzünden iyi yazı yazamadıklarını gören bir va· 
tandaş da bu çocuklara münhasır tutulması gereken müşahedesini bü -
tün mekteplerimize teşmil ederse isabet etmiş olmaz. Bu hiiküm, 0 beş, 
on çocuk için doğru olduğu halde yapılan bu tamim, yukarıda dediğimiz 
gibi, yapılan tenkid içerisinde perspektiv hatası işlemiye yol açar. 

Buna misal getirmek lazım gelise sıralıyabiliriz: Gençlerimizde ahla -
ki duygu, terbiye, maarif sistemimizde inzibat ve saire gibi noktalara 
ilişmek tenkid mevkiinde bulunan herkesin hakkı olabilir. Belki bu tür
lü tenkidlerde delil ve misal olarak gösterilen mütahedeler de isabetsiz 
değildir. Fakat bunun faydalı ve yerinde olabilmesi için yegane şart: 
pcrspcktiv'e riayeti unutmamak, tecrid yapacak yerde tamim yanlışlığı
na düşmemek. N. ART AM 

B. Terbiyesi G. Direktörlüğü 
bir eğitmen kursu açıyor 

Kursa kabul şartları nedir? 
Beden T erbiyeai Genel Direktörlüğü İstanbul' da altı ay tahsil 

müddetli bir beden terbiyesi ıpor eğitmen kursu açmağa karar 
vermi,tir. Leyli olacak an kursa kabul itleri 15 hazirana kadar 
devam edecek ve tedrisata 26 haziran perıembe günü baılanıla -
caktır. 

Kursa girecekler 22 haziran per,embe pnü lıtanbul'da Çengel
köyünde Kuleli Askeri Lıaesinin jimnutikbaneıinde ameli bir im
tihana tabi tutulacaklard r. 

Kayıt ve kabul işleriyle 1 tanbul 
beden terbiyesi müdürlüğ meıgul 
olmaktadır. Memleket .:ençli ni ilmi 
mctodlar dahilinde yctiıtirm k ga
yesiyle açılmakta olan kurs girme 
şartlarını yazıyoruz: 

1 - Türk olmak. 
2 - Orta mektep veya lise mezunu 

olmak (veya muadilleri). 
3 - Askerlik hizmetıni yaı ış ol

mak ve yaşı 30 dan yukarı olmamak. 
4 - Devlet memuru olabile ek ah

laki vasıfları hazi bulunmak. 
5 - Harici ve dahili uzuv ı ku-

sursuz ve sıhati tam olmak (tam teı · 
kilatlı heyeti sıhiye raporu). 

6 - Genel direktörlüğün t 
deceği bölgeler emrinde be 
müddetle çalışmayı taahhüt et 

Kursu matU1p derecelerle b 
yenler ile ikmal etmeden kend 
lariyle terkedenler veya kendi 
taksirlerinden dolayı kayıtlan 
edilenler veya ikmal ettikten s nra 
mecburi hizmet ifasından imt e
denler ve yahut da mecburi hizı etini 
tamamen ikmal etmeden ayrı anlar 
hakkında umumi hükümler dah nde 
muamele yapılır. 

7 - Sekizinci maddede asgar ta
rak gösterilen icra kabiliyetleri ba
şarabilmek. 

8 - a) Aletle jimnastikten: 
1) Tırmanma: beş metrelik ha ata 

yardımla tırmanabilmek. 

lira ücrte veriri. (c) ehliyetnamesi a
lanlara 70 lira ücret verilir. 

Tenis teşvik 
müsabakaları 

Tenia Federasyonu tarafından ter -
tip edilen Ankara tenis teşvik müsa -
bakalarına bugün 19 Mayıs Stadyomu 
kortlarında devam edilecek ve yarın 
neticeler alınacaktır. Buna ait pro · 
gram JUdur: 

Cumartui Dömilinaller 
Saat Kart 

15"" A Oberle ve Kunzmann - A-
laeddin ve derviş 

,. B Bayan Julide - Bayan Ada-
let 

15,45 A Orhan - Ahmet 
16,30 A By. Oberle ve Oberle -

Bayan Julide ve Alaeddin 
17,15 A Riedel ve Ahmet - Celal 

ve Salim 
18 A Alaeddin - Oberle 

,, B By. Toser • By Oberle 
Pazar Finaller 

Saat Kart 
----

8,30 A Tek erkekler 
9,45 A Tek Bayanlar 

10,30 A Çift erkekler 
11,45 A Muhtelit 
12,30 Mükafat tevzii. 

Kastamonu'ya gitti 
Ankara Gençlerbirliği futbolcula -

rından 18 kitilik bir kafile diln Kas
tamonuya hareket etmiştir. Kulüp 
umumi kaptanı B. İzzet ve İdare mil
dilrü B . Nuri de idareci olarak kafi
le ile gitmitlerdir. 

Gençlerbirliği bugün Kastamonu 
sporla, yarın da Kastamonu muhteliti 
ile iki maç yapacaktır. 

Yozgat alayına 
sancak verildi 

Hükümet konağımn temeli 

törenle ahldı 

Yozgat, 26 a.a. - Yozgat halkı dün 

iki bayramı aynı zamanda yaparak 
sevinç içinde çalkanmıştır. Bunların 

biri alaya sancak verme diğeri hükü

met binasının temel atma törenidir. 
Doksan üçüncü alayımıza sancak ver
me merasimine vilayetin her tarafın

dan gelen on binlerce halk iştirak et

miş ve Orgeneral İzzettin Çalışlar, 

Korgeneral Muzaffer, Tuğgeneral 

Remzi ile Yozgat valisi Feyzi Gürel 

ve bütün vilayet erkanı hazır olduğu 
halde şanlı sancağımız doksan üçüncü 
Jlav knnıutaruna t .. alim edilmi i,[. 
Bunu müteakip orgeneral Izzettin 

gayet müessir bir hitabede bulunmuş 

ve hararetle alkıılanmıştır. 
Öğleden aonra saat dörtte hükU

met konağının temel atma töreni de 
aynı heyecan ve sevinç içinde yapıl -
dı. Valimiz, varanın her tarafında ar· 
tan bir hızla yükselen imar hareketle
rine Yozgadın da katıldığını ve bu
gün hükümet binasının temelini at
makla cümhuriyetin nimetlerinden bi
rine daha kavuştuğunu anlatan bir 
nutuk vermiştir. 

Binlerce halkın iştirak ettiği bu 
merasimi müteakip misafirlere hazır· 
lanan büfeden limonata, pasta ve don
durma ikram edilmiştir. 

Frengi nisbeti 
Ankara, 26 a.a. - Sıhat ve İçtimai 

Muavenet Vekileti bütçesinin Millet 
Mecliıinde müzakeresi vesilesiyle Sı
hat ve içtimai Muavenet Vekili Dr. 
Hulusi Alataı tarafından yapılan ve 
tam metpini dün neırettiğimiz beya
natta frengi musap niıbeti yilzre 0,9 
yani yUzde birden aşağı kaydedilmek 
lazım gelirken yanlıtlıkla yüzde 9 
olarak kaydedilmiıtir. Tashih ederiz. 

rın ofisçe mübayaasını muvafık gör· 
müş ve toprak mahsulleri ofisi de bu
nun için ahiren bir program tesbit ve 
gazetelerle ilan etmiştir. 

Şu kadar ki dış satışı da bir çok 
şartlara tabi olan bu atyonların, ofis 
kanaliyle tasfiyesinin ne zaman ve ne 
şekilde temin olunabileceği şimdiden 
malfim olmadığı için ofis brüt satış 
hasılatının yüzde yirmisini bu ige 
tahsis ıstırarında kalmııtır. Bu şek
lin afyon sahiplerinin alacaklarının 

tahsilatını geciktirmemesi için de T. 
C. ziraat bankası gene Ticaret V eki· 
Jetinin direktifleriyle, ofisteki alacak· 
!arının temliki mukabilinde alakadar
lar yüzde seksene kadar bir avans he-
sabı açmağı kabul etmittir. Bu ıuret
le toprak mahsulleri ofisine afyonla
rını teslim eden zevatı bu mahsule 
bağlı varlıklarının mühim bir kısmına 
kavuşmak ve bundan dolayı işlerini 
sektedar etmemek imkanlarını elde et 
miş olacaklardır. 

Top~ak mahsulleri ofisi afyonları 
31 mayıs akşamına kadar İstanbul'da 
tesellüm edeceği için T. C. ziraat 
bankası umum müdürlüğünce de İs
tanbul şubesine süratle talimat veril
mit bulunmaktadır. 

Yakalanan kaçakçılar 
Ankara, 26 a. a. - Geçen bir hafta 

içinde gümrük muhafaza teıkilitı: 
cenup hududunda 32 kaçakçı, 225 ki
lo gümrük malı ile, 42 türk lirası, 45 
kaçakçı hayvanı, 

İstanbul' da: 3 kaçakçı, 1 kilo 125 
gram uyuıturucu madde ele geçiril
mittir. 

Dün yer yer yağıılar oldu 
Dün şehrimizde hava umumiyetle 

çok bulutlu ve yağmurlu geçmif, rüz
gar garpten saniyede beş metre ka -
dar hızla esmiştir. En yüksek ısı 20 
derece olarak kaydedilmittir. 

Yurdda hava orta Anadolunun şark 
kısımlariyle cenup Anadolusunda bu
lutlu, Karadeniz kıyılariyle cenubu 
şarki Anadolu'da çok bulutlu diğer 
bölgelerde umumiyetle yer yer yağışlı 
geçmiştir. Yirmi dört saat içindeki 
yağııların karemetreye bıraktıkları 
su miktarı Çarpmbada 25, Bodrumda 
18, Milbta 16, Edremit'te 10, Çorlu
da 7, diğer yağış gören yerlere 1-5 
kilogram arasındadır. Rüzgarlar do -
tu ve cenubu prki bölgelerinde ce -
nuptap. diğer bölgelerde garpten n· 
niyede dokuz metre hızla eamiıtir. 
En yüksek suhunetler Edime ve İz -
mirde 23, Adana, Elazıi, Malatyada 
24, Diyarbakırda 26 derecedir. 

Mühim engeller çıkmaz da bütün 
sporcuların bu güreşlere iştiraki 

mümkün olursa, müsabakalar herhal
de fevkalade güzel olacaktır. Bu su
retle Greko-romen güreşin memleket 
dahilindeki on beş senelik seyir ve in
kişaf mı kontrol etmek fırsatını da el
de etmiş olacağız. Çünkü, Greko-ro -
men güreşin bizdeki kısa tarihinde 
fransız, macar ve şimal güreı sistem
leri hazan başlıbaşına bazan da yekdi
ğeriyle karışmış olarak güreşçileri -
miz üzerinde teessüs etmiş bulunmak 
tadır. 1924 den evel macar muallim 
Peter gelinciye kadar fransız usulü 
ve münhasıran taarruzi oyunları ihti
va eden ve gösteriş mahiyetini arze
den güreşimiz Peter geldikten sonra 
az zamanda şeklini değiştirmiş hem 
taarruz ve hem de müdafaa şekilleri
ni ihtiva eden yeni yeni oyunlarla 
büsbütün başka bir şekil ve mahiyet 
iktisap etimşti. Bittabi bu sistem kati 
neticeyi istihsal için en kısa ve seri 
yollardan yürüdüğü için faydalı ol • 
muş ve güreşçilerimiz bu sayede Av
rupa güreşçileriyle boy ölçüşmek im
kanı bulmuşlardı. Bilahare bu siıte -
min maksadı temin etmediği anlaşıl -
dı. Hassaten İsveç Finlandiya ve Es
tonyalıların kabul ve tatbik etmekte 
oldukları kuvet, nefes ve idmana · is -
tinat eden ve ne şartla olursa olsun 
kat'i neticeyi istihdaf eden (itiı· 

me) tarzını benimsedik ve Finlandi • 
yalı muallim Pellinen de bu tarzın 
güreşçilerimiz üzerinde yerleşmesi -
ne çalıımaktadır. Bu itibarla memle -
ketimizin muhtelif viliyetlerinde ça
lıJmakta olan ve bu dakika müsabaka 
yapmak üzere Ankara'da toplanan gü
reşçilerimiz bu tarzlardan bazan iki -
sini bazı kere de her üçilnil ihtiva e
den bir güreş stiliyle güreıeceklerdir 
ki bununla memlekette en çok taam· 

zının h~gisi olduğunu göniMJVe~ 
renmiş olacağız. 

Gelelim güreşçilerimizin fert ve ta· 
kım halindeki durumlarına : 

Bölgeler içerisinde güreşe en çok 
ehemiyet veren ve dolayısiyle mun -
tazam ve disiplinli çalışan bölgeler 
Ankara, Kastamonu, ve İzmirdir. h -
tanbul bölgesi dağınık olduğu için ve 
bir müddettenberi de hocasız kaldı -
ğı için esaslı bir çalışma imkinı bula
madığı muhakkaktır. Bu bakımdan 
milli takım elemanları müstesna en 
kuvetli bölge olarak birinci derece -
de: Ankara, İstanbul, Kastamonu. İ -
kinci derecede: İzmir, Kocaeli, Balı· 
kesir. U çüncü derecede: Konya, Bur
sa, Adana, Eskişehir ve diğer bölge
leri görüyoruz. 

Fert itibariyle: 
56 kiloda: 

Bu sınıfta Küçük Hüseyin, Musta
fa Beton, Kenan Olcay, Niyazi Bi
rinci göze çarpmaktadır. Küçük Hü
seyin güreşlere girerse üstüste müsa
baka yapmamak şartiyle çok ümitli -
dir. Avrupa güreş birincilikleri seç -
mesinde idmanı yerinde olmadığı hal 
de çok güzel ve muvaffakiyetli bir 
güreı yaptı aksi takdirde muvaffaki-

yet Mustafa Beton ve Kenan'a 
çüh ediyor. Kenanla Mustafayı 
birinden ayırt etmek çok müşk" 

kalım son durumları ne gösterece 

61 kiloJa: 
Bu kiloda milli takımdan Ahm 

şık, İstanbul'dan Mehmet Oktav, 
tamonudan Mustafa Çetinkaya 
her üçü de iyi pitkin güreşçi, K 
monudan gelen Mustafa Ahmetle 
zel güreşler yapacak. 1936 olimp 
şampiyonu Yaşar'ın vazifesinin 
luğu dolayısiyle güreşlere gelem 
ceğini duyduk. Ne yazık ki bu ı 

da bu kıymetli güreşçimizi yeni 
kipleriyle karşıkarşıya göremiy~ 

ğiz? 

66 kiloda: 
Bu sınıftaki güreşçiler diyebili 

ki birinciliklerin en mühim ve h• 
canlı müsabakalarını bize seyrel 
receklerdir. 
Başta Avrupa ikincisi Yaşar Doğ 

mak üzere, İzmirli Feridun, Ankaı 
Doğan, İzmitli Beslenkışınbay, 
tamonulu Nurettin Özşen var. Kı 
tamonulu Yaşar'ın en çetin rakibi ] 
ridun ise tekniği ve tecrübesi iti 
riyle çok yüksek bir güreşçi oldu 
nu geçen birincilik müsabakaları 

rakiplerini üstüste yenmek sureti! 
herkese gösterdi. İdmanı yerinde 
teknikle kuvetin mücadelesini aeyr 
deceğiz. Beslenkışınbay da yeni ol~ 
sına rağmen tekniği çok ileri bir g 
sürpriz yapmak ihtimali vardır. 

72 kiloda: 

Bu siklette Celal Atik, ve Sa~ 
Soğancı var her ikisi de milli takı 
güreşçisi, ikisi de kuvetli, nefesli, d 
lal Greko-romen güreşi daha iyi be 
ceriyor. Bunları seyretmek ok ne 
rede karşılaştırsa da güzel ve hız 
bir güreş görsek. 

79 kiloda: 
Bu sınıfta Ahmet Mersin, Adna 

Yurdaer Ankaralı Vahit Ceyişak 

İstanbuldan Hayim Biçaço var. 

Mersinli ile Adnan'ın rahatsızlı 
!arını duyuyoruz. Ankaralı Vahit fı 

satçu, ve yenici bir pehlivan güre! 
uzatmazsa Umidlidir. Yalnız Kasta 
monulu lsmailin 87 den bu sınıfa in 
ceğini duyduk. O zaman işler alt ili 
olacak. latanbullu Hayimi ilk de 
göreceğiz. Bölge birincisi olarak gel 
diline göre herhalde iyi bir &üreıçJ 

81 kiloda: 
Milli takımımızın belkemiği Mua 

tafa Çakmak İstanbul'dan Şevki Ak 
alın, Bursadan Salih Köroğlugil, Se~ 
handan Ramazan, Konyadan Yakuı:ı 

lzmitten Osman var. Şevkiden başk 
sını hiç tanımıyoruz. Şevki geçen a 
ne yaptığı gibi tehlikeli yerlere gir 
meğe savaşırsa barınması güç olu 
Pitkin olmıyan oyunları müsabakad4 
tatbik etmeğe savaşmak çok kere in 
sanı huarana uğratır, Şevkiye dikkat 
ti güreşmesini tavsiye ederiz. 

2) Parmaklı duvarda arkad11n uıl
mıt. her iki bacağı gergin kaldı ak 
ufki vaziyette tutmak. 

Ağır kiloda: 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 114illi takımın on iki senelik emek 

3) Demir : sıçrama yükseklikt 
Doğru kavrayışla uzun açı 

gövdeyi önden yukarı ı.ekerek ö 
yanıp çıkmak ve bu dayanışta 

cudu apğıya savurarak ileri at 
4) Muvazi: göğüs yüksekliğiı 

Muvazinin ortasında duruıta 
lun yukarı kısmı üzerinde tera en
mek ve hızla geriden yana atlama . 

5) Bargir: kulpsuz, 1,20 metre yük· 
sekliğinde: 

Bacakları yana açarak atlamak 
b) Atletizm : 
100 metre 14 saniyede 
3000 metre 15 dakikada 
Uzun atlamak: 4 metre atlamak 
Yüksek atlama : 1,10 metre .. tlamak. 
GiılJe atml : (7 ;227 kilogram 7 

r.1c crc atmak. 
"'trlatma topu (80 gram .ığırlı n· 

c· .:ı) 45 metre atmak. 
c) Yüzmeden :: 
İstediği tarzda : 50 metreyi zaman

sız yüzebilmek. 
Altı ay nihayetinde yapılacak ım

tihanda umumi ve nazari derslerin 
mecmuu vasatisi çok ıyi olanlara (a), 
iyi olanlara (b), orta olanlara (c) ol
mak Uzere üç dereceJi eğitmen ehli
yetnamesi ile mezun olanlardan (a) 
ehJiyetnamesi alanlara 100 lira ücret 
verilir. (b) ehliyetnamesi alanlara 80 

Yersiz bir iddia 
Kalem ve lrılıç sahıbi dostumuz 

M. Şevki Yazman'ın Ulus'ta tefri
ka edilen "Tilrlı Çan:ıkkale" eseri· 
nin intişarından pelc az bir :ıaman 
sonra bazı yabancı gazetelerin -
gördükleri lDzum ve)a aldılıları e
mir üzerine olacak - Çanaklcale 
şerefini bizden koparıp kendileri
ne mal etmeğe yeltendilılerıni 61-
reniyoruz. 

Fakat : 

İnaahn o 7erde namı yok mu 7 

Zafer, ıeref, kahramanlık ve fe
daklrlık gibi ıeyler "hlmiline" ya
zılı bonolar ve çekler değildir ki 
günün birinde bir elden öteki ele 
devredilebilsin. 

Bu bühtana karıı biz : 
- Hayır I 
diye bağırmasak bile yamaçlar, 

tepe/er, su/ar ve gökyüzü bunu ka
bul etmiyecektir. 

Harp yapmasını, kahramanlıklar 
yaratmaıını çok iyi bilen Türkiye, 
bugan her adımını •ulhu korumak 
için atıyor. Fa.Irat bn ve can paha
sına tarihiD f!relli sayfalarına yaz-

dırdığı büyük zaferlerinin de şu

nun, bunun tarafından fuzuli i1gale 
kalkışılmasına göz yumamaz. 

Çanakkale'den bahseden bir şa
irimiz, orada ölen kahramanlarımı· 
zı ıu beyti ile tebcil etmiıti: 

Vurulup tertemiz alnından u:ı:anmıı, 
yatıyor. 

Bir hilil uiruna, yarab, ne cüneşler 
batıyor. 

Orada batan ve batmıyan gDneş

lerimizi yabancı balçılclariyle sı

vamağa kalkışmak, 6yle sanırım ki, 
ciddi kalemlerin yapmıyacağı iş

lerdendir. T. 1. 

Döfüı - Spor! 

Muharrir arkadaıımız Osman 
Cemal Kaysılı'nm bir yazuma ba
kılır ve inanılırsa münakkit doat· 

tumuz Nuru ilah Ataç, döiütme-

nin iyi bir apor olduğunu ileri sÜ· 
rüyonnuı. Mücadeleden yılmıyan 

ve hotlanan bu edebiyat adamı'
nın bu iıi döiüte kadar da tetmil 
ettiğine inanmak hayli süç olu-
yor. 

Fakat mademki bir defa orta· 
ya bir fikir sürülmiiftür, muhte

lif meslek mensuplarına da me

aele hakkmdaki düıünce ve mü
taleaları aorulaa, derim. MeMla 

sahne aanatk&rlanndan Muhain 

Ertuirul, tairlerden Halit Fahri 

ne diyorlar? 

Gazete batlıldarındaki yanlıt

lardan, dalımbldarclan bahM-

der, dururuz. Evelki günkü TAN tarı Çoban Mehmet, Çorumdan Hüıe• 
sazeteainde, bu aefer de, onlar- yin Yener, Kastamonudan Salim Vu 

ral, Ankara'dan Osman, İstanbuldan 
dan daha sunturlu bir yanlıtlık 

gözümüze battı: birinci sayfada 

B. Hilmi Uran'ın resmi •e altında 

ıu yazı: "Adliye Vekili Hilmi U-

ran". 

Gazeteler, bu türlü yanlıtlık

ları, eskiden, fÖyle tevil ederler

di : 

- Efendim, klite memurunun 

yanlıtı l 

- Makinede bir yanlıtlık ol-

mut! 

Fakat bu reaiın yanlıtmda bu 

türlü tevillere de imkan bulunma· 

dıimı sörüyoraunuz. 

Çiroz; bolluğu! 

Bir gazete, lstanbul'da bu ae
ne çirozun çok bol olduğunu ya· 

zıyordu. Bu haberi okuyan bir eh· 

lidil hayıflandı: 

- Ne yazık ki, dedi, tam bu 

çiroz bollufunda rakılarm der• 
ceai indirilecek 1 

Samsunlu Ahmet bu şekilde Çobana 
dört rakip var. Sams~ınludan başkala
rını yeni göreceğiz. Cesur güreşirler 
ve çabuk hareket ederlerse bir netice 
almak ihtimali vardır. Kolay kolay 
alt olmazlar. Temenni edelim de yü -
zümüzü güldürecek ve ümit verecek 
güreşçiler meydana çıksın. 

1 Bu arada federasyona da teşekkür 
ederiz. Çünkü kapalı tribünlere 25, 
duhuliye 10 kuruş gibi bir fiyat ko -
yarak güreşlerin herkes tarafından 

seyrini mümkün kılmıştır. 

Güreıçi 

Aleni teşekkür 
Uzun zamandanberi mu ztarip bu

lunduğum bir cilt rahatsızlıgını çok 
kısa bir zamanda tedavi eder ek beni 
bu hastalıktan kurtaran Cebeci has -
taneai cildiye mütehassısı kıymetli 
doktorumuz Bay Kemal Arıcan'a te
ıekkürU bir borç bilirim. 

Ulus ıazetesi ilin memuru 
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J Dış POLİTiKA 
~ ...................................... . DÜNYA HABERLERİ 

Mihver devletleri 

ve Japonya 
~ , ~hnanya ile ltalya arasındaki 
~!ifa.kın Japonya'nın da i§tiıakiyle 
~ ltraflı olmasını temin ıçın yapı
J te§ebbüs netice vermemiştir. 
ıe'J)onya, Almanya ile antikomin-

l'tı Paktı ltalya'dan daha evel im
l~ldığı halde şimdilik taahhütleri
~ r~nitletmek istememit ve ittifak 
:otrlın'de iki taraflı olmak Üzere 
llıııa.Ianmıştır. 
• Japonya'nın bu karan Üzerine 
"ııil olan sebepler muhteliftir. 

~ 1- Önce Japonya, bir harp vu -
llUnda mihver devletlerinden mü
~ir yardmı görebileceğine kani de
tıldir. 

2 - lkinciııi, Japonya, karar ver· 
!bezden evci, sovyetlerle lngiltere 
bra.aındaki müzakerelerin neticesini 
._~klemeği faydalı görmüştür. Filha· 
"'ka Japonya'yı Almanya'ya bağlı
Ya.n amil sovyctlerdir. Japonya in
tiliz müstemlekelerini ve domin
~onlarını tehdit etmek suretiyle Al
tııanya'ya yardımda bulunabilirse 
de Almanya Japonya'ya ancak sov· 
Yetleri tazyik şeklinde yardım yapa
bilir. Binaenaleyh sovyetlerin Av· 
t'\ıpada teşekkül eden iki cephe 
ka.rıısındaki vaziyetleri Japonya i
çin birinci derecede ehemiyeti haiz 
hir meııeleClir. 
3- Fakat şüphesiz bundan daha 

themiyetli üçüncü bir amil Ameri
kanın vaziyctidir. Amerika, uzak 
t~rk ve hatta Avrupa muvazene
ainde gittikçe ağırlığı artml\kta o
lan bir unsur halini alıyor. Japon
Yanm alman ittifakına girmesi, A
tnerikanın demokrat devletlerle da
ha yakından iş birliği yapması gibi 
bir netice verebilir. 

Amerikanın kuvetler muvazene
sindeki rolü anlatılmadıkça dünya 
Politikası da anlaşılmaz. Esal'en bu
günkü dünya muvazenesi, Avrupa· 
dan ziyade Pasifik denizindedir. 
Avrupa müvazenesi, Pasifik deni
zini ıamil ve daha geni§ bir muva
zene içinde ancak mevziidir. Bugün 
Pasifik muvazenesinin en ehemi
Yetli unsuru da Amerika'dır. Ame
rika'nm aempatiai §Üphesiz demok
rat devletlerle beraberdir. Fakat bu 
aempati, Amerika'yı, harp halinde 

'haleye kadar götürec~k ~İ? ·· .ı 
Bu, bugünden kati olarak cevabı 

~erilebilecek bir sual değildir. Fa
kat uzak şarkta japon ve Avrupa'
da da alman ve İtalyan tecavüzleri
ne kartı Amerika'mn kati vaziyet 
aldığı ve tedricen İ§ birliğine doğru 
yürümekte olduğu muhakkaktır. 
Demokrat devletler, r.on aylar için· 
ele gerek Avrupa'da ve gerek uzak 
şarkta Amerika'nın yardımına maz
har olmuşlardır: 

Ruzvelt'in mesajı, Amerika tara
fından Avnıpa'da demokrat dev
letlere yapılmı§ kıymetli bir yardım 
teıkil etmittir. Diğer taraftan Ame
rika bu aralık, daha büyük yardımı
nı, Pasifik denizine donanmasını 
göndermek suretiyle uzak şarkta 
yapmııtır. Bugün Japonya'nın uzak 
şarktaki İngiliz, fransız ve Holanda 
topraklarını eline geçirmesine mani 
olan kuvet Amerika'nın donanma· 
aıdır. Honolulu adalarında kalsa bi
le bu donanma, Japonya'nın Mala. 
ya'ya ve Holanda müstemlekeleri -
ne tecavüz etmesine mani olabilir. 
Uzak ıarkta Japonya'nın vaziyetin
den emin oldukça, İngiltere Fransa 
ile birlikte denizlerin hakimiyetini 
muhafazada güçlük çekmez. 

Japonya uzak şarktaki teıebbü -
süne giriştiği ~ama.n, en çok üç dev
let arasındakı tefnkaya güvenmiş· 
ti: Amerika İngiltere ile iı birliğine 
hazır değildi. Sovyetlerden nefret 
ediyordu. Sovyetl~r~ her iki kapita -
list devletten çekınıyorlardı. lngil· 
tere de s?v~etl.er~~ . itimat etmiyor, 
Amerika ıle ışbırlıgı Yapılacağına da 
inanmıyordu: . Hadiselerin tazyiki 
bu üç devletı bır araya toplamakta· 
dır. Ve toplana.bilirse, esasen aene
lerdenberi Çin'in derinlikleri içine 
batmış bir halde olduğundan Ja
ponya için vaziyet son derece mÜş· 
külle§ebilir. Ge~en h.afta Kulang· 
au adası üzerındekı beynelmilel 
mıntakaya asker çıkarması, lngiliz· 
Amerika it birliğinin, göründüğün_ 
den daha yakın olduğunu jELponla
ra anlatmııtır. Çünkü japonlar bu 
adaya asker çıkarır çıkarmaz, A· 
merika ve İngiliz donanmaları da 
beraber hareket ederek beynelmi. 
lel mıntakanın muhafazası İçin Ku
langsu adasına asker ihraç etmiş
lerdir. Amerika'nın ve lngiltere'nin 
birlikte hareket ettiklerini gören 
Japonya, derhal Kulangau'yu tahli
ye etmiştir. Japonya'nm bu hareke
ti, lngiliz • Amerika tesanüdünü bir 
denemeden ibaretti. Ve eğer iki 
devletin birden §iddetli mukabele • 
siyle karşılatmaınıf olsaydı, Japon
ya, aynı vaziyette olan Şang'hay'a 

- ~ 

Hindistan ve Naziler 

Dr. Şaht Hindistan'da 
Almanya için 

bazı imkônlar aramış! 
Bir Hint gazetesi Doktor Şaht'ın 

teşebbüslerine şiddetle hücum ediyor 
Yeni Delhi, 26 a.a. - Gandi'nin oğlunun sıkı sıkıya alakadar bulun • 

duğu Timea lndustan gazetesi, eski alman iktisat nazırı ve alman 
bankası reisi doktor Şaht'ın Madras'da söylediği nutku ıiddetle 
tenkit ederek diyor ki: 

Doktor Şaht Hindistan'a gelir gel 
mez uzun zamandır muhafaza ettiği 
sükutu ihlfıl eyledi ve Hindistan'a 
yalnız seyahat etmek için değil bu 
memleketin imkanlarını tetkik etmek 
ve Hindlileri Almanya ile işbirliği 
etmek isteyip istemediklerini öğren 
mek için geldiğini söyledi. 

Ancak doktor Şaht, muhtelif bir 
harp takdirinde bizim vaziyetimizi de 
öğrenmek ve ingiliz boyunduruğun -
dan kurtulmak için Almanya'nın yar -
damını kabul edip ctmiyeccğimizi an • 
lamak arzusunu izhar etseydi hakika· 
te daha ziyade yakınlaşmış olurdu. 

"Nazi propagandasının Hindistan • 
da yaptığı tesirler üzerinde doktor 
Şaht hayallere kapılmasın,, diyen bu 
gazete Hitler iktidara geleliden beri 
nazi hareket tarzına şiddetli bir li -
sanla hücum ettikten sonra şöyle ya -
zıyor: 

Hüriycti bizim bizzat kendi kuveti-
mizlc istihsal etmemiz lazımdır. Çün
kü Almanlar gibi şüpheli bir dostun 
yardimiyle istihsal olunacak hüriyet 
istihsal edildiğine değmez. Nazilik, 

Hindistan'da bir nutuk ıöyliyen 
doktor Şaht 

- İngiliz 

ittifakı 

zayıf milletlerin Almanya lehine ola-ı---
rak istismar edilmesi prensibine daya k• 
nır ve .biz~m milletimiz Brita.ny.a cm - Porte il 
peryalızmındcn kurtulmak ıstıyorsa. 
bu, Almanya'ya kurban olmak için de
ğildi. 

Hindistan'ın Almanya ile olan ti -
caretine gelince. istatistikler nazi u -
sullerinin nasıl Hindistan'ın ihraca -
,,.. •• • -·-·· y ......... t>···· bVWır. .... a a &a"W b W ••--- • 

Bizim i§ adamlanmız doktor Şaht'ın 

icat ettiği takas ve klering usulünün 
Almanya için ne demek olduğunu pek 
ata bilirler: batka memleketlerden is
tediğini almak ve o memleketlere is -
tedikleri parayı ve malı değil kendisi
nin kullanmak istediği malları zorla 
sürmektir. Bu gibi usuller kullanan -
lara karşı ittihaz olunacak en emin 
hattı hareket onları uzakta bulundur
maktır . ., 

. 
ltalyan Af rikasının 
vaziyeti ve bül~esi 

Roma, 26 a.a. - Ayan meclisinin 
dünkü celsesinde İtalyan Afrikası 
bütçesinin müzakeresi esnasında B. 
Teruzzi, Libya'nın siyasi ve askeri 
vaziyetinin gayet mükemmel olduğu
nu ve İtalya'nın 20.000 muhacir kolon 
scvketmek suretiyle orada yeni bir 
kolonizasyon sistemi meydana getir -
diğini söylemiştir. 

B. Tcruzzi, sözüne devamla demiş
tir ki: 
"- Habcşistanda siyasi ve askeri 

vaziyet iyidir. 1ktısadi vaziyet, bir 
takım amillere bağlıdır. Bu meyanda 
Süvcyş kanalı ve nakliyat ücreti me
seleleri vardır. 

Bu sebepler ve neticeler tadil veya 
tasfiye edildiği takdirde vaziyet nor
malleşecektir. 

Ayan meclisi, müteakiben halk kül
türü nezareti bitançosunun tahminatı· 
nı müzakere etmiştir. 

Sovyet bütçesi 
Moskova, 26 a.a. - Yüksek Sovyct 

meclisine 1939 bütçesini tevdi eden 
maliye komiseri Sevcrcf, bu bütçenin 
154 milyar 957 milyon rubleye baliğ 
olduğunu, haTbuki geçen sene bütçe
sinin 125 milyardan ibaret olduğunu 
ehemiyetlc kaydeylemiştir. 

Londra, 26 a.a. - Bugün avam ka
........ ., •• ",.12 iııcj nı.(bı.ıs Henderson, 
Portekiz başvekılı ~aJazar ın l'orte-
kiz'in İngiliz ittifakına sadakatini ilan 
eden beyanatına mukabele olmak ü
zere mezkur ittifaktan mütevellit 
taahhütlerini 1ngiltere'nin de yerine 
getirmek azminin bir kere daha bildi
rilmesini istemiştir. 

Hariciye müsteşarı Butlcr verdiği 
cevapta demiştir ki: 
"- Büyük Britanya hükümcti ingi

liz - Portekiz ittifakının meriyetini tc 
yit etmiş bulunmaktadır. Harpten evet 
Portekiz toprakları hakkında yapılmış 
olan bazı teklifler artık ölmüştür. 

Bunları diriltmcğc mana yoktur.,, 

İngiliz gemilerinin japon 
gemileri taraf mdan tevkifi 

Tokyo, 26 a.a. - İngiliz gemilerinin 
ve bilhassa "R.anpura" vapurunun a -
' çıkta japon harp gemileri tarafından 
tevkifi üzerine İngiltere büyük elçi
si bir protesto notası tevdi etmiştir. 

Üçler paktı 
(Başı ı inci sayfada) 

mcğe kafidir. 

ihtiyat tedbirleri mqrudur 
Jüstis diyor ki : 

Yapılan anlaımalar, hiç bir kimseye 
müteveccih değildir. Bu anlaşmalar, 
ancak, nutuklariyle mütemadiyen bizi 
harp hareketleriyle tehdit eden Hit
ler ve Musolini öyle bir teşebbüse geç 
tikleri zaman tatbik olunacaktır. Anş -
)ustan, südetler meselesinden, Çckos
Jovakya'nın katlinden ve Arnavutluk
un menfur bir surette kaçırılmasından 
sonra, bu ihtiyat tedbirleri tamamiyle 
mcırudur. Bu tedbirlerin lüzumsuzlu
ğunu göstermek, Hitlcr ile Musoliniye 
bağlıdır. 

Epok aiyor ki : 

Çemberleyn diyor ki: 

Sulhu pamuk ipliği 
ile bağh tutmak 

istemiyoruz 
Londra, 26 a.a. - B. ve Bn. Çember

lcyn saat 17 de Edimburg'a varmışlar
dır. 

Çemberleyn !skoçya kiliseleri umu 
mi heyet toplantısında söylediği nu • 
tukta demiştir ki : 

"Ötcdcnberi sarfettiğim bütün gay· 
retler yalnız sulhu pamuk ipliği ile 
bağlı tutmıya değil bugün milyonlar
ca insanın yüreklerini ezen harp teh -
likesi korkusunu ve emniyetsizliğin 
izalesini istihdaf eylemiştir. 

Bizim gibi bugün ağır mesuliyctlcr 
yükünü taşıyanlar, bu memleketi kcn -
disini müdafaa için siiahlandırmaktan 
başka bir çare göremiyoruz. Ancak şu 
nu da kaydedelim ki bugün geçirmek -
te olduğumuz müşküllitı ortadan kal
dırmak için silah ve silahlanma kafi 
değildir. Daha fazla yaparak, daha i -
!eriye gitmeliyiz ve hiç şüphe ctmi -
yorum ki ricalarımız işitilecektir. E -
ğer kilise, milletler arasındaki münase 
betlere hakim olması lazım gelen esas 
prensipleri milletler önünde izah ede
cek olursa her halde onları idare eden
ler de bu ulvi duygulardan miilhem o· 
lacaklar ve komşulariyle iyi geçinmi -
ye çalışacaklardır . ., 

Fransa'nın 
mali vaziyeti 

Paris, 26 a.a. -- Maliye nazırı Rey
no radyoda verdiği nutukla dün öğ
leden sonra kapanan istikrazc!aki mu
vaff akiycti bilhassa kaydetmiş ve bu
nun frangın bugün sağlamlığında ih
tilaf olmıyan bir para olmasından ve 
istikraz meselesinin fransız devlet 
tahvillerinin yükselmesinden sonra 
yapıl~ bulunmasından mütevellit 
:ıuuı.ıı:fuııu :ı.ı ıuu.ıu1!ilur. 

Nazır hazinenin her ihtimale hazır 
bulunduğunu, politikasının değişme

miş ve daima "malı piyasaya uzun fa
sılalarla müracaat" prensipine dayan
makta olduğunu bildirmiştir. 

Rayno'nun verdiği ikinci haber 
Fransa'nın bundan böyle hariçte kısa 

vadeli borcu kalmamış olduğudur. 

Nazır demiştir ki: 

"Fransa hariçten birçok kısa vadeli 

borç aktctmiştir ki bunların 5/6 ta
rihi ile önümüzdeki 29/ 2 tarihi arasın

da gelecek olan toplanmış vadeleri 

memleketi harp hazinesi aleyhine o -

!arak altı milyar altın tediyesine mec

bur edecekti. Bu tehlike bertaraf edil
miştir.,, 

Reyno, fransız bankasına son iki 

gün zarfında altı buçuk ton altın gir

diğini söylemiş ve bunun "Fransa'· 

nın gayretlerini değersiz göstermek 
isti yenlere bir cevap teşkil ettiğini,, 
ilave etmiştir. 

Kremlin saraymdaki toplanh 
1 

Moskova, 26 a.a. - Nasyonalistler 
Sovyct meclisi ile Sovyctler Birliği 
Yüksek Sovyet meclisinin içtima dev· 
resi dün büyük Kremlin sarayında a
çılmıştır. 

Sovyetler Birliği devlet bütçesi 
hakkındaki raporun iki meclis tara -
fından saat 19 da yapılacak olan cel
sede dinlenmesine karar verilmiştir. 

X Budapeşte, - Festi Naplo ga· 
zctesi Macaristanla Bohemya • Mo
ravya arasında bir ticaret anlaşması
nin aktcdildiğini bildirmektedir. 

~ Vaşington - Ruzvclt, 773 mil -
yon dolaı.:lık bir krediyi ihtiva eden 
deniz silahlanma kanununu imzala. 
mıştır. 

Milli müdafaa masrafları, 1938 de
ki 27 milyar rubleye mukabil bu sene 
40 milyar 885 milyondur. 

Bilhassa şurasını ıyıcc zihnimize 
yerleştirelim ki bugün görüldüğü gibi 
bütün kuvetler! ile ileri hareketlere 
başlamış ve bunlara alıtmış olan tota-
liter devletler ancak mecburiyet kar - X Be/grat - Kırallık niyabcti ta-
şısında durabileceklcrdir. rafından isdar olunan bir kararname 

karıı harekete geçecekti. ile Yugoslavya'nın Prag'daki sefareti 
Japonya'yı bugünkü ıartlar al· tasfiye edilmiştir. Sefarethane yerine 

tında uzak ıarkta önliyen birinci Mısırda manevralar bir general konsolosluk ihdas olun • 
derecede Amerika, aonra lngiltere muştur. 
ve Sovyet Rusya'dır. Ve eğer bu üç Kahire, 26 a.a. - İskcnderiye Jima- X Belgrat - Sofyadaki Yugoslav 
büyiik devlet it birliği yapacak o· nında bulunmakta olan ingiliz filosu, ya sefareti müsteşarı B. Opouitza, Ba 
lurlarsa, Alman ve halyan ittifakı· dün Mısır Milli Müdafaa Nazırının ri general Konsolosluğuna tayin edil 
na gi~~ai, ~aponya için tehlikeleri! hu~ur~ ile sahilleri müdafaaya tahsisımiştir. Prag sefaret müsteşarı B. Dra 
çok buyuk hır macera olur. edılmış olan Mısır hava ordusu ve goutinotch, Sofya sefareti müsteşar • 

A. Ş. ESMER kıtaatının manevralarına ba§lamııtır. lığına tayin edilmiştir. 
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iSTANBUL Gazeteleri 
CUMHURİYET 

Nüfus davamızın iki anahtarı 
Nadir Nadi, bugünkü başmakalesinde, 

parti kurultayının mıizakerelerıne eaaı. 
teşkil edecek olan dilekler arasında bil
hassa nufus politikasını ali.kadar edenle
rin birinci plana alındığını ıörmek te -
mennisin i izhar ederek, gazetelerde inti
şar eden dilek liı;tesine nazaran muhte • 
lif vekiletlerden neler istenildiğini uy
dıktan sonra, halkın nüfuı meselesine 
karşı candan ve yakından alaka göster -
diğini ı;oylıiyor ve nüfuı artmasının ehe
miyetini tebarüz ettirerek, nüfus ıiyase
timizin iki anahtarı "Yeti$en çocukları
mızla cok yakından alakadar olmak, ye
tiştiren vatandaşlara azami yardım et -
mck" olduğunu illive ediyor ve "büyük 
parti kurultayının bu İG üıerinde ciddi o
larak işlediğini görmek isteriz" diyor. 

Kitap yetiştiriniz 

Peyami Safa. "Hadiseler arasında" sü
tununda, parti kurultayına verilen dilek
lerden maarife ait olanların arasında en 
mühimini teşkil eden kitap meselesinin 
unutulduğunu sbyliyerek arap harfleri 
bilmiyen yeni nesillerin kütupaneleri 
tam takır olduğunu, bilgi şubesine ait 
bir kaç kitaptan fazla eser bulunmadığı
nı izah ediyor "Ordu bir memleketi yal
nız askeri istili.lara karşı korur. Ondan 
daha müthiş kafa istilalarına karşı bir 
memleketi kitap ordusundan ba~ka ko -
ruyacak hic bir kuvet yoktur" dedikten 
sonra "memleket kültürü tehlikededir. 
Kitap yetiştiriniz" diyor. 

TAN 
İngiliz - Sovyet anlaşması 

M. Zekeriya Sertel, bugünkü başmaka
lesinde, İngiliz - sovyet müzakerelerinin 
safahatını hatırlattıktan sonra, İngiliz 
kabinesinin kararından sonra bu müzake
relerin ümit verici safhaya ıırmiş sayı
labileceğini söylüyor. 

Hücumlara cevap 
"Günün meseleleri" sütununda, türk -

İngiliz anlaşması aleyhindeki neşriyata 
devam eden alman ve İtalyan matbuatına 
cevap verilerek anlaşmanın Balkanlar a
leyhine müteveccih olduğu iddialarını, 
Balkanların kendi menfaatlerini müdrik, 
tecavüz ve tehlikt>nin ne taraftan geldi
ğinin farkında oldukları mukabelesiyle 
reddediliyor ve anlaGmanın, iaparatorluk 
peşinde koşanların hırsını durdurmak i -
çin kurulan sulh cephesi oldufu ilave e
dildikten sonra Falih Rıfkı Atay'ın, U • 
lus'ta çıkan bir makalesi iktibas ediliyor. 

Altmış dilek 
Sabiha Zekeriya Sertel, "Görüıler" aü

f"""""• kurultaya verilen 00 dileği ba
bfattieYzuu Ci.11)'uı 9 Lra"u in ••qı•n ~.-"tldn• 
de bir ileri adım olarak tavaif ettikten 
aonra, hmet lnönü'nün halkın dilekleri
ne .v~rdiiii e~emiyetin bugün parti şube
lerını halka merek onun dertlerini dinle
meğe sevkettiğini söylüyor ve mutlaki
yet devrin in halkla devleti biribirinden 
ayıraı:ı: ~!h~iyeti ile cümhuriyetin halka 
her gunu bıraz daha yaklaşan zihniyetini 
mukayese ettikten sonra, "dileklerin ku
rultay önüne geli~i. halkla devlet ara -
sındaki dıvarın yıkılmakta olduğunu ıös
teren kuvetll bir ili.mettir" diyor. 

. 
iKDAM 

Üstünlük davası ve kuvet 
muvazenesi 

İmzasız bir ba:şmakalede, son alman -
İtalyan askeri ittifakının nazi ve faııist 
hükümetlerinin üstünlük isteklerinde de
vam edeceklerini gösteren yeni bir vesi
ka olduğu söylenerek umumi hırbı doiu
ran batlıca imil nasıl Kayser Vilhelm'in 
üstünlük gayeıi ve zihniyeti idi iıe, Hit
ler ve Musolini'nin dütünüp tekrarla -
dıkları hayati saha tabirinin de bu üstün
lük ıayesinin kaba tarzda ifadesi olduğu 
izah ediliyor. 

Ekmek fabrikası 
münasebetiyle 

YENİ SABAH 

Hüseyin Cahit Yalçın, bugünkü baş
makalesini, latanbul belediyesinin fırın 
ve süt fabrikası açmak teaebbüsü etra
fındaki mütalealarına tahsis ediyor. Mu
harrir, fırıncıların bu teşebbüs karşısın
daki teliişını ele alarak. şanj, döviz zor
lukları, gümrük yüksekliii gibi sebepler
le ticaretin son derect> malı.dut bir hale 
geldiği şu sırada ufak İşler de halkın e
linden alınırsa, bunun devleti baltalamak 
demek olıcaiını, bu gidiııin mantıki neti
cesi devlet sosyalizmi olabileceğini söy
ledikten sonra, belediyenin fırın ve süta
ne teıebbüsüne esas itibariyle muarız ol
madığını, ancak bu iıleri bir rehber bir 
mürşit 11fatiyle yapmasını tavır.iye edi -
yor. 

Büyük Millet Meclisinde 
müstakil bir grup tetkil ediliyor 

Son Posta'nın dün neşrettiği bu haberi 
aynen iktlbaa ediyor. 

VAKİT 

Hukuk kaidesinin hayata 
tatbiki 
Asım Uıı, bu başmakalede, Berlin - Ro

ma mihverinin, türk • inıiliz anlatınası
nı, Balkanların bitaraf ııiya&etinden Tür
kiye'yi uzaklaştırmış olarak gösteren id
dialarına cevaben, bitaraflığın minbını 
tahlil ediyor, harp halinde, boğazların 
kapalı _ve ya~~t GU veya bu ura fa açık tu
tulacagına ıore ortada esaıen bitaraflık 
mevzuu klmıyacağını, Tıirkiye'nin bita
raflrk muhafaza etmesi kin harbın ıuhu
runa mani olmak lbım ıeldigini, harbe 
aleyhtar olan İngiltere ile Tiir'kiye'nin 
bir anlatma yapması, bu itibarla hakiki 
bitaraflık tesiı etmeai demek olduiunu i
zah ediyor, 

a.a. Matbuat Servısı 

Yeni bütçe 
"İşaretler" sütunu muharriri Sadri Er

tem, 1939 mali yılı büdçesinin tevazünü
nü ve normal inkişafını tebarüz ettirdik
ten ve geçen seneye nazaran yeni büdc;e· 
nin milli müdafaa faslındaki kabanklıkla 
bariz bir hususiyet arzettiğini soyledik
ten sonra. asıl hedefin zengin büdçeye 
kavuşmak oldutunu izah ediyor ve diyor 
ki: 

"1939 büdc;esiyle, Refik Saydam bükü
meti, Fuat Ağrah'nın diliyle bize bu yo
lun üstünde olduğumuzu bir kere daha 
hatırlatu." 

SON TELGRAF 
Bulgarlar, bir defa yandılar 

Ethem İzzet Benice bu unvanlı baş -
makalesinde, Sofya'daki Taymis muha -
birine nazaran bulgar hiıkiımetinin mih
ver devletlerinden kapalı bir tehdit al -
dığını, mihver devletlerinin bulgarlara 
turklerle herhangi bir anlaşmaya girme
melerini ihtar etmiş olduklarını yazdık -
tan sonra şu miıtaleayı serdetmektedir : 
"Sofya hükümeti için birinci derecede 
nazara alınacak esas şu veya bu devle • 
tin tazyik ve tehdidi değil, kendi ailli 
hakimiyet ve emniyetidir.., 

SON POSTA 
Tecrübeler arasrnda 

Muhittin Birgen, Her gün sütununda, 
Türkiye'yi iktisadi bir inkipfa götürme
nin, seneler geçtikçe anlaııılan güçlüğü -
nü bahis mevzuu ederek, ziraat işlerinin 
pek tedrici inkişaf ettiğini söylüyor ve 
bu sahada yapılacak hamleleri izah et -
tikten sonra, şimdiye kadar yapılan hi -
talarda mazur olduı:umuzu fakat bundan 
sonra bunların tekerrur etmemesi lüzu -
munu ileri sürüyor ve zirai sanayi fikri • 
nin inkişafa başlamııı olmasını memnu • 
niyetle kaydediyor. 

Bir İtalyan gazetesinin 
tezahüratı 

Selim Ragıp Emeç (Siyaset lleminde) 
siıtununda, bir İtalyan gazetesinin türk -
İngiliz itt i fakı münasebetiyle yudığı ve 
Türkiye'ye karşı tehditklir sözlerle bitir
diği bir makaleyi bahis mevzuu ederek t, 
talya'nın Türkiye'yc karşı daima dostluk 
tezahüratı gösterdigl hakkındaki iddiayı, 
Arnavutluk hidisesini misal getirerek 
cerh ediyor ve Türkiye'nin balkan devle
ti olmak münasebetiyle aldıtı tedbirle -
rin suiniyete atfedilmesini manasız bu -
!arak ''Vaziyetimizi dürbünün ters tara
fından görmek istiyenlere biraz insaf, bir 
hayli de hüsnü niyet sahibi olmalarıN 
tavsiye ederiz.,, diyor. 

ikinci nikah 

Fazıl Ahmet Aykaç, bu başmakalesin
de, İtalyan - alman anlaşması üzerine bu 
iki memleket liderleriyle gazetelerini

0

n j. 
leri sürdükleri fikirlerin ne hayret ne de 
heyecan vt>rdiğini kaydederek Türkiye'. 
nin Almanya ve ltalya'ya ötedenberi de
vam eden dostane miınasebatını bundan 
böyle de aynı miınasebatın idamesi husu
sundaki arzuyu tebarıiz ettirdikten son
ra, gizli kapaklı tarafı olmıyan ve hiç 
kimseyi tehdit etmiyen Tiırkiyenin hiç 
kimsenin tehdidinden de korkmadığını 
lbyliyerek, alman • İtalyan ittifakını bir 
ikinci nikih olarak tavsif ve bu nikihın 
tarafeyn hakkında hayırlı olmuını te -
menni ediyor, istidrat olarak, büyük 
harpten evel gene böyle şaşaalı nutuklar
la birleşen İtalya ile Almanya'nın harbi
umumi başlar başlamaz birbirlerine ıililı 
attıklarını hatırlatıyor. 

En mühim ve az mühim 
meseleler 

Di~~atler sıitunu muharriri, Millet 
meclısınde gene et meselesine avdet e -
dilmesi münasebetiyle bu meselede isli • 
h~! .yapı!ması kabil olduğunu zannetme. 
dıgıne, fa~at buna mukabil mesele teşkil 
eden ~u, sut, balık gibi diğer istihlik mad· 
delerı mevcut bulunduğunu ve onlar du
ı:ırken tecrübe edilmiş şeyi yeniden tec
r:ıbe etmenin lüzumsuzluğuna iııaret e • 
dıyor. 

Batan denizaltında 

26 kişinin 
boğulduğu 

anlaşıldı 
Portsmouth, 26 a.a. - Squalus deniz 

altı gemisinin kıç tarafında bulunan 
26 bahriyelinin sağ olarak kurtarı1ma
ları hakkında hiç bir ümit kalmamış -
tır. Dalgıçların bildirdiğine göre, bu 
bahriyeliler su ile dolmuş bulunan 
kompartimanda boğulmuştur. Şimdi 
Squalus'u yüzdürmek ameliyesine oaş· 
lanacaktır. 

Yugoslav ordusu 
Belgrad, 26 a.a. - Kıraliyct muhafız 

süvari livasının "Slova" bayramı do -
layısiyle muhafız kıtası zabitleri mah 
fclinde verilen öğle yemeğinde bir nu
tuk söyliyen naip prens Pol, ezcümle 
lemiştir ki : 

- Dünya tarihinde Yugoslavya ka -
dar ordusuna minnettar bir devlet az 
bulunur. Ordusu olmasaydı, Yugoslav
ya mevcut olmazdı. Ordu, hala devle
ti kurmakta ve elrle ettiği neticeyi mu
hafaza etmektedir.,, 
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Cenupta vücuda 
getiri len set 

1 YAZAN: ANDRE BEANGITTE 1 
Bir senedenberi .orta Av -

rupa'da statiıkoyu alt 
üst eden hadiseler bugün Hit -
ler'in metotlarını tam bir şekil
de tayin etmek imk.S.nını ver -
mektedir. Bizzat Berlin devlet 
adamlarının itiraf ettikleri 
vec;:hiyle, bu metotlar. silii.ha 
müracaat etmeden, genişleme 
s iyasetinin icap ettirdiği iktı -
sadi: veya arazi avantaj ları el -
de etmeyi ist ihdaf eder. 

Führer'in kuvct darbeleri, 
mahir manevralar sayesinde, 
bir seneden az zamanda üç de
ia muvaffa k olmuştur. 

Anşlus, Südetlerin ilhakl, Çc
kistan'ın ve Memel'in işgali, 
diplomat ik manevrada pek ma
hir olan Almanya'nın son ve 
belki en karakteristik muvaffa
kiyetleri olmuştq.r. 

B ugün, bir çok Avrupa 
milletlerine verilen 

fransız - İngiliz garantileri dü
ne kadar muhakkak addedilen 
bazı teşebbüsleri ona menede -
rek üçüncü rayhın faaliyet sa -
hasını ebemiyetli surette tah • 
dit etmiştir. 

Filhakika, kılıç çekmeden 
yeni avantajlar elde. e~~-~k hu
susunda önüne çıkan bu.~un f~~· 
ıatları tüketmeden Fuhre; tn 
uluorta bir harbe attlacagını 
sanmak hata olur. 

Hitler, içeride itib~rınt m"'!-ha 
faza etmek için, ilerıye dogru 
yürüyüşünde israra mec~u':' ... : 
dur. Bununla beraber, m~stıgı 
ona her türlü ihtiyatka.rhgı u -
nutturacak ve hesaplı hareket 
etmesine mini olacak kadar ka
tegorik değildir. 

Onun içindir ki, Almanya ile 
Polonya arasında birdenbire 
vukua ııeleq gerginliğe rağmen, 
hiç olmazsa, ısıimdilik harbin 
Da.nzig yüzünden çzkmıyacağı 
düşünülebilir. 

Buna mukabil, şarkta Fran -
sa ve İngiltere'nin omuzladığı 
Varşova'nın izimli durumu kar 
şısında alman tazyikinin cenu. -
ba doğru yani Roma - Berlın 
mihverinin kıskacı arasında ka
]an garanti edilmemiş meml.~ • 
ketlere doğru kayp.cağını du • 
3ünmek yersiz olmaz. 

Seri surette istlhale eden en· 
temasyonal vaziyetin giriftli -
ği içinde Macaristan'ın ve ı · 
goslavya'nın vaziyetleri A t • 
pa hartasını kendi keyfine re 
değiştirmiye yemin etmiş ~n 
tarafından yakında tekrar va 
mevzuu yapılabilir. 

Bir yandan, Almanya'nır.; Ma 
caristan üzerindeki nüfuzuı u, 
diğer taraftan Arnavutluk 
nin ertesinde İtalyan · yug 
lav işbirliğinin takviyesini ., • 
lama"k için bu iki devletin n 
hareketlerini gözönünde tu 
mak kifidir. 

Orta Avrupa'da bugünkü 
ziyet bu iki devlete d~ u ı 
müddet İ$i savsaklamak ımk ... · 
nını verecek mahiyette değ 
dir. Bu devletler kısa bir ı 
man zarfında mihverin lehir 
veya aleyhinde bir karer vt 
mck mecburiyetinde kalaca 
lardır. 

Macaristan mukadderat 
intihap etmişe benzemckted 
Mihverin tazyiki hakkında a; 
tikomintem pakta girmiş . 
Milletler Cemiyetinden çekı 
mİ!itİr. Almanya, Çekoslovak 
)'"! işgalden sonra ziyafetten ( 
nada mahsus bir hisse ayrrmı 
tır. Kont Teleki ile Çaki'n 
Berlin'i ziyaretleri neticesincl 
alman • macar dostluğu kuve 
lenmiştir. Bahusus ki Almany 
icabında, Macaristan'ın Roma 
ya üzerindeki taleplerine mü 
zahir olmıya amade görünmek 
tedir. Şu şartla ki Bu.dapeşt 
Almanya ile münasebetlerin 
ilerletmiye razı olsun. 

İmdi, Hitler'in küçük devlet 
]erle iktisadi veya siyasi mü 
nasebetlerin takviye!inde n 
murat ettiği herkesçe maHlm 
dur. Sarih olahm: Bunun sonı 
tabiycttir. 

Bu faraziye teeyyüt ettiği 
takdirde, Almanya'yı 

bir Polonya • Macaristan müş~ 

terek hududu tesisine karşı mü
samahaya sevkeden sebep an • 
taşılmış olacaktır, çünkü bu 
hudut Polonya'nın cenubuna 
ve Romanya'nın şimaline, bu i
tibarla da Ukranya'ya doğru 
yeni bir hareket üssü olacak -
tır. 

Macaristan, mihvere girmek
le geçici izzetinefis tazmin -
ferinden bir şey kazanacak de -
ğiLdir, bahusus ki Polonya ve 
Macaristan hasıın cephelerde 
yer aldıklarr takdirde araların
daki müşterek hudut sulhçu 
mi.nasını tamamiyle kaybeder. 

Andre Beangw'tte 
La Tribune des Nations 

Akdeniz 
İngiltere ile Türkiye ara

sında mesut bir anlaşma ya
pılması mihver devletleri • 
nin hoşuna gitmemiş ve 
Türkiye'nin saldırganlığa 

karşı duran cepheye girme
si, mihvercilerin İspanya i
le askeri bir ittifak yapa • 
bilmek hususundaki teşeb • 
büs ve gayretlerini şiddet • 
lendirmiştir. Harbın devam 
ettiği müddet zarfında 

mihver devletlerinin kont • 
rolü altında bulunan İspan
ya'nın CebeJilttarık boğazı

rı ve Marsilya ile şimali 
Afrika arasındaki muvasa -
leyi tehlikeye sokmak sure
tiyle İngiltere ve Fransa'· 
yı tehdit etmiş olduğu in • 
kar edilemez. Bu sebeple -
dir ki mihver devletleri 
Balear adalarına büyük bir 
ehemiyet vermişlerdir. Fa· 
kat bu, general Franko'nun 
bir Avrupa harbında kendi 
memleketinin emniyet ve 
selametini tehlikeye koya · 
cağına delalet etmez. İspan
yollar, lüzumu kadar har • 
betmiş, harp çilesini dol · 
durmuş olduklarından şim· 
di yeniden kalkınabilmek 

için sulh ve sükuna muhtaç· 
tırlar. Onların ihtiyacı, mil· 
cadeleleri sırasında kendi • 
!erine yard>mda bulunmuş 
olan devletleraen ziyade Ö· 
teki Avrupa milletleriyle 
işbirliği yapmak olduğun • 
dan, her halde, bir badire 
patlak verdiği takdirde on· 
!arın ideal olarak istiye • 
cekleri bir bitaraflığın mu
hafazası olacaktır. 

Türkiye'yi ele geçirmek
ten aciz kalmış olan mihver 
devletlerinin şimdi Akde -

niz'de tutunabilmek için 
gayretlerini arttırmaları 

hayret edilecek bir şey ol • 
masa gerektir. 

İspanya, komünizm aley

hindeki pakta girmiş, Al · 

manya ile kültürel bir mua· 

hede yapmıştır. Yakında 

gene Almanya ile bir tica · 
ret mukavelesi yapması da 

beklenir. 
Fakat bütün bunlara rağ· 

men İspanya, mihver dev • 
!etleri için çantada keklik 

olmaktan çok uzaktır. O -

nun düşüneceği kendi 

~İçimiz eki Şeytan 
\::::Tefrika No: 55 :Yazan: Sabahattin ALI 
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Hitler, ligi rid istihkamlannı 
gezdikten sonra 

· Yapılan teftişler, bu çelik, demir ve betondan ku • 
rulmuş olan kalenin, yalnız muntazam bir müdafaa 
kudreti olduğunu değil, aynı zamanda bunun katiyen 
aşılamaz olduğunu da göstermiştir. 

Garpten hücum edecek olan hiç bir asker, bu kaleyi 
a§ıp alman topraklarına ayak basamıyacaktır. Her hü
cum, alınanların garptaki tahkimatı önünde, sadece sal· 
dıranların dere gibi kan akıtmalarından başka bir şeye 
yaramıyacaktır .. Hava mildafaasının garp bölgesinde 
alınan bir sürü tedafüi tedbirler de, havadan gelecek 
her türlü taarruzu def edecektir. 

Bu tahkimata tahsis edilmiş olan asker1 kıtalar, bu 
bölgede mütemadiyen talim ve terbiye görmektedir -
fer. Devamlı olarak yapılmakta olan istihkam talimle· 
ri neticesinde, bu vazifeyi hakkiyle ifa edecek asker1 
kıtalar yetiştirilmektedir. 

Hasılı, garbe doğru emniyetimiz için her türlü ted • 
bir alınmıştır. 

Mamafi, Almanya'nın §arkında da icap eden tedbir -
/er alınmış olduğu için, eskiden yapılacağı sık sık tek· 
rarlanan Berlin gezintisi, bir zevk ve sefa olmaktan 
çıkmıştır. 

Lehli/er bize karşı dost bir komşu tavrını takındık· 

/arı müddetçe, bu türlü tedbirler, tabiatiyle ikinci 
planda kalmıştı. 

Son zamanlarda asıl ihtimamı garpteki emniyetimiz 
üzerinde teksif etmiş olmaklığımıza rağmen, istihkam 
tesisleri meydana getirmek suretiyle, bugün şarktaki 

tedafüi kudretimiz de yüksek bir ölçüyü bulmuştur. 
1927 Paris anlaşmasiy/e şark hudutlarımızda yapma

mıza müsaade edilen tahkimatla başlıyarak, zorlu bir 
çalışmadan sonra, Silezya'nın, hükümet merkezi ve 
Pomeranya'nın müdafaası emrinde geniş ölçüde tahki • 
mat sistemi meydana getirilmiştir. Alman toprakları 

arasında, asıl tehlikeye maruz bulunan şarki Prusya, 
denilebilir ki, baştan aşağı bir istihkam mahiyetini ik • 
tisap etmiştir. Tabi1, bu bölgede de, bu tesislere mah ... 
sus askeri kıtalar yetiştirilmiştir. 

Fölkişer Beobahter 
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menfaatleri vardır ve dahi
li yaralarını iyi etme!< ıçin 
bu memleket, şiddetle, sul
ha muhtaçtır. 

Great Britain and tbe East 

İngiliz - Sovyet 

görüşmeleri 

20 mayıs tarihiyle Lond· 
ra'dan yazılıyor: 

Dünkü gün, parlamento • 
da, yalnız Sovyetler birliği 
ile bir an eve! bir pakt ya· 
pılınasına taraftar olan me· 
buslar söz aldı. Buna bü • 
yük bir ehemiyet atfedile • 
mez; hükümet politikasına 
taraftar mebuslar, zaten 
susmaktan başka bir şey 
yapmıyorlar; zira, bu mese· 
lelerin açıktan açığa konu· 
şulmasını istememektedir
ler. Buna rağmen, hüküme
te taraftar olan on iki me -

bus, müstenkif kalmıştır. 

Bu hareketlerivle, onlaı:, bu 
meeele<fC muhaleı:ete karfl, 
bir nevi sempati tezahürün
de bulunmuşlardır. 

İngiliz efkarı umumiyesi, 
yapılmakta olan görüşme • 
ler etrafında nasıl bir bil .. 
küm yürüteceğini bileme .. 
mektedir. Bir aydanberi, 
Londra ile Moskova arasın· 
da dolaşan İngiliz efkarı u • 
mumiyesi artık yorgun 
düşmüştür. 

"Dcyli Ekspres" gazete .. 
si dün neşrettiği bir maka
lede, hükürnete, şayet alı -
yorsa, adam akıllı bir ilaç 
almasını tavsiye ediyordu. 

İngilizlerin bütün teklif

lerine mütemadiyen "ha • 

yır" demekle, sovyet diplo· 
masisi, Büyük Britanya'ya 
karşı bir yorgun düşürmek 

tabiyesi kullanmaktadır. 
Sovyetlerin son "hayır" .. 

Jarı, parlamentonun dünkü 

toplantısında dış politika 

işleri görüşülürken, dış ba· 

çık gözlerinin önüne serilmesinde onun tesiri oldu· 
ğunu düıündükçe istemiyerek hiddetleniyor ve ru
hunda zorla ayakta tuttuğu bir muvazenenin bozul· 
masından korkuyordu. 

Bu sıralarda bir hadise her §eyi alt üst etti; bir 
çok §eyleri geri attı ve bir çok ıeyleri ileri getirdi. 

da kendini menedeı.u '(ordu. Onun tabiati bu husus

ta ômer'e hiç benzeı iyordu. Hislerinde daima öl· 

çülü, en çılgın anlar ıda bile kendine hakim olma· 

ğ- bilen, sık sık irade- ini kullanmaktan zevk ve gu
rur duyan bir in.and Kendinde bulunmıyan cO§· 
kunluiiun,fiddetin, ı i ve kuvetli heyecanlann Ö
mer'd• çok olarak nevcut oluıu ona daha ziyade 
b~ğlanmuına sebep oluyor, fakat kendisinde olup 
da Ömer'de bulunmıyan va'1fların noksanlığını da 
acı acı hiaıediyordu. Bir insandan bu kadar çok ~ey 
talep etnıeı.. b~lı..i do ·u değildi. Fakat Macide ken· 
disini her an düşiine sadece afk ve istek değil, 
bunlar derec: ... inde de hürmet telkin eden, sadece 
bir küçük kardttf, yar ma.z bir çocuk değil, aynı 

"Zamand• bir •iAbey, hır de~lek olan bir in.sanın ya .. 
kınlıiınr daima arıyordu. 

Ömer son zamanlarda gene müthiı bir somurt· 
kanlığa ve tersliğe baılamı§tı. Her §eye canı aıkılı· 
yor, mütemadiyen üzüldüğü yüzünden okunuyor • 
du. Adam akıllı para sıkıntısı içinde olduklarından 
Macide bu halin sebebini uzun uzun araıtırmadı. 

Sualleriyle Ömer'i daha çok §a§ırtmaktan çekini· 
yordu. Fakat ne kadar kendine hakim olsa, her 
§eyi ne kadar bot görse, sinirleri bu kadar gergin 
bulunan bir adamla uzun müddet beraberlik onun 
Üzerinde de sarsıcı tesirler yapmaktan geri kalma · 
mı§tr. 

Bir ak;am üstü odasının pencerelerini açmıftı. 
Sokağın pek temiz olmıyan havasını ciğerlerine•çe· 
kip sokaktaki dört bet muhtelif millete mensup ço• 
cuklarm bağırı§tığını dinliyerek bir iskemlede otu· 
ruyordu. Bugün mektebe gitmediği halde yorgun, 
yerinden kımıldayamıyacak kadar yorgundu. Batı· 
n: arkasına dayamı§, ayaklariyle yeri ve .sırtiyle is· 
kemleyi itiyor, biraz böyle durduktan sonra tekrar 
ileri dÜ§Üyor ve bu baıit oyun eınasmda hayalleri 
daldan dala atlıyordu. 

Bedri'nin onları • sık görmeğe geldiği günler
de Macide,nin bu ar2uları büsbütün arttı. Bazı ha
tıralarla henü2 bailr bulunduğunu hissettiği eski 
hocumda bol bol mevcut olan bu vasıflan Ömer'de 
görmek iatiyor. Garip bir korkuya veya kıakançlığa 
benziyen hialerl• liocaaına aokuluyor ve onun ali· 
kaamı çeluneii• çalıtıyordu. Bedri'ye hatta biraz 
kızgın gibiydi. Onun kendisine karıı olan hislerini 
gayet İyi ıeziyor, bunlardan dolayı onu kabahatli 
bulmağı aklına bile getirmiyor, yalnız §İmdiye ka· 

Fak at dÜ§Üncelerinin dönüp dolaııp bir nokta
ya: Bedri'nin ıimdi gelivermesi arzusuna vardığını 
farkedince telaı etti. Bilhassa bu arzunun §U anda 
lüzumsuz olduğunu, çünkü Bedri'nin, bir kaç ııün 
evel Omer'e aöz verdiği için, bu akıam nasıl olsa 
geleceğini hatırlayınca büsbütün kendinden utan • 

kanlığa gelmiştir. Bu vazi
yet karşısında, İngiliz hil -
kümeti, bu işe yeniden baş
lamak zorunda kalacaktır. 

Şimdi, bütün ümitler, 
fransız tavassutlarına bağ
lanmıştır. 

Frankfurter Saytung 

Bir acentanın 

reklômı 

Öbür taraftaki memle • 
ketlerde harp korkusunun 
ne derece yayılmış olduğu
nu, şayiaların ne ölçüyü 
bulduğunu ve beyinsiz po -
litikacıların böyle bir asa -
biyete sebebiyet vermiş ol
makla ne nispette mesu1 ol· 
duklarını bilmiyor değiliz. 
Ancak, bu harp korkusun -
dan, gerek Londra'da, ge · 
rek Paris'te istifade edildi
ğini de biliyoruz. Korkuyu, 
politikada kullandıklarına 

·göre, bunu neden ticaret iş· 
lerinde kullanmasınlar ? 
Hiç merak etmeyiniz, harp 
korkusu, politika reklamcı
lığından, ticaret reklamcı • 
lığına da geçmiştir. 

Bunun en güzel misali, 
bugünlerde "Observer" ga· 
zetesinde çıkan bir il§ndır. 
Bir vapur acentasının ver~ 
diği bu ilanda şunlar yazı· 
lıdır: "'Avrupa kıtasını 

tanklarla gezeceğiniz günü 
beklemeyiniz! Gezip dola -
şacaksanız, şimdiden oto -
mobilinizle rahat rahat se • 
yahat ediniz. Daha epey 
vaktiniz var. Tarih de öğre· 
tir ki, harplere, hasattan 
sonra başlanır !H 

Franklurter Saytung 

Danzig'te 

kaynaşma 

Danzig topraklarının bir 

ııcunda iki gündenberi ce • 

reyan eden hadiseler üçün· 

çü Rayh'ın, serbest şehri 

ilhak etmek arzusuna bir 

mahalll ayaklanma karak -
teri vermek teşebbüsüne gi 
riştiğini gösteriyor. Bu 
metod Almanya'nın emper 
yalist maksatlarına kafi 
derecede hizmet etmiş ol • 
duğu için ondan istifade 
de devam etmesi tabiidir. 
Avusturya ve Çekoslovak· 
ya'da olduğu gibi "yabancı 
boyunduruğu" nu bizzat 
halk yığınlarının atmak is
tediği görülüyor. Halk, 
sanki çocuk aldatırmış gi
bi, kendisini AJmanya'dan 
ayıran gümrük karakolla -
rına hücum ediyor. 

Halbuki daha ilk bakışta 
bu kalabalıkların hücum 
kıtalarına mensup adamlar 
tarafından teşkil ve ku • 
manda edildikleri görülü -

yor, bu da bu hareketin 
kendiliğinden vukua gel
diği hususunda şüpheler 
uyandırmıya kafidir. Esa
sen Danzig halkı, Polon. 
ya'nın serbest şehir üzerin
deki haklarından ancak 
menfaat temin ettiğine gö
re böyle bir hareketi ma -
zur gösterecek sebep de 
yoktur. Filhakika, iktısa. 
den Polonya Danzig'de, 
Almanyanınkinden çok üs
tün bir mevkie sahiptir, 
bunun haricinde Danzig 
halkı tamamiyle alman a
det ve usullerine tabi bu. 
lunmaktadırlar. 

Onun içindir ki, bu va
tanperverane nümayişlerı 

kimsenin üzerinde tesir 
yapamaz, alman devlet a -
damları, h3.13, milletlerin 
kendi mukadderatlarına bil 
kim olmak hakları prensi -
piyle saf kalpleri avlamak 
istiyorlarsa geç kalmışlar
dır, bu prensip namına ya

pılmış ifratlar bu siHihı 

körletmiştir. 

Fakat bu hiidiselerin an
cak sembolik bir şümulü 

vardır. Danzigli hitlerciler 

gümrük karakollarına hü • 

cum etmekle Polonyanın 

esaslı haklarından birine, 

yani kendisine tevdi edil

miş olan gümrük kontrolü 
hakkına tecavüz etmiş ol . 

maktadırlar. Onun için bu 

teşebbüslerin ihtilafı de

rinleştirmek arzusundan i· 
Jeri geJmesi ihtimali ku • 
vetlidir. Herhalde Polonya 
genel komiseri tarafından 

Danzig senatosuna gönde
rilen enerjik nota Varşo -
vanın tehditler karşısında 

yılmadığını bundan şüp • 
he edenler varsa onlara an· 

Almanya pekala bilir ki, 
yeni bir karara kadar ser· 
best şehrin statükosu me • 
riyette kalacaktır ve bu 
statüko Danzig mıntakası· 
nın emniyetini Milletler 
Cemiyetinin yüksek komi· 
seriyle birlikte Polonya
nın garantisi altına koy· 
muştur. İcabında bu komi· 
ser nizam ve asayişin iade
sini Polonya'dan talep e • 
de bilir. 

İmdi, bugünkü şartlar i
çinde böyle bir müdahale 
hasım taraflar arasında va
him hadiselere sebebiyet 
verebilir. Almanya'nın is -
tediği bu mudur? 

Buna inanmak müşkül -
dür ve İtalya Almanya it
tifakı aktedildiği sırada 
bu büsbütün ihtimal hari· 
cinde kalır. Çünkü İtalya, 
herhalde, muahedeyi imza
lar imzalamaz Polon ya ile 
harp etmek tehlikesine kar
şı önceden teminat alma -

uçok fena yapıyoruz" diye mınldandı: "Ön:ıer 
de, ben de! ... Ben eski talebesiyim .•• Beni seviyor ve 
mesut olmamı istiyor.. Bunu muhakkak istediğini 
biliyorum_ Ömer'i de çok seviyor ... Belki dünyada 
bulunmaz bir arkada§·-· Fakat bizim yaptığımız 

doğru mu? Bir aydanberi geçinmemize o yardım 
ediyor ..• Halbuki üstüne başma bakılınca pek para 
içinde yÜzmediği anlatılır .• Neden ona bu kadar fe
dakarlık yaptırmalı--- Hiç bir §ey mukabilinde ol
madan onun dostluğunu geçim vasıtası yapmak bi
ze yakı§ır mı? Acaba Ömer' in i~leri ne zaman düze
lecek? Bedri'den borç istemenin ona ne kadar güç 
geldiğini görüyorum. Bu kadar iyi bir arkadaıından 
ne zaman ödeneceği belli o!mıyan · paralar almak 
her halde bot değil.- Yalnız Bedri'nin Öyle bir hali 
var ki insana dokunmuyor ... Bize yardım etmesi pek 
tabii bir vazifeymiş gibi yapıyor. Ne kadar iyi İn· 
san ••• " 

Düıüncelerinde biraz daha cesur olmağa karar 
verdi: 

"Onun bize gösterdiği bu alakada acaba benim 
tesirim ne kadardır? ikide birde Balıkesir'den bah· 
sediyor ve her halde yüzüme tabii tekilde bakamı
yacağıru bildiği için gözlerini yere çeviriyor .•. Fa • 
kat hen anlıyorum. Ne kadar saklamak isterse iste· 
sin, bu hatıralar onun içerisini hala dolduruyor ..• 
Halbuki ben unuttum bile •.• Hayır, unuttum diye
mem, fakat Üzerimde bir tesiri kalmamı§ .. Öyle ya? 
Zaten aramızda ne geçti ki? Ortada bir çift söz bile 
yok .• Yalnız bakıılarmı hatırlıyorum. Smıfın kapı· 
smda durarak ııözlerini üstümde dolaıtırırdı. Ate§ 
gibi bakışları vardı. Şimdi daha ziyade mahzun ve 
dü ünceli bir h -
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Radyo Oifüzyon Postaları 
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ANKARA 
CUMARTESİ - 27 - 5. 1939 
13.30 Program 
13.35 MÜZİK (Neşeli müzik. 

Pi.) 
14.00 Memleket saat ayarr, a • 

jans ve meteoroloji haberle -
ri. 

14.10 TÜRK MÜZİÔİ : 
1 - Hicaz peşrevi Salim bey 
2 • Udi Cemil hicaz şarkı : 

(Ne küstün bi sebep böy
le). 

3 - R. Fersan hicaz şarıltı : 
(Ey benim konca gülüm). 

4 • Yesari Astm hicaz şarıkı: 
Bilmem neye bir puseni) 

5 - Kemençe taksimi 
6 - S. Kaynak şehnaz şarkı 

(Dalda bir ishak öter) 
7 • Saz semaisi 
8 - Şehnaz longa 

14.40-15.30 MÜZİK (Kanşık 
Program - Pi.) 

17.30 Program 
17.35 MÜZİK (Dans saati -Pi) 
18.15 TÜRK MÜZlôt: (Fasıl 

Heyeti) 
19.00 Konuşma (Dış politika 

hadiseleri) 
19.15 TÜRK MÜZİÔİ : 

1 • Şehnaz puselik peşrevi 
2 • Dedenin şehnaz pusclik 

bestesi: (Bir devlet için,) 
3 - Cavide Hayrinin şehnaz 

puselik bestesi: (Ateş gi
bi bir). 

4 - Leminin şehnaz puselik 
bestesi: (Narı fırkat) 

5 ~ Sedat Öztoprakın şehnaz 
bestesi: (Cuşedip göz ya~ 
şı). 

6 - Keman taksimi 
7 ~ Sehnaz puselik şarkı : 

(Yandım deminden) 
8 ~ Deniz oğlunun şehnaz pu

selik $3.<kı: (Yolun bul • 
marn). 

9 - Dedenin şehnaz puselik 
şarkr: (Bir dilberdir) 

10 • Sedat Öztoprağm şehnaz 
puselik saz semaisi . 

20._oo Memleket saat ayarı, a -
Jans ve meteoroloji haber-le· 

dan bu işe girişmiş olmasa 
gerektir. 

Geriye şefin arzusu hi. 
lafına madunların galeya • 
na gelmesi kaziyesi kalır. 
Fakat bu ihtimal de pek i
nanılır şey değildir, bu hu • 
susta 1934 de Hitlerin ilk İ· 
deki "şovinizıİı hareketinin 
derhal durmuş olduğunu 

hatırlamak kafidir. Hitler· 
in memleketinde her za· 
mankinden ziyade h3.kim 
olduğuna inanmak için se~ 

hep yoktur. 

Polonya genel komiseri 

tarafından Ticklo gümrük 

karakolunda muhasara edi

len gümrük müfettişleri

nin rahat bırakılması husu 

sunda derhal müdahale et

mesi için verilmiş olan no

ta üzerine senato tarafın· 

dan alınacak tedbirler her

halde Nazi devlet adamla -
rının maksatları hakkında 

hiç şüphesiz kafi bir kana

at verecektir. Fakat Var

şova'nın sclihiyetli makam 

larında, yarııresm:i Trans -

ri). lın''ı 
21.15 T E M S İ L ( :Ma ,,,al 
Dağlara düştü. Yazan: Ke 
Tözen). biYO 

21.15 Esham, tahvilit, ka.ın (fi. 
- nukut ve ziraat borsası ' 
yat). 

21.25 Ne.~eli plaklar - R. , __ , 
21.30 MUZİK (Küçük Or•- 1 ıra. Şef: NECİP AŞKI~) 

1 - Naundrof - Arzu - ya sdş 
2 . Linckc - Yeşil vadılef 

bir randevü. • 
3- Micheli. Memleket hllJ 

reti - Seranad 
4 - Leuschner • Mazurka • 

Fantezi 
5 • Künneke - Dans süitindetl 

"Blues" 
22.00 Haftalık posta kutusu (tC 

neb dillerle). , 
22.30 MÜZİK (Kabara miiı1 ' 

ği - Pi.) 
23.00 Son ajans haberleri ve "1*' 

rınki program. 
23.15-24 MÜZİK (Cazbao<l' 

Pi.) 

AVRUPA 

OPERA VE OPERETLER 1 

20.15 Paris - Eyfel kulesi' 
20.30 Beromünstcr - 21 :Mi 1 

liino. I 
ORKESTRA KONSERLER 

VE SENFONİK KONSER• 
LER: 15 Droytviç - ıs 
Doyçland Zender - 21 Lük" 
semburg, Roma 

SOLO KONSERLERİ: !7.4S 
Kolonya - 18.10 Hamburi' 
- 19.10 Königsberg - zı.30 
Stokholm - 22.5 London " 
Recyonal 

NEFESLi SAZLAR (Marş •· 
s.): 6.30 füeslav - 8.30 Dan· 
zig - 10.30 Hamburg- 13.20 
Droytviç 18 Frankfurt. 

ORG KONSERLER! VE KO• 
ROLAR: 10.20 Floransa, 

HAFİF MÜZİK: 18.40 Viya• 
na - 20.15 Bedin, Königs " 
bcrg-21 Bratislava -ız.40 
Kopenhag. 

HALK MUSİKİSİ: 14 Ştüt -
gart - 19 Münib. 

DANS MÜZ!ôl: 20.15 Frank· 
furt, Laypzig, Ştütgart, Vi 1 

yana - 21.50 Ber-omünster-
22 Budapcşte - 22.10 Prağ 
- 22.15 Belgrad, Stokholm 
- 22.25 Sottens - 22.30 Mü-
nib - 22.3S Hamburg, Post 
Parizyen - 22.40 Brüksel 
Sofya - 22.45 Liyon - 23 
Droytviç, Floransa, Lük -
semburg, Roma, Stokholm, 
Strazburg - 23.5 London • 
Recyonal - 23.15 Varşova 
- 24 Mi13no, Roma. 

Polonyalılara atfeder ma. 
· hiyette yapılan beyanatın 
aşikar surette Danzig hal· 
kını Polonya aleyhine tah· 
rik maksadına matuf kana· 
ati hakimdir. 

Şu son hadiselerden ön· 

fievnyi-alakadar -ebneslno 

rağmen, Milletler Cemiye• 

ti konseyinin ruznamesin• 

de kayıtlı değildi. Konsey, 

taraflardan biri milletler 

cemiyeti statüsünü tanıma 

dığı, diğeri de kaydı ihti. 

yatla teliikki ettiği nazarı 

itibare alınınca, bu geniş -

likte bir ihtilafı halledebi· 

lecek mevkide değildir. Fa 

kat hadiselerin aldığı tar. 

zın programın t3dilini mu .. 
cip olması muhtemeldir. 

Herhalde yüksek komi. 

serin yerinde tutulmasına 

muvakkaten karar verilmiş 
görünmektedir. Çünkü Al· 

manya • İtalya arasında 

başka bir rejimin tesisi hu· 

susun da bir müzakere ih -
timali şimdilik tahmin edi· 

continental Press'e göre, lemez. 

Danzig senatosu namına Edith Bricon 
La Republique son b3discnin mesuliyetini 

Kapıya yavaıça vuruldu ve Bedri'nin uzun ho· 
yu içeri sokuldu. Macide yerinden kalkarak o tara· 
fa doğru bir adım yiirüdü: 

•'Hoı geldiniz!" 
HTeıekkür ederim. Ömer daha gelmedi mi?0 

Bu sualinde biraz hayret, fakat birazıcık da 
memnuniyet vardı. 

Macide bir iskemle uzatarak: 
"'Daha gelmedi. Oturun!" dedi. 

Kartı kaqıya geçtiler. Her zaman bu şekilde o• 
turuyorlardı. Ortalık henüz tamamiyle kararmadı· 
ğı için lambayı Yakmadılar. 

Bir sükôt baıladı. Macide her hangi bir sözün, i
çinde birikmİ§ olan tikayetleri ifade edivereceğin • 
den korkuyor ve alt dudağını kemirerek önüne ba· 
kıyordu. 

Bedri İse söyliyecek §ey bulamıyordu. Ömer ile 
Macide'nin hayatları ve kendinin bu aileyle mÜna• 
•ebeti hakkında henüz vazih bir fikri yoktu. Ömer'i 
eskiden tanıdığı ve sevdiği halde onun evlenrnit ol• 
masını, hele Macide'yle birlefmesini biraz garip, 
hatt& biraz münasebetsiz buluyordu.Bütün iyi niye-
tine rağmen, bu iki insanı beraber düşünmek im
kansızdı- Ayrı, son haddine kadar ayrı mahluklar-
dı. Bedri onların hayatında, zahiri ahenge rağmen, 
muhakkak bir sakat taraf bulunacağını seziyor ve 
bundan samimi olarak korkuyordu. Daha ziyade 
Macide'yi dütünerek üzülmekte ve: 448izim deli 
oğlan kızın batına itler açmasa .. Bari! Ne cesaretle 
evlendi acaba?" demekteydi. Macide'nin hiç tika • 
yet etmeyiıi ve bir şeye canı sıkıldığı pek belli ol • 
duğu zamanlarda bile onun suallerine:. " 
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[ iKTiSADi BAHİSLER 1 
İnhisarlar kolonyası dolayısiyle 

• 
Fert mı, devlet mi? 

İnhisarlar umum müdürlüğünün pi
Yasaya kolonya çıkarması eski bir me
selenin yeniden bahismevzuu edilme
sine sebep oldu. Bu da iktısadi teşeb
büslerden hangilerinin devlet ve han
gilerinin fertler tarafından yapılaca -
ğıdır. Unutmamalıdır ki: mesele eski 
olmasına ve hakkında bir çok münaka
şalar yapılmış bulunmasına rağmen 

her günkü hayatımızdaki ehemiyeti 
tazeliğini muhafaza etmektedir. 
Kolonyacılar, belki haklı olarak, 

devletin bu işe girişmesinden muta -
zarrır olduklarını ileri sürmektedirler. 
İnhisarlar idaresi de, gene pek haklı 
olarak, bir taraftan mühim bir inhisar 
maddesi olan ispirtoyu kıymetlendir -
rnek ve diğer taraftan halka ucuz ve i
yi kolonya tedarik etmek maksadiyle 
bu işe girişmiştir. 

Her şeyden evel şurasını kaydetmek 
lazımdır ki muayyen bir iktısadi te -
şebbüsü devletin yapması, mutlaka ve 
sırf bu sebepten dolayı memleket için 
faydalı olamıyacağı gibi her hangi bir 
teşebbüs de sırf devlet tarafından ya
pıldığı için fena olamaz. Bu hususta 
fikir yürütmek için uzun tetkike ve 
bitaraf düşünceye ihtiyaç vardır. 

Bu münasebetle devletin hangi işle
ri yapması lazım geldiği noktasını bir 
defa daha gözden geçirebiliriz: ma -
lfimdur ki gerek devlet yoliyle ve ge
rek fertlerin teşebbüsiyle yapılan bil -
tün faaliyetler ihtiyaçlarımızı tatmin 
içindir. Binaenaleyh bu esasa dayana
rak şöyle bir kıstas koyabiliriz: ihti -
yaçlarımızı en iyi ve en ucuz olarak, 
yani milli sayden en çok randıman a
lacak tarzda, hangi şekil tatmin edi -
yorsa o tercih edilmelidir. 

Yalnız derhal kaydetmek lazımdır 
ki bugünkü hayat şartları altında her 
hangi bir cemiyetin en mühim ihtiyacı 
dahili ve harict emniyettir. Bupu kar
şılamak için yapılması lazım gelen bü
tün milli müdafaa faaliyetlerini dev -
let üzerine almıştır, ve bu hususta ik
tısadi noktai nazardan ziyade teknik 
icaplar bakim olur. 

Bunun haricinde kalan işleri üçe 
taksim edebiliriz. Bir kısmı husust 
sermaye bakımından karlı olsa bile 

H. A. KUYUCAK 
lın zararını başka bir milli kaynaktan 
kapmktır. Yani devletin bu sahaya 
müdahalesiyle cemiyet için bir kazanç 
yoktur. 

Fakat eğer devlet malını umumi ti
caret ve rekabetin esas prensiplerine 
riayetle ve gayri meşru rekabet yap -
madan satmağa çalışıyorsa ve bu malı 
hakiki maliyetinden aşağı bir fiyatla 
satmıyorsa ve buna rağmen de piyasa
dan ucuza satabiliyorsa, bu müdahale 
memleket bakımından karlı ve hayırlı 
bir teşebbüs olur. 
Unutmamalıdır ki muayyen bir hu

dut dahilinde yaşıyan insanlann bir 
devlet kurması adeta muayyen işlerde 
aralarında bir kooperatif vücuda ge -
tirmeleri demektir. Bu kooperatif fa -
aliyetinin faydalı olduğu iş sahası da 
gün geçtikçe artmaktadır. Devletin 
hususi teşebbüs sahasındaki fiyat ve 
standard işlerine en iyi müdahale şe -
killerinden biri icabında bizzat bu iş
leri yapmasıdır. Asıl zarar ve tehlike 
hususi teşebbüsün faaliyet sahasında 
olan işleri ihtiyaç olmadığı halde in -
hisar altına almaktadır ki kolonya i -
şinde böyle bir şey mevzubahis de -
ğildir. 

Kolonyacıların devletin büyük ser
maye ile işe müdahale ettiğini ve bina
enaleyh rekabet imkanı olmadığını id
dia eylemeleri, teşebbüsün aleyhinde 
değil lehinde bir delildir. Çünkü eğer 
muayyen bir madde büyük sermaye ile 
ve büyük mikyasta istihsal edilmekle 
daha iyi ve daha ucuz olabiliyorsa onu 
bu şekilde istihsal etmek milli iktısat 
bakımından karlı bir hareket olur. 

. 
1 z mir Enlernasyonal 
Fuarına hazırlanınız 

20 Ağustos - 20 Eylül 
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~naleyh devletin veya hus'üsı -ıaar:e1e- ~--
rin kar gözetmeden yapmasında mem- J 

ULU~ 

leket için büyük bir menfaat görülen 
ışlerdir ki şehirlerin su, elektrik, gaz 
ve saire gibi umum1 hizmetleri bu me
yandadır. Diğer bir kısım da hususi 
teşebbüsler için karlı olmıyan ve bi
naenaleyh bunlar tarafından girişilmi
yen faaliyetlerdir. Umumi münakale 
ve muhabere, büyük mikyasta irva ve 
iska ~şl.erini ve bazı mühim sanayi şu
belerını bu arada sayabiliriz. 

Bu iki g:up haricinde kalan işler 
hem hususı sermaye için karlı olan ve 
hem de hususi sermayeye terkinde 
memleket menfaatleri bakımından bir 
mahzur olmıyan teşebbüslerdir ki ko
lonya imali bu kısma dahildir. 

Bu son kısma giren işlerde randıma
nı temin eden en rnühim amil serbest 
rekabettir. Gelir temini veya istihsali 
ve standardı kontrol veya umumi sı -
hati korum~ gi~i sebepler olmadıkça 
bu sahada ınhısar tesisi hem zararlı 
hem de tehlikelidir. 
Şu halde kolonyadan çıkan mesele _ 

yi yeniden ortaya koyabiliriz: her 
hangi bir devlet teşkilatı serbest reka
bet sahasına dahil işlere girişmeli mi
dir? Bu suale cevap verebilmek için 
şu iki sual~ _cevap vermek lazımdır: 
devlet teş~ı~at~ rekabetini devlet oto -
ritesine mı ıstınat ettiriyor? Serbest 
piyasada malı ha~iki rnaliyetinden u -

Sinemasının ucuz yaz 
programı 

YAKAN PUSELER 
TINO ROSSl - VIVlAN 

ROMANCE 
Ses, güzellik ve sanat harikası 

lla veten yeni dünya 
havadisleri 

Fiyatlar Balkon 35 hususi 20 

Seanslar: 
14,30 - 16,30 • 18,30 da 

* 

12,15 matinesinde 

Deniz altı D - 1 
Tamamen türkçe 

Dikkat 
Bir Muhasip 
aranıyor 

Komedisinde bilet alanlar 
cuz satmak suretıyle mi rekabet edi -
yor? Eğer bu iki sualin cevapları müs
petse esas suale menfi cevap vermeğe 
mecburuz. Çünkü devlet bu suretle 
milli sa_ri.' kı~etlendirmek ve hayat 
seviyesını ~·yu~seltme~ için bir şey 
yapmış de gıldır: belkı otoritesine da
yanarak bir tarafta ucuzlattığı bir ma-

Piyesin oynanmasma bu 
akşam tam 20 de ba,ıanacaktir 

~1111111111111111 ŞEHİR TiYATROSUnun 111111111111111 h. -----
--------
----
------

Bu akşarn Y eniıehir U L U S sinemasında 
saat 20 de temsil edeceği 

Bir Muhasip AranıyOr 
Komedisinin numarah koltuklar1 tamamen salllmııhr 

Yarın gündüz saat 15,5 da 

son defa tekrar 
Herkesi kahkahalara boğacak olan 

BİR MUHASİP ARANIYOR 

----------------.. ---ı : 

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

: Komedisinin numaralı koltuklarını hemen kapatınız. -

~ 1 11111111111111111111111111111111111111 ı 111111111111111111111 Ti : 2193 1111 F 

Parti 
• 

yenı 

• 

idare 

tadil 

Heyeti Kurultaya 

teklifleri verecek 

Hollanda Kıraliçesinin 

Belçika ziyareti 
Brüksel, 26 a.a. - Hollanda kıraliçe

si ile Belçika kıralı Liege'den Brük -
sel'e dönmüşler ve halkın alkışları a • 
rasında saraya gitmişlerdir. 

Kıraliçe dün akşam Hollanda elçili
ğinde bir ziyafet vermiş, ziyafette kı -
ral Leopold hazır bulunmuştur. 

Kıraliçe Vilhelmin Belçikadan 
ayrıldı 

Brüksel, 26 a.a. - Hollanda kıraliçe
si Vilhelminı bugün saat 11 de Belçi -
kadan ayrılmıştır. 
Kıral Leopold kendisini istasyona 

kadar teşyi eylemiştir. Kıralın karde -
şi prens Şarl kıraliçeye Hollanda hu
duduna kadar refakat edecektir. 

Kolay şeker satışı 

için tedbirler 

. 
lngiliz - Türk 
anlaşması 

ve benim neslim 

Kızlarımız enstitü şapka atölyesinde çalışırlerken 

İstanbul, 26 (Telefonla) - Türki
ye şeker fabrikaları Türk anonim 
şirketi yapılan tetkikler neticesinde 
görülen lüzum üzerine şeker tevzia -
tını kolaylaştırmak için istiyenlere 
bir tona kadar şeker satmağa karar 
vermiştir. Şimdiye kadar on tondan 
aşağı şeker verilmemekte idi. Şeker 
şirketleri, bazı toptancı tacirlere şe
ker piyasasında yapmak istedikleri 
hareketi önlemek ve halkın doğrudan 
doğruya temas halinde bulunduğıı 
bakkallara azami kolaylıkla şeker te
min etmek için tetkikler yapmakta
dır. Bu tetkikler müsbet netice verir
se muhtelif yerlerde bir sandık ve bir 
çuval şekere kadar satış yapacak kü
çük depolar açacaktır. 

Bugün dünyada cephe alan ku
vetlerle bunların temsil ettikleri 
umdelerin karşısında türklerin bu 
anlaşma ile meydana çıkardıkları 
"saf ah§,, bana ve benim neslime 
siyasetten hariç diğer bir mi.na da
ha ifade etmektedir. Benim neslim 
ki tıpkı bir Kolos gibi bir ayağı bir 
alemde, diğer ayağı bir ba§ka alem
de durur. Nesillerin de insanlar gi
bi birer mukadderatı olduuğna ka
niim. Benimkinin alnının yazısı za
man zaman çok kötü tecelli etmi§ 
olmakla beraber bir hayli görmÜ§, 
geçirmiş olduğunda da hiç §Üphe 
yoktur. Bütün bu görülüp geçirilen 
devirler iç.inde ben, ta öbür ayağı
mızın durduğu alemlerde edindiği
miz bir emel ve bir veçhenin hiç de• 
ğişmeden tıpkı bir senfoninin tek 
melodisi gibi. türlü günlerin tatlı. a
cı ahengi içinden akıp geldiğini gö
rüyor ve bugünkü anlaşmada ayn 
bir mi.na, bir toplanıp şekilleşme 
seziyoruın. 

(Başı 1. inci sayfada) 

Ü~üncü kısım 

Ziraat ve sanayi, madenler, 
ormanlar, ticaret, nafıa işleri 

1 - Eski programda zirai kredi mev
zu prensipler daha ziyade vuzuh kes -
petmesi ve genişlemesi için mevcut 
hükümlere yeniden aşağıdakiler ilave 
edilmiştir : 

Çiftçinin işletme sermayesi unsur -
larını tamamlamak, zirai istihsali ve -
rimlendirmek ve iyileştirmek, çiftçi -
yi araziye ve zirai işletmiye sahip kıl -
mak ve zirai mahsullerin sürüm ve sa
tışını kolaylaştırmak ve arttırmak zi
rai kredinin hedefidir.) 

2 - Muayyen mevsimde muayyen 
mevzulu işlerle çalışıp yılının artan za 
manlarını hem cemiyet ve hem kendi -
si için boş geçirmiye mahkfun bulu -
nan elleri bu iki maksatla faydalı kıl -
mak noktasından el işleri ve küçük sa
natlar hakkında da şu yeni hüküm ek
lenmiştir: 

(El işleri ve küçük sanatlarımızın 
inkişaf imkanı verilmesine ve halkın 
mutad işleri haricinde boş kalan vak
tinin hu sahada kıymetlendirilmesine 
ça ışacagızJ. 

3 - Devletin nafıa işlerinde biJhas -

sa yol ve imar kısımlarında gittikçe 
daha vüsatlı bir faaliyete geçilme im -
kanları hasıl olmıya başlıyacağından 

bu hususa da şu ilave edilmiştir : 

(Memleketi bağlıyan iyi şose şebe -
kelerine kavuşmak için ameli bir pro -
gram tatbik olunacaktır. Yol progra -
mında milli ekonomi ve yurdun emni -
yet ve müdafaası düşüncesine dikkat 
edilecektir. En ehemiyetli merkezleri 
bağlıyan ana yollardan bir kısmının 
ve büyük köprülerin devletçe deruhte 
edilmesi ve vilayet yolların ne mınta
kavi bakımlardan sınıflandırılması 
yolların iyi geçit verir halde korun -
malan ve her sınıf yolun yapı ve dai -
mi tamirleri. yol işlerinin ana prensip
leridir. Devlet yapılarında, şehircilik 
işlerinde teknik ve planlı esaslarla ça
lışılacaktır.) 

Besinci kısım 

Milli talim ve terbiye 

4 - Türk dilinde yapılacak tetki -
kat ve elde edilen neticelerin tatbika
tının verimli ve süratli olabilmesi için 
şu ilave edilmiştir : 

(Türk dilinin millileşmesi hareke -
tinde elde edilen neticelere bütün ilim 
ve tedris müesseselerinde tatbik im · 
kanı verilecektir. Bunun tanzimi işi 
ile Maarif Vekilliği meşğul olacak -
tır.) 

5 - Normal ilk tahsilin tatbikine 
imkan olmıyan yerlerde köylünün da
ha çabuk ve kolaylıkla okutulabilme -

sini temin için bu husuta mevcut hü
küm aşağıdaki şekilde tadil ve ikmal 
edilmiştir: 

(Öğretmen gönderilmesine imkan 
olmıyan köylerin öğretim ve eyitim 
işlerinde köylüye rehberlik etmek ü
zere köy öğretmenleri istihdam edi -
lir. Bu tip köy okullarında tahsilin da 
ha olgun yaşta başlaması, arasız de -
vam etmesi ve devletçe askerlik bor -
cu gibi bir sıkılıkla takibedilmesi ge
rektir. Az nüfuslu bir kaç köyü oku -
tacak normal ilk okullarla ayrı tipte 
ki köy okulları için ameli yoldan pan
siyonlar kurdurulur ve kurulur). 

6 - Programın aynı fasıldaki tini -
versite ve yüksek mekteplere ait olan 
hükmü daha ziyade tasrih edilerek bu 
husustaki esaslar aşağıdaki şekilde 
tesbit edilmiştir: 

(Üniversite ve yüksek okullarımız 

kendilerinden beklenen ilim ve ihti -
sas elemanları yetiştirmek, memleket 
dahilinde ilmi hareketlere destek ve 
kaynak olmak üzere mükemmelleştiri
lecektir. Üniversite ve yüksek okul -
larımızın adedini arttırmak ve bunla
rı Maarif vekaleti idaresinde topla -
mak fikrindeyiz). 

7 - Neşriyat, kütüpane ve okuma 
odaları hakkındaki maddeye şu hü -
ltUIO t \,; Ulll~LU • 

(Bilhassa bir türk lugatı ve ansik -
lopedisini bir an eve] vücuda getir -
mek başlıca emelimizdir). 

8 - Keza halkımızın kültürel sevi
yesini yükseltmekteki çalışmaları sür 
atle şümullendirmek için nüfus, vesa
it ve eleman noktasında halkevleri a -

çılmıyan yerlerde bunun vazifesini da 
ha ameli ve küçük mikyasta yapabil -
mek için halk odaları teşkilatı vücuda 
getirilmesi düşünülmüş ve program 
fıkra halinde eklenmiştir. 

Yedinci kısım 

9 - Amme hizmetleri gören hayır 

cemiyetlerinin saylerinin daha verim· 
li olması ve yurdun o mevzulardaki ih 
tiyaçlarının bu vasıtalarla daha verim 
1i ve planlı olarak karşılanması 

için bu cemiyetlerin kendi hususi ni -
zam ve kaidelerinin üstünde devletçe 
mürakabe esası faydalı görülmüş ve 
aşağıdaki madde ilave edilmiştir: 

(Amme hizmeti gören hayır cemi -
yetlerinin ve bilhassa bunlardan umu
mi, hususi ve belediye bütçelerinden 
yardım görenlerin devletçe hususi bir 
mürakabeye tabi tutulmalarına ehemi
yet verilecektir). 

10 - Cemiyetlerimizdeki maddeye 
de (rejyonal fikirleri koruma ve yay· 
ma ve sınıf mücadelesi uyandırmamak 
satları ile cemiyet kurulamıyacaktır.) 
diye yeni bir hilktim ilave edilmiştir. 

lnhiıarlar iclare•i atölyelerinde sigaralar paketlere kızlarımız 
ol ur lur 

İnhisarlar Umum 

Müdürü geliyor 

Biz öbür ayağımızın durduğu 
devirde, yani 1908 den evelki ço• 
cukluğumuzda, mahalle mektebin• 
de tecvit ve ilmihal ezberlerken, ba
balanmızın kütüpanelerinden, öbür 
kitapların arkasına gizlenmİ§ bir 
takun tozlu kitaplan çalar, yatak 
odalarımızda, el ayak çekildikten 
sonra soba ışığında okurduk. Her 
satınnı anlardık diyemem. Fakat o 
tantanalı kelimelerin bir zafer DULr
~ı gibi biribirine vuran ahengi için· 
den bir alem doğardı. Burada bir 
takım kahramanlar, kahramanca 
sever, döğü~ür, ölür. öldürürlerdi. 
Fakat bütün bu kahramanlarm gÜ
le güle canı da cananı da feda et• 
tikleri daha ba§ka sevgileri olurdu: 

İstanbul, 26 (Telefonla) _ İnhi- bu hazan şeref ve namus, birçok de• 
sarlar umum müdürü Adnan Halet falar vatan ve hüriyet aşkı idi. Şu 
Taşpınar beraberinde müskirat mua
mele şubesi müdürü ve idare raportö
rü İhsan Arif bulunduğu halde yarın 
Ankara'ya gidecektir. Umum müdür 
Ankara'da Parti kurultayına takdim 
edilmek üzere bir de rapor götürmek
tedir. 

son kullandığım kelimeler bile bizi 
nasıl o günlerin heyecanına çekive
riyor! 

Fakat sonra birer birer neler ol• 
madı! 1908 in o çılgın sevinci; o her 
şey olupbitti hissi arkasından birer 
birer vurulan acı darbeler! Yüksek 
mektep hayatımız, sevgilerimiz, 
çocuklarımız hep bu elem ve acı-

B i r kaçakçı yakalandı tarla eş doğdu, eş büyüdü. Omitle-
rımıze garbın vurduğu bu darbe-

- İs~~nbul, 26 (Telefonla) - Bug~,.!.,erle kaç kaptan kaç kaba dökül
gumruk muhafaza tejRIJatı emniyet ı dük. Harp meydanlarında öldük, 
k~çakçılık bürosu memurları tanınmış yalnız kaldık, koca bir imparator. 
bır kaçakçıyı ıu~ üstü ve mühim mik- luk kaybettik, fakir dü,tük - hem 
~ar~a eroinle yakalamışlardır. Purker de zenginlerin beceriksiz dü~kün· 
ısmınde birinin halinden şüphe eden lüğü ile -. Bütün bu arada kah ıu 
memurlar bugün tertibat almışlar ve garplı milletten, kah ötekinden 
kendisini yakalıyarak üstünü aramış- nefret ettik, kin bağladık. Fakat o 
lardır. Suçlu adliyeye sevkolunmuş- soba ı§ığında tutuşan alev hiç aön
tur. mec!i. Hep o veçheye doğru yürü-

On birinci yerli 

mallar sergisi 
İstanbul, 26 (Telefonla) - On bi

rinci yerli mallar sergisi komitesi, bu
gün bütün alakalıların iştirakiyle bir 
toplantı yapmıştır. Bu toplantıda va
rılan neticeler şunlardır : 

Sergi şimdiye kadar olduğu gibi 
yalnız yerli mallarımızı teşhir ve hal
ka tanıtmakla kalm1yacak, milli sana
yiimizin ham maddeden imal ediliş 
şekline kadar bütün safhalarını can
landıran bir sergi olacaktır. 

Prag'da yahudi 

aleyhdarı 

tezahürler 
Prag, 26 a.a. - Dün akşam burada 

yahudi mahallesinde havra civarında 
bir bomba patlamıştır. Bir evin ön kıs 
mını tamamiyle tahrip etmiş ve bir -
çok kişiyi enkaz arasında bırakarak 
yaralanmasına sebebiyet vermiştir. 
Diğer taraftan Wenposlas meyda -

nında da yahudi meselesinin çabuk 
bir hal suretine raptı için gece bir 
faşist tezahürü olmuştur. Polis bu 
toplantıyı dağıtmıştır. 

Hayfa' da tethiı 

Hayfa, 26 a.a. - Dün Hayfa'da bir 
tethiş hareketi vuku bulmuş, altı kişi 
yaralanmıştır. Yaralılardan biri öl -
müştür. 

BiBLİYOGRAFYA 1 

Çocuk çıktı 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Merkezi tarafından Çıkarılmakta o -
lan (Çoçuk) adlı derginin (189) sayı
sı çıkmıştır. Yurt yavrularının sağlık 
sosyal kültürel durumlarının inkişa
fına hizmet eden bu kıymetli dergiyi 
çocuklara, çocuklu ana ve babalara . . 

dük. hte ben, belki tam politikacı 
olmadığım içindir ki şu ikiye ayn • 
lan dünya kuvetlerinde §U veya bu 
hegemonyanın rekabetini değil, 
sadece bir takım ideal ve umdelerin 
çarpıştığını görüyorum: demokra5İ 
ile totaliterizm, ferdin benleımesi 

ile makineleımesi, harple sulh, bo· 
ğuımağa hazır kartı kar§ıya aa.f al
maktadırlar. Bu boy ölçüşen devler 
arasında kendimizi de demokrasi· 
ile, ferdin hüriyeti ile, sulhla beta• 
ber görmek bana sadece o dönmi
yen veçhenin, o soba ıtığında tutu· 
şan kıvılcımın bütün alem nazann -
da bir tezahürü, bir parlayı§ı gibi 
geliyor. Biz bu öğüdü almıttık. işte 
buna sadık kaldık. 

Mihri Pektaı 

İngiliz harbiye nazırının 
Moskova seyahati 

Londra, 26 a.a. - Harbiye nazın 

Hor Belişa'nın Moskova'ya gideceği 
hakkında dolaşan şayialar mUnasebe
tiyle resmen bildirildiğine göre Har
biye nazırı böyle bir seyahat için hiç 
bir hazırlıkta bulunmuş değildir. 

Ankara Borsası 
26 Mayıs 1939 Fiyatlan 

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Par is 
Milano 
Cenevre 
Amsterdarn 
Berlin 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Madrid 
Varşova 
Budapeşte 
Biıkre$ 
Belırrad 
Yokohama 
Stokmalm 
Moskova 

Açılıs F Kapanış F 

5.93 
126.66 

3.3550 
6.66 

ZS.5275 
68.0525 
50.7925 
21.5625 
1.0825 
1.56 

14.0350 
23.8450 
24.8425 
0.9050 
2.8925 

34.62 
30.55 
23.9025 

5.93 
126.66 

3.3550 
6.66 

28.5275 
68.0525 
50.7925 
21.5625 

1.0825 
1.56 

14.350 
23.8450 
24.8425 
0.9050 
2.8925 

34.62 
30.55 
23.9025 

ESIL\i\1 VE TAHViLAT 
1938 %5 İkramiyeli 19.07 19.08 
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afıa Iktısat bütçeleri kabul edildi 
(Başı 1. inci sayfada) 

rak ayrıldığı zaman hükümetçe arzu 
edildi ki bütün teknik işler bir Veka
lette toplansın. Dahiliye Vekaletinin 
emrinde bulunan bu heyet de bu me
yanda addedilerek Vekaletimize dev
rolunmuştur. Bu heyetin teknik işleri 
daha ziyade takviye edilerek bir el
den idare olunursa daha ziyade fayda
lı olacağı kanaatindeyiz. (Muvafık, 
güzel sesleri). 

nadolu'dan iş mevsimlerinde sanayi 
ve sahil şehirlere doğru giden işçiler 
için sade amele evleri yapılmasını is
tedi, köylü ve fakir halk için ikinci 
nevi ekmek çıkarılmasını istedi. 

B. Hüsnü Açıksöz, kendir fabrika
sının ne zaman kurulacağını sordu ve 
bu fabrika kurulursa bu mahsulün 
kıymetinin ne kadar artacağını anlat
tı, kömür meselesine de temas etti. 

İktisat Vekilimizin 
izahlan 

B. Refik İnce, imar işlerinin bir 
elde bulunmasından temin edilecek 
faydayı anlattı ve bu hususta düşün· 
celerini söyledi. 

Ziya Gevher Etili, imar işlerinin, 
salahiyetli ve teknik bir kontrol altı
na alınmasının büyük faydalarını an
lattı ve Ankara'da kanalizasyon işi 
üzerinde durdu. 

Hatip, Ankara imar mi.idürlüğünün 
Nafıaya bağlanması ıçin bir takrir 
verdi, Nafıa Vekilinin kamulaya bir 
kanun layihası teklif edileceği hak
kındaki sözleri üzerine takrir geri a· 
lındı. 

Nafıa bütçe•i 

Teşkilat kanununun kabulünden 
sonra Nafıa bütçesinin müzakeresine 
başlandı. tık sözü Abdurrahman Naci 
Demirağ (Sıvas) aldı. Nafıa işlerinin 
Kamutayın şükranını celbedecek ka
dar kıymetli ve mühim olduğunu söy
ledi, demiryolu inşaatımıza ait ente
resan mukayeseler yaptı ve rakamlar 
verdi. 

Su işlerine temas eden hatip bil . 
hassa yol meselesi üzerinde durdu, bu 
işin hakiki olarak teşkilatlanmadığını 
söyledi. Mükellef ameleden, yol ka
nunundan, liman işlerinden bahsetti. 

Rasih Kaplan (Antalya) - Liman 
işleri üzerinde durdu ve Antalya şi
mendiferlerinin tamamlanmasını ııı -
rarla istedi. 

Mithat Aydın (Trabzo ) Şimendi -
ferlerimizin diğer memle tlerle bir 
mukayesesini yaptı, su r .. elesi, _yol 
meselesi üzerinde durdu. 

Emin Sazak (Eskişehir) bilhassa 
su işlerine temas etti. 
Ruşeni Barkın (Samsun) yol dava

mızın mufassal bir tahlil n yaptı ve 
nakil hayvanları üzerinde d ırdu. 

B. Berç Türker (Afyo arahisar) 
Nafıa Vekaletine ait olar'.' şlerin bir 
tasnifini yaptı. Bunların li bunye
mizdeki yerini tebarüz ettı di. 

İzzet Arukan (Eskişehir) Demiryol 
hatlarının ucuz maliyeti ü e inde dur 
du, Ankara - Bolu - lstanbu hattının 
süratle inşasını istedi, yol ,;e su me
selesine temas etti. Elde mevcut on 
milyonluk su tahsisatınıı yaylaya 
harcanmasını talep etti. 

Emin Yerlikaya (Bolu) İstanbul -
Bolu - Ankara yolunun 1ü m ve za
ruretini rakamlarla izah t i, bu hat 
sayesinde Ankara - lstanb 1 yolunun 
çok kısalacağını ve bural, n refaha 
kavuşacağını anlattı. 

Hatiplerden sonra Nafıa Vekilimiz 
General Ali Fuat Cebeso öz aldı, 
hatiplerin suallerine uzun ylu ce -
vaplar verdi ve bu izahlare sonra 
Nafıa bütçesinin fasıllarına eçilerek 
kabul edildi. 
Nafıa vekilimizin beyana ı ı yarın

ki nyfamızda neşredeceği:ı: 

İktisat Vekôleti 
bütçesi 

Kamutay dünkü toplant s nda, na
fıa bütçesinin kabulünden nra İktı· 
sat Vekaleti bütçesini gö ;ımüştür. 
Evela, İktısat Vekaletinin eni teşki
Jat kanunu müzakere ve k ul edil
miştir. 

Bütçe üzerinde evela H 1i1 Men
teşe (İzmir) söz almış, en strimizin 
inkişafına ait rakamlar miş. beş 
yıllık sanayi planının taı '.Tliyle ta· 
hakkuku sayesinde ithaUi hemen 
hemen yüzde seksen beşini 1emleket 
dahilinde temin edilmekte olduğunu 
anlatmış, bunun yarattığı efah ve iş 
hacmine dair misaller vern tir. 

Sümerbankın muvaffaki tlı mesa
isine bilhassa işaret eder: batip. bu 
müeseselerde türk çocukl nın gös· 
terdiği kabiliyet ve istidad ıftihar ve 
şukranla kaydetmiş, zarafe güzellik, 
sağlamlık ve yapımları itiba iyle bu 
müesseseler mamulatının ü +unlük ve 
örnekliğini tebarüz ettirmi t ı. 

Bundan sonra B. Hali Menteşe 

sanayi mamulatımızın pahalı -.ıduğu . 
nu söylemiş, sanayi tesislerındf' yerler 
üzerinde hassasiyet gösterilmesini 
istemiş, maden araştırmaları üzerin
de durmuş. maden endüstrisinin ku
rulma keyfiyetinin hızlandırılmasını 

istemiştir. 
Devletin kurduğu iktısadi teşek

küllerde yüksek direksiyonun daima 
devlet elinde olması liızumuna işaret 
eden hatip işletme direksiyonunda 
nıı htariyet lüzumuna işaret etmiştir. 

~esim Atalay (Kütahya), orta A-

Hatiplerden sonra İktısat Vekili
miz B. Hüsnü Çakır (Sam:ıun) söz 
aldı ve şu izahlarda bulundu: 

- Arkadaşlar, lktısat Vekaletinin 
elindeki işlerin vaziyeti hakkında e
sasen kafi derecede malumatınız ol
duğundan bütçenin heyeti umumiye. 
sinin müzakeresi sırasında sorulan 
suallere ve şimdi arkadaşlar tarafın -
dan arzu buyurulan meseleler hakkın
da arzıcevap edeceğim. 

Sanayi mamulcitının ucuzluğu 

. Muhterem hatipler, umumiyetle 
bılhassa bütçenin umumi müzakeresi 
sırasında ileri sürdükleri noktai na
zar, başlıca milli mamulatımızın pa
halı olduğu, sanayi kurulurken iyice 
tetkik ve hesap edilmesi lazım geldi
ği, kurulmuş olan fabrikaların rasyo
nel bir şekilde işlteilmesi icap edece -
ği, milli mamulatın hayat pahalılığı
na sebep olduğu noktaları· etrafında 
tekasüf ediyor. Bu noktalar üze
rinde bilhassa milli mamulatın, sınai 
mamulatın fiyatlarındaki pahalılık 
meselesi üzerindeki maruzatım şu şe
kilde olacaktır. Hayat pahalılığı; hal
kın istihlak ettiği eşyaya ödediği pa
ranın fazlalığı şeklinde ifade edile -
cek olursa burada İktısat Vekaletine 
tealluk eden kısım, bilhassa sanayi 
mamullerinin ucuz ve sağlam olması 
noktasında hulasa edilebilir. Sanayi 
mamullerinin ucuz olması, sağlam ol
ması, milli fabrikaların maruf tabiriy
le rasyonel şekilde işlemesi ile olur. 
Bu milli sanayii kurmak kadar, belki 
ondan daha zor bir davadır. Milli sa
nayii rasyo~el işletebilmek meselesi 
esas itibariyle sanayi tesisatının iyice 
hesap edilmış olarak kurulmuş olma-
:11na, Tnad'\lQ....,ı-. ......a--:.ı..:.-- L:. 

yatı ve nakil vasıtalarının temin edil
miş bulunmasına, fabrikaların sarfe -
decekleri mahrukat maddelerinin ke
zalik gerek fiyat :ve gerek nakil mese
lesinin temin edilmiş olmasına ve ni
hayet fabrikaların istihsal edeceği 
maddelerin de sevkedileceği pazarla
ra nakil masraflarının nazarı dikka -
te alınmış bulunmasına bağlıdır. Mil
li sanayi için mevcut olan bu müla -
hazalardır. Devlet sanayii için müda
faai milliye mülahazalarını da ilave 
etmek lazımdır. Müdafaai milliye, sa
nayiin rasyonel işlemesi için lazım o
lan şartlara daima muvazi olarak git
mez. 

Bu noktalara işaret ettikten sonra 
İktısat Vekaletinin bu mevzu üzerin
de yaptığı ve yapabileceği noktalar 
hakkında da maruzatta bulunayım: 

Milli sanayiin ucuz olması için eli
mizde bir kere maliyet kontrolü diye 
bir tedbir var. Bu tedbirin istinat et
tiği kanun 3003 numaralı kanundur. 
Bununla sanayi mamullerinin maliye
ti kontrol edilerek ihtikara meydan 
verilmeksizin Vekaletçe fiyatların tes 
biti yolunda bir tedbir var. Bu tedbi
re istinaden, tesbit edilecek, mesela 
sömikok, çimento ve hatta son za -
mana kadar bu tarzda bu kanuna isti
naden tesbit edilmiş pamuk beziyle, 
pamuk ipliği fiatları vardır ki son · 
radan bunlar kaldırılmıştır. 

Maliyet meselesi 

Maliyet kontrolu ile, fiyatların tes· 
biti tedbiri gerçi bir yoldur, fakat bu 
yolda bilhassa maliyet, fiyat teşek

küllerine iyi nüfuz edebilmek Hizım
dır. Gerçi bazı mamullerde bunun fay 
dası görülmüştür. Fakat bu tedbir di
ğer tedbirlerle müterafik olmadıkça 
müessir olamaz. Fakat sureti umumi
yede bu mevzu üzerinde tam ve kafi 
bir deva telakki etmek doğru değildir. 
Ayrıca sanayiin teknik kontrolü me -
selesi mevcuttur. Sanayiin teknik kon 
trolüne dair bir proje vardır. Fakat 
sanayiin teknik kontrolünü yapmak, 
için, onun yalnız kanuni selahiyetini 
almak değil fili ehliyeti iktisap etme
si lazımdır. Onun için o proje üze -
rinde meşgul bulunuyoruz. Ameli ve 
daha tekemmül etmiş bir şekilde yük
sek huzurunuza arzedeceğiz. Demek 
oluyor ki maliyet kontrolü yapılması 
lazımgelen milli sanayiin teknik kon
trolü meselesidir. Bir üçüncü kontrol 
da bilhassa himaye kontrolü yani 
gümrük tarifeleri. Gümrük tarifeleri 
normal ve tabii şekilde milli sanayiin 
inkişafına mani olmıyacak ve fakat o
nu aul da bırakmıyacak bir tarzda tes 
bit [ .nek meselesi bilhassa ticari mü
badelelerin normal olduğu zaman en 

esaslı kontrol bu kontroldür. Dördün 
cü olarak da umumiyetle kalite nok
tasından mevzuubahs olabilir. Bunu 
da henüz tam ve kamil bir şekilde ya
pacak bir vaziyette olmamakla bera. 
ber umumiyetle şikayet olunan ve 
milli sanayiin vücuda getirdiği mal. 
ları Avrupa mamulatı imiş gibi gös. 
termek yolundaki temayüllere set çe
kecek tarzda bazı tedbirleri etüd et. 
met~eyi~. Bu arzettiğim ve yerli sa -
nayım fıyatları üzerine müessir ol -
ması tazım gelen ve bugün kısmen ya
pılan ve yapılması düşünülen tedbir
ler bugün umumiyetle devlet elinde 
bulunan ve hususi sanayi mahsulleri 
için tatbik edilmesi lazım gelen bir 
tedbirdir. Bunun haricinde devletin 
tesisatı, devlet sanayii için düşünülen 
tedbirler, evelbeevel yine gümrükler
den istifade etmiye çalışacağız. Yani 
bütün arzettiğim şartları birer birer 
tetkik ederek sağlam hesaplara isti
nat ettirmek keyfiyeti tabiidir. Buna 
tamamiyle riayet etmek kararındayız. 
Bunun haricinde düşündüğümüz ve 
hatta kısmen teşebbüs ettiğimiz diğer 
bir şey vardır. O da kurulmuş olan 
ve işlemekte bulunan fabrikaları mü
tehassıs bir ekibe, bu sahada ilerle -
miş ve terakki etmiş memleketlerden 
getireceğimiz bir mütehassıslar gru -
puna gözden geçirtmek kararındayız. 
Bu suretle bugiin elde edilmiş olan 
neticeler ve bunların sebepleri, eksi -
ği, gediği nelerden ibaretse bunları 
bir defaya mahsus olmak üzere tetkik 
ettirmek istiyoruz. Herhangi noktalar 
ve yollar üzerinde ne suretle çalış -
mak Iazımgeldiğine dair elimize bir 
nevi faaliyet programı geçmiş ola -
caktır. 

F abrikalann imalat 
programlarını kontrol 

Yani demek istiyorum ki, mevcut 
devlet fabrikalarının her hangi biri -
nin neticelerini ne kadar zamanda ve 
hangı' noktalarda ve ne suretle is/ah 
edeceğimizi tecrübeleriyle ve uzun za
mandanberi ihtisasları taayyün etmiş 
olan eksperlere 2-3 ay grup halinde 
tetkik ettirerek vaziyeti olduğu gibi 
görmek ve göstermek fikrindeyiz ve 
buna teşebbüs etmiş bulunuyoruz. Bu
nu yaptıktan sonra ayrıca devlet fab -
rikalarının imalat programlarını da 
vt::kaletin kontrolu altına almak istivo
ruz. MamuTutı ucuz yapanımıtK 1'çuı 

seri ve tip muamelat haline girmek 
ve bazı arkadaşların tavsiye ettikleri 
harcı alem muamelata ehemiyet ver -
mek maksadiyle imatat programını faz 
la çeşitlerden kurtarmak kararındayız. 
(Güzel sesleri) Bunu da kontrol altı -
na koymak istiyoruz. 

Bütün bunlardan sonra vekaletin de 
bu suretle kendi kontrolü altında bu -
lunan müesseselerin faaliyetini layıkı 
surette takip edebilecek, i !etmelerini 
daima mürakabe edebilecek teknik e -
lemanları takviye etmek suretiyle bu 
saha üzerinde çalışmalarımızı teksif 
etmiş bulunuyoruz. Bütün bu çalışma
ların neticesinde gerek vekaletin, ge -
rek bu fabrikalarda ve gerekse bu fab
rikaların heyeti mecmuasını idare e -
den müesseselerde ihtisaslaşma keyfi
yeti zamanla hasıl olmuş bulunabile -
cektir. Bunun neticesi bize göstere -
cektir ki her hangi bir devlet fabrika -
sı, belki fabrikasının kuruluş yeri ve 
belki daha basit sebeplerden dolayı, 
vücuda getirdiği mamulü, memleketin 
içinde bulunan diğer fabrikaların mali 
yetine nazaran bir kaç kuruş fazlaya 
malediyorsa bunu olduğu gibi görmek 
bunun pahalılığını bütün memlekete 
sirayet ettirerek bir hayat pahalılığı 
vücuda getirmemek için belki onu a -
çıktan açığa bir zarar olarak kabul e -
dip başka yoldan subventionne etmek 
cihetine gideceğiz. Nihayet bu siste -
matik çalışmalarla ihtisaslar taayyün 
ettikten sonra hususi fabrikalarda tek 
nik kontrolumuzu daha ehemiyetle, 
daha süratle teşmil ederek, sizin fab -
rikanızı tetkik ettik, şu, hatalar var
dır. Bunları ıslah etmezseni?. bu hi
mayeyi sizin üzerinizde devanı ettir
miyeceğiz yolunda bir teklifte bu
lunmak imkanına malik olacağız. 

Bunlar, bu tarzda çaiışma progra -
mının zamanla vereceği neticelerdir. 
Yüksek meclisin bu mevzudaki hassa
siyeti ve derin alakası bizim için ku · 
vet olmak şartiyle bu mevzu üzerinde 
varmak istediğimiz neticelere bizi za -
manls isal edecektir. (Bravo seslerı) 

Binaenaleyh sanayiin bundan sonra
ki kurulmasında arkadaşlarımızın tav 
siye ettikleri teklifler, tetbirler yani 
iyi hesap yapmak, bütün şeraiti göz -
den geçirmek hususundaki temenni -
!erine ve daha rasyonel esaslara dik -
kat edilmesi yolundaki mütalealara 
bu şekilde arzı cevap etmiş oluyorum. 

Kömür meselesi 

Bir arkadaşımız kömür meselesin -
den bahsetmişlerdir. Memleketin sa -
nayii ilerlemektedir. deniz ve kara 
nakliyat vasıtaları çoğalmaktadır. 

Bunların sarfettikleri kömür miktarı 
seneden seneye artmaktadır. Acaba 

bir kömür buhranına maruz kalır mı -
yız dediler. Filhakika kömür sanayii 
artmaktadır ve kömür istihsalini artır 
mak için havzada esaslı tedbirlere baş 
vurmak mecburiyetindeyiz. Havzada 
istihsali artırmak bahsinde bilhassa 
bir, iki mühim unsur üzerinde dur -
mak lazımgeliyor. Başlıca havzada 
madende çalışan işçi meselesi. 

Havza işçileri Zonguldak civarı hal
kındandırlar. Bunlar topraklarına ve 
köylerine çok merbutturlar. Havzaya 
gelirler 15 - 20 gün çalıştıktan sonra 
köylerine dönerler. Bilhassa ziraaat 
zamanında bu gaybubetleri daha uzun 
olur. Mevsim olur ki havzada işçi nok 
sanı % 40 - 45 e kadar çıkar Bu yüz -
den işler sekteye uğrar. Daimi bir ma 
den işçileri henüz havzanın etrafın -
da teşekkül etmiş değildir. Onun için 
bunları yerleştirecek aileleriyle bir -
likte oturabilecekleri meskenler vücu
da getirmek istiyoruz ve bu meseleyi 
ele almış bulunuyoruz. Fakat ilk ham 
lede en az 4 - 5 bin ev vucuda getir -
mek lazımdır. Büyük paralara ve se -
nelere mütevakkiftir. Bunlar üzerinde 
de etüd yapılmış ve ikmal edilmek ü
zere bulunmuştur. Bu evler peyder -
pey ve tedricen mali imkanlar nisbe -
tinde yapıldıkça amelenin buraya yer
leştirilmesini tatbike geçmiş buluna -
cağız. 

lstih•ali artırmak 

Bir arkadaşımız istihsali artırmak 
için tesisatı artırmak meselesinden 
bahis buyurdular. Bunlara da teşeb -
büs edilmektedir. İstihsali artırmak 
için kullanacak mihanik vesaiti besli
yecek santral meselesi üzerinde çalı -
şıyoruz. Etütleri hitam bulmu ·tur. 
Liman meselesiyle aliikadardır. Bu li
man meselesi halledildiği vakit san -
tral işinin inşaatına da teşebbüs edile 
cektir. 

Bunların haricinde Havza istihsali 
üzerinde, bilhassa ehemiyetle mües -
sir olan Havza istihsali üzerinde bazı 
noktalarda maden istihsal müessesele
rinin ellerindeki imtiyaz ve imal ruh
satlarının yekdiğerine mütedahil ol -
ması meselesi fevkalade müşkülat çı
karmaktadır. Muhtelif müesseselerin 
ellerine aynı arz kıtasının muhtelif 
tabakaları istismar kıtası olarak ve -
rilmiştir, eğer bunları düzeltmek im -
kanı tahakkuk edecek olursa bundan 

-
bir :fayda olacaktır. Bütün bu maru -
zatımla beraber memleketin kömür ih
tiyacını karşılamak için hariçten kö -
mür getirtilmesi meselesi asla mevzuu 
bahis değildir. Yalnız kok ihtiyacı baş
ka bir meseledir. Filvaki kok kömürü
nün gelmesi vakidir. Fakat taş kömü -
rün, gelmesi mevzuubahs değildir. E· 
ğer Karabükteki fabrikayı ağust'lsla 
imkan hasıl olursa işletirsek - tek fu -
runla - kok ihtiyacının da hariçten gel 
mesine lüzum kalmadan halledilebi -
leceği ümit edilebilir. Çünkü onu is
tihsal edeceği, tek fırın yandığına gö
re, kokların kısmen piyasaya arzedil
mesi kabil olacaktır. 

Kaput bezi ve pamuk ipliği 

Bazı arkadaşlar kaput bezile pamuk 
ipliğinden bahsettiler. Filvaki bir kaç 
ay evel kaput bezi ve pamuk ipliği ü -
zerinde bazı sıkıntılar olmuştu. Fa -
kat kaput bezinin ve pamuk ipliğinin 
üzerindeki narhı kaldırmakla hariç -
ten gelmesini kolaylaştırmak suretiyle 
bu sıkıntı önlenmiş bulunuyor. Bazı 

siparişlerin fabrikaca nazarı itibare 
alınmadığından bahsettiler. Bugün 
böyle bir vaziyet yoktur. Bir balyeye 
varıncıya kadar isteyenlere kaput be
zi vermek mümkündür. 

MaCJ§ ve ücret fazlalığı 

İktısat Vekaleti bütçesinde maaş 
ve ücret fazlalığından bahsedildi. Fa· 
kat bu vekaletin masraf tertiplerinde
ki teşkilatın yukarıda asıl daimi müs
tahdemler tertibine nakledilmesinden 
ve böyle tertip değişikliğinin verdiği 
fikirden başka bir şey değildir. Böyle 
bir fazlalık olmadığını arzetmek iste-
rim. ' 

Halil Menteşe arkadaşımız, sanayi 
kredisinden bahsettiler. Filhakika 
Sümerbank böyle bir vazife ile mü
kelleftir. Fakat vaziyeti ayrıca geniş 
bir sanayi kredisi yapmağa müsait 
olmadığından bu vazifesini yapama
maktadır. Esas itibariyle kredi ve fi
nansman meselesi, bugün i terin in
kişafı dolayısiyle gerek devlet işlet
meleri için, gerek hususi sanayi için 
bunu ayrıca mütalea etmek ve ayrı 
bir esasa bağlamalC tazım gelir. Veka
letin düşüncesi de bu merkezdedir. 

Yeni kömür sobaları hakkında sual 
sordular. Filhakika Söğütözü denilen 
yerde yeni ve zengin bir kömür hav
zası mevcuttur. M. T. A. Enstitüsü 
bu aramaları yapmaktadır. Belki bun
lar da bir, iki, üç sene kadar devam 
eder. O vakte kadar diğer bir arka
daşımızın dediği demiryolu iltisakı 
yapılacak olursa bu kömürün de işlet
me imkanı hasıl olur. Yani araştırma 
ameliyesi muntazaman devam etmek-

tedir. Ve orada hakikaten zengin bir 
kömür damarı bulunm'.lştur. Şimdilik 
yüz milyon ton olarak tahmin edili
yor, bu iptidai bir tahmindir. Daha 
fazla kömür bulmak imkanı vardır. İk
tisadi teşekküllerde çalı anların bare
mi hakkında bahsettiler. Bittabi barem 
yüksek huzurunuza geldiği zaman ay
rıca bahsedilecek, fakat şu noktayı 

hemen arzetmeliyim ki iktısadi te
şekküllere intisap edecek memurlar 
ve intisaplarına göre istikbal de arı
yacaklardır. Kadrosu nisbeten dar bir 
kadro olacaktır. Mesela Malatya bez 
fabrikasına ilk alınacaklar orta veya 
lise mezunu, orada minhaysülmecmu 
on beş kişilik dar bir kadroya girecek 
ve inhilal vukubuldukça ilerliyecek, 
dar bir kadroda inhilalin ne kadar geç 
vaki olacağı malumdur. Böyle dar bir 
kadroya istikbalini raptedecek kimse
ye devletin daha geniş dairelerine is· 
tikballerini rapteden kimseye nazaran 
bir derece daha avantaj vermek, dere
ce itibariyle bir fark gözetmek kana
atinde olduğumu arzetmek isterim. 

İktısadi teşekküllerin idare ve mu
rakabesi hakkında mecburiyetlerin a
zalmasına matuf bir temayülden ba
his buyurdular. lktısadi teşekküllerin 
idare ve murakabesi, esasen bu işlerin 
bünyelerinin mahiyetlerinin icabı o
lan murakabe ve prensipleri esirge
mek doğru olmıyacaktır. 

işçiler meselesi, ekmek meselesi 

İsimlerinin banka olup olmaması 
da ileri sürülüyor. Bu mesele i~in esa
sı ile alakadar değildir. Bir iktısadi 
teşebbüsün iyi idare edilmesi için 
mutlaka onun banka namı altında ku
rulması lazım gelmez. Bir iktısadi te
şebbüsün banka ile olan alakası ve 
ihtiyacı, kredi ve finansement nokta
sından olabilir. Fakat en iyi idare e
dilebilecek sistem banka sistemi yo
lundaki ifadeye iştirak etmek müm
kün değildir. Ama onun istilzam et -
tiği kaideleri banka ismine merbut 
addetmek de doğru değildir. İşin is
tilzam ettiği kaideleri devletin diğer 
işletme dairelerinde olduğu gibi ay
nen tatbik etmek suretiyle pek ala işi 
idare etmek kabildir. Gene işin istil
zam ettiği, gene bünyelerinin istilzam 
ettirdiği murakabeyi derpiş etmek 
lazımdır. 

__ y_a_n_i J1~f!..aslı_v~_!_!!tı üzerjnde mü -

deyim. Şekle ait mürakabeler bu bahis
te hiç bir zaman faydalı olmaz, ancak 
muzir olur. Mamafi bu meseleler Par
ti grupunda mevzuu bahis olmuş ve bü 
tün teferruatiyle görüşülmüştür. U -
marım ki anahtarlar üzerinde bir esa -
sa raptedilmiş olacaktır. Orada daha 
fazla görüşmek imkanı buluruz. 

Besim Atalay arkadaşımızın işçiler 
hakkındaki dermeyan ettikleri müta -
leaları ehemiyetle nazarı dikkate ala -
cağımızı arzederim. (Bravo sesleri) 
Ekmek meselesi üzerinde, İktisat veka 
Jeti bu işle meşgul olmadığından Ti -
caret vekili arkadaşımız cevap verir -
ler. (Alkışlar) , 

Kendir labrika•ı, petrol me•elesi 
Huliısi Oruçluoğlu (Sinop) -Mem 

leketimizin muhtelif yerlerinde pet -
rol araştırmaları yapılıyor. Bunların 

neticeleri hakkında lütfen malumat ve
rir misiniz ? 

İkincisi; Maden Tetkik ve Arama 
enstitülerimiz var. Bunlar şimdiye ka
dar ne gibi keşfiyatta bulundular? ne 
ile meşgul oldular onu da lütfen i
zah buyurur musunuz ? 

İktisat Vekili Hüsnü Çakır (İzmir) 
- Başüstüne. yalnız arkadaşımın af

fını rica edeceğim. Hüsnü Açıksözün 
kendir fabrikası hakkındaki sualine 
cevap vermedim. Evela müsaade buyu 
rursanız onu arzedeyim. 

Kendir fabrikası filhakika sanayi 
ptanında dahildir. Son revizyonda ge
ne muhafaza edilmiş bulunuyor. Ken -
dir yıkama fabrikası şeklinde Kasta -
monu'da bir fabrika vücuda getirmek 
kararındayız. Yalnız mali imkanlar 
noktasıdır ki şimdiye kadar bizi alı -
koymuştur. Mamafi Sümerbank'a emir 
verdik. Etüd yapıyorlar. İlk fırsatta 
kurulması esbabını temin edeceğiz. 
(Bravo sesleri) 

Petrol araştırmaları için 34-36 sene· 
)erinde Mardin civarında Basbirinde 
1327 metreye kadar inen bir sondaj 
yapılmıştır. Buralar, petrol bulmak hu 
susunda Türkiye'nin en müsait y;rle
ri tetakki edilmişti. Bunun için bura -
tarda müteaddit sondajlar yapılmıştır. 
1327 metreye kadar inildiği halde ne
tice menfi çıkmıştır. Ondan sonra gene 
o civarda Herste birinci kuyuda 940 
metreye kadar giden bir sondaj yapıl
mıştır. 330 metrede bir miktar hava 
gazı verdiği gibi müteaddit petrol ve 
asfalt emmarelerine de rastlanmıştır. 

Bir çok tatlı sulara da rast gelinmiş -
tir. Fakat ondan da bir netice çıkma -
mıştır. Üçüncüsü Kerbentte 1030 
metrelik bir sondaj yapılmıştır, orada 
da petrol ve asfalt emarelerine, tatlı, 

tuzlu, kükürtlü sulara rastlanmıştır. 

Dödüncüsü gene Herniste ikinci kil -
çük bir sondaj yapılmıştır. Ora -

da da gene böyle emarelere tesadüf e
dilmiştir. Fakat nihayet bütün bunlar 
şimdiye kadar maalesef müsbet bir ne• 
tice vermemiştir. Fakat bunların müs· 
bet netice vermemesi hiç bir zaman bu 
ralardaki taharriyattan bir netice elde 
edilmiyeceği kanaati katiyesini ver -
mez. Bilakis mütehassıslarımız gene 
kuvetli ümitlerini muhafaza ediyorlar. 
Nitekim şimdi de Raynal dağında Mey 
muna boğazı denilen yerde bir sondajı 
bu sene tatbik kararındayız. Diğer ta• 
raftan Adanada ikinci bir sondaj ame
liyesi yapılmıştır. Orada mevcut arazi 
teşekkülatı ve emareler böyle tecrübe
yi mümkün gösterecek mahiyettedir. 
(Devam sesleri) • 

Evet devam ediyoruz. 
Maden Tetkik ve Arama enstitüsü 

bir kere umumiyetle Türkiye'de 
mevcut yeraltı servetlerinin evela 
umumi bir derlemesini yapmak, 
yani her hangi bir yerde maden 
var diye haber alındı mı derhal 
kaydedilir ve ilk fırsatta memleke
tin muhtelif yerlerine giden ekip
lere tetkik ettirilecek bu tetkikat da
ha esaslı bir tetkiki iltizam edecek, 
muhik kılacak bir netice verirse bu -
nun üzerine asıl ikinci ekibi gönder -
meğe ve ondan sonra derece derece 
tetkikler derinleştirilerek esaslı ma -
den sen·etlerini ele geçirmek maksa -
diyle kurulmuş ve çalışmaktadır. Şim 
diye kadar çalıştığı mevzuları müsa -
adenizle arzedeyim. Keban madeni ki 
simli kurşundur. Burada uzun boylu 
çalışmalardan sonra işletmek imkanı
nı bulmuş ve Etibanka devretmiştir. 

Bolkardağı da keza. Gümüşhacıköy 

simli kurşununda da tetkikat yapıl -
maktadır. Dernak ve Porajmanda da 
simli kurşun araştırmaları devam et • 
mektedir. Guleman kromu çok zen -
gindir. Bunun tetkikatı yapılmış ve 
işletilmek üzere Etibanka devredil -
miştir. Zonguldak civarında maden a
ramalarına devam etmekteyiz. Ku -
varshan bakır madeni üzerinde tetki -
kat yapılmış ve işletilmek üzere Eti • 
banka verilmiştir. Murgul bakır ma • 
deninin ilk etütleri yapılmıştır. Espi
yedeki bakırlı prit madeninin araştı
rılması, taharrisi ile meşğuldür. 

Kürrei Nühas dediğimiz yerde es -
kiden işletilmiş madenlerin curufları 
ki gayet mebzuldür. Zannediyorum 
ki Karabük demir fabrikasının ham 
etmek' rilümkun Ölacaltt.ır. ·onunla da 
meşgulüz. Keskin Molipten madeni 
ile meşğul olunmuştur. Divriki ma • 
denlerine sondajlar yapılmaktadn Sö
ğütözü madenini demin arzettim. Se
yit Ömer linyit, Değirmisaz maden -
leriyle meşğul oluyoruz. 

Erzurum, Balkaya madeni, linyit 
madeni ile, Trakya'daki madenle
rin etütleri yapılmıştır. (Kafi, kali 
sesleri). 

Bundan sonra fasıllara geçildi ve 
İktısat bütçesi kabul edildi. Kamutay 
bugün saat onda toplanarak bütçe ko
nuşmalarına devam edecektir. 

Alman - Amerikan 

Cemiyeti Reisi 

tevkif edildi 
Nevyork, 26 a.a. - Alman - Ameri

kan Bund cemiyeti reisi Fritz Kubn 
tevkif edilmiştir. Fritz Kubn, 12 suç 
ile maznundur. Bunlar arasında, Bund 
kasasından 10 bin dolar sahte evrakla 
çalmak, Bund mitinglerinden birinde 
toplanan paraları mahalline sarfetme
mek, Bund azasının muhakemelerine 
lazım diye toplanan 4424 doları çal -
mak ve saire vardır. 

Müddeiumumi Dewey, Fritz Kubn
un işlediği suçların cezasının kanun
da azami elli sene hapis olduğunu söy 
)emiştir. 

Bu tevkif, nazilerin Amerika Bir
leşik devletlerinde faaliyetlerine de
vamlarını pek ziyade güçleştirecek 

mahiyette telakki olunmaktadır. 

İspanyadan dönen 

Alman gönüllüleri 
Vigo, 26 a.a. - Alman gönüllüleri

nin gemilere bindirilmesi ışi hemen 
hemen ikmal edilmiştir. 

Bu gönüllüleri nakledecek olan 5 
vapur, fevkalade bir hadise zuhur et
mediği takdirde, bu sabah hareket e
decektir. Birçok yüksek rütbeli İs
panyol zabitleri ile tayyarecileri, Al
manyaya yapacağı seyahat esnasında 
Kondor lejyonuna refakat etmek üze
re dün öğleden sonra buraya gelmiş
lerdir. 

Bone'nin temasları 

Paris, 26 a.a. - Bone dün Türkiye 
ve Polonya büyük elçilerini kabul et
miştir. 



Harry Baur'un oğlu da Amerikadan Fransaya 
akın eden misafirler artisti oldu • 

sınema 

POfTAfl 
Tino Rossi'nin Berlin'de bulunduğunu 

geçenlerde haber vermiştik. Artis
tin burada film çevirmeğe niyetı 
var gibi görünüyor. Çünkü Tobis 
firması Berlin'de ve Münih'de lran
sızca versiyonlu bir kaç film çevir
mek niyetindedir. Bunlardan ilki, 
]{azanova olacaktır. Hans Albers 
almanca versiyonun baş rolünü ya
pacaktır. Fransızca versiyonu da -
tabii - Tino Rossi oymyacaktır. 

• Hans Steinhoff'un idaresi altında "Ro
bett Koch" adlı bir film çevirmekte 
olan büyük alman artisti Emil ]on
nings bu yakın/arda Tobis hesabına 
''Son davet" adlı bir film daha çev-
rilecektir. Film, alman ve İngiliz 

\ 

Harry Baur'un 
bir oğlu vardır: 
Cecile Crane.. 20 
yaşında, genç, ylı
kışıklı ve meşhur 
olmak arzusiyle 
yanıp tutuşan bu 
genr, artık fÖhre
tin efİğinde sayı

labilir. Çünkü ya
kında babası 
Harry Baur'la bir
likte bir film çe
virecektir. 

Bugünlerde Fransa'ya Amerika'dan 
boyuna büyük misafirler akın ediyor. 
Ziyaret serisini Amerika cümhurrei
sinin oğlu James Rooosevelt açtı: bü
tün fotoğraf makinelerinin karşısında 
gülümsiyerek poz aldı ve siyasi renk 
verilmemek şartiyle kendisinden soru
lan bütün suallere cevap verdi. Onu 
Spencer Tracy, Fred Ast.aire ve Mar
garet Sullaven takip ettiler. 

Bu iki adam 
yirmi sene müd
detl~ hakiki ha
yatla baba ve o
ğul rolü yapmıf -
lardır. Şimdi çe
virecekleri filmde 
aynı rolü yapma -
ğa devam edecek 
lerdir. Esasen bu 
filmin ilk sahne
leri bir kaç haf
tadan beri çevril
meğe baflamış bu 
lunuyor. 

Harry Baur 
bu filmde, gayet 
sert, aksi bir müd 
dei umumi rolü
nü yapmaktadır. 

Oğlu babasının 

bu halinden çok 
müştekidir Ve a
deta ümitsizliğe 
düfmÜftÜr. Son 
dakikada imdada 
yetifen gü:zel Bet
ty Stockfeld, oğ

luna ümit ııererek 
babayı da kurtar
mış oluyor. 

Cecile Crane hayalmdan mem
nundur. ilk çalııma günlerinin in
trbalarını §Öyle anlatıyor : 

Şimdilik ben de bir aktörüm. 
fferkeı gibi ben de bQflangıcın bü
tün •nıli.- .,. 1ı.,,.ı1-- t-'syo

rum. 
Genç aktör herhalde şöyle dü· 

fÜnse gerek : 

Bütün bunlar, sinema aleminin en 
göze çarpan çehreleridir. (James Ro
osevelt'in bir sinema firmasının reisi 
olduğunu tabii biliyorsunuz). 

Fakat, şikayet ettikleri tek şey, ra -
hat seyahat edememektir. Buna da 
meslekleri mani oluyor. Onlar da, 
kendilerini bekliyen gazeteci ve fo
toğrafcıları aldatmak için ellerinden 
geleni yapıyorlar. Mesela herkes tren
den çıkacaklarını sanırken, tayyare i
le geliyorlar. Londra'dan gelmeleri 
beklenirken, Brüksel'den yola çıkı -
yarlar. Paris'e geldikten sonra da, bir 
otele gizlenerek gazetecileri atlatmak 
için bin bir türlü hileye baş vuruyor
lar. Bir gazeteciye yakalandıktan son
ra da ona bir mülakat vermemek, ne 
ustaca, ne de nazikane bir iş değildir, 
ne demeli? İnsan böyle güzel bir mes 
lek seçince, onun icaplarına da katlan
malıdır. 

İrene Dunne'ün 

sanat kudreti 
!rene Dunne yüzde yüz bir komedi

yendir. Bu, düşüncelerinin sonuna ve 
nihayet hududuna kadar giden bir ar -
tisttir. Bu artist geçici dahi olsa bir 
hissi ele alınca bu onu o kadar mükem
mel ifade eder ki zerre kadar meçhul 
bi.r yeri kalmaz. !rene tamamen kendi 
şahsiyetini düşünür. Artisti asıl bu 
noktadan takdir etmek lazımdır. On -
ca sözler, ifadenin unsurlarından ba19 
ka bir şey değildir. Bundan .. dol~yıdır 
ki, trene Dunne sözlere ve sozlerın to
nuna çok ehemiyet verir. 

- Ah •.• artistik istidat da, mese
la bir haıtalık gibi irai olsaydı da, 
ben de başlangıçtaki heyecanı hia-

• . 

Maksadımız sinemadan bahsetmek ... 
Yalnız sinema ve tiyatronun iyi ve

ya kötü olduklarını iddia ederek bun
lardan birisine tarafdar veya aleyhdar 
olmuyoruz. 

setmeseydrm .•• 

donanmalarının harpte yaptıkları 
kahramanlıklara dairdir. 

• 
Büyük alman tiyatro artisti Victor de 

Kowa tiyatroyu bırakarak kendini 
sinemaya hasretmeğe karar vermiş
tir. /Ik çevirdiği film, "Terzi Wib
be/'' adım taşımaktadır. Victor de 
Kowa bundan önce Berlin devlet ti
yatrosunda çalışmakta idi. Kendisi 
Tobis için sahne vazı/ığı yapmak -
tadır. Ayrıca da filmin baş rolünü 
bizzat kendisi oynamıştır. 

~ 

Esasen sinema ile tiyatro, biribirle
rine hangi noktalarda yaklaşır, yekdi
ğerinden hangi noktalarda uzaklaşır -
lar? Bunu anlamak için bunları ayrı 
ayrı tecrübe ve tatbik etmek lazım ge
lir. trene Dunne gibi bir komediyen 
if: • kendi karakterini her nevi sanat ü
zerinde en had bir şekilde tebarüz et
tirmesini bilir. Çünkü o, sinemanın ta 
kendisidir. 

!rene Dunne tamamen perde tekni
ğine sadık kalan bir artisttir. Onun en 
büyük hususiyeti ima ve telkin kud
retidir. Bu artist çehreden, bakıştan 
ve hareketten söz kadar istifade eder. 

1614 Je de lle_nç.kadınlar dudaklarına ruj sürüyorlar mıydı? Hayır ... Yukardaki re•İm, Victor de 
J(.(}ll)0

1

nın çevırdıii "Terzi Wibbel" adlı filmde bir "perde ara•ı" nı göstermektedir. Arti•tlerin 
bu '-na geveulilt J.rken, ıens bir kız da makiyajını tazeliyor. 

~~ 

1933 te Fred Astaire 
Ginger Rogers'e şöhret kazandırdı 

1939 da Ginger Rogers 
Fred'i unutulmaktan kurtarıyor 

Fred Astaire ve Ginger Rogers'in biribirlerin
den ayrıldıkları hakkında bir çok rivayetler dolaş • 
mıştı. Bunların asılsız olduldan, bu iki sevimli ar· 
tistin birlikte çevirdikleri ve çok muvaffakiyet ka
zanan bir filmden de anlaşılmaktadır. Bir fransız 
sinema mecmuasının yazdığı gibi, iki artist arasın
daki vaziyet §Udur: 

1933 de Fred Astaire, Ginger Rogers'in büyük 
bir artist olmasına yardım etmişti. 1939 da G inger 
Rogers, Fred Astaire'i unutulmaktan kurtarmıştır. 
iki artist son filmlerinde, Vernon Gastle ve !rene 
adlı iki dansör kan kocanın hayatlarını canlandır· 
makta ve bu vesile ile de bir çok eski dansları be· 
yaz perdede muvaffakiyetle oynamaktadırlar. 

••• 
Fred Astaire 1900 da doğduğuna göre şimdi 39 

yaşındadır. Ablası Adele dans dersleri alıyor ve 
ekseriya hocasının evine küçük kardeti Fred'le be· 
raber gidiyordu .Hoca, küçük Fred'in yaramazlık
larına mani olmak için, ona da dana dersi vermeğe 
başladı. 1900 da iki kardeş ilk turnelerini yaptılar 
ve bunu diğer turneler takip etti. Her ikisi de Bro
adway'ın en parlak yıldızlan olduklan zaman, 
Fred ancak on yedi yaşında idi. Şöhretleri Amerika
da olduğu kadar lngiltere'de de 1929 a kadar mü
temadiyen arttı ve o tarihte Adele dansı terkederek 
meşhur İngiliz asilzadelerinden lord Gawendish'le 
evlendi. Fred yalnız kalınca biraz şaşaladı ve daha 
dün herkesin "büyük Astaire" diye andeğı artist, 
mesleğine yeniden baılamak mecburiyetinde kaldı. 
Tereddütle geçen günlerden sonra nihayet talih o
na gülümsedi ve 1933 de Joan Crawford'la birlikte 
bir film çevirmek üzere Holivud'dan bir teklif aldı. 
Ayni senenin nihayetinde kl!ndisine Karioka'da bir 
dans sahnesi çevirmesi teklif olundu, bunun için de 
pek fazla "göze çarpmayan"' bir partöner arandı. 
Fred Astaire ve Ginger Sogers ilk defa bu şekilde 
karşıla§hlar. Ginger Rogera de 17 yaşında iken bir 
çarlston mükafatı kazanmıı, bir kaç tume yapmıı 
ve Holivudd'a ı:eldikten sonra karanlık "girl" rol
lerinde hapsolup kaldı. Vakıa bir iki filmde rol al
mamış değildi. Fakat Fred Astaire tArafından ''keş
fedildikten" sonra o kadar sevimli ve o kadar çevik 
bir artist ortaya çıktı ki, halk, bu çifte çıldırasıya a· 
§ık oldlt. Karioka onların ilk büyük muvaffakiyetle
ri oldu. Ginger bundan sonra birkaç film daha çe
virdi, fakat Karioka'da olduğu kadar göze çarpma
dı. iki artist gene beraber olarak Roberta'yı çevir
diler. Ginger Rogers'in yıldızı parladıkça parlıyor
du. Top Hat, ancak "muazzam bir zafer" olarak 
tavsif edilebilir. Bunu diğer filmler takip etti. Fa
kat i§ten anlıyanlarm gözünden kaçmıyan bir nok
ta vardı: Ginger yavaş yava§ Fred'i geçmeğe baı

hyordu. iki artistin ayrıldıkları hakkında dediko
dulara yol açan ve Fred'in Joan Fontaine'le birlik-

Fred Aıtaire ve Ginger Rogerı son çevirdikleri 
filmde bir maçİf yapıyorlar 

te çevirdiği film, umulan muvaffakiyeti kazanma • 
dı. Halbuki ayni sıralarda Ginger'in, rollerdeı- ars
lan payını kendisine alarak çevirdiği "artistler pan· 
aiyonu" adlı film, onun yalnız bir danaöz degii, bir 

komediyen de olduğunu İspata kafi gel mi~ ·. Öyle 
ki, beı sene içinde roller tamamen alt üst olmuş bu· 
lunuyordu: Onun için, Fred'le Ginger, yeniden bir
teıerek Amandı adlı bir film çevirdiler. Bı..ı film 5-
deta sihirli denecek bir muvaffakiyet kazandı. iki 
artistin bundan sonra beraber çevirdikleri filnal.!ııD 
sayısı dördü bulmuştur ve böylelikle Ginger, vRk• 

tiyle Fred'in kendisine yaptığı iyiliğin minnet bor
cunu ödüyor ••• 



---~8----·---------------------------~~----------------------~U~L::.....:_US 27-5-1939 
~------------------------------------------------------------------------------------------------~---

Adliyede terfiler 

Hakimler ve Müddeiumumiler 
arasında terfi edenlerin lam listesi 

Hakimlerimiz ve müddeiumumilerimizin terfileri hakkındaki listeyi 
aynen aşağıya koyuyoruz : 

Danzig hududunda 
hôdiseler devam ediyor 
Lehliler Almanlara, Almanlar 
Lehlilere kabahatı atmaktadır 

(Ba~ı 1 inci sayfada) geldiğini yazmaktadır. 

İzmit mektupları 

Kocaelinin son bataklığı 
da kurutulmak üzeredir 

90 liraya terli edenler müddeiumumi muavini Burhanettin Danzig ayan meclisi her hadiseden 
sonra Polonya hükümctinc şiddetli 
protesto notaları yo1lamakta: Polonya 
hükümcti de bu notalara aynı şiddet
te protestolarla mukabele etmektedir. 

Wieczor Warszawski, diyor ki : 
"Danzig hadiselerini Polonyaya kar 

şı yapılan tahrikat zincirinin hilka 
larını teşkil ettiğine şüphe yoktur. 
Fakat Polonya, Baltıktaki menfaatle
rini temin edebileceğinden emin oldu
ğu için bütün hadiseleri sükunetle ta
kip etmektedir.,, 

İzmit, (Hususi) - Vilayetin etrafında yer yer, halkalanmıt 
olan bataklıkların kurutulmasına devam edilmektedir. Üç ekska
vatör makinası, uzun seneler halka ve köylüye mezar olan sıtma 
kaynaklarım kurutmağa gayret etmektedir. 

Adliye başmüfetti§liğine birine! Eneralp; Isparta müddeiumumiliğine 
sınıf adliye müfettişi Bedri Köker, terfian o yer müddeiumumisi Basri 
Ankara asliye hukuk hakimliğine o Arıtan, Tokat müddeiumumiliğine 
yer birinci hukuk reisi Vehbi Gün- terfian o yer müddeiumumisi Ali Öz
düz, Afyon hukuk hakimliğine İzmir eren, Maraş müddeiumumiliğine ter· 
icra hakimi Hakkı Ergüvenç, Kütah- fian Bandırma müddeiumumisi Şefik 
ya hukuk hakimliğine İstanbul asli- Orbay, Muğla hakimliğine o yer rei
ye hukuk reisi Salahattin Tuğlacı,, si Kadri Turan. 
Zonguldak reisliğine o yer reisi Ek· 55 ı· terli edenler 

Halihazırda Danzig ayan meclisi, 
bu hadiselerden dolayı Polonya bükü
tindcn özür dilemekte, müşterek hu • 
dutta nizamın temini için tedbir alın
ması ve üs; Polonyalı gümrük memu • 
runun azledilmesini istemektedir. 

Bir alman ~azeteci•i Polonyadan 
çıkarılıyor 

Altıncıoğlu, Dipsiz, Bakırlı, Kazıklı, Gökçeören gibi yüzlerce 

dönüm araziyi istila eden muazzam ı nenin yapılacağı saha üzerindeki tet -
bataklıklar, kurutulmuş ve kurutulan kik ve incelemeler devam etmektedir. 
arazinin topraksız köylüye dağıtılma- Yeni yapılacak memleket hastanesi i -
sına başlanmıştır. çin en uygun mevki, Kozluk mahalli-

Köylüyü sıtmadan kurtarmak için dir.Şehire olan yakınlığı ve sondaj a -
başlıyan mücadele büyük bir enerji i- meliyesinin uygun oluşu yeni hastane
le devam etmektedir. Son bataklık o- miz için buranın en iyi mevki olduğu
lan ve 300.000 dönümlük araziyi kap- nu göstermektedir. Hastane bu yaka
lıyan büyük Derbent bataklığı da köy- larda yükselecek olursa, §imdiye ka -
lülerin ve sıtma mücadele teşkilatının dar pek harap ve zevksiz barakaların 
işbirliği ile kurutulacaktır. sıralandığı bu güzel mahal bayındır 

1 K İ b 1 • . 
1
.•. ıraya me avur, atan u agır ceza reıs ıgı· 

ne o yer reisi Refik Omay, Bursa ce- Gaziantep sulh hakimliğine terfian 
za hakimliğine o yer hakimi Nuri Ül· o yer bası Namık Hacıhanifoğlu, 1-
ker, Ankara ağır ceza reisliğine o yer negöl hukuk hakimliğine terfian Kay 
reisi Arif Güngören, İzmir ticaret seri bası Hasan Yalçın, Geyve ceza 
reisliğine o yer reisi Galip Kınoğlu hakimliğine terfian o yer ceza haki
İatanbul ticaret mahkemesi reisliğine mi Sami Yetiş, Tekirdağ ceza hakim
o yer reisi Faiz Yörükoğlu, Üsküdar liğine terfian o yer ceza hakimi Ziya 
hukuk hakimliğine o yer bakimi İr- Görgün, Kemalpaşa hakimliğine tcr
fan Gürkan, Trabzon hukuk hjkimli- fian Konya azası Osman Yeten, De
ğine Kütahya hukuk hakimi Mehmet nizli sulh hakimliğine terfian o yer 
Özbilen, Malatya reisliğine o yer re- sulh hakimi Hilmi GUlcr, Ankara 
isi Sadık Erdem, Bursa hukuk hakim- sulh hakimliğine terfian o yer sulh 
liğinc o yer hakimi Hilmi Kışlaloğ- hakimi Lutfi Akadlı, İstanbul sulh 
lu, Ankara hakimliğine Ankara icra hakimliğine terfian İstanbul bası 
hakimi Talat Tokuz, İstanbul asliye Münip Bayraktar, Malatya sulh ha· 
hukuk reisliğine o yer reisi Zeki Pe- kimliğine terfian Kütahya azası Ki
rol, İstanbul asliye ceza reisliğine ni Ertuğ, Safranbolu ceza hakimliği
o yer reisi Cemil Güzey, Uşak hakim- ne terfian o yer ceza hakimi İlhami 
liğinc o yer hakimi Mustafa Derviş Türel, Van asliye ceza hakimliğine 
Erdem, Balıkesir asliye ceza hakimli- terfian Van azası Ahmet Besim Özek, 
ğine o yer hakimi Sakip Kınoğlu, Ycniıchir ceza hakimliğine terfian o 
Kastamonu reisliğine o yer reisi Nuri yer ceza hakimi Niyazi Akay, Diyar
Tokses, asliye başmüfettişliğine bi- bakır sulh hakimliğine terfian Diyar
rinci sınıf adliye müfettişi Arif Ya · bakır azası Şefik Turhan, İstanbul 
zar, adliye başmüfctti§liğine birinci sulh hllkimliğine terfian o yer sulh 
sınıf adliye müfettişi Alaaddin Sabih hakimi Nurettin Sirer, İzmir sorgu 
Alpay, Gaziantep reisliğine o yer re- hakimliğine terfian o yer sorgu hi
isi Etem Sandıkçıoğlu, Balıkesir hu- kimi Sıdkı Yusufoğlu. Hafik hakim· 
kuk hakimliğine o yer hukuk hakimi liğine terfian Amasya azası Numan 
Arif Güvenç, Kayseri reisli ı 1e o yer Atalık, Çeşme hakimliğine terfian o 
reisi Sait Ada, Bilecik h< mliğine yer hakimi Sami Ataycr, Gaziantep 
o yer hakimi Suzi Gürbüz, Ç rum re- müddeiumumiliğine terfian o yer 
isliğine o yer reisi Afifi Akan, Ça- müddeiumumisi Asım Erkmen, Rize 
nakkale ceza hakimliğine o yer ceza müddeiumumiliğine terfian o yer 
hakimi Yümnü Altıncı, Ay ın reisli- müddeiumumisi Salih Tümay, Bitlis 
ğine o yer reisi Litat Bibioi;l , İstan- müddciumumiliiine terfian o yer 
bul asliye hukuk reisliğıne o yer re- müddeiumumisi Nuri Pekin, Van ha
isi Suphi Tolon, İstanbul iye hu- kimliğine o yer reisi Mesut Öveçoğ • 
kuk reisliğine o yer reisi İrf Elgin, lu, Konya sulh hakimliğine Adana 
Antalya hukuk hakimliğine o yer hi- sulh hakimi Fevzi Onay, Hendek hu
kimi Rauf Kural, Eskişehir reisliği · kuk hakimliğine Tercan hlldnıi Faili 

ne o yer reisi Etem Ertem Adana Özdemir, Ankara müddeiumumisi baş 
hukuk hakimliğine o yer h mi Se- muavinliğine Ankara sulh hakimi Hü
nih Aslan, İzmir ceza bakim ı ·ne o seyin Sapmulı. 

yer ceza hakimi İsmail Kemal Aksüt, 45 liraya terli edenler 
Çanakkale reisliğine o yer re si Ce-
malettin Tüzcmen, Zonguldak müd
deiumumiliğine o yer müdde mumi
si Hakkı Özkan, latanbul muddeiu· 
mumiliğinc o yer müddeiumumisi 
Hikmet Onat, Aydın müddcıumumi • 
liğinc o yer müddeiumumi& Reıit 
Maykut, Af yon müddciumumıliğinc 
o yer müddeiumumisi Tevfi Erinç. 
İzmir müddeiumumiliğine o e müd 
dciumumisi Kemalettin Sanu 

80 liraya terli edenler 

Ankara hakimliğine ceza ve evkif 
evleri umum müdür muavini 't e birin
ci şube müdürü Rifat Alabay, stan· 
bul asliye hukuk reisliğine l t nbul 
asliye ceza reisi Fazıl Sau§h y, An· 
kara asliye hukuk hakimliğin" Anka 
ra asliye hukuk reiıi Celal Ar noğ

lu. 
70 liraya terli edenler 

Mardin ceza hakimliiinc kara 
ağır ecza azası Hayrullah Ko a İz -
mir icra hakimliğine İzmir icra mua
vin hakimi Nimet Hamdi Tug Kes 
kin hukuk hakimliğine Anka a icra 
muavin bakimi Kemal Şarma Sun
gurlu hukuk hakimliğine te an o 
yer hukuk hakimi Derviş Tüz Tem 
yiz Mahkemesi raportörlüğün terfi· 
an Temyiz raportörlerinden stafa 
Pekiner, Birecik hakimliğine t rfian 
o yer hakimi Abdulcclil Baya Ça · 
nakkale müddeiumumiliğine rfian 
İstanbul ıulh hakimi Hayretti Perk, 
Edremit ceza hakimliğine o yer haki
mi Tahsin Sezer, Kars rcisl 
yer reisi Sabri Sıdar, Tire huk 
kimliğine Afyon hukuk hikirn Mc · 
l:in Törün, Ilgın hakimliğine yer 
hakimi Müştak Bingöl, Van h imli
ğine Van azası Tahsin Batmaz ltın

cı derecede Çatalca hukuk hak liği· 
ne terfian o yer hukuk hikimı Şev · 
ket Ertanlı, Sivrihisar hakim ğine 

Bolu sulh hukuk hakimi Ası Ke 
tancı, İkinci sınıf adliye müf işli -
ğinc terfian üçiincü sınıf adli c mü
fettiti Rifat Güllü, Kocaeli cc.ı: hl
kimliğinc terfian o yer ceza hakimi 
Cclilcttin Tokıoy, Şavtat hikımliği
nc o yer hakimi Necmettin Kıtlal, 

Diyarbakır Ceza hakimliğine terfian 
fstanbul sorgu hakimi Fahrcttin Gö
r n, Söke hukuk hakimliğine o yer 
hakimi Ali Ural. Gelibolu hukuk ha· 
kimliiğne o yer hakl:ııi Hamdi Önen. 
Urfa müddciumumılığine terfian Baş 

Cihanbeyli hikimliğinc terfian İz
nik sulh hikimi Süleyman Sürük, 

Korkudeli hakimliğine terfian Kula 
iza muavini Fahrettin Öztepe, İzmir 
sulh hikimlitinc terfian o yer sulh 
hikimi Ferruh Adalı; Uzunköprü hu
kuk hikimliğinc terfian o yer hukuk 
hakimi Necmettin Özenli, Ankara 
sulh bikimliğinc terfian o yer sulh 
hakimi Haydar Soysal, Ankara sulh 
hikimliğinc terfian o yer suih haki
mi Hamdi Öner, Erganioımaniyc ha
kimliğine terfian o yer hakimi Feyzi 
Artukoğlu, Manisa azalığına terfian 
o yer azası Ziya Gökalp, Kırşehri CC· 

za hikimliğinc terfian CJ yer ceza ha
kimi Rauf Dcmircoğlu, Hopa hakim
liğine terfian o yer ~akimi Ş7vket 
Altındat. İzmir izalıgına terfıan o 
yer azası Feyzullah Uslu, Terme ha· 
kimliğine terfian o yer hakimi Nazif 
Kuter, Tokat balığına terfian o yer 
izası Arif Hikmet Ayas, Osmancık 
hakimliğine terfian o yer hakimi İb
rahim Dikba§, Bandırma müdddumu
miliğinc terfian Van müddeıumumisi 
Cemal Bilgin, baş müddeiumumi mu· 
avinliğine terfian bat müddeiumumi 
muavini Ali Sebük, İstanbul müddei 
umumi mııavinliğine terfian o yer 
müddeiumumi muavını Celalettin 
Kuralmen, Edirne müddeiumumi mu· 
avinliğine terfian o yer müddeiumu· 
mi muavini Hakkı Madakbaş, Anka · 
ra müddeiumumi muavinliğine terfian 
o yer müddeiumumt muavini Nevzat 
Tüzünkan, Taıköprü ceza hikimliği
ne terfian Karadeniz Ereğlisi müdde
iumumisi Naci Tüzün, Urfa sulh ha
kimliğine terfian Şarköy müddeiu· 
mumisi Cemil Ulusal, Karı müddciu· 
mumiliğinc terfian Samsun miıddeiu
mumisi Ferit Tüzel, !{eskin .nüddci
umumiliğine terfian o yer müdde~u
mumisi Mehmet Üstüner, Dersım 
müddeiumumiliğine terfian o yer 
müddeiumumisi Veysı Sezar, Kilis 
müddeiumumiliğine terfian o yer 
müddeiumumisi Sabit Göney. Foça 
müddeiumumiliğine terfian o yer 
müddeiumumisi İhsan İdil, Yalova 
müddeiumumiliğine terfian o yer 
müddeiumumisi Atila Yurdakul, 

Ankara icra muavin hakimliğine 
Balıkesir izası V chbi Tetik, Samıun 
müddeiumumi muavinliğine Çanakka 
le müddeiumumisi Ziya Balkuvar, Ay 
dın izalıfına Çiçekdafı hikimi Ta· 
bir Özakman, Adana sulh hlkimlifi-

Polonya ise, haksız bulduğu bu talep 
leri kabul etmemekte, Kalthof hadise
leri dolayısiylc zarar ve ziyan ve Po
lonyalı gümrük memurları için temi -
nat istemektedir. 

Kalthof gümrük bürosu, Polonya i
çin büyük bir ehemiyeti haizdir. 

Çünkü büro, aynı zamanda Danzig 
arazisine giren yolu ve şimendöfer 

hattını kontrol etmektedir. 

Varşova, 26 a.a. - Leh makamları 
"Nachrichten Dieust" ismindeki al -
man ajansının Varşova muhabiri olan 
alman gazetecilerinden Kurt Teege'i 
Polonya topraklarında oturmaktan 
menetmişlerdir. 

Mezkur ajansın eski Prag muhabiri 
olan Teege, bir aydanberi Polonyada 
bulunmaktadır. 

Hitler'in direktifleri 

Polonya'nın bu kontrolü kaldırıl - Varşova, 26 a.a. - !yi haber illan 
dığı takdirde Almanya biç bir güç - mahfillere göre, B. Förster, B. Hitler 
lüklc karşılaşmadan Danzig arazisine ile ~a~tığı .gör~ş'.11e esnasında aldığı 
harp malzemesi ve mühimmat sckede- ;:ı:_nı dı~e~tıflerı ış arkadaşlarına teb -
bilir lıg etmıştır. 

Si~asi müıahitler, nazi liderlerinin Diğer taraftan Danziger Vorposten 
nihayet Polonya'yı intizamı temin et· gazetesi, ilk defa olarak, 1933 tarihli 
mek ve menfaatlerini korumak için Polonya - Danzig anlaşmasının feshe
Danzig'e askeri kuvetler göndermeğe dilmesi icap ettiğini, zira Polonyanın 
mecbur bırakılmalarından korkmak - bu anlaşmadaki teahhütlerini yapına -
tadırlar Polonya kendisine bu hak dığını ve Danzig'in de bundan böyle 
Millctl~r Ccmiyc,ti tarafından veril ~ a~~ı~ Polonyaya dürüst bir iş arkadaşı 
miı olmakla beraber fevkalade müsta- gozıylc bakmıyacağını yazmaktadır. 

celiyet halinde kalmadan bu selahi - Milletler Cemiyeti Danz.ig 
yetinden istifade etmek istememek • komiseri 
tedi~. . . . . Varşova, 26 a.a. - Milletler Cemi • 
. Dığer cıh~ttcn .. b~!le ~ır kararın ıt- yetinin Danzig komiseri profesör Burc 
tıhazı Berlın hukumetı tarafından, hard bir kaç gün kalmak üzere Var -
d~=hal '.11ukabe~eyi ic~p ettire~ ta~am şova'ya gidecektir. 
mu! e~ılm~z hır .tahrık mahıyetındc Burckhard, Danzig'de vazifesi başı-
tclakkı edılecektır. na dönmezden evci Polonya hükümc • 

Danz.ig'de hadiseler tiyle temas edecektir. 

Varşova, 26 a.a. - Danzigden bildi· 
rildiğine göre serbest şehirde oturan 
bir polonyah dün gece Danzig polisi 
tarafından tevkif edilmiştir. Sebebi, 
mallım değildir. 

Danzig arazisinde kain Tiegenhof 
mcvkiinde bütün köylülere polonya -
lılara bir şey aafmamalarını l:nldlrcn 
nazi partisinin bir tamimi gönderilmiş 
tir. 

Piclco ve Szylinovo'da Polonyalıla
ra ait bir çok evlerin camları kırılmış 
ve bazı binaların duvarlarına "Alman
yaya dönmek istiyoruz" ibaresi boya 
ile yazılmıştır. 

Polonya matbuatı, bu hadiseleri ye
ni tahrikat mahiyetinde telakki et -
mektedir. 

Kurjer Warszawski, diyor ki : 
"Kalthof ve Lissau hadiseleri Hit -

lcr'in adilane bir sulh istediğine ve 
Avrupa'da Danzig meselesinden başka 
pürüzlü bir iş olmadığına herkesi i -
nandırmak istiyen adamlar tarafından 
izah edilmiştir. Bu hadiseler Danzig 
ahalisinin Almanyaya dönmek istedi • 
ğini ve polonyalıların halkın rahatça 
ve serbestçe yaşamalarına mani olduk
larını göstermek gayesiyle tertip edil
mektedir. 

Leli milletinin sükunetini muhafaza 
etmesi lazımdır.. Polonya Danzig'dc 
anarşinin hüküm sürmesine müsaade 
ctmiyccek ve icap ettiği zaman hare • 
kete geçecek vaziyete hakim olacak -
tır.,, 

Polonyalılara tecalJÜz 

Var~ova, 26 a.a. - Radawnica mcv • 
kiinde mahalli leh cemiyetinin bayra
ğını teslim etmediği için alınanlar : 
polonyalı Borkovski'ye hücum ederek 
çapalarla ağır ıurctte yaralamışlardır 

Ziclkic - Bory mevkilerinde alm3n 
lar, Belsz isminde bir polonyalıya aı 
evin bütün camlarını kırmışlardır. Mii 
tecavizler, evin içine taşlar atmışlar 
dır. 

Tahrikler zenciri 

Varıova, 26 a.a. - Danzig'de polon 
yalılar aleyhinde cereyan eden hadise 
lcr hakkında "Express Porany" ga.ıe 
tesi, Polonyanın serbest şehrin si!ku 
net ve asayişinden mesut ile bu işte mı 
vaffak olamıyan polis müdürü Forbes
in vazifesinden blini istemesi luım 

1 zmir balıkçılarının 

bazı temennileri 
İzmir (Hususi) - İzmir Balıkçılar 

Cemiyeti hükümct nezdinde bir te -
JCbbU1t ppank ban 'ternenntıe'rdc bu· 

lunmuştur. 

Bunda, son yıllarda İzmir körfezin
de köpek balıklarının ve büyük kap
lumbağaların arttığı, bunların balık 

neslini kuruttuğu anlatılmakta, mev
cut balıkçılık vasıtalarının iptidailiği 
tebarüz ettirilmektedir, İzmir balık -
çılar cemiyeti aynı zamanda hükümc
tin yardımını ve cemiyetin resmi bir 
teşekküle bağlanmasını istemektedir. 
V ekalctc gönderilen raporda, bugün
kü sermaye ve av vasıtalariylc kör -
fczden layikiylc istifade edilemediği, 
halbuki körfezin bir balık hazinesi 
halinde olduğu, mevcut dalyanların 
eski istihsal mikdarını kaybettikleri, 
bu yüzden balık fiyatlarının et fiya
tından daha yukarı olduğu anlatıl • 
maktadır. Misal olarak son senelerde
ki balık istihsalinin 500-550 bin kilo 
arasında olduğu, İzmir'in nüfusuna 
göre adam başına senede 5,5 kilo ba • 
lık isabet ettiği izah olunmaktadır. 

Neticede İzmir körfezinin bir milli 
servet kaynağı olan balıkçılığı ıslah 

etmenin, hem milli ıerveti artırma, 

hem hayatı ucuzlatma bakımından 

faydalı olacatı tebarüz ettirilmekte • 
dir. 

Çankmrı'da bir kuduz 

köpek 4 kişiyi ısmrdı 

Çankırı (Hususi) - Köyden tehire 
ıen bir kuduz çoban köpefi sağa ıo
a saldırmak suretiyle ıehirdc heye -
ın ve korku uyandırmııtır. 
Bu kuduz köpek dört kiıiyi ııırmıt 

ıe bir çok kUçük büyük köpeklere de 

1 

saldırmııtır. Pcıine düıen zabıta mü
teaddit kurıun atmak suretiyle bu kö 
ocği öldürebilmiıtir. 

lıırılanlar tedavi olunmak üzere 
oemlekct hastanesine yatırılmıı diğer 
okak köpeklerinin imhası için takip

lere baılanmııtır. 

Çankırı tapu dairesine 
hırsız ıirdi 

Çankırı (Huıuıl) - İıtasyon cad -
::sinde bulunan tapu sicil muhafız

Uzun zamandır o civar halka en faz- bir köıc olacaktır. 
la azap ve işkence veren büyük Der • 
bent bataklığı kurutulunca Kocaeli 
dahilinde sıtma hemen hemen, kalma
mış olacaktır. Zira sıtma mücadele 
başlangıcında % 28 olan sıtmalı nis -
pcti bugün % 6 ya kadar düşürülmüı
tür. 

Yeni ha•tane 

Eskiden Paç mevkiindc yapılan 
memleket hastanesi şehire uzak bir sa
hada ve dik bir tepenin üzerindedir. 
Bilhassa yolu yoktur. Eski bir iki 
pavyondan ibaret olan Hastaneden 
fazla istifade edilememektedir. 

Bu vaziyeti takdir eden sıhat veki· 
leti ve vilayet şehrimizde yeni bir has
tanenin inşasını zaruri görmektedir -
ler. 

Bu sebeple, bu sene vilayet hususi i
dare büdçesinc konulan tahsisatlı İz -
mit'de 80 yataklı güzel ve ihtiyacı kar
şılıyacak yeni bir memleket hastanesi
nin inşası takarrür etmiştir. Hasta -

Esasen, İzmit belediyesi, bu sahayı 
ister istemez imar etmek ve bugünkü 
iğrenç vaziyetine bir nihayet vermek 
mecburiyetindedir. Hastane yapılacak 
olursa, İzmit en güzel cbniyclcrindcn 
birini ve gelecek nesiller de muazzam 
bir sağlık yuvası kazanmış olacaklar
dır. 

Meyvalar 

İlkbahardan beri havalar çok kurak 
gitti. 
Mahıulit ve bu arada mevyalar faz

la neıvüncma bulamadılar ; cılız ve cü
ce kaldılar. Çarııdaki kirazları görü -
yoruz da, bunlara İzimit'in o ünlü dal
bastıları demek, canımız istemiyor bir 
türlü .. 

Mahsulat ve meyvalar bol bir yağ
mur beklerken, yatan dolu bunlara da
ha fazla zarar verdi. Bu sebeple, vili -
yet mıntakasındaki meyvalar bu sene 
azdır. - C. Y. 

Kayseride halkevi temsilleri 

Kayseri (Hususi) - Halkevi temıil komitesine memup olan aanat 
okulu mezunlan tarafmdan Kozan oflu piyesi temsil edilmit, muhitte 
alaka ile karıılanmıfh, teımil halkm arzuıiyle tekrar edilmiıtir. Gön
derdiğim resim, temsilde bulunan gençleri bir arada aöıtermektedir. 

Erzincan ilk okullarının gezileri 

Kır eğlencelerinde bulanan Ulı olıal tale6elerintlen bir 
grup y.melı yerlerlten 

Erzincan, (Hususi) - Her yıl oldutu ıibi bu yıl da ilk okul
lar sıra ile kır eilenceleri tertip etmektedirler. Geçen hafta bu eğ
lencelere ittirik eden okullann bir kıımı jandarma okulu civa
rındaki çimenliklere ve bir k111111 da Mehmet Ali bey palankaama 
ıitmiılerdi. Bu hafta da Cümhuriyet, Sakarya, Kurtuluı, Gazipafa 

ne Konya sulh hakimi Şadi Çelik, İz
mir icra muavin hakimliğine Tire hu 
kuk hakimi Mehmet Kabacıoğlu, Ar 
kara asliye hukuk hakimllğine Ank. 
kara asliye mahkemesi azası Tah 
Sebilk, Ankara asliye hukuk hakimi 
ğine Ankırra asliye mahkemesi Aza_ 
Şerif Dikba§, Ankara ağır ceza izah 
ğına Ankara hakimi Le bip • Altı ok 
Ankara ıulh hikimliğine Ankara as· 
liyc bası Cemal Poyrazoğlu, Ankan· 
sulh hakimliğine Kırıehir sulh hak' 
mi Saim Bisalman. 

ğı dairesine bir hınız girmiı masa okulları gUzcl havalı bol ıulu bir ıcm-E 
: kmccelerini, evrak dolaplarını ka - te gitmek için hazırlanmaktadırlar. 
ıştırmıı kapalı bulunan bir odanın - - Samıun Halkevinde radyofonik 
la camını eliyle kırarken cam elini Vezirköprü Halkevinde temıiller 
larçalamıı ve pencere etrafı kapı ö - çahımalar 
'lÜ kan içinde kalmııtır. Kaybolan hiç . Samaun (Husust) - Samsun Halk-

(Sonu yarın) 

'lir ıcy yoktur. Samsun (Husust) - VezırkaprU 1 evi (6ıterit ıubesi son altı hafta için -
24 saat içerisinde hınız ele geçiril- Halkevi bir yandan konferans itleri- de 25 radyofonik temsil · t. 

niştir. Para çatmak maksadiyle bina- ne ehemiyeti verirken bir yandan da S h f v~nnış ır. 
ıarı, damları aımak suretiyle girdik · kurslar adedini çoğaltmıya çahpnak - on a ta oynanan radyofonık eser -
lerini itiraf eden Toıyalı Adil ve bir tadır. Bu sene cezacvinde açılan Uluı ler ıunlardır : "Kanun adaım, ilah -1 ıoför muavini tevkif edilmitlerdir. mektebi çok iyi neticeler vermittir. pualar, Zor nik&h, TipL,. 
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Yurtta Spor ve Gençlik bayramı 

Çorum'da Atatürk heykeline konan çelenkler, jimnaştik yapan 
kızlarımız ve •porcular 

ahcuı atletizm müaabakaları, jimncutik 

ULUS -9-

iş verenler : 

Kalfa aranıyor - Eyi bir terzi ya
nında çalı~mak üzere birkaç Bayan 
işçiye ihtiyaç vardır. Atatürk bul -
varı Alemdar Ap. No. 8 Nedret. 

1848 

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

Satış memuru aranıyor - Almanca 
bilen bir satı~ memuruna ihtiyaç var • 
dır. Akba kitapevine müracaat. Tel: 
3377 1866 

Kirahk: 
Müstakil ev - Yenişehir İsmet İ

nönü caddesinde bahçe içinde müsta
kil bir ev satılık ve kiralıktır. 7 oda 
bir holü kaloriferi ve sair konforu 
vardır. Telefon 3780 1882 

Kiralık hane - Kavaklı derede 
Fransız sefareti karşısında geniş bah

·çe içinde kalorifer tesisatını haiz ye • 
di odalı hane kiralıktır. Tel: 5843 

1787 

Kiralık daire - Yenişehir bakan · 
!ıklar doğusunda Akay sokak Fethi 
B. köşkü ilerisinde 3 oda 1 hol ban • 
yo, Tel: 1452 A. Kaplan'a müracaat. 

1811 

Kiralık ev - Bahçeli evler ikinci 
durak No. 19 geniş antre, kış bahçesi, 
büyük salon, 3 oda hizmetçi odası 

bodrum, konforu tamam. 1813 

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

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

Kiralık - Sağlık Bakanlığı karşı
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 3536 No. ya telefon. 1836 

Mobilya ile kiralık hane - Alman 
sefaretine 4 dakika mesafede Özde -
ınir caddesinde 65-2 No. lu evin bi • 
rinci katı 4 büyük 1 küçük oda mo
bil yasiyle birlikte. Ti: 3456 dan 33 
No: ya müracaat. 1838 

Kiralık - 3 büyük oda 1 hol ban
yo ınutbak, elektrik havagazı su gü
zel bir bahçe. Y. şehir Sıhhiye Ve• 
kaleti arkası pazar yeri İstanbul kur· 
tuluş sokağı No: 2 Tl: 2648 1846 

Kiralık apartman - Ankara Ata -
türk ilk okulları arkasında bol hava 
ve ınanzaralı 4 oda tam konfor. Halk 
Eşya pazarına veya Tel: 3130. 1849 

Güzel kiralık odalar - Havuzbaşt 
yanında bahçeli güzel odalar kiralık -
tır. Kiralar çok müsait. Selanik cad. 
No. 16 1871 

Devren kiralık kat - 4 büyük oda 
1 büyük 1 küçük hol konfor veranda 
güzel bahçe Havuzbaşı emniyet abi
desi karşısı Çankaya cad. 9 müsait şe-
rait. 1872 

Mobilyalı oda (kiralık) - Atatürk 
bulvarında. Hususi duşu havi tuva -
let odası bulvara nazır balkonu var· 
dır. Kapısı koridora açılır. Üç ay için 
ucuza verilir. Tl: 3011 1876 

Kiralık - Telgaz civarı Dikmen 
caddesi İzer sokak yeni yapılmış a
partman dört oda bir hol mutbak, ban 
yo, hala, su dahil birinci kat 57 lira i
kinci kat 67 liradır. (İçindekilere mü-
raat.) 1879 

Kiralık - !~ıklar caddesi meyda -
nında kiralık dükkanlar her gün 16 -
18.30 arasında 3 numarada terzi Ah • 
met Sirel'e milracaat. 1881 

Kiralık ev - İsmet paşa Akşehir 
sokak No. 23 de 3 oda 1 mutbak banyo 
su elektrik hava gazı 3. ci kat. İçinde-
kilere müracaat. 1883 

Kiralık - Etfaiye meydanı Beledi
ler bankası arkası Pamukçu apartma-
nında kiralık daireler. 1884 

Kiralık daire - Bakanlıklar karşı· 
sında Karanfil ve Bilge sokağı karşı
sındaki apartmanda 40 lira. Aynı a -
partmanda 8 No.lu daireye müracaat. 

1887 

Kiralık 2 büyük oda - Sıhat veka
leti karşısı İlkiz sokak apartman No. 
19 büyük balkon, banyo, mutbak ve 

~ suyu ile 35 lira Telefon 3437 den 14 

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık küçük ilanlardan: 

Bir defa için 30 Kuruı 
İki defa için 50 Kuruı 
Oç defa icin 70 Kurus 

Dört defa için 80 Kuruıı 
Devamlı küçük ilanlardan her de
fası için 10 kuruş alınır. Mesel§ 10 
defa neşredilecek bir ilan için, 140 
kuruş alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak üzere her satır, kelime arala
rındaki boşluklar müstesna, 30 h.arf 
itibar edilmiştir. Bir küçük ilin 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine ayrıca on kurue ah
mr. 
Küçük ilanların 120 harfi geçme· 
mes1 lhımdır. Bu miktarı geçen i
linlar ayrıca pul tarifesine tabidir. 

Kiralık ev - Üç oda hol ve tam 
konforlu. Elektrik, su gaz, bahçe ve 
müstakil İsmet İnönü ilk okulu yakı-
nı Çamlıca caddesi No. 15 1903 1 

Kiralık daire - 2 oda 1 kiler, ban
yo, mutbak, hava gazı, elektrik, kö 
mürlük. Yenişehir, Demirtepe, Ak -
bay S. 9 1906 

Satılık otomobil - Tek kapılı hu • 
susi Ford Ziraat bankası merkez tev- ••• 
diat servisinde Kemal Pekin. 1901 

Acele ucuz 

Satılık 
-

Acele satılık bostan - Sarıkışla 
karşısında 6 dönüm toptan ve çok eh
ven fiyat gayet değerli bir yer. Tel: 
3130 1905 

Aranıyor : 

Aranıyor - Bir ev bir de apart· 
man alınacaktır. Her semtte olabilir. 

eşya 

Salon, yemek odası, yatak o
dası takımları, avizeler, so
balar. 

Adres: Yenişehir - Yüksel 
caddesi Mimar Kemal mek
tebi karşısında Ateş Hakkı 
apartmanı 1 numaralaı daire 

Telefon: 2488 
Satıcıların 3714 numaraya Telefon et· ••••••••••••••• 
meleri. 1772 

iş arayanlar: 

lş arıyor - Ticaretten mezun, bü -
yük şirketlerle fabrikalarda muhase • 
cilik etmiş bir genç akşamları çalış -
mak üzere iş arıyor. Ulus Ş. P. N. ad-
resine. 1856 

lş arıyor - Orta tahsilli, Fransız
ca steno daktilo bilir, inşaat ve ticaret 
işlerinden anlar bir genç Ulusta NP. 
rumuzuna mektupla müracaat. 1853 

Adana Birinci lcra Memurlu-
ğundan : 

MOZAYİK 

~ 
Marka 

Satışa yeni çıktı. Halis beyaz mer
merdendir. Her hususta piyasadaki 
mozayiklara faiktir. Nümunelerini 
görmeden mozayik almamanız men • 
faatiniz icabıdır. İstenilen numara ve 
tabii renkleri de vardır. 

Toptan satış yeri: Hüseyin Orak 
Telefon: 2078 

Perakende satış yeri: Hasan Bal-
dudak Telefon: 1423 1571 

Bir borçtan dolayı satılmasına ka -
Kiralı~ .~d~ - .Asfaltta.. İs~anb~l rar verilen aşağıda yazılı gayri men

pastanesı on~ndekı ?az~t:_c1 •. Huse.yın kul, yine aşağıdaki şartlar dairesinde 
den veya S~hıye v~.k~let_~ onundek~ 0 • açık artırma ile satışa çıkarılmıştır. 
tobüs duragında tutuncu Mehmet ten Tapu T. N. Hissenin ınuhammen 

:~~~ ~· .. ~·Kazaıa·r: \·.· ~ ·~·.· · · 
. . . . ~ ! 

sorulması Tel: 3833 1908 Haziran 51 Ada. P. kıymeti Harita yaptırılacak 
Kiralık daire 40 lira - Vekaletlere 341 1250 lira 

yakın, üç oda bir hol alt kat, su para- Mevkii Sahibi 
sı dahil Yenişehir Havuzbaşı İzmir Döşeme M. İkametgahı meçhul bu-

Erdek belediyesinden: 

caddesi No. 30. Telefon: 3002 1911 lunan Nikola karısı Erdek kasabasının 105 Hektarlık 

kısmının hali hazır hartaları işi talip 

çıkmadığından tekrar ve kapalı zarf 

usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. İşin 

maktu bedeli (2000) liradır. Eksiltme 

7 haziran çarşamba günü saat 15 te 

Erdek belediyesindeki komisyonda 

yapılacaktır. Muvakkat teminat (150) 

liradır. Şartnameler bedelsiz olarak 

Ankara'da Belediyeler imar heyeti fen 
şefliğinden ve Belediyemizden alına -

bilir. Tekliflerin tayin edilen günde 

saat 14 de kadar Erdek belediyesine 

verilmiş veya posta ile bu saate kadar 
gönderilmi§ olması lazımdır. 11993 

Kiralık ev - Dört odalı Havuzbaşı, 
İzmir caddesi No. 28. 1912 

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

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

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

Satılık arsalar - Yapılacak Anıt 

Kabir yanında istimlak harici. Kelepir 
fiyat. Telefon: 3130 1788 

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

Satılık arsalar - Çankaya cadde -
sinde Rus sefareti yanında sefaretha 
ne ve büyük apartman yapmağa müsa 
it küçük arsalar Tel: 2406 Bayram 
caddesi No. 1 1822 

Satılık arsa - Yenişehir Meşruti

yet caddesinin Atatürk bulvariyle biı 
leştiği yerde dört kat apartmanlık, a
da 1084, parsel 1, Telefon: 3563 

1842 

Satılık arsa - Sıhat vekaleti civarı. 
İlkiz caddesi, ada 1149, parsel 23, Te-

lefon: 3563. 1843 

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

Acele satılık apartman - Ankara . 
nın merkezi bir yerinde kübik beton 
4 daireli fevkalade manzaralı iyi irat-
Iı. Uygun şerait. Ti: 3130. 1850 

Satılık Hisse - İnşasına başlanmış 
olan küçük evlerden bir hisse devre
dilecektir. Ucuz fiyat. Tl: 3130 

1851 

Satılık arsa - Bahçeli evler yanın
da parsellenmiş 1000 M. luk ucuz fi . 
yat. Tel: 3130 1852 

Ucuz satılık arsa - Kavalıderede 
Tahta köprüde asfalta yakın ada 1101 
persel 4 m2 4000 müracaat tatil giln • 
leri hariç telefon 3481 den 39 da Maz-
har. 1859 

Fırsat - Harbiye mektebi civarı 
Öveçte muntazam 20 dönüm bir araa 
30 mayısta Ankara icrasında müzayc • 
de edilecektir. Müracaat ve istifade e-
diniz. 1860 

Satılık Lonkanta - Taşraya azimet 
dalayısiyle mükemmel konforlu An -
kara postane caddesindeki Şen tokan· 
tası devren satılıktır. Taliplerin mez
kfir lokanta müsteciri Osman Orpak'a 
şifahen müracaatları. 1869 

Satılık arsa - YeniJehir kömür so
kağında 379 Dikmen asfaltında 587 
metre ehven fiyatla verilecektir. Tel: 
2487 1888 

Satılık arsa - Yeni yapılmakta o
lon Meclis civarında imarca paracı -
lenmiş arsalar ehven fiyatla verilecek 
tir. Tel: 2487 1889 

Anne 
Evsafı: Pamuk Çırçır fabrikası, 

bahçe ve hanenin 72 sehimde 9 sehmi. 
Şatış şartlar: 

1 - Satış 939 nisanının 22 inci gü -
nünden itibaren 3. 6. 939 cuına günü 
saat 10 - 12 ye kadar 1 inci icra daire
sinde yapılacaktır. Bu günde artırma 
bedeli tahmin olunan kıymetin % 75 
şini bulmadığı takdirde en son artıra
nın taahhüdü baki kalmak üzere Ha -
ziran 939 zun 17 inci günü saat 10 • 12 
ye kadar aynı dairede yapılacak 2 in
ci artırmada en çok artırana ihale edi 
lecektir. 

Ancak satış isteyenin alacağına 

rüçhanı olan bir başka alacaklı olup • 
ta teklif edilen bedel bu alacaklar mec 
muundan fazlaya çıkmazsa ihale ya -
pılmıyacaktır. 

2 - Artıracaklar muhammen kıy -
metin % 7,5 buçuk nibsetinde pey 
akçesini veya kanunen muteber temi
nat mektubu tevdi edeceklerdir. 

3 - Artırma şartnamesi 22. 4. 939 
T. hinden itibaren 725/ 939 No. ile dai 
remize müracaat edecekler için açık -
tır. Artıracakları ilanda yazılı olan -

1 

dan fazla malUmatı artırma müddeti 
içinde icraya gelip bu şartnameden a
labilirler. 

4 - İpotek sahibi alacaklılarla di -
ğer alak.,1darların gayrimenkul üzerin 
deki haklarını, hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını ev -
rakı müsbiteleriyle 20 gün i · 
çinde icra dairesine bildirmeleri, aksi 
halde hakları tapu sicilleriyle sabit ol 
madıkça satış bedelinin paylaşmasın -
dan hariç kalacakları ilan olunur. 

1894 

Ankara Be~İnci icra Memurlu
ğundan: 

Bir borcun ödenmesi için haczedi -
lip satılmasına karar verilen koopera
tif şirkei binasının üst katında Mus · 
tafa Aybara ait otel ittihaz edilen bi
na dahilindeki menkul eşyaların 20. 
6. 939 gtinüne müsadif sah günü saat 
14 de Ankara belediyesi müzayede sa· 
!onunda birinci artırma suretiyle ve 
peşin para ile satılacaktır. 

Mezat sırasında 'mahcuza takdir e -
dilen kıymetin % 75 şini bulmadığı 

takdirde 23. 6. 939 günü aynı yer ve 
saatte ikinci artırma suretiyle satıla -
cağından taliplerin satış yerinde ha -
zır bulunacak memura müracaatları i-
lfu1 olunur. 1907 

Bir fen memuru aranıyor 
Buldan Belediyesinden : 

Münhal bulunan 100 lira ücretli Be 
lediyemiz Fen memurluğuna ehliyet 
ve bonservisi mevcut bulunanların mü 
racaatları ilan olunur. 11992 

Ankara Asliye Mahkemesi İkin· 
ci Hukuk D. 

Ankara'da Genca apartmanında bil

asale Zühtü Hilmi Velibeşe namına 

bilvekale Hamit İnce vekili Adnan 

Uzay tarafından İstanbul'da Galata 

Fermenecilerde yeni handa dairei 

mahsusasında Danyal Öztemel aleyhi 
ne açılan alacak davasının muhakeme

si sırasında : Müddealeyh Danyal Öz

temele yazılan davetiye gösterilen ad 

reste bulunmadığından iade edilmi~ 

olduğundan kendisine tebliğ tarihin -
den itibaren on beş gün zarfında mah· 

kemeye gelmediği ve yerini bildirme

diği takdirde yeminden kaçmıs sayıla 

rak hasmının söylediği müdafaaları 

kabul etmiş sayılacağından H. U. M. 
K. nun 141 ve 142 inci maddelerine 

tevfikan ilanen tebliğat icrasına karar 

verilmiş ve bu işe ait muhakeme 

29. 6. 939 perşembe günü saat ona ta

lik edildiğinden keyfiyet tebliğ ma -

kamına kaim olmak üzere ilan olu -

nur. 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -- -- = - -~ Türk Hava Kurumu ------------
-------------------------

Büyük Piyangosu 
1 kinci keşide: 11 haziran 939 dadır 

Büyü~ ikramiye 45.000 liradır 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye

lerle 20.000 ve 10.000 liralık iki adet mükafat vardır ... 

---------------------------------------numaraya. 1900 
Acele satılık ev - Ayda 100 lira i· 

Kiralık oda - Adliye sarayı kar§ı- carlı 3 kat 6500 liraya verilecektir. 
---

Yeni tertipten bir bilet alarak ittirak etmeği ihmal etmeyi
niz. Siz de piyangonun meıut ve bahtiyarları arasına gir
mit olursunuz. ----':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııJ .. 90 
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Muhabere ve Mü. V. 

Kablo ahnacak 
Muhabere ve Münakale Vekale

ti İstanbul Elektrik İtleri Umum 
Müdürlüğünden : 

1 - Muhammen bedeli (35091,11) 
otuz beş bin doksan bir lira on 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 
muhammen 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 ayn kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Eksiltme: 
Çıplak bakır kablo ve çubuklar 23.5. 

939 salı yeraltı kabloları 29. 5. 939 pa
zartesi günü metro han binasının S 
inci katında toplanacak olan komis
yonda saat 15 de yapılacaktır. 

3 - Şartname ve mukavele projele
ri, 

Çıplak bakır tel ve çubuklar için 
175, 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 

Leva.z_ım Amirliği 

Sığır eti o nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundaıı : 

Dörtyol alayının b senelik ihti· 
yacı olan 150.000 kilo ' ır eti kapalı 
zarfla eksiltmeye konr 1lıştur. 

2 - Tahmin bedeli lira olup 
muvakkat teminatı 180ı iradır. 

3 - Eksiltmesi 20. 6. ı 39 salı günü 
saat 15 tedir. 

4 - Eksiltmeye girec Herin eksilt
me günü 2490 sayılı ka~ ,nun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenil n belgeleriy
le birlikte ihale gün ve .aatinden en 
geç bir saat eveline kad teminat ve 
teklif mektuplarını Dö ~ol'da bele
diye dairesinde satın a.:na komisyo· 
nuna vermeleri. 

(1984) 11980 

60 fon patates alınacak 

Ankara Levazım Am r iği Satm 
Alma Komisyonundan : 

60 bin kilo sade yağ alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kırklareli garnizonunun 939 

ma11 yılı ihtiyacı için 60,000 kilo sade 
yağı K. zarfla eksiltmeye konumuş -
tur. 

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

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

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

(1803) 11767 

220 bin fifre İ(me suyu alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

AJma Komisyonundan : 
l - Merkez hastanesi ihtiyacı için 

220.000 litre içme suyu açık eksiltme
ye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 1364 lira olup 
muvakkat teminatı 102 lira 39 kuruş -
tur. 

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

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

(1804) 11768 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliğı Satın 

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 evetine kadar teminat ve tek
lif mektuplarını D. Bakır Lv. amirli
ği satın alma komisyonuna vermeleri. 

(1930) 11911 

160 bin kilo sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Muğla garnizonu için 85000 ki

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

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

3 - Muğla garnizonuna ait olanın 
tutarı 19550 lira muvakkat teminatı 

1467 Milas Küllük garnizonlarına ait 
olanın tutarı 17250 lira muvakkat te -

1 - 24. 5. 939 günü el· · itmesi ya
pılacak olan 60 ton patate talip çık
madığından 2 haziran 939 ~ma günü minatı 1294 liradır. 
saat J1 de açık eksiltme alınacak- 4 - Teklif mektupları ihale saatin-

tır. 

2 - Taliplerin teminat ıa iyle bir· 
Jikte Ankara levazım aı .. liği satın 
alma komisyonuna gelme! 

(1983) 

50 bin kilo yoğurt 
Ankara Levazım Am:r 

Alma Komisyonundan : 
1 - Çorlu inşaat hastan · 

için 50.000 kilo yoğurt K. 
siltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 
muvakkat teminatı 507 lira' 

3 - Eksiltmesi 29. 5. 9 
günü saat 15 dedir. 

11979 

nacak 
gı Satın 

i ihtiyacı 
rfla ek-

lira olup 
ı r. 

pazartesi 

·in eksilt-4 - Eksiltmeye girecek 
me günü 2490 sayılı kanur 
cü maddelerinde istenilen 
birlikte ihale gün ve saatir 
bir saat evetine kadar tem 
lif mektuplarını Çorlu sat• 
misyona vermeleri. (1801) 

! ı 2, 3, ün
lgeleriyle 
en en geç 
a t ve tek
alma ko-
11765 

60 bin kilo süf alı acak 
Ankara Levazım Amir ~j Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Çorlu inşaat hastan< ,i ihtiyacı 

için 60.000 kilo süt kapalı ra ·fla ek -
siltmiye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 
lup muvakkat teminatı 517 ı 

ruştur. 

lira o

'• 50 ku-

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

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

den bir saat eve! verilmelidir. Şart -
nameler komisyondadır. Kanuni ve -
saiki haiz olan isteklilerin komutan -
lık satın alma komisyonuna müraca-
atları ilan olunur. (1806) 11777 

Koyun eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kırklareli askeri hastanesi ih

tiyacı 20.000 kilo koyun eti K. zarf
la eksiltmeye konllluştur. 

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 •aat evveline kadar teminat 
ve teklif mektuplarını Kırıkkale as· 
keri satınalma komisyonuna verme -
!eri. (1931) 11912 

Müezzin alınacak 

Vakıflar Umum Müdürlüğün
den: 

Ankara'da Balaban camiinin açık o
lan asli iki lira aylıklı müezzin ve 
kayyımlığı için 15. 6. 939 tarihine mü
sadif perşembe günü saat ikide mer -
kez müflüğünde müsabaka imtihanı 

icra edileceğinden talip olanların mez 
kOr gün ve saatte gelmeleri ve imti · 
handan eve] istida ile umum müdürlü 
ğe müracaat etmeleri ilan olunur. 

(1198) 11985 

Nafia Vekaleti 

Hafriyat ve sınai imalat 
yaptırılacak 

Nafıa Vekaletinden : 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Susurluk çayının sulaması haf

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

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

kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
3 - İsteklilerin eksiltme şartname

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

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

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

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

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

Regülatör yaptırılarak 
Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Adala regülatorü ınşaatı keşii 

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

lıyan cumartesi günü saat 11 de Na
fıa Vekaleti Sular umum müdürlüğü 

su eksiltme komisyonu odasında ka -
palı zarf usuliyle yapılacaktır. 

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

ve projeleri (18) lira (80) kuruı mu· 
kabilinde Sular umum müdürlüğün -
den alabilirler. 

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

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

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

Asfalt makinesi alınacak 
Nafıa Vekaletinden : 

8-6-939 perşemba günü saat 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 müdürlüğün
den alınabilir. 

Muvakkat teminat 937 lira 50 ku
ruştur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını 
muvakkat tı;minat ve şartnamesinde 
yazılı vesaik ile birlikte aynı gün sa
at ona kadar mezkOr komisyona mak
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. 
(1905) 11897 

Muhtelif demir ve sa( malzeme 
alınacak 

Nafıa Vekaletinden 
12. 6. 939 pazartesi günü saat 15 de 

Ankara'da Nafıa vekileti binası için • 
de malzeme müdürlüğü odasında top
lanan malzme eksiltme komisyonun -
da 3231,30 lira muhammen bedelli muh 
telif demir ve saç malzemesinin açık 
eksiltme usulü ile eksiltmesi yapıla

caktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 
bedelsiz olarak malzeme müdürlüğün· 
den alınabilir. 

Muvakkat teminat 242 lira 35 kuruş 
tur. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve 

şartnamesinde yazılı vesaik ile birlik
te aynı gün saat 15 de mezkOr komis
yonda hazır bulunması lazımdır. 

(1937) 11973 

Betonarme köprü inıaafı 

Nafıa Vekaletinden : 

1 - Kırklareli ve Tekirdağ vilayet
leri dahilinde Çerkesköy - Vize • 
Kırklareli yolu üzerindeki Ergene, 
Çayırdere, Soğucakdere köprülerinin 
betonarme ve gene aynı yol üzerinde~ 
ki Büyükdere köprüsü döşemesinin 

de ahşap olarak yeniden inşaatı 
(67.2 4) lira (22) kuruş keşif bedeli 
üzerinden kapalı zarf usuliyle eksilt
meye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme, 5-6-939 tarihine mü· 
sadif pazartesi günü saat (16) da Na
fıa Vekil.Jetinde şose ve köprüler reis
liği odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri diğer evrak (337) kuruş 

mukabilinde adı geçen reislikten alı
nabilir. 

4 - İsteklilerin eksiltme tarihin -
den en az sekiz gün eve) bir istida ile 
Nafia Vekaletine müracaatla bu gibi 
inşaatı yapabileceklerine dair ehliyet 
vesikası almaları 1§.zımdır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin dör · 
düncü maddede bahsedilen vesika ile 
939 senesine ait ticaret odası vesikası 

nı ve (4612) liralık muvakkat t emina t
larını havi olarak 2490 sayılı kanunun 
tarifatı dairesinde hazırlıyacakları 

kapalı zarflarını ikinci maddede yazı
lı vakitten bir saat eveline kadar ma k
buz mukabilinde komisyon reisli ğine 

vermeleri muktezidir. (1851) 11872 
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128 ton Benıol alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan : 
1 - İhalesi tehir edilen 128 ton 

Askeri Fabrikalar · 

Kırıkkale' de yaptırılacak inıaat 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

Keşif bedeli (12300) lira olan yu
karıda yazılı inşaat askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez 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)lira (50) 
kuruşu havi teklif mektuplarını mez
kOr 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 torbalık bez 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (15.000) lira 
olan 50000 metre torbalık bez askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 14.6.1939 çar 
şamba günü saat 14 te pazarlıkla iha
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 o1ma
dıklarına ve bu işle alakadar tüccar· 
dan olduklarına dair Ticaret odası 
vesikasiyle mezkCir gün ve saatte ko-

. misyona müracaatları. (1924) 11905 

15 adel muhtelif torna tezgahı 
şa:lnamesinde değişiklik 

yapıldığı hakkında 
benzol evsafı tadil edilerek yeniden 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş -

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko-tur. 

Muhammen bedeli kırk bin dokuz 
yüz altmış lira olup ilk teminat mik -
tarı 3072 liradır. 

2 - İhalesi 31. 5. 939 çarşamba gü • 
nü saat 15 de vekalet satın aima ko -
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 2 lira 5 kuruş mu
kabilinde alınabilir. 

misyonundan : 
26-6-1939 pazartesi günü saat 14,30 

da kapalı zarfla ihale edileceği 4, 6, 
9 ve 11 Mayıs 1939 tarihlerinde ilan 
edilen muhtelif torna tezgahları şart
namesinde değişiklik yapılacağından 
mezkUr günlerde çıkan ilanlar hü-
kümsüzdür. (1925) 11906 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3. ci 80 ton benzin alınacak 
maddelerinde yazılı vesaikle birlikte 
ilk teminat ve t.eklif mektuplarını t • 

hale saatinden bir saat evetine kadar 
komisyona vermeleri. (1738) 11755 

200 adetkoputalınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - Hava birlikleri için nümusei 

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

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

3 - Nümunesi her gün komisyon -
da görülebilir. 

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

(1739) 11756 

2 adet Dizel moförlü elektrik 
grupu ahacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 
Beygir Muh. Bedeli 

600 
300 

32.750 
17.200 

İlk teminat 
Lira 

2456.25 
1290 

1 - Yukarda yazılı iki adet dizel 
motörlü elektrik gurubu şartnamesin 
de tadiliit yapıldığından yeniden ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 19. 7. 
939 çarşamba günü saat 15 te vekalet 
satın alma komisyonunda yapılacak -
tır. 

3 - Bu motörler birlikte alınabile -
ceği gibi ayrı ayrı da alınabilir. 

4 - Birlikte alındığı takdirde şa:t
namesi 250 kuruş ve yalnız 600 bey· 
girlik motörün şartnamesi 1,64 lira 
mukabilinde komisyondan alınabilir 

5 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 ün 
cü maddelerinde yazılı vesikalarla 
birlikte ilk teminat ve teklif mektup -
!arını ihale saatinden bir saat evetine 
kadar makbuz mukabilinde komisyo -
na vermeleri liizımdır. (1987) 11982 

Münakasa tehiri 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Satın alınacak olan iki adet di

zel motörlü elektrik gurubuna ait 
şartnamede bazı tadiliit yapıldığından 
yeniden bir işara kadar alınmasından 
sarfı nazar edilmiştir. 

(1988) 11983 

Aakeri Fabrikalar Umum.Mü... 
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (24.000) lira 
olan 80 ton benzin Askeri Fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 7. 6. 1939 çarşamba gü
nü saat 15 te kapalı zarfla ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak ko -
misyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (1800) lirayı havi 
teklif mektuplarını mezkOr günde sa· 
at 14 de kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanu · 
nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle 
alakadar Tüccardan olduklarına dair 
Ticaret odası vesikasiyle mezkUr gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

(1926) 11907 

6120 ton Lavamarin 

kömürü alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli ( 79560 ) 
lira olan 6120 ton Lavamarin kö
mürü Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 7-6-939 çarşamba günü 
saat 15,30 da kapalı zarfla ihale edi -
!ecektir. Şartname (3) lira (98) ku -
ruş mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 
(5228) lirayı havi teklif mektuplarını 
mezkur 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 işle aliikadar tile· 
cardan olduklarına dair Ticaret odası 
vesikasiyle mezkur gün ve saatte ko
misyona müracaatları. (1927) 11908 

5 fon antimon alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan : 

Tahmin edilen bedeli (2500) lira o
lan 5 ton antimon askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 14. 6. 1939 çarşamba 

günü saat 15 te pazarlıkla ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak ko
misyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (187) lira (50) ku
ruş ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 mad
delerindeki vesaikle komisyoncu ol
madıklarına ve bu işle alakadar tüccar 
dan olduklarına dair ticaret odası ve
sikasiyle mezkur gün vesaatte komis
yona müracaatları. (1981) 11978 

1500 metre mikabı ceviz 
tomruğu alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum ~ii· 
.,.o• 

dürlüğü Merkez Salın Alma 
misyonundan : . a 

Tahmin edilen bedeli (60.000) ıı; 
olan 1500 metremikabı ceviz tornrug~~ 
askeri fabrikalar umum müdürlüğ• 
merkez satın alma komisyonunc~ 
19. 6. 1939 pazartesi günü saat 15.3 

.1 k · şart· da kaplı zarfla ihale edı ece tır. 
name (3) lira mukabilinde komisyon· 
dan verilir. Taliplerin muvakkat t~; 
minat olan 4250 lirayı havi tekh

0 mektuplarını mezkOr günde sat 14,l 
a kadar komisyona vermeleri ve ken., 
dilerinin de 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 maddelerindeki vesaikle komisyon· 
cu olmadıklarına ve bu işle alakadar 
tüccar olduklarına dair ticaret odası 
vesikasiyle mezkllr gün ve saatte kO" 
misyona müracaatları. (1944) 11974 

Nakliyat münakasası 
Askeri Fabrikalar Akyazı Ke

reste Fabrikası Müdürlüğünden : 
Akyazı askeri kereste fabrikası ~

şağıda yazılı kereste ve kütük naklı· 
yatın kapalı zarf usuliyle eksiltıneYe 
koymuştur. 

1 - Mudurnu ilçesi içinde Kürtkı• 
rığı ormanı mıntakalarından (6000) 
metre mikip her cins kütük ve keres'" 
te Akyazının Kuzuluk köyü civarın· 
daki fabrikasına nakledilecektir. Be
her metre mik1bının muhammen be
deli beş lira ve muvakkat teminatı 
(2250) liradır. 

2 - Kuzuluk köyü civarındaki fab• 
rikası ambarlarından (4000) metre 
mikap her cins kütük ve kereste Ada· 
pazarı istasyonundaki arazisine nak"' 
}edilecek beher metre mik§.bının mu .. 
hammen 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 ilin olunur. 

(3534/ 1919) 11901 

Hava ,Kurumu 

Muhtelif ila( ve saire alınacak 
Türkkuıu Genel Direktörlüğün· 

den : 
1 - Türkkuşu Sağlık bürosu için 

(1800) lira muhammen bedelli muh •• 
telif ilaç, (1750) L. muhammen bedel
li L§buratuvar ve revir malzemesi, 
(1600) L. muhammen bedelli Pansı -
manhane, Ameliyathane malzemesi ve 
Tesbit Aletleri, (2500) L, muhammen 
bedelli Rontgen cihazı ve Diyatermi 
makinesi ayrı ayrı açık eksiltme ile 
alınacaktır. 

2 - İhale 8. 6. 1939 perşembe günü 
saat 15 te yapılacaktır. 

3 - İsteyenlere şartname ve liste -
!eri Tk. Satınalam Amirliğinden pa • 
rasız olarak verilir. 

4 - İhaleler ayrı ayrı ve bir birini 
takiben yapılacağından isteklilerin 
yanlarında Ticaret vesikalariyle ta • 
lip olacakları malzeme, il§ç ve 
cihazın muhammen bedeli üzerinden 
yüzde 7,5 nisbetinde muvakkat temi • 
natını beraber getirmeleri ilin olu • 
nur. 1896 

Tapu ve · Kadastro 

Ankara Merkez Tapu Sicilli Mu· 
hafızlığından : 

Ankara Gecik köyü Çubukl barajı 

sahasında Çörtenli mevkiinde doğusu 
Osman tarlası ve yol, batısı Veyis oğ
lu Hasan ve Havva ve Şefika tarlası 
kuzeyi dede oğlu Halil ve Hüseyin 
kızı Fatma tarlası, güneyi Harami de
resi ile ve aynı köyde Adaburnu mev· 
kiinde doğusu Baba oğlan oğlu Ali, 
batısı Satılmış oğlu İsmail, güneyi 
kayalık kuzeyi Satılmış oğlu Sabri i
le çevrili iki tarlayı aynı köyden Sa
lih oğlu Mehmet vereseleri İbrahim, 
Zehra, Havva, Satılmış, Azime, Fey -
zullah, Fatma ve Ülviye namlarına tes 
çil için müracaat etmişlerdir. Yapılan 
araştırmada bu yerlerin tapu kaydı 

bulunmadığından 1515 No.lu kanun 
hükümlerine göre tasarruf hakkı tet -
kik ve tahkik olunmak üzere 19. 6. 
939 pazartesi günü mahalline tahkik 
memuru gönderileceğinden bu gayri 
menkuller üzerinde her hangi bir ta • 
sarruf veya aynı bir hak iddiasında 

bulunanların mezkllr tarihe kadar res 
mi vesiklariyle birlikte muhafızlığımı 
za veya tahkik günü mahallinde tah -
kik memuruna müracaatla itirazlarını 
bildirmeleri ve komşularının da aynı 
ı:,ünde mahallinde hazır bulunmaları 
ilan olunur. 1s9g 



27. 5. 1939 

. Vilôye~ler · Nakliyat yaphralacak 
Diyarbakır İnhisarlar Baımü

dürlüğünden : 

Yaı meyva ve sebze 
nakliyahnda tenzilat 

UlUS 

. 
. · Ankara Valiliği 

Dikarbakır inhisarlar idaresiyle vi
Muğla. Nafıa Müdürlüğünden : layetine bağlı kazalar ve Mardin, Ur
Muğla merkezinde yaptırılmakta fa, ~iirt ve Bitlis vilayetleri inhisar -

olan halkevi ve hususi idare otelin lar ıdareleri arasında nakledilecek in
den otel kısmının 8194 lira keşif be- hisarlara ait maddelerin 939 mali yılı 
delli noksanlarının ikmali işi açık ek- nakliyatı açık eksiltmeye konulmuş -

İnşaat münakasası D. D. Yolları Umum Müdürlü
ğünden: 

Ziraat Vekaletince imal ettirilip 
devlet demiryolları istasyonlarına 

tevzi edilen nümunelere uygun stan
dart tip ambalajlar içinde sevkedile
cek, yaş meyva ve sebzelere 1.6.939 ta 
rihinden itibaren D. D/40 numaralı 
tarifenin 1 inci kısmındaki ücretler
den ayrıca % 10 tenzilat yapılacak ve 
bu nakliyatta kullanılan ambatajlar 
mevrit istasyonlarında usulü veçhile 
iade puslası alınmış olmak şartiyle 
boşaldıktan sonra mahreçlerine sö· 
külmeksizin iç içe konarak iade edil
diği takdirde tenzilli tarifeler şeraiti 
tatbikiyesinde muayyen olan tahsi

Yol tômiratı 
Ankara Valiliğinden : 

1 - Ankara - Fişekhane - Orman 
Çiftliği yolunun 2 + ooo - 4 +ooo 
ıncı \<ilometrelerinde yaptırılacak e -
saslı tamirat işi 8. 6. 939 perşembe gü
nü saat 15 te vilayet daimi encümenin 
de ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

liİltmeye çıkarılmıştır. tut. 
1 - Eksiltme 30. 5. 939 salı günü Nakledilec~e mevad tahminen bir 

saat 14 te Muğla viliiyeti daimi encü- mily~n ~ilodur. Muhammen ?e~eli ~n 
tneninde yapılacaktır. b~ş b.ın lıra.dır. İlk pe~ akçesı bın yuz 

2 - Muvakkat teminat 614 lira 55 yırmı beş lıradır. Eksıltme 12. 6. 939 
kuruştur. paz~rtesi günü ı:a~~ ~?-~a Diyarbakır 

3 _ İsteklilerin ticaret odasına ka- lnhısarlar başmüdurlugunde yapıla -

2 - Keşif bedeli 10829 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 812 lira 18 

Yıtlı bulunduklarına dair vesika ibraz caktır. 
etmeleri ve ihaleden sekiz günü eve] Şartnamesi Ankara, İstanbul, Diyar 
resmen müracatla vilayet makamın _ bakır, Siirt, Urfa ve Bitlis inhisarlar 

kuruştur. 
4 - İsteklilerin teklif mektupla -

riyle beraber Ticaret odası vesikası 
teminat mektup veya makbuzunu iha
le tarihinden en az 8 gün evci vilayet 
makamına müracaatla alacakları ehli
yet vesikalariyle birlikte yukarıda a
dı geçen günde saat 14 de kadar vila
yet daimi encümeni reisliğine verme -
leri. 

dan vesika almaları Hizımdır. idarelerinde mevcuttur. (1903) 
4 - İstekliler keşif, bayındırlık ge- 11972 

nel şartnamesi, yapı işleri fenni şart· 
namesi ve sair evrakı Muğla nafıa 
müdürlüğünden görebilirler. 

11896 

Ekmek eksiltmesi 
'Afyon C. M. U. liğinden: 
Afyon hapisanesinin 1 haziran 939 

tarihinden mayıs 940 sonuna kadar 
şartname mucibince bir senelik ekmek 
ihtiyacı için beher çifti 960 gram iti
bariyle günde 600 adet fabrikada üğü
tülmüş ikinci nevi safi Anadolu buğ
day unundan imal edilmiş ekmek, ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. Teminatı muvakkate 900 lira
dır. Eksiltmesi C. M. U. liğinde mU
teıekkil komisyonda 15 haziran 939 
tarihine müsa<lif perşembe günü sa
at 15 de yapılacaktır. Şartnameyi gör
mek istiyenlerin komisyona müracaat· 
ları ilan olunur. 

(1964) 11936 

Ekmek alınacak 
lstanbul C. Miiddeiumumiliğin -

den : 
İstanbul ceza ve tevkif evleri ihti 

yacı için 1. 6. 939 gününden 31.5.940 
günü akşamına kadar satın alınacak 

220000 iki yüz yirmi bin kilo ikinci 
nevi ekmek kapalı zarf usuli) le ek
siltmeye konmuştur. Muhammen be
deli 19800 lira olup muvakkat temina
tı 1485 liradır. İstekliler şartnameyi 
tatil günlerinden maada her gün me
sai saati hitamına kadar Sirkeci'de 
Aıir efendi sokağında 13 numarada 
adliye levazım dairesinde görebilirler. 
Eksiltme 12. 6. 939 pazartesi saat 14 
te yeni postane arkasında 13 numara· 

a adliye l~vuım dait'esınde yapıla
caktır. • k ıltmeye girecekler zadla

,;rını eksıltme saatinden bir saat eve-
line kadar İstanbul adliye levazım da
iresinde toplanacak satın alma komis
yon~. reisli~inc numaralı makbuz mu
kabıhnde bızzat vermeleri ve yahut 
dı§ za~fı mühür mumu ile kapatılmış 
ve ismıyle açık adresi ve hangi işe ait 

0tduğu yazılması suretiyle aynı saate 
kadar iadeli taahhütlli olmak üzere 
ıoeJıt.tupların gönderilmesi postagecik 
ıııesınd:~ dol~yı mesuliyet kabul edit
ıııiyecegı ve ılan masrafının müteah
Jıide ait bulunduğu ilan olunur. 

(3528/1989) 11984 

Nakliyat yaptınlacak 
Diyarbakır İnhisarlar Baımüdür 

Jüğünden : 
P ·yarbak · ı ır ıstasyonundan inhisar -

ıar anbarına ve bu anbar veya lstas -
yondan Mardin • Cizre - Nusaybin -
J{ızıltep: • Midyat - Silvan - Ergani 
ve çermık İnhisarlar idaresi anbarla· 
rına 939 .. maU yılı zarfında çoğalıp a
zaııoa~ uzere tahminen bir buçuk mil
yon J,tılo tuzun nakliyesi açık eksilt -
ıııeYe konulmuştur. 

:r.f uhammen bedeli. y· . b b" . ırmı eı ın 
liradır. 

tık pe>: akçesi: bin sekiz yüz yet -
ıııiŞ be§ lıradır. 

f;lcsiltme 12. 6. 939 paz t s· gu··nu" 
O da D' ar e ı 

saat 1 r· -.. rarbakır inhisarlar ba~ -
ıııüdUr ugun c Yapılacaktır. 

(2015) 11989 

Arazoz alınacak 
flliğde Belediye Re' ı·w· d 
- l S. 5. 939 ü .. ıı ıgın en : 

1 1 d' . g nu kapalı zarf usu-
l be e ıyemız · · 

liY e d'len (beş b' ıçın satın alınacağı 
nan e 1 bedell' ın beş yüz) lira mu-
-ıoen ı arıztsz k' . • . haw 'n şartn ma ınseı ıçın 
· lert ame h'l" tahP f fte b 1 ı cıfına müteka -

bil tek ı t k u Unduklarından ve şart
ede e rar tadWt . 

na~. d .. ğünden a ıcrasına lüzum 
görul u 12 . artırnıa eksiltme ka -

unun cı madd . h' 
nll0 

22 s. 939 t • ~sı likmüne tev-
fikan .. ddetle ka arıhınden itibaren 45 
gUO '°\siltmey/kalı zar( usuliyle ye· 

·dene onmuflt 
nı Eksiltme 6 7 :ı- ur. 

2 - er embe : . 939 tarihine mil-
sadif P .ş .~ünü saat 14 de Niğ -

bCıeclıye encıırnenind 
de e yapılacak -

tıt· _ Eksiltmeye i . 
3 men bedeli Ştırak edeceklerin 
uharn n % 7 s w • b • 

111 ıoinat vermes' , gu nıs etın 
d~ ~Uteakip temi~a~:~b~r~dir. İhale
), g"' edilecektir. ç sı 3 15 şe 
ibla B . . 

4 _ u ışe aıt ııartnaın 

kara ve Mersin beled' e İstanbul, 
p.n iJıoiştir. İsteklilerin ıyelerine gön
der k üzere beled' . tartnamesini 
c;rıoe ıyenııze d 

g .. belediyelere müracaatı ve .a~ 1 ge
çe.. arı ılan o -

11994 

Ekmek alınacak 
Bilecik Cümhuriyet Müddeiu· 

mumiliğinden : 
1 - Hapishaneye c.lınacak ekmek -

ler halen Bilecik piyasasında satılan 

ikinci nevi ekmekten alınacaktır. 
2 - Ekmeğin fırında bir gün evel 

pişirilerek ve ertesi günü hapishane -
ye 960 gram üzerinden teslim edile -
cektir. 

3 - Tahminen alınacak ekmek mik
tarı "57073" kilodur. 938 ıenesi için 
alınma'kta olan ekmeğin kilosu 9 ku
ruştan olduğu işbu fiyattan tenıili i
çin 939 seneıi için alınacak ekmeğin 
11 mayıs 939 tarihinden itibaren yir -
mi gün müddetle münakasaya konul
muş ve 31 mayıs 939 çartamba günü 
saat 17 de ihalesi icra kılınacaktır. 

4 - Yevmiye alınacak ekmek hapi
sane müdürlüğünden verilen mevcut 
puslasına göre müteahhit ekmek ver -
mefe mecburdur. 

5 - Müteahhit ihaleden eve! 3 ye· 
di buçuk depozito akçesini mal san -
dığına yatırmış bulunacak yatırmıyan 
lar münakasa kanuna tevfikan müna -
kasaya iı,tirak edemiyeceklerdir. 

6 - Müteahhit mukavelesini 15 gün 
zarfında ikmal edemiyecek olursa % 
de yedi buçuk depozito akçesi 3 de 
on beşe iblağ etmeğe mecburdur. 

lattan istifade ettirilecektir. 
Fazla tafsilat." için istasyonlara mü-

racaat edilmesi. ( 1986 ) 11981 

Ankara -Çankuı geıinli tirenleri 
D. D. Yolları 2. ci l§letme Mü

dürlüğünden : 
4. 6. 939 tarihine tesadüf eden pa

zar gününden itibaren işarı ahire ka -
dar her pazar günü Ankara - Çankı -
rı - Ankara arasında 1704 - 1804 ve 
1803 - 1703 No. altında gezinti trenle
rı işliyecektir. 

Ankaradan hareket saat 7.25 Çankı
rı'ya muvasalat saat 12.05 dir. 

Çankırıdan hareket saat 18.30 An -
karaya muvasalat saat 23.31 dir. 
Yolcuları cumartesi gününden bilet 

lerini almış olmaları lazımdır. 
Pazar sabahı bilet satılmıyacağı sa-

yın halka ilan olunur. (1999) 11986 

Tahmil ve tahliye münakasası 
D. D. Yolları 2. ci lıletmc Arttır

ma ve Eksiltme Komisyonundan : 
Ankara deposunun 1939 mali yı1ı i

çinde gelecek takriben 40.000 ton ma
den kömürünün vagonlardan stok yer 
lerine boşaltılması ve stok yerlerin -
den makinelere yükletilmesi ve depo 
ile civarının temizlenmesi işi, talip 
zuhur etmediğinden 13. 6. 1939 tarihi-

5 - Bu işe ait keşif ve şartnameyi 
her gün Nafıa müdürlüğünde görebi-
lecekleri. (1941) 11923 

Kilometre taşlan işi 
Ankara Valiliğinden : 

l - Ankara vilayet hududu dahilin 
de bulunan şoselerin kilometre taşla • 
rı işi 8. 6. 939 perşembe günü saat 15 
te vilayet daimi encümeninde ihalesi 
yapılmak üzere açık eksiltmeye ko -
nulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 44Q.5 lira (58) ku-
ruştur. 

3 - Muvakkat teminatı 330 lira 42 
kuruştur. 

4 - İsteklilerin muvakkat teminat 
makbuz veya mektubu ile Ticaret o -
dası vesikası ye Nafıa müdürlüğün -
den alacakları ehliyet vesikası ile bir
likte yukarda adı geçen gün ve saat -
te vilayet encümenine müraçaatları. 

5 - Bu işe ait keşif ve şartnameyi 
her gün. Nafıa müdürlüğünde görebi-
ceklcri. (1940) 11922 

, ... Deniz Le~azım . 
7 - Bu müddet zarfında mukavele 

ifa etmediği takdirde yapılacak ikin
ci bir münakasada farkı fiyat zarar 
ve ziyan milteahhide aittir. 

ne rastlıyan salı günü saat 16. da An
kara'da ikinci işletme binasında top -
}anacak komisyonda ihalesi yapılmak 
üzere kapalı zarf usuliyle tekrar ek -
siltmeye konmuştur. Muhtelif cins halat almacak 

M. M. V. Deniz Merkez Levazım 
8 - İşbu münkasada yapılacak bil

umum masraflar müteahhide aittir. 

Muhammen bedeli 11200 liradır. Bu 
işe girmek isteyenlerin 840 liralık 

Satın Alma Komisyonundan : 
muvakkat teminat makbuz veya ban • 
ka mektuplarını, kanunun tayin ettiği 1 - Tahmin edilen kıymeti 36681.60 (2014) 11988 lira olan 24 kalem muhtelif cins hala-vesika ve beyannameleriyle birlikt~ . 
t kl.fl · · k t ·ı t d • · tın kapalı zarfla münakasası 12. 6. 939 e ı erını anunun arı a ı aıresın- . . . .• .. 
d ·· t 15 k da ko · tarıhıne rasthynn pazartesı gunu saat D. Demiryollara e aynı gun saa . e a r mıs L:. • . .. . 
yon reisli ine vermelerı lbımdır. "14 ~ kal t bın_asında . mute~ekkıl 

c: k ı pro·eıe · · komısyonumuzda ıcra cdılecektır. !:l'artname ve mu ave e J rı ı - . . . 
ki · • ı t kaleminde parasız dağı- 2 - 183 kuruş bedel ıle şartıamesı-

Muntazam yolcu 
trenleri 

ncı 11 e me . • · l i h .. k · 
tılmaktadır. (2000) 11987 nı almak ıstıyen er n er gun omıs-

D. O. Yolları ikinci ltletme Mü
dürlüğünden : 

26. 5. 939 tarihinden itibaren Anka
radan Haydarpaşaya ve 27. S. 939 tari
hinden itibaren Haydarpaşa'dan An -
kara'ya işarı ahire kadar 3005 ve 3006 
No. tahtında munzam yolcu trenleri 
her gün işliyecektir. 

Ankara'dan kalkış saat 16.42 Hay -
darpaşa'ya varış saat 8.20 dir. 

Haydarpaşa'dan kalkış saat 14.05 
Ankara'ya varış saat 6. 55 dir. 
Syın halka ilan olunur. (1979) 

11951 

İsf asyon binası yaptmlacak 

P. T. ve T. Md. 

P. T. T. Umumi Müdürlük 

binası inşaat ve tesisatı 
P. T. T. Umumi Mü~ürlüğünden: 
1 - Ankara merkez P. T. T. binası 

yanındp inşa edilecek (262285) lira 
(19) kuruş keşif bedeli P.T.T. umumi 
müdürlük binası inşaat ve tesiatı ka -
palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

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

3 - Eksiltme 6 Haziran 1939 tari -
hine rastlıyan salı günü saat 16 da P. 
T.T. umumi müdürlük binasında top
lanacak artırma, eksiltme komisyonun 
da yapılacaktır. 

D. D. Yolları Satın Alma Komİs· 4 - Şartname, planlar ve terrüatı 
yonundan : (1311) kuruş .bedel mukabilinde An -

Samsun istasyonunda yapılacak is· kara P.T.T. Levazım müdürlüğünden 
tasyon binası inşaatı, fiyatlarında ta· alınacaktır. 
dilat yapılarak yeniden kapalı zarf 5 - İsteklilerin: 
usulü ile ve vahidi fiyat üzerinden A) Kanuni vesaikten maada muhabe 
eksiltmeye konmuştur. re ve münakale vekaletinden bu iş i· 

1 - Bu inşaatın keşif bedeli 93.500 çin alınmış ehliyet vesikası ibraz eyle 
liradır. meleri. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname B) Şantiyede inıaatın devamı müd· 
ve sair evrakı devlet demiryollarının detince bir mühendis veya mimar ve 
Ankara - Sirkeci - Samsun veznele • ayrıca bir fen memuru veyahut inşa -
rinden 468 kuruş mukabilinde alabi - at kalfası bulunduracağını evelden no 
tirler. Bu işe ait evrakı eskiden alan- terlikçe tasdikli bir taahhütname ile 
]ar yol dairesine müracaatla vahit fi · taahhüt etmeleri lazımdır. 
yatlarını değiştirebilirler. 6 - Talipler (5) inci maddenin (A) 

3 - Eksiltme 14. 6. 939 tarihinde fıkrasında mezkur ehliyet vesikasını 
çarşamba günil saat 15 de Ankara dev almak için eksiltmenin yapılacağı gün 
let demiryolları yol dairesinde topla- den en az 8 gün evel bir istida ile Mu· 
nacak merkez 1 inci komisyonunca habere ve Münakale vekaletine müra-
yapılacaktır. caat edeceklerdir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is Bu müddet zarfında vesika talebin-
teklilerin teklif mektuplariyle birlik- de bulunmıyanlar eksiltmeye giremi· 
te a~ağıda yazılı teminat ve vesaiki yeceklerdir. Bu vesikayı almak için 
ayni gün saat 14 e kadar komisyon re- yazılacak dilekçeler bir kalemde en az 
isliğine tevdi etmeleri lazımdır. yüz elli bin liralık bu işe benzer it 

a) 2490 sayılı kanun ahkamına uy- yaptıklarına dair işi yaptıran idare • 
gun olarak 5925 liralık muvakkat te- terden alınmıı vesikanın da raptı ıa -
minatı. zımdır. 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesika- 7 - Taliplerin teklif mektuplariyle 
)ar. muvakkat teminat makbuzunu veya 

yona müracaatları. 
3 - Münakasaya girmek isteyenle

rin 2751.12 liralık ilk teminat ve ka
nuni belgelerini havi kapalı :ıarfları -
nı belli günde münakasa saatinden 
en geç bir saat evetine kadar makbuz 
mukabilinde komisyon başkanlığına 

vermeleri (postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez) (1955) 11975 

Üstüpü alınacak 
M. M. V. Deniz Merkez Levazım 

Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Tahmin edilen kıymeti 16430 

lira olan iki cins üstüpünün kapalı 

zarfla münakasası 12. 6. 939 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü saat 11 de ve 
kalet binasında müteşekkil komisyo -
numuzda icra edilecektir. 

2 - Şartnamesini almak isteyenle -
rin her gün komisyona müracaatları. 

3 - Münakasaya girmek isteyenle -
rin 1232.25 liralık ilk teminat ve ka · 
nuni belgelerini havi kapalı zarfları -
nı belli günde münakasa saatinden en 
geÇ bir saat eveline kadar makbuz mu 
kabilinde komisyon başkanlığına ver
meleri (posta4a olacak gecikmeler ka 
kul edilmez). (1956) 11976 

. . . 

Baş .Vekôlet 
' . 

Beden terbiyesi kursu 
Bat vekalet Beden T erbiyeıi Ge

nel Direktörlüğünden: 

1 - Genel direktörlükçc İstanbul' -
da Çengel köyünde altı ay müddetli 
bir leyli Beden Terbiyesi ve spor e
ğitmen kursu açılmıştır. 

2 - Bu kursa imtihanda en iyi de -
recede muvaffak olanlardan sıraı;iyle 
azami (50) kişi alınacaktır. 

3 - 26 Haziran 939 pazartesi günü 
te(irisata başlıyacak olan bu kursa 
girmek isteyenler, Beden Terbiyesi 
bölge başkanlıklarından kursa girme 
ve diğer şartları öğrenebilirler. 

4 - Müracaat mUddeti 15 hazirana 
kadardır. (2020) 11991 

c) Muhabere ve münakale vekale- banka teminat mektubunu ve diğer ka 
tinden alınmış ehliyet vesikası (ehli- nunt vesaiki ihtiva edecek kapalı zar· · 
yet vesikası için ihale gününden en az fın yukarıda 3 üncU maddede yazılı 
sekiz gün evel bir istida ile muhabere saatten bir saat evetine kadar Anka
ve münakaale vekiletine mliracaat e- rada P.T.T. umumi müdlirlüğü binası 
dilmesi ve ehliyet vesikası verilmesi· içinde toplanacak olan ekıiltme ko · 
ne esas olacak belge ve bonservislerin misyonu reisliğine makbuz mukabilin 
istidaya eklenmesi lbımdır.) de tevdi edeceklerdir. 

Zayi - Memurin kooperatif şirke -
tinden aldığım 317 numaralı hisse se
nedimi zayi ettim. Yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü olmadığı ilan o
lunur. 
P. T. Memurlarından Ali Ulvi Tezer 

1~04 (1898) 11954 (1746) 11751 
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:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - = 
~Askeri' Okullara talebe~ 
== == - -
~ alınıyor ~ - -- -= 1 - 939 • 940 ders yılı için Kuleli, Maltepe, Bursa Askeri Lise- § = lerile Konya ve Erzincan Askeri orta okullarının bütün sınıflarına, = 
=: Kırıkkale San'at Lisesinin 1. sınıfı ile Kayseri Zencidere Gedikli := = Erbaş Hazırlama Orta okulunun 1. sınıfına talebe alınacaktır. § 
= 2 - Kabul şartları Askerlik şubelerile birinci maddede yazılı o- := = kullarda mevcuttur. Ne suretle müracaat edileceğini anlamak üze- =: = re isteklilerin Askerlik şubelerine baş vurmaları lazımdır. = = 3 - İstekliler aşağıda yazılı hususları da göz önünde bulundur- =: - -_ malıdırlar. • = = a) Askeri okullara girmek istiyenlerin müracaatları 1 Haziran- § 
=: 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 sınıflariyle Orta okulların bUtün sınıfları ve =: = San'at Lisesi I. sınıfı için seçme sınavı 1 Eylülden 10 eylüle kadar := -= devam eder. Sınav neticeleri bu tarihten bir iki gün sonra ilan ve =: -= kabul edilmiş olanlara tebliğat yapılır. = - b) Kayseri Zenciderede bulunan Gedikli Erbaş hazırlama orta := --= okuluna alınacak okurların seçme sınavlnrı ı Eylülde başhyacaktır. :S = c) İsteklilerin kaydükabul kiiğıtlarını mümkün mertebe kısa za. := = manda tamamlamıya çalışmaları ve tamamlanan kağıtlarının As- 5 -_ kerlik şubesinden girmek istedikleri okula vaktiyle gönderme işini 5 
:: takip etmeleri ve okuldan çağrılmadıkça hiç bir isteklinin okulun =: -_ bulunduğu mahalle gitmemesi lazımdır. -= Şarki Anadolu we Orta Anadolu halkı Erzincan Askeri Orta O-= 

kuluna Garbi Anadolu ve Trakya halkının da Konya Orta Okuluna := 
:= alınmaları esas olduğundan bu suretle mürocaat edilmesi lazımdır. =: = d) İsteklinin Askeri okula girinciye kadar yol, iaşe ve okulun := 
- bulunduğu şehirdeki otel sair her türlü masrafları kendisine aittir. :E 

Okurun velisi tarafından bu masrafların temin edildiği Askerlik = --- -= şubelerince tahkik olu •. ..tcaktır. = = 4 - İstekli okula kabul edilmediği takdirde hiç bir hak iddia § 
= edemez. = = Okullar yatılı ve parasızdır. Talebenin iaşesinden başka giydi § = rilmesi, teçhizatı okula aid olduğu gibi ayrıca her ay bir mikdar =: = maaş da verilir. := 
_ 5 - Askeri liseleri muvaffakiyetle bitirenlerden arzu edenler =: 
:= müsabaka sınavına girerek kaıandıkları takdirde Askeri Yüksek =: = mühendis ve mühendis yetiştirilme": Uzere Avrupa'ya tahsile gön· S 
= derilir. (1813) 11808 := 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Muhtelif yiyecek almacak 
Marmara ÜHÜbahri K. Satın Alma Komisyonu Ba§kanhğmdan ı 

Cinsi Kilosu 

Bakla (iç) 10000 
Bezelye (sultani) 4000 

.. .. araka 4000 
Semizotu 12000 
Taze kabak 10000 

Tahmini fiatı 
Krş. San. 

----
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2 50 

) 
) 
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Ay§ekadın fasulye 18000 12 ) 
Patlıcan 18000 8 ) 

Umum tutarı 
Lira 

Bamya 5000 17 50 ) 20011 
Pırasa 28000 4 ) 
İspanak 28000 8 ) 
Kuru soğan 30000 10 ) 
Domates 16000 4 ) 
Lahana 25000 5 ) 
Salça 8000 25 ) 
Kırmızı büber 1200 25 ) 
Patates 30000 8 ) 
Yeşil büber 8000 7 ) 

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

tur. 
2 - Eksiltmesi 7 haziran 939 çarşamba günü saat 15 te İzmitte tersane 

kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 
3 - Bu işe ait şartname bedelsiz olarak komisyondan alınabilir. 
4 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun isteciiği 

ticaret vesikalarını ve 1501 lira 13 kuruştan ibaret ilk teminatlariyle bir
likte teklif mektuplarını muayyen gün ve saatten bir saat evveline kadar 
komisyon ba~kanlığına vermeleri. (3505-1918) 11900 

2 kalem yiyecek ahnacak 
lstanbul Liseler Alım Satım Komisyonu Baıkanlığından •• 

Nev'i 

Muhammen 
Miktarı Fiatı 

Kilo K. S. 

İlk 
teminatı 

L. K. 
İhale yapılacağı 
gün ve saati 

Pirinç 58500 30 1316 25 5 Haziran 1939 pazartesi saat 
10.30 açık eksiltme 

Sadeyağı 47000 95 3348 75 5 Haziran 1939 pazartesi saat 
11 de açık eksiltme 

Komisyonumuza bağlı yatılı liselerin 1 Haziran 939 gününden 31 mayıı 
!940 sonuna kadar ihtiyaçları olan cins, miktar, muhammen fiatiyle ilk te
minatları yazılı yiyeceklerin kapalı zarf usuliyle yapılan eksiltmesinde ve
rilen fiatlar yüksek görüldüğünden pazarlıkla ihaleleri 5 haziran 1939 pa· 
zartesi günü Beyoğlu İstiklal caddesi 349 No. da liseler alım satım komiı
yonunda yapılacaktır. İstekliler ilk teminat makbuz ve ticaret odasının ye
ni sene vesikasiyle belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

Şartnameyi görmek ve liseler muhasebeciliğinin veznesine yatıracakları 
teminat tezkeresi almak için Galatasaray Lisesine miiracaatları. 

(3558-1963) 11977 

Kirahk yazıhane dairesf 
Ulus Meydanmda Koçak Hanında son katta üç veya dör. 

odalı tam konforlu bir daire kiralıktır. Telefon: 2305 
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ö 
sa 

ü elbiseleri 
ş f. ları 

Her bedene göre 
Çuliki 

Bedenler K11. 

42 360 
44ve46 400 
48ve50 435 
52 450 

İnce Jayak Kalın ıayak Damalı ıayak 
Krt. Krı. Krf. 

520 
585 
640 
655 

545 
620 
675 
700 

550 
625 
685 
700 

Halis yünden yapılmış olan bu 
elbiselerin satıldığı yer 

SÜMERBANK 
YERLi MALLAR PAZARLARI Dl R 

Mağazamızın köylü eşyası şubesinde her 

nevi giyim eşyanızı ucuz fiatlo bulabilirsiniz ! 

Çuval alınacak 
Malatya Bez ve İplik Fabrikaları T. A. Ş. idare Merkezinden: 
Fabrikalarımız İplik paketleri ambalajında kullanılmak üzere 71 X 12~ 

boyunda on bin çuval alınacaktır. Nümunelerle beraber tekliflerin en son 
ı Haziran 1939 tarihine kadar Ankara'da Yenişehir Posta kutusu 2 adresi-
ne teahhütlü olarak gönderilmesi. 1895 

.:!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ -- -- -------
-------- Lise mez u gençler aranıyor 
- -- -Türkkuşu Genel Direktörlüğünden : - --=: Türkkutu tetkilat nda, motörlü ve motöra~z tayy~re~e.r § = üzerinde öğretmen olarak çahtmak maksadıyle yetıştırı- =: 
E: lecek lise mezunu g nçlere ihtiyaç vardır. = = Aranılan belli bqh ıartlar ıunlardır: = 
:= 1 - Türk soyundan olmak, =: = 2 - İyi hal ve töhret sahibi bulunmak, E: 
E: 3 - Sağlık durumu tayyareciliğe elveritli olmak, = = 5 - Lise mezunu lmak. =: := 4 - Boyu 18 yatında olanların 1.60 dan, 20 yqında o- E: 
= lanların da 1.63 den şağı olmamak, =: 
E: En az 18 en çok 20 yaşında olmak. E: = isteklilerin 15 hazi an 1939 tarihine kadar müracaat E: = etmeleri lazımdır. Bu t rihten sonra sıhhi muayeneler ya- =: 
§ pılarak lnönü kampına ıevkolunacaklar ve orada muvaf • § 
:= fakiyet gösterenler kabul edilecektir. = 
E: Daha fazla malWııat almak istiyenlerin Türkkutu ıube- § 
= lerine müracaat etmeleri ilin olunur. 1437 = 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

llTTY 
Alameti F arıka 

PATTY 
Güzellik Entitüsü 

Beyoğlu lstikli.l caddesi No: 211 
Güzellik seven kıymetli mütterilerine 
modern cilt tedavilerine ait en son müs
ta zaratını emniyetle tavsiye eder. 

.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. --- -
§ Esnafın nazarı dikkatine ~ - -- -
~ Belediye Reisliğinden : :: - -- -
- Pazarlıksız satıt mecburiyetine dair kanun ahkamına E: = aykırı hareket fiillerinin tekerrürü tesbit edilen aıağıda § = adresi yazılı dükkanlar cezaen kapatılmıştır. =: 

§§ 1 - lımetpafa mahallesinde Samsun sokak 40 numara- § 
=: lı ve Nazif Kaymakçı' ya ait bakkaliye dükkanı ( 1) gün =: 
:= müddetle. =: - --= 2 - Y enİfehir Meşrutiyet caddesinde bila numaralı ve § 
=: Ali Sicim'e ait "Yeni Bakkaliye" dükkanı (1) gün müddet-=: 
=: le. (2017) 11990 = -':illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

5 dakıf(c. fvv.:/ ... 

Bir Gripin almadan evvel 

..111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 L Istırabın ve ağrının en ~1d-
: : detlisini en kolay. en çabuk ve 
: • - en ucuz geçirmenin çaresi bir 

= DAKTI LO ALI NACAK: kaşe GRİPİN almaktır. Mide-§ § yi bozmaz, böbrekleri ve kalbi - --- E T İ B A N K T' A N 
: yormaz. Aldıktan beş dakika sonra --------------------------------

-------Bankamıza biri ecnebi lisanlarla yapılan muhaberatta di- : 
ğeri de türkçe muhaberatta çalıttırılmak üzere iki türk dak- : 
tilo alınacaktır. : -Ecnebi muhaberatında istihdam edilecek olan daktilonun : 
fransızca, İngilizce ve almanca lisanlarından asgari ikisine : 
vakıf olması lazımdır. : 
Taliplerin Eti Bank Genel Sekreterliğine müracaat etme- : 
leri: 1863 : 

~ııııııııııııı;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

.:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.!:. - -- ---- Kalorifer ve sıcak su tesisatı ---- -- ---
~Zonguldak ve Ereğli kömürleri işletmesinden :~ 
- -= lıletmemiz tarafından Zonguldak'ta Karadon, Asma ve § 
=: Çaydamar mevkilerinde inşa ettirilmekte buluna·n işçi ya- E: 
=: takhane, yemekhane ve yıkanma yerlerinin kalorifer ve sı- =: 
=: cak su tesisatı bir müteahhide verilmek suretiyle yaptırıla- E: 
=: caktır. :: - -= 1-Tesisatın muhammen bedeli 97.045,50 liradır. -
§ 2 - Fenni ve idari tartnamelerle mukavele projesi, fiyat § 
=: cetveli, proje ve resimler 10 lira bedel mukabilinde itletme- =: = mizden alınabilir. 
§ 3 -Tekliflerin S Haziran 1939 pazartesi günü saat on § 
=: bete kadar Zonguldak'ta i§letmemiz Genel Direktörlüğüne =: 
=: tevdi edilmit bulunması mefruttur. 1864 = - -
":illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

Ki REÇ 
..111111111111111111111111111111111111111!:. 

~FENNİ SÜNNETÇİ § - -: Ankaranın en iyi tanınmış ve : 
Sayın müıterilerime : emekli Sünnetçisi Rıza Tüzeme- : 

Senelerdenberi Kütahya namiyle E ni her zaman Sakarya Eczanesin-E 
maruf ve Ankara'da temizlik, yüksek : de arayınız. Telefon: 2018 1773: 

randıman, kum, posa, taş ve mevaddı .,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr" 
ecnebiyeden ari kireçlerimi ötedenbe- ..1111111111111111111111111111111111111111.. 

ri bizzat kendim yapmakta ve aynı : D ı k d : 
ocaklarda çalışarak aynı ta§I kullan' = a m g a 1 a 1 n = 1 
maktayım. Piyasada tanılan ve her : : 
cins kireçten üstün imal edilmekte o- .,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr" 

Ucuz - tesirli - zararsız 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. Aldanmayınız. Rağbet gören 
her şeyin taklidi ve benzeri vardır. GRlPlN yerine başka bir mar· 
ka verirlerse şiddetle reddediniz. 7064 

Memur alınacaktır 
Türkiye Demir ve Çelik fabrikaları müessesi 

Müdürlüğünden : 
Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında istihdam edil -

mek üzere Türkçeden İngilizceye ve İngilizceden Türkçe· 
ye tercüme yapabilecek kudrette imtihanla memur alına • 
caktır. 

Seçme imtihan; 12. Haziran. 939 pazartesi günü saat 10 
da Ankara' da Sümer Bank Umumi Müdürlüğünde ve İs· 
tanbul'da Sümer Bank lıtanbul Şubesinde yapılacaktır. 

imtihana girebil111elı ~iateklileı in bin:T dilekçe tt~
mer Bank Umumi Müdürlüğüne veya İstanbul Şubesi Mü
dürlüğüne müracaatla alacakları matbu it Talepnamesini 
kendi el yazılariyle cevaplandırmaları ve icap eden vesai -
kin asıl veya musaddak suretlerini de ekliyerek 10.6.939 
tarihine kadar Umumi Müdürlük veya İstanbul Şubesi Mü
dürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. 

Lise veya muadili mektep mezunlariyle Askerlik ödevi
ni ikmal edenler, büro itlerine vakıf bulunanlar ve dakti
lo bilenler tercih edilecektir. 

Verilecek ücret imtihan neticesinde alınacak neticeye 
göre tayin edilecektir. 1909 

lan kireçlerimin satışını iki senedir ------------·------------------------~ 
yalnız (Sanayi Caddesi Yabanabath 
Ap. No. 6 Hüseyin Orak telefon 2078 
ve Sanayi caddesi Hasan Baldudak 
telefon 1423) ticarethanelerine ver· 
dim. İlanlara aldanmayınız. 

Pazarcıklı 

1572 Mehmet Çavuı 

~lllllll Cebeci Hastanesi 1111111!:. - -

Gayri menkullerin senelik icar ihalesi 
Ankara Defterdarlığından: 

Mahallesi Sokağı Cinsi Kapı No. 
---------
Misakı milli 
· (Vattarin) 

" 

Hanardı ev 

" " 

9/22 

10/67 

Metruke 
No. 

118 

124 

Muhammen aylık 
İcarı Depozito 
Lira Kr. Lira Kr. Müıtemilatı 

-- --
25 22 50) Üç oda bir sofa bir mutbak bir hell 

bir odunluk. 
35 31 50) Üç oda bir mutbak bir odunluk bir 

: Kulak, Burun, Boğaz mütehassısı : 

Ankara: Şark Merkez Ecıa deposundan isteyiniz. 1778 E DoKToR E 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ E Şevket Hüsnü TarayE 

Öksüzce Eğribucak · ,, 26 
(belediye) 

Misakı milli Aydemir dükkan 4/ 28-21 

453 
kiler bir taraça. 

13 50 12 İki oda iki odunluk bir avlu ve hell 

- -
-
.:!Jl llll lll l l l lll il l lll lllllllllllllll llllllllll il lll llllllllll il lll il l il l l l l l lll!:._L : Adliye kötesi sarraf Hakkı : 

: Ap. muayenehane, Ti: 3912 : 

§ Tahmil ve tahliye işi § = Ev Tı: 3485 " 16 1507 § - = .,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr" - -= Toprak Mahsulleri Ofisi Polalh Ajansmdan: -- -= -E: 1. -Ajansımıza ait bu dayların tahmil ve tahliye itleri E: 
26 5-939 dan 26.6 939 tarihine kadar bir ay müd- E: 

detle münakasaya onulmuıtur. =: -
-----E: 2. - İhalesi 27-6-939 sal günü saat 14 de Polatlı Toprak = 
:= mahsulleri ofisi b nasında toplanacak komisyonda § 
=: yapılacaktır. =: = 3. - Muvakkat teminat ( 700) yedi yüz liradır. E: 
- 4. - Mukavele projesin görmek istiyenlerin Ankara, Es- = 

kitehir ve Polatlı Toprak mahsulleri ofisine müraca- § 
atları ilan olunur. 1910 = ----

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

r 

Cereyan kesilecek 1 
Ankara Elektrik Türk Anonim Şirketinden · 

Mayısın 28 inci pazar günü sabah saat 6 dan 8 e kadar 
zaruri bir ameliyenin icrası için Oncebeci, Cebeci ve Ma
mak semtlerinden elektrik ceryanının kesileceğini sayın 
abonelerimize ilan olunur. 1893 

GLİSERİNLi 

lllT 
Tuvalet sabunu cılt ve tenı 

güzelleştirir. En iyi tuvalet 

sabunudur. 1107 

u L u S - ıo. inci yıl. - No: 6398 

İmtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basımevi ANKARA 

52 10 9 

Cebeci hapishanesi dahilinde dükkan 10 15 13 50) 

Yukarda evsafı yazılı gayrimenkullerin 1-6-1939 tarihinde 31-5-1940 gayesine kadar senelik icarlarının ihaleei 
31-5-939 günü saat 15 de yapılmak ii zere açık arttırmaya konulmuştur. 

İsteklilerin hizalarında gösterilen teminat makbuzu ile sözü geçen gün de defterdarlıkta toplanacak satıt ko
misyonuna gelmeleri ve bu hususta izahat almak istiyenlerin defterdarlık Milli Emlak müdürlüğüne müracaat-
ları ilan olunur. (1822) 11796 

YENi 
BU GECE SAAT 21 DE 

Halk Opereti 
Temsil Heyeti Tarafından 

VEDA MÜSAMERESİ 

TARLA KU~U 
Fevkalade Operet 3 Perde 

Fiyatlar : Loca 400 • Orkestra 100 • 
koltuk ve balkon 75 • duhuliye 50 
kuruş. 

Bugün saat 17 de ucuz matinede 
Halk Opereti temsil heyeti tara-

fından ENAYİLER 3 Perde 

Gündüz 10 ve 12 de ucuz matine
lerde ve öğleden sonra 14,45 sean

sında DANSİG MELEÔİ 

HALK 
BU GÜN BU GECE 

Türkçe sözlü ve ıarkılı 

Aynaroz Kadısı 
tamamen türk artisleri tarafından 

çevrilen büyük şark filmi 

Seanslar : 

. sus 
Bugün bu gece 

Amerika'da polis teşkilatını ıaıır
tan memleketleri bir afet '\e kasır
ga gibi aşan korkunç Gangsterle • 
rin müthiş ve heyecanlı macerala-

rını canlandıran büyük film 

Radio polislerinin 

müthiş maceraları 

Büyük bir muvaffakiyetle devam 
10 ve 12 de ucuz halk matinesi ediyor. 25 kısım birden görmiyen-

.. ğl d ler için büyük fırsat. o e en sonra 
14,30 • 16,30 _ 18,30 ece tam 21 de J Seanslar: _13 de - 16.30 da • 20. de 

g Sabahleyın saat 10 ucuz matıne 


