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Milli _,,ef'imizin mühim nut 

Milli Şef'in nutku 
Bugün insanlık ciddi bir 

emniyet buhranı geçirmektedir 

.Biz milletler arasında emniyetin avdet etmesini 

temin edecek çareyi sempati ile sel6mlar1z 

• 
insan cemiyetlerinin, büyükleri faraf mdan yutulması 

mukadder olduğu nazariyesini hiç bir yer i(in kabul etmiyoruz 
C. H. Partisi beıinci büyÜk kurultayı dün Milli Şefimiz, de

iiımez Genel Baıkanımız lımet lnönü'nün çok mühim bir nutku 
ile açıhnıttır. Her cümlesi bütün kurultay azalarının sürekli alkıt
lariyle kesilen ve memleketin her tarafında radyo ile dinlenen bu 
nutkun tam metni ıudur: 

•·-Büyük Kurultayın sayın Üyeleri; 
Cümhuriyet Halk Partisinin be§inci kurultayını açıyorum. Yüce şah

aiyetlerinizi muhabbetle selamlarım. Sizin temiz hislerinize de terceman 
olarak, bir ferdi olmakla gurur duyduğumuz türk mi11etini saygılarla 
anarım. Beşinci büyük kurultayda, Partimizin kahraman müessisi sev -
gili Atatürk'ün aramızda bulunmamasını düşünerek derin bir elem 
içindeyiz. Atatürk. büyük milli davayı, millet içinde vücutlandmrken 
kurultayı ana temel ittihaz etmişti. Kurultaya derin itimadı ve itibarı 
vardı. Bize büyük siyasi partiyi, sağlam ve sarsılmaz rejimi, vatanın 
umranmı ve iyi istikbalini temin etmiş olan Ebedi Şef'imizin hatırasına 
tazim için kurultayı beş dakika sükuta davet ederim • 

Kurultayı müsbet 11rtlar i~inde a~ıyoruz 
Sayın arkadaşlar, 
Beşinci biiyük kurultayı, bütün vatanı gönülden kaplıyan müsbet 

,artlar içinde açıyoruz. Partimiz, vatanın kıymetli evlatlarını bağrında 
toplamış, her vatandaşa müsavi ve şamil emniyet ve hizmet şartlarını 
filen temin etmiştir. Geçirdiğimiz tecrübeler türk milletini iftihar oluna
cak bir siyasi olgunlukta, mil1etler ailesinin temiz idealli, sağlam karak -
terli bir uzvu olarak tebarüz ettirmiştir. Türk milletinin, cümhuriyet 
rejiminde en iyi tesaniidü bulmuş olduğuna, en şüpheli nazarlar kani ol
maktan başka çare bulamamışlardır. Büyük Millet Meclisinin son seçi -
mi, türk milleti için hakiki bir muvaffakiyettir. Vatandaşlar, vatan mu· 
kadderatını eline alacak yeni büyük meclisi seçerken. ciddi bir vazife 
hissiyle alaka göstermişlerdir. Partimizin yüksek idaresi ile halkın sa • 
mimi reyini millet vekillerinin seçiminde birleştirmek teşebbüsü cesare· 
ti arttıran kati ve müsbet bir muvaffakiyetle neticelenmiştir. Partimiz, 
bu teşebbüsü, memleketin bütün seçimlerinde daha geniş mikyasta tat
bika çalışacaktır. 

Milli Şef'in kıymetli bi r 

lnönü diyor ki : " Halk idaresini 
kemale etirmek idealindeyiz ,, 

Milli Türkiyenin rr1üşterek Şef'imiz 
emniyet idealini 

sulh · ve 
ettirdi kuvetle tebarüz 

Genel Baıkanunız. aöylüyor ve kurultay azası kendilerini büyük bir dikkatle dinliyor 

Milli Şef değişmez Başkan konuşuyor 

, ..... .__,, ..... ,~ 
Bugün ebedi Şef'in 

kabri ziyaret ediliyor 
C. H. Partisi Beşinci Büyük Ku • 

rultay'ın dünkü ilk toplantısında aşa
ğıdaki takrir kurultayın şiddetli ve 
sürekli alkışları arasında okunmuş ve 
ittifakla tasvip olunmuştur. 

Betinci Büyük Kurultay Yüce 
Batkanhğına 

Partimizin b§nisi ve Ebedi Ba§-

kanı ve Türkiye Cümhuriyetinin 
Müessisi olan Atatürk'ün muvak
kat kabrinin Büyük Kurultayımız 
adına Riyaset Divanınca seçilecek 
bir heyet tarafından ziyaret edil -
mesini ve bir çelenk konarak Par
timiz ve Büyük Kurultayımız adı
na manevi huzurlarına sevgi ve ta-

(Sonu 6 ıncı sayfada) 

Büyük Millet Meclisinden 

Orduya selam 
Kamutay, dün B. Refet Cam -

tez'in reisliğinde toplanmış, mü -
zakerelerden sonra Ziraat ve Mil· 
li Müdafaa bütçelerini kabul et -
miştir. 

Bu münasebetle Ziraat Vekili
miz mühim bir nutuk vererek zi
raat politikamızı izah etmiş, muh· 
telif hatiplere cevap vermiştir. 
Kamutay müzakerelerine ait taf
silat 8 inci sayfamızdadır. 

Milli Müdafaa bütçesinin kabu
lünden sonra aşağıdaki takrir, iş -
tirak ederiz sesleri ve süretli al -
kışlar arasında okunmuş, riyaset 
takririn ittifakla kabul edildiğini 
bildirmiştir. 

Kamutayın kahraman ordumu
za güven ve selamını ifade eden 
takrir şudur : 

YÜKSEK RE1SLICE 

''Memleketimiz müd alaaaı-., 
"nı ve dünya aulhunu temin,, 
''edecek olan yükaek ferelli,, 
"ordumuza ve bu ordunun,, 
'' yükaek liyakati eriyle ıevk,, 
"ve idaresini deruhte etmi§,, 
"olanlara Büyük Millet,, 
''Meclisinin ıelam ve saygı-,, 
''larının iblağını arz. ve tek-,, 
"l'I l · ı ey erız.,, 

Diyarbakır Erzurum 
Kazım Sevüktekin Şükrü Koçak 

5 • • Büyük Kurultay ıncı 

Eşsiz bir heyecan ve inkilôp havası içinde 

Tarihi vazifesine basladı 
..:> 

Milli Şef'in nutukları 
tôzim tezahürlerine 

emsalsiz 
vesile oldu 

Cü.ı:n~uriy~t Halk P.artisi Be§ inci Büyük Kurultayı dün saat J O 
da ~u!.uk Mıllet Meclısinde ilk toplantısını yapmıştır. 

Bulun memleket içinde m illi bir bayram gibi kutlanmakta olan 
kurultay toplantısı münasebetiyle A nkara bugün baştanba,a bay
raklar ve dövizlerle süslenmiı bulunuyordu. Büyük Millet Mecli
sinin önünd e toplanmı§ bulunan kesif bir halk. kurultaya i§tirak 
edecek olan delegelerin gelişlerini yakın bir alaka ile takip eyle
mekte idiler. 

Milli Şef Mecliste , ,. ars 
0 

a 
7 7 

T 1 
. su • 

op antı saatinden çok önce içtima lk · · f 
salonu delegelerle dolmuş bulunuyor b ıncı .. say tmızdın 
ve her kes celsenin açılmasını ve Mil- aş sutun arın il 

ti Şef'in nutkunu söylemesini sabır - Yeni Türkiye Ye (. ff. P. 
sızlıkla bekliyordu. Samiin locaların-
da gazeteciler, davetliler ve kordiplo- Yazan: Necibali KOÇO KA 

(Sonu 6 ıncı sayfada) .. RtJIO SJi10J.JıOlııı., PO liJJiAJbJl:a 
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, YENİ TÜRKİYE 58. 73 7 .000 liralık fevkalade 
tahsisat layihası Mecliste 
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Ve 

Cumhuriyet Halk Partisi 

Bugün beynelmilel alemde ıerefli 
ve yüksek bir mevkii olan yeni Tür
kiye'nin doğuşunda ve kuruluıunda 
Cumhuriyet Halk Partisinin pek bü
yük rolü vardır. Denilebilir ki Cüm
huriyet .Halk Partisi yeni Türkiye'yi 
yaratan biricik fikir ve ilham kay • 
Dağıdır. Çünkü, Partimiz milletin 
bizzat kendisidir. Hükümet merke • 
zi de dahil olduğu halde memleketin 
her tarafı yer yer İ§gal altına alınıp 
artık devletin istikbal ve istiklali 
söndürülmek derecesine geldiği bir 
anda milletin birdenbire kendi ru -

Yazan: N. A. KÜÇÜKA 

Türkiye için viıidlerle doludur. Biz 
her türlü hareket ve faaliyetimizle 
bu vaidlerden en iyi ve en emin bir 
ıekilde istifade yollarını bileceğiz. 
İstikbal ufuklarda görünmektedir. 
Cümhuriyet Halk Partisi bayrağı al
tında biz oraya daha kuvetli, daha 
çevik adımlarla ko§arak en kısa za • 
manda varacağız. 

Bu paranın 17.471.000 lirası demir 
yolları 25.310.000 lirası muhtelif milli 
müdafaa hizmetlerine harcanacaktır 

Ankara'da sevinçli 
bayram manzarası 

İstanbul Valisinin 

Maliye vekilimizin bütçe hakkında- rası demiryolları inşaatı masrafları i
ki beyanatında bahsettiği 58.737.000 li- çin 300.000 lirası Ankara gençlik par
ralık tahsisat kanunu, dün Kamu ta - kı için; 1.250.000 lirası İstanbul - E
ya gelmiştir. Bugünkü Kamutay top- dirnc asfalt yoliyle Vekiller heyeti 
lantısında görüşülecektir. karariyle tayin olunacak diğer yollar 

Ankara, büyük bayramlar ya. 
şamıya alışmış bir şehirdir. 

hundan aldığı yüksek bir hamle ile A k 'd f 1 
isyan kararını verirken kurduğu mü- n ara a emas ar1 

Bütçe Encümenin üzerinde tadilat için 250.000 lirası adli tebliğat icrası 

yaptığı cetvele göre bu tahsisat, şu için yapılacak teşkilat karşılığı mas -
suretle sarfcdileccktir: Bir milyon li- rafı olarak Posta Telgraf ve Telefon 
rası hükümet konakları inşası, 200.000 idaresine yardım olarak; 500.000 Jira
lirası polis koUcji inşaatı bütün mas • sı Devlet Hava yolları umum müdür • 
r~flari.yle istimlak bedelleri, 134.000 Iüğü bütçesine yardım; 300.000 lirası 

l~rası 1andar~a hizmetleri, 1.000.000 elektrik işleri etüt idaresine yardım; 
lır~s~ Ankara da ~apılacak Tıp fakül - 50.000 lirası Birinci Umum müfettiş -
tcsı ı~~aat ve tes~satı v.e Trabzon has- lik inşaatı; 100.000 lirası Üçüncü U -
tanesı ınşaatmın ıkmalı: 1.200.000 lira mum müfettişlik in aatı; 2.000.000 li
sı maske imalatı için, 300.000 lirasıı rası Tunceli mıntakasında islahat 
maske fabrikasının genişletilmesi için programının tatbiki masrafı; 250.000 
Kızılaya y~rd~m, bi~ bu~u~ .milyon li- lira Amasra limanında dalga kıran in
rası rnuhacır ıskan ışlcrı ıçın; 387.000 şa ve tamiri masrafları; 2.215.000 lira
lirası Cerrahpaşa'da yapılmakta olan sı Maden Tetkik ve Arama enstitüsü 
birinci hariciye ve göz klinikleri ile ne yapılacak yardım; 700.000 lirası 
Haseki ve Gurcba hastanelerinde üni- yaş ve kuru meyvalar islahı için, 
versitcyc bağl kr "kl . . 25.310.000 lirası muhtelif Milli Müda-

Başşehrimizin, Türkiye'nin kalbi 
olduğu hakikatini şahsi bir görüş 

sanmayınız: Milli kurtuluş, bütün 
davalarını bu yayla atmosferi üzerin 
de konuşmuştur. Coğrafya isimleri 
tarihle başbaşa gittikleri zaman şöh
ret buluyor ve ebedileşiyor. Dum • 
lupınar, Atatürk'ten, İnönü İsmet 
İnönün'dcn önce sayısı yüzleri ge
çen birer türk kasabacığının adları 
idi. 

Fakat ne olursa olsun, Ankara' -
nın da bayramlarını milli heyecan, 
neşe, ümit ve memleket ölçüsü mi -
yarlarına vurarak onlara kıymet bi
çebilirsiniz. Bu değer mefhumu bakı 
m~n~an 29 mayıs 938 sayılı günleri
mızın başında gelebilir: Dün Anka
ra, kelimenin tam ve kamil manasiy
le vatan için konuşmuş, yaşamış, 
söylemiş ve dinlemiştir. 

essese işte bu Parti'dir. Türk mitolo· 
jisindeki Ergenekon kahramanı ne 
İse Cümhuriyet Halk Partisi de odur. 

Atatürk kendi elleriyle bu Parti
yi kurmuı ve yaptığı büyük inkılap 
hareketlerini bu Parti vasıtasiyle j • 

dare etmiıtir. Partimizin ilk adı -
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hu
l:<uk Cemiyeti - idi. 4 eylül 1919 ta· 
rihinde Sivas lisesinin mütevazi sa -
lonunda memleketin her tarafından 
lir suçlu ve bir günahkar gibi gizli 
"e ölüm tehdidi altında gelmi§ mu -
rahhaslardan mürekkep 32 kiıilik 
bir heyet en müşkil §artlar içinde bu 
cemiyeti kuruyorlardı. Partimizin 
Hk kongresi Mustafa Kemal Pa§ayı 
Reis, lsmail Fazıl Paşayı reis vekili 
seçmek suretiyle işe başladı. Daha 
ilk toplantıda "Partinin aziz reisi 
memleketin süratle felakete doğru 
gitmesinde büyük bir amil olan ve 
hakiki bir parti tctekkülü olmaktan 
ziyade milletin ruhunda bir tarikat 
hissi ve husumeti yaıatan fırkacılık 
zihniyetinin ortadan kaldırılarak 
geçmiıe ait olan his ve atıraların 
üstüne kalın ve kırmızı r çizgi çİ· 
zilmesini ve burada ya ız vatan -
perverlik hissinin hakim iması lü -
zumunu kendisine mahsus en yüksek 
belagatle ifade etti. Ve ııte Parti o 
günden itibaren yalnız iletin bir 
hülausı ıeklinde çalıım baıladı. 
Partinin o gün omuzla ına aldığı 
emsalsiz ağır yükü de ebilir ki 
dünyada hiç bir parti 
Çünkü bütün bir düıman 
karıı koyacak ve dünya 

İstanbul vali ve belediye reisi B. Lut 
fi Kırdar İstanbul'a ait muhtelif işler 
etrafında vekaletlerle temaslarına de -
vam etmektedir. B. Lutfi Kırdar bu a
rada İstanbul belediyesi için Beledi -
yeler bankasından yapılacak 5.000.000 
liralık istikraz işini de Dahiliye veka
letinde takip etmektedir. Beş milyon 
liralık istikrazın bu hafta içinde te
kemmül etmesi muhtemeldir. Haber 
aldığımıza göre İstanbul belediyesi bu 
parayı istimHik işine otobüs mübayaa
sına, garaj, süt ve ekmek fabrikaları 

inşaatı işlerine sarfedecektir. 

Genç sanatkar Feyha Talay 

Bir viyolonsel konseri 

. . . ı mı crın mşa ve tc- faa hizmetleri için; 2.500.000 lirası As 
sı.sle~ının t~~am.~anması için; on ye - kcri Fabrikalar hizmetleri için barca 
dı mılyon dort yuz kırk bir milyon li- nacaktır. 

............................................................ " .................................. ""\ 

Şef söylüyor l 
Gerildi Altıokun hı:.zını arttıran yay: ı 
Yer üıtünde gök gibi gürlüyor bu Kurultay· İ 
Bağnmı:.z heyecanla, inanla dolu gene; ' i 
Bir'leıti türk milleti Atatürk oldu gene f 
Türke düşman olup da bugün irkilmemek zor: ! 
Bir insan millet olmuı kürsüde konuıuyor ı· 
Bir aöz. ki demet demet vakar, iman, heyecan; 
Haklıya kon/etidir, hakaız.a bombardıman. ı 

Gelmiı meydan okuma günü kahramanlığın; ı 
Biz. ıerhat beyleriyiz •ulhun ve insanlığın. 1 
Tarihte nerde erlik varaa orda biz. varız• 
Biz. hakkı sebil gibi dağıtan insanlarız. ' f 

l 
Bakan türk milletinin yüzünü •eçmektedir: i 
Her çizgi kadifeden çeliğe geçmektedir. i 

Bütün parti kurultaylarının da 
hususiyetleri budur: Bu kurultay -
ların zabıtlarını, bir dört sene için 
memleketin ihtiyaçlarını, dertleri -
ni, arzularını, isteklerini doğrudan 
doğruya halkın ağzından anlatan 
birer millet dili olarak okuyabilirsi
niz. DördUncü kurultaydan beşinci 
kurultaya kadar geçen dört sene i
çinde başardıklarımızın hemen hep
si dördüncü kurultayda söylenmiş 
ve istenmiş olan şeylerdir. 

1 şte bu hakikat, dün Milli Şef 
konuşurken bütün ankaralı

lan radyoların başına toplamıgtı. 

Meydanlara konulmuş olan hopar • 
lörlerin altı insan kaynıyordu. Sa • 
bah daha saat dokuzda, Büyük Mil -
lct Meclisi binasının önünde inti • 
zam tedbirleri alınmıştı. Milli Şefin 
kurultaya geleceğini haber alan 
halk, büyük bir sabır ve sükunla 
caddenin iki tarafında yer alıyor, 
Milli Şefimizi görmek ve alkışla • 
mıya hazırlanıyordu. 

İki gündenbcri Ankara'nın misa • 
firi olan delegeler grup grup Ka • 
mutay binasında toplanıyorlardı. 
:Memleketin dort köger.lnden elm1J 
t11.o .. :ı. •• --:ı'·;.. .-a uııııla§Iar ar sınaa. 

vetli devletleriyle birlik çalııtığı 
zamanlarda yapamadığı ıı tek batı· 
na yapacak ve yurdun çtimai si- p k tk" f h T \ maaınr baıtan bata dcği tırecek on e gen( sana ar ey a a av 

O, biz.i:;" bayra~ımız; baıında saçları tuğ; ı L 80 bua• <Umed.,.,. dev ölönce "'"'•• Bo<bu/i. 

_ ............................................... ,_ .. :::~~:..~.::~~ .:.~.~.~~ .J Ankara'yı henüz ilk defa görenler 
vardı. Bulunduğu muhitte yaşıyan 

binlerce vatandaşın kendi muhitle -
altı yıl zarfında bir kaç arlık me • 
safe katedecekti. Vazife büyük· 
lük ve yüksekliği bat dondürecek 
derecede idi. Bunu milletın maddi 
ve manevi kuvetini bir mı rak ha -
linde toplıyan bir cemiyett n başka 
hiç bir teıekkül başaram dı. Bu iti 
yapmak için elde her §e den önce 
türk milleti gibi son dere de sağ • 
lam bir malzeme lazımdır J te Cüm
huriyet Halk Partisi bütün amle ve 
hareketlerinde bu malzem yi güzel 
kullanmayı bildi. Partimiz en bü • 
yük zafer ve muvaffakiye ı in sırrı 
buradadır. Cümhuriyet H 1 Partisi 
it batına geçtiği zaman ( 1 dei Mil
liye) gazetesiyle halka v tarihe 
yaptığı vaitleri tamamiyl yapmış 

muzaffer bir kahraman ol rak mil· 
Jetin huzurundadır. 

Yirmi yıllık makine, ıimdt mem • 
leketin her tarafından gel murah
haslarla bir kere daha t kik edil
dikten sonra milli Şef'in 1 
niversitesinde yurt gençli e yaptı
ğı hitabede yeni ufuklara doğru a • 
çılmak ve koımak için haz r anmak
tadır. 

En ileri bir millet olma 
tahakkuk ettirebilmek i n "Parti -
mizin vazifeleri bundan s •a azal -
mıt değil, daha ziyade 
Sağlam bünyeli, yüksek i 
sil bir milletin siyasi hay 
kamet vermek iddiasında z." Mil • 
Jetin manevi varlığının Partimize 
tevdi ettiği yeni iılcr eskisı kadar e· 
hemiyetlidir. Fakat Partinı bu yeni 
i-tikamet içinde de azam ıuvaffa -
kiyeti istihsal edeceğini imdiden 
§ phesiz saymaktayız. 1-' i progra· 
mının bize gösterdiği (Al ok) isti
kameti türk milletini yeni eme isal 
edecektir. imanımız ku li, heye· 
canımız tazedir. Artık ha tın ken
disinden ve batka milleti n yaptı· 
ğı tecrübeden istifade e ek türk 
köyünü ideal ve müreff h bir köy 
he\line okacağız. Milleti k ndisinin 
ıı•rcf ve kahramanlığı ile ütcnasip 
bir refah seviyesine yük leceğiz. 

Bizim en büyük tıarlarrn ızdan biri 
Halkeı olmaktır. Her atrlnn adımın 
Halk menfaatine uygun olması ve 
halk için olması. Bu ihtiyacın halk
tan gelmit olması üzerinde son de -
recede hassasız. Biz kendimize mah
sus usullerle halka doğru gidiıimiz
de bir yanlıılık yapmadık. Şimdi 
maziden aldığımız derin tecrübeler
le bu hareketimize daha geni§ ve 

bir solo konser verdi 
h 1 d 

· ri meseleleri ve bütün memleket mc· 

Geçenlerde bir sütunumuzda, rad - Da i iye e yeni tôyinler Yeni Isparta Valisi selelerinikonuşmak,görüşmck,öğ-
yoda Tanburla yerdiği alaturka bir renmek ve nihayet nctieclcndinnek 
konseri haber vermiş ve bunda göster Dahiliye vekaleti memurlar, sicil ve işinin başına gitti için hassas bir dikkatle seçerek gön-
diği takdire şayan muvaffakiycti kay- muamelat umum müdür muavinliğine derdiklcri bu vatandaşın Ankara i • 
detmiş olduğumuz genç bir kızımız, mülkiye müfettişlerinden BB. Cavit Isparta valiliğine tayin edilen B. çin görüş ve duyuşları, bütün bir 
Niğde mebusu doktor Rasim Ferit Ta Kınay, Ordu mektupçuluğuna Yozğat Tevfik Hadi Baysal dün şehrimizden beldenin bauelıir telakkisi'ni anla -
lay'ın kızı Feyha Talay pazar günü mektupçusu Rifat Torus, üçüncü sınıf Isparta'ya hareket etmiştir. tacak kadar entrcsandı. 
akşamı saat 21 de alafranga bir viyo - mülkiye müfettişliklerine Osmaniye Dün, Kurultaydan sonra Parti-
lonsel solo konseri vermiş ve cidden kaymakamı Ahmet Temiz. Ankara cm Bir tayin nin önünde uzak bir kasabadan ilk 
muvaffak olmuştur. niyet müdürlüğü ikinci şube müdürü Devlet turasında açık bulunan birin defa Ankara'ya gelen böyle bir türk-

Spiker tarafından genç kardeşleri Saracettin Saraç, İstanbul seferberlik ci sınıf muavinliğe orman umum mü - le konuştuk. 
için vcrdigi bildirilen bu konserinde müdürü Cemal Gönenç, İstanbul sefer- dürlüğü müfettişlerinden B. Rıza Gök .. _ İsmimi ve nereli olduğumu 
Feyha, Sen Sans'dan "Kuğu kuşu"nu, bcrlik müdürlüğüne Kuşadası kayma- su tayin olunmuştur. bir tarafa bırakınız. Benimle, An-

rams an ın ı yı • :ıı kara'yı hiç görmemiş, Milli Şefi hc-
B 'd "n" n"" · ve ayrıca bı"r or kamı Nail İlter tayin edilmiıı:lcrdir. 
yantal ile bir Mazurka'yı, her birinde Askerliğe hazırlık dersleri nüz görmek saadetine ermemiş, ya-
istidadını tebarüz ettiren bir muvaf • Amerika talebe müfetti,imiz Maarif Vekaleti askerliğe hazırlık şı henüz otuzu doldurmuş, bir taşra-
fakiyetle çaldı. Genç sanatkara piyano müstafi addedildi dersleri işlerinin uzamaması için mck- lı olarak konuşunuz. 
ile piyanist doktor Markoviç refakat tcplerin doğrudan doğruya vekalet Size başka bir alem içindeyim der-
cdiyordu. Maarif Vekaleti kültür başmüfctti - milli seferberlik müdürlüğü ile muha- sem inanını~ ki duyduklarımı ancak 

Hem alaturkada, hem ele alafranga- şi olu Amcrika'da talebe müfettişliği - bere etmelerini kararlaştırmıştır. bir cümleye sığdırmış olabileceğim. 
da biribirinden üstün bir istidat, hat · ni yapan B. Ragıp Nurettin Ege maa- Bu alem benim rüyamdı. İnsan dai -
ta istidat değil liyakat ve iktidar gös- rif vekaletince müstağn addedilmiş - Mesut bir mıan töreni ma iyi, güze1, hoş, örnek ıeyıcri a -
tercrek verdiği bu iki konseri dinle - tir. rar. Bu, onun tabiatında yaşıyan bir 
dikten sonra hcnUz pek genç olan kı- - - Matbuat Umum müdürlüğü memur- umumi histir değil mi? Ben, büyük 
zırnızdan istikbalde bu iki musikiyi bi Çag"" rl larından B. Faik Karagöz ile Bayan şehir olarak ........ yı gördüm. Ta-
ribiriyle mezcetmek yolunda büyük Ayşe Durmuş'un nişan törenleri, iki bii Ankara ile orayı mukayese ede -
himmetler beklediğimiz gibi konser - tarafın davetlileri huzurlariyle Bur - mezsiniz. Fakat içimde benim, böy-
lerini daha sık dinlemeyi temenni e • x İktisat Encümeni bugün saat sa'da yapılmıştır. Genç namzetlere sa- le bir şehrin sakini olmak, hatta 
deriz. 10 da toplanacaktır. adetler dileriz. • böyle bir şehrin de değil, daha bil -
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Ankara'nın mayısı 

llk girdiği gün, kendisine dair 
beş on satır karalaclığımız mayısın 
son günlerindeyiz. 

Ankara tabiatına renk ve koku 
getiren bu bahar ayının Ankara'
nın ve bütün Tıirkiye'nin yeni ha
yatı bakımından mazhariyetleri var
dır. 

Bu mazhariyet, Ebedi Şefin 
mayısın 19 unda Samsun'a ayak 
basmasiylc ba~lamıştı. 1 mayısı, An
kara'da toplanan kamutay bahar 
bayramı yaptı. Ve birkaç defadır 
partimizin büyük kurultayı mayıs
ta toplanır. 

Dün, Ankara sokaklarına kırmı
zı • beyaz bir heyecan ve sevinç 
rengi veren büyük partinin beşinci 
kurultayı da 29 mayısta ilk toplan
tısını yapmak ve Milli Şefin hem 
mil11, hem de insani bakımdan bir 
şaheser olan nutkunu dinlemek su
retiyle gene mayıs ayına unutul
maz bir hatıra kazandırmış oluyor. 

Bahçeleri dolduran çiçekleriyle 

harbe olan kudretimizi ifade eden 
dünkü 29 mayıs tabiatı da büyük 
Şefin sözlerinden ilham almış gibi 
idi. T. 1. 

Siyah gözlükler! 

Zevkine inanılır, ıiir duygusu
na güvenilir bir tanıdığımız dert 
yanıyordu: 

- Bahar güzel; )'aza da yak

la§ıyoruz. Çiçekler çiçekte, ağaç
lar yaprakta, bir takım yemiıler 
kemaldedir. Bütün bunlara baka

rak gözünüz, burnunuz ve ağzı

nız bu mevsimin tadını adam a

kıllı çıkanr. insan, şiiri yalnız 
gönlü ile değil, gözü ile, burnu i-

ısısı artınca ortaya birşey çıkıyor 
ki ondan tikayetçiyim: siyah göz
lükler! 

Bu yüzden tanıdıklarınızı bir
denbire tanıyamadıiınızı bir ta
rafa bırakınız. Fakat aynı siyah 
gözlükler gördüğünüz zaman ba
harı bir kat daha kuvetle duya
cağınız bir takım güzel gözleri 

de sizden gizliyor. 
Bir gül ağacının güllerini si

yah bir örtü ile örtülmÜ§ bir ha
nımeli fidanının cam fanus içine 
konulmuf, bir tabak çileğin do

lapta kilitli kalmıı olduğunu ta

&avvur ediniz. O zaman nasıl gö
zünüz renkten, burnunuz koku

dan ve diliniz lezzetten mahrum 

sında da bütün bunlar dereceıin
de mahrumiyet duyuyorsunuz. 

Şu siyah gözlükler icat edilme· 
seydi, o zaman baharı ve yazı da
ha çok sevecektim! 

Bir çene İatatistiği! 

Bir kimse bir senede kaç 
kelime söyler? Bunu da bir ame
rikalı değil de, bir alman istatis
tikçisi merak etmi§. Bulduğu ne
tice ıudur: 

"Bir insan senede, vasati ola
rak, 1,180,000 kelime sarfeder.,, 

Aynı adamın hesabına göre 
60 yaşındaki bir adam da aynı 
müddet zarfında 70,800,000 keli
me söylermiı. 

Bütün bu hesap, erkekler için 

imiı. Alman alimi, kadınların bir 
senede sarf ettikleri kelimelerin 

sayısını gösterecek 
madığını söylüyor. 

rakam bula-

Erkek veya kadın, bir insanm, 

vasati olarak, bir senede söyledi
ği sözleri hesap eden bu alman 

alimi, hu iıi, acaba, 1933 ten Ön· 

YAZAN 1 
Cemal KUTAY j 

yük, fakat daha konforlu, daha ra • 
hat bir şehrin sakini olmak arzusu 
vardır. Neden? Belki kaynağı me. 
deniyctlerin kaynağını yaratmış bir 
milletin çocuğuyum da ondan; bel. 
ki de betona, elektriğe, radyoya, as· 
falta, sahneye, hakkım olduğuna i . 
nanmış bir Kemalist olarak .... Fakat 
nihayet, bütün türk vatandaşları i • 
çin bir yeni zamanlar adamı olarak 
yaşamıya içimde hasret var. 

Büyük gchirlerden çıkmıyanlar, 
bu hasretin on yedi milyonda yaşa
dığını belki bilmezler. Artık ne mo
tor homurtusunu, ne radyo sesini, ne 
beton inşayı, köylü, bir garibeyi sey· 
rcder gibi bakmıyor. Parti kurul • 
taylarının Ankara'da toplanışının bu 
bakımdan da ayrı bir manası vardır: 
Bizim, Türkiye için en önce isteği • 
miz onun kırk bin köyünde evcil 
birer Ankaracık yaratmak olacaktır. 
Çünkü bu şehir, tamamiyle bir cüm
huriyct eseridir. Yeni Ankara, es • 
ki devirden hiç bir §CY almamıgtır. 
Ben bu Ankara hakikatini ilk defa 
gördüğüm başşehirde, kolay kolay 
unutamıyacağım bir kuvetle duy • 
maktayım. Yarın kazama döndüğüm 
zaman kurutulması lazım gelen ha • 
taklık, ağaç istiyen kıraç toprak, 
mektepsiz köy, bakımsız yol ve ker
piç evin yerlerini güzele, iyiye, ye
niye, vermek için her şeyden evci 
bir Ankara heyecanına lüzum oldu
ğunu anlamış olarak döneceğim. Bu 
öyle bir ateş ki, yenilmez gibi görü
nen ıckilleri birer birer yok etmiye 
kafi gelebilecek ... ,, 

K urultaya gelen delegeler ara • 
sında, Milli Şefin ıcsini ilk 

defa bu kadar yakından duyanlar da 
vardır. Onlar, Türkiyc'nin bütün 
davalarını, iktidarın bizzat kayna -
ğırun bu kadar cesaretle ve zorluk • 
lan btn:r 'btrc:r aaytp llOkcn:k KO • 
l~Uld ilfiıı '";J • •• : 

hakikat de, dudaklardan kelime ha
linde dökülmese bile, herkesin yü
ı:ünde okunuyor: Yapacağımız işle
ri bilmek ve planlagtırmak bizim i · 
çin zafer yolunun yarısıdır!. 

Bu dakikada encümenler; hayat 
şartları, iklim, tabii imkanlar itiba • 
riyle küçültülmüş bir cihan olan A
tatürk Tilrkiye'sinin daha müreffeh, 
daha mesut ve daha huzurlu olması 
için tedbirler aramaktadırlar. Türki
ycnin dört tarafından gelen bu yurt 
çocuklarının, vatanlarının arzuları 
ve ihtiyaçları için çareler bulan bu 
çalışması, tarihe asırlarca insan yı· 
ğınlarının bir hasret halinde peşin
de koıtukları bir iki hakikati dikte 
ettiriyor: Türkiye, Cümhuriyet, 
milletin devlet oluşudur .... 

Bu Türkiye kulağını kalbi An • 
kara'ya yaklaştırabilir: Bu kalp, bil
hassa şu kurultay günlerinde onun 
bir zafer bayrağı gibi daima yüksek· 
lerde ve daima örnek olan taliine 
yeni müjdeler için çarpmaktadır. 

~hrimiıde hava fasıla ile 

yağııh ge(ti 
Dün şehrimizde hava umumiyetle 

çok bulutlu geçmiş ve aralıklarla yağ
mur yağmıştır. Rüzgar cenubu gar 
biden saniyede 2 metre kadar hızla es

miştir. En yüksek ısı 22 derece ola • 
rak kaydedilmiştir. Yurtta hava Ak -
deniz sahilleri, cenubu şarki ve şarkı 
Anadoluda bulutlu, diğer mıntakalar
da umumiyetle çok bulutlu ve yer yer 
yağışlı geçmiştir. Son 24 saat içindeki 
yağışların karemetrcye bıraktıkları su 
miktarları Gelibolu'da 34, Lüleburgaz 
da 11, Edirne ve Tckirdağ'ında 5, Sa
panca'da 7, Bilccikte5, M. Kcmalpaşa
da 24, İlparta'da 33, Kayseri'de 16, Si
vas'ta 13, İnönünde 8, Yozgat'ta 6, 
Sivrihisar ve Tokat'ta 5, Vakfıkcbir'
de 22, Şilc'de 8, diğer yağış gören yer 
lcrdc 1 - 5 kilogram arasındadır. Rüz· 
garlar bütün mıntakalarda mütehavvil 
olmak üzere saniyede en çok 5 metre 
kadar hızla esmiştir. En yüksek ısı ın· 
fınn üsütünde Adan'da 26, Sirt'te 2.7, 
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karşısında sulh cephesi 

DONY .A · · .HABERLERİ · 

İtalyan gönüllüler 
İspanya'dan aytıhyor 

Sovyeller Birliğinin 

1939 yıh bül~esi 

iSTANBUL Gazeteleri 
"' ,~eynelmilel vaziyet gergin ol· 

&"ta d ha· f evam etmekle beraber, ai-
bıu~ kırtınanın hayli aakinlettiği 
~... a kaktır. lki ay evel tehdit aa
~ .. ran 'k· 
atı, buı .~ otoriter memleket matbu-
"uı gun Almanya'nın ve ltalya· 
l'a. •ulhçu emelleri hakkm!a dün • 

efkarıum · . . . rrıei umıyesıne ıtımat ver-
Tayyareciler daha sonra yola çıkacaklar 

Lehte 650 milyon 
ruble fark var 

alrrı e çalıımaktadırlar. İtalyan ve 
hu atı Propaganda tetkilatlarının 
trıiy:ı~.lık meşgul oldukları en ehe
•iilı: • 1 meaele de budur. Acaba bu 
lta.IUl\ he kadar devam edecektir? 
tidJe~ :ve Almanya, karıılaıtıkları 
tic· ı.. ~ukavemet karıısmda ha
\'e 1 Polıtıkalarına yeni bir istikamet 
trı~rek tecavüzden vazgeçecekler 

Kadiks, 29 a.a. - İtalyan lejyonerlerini nakledecek olan iki 
vapur, evelki akşam buraya gelmiştir. 

Öğrenildiğine göre dahiliye nazırı Serrano Suner, azimet me· 
raaiminde hükümeti temsil edecektir. 

I 
Muhtelif tethhurlar dolayısiyle 

81 Hull 'u"n nutkundan sonra vapurların 31 mayıstan, hatta 1 hazi
randan evel hareket etmemeleri muh-

Moskova, 29 a.a. - Diln, Sovyetler 
birliği birlik Sovyeti, bazı mebusların 
müdahalesinden ve ~liye halk komi
seri ile bütçe raportörünün nutukla -
rından sonra, 1939 bütçesini tasvip et 
miş ve maliye kanununu kabul eyle -

miştir. 
Bütçenin varidat kısmı: 156.097. 

11t Yokaa fırsat mı kolluyorlar? 
trı .. a.lya.n ve alman politikalannm 
~·\latakbel inkitafı, bu devletlerden 
d11'~de aulh cephesini tetkil eden 
ı:" etleri11 ellerindedir. Diktatör-
'tttr 

1
dernokrat devletlerin mukave-

J:' e~ eri karııaında aerilemiılerdir. f: 1~t ~ropaganda teıkilatlannm 
ı>o~· 1!ebne bakılacak olursa,tecaVÜL 
l' 1tikalarının uyandırdığı korkuyu 
.;tııtırarak mukavemeti ~ayıflat
) ak ve tekrar tecavüze gec_."ltlek si
k ••ttini takip etmektedirler. Buna 

t lltrtı sulh cephesi devletlerine te
e r· Up eden vazife f!I olmalıdır: 

) ı. - Her memleket efkarıumumi
:11ne anlatılmalıdır ki, otoriter 
~ ~lllleket matbuatı tarafından ya· 
k~ •ıı Yazılar bu memleketlerin hü • 

Utnetleri tarafından verilen temi -
!lıv c'dd. . • d w•ı • "t ı ı ve sarnımı egı , yenı te-
~1.'Y\i:ı: hamlelerini hazırhyan politi· 

a tnanevraıından ibarettir. 
I 2 - Sulh cephesinin daha aai· 
~rn olarak teşkil edilmesi lazımdır. 

Amerika · 
politikasında 

değişiklik 
Vaşington, 29 a.a. - Hul tarafın -

dan ayan ve mebusan meclislerinin ha 
riciye encümenlerine tevdi edilen tez 
kerelerin hükümetin &iyasetinde mü -
him bir değişiklik husule geldiğine 
bir delil teşkil ettiği siyasi mahfillerde 
söylenmektedir. 

Hul, infiradciların tezine §İddetle 
hücum eden dün akşamki nutku ile 
tu tezkereleri teyit etmiştir. 

Hüll'un bu hücumunun iki sebebi 

vardu: 
ı - Halihazırdaki zahiri sükunete 

rağmen mihver devletlerinin yeni bir 
tecavüz veya "surpriz" }erine kar91 
müteyakız bulunmanın ve maddi ve 
manevi bütün kuvetlerin seferber ha -

VYet • lngiliz anlatmasının bir 
errırivaki olduğu hakkında Lon
~ra'dan ve Paris'ten verilen haber· 
ere rağmen, bu anlacmanın henüz n · "' le getirilmesine devam etmenin en i-

" etıcelenmcdiği görülmektedir. Di· 

temeldir. 
Diğer cihetten yaralı ve hasta ital-

yanlar "Geadisca" hastane gemisine 
bindirilmeğe başlanmı1tır. 

Tayyareciler ıimdilik kalıyorlar 
Roma, 29 a.a. - İtalyan tayyareci· 

teri di~er İtalyan eski muharipleriyle 
birlikte 31 mayısta İspanya'dan hare -
ket etmiyeceklerdir. 

İtalyan lejyoner havacılığına men
sup zabitler, küçük zabitler ve asker
ler tayyarelerini muayene edip, ispan 
yol makamlarına teslim ettikten son· 
ra 5 veya 6 haziranda Kadiks veya 
Sevil'den hareket edeceklerdir. 

Alman lejyonerleri Hamburg 
yolunda 

Londra, 29 a.a. - tspanya•daki al
r:ıan 1ejyonerlerini nakleden be~ bü
yük vapur, bu sabah Man~ denizini 
geçerek aamburg'a doğru yollarına 
devam etmi§lerdir. 

KÜÇÜK oıs HABERLER 

X Paris - Montparnasse istasyo
nunda bir katarın yoldan çıkması ne
ticesinde bir kişi ölmüş, 14 kişi yara

lanmıştır. 
ıer taraftan otoriter memleketlerin yi metod olduğu kanaati hakimdir. A
.,. merika'mn rolü psikolojik mahiyeti • 
.. ropaganda teıkilatlan, bu anla•· rn " ne rağmen büyük bir ehemiyeti haiz -
t' ~nın gecikmeainden doğan vaziye- dir. Ruzvelt'in ıs nisanda gönderdiği 

X Paris - Figaro gazetesinin La-
hey'den aldığı bir habere göre, Hol
landa hükümeti, pek yakında, 25 ila 
30 bin tonluk harp gemisinin inşası 
hakkında bir kanun projesini meclise 
tevdi edecektir. 

1 ıatiunar etmek fıraatını kaçırma- mesaj ın umumi mukavemet biHinin 
lna.ktadırlar. Bu cümleden olmak · 1 ·1 ld w d ii takviyesınde ba§ ıca amı o ugun an 
h~ere aovyetlerle Almanya araamda ve nisan başlangıcında Hitler'in der • 
ır anlatma ıayiaaı ileri atılnuıtır. Jl• piş ettiği bazı teşebbüslere mani oldu-
ınaenaleyh aovyetlerle İngiltere a· · ğ· d ğundan veya bunları tehir ettı ın en 

829.0!>0 rubledir. 
Bütçenin masarif kısmı: 155.447. 

829.000 rubledir. 
Varidat lehine fark: 650.000.000 rub 

ledir. 
Birlik Sovyeti aynı zamanda 1937 

bütçesi tatbikatının kati hesaplarını 
da tasvip etmiştir. 

Birlik Sovyeti, nihayet Butenko' • 
nun teklifi üzerine, bir endüstri inşa
atı Sovyet halk komiserliği ihdası ile 
federe cümhuriyetlerde otomobille 
nakliyat halk komiserlikleri kurulma
sı hakındaki teklifleri müzalcere için 
iki meclisin birlikte bir içtima yapma 
sını da kabul etmiştir. 

Bir Sovyet tekzibi 
Moskova, 29 a.a. - Tas ajansı bil

diriyor; 
Reynold Nevs gazetesi. geçen haf

ta alman ticaret heyetinin Moskova' -
ya geldiği, fakat sovyet hükümetinin 
Almanya ile eşya mübadelesi teklifi
ni kabul etmediğinden geri dönmeğe 
mecbur kaldığı hakkında bir haber 
neşretmiştir. Bu haber hakikate teva
fuk etmemektedir. Zira hiç bir alman 
ticaret heyeti Moskova'ya gelmiş de
ğildir . 

Almanya ve İtalya 

ekonomik sahada da 

iş birliği yapacaklar 
l'aaındaki anlaşmanın bir an eve] b d ·· h d"l kt d" ) 

1 
. . ura a şup e e ı meme e ır. 

.... ;.P• ması zarundır. Sonra Fransız· 
a urk ... ı 2 - Dahilde bükümet bitaraflık ka-

X Lizbon - Atlantic Clipper, bu 
sabah Marailya'ya hareket etmittir. 

X Budap.şte - Tepit iptibahat, 
Hiın.J!ıJ.i_!ı~t dairele~inin y~~naa 

P...aris, %9 uı. - li'igaro gazt!tcsi, 
Berlin muh•btwı"4 .... ~ ......... - -s-C· ....... 
naoerı ne retmektedir: 

,, -- · 
CUMHURİYET 

Beşinci büyük parti kurultayı 
Yunus Nadi, bugUnkü başmakalede, 

Halk partisi beşinci kurultayının toplan
tısı münasebetiyle, partinin tarihçesini 
yapıyor ve onun Avrupa'daki partilerden 
büsbütün ayrı olan mahiyetini tebarüz et
tirdikten sonra, parti hayatının on yedi 
yıl zarfında memlekete ve millete kazan
dırdığı nimetleri, muhtelif sahalarda el
de edilen terakkileri ve muvaffakiyetleri 
misallerle zikrediyor ve diyor ki: "İşte 
bugün Ankara'da beşinci büyük kurultayı 
kurulan cümhurlyct Halk Partisi türk 
mi11etine hls hem kendisi, hem görüşü 
kuvetli böyle bir partidir." 

Yardım pulları 
(Doğru dciiil mi) sütununda, resmi 

bayram (Ünlerinden başka cumartesi ve 
pazar günleri de vapur ve tren biletleri
ne iane pulları yapıştırılmasını dofru bul
madığını söylüyor ve vatandaşları vapur 
veya tren giljelerinde emrivakilerle karşı 
karşıya bırakıp mecburi yardım mükel -
lefiyetine tabi tutmanın mevcut kanunun 
ruhuna ve ictimai yardım prensipine ay
kırı olduğunu ilive ediyor. 

TAN 

Mimar parti 
Akı rıindüz bu ba!lmakalede, halk par

tisi beşinci büyük kurultayınnı bugün ya
pılacak toplantısı münasebetiyle, parti
nin yapıcılığını ve inkılapcılıgını teba • 
rüı ettiriyor ve Cümhuriyet Halk Partisi
ni "mimar parti" diye tavsif ediyor. 

YENİ SABAH 

Turizm bakımından yakın şark 
Hüseyin Cahit Yalçın bu serlevha al -

tındaki başmakalesinde, Avrupa'nın dö -
viz vaziyeti ile, siyasi buhran ve korku 
karşısında eski seyyah akınlarının yeni -
den canlanmasına imkan tasavvur edile
miyeceğini söylüyor ve yakın ,arktan 
seyyah celbi çarelerine tevessül tavsiye
sinde bulunuyor. 

VAKİT 

Büyük kurultay 

Hakkı Tarık Uı imzasiyle intipr eden 
bugünkü başmakalede, müdafaayı hıılnılıt 
cemiyetinin Sivas'taki ilk toplantısm.dan 
başlıyan halk partisinin bir tarihçesi ,... 
pılarak muhtelif kongrelerin mevzuları 
ve ba$1nlan tebarüz ettiriliyor ve müs -
takil grup kararı partinin siyasi olğunlu
funa bir örnek diye tavsif edildikten 
sonra, bC1İnci kurultayın taze bir l:ı:iın 
.. •• , -" ~-·· h•~•• .,.. lıni•n noha•.ı o-
lacağı izah ediliyor. ııcuwuiiill~~-.lttk.t'a-?'"k•ô= ------ - •- - '!: • 

larak aöylemek iateriz, Fransız muayyen olmasına rağmen pek saı;Tınl 
matbuatı ve fransız hükümeti, lnri· duran mukavemet cephesini yannağa 
liz _Türk anlaımasını aamimi ıuret· te§ebbüs etmenin sırası geldiğine ka • 

nidir. 
te kartılamı§lar ve Fransa ile Tür· 
kiye arasında da bir anlaşmaya o· 
lupbitti nazariyle bakılabileceğini 
aöylemiılerdir. Eıaaen Başvekil aa· 
'Yın Refik Saydam da ingiliz dekli.· 
raayonunu mecliıte okuduğu gün 
bu11u açık olarak ifade etmitti. Fa· 
kat bu anlaıma yapılmadan evel 
Franaa ile aramızda halledilecek 
bir dava vardır. Fransa di.vanm 
hallini geciktirmektedir. lki hafta • 
danberi Paris'ten gelen haberler, bu 
meselenin hallini bir gün meselesi 
teklinde göstermekle beraber, iş ha
li. ıürüncemede devam edip gidiyor. 
hu meselenin de en kısa bir zaman· 
da halli ve Fransız - Türk münase
betlerinin de lngiliz • Türk müna· 
•ebetlerine ahenktar ıekilde tanzi • 
tni acil bir mcıele halindedir. 

İzvestia'nın 

İntihabata bugün de devam edile -
cektir. Müntehiplerin takriben yüzde 
90 ı intihabata iştirak etmiştir. 

bir makalesi 

"Kuvetle ihtimal verildiğine göre, 
Almanya, silahlanma sebebi ile zayıf -
lıyan ekonomik kuvetlerinin yerini 
doldurmak için İtalya ile hemen he -
men mutlak bir işbirliği tesisine karar 
\ertni§tir. 

Gençlik hakkında diitünceler 

(İ$1retlcr) &Ütununda, Sadri Ertem 
büyük millet meclisinde gençlik hak.km: 
da ileri sürülen şikayetleri ele alarak 
şikbetlerin bilgi ve ahlak bakımmdan i= 
ki nokta üzerinde hülba edilebileceiini 
söylüyor ve bugiinkü ııençlikle yirmi beı 
sene evelki ııenclik arasında mukayeae
ler yaptıktan aonra şiklyetleri hak11z bu
l~r ve diyor ki: "Gençliğe yaptığımız 
h~cumlır hasret çektiğimiz mazinin içi
mızde bıraktığı akaülameller ve kendi 
kendimizden başkasını sevmeie imki.n bı
ralnnıyan hodgimlığımızın tezahüründen 
başka bir 'ey değildir. Realiteyi olduiu 
gibi görelim." 

Bundan baıka Polonya, aovyet
lere kar§ı beslediği kötü zanları bir 
tarafa bırakarak §ark komşusiyle 
İyi münasebetlere gİrİ§meli ve Po~ 
lonya • Romanya ittifakı da yeni 
§artlara uydurulmalıdır. 

Aata'nd adalarının 
tahkimi meselesinde 

Sovyetlerin fikri 
Moıkova, 29 a.a. - lzvestia yazıyor: Milletler Cemiyeti konse

yinin 105 inci içtima devresi, Milletler Cemiyetinin Aaland ada
ları meselesindeki hattı hareketini tenvir etmiştir. 
Finlendiya ve lsveç'in delegeleri \meselesinde, bunun melhuz neticeleri 

mezkur adaların teslihi hakkındaki hususunda aza devletler arasında itti
projelerini konseyde kabul ettirmek fak bulunmadığını pek doğru olarak 
veya hiç olmazsa tesçil ettirmek için kaydetmiştir. Binaenaleyh, kararını 
beyhude yere çalışmışlardır. Bunlar 1921 mukavelesine istinat ettiren kon
son üç gün içinde konsey balarının sey mezkOr mukavelenin adaların si
bu husustaki muvafakatini elde etmi- lahlandırılmaaı yolunda tadilini tas
ye boş yere uğraşmışlardır: vip eylememiştir. Sovyet bükümeti ve 

Dü.ı l:>erlin resmi mahfilleri alman 
ekon ırı>İ nazırının aon kararının al 
man ve italyan endüstriyellerini ra -
kiplerinden daha iyi ve daha ucuz et
ya imaline mecbu:- kılacağını bildir -
mekte idi. Zira, iki memlekc-tin, bit -
tabi ne İtalya'da, ne de Almanya'da 
bulunmıyan bazı iptidai maddeler ha
riç, dışarıdan hiç L>ir şey almarrak i
çin, biribirlerini tıı:r sahada tamamla-
1:1a • drı la?.ım ~ıt." 

Plônörlerle 
canbazlık 
müsabakası 

Fransız Doret dünya 

fampiyonu oldu 

Maarif bütçesi 

.. Hakkı S"üha Geıgin, (Görüp Dü&ün
dukc~) sutununda, maarif büdc;esinin 
meclıste müzakeresi münasebetiyle yaz
dığı m~kalede, ma.arif vekilinin geçen 
yıldan bır bucuk mılyon fazlasiyle büd -
ceyi k~bul ett_irişini bir muvaffakiyet o
lar~lc !ıah ettıkten ıonra, maarifin "ber
keıı bır başka ıebeple alakadar eden bir 
~evzu oMuğunu, meclisteki müzakerele
rın bu aebeple uzun sürdüğünü" fakat 
maarif münakaşasını meclise kadar gö -
türmenin davayı kolaylaştıracağı yerde 
~eleştirdiğini sövlüyor ve şimdiye ka • 
dar maarif işlerinde memleket ihtiyaçla
rına ve icaplanna göre har&ket edilme • 
mesine mukabil Hasan Ali Yücel'in mcm
Jc:ket dertlerini kendi yürcl!inde duymuş 
bır adam 11fatiyle dün mecliste büdceıi-

Baby Clipper 
tayyaresinden 

haber yok! 

a.a. Matbuat Servısı 

ni nasıl kabul ettirdi iıe, yann da yaptık
larını öne sürerek, istemeden, daha c;o • 
flınu alacaiını ilave ediyor. 

Kütüpanelerimizdeki eserler 
üzerinde nasıl çalışmalı? 
"Akşamdan akşama., sütununda V.1-Ntk 

Maarif veklletlnin re&mt klitüpanelerde 
mevcut kitapları tesbit ve kaydettirdik • 
ten sonra listelerini neşredeceği yolun • 
daki kararını çok isabetli buluyor, bunu, 
ilk adım tellkki ederek bundan mada bir 
merkez kütpaneıi yapılması, nihayet yal
nız tilrkçe değil, diğer lisanlardaki eser· 
!erden de bir kaç nüsha alarak kütüpa -
nelerde biriktirilmesi tavaiyeelnde bu -
lunuyor, asıl yapılacak işin, kutüpane • 
lerde mevcut ve isimleri bile bugün o • 
kunup anlaşılmasr imkinsız eserlerin e -
lenip mücmelleştirilmesi olduğunu ıöylü
:yor. 

SON POSTA 

Sulh siyaset barometresi güzel 
havaya doğru aidiyor 

Muhittin Birgen, "Her cün" sütunun -
da, siyasi ufukta tedrici açılma alamet • 
!eri belirdiğini kaydederek bu yaz harp 
olmıyacagını söylüyor ve siyasi, iktisa -
di uhalardaki selah emarelerini zikret -
t ikten ıonra, bu vaziyette Türkiyenin de 
büyük rolü ol.duğunu izah ediyor • 

Eski tekaütler 
Ankaradan aldığı hususi bir habere at

fen eski tekaütlerin terfihi için maaşla • 
rını :zam yapılmak üzere ilk fırsatta mec
lise bir kanun layihası verileceğini ya • 
zıyor ve tasavvur edilen terfih ljeklinin 
askeri tekaütlere, evelce kesilen yüzde 
yirmilerin iadesiyle fevkalade tahsisat -
!arma bir misli zam yapılması: Sivil mu
tekaitlere, sadece tahsiıatlarına zam ya
pılması merkezinde olduğunu, buna mad· 
deten imkan corülmezse zammın şiındi
lik yüzde elli nisbetiode olacağını ilive 
ediyor. 

Hatır gönül 
''Sabahtan sabaha" ı;ütununda Burhan 

Cahit, liman kooperatifi hesaplarındaki 
zararı bahia mevzuu ederek büyiık kolay
lıklarla ve maarafaız olarak çalışan bu 
kooperatifin :zarar etmesini, esnaf ban -
kasınm zarariyle mukayese ediyor ve 
"Ticarette, yalan bile bulunduğu halde 
hatır ıonül olamaz." diyor. 

SON TELGRAF 
Baıvekilin nutku ve kunıltay 
. Btııem t.a&et Benle•. ba bapnable -

••ınde, Baıvekil Refik Saydamın dün aece
ki nutkunda ilç büyük esası büllsa et -
ınekte olduğunu ve bu esasların, 

l · Partinin kuru.lUliU, bünyesi. ifadesi, 
2 • Türk milletinin parti ile olan birli -

ii ve türk devletiyle münaıebet.i. 
3 - Beşinci kurultayın minuı ve hede

fi olduğunu yazdıktan ve Ba,vckilin bu 
tahlil ve izahı ile partinin doirııdan doi
ruya Kemalist rejime uycun ve milletin. 
rey ve kararından doğmuş ve Avrupa de
mokraıilerindeki puti ömr.klerin.den u -
zak bir parti olduğunu ve ballıca ınina ve 
hedefinin milli birliiin mesnedi olmak -
tan ibaret bulunduiunu tebarü ettinniı 
olduğunu kaydediyor ve türle milletinin. 
dünyanın umumi siyaaetin.i karartan hi
diseler müvacehesiode yelrpareliiin ve 
bütlinlüğün tam misalini verdiiiııi ve 
dünyayı biribirine katan. fikir cereyanla
rı ve c;arpıtnıalar karsısındaki bi&ineli. 
iini de bu birliğe ve millet üatünlüiüne 
borçlu olduiunu ilive ederek ıöyle de -
vam ediyor : 

"Partiyi alacağı kararlarla memlelre • 
tin siyasi terbiyesi umumi lcalkmmasına 
imi! esasları bugünün ihtiyaçları için.de 
derııiı ve realize edeceği aibi 21 kişilik 
müatakil parti crupu ile de biç tüpbcsia 
halkın fili mürakabcai ve rü~tü siyaaiai 
bakımından yeni bir merhalenin teessü -
süne de fırsat verecektir. 

Mazisinde daima türlı: milletinin yük -
sek kabiliyetlerini birer inkilip hamlesi 
halinde canlandıran ve yıllara asırların 
giicünü sıcdırabilen partinin, b~iocl ku
rultayı ile de ıene türk milletine bayırlı 
v.e m.esut bir istikbal, yeni inkillp ve iç -
tımaı zafer hamleleri hazırladığı mu -
hakkaktır.,, 

Davis kupası 

maçları 
Berlin, 29 a.a. - Davis kupası: Al-

Fakat ıiyasi sahaya münhaaır o
lan bu hazırlıklarla sulh cephesi
nin vazifeai bitmit olmaz. Bilakis 
tecavüzü önlemek için ilk adım a
tılmış olur. Bundan ıonra cepheyi 
teşkil eden devletler arasmda aake
ri ve iktıaadi aahada yapılacak olan 
iş birliği gelir. Bu ıiyasi anlaşmalar 
askeri anlatmalarla tamamlanma· 
dıkça müe'aair olamaz. Otoriter dev· 
letler, harp ıartları içinde yaııyor· 
lar. Almanya yan aeferber halde
C:ir. ltalya keza. Berlin'de imzala· 
nan aon ittifak muahedeaiyle iki 
devlet erkanıharbiyesi, müıterek 
harp planları çizmiılerdir. Selanik'e 
inileceğinden bahsediliyor. SüveY§ 
kanalma Trabluırarp'tan taarruz 
edileceği aöyleniyor. Cebelüttank'a 
karıı bir hücum hazırlığı yapıl· 
makta olduğu bildiriliyor. Her hal· 
de bir harp vukuunda otoriter dev· 
letlerin ilk hamlede Akdeniz reçit· 
lerini ele reçirmeğe çahtacakları 
muhakkaktır. Yeni harp tekniğinde 
bu nevi laaruz)ar yıldırım süratiyle 
yapıldığma göre, aulh cepheai de 
her ihtimale karıı huırhklı bulun· 
mahda. Muaolini, aon nutkunda 
harp vaziyeti mevcut olduğunu SÖy· 
lediii zaman bir hakikati ifade et· 
miştir. Fakat bu vaziyeti yalnız o-

Mallım olduğu üzere, konsey top
lant11ından çok daha evel İsveç ve 
Finlandiya, 1921 mukavelesini imza 
eden bütün devletlerin, Aaland adala
rı statüsünü değiştirmek için muva
fakatlerini almı§tı. Fakat bu, Fenlan
diya ve lsveç'e, projelerini konsey ta
rafından tasdik ettirmiye yardım et
memiştir. Fenlandiya ve lsveç'in plan 
lan 1921 mukavelesinin muhteviyatı· 
na ve ruhuna o kadar muhalif ve biz
zat planda karanlık ve şüpheli o ka -
dar nokta vardır ki ve nihayet Sov
yet hükümetinin itirazları o derece 
kanaat verici ve münakaşe götürmez 
bir mahiyet arzediyordu ki, Milletler 
Cemiyeti konseyinin henliz layikiyle 
hazırlanmamıt olan Aaland adaları 
meselesinde bir karar alması, enter -
naayonal meseleleri güçleştirir ve do
layııiyle ıulh davasına zarar verirdi. 

efkarıumumiyesi Aland meselesinin 
son konsey toplantısındaki müzakere 
neticelerini göz önünde buhmdura
caktır. Hiç şüphe yok ki sovyet hattı 
hareketini çizen başlıca nokta sovyet· 
]erin emniyetine ve sovyet hükümeti
nin müdafaa eylediği sulh davasına 
bağlı bulunan Aland adaları, rejimine 
olan sıkı alakasıdır. Milletler cemiye
ti konseyi tarafından Aland adaları 
meselesinde bugün alınan vaziyet en
ternasyonal meselelerin hallinde cid -
di tetkikatta bulunulmaksızın karar· 
lar verilmesinin doğru olmadığını is -
bat eden yeni bir delildir. 

Saint - Germain, 29 a.a. - Marcel 
Doret (Fransa) dün 449 ravundla pla
nör üzerinde canbazhk dünya şampi
yonluğunu kazanmıştır. 

J ean - de - Terre - Mauvre, 29 manya, !sveçe' 2 -1 galiptir. 

toriter devletler değil, kartı taraf 
da kabul ederek her ıeyi ona göre 
tanzim etmelidirler. 

Finlandiya ve İsveç delegelerinin 
projelerini konseye kabul ettireme· 
dikleri için uğradıkları memnuniyet
sizlik kolayca anlaşılır. Eğer projele -
ri tasdik edilmezse milletler cemiye -
tinden çekilecekleri yolundaki tehdit 
}erine bile konseyin aldırmadığını 
müşahede etmi§lerdir. 

lngiliz Kıral ve 

Kıraliçesi seyahatlerine 

devam ediyorlar 
Alberta, 29 a.a. - İngiltere lnral 

ve kıraliçesi, Lake - Louiae'e gitınek 
üzere otomobille Banif'tan hareket 
etmişlerdir. Orada kendilerinden on 
dakika evel Banff'tan hareket etmiş 
olan trene bineceklerdir. Kırat ve kı
raliçe, bundan sonra Vankuver'e doğ
ru seyahatlerine devam etmektedir • 

ler. 

İkinci, 372 puvanla Hollandalı Ni
enhuis'tir. Üçüncü, 319 puvanla fran
sız Glay'dır. 

Saint - Germain ormanındaki manev 
ra sahasına bet müsabıkın iştirakiyle 
yapılan bu canbazhkları seyretınek 
için muazzam bir halk kütleai toplan· 
mıştı. 

Bir kaza oldu 
Amerikalı Richard Randolph, yere 

ineceği sırada bir kazaya uğramıştır. 
Kendisi yere inmek üzere bir viraj 
yaparken tayyaresi birdenbire yere 
saplanmıştır. Planörün aağ kanadı 4 
ki§iye çarparak bunları devirmiş ve 
dördünün de hastaneye kaldırılması
na mecburiyet hasıl olmuştur. 

Tayyareci, sağ ve salimdir. Muma
ileyh, kazadan dolayı fevkalade mü -
teessir olduğunu söylemiş ve planö -
rünün başına bu kazanın rüzgar yü
zünden gelmiş olduğunu ilave etmİ§· 
tir. 

Canbazlıklardan sonra halk, bir pa-
raıiltle iniş müsabakalarında ve 7 ye· 
ni aakerl tayyarenin uçuıtarında ha
.ar bulunmuatur. 

a.a. - Baby Clipper adlı küçük bir 
tayyare ile Atlas denizini geçmiye 
teşebbü seden Thomes Smith'in akibe
ti hakkında endişe izhar edilmekte -
dir. 

Dün öğleyin buraya varması icabe
den Thomas Smith elan gelmiş değil
dir ve tayyaresi hiç bir tarafta görül
memiştir. Hava §artları fenadır. rüyet 
hemen hemen imk!nsızdır ve Smith
in tayyaresinde telsiz cihazı yoktur. 
Diğer taraftan Vaşington'dan bil

dirildiğine göre, pilot hareketinden 
önce resmi makamlardan lazımgelen 
müsaadeyi almamış ve bunların habe
ri olmaksızın yola çıkmıştır. 

Kanada'h beşizler 

beş yaşına girdiler 
Callander, 29 a.a. - Kanadalı be

şizler bugün beşinci yıldönümlerini 

kutlamışlardır. Betizler bu vesile ile 
Birletik Amerika'nm her tarafından 
ve Kanada'dan 1600 tebrik mektubu i
le birçok hediyeler almışlardır. 

Brükıel'Je 

Brüksel, 29 a.a. - Davis kupası: 
Belçika, Norveç'i elimine etmiş ve 
Avrupa mıntakası dömi finaline kal -
mıştır. 

Milôno'da 

Millino, 29 a .a . - Davis kupası: 

Yugoslavya ile İtalya 2-2 beraber 
kalmışlardır. 

İtalyalı de Stefani, yugoslavyah 
Miliç'e 6-1, 6-4, 4-6, 6-3 galip gelmiş
tir. 

İtalyalı Canapele'i yugoslavyah 
Punçek ile karşılaştıran maçı Punçek 
13-11, 6-1, 5·4 ile kazanırken, gece do
layısiyle karanlık çöktliğünden yarı· 

da kalmıştır. 

Yeni İzmir Valisi iıe baıladı 
İzmir, 29 (Husuai muhabirimizden) 

- Yeni İzmir valisi B. Ethem Aykut 
Balıkesir'den şehrimize gelerek vazi -
fesine başladı. 
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Diplomatik fren 

Mihverin teıebbüsleri 

ters gilmeğe ba~hyor 
i ............... ., ......................... .., .......................................................... i 
J ...... - .. ~~.~~.~..: •• :.~~~~ •• ?..?_M-IN1QUE ..................... 

1 939 martına, Arnavut -
luk'un işgaline kadar 

nıihverin bütiın teşebbusleri 
muvaffak olmuştur. O zaman
danberi de işleri hep ters git -
meye başlamıştır. Engellerin 
neler olduğunu tasrih edelim 
Evela fransız - ingıliı: engeli. 
İngiltere'nin silahlanması ger
çekten eheıniyetli<lır. 1939 ma
yısında mevcut olması muhte
mel ultra modern tayyarelerin 
miktarı İngiltere için 3.000, 
Fransa için 1.500, İtalya için 
1.500, Almanya için 7 ila 8 bin 
olarak gösteriliyor. Fakat eki
paj itibariyle İngilizlerin al -
manlara, fransıı:lann İtalyanla
ra üstünliıgu de tebaruz ettiri
liyor. Üstelik Almanya perso
nel bakımından imkanının son 
haddine varmış göriınmekte -
dır. Hava personeli, hiç değil
se uçan tayyareciler bir elit 
zümresidir. Nüfusu 84 milyonu 
bulmasına rağmen. Almanya 
hava ordusuna İngiltere ve 
Fransa'nın bulabilecegi mikta
rın iki misli bir elit zıimre ayı
r:.maz. Almanya ordu ve do . 
nanmasını da takviye etmek 
mecburiyetin.de bulunduğu ve 
84 milyon nüfus üzerinden 7 
mılyonu çek mılletinden oldu
gu ic;in bu imkan daha ziyade 
mahduttur. Bilakis ordusu nis
peten zayif olan İngiltere bü -
tun elitini hava ordusuna ko
yabilir. 1talya'ya gelince o bil
hassa para sıkıntısı çekmekte -
dır: hattli şu saatte hava teçhi
zatının büyük bir kısmını Sko
da fabrikalarından tedarik et · 
tiği de soylenmektedir. Şurası 
muhakkaktır ki İtalyan fahri • 
kalarında geçen senekine naza
ran bu sene daha az tayyare i
mal edilmektedir. Bunları bil • 
tim dünya bilir. 

İngiliz ittifakını terketnıe -
miş, Almanya ve İtalya ile pek 
sarih bir dostluğa hiç bir za -
man yanaşmamış olan Porte -
kiz'in aldığı durum bu yüzden
dir. Antikomintern paktı im -
zalamış olan, fakat daha ileriye 
gitmiyen ve İtalyan işgal orrlu
sunun uzaklaşmasından ka 
bir şey istemiyen İspan} 
durumu bu yüzdendir. Al ın
ya'nın kendilerine teklif t iği 
saldırmazlık paktı teklifir ed 
eden İskandinav devletle in 
durumu bu yüzdendir. İr: g iz 
garantisi ve fransız ittifa le 
kendini emniyette hissea ek 
kati bir mukavemet vaz y ti 
almış olan Polonya'nın dl ru -
mu bu yüzdendir. Polony· 
daha zayıf olup, mukave 
daha bariz olan, Almany 
oldukça tehlikeli bir tlc 
muahedesi imzalamış olma a 
rağmen İngiltere ile de bir 
ahede akdederek bunun te 
ni azaltmak istiyen Roman 
nın durumu bu yüzdendir. 
Stoyadinoviç'in çekilmesin en 
sonra Arnavutluk'un işgali 
şısında seyirci kalmıya m c -
bur olan fakat sarih teahh t -
]ere girmekten çekinen Y 
goslavya'nın durumu bu y z • 
dendir. 

B ütün bunlar ingil z • 
fransız bolku tarafı • 

dan kazanrlmrş noktalar olarak 
kaydedilmeye deier. Fakat a 
ha i:liıi var: İngiltere Türk ye 
ile ehemiyetli bir anlaşma iı 
zalamıştır. Rusya ile çok il r
lemiş olan müzakerelerde b 
lunmakta.dır; Japonya Alma -
ya ve İtalya ile bir askeri itt 
faka girmek istemiyor. Ge 
çekten ehemiyetli olan üç l 
dise. 

Evela Türkiye. Türkiye t -
hemiyetli bir askeri devlett r· 
üstelik, yakın şarkın bekçis 
dir. Türkiye İngiltere ve Fra -
sa (ve Rusya) ile mutabık k 1-
dı mı İran, Afganistan ve Ir k 
taraf.~arında her hangi bir tt -
şebbuı beyhudedir: (Türki e 
bu devletlere bağlıdır). Suriy 
cihetinde her hangi bir teşe 
büs beyhudidedir: Türkiye e 
Fransa birlikte miıdafaa eder -
ler. Sonra boğazlar Türkiye' -
nin elinde.,rlir; Çanakkale'n !! 

vaziyeti Süveyş ve Cebelütta -
rık'ın vaziyetine benzer; İ tal -
ya'nın muhtaç olduğu petrol 
mutlaka bu üç kapıdan birin -
den geçmek lazımdır, yahut da 
İtalya Almanya'nın eline bak -
mak mecburiyetinde kalrr, hal
buki bizzat Almanya da bir 
harp halinde ne petrol, ne pa -
muk, ne de kauçuk bulabilir. 
Hem Balkanlar Türkiye'nin 
faaliyet merkezidir. Yunanis -
tan'ı doğrudan doiruya, 13-«? -
manya'yı bilvasıta koruyabılır; 
Turkiye Romanya'ya nezaret 
etmektedir ve Balkan antantı
nın başlıca muh:ı-rrik kuvetidir. 
Nihayet coğrafı vaziyeti on i
ki adalarda İtalyan üslerinin 
kıymeti~i azaltır. Şimdiye ka
dar İngıltere nin şarki Akde
niz'd~kı . vaziyeti meşküktü, 
Turkıy.e ıle yaptığı anlaşma -
d~n~erı bu vaziyet eminleş -
mıştır, asri İtalya'nın vaziyeti 
meşkükleşmiştir. 

Rusya ile anlaşılmış ol -
masrna rağmen henüz 

kati hiç bir akt imzalanmış 
değildir. Fakat bundan böyle 
Rusya'nın Almanya'ya yakın -
!aşması tamamiyle imkansız 
gorünmektedir. Mein Kampf 
ona ispat eder ki Hitler'in esas 
düşlıncesi Polonya ve Roman
ya uz~rinden Ukranya'ya ve 
daha atelere, Bakü'ye orta As
ya'ya doğru uzamaktr'r. Bir al
man - rus anlaşması alman - İ
talyan anlaşması gibi olur ve 
bu anlaşmanın İtalya'nm istik
lalini ne hale getirdiği malii.m
dur. 

Hakikatta Rusya - Mein 
Kampf'a ragmen - hiç olmaz
sa Polonya - Romanya maniası 
bakı kaldıkça garpten daha az 
tehdide maruzdur. Onun için -
dir ki İngiltere ve Fransa'da 
bir fransız - i ngiliz - rus itti -
fakına muhalefet mevcuttur. 
Bundan Rusya'nın bir çok 
menfaatler temin etmekle be -
raber mahzurlarına iştirak et -
mediği ileri sürüliıyor. Polon -
yalılar ve romanyalılar rus kı
talarının topraklarına geçme
sine müsaade etmek istemedik
leri için, Rusya'nın yükü pek 
hafif olacaktır. Fakat bu mü • 
zakereler ne kadar güçlükle 
karşılaşırsa karşılaşsın nihayet 
muvaffakiyetle sona erecektir. 
Sovyet Rusya şarkta cermen -
İtalyan hegemonya arzusuna 
karşı yükseltilen sedde iştirak 
edecek ve bunun en kuvetli un
suru olacaktır. 

Nihayet buıünlerde Ja -
ponya'nın Almanya ve 

İtalya ile bir askeri ittifaka 
girmeyi reddetmiş olduğu öğ -
renildi. 

B. Ribbentrop de Japonya
ya alman - İtalyan ittifakını 
kabul ettiği takdirde bütün Çin 
nüfuz mıntak:ası olarak kendi -
sine bırakmayı teklif etmiş. 
Ayrıca ona, Singapur da dahil 
olduğu halde İngiltere ve Fran
sa'nın uzak şarktaki bütün em
liki vadedilmiş. Felemenk 
Hindistan'ını Almanya kendi 
payı olarak ayırmış. Japonya 
bu teklifi reddetmiş. 

Bunun sebebi anlaşılır. U • 
mumi bir harbe girmekle Ja
ponya pek çok şey kaybeder. 
Onun için yapılacak en iyi iş 
ic;ine girdiği Çin batakanesin
den kendini kurtarmaktır. 
Almanların Danzig darbe -

sinde muvaffak oldukları far -
zedilse bile daha başka neye 
girişebilecekleri hatıra gelmez. 
Slovakya ellerindedir onu ilhak 
edebilirler; Macaristanı ken -
di gruplarına alabilirler ve bel
ki kendine rağmen Yugoslav -
ya'yı da buraya idhal edebilir
ler. Fakat mantıkan hadiseler 
burada durmak lazımdır. Çiin -
kü geçen ilkbahara kadar kü -
c;ük devletlerin İngiltere ve 
Fransa'nın kuvetine itimatları 
yoktu: itimat avdet etmiye 
başlamıştır. Altı aya kadar tam 
olacaktır ve o gün Avrupa bel
ki muvazenesini bulmuş olmı -
yacak, fakat acı bir darbeden 
masun bulunacaktır. 

Alman - Sovyet rekabeti 
Almanya'nın, Poionya'yı kuşatmak maksadına ve 

büyük deniz devleti olmak emeline tekabül eden Bal
tık istikametindeki yeni hamlesi Aland adalarının as
kerileştirilmesi meselesini yeniden oı taya çıkardı. 
Baltıkta altı aya yakın bir zamandanberi birçok mü
rekkep harcandıktan sonra, bu mesele Cenevr<!'de ko
nuşulmuştur. 

Botnie körfeziyle Finlandiya körfezinin mahre
cinde (ki Sovyetler Birliği için Baltık'ın geçiti de
mektir) kain olan Aland adaları grupu son derece ehe
miyetli bir stratejik nokta te§kil eder. Finlandiya'nın 
hakimiyeti altına konulan, fakat büyiik bir kısmı iti
bariyle muhtar idareyi haiz İsveçli halkla meskun bu
lunan bu adalar uzun zaman iki kom~u aevlet, lsveç
le Finlandiya arasında bir ihtilaf menbaı olmu§tur. 

Fakat enternasyonal gerginlik dol.ı.yısiyle, bu ada
lar her iki devletin barışmasına ve iş birliği yapması -
na vesile verdi, ve müşterek bir anla~ma ile adaları 
tahkime karar verdiler. Çünkü Botnie körfezinde sa
hil ol:ın devletler Aland adalarının Baltıkta harp ha -
linde büyük devletlerden birinin eline geçmemesine 
büyük bir elıemiyet vremektedirler. 

Bununla beraber bu adalar hususi bir bitaraflık re
jimine tabidir ki bu rejim burada müdafaa tertibatı a· 
lınmasını meneder. Burasını bir istihkam haline getir
mek mevzuubahis olmamasına, sadece buraya sahil ba
taryaları ve silahlı kıtalar yerleştirpıek tasarlanması -
na rağmen, 1921 de Aland anlaşmasını imzalamış olan 
devletlerin, yani Rusya müstesna bütün Baltık dev
letleriyle Litvanya, 1ngiltere, Fransa ve ltalya'nın 
muvafakati alınmak lazımdır. Onun i-;indir ki mesele 
Cenevre içtimaının ruznamesine konulmuştur. 

Bu anlaşmayı imza etmi§ olmamasına rağmen, Sov
yetler Birliğinin rızası olmadan konseyin ittifakla 
karar vermesi imkansız bulunduğundan bu cihetten 
müşkülat çıkmıştır. 

Moskova Finlandiya'nın bitaraflık arzusuna itimat 
etmez görünmektedir, bahusus ki, ümidin hilafına Al
manya istenilen askerileştirmeğe muhalefet göster
memiştir. Moskova Finlandiya'nın askeri mahfillerin
de Almanya'nın itibarı büyük olduğu mütaleasındadır 
ve Helsinki'nin Berlin tarafından yapılan saldırmaz

lık paktı teklifini reddetmiş olması Aland adaların

daki silahların harp halinde sovyet gemilerine Finlan
diya körfezini kapamak için kullanılması endişesi da
ğıtılmamıştır. 

Körfe;ein öte yanında, E«:tnny:>'v~ ,,.;t "'"" Mnon
sund adaları ikinci bir kilit teşkil ettigi için Mosko
va'nın endişeleri, ve sahi/dar küçük devletlerin bir U• 

mumi harpte oynzyabilecekleri rolün ehemiyeti anla
şılmaktadır. 

Ne de olsa Tass ajansı Sovyetler Birliğinin ileri 
sürdüğü ihtirazi kayıtlar ve Finlandiytf'nın maksatla
rı hakkında daha etraflı ma/Umat sahibi olmak arzusu 
hakkında bir not neşretmiştir. Finlandiya istenilen 
malumatın, hiç bir devletin vere"}iyeceği askeri sır
lardan olduuğnu ve Sovyetler Birliğinin itirazında 

konsey müzakerelerinin geri bırakılmasrnı mucip ola
cak bir taraf bulunmadığını ileri sürdü. 

lsveç'e gelince, bu devleti idare edenler bir Avru -
pa harbinin daha ilk saatinde, kendisinin vahim bir 
tehdit altında kalacağı kanaatindedirler, çünkü AJ
manya'nın hasımları her vasıtaya başvurarak Almanya 
için hayati ehemiyeti olan 1sveç demirlerinin bu mem
lekete ihracına mani olmağa çalışacaktırlar. Bu itibar
la, 1sveç, iki taarfın işgal etmekte aynı derecede men
faat göreceği bir mevkiin tahkimi ihtiyacını Finlan
diya'dan ziyade hissetmektedir. 

Böylece, ilk bakışta ehemiyeti ancak mahalli görü
len Aland adaları meselesi hakikatte hayati ve pek 
dikenli meseleler ihdas etmektedir. Bu meselelerin 
halli pek yakın görünmemektedir. 

Edith Bricon - La Repuhlique 
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İngiltere ve Filistin 

İngiltere arap menfaatlerine 

uygun hareket ediyor 
1 ngiltere her çareye baş 

vurarak şarki Akdeniz
de mevkiini kuvetlendirmeye 
gayret ediyor. İngiliz - türk an
laşmasının hemen ardından Fi
listin hakkındaki beyaz kita -
bm neşri, imparatorluga karşı 
doğrudan doğruya veya bilva -
sıta bütün hücumlan kırmak 
arzusuna delalet eder. İngilte -
re, müslüman memleketlerde • 
ki alman - İtalyan propagan -
dasını baltalamak içindir ki 
Filistin hususunda arap men -
faatlerine uygun bir durum ka
bul edilmiştir. 

Yahudilerle araplar arasında 
ilk şiddetli kavgaların başla -
dığı 1936 danberi alınmış olan 
mesafe hatrrlanrrsa arapların 
Londra'da elde etmiş oldukları 
zafer farkedilir. 

Lord Peel'in riyasetindeki 
komisyon 1937 de Filistinin i
kiye, bir arap, bir de yahudi 
devletine ayrılmasına karar 
vermişti. 

Bütün Filistinin bir yahudi 
devleti olmasını istiyen yahudi 
müfritlerinin muhalefetine rağ. 
men bu proje yahudi unsurla -
rın ekseriyetinin hoşuna gider 
görünmüştü. Gerçi bu proje 
Filistin'e yahudi muhaceretini 
tahdit ediyordu. Fakat Filis -
tin'de bir yahudi devleti de ku
ruyordu. 

Araplar bu projenin 1915 de 
1916 da Mısır'daki İngiliz yük
sek komiseriyle Şerif Hüseyin 
arasında yapılan anlaşmaya ay. 
kırr düştüğünü iddia ettiler. 

Onlara göre Filistin Albay 
Lavrens'in tahayyül etmiş ol -
duğu büyük arap devletinin bir 
parçası olmalıydı ve davetli 
yahudilerin ev sahibi haline 
gelmelerini kabul etmiyorlar -
dı. 

Arap tethişciliği şiddetlendi 
ve kendisine bütün müslüman 
devleti eı\de bir ayaklanma ih -
timalini hatlrlatan aömürııe 
balcanlı~f,nrn Ilıtarlarn•• hi••İ• 

kalamıyan ingiliz bükümeti Pe
el projesini tatbik etmeyi üze -
rine alamadı. 

Filistin'e kont Russell'in ri -
yasetinde yeni bir komisyon 
gönderildi. Bunun vazifesi Pe
el komisyonun kararlarını te • 
yit veya tekzip etmekti. Ko -
misyon azaları mutabık kala -
madılar. İşte o zaman İngiliz 
hükümeti yuvarlak masa kon -
feransiyle iki rakip tarafı te -
masa getirmeyi düşündü. İn -
gilizler mahalli arap elemanla
rına emniyet edemedikleri için 
Irak, Yemen, Suudi Arabista -
nı, Mısır ve Suriye hiikümet -
lerini de müzakerelere iştirake 
davet etti. 

Filistin meselesi onu ala-
kadar etıniyeceğini dü

şünerek Suriye için Fransa ha
yır cevabı verdi. İngiliz otori
tesine tabi diğer hükümetler 
kabul ettiler. Londra'da 1938 
sonbaharında konferans toplan
dı. 

Maalesef İngiltere derhal a
rapların muhalefetiyle karşı -

[aştı. Araplar yahudilerle ayni 
masada oturmayı reddettiler. 
Konferans iflas etti. İngiliz 
hükümeti arap ve yahudi mu -
rahhaslariyle ayrı ayrı temas
larda bulundu. 

İngiltere müzakerelere Irak, 
Yemen, Suudi Arabistanı ve 
Mısır hükümetleri mümessil -
!erini de davet etmiş olduğu i
çin neticenin araplar lehine o
lacağı muhakkak gibiydi. 

Sömürge bakanı B. Mac -
donald teraziyi müslümanların 
tarafına eğdiler. 

Yahudilerle müslümanları 
mutabık bırakmak imkansızlığı 
karşısında, İngiliz hükümeti si
yasetini bir beyaz kitap halin
de formüle etmiye karar verdi. 

l ngiliz projesi Filistin' -
deki İngiliz mandası -

nın tedricen müstakil bir birlik 
çi hükürnet haline kalbedilme
sini gözetmektedir. Bu istiha -
le devresi on senedir, şu şartla 
ki bu müddet sonunda araplar
la yahudiler bir birlik hiikü -
meti kurmaya muktedir olsun -
lar. 

Beyaz kitap, Balfour beya -
natında zikri geçen "arap milli 
yurdu" tabirinin Filistinin bir 
yahudi devleti haline kalbedil
mesi manasını asla ifade etme
diğini söylüyor. Kurulacak brr
likci devlette araplar ekseriye
ti haiz olacaklardır, çünkü hiç 
bir zaman yahudi nüfusu umum 
nüfusun üçte birini geçemiye
cektir. Gelecek beş sene zar -
fmda 75.000 yahudinin Filis -
tin'e girmesine müsaade edil -
mektedir. Fakat bu müddet ni
hayet bulduktan sonra, yahudi 
muhacereti arapların muvafa -
katine bağlı olacaktır. 

Mukaddes mahallerin muha· 
!azası ve sahillerin müdafaası 

İngiltere tarafından temin edi
lecektir, yani İngiliz menfaat
leri t••-----:-r ... _. .... ..,w.u. Adı.ttlaJC-

tadır. 
Beyaz kitap Filistin'de arap. 

larrn hakimiyetini kabul et -
mekte ve siyonistlerin bir ya -
hudi devleti kurmak hususun
daki hülyalarına son vermekte
dir. 

İngiltere daha on sene man
dasını muhafaza edecektir. Bu 
müddet nihayetinde de bir ya
hudi - arap devletinin yaşamak 
kabiliyetine malik olup olma -
dığına hüküm vermek ona ait 
olacaktır. 

İngiliz projesi yahudiler a -
rasrnda derhal bir fırtına ko -
parmıştır ve yahudiler hatta si· 
!aha müracaattan bile geri dur
mamışlardır. Hatta araplar da 
buna karşı ağrr tenkitlerde bu
lunmuşlardır. Fakat araplarm 
bu hareketi esaslı bir muhale • 
fetten ziyade bir taktik ma -
nevrasını andırmaktadır. Be -
yaz kitabın ingiliz parlamento
sunda bir cok tenkitlere maruz 
kalacağını bildikleri için mem
nun görünmemek kendi işleri -
ne daha elvermektedir. 

Stnislas de la Rocbeloucauld 
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DALGA UZUNLUGU 
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ANKARA 

SALI: 30.5.1939 

12.30 Program. 
12.35 Türk müziği (Pi.). 
13.00 Memleket saat ayar-ı, a -

jans ve meteoroloji haberle
ri. 

13.15 Müzik (karışık program 
- P.). 

13.45 - 14 Konuşm<ı (kadın sa -
ati - Ev hayatına dair.) .. 

18.30 Program. 
18.35 Müzik (operetler - Pi.) 
19.00 Konuşma. 
19.15 Türk müziği (fasıl heye

ti}. 
20.00 Memleket saat ayarı, a -

jans ve meteoroloji haberle
ri. 

20.15 Türk müziği 1 - Udi Eş
ref'in hüzzam peşrevi. 2 -
Ahmet İrsoyun hüzzam şar -
kı: (Hatırında kalsın). 3 -
Faiz Kapancının hüzzam şar
kı: (Seni gördü o şafak ... ) 
4 - Santur taksimi. 5 - Şükrü 
Şeozanrn mahur şarkı: (Bu 
sevda ne tatlı). 6 - Hicaz tür
kü (Bağa girdim üzüme). 7 • 
Halk türküsü: (Şu dağları 
delmeli). 8 - Ali efendinin 
hicaz şa.rkı: (Samur kaşlım) 
9 - Suzınak şarkı: (Sensiz 
geceler). 10 - Musa Süreyya
nın hüzzam şarkı: (Sen san
ki baharın). 

21.00 Konuşma. 
21.15 Esham, tahvilat, kambi -

yo - nukut ve ziraat borsası 
(fiyat). 

21.25 Neşeli plaklar - R. 

21.30 Müzik (Radyo orkes~r~ 
sr - şef: H. Ferit Alnar da 
Adagio - Allegro.b) A!1 ç 
te. c) Menuetto - Tr10:e 
Allegro spiritoso. - E. Grı 

8 
Norveç dansları, op. 35, 
Allegro marcato. b) Al~e~ 
retto tranquillo e graııo 11 
c) Allegro moderato 8 

Marcia. ç) Allegro rnoltO· 
A. Dvorak: Slav dansları. b 
Nr. 8, Grazioso e lento 
Nr. 7, Allegro vivace· ~ 
Brahms: Macar dansları, 
5 ve 6. 

22.30 Müzik (opera aryaları 
Pl.). . " 

Z3.00 Son ajans haberlerı 
yarınki program. 

23.15 - 24 Müzik (cazbant) l'J. 

AVRUPA 

OPERA VE OPERETLE~ 
16 Königsberg - 20 Berh 
- 20.30 London - Recyorıa 
- 21 Milano - 22.10 J{eıS· 

ORKESTRA KONSERLE~ 
VE SENFONİK KONSEzo 
LER: 16 Brno - 11· 
Strazburg - 18 Londorı 
Recyonal - 20 Kopenbai 
Z0.15 Viyana ve diğer alına 
istasyonları - 20.30 flal11 " 
burg - 21.10 Lüksemburl 
Prag - 21.30 Stokholm. 

ODA MUSiKİSİ: 1720 pra« 
- 18.20 Laypzig - 22.20 J{e 
za. 

SOLO KONSERLERİ : ıı 
Stokholm - 21.50 DroytviC 
...- zı.ıt Varşova . 

NEFESLİ SAZLAR (Marş " 
s.): 11 Brno - 12 Bresla"· 

ORG KONSERLERİ VE J{O• 
ROLAR: 17.15 Milano. . 

HAFİF MÜZİK: 17.10 Müııılı 
- 19 Hamburg - 20JS 
Breslav, Ştutgart - 20.30 
Kolonya. 

HALK MUSİKiSİ: 17.S Stok· 
holm - 18.30 Frankfurt .-
19 Laypzig - 21.15 Bresla"· 

DANS M (jztö t: 21.40 SofJ'3 
- 22 Budapeşte. Monte Ce • 
neri - 22.15 Floransa .-

2'2.35 Viyana - 22.45 Liyon .-
23 Floransa, Lüksemburır· 
Post Parizyen, Roma. 

--------------
Amerika 

coğrofiyası 
------~- --

Her hangi birisine soı. 
nuz: "Amerika Birleşik 

Devletlerine dahil 48 dev -
!etten Nevyork devletinin 
idare merkezi neresidir?., 

Size vereceği cevap hiç 
şüphesiz: "Nevyork',, ola -
caktır. 

Halbuki Nevyork değil, 
100.000 nüfuslu Albany şeh 
T"1r1;r • l,;:'7.AA ll"'2r2~lİ ~p;l~,7 .. ,. 

tinin merkezi ızmit kasaba-
sı olduğu gibi... 

Amerikan coğrafyası, ha
kikaten görülecek bir ilim
dir. Amerikada Avrupanın 
bir çok şehirlerinin ismi ve 
benzeri vardır. Mesela Ver 
mont devleti dahilinde 

Monpeliye, Kentneky dev -
Jeti dahilinde Frankfurt, 
Delaware devleti dahilinde 
Duvr isminde şehirler var -
dır. 

Bundan başka, amerikan 
şehirlerinin bazıları fan -
tezi isimler taşır. Mesern. 
"Kırmızı Baston" gibi. Bu 
şehir Luisiyana devleti da
hilindedir. Sonra, amerika -
hlar, heyecanlı aktüel ha
diselerden de isimler ala -
rak şehirler kurmuşlardır. 

Mesela şimali Dakota dev -
leti dahilindeki Bismark gi 

lngiliz 

~buslarının 

ıştihosı 

İngiliz Avam Kamara " 
sının bir lokantası vardır. 

Evelce oldukça kar temin 
eden bu lokanta son blanço· 
da 264 ingiliz lirası açık 

vermi_ştir. 
... --1---.r.. .... _._ ı...:- t,~r Jl\.-.ne• 

lik hesaplariyle, dünya si • 
yaseti grafiki arasında çok 
yakın bir münasebet görül -
müştür. Geçen senedenberi 
milletler arası vaziyeti sık 
sık gerğin bir hal aldıkça 

ingiliz mebuslarının da işti

haları sık sık kaçtığı tcs -
bit edilmiştir. 

Mesela 1937 de Avam Ka 
marası lokantasında meb -
uslar 167.503 çay içtikleri 
halde 1938 de 164.335 çay iç 
mişlerdir. Arada 3.168 fark 
vardır. 

1937 de 1.074 mebus öğle 
yemeği yediği halde 1938 

de 1939 yılının şimdiye ka
dar geçen ayları için hiç bir 
mebus lokantada yemek 
yememiştir. 

Avam Kamarasında ye -
mek yemek: o eski moda 

bi. lntransigeant imiş! ... lntransigeant 

~ 
Sen benim neyime bağlısın? Güzel huylarıma mı? ne çektiği her hava yığını göğsünde birazıcık titri
Bulunmaz meziyetlerime mi? ikimizin ayrı dünya- yor, fakat bu hıçkırıktan ziyade tatlı bir iç çekite 

I• • • d k• ş t ların tnalı olduğu muhakkak .. Yalnız seni deli gibi benziyordu. 
ÇlffiJZ e J ey an seviyorum... Bu kadar... Bunun da farkındayım... Kırmızı abajur gözlerinin önünde küçülüp bü

Hakkm var .•. Hiç bir §Üpheye meydan vermiyecek yÜyor; ı§ık, yaılarla kart§ıp yedi renge bölünüyor 
~Tefrika No: 5 ~Yazan: Sabahattin ALI kadar seni sevdiğim takdirde senden bir şeyler bek- ve tavana doğru ufaklı büyiiklü renk halkaları ha

Git, Bedriyi bul ve f dile demekle korkacak ve u- liyebilirdim. Şimdi kendini benden uzak hissetmen tinde yükseliyordu. Sessizlik kulağında zonklamak-
tanacak hiç bir şeyı ıiz olmadığını bana gösterdin! pek tabii ... Fakat ben buna tahammül edemem... ta ve yalnızlık alnına ağır bir ta§ gibi çökerek kafa-
Evet, gideyim ... lna mak, itimat etmek lazım ... ,, Söyle ... Ne yapmam lazım ... Macide, karıcığım, bak, smı yastığa gömmekte idi. 

sana bir arkada" gibi soruyorum .•. Seni tekrar ka- s·· 1 k d tt ~ b'l · d B' ·· Birdenbire tek ar değişti. Gözleri odaya ilk gir- ... oy ece ne a ar ya ıgmı ı mıyor u. ır gu-

laca karanlıkta göründüğü kadar iyi vaziyette ol -
madığım tespit etti. Siyah ipekli entarisinin koltuk· 
altlarının rengi atmı§ ve bazı yerleri göze çarpacak 
kadar parlamağa başlamııtı. Atkılı iskarpinleri bi
raz çarpuk, fakat yeni boyanmıştı. Sık sık nefes a
lışı ve içinde her hangi acılı bir yer varmış gibi ikide 
birde yüzünü buruşturma&ı pek sıhatli olmadığını 
gösteriyordu. Macide söyliyecek söz bulamcyarak 
sorucu gözlerle ona bakıyordu. Nihayet karşısında
kinin israrlı sükUtuna dayanamıyarak başını çevir• 

diği zamanki dalgın ve bulanık hali aldı. Maddi bir zanmam için ne lazım? Bana teker teker say ve ben rültü ile kendine geldi. Derhal doğruldu ve ayakla-
teker teker yapayunl ... Evet, söyledin ya! ... Hemen rı k r l d v ttı ,.. ·· 1 · 'lk acı ile krvrRnır gibi: nı a yo a an aşagı uza . uoz erıne ı çarpan 
gidiyorum. icap ederse onun ayaklarına da kapana- §ey k d k. d l b d .. .. b "Fakat nl\sıl inanmalı ... Kendime inanamadıktan ' arşısın a ı o a m aynasın a gorunen a-
cagvım .. Bunu senin için yaptıgvımı da söyliyecegvim.. cakl ld Et v• ld v · · l k d' 1 · sonra ... Bir gün içinde, birkaç saat içinde kendimin arı o u. egı sıyrı ıgı ıçın çıp a ız en ve 
Hakkın var ••• Bedri kendisinden ,.üphe edilıniyecek bunl n b' lt d k l b. l~ t"kl t tt l ne çirkef olduğum )ğrendikten ve yirmi altı sene· ... arı ıraz a ın a ıvrı ıp ır as ı e u uru -

clcnbcri saklamağ;ı muvaffak olduğum aşağılık ru· kadar iyi bir insandır ..• Hemen gidiyorum ..• " mu§ olan ten rengi çorapları ona bir yabancıya ait 
humu bir karıill öni mde gördükten sonra, kim olur- Koıarak dışan fırladı ve ayni hızla merdiven· şeylermiş gibi geldi. Yere atladı ve aynaya sokulup 
•R olsun, bir insana manmak mümkün müdür? Ben- leri indiği duyuldu. yüzünü de görmek istedi, fakat bu sırada tekrar ka
c!. n bunu nasıl is ters niz ... Fakat lazım ... Mademki Macide kendini arka üstü yatağa attı. Bir kaç pıya vuruldu. Macide kendini dalıın halinden °
ı1rn istiyorsun, şimdi gider Bedriye yalvarırım... dakika kımıldamadan, bir şey düşünmeden, muay- yandıran gürültünün ne olduğunu derhal anladı. 
Herkesin benim ka ar kepaze olması şart mı? Bel· yen bir yere bakmadan öylece kaldı. Birdenbire bo- Kimdi acaba? Yavaşça sokularak kapıyı araladı ve 

kı siz başkasınız .•• B 'l' insandan haksız yere şüphe ğazına hafif bir gıcık geldiğini ve gözlerinden far- geriye çekildi. 
11 

c.mck en korkunç şeydir. Aldanmak pahasına da kında olmadan yaılar boıanmağa baıladığmı his- Dışarıda otuz beş kırk ya§larında, zayıf, sarı 
olsa bunu yapmamalı. Şimdi gidiyorum!,, setti. Bu, öyle hummalı, hıçkırıklı, buhranlı bir ağ- yiizlü, fakat oldukça temiz giyinmiş bir kadın dunı-

di. O zaman ziyaretçi kadın: 
"Ben Bedri'nin ablasıyım!" Dedi. 
Macide birdenbire döndü: 
"Siz mi?" Diye sordu ve sözüne devam edemi· 

yerek önüne baktı. 

Kadm tekrar söze başladı: 

" Ne vakitten beri buraya gelmek istiyordum. 
Sizi yalnız görmem lazımdı. Aklı başında bir insaıı 
olduğunuzu, ne yalan söyliyeyim, pek zannetmiyor• 
dum. Onun için kendime hakim oldum. Rezalet çık· 
masın, kardeıim de üzülmesin dedim. Fakat her şe• 
yin bir haddi var .. Siz ne biçim insanlarsınız ..• Şim
di bakıyorum, yüzünüz hiç de fena bir kıza benze
miyor. Fakat yaptıklarınızı kendiniz beğeniyor mu
sunuz? ... " Hemen kapıya ko!tu. Tekrar geriye döndü. Ma- layı§ değildi. Bir yerde biriktiği anlatılan göz ya§· yor ve içeri girmekte tereddüt ediyordu. Macide ilk 

cide'nin ellet'İne sarıldı. Onları ağzına götürerek lan, kendilerine dökülecek bir yer bulmuılar, ga- anda onu bir yerden tanıdığını zannetti. içinde fe- Macide bir §ey anlamadan şa§kın §atkın dinli • 
Öpıueğe başladr. Bu sırada genç kızın ellerini çek- yet sakin, hatta biraz tatlı bir tekilde, iki yanağm- na bir sezi§ vardı. yordu. Kadın oturmak için bir iskemle çekti, sonra 
r 9k i~in yaptığı ufak fakat kati bir gayreti farke- dan yastığa süzülüyorlardı. "Kimi aradınız?" Diye sordu. vazgeçerek gene ayakta devam etti; 

d•rek ırözlerini ona çevirdi: Macide ıakaklarında ve kulak memelerinde ha- Yabancı kadın odaya çabuk bir göz attıktan "Kızım ... Kimsenin işine karışacak değilim. Ca-
"Eyvah ! ... " dedi. ''Bunu ilk defa yapıyorsun... Cif bir gıdıklanmadan, ve bilek damarlarını kesen sonra gayet keskin ve kati bir eda ile: nınızın istediği gibi yaşarsınız .. Fakat aleme zarar 

A••! korkunç tarafı farkında olmadan, içinden gele- bir adamrn kan fııkırdıkça gömüldüğü garip gev- "Sizi!" Dedi. vermemek şartiyle.. Kardeşimin bir aile geçiııdir· 
ft!k yapıyorsun... Macide... Seni de kaybetmeğe şeklik ve rahatlığa benziyen bir histen başka bir fey "Buyurun .. Bir feY mi aöyliyecektini.z?" meie mecbur olduğunu her halde biliyordunuz, Öy· 
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30 _ s - 1939 

Kadın burnu 
dan aonra gelen büyijk hekimler de 
buna dikkat etmiıler ve nezle olun
ca atktan sakınmak lüzumunu ha· 
ber vermiılerclir. 

Zaten, hekimler söylememİf ol -

ULUS -5 

Milli Şef'in nutukları bütün 
insaniyet için bir direktiftir 

(Başı 1 inci sayfada) \M'' f k lh • I 'd I' 
H ık 'd • 1 __ k 1 1

• k 'd ı·nc1 • uı ere su ve emnıye ı eı ı a ı aresı usu unu ema e ge ırme ı ea ı eyız 

Ulua'un Ankara'daki okurlann -
dan bir zat, aekiz on gün önce bu
rada çıkan burun ve zeki. baıhkh 
)azıyı gördükten aonra hatırına ge
len - burunla aık anındaki müna
&ebetleri göaterir - zarif bir hiki.
)eyi mahaua bir mektupla anlat
llUf... Okurlarımdan hepainin hoıu
lla gideceğinden ıüphe etmediğim 
l»u hikayeyi tekrar etmek iaterdim, 
f •kat gazetedeki hikaye aütunlan • 
lllll hakkına tecavüz etmiı olmak 
korkuau ile ceaaret edemdim. Hika· 
)enin yalnız özünü aöyliyeceğim; 
burunla atk duygusu arasında mü • 
llaaebet ancak erkeklerdedir, de
ınek istiyor ••• 

sa da, bu münaaebeti yeni selin olan ---------------------·-- Balkan paktını ve Saadabad paktını, bu samimi arzularla kuranla 
nız. Bütün Avrupa'yı kaplıyan son emniyet buhranı içinde, Türk -1 
liz ittifakı, hiç bir tecavüz fikri beslemiyen fakat kendi emniyeti · 
ve müşterek sulh ve insanlık ideali için almmış'.:>İr teahhüttür. Bum 
terek sulh ve emniyet idealini takviye edecek diğer teahhütlerdcn de 
kinmiyeceğiz. Biz komtularımızla her türlü ihtilafı hallettik. Şimdi, 
mimi olarak onların emniyet içinde bulunmalariyle alakadanz. Kom 
lanmıza gelecek tehlikeleri, bir adım sonra bize gelecek tehlikeler 

Vakıa, uzun uzun asırlardanbe
ri herkesin fikri böyledir. Atk duy
ıusunu heyecana setiren koku -
hayvanlarda yalnız ditilerden -
İnsanlarda yalnız kadınlardan çı
kar ve o kokuyu yalnız erkeWer a· 
lır. iyi koku almak da burunun bü· 
Yilldüğüne bağlı zannedildiğinden 
büyük burunlu erkekler daha çok 
iıık olur, derler. 

Zavallı kadınlar da bu söze i
nandıklarından - en güzel koku 
kendilerinin tabii kokuları olduğu -
nu unutarak gene uzun uzun asır
lardanberi türlü türlü kokular çıka
ran yağlan yahut levantalan sürü
nürler ••• Hep o yanlıt düıünce neti
cesi olarak, erkeklerin lavanta aü
rünmeleri de her yerde ayıp aayı
lır: kadın burnunun aıkla münaae· 
beti olmaymca erkek neden lavan· 
ta sürünsün? ••• 

kızlardan hemen liepainin ilk za
manlarda, hem de devamlı olarak 
nezleye tutulmalrı göaterir. Yeni 
gelin nezleaini bazdan daha sık aık 
yıkanırken üıütmeğe, yahut yatak
ta terliyerek açık kalmaia atfeder· 
ler. Halbuki yeni gelinler yıkanma
salar da, yorsanlarım açık bırak· 
mamaia dikkat etseler de sene en 
çoiu nezleye tutulur. Hem de bu 
nezle bayağı nezleye benzemez. 
Burun tıkanır, nefea güçleıir. Genç 
kadın ağzından teneffüs etmeğe 

mecbur olur, bundan dolayı göğsü -
ne de nezle gelir. Fakat bildiğiniz 
bayağı nezlenin yaptığı umumi kı
nklık olmaz. Yeni gelinlik devam 
ettikçe nezle de bir türlü geçmez ..• 

Amerikalı hekimlerden bazılan 
kadınlarda bu atk nezlesini iyice 
tetkik etmiıler ve burunun içerisin
deki kırmızı ince zarm tiıtiğini 
görmütler. 

Aziz arkadqlanm; 
Siyaset hayatında tecrübe geçirmit adamlar olarak, memleketi -

mizin ihtiyacına ve bünyesine en uygun olan halle idaresi uaulünü 
kemale getirmek idealindeyiz. Bu yolda temiz yürekle çahııyoruz. 
Bizden sonra gelecek vatandaşlara, milletimizin ıiyut hayatında 
ilerlemİf bir seviye terketmek, başlıca emelimizdir. 

Jyi bir halk idaresinin siyasi idarede ana prensiplerini; her nevi seçim
lere halkın samimi olarak İ§tirak etmesiyle, hükümetin ve Büyük Millet 
Meclisinin faaliyetinde hakiki bir milli mürakabenin şüphe götürmez 
bir tarzda bulunması ile hülasa edebiliriz. Mebus seçiminde olduğu gibi, 
Parti intihaplarında ve belediye intihaplarında, yer yer, ansızın yeni in -
tihaplar yaparak teşkilatımız üzerinde halkın muhabbet ve itimadım 
daima yoklamak ve kuvetlendinnek karanndayız. 

Büyük Millet Meclisinin faaliyeti 
~--~-----------~~----

Büyük Millet Meclisinin faaliyeti, vatandaşlara hakiki bir huzur ve -
recek surette feyizli bir tekamül halindedir. Hükümet işleri, millet ve -
killerinin ciddi bir mürakabesi altında olduğu halde bütün gayretler, 
cümhuriyet hükümetinin itibar ve muvaffakiyetini arttırmak yoluna 
müteveccihtir. Halkın seçimlere yakın alakası ve Büyük Millet Medi -
sinde millet haklannın açık mürakabesi idealleriyle nifaka ve anarşiye 
mahal vermemek z.aruretlerinin beraber yürüyebileceğine inanıyoruz. 
Büyük milletimizin arzusu ve aklıselimi, millet vekillerimizin ve parti 
teşkilatımızın yüksek meziyetleri, bize, muhtelif icaplar arasında, ahenği 
muhafaza etmek gibi çetin bir vazifeyi kolaylaştırmaktadır. 

Büyük kurultaya takdim ettiğimiz nizamname projuincle, 
Büyük Millet Mecli•inde, Cümhuriyet Halk Parti•inin bir de mÜ•· 
takil ıırupunu düfündük. Büyük kurultaydan vazife alan ve Par· 
ti Genel Bafkanının farksız baflranlıiıncla çallfacalı olan intizam 
ve inzıbat içinde, ıuurlu ve çalıfkan, bir mÜ•talıil ıırupun, İcra mev· 
kiinde olan millet vekilleri ekacriyetine ve hükümetine esu•lı bir 
yardım temin ederken büyük milletimiu ele kendi ifleri için yeni 
bir teminat hcuıırlıyacaiını ümit ediyoruz. 

Medeniyet içinde yaııyan insan· 
ların koku almak haaaası pek azal • 
mıı olduğundan, bu zamanda tabii 
aayılan hallerde aık kokusunu al
mak haaaası yalnız, yahut daha zi • 
yade erkeklerde bulunduğunu isbat 
etmek süçtür. Medeni insanlarda 
koku almak haaaaaının azalmaaında 
kapalı yerlerde yaıamanın teairi bu 
lunmakla beraber, temziliğin daha 
büyük teairi bulunduğu ıüphesizdir. 
Çünkü aık duyguaunu heyecana ge
tiren koku koltuk altmdan çıkar. 
Balolarda omuzlara kadar açık 
roplarm bundan dolayı icat edilmiı 
olduğunu kabul edemeseniz bile, 
inaanlardan daha iyi koku aldıkla· 
rında elbette ıüpheniz: olnuyan ke • 

Onlardan çok önce de amerikalı 
olmıyan hekimler, kadınlık aletleri 
tarafında bir hastalık bulunduğu 
vakit kadm burnunun çok defa nez
leye tutulduğuna ve o haatalık iyi e
dilmeyince de nezlenin geçmediğine 
dikkat etmiılerdi... Kadınlığın he
saplı günlerinde bazılarının sık sık 
burnu kanamaaı gene aynı müna
sebetin neticesidir, çünkü kadınlı
ğm o sünlerine sebep olan ve ka
dınlarda aık ateıini alevliyen aynı 
hormon, folinkülin hormonudur. 
Burunla aık duygusu arasında mü
nasebet kuran da bu hormon de-
mektir. Hep o münasebetten dolayı Parti teıkilihmız ve Halkevleri 
kadın burnunda herhangi bir has - ------------

~:·-~ ... • -- 49-

da okfandıklan zaman teldifaizliii 
ilerleterek tırnaklarını elbiaenin o
muzuna takmağa çahımaları kafi 
derecede iıbat eder ••• 

Fakat, burunda bir hastalık, ha
fif bir nezle bile, bulunduiu vakit 
kadınlarda da burunla atk araam • 
da münasebet bulunduqunu anla
mak kolay olur. Zaten, hekimler bu 
münasebeti pek eaki zamanlardan • 
beri söatenniılerdi. Hintlilerin, ta • 
rihi bile belli olmıyan, Ayurveda 
hekim kitabmda kadmlarm da, er • 
keklerin de atk zamanlarından 
tonra nezleye tutulduklannın yazı
lı olduğu rinyet edilir. Bunu he
kimliğin büyük üstadı İpokrat da 
bildiği için o da iıaret etmiıtir. On· 

Korkunç gece 

Şehir Tiyatrosunun 
3 perdelik kahkahalı komedisi 

Bu akıam lam 21 de 

Y eniıehir ULUS sinemasında 
Bu temsil için numaralı biletler 

sabahtan itibaren ıinema 
kiıesinde satılmaktadır. 

12,15 matinesinde 

Denizaltı D - 1 
14,30 - 16,30 matinelerinde 

son defa 

Yakan puseler 
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talık bulunursa o sünlerde tiddetle
nir ve o günler geçince hastalık 
kendi kendine eski haline döner. 

Bunları aöylemekle erkeklerde 
burunla aık duyguau araımda mü • 
naaebet yoktur, demek istemiyo
rum; erkeklik hormonu da aynı 
münaaebeti kurar. Nitekim çocuk • 
luk adetini fazlaca yerine setiren 
sençler de sık sık burun kanaması • 
na tutulur. Çocuk o adetten vazge -
;.e ke;ilir. ----- J.-.cli kendi· 

Yalnız, nezle cihetinden fark 
vardır. Erkek bumu daima daha 
büyücek olduğundan kırmızı ince 
zarının ıişmesinden daha az rahat· 
ıız olur. Ondan dolayı yeni güveyin 
nezlesi etinin nezleainden daha ha
fif devam eder ... Fakat burnu küçük 
erkeklerin yorgunlukla seçen gece • 
leri aabahmda aatma hastalığma 

benziyen nefea darlığına tutulduk • 
lan vardır .•• 

Görüyorsunuz ki, sayın okurum, 
hikayeniz zarif tir, aneak hekimlik· 
çe doğru değildir. Onun için hika
yeyi baıka bir yerde tekrar ederse
niz hekimi karııtınnazaanız daha i-
yi olur... G. A. 

Vilayetlerin 1939 büt~eleri 
Ağrı, Yozğat, Edirne, Burdur, Ma -

latya, Amasya, Van, Zonguldak, Rize, 
Maraş, Muğla, Kütahya, İzmir, Çan -
kırı, Çoruh, Antalya, Bilecik, Samsun, 
Çorum, Elhığ, Kastamonu, İçel, Er -
zurum, Bingöl, Kırşehir, Diyarbakır, 
Niğde, Denizli, lıparta, Gaziantep, 
Kocaeli, Tokat, Ankara, Çanakkale, 
Kırklareli, Buraa ve Eskişehir vilayet
lerinin 1939 bütçe projeleri icra vekil
leri heyetince kabul ve yüksek tasdika 
iktiran etmittir. Bu 37 vilayetin tas -
dik olunan bütçeleri Dahiliye Vekale
tince ait olduğu vilayetlere gönderil -
mittir. Geriye kalan 25 vilayetin 1939 
bütçe projelerinin 24 ü Dahiliye veka 
Jetinde müteıekkil viliyetler bütçele • 
ri tetkik komiıyonundan geçmiı ve 
vekaletçe yüksek tasdika arzedilmek 
üzere Baıvekilete verilmiştir. 

Kızılayın yardımları 

İzmir Entemısyonal 
Fuarına hazırlanınız 

20 Ağustos - 20 Eylül 

Ankara, 29 a.a. - Kızılay cemiyeti 
tarafından son on bet gün zarfında 
Kastamonunun Çukurca köyü harik -
zedelerine 300, Beypazarı Karacatar 
nahiyesi harikzedelerine 13.400, Arap 
kir seylapzedelerine bet yüz elli ki 
ceman on dokuz bin iki yilz lira para 
yardımı yapılmıı ve bundan başka has 
ta bir mektepli kıza fennt bir koraa 
birisine iki ayak olmak üzere dört mu-

=\\ allim ve fakir vatandap bet ıunt ayak 
yaptırılmııtır. 

Ziraat Vekaleti teftiş heyeti 
reisliği 

Aziz arkadaşlarım, 
Parti teşkilatımızın ve halkevlerinin, vatanın siyasi, kültürel ve içti -

mat tekamülünde verimli çalışmalannı, her suretle teşvik ve talebetmek 
istiyoruz. Nifakı ve her türlü fenalıkları önliyecek, her türlü iyilikleri ya
pacak ve öğretecek bir milli makanizmayı, partimizin faaliyetinde e • 
saslı olarak bulacağımıza kaniiz. Parti teşkilatımız, önümüzdeki devre -
de, istidatlara yol veren bir genişlikle müsbet faaliyetlerini, merkezi ida
renin daimi teftişine tabi görecektir. 

Tahakkuk eden faydah isler 
Büyuk kurultayın sayın uyeleri, 
Cümhuriyet hükürnetinin geçen kurultaydanberi memlekette tahak -

kuk ettirdiği faydalı işleri ve aziz halkrmızm resmi müesseselerden te -
minini arzu ettiği dilekleri, elinizdeki hülasalarda teferruatiyle bulacak
sınız. Güzel vatanın her sahada geni§ mikyasta imar edilmesi, yükseltil
mesi ve kuvetlendirilmesi, durmak bilmiyen bir gayretle devam etmek -
tedir. Birbiriyle maddi ve manevi irtibatı olmıyan dağınık parçalardan 
mürekkep harap bir memleket, en uzak köşeleri arasında bir aile efradı
nın irtibatı gibi sıcak bir alaka ile bağlanmış muazzam bir kitle olmak 
yolundadır. Önümi.izdeki senelerde, bu çalışmalanmızın neticelerini da
ha parlak olarak göze çarpar bir hale getireceğimize katiyen güveniyo -
ruz. 

Hükümetin icraat programının teferruatiyle, büyük kurultayı yor -
mak istemem. Fakat bir iki noktayı başlıca mesele olarak büyük kurul · 
tayın huzuruna arzetmek isterim. 

Köylümüzün seviyesini yükseltmek 
Önümüzdeki senelerde nüfusumuzun çoğunu tetkil eden köy . 

lümüzün, gerek tahsil, gerek geçim hususunda seviyesini yükselt -
meyi bqlıca hedef tutacağız. Bu hususta elde edeceğimiz netice -
lere, çok ehemiyet ve kıymet veriyoruz. 

Kati olarak inanıyoruz ki, köylümüzün tahsilini ve maişetini daha 
yüksek bir dereceye vardırdığımız gün, milletimizin her sahada kudreti, 
bugün güç tasavvur olunacak kadar yüksek ve heybetli olacaktır· 

İnsanlık ciddi bir emniyet buhranı ge(iriyor 
Aziz arkadaılarım, 
Memleketimizin müdafaa kudretine öte/enberi verdiğimiz 

ehemiyet, milletler ara•ı vcuiyetlerdeki 60n inkiıallar dolayısiyle 

bir icat daha artmııtır. Bugün in•anlılı, milletler ara•ında ciddi bir 
emniyet buhranı geçirmektedir. Birçok milletler, beklenmiyen fır
tınalara anau:ın mar~ kalmalı endiıesi içinde huz.ur•uzdurlar. 
Halin en büyük tehlikesi budur. Milletler araaındaki bu emniyeL
sizlilıı, bugünkü haliyle devam edemea. Bu hal, ya milletlerin ıuur
nız bir •urette biribirinin boiazına atılmalarına aebep olabilir, 
yahut da, nihayet aklıselim galebe ederek, milletlerin hu~r için
de müıterek bir in•anlık hayah YQfamaları için yol bulunabilir. 
Kurultayın •amimi dileğini ifade •ttiiimi bilerelı .öylüyorum ili 
biz., milletler aruında emniyetin avdet etmesini temin cdccclı s-a
reyi Hmpati ile •clômlıyacağız. 

Her 11yden mühim olan bir ana prensip 
-------~------------~-----------

Bu bahtiyar neticeye varabilmek için, her milletin baklan ve va
zifeleri olacaktır. Bunların hulus ile konuıulniuı limndır. Fakat 
her teYden mühim olan bir ana premipin, bütün milletlerin vicda -
nmda aanılmaz olarak yerleşmeıi ıerektir. O da, nüfusu çok mil -
Jetler gibi, nüfusu az milletlerin ele müstakil ve milli bir hayata 
müstahak olduklarmm samimi olarak hbw eclilmaidir. iman ce • 
miyetlerinin, büyükleri tarafından yutulmuı mukadder olduğu 
nazariyesini, hiç bir yer için kabul etmiyoruz, kabul etmiyecejiz. 
Benliğine ve ıuuruna sahip olan her milletin, dokunulmaz millta • 
kil bir devlet olarak yaşaması baldo, inMDhğm andmaz mütterek 
bir akidesi olarak te.bit olunmak lizandlr. Beynelmilel münuebet-

önlemek için iktidarımızda olan tedbirleri alacağız. 

Size memnuniyetle söyleyim ki sovyetlerle münasebetlerimiz ~ 
zamandan ziyade sıcaktır ve karşılıklı itimada müstenittir. İki memlel 
tin birbirinin emniyetine ve saadetine yakın ve ciddi bir alaka ile m; 
but olduğunu zikretmek, benim için hakiki bir zevktir. 

Fransa ile aramızdaki yakınlığı; bitmek üzere olan tek :meae 
nin, yani prensiplerinde tamamen mutabık bld.ığonız Hatay 
lesinin hallinden sonra hiç bir kuvet bozamıyacaktır. iki meml 
ve milletin menfaatlerini o lkadar müıterek görüyoruz. 

Memleketin müdalaa vasllalan 
Aziz arkadaşlar, 
Milletler arası vaziyetinin bugünkü buhranmda, memleketin mü 

faa vasıtalan, batlıca göz önünde tuttuğumuz bir mesele olduğunu a· 
lersem, bunu tabii bulursunuz. Cümhuriyet hükümeti, temiz ideal 
meriyette ve itibarda tutc..'..>ilmek için, Türkiye'nin müdafaa kuvcti 
yüksek bir derecede bulunmasının hakiki ehcmiyetini müdriktir. 

Türkiye; ıuurlu ve kuvetli varlığiyle yalruz kendini ko 
kalmıyor, insanlık ailesine ve sulh mefkuresine ciddi bir hizmet 
tiğine de kani bulunuy Bütün temennilerimize rağmen, • 
yeni bir boğazlaşma afetine uğrarsa, türk milleti; bu mücadel 
kendine dütcn medeniyet ve insaniyet vazifesini kahramanca, 
terecldüt etmeden ve hiç bir dehtetten ürkmeden hakkiyle ve 
miyle yapacaktır. Türk milleti; yüksek ideali ve hayati menf 
kendisiyle beraber olan milletlerle beraber, göz kaDUlfbrac.ak y 
kahramanlık menkibeleri yazmak için tamamiyle hazır ve kati 
rak karar vermiı bir haldedir. 

Bugün ihtilaf halinde olan milletlerin hiç birisinin yapmak h 
ve yüksek insanlık vazife ve meziyetlerini az takdir etmek hataaına d 
müyoruz. Tekrar ederim ki herkes için yer yüzünün nimetlerinden i 
fade edecek bir sulh imkanı samimi temennimizdir. 

Sevgili arkada§larım, 
Yurdu içinde masumane çalışan ve haklan için, mecbur olursa, som 

kitle gibi şahlanmıya hazır olan büyük türk milletinin mümcssillcrisi 
Temsil etmekle iftihar ettiğimiz büyük millet, insanlık ailesinin asil 
kudretli bir mesnedidir. Kahraman milletimizin varlığı, insanlık için 
çülmez bir kıymet ve bulunJMZ bir nimettir. Bu varlık; milletlerin fa 
•ız oıai91t"'1t"1'1eriyle imranca geçinmeleri için tesiri ihmal kabul 
bir teminattır. 

Arkada§larım; 
Sade vatandaşlıkta en büyük şerefi duyan cümhuriyetçiler ole 

milletimizin hizmetlerini iyi ifa etmek qkı, bütün varlığıtnıza hakim 
Partimizin aziz andı, vazife icabını en asil bir borç tanımaktır.,, 

Kurultay azaları Milli Şefimizin nutkunu uzun ve sürekli alkıı 

büyük ıevgi, tazim tezahürleriyle kartılamıılardır. 

İzmir fuarında devletler 
• 

pavıyonu 

İzmir, (Hususi) - Polonya hükü. 
meti, Fuar komitesine müracaatla, bu 
sene İzmir fuarına resmen i§tirak e
deceğini bildirmi§tir. Polonyanın 

Türkiye Ticaret Ataşesi, tehrimize 
gelmiş ve bu mevzu üzerinde beledi
ye ve fuar komitesi reisi Dr. Behçet 
Salih'le konuımuştur. 

Polonya'ya fuarda bir yer tahsis e
dilmiıtir. Burada büyük ve güzel bir 
pavyon inp edilecektir. Ata§e, bele· 
diye mühendisleri ile birlikte fuar sa
hasına giderek tahsis edilen yeri gör
müı ve beğenmiştir. 

İngiltere, İtalya, Fransa hükümet
leri de bu sene fuarımıza resmen iıti· 
rak edeceklerdir. İngiltere ve İtalya
nın geçen seneden esasen mevcut o· 
lan pavyonları, bu sene genişletilecek 
ve daha zengin bir şekle sokulacaktır. 

Fransa hükümetine ayrılan aaha, ol
dukça geniştir. ı\lakadarlar, Fransa
nın da büyük bir pavyon inta ettire
ceğini söylemektedirler. 

İtalya milli iktısat nezareti harici 
ticaret enstitüsü sergiler müdürü 
profesör Himmar Petroni Dante, i . 
talyan pavyonunda yapılacak tadilatı 
tetkik etmek ve İzmir fuarını görmek 
üzere ıehrimize gelmiı, fuarı gezmiı, 
pavyonları gönnüı ve belediye reiıi 
ile de konuımuıtur. 

Petroni Dante gerek Kültürparkı, 
gerek fuarı mükemmel bulmuı ve fu
arın, Avrupa'daki birçok emaaUerin. 
den yilkıek olduğunu, cidden çok iyi 
tertip ve tanzim edildiğini, istikbalde 
çok parlak bir ıektlde inkipf edece
ğini ıöylemittir. 

T abiiyetimize kabul olunan 
millettqlanmız 

Merzlf on, Amasya 
Erbaanın sulanma 
Erbaa (Hususi) - Nafıa Ve 

sular umum müdürü B. Sala 
Büke, mütehasaıs profesör Grun 
birlikte şehrimize gelmiı, sulama 
ri hakkında bana ıu izahatı ve 
tir: 

"Esas projeleri hazırlanmıı 

Merzifon, Amasya, Erbaa ovaları 
rinde yapılan eütdleri son bir 

daha mahallinde tetkik etmek 

buraya gelmiı bulunuyorum. Bu 
yanda bir milyon dört yüz bin l 
ihalesi yapılmıı olan Tokat Kaz 
sının inJaat faaliyetini de gözde 
çirdim. Yakın bir zamanda Er 
vaaiyle Amasya ve Merzifon ov 
nın sulanması projeleri münak 
çıkarılacaktır.,, 

Ankara Borsası 
29 May111939 Fiyatlan 

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Mil&no 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brükael 
Ati na. 
Sof ya 
Mardid 
Vareova 
Budapqte 
Blikrq 
Belarad 
Yokohama 
Stoldıalm 
Moalrova 

Açıht P Kapanq P 

5.93 
126.6650 

3.3550 
6.66 

28.5275 
6803 

50.8150 
21.5625 

1.0825 
1.56 

14.0350 
23.8450 
24.8425 

0.9050 
2.8925 

SU2 
30.S475 
23.9025 

5.93 
126.6650 

3.3550 
6.66 

21.5275 
68.03 
50.8150 
21.5625 

1.0825 
1.56 

14.0350 
23.1450 
24.1425 
09050 
2.1925 

34.U 
S0.5475 
23.9025 

ESHAM VE TAHVIU T 
1939 

B. Bekir Şasa'nın ölümü dolayııiyle 
açılan zir~ vekaleti teftiı heyeti re • 
isliğine kadrosundaki maaıı almak Ü· 
zere Pendik bakteriyolojihaneıi mü - lerimizde, bizim zihniyetimizde bwumn devletlerle mütterek si .... Ernrum 

• • " ketınistir. Sı.ı.' ....J..aıııwun..tabllY.&Jt.i.D:uullııımaaı-1c.u..._ww...WJ~...:!H~a~t~tı~ı~·~· ~I·~ __ .Jl~9~.eo~ı~9~.eo~ 

Romanya, Yugoslavya ve Bulgariı -
tan'dan hicret ve iltica suretiyle yur -
dumuza gelmit bulunan 2874 mil1etda-
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ismet lnönü Büyük Kurultaya geliyor 

5 inci Büyük Kurultay 
·tarihi vazifesine başladı 
(Başı 1 inci sayfada) 

matiğe ait localarda da Sovyet, İngi -
liz, Francaz, Afgan, İran, büyük elçi· 
leri olduğu halde bütün diğer elçiler 
ve elçilikler erkanı hazır bulunuyor -
lardı. 

Saat tam 10 da Milli Şef, değişmez 
Başkan İnönü, halkın sürekli alkışla
rı arasında Büyük Millet Meclisini 
şereflendirdiler. Meclis önünde başta 
muzika olduğu halde bir askeri kıta 
ihtiram resmi ifa etti ve muzika istik- ı 
Hi1 marşını çaldı. 

Reisicümhur İnönü refakatinde Bü 
yük Millet Meclisi Reisi Abdülhalik 
Renda ve Başvekil Dr. Refik Saydam 
olduğu halde doğruca içtima salonu -
na girmişle dir. Girişler· ütün Ku -
rultayın kordiplomatik 1 calarına ka
dar sirayet eden sürekli lkışları ile 
ve sevgi tezahüratiyle ka tlanan Mil-
11 Şef delegeler arasında yer aldıktan 
sonra genel başkan vekil Doktor Re
fik Saydam riyaset kürsüsüne gelerek 
Kurultay müzakerelerinin oıçılması i
çin Parti nizamnamesi m cıbince yok 
lama yapılacağını bildim ı ve yokla· 
ma yapılmıştır. 

Cümhurreisimiz nutkunu söylüyor 

Yoklama ve ıeçımler 

Partinin kahraman müessisi Atatürk'- ! ne), Muzaffer Akpınar (Balıkesir), 

ün, Ebedi Şefin ölmez hatırasını ta • Nihat Arkat • delege - (Zonguldak), 
ziz için Kurultayı beş dakika sükiıta fevfik Temelli (Bıtlis), İsmet Eker 
davet ettiği anda en yüksek derecesi- (Çorum), Münip Oya (Van), Fakihe 
ni buldu. Öymen (İstanbul}, Raşit Usumu - de

Bütün Kurultayın, hazırun ve kot" - lege - Çımakkal•)7 A.14 u;... R..-..<>n 

Yoklamayı takiben reis, özü Par - diplomatiğin beş dakika ayakta sü - (Mardin), Hayrullah Özbudun - de
ti Genel Sekreterine vern i ve kürsi- ktıt etmek suretiyle Ebedi Şef'e karşı lege - (Ankara), Dr. Akif Arıtan 
ye gelen Doktor Fikri 'I u er Kurul- gösterdiği bu ihtiram vakfesi esnasın (Çankırı), Ragıp Akça (Kocaeli), 
taya iki reis vekili intihap edilmesi da bütün kalbler Atatürk'ün sevgisi Tabir Tüfekçi - delege - (Tokat), 
lazımgeldiğini ve bunun içın de Bü - ile bir de.fa daha çarptı. Ziya Kayran (Maraş), Alaettin Ti -
vük Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Bu ihtiram dakikalarını müteakip ritoğlu (Kütahya), Dr. Tuğamiral H. 
Renda ve Parti Meclis Gr pu reis ve- Milli Şef ve değişmez Genel Başkan Şinasi Erel (İstanbul), Ekrem Pekel 
kili Hilmi Uran'ı namzet 1 ırak tek • nutuklarına devam etmiş ve sonuna (Yozgat). 
lif eylemiş ve bu teklif Kurultayın kadar ve bilhassa harici siyasetimize 
ittifakiyle tasvip olunmu tur. Gene temas eden noktalarında tasvip ifade
yapılan taklif üzerine Kur 1 ay katip- si olan ve sık sık tekrar eden alkışlar -
liklcrine Aydın delegesi I them Men- la karşılanmıştır. Milli Şefimizin 
deres, İstanbul delegesi dı k or Hay - nutukları baş sütunlarımızı süslemek
rullah, Niğde mebusu Cav t Ural ve tedir. 
Kütahya mebusları Sadri Ertem ve Genel Başkanın nutkundan sonra 
Vedit Uzgören ile Ankara delegesi riyaset mevkiini Kurultay Reis Ve -
Hilmi Üçok seçilmişlerdir'. kili Abdülhalik Renda işgal eylemiş· 

Muhte•em bı·r dekor ırinde.. tir. 
:!!:' :s Abdülhalik Renda Kurultayın hak-

Kurultay Riyaset Divan n n bu su
retle teşkili üzerine genel Başkan Ve 
kili Doktor Refik Saydam 

"- Söz Genel Başkamnc ır " 
diyerek riyaset kürsüsür u terkey -

lemiş ve genel başkan Mil ı Şef İnö 
nü Kurultayın "yaşa, varol esleri ve 
şiddetli alkışları arasında l süye gel 
mi§lerdi. 

Milli Şef, "Egemenlik ı 1 sundur." 

kındaki teveccühüne teşekkür etmiş 

ve Kurultayın tetkik ve tasvibine ar
zedilen meselelere ait olarak genel 
sekreterliğin tekliflerine ait tezkere 
okunarak bu tekliflerle mütenazır en
cümenlerin seçimi yapılmıştır. Kurul
tay müteakip umumi toplantısını çar
şamba günü saat 15 te yapacaktır. 

Encümenler 
dövizini taşıyan levhadan ağıya ka- Kurultayın dünkü toplantısında ya· 
dar uzanan Parti bayrağın fonunu pılan encümenler seçiminde, aşağıda· 
teşkil eylediği muhteşem b r dekor ki zatlar, şu encümenlere seçilmişler· 
ortasında bütün bir millet n kalbine d' 

. d' 'f ır. hitabeden ve ona yem ıre ı ler, va- Dil k .. . 
· · · b e encumenı zıfeler tevdı eylıyen ve < tanbaşa e-

nerji ve sevgi dolu nutku u irat bu -1 BB. Şakir Kınacı (Ankara), Tevfik 
yururken Kurultayın göste iiği he - Arslan (Kastamonu), Hüsnü Yaman 
yecanlı tezahürat cidden görülecek (Manisa), Şevki Alpagut - delege -
bir manzara arzediyordu. (Niğde), Gl. Refet Bele (İstanbul), 

Hazım Toker (Kayseri) Talat Onay 
(Giresun), Asım Bektaş - delege -

illi Şef'ir.. (Yozgat), Şevket Erdoğan (Gümüşa-
Atatürk' e minnet . 

Bu manzara bilhassa 

Nizamname ve program 
encümeni 

BB. Osman Günen - delege - (Ba· 
lıkesir), Recep Sezgin - delege • (Er
zincan), Adem Çilsal - delege - (Kay
seri), Şemsettin Günaltay (Sıvas), 
Mehmet Ali Yürüker (Samsun), İs
ma~l Mehmet Uğur (Sıvas), M. Er
dem - delege - (Bursa), Sabri Kara
çayır - delege - (Bolu), Mehmet Al
demir (İzmir), İzzet Akosman (Af
yon), Adnan Menderes (Aydın), Ha
cim Çarıklı (Balıkesir), Ziya Üçün· 
cü - delege - (Çorum), Lütfi Berk
men - delege - (Konya), Saip Kumcu 
·delege- (Afyon). 

Hesap encümeni 
BB. Naili Kücüka - Delege • 

(Denizli), Gl. Aşir Atlı ·delege -
(Bursa), Şeref Uluğ (Urfa), Cemal 
Kovalı (Tokat), Ahmet Faik Abası· 
yanık - delege - (Kocaeli), Osman Cu
di Gürsoy - delege - (Samsun), İbra -
bim Kemal Baybura - delege - (İstan
bul), Mahmut Esat Bozkurt (İzmir), 
Ali Zırh (Rize), Hüseyin Tokuç - de· 
lege - (Tekirdağ), Hayrullah Ürkün 
- delege - (Kayseri), Ahmet Hilmi 
Kalaç - delege - (Kayseri), Ömer 
Küntay (Kars), Dr. Muhtar Berker 
(İçel), Halil Benli • delege - (Kü
tahya). 

lımet lnönü ve vekillerimiz Büyük Millet Meclisi önünde 

Kurultay azaları Milli Şefimizin nutkunu alkışlıyor 

Atatürk' ün 
kabrini 
ziyaret 

(Başı I inci sayfada) 

Kurultay Encümenlerinde 
~~~-----........ --......... ~~~--........ --......... ~~~--........ ------

Nizamname üzerindeki 
tetkik dün bitirildi 

Dilekler Encümeninde muhtelif yerleri 
alôkador eden dilekler tetkik olundu 

zimlerirtıizin ulaştırılmasını arz ve Ankara, .~9 a.a. -.- ~ümhuriyet Halk Partisi Be~inci Büyük Ku· 
teklif eyleriz. 1 ~ltarı encu~enl~rı dun saat 14 de Büyük Millet Meclisinde ken
Bu teklif üzerine Başvekil ve Parti dılerme tahsıs edılen yerlerde toplanarak tevdi edilmiş olan mev-

Genel Başkan Vekili doktor Refik zular üzerinde tetkiklerine başlamışlardır. 
Saydam riyasetinde teşekkül eden he- ' Dilek encümeninde: rın işaretlenmesine ait dilek tasvip o-
yet yarın saat 10 da Ebedi Şef'in Et - Dil~k encümeni ilk toplantısına lundu. 
nografya müzesindeki muvakkat kab- başlarken başkanlığa İsmet Eker (Ço- Dahiliye V ekô.letine ait dilekler 
rini ziyaret edecektir. rum) u, mazbata, muharrirliğine Ali Dahiliye Vekaletine ait dilekler Ü• 

Tazim heyeti azaları şunlardır: Rıza Erten ve katipliğine de Adnan zerinde izahat veren Dahiliye Vekili 
C. H. P. Ge~el. Sı:kreteri Erzurum 

1 

Menderes'i seçmiştir. Faik Öztrak, belediye memurlarının 
mebusu Dr. Fıkrı Tuzer, C. H. P. l .. .., .. l .. .. d h k 

1
. tekaüt haklarının tanınabilmesi için 

Grupu Başkan Vekili Seyhan mebusu • no~u nu~ nonun ~ ey. e ı tetkikatta bulunulduğunu bu husus-
Hilmi Uran, Sıvas mebusu Hikmet I- Encumen ılk olarak dıleklerın ba · ta, sigorta esasının düşünüldüg-ünü, 

· şında gelmekt 1 ! ·· ·· d şık, Trabzon mebusu Faık Ahmet Ba- . . .ev .0 an nonu. .mey an tekaüt olacak memurlata ve ailelerine 
rutçu, Bursa mebusu Dr. Sadi Konuk, har~_ının geçtıgı yerde Mıllı .. Ş.~! .~e toptan bir para verilmeyip sigorta e
Mardin mebusu Edip Ergin, Ankara ~eg~şmez. ~aşka.n. İsme.t İnonu nu~ sasına göre aylık suretiyle bir tediye 
delegesi Rifat Börekçi, Antalya de • ı ey ell~r~nın .~ıkılmesı hakkındakı çaresi arandığını bildirmiştir. Dahili
legesi Kazım Azamet, Aydın delegesi ~men~~l ıle ~uzakereye ba.şlamış. ve ye Vekili, fakir belediyelere 15 sene 
Etem Menderes, Çankırı delegesi h.~~~e a .et must~şa~ı .~ahbı Demırel vade ile ve az bir faizle belediyeler 

Mustafa Akman. Erzu
rum d 

1 
· .u umetın prensıp ıtı ariyle bu tek- bankasınca tediyatta bulunulması ka -

e egesı hfe taraftar b 1 d v b'ld. · 
S d · G · b"' ·k H delegesi u un ugun~ ı ırmış rarını aldığını, evlenme harrlarının 

a retın özıi uyu • atay ve esasen bu hususta tetkıkatın da ya- 26! k · d' ·ı · · · )1 l' 
Abdurrahman Mursal, İrel delegesi 1 k b 1 _ . • . 1 uruşa ın ın mesı ıçın mec ıse 

)1 pı ma ta u undugunu ılave eylemış- b' k A • • • • • Mitat Toro~lu, Konya delegesi Nuri tir ır anun layıhası tevdı eyledığını, 
B-aK albaşı, Kütahya delegesi sadık .... • _ eRıe taksim•tı mUlkt~lt:l yan11~11gın du· 
Ö 

. . . .. .. _....,._,_. "''c. "u r zeıtııecegını, memu;A<..uu ...... .Y'-•U•u ... 
lgen, Manısa delegesı Yasını Our, • . . . . . . 

S
. h d ı · S ı· o d ı~ t t Bundan sonra tetkikine gerilen ve Jandarma daırelerının yapılmaa.ı ıçın 
ey an e egesı e ım r u u, s an- )1 b.. · k ld ğ b 

b 1 d l 
· N · Al" M ı İ · Evkaf Umum Müdürlüg-ünü alakadar utçeye tahsısat onu u unu ve u 

u e egesı acı ı ora ı, zmır ah · ·ı k 1 l d · Af'f İ eden dilekler üzerinde Evkaf Umum t sısat ı e no aan arın tamam anaca-
elegesı ı nan. Müdürü Fahrettin, eldeki tahsisatla ğını işaret eden Vekil, köylerde sal-

birçok cami ve eski eserlerin tamir e- manın sebep o1duğu haksızlık ve yol
W'lil& O &lJ&P1llJ ııırs dJllRlJliBJiS • • dildiğine dair izahat vermiştir. Emek suzluğun önüne geçileceğini bilhassa 

ti general Refet Bele, Süleymaniye ve kaydederek demiştir ki: · ı" .................................................. ı 

1 Hatay'm 1 

1 dile~leri 1 
ı • 
iKurultay Başkanlıgınoi 
1 . 

l
. A kveri len tac~rihr . ı 

n ara, 29 a.a. - um urıyet 1 
Halk Partisi Beşinci Büyük Ku· 
rultayındaki Hatay delegeleri 
tarafından Kurultay Başkanlığı- • 

f na aşağıdaki takrir verilmiştir: ! 

1 
Hatay'da C. H. Partisi teşkila

tı yeni vücuda getirilmiş ve bu 
defa ancak teşkilat kongreleri 

I
• yapılarak dilek kongreleri yapı

lamamıştır. Mamafih yurdda 
partili arkadaşlarla temasları
mızdan hasıl eylediğimiz intiba
lar ve Hatay İlyönkurulu tara • 1 fından bize verilen direktiflerle 

l Hatay namına aşağıda arzedece-1 ğimiz muhtasar dileklerin dahi 
t müzakereye konulmasını arz ve 
i istirham eyleriz: 
J ı. - Hatay'da büyük sıtma yuva-

1 
Jarı teşkil eden Amik batak- i 
lığının kısa bir zamanda ku- 1 
rutulması. i 

f 2. - Hatay'da en kısa bir zaman- f 
i da sıtma ve trahom mücade· i 
i lesi teşkilatının vücuda ge- i 
1 tirilmesi. i 

i
f J. - Eti tür ki eri arasında türkçe i 

dilinin kısa bir zamanda ya- j 
yılması için Maarif ve Par- ı 

i ti cephelerinden acil hare -
ketler ve faaliyetlere geçil-
mesi. • ! 4. - Antakya' da bir memleket • 
hastanesi yapılması. li 

5. - Demiryolunun Antakya'ya 
kadar uzatılması. 

6. - Ziraat Bankası ile diğer ti- J 
f caret bankalarının kurul

ması. 

7. - Hatay ile Türkiye arasında
ki iktısad1 mübadeledeki ka
yıtların derhal kaldırılması. 

8. - lskenderun limanının vücu
da getirilmesi. 

Bayazıt camilerınde yapılan tami - "- Bu adaletsizliğin önüne geç
rat esnasında bazı hatalara işaret et • mek için baş vurulan çareleri kimse
miş ve Süleymaniye camiindeki di _ den saklamıyacağız. Dünyada hiç bir 
reklerden birinin tamiri sırasında fert yoktur ki, kudreti maliyesinin 
mermer direk yerine granit direk kon dununda ya~asın. Vekalet sıkı tedbir
muş ve Bayazıt camiindeki pencere· lerle köylerin kalkınacağı kanaatinde 
!erdeki tamiratta horasan yerine be. değildir. Şiddetli emirler verilmiş, 
ton kullanılmış olduğuna nazarı dik- köylüden kendi mecburi hizmetlerine 
kati celbederek bunların tashihini is- lazım olanlardan başka salma alınma-
temiştir. ması bildirilmiştir. 

Encümen bu talebi tasvip eylemiş Köylüler kendi hakiki ihtiyaçları-
ve Evkaf Umum Müdürü tetkikat yap nı tatminden sonra kalkınma çarele -
tırarak hatayı tashih ettireceğini bil· rini arıyacaklardır. 
dirmiştir. Evkafın Balıkesir vilaye _ Köyü bilmiyenlerin köylüyü kaldı
tinden yılda 300 bin lira irat temin racağız diye yaptığı şeyler, köylüleri 
eylediği halde bu vilayete üç yüz ku- mutazarrır etmiştir. Vekalet bu gibi 
ruş sarfetmemekte bulunduğuna dair halleri şiddetle menetmiştir. Hükü· 
ileri sürülmüş bir mütaleaya karşı da metin meclise tevdi etmiş olduğu bir 
Evkaf Umum Müdürü, Baltkesir'in kanun layihası ile, mecburi hizmetler 
imar planı henüz yapılmadığından bu için köylüye tahmil edilecek vergile -
rada herhangi bir imar işine girişile- rin, köy heyeti idarelerinin takdir et-
mediğini işaret eylemiştir. melerini istemektedir. ,, 

Beden terbiyesine ait dilekler 
Beden terbiyesi Umum Müdürlüğü 

ile alakadar dileklerin tetkikine Bey
koz, Fatih ve Üsküdar semtlerinde 
birer saha veya stadyom yaptırılma
sı hakkındaki temenniye karşı Umum 
Direktör General Cemil Tahir Taner, 
Üsküdar ve Fatih mıntakaları saha
ları için tedbir alındığını, Beykoz, 
Anado)uhisar, Büyükdere sahalarının 
daha sonraya bırakıldığını üç senelik 
tahsisatın Beyoğlundaki sah~ya sar
fedileceğini söylemiştir. 

Adliyeye ait dilekler 
Adliyeye ait dilekler arasında bu • 

lunan ve mahkemesiz bulunan kazala
ra mahkemeler açılmasına dair dilek 
etrafında izahat veren Adliye Vekili 
.Fethi Okyar, Adliye Vekaletinin bu 
eksiği tamamlamak azminde bulundu
ğunu ve Iazımgelen tetkikatın yapıl
makta olduğunu bildirmiştir. 

Boşanma davalarının kolaylaştı

rılması hakkındaki dilek üzerinde 
geçen müzakerelerde söz alan delege
ler, ayrılık kararlarının dayandığı hü
kümlerin mükemmeliyetinden bahsey
lemişlerdir. Aynı kanaati izhar eden 
Adliye Vekili Fethi Okyar, boşanma
yı kolaylaştırmanın içtimai nizam ba
kımından büyük mahzurl rına nazarı
dikkati celbetti. 

Milli Müdafaa Vekaletini alakadar 
eden dileklerden memnu mıntakala-

Nizamname ve program 
encümeninde · 

Encümen öğleden önce kurultay 
toplantısı akabinde içtima ederek re· 
isliğine Sıvas mebusu Şemsettin Gün
altay'ı, raportörlüğüne Samsun mebu
su Mehmet Ali Yürüker'i, katipliğine 
de Aydın mebusu Adnan Menderes'i 
intihap eylemiş ve öğleden sonra Par
ti Gene] Sekreteri ve Erzurum mebu
su Dr. Fikri Tuzer'in huzuru ile yap
tığı toplantıda nizamname ve progr;ı.m 
tadilatının müzakeresine başlamıştır. 

İçtimada evela Parti Genel Sekre
teri Doktor Fikri Tuzer eski nizam -
name ve program üzerinde yapılan ta
dilata ve yeni projelere dair etraflı 
bir surette izahat vererek encümeni 
tenvir etmiş ve bu izahatı kafi görül· 
müştiır . 

Nizamnamenin tetkiki ile işe baş
hyan encümen, yalnı.l değişen mad· 
delerin değil, yeni baştan bütün mad
delerin tetkik ve müzakeresine karar 
vermiş ve akşam geç vakit, saat 20 de 
nizamname üzerindeki tetkikatını bi· 
tirmiştir. Encümen, kendisine tevdl 
edilen ve evelce matbuatta hülasa o
larak neşredilen yeni proje esasları ü
zerinde çok mühim bir değişiklik 

yapmamıştır. 

Nizamname ve progı am encümeni 
yarın saat 10 da toplanaıak program 
projesi üzerinde müzakerelerine baş
lıyacaktır. 
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Milli Şel ismet lnönü kabine azalariyle beraber 

8Qfvehilimi:r. Relik Saydam riyaset mevkiinde ve doktor Talat yoklama yapıyor 
C. H. P. Genel Sekreteri doktor 

Fikri Tuzer 

J.,,.et lnönii oe Velıillerimü müakereleri takip eJi~rlar 
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konuşuyor 

Milli Şel lnönü Kurultay müzakerelerini takip ediyor 

Kurultay riyasetine intihap edilen Abdülhalik Renda 

Kurultay a.zcuı Deiifmez Genel Baıkan, Cümhurreiaim~ 
lnönü'nü dinliyor 
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Büyük Millet Meclisinde 

Ziraat ve Milli Müdafaa 
bütçeleri kabul edildi 
Ziraat Vekili,miz mühim bir 
nutukla suallere cevap verdi 

1 
Kamutay, dün B. Refet Canıtez'in reisliğinde toplanmıştır. E

vela, muhtelif devlet daireleri bütçelerinde 72 küsur bin; inhisar
lar Umum Müdürlüğü bütçesinde 30.000· Orman Umum Müdür
lüğünde 6.000 lira münakale yapılması v~ Devlet Demiryol1arrna 
160.000 lira munzam tahsisat verilmesi hakkındaki kanun proje
leri kabul edildikten sonra Ziraat Vekaletinin 1939 mali yılı büt
çesinin müzakeresine geçilmiştir. 

Evela sözü B. Adnan Menderes 
(Aydın) almış, Ziraat Vekaleti büt -
çesindeki fazlalık üzerinde şükranla 
durduktan sonra, bugünkü yekfın o -
lan yedi küsur milyon lirayı da az 
bulmuş; bu yedi milyon lira ile kal -
kınmanın değil, mevcut tesislerin bi
le güç idare edileceğini söylemiş, bu 
işin yalnız para işi değil, aynı zaman
da bir program ve plan meselesi oldu
ğunu anlatmıştır. Hatip, makineli zi
raatin teşvikini istemi~. büyük mas -
rafları istilzam ettiren tedbirler ye
rine seri halinde ufak tedbirlerin vak 
tinde alınmasını talep etmiştir. 

Cavit Ural (Niğde) daima yükse -
len umumi bütçemiz içinde ziraate 
ayrılan 7 milyonu çok az bulmuş, bu
güne kadar ziraatimiz için pek çok 
şeyler yapılmış olmasına rağmen mo
dern ziraatin birçok ihtiyaçlara da -
yandığını anlatmıştır. Milli kudret 
ve güvenimizin yegane mesnedi olan 
köylünün kalkınması için gelecek se
ne daha bol tahsisat istemiştir. 

Senelerdenberi takip edilen politi
kada vuzuh ve istikrar görmediğini 
söyliyen hatip, köylünün kıymetlen
dirilmesi, teşkilatlandırılması, emeği
nin değerlendirilmesi gibi r mühim 
ve esaslı mevzu üzerinde d u rıuş, mi
saller vermiş ve bu üç nokt a topla
dığı fikirlerinin tatbikine a t mütale
alarını söylemiştir. 

B. Sami Erkman (Tunceli ) Suni 
gübre meselesi üzerinde dt rrauş, bir 
senede dünyada istihlak miktarı kırk 
milyon ton olan suni gübrel en bizim 
hissemize düşenin ancak 60 ton ol -
duğuna işaret etmiş, bunun a kalite
sinin malUm olmadığını söy emiştir. 

Maliyet meselelerine ten eden 
hatip, k&t-lünün topraktan bir sürü 
şeyler istemesine mukabil ona hiç bir 
şey vermediğini anlatmış, s , müca -
dele, teşkilat ve program mc:seleleri -
ne temas etmiştir. 

B. Fikret Atlı (Giresun) v~la çe
şitli ziraat mevzuları üzerir de dur· 
muş, bu arada misal olarak Gırcsunda 
fındık meselesine temas etr:ıi , eğer 
bu fındık satılmazsa, yüz ell >in ki
§ilik bir vatandaş kütlesinin fena va
ziyete düşeceğini anlatmış, ar zira
ati istemiştir. Hatip bu arada u mu
hitte mısır ekmeğinin yayılmas nı is
temiş, Ziraat Bankasının yül ek fi -
yatlarla satış yaptığına işare t etmiş
tir. 

Ziraat kalkınmasının ilk a tının 
köylüyü toprak sahibi etmek o duğu 
noktasına bilhassa ehemiyet ve en B. 
Fikret Atlı: "- Bugün köyli n ın e · 
linde toprak yoktur ki ; pullu hay -
van, makine ve vasıt<'.!yı aram y baş· 
vuruyoruz. Topraksızlı!. hall lme · 
dikçe ziraat davasına başla naz.,, 
demiştir. 

Köy kalkınmasının yalnız Ziraat 
Vekaleti kalkınması demek ol dığı
nı misallerle anlatan hatip, koy i.ımü
zün bugün içinde bulunduğu ha} :tt 
§artlarını izah ederek evela S hat v~ 
içtimai yardım mevzularının 1' o e so
kulmasını talep etmiş, me eketi 
muhtelif ziraat mıntakalarına ayıra -
rak her mıntakanın kendi hm iyeti
ne göre programla ve planla ha ırlan
masını istemiştir. 

de muayyen veçheler vermek zarure
tini misallerle izah etmiştir. 

B . .. Yahya Sezai Uzay (Eskişehir) 
bu butçe rakamları üzerinde bir tah
lil yapmış, yedi milyona baliğ olan 
bütçenin 3.615.000 lirasının köylülere 
ayrılmış o. Jugunu, fakat bunun da 
kafi bulunmadığını söylemiş; vekale
tin ziraat ve baytar müdürlükleri 
kadrosuna katipler yerine bu işlerden 
anlar memurlar koymasını istemiş, 

köylülere uzun vadelerle demir pul -
luk verilmesini talep etmiş ve atla zi
raatin, selektörün temin ettiği fayda
ları izah etmiştir. Toprak meselesi ü
zerinde duran hatip, ucuz ve kolay 
suni gübre tevzii suretiyle randıma -
nın arttırılacağını anlatmıştır. 

General Ahmet Yazgan (Urfa) kal
kınmanın bir teşkilat işi .olduğunu 
söylemiş, köylüye iyi toprak verilme
si lüzumu üzerinde durmuş, Merinos, 
su, tohum meselelerine temas etmiş -
tir. 

Bundan sonra reis, celseyi on beş 
dakika için tatil etmiştir. 

İkinci celse 
İkinci celse açıldığı zaman sözü e

velii Rasih Kaplan aldı. Milli Şef'in 

Kurultayı açış nutkunda söyledikle -
ri "Köylüyü kuvetlendirmek ve refa
ha erdirmek,. cümlesi üzerinde dura -
rak bu işin ilk başlangıcının toprak 
meselesi olduğupu izah etti. Köye ait 
rakamlar ve nispetler veren hatip, 
bütün davanın köye girmek olduğu
na, halbuki bugünkü teşkilatımızın 
köyde bulunmadığını anlattı. 

Et meselesi üzerinde duran B. Ra -
sih Kaplan, hususi idarelerin bu i!}ler 
için her sene yüz binlerce lira harca
dığını anlattı, bu işlerden azami ran
dıman almak için köylerde küçük ha
ralar kurmak Iazımgeldiğini söyledi. 

Tetkik raporu meselesinin bir dert 
halinde olduğunu söyliyen hatip, "ya
bancılardan rapor almak kadar tehli -
keli bir şey yoktur., dedi. 

İsmail Kemal Alpsar (Çorum) dö • 
viz getirecek mahsullere çok ehemi -
yet verilmesi mütaleasında bulundu. 
Bu arada pamuğa işaret ederek Çan
kırı - Kızılırmak cihetinden Osman
cığa kadar uzanan geniş ve mahsul -
dar bir mıntakanın pamuk mıntakası 
olmasını istedi, ziraatin su meselesi 
olduğunu söyliyerek bu mevzu üze
rinde durdu. 

Hatiplerden sonra Ziraat Vekilimiz 
B. Muhlis Erkmen söz aldı ve sual -
lerle temennilere uzun boylu cevap 
verdi. Memleketin en büyük davala -
rına temas ~den ve alınan tedbirlerle 
alınacakları izah eden lıu mühim ko
nuşmayı yarınki sayımızda verece -
ğiz. Vekilin izahlarından sonra Ziraat 
bütçesi kabul edildi. 

Milli Müdafaa bütçe•i 
Ziraat bütçesinin kabulünden sonra 

Milli Müdafaa bütçesinin müzakere
sine başlandı. Heyeti umumiye üze -
rinde söz istiyen olmadığından fasıl
ı • .ra geçildi ve kabul edildi. Ve ordu
muza selam takriri de alkışlarla ve 
ittifakla kalıul edildi. 

Karrıutay bugün saat 14 de toplana
rak yeni bütçemizin varidat fasılla · 
rını müzakere edecektir. 

Kültür müfettiıleri arasında 
tayin ve terfiler 

Ünçüncü umumi müfettişlik kültür 
müşavirliğine 70 lira asli maaş ile BB. 

ULUS 

Burhan Felek neticeleri bildiriyor ve madalyalar veriliyor 

Türkiye Güreş Birincilikleri 

Müsabakaların neticesi 
dün aksam alındı 

• .:> 

Bütün birincilikleri milli güreı~Pler aldı 
Üç gündenberi devam etmekte o-ı--

lan ~939 Türkiye greko - romen bi-1 T • 
rincilikleri dün öğleden sonra saat 1 en ıs 
18 de neticelendi. 

teıvik 

müsabakalar1 

/ 30 - 5. 1939 

Beş kat elbise, 
iki çift ayakkabı 

Spikerimiz Bn. Emel başından 
geçen garip hırsızlığı anlatıyor 

Bayan Emel'i elbette tanıyacaksı- beş kat elbi;e çalmıştım. İki çift de a
nız. Ankara radyomuzun spikeri ba - yakkabı. .. 
yan Emel'den bahsediyorum, tanıma- Evde dikkatlice tetkikten sonra gör-
manız mümkün mü? dük ki çalınan elbise yedi kat değil, 

İşte o bayan Emel'e, hep birlikte bir hakikaten beş kattır. Şahap doğru söy
kere "geçmiş olsun!" diyelim; ondan lüyor .. Şahap hikayeyi büyük bir sa
sonra da ben size bu "geçmiş olsun!"- dakatle anlattı. Hangi pencereden na
un sebebini anlatayım : sıl girdiğini, dolabı nasıl bulduğunu, 

Bir kaç gün evel akşam üzeri gaze- neler aradığını, ve nereden çıktığını 
tenin telefonu çaldı: ı evin adamı imiş gibi tafsilatiyle ve ek-

- Bufurun efendim. siksiz olarak nakletti. 
- Efendim, ben Emel.. Kiminle mü- Ertesi sabah oldu. Biz polisten va -

şerref oluyorum?. ziyeti takip ediyoruz. Dediler ki: 
- Estağfirullah ... Ben. . . . . . - Şahap hadiseyi inkar ediyor. "Be-
- Sizinle bir kaç dakika konuşmak nim böyle bir hırsızlıktan haberim 

istiyordum; vaktiniz müsait mi aca - yok" deyip başka bir şey demiyor. 
ba? Akşamki itirafları kendisine hatır • 

- Elbette .. Hemen buyurun.. !atıldığı zaman da: 
Radyonun başında oturuyor gibi - - Ne yapayım beni korkuttunuz, 

yim. Her akşam çeşitli dillerden aben- ben de yalan söylemiye mecbur oldum. 
gini dinlediğim, dinlediğimiz bir ses O sizin "it" 1f" dedikleriniz tamamen 
şimdi garip bir zabıta vakasının hika- uydurmadır. Doğrusu şu: benim böyle 
yesine başlamıştır. bir hırsızlıktan zerre kadar haberim 

Bize, Ankara polisine, onun ağzın - yoktur. 
dan teşekkür etmek ihtiyacım duyu - Bu sabıkalıları yüzlerinden çok, 
ran bu hikayeyi gene onun diliyle size ruhlarından tanıyan Suat bu inkarlara 
naklediyorum: ehemiyet vermedi. Fakat bu sefer de 

Müsabakalara sabah dokuzda baş -
lanıldı ve neticeye kadar fasılasız de
vam edildi. Yalnız sağnak halinde dü
şen yağmur sırasında güreşler yarım 

saat kadar yapılamadı. 
Tenis federasyonunun tertip etmiş - Biz Yenişehir'de Maarif cemiye- Şahap başka bir iddiaya girişti: 

olduğu Ankara tenis teşvik müsaba .- ti kolejinin bulunduğu sokakta oturu- - Bana çok benzi yen biri vardır, sa
kaları pazar günü oldukça kalabalık yoruz. Perşembe günü, saat 19 da ev - bıkalıdır. Adına yozgatlı İbrahim der
ve meraklı bir seyirci kütlesi önünde dek çıktık, odanın penceresini açık ler. Dolmakalem çalmakla maruftur. 

Geçen senelere nazaran büyük bir 
inkişaf gösteren ve intizam içinde ba
şarıİan bu müsabakaların tek~ik neti
celeri şudur 

56 kiloda: 

yapılmıştır. Müsabakalar sonunda fe- bırakmışız. Beni ona benzetmiş olacaksınız. 
derasyon reis vekili tarafından birin- Hırsızlık, anlaşıldığına göre biz çık- İbrahim'in resmine ba~ıyorlar. Ha -
cilik alanlara ve finale kalanlara ku- tıktan bir kaç dakika sonra olmuş. kikaten benziyor. O da sarışın, mavi 
pa ve madalyalar verilmiştir. Pencereden rahat rahat odaya giril - gözlü .. Onun da elmacık kemikleri çı -

Birinci: Hüseyin Küçük (milli ta- Müsabakaların neticeleri şudur: miş. Gardroptaki erkek elbiseleri, ü - kık .. Fakat İbrahim'in aranışı esnasın· 
kım), ikinci: Şefik Kandemir (İz- Tek erkekler: tüleri bozulmadan koltuklanmış ve bu da evden çalınan elbiselerden bir katı 
mir), üçüncü: Halil Kantar (Bursa). Beş set üzerine olan bu müsabaka- sefer kapıdan çıkılmış. bir kahvecide görülüyor. Kahveci sa -

Saat tam 19.30 da kuzenim eve ge - tın aldığını söylüyor ve satanın da Şa
da Orhan ile Oberle karşılaşmıştır. 61 kiloda: 

Birinci: Kenan Olcay (mill1 ta
kım), ikinci: Niyazi Yıldız (Kocae
li), üçüncü: Rikabi Alaltın (Samsun). 

66 kiloda: 
Birinci: Yaşar Doğu (milli ta

kım), ikinci: İzzet Kılıç (İstanbul), 
Üçüncü: Bekir Yolcu (İzmir). 

72 kiloda: 
Birinci: Celal Atik (milli takım). 

ikinci: Faik Göken (İstanbul), ü
çüncü: İhsan Yılmaz ((Çorum). 

79 kiloda: 
Birinci: Adnan Yurdaer (milli ta

kım), ikinci: Vahit Çeyişakar (An
kara), uçuncü: Hüseyin Pehlivan 
(Eskişehir). 

81 kiloda: 
Birinci: Mustafa Çakmak (milli 

takım), ikinci: Mehmet Ali Demirka
ya (Çoru~). üçüncü: Aziz Kipe (An
kara). 

Ağırda: 
Birinci: Mehmet Çoban (milli ta

kım), ikinci Ahmet Yener (İstanbul), 
üçüncü: Hasan Hüseyin Yener (Ço • 
rum). 

Takım halinde: 
Güreşler neticesinde takım tasnifi 

yapılmış ve (milli takım güreşçileri 

hariç) İstanbul takımı birinci, Çorum 
takımı ikinci, aynı puvanı kazanan 
Ankara ve İzmir takımları üçüncü ol
muşlardır. 

En teknik gürefçi: 

Müsabakaları baştan sonuna kadar 
dikkatle takip eden hakem ve jüri he
yeti neticede milli takımdan Hüseyin 
Küçük'ü en teknik güreşçi olarak ka
bul etmiştir. 

Yaşının ilerlemiş bulunmasına rağ-
lirken kapıdan birini çıkarken gör - hap olduğunu anlatmakta gecikmiyor. 
müş. Koltuğunda askılarının üstünde Şahap bu sefer yakayı kurtaramıya-

men basımlarına karşı çok muvaffa · ı bir kaç kat erkek elbisesi.. Kocamın e - cak surette sıkışmıştır. Evine gidili -
kiyetli oyunlar çıkaran Oberle Or- biseleri.. yor ve beş kat elbise ile iki çift ayak-
han'ın karşısında fazla mukavemet e- Ü k · - Eh zahir.. tücüye, yahut le ecı- kabı, tavan arasından çıkarılıyor." 
dememiştir. Orhan dünkü ve bundan ye götürüyorlardır. Diye düşünmüş ve Bayan Emel, kendisini bala bu do • 
evelki oyunlariyle Türkiye'de birinci ehemiyet vermemiş. lambaçlı hırsızlık hikayesinin tesirin-
sınıf bir oyuncu olduğunu ispat et - Derken biz de geliyoruz. Oda ka • den kurtaramamıştı. "Çok garip şey'~ 
miştir. İlerde yapılacak turnovaalrda rışmış, gardrop açılmış, çamaşırların der gibi tavırlariyle bize Şabab'ın 
bu defa müsabakalara iştirak etmiyen içinde hoyrat bir el dolaşmış ve bir meslek karakterini tahlile çalışıyor-
Mehmet Karakaş ve Didel ile yapaca- şeyler aramış. du: 
ğı müsabakaların şimdiden heyecanı Divanın üstünde kalın kıjlık palto. _ Para almamı§, dedi, meselS. benim 
nı duyuyoruz. ve bir kat smokin, ihmalkar bir tarafa Londra'dan gelirken yolda çantamda 

Teknik netice: Orhan 6/ 1, 6/ 0, 6/1 atılmış. biriken yabancı paralar vardı, onlara 
Oberleye galip. Başımıza geleni anlamakta güçlük dokunmamış. Fakat asıl sahici paralar 
Çift erkekler: çekmiyoruz. Eve hırsız girmiş. Acele bir kilitli gö%deydi, onu da açamadı 

Günün ikinci müsabakası çift er - bir hesapla yedi kat elbise ve 2 çift a- anlaşılan ... 
kekler arasında ve gene beş set üzeri- yakkabının aşırıldığını anlıyoruz. Pal- Sonra çok samimi bir sesle ilave et-
ne yapılmıştır. Alaettin - Derviş çif- to ile smokin bu akşam karanlığı ge - ti; 
tiyyle, Ridel - Ahmet arasında beş zintisinden mahr'um kalmışlar. Palto - Eğer yazacaksanız çok rica ede
set ve çok uzun süren bu müsabaka ağır ve palto mevsimi geçti; smokini- rim şu noktayı ilave edin: emniyet 
hakikaten çok zevkli ve heyecanlı ol- se herkesin işine yarıyacak bir meta müdürü B. Şinasi'nin yakın aliikasını 
muştur. Ankara tenis severleri çok - değil.. Onların bırakılmış olmasını bir minnetle kaydetmek vazifemdir. Çan
tanberi şahit olamadıkları güzel bir kazanç saymadık değil; fakat öteki - kaya polis merkezi de bu işte bize oka
müsabakayı doya doya seyretmişler - ler? .. Onlar yok. dar büyük yardım etti ki unutamayız: 
dir. Uzun bir çekişmeden sonra Ala- Hadiseyi derhal Çankaya merkezine Merkez amiri Sakib'e, komiser tıyas'a, 
ettin - Derviş çifti 6/ 3 - 4/ 6 - 6/ 4 - haber verdim. Hırsızlığın şeklini, gi - Bahri'ye ve bilhassa memur Suad'a te-
5/ 7 - 10/ 8 Ridel - Ahmet çiftine galip riş ve çıkış kapılarını anlattım. İsmi • şekkür borcumuzdur. Ankara polisini 
gelmişlerdir. nin Suat olduğunu sonradan öğrendi - ben bu hadise münasebetiyle bir kere 
Tek Bayanlar: ğim bir memur hükmünü vermekte daha tanıdım. 
Bu müsabakada Bayan Julide Parkan . gecikmedi: Bayan Emel'e ayrılmadan evci sor· 
ile Bayan Oberle karşılaşmışlardır. - Bunu yapan Şahap olsa gerek... duk: 
Güzel ve zevkli bir maçtan sonra Ba • Benim, kuzenimin, kocamın ifadele- - Elbiselerle ayakkabılar nerede 
yan Julide bir set verdikten sonra iki rimizi aldılar, memur Suat Şahab'ı şimdi? 
set alarak tek bayanlar şampiyonu ol- buldu. Sorguya çekilen Şahap suçunu - Hepsini yerli yerine koyduk. Bir 
muştur. Mamafi stili ve kabiliyeti itiraf etti; fakat itiraf bir iki noktada kısmının ütüsü bile bozulmamı§tı. 
çok mtisait olmasına rağmen İstanbul bizim iddiamızı tutmadı: Hem şöyle böyle dört beş yüz liralık 
tenisçilerine yetişebilmesi için Bayan - Ben, dedi, yedi kat değil, yalnız bir işti bu ... 
Julidenin muntazam ve çok çalışması 
lazımdır. 

Muhtelit: 
Bu müsabakada finale kalan Bayan 

Türkan - Orhan çifti ile Bayan Juli
de - Aalettin çifti karşılaşmışlardır. 

Tenise yeni başlamış bulunan Bayan 
Türkan müsabakalara da ilk defa ola-

..... 

rak iştirak etmektedir. Kendisinden 
Güreşler bittikten sonra jüri heye- bundan fazlası beklenemezdi. Antren

ti azaları B. Mazhar Kazancı ve B. 
manlarına devam ederse kısa bir za -

Burhan Felek kazananların madalya 
manda iyi bir oyuncu olacağı muhak

ve kupalarını dağıtmışlar ve muvaf-
kaktır. Bayan Julide - Alaettin çifti 

fakiyetlerinden dolayı sporcularımı - iyi bir oyundan sonra maçı 6/1, 6/0 
zı tebrik etmişlerdir. kazandılar. 

Milli sporumuz ola.-ı güreşin mem- A k 'd 1 b" · · 'k 
1 k t k' · k" f .. b .. n ara a yapı an ırıncı teşvı 
e et e ı ın ışa ı~.1 gos~~ren u mu - müsabakaları bu suretle sona ererken 

sabakalarda çok guzel gureşler yapan b t · · A k 'd k ·1 · . . u sene enısın n ara a ço ı erı 
ve umumi takdırlerı toplıyan sporcu- ' d v• • • 1 1 
}arımızı ve musabakaları hazırlıyan- d . k v k · h 1 ld 

Gençlerbirliği - Kastamonu •porcuları bir arada 

Müstakar bir program ih vacına 

ve her işten eve la esaslı bir t t d za · 
ruretine misal olarak Merino. oyun
larını gösteren hatip, 1928 d Maca
ristandan damızlık olarak ı.;e irilen 
hayvanların 7 sene gibi uzun ir za
mandan sonra alman merin arına 

çevrildiğini izah etmiş, bu i• kon· 
trolsüz olduğunu söylemiş: "- İstan
bul pazarlarında dişi Merino oyu • 
nu kesilip satılmaktadır . ., dernı tir. 

At ve atçılığa temas eden b t p, bu 
mühim meselenin muhtelif be- mlar· 
dan izahını y;ıpmış. daha kaç 
şardan milli Müdafaa için at 
lınılacağını sormuştur. Kredi ~sele· 
ıi üzerinde de duran B. Fik Ath 
ıirai kredi kooperatiflerinin yuksek 
faizlerle para verdiğini söyle!rtiş, or
taklık ve saire hisseleriyle fa z yeku
nunun hazan yüzde yirmi beşı buldu
ğuna işaret etmiştir. 

Şevket Süreyya Aytaç, kültür baş 

müfettişliklerine birinci sınıf kültür 
müfettişlerinden Raism Arsan ve Ek
rem Saraç. birinci sınıf kültür müfet- ı 

tişliklerine ikinci sınıf kültür mtifet
tislerinden Refik Günal, Fethi İsfen
diyaroğlu ve Osman Pazarlı, ikinci 
sınıf kültür müfettişliklerine üçüncü 
sınıf kültür müfettişlerinden Halil 
Vedat Fıratlı naklen ve terfian tayin 
edilmişlerdir. 

.. t;ı ecegı ve yenı yenı e eman arın 

1 b 
'k d · mey ana çı acagı anaatı ası o u. 

arı te rı e erız. Gençlerbirlİğİ Kastamonu' da 

. iki maçı da kazandı 
Kastamonu, (Hususi) - Kastamo · j yor. Maçlar çok güzel ve samimt ol -

nuspor ve Kastamonu muhteliti ile du. Gençlerbirliğinin teknik oyunu 
iki maç yapmak üzere şehrimize gelen halk üzerinde iyi tesir bıraktır. Spor
Gençlerbirliği her iki maçı da kazan • cu valimiz Gençlerbirliği idarecileri i
dı. Birinci maç 1 - 3, ikinci maç sıfır le sporcularını kabul ederek kendile· 
iki neticelendi. ri ile apor mevzuu üzerinde geniş bir 

Gençlerbirliği Kastamonulularla konuşma yaptıktan sonra Gençlerbir-
BiitUn bu meselelerin kökünden 

hallini, hatları vazıh bir programın 
mevcudiyetinde arıyan hatip, bu işin 
vekaletin şahsi telakkisi halinde bı
rakılmıyarak bir meclis kontrol mev
zuu haline getirilmesini talep etmiş, 

ibi bu işe 

Bursa Vakıflar Müdürlüğü 

Açık bulunan Bursa vakıflar müdür
lüğüne İstanbul vakıflar başmüdürlü -
ğü mülhaka mümeyyizi B. Niyazi Ar
da tayin edilmiştir. 

X' 

Kupayı kazanan güre"ilerimiz bir arada 

yaptığı bu ikinci temastır. Birinci liği rozetini yakalarına taktı. Ve tek -
karşılaşma geçen sene Ankara'da ol - lif edilen hami azalığı da kabul etti. 
muş 1 - 7 Gençlerbirliğinin galibiye - Sporculara müteaddit ziyafetler ve
tiyle bitmişti. Kastamonuluların bu se rildi. Halk Gençlerbirliğini kendi ço
fer aldıkları netice geçen seneye naza cukları kadar sevdiler ve kalabalık bir 
ran çok iyidir. Bu da Kastamonulula~ halk tarafından bugün sevgi tezahü -
rın daha iyi ~alıştıklarına delilet cdi· ratı arasında 



Küçük ilôn şartları 

KÜLFETSİZ SAYFİYE 
Sotllık : 

Satılık - Bakanlıklar karşısında 
biri Konur, diğeri Kızılırmak soka -
ğında blok halinde iki arsa ayrı ayrı 

Satılık arsa - Blok başı, Bakanlık- satılıktır. Tel: 2858 e müracaat. 

Dört satırlık küçük ilanlardan: 
Bir defa için 30 Kuruı 
İki defa için 50 Kuruı 
Uç defa için 70 Kuruş 

Dört defa için 80 Kuruş 

Bunaltıcı sıcak günlerin yaklaşmasından ürkmeyiniz 
lar kar§ısında Akay caddesinde M. \ 1959 

Devamlı kiiçük ilanlardan her de
fası için 10 kuruş alınır. Mesela 10 
defa neşredilecek bir ilan ıçın, 140 
kuruş alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak üzere ber satır, kelime arala
rındaki boşluklar müstesna. 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir küçük ilan 
120 harften ibaret olmalıdır. ULUS meydanında 

773 Tel: 3595 müracaat. 1820 Acele satılık iratlı arsa - Çankırı 
Satılık arsalar - Çankaya cadde · caddesinde senevi 1000 lira iratlı 594 

sinde Rus sefareti yanında sefaretha M2 arsa garajiyle birlikte acele satı • 
ne ve büyük apartman yapmağa müsa Iıktır. Tel; 2487 1949 

Koç Ticaret Türk A. Şirketi 
it küçük arsalar Tel: 2406 Bayram 
caddesi No. 1 1822 

Acele satılık apartman - Ankara -
nın merkezi bir yerinde kübik beton 
4 daireli fevkalade manzaralı iyi irat-

Acele satılık mobilya - Az kulla
nılmış ve bir kahvehaneyi tefrişe kafi 
mobilya satılıktır. !şıklar caddesinde 
uc.uzluk bakkaliyesine müracaat. 1951 

Dört satırdan fazla her satır tçin 
beher seferine ayrıca on kurue alı
nır. 

Kıiçük illnlarm 120 harfi geçme· 
mesı lazımdır. Bu miktarı geçen i
linlar ayrıca pul tarifesine tabidir. 

NDEN AZAMI KOLAYLIKLA tedarik edebileceğiniz 
lt. Uygun şerait. Tl: 3130. 1850 Acele satılık arsa - Demirtepenin 

en güzel yerinde 620 M2. Maltepede 
535 M2. uygun fiyatla verilecek. 

Kiralık - Byük teraçalı 3 odalı, 
möbleli küçük bir apartman haziran 
ortasından itibaren ucuz devredilecek 
tir. Görmek isteyenler saat 9,5 • 11 ve 
akşam 7 den sonra Yenişehir okula so 
kağı Yalçın apartman üs katına müra-

A. E. G. Vantilôtörleri sayesinde 
Satılık Hisse - İnşasına başlanmış 

olan küçük evlerden bir hisse devre
dilecektir. Ucuz fiyat. Tl: 3130 

Tel: 1538 1955 

caat edebilirler. 1952 

denizin serin ve latif havasına kavu~acak ve sineklerin muacciz savletinden kurtulacaksınız 

1851 
Satılık arsa - Bahçeli evler yanın· 

da parsellenmiş 1000 M. luk ucuz fi · 

Acele satılık arsa - Yenişehir Sela -
nik Cad. 423 M2. Sağlık Bakanlığı ar
kasında 520 M2. arsa çok ucuz veri- Kiralık - Bahçeli evlerden 65 nu • 

mara (şimdi karakol), kiraya verile -
cektir. Mesai gün ve saatlerinde 2300 

Tüccar ve fabrikatörlerin naıart dikkatine 

( Hatay İş Anonim Şirketi • Antakya ) 
Ana vatan tüccar ve Fabrikatörleriyle derhal münasebe

te geçmek istiyonız. Şirketimizle i, yapmak istiyen firma
ların Antakya Umum Müdürlüğümüze müracaatları rıca 

olu·nur. 
HA TAY JŞ ANONİM ŞİRKETİ 

GENEL DIREKTÖRLÜGÜ 1968 

Memur alınacaktır 
Türkiye Demir ve Çelik fabrikaları müessesi 

Müdürlüğünden : 
Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında istihdam edil· 

mek üzere Türkçeden lngilizceye 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 ls · 
tanbul'da Sümer Bank İstanbul Şubesinde yapılacaktır. 

imtihana girebilmek için isteklilerin birer dilekçe ile Sü 
mer Bank Umumi Müdürlüğüne veya lıtanbul Şubeıi Mü
dürlüğüne müracaatla alacakları matbu iş 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 işlerine vakıf bulunanlar ve dakti
lo bilenler tercih edilecektir. 

Verilecek ücret imtihan neticesinde alınacak neticeye 
göre tayin edilecektir. 1909 

1 

Kazalar 

Hükumet konağı in~aah 

ikmal edilecek 
İspir Kaymakamlığından : 

l - İspir kazasında yeniden yapıl· 
makta olan ve zemin katı ikmal edil 
miş bulunan hükilmet konağının ik· 
mali inşaatı kapalı zarf usuliyle ek 
ailtmeye çıkarılmıştır. 

2 - Keşif bedeli 29999 lira 85 ku· 
ruştur. 

3 - Eksiltme 9. 6. 939 da cuma günü 
saat 15 de İspir kaymakamlık odasın· 
da te§ekkül edecek komisyonda yapı
lacak. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 2250 
liradır. 

5 - İstekliler bu işe ait evrakı fen
niyeyi ve şartnameyi kaymakamlıktan 
ve Erzurumda nafıa müdürlüğünden 

alabilirler. 
6 - 2490 numaralı kanun hükümle

ri mucibince aranılan evsafı haiz bu
lunan istekliler birinci maddede yazı· 
lan gün ve saatten bir saat eve! teklif 
mektuplarını komisyona vermiş olma· 

Elektrik projesi yaphnlacak 
Elbistan Belediyeıinden : 

j Elbistan ilçesi belediyesi bir elek -
trik tesisatı yaptırmak için bir avan 
proje ihzarını 1 haziran 939 günün -
den itibaren münakasaya koymuştur. 
Talip olanların Elbistan belediyesine 
tahriren veya şifahen müracaatları i-
lan olunur. 12031 

· İcra ·- ve · İflôs 
Ankara f cra Dairesi Gayri Men

kul Satı§ Memurluğundan : 

İpotek olup satılmasına karar veri· 
len Ankara'nın Frenközü mevkiinde 
28. 2. 936 tarih ve 128/ 113 tapu numa
ralı şarkan yol garben değirmen ve 
yol şimalen yol ve cenuben Arap oğlu 
Hasan ile çevrili evi olan bağ aşağıda· 
ki şartlar dairesinde açık artırma ile 
satışa çıkarılmıştır. 

Evsaf ve müştemilatı: 
Bağ: 9190 metre mürabbaı sahasın -

dadır. Dört bin omca ve yirmi büyük 
150 kütük fide vardır. Bağ bakımlı -
dır. 

gayri menkul satış memurluğunda ya
pılacaktır. 

2 - Talipler takdir edilmiş olan 
yukarıdaki muhammen kıymetin % 
yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi ve
ya milll bir bankanın teminat mektu
bu ile kanunen teminat olarak kabul 
edilen hazine tahvilleri getirecekler -
dir. 

3 - Satış günü artırma bedeli tak
dir edilen kıymetin % 75 şini bulduk
tan ve üç defa nida etirildikten sonra 
mezkur günün 12 inci saatinde en çok 
artıran sahibine ihale olunur. 

4 - İşbu tarihteki artırmada teklif 
edilen bedel muhammen kıymetin % 
75 şini bulmadığı takdirde 18. 7. 939 
tarihine müsadif salı günü saat 10 · 
12 ye kadar yapılacak ikinci artırma • 
da en çok artırana ihale olunacaktır. 

yat. Tel: 3130 1852 

Ucuz satılık arsa - Kavalıderede 

Tahta köprüde asfalta yakın da 1101 
persel 4 m2 4000 müracaat tatil gün -
leri hariç telefon 3481 den 39 da Maz-
har. 1859 

Fırsat - Harbiye mektebi civarı 

Öveçte muntazam 20 dönüm bir arsa 
30 mayısta Ankara icrasında müzaye -
de edilecektir. Müracaat ve istifade e-
diniz. 1860 

lecek. Tel: 1538 1956 

Kelepir arsa - Ayrancı fransız sefa· 
rethanesi arkasında Güven evleri it
tisalinde 3000 küsur M2. arsa gayet 
ucuz verilecek. Tel: 1538 1957 

Acele satılik arsa - Cebecide 415 M2. 
istasyon arkasında 775 M2. arsa azi -
met dolayısiyle ucuz verilecek. Tel: 
1538. 1958 

Satılık Lonkanta - Taşraya azimet Kira it k : 
dalayısiyle mükemmel konforlu An -
kara postane caddesindeki Şen 1okan Kıra/ık oda - Yenişehirin en gü· 
tası devren satılıktır Taliplerin mez· zel yerinde kalörifer ve bütün kon 
kür lokanta müsteciri Osman Orpak'a , for Atatürk bulvarı zafer apartmanı 
şifahen müracaatları. 186Q kapıcıya müracaat. 1830 

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

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

Kiralık - Bahçeli evler 76 No. Ju 
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 
:>efaretine 4 dakika mesafede Özde 
roir caddesinde 65-2 No. lu evin bi · 
rinci katı 4 büyük 1 küçük oda mo· 
bilyasiyle birlikte. Tl: 3456 dan 33 
No: ya müracaat. 1838 

e müracaat. 1953 

Kiralık - Bakanlıklar karşısındaki 
Çankaya polis merkezi binası kiralık• 
tır. Resmi daire için de elverişlidir. 
Tl: 2858 e müracaat. 1960 

Kiralık oda - Yalınız bir bay için 
Sağlık bakanlığı otobüs durağında 10 
numaralı bakkal Mehmet Mustafa'ya 
müracaat. 1965 

Kiralık odalar - Yenişeihrde otobü 
se 3 dakika mesafede kalorifer, sıcak 
su ve her türlü modern konforu havi 
odalar ehven fiyatla 'kiralıktır. Müra-
caat. Tel: 3829. 1966 

Kiralık iki oda - Aile nezdinde 
ehven ve acele, Yenişehir Tuna cad -
desi, Elmadağ sokak No. 4 de. 1967 

1 ş verenler : 

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

1848 

1 inci ve ikinci artırmalarda ihale 
bedeli ihaleyi müteakip verilmediği 
takdirde üzerine ihale edilenin talebi 
~erine ihale tarihinden itibaren ken
disine bedeli ihaleyi teslimi vezne ey· 
lemesi için yedi gün kadar mehil ve -

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

Kiralık apartman - Ankara Ata - Satış memuru aranıyor - Almanca 
türk ilk okulları arkasında bol hava bilen bir satış memuruna ihtiyaç var -
ve manzaralı 4 oda tam konfor. Halk dır. Akba kitapevine müracaat. Tel 

rilecektir. İşbu müddet zarfında iha· Acele satılık bostan - Sarıkışla 
le bedeli yatırılmadığı takdirde ihale kartısında 6 dönüm toptan ve çok eh· 
bozulacak ve bu tarihten evet en yük· ven fiyat gayet değerli bir yer. Tel: 
sek teklifte bulunan talibine tekli.f 31'30 ıgos 
veçhllc almağa razı olup olroadıfı ao- • 

ld ktan sonra razi ise ihale farkı Satılık otomobzl - Fort marka spor 
~ri:ci talipten tahsil edilmek üzere dört silin?.irli temiz kullanılmış. Tel: 
talibe ihale edilecektir. Teklif veçhi- 2951 re muracaat. 1915 

le almağa razi olmazsa gayri menkul Satılık otomobil - Acele satılık u
yeniden on beş günlUk ikinci bir ar- cuz kapalı bir Doç otomobili. Talip . 
tırmaya çıkarılacak en çok artıran ta· )eri Şoförler Cemiyetinde Satılmış':a 
libine ihale edilecektir. müracaat. Telefon: 3808 1916 

Her iki artırmada gayrimenkul tali
bine ihale edildikte tapu harcı müşte
riye ihale tarihine kadar olan mütera
kim vergi ve dellaliye resmi ise satış 
bedelinden ödenecektir. 

7 - Borçlu ve alacaklılarla diğer 

taliplerin gayri menkul üzerindeki 
haklarını ve hususiyle faiz ve masra • 
fa dair olan iddialarını evrakı mUsbi -
teleriyle yirmi gün içinde dairemize 
bildirmeleri lazımdır. 

Eczacılara - Senelerdenberi tanın
mış yedi mustahzar satılıktır. Talip 
olanların İstanbul Ankara caddesin -
de 99/1 Adalet Han Ferdi Selek ilan 
bürosuna müracaatları. 1926 

Eşya pazarına veya Tel: 3130. 1849 3377 1866 

Güzel kiralık odalar - Havuzbaşı 

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 · 
lct odası bulvara nazır balkonu var· 
dır. Kapısı koridora açılır. Oç ay iç.in 
ucuza verilir. Tl: 3011 1876 

Kiralık - Işıklar caddesi meyda 
nında kiralık dükkanlar her gün 16 · 
18.30 arasında 3 numarada terzi Ah • 
met Sirel'e müracaat. 1881 

İş arayanlar: 

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

iş arıyor - Orta tahsili olan · bir 
genç bir ticarethane veya müesses le 
katiplik veya ayak hizmetleri aran 't

tadır. Müdafaayı Hukuk caddesi Kas
tamonu ve civarı otelinde No. 33 Mah
mut Kemal Ayrılmaz'a müracaat. 

1947 
iş arıyor - Bahçe işlerinden anlar 

bir genç gerek bu işlerde veyahut lü
zumunda kapıcılık ve saire gibi bir iş 
aramaktadır. Ulus matbaasında odacı 
Süleyman'a müracaat. 1963 Aksi takdirde hakları tapu siciliyle 

sabit olmadıkça satış bedelinin payla
şılmasından hariç tutulacaklardır. 

8 - Artırmaya iştirak edecekler 15. 
6. 939 tarihinden itibaren 938/ 81 sayı 

ile dairemizdeki yerinde her kese açık 
bulundurulan şartnameyi okuyabilir -

Satılık - Büyük toz karıştırma ma
kinesi. Het hususta kullanılır A vrupct 
yapısı - 200 ila 400 kilo un toz vesaire 
karıştırır elektrikle müteharriktir, 
porsölen krem ve toz karıştırma hava 
nı da satılıktır. İstanbul Ankara cad -
desinde 99/ 1 Adalet Han Ferdi Selek 
İlan blirosuna müracaat. 1927 

Müstakil ev - Yenişehir İsmet İ
nönü caddesinde bahçe içinde müsta

Satılık arsalar _ Bebek camisinden kil bir ev satılık ve kiralıktır. 7 oda 

Bir sütnine i~ arıyor - Temiz bir 
aileye mensup sıhati yerinde genç bir 
kadın sütninelik aramaktadır. Ulus 
mathaaşında odacı Süleymana müra -

ler. 1946 

Alaca icra Memurluğundan : 

Alacada ve Çorumda Muhasebei 
Hususiye tahsildarı iken ıı;immetten 
dolayı vazifesinden el çektirilen ve 
ahiren işliyecek faizi hariç olmak şar· 
tiyle (890) lira 32 kuruş borcu tabak· 
kuk eden llyasın i§bu borcunu ödiye· 
cek menkul ve gayri menkul malı bu· 
Junmadığından kefili Şaziyenin mu· 
tasarrıf bulunduğu Alacanın §OSe 
mevkiinde vaki tarafları sahibi senet 
dükkanı ve solu Mehmet oğlu Niya • 
ziden Çorumlu İsmaile geçen hanın 
kahvesi ve arkası Niyaziden keza ls
maile geçen han ve önil yol ile mah
dut Nisan 340 tarih ve 2 numaralı ek
mekçi dükkanına vaziyet muamelesi 
yapılmış ve (500) lira kıymet takdi • 
riyle açık müzayedeye vazedilmiştir. 
23·6-939 tarihinde ihalei katiyesi icra 
olunacağından alakadarların ve talip 
olanların icra dairesine müracaatları 
ve bir diyecekleri varsa ihale tarihi
ne kadar beyan etmeleri ilan olunur. 

1962 

sonra Rumeli Hisarına giderken Bos· 
tan gazinosu namile maruf set üzerin
de 500 metre mu..abbaı önünde hail ol 
mıyan kıymetli arsa satılıktır. Alıcıla 
rın İstanbul Ankara caddesi 99/l Ada 
let Han Ferdi Selek İlin bürosuna mü 
racaatları. 1928 

bir holü kaloriferi ve sair 
vardır. Telefon 3780 

konforu 
1882 

caat edilmesi. 1964 

Kiralık 2 büyük oda - Sıhat veka-
leti karşısı İlkiz sokak apartman No. Aranıyor • 
19 büyük balkon, banyo, mutbak ve -----
suyu ile 35 lira Telefon 3437 den 14 
numaraya. 1900 

Göztepe'de satılık arsa - Göztepe 
de asfalta bir saniye mesafede en yük Kiralık oda - Adliye sarayı karşı-
sek mevkide denize nazır bir dönüm sında Ortaç apartmanı No. 4 1902 

Muhasip aranıyor - İnşaat şanti -
yeterinde çalışmış tecrübeli ve fransız 
ca bilir bir muhasip aranıyor. İzmir • 
de çalışacaktır. İsteklileri ücret ve 
bonservis vesikaları suretlerini mek -
tupla Bay Frcdcric İsmet İnönü cad
desi 78 numaraya bildirmeleri ..... 1950 

muntazam dıvarlı ve meyve ağaçlı ar· 
sa satılıktır. Alıcıların: İstanbul' da 
Ankara caddesinde 99/ 1 Adalet Han 
3 numarada Ferdi Selek İlan bürosu-
na müracaat. 1929 

Acele satılık ev - Ycnşehirin en 
mutena yerinde bahçeli 6 odalı bol 
hava güne§li konforlu 4000 lira borç • 
lu Tel: 2406 Bayram caddesi No. 1 

1934 

Acele satılık apartman - Ankara . 
nın en işlek yerinde piyasa mahallin
de muntazam irat 5 kat 4 daire 1 apat· 
manlık arsalı Tel: 2406 1935 

Satılık apartman - Atatürk bulva· 
sında 8 daireli tam iradı manzaralı 
arsa ve yapı bedeline Tel: 2406 Bay -
ram caddesi. No. 1 1936 

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

Kiralık oda - Asfaltta. İstanbul 
pastanesi önündeki gazeteci Hüseyin 
den veya Sıhiye vekaleti önündeki o
tobüs durağında tütüncü Mehmet'tcn 
sorulması Tel: 3833 1908 

Kiralık daire 40 lira - Vekaletlere 
yakın, üç oda bir hol alt kat, su para
sı dahil Yenişehir Havuzbaşı İzmir 
caddesi No. 30. Telefon: 3002 1911 

Zoyiler · 

Zayi - İdarenin vermiş olduğu hü
viyet cüzdanımı 21. 5. 939 günü kayıp 
olmuştur. Yenisini alacağım. Eskisi -
nin hükmü olmadığını ilan ederim. 
Çerkeş İnhisarlar muhafaza memuru 

Hayri Ural 1944 

Zayi - Ankara belediyesinden al· 
Kiralık ev - Dört odalı Havuzbaşı, dığım 1741 numaralı şoför ehliyetna • 

İzmir caddesi No. 28. 1912 memi kaybettim. Yenisi alacağımdan 
eskisinin hükmü olmadığı ilan olunur. 
1945 Ayancıklı Celal Kara 

ları ilan olunur. 
(1908) 

Bağevi: zemini toprak bir koridor ••••••••••••••• 
üzerinde sağda iki oda solda bir oda 11885 

Satılık arsalar - Kızılırmak cad
desi Yenişehirin her yerinde Cebeci . 
de istenilen ebatta Tel 2406 Bayram 

Zayi - 5. 8. 939 tarihinde İst. kız 
muallim mektebinden aldığım 2251 
No' lu Diplomamı kaybettim. Yenisi 

Kiralık - Sağlık bakanlığı karşısı çıkartacağımdan eskisinin hükmü yok 

Kiralık apartman dairesi - Dört 
büyük oda bir hol ve konfor resmi da· 
ire olur Bankalar caddesi Telefon: 
1317 1914 

Su projes; yaphnlacak 
Birecik Belediyesinden : 

1 - Birecikte yapılacak Su tesi&a· 
tı projesi 22·5-939 tarihinden bir ay 
rnüddetle pazarlık suretiyle eksilt· 
meye konulmuştur. 

bir mutbah ve bina arkasında bir hela 
ve alt katta ahır ve samanlık vardır. 
Ev ahşaptır. Odaların tabanı tahta ve 
tavanları bağdadidir. Hariç ve dahili 
çamur sıvalıdır. 3500 lira kıymet tak
dir edilmiştir. 

Satış şartları : 
l - Satış peşin para ile olmak lize

t rihine milıadif azartesi 

DIŞ TABİBİ 

M. AZİZ TUNC 
Pazardan maada her gün has
talarını kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanmda Sarraf 

Hakkı Apartımanı No. 1 

Çağatay S. No. 22 Akasya Ap. 3 oda tur. 
caddesi No. 1 1937 

\ 

1 sandık odası 1 bol 2 balkon mutbak 1948 Süzan Ünsal 
banyo saire. Nazaretli 1 daire ikinci 

Satılık bağ ve arazi - Keçiörende 
Kubbeli mevkiinde imar dahilinde 3 
evi ve akar suyu ile 150 dönilm mamur 
arazi acele Tel: 2406 1938 

kat. 1923 ..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 

-Kiralık - Postane caddesi Yağcı : -Acele satılık apartman - Yenişehi- apartmanı 4 oda 1 hol mutbak saire : 
rin en manzaralı yerinde 6 daireli sa- tam konforlu bir daire kiralıktır. Ka· 

NAN ON -------Net'e ve musiki ,aehseri 
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Milli Müdafaa V. 

U~uı elbisesi cilası ahnacak 
M. M. V. Satın Alma Komisyo -

nundan: 

l - Numunesi veçhiyle 3.000 adet 
uçuş elbisesi cilası satın alınacaktır. 

Hepsinin muhammen bedeli 2550 lira· 
olup ilk teminat miktarı 191 lira 25 
kuruştur. 

2 - Eksiltmesi 12. 6. 939 pazartesi 
günü saat ı 1 de vekalet satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve nümunesi her gün 
komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin ilk teminat mek
tub veya makbuzlariyle belli saatte 
komisyonda bulunmaları. 

(1943) 

Ahır inşası 

11934 

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
muru Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 7-6-939 çarşamba günü 
saat 15,30 da kapalı zarfla ihale edi -
Iecektir. 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 alakadar tüc
cardan olduklarına dair Ticaret odası 
vesikasiyle mezkur gün ve saatte ko
misyona müracaatları. (1927) 11908 

4 kalem ve 20 takım 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko· hadde silindiri hakkında 

ıniayonundan : 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : ı 

ULUS 

tomruğu alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (60.000) lira 
olan 1500 metremikabı ceviz tomruğu 
askeri fabrikalar umum müdürlüğü 
merkez satın alma komisyonunca 
19. 6. 1939 pazartesi giınü saat 15,30 
da kaplı zarfla ihale edilecektir. Şart
name (3) lira mukabilinde komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan 4250 lirayı havi teklif 
mektuplarını mezkQr günde sat 14,30 
a kadar komisyona vermeleri ve ken -
dilerinin de 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 maddelerindeki vesaikle komisyon· 
cu olmadıklarına ve bu işle aJakadar 
tüccar olduklarına dair ticaret odası 
vesikasiyle mezkur gıin ve saatte ko
misyona müracaatları. (1944) 11974 

Levazım Amirliği 

Taze bakla alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan: 

Nafia Vekaleti 

Regülatör ve kanal halriyah 
ve sınai imalat yaplmlacak 
Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan i~ : 
1 - Büyük Menderes tabilerinden 

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

2 - Eksiltme 15. 6. 939 tarihine rast 
lıyan perşembe günü saat 11 de Nafıa 
vekaleti sular umum müdürlüğü su 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 

zarf usuliylc yapılacaktır. 
3 - İstekliler eksiltme şartname -

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

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

7200 ila 8400 Litreden ibaret olan bir 
senelik benzin açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Bu hususa ait şartname vekalet 
levazım direktörlüğündedir. Görmek 
isteyenler her gün müracat edebilir -
ler. 

3 - Taliplerin yevmi ihale olan 6. 
6. 1939 tarihine müsadif salı günü sa· 
at 15 te muvakkat teminat akçesi olan 
111 lira 50 kuruşluk mal sandığına ya
tırılmış makbuz veya banka mektubu 
ile levazım direktörlüğünde müteşek
kil eksiltme komisyonuna müracaat -
ları ilan olunur. (1873) 11853 

Maliye Vekôleti 

Vergi mükelleflerinin 
dikkatine 

Maliye Vekaletinden 

na zan 

1 - Mükelleflerin vergi nevilerine 
göre tahakkuk ettirilmiş olan borçla
rı ile bu borçlarına karşı yatıracakları 
paraların miktarını, ellerindeki mak • 
buzlara müracaat etmeksizin derhal 
anlıyabilmeleri maksadiyle 2184 sayı
lı kanunla ihdas edilmiş bulunan ver
gi cüzdanları her malsandığında bez 
kaplıları yirmi ve meşin kaplıları el • 
Ii kuruşa satılmaktadır. 

2 - Borçlµ tarafından yapılacak 

teslimat için kendilerine ayrıca mak -
buz verilmekle beraber teslimat ve 
cüzdanlara da kaydedilir ve her mü -

30- 5 - t939_ 
• iJı• 

lira olan Irmak istasyonunda yenı 
1 şa edilen büfe pazarlıkla ve .bir 8:9 

müddetle kiraya verilecektır. 6.6. 
tarihine rastlıyan salı günü _sa~t ı:; 
Ankara istasyonunda ikincı ışle • 
binasında toplanacak komisyon tatl 
fından ihalesi yapılacaktır. _ ..... 

1 
İsteklilerin 4.50 liralık muvaa-

teminat ma~buz vey~ ban~~.mek~ 
larivle kanunun tayın ettıgı ve 
ha~ilen muayyen gün ve saatte kO • 
misyonda hazır bulunmaları ilan oltJ• 

ı:ur. I 
Şartname ve mukavele projeleri __ ; 

kinci işletme kaleminden ve ıru:
istasyonundan parasız verilmckteclif• 

(1874) 11883 

Muntazam 
trenleri 

yolcu 

O. O. Yolları ikinci lılelme -
dürlüğünden : 

26. 5. 939 tarihinden itibaren AııJrr 
radan Ilaydarpaşaya ve 27. 5. 939 tiri• 
hinden itibaren Haydarpaşa'dan Ao • 
kara'ya işarı ahire kadar 3005 ve ~ 
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) 

1195i 

Muhtelif in 1 yaptmlacak 
1 -Keşif bedeli 80902 seksen bin do 

kuz yüz iki lira 41 kuruş olan Anka -
rad'a 32. aly hayvanları için bir tane 
ahır inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

19. Mayıs 1939 pazartesi günü saat 
15 te kapalı zarfla ihale edileceği, 1, 
3, 5 ve 7 mayıs 1939 tarihlerinde ilan 
edilen 4 kalem ve ceman 20 takım 

Hadde silindirlerinin şartnamesinde 

ihale günü sehven yalnış yazılmış ol· 
ması sebebiyle ihalesi başka güne ta -
lik edileceğinden mezkQr günde çıkan 
ilanlar hükümsüzdür. (1945) 11924 

1 - Müteahhit nam ve hesabına 

garnizon ihtiyacı için 30.000 kilo taze 
bakla açık eksiltmeye konmuştur. 

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

kelle{ vergi cüzdanlarındaki kayıt - O. O. Yolları Satın Alma KomİI" 
tarla da vergisini ödediğini isbat ede- yonundan : 

2 - Eksiltmesi 12. 6. 939 pazartesi 
günü saat 15 dedir. 

2 - Tahmin bedeli 3.000 lira olup 
muvakkat teminatı 225 liradır. 

bilir. Keşif bedeli 46848 lira olan Sirked 
3 - Cüzdan almak mükellefler için İstasyon meydanının tesviye, tanzial 

mecburi değildir. Ancak bütün borç ve parkelenmesiyJe, kanalizasyon io· 
ile teslimatı bir arada gösteren bu cüz şaatı kapalı zarf usuliyle 14. 6. 939 
danlar büyük bir kolaylık temin etti· çarşamba günü saat 16 da Sirkecide 
ğinden her borçlu vatandaş tarafın · 9 cü işletme binasında eksiltme ko • 
dan alınması faydalı olduğu ve arzu misyonu tarafından ihale edilecektir• 
eden vatandaşların bedeli mukabilin - Bu işe girmek istiyenlerin 3514 li • 
de malsandıklarından alabilecekleri ra teminatı muvakkateyi şartnamede 
tebliğ olunur. (1973) 11945 yazılı vesikalar ve teklif mektuplan• 

3 - İlk teminatı 5295 lira 12 kuruş 
olup şartnamesi 405 kuruş mukabilin
de komisyondan alınır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 
3. maddelerinde yazılı belgeler ve bu 
gibi işlerle iştiğal ettiklerine dair 
Ticaret odasından alac · lan vesika -
larla birlikte zarflarını hale saatin -
den behemehal bir saa• veline kadar 
M. M. V. satın alma ko isyonuna ver 
meleri. (1957) 11958 

• 

4 kalem ve ceman 20 takım 
hadde silindiri ahnacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (6500) lira o
lan 4 kalem ve ccman 20 takım hadde 
silindiri Askeri Fabrikalar umum mü 

3 - Eksiltmesi 12. 6. 939 pazartesi 
günü saat 1 l dedir. 

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

(1965) 11937 

Postada olan gecikmeler kabul edil 
mez. (1789) 11801 

Regülatör, sulama hafriyat 
ve inıaalt 

Nafıa Vekaletinden : : 
Eksiltmeye konulan iş: 

Yulaf alınacak 1 - Ahmetli regülatörü ve Ahmetli 
sol sahil sulaması hafriyat ve inşaatı 

Ankara Levazım Amirliği Satın keşif bedeli (1.342.139) lira (58) ku -
Alma Komisyonundan: ruştur. 

1 - Birlik ve müesseseler hayvana- 2 - Eksiltme 19. 6. 939 tarihine rast 

Muhabere ve Mü. V. 

dürlüğü merkez satın alma komisyo -
M. M. Vekaleti Sat Alma K.o- nunca 10. 7. 1939 pazartesi günü saat 

15 tc kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon -

Ahır ın ası tı ihtiyacı için 144.000 kilo yulaf K. lıyan pazartesi günü saat 11 de Nafıa 
zarfla eksiltmeye konmuştur. Vekaleti Sular umum müdürlüğü su 

2 - Tahmin bedeli 10.080 lira olup eksiltme komisyonu odasında kapalı 
muvakkat teminatı 756 liradır. zarf usuliyle yapılacaktır. 

18 kalem malzeme 

ah nacak 
misyonundan : 

1 - Keşif bedeli 161 04 yüz altmış dan verilir. Taliplerin muvakat temi • 
bir bin sekiz yüz dört lira 82 kuruş o- nat olan (487) lira (50) kuruşu havi 
lan Ankara'da muhafız a ayı hayvan- teklif mektuplarını mezkfir günde sa
lan için iki tane ahır i şaatı kapalı at 14 de kadar, komisyona vermeleri 
zarfla eksiltmeye konm tur. ve kendilerinin de 2490 sayılı kanu -

3 - Eksiltmesi 10. 6. 939 cumartesi 3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, Muhabere ve Münakale Vekale
ti lıtanbul Elektrik lıleri Umum 
müdürlüğünden : 

günü saat 11 dedir. mukavele projesi, bayındırlık işleri 
4 ~ Eksiltmeye gireceklerin eksilt genel prtnameai, fenni şartname ve 

me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün- projeleri (50) lira mukabilinde Sular 
cü maddelerinde istenilen belgeleriy- umum müdürlüğünden alabilirler. 

2 - Eksiltmesi 12. 6. 9 9 pazartesi nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
le birlikte ihale gün ve saatinden en 4 - Eksiltmeye girebilmek için is
geç bir saat eveline kadar teminat ve teklilerin 5~.014 lira 2~ kuruşl~k mu
teklif mektuplarını Ankara Lv. amir- vakkat temınat vermesı ve eksıltme • 
liği satın alma komisyonuna vermcle- nin yapılacağı günden en az sekiz gün 
ri. (1966) 11938 evci ellerinde bulunan vesikalarla bir

1 - C. !. F. İstanbul teslim şartiyle 
satın alınacak olan ve muhammen be
deli "48.107,75" kırk sekiz bin yüz ye 
di lira yetmiş beş kurut olan 18 kalem 
muhtelif cins kesici, cnveraor ve en -
terüptör ve teferrüatı kapalı zarf u -
suliyle eksiltmeye konmuştur. 

günil saat 11 dedir. komisyoncu olmadıklarına ve bu işle 
3 - İlk teminatı 9340 lıra 24 kuruş alakadar Tüccardan plduklarına dair 

olup şartnamesi 810 kur ş mukabilin· Ticaret odası :-resikasiy.~e mezkür gün 
de komisyondan alınır. ve saatte .komısyona muracatları. 

4 - Eksiltmeye girec klerin kanu- (1946) 11925 Kabak ah nacak 
ni teminat ~e 2490 sayılı kanunun 2, 30 fon yonga saf llacak 
3. maddelerınde yazılı bd eler ve bu 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan: 

gibi işlerle iştiğal ettikl ne dair ti
caret odasından alacakla vesikalar 
la birlikte zarflarını ihale saatinden 
behemhal bir saat eveline kadar M. 
M. V. satın alma komisyo na verme-
leri. (1958) 11959 

Askeri Fabrikalar 

15 adet muhtelif torna tezgahı 
Jarlnamesinde degiıiklik 

yapıldığı hakkında 

Askeri Fabrikalar Umum Mü-
dürlüğü Merkez Satın ima Ko-
misyonundan : 

26-6-1939 pazartesi gün saat 14,30 
da kapalı zarfla ihale ed ccği 4, 6, 
9 ve 11 Mayıs 1939 tarih erinde ilan 
edilen muhtelif torna tez ahları şart
namesinde değişiklik ya acağından 
mezkQr günlerde çıkan anlar hü· 
kümsüzdür. (1925) 1906 

ro ton benzin alınacak 

c' 
r. 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
lüğü Merkez Satın ima Ko· 
yonundan : 

Askeri Fabrikalar Umum Mü- 1 _ Garnizon birlik ve müesscsele-
dürlüğü Merkez Satın Alma Komis- ri ihtiyacı için 60.000 kilo kabak K. 
yonundan : zarfla eksiltmeye konmuştur. 

Beher kilosuna bir kuruş fiyat tah- 2 _ Tahmin bedeli 6.000 lira olup 
min edilen 30 ton yonga Askeri Fab - muvakkat teminatı 450 liradır. 
rikalar umum müdürlüğü merkez sa - 3 _ Eksiltmesi 12. 6. 939 pazartesi 
tın alma ~o~.isyonunca 14. 6. 1939 günü saat ıı dedir. 
çarş~ba gunu saat 14.30 da açık ar • 4 _ Eksiltmeye gireceklerin eksilt
tırma ıle satıla~aktır. Şartn~~e para· me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
sız olarak komısyondan vcrılır. cü maddelerinde istenilen belgeleriy-

Tal~plerin muvakkat teminat olan le birlikte ihale gün ve saatinden en 
(22) lıra (50) kuruş ve _2490 ~ayılı _ka 1 geç bir saat evetine kadar teminat ve 
nunun z ve 3. maddelcrındekı vesaık · t kl'f ektuplarını Ankara Lv. ~mir-.. k . e ı m 
le mezkOr gun ve saatte omısyona l tiği satın alma komisyonuna vermelc-
müracaatları. (1947) 11957 1 • (1967) 11939 

rı. 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Birlik ismi 

Merkez 
Babaeski 
Hayrabolu 
Kaynarca 

miktarı M. bedeli İlk tem. Eksiltme Eks. 
Cinsi Kilo Lr. K. Lr. Kr. şekli Tar. 

Sığır eti 234.000 58500 
18000 
8250 
8960 

4387 50 
1350 00 
618 75 
672 00 

K.Z. 5-6-939 

" " 
" " 

72.000 
37.000 
32.000 

.. 6-6-939 

.. 6-6·939 

" 
5-6-939 

Saat 

11 
11 
15 
15 

Tümen birliklerinin senelik sığır eti kapalı zarf usuliyle eksiltmesi ya
pılacak ve mukaveleye bağlanacaktır. Evsaf ve şartları komisyondadır. İs
teklilerin yukardaki cetvelde gösterildiği vcçhilc belli gün ve saatlardan 
bir saat evvel kanuni vesaikle teminat mektuplarını komisyon başkanlığına 
vermiş bulunacaklardır. (1844) 11827 

Kuru ot alınacak 

likte bir dilekçe ile Nafıa vekaletine 
müracat ederek bu işe mahsus olmak 
üzere vesika almaları ve bu vesikayı 
ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet için
de vesika talebinde bulunmıyanlar ek
siltmeye iştirak edemezler. 

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

Postada olan gecikmeler kabul edil 
mez. (1839) 11852 

Betônarme köprü inıaall 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Kırklareli ve Tekirdağ vilayet
leri dahilinde Çerkesköy - Vize -
Kırklareli yolu üzerindeki Ergene, 
Çayırdere, Soğucakdere köprülerinin 
betonarme ve gene aynı yol üzerinde

2 - Eksiltme 23. VI. 939 cuma gü
nü saat 15 de idarenin Tünel üstünde 
Metrohan binasının S inci katında 
toplanan eksiltme komisyonunda ya -
pılacaktır. 

3 - Bu işe ait şartnameler ve muka 
vele projesi idare veznesinden 241 ku 
ruş mukabilinde tevzi edilmektedir. 

4 - Muvakkat teminat (3608,08) üç 
bin altı yüz sekiz lira sekiz kuruştur. 

5 - Teklif mektuplarının 2490 sa -
yılı kanun ahkamına uygun olarak ve 
eksiltmeden en az bir saat evcl mak
buz mukablinde komisyon reisliğine 
verilmiş bulunması lazımdır. 

(3591/1990) 11962 

Muhtelif elektrik malzemesi 
alınacak 

ki Büyükdere köprüsü döşemesinin Muhabere ve Münakale Vekale
de ahşap olarak yeniden inşaatı ti İstanbul Elektrik I,leri Umum 
(67.2 4) lira (22) kuruş keşif bedeli Müdürlüğünden : 
üzerinden kapalı zarf usuliyle eksilt-

1 - Muhammen bedeli "15319,50" meye çıkarılmıştır. 
2 _ Eksiltme, 5-6-939 tarihine mü- on beş bin üç yüz on dokuz buçuk li

sadif pazartesi günü saat (l6) da Na- ra tutan kofre, ek, uç, teşaub kutuları 
fıa Vekaletinde şose ve köprüler reis- kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 
liği odasında yapılacaktır. 2 - Muvakkat teminat "1148,97" 

3 _ Eksiltme şartnamesi ve buna bin yüz kırk sekiz lira doksan yedi 
müteferri diğer evrak (337) kuruş kuruştur. 
mukabilinde adı geçen reislikten alı- 3 - Eksiltme 14. ~- 939 çarşamba 
nabilir. günü, saat 15 de metro han binasının 

4 _ İsteklilerin eksiltme tarihin _ beşinci katında toplanacak olan artır· 
den en az sekiz gün evci bir istida ile ma ve eksiltme komisyonunda yapıla-

caktır. ı Nafia Vekaletine müracaatla bu gibi 
inşaatı yapabileceklerine dair ehliyet 4 - Bu işe ait şartnameler idarenin 
vesikası almaları lazımdır. levazım müdürlüğünden parasız teda

rik edilebilir. 5 - Eksiltmeye gireceklerin dör -
düncü maddede bahsedilen vesika ile 5 - Teklif mektuplarının şartname 

nı ihtiva edecek olan kapalı zarfları • 
nı eksiltme saatinden bir saat evelin• 
kadar komisyona vermeleri lazımdır· 

Şartnameler Ankara, İzmir ve Sirkeci 
veznelerinden 235 kuruş mukabilinde 
temin edilebilir. (3647 /2005) 12029 

Askerlik İjleri 

İhtiyat eratın 
1939 mutat 
yoklaması 

Ankara Yerli Askerlik Şub+ • 
den: 

1 - Ankara mahallatı yerli kayıth 
310 dan 330 dahil doğumuna kadar O

lan ihtiyat eratın 939 senesi mutad 
yoklaması yapılacaktır. Köylerin yok 
laması yapılmıştır. Hangi doğumlu· e
ratın yoklamalarının hangi gün yapı· 
lacağı aşağıda yazılıdır. Her er keneli 
doğumuna tayin edilen günde nüfus 
cüzdanı ve askeri vesaikiyle şubeye 

müracaatı lazımdır. 

2 - 939 senesinde askerlik çağına 

girmiş 335 doğumlu erat kesilen mu
hallatta yerli kayıtlı olanların ilk yok 
lamaları yapılacaktır. Bunlar da ha -
ziran 939 nihayetine kadar nüfus cüz
danlariyle birlikte ve her gün şubeye 
gelerek yoklamalarını yaptırmalan i
lan olunur. (1809 

Yoklaması yapılacak era • 
tın yoklamaya geleceği ta-

Doğumu rih ve gün. 
~10 - 311 22/Mayıs /939 pazartesi 
312 - 313 24/Mayıs /939 çarşamba 
314- 315 26/Mayıs /939 cuma 
316 - 317 29/Mayıs /939 pazartesi 
318 - 319 31/Mayıs /939 çarşamba 
320-321 
322-323 
324- ~25 
326-327 
328-329 

330 

2/Haziran/939 cuma 
5/Haziran /939 pazartesi 
7 /Haziran /939 çarşamba 
9/Haziran /939 cuma 

12/Haziran /939 pazartesi 
14/IIaziran /939 çarşamba 

11882 

Enstitüler 

Diploma tevzii 
deki tarifat dairesinde hazırlanarak 

939 senesine ait ticaret odası vesikası- Ankara Yüksek Ziraat Enatitiiaii 
Tahmin edilen bedeli ( QOO) lira Ankara Levazım Amirligi Satın Alma Komisyonundan : nı ve (4612) liralık muvakkat teminat- saat 14 de kadar yedinci kattaki ko - d 

· k. · l.ğ. · k b'l' d Rektörlüğün en : olan 80 ton benzin Asker abrikalar miktarı M. bedeli İlk tem. Eksiltme Eks. tarını havi olarak 2490 sayılı kanunun mısyon atıp ı ıne ımza mu a ı ın e 
umum müdürlüğü merkez Cı'nsı' L tarifatı dairesinde hazırlıyacakları verilmiş bulunması lazımdır. Şimdiye kadar Ziraat, Veteriner, 

939 Bitlik ismi Kilo r. K. Lr. Kr. şekli Tar. Saat (3722/2047) 12025 
1 ı.omisyonunca 7. 6. 1 ç şamba gü- kapalı zarflarını ikinci maddede yazı- Orman fakültelerinden mezun o an ta 

nü saat 15 te kapalı zarfla ı ale edile- Tüm anbarı K. Ot 180.000 5400 405 OO K.Z. 7_6_939 11 lı vakitten bir saat evetine kadar mak- !ebenin diplomaları tevzi edileceğin • 
c"'ktir. Şartname parasız c,larak ko · 4. Sv. Alayı ,, 405.000 12150 912 00 ,, 7_6_939 11 buz mukabilinde komisyon reisliğine den alakalıların aşağıda esaslar dahi· 
misyondan verilir. Talip! rin muvak- 40 912 0 vermeleri muktezidir. (1851) 11872, !inde Rektörlüğe müracaatları ilan o-Hayrabolu ,, 5.000 12150 O ,, 7-6-939 15 
kat teminat olan (1800) lirayı havi lunur. Kaynarca ,, 405.000 12150 912 00 ,, 7-6-939 15 
teklif mektuplarını mezkur günde sa- 1 - Fakülte kayıt numarası Babaeski Sv. A.,, 540.000 16200 1215 00 ,, 8-6-939 10 
at 14 de kadar komisyona vermeleri ve k b f • k' 2 - Açık künye ve soy adı 

1 .. Top. Tb. .. 405.ooo 12150 912 oo .. 8-6-939 ıı ırma ı'stasyon uM esı ıraya kendilerinin de 2490 numara ı kanu · 3 - Enstitüden aldığı vesikanın ia• Tümen birliklerinin 12 taksitte birlikler anbarlarına teslim şartiyle se-
nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle desi 

b nelik kuru ot ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapılıp mukaveleye verı'lecek kc misyoncu olmadıklarına ve u işle 4 - Bir liralık damga pulu 
a' kadar Tüccardan olduklarına dair bağlanacaktır. Evsaf ve şartları komisyondadır. İsteklilerin yukardaki cet· Benzin alınacak 5 - 4 adet vesika fotografı 
Ticaret odası vesikasiyle mezkur gün velde gösterildiği veçhile belli gün ve saatten bir saat evvel kanuni vesika· D. D. Yollan 2. ci lıletme Art- 6 - Taahhütlü mektup için 
\·e saatte komisyona müracaatları. lariyle birlikte teminat ve teklif mektuplarını komisyon ba§kanlıiına ver- Maarif Vekaletinden : tırma ve Eksiltme Komisyonundan: "den 12 kuruıluk posta ulu 

(1926) ~1~1~90~7~~m~iı~b~u~l~u~na~c=a~k:lar~dı~r~. ---(~1~8~45~)~------------~1~18~28~------..:....----_J~l!_:~:JV~e~ki~le~t~o~t~om::o~bi2li~·n=e~all!ll• 111iıliJ~lllilllıiİİlillıİllllllillllİlilıl .. ll .... llllll 
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G. ve inhisarlar V. 

( Benzin ahnacak ) 
Gümrük ve inhisarlar Vekale

tinden : 
1 - Vekalet makam ve hizmet oto

mobilleri ile motosikleti için 939 mali 
yılı içinde 15.000 litre benzin açık ek -
siltme usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Beher litre benzin için 17.70 ku 
ruş fiyat tahmin edilmiş olup muvak
kat teminatı 199 lira 13 kuruştur. 

3 - Açık eksiltme 9.6.939 cuma gü· 
nü saat 15 de yapılacaktır. İsteklilerin 
bugünden laakal bir gün evci muvak
kat teminatlarını vekalet veznesine 
yatırmaları ve belli gün ve saatte un -
van ve ruhsat tezkereleri ile birlikte 
vekalet levazım Md. ğünde toplanan 
satın alma komisyonunda hazır bulun
maları ilan olunur. 

4 - Bu işe ait şartname her gün ve· 
kalet levazım müdürlüğünde görüle • 
bilir. (1884) 11887 

Tahammur kabı 

alınacak 

İnhisarlar Umum Müdürlüğün
C:len : 

1 - il - V - 939 tarihinde 7 adet ta • 
hammür kabına talip zuhur etmedi
ğinden prtname ve planı mucibince 
yeniden pazarlıkla eksiltmeye kon -
muştur. 

II - Muhammen bedeli 23000 lira 
muvakkat teminatı 1725 liradır. 

lll - Pazarlık 12 - VI - 939 pazarte
si günü saat 15 de Kabataşta levazım 
ve mübayaat şubesindeki alım komis -
yonunda yapılacaktır. 

Yiyecek, yakakcak ve saire ahnacak 
Ankara Valiliğinden: 

Emrazı zühreviye hastanesinin 1939 mali yılı ihtiyacı olan aşağıda ev
saf ve miktarları hizalarında yazılı yiyecek, yakacak ve sairenin 20 gün 
müddetle açık eksiltmeye konulduğundan tafsilat şartnamelerinde yazılı
dır. 1939 yılı haziranının beşinci pazartesi günü saat 14 de ihalei katiyesi 
yapılacağından isteklilerin . artırma ve eksiltme ihale kanununun ikinci ve 
üçüncü maddelerinde yazılı şeraiti haiz olanlar şartnamelerini görmek üze
re her gün öğleden evvel Eski postane caddesinde Bozkurt apartmanında 

emrazı zühreviye hastanesi tababetine müracaatları ve ihale günü saat 14 
den evvel % 7,5 teminatı muvakkate olarak bankaların vereceği muvakkat 
teminat mektuplarından başka nakit mahiyetinde bulunan tahvilatlar veya 
nakdi teminatın Ankara defterdarlık muhasebe müdüriyeti veznesine yatı
rılarak alınacak makbuzlariyle birlikte yukarda yazılı ihale günü saat 14 de 
müessesemizde teıekkül edecek eksiltme komisyonuna müracaatları ilan 
olunur. 

Cinsi 

Birinci ekmek 
Erkek koyun eti 
Kuzu eti 
Pirinç 
Bulgur 
Makarna 
Kuru fasulye 
Nohut 
Mercimek 

I 

Kuru Amasya bamyası 
Kuru soğan 
Harman çay 
Sade yağ 
Zeytin yağı 
Domates salçası 
Kuru kaysi çekirdeksiz 

" Vişne 
" Erik 

Un 
Yumurta 
Sabun 
Soda 
Bilumum ya§ sebzeler 
Odun 
Sömikok 
Yekun 

Miktarı 

Adet 

7000 
3500 

600 
1250 
500 
150 
150 
150 
100 
50 

350 
15 

400 
75 

150 
30 
30 
25 
50 

300 
350 
150 

5000 
10000 
25000 

Muhammen 
Fi atı 

10 25 
48 
50 
24 
15 
30 
13 
14 
15 

110 
7 

380 
100 

55 
30 
65 
40 
30 
12 

1 50 
38 
8 

16 vasati 
2 
2 60 

1 , 

% 7,5 teminatı 
Tutarı muvakkate 

717 50 
1680 
300 
300 

75 
45 
19 50 
21 
15 
55 
24 50 
57 

400 
41 25 
45 
19 50 
12 

7 50 
6 
4 50 

133 
12 

800 
20(. 
650 

5640 25 
{1763) 

53 81 
126 00 
22 50 
22 50 

5 63 
3 38 
1 46 
1 58 
1 12 
4 13 
1 84 
4 28 

30 00 
3 11 
3 38 
1 46 
o 90 
o 56 
o 45 
o 34 
9 98 
o 90 

60 00 
15 00 
48 75 

423 05 
11809 

lira (64) altmış dört kuruşluk teminat 
mukavelelerini teklifnarneleriyle bir
likte komisyona vermiş bulunacaklar
dır. 

5 - ( 4) cü maddede nevi gösteri -
len has ekmeğin kilosu şimdiki nark 
ile (9) dokuz kuruştur. 

6 - İlan vesair bütün masraflar mü 
tc:ıhhide aittir. 

7 - Fazla izahat almak ve şartname 
yi görmek isteyenlerin Konya cezaevi 
direktörlüğüne müracaatları ilan olu-
nur. (2045) 12024 

Dizel molörü ve elektrik 
malzemesi ahnacak 

Siirt Belediyesinden : 
1 - İkinci defa olarak bir ay tem

dit edilen alınacak yetmiş • yüz bey· 
gir kuvetindeki dizel motörü ve elek
trik malzemesine ait eksiltmeye bu 
defa da talip zuhur etmediğinden işin 
bir ay müddetle pazarlığa çıkarılma

sına belediye encümenince karar ve -
rilmiştir. 

2 - Talip olanların 24 Haziran 939 
cumartesi günü saat 14 de \radar Siirt 
belediyesine müracaat etmeleri liizım
dır. 

3 - Şartnameler elli kuruş muka • 
bilinde Siirt belediyesinden alınabi • 
lir. (2053) 12027 

Ekmek alınacak 
Sinop C. M. Umumiliğinden : 

Sinop umumi ceza evindeki mah -
kum ve mevkuflara 939 mali yılı için
de verilecek 255000 ila 365000 adet ek
mek 28-5-939 gününden itibaren on 
beş gün müddetle ve kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye çıkarılmıştır. Yevmi
ye 700 ila 1000 ekmek verilecek, be
deli muhammen 28032 lira olup temi
natı rnuvakkate 2103 liradır. 

İhale günü 14-6-939 çarşamba günü 
saat 15 de Sinop C. Müddeiumumili
f i dairesinde yapılacaktır. 

lV - Şartnameler her gün sözü ge
çen §uhe ile İzmir ve Ankara baş mü -
dürlüklerinden 115 kuruı bedel muka
bilinde alınabileceği gibi planı da gö -
rülebilir. 

V - Münakasaya iştirak etmek isti
yen firmalar verecekleri malzemenin 
teferruat ve evsafını gösterir teklifle· 
rini münakasa tarihinden 10 gün eve· 
tine kadar İnhisarlar umum müdürlü -
ğü müskirat fabrikaları şubesine ver -
meleri ve münakasaya iştirak vesikası 
almaları ~iizımdır. 

A f il 1 1 1 k ı- Şartname tatil günlerinden maada 
S a JO yap Hl ata j Ticaret odası vesika ve dört bin beş her gün Sinop C. Müddeiumumiliği 

Ankara Valiliğinden : \yüz liralık muvakkat teminat mektup kaleminde görülebileceği ilan olunur. 

1 A k . 11 d H veya makbuzları ve Nafıa vekaletin - (2054) 12028 
- n ara cıvarı yo arın an arp . .. ---------------

k ı 1 f l k ı "k den 1939 takvım yılına mahsus mute -
o u u yo u as a t ap arnasının ı ma- . "k "k 1 • 1 b" l"k "h 1 
1. · · l6 6 939 ·· ·· t 15 d ahhıtlı vesı a arıy e ır ı te ı a e 
ı ışı . • cuma gunu saa e .. .. 14 d k d · b" l" ~ · k 
· ı· b" d f .. d .. 1 .. v·· gunu saat e a ar ımar ır ıgı o-

vı ayet ınasın a na ıa mu ur ugu o- . v • 

d d kk·· ı d k N f k mısyonu başkanlıgına vermelerı ve 
asın a teşe u e ece a ıa o· fi . · ··h ·· ·ı k · d "h 1 · 1 k ii bu zar arın ıyıce mu ur mumu ı e a 

VI - Eksiltmeye gireceklerin% 7,5 
güvenme paralariyle birlikte mezkür 
komisyona gelmeleri. (3653 - 2006) 

11996 

mısyonun a ı a esı yapı ma zere 
1 1 1

• d 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeğe ko - paMtı mkış 0

1 
ması azımd ır. "k . k 

1 t e tup arın posta a geçı mesı a-
nu mu~ ur. · k f · 

2 - Ke if bedeli (10165) lira (65) ~ul ed~l~:~· Evra ~ e~nıye Erzur~m 
k t ş ımar bırlıgı fen daıresınden 25 lıra 
u3ruş uMr. kk t t . t ( 762) 1. mukabilinde alınabilir. (1975) 11947 

Sigara makinesi 
alınacak 

inhisarlar Umum Müdürlüğün· 
den: 

l - Cibali tütUn fabrikası için 
alınacağı evelce ilan edilmiş olan "3" 
adet yüksek randımanlı sigara maki· 
nesi muhammen bedeli sif 28.000 lira
ya çıkarılmış olup yeniden kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

II - Eksiltme 14-VII-939 cuma 
günü saat 10,30 da Kabataşta levazım 
ve mübayaat şubesindeki alım komis
yonunda yapılacaktır. Muvakkat te • 
ıninat "2100" liradır. 

III - Şartnameler her gün sözü 
geçen şube ile Ankara ve İzmir Baş 
Müdürlüklerinden 140 kuruş mukabi-

- uva a emına ı ıra 

(42) lruruıtur. 
4 - hteklllerin teklif meJrtupJan 

ile ticaret odası vesikası, teminat mek 
tup veya makbuzu, ihale tarihinden 
en az sekiz gün evel vilayet makamı
na müracaatla alacakları fenni ehJi • 
yet vesikalariyle birlikte yukarda sö
zü geçen saat 14 de kadar Nafıa ko • 
misyonu reisliğine vermeleri. 

5 - Bu işe ait keşif, şartname ve 
müstenidatlarının her gün Nafıa Mü
dürlüğünde görüleceği. (2055) 12029 

Vilôyetler 

İnşaat mü na kasası 
linde alınabilir. Erzurum imar Birliği Baıkanlı-

IV - Mübayaa olunacak makineler ğından : 
Molens, Standart, Mililer, Skoda fab- Erzurumda başlanılmıt olan sine-
rikaları mamulatından olacaktır. ma binasının ikmal inşaatının altmıt 

V - Eksiltmeye iştirak edenler bet bin liralık kısmı vahidi fiyat üze· 
fiatsız tekliflerini % 7,5 güvenme pa· rinden kapalı zarf usuliyle eksiltme 
rası makbuzu veya banka teminat mek konulmuştur. 
tubunu havi kapalı zarflarını eksilt- Eksiltme 19 haziran 1939 pazartesi 
me için tayin edilen günde ihale saa- günü saat on beşte Erzurum belediye 
tinden bir saat evveline kadar mez • başkanlık odasında teşekkül eden i -
kur komisyon başkanlığına makbuz mar birliği komisyonunda yapılacak • 
mukabilinde vermeleri lazımdır. ıtır. İstekliler teklif mektuplarını ve 

(3697-2048) 12026 

Tuz nakliye eksiltmesi 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 

Naklolunacak tuz Sevk mıntakası Ton başına 
Miktarı nak1iye üc-
Ton reti kuruş 

18 000 Karadeniz limanları 350 
12 000 Akdeniz " 300 
10 000 Marmara denizi ,. 150 
40 000 285 

M. bedel 
Lira 

63000 
36000 
15000 

114000 

Teminat 
Lira 

4725 
2700 
1125 
8550 

1 - 939 mali senesi zarfında Çamaltı ve Foça tuzlalarından Karadenız, 
Akdeniz ve Marmara denizi limanlarına ccman 40.000 ton tuzun nakli işi 
şartnamesi mucibince kapalı zarfla eksiltmeye konmuıtur. 

II - Her mıntakaya naklolunacak miktar ve muhammen bedellerile te
minatları yukarda yazılıdır. 

III - Eksiltme 5-Vl-939 pazartesi günü saat 15 te Kabataşta levazım ve 
mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen şube ile Ankara ve İzmir Ba§mÜ· 
dürlüklerinde 570 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

V - Talipler gerek üç mıntaka için birden ve gerek 1 veya 2 mıntaka 
için teklifatta bulunabilirler. Bu takdirde verecekleri teminat akçesi teklif 
edecekleri mıntakaya ait miktrlarda olmalıdır. 

Fiatlar haddi Iayik görüldüğü takdirde 3 mıntaka için birden yapılan 
teklif tercih edilir. 

VI - İstekliler mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7,5 gü · 
venme paraaı makbuzu veya Banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan 
kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar "saat 14 de kadar" 
ıneskilr komiıyon bqkanlıfına makbuz mukabilinde vermelidirler. 

11879 

Yol • 
ınşası 

İzmir Belediyesinden : ~ 

1 - Aziz Akyürek bulvarının 9 Ey
lül bulvarından itibaren 1396 sayılı 
sokağa kadar olan kısmında paket taş
lariyle 3200 metre murabbaı yeniden 
döşeme yaptırılması baş mühendislik
teki keşif ve şartnamesi veçhile kapa
lı zarflı eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 16.400 lira olup iha· 
lesi 13. 6. 939 salı günü saat 17 dedir. 
2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde 
hazırlanmış teklif mektupları ihale 
günü azami saat 16 ya kadar encümen
de riyasete verilir. Muvakkat temina· 
tı 1230 liradır. 

2 - Basmahane istasyonu civarında 
yapılacak sebze ve meyva hali baş mü· 
hendislikten 18 lira 46 kuruş mukabi
linde tedarik edilecek keşif, fenni ve 
mali §artname ve proje ile vahidi fiat 
cetveli veçhile yeniden kapalı zarflı 
eksiltmeye konulmuştur. Muhammen 
bedeli ilç yüz altmış dokuz bin yüz beş 
lira 25 kuruş olup ihalesi 13.6.939 salı 
günü saat 17 dedir. 2490 sayılı kanu • 
nun tarifatı dahilinde hazırlanmış tek 
lif mektupları ihale günü azami saat 
16 ya kadar encümende riyasete veri • 
lir. Muvakkat teminatı, 18514 lira 20 
kuruştur. 

3 - Hava gazı fabrikasına 1500 ton 
Zonguldak Zerodis lave % 10 maden 
kömürü satın alınması hava gazı di· 
rektörlüğünden tedarik edilecek şart
namesi veçhile kapalı zarflı eksiltme
ye konulmuştur. Muhammen bedeli 
on altı bin beş yüz lira olup ihalesi 9. 
6. 939 cuma günü saat 17 dedir. 2490 
sayılı kanunun tarifatı dahilinde hazır 
lanmış teklif mektupları ihale günü 
azami saat 16 ya kadar encümende ri. 
yasete verilir .Muvakkat teminatı 1237 
lira 50 kuruştur. (1764 - 2013) 12001 

Ekmek alınacak 
Konya Cümhuriyet Müddeiumu

miliğinden : 

1 - Konya cezaevinin bir yıllık ek· 
mek ihtiyacı 5. 6. 939 gününden 26. 6. 
939 gününe kadar (15) gün müddetle 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul 
muştur. 

2 - İhale 30 6. 939 tarihinde cuma 
günü saat (10) da Konya cümhuriyet 
müddeiumumiliği dairesinde icra kı • 
lınacaktır. 

3 - Talipler teklifnamelerini o gün 
saat (9) dan evci komisyon riyasetine 
vermiş bulunacaktır. 

4 - Ekmek ikinci nevi yerli unun
dan has olacak ve talipler bedel mu -
hammininin % 7,5 yüz yedi buçuğu 

o 1655 lira bin altı yüz elli beJ 

Mahkemeler 
Ankara Birinci Sulh Hukuk Ha

kimliğinden : 
Ankarada Doğanbey mahallesinde 

güreşçiler sokak 19 numarada Musa 
oğlu Osman. 

Askeri fabrikalara izafeten hazine 
vekili avuliiııt CHlıdde :A.Jpar tanaf'ın • 

dan aleyhinize açılan 22 lira alacak da 
vasının mahkememizde yapılmakta o
lan duruşmasında adresiniz meçhul ol 
duğundan tebliğat yapılamadığı gö • 
rülerek usulün 141 inci maddesi muci
bince ve yirmi gün müddetle ilanen 
tebliğat yapılmasına mahkemece ka · 
rar verilmiş olduğundan ve duruşma • 
da 23. 6. 939 cuma günü saat 9,5 ğa bı
rakılmıştır. Mahkeme gününde biz • 
zat hazır bulunmadığınız veya bir ve
kil göndermediğiniz takdirde mahke -
menize gıyaben bakılacağı tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere ilan olunur. 

1943 

Ankara Belediyesi 

2 memur alınacak 
Ankara Belediye Reisliğinden: 

Belediye Su işleri idaresi için bir 
muhasibi mesul ve bir ayniyat musa • 
sibi alınacaktır. 

Muhasibi mesule 175 ve Ayniyat 
muhasibine 150 lira aylık ücret verile 
cektir. 

İsteklilerin bu işlerde çalışmış ol • 
maları ve 45 yaşından yukarı olmama
ları ve aşağıda yazılı mevzulardan im· 
tihan vermeleri şarttır. 

1 - Muhasebei umumiye, artırma 

ve eksiltme, bütçe harcırah, maaş ka • 
nunları. 

2 - Kazanç, buhran, muvazene, nak 
liye ve hava vergileri kanunları. 

3 - Hesap (faiz) 
4 - Yazı usulü. 
5 - Usulü defteri (mali) ve ticari) 
İmtihan 9. 6. 939 tarihine rastlıyan 

cuma günü saat 18 de belediyede icti~ 
ma salonunda yapılacaktır. 
İmtihana girecekler şu vesikaları 

getireceklerdir : 
1 - Nüfus tezkeresi 
2 - Sağlık raporu 
3 - Hüsnühal şahadetnamesi 
4 - 6X8 ebadında dört fotoğrafi 

(2029) 12023 

Satıhk 
Döşeme parkesi 

Ankarada on senedir kurumu§ 
Karaağaç ve dişbudaktan ma • 
mal 1450 m2 parke, toptan veya 
perakende, satılıktır. Yenişehir 

posta kutusu 1029 a müracaat. 
1493 

-11-

Emekli dul ve yetim maaşı sahiplerinın 

nazan dikkatine 

Emlôk ve Eytam Bankasından : 
Bankamızla muamelesi olan Emekli, Dul ve Yetim maaşı sahip

leri·nin muamelelerini izdihama meydan vermeden rahatça yap· 
tırabilmeleri için aşağıda tayin edilen günlerde Bankamıza mü
racaat etmeleri ilan olunur. 

Gün Ankara Defterdarlığı Çankaya Malmüdürlüğü 
1. Haziran. 1939 1 lla 750 l ili 100 
2. Haziran. 1939 751 ,, 1500 101 ,, 200 
3. Haziran. 1939 1501 ,, 2000 201 ,, 250 
5. Haziran. 1939 2001 ,, 2500 251 ,, 325 
6. Haziran. 1939 2501 ,, 3000 326 ,, 400 

Yukardaki tarihlerde gelmiyenler müteakip günlerde numara-
ya tabi olmadan müracaat edebilirler. 1961 

Vergi borcluları 
..::ı 

Ankara Defterdarlığından : 

Dosya Mükellefin isim ve adresi 

İhbar- M. Buhran 
verginin name 

S. No. 
kazanç 
L. K. 

245 Muharrem Kurt şehremaneti Merkez 

221 Milli İthalat ve ihracat Ş. 
~nacı han 

780 • Koyun pazarında kanaat 
furunu müsteciri Salih 

1111 Hüseyin otel sokak 
1111 
597 

239 

,. ,, 
Süleyman İhsan 
Yeni asır M. 
Ali Faiz Uzman 
Mehmet oğlu Eşref 
Soğukkuyu 

Mustafa oğlu Mustafa 
Fabrika 
Müslim oğlu Bahri Anafarta· 
lar 
Duman oğlu İbrahim 
Osman kızı Muzaffer. Azgö
ren Ma. Karakol sokak 
Çukurhan müsteciri 
Mustafa. Atpazarı 

" ,. ,. 
Abdullah oğlu Ömer 
Dilek. Arslanhane 

14995 Kuğulu sokak 

Oteli 935 
935 

Fırıncı 935 

Kunduracı 935 
.. 

Doktor 

,, 
Köfteci 

Köfteci 

935 
935 

935 
935 

935 

Muhallebici 935 

Kalaycı 935 
Kadın 

terzisi 935 
Hancı 935 

" " 
Hayvancı 937 

2 48 115 20 

2 17 

6 17 
6 18 

2 42 
35 5 

34 5 

26 1 

4 77 

21 82 

20 00 Md 45 

143 20 

41 40 
g 30 

128 40 

185 91 

s 74 

57 60 

00 18 

00 18 
(180) 00 

(252) 00 
2 29 00 75 

Yukarda isimleri yazılı mükelleflerin it ve ikamet yerlerinde buluna
madıkları tahkikatla sabit olduğundan hukuk usulü muhakemeleri kanunu· 
na tevfikan ilanen tebliğat olunur. 12032 

Yedek ve emekli subaylarla askeri memurların nazarı dikkatine 
Ankara Yabancı Askerlik Şubesinden: 

Mıntakamız dahilinde olupta ıubede kayıtlı yedek ve emekli ıubayların 
ve askeri memurların 1939 yılına ait yoklamalarına 1 Haziran 1939 perşem
be günü başlanacak ve 30 haziran 939 cuma günü akşamı bitmek üzere bir 
ay devam edecektir. 

1 - Yoklamaya gelirken soyadı yazılı fotoğraflı nüfus hüviyet cüzda
nı ve kayıtlı bulunduğu defter sıra numarası ve askeri vesikası varsa ah
vali sıhhiye raporu ve sınıfında ihtisası olanlar ihtisas vesikalarını bera
ber getireceklerdir. 

2 - Yoklama müddetince ecnebi memlekette veya Ankara şehir haricin 
de bulunupta teahhütlü mektupla yoklamasını yaptıracaklar kanunun 10 
uncu maddesi mucibince şube sıra defter numarasını sınıf ve rütbesini si
cil kayıt numarasını ve mufassal künyesi yabancı dillerden hangisini bildi
ğini ve yeni memuriyet adresini memur olmıyanlar yeni ikamet adreslerini 
mektuplarında behemehal yazacaklardır. Bu malCimatı yazmıyanların yok
laması açık bırakılacaktır. 

3 - Herhangi bir şahıs vasıtasiyle yoklama katiyen yapılmıyacaktır. 
4 - Yoklarnıya gelecek subayların sınıf sıraları aşağıda yazılmıştır. 

Sınıf: 

Piyade: 
Topçu: 
Süvari jandarma ve nakliye 
Hava: levazım, harita, demiryol 
Deniz, sanayi, harbiye, muzika 
Muamele ve hesap Me. ve askeri hakim 
İstihkam ve muhabere 
Tabip eczacı, Veteriner 
Asked sanatkSrlar. 
Kamacı, tüfekçi, demirci, ve makiniıt 
Marangoz, saraç, elektrikçi, 
Nalbant ve projektör. 

Günlerinde 

1-6-939: 8-6-939 
9-6-939 : 13-6-939 

14-6-939 : 16-6-939 
ı 7 -6-939 : ı 9·6-939 
20-6-939: 20-6-939 
21-6-939: 22-6-939 
23-6-939: 24-6-939 
26-6-939: 28·6-939 

29-6-939 : 30-6-939 

(1896) 11953 

Hafla fitili ruhsatnamelerl hakkında 

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

yelerinin 22-5-939 dan itibaren değiştirilmesine batlanacaktır. 
2 - Hafta tatili kanununa tevfikan pazar günleri ticarethanelerini açık 

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

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

• ........ ~.. \ (1878) 11854 

Enkaz satısı _, 

Ankara Belediyesinden : 
Muhammen B. Mu. B. 

Cinsi Mahallesi Ada Parsel Lira Ku. Lira Ku 

Ahpp hane Duatepe 332 15 500 00 3 75 
.. .. ,, 332 8 220 00 1 65 
Yukarda muhammen bedeli yazılı ahpp hanelerin enkazı arttırma ıurc

tiyle satılacaktır. İhalesi 9-6-939 cuma günü saat 15 de yapılacaktır. Talip
lerin imar müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları. (1959) 11935 



• • 
Baş ağrısı, Diş ağrısı 

NEVRALJİ 
Bütün ıstırapları teskin eder 

GRİP 
• 

N 
Bilhassa bunlara kartı müessirdir. 

iş başında, seyahatte, evde her zaman yanınızda bir kaşe 

bulundurmayı unutmayınız 
Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz. 
iCABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABlLlR 

Aldanmayınız. Rağbet gören her şeyin taklidi ve benzeri 
vardır. GRIPlN yerine ba,şka bir marka verirlerse şiddet· 
le reddediniz. 7060 

•I============================== 

SÜMER BANK 
Ankara Yerr mallar pazarında açılan 

KÖYLÜ DAİRESİNDE 
Köylü giyim enası aşağıdaki liallarla 

perake de olarak sahlmaktad1r 
Kayseri Dirilinden Mamul mintan Tanesi 
Kayseri ve Nazilli k put bezinden iç donu ,, 

58 kuruş 
45 ,, 
45 ,, ,, ,, ,, ,, gömleği ,, 

Tire çorap Çift 
F eshane Mamulatı halis yünden 

kasket 
Beykoz Mamulatı çıvıli kundura 

" 
,, " Fotin 

11 ,, 

Tanesi 30 ve 35 ,, 
Çifti 190 " 

290 ,, 

rr:==========:===================================~ 
SiNiR 

kolonyası firiksiyonu ile eçer. Kara Çamın kuvvetli tesiri doktor
larca da tasdik edilmişti . Hastalarınızda, çocuklarınızda Kara Çam 
Kolonyası kullanınız. K nın deveranını tenbih ederek çocukların 
iştihalarını açar. Cilde tazelik, ciğerlere kuvvet verir. 

Eczane, ecza deposu 'e parfümeri mağazalarından isteyiniz. 
Deposu: Kemal Rebul eczanesi Beyoğlu ağa camii yanında 

İ S TA N BUL 1940=======~ 

·Az SARFfYAT 

BOL IŞIK 

LUMA 

LUMA 

AMPULLERİNi 

TOPTAN PERAKENDE 

UMUMİ SATIŞ YERi 

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

. . . .. .·. . \.. 

erece 

• • perakende 100 kuru§tur 1 /2 Litrelik bir §ışesı 
Satıcılara o/o 10 tenzilat yapılır. 

inhisar satış kamyonlarından, satı§ mağaza ve depolarından isteyiniz. 

. ı 
MOZ~YIK B.ETON IŞTIRMA Makineleri 

_k Otto KAISER K. G. FABRiKASI MAMULATINDAN AMER iKAN SiSTEMi TAMBURLU 
--=-~ ZiNCiRLi, MAZUT VE BENZiNLE iŞLER, HER TAKATTE BETON KARIŞTIRMA" 

Marka MAKiNELERi STOK HALiNDE MEVCUTTUR. .·.·. .. 

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 

--······································-.. 

DAKTiLO KURSU 
59 uncu devresine haziranın 

ilk haftasında başlıyacaktır. 

2 ayda diploma verilir. Tahsil : 
aranmaksızın herkes alınır. Me -
murlar Kooperatifi üzerinde kat 
1 Tel: 3714. 1947 

• • . . . . . . . 
--······································"' 
..11ıııııııııııııııııııııııııııııııııııı1L. -
§FENNİ SÜNNETÇİ ~ - -: Ankaranın en iyi tanınmış ve : 
: emekli Sünnetçisi Rıza Tüzeme- : 

Umum Türkiye yegane vekili: 

"T İ T A Ş ,, 
TİCARET TÜRK ANO 

MAKİNELER: 

MEŞHERİNDE 

görülebilir. 

ŞİRKETİ 
Ankara: Koçak Han - Ulus Meydanı P. K. : 196. Tel 2305 2338 Telg. TITAŞ. 

İstanbul: TB.J Han - Bahçekapı P. K.: 448. Tel. 23247 - 23271 Telg. TITAŞ. 
E: ni her zaman Sakarya Eczanesin- E: 
: de arayınız. Telefon: 2018 1773: --------------------------------------

- -"111111111111111111111111111111111111111r" 

Yeni Yakacak Pazan 

MEŞE KÖMÜRLERİ 
En eyisidir. Tl: 1475 1789 

ULU S - 20. inci yıl. - No: 6401 

İmtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basımevi ANKARA 

YENi SİNEMALAR sus 
BU GÜN BU GECE 

Gayet hissi ve müessir bir şaheser 

Ü( ARKADAŞ 
Baş rollerde: 

Robert Taylor - M. Sullavan 
Franchot Tone 

Gündüz seanslarında filme ilave -
ten: 5 ci Büyük Kurultay ve 19 
Mayıs Gençlik bayramının en 
esaslı surette filme alınan sesli 

sözlü intibaları 
Seanslar: 

14,45 - 16,45 - 18,45 - gece 21 de 

HALK 
BUGÜN BU GECE 

Heyecanlı ve esrarlı zabıta 
sahneleriyle dolu 

Arsenlüpenin dönüıü 
Programa ilaveten: 5 ci Büyük 
Kurultay ve 19 Mayıs Gençlik bay
ramının en esaslı surette filme 
alınan sesli sözlü intibaları 

Seanslar: 
14,30 - 16,30 - 18,30 gece 21 de 

Halk Matinesi 12,15 de 
MATMAZEL DOKTOR 

BU GECE 
Saat 20,30 dan itibaren müstesna 
filmlerle yazlık tarifeye başlıyor 

SİY AH GÖZLER 
H. Baur - Simone Simon 

J. Pierre Aumont 
Fiatlar: Balkon 35 - Salon 15 

Gündüz 13 - 16,30 da ve sabahleyin 
saat 10 da ucuz matinede 

Radio polislerinin 
müthiş maceraları 

Yeni Sinemada ge<e filmden evel lkrobatik ve fevkalade dans numaraları 
~==================================================================~ 


