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bir dela daha göstermiş oldu 
Kurultay Heyeti dün Ebedi Şef'in 
manevi huzurunda tôzimle eğildi 

- __. ,. . ... -· .. u.,."tf!ltı• ..... • . '~..,. • ı:..' • • -: . . ,r .,~ • " • • r~ HEYET ATATÜRK'ÜN KABRİNE BİR ÇELENK KOYDU 
Başvekilimiz, bütçe dolayısiyle ileri sürülen mutaleaların, 

hükumetin ilerki icraatı için rehber olacağını söyledi 

BCl§vekilimiz Dr. Relik Saydam 

Kamutay dün doktor Mazhar Germen (Aydm) ın reiıliğinde 
toplanmıt ve yeni bütçe kanunu projesinin üçüncü maddeıinden 
sonra olan kısımlarım görüşmiye devam etmittir. 

Muvazene vergiıine ait 27 inci madde görüşülürken Refik ince 
(Manisa) söz almış, bir sene için yapılan bu kanunun her ıene 
tecdit edilmesinin yarattığı reaksiyona işaret etmİ!, hükümetin 
geçen sene yüzde iki bir tenzilat yaparak be! ıenede itfa karan
nm ilk tatbikini verdiğini, bu sene buna devam imkanı olamadığı 
anlaşılmış olmakla beraber, hükümetin bütçede verilen ıöz mu· 
cibince muhakkak tenzilini hükümetten iıtemi,tir. 

Bütçe ittifakla kabul edildi 

Maddelerin müzakeresi bittikten 
sonra riyaset makamı, 1939 mali sene
si bütçesini kamutayın açık reyle 
tasvibine arzedeccğini bildirmiş ve 
Çanakkale seçim dairesinden başlana
rak reyler verilmiştir. Rey toplama 
muamelesi bittikten sonra riyaset ne
ticeyi şu suretle umumi heyete arzct
miştir: 
"- 1939 mali yılı umumi muvaze-

Havas 'ın bir haberi -
Hariciye Vekilimiz 

Moskova'ya gidiyor 
-----------------. ne kanununa 363 zat rey vermiştir. 

C. H. P~ 
Muamele tamamdır. Kanun 363 reyle 
ve mevcudun ittifakiyle kabul edil -
miştir (Alkışlar). 

Moskova, 30 a.a. - "Havas": Haber 
alındığına göre, Türkiye Hariciye ve
kili Şükrü Saraçoğlu yakında Moıko • 
vayı ziyaret edecektir. Hatırlarda ol
duğu üzere ıovyet hariciye komtıer 
muavini Poteınkin'in aon nkar.yı ::i-

Doktor Relik Saydam'ın reisliğindeki kurultay heyeti Atatürk'ün kabri bCl§ında 

ve 
cınan sulhu 

A. Şükrü ESMER 

Cümhuriyet Halk Partisinin Be· 
tinci Büyük Kurultayı, memleketin 
her köıesinden gelen altı yÜz yurt • 
tatm ittirakiyle Ankara'da içtima 
etmiıtir. Eğer Partimizin faaliyet 
programmı tebarüz ettiren 6 umde· 
ye bir yedincisini ilave etmek lazım 
gebeydi, bu yedinci ana vasıf ıüphe
aiz aulhculuk olacaktı. Evet, cümhu· 
riyetci, halkcı, milliyetci, devletci, 
laik, inkılapçı ve sulhcu bir aiyaai 
Parti. 

Halk Partisi Ebedi Şefimiz ve 
kurtarıcımız tarafından Lozan sul -
hunun imzasının akibind.,, 9 ağustos 
1923 tarihinde kurulmustur. Filha • 
kika bu, Müdafaai Hukuk cemiyeti
nin bir istihalesiydi. Fakat Müdafaai 
Hukuk cemiyeti, iıminden de anlaıı· 
lacağı Üzere, Türk milletinin hakla
rını müdafaa namına ıiriıilen müca
deleyi muvaffakiyete erdirmek için 
yapılmıt teıkilattı. Onun adı ayni 
zamanda programıdır. Bu mücadele 
Lozan muahedesinin imzaaiyle baıa· 
rıldı. Ve baıarılır baıarılmaz, Müda
faai Hukuk cemiyetinin Halk Parti
sine istihalesi yalnız bir iaim değiı -
tirmesinden daha verid ve daha ıü
mullu bir manaya delalet eder. Fil
hakika kurtancımız, bir vesile ile 
Halk Partisine dayanan hükümetle
rin takip ettikleri politikayı ''Yurd
da sulh, cihanda sulh!" vecizesiyle 
ifade ederken Partimizin cihan sul
huna verdiği ehemiyeti de tebarüz 
ettinniı oldu. Cümhuriyet Halk Par
tisinin diğer umdeleri türk milletinin 
tarihinden ve ihtiyaçlarından doğ • 
duğu gibi, sulhculuk vufı da ayni 
ihtiyaçtan doğmuıtur. Türk milleti, 
denilebilir ki, ikinci Viyana ırıuhaaa
rasının hezimetinden sonra yunanlı· 
lann denize döküldüğü eylül 1922 
tarihine kadar devamlı olarak harp 
halinde idi. Viy11na hezimetini 16 se
ne devam eden bir harp takip etti. 
Karlofça sulhu imzalandıktan 10 ae
ne sonra Prut harbı, 1718 Paıarofca 
muahedesiyle neticelenen Avuıtur • 
ya harbı, 1739 Belgrad muahedesiy
le neticelenen Avusturya ve Rusya 
harbı, Kaynarca muahedesiyle neti
celenen 1768 harbı, Rusya ve Avus
turya ile yapılan 1786 harbı, Na -
polyon'a karıı yapılan Mısır harbı, 
6 aene devam eden 1806 harbı, Yu
nan İstiklal harbının doğurduiu ve 
1829 Edime muahedesiyle neticele
nen rus harbı, onl1 takip eden Meh • 

(Sonu 8. in.~ı sayfada) 

Baıvekilimizin •Özleri 
Reis neticenin tebliğinden sonra, 

~'S.\YJilii}iJlU1afU,Jt•Ktfl!PlfvXf.,plWJf! 
(Sonu 8 inci say/2da) 

u -e--... U&.'-\:1.1 

mı~tır. 

Partimizin büyük kurul~ayının e
velki giln yaptığı ilk toplantısında 
tiddetli ve sürekli alkıılar arasında 
okunan ve ittifakla kabul edilen bir 
ıt:alı.rh; Jhinc•~~lqüa J>&,.iai 
E'De"aı ifqk'anı ve urkıye Cümhurı-

(Sonu 7 inci say/ ada) 

Parti Büyük Kurultayında 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Eİlcümenler dün toplanarak 
çahşmalar1na devam ettiler 

ill Nizamname ve program 
mesaisini bitirdi 

Ziraat Vekilimiz B. Muhliı 
Erkmen 

Ziraat Vekilimizin 
Kamulaydaki nutku 
Ziraat Vekilimiz B. Muhlis Erk· 

men, Kamutay'ın eve/ki günkü top
lantısı esnasında Ziraat Vekaleti büt
çesi konu~ulurken aöz alarak, ziraat 
davamızın ana hatlarını izah eden gü
re/ bir nutuk vermiştir. Bu nutku 
6 ıncı sayfamızda bulacaksınız. , ................................................ ~ 

Hava Kurumu Genel 
Merkez toplanhsı 

Hava Kurumu Genel merkez 
heyeti bugün saat on buçukta, 
merkez binasında, altı aylık top- ı 
lantısını yapacağından sayın ü -
yelerin teşrifleri rica olunur. 

................................ ..J 

Encümeni 

Dilekler Encümeninde 
Maliye, Maarif, Münakalôt ve 
Nafia Vekilleri izahat verdiler 

Parti Genel Sekreteri B. Fikri Tuzer nizamname ve program 
komiıyonu çalqmalarını takip ederken 

Parti Büyük Kurultayı eqcürnenleri dün öğleden önce ve sonra yap -
tıklan toplantılarda kendilerine tevdi edilmi§ olan meseleler üzerinde 
müzakerelerine devam etmişlerdir. Bunlardan nizamname ve program 
encümeni mesaisini bitirmiş bulunmaktadır. 

Nizamname ve program encümeni 
bugünkü toplantılarında program 
projesini tetkik ederken Nafıa Vekili 
General Ali Fuad Cebesoy, Ziraat ve
kili Muhlis Erkmen, İktisat Vekili 

Hüsnü Çakır, Ticaret Vekili Cezmi 
Erçin, Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
Raif Karadeniz, Sihat ve İçtimai Mu -
avenet Vekili Dr. Hulusi Alataş, Mü . 

(Sonu 1 inci say/ada) 

Büyük kurultayın tazim hiılerini ifade eden çelenk Ebedi Şel'in 
mezarı bCJ§ında 

Kurultay heyeti Ebedi Şel'in manevi huzuruna girerken 

Havas ajansının bir haberine göre 

Türk- Fransız anlaşması 
İngiliz- Fransız-Rus pakti 
Hafta sonunda imzalanabilecek 
Paria, 30 a.a. - "Havas" Bone ile Suriç arasında bugün öğle -

den sonra yapılan görütme, cereyan etmekte olan fransız - ingiliz
sovyet müzakerelerine tealluk etmiştir. 

1 

Fransız diplomatik mahfilleri, sov
flilJLJilll_lll]1& tF17W11JiS ,........,... lif yet hükümetinin ne Londraya ne de 

Paris'e sefirleri vasıtasiyle henüz ka
T al ô kat çağhyanı ti cevabını vermediğini tasrih ediyor

lar. Bu cevap da pek yakında diploma 
Yazan: si yoluyle verilecektir. Zira Molotof

un yarın söyliyeceği nutkun sovyetler 
fazıl Ahmet AYKAÇ birliğinin umumi politikasına tealluk 

edeceği ve müzakereler hakkında sa-
Milli Şef İnönü'nün nutukları dola- rih bir işareti ihtiva etmiyeceği anla

yısiyle değerli edibimizin yazdığı bu şılmaktadır. 

_ _ _ _ _ _ _ ynı ma ıller, Fransa, İngiltere •y~z~ı-2 i:c_i ~a~famız~a okuyunuz. 1 A hf" 

a<aıwo aaaaç o as o..._.,.._,,... (Sonu 7 inci sayfada) 
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Milli ~ef'i dinlerken: Günün i~inden Adliyede 
T o ôkat çağlayanı Beşeriyet ölçüsünde 

31 - 5 - 1939 

Müdd terfi 1 er, Hakimler ve 
İsmet İnönü'nü birinci defa din

lemiyoruz. Onu savaş meydanla
rm~a, idare başında olduğu gibi. 
talakat yamaçlarında, irfan tepele
rinde de birçok kere alkışlamışız
dır. Ancak hemen şimdiden söyliye
lim: Cümhurreisi son nutkunda a
deta bir şelale oldu. Bir fikir, ve ka
rar şelalesi .. Kendisinin - sesini de
miyeceğim - çağıltısını dinlerken 
şöyle şeyler düşünüyordum: 

Fazıl Ahmet AY KAÇ 
muhafaza kadar, sulh kurumunun 
da temellerini sağlamlaştırma öde
vi. 

Bu dava Üzerinde hükümetintl
zin şamatasız ve açık vaziyetini pek 
iyi biJiyorduk. ismet lnönü'nün nut
kundaki keskin ve yalçın sarahat 
İse vaziyete büsbütün katiyet ver -
miş bulunuyor. 

Cümhurreisinin şu bükümleri ge
lecek inaanlığm deği,meıs bir mede
niyet şiarı olacak mahiyettedir di -
ye biliriz. 

Şefler vardır ki gönüJlerinin sınırları memleketlerinin ımırlarmdan 
bile dardır ve gene onlar, yanı başlanndakinin gönüHerinde bile zor yer 
tutarlar. 
. ~ ak~t ~nü ve sanı cihan ölçüsünde büyük ve §İmdiye kadar olduğu 

gıbı, şımdıden sonra da yapacağı medeniyet vazifesi bütün insanlık öl -
ç~s~?de geniş olan büyük türk milletinin Şefinin gönlünde insanlık da 
buyuk çocuğu türkün yamsıra yer almış bulunuyor. 

"Bugün insanlık ciddi bir emniyet buhranı geçirirken" J\nkara'da 
beşinci kurultayın, bütün milletin ve hatta bütün cihanın önünde ko -
nuşan Şefimiz, millet ve vatan kaygısı kadar he§eriyet ve cihan kaygısı· 
nı da yüksek kalbine sığdırarak çelik cümlelere ses veriyordu : 

arasında terfi edenleri~ ·1e 
'ıumumı r 

Evelki günkü nü•hamızda hi.kiınler ve mu 
yapılan terfileri yazmıştık. Terfi listesine 
yoruz: tam lislesl 

35 liraya terli edenler 

Ermenak sorgu hakimliğine terfian 
o yer sorgu hakimi İlhami Ciray, Ka
eaba ıorgu Mkimliğine terfian o yer 

ğine terfian o , . . 
avini Kurban JflUIDUmıler arasında 
deiumumt muavinün de devam edi -
cik müddeiumumt ı . 

MalUm ya; taşması, en tehev
vürlü bir sel manzarası alan muaz
zam belagatler yok değildir; ancak 
insan bir nehrin coşmasını seyreder
ken, bütün o kudretin gayet munta
zam bir kanal içinden akarak hiç 
bir tarafı basmamasına, kucağında 
yahuz bereket taşıyarak en küçük 
zararlılıktan uzak kalmasına pek 
güç rashyabilir. işte İsmet İnönü 
böyle bir şey yaptı. Denilebilir ki 
Büyük Şefin yurt gelec.eği hakkın • 
da verdiği müjdelere bizi en çok 
inandıracak başlıca delil, bizzat 
kendisi olmuştur. 

"Nülwıu çok milletler 6ibi 
nüfusu az milletlerin de müsta
kil ve milli bir hayata müstahak 
oldukları •amimi .ı.urette kabul 
edilmelidir. insan cemiyetleri
nin büyükleri tarafından yutul
ması mukadder olduğu nazari -
yesini hiç bir yer için kabul et-
miyoruz, kabul etmiyeceğU! 

İsmet lnönü Balkan ve Sadabat 
paktlariyle son Türk - İngiliz anlat· 
masmm sulhçu vasıflarını bütün ca
niyle tebarüz ettirdikten sonra pek 
kıymetli başka haberler verdi. Sov
yet dostlarımızla aramızda mevcut 
sevgi ve samimiyet duygularının her 
zamankinden daha sıcak olduğunu 
ve bitmek Üzere olan Hatay mese
lesinden sonra Türk • Fransız dost
luğunun kopmaz bağlarla büsbütün 
perçinleneceğini gene aziz Şefimi
zin ağz1ndan duymuı bulunuyoruz. 
Bütün bu dürüst ve güzel sözler 
yurdumuzun dış varlığında yeni bir 
inkişaf mevsiminin açılmıya başla • 
dığını göstermektedir. 

- Biz milletler arasında emniyetin avdet etme.ini temin ede. 
cek çareyi sempati ile selamlarız. 

- insan cemiyet/erinin, büyükleri tarafından yutulması mu
kadder olduğu nazariyesini hiç bir yer için kabul etmiyoruz. 

- Benliğine ve §Uuruna sahip olan her milletin dokunulmaz 
müstakil bir devleı olarak yaıamaıı hakkı, insanlığın sarsılmaz. 
müılerek bir akidesi olarak tesbit olunmak lazımdır. 

- Komşularımıza gelecek tehlikeleri, bir adım sonra bize ge
lecek tehlikeler gibi önlemek i~in iktidarımı.zcla olan tedbirleri 
alacağız. 

Söylevler, nutuklar, hitabeler ... Son yıllarda, son aylarda dünyanın 
her tarafından, dünyanın her dili ile bunlardan bir çoğunu işitiyoruz. 
Fakat bunların pek azı, aynı zamanda yurt ve dünya sevgisini Şefimizin 
nutku kadar belagatle bağdaştn:mış, milletin sulha olan aşkı ile harbe 
olan kuqretini sarsılmaz bir katiyetle ortaya koymu§, bir elini millet, bir 
elini saldırganlık arzusu beslemiyen beşeriyete bu kadar sıcak bir şefkat 
ve muhabbetle uzatabiJmiştir. 

sorgu hakimi Rıza Alparslan, Ürgüp ııel, Geyve müddeiun,üddeiumumi mu· 
sorgu hakimliğine terfian o yer aor· ne terfian ° yer müdı Nallıhan mild
gu hakimi Hlılki Güleç, Çorlu sorgu vini Hilmi Gökler, Sar~e terfian Bile
hakimliğine terfian Ergani Oımaniye mumi muavinliğine terf.vini Rıza Gür
ıorgu hakimi Tahsin İnan, Göksun deiumumt muavini Belkni muavinliği
aorgu hakimliğine terfian o yer ıor- müşhane müddeiumumi 1:iumumt mua
gu hakimi Emin Tepe başlı, Simav sor terfian ° yer müddei um sun milddeiu
gu hakimliğine terfian o yer sorgu Nurettin Ertürk, Kocaefan o yer müd 
hakimi AdiJ Oktay, İskilip sorgu ha- mum! muavinliğine ttis Özün Gti-

müddeiumumi muavini G ' kimliğine terfian o yer sorgu hakimi ~l .. muavinliğine 
Nuri Oğuz, Adapazarı Mkim muavin- 1°.gğ.u, Kuru_çay muddeium~umi muavini 
l •w• f" • . ı ıne terfıan o yer mLı· ""dd. 
ıgıne ter ıan o yer hakım muavini . . .. . .ı mu eıu-

Saadet Ulusoy, Yancık hakim mua-ı m~avı~ı Mehmet ~ur.~~r •rfian o yer 
vinliğine terfian o yer hakim mua- mudd~~dumd ~mi mu__avınlıgır üzide Pank-

. · R · O k · .. . yer mu eıumumı muav • . 
vını asım nu , Hafık muddeıumu- M""lA . K h .. . ımı muavın-

Kısaca bazı tahliller yapalım: 
Nutku. kavrayıp sürüklediği me

seleler bakımından bazı bölgelere 
ayırabiliriz. ismet İnönü her şeyin 
başına cümhuriyeti koyuyor ve şu 
çelik sözleri söylüyordu. 

" Türk milletinin cümhuriyet 
rejiminde en iyi tesanüdü bul
mu~ olduğuna1c en fÜpheli na
zarlar kani olmaktan bC'fka ça
re bula.mamı§lardır /" 

Bu cümlede pek mühim bir ha -
kikat görüyoruz; demek ki şuuru
muzda dün sağlam bir kanaat ola -
rak doğan cümhuriyet umdesi, bu
gün bütün milletin vicdanında gra
nitle§en bir iman abidesi olmu§tur. 
Ne mesut hadise! Bu değeri ölçüle
miyecek kadar büyük zaferi, Milli 
Şefimiz gibi idealciliğini fasılasız 
bir (realizm) kontrolü altında bu
lunduran ve zeka İsmeti ··zerinde 
de ruh ifadesi kadar titiz d vranan 
bir baştan ititmek doğruı u saadet
tir. Kendimizi kutlıyalım. 

Cümhurreisi ikinci mülahaza 
hamlesinde ortaya koyduğu birinci 
düsturun en tabii neticesi :ıe van
yor: 

Halk idaresinin kıymet e bunu 
günden güne kemallendirme dava
sında gerek kendisinin, ger parti 
ile tekmil Türkiye'nin d · ü, bu
günkü ve yannki faaliyeti sistem
Jeme vazifesi ••• İsmet lnönu. bunla
n söylerken ne sarp bayırlara ne 
kadar kolaylıkla tırmanmı tır anla
hlamaz. Kendisi, bir dakika eve] 
herhangi bir mevzuun \ad isinde 
iken bir dakika sonra gÖrU) orduk 
ki ta tepelere çıkmıştır. 

Şu cümleler Üzerinde d kkatleri 
durdurmak isteriz : 

'' ônümü%deki senel rcle nü
lusumu%un çoğunu teıkil eden 
köylümÜ%Ün gerek tahıı l, gerek 
geçim hususunda · a v yesini 
yükseltmeyi bcqlıca het1ef tuta
cağuı. Bu hususta elde edeceği
mi% neticelere çok ehemıyet ve 
kıymet veriyoru%.,, 

" BU:den sonra gelece ı:atan

daflara, milletimi%in ai_va i ha
yatında ilerlemiş bir sevıy terk 
etmek, başlıca emelimi%ılır ,, 

Ne mutlu yarının türk çoı uklan-
na ! · 

Nutkun bundan sonrası bütun an
lamı ile bir "feveran" ve "fey zan" 
l-eybeti almıştı. Nasıl ki bir kartal 

c&eklerde uçarken uçurum arda 
.. -dı bütün ~ehlikeleri hem am ta
ı. aınına, hem de hiç perva ız bir 
gözle görür; ismet lnönü d öyle 
) lph. Kuvetli bir rasıt gibi daima 
) 1karıdan a§ağılara bakıyoı, sonra 
l r tayyare halinde tekrar havala
r yordu. Beşer mukadderatına a
l ' nan kabustan bahsederken Şefi -
ı ı: "Bugiin insanlık, milletle· ara
: da ciddi bir emniyet buh anı ge
! rmektedir." diyor. Evet nıniyet 

1 uhram... Her gün biı türlü unden 
1 Ahaedilen sayıaız buhranın işte a -
ı a kaynağı buradadır. Zira mniyet 
buhranı demek, ruhlarda, vıcdan
larda asayişsizlik demektir. Bu a-
t · yişsizlik sarası, sirayetini atta 
t dmşını ilerlete ilerlete ynel-
milel kalbe kadar vardırırsa nsan
lrkta artık huzur ve sükun e anabi· 
lir mi? Fertler arasındaki, bagla.rın 
inkiıafı, Mütekabil inan ve guYen
C:en daha kuvetli hangi amile ma• 
liktir? Şu halde milletler ara ı iti
madın yıkılmasını bir nevi r e :leni
yet ve şeref inkırazı saymak h ç de 
yanlış olmaz. Emniyetsizlik cihan 
havası içinde bir boğucu gaııa en -
zedi. Onun içindir ki türk milleti 
de, bütün sulhsever medeniyet ca
mia.lan gibi büyük ödevler almış 
bulunuyor. Ana toprağın aziz hak -
larmı, yüksek istiklal ve şerefini 

Milli müdaf aamızla iıuanlık aİ· 
lesindeki medeni mevkiimize gelin
ce; hemen şunları söyliyeceğiz: 

Vaktiyle de işaret ettiğimiz gibi 
donuk yaratılışları kolayca buzla§· 
tiran vazife fikri, zaten sıcak mil
letleri büsbütün kaynatır. Türkiye 
ise bu duygunun en yüksek tepesine 
her zaman yurt. müdafaası mevzu -
unda çıkmıştır. Şu hakikatin tek bir 
istisnası gösterilebilir mi? 

Sakarya, Kızdırmak vs. gibi ne
hirler, toprak üstündeki bin türlü 
arızayı yenerek nasıl yoluna devam 
ederse, nutkun bu kısımları da ileri
deki ideal ummanına öylece usa
nıyordu. Geçtiği kıyıla~m ajy si ve 
içtimai manzaralarından gogsune 
akseden hiç bir peyzajı unutmıya

rak ! hepimize yeni bir kudret fUU• 

ru veren §U satırlan bir kere de be
raber okuyalım : 

"Türk milleti yükaek ideali ve 
hayati menlaati kendisiyle beraber 
olan milletlerle birlikte göz kamaş
tıracak yeni kahramanlık menkıbe
leri yazmak için tamamiyle hazır ve 
kati olarak karar vermiş bir halde'
dir .,, 

ismet lnönü'nün hakkı var; şu 
vaınflarda bir milletle medeniyet a
ilesi neye öğünmeain? 

Onun için 29 mayıs nutku hakkında söz söylemek istiyenler, o çelik 
cümlelerin yalnız bir vatan ölçüsünde, bir millet ölçüsünde değil; bir ci
han ölçüsünde, bir beşeriyet ölçüsünde de eşsiz bir önemi olduğunu ha
tırlamahdırlar. 

Mustarip dünya ve kederli beşeriyet, kendisinin büyük derdini avu • 
tacak böyle sıcak ve heyecanlı sözlere, uzun zamanlardanberi, susamış
tı. Nurettin ART AM 

Maarif Vekilimizin 
muallimlere 
bir tamimi 

Ankara halkevinde 

Kurultay gecesi 

Beşinci parti kurultayının Anka -
ra'da toplanması şerefine, · Ankara 
halkevi, kurultayın değer ve manası
nı Ankara halkına bir arada anlat
mak maksadiyle bir gece tertip etmiş-

Maarif VekiJi B. Hasan _Ali Yü _ tir. Dil, tarih ve edebiyat şubesinden 
cel, mua1limlerden bir kısmının başka Behçet Kemal Çağlar, kurultayın 
vazifelere geçmek üzere Maarif Ve _ m~na ve ~hemiyetini tebarüz ettiren, 
kaletinin muvafakatini istemekte ol- Mım Şefın nutkundaki güzelliği ve 
malan dolayısiyle Maarif teşkilatına yüceliği göz ö~~n~ koyan, C~mhuri -
bir tamim yapmı§tır. Tamimi yazıyo- yet Halk Part111nın yapıcılıgını ve 
ruz: yaratıcılı&ım belirten bir söylevle ge

ceyi açh Türk milletinin dünya icin
deki bugünkü eşsiz manzarasını be
lirten cümleleri çok alkışlandı. 19 
mayıs 1939 filmi gösterildi. E~di 

Şefin ve Milli Şefin filmde muhtelif 
görünüşleri ıürekli alkışlarla seyre
dildi. Maarif Vekili B. Hasan - Ali 
Yücel'in nutku yeniden, alaka ile 
dinlenmiş oldu. Halkevi gençlerinin 
temsil ettiği piyes, çok muvaffakiyet
li ve alaka çekici idi; gençler, rolle -
rinde çok muvaffak oldular. Salonu 
dolduran kalabalık, güzel bir gece ge
çirmiş, halkevi çalışmalarına bir daha 
şahit olmuş ve büyük günün manasını 
bir kat daha içine sin::lirmit olarak 
ayrıldı. 

"Meslek arkada~larımızdan bazıları 
başka işlere geçmek üzere vekaletin 
muvafakatini almak için müracaat et
tiklerini görüyorum. Mühim bir kısmı 
muallim mekteplerinde yetişerek mu
allim ve terbiye meslekine hazırlan -
mış, mekteplerimizde senelerce hiz • 
met ederek olgun tecrübelednden 
yurt çocuklarını istifade ettirmekte 
bulunmuş olan arkadaşlarımın mual -
limlik hayatından uzaklaşmalarının 

hem meslek, hem ~cmlekct için ne 
kadar zararlı olduğunu, mesleğin asil 
zevk ve heyecanını derinden duyduk· 
Jarına yakından şahit olduğum mual
limlerimizin takdir ederek meslekten 

Makalemi bitirmeden 
noktayı itiraf edeceğim: 

evel bir aynlmıyacaklarına eminim. 

Kudretli, hikmetli ve haşmetli 
talakahnı saygı ile dinlediğim İs
met İnönü'nü en asil belagatinin ta 
zirvesinde ne vakit gördüm bilir 
misiniz? 

Atatürk'ün muazzam hatırası ö
nünde sustuğu ve bütün kurultayı 
sükuta davet ettiği ı:aman! 

O dakikada bir daha duydum ki 
giden millet büyüğünün heybetli su
suşundan sonra bizi tesellilendir· 
mek için Milli Şefin sadasından da· 
ha cana yakın hiç bir ses yoktur! 

Onun için kati zaruret olmadıkça 

meslek arkadaşlarımın bizden ayrıl -

mak için müracaatta bulunmamaları -

nı kendilerinden beklerim.,, 

Mahkum ole:n memurlar 

Devlet işlerinde çalışan maaşlı ve -
ya ücretli memurlardan mahkum olan 
ların mahkümiyetlerinin ait olduğu 

dairelere bildirilmesi lüzumu Adliye 
vekaletince Cümhur1yet müddeiumu -
miliklerine tebliğ olunmuştur. 

Hatay tacirleri ve 

yerli mallar sergisi 
İstanbul, 30 (Telefonla) - Antak

ya ticaret odası bir mektupla milli 
sanayi birliğine bu sene Hatay'ın on 
birinci yerli mallar sergisine iştirak 
edeceğini bu suretle ana vatandan u
zun yıllar ayrı düşen Hatay'ın iktısa
den Türkiye'de ilk defa temsil edile
rek ticari ve sınai mevcudiyetinin ta
nıtılacağını, buna hazırlanmakta o
lunduğunu bildirıni§tir. 

mi muavinliğine terfian o yer müd- ~ a!.,ı~, e~a mu~deıı ıddeiumumi 
deiumumi muavini ceref B k t B - avınlıgıne terfıan Erzınca ran Siirt 

-s ar u ' a t i · S llm · Ak , ' 
lıkesir müddeiumumi muavinliğine mü~mdd ?1uav ntı e . 1 ı~· te terfian o 
terffian o yer müddeiumumi muavini m eı~mu?1 muavınl gu ini Hasan 
Şahabettin Arıç, Tavas müddeiumumi yer mtiddeıumumr mua• Jmumi mu
muavinliğine terfian o yer müddeiu- Te9re.kl1i:ğ. Adıyaf?1an m n müddeiu
mumi muavini Şükrü Eroğlu, Tavşan- mua~ın ı ıne ter ıan ° ~ dağ, Adana 
1 '"dd · • . ı·v• . mumı muavini Celil t f' ı mu eıumumı muavın ıgıne terfıan "dd . t . e er ıan o 

tidd . • . . İ . mu eıumum muavınl · i H ti o yer m eıumumı muavını smaıl Udd i ın a ce 
Ç. - 1 B d .. . yer m e umum[ mu dd . ımenog u, o rum muddeıumumi A . eıumumi 
muavinliğine terfian Denizli mUddei- 1Ya1 .Y..~ın, Buf~sa müd er milddeiu-

• . . M hl' A Ak v n ıgıne ter ıan o y kt Ad umumı muavını u ıs rsan, şe- . . R T em, ana 
bir müddeiumumi muavinliğine terfi- mua~ını erat. . ilrel gine terfian o 
an o yer müddeiumumi muavini Ömer md ~m mu~v nlığ_ın_e vini Muazzez 
K .... L k. ""dd . • . eıumumı muavını eı'umum"ı mua-onu, apse ı mu eıumumı muavın- Udd . r. 
l •w• f' Ed' ""dd . mur m eıumum ildd . i ıgıne ter ıan ırne mu eıumumi f' . . r m eıumum 

muavini Ata Soyuer, Malatya mlid· Tıanf~kyDer mükdı , Cizre müddeiu-
d . • . 1. w. f" ev ı oğuı9ı t f' üd 
eıumumı muavın ıgıne ter ıan o yer 

1
• . .. . er ıan o yer m 

""dd . ~ .. M f ıaı muddeıumu R fk T A mu eıumumı muavını usta a Ke- k . . ı ı aner, na-
l . - b" ·· z ld k .. . e11r müddeıu . 1 .ğ. t ımaga ıgum, ongu a muddeıu - h" 

1 
A muavın ı ıne er-

• . 1. w. f' .. Şa ın er, nta i t . . 
mumı muavın ıgıne ter ıan o yer mud . 

1
. w• Ak e umum muavını 

d . • . . F h . K avın ıgıne K d • E -
eıumumı muavını a rı azan, Kon- Ahın A d r, ara enız reg-

ya ;nüddeiumumi muavinliğine terfi- M 
1 

et. pay t muavinliğine Bah-
an o yer müddeiumumi muavini Akif Ta :zgır~ s:ı umt muavini Şahin 
Köksal, Sorgun müddeiumumi mua- d'ulr' a.n:.ddn. 8 ya müddeiumumi mu-

. 1. w. f" .. • ır ı mu eıu k' "dd . i vın ıgıne ter ıan o yer muddeıumumi: 3e ı mü eıumum si 
muavini Ahmet Erdoğan, Kars müd- Baş müddeiuı:r. n Iğdır hakimliğine 
deiumumi muavinliğine terfian o yer ~ara m~~deium.~ h!kimi Zeynelabidin 
müddeiumumi muavini Muhlis Çö- tin Er&:un, Boz~·a sulh hakimliğine Ka
ğengil, Gediz müddeiumumi muavin- ne terfıan ° yeınumisi Rasim Mazıcı. 
litine terfial\ o yer müddeiljFcllmt mu ~~!!~Y· Sandıklıumr muavinliğine An
avını .t:iuıeyı.l 1 uzene, 0 .pard.u Elgin, Sürmem :mt muavini Kemalet-
müddeiumumi muavinliğine terfian o terfian 0 yer ~yük sorgu hakimliği
yer müddeiumumi muavini Bedia Söy Tekinalp Pt sorgu hakimi Kamil 
lemez, Saimbeyli müddeiumumi mua- Ç k 'udlf9ı sorgu hakimliğine 

er eı m • .... · · u.. · 
vinliğine terfian Adana müddeiumu- } sorgu · nakınii'igYlı\! 

mi muavini Hilmi Arca, Bahçe müd- 30 lira~k • ııorgu h!kimi Seyfettin 
deiumumi muavinliğine terfian o yer Bayınd.I ;rvari sulh halı:imliğine 
müddeiumumt muavini Saim Siilekin, 
Avanos müddeiumumi muavinliğine ıorgu hf$1S1deiumumisi Zahit Yılmaz. 
terfian o yer müddeiumumi muavini kim mı fON ı• d nl . ıa ter ı e e er : 
Hayati Yeşilova, Boldan müddeiumu- muav•· 

,r sorgu hakimliğine Midyat ml muavinliğine terfian o yer müd- mlidc. 
deiumumi muavini Kadri Karafakı, 

Eşme müddeiumumi muavinliğine ter 
fian o yer müddeiumumi muavini Ah
met Akbulak, Şarköy müddeimumi 
muavinliğine terfian o yer müddeiu
mumi muavini Faik Çıvga, Amasya 
müddeiumumi muavinliğine terfian o 
yer müddeiumumi muavini Zerrin Ak 
gün, Seferihisar müddeiumumi mua
vinliğıne terfian o yer müddeiumwru 
muavini Enver Haktanır, Kocaeli 
müddeiumumi muavinliğine terfian o 
yer müddeiumumi muavini Bedri Öz
kaya, Arapsun müddeiumumi muavin
liğine terfian o yer müddeiumumi 
muavini Cevdet İlter, Dörtyol müd
deiumumi muavinliğine terfian o yer 
müddeiumumi muavini Sakıp Güneg, 

Bağazlıyan müddeiumumt muavinli • 

.ikimi Enver Başar, Van ha
naınzet 

1 lavinliğine Aksaray eski aza gur um 

1 ı-•ni Hüseyin Özsoy, Beypazan 
gur u hekım' 

~eiumumi muavinliğine a 

' terinden İakender Çınar, Su

üddeiumumi muavinliğine Su

'dm muavini Enver Karahan. 

*Meclis h 
meni bir haa.4 
10 da toplana 

(BİTTİ) 

Çağrı 
ıesaplarının tetkiki encll· 

J).f,iran per~enbe günü saat 
ıcaktır. 

~-------....--
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1X1X1=1 
Eve/ki gece Ankara'nın büyük 

lokantalarından birisinde yemek 
yerken lokantanın sağında, solunda 
büyük masa gruplarına ve bu masa
ların etrafına toplanmış seçme ka
labalıklara tesadüf ettim. Bu kala
balıkları : 

- Şu masada falBn vilayetimiz
den kurultaya gelen delegeler var. 

- Bu masada filan vilayetimizin 
delegeleri oturuyor. 

diye izah ettiler. 
29 mayıstanberi Ankara, vatan 

hartasının her tarafından birer par
çayı sinesinde toplamış gibidir. 

Birliğin manevi manzarasını 

gönlümüzle duyarız. Fakat arada 
bir bunun maddi manzarasını da 
gözlerimizle görmek, partiye ve o
nun değişmez Şefine karşı olan ba
ğımızı bir kat daha pekiştirmekte
dir. 

Bir Şef, bölünmez bir vatan, bir 
tek ferdin şahsında birleşmiş bir 
millet! 

Bu "bir" !eri bf~ibirleriyle zar
bediniz : 

ıxıxı=ı 

Kurultay vesilesiyle bir dela da
ha tebarüz eden milli birliğin riya
zi bir formülle ifadesi de, ancak, 
bu olabilir. T. l. 

lıtanbul'un süt derdine dairi 

İstanbul aütlerinı tetkik ko
misyonu toplantılarına, çabtma
larına devam ediyor. Evelki gün 

bu toplantılardan bahseden ve 
komisyonun bir de resmini koyan 

bir İstanbul gazetesi çift aütwı 
bir ba§lıkta §Öyle yazıyordu: 

"Tevciat disipline tO.bi tutulduk
tan sonra istihlak çoğalacak .... H 

diyordu. En hattaki kelimenin 

tevziat olacağı, fakat yanbtlık· 

la tevciat §eklinde çıktığı anla

§rlıyor. Fakat biriai bunun böyle 

olduğunu anlamayıp da kelimeyi 

veca kelimeainden gelme bir ıöz 
a.anrrıa felaket 1 

Yıkılacak eilence yerleri/ 

lıtanbul'un aayılı eğlence yer
lerinden Gardenbar'la onun ya

nıbaıuıdaki Şehir tiyatrosu çer
den çöpten iki bina idi; bilirsiniz. 

Birçoklarımız onları gördükçe 

"böyle salaıtan eilence yeri, böy

le bağdadiden tiyatro olur mu?., 
diye söylenir, hayflanırdık! 

Şimdi bu iki binanın 4500 lira 
masrafla yıktınlacağını öğrenin
ce fi.kir değiştirdik: eğer bu iki 
eilence müeuesesi, bu kadar çü
rük olsaydı, bu kadar ucuza 
yıktınlabilir miydi? 

Tiyatro tarihi ile al&lı:aaı olan 
v• bu fıkra yazılırken yanımızda 
bulunan bir dostumuz dedi ki: 

- Ben, zaten, bir gün gelip W 
tanbul Şehir tiyatrosunun yıkıla

cağım bilirdim. MalUın ya, bu 

müessese Darülbednyi ismi ile ku

rulduğu zaman ilk temsil olarak 

"Çürük temel" i oynamııtı! 

Bir sevvahın mrır;f eti! 

Müller isminde bir İsviçreli 

seyyahm lstanbul'da Markoviç is

minde birisinin Üzerine hücUın e

derek içinde 200 lira bulunan 

çantasını ele geçirmeğe uğratma

sı üzerine yakalanarak mahke
meye, ma.hkemeden adli tababe

te verildiğini, adli tababetin de a· 

damda akd hastalığı bulunmadı· 

ğı hakkındaki raporunu mahke

meye bildirdiiini gazetelerde o-
kuyoruz. 

Eskiden, memleket içinde pa
ra vuran bazı kimseler. eski ida
relerin gevıekliiinden iıtif ade e· 
derek yabancı memleketlere ıa
VU§urlarch. 

Faydalı ; 
r 

devam .==:!:~~~~ 
·ı 

Dün şehrimizdeıya ğ m Urlar 
bulutlu, öğleyin ha 
rüzgar şarktan en ç- ediyor 
esmiştir. Günün en 
22 dereceye kadar Y::. hava umumiyetle 

Yurtta hava Tral fif orajlı geçmiş 
ve orta Anadolu bö ok üç metre hızla 
ve yer yer orajlı, doı \yüksek suhuneti 
palı, diğer yerlerde ~·ükselmiştir. 
tedir. Yirmi dört saS •ya, Kocaeli, Ege 
muhtelif bölgelerinen lgelerinde kapalı 
yağışların, karemetrey<;.u Anadoluda ka
su miktarı Merzifon' 

0

bulutlu geçmek -
45, Kuşadasında 43, İl at içinde yurdun 
me~t: 29, Milas'ta 1

0

f, ~ düşen faydalı 
kesır de 16, Polatlı · •ye bıraktıkları 
14, Kemalpaşa'da 12,ıorıda 52, Kocaeli'de 
gama'da 10, diğer ya- ~3odrum'da 34, E
de 1 • 9 kilogram ara ..ı İzmir ve Balı-

R ... re ı'• 
lizgarlar Trakyaıat·da 15, Aydın'da 

lan bölgelerinde şirr 
1 
Uşakt'a ıı, Ber

gelerde ekseriyetle ıe rğış gören yerler-
tinden saniyede en ısındadır. 
hızla esmişti~. ;ur~ er,, Karadeniz kıyı-

Para vurmak için seyahate çı- hunetler lzmır de ıalden, diğer böl-
kanı iıitmemi§tİk. Akhisar'da 26, Ad·--cenup istikame· 

ı:ı. .. .. ı.....r.-1~.ı.... .1--- -··- ---•· çok yedi metre 
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DÜNYA HABERLERİ 
1 ( DUNKO ) 

iSTANBUL Gazeteleri [D:!..~:::::P.~.~~~~~.i ~ ~] 
Milli Şef'in ağzından ... 
. Milli Şefimiz aayın lnönü, betin- 1 ngiliz Hükümdarları 
~1 kll!'ultayı açan majistral nutkun
~- dünya krizinin mahiyetini ve bu 
~· kartısında türk milletinin va
~1 ~ini, kendine mahsus veciz ifa
.1. ile anlatmıttır. Büyük Şefimizin 
--aaç Özlü cümle ile bugünkü dün
~politik manzarasını anlah§ı, 
t . li bir ressamın birkaç fırça 

Filistin' de tethişçilik a.a. Matbuat Servı•ı 

i:ıah ettikten aonra, fırkanın, inkılapları 
beııiımeyememi• ııarri memnun kütleler 
tarafın.dan çıkarılması muhtemel arıza
lara kartı aldıiı şiddetli tedbirleri, hüri
yette demokraaiye koyduğu tahditleri, 
daha mütekimil bir demokrasiye doğru 
ritmek için yaptıiı tecrllbelerin verdiii 
menfi neticeler üıerine memlekette tek 
fırita olarak kabımı izah ediyor. Burün 
beıinci kurultay toplanıriten memleket
te inkılibı ve cüınhuriyeti tehdit eden 
dahili hiç bir tehlike kalmadığını, harici 
tehlikeler ka11ısında tamamiyle birlqmit 
bir türk milleti bulunduğunu ıöylüyor ve 
bu birlikten a1dıiı kuvetle, lsmet tnönü'
nıin, fırkaya daha miitekimil bir ae)'ir, 
bir demokraıi istikameti verdiiini, bu se
beple, beıincl kurultayın, fıritanm tari
hi teklmüliine yeni bir devreyi açtıcmı 
ilive ediyor. 

Victoria'ya geldiler 

etllaıiyle bir levhayı çizmesine ben
ler. 

Victoria, 30 a.a. - İngiltere ktral 
ve kıraliçesi, saat 5 te - Greenwich -
buraya gelmişler ve limanda bulunan 
bütün gemilerin çaldıktan düdükler
le karşılanmışlardır. 

Kıral ve kıraliçe, ziyalara garkolun 
muş olan ıehirden geçerek hükümet 
kona~ına gitmişlerdir. 

Kudüs'te ve Hayfa'da 
yine suykastler yapıldı 

CUMHURim 

Onu dinlerken 
Nadir Nadi, bu batrnakatede, milli ıe

fimizin dünkü nutku, bizi olduiu kadar 
sulh ve dünya emniyeti uirunda birleı • 
mit ıeni• kütleleri de teabir eden, coıtu
ran bir nutuk oldugunu, çünkü lamet tn
önil'nün aizından butün bir milletin ko -
nuştuğunu ıöylıyerck, nutkun ifade etti
ii yüksek kudreti tebarüz ettirdikten 
sonra, buııün ulaşmıı bulundu.iumuz eş
si:ı mevkii, on beı aencdenberı devam e
den ruh ve ıuür birliiine medyun .o~du. -
ğumuzu ıöylüyor ve türk hüriyetını bır 
kere daha imtihana çekmek istiyenler 
vana bunların feci ıurette aldanacaktı • 
rını, dünkü nutkun bu uiurdaki azmimi
zin ıiddetini haykıran kudretli ve vakur 
bir ses olduğunu izah ediyor. 

l Filhakika hugiin ınsanlığın baş
IC& lalırabı milletler arasındaki 
:--Jet bubranmdadır. Bu buhran 

Hükümdarlar, Vancguven'den Prin 
cesse Margaret vapuriyle terketmiş -
lerdir. 

yahudiler tarafından 
hıaanya'nın ye ltalya'nın tecavüz 

t°Utikalarından doğmuştur. Dünya 
l Uzur •e emniyet içinde yaıarken, 
dtalya 1927 senesinde o zamana ka-

zannedi 1 iyor 
Çinliler japonlann bir 

taarruzunu durdurdu1ar 
.., IÖrülmemiş ölçüde bi1' askeri 

:--t:•rlık programınm tatbikine baı
.•~ı. Halbuki ltalya'nın büyük harp 
IÇİlad• tatmin edilmemit bir emeli Çunking, 30 a.a. - Çin kuvetleri, 
~lr._ ı b ı· · k ı"aponlann Hope, Şansu ve Şahai eya-

~... talya milli ir ığıne avuş· 
~- ltalyanlarla meskun olan letlerinin biri birine birle§tiği mınta · 
~lan milli hudutlar içine alır- kadaki seyyar Çin müfrezelerini te -
llt!Jl fazlaaiyle yayılmıt ve alman Ye mizlemek üzere son haftalar içinde 
t"'-la,, ekalliyetlerini kendine il- geçmiı olduiu taarruzu muvaffaki -
. alt etıniıti. Ozerinde hiç bir hak yetle karşılamış ve bu taarruzu tama· 
•eldi· ed · ik" d • l miyle durdurmuşlardır. .. emiyeceiı on ı a ayı •t•• 

Kudin, 30 a.a.
Dün ıinemada 
meçhul şahıslar i· 
ki bomba atmışlar
dır. 10 kadar arap 
yaralanmııtır. Bu 
sinemaya hemen 
münhasıran arap -
lar devam etme ktc 
idi. Bombaları a
tanlar kaçmağa 
muvaffak olmuş · 
lardır. etııı· d · - Japonlar, bu hedeflerinden vu geç 

lf Ye Afrika'da a genıt mu•-
,_, L k mek mecburiyetinde kalmı•lardır. y - fa cı·va nda -:--ıe•e imparatorluiu urmuıbı. 7 

d rı 
t.tiı1 tl d' .. L dd 1 Hupe eyaletinin garbinde Han ır - d ba k" 1 e erin ken ı muaa erat an • a zı ımse erce 
"- h•ltim olmaları prenaipi tatbik mağı cephesinde japonlar. Çungaian- araplara bazıların -

dcd~l~ek olsa, ltalya'nm ala-=;a~• ga doğru geri hareketlerine devam ca daı yahudilere 
•ııl, horçlu olması lazım gelırdı. etmektedir. isnat edilen bir 

F'ıllrat buna rağmen ltalya'nm suikast yapılmış -
bıultadderatmı idare edenler, bu Yugoslav Naibi tır. Bir tetbiıçi çe-
lrlilletin ıö:aleri önüne mevhum hak- tesi, c>ençerelerden 
liabkların aahte manzarasını çi:a· B ı· ı •tt" uyumakta olan köy 
llıelr İatediler. Sonra ıüya bu mev· er ın e gı 1 lülerin üzerine a-
h- lıakaıabklarm tamiri için de Belgnd, 30 a.a. - Naip prens Pot i- teı ederek dördü 

B"r sentezin minaıı 
Peyami Safa, (Hadiseler arasında) sü

tununda halk partisi ile dlier partiler a
rasında bir mukayese yaparak, öteki par
tilerin ayrı ayrı tek fik irleri temıil etme
lerine mukabil, Halk Partisinin, ayrı ayrı 
fikirleri toplu bir halde temsil eden tek 
parti oldu unu, hayatını proıramdan d~
ğil, proıramını h:ıyattan aldı&mı, Parti
nin altıok vasıflarını bir b"rinden ayır -
ma&a iml:an olmadı mı, bunlamı tek uz
viyetten fışkıran hayat hamleleri ribi bi
r ib irine bailı olduklarını i :ı:ah ettikten 
sonra, beşınci kurultayın vermek üzere 
bulundugu büyük kararların en ehemiyet
lisi, fert ihti raslarını kendi bünyeıinden 
dışarı atmak iradesinin programlaıtırıl
maaı olduğunu ilive ediyor. 

Halk Partisi, halkın partiıi 

Milli Şef konuıurken 
Aka Gündüz, bu baıllk altındaki fdr

raıında, milli ıefin nutkunu ilri ıef yetit
tiren bütün bir millet, bütlin vatan, ıulb 
ve insanlık cihanının reıml mümenille
ri kendileri ve milletleri namına dinle -
diklerini c;unkü konutanın büyük hakiki 
bir ıulh '.ve harp adamı, bir devlet kuru
cuıu oldu~anu, bu sesin, kendi refah ve 
iıtikllli, beşerin refah ve hiiriyeti ui -
runda sillhınm kab:ı:uına el atıp konupn 
türkun ıesi olduiunu aöylüyor, doatları
mıza komşularımıza Ye bilhaaaa Balkan 
ıilih arkadaılarımı.za müsterih olmaları
nı tavsiye ediyor. Ve d iyor ki: "Şid ol 
Atatürk, arkada bıraktığın milletin, mil• 
li Sef'in kumandası altında açtıim i:ı:i ta• 
kip ediyor ... 

İKDAM 

Milli Şef konuıurken 
(Her aabah) aUtununda: 
"Aziz cüıuhurreiaimiz İnönü, diin be • 

tinci kutulta)'I acarken, kendisine his o
lan o l{Ür ve erkek sesiyle bir nutuk &ÖY• 
lediler. - Kumıularımıza ıelecek tehli· 
keleri biraz ıonra bize ıelecek tehlike • 
ler ıibi telakki ederek tedbirlerini zama • 
nında alacağlZ. •İIÜ\Jaınnata batladılar. Bu hazır- le prenses Olga, yanlarında :Markoviç kadın olmak Uze -

l&lllna yalnız ltalya'ya müııbaaır olduğu halde, resmi ziyaret malnadiy- ı re S arabı öldür
"-1dıkça. dünya sulhu ciddi bir teh- le bu akıam Berlin'e hareket etmiıler- mÜ§ ve 5 arabı 
like kartnmda sayılamazdı. Fakat dir. da yaralamışlardır. 

Katlü•,le intüamı temine memur inııili~ 

İbrahim Aliettin Gövu, bu batlık al· 
tında y.:ı:ı:dı ı bir makalede, Cüıuhuriyet 
Halk Partisinın yirmi yıllık hayatı.ı.da, 
bu iki tab:rden. 51fat olan ikincııine li.
yik ve sadık kaldı ,mı. tiırk balkının en 
tzbU ve en umimi ihtiyaçlarına cevap 
verdiii içindir ki ona halkın partisi de • 
mekte tereddüt edilemiyeceiini .cJylodik
tcn sonra. bizdeki fırka ve cemiyetlerin 
bir tarihc:eaini yapıyor ve halkın partisi 
olabilmekteki ehemiyeti tebarüz ettir • 
mck için bugünkü halkevleriyle etki it· 
tihadı terakki, yahut Hiiriyet ve hillf 
kulüpleri karıısındaki tılikki farklarını 
'lı:ıaaca dlltiinmek bile kifayet ettiiini söy. 
lüyor vı diyor l:i : "Buıun memleketin 
her köfetine yayılmış olan balkevl•rini, 
hınilz oralara kayıtlı ve mensup olmayan 
vatandaılariyle bir aile ocaiı halinde an 
tabii bir imtihan ile doldurup ta11rıyor, 
çünkü CUmhurl:vet Halk Partisi idealle
riyle, bavasiyle ve bütün tamamiyetiyle 
halkın partiıidir." 

18 milyon türk namına konupn ve da• 
hilde olduğu cibi hariçte de dalma SÖZÜ• 
nü tutmuş ismetli bir ağızdan çıkan o ııii
zel, o iç acıcı ıözler arasında bu cümle 
de vardı. 18 milyon türe iziı milll Şef'ine 
candan müteşekkirdir." 

askerleri laaliycttc 

1933 senesinden .oara Avrupa aab- -----------------------------
lleaiacle batka bir devlet helirdi. 
Hemen aöyliyelim ki Almanya'nın 
"'a:aiyeti hiç de ltalya'nın vaaiJ'etİ-
1'e ben:aemiJ'ordu. Almanya Miyiilıı. 
harbin sonunda hakikaten haksız 
..._ ... 1979 mana. kalmıt, A....-upa· 
dairi topraklan parçalamnıtı müa • 
telDlekeleri .U.da almnut. silah-

Fransız - İngiliz - Türk 
anlaşmasından sonra 

Almanya ve İtalya 

Srıylıadler yalmJilere İ•nal 
olunuyor 

Kudüa, 30 a.a. - Parıtkot yortuıu 

eanaıında puarteai günü tethit mak
Acliyle yap.ılın iki auikut, bu defa 
yahudilere ianat edilmektedir . 

İlk tahkikat neticesine göre Yafa 
civarında beş kitinin ölmüı ve be§ ki
şinin de yaralanmasiyle neticelenen 
kıtalin mürettipleri bir taksi ile vaka 
mahalline gelmitlerdir. 1'akriben yir
mi kiJiden mOrekkep olan bu çetenin 

-.aluumt •e beyaelmilel ...-... 
hetıerde ikiaci derecede bir de.tel 
lllluameleaine •ara harakılmakta t. 
4i. Çabtkaa •• mairur bir milletin 
...... ae•u .. \!katı
~Uj)litQir ıd Ahna.7a tarafmdaa 
.,apılu ilk hamleler, bilhaaaa •JDI 

.~._._~v:n:anıce lı:o~upnalrta idiler. 

Pariı, 30 a.a. - "Omanite" ıazetui töJle yazıyor: "Fran
aa • İngiliz - Türk anlqmaıı, Almanya ve İtalya için yakın f&J'k· 
ta her türlü teıebbüı hareketine ıiriımek imkanım ortadan bl
dumıtbr. 1 

"aluıa muamele7e maruz bırakıl· 
... 11 iatenea Türki7e'de sempati ile 
karplanmqtL AlmanJ'a silahlandı. 
a- aebri bo)"lamu askeriltıttir
di. A.asturya'J'I ilhak etti. Ve niha
ht aüclet almaalanıu milli ı..m.t- ----------------. Halbuki mihver devletlerinin bq-
luı içine aldı. Baalan yaparls-. s· ı d lıca aiyaıt '" ukeri hareklt aaban-
Ahaanya, daima bir feyİ tekrar - 1 ezya a tecavüze nı itte bu yakın prk tetkil edec:ek-
-- fıraatJDJ kaçırmadu ti. Binaenaleyh. Bertin ve Roma'da 

- Bütün sayemi• atmanlan mil· Uğrayan lehliler bu kadar derin bir infial uyandıran 
it hudutlanmı• ~la• almaktan iba- Varıova, 30 a.a. _ Berlin'den bil. franu~ • tUrk anlapaıının yapılaca-
~•ttir. Alman olmlJ'&a milletler ._. diriliyor: Silesya'da kiin Centova ka- ğından dolayı memnun olmaklıfıam 
rinde tahakküm etmek niyetinde aabasındaki leh mektebinde a1manlar lbımdır . ., 
deiilia. polonyah muallim Sııcsudlo'ya taar - Avrupa ntaeleleri oe AllMl'iM 

Filhakika Nazi D"k nazari,..i de ruz ederek mumaileyhe fena muame- Amerika'ıun Avrupa meteleleri kar 
l,q sözleri teyit ediJ'Orda. Fakat CÜ- le etmitlerdir. ııaındaki vuiyetini mevıuubah• eden 
ll\in birinde AlmanJ'a, Münih'te Miltearrızlar aynı zamanda Vrobel Jur ıueteai töyle yuıyor: 
llıÜlli tefi tarafmdaa verilen sarih isminde ~9 yaıında polonyalı bir ihti· Buı hareketler vardır ki münhal· 
tQae :ratmen Çekoalovakya'yı ilhak yara da hücum ederek döfmUtlerdlr. ran tedafüidir. İngiltere'de mecburi 
~İYerdi. Erteai sün de ltal7a mü- aıkerlifin konulmuı. ıiyaal hareket-
dafaaaa bir memleketi iatilau altma S d 1 ıerden ziyade harbin gerilemeainde 
llldı. ıL: dı"ktat;.:...o~ .. bütün Anupa'· inema a pat ıyan 1U --- imil olmuıtur. Amerikan bitaraflık 
)1 talaaklıümleri altma almak için kanununun tidili de aynı teairi yapa-
..,_larmda bir anlatma yapbklan göz ya~artıcı bomba caktır. 
lll•riaJaa çıktı. Dün milli huchatfar- Li o· ~. d Jilıtis gueteti de diyor ki: 
4-. t.aı...denler erteai gün hayati verpul, 30 La. - \in ög e en 
~ac.taa baluetmeie ltatladdar. sonra bir sinemada ıöz yaprtıg ıu- .. Amerika Ctlmhurreial Runelt'ln 
Jl••..::L lar neıereden bir bomba patlamtftır. infirat Uyaaeti aleyhinde yeniden ıi• 

U.Fua Şef, bu tecaYÜ:a politikunua Bombadan müteessir olan takriben 12 d f · T ~Oiurduiu vaziyeti ıu sözlerle iaah rigtiği müc:a ele ranıız - ıncı ıs aov-
llUJUrauıtlardır: kiti hastaneye 1raldırılmııtır. Bunla - yet anlaımaıının yapılmak üzere ol-

" 
8 

• nn araıında ağır yaralı yoktur. Bu duğu bir ııraya tesadüfü de açıkça 
f irçok milletler, beldemnı,.en ıuykaıtin cümhuriyetçi İrlanda ordu- gösteriyor ki, Amerika tahakkuk et-
ırtınalara anaızm maruz kalmak 

•llditeü içinde hu•unu:adurlar.,, su tarafından tertip olunduiu &anne· mek üzere olan ittifak siıtemlnl iyi 

Ş b f 
dilmektedir. karııtamaktadır.,. 

d u alde vaziyet nasıl inkip •· 
ecektir. Milli Şefimiz iki ıdlka ita· lapan10. meıeleıi 

ret buJQrduları f• ye rolil bu zaviyeden sörillmeli- Nihayet lapanyadaki ıönüllüloria 
1 - Ya milletler tuurau:c bir •u • dir. Vazifemi• nedir? Milli Şefin oradan ayrılmuı hakkında da Jur p· 

r•tte biribirinin boiazma atdaeak- ajzuadaa emirlerini alalama zetesi ıöyle diyor: 
•rdır. "'Türkiye ıuurlu " kuntli Yar· "Ecnebi askerlerinin istekleri ile 

2 - Yahut da aklıselim ıalebe lıiı ile kendini konunalda kalmı- olsun zorla olıun, t.panyadan ayrıl· 
ederek milletlerin huzur içinde yor; insanlık ail .. ine •• .Wh aıef· maıı ortalığı teskin edecek bir bare
llıiitterelı bir iuanlık ha,.atı yap- kuresine ciddi bir hizmet ettitiD• kettir. Bu gibi hareketlerin pek en -
lrıalan için yol bulunacaktır. kani bulunuyor. Fakat bütüa te- der olduiu bir samanda bu hareket 
t' .il• iki tık kartısıacla türle ..m .. mennilerimize rafmeQ insanlık ye· cidden kayde defer." 
•nııı arzu ye temennileri hakluacla ni ltir bota:alatma Afetine ujrana, .. Ovr" gutttlİ de f6yle yuıyor: 

en ufak bir ıijpheye düpaek içia türk milleti b• mGcadelede kendine .. tıpanya için menuubaba olan 191, 
~~~P Yoktur. Her uman milletin dütea bauai~ vazifesini, kahra· bir diier devletin tabii olup olmamak
ıalerine tercüman olan Şefimiz bu- manca, hiç tereddüt etmeden,,. hiç tır. Garp devletlerinin ekonomik 

Yurdular ki: bir dehtetten ürkmeden hakkiyle aiıtemine airc:rıe kendisine kalkınma 
- Bi•, milletler arasmda enml- ve tamamiyle yapacaktır. Türk mil· ta yardım edecek ve dahiıt itleriyle 

)'etin ••det etmesini temin edecek leti yüksek ideali ve bayati m•fa· ula allkadar olmayacak ortaklar bul
~are]'i .... pati ile sellmhyaeap. ati kendisiyle beraber olan millet· maıı kabildir. Halbuki öbilr tarafa n: 

Fakat ne J'&:aak ki, bu, Alm&BJ'll• lerle heraber, ıöz kamqtıracak , .. tihak edene, Berchteagaden'de tek :lll •e ltalya'aıa takip ettikleri im- al kahramanlık menkıbeleri yaz. bir oyuncunun idare ettitl aatrans 
~et Politikası kartıamda temenni ile mak lçln ta,mamlJ'le hazır Ye kati tahtaıında bir piyadeden ibaret kala
:rılabilecek bir ıaye deiildir. Ku- olarak karar yermit bir haldedir • ., caktır-
d •ttea bqka hiç bir teJ'e inaDllUJ'P E•et; türk milleti, kabramaD or
aç~"letin ka111Sma, meram anlatmak dularmuzı zaferden :rafere götGren, 
ç.:.,.:ile kUYetle micehhez olarak Lozaa' da istiklalimizin hic:cetlnl 
1-. k li.aımclır. itte aalh cephesi imzalatan ve daima da o latilrlllin 

llaaluatla kanalmuttur. Ve Mi- niıehbaıu olaa Şef'i taralmdaa,,.. ... -........... ............ _.. .............. 
Yeni Konya Valisi 

Konya. 90 a.a. - Yeni vali B. Nl • 
aamettla Geımlt w ftdfeye bqlamıt-

aı yaralı 

Kudils'te "Rex" ainemasındaki sui
kaatte yaralananların adedi 21 kişidir. 

Bunlardan dördUnUn yaraları ağır, 
onunun yaraları nisbeten hafif ve yc:
diıinfn yaraları daha hafiftir. Yara
lananların araıında bir ingiliz askeri, 
iki yahudi ve 18 arap vardır. 

MUfrit yahudilerin beyaz kitabı 
protnto malnadiyle telkin ettikleri 
tiddet politikaıının tatbikinden müte
vellft bir bldise karıııında bulunul
dutu nnnedilmektedlr. 

Araplar tekr• s•t• hruyorl• 
Diğer cihetten tekrar ~eteler tet

lrili için lai araplann aarfettllderl 
gayretler hatırlatılmaktadır. İıyan 
hareketinin ıefleri tarafından gönde
rilen ajanların gerelr Samoriude ge
relrae cenup mıntakalannda bu mak -
utla 1,500 felllh topladıkları haber 
verilmektedir. 

Buna mukabil mutedil Naıaıhlbi 
pardıi halkı sükQnete ve bir anlapa 
alyueti takip etmeğe davetten teri 
durmamaktadır. 

Müfrit tethiıçilc:rin elinden kur· 
tutmak Uzere Mııır'a iltica ctnıiıken 
son zamanlarda avdet ~tmiı olan Ra
gıp Mqalılbl'nin riyasetinde: topla
nan •-.udafaa partisi" nin ileri gelen 
terinden 150 kitinin kabul ettiği bir 
karar ıuretinde beyu kitap kabul ve 
tetbiKilik takbih edilmektedir. 

Bütlln nnemal"" Aopatılclı 
Kudüı, 30 a.a. - Dünkü ıuikaıtten 

sonra polis, biltiln sinemaları kapat
mıı ve seylrctlere evlerine dönmeleri
ni tavaiye etmittlr. 

Sinemada yapılan aulkaıtten bir 
uat sonra yahudi mahallealnde evle 
rine dönmekte olan iki yahudl ta~n
ca ile at91 tdllmek ıuretiyle yaralan -
mıttır. 

GündUa yapılan muhtelif ıuikut • 
lerin aıürcttipleri bulunamanıııtıt. 
Şehirde, heyecan hükilJD sürmek.t .. 
dir. 

Aleni teşekkür 
Etimin u•ıın aenelerdenberl çelmıJı 

olduğu mühintoe bir huı.lıfı muvaf
faJdyetli bir batın ameliyeai ile geçi· 
ren ve luu bir ıaımnda iyi tdtD Zon 
guldak memleket butantti bat heki • 
mi operatör bay İbrahim'e ve meut 
arkadaşlarına aleni tepkktırleriıni 
hilrmetlerle ıunanm. 

Zonpldak etki belediye tıbat mt • 

...... ıtaJclar Alucl 

Serıideki af olunmaz ihmal 
ve likaydimiz 

pa rm epe e, a t olftlr-
lan milletin iami yuıh bulunduiu halele 
bizim pavyonumuzun ancak üılGbundan 
biaim olduiu anlaşıldığını, teıthir ettlii
miı euaya ıelince onlarda da büytik bir 
eksiklik bulunduğunu aöyliyerek meaeli. 
inhiurlar idarealnin ancak elli palret ıi -
pra, yiı:zri o lı:adar thıe likör ve kon -
yaktan ibaret et1• teşhir ettlil, Sümer • 
bank'ın Mabmutpaıa yoku,undan topla
dıiı lıporta malını oraya ıönderdlllnl, 
acrılde lruru 7emltlerimlıden Her buJun
madıtmı a6yliiyor ye lehlmlae propapn
da yapmaia memur büronun tefi de vi
,.nah bir yahudi oldufunu illn adiJ'Or. 

VAKİT 

Büyük kurultay 
Sadri Ertem, bu baımaka1ede, Halk 

Partisi kurultaylarından her birinin ayrı 
ayn bir karakterle tarihe mal olduiunu. 
aulb devrini acan, soıysl nizam prtlan• 
nı deii•tiren, kültüre inkılap hamlelerini 
veren hep o olduiuna aöyliiyor, kunılta
'1111 bu bakımdan, hakiki halk milrakabe
aini tcaiı eden demokratik bir anaur ol
duiunu, kararlannın hilkflmet için diı;ek-

- .....wi ... 
lraınt819 •• ....-•• hllıiml]l'ete na-

ııJ sahip oldulanu ıöeterdliini issh et
tikten aonra, proıram bakımından, tari
hi fütuhat bakımından, ıef bakımından 
üç kudreti kadroau içinde bulun.duran 
parti, b0$inci kurultayı bu kudretler• da
yanarak açmaktadır, diyor. 

Büyük Şefin nutku 
Hikmet Mtlnir bu haıhk altındaki ya

ırıda, milli Şef'ln betlncl lnınılu1 mil • 
naHbttiyle a6ylediil nutkun, 16yleadltl 
ıamınm huıuslyetl dolay11lyle aynca e
hemiyet ar.zettiiini kaydederek natulrtan 
bazı parçalar naklediyor. 

TAii '-
. . . . -ıSovyet kitap sergisi 

iç ve dıt 11yaaetımızın ana I 
prenaipleri yarın açı ıyor 

M. Zekeriya Sertel, bu ba1111akalede, 
milli ,efln, memleketin ıiyasi hayatında 
t&baniil •ttiii toUmüllertn, belediy• Ye 
aıeclls inlibaplannda, nıiintebipl•re da· 
ha cenlı bir seçim hakkı vırilaıek sure -
tiyle tocelll ettiiini, millet mecliıintn fa
ali1etind• hakiki Ye fili bir milli miiraka
benin tHHlitli hakkındaki noktaJı na • 
zarlarını da, bu dıfa 21 ki•ilik ıı:ıilıtakil 
bir ınıp vücuda ıetirmek sureti11• ta -
hakkuk ettirdiklerini, bıa tecrübenin par
lamento hayatımızda yeni bir tcklaıiil i-

Sovyetler Birllti büyük elçillti An
kara balkevinde bir Haovyct kitap ve 
artistik fotoıraf aergiıi" tertip etmit
tir. 
Serıi yarınki perıembe günü saat 

18.30 da açılacak ve 20 hazirana kadar 
devam edecektir. 

fade ettli lnl ıöyledikten ıonra, milli ıe-
fln dllnkti nutkuna aöaü setlrerelı, nıat
kwı harici ıiyaaeta teallak adan krt11n .. 
bilhassa naıan dikkati celbediyor ve İl
met lnönil'nlln dtlnJ'9'1 taran huumıs -
luktan, büyük amerikan milletinin şefi 
kadar muatsrip oldu;umı, ln•nhtın hu 
badireden kurtulmaaı için milletler ara -
aında emniyetin avd•tini ~emen!'i .e~tiii
mlai aö1lil1or Ye harici tıyaaetuaıaıa a
na lıaicleti, milli tefln nııtkundalai Şll • 

parca oldutunu ilave ediyor: 
••lnaan cemiyetlerinin büyükleri tara

hndan yutulmıaı mukadder olduiu nau
rlyea!nl hk bir yer ic;in kabul etmiyo -
nıa." 

Partimiz ve ideolojimi• 
Fuat Köprülü, Halk Partlıi heılnel bll

ytik kurultayı münaaebetiyle yazdıiı bu 
makalede, partinin, kurultayın vereceii 
yeni kararlarla yeni bir teklıalU de•re • 
ıin• ılrmek iiıere buhandu• unu, bu dev
renin memleket icin yeni yeni ilerleyiı 
haınleleriyle dolu olacağını, halk Partiıi
nin haWa memleketlerdeki partilerle mu
kayeae tc!Uemlyecdinl, ebedi tefin bu 
ölınez eaerinin en reniı mi nisiyle türk 
milletinin milli bir organizmi oldujunu 
IOJltdikten acınra, Partinin yabancı ide
olojilere daima uzak mahiyetini ve oııu 
daha ilk Nltdafaai Hukuk tetkilltından 1 
beri tatıdıiı inkılip ruhunu tebaril• etti· 
riyor ve türk milletinin, dcii1111cı bii • 
yil)r tefi etrafında. kendine hb demokra-
tik prenaiplcra aaddı: olarak 7ekpare bir 
varlık halindeki toplanı,ına itaretle, bu -
nan. totaliter rejimlerde ıörtllen manza-
ra ile arıettiii ınüthit farkı '611• inh 
ediyor: "Totaliter rejimlerde millet kes.-
dl ıeflne - Dr. Göbbelı'tn tabiri veçhi -
le - ıöıleri kapalı olarak baihdır. Hal. 
bukl türk ınllleti, kendi aerbett ir.d•ini 
temıll eden hll}'ilk mntt serine, sözleri 
~mi1l• ıc:ık olaru, eutr ile MYIİ " 
pycmın doiurdufu Jiihok, aartıbul 
imanlı hallı bulunuyor.• 

Halk F ırkaaının ıeçirdiii 
teklmül 

lablha Zekerlys Sertel, (Göriiıler) aü
_........, Halk Partiahda ar..,.. we li
YU koacrtleriıaden bqhıaralt s~ 
.... lana bir tarilıçealai pparak, " 

Havacı 
olmak istiyen 

Orta okul 
meıunlarına 

mO)de 

• 

(il) ci uy faya bakınız 
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Diki alörlerin yeni tabiyesi 

Evelô tehdit 
sonra teminat 
1 YAZAN: JEAN THOUVENIN 

M usolini dün söyledi, bu • 
gün de söylüyor ve ya

mı da soyliyecek. Nutukları 
tam sekiz gıin devam edecek. 
Fakat ilk nutukta ne soyledi i
se diğerlerini de ayni çerçeve 
dahi !inde sbyliyecek. 

Musolini'nin nutkunu tahlil 
ettigimiz zaman şunu gördük: 
Avrupa'da harbı doğuracak bir 
mesele yoktur. Musolininin 
sözleri, milletlerarası vaziyeti
ni hiç de vahim bir hale getir· 
memiştir. 

İtalya madam ki harp iste -
mıyor, o halde hakiki olarak 
sulhu niçin arzu etmiyor? Av
rupa meselelerini barışçı b ir 
zihniyetle düzeltmek için ya -
pılacak müessir teşebbüslere 
demokrasiler asla muhaleFet 
etmıyeceklerdir. Yalnız şu 
şartla ki , demokrasiler bu tan
zim işiyle meşgul olurken hak
larını ve topraklarını kaybet -
mek endişesine düşmemelidir. 

Musolini'nin "milletler arası 
vaziyetinin düğümlerini kes -
mek" lüzumundan bahseden 
cümlesine bugün beynelmilel 
mahfillerde hususi bir mana 
verilmektedir. Hatta bizzat fa. 
şist mahfilleri bu cümleye şöy
le mani veriyorlar: Musolini 
'"konuşmak' istiyor. Onun için 
sesinin tonu mutedildir. 
Te~ebbüs, saha değiştirdi 

D aily Mail'in söylediği ~~
bi Avrupa'da teşebbus 

saha değiştirdi. Bugün demok
rasiler iş görüyor, diktatörler 
söz söylüyor. Berlin'de ve Ro
ma'da numayişlerden hala vaz 
geçilmedi. Fakat tetkik edilin
ce gorıiyoruz ki, demokrasile -
rin gördükleri tesirli işler yü • 
zunden, totaliterlerin şefleri 
ahengi biraz bozdular. Bilhas
sa türk - İngiliz ittifakı mihvc· 
rin planlarını alt üst etti. To· 
taliterler, bozulmuş olan plan· 
)arı yeni vaziyete göre yeniden 
tatbik etmek ihtiyacını duydu
lar. 

"Bırakalım, emniyet :ı:e ı

ciri küflensin,, 
, ngilterc ile Fransa t • 
" fından dögülmüş t 1 n 

emniyet zincirinin kati bir t ·
&İri olduğuna Almanya ile hal
ya da inanmralardır. Fakat Al
manya ile İtalya, Avrup ' a 
bir müddet karışıklık çık r -
mazlarsa vücuda getirilen 
ııiyet zinciri iş görmiye ek, 
kuflcnecek, bu devletler de o 
vakit, kaybetmiş oldu~lan t • 
ıir teşebbüslerine yenıden b -
lıyacaklardır. 

Artık, bugün heyecanlı h 
ııcler beklemiyelim. Bun 
aylarca, aylarca evel Alma 
ile İtalya, Avrupa'yı kork 
vererek kazandıklarını kaz 
mıelardır. Şimdi ise, bu d 
letler Avrupa'ya teminatlar 
rerek bir şeyler kazanmak s · 
tiyorlar. 

Hakikati söylemek lazım ce
lirse türk - İngiliz anlaşın , 
ve b~ anlaşma kararından b ru 
sonra olacak türk - fransız a • 
laşma kararı, almanların _ve ı : 
tlyanların şark istikametıl1.( ı 
hamlelerini kati olarak dı 
durmuştur. 

Türk - ingiliz anlaşmas 
şiımulü çok geniştir. Bu ya z 
Turkiye, İngiltere ve Fra 
arasında bir anlaşma de 
doğrudan doğruya bir taraf t ı 
franınz İngiliz arasında, t 
taraftan bütün Balkan dev t 
)eri ve Sovyet Rusya arasu 
bir anlaşmadır. 

Türkiye'nin emniyet bloku 
na girmesinin, Romanya, Y 
nanistan, Yunanistan üzer 
den Yugoslavya, ve hatta H • 
garista niçin itirazsız bir s 
tcjik ve teknik ehcmiycti v 
dır. 

PJebisit 

D anzig'deki plebisit fı 
rine gelelim. Bu ne 

kukan ne de filen yapılam 
caktır. Hukukan yapılmas nl 
imkan yoktur, çünkiı Dar g 

teşkilatı esasiycsi, böyle bir 
reyiimı ancak milletler cemi • 
yetinin toplıyabilcceğini yaz -
maktadır. Filen böyle rcyiinı 
yapılamaz, çünkü buna Lehis
tan razı olmıyacaktır. 
Alınan bazr malumata göre 

"beyaz" istişare için daha şim· 
diden bültenler basılmıştır. Bu 
bültenlerden maksat, milletler 
arası umumi efkarını tes•r et -
mektir. F:ıkat Almanya propa
ganda servisi bu bültenleri ne· 
şirden bugün için sarfınazar et
miştir. 

Musolini'nin nutkuna uzun 
makaleler tahsis eden Lehis -
tan matbuatı, bu nutku İtalya'. 
nm kendi dahili po!itikasma 
temas ettiğini söylüyor. Muso
lini'nin. Lehistan'a hiç temas 
etmediğine işaret ediyorlar. 
Fakat Musolini doğrudan doğ
ruya Lehistan'dan bahsetme -
mekle beraber, ondan bilvasıta 
bahsetmiştir. Mesela Versay 
muahedesine çatmı~tır. Halbu
ki Lehistan bu muahedenin bir 
maddesi ile dirilmiştir. Bir leh 
gazetesinin dediği gibi, Muso
lini, Versay muahedesinin, Al
manya ile İtalyaya karşı c;cv· 
rilmiş bir tabancalar sistemi 
olduğunu söylemiştir. Bu leh 
gazetesi şöyle ilave ediyor: 

"Biz ltalya'yı, !jimdiye ka 
dar, Vcrsay'da tabanca tutan · 
Jardan ve onu kullananlardan 
tarafta zannediyorduk." 
Bir tevakkuf 

N eticc şu: diktatörler bir 
tevakkuf olmasını isti -

yorlar. Demokrasilerin ise 
sulhtan başka gayeleri yoktur; 
tevakkuf istemiyorlar, yeni bir 
devir yaratmaktan başka dü -
şündükleri yoktur. 

Yeni teşebbüs, Avrupa hava
sını zchirliyen bütün davaları 
halledecek mi 1 Ruzvelt'in son 
teşebbüsü kati bir netice ver -
medi. Keza papanın te,cbbüsil 
de öyle •.. 

Atlas denizinin öte tarafında 
her şey yüksekten ve uzaktan 
s-örüliıyor. Bununla beraber 
Ingiltere ile Fransa'nın millet· 
!er arasında kalkınmalarını ü -
mit ediyorlar. "N cvyork Tay
mis" gazetesi beyaz ev mahfil
lerini dolaşan bir şayiadan bah
aetti. Cümhureisi Ruzve!t Av
rupa'da sulh lehinde yeni da • 
vette bulunacakmış. Mevzuba -
his olan şey, büyük iktısacli 
meseleleri arazi ilhakından 
başka çarelerle halledecek bir 
konferans toplanmasıdır. 

Fakat bu konferans, semere
sini vermeden evel demokrasi
lerin kendi aralarında teşkilat· 
lanmalan, silahlannı tamamla
maları ve emniyet blokunda 
git gide mütecanis olmakta de
vam etmeleri lazımdır. 

Bir taraftan da Hitler Sieg -
fricd istihkamlarını teftiş edi -
yor· Lehistan harbiye nazırı 
Kra'sprzycki Paris'e g~lcrek 
bem başvekil Daladiye'yı, hem 
de fransız askeriyesine men -
SUJ? şahsiyetlerle konuşuyor. 

tttUaklanmız değerini bul -
muş, dostluklarımız kuvetlcn -
miştir. Sulh siyasetimizi bu sa
bit ve daimi unsurlar üzerine 
kurmakta devam eıiiyoruz. 

L'!ntrasigeant 

İ randa'ki 

Almanlar 
Tahran' dan yazılıyor: 
Yakın şarkta epey yer 

tutmuş olan haftalık, "Gre
at Britain and the East" a. 
dındaki mecmua, alman nü
fuzunun ön Asya'ya yayıl
makta olduğuna dair arada 
bir nahoş makaleler neşret
mektedir. Bu mecmua, 4 
mayıs tarihli nüshasında, 

ULUS 

İtalya donanması 
Alman milleti, ita/yan bahriye ve donanmasının te -

kamiilünü samimi bir sevinç ve hayranlıkla takip et • 
mektedir. 

Büyük bir kısmı modern ünitelerden terekküp etmek 
te olan bu donanma, gemi yapıcılığı tekniği bakımın -
dan yüksek bir seviyede bulunmakta.dır. Yeni üniteler -
de yalnız muharebe tecrübelerinden istuade edilmekle 
kalmmamış silahların devamlı tekamülü ve denizcili -
ğin icap ettireceği noktalar da gözönünde tutulmuştur. 

DlRiTNOTLAR : 1934 te tezgaha konmuş ve 38.1 
santimlik toplarla cihazlanmış olan "Littorio", "Vitto
rio Veneto" ile birlikte, ita/yan donanmasının 6 diritno 
tu olacaktır; 24.000 tonluk "Andrea Doria" "Cacio Dui
lio", "Giulio Cesarc" ve .. Conte di Duilio" diritnotları, 
diğer altı diritnortan biraz eski olup, her birinde on ta
ne 32 santimlik top vardır. Biribiri ardından inşa edil
miş olan bu zırhlıların muharebe kudret ve kabiliyetle
ri, sonradan kat kat yükselmiştir. 35.000 ton)uk ayrıca 
iki diritnot inşa halinde olup, adları "lmpero" ve "Ro -
ma" dır. 

KRUVAZÖR FJLOSU : Modern olmak bakımın -
dan, diritnotlardan aşağı kalmamaktadır; bu filodaki 
üniteler bilhassa yüksek süratlariyle temayüz etmek -
tedirler. Ağır kruvazörleri 38, hafif kruvazörleri de 
40 not süratinde olan bu filo ile, ltalya, dünyanın en 
süratli kruvazör filosuna sahip olduğunu iddia edebi -
lir. 

Her biri 10.000 tonluk olan Pola, Gorizia, Zora, Fi -
ume, Bolzano, Prento ve Trieste adındaki yedi ağır 
kruvazörün her birinde sekizer tane 20,3 santimlik top 
vardır. Bunların arasında en süratli olan üçünde ~3,J 
santimlik sekizer tane su üstü torpido kovanı bulun -
maktadır. 5000 ile 8000 ton büyüklüğündeki muhtelif 
tipte kruvazörlerin onar tane bazıları da sekizer tane 
15,2 santimlik toplarla cihazlanmıştır. 

Büyük donanma programının bir devamı sayılan ve 
1925 denberi kurulmakta olan italyan donanmasının 

hedef ve istikametini tayin eden 1938 - 41 donanma 
yapı programı, kruvazör filosuna ayrı 12 kruvazörün i
lavesini derpiş etmektedir. 

DESTROYER ve TORPEDOBOT: Ceman 120 par
çadan ibaret olan destroyer ve torpedobotlarla ltalya 
donanması çok kuvetli bir silaha maliktir. 

ltalyan donanmasının en kuvetli tarafından biri de 
denizaltı gemileridir. ltalyan donanmasının denizaltı 

filosu, son yıJlarda dikkate değer bir inkişaf göstermiş
tir. Halen faaliyette bulunanların sayısı 100 ü geçmiş
tir. 1938 inşaat programı, gidiş geliş kabiliyeti yüksek 
ve bilhassa Okyanosa mahsus denizaltı gemilerini der
piş etmiştir. Fölki.şer Beobahter 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
"İran'da alman faaliyeti" 
başlığı altında Tahran mu
habirinin aslı esası olmıyan 
iddialarla dolu bir yazısını 
neşretmiştir. Bu makale, 
salahiyetli İran rnahfille · 
rinde çok fena bir intiba bı
rakmıştır. 

Bu makalede, Arnavut • 
luk'taki zavallı müslüman
lara reva görülen muamele
nin, hakkaniyeti seven i -
ranlılar arasında italyanla · 
ra karşı büyük bir nefret 
uyandırmış olduğu kayde · 
dilmektedir. Halbuki, haki
katte, Arnavutluk'taki müs 
lümanlara karşı fena mua -
mele yapıldığına dair bura
ya en ufak bir haber sızma
dığı gibi, bu hususta hiç 

kimse hiddet ve asabiyet 
göstermiş değildir. 

Yazı sahibi, gün geçtikçe 
artmakta olan alman nüfu
zu hakkında gayet şiddetli 
bir diJ kullanmaktadır. He
le 2.000 almandan, en az 
yüzde 95 inin nasyonal sos
yalist oluşunu tehlikeli bu~ 
lan muhabir, alınanların 

Karadeniz'e sarkmalarını, 

italyanların Arnavutluk'
taki müslümanlara zulüm 
yapmalarını göz önünde tu
tan münevver iranlıların, 

hepsi de birer hain ve ca -
sus olan almanlara karşı 

kayıtsız kalamıyacaklarını 

söylemektedir. 
Makalede, işleriyle, güç

leriyle meşgul birer tüccar 
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Avrupa meselesi karıısında 
Büyük Brilanya 

YAZAN 

Duff Cooper 
Sabık İngiliz Bahriye Nazırı 

Son üç h3;fta zar;ında ~ü: 
yük Brıtanyan ın hancı 

politikasmda bir tahavvül hu • 
sulc geldi. Öyle bir tahavviil 
ki, bunun İngiltere tarihinde 
emsali yoktur. 

Büyük Britanya Avrupa kı
tasiylc birleşti. Buna teessüf 
edebiliriz. Fakat öyle bir hadi
se ki ona ehıımiyet ve hak ver
mek mecburiyetindeyiz. Tay -
yare, harp tehlikesini her ingi
lizin kapısının önüne kadar ge
tirmiştir. 

Yedi asırdanberi hic; bir düş
man ordusu, Britanya adaları 
topraklarına ayak basmamıştır. 
Bu topraklarda oturan halkın 
çoğu, askeri kıtaları, a.dalardan 
hareket ederken ve dönerken 
sadece alkışlamışlardır. Bugün 
ise o kıtalara doğrudan doğru
ya iştirak etmiyenler, muhare
benin tesiri altında kalarak 
kendilerini derhal sığınaklara 
atıyorlar. 

Gerek bu hal ve gerekse di -
ğcrleri, Büyük Britanya'yı Av
rupa'ya ait bir harici politika 
tatbik etmcğc, ittifaklar yap
mağa ve garantiler vermcğe 
mecbur etti. 

Büyük Britanya'nrn cidarla
rı, bugün yalnız Fransa hudut· 
larmı değil ,ayni zamanda Le
histan, Yunanistan ve Roman -
ya hudutlarını da koruyor. 

Ben burada bu siyaseti iki 
sebepten dolayı müdafaa etmek 
istemiyorum: birinci sebep, 
ben bu siyaseti bundan hatta 
altı ay evel meth ettim. İkin
cisi, bu siyaset, ingiliz Avam 
kamarasında kabul edilirken 
bir tek muhalif çıkmadı. 

Bu kadar hayret verici, bu 
kadar esaslı ve şümullü bu ka
dar kuvetli bir siyaset değişi
minin müttefikan tasvibi ve 
kabulü, derin bir tesir vücuda 
getirdi. 

Avam kamarası tarafından 
temsil edilen bu memleket, te· 
ahhütlere girdi. V c girdiği tc· 
ahhütlcrin mahiyetini tamamen 
anlamıı o\maaı çok mühimdir. 
Büvük J:lritanya, yukarıda i · 
simlerini ıikrctmış oidug:umuz 
memleketlerin hayati menfaat
lerine dokunulacak olursa, bu 
memleketlere yardım etmek i -
çin harbe girmeği tcahhüt et -
miş bulunuyor. 

Bu tehlikeli bir siyasettir. 
Fakat bugünkü dıinyada emni· 
yete giden hiç, bir meşru .. yol 
yoktur En dogru usul, muccr
red kaİmak, bize dost olabile • 
cekler bozulursa onlara yardım 
etmek ve proğramımrzı karar -
!aştırmak için beklemektir. 

Çünkü bu siyaset tehlikeli 
dir. Onun için böyle bir tchli -
keli siyaseti ancak kararla ta
kip etmek lazımdır. Bu siyaset 
kabul edilmezden evel uzun za
man beklendi. Bu mühletin ne
ticesinde, İngilterc'nin kabul 

maskesi altında her biri 
gizlice siyasi maksatlar pe
şinde koşan alınanlara kar
şı ihtiyatlı davranması i
çin, İran hükümeti ikaz e -
dilmektedir. 

Ayni yazıda, bir harp 
takdirinde, bu 2.000 alma -
nın ne olacağı meselesi, de 
::ırtaya atılmak nezaketi 
1:1;österilmektedir ! 
Doyçe Algemayne Saytung 

ettiği samimiyet üzerinde iti -
matsızlık husule geldi, biz, 
dünya sulhunu korumak için 
bir milletler takımı teşkil et -
mck üzereyiz. Büyük Britanya 
bu takımın kaptanı olacak, fa
kat bu takım azaları kaptanla
rının kararından, ve metanc -
tinden şüphe edecek olurlarsa 
takım derhal mevcudiyetine ni
hayet verecektir. 

f ngiltcre'de mecburi 
askerlik usulünün kabu

lüne karar verilmesi, Büyük 
Britanya'nm bir metanet poli
tikası takip ettiğine dair olan 
kanaati kuvetlendirmiştir. İn
giltere'nin bunca zamandı~ sa
dık kaldığı gönüllü askcrhk u
sulünün ingiliz milleti tarafın
dan tcrkedilmesi yeni İngiliz 
siyasetinin samimi vücudu ola
rak kabul edildiğine en büyük 
delildir. 

Bu büyük havadis çıktığı za
man ben Paris'te bulunuyor -
dum. Bu haber, bütün Fransa
da bir zafer haberi gibi karşı -
landı. Fakat teessüf edilir ki 
işçi partisi projeye muhalefet 
etti. Gösterdiği emniyctsizlik
ten yabancılar da İngiliz siya -
setinin istikamet degiştirdiği • 
ne inandılar. Maalesef İngiliz 
hükümetinin dostları ve taraf • 
darlan da bu itimatııızlığa i • 
nandılar. Mecburi askerlik usu· 
lü projesi reye konmazdan evci 
milletler arasını hukukunu mü· 
teaddit defalar zorlıyan. ate -
min vicdanını çiı:(neyen ve uç 
sene icindc zorla dört tane 
devletin istiklalini elinden a -
lan devlet şeflerine yeni yeni 
imtiyazlar verilmesi için bir 
mücadeleye girişildi. 

Kavgaya, lord Ruschliff'in 
Times gazetesine gönderdiği 
bir mektupla girişildi. Lord 
Rushcliff, eskiden nazırdı. Bu
gün de, kırallığın en mühim 
memurlarından birisidir. Lord, 
mektubunu hususi olarak yaz -
mıştı. İşsizlere yardım servisi 
reisi olan lot'dun hükumet ta ~ 
rafından tayin edildiği gibi, az-
ı .:U'•""Y-~&; •~ ....... ..,~ .. .ı.'°'•U· VC 

mektubu güç anlıyan yabancı -
lar, hükümetten cesaret almı -
yarak siyasete taallnk eden 
mühim telkinlerde bulunabilc -
ceğini zannettiler. Bunda ya • 
bancılar hataya düştüler. 

L ord Rushcliff'e şöyle 
düşünüyordu: İtalya' -

nm Akdcniz'deki isteklerini 
yerine getirmek mümkün ola -
bilir; fakat İtalya Akdeniz'de 
neler istiyor? İşte doğru dü • 
rüst malilm olmıyan şey bu • 
dur. Fransızlar, İtalya'nın Kor
sika, Tunus ve Nis'i istedikle
rini katiycn iddia ediyorlar. 

Timcs gazetesinde "Danzig 
icin harp yapılmağa değmez" 
gibi bir de formül intişar etti. 
Yabancıların büyük bir hataya 
düştükleri nokta şudur: Times 
gazetesi, yarı resmi bir gaze
tedir. Bu gazetede çıkan maka
leler İngiliz hükümetinin uçur
duğu birer balondur. Ayni za -
manda bu gazete, Südet top • 
raklarının Almanya'ya terkini 
ilk defa alkışlıyan bir gazete • 
dir. Binaenaleyh Forcign Of • 
ficc bu siyasetten vaz geçmiş
tir. 

Danzig'in terki teklifini hic; 
bir resmi tekzip yalanlamamış
tır. Eğer Lehistan'da mühim 
bir keder ve endişe tezahür e· 
diyorsa bir sürprizle karşılaşa
ı:ağız demektir. 

"Douvres için bir harp ya • 

rak, gönülden ırak dedik. Meğer ba§ımıza gelecek· Bunun için verecek cevap da bulamıyor, ikide bir
ler varmı§. Birdenbire sizin lafm.rz yeniden ba§ladı. de, düşmemek için, masanın kenarına yapışarak 
Arlık o kadar coşkun değildi tabii: ''Anne, o kız ev- karşısındakine bakıyordu. 

lenmiş, hem şu bizim Ömer'le evlenmiş... İnşallah Bedri'nin ablası hafif ve hasta bir sesle, kesik 
mesut olurlar!" diyor fakat içten içe eridiği de bel- kesik, tekrar başladı; bir ahbabına her hangi bir 
li oluyordu. Durup dururken lafınızı açar: "Galiba dedikodu naklediyormuı gibi tabii ve kaygısız bir 
çok sıkıntı çekiyorlar, §U Ömer de bu kadar paray- eda ile: 

le olduğu halde hangi vicdanla onun varını yoğunu, le ne diye evlenir acaba •• Kıza yazık değil mi .. Fa- "Kardeşimin istikbali meselesi, arkasını bırak-
bütün kazancını, anasının ve ablasının nafakasını h d k kl d" 
elinden ahyorsunu;ı;? Onu masum buldunuz diye işi 

kat iyi çocuktur, inıallah bahtiyar olur]ar!" diye mağa ge]mez diye bu hasta alim e so a ara uş

tutturdu. Bir kaç kere de ağzından kaçırdı: "Ben tüm. Haftalardanberi dola§madığım yer kalmadı. 
bu kadar ileri got irmek doğru mu?" b 

elimden gelen yardımı yapıyorum ama, vaziyetle - Burayı uluncıya kadar akla karayı seçtim. Ama o 
Macide daha beter ıaşırdı. Kendini toplamağa rini düzeltıneğe imkan yok ki!" diyerek size para zaman gelip si2i görmedim. Neyin nesi imişler ba

çahşarak ve ani b r hiddetle yüzü kıp kırmızı ola- verdiğini ortaya döküverdi. Pek saftır, böyle şeyle· kayım diye tahkikatımı derinleştirdim. Şehzadeba
rak: ri de hiç saklıyamaz .•• Aaa 11 Kan beynimize çıktı.. şı'nda sokak sokak dolaşıp teyzeniz midir nedir, on

"Bunlan kar şinizle konuşsanız daha iyi değil Lakin kızmasın diye ses çıkarmadık.. Gel zaman, ları buJduın. Kadmcağız meğer dertli imiş, açtı ağ-
mi idi?" dedi. git zaman, bizim Bedri değişiverdi. Eskiden çanta- zını, yuındu gözünü, aile namusumuz bir parahk o]-

Kadm derha bir buhran geçirecekmiş gibi si- sında ne varsa ortaya dökerken şimdi beş kuruşun du, bizim öyle akrabamız yok 1 diye bağırdı. Az da-
nirli hareketleri yüzünü oynatarak cevap verdi: hesabını sormağa, para isteyince: ne yapacaksınız ha bayılacaktı. Nur yüzlü bir enişteniz var, onu da 

"Bedri ile rn ? Onunla konuşulur mu? O yedi diye istintak etmeğe başladı. Bir kaç gün sabahla- gördüm. Zavallı adamı da çarpmadan edememiş • 
kat göklerde UÇ\ Yır. Ne zaman laf açacak olsam: rı o uyurken çantasını yokladım, üç bet Jirası var- siniz ... lki aylık yemek içmek parası seksen lira 
Aç nm·mız? Çıp k mısınız? Beni kendi halime bı- dı. Akşamlan gelince gene bir aralık çantaya göz borcu vardı, bir kere gelip elimizi Öpmeden, hakkı
rakın ! diye söyl yor. insan kamı doyunca ihtiya- attım, ufakhktan ba§ka bir şey yok... Hamdolsun nızı helal edin demeden def o]up gitti .• iki elim ya• 
cı biter mi? Heın ne hakkınız var? O bizim kardeşi- kardetimiz ayyaş değildir, çapkınlığı yoktur .• He- kasındadır! diye beddua ediyor •••• " 

TOR KiYE 
Radyo Difüzyon Postaları 

TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUGU 

1648 m. 1~2 Kcs.1120 Kw. 
T.A.Q. 

19.74 m. l!>JQ5 Kes./ 20 Kw. 
'l'.A.P. 

31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw. 

ANKARA 
ÇARŞAMBA - 31 - 5 - 1939 
12.30 Program 
12.35 TÜRK MÜZİGİ 

1 - Osman beyin hüzzam peş-
revi. • 
2 - M. Celalcttin paşanın 
hüzzam şarkısı: (Kerem ey
le mestane). 
3. Huzzam şarkı : (Çıkar yü
celerden). 
4 - Lcminin: (Yeter hicranlı 
sözler). 
5 • Leminin: (Son aşkımı ca
na). 
6 - Taksim 
7 - Halk türküsü: (Yürü dil
ber yürü). 
8 • Halk türküsü: (Demirci -
lcr demir .. ) 

13.00 Memleket saat ayarı, a -
jans ve meteoroloji haberle • 
ri. 

13.15 - 14 MÜZİK (Riyaııeti 
Cümhur Bandosu - Şef İh -
san Künçer) : 
ı - G. Gescsse • Marş 
2 - Poppy • Endülüs valsi 
3 - Flotow - "Martha" opere
tinin üvertürü. 
4 • Ch. Silver - La belle au 
bois dormant" operetinden 
selcksyon 

18.30 Program 
18.35 MÜZİK (Neşeli plaklar 

Pi.) 
19.00 Konuşma 
19.15 TÜRK MÜZIGİ: (Fasıl 

Heyeti). 
20.00 Memleket saat ayarı, a -

jans ve meteoroloji haberle -
ri. 

20.15 TÜRK MÜZ1Gt : 
l - Mahur peşrevi 
2 - Şeref İncilinin mahur şar
kr: (Alamam doğru) 
3 - Dedenin mahur şarkı: (Sa 
na layikmı). 
4 - Klarnet taksimi 
5 - Kürdili hicazkar şarkı : 
(Aşkınla dolan sineme). 
6 - Kürdili hicazkar saz se -
maisi. 
7 - Artakinin eviç şarkı: 
(Aşkınla harap olduğumu) 
8 - Y csari Asımın eviç şar • 
kı: (Benim öksüz benliğim -
de) 

1 9 ~ Halk türküsü: (Ela göz
~ine kurban .. ) 

pılmağa değmez." Bu da bir 
"formüldür. Bu formül lchlilc -
rin kanaati olsa bile İngilizler 
kabul etmez. Binaenaleyh, Do
uvrcs'un nasıl İngilizler için e· 
hemiyeti varsa Danzig de !eh
liler için o kadar mühimdir. 
f~in~ii ... :genh.i8' .un.tL .. JU·tiN 
yerde kurulmuştur. Bu nehir, 
Lehistan ticaretinin büyük bir 
kısmı için denize mahreç yolu 
vazifesini görür. Danzig şehri
ni zapteden Lebistan'a hakim 
olur. Umumi harpte, zavallı 
memleket bir asırlık esaretten 
kurtulmuşken, bu vaziyette ge· 
ne köleliğe mahkiım olacak • 
tır. 

Danzig ic;in harp yapmağa 
değmez, Habeşistan da, Avus • 
turya da, Meme!, Çekoslovak
ya ve Arnavutluk da harp ya -
pılmağa değmezler. Pek ala, 
fakat bu silsile nereye kadar 
devam eıiecek 1 

Göring'in nutkundan 
Mareşal Göring "Hava 

müdafaası., mektebinin açı -
lışı münasebetiyle söyledi · 
ği bir nutukta ezcümle de
miştir ki : 
"- Hava müdafaasının 

ciddi anlariyle karşılaşma -
mayı ümit ederiz. Bizler 
sulhu istiyoruz. Fakat, bu -
gün adet olduğu gibi, her -
kesin ağzında dolaşan 

"sulh,, lafını değil. Alman
yanın etrafında, Almanya i-

31 - 5 -1~ 

ıo - Sarı kurdela. 
21.00 Haftalık posta kutusu b. 
21.15 Esham, tahvilat, kanı ası 

yo - nukut ve ziraat bors 
(fiyat) 

21.25 Ne.:ıel i plakl~; ~ R.
0 

kes· 
21.30 MUZ1K (Kuçuk K~N): 

tra - Şef: NECrP AŞ 10• ı - Becker - 1lkbahar • ı:ııe 
di . 

6
.,. 

2 - Oscar Fctras - 1kincı 
cıları - Fantezi. . et 
3 - Demersseman - FranJU 
de bir bayram 
4 - Drigo - Serenat . t• 
5 - Paul Linckc - OlimpıY3 

larda - Marş u 
6 - ]. Strauss - Artist haya 
(vals). · 
7 - Chopin - Nakturne - rfll 
minör. ) 

!2.30 MÜZİK (Melodiler - pl .• 
23.00 Son aans haberleri ve ya 

rınki program 
23.15 - 24 MÜZ1K (Cazband • 

Pl.) 
AVRUPA 

OPERA VE OPERETLER. : 
16 Sarbrük - 20.15 Laypzıfô 
Droytviç, Sottens - 20. 

0 Sofya - 21 Floransa - 21.l 

ok~Tfs~Rxc~~~~ERLERl 
VE SENFONİK KONSEF' 
LER : 18.40 Droytviç ,,,. 
20.10 Brno - 20.15 Frank • 
furt - 20.25 Stokbolm ,,,. 
20.30 Strazburg - 21 Roıtl~ 
- 21.25 Monte Ccneri - J.• 

Milano - 2'2.35 Hamburg. 
ODA MUSİKiSİ: 15.25 Haı:ıı· 

burg - 15.30 Laypzig ,,,. 
18.25 Breslav - 20.15 Bcr • 
lin - 22.15 Frankfurt. 

SOLO KONSERLER!: 16 :rvfil
5
' 

nih - 16.20 Münih - 17· 
Prag - 17.15 Roma - 17.20 
Prag - 17.30 Berlin - 17.40 
Prag - 18 20 Laypzig _.. 
18.35 Kolonya - 19 Viyarıa 
- 21 Varşova - 21.30 Ko· 
penhag - 22.20 Doyçland 
Zender - 22.30 Sarbrük _.. 
23 Münih. 

NEFESLİ SAZLAR (Marş "' 
s.): 6.30 Brcslav - 12 Frank• 
furt, Viyana - 16 Breslev _. 
20.15 Doyçland Zender. 

ORG KONSERLERİ VE KO· 
ROLAR: 17.20 Kolonya. 

HAFiF MÜZİK: 18 Hamburı 
- 19 Münih - 21 Bertin _.. 
21.10 Prag ~ '22.35 Kolon • 
ya - 22.30 Hamburg, Viya· 
na. 

HALK MUS1K1S1: 22 Buda• 
peşte (Sigan Orkestrası) • 

DANS MÜZlôl: 20.15 Bres • 
lav - 21.50 Lemberg - 2Z 
Sottens - 22.15 Krakori. 
Stokholm - 22.45 Liyon -
23 Milano, Roma - 235 Lon• 
don - Recyonal - 23.20 Bu • 
dapcştc, Droytviç - 23.30 
London - Rccyonal. 

le kendisinin müttefiki o • 
lan İtalyayı çepeçevre çen· 
ber içine alman için faali ye· 
te geçilmiştir. Kin besle • 
dikleri nasyonal sosyalist • 
ke'l~-:tgi'"Ç~f.iı~m.<ı.~~~~~ hare· 
lefleri, milletleri, devletlea 
ri biribirine eğleyip kay • 
natmıya çalışıyorlar. Bizim 
hiç bir şeyimizi çekemiyor
lar. Her şeye boyun eğmiş 
olan mecalsiz ve kendisine 
vasat muamelesi yaptıran 

bir Almanya işlerine elve • 
riyordu. Fakat şimdi, Av -
rupa'nın ortasında tekrar 
kuvetli bir millet bulun • 
maktadır. Ve bu millete sı· 
kı ve çözülmez bir surette 
bağlı ikinci bir millet onun 
yanında yer almıştır. Her 
iki millet de, ne bahasına 

olursa olsun, kendi hayati 
haklarını korumaya azmet· 
miştir. 

Dün akdolunan şey, geç· 
mişteki paktların, aliyans• 
!arın tarzında bir itti fak 
değildir. Dün imzalanan 
şey, ebedi bir mukadderat 
iştirakidir. Bu, dünkü mu • 
azzam hadisenin sulhu ko • 
ruması temenni olunur.,, 
Doyçe Algemayne Saytung 

Sağ kaşının üst tarafı §İtmiş ve kızarmıştı. Kaldırıp 
yatağa götürmek istedi, nefes ve takati yetmedi. 
Büsbütün korkarak dışarı salona hrladı. "Kimseler 
yok mu?" diye bağırdı. Odaların birinde tıpırddar 
o]du ve madam, siyah elbiseleri ve daima asık sura
tiyle dışarı fırladı: 

"Ne o]muş ?" diye sordu. 
Beraberce genç kızm odasına girdiler. Bedri'nin 

ablası: 

"Bird.enbire üstüne bir fenalık geldi. Her halde 
sinirli bir §ey .. Belki de kocasiyle kavga ettiler .... " 
diye izahat veriyordu. Madam kuvetli kollariyle 
Macide'yi yatağına yatırdı, göğsünü açtı, bilekleri
ni uğuşturdu. Başındaki şişi görünce: 

"Vah yavrum .. Çarpmış bir yere!" diye söylendi 
ve sirke getirmek için dışarı fırladı. Bu sırada genç 
kızın bileklerini uğmak işine devam eden Bedri'nin 
ablası kendi kendine mırıldanıyordu: 

"Biraz evel Bedri de eve geldi; deH gibi bir ha
li vardı, odasına çıkıp yatağına seriliverdi. Kapıya 
kulağımı koydum. Galiba ağlıyordu da .. Kazık ka
dar adam ... Hala çocuk .• Bu kız da bura]arda bay
gınlıklar geçiriyor .•• Acaba ikisi de sahiden sevdah 
rnı? Allah göstermesin .•. Kocası olacak serseri de 
ne boynuzlu herifmi§!. .. " 

Madam tekrar içeri girince sesini kesti ve bir 
kaç dakika daha durduktan sonra genç kızın ken
disine gelmesini beklemeden sıvışıp gitti. 

20 

Ömer eve döndüğü zaman Macide gözlerini aç• 

miz, oğlumuz, sız n ona yük olmıya ne hakkınız men aklıma siz geldiniz! Evlense bu kadar fena ol- Macide daha fazla tahammül edemiyerek oldu
var? Karı koca abdal oğlanı buldunuz da soyup ııo- mazdı .. Gelin bile onu senin kadar elimizden ala- ğu yere yuvarlanıverdi. Düşerken sol eJiyle iskem· 
ğana mı çevireceksiniz? Ben de sizi bir şey zannedi- mazdı. Ne oluyor? Dağ batında mıyız?" ]eye tutunmak istemiı, fakat muvaffak olamıyarak 
yordum. .• İki sencdenberi bahseder dururdu: "A· Adam akıllı heyecanlanmış ve bu yüzden nefe- daha beter sendelemit ve alnını masanın köıesine 
man anne, aman abla, Balıkesir'de bir talebem var- si daha çok daralmağa ba§lamııtı. Hiç istemediği çarpmıştı. Bu darbenin tesiriyle derhal kendinden 
dı. Şöyle kibar, §Öyle güzeldi! Hiç bir yerde bu ka- halde bir iskemleye çöküp oturmağa mecbur oldu. geçti, pis halının Üzerinde boylu boyunca kaldı. 
dar nıükemmel bir kız bulunmaz... Fevkalade!" Macide hala karıısında ve ayakta duruyor ve söyle- Bedri'nin ablası §a§ırmış ve adam akılh kork -
diyordu. Hatta o zamanlar galiba bu kıza tutuldu, nen]erden bir §ey anlamıyordu. Her kelimeyi teker mağa batlamı§tı. "Kıza bir şey olur da benden bi
evlenmeğe filan kalkacak diye korkmuıtuk. Sonra teker duyuyor, bunların kafasında muayyen levha- lirler!" diye telaş ediyordu. Madde'ye doğru koıtu. 
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H A Y A T VE S 1 H A T 
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Yemişlerin fazileti 
Yemişlerin hepai de birer ma· rünür •.. Vakıa yemiıler yenilirken 

den ocağıdır, her biri türlü türlü vi- bize az çok mayhoı aelir. Bundan 
taminlerin kaynağıdır. Fakat ye- dolayı da yemiıleri çok aeveriz. Fa
rnişlerin bu iki büyük iyiliklerin- kat yediğimiz vakit ekşi olan ye
den daha üstün bir fazileti vardır: miılcr vücudumuzun içine girdik
kanımızın ve vücudumuzdu bulu- ten sonra dönüp dolaşırken kimya -
nan bütün mayilerin ekşiliğini azal- ca hallerini değiıtirirler: içeride 
tarak, hayahmızm en mühim şart - hepıi alkalen olur. 

BiBLiYOGRAFYA 1 

Türkiyede neşriyat 
hareketleri 

tarihine bir bakış 
Matbuat umum mUdürlUğü mli,avlr

lerinden değerli gazeteci ve fikir ada
mı Server İskit, meslekdaşları içinde 
matbuat mesleğinin bizdeki vaziyet ve 
mukadderatiyle devamlı ıurette ve 
yakından alakadar olmuş yegine mu -
harrirdir, denilebilir. larından olan ekşilik ve alkalenlik Ancak hepsinin alkalenlik dere-

rnuvazenesini temin etmek. cesi, tabii bir değildir. Kimisi daha 
Bu lüzumlu muvazeneyi geçen - z, kimisi daha çok. Bu bakımdan 

lerde, mahsus bir yazı ile, anlatma- en ziyade göze çarpan taze kaysı
ğa çalışmıştım. Kısaca hatırla taca - nın dereceıidir. Ekmekle tamamı 
ğım. tamamına aksine olmuı. Ekmek 

Yediğimiz gıdaların çofu kimya yüzde 7,5 ekşi olduğu halde kaysı 
bakımından, ekşi maddelerdir. Her yüzde 7,5 alkalen. Demek ki insan 
ıeyden ziyade yediğimiz ekmek bi- sade ekmek ve taze kaysı yese vü
le ekşidir. Hele ekmeğin kabuk ta- cudunun ekşilik muvazenesi cihe
rafı, glüteninden dolayı etlerden tinden merak edeceği hiç bir ıey 
ve balıklardan pek çok üatün dere- kalmıyacak. Fakat kuru kayıı pek 
cede ( 61,69) ekşidir. Sebzeler yal· fazla al kalen: yüzde elli dereceye 
ııız baılarına alkalen oldukları hal- pek yakın. O vakit ekmeğin sade 
de yai ile pişirilince onlar da ek§i kabuk tarafını yemek lazım ola
olurlar. Bizim milli pil avımıza ge· cak .•• Çilekte al~alenlik hafif: 4,05 
)ince onun pirinci de yağı da, kim. kirazda 6,56; şeftalide daha çok 
ya dilinde ekıi denilen maddeler- 14,27. 
dendir. Yumurta da gene ek§i, hele Ekti limonun, ağzımızı buruıtu· 
aarısı, ekmeğin kabuğu kadar de • rarak geçtikten ıonra, içeride ekıi· 
iilse de hatırı fazla sayılacak dere· liğe zıt hal alacağı aklımıza gel
cede, hemen hemen 30. Süt bile mezdi ama, o da 6,46 derecede al· 
kendi batına 3 dereceye yakın al- kalen oluyor, fakat ıuyu ne kadar 
kalen iken yoğurt olunca, krema o- olıa çokça ekşi olduğundan, ancak 
}unca ek~ileşir. yüzde 3,80 derecede alkalen... Li-

Halbuki vücudumuz ek§ilikle mon böyle olduğu halde, portakal· 
alkalenlik arasında bir muvazene la mandarİnenin ekıiliklerini sonra
iıter, bu muvazenenin elqiliğe doğ· dan değİ§tirmeleri kolayca kabul e
ru kaçmasından hiç ho§lanmaz. dilebilir. Onlar da yüzde altı dere • 
Akıine, kanımız ve bütün mayileri- cede alkalen oluyorlar. 
mizle hücrelerimiz daima biraz al· Karpuzunki yüzde 2,18 fakat 
kalen tarafına meyletmelidir. Bu kavunda daha çok: 6,48. Ekşi erik 
muvazene alkalen tarafına 7,4 de. de sonradan kavuna yakın derece
receden az olunca rahatsızlık aelir. de, yüzde 6,34 alkalen oluyor. Ta· 
Vücutta ekşilik derecesi fazla olun- ze incir 8,41, kurusu 28,35. Taze ü
ca gelecek zaran teker hastalannın züın 5,36; kurusu 21,85. 
aynı sebepten, aıeton çıkarmaln Bu bakımdan faz iletin en büyü -
gösterir. insan tekerli hasta olmasa ğü zeytindedir: yüzde 48,23 alka -
bile vücudunda ekşilik artınca vü- len ... Bir zeytin tanesini üç lokmada 
cut zehirlenir gibi olur, böbrekleri yiyenlere hasis derlerdi. Halbuki 
yorulur. onlann zeytini ne kadar fence ye-

Y emi§lerin §İmdiye kadar öğre. dikleri şimdi anlatılıyor. insan bir 
nilen faziletlerinden en büyüğü, zeytini bir lokmada yutunca vücut 
vücudumuza başka gıdalarla, etle, fazla alkalen olacak demek • .Ektilik 
yağla ve ekmekle gelen fazla ek,i- zararlı olmakla beraber, akıine, 
liği tadil ederek muvazeneyi temin fazla alkalenlik de zararlıdır. 
etmeleridir... En ziyade şeker ya· Cevizle ekmek pek tatlı gelir a
pacak maddelerden mürekkep olan ma, bütün yemiılerin akıine olarak 
•kJP9.k:~ıte'Pii ~e-az çok .... m~a.-.y ........ o_t.._c_e_e~ek§ilik verir. Onun ·yenne0 fi'n· 
olan Yemi§lerin ektiliğe kar§ı gel- dık ekmek yerseniz biribirini ta-
ıneai ilkin İnsana haylice garip gö- mam 1'ar§ılar. G. A. 

Dahiliye Vekaletince tahsis 
İJleri bitirilen öksüzler 

Mihalıççık tahrirat katibi Halit Yü 

cel (Eytanı), Bandırma hususi muha
sebe varidat tahakkuk memuru Halit 

Erdem (Tekaüt), Gazitantep hususi 
ınuhas.~be bütçe katibi Firuz Topuz 
(Tekaut), Köprü tahsil postabaşıhğın 
dan açıkta Mehmet Şevki Özalp (Tc-

.. t) Fe b kau • ner clcdiye tahsil Ş. memu· 
ru ~hmet Gürbüz (Tekaüt), Mardin 
ı·nbısarlar rnüdu·· r1·· - .. h b ugu mu asc e me -
ınuru ve Diyarbakır eski hususi muha 
sebe varidat katibi Abdürrahman Er -
ten (Tekaüt), Zat işleri M. sicil kıs -
ını muamelat ve kıdem memuru Ali 
Cemal Gün (Tekaüt), Tokat hususi 
rnuhas

0
ebe ~Üdürü Emin Akın (Ye -

· ) eını · urn • . rcı hususi muhasebe tah • 
siJdarı Zıhni Aydın (Tekaüt), Nizip 
hususi m~hasebe memurluğundan ve
ıcalet emrınde Feyzi Derici (Tekaüt), 
sungurlu eski nüfus katibi Hayrettin 
.AkY0.

1 .~:etirn), Bakırköy B. S. muha
sebecılıgınden rnazul Ahmet- Şükrü 
ürkmez C:"etiın), Tekirdağ hususi 
rnuhase~e / 1layct katiphğinden veka
let ernrın . e O. I.utfullah Ünal (Te· 
kaüt). Eyıdcrc nah· . ..d .. .. ·· ıu . E ıyesı mu uru o 
?JI.uhsın .;e~ - . (Yetim), Hacıbektaş 
ni.ıtnun.~ çı tlıgı muhasibi mesullüğün 
d n rnutckait .. 1.. • e y . o u Hasan Tahsın Ço · 
pur ( etı~). Ilıca nahiyesi nüfus me 
rnurtl Halıı Erdeniz (Tekaüt), Malat· 
ya.~ek;up~usu Muhittin Gürbaz (Te-
k .. ııt). zrnır esk· h . . . kA .. Ah ı mu acırın ıs an me-
muru dUrrah K ki T k :M" lk' rnan oça ar ( e a-
üt),. ~1 .. ı~e kaymakamlığından mil -
tek81

1
t 0 u arni Altunateş (Yetim) , 

:Mllğ' l~leKmanet hademeli~inden emek -
r ı-Ja ı ava CY • •• 
ı si KA etım), Bakırkoy B. Ş. 

}ı:ıderne. amil Mercan (Tekaüt). 
T? vc;"rt husus\ 
r- 11 tnuh:\sebe birinci sı 

.ç memurlarına 
rt' an Rauf Aytaç (Te . 
kaiit). 

Yurtta faydah 
yağmurlar 

26 mayıs tarihinde ba~lıyan fay
dalı yağmurların orta Anadoluda bu
güne kadar isabet eden yerleri ile mik 
tarları hakkında devlet meteoroloji 
umum müdürlüğünden aldığımız ma
lfımatı aşağıda veriyoru%: 

Yağış miktarları bir metremurab -
baı toprağa kilogram olarak su mik
tarını gösterir. 

Çorum 17, Uşak 14, Kütahya 18, 
Sandıklı 28, Emet 33, Eskişehir 19, İ
nönü 10, Sivrihisar 27, Polatlı 32, 
Ankara 12, Yozgat 22, Afyon 16, Is· 
parta 48, Dinar 21, Kayseri 16, Sıvas 
19, orta Anadolunun diğer bölgele
rinde iki ile altı kilogram arasında
dır. 

Çifte Keramet 
Reşat Nuri'nin 3 perdelik 

komedisi 

~ehir Tiyatrosu 
artistleri tarafından hu gece 

21 de 

Yenişehir ULUS sinemasında 
Bu temsil için numaralı biletler 

sabahtan itibaren sinema 
gişesinde sa~ılmaktadır .................................................... 
İLK GECE 

GARY COOPER 
ANNA STEN 

Müellifin ilk türkçe gazeteyi neşre
den "Agah efendi" hakkındaki çok et
raflı ve matbuatımızın doğuş günleri • 
ni aydınlatan tetkik eseri memlekette 
layik olduğu alakayla karııtanmııtı. 
Gene ayni müellifin Türkiye'de mat
buat rejimlerini tahlili ve mukayeseli 
bir 9ekilde bir araya toplıyan büyük 
bir eserinin intişar sahasına çıkmak ü
zere olduğunu biliyoruz. Server İskit 
arkadaşımız bize şimdi "Türkiye'de 
neşriyat hareketlerine bir bakıı" is -
miyle bu saydıklarımız derecesinde e
hemiyetli bir tetkik eseri daha vermi~ 
bulunuyor. 

Dört kısımdan mürekkep olan ese • 
rin ilk kısmında ilk matbaamızın ku -
ruluşiyle başlanarak tanzimattan ön -
ceki neşriyat ve kültür hareketleri, 
gözden geçirildikten sonra, tanzimat, 
istibdat, meşrutiyet ve nihayet etim -
huriyet devirlerinde neşriyat hayatı • 
mızın tarihçesi yapılmakta, ikinci kı • 
sımda 1928 den 1938 e kadar neşriyat 
ve kültür hayatımızın yeni harflerle 
geçen on senesi tetkik ve tahlil edil • 
mekte, üçüncü kısımda iki yüz senelik 
arap harfleri devrindeki neşriyatla on 
senelik türk harfleri devreıinin muka
yesesi yapılarak, yeni harflerimizin 
türk kliltürüne verdiği büyük hız ve 
enerji hamlesi tebarüz ettirilmekte, 
nihayet dördüncü kısımda arap harf -
teriyle ve yeni harflerimizle yapılmıı 
olan mühim neşriyatın hülasa halinde 
bir bibliyoğrafyası verilmektedir. 
Muhteviyatının bu kısa tidadından 

da görüldüğü gibi kitapta kültür tari 
himiz bakımından pek büyük ehemiye 
ti olan meseleler gözden geçirilmiştir. 
Bu itibarla eserin her türk münevveri
ni alakadar edecek bir kıymet arz:etti
ği muhakkaktır. 

Server İskit'in biribirini tamamlı • 
yan bu eserleri sayesinde matbuat ve 
kültür hayatımızın etraflı bir bilanco
au bugün elimizde mevcut bulunmak
tadır. Kendisini tebrik bir borçtur. 

ti ,.. .... • .... ---- • 

İskender Fahrettin Sertelli, çocuk
lar için yazılmış küçük hikayelerin en 
güzellerini toplıyarak bir müntehabat 
vücuda getirmiştir. Bütün çocukların 
merakla ve seve seve okuyacakları bu 
hikayelerden mürekkep cilt temiz bir 
şekilde ve resimli bir kapak içinde 
neşredilmiştir. Fiyatı 30 kuru§tur. 

Çocuk şiirleri 

çocuklar için yazılmış şiirler ara • 
sından İskender Fahrettin tarafından 
seçilmiş olan şiirler güzel ve renkli bir 
kapak içinde Kanaat kitapevi tarafın
dan neşredilmiıtir. Fiyatı 30 kuruş -
tur. 

Çocuk oyunları 

Çocuklar için mekteplerde ve toplu 
bulundukları her yerde ve açık havada 
tatbik edilebilecek oyunları pratik bir 
şekilde izah eden bir eserdir. Ahmet 
Hidayet tarafından yazılmış olan bu 
eser Kanaat kitapevi tarafından ba -
sılmıştır. Fiyatı 30 kuruştur. 

Sokak çocukları 

İskender Fahrettin Sertelli'nin ço • 
cuklar için yazılmış bir hikS.yesidir. 
Resimli olarak temiz bir şekilde güzel 
bir kapak içinde basılmıştır. Tanesi 30 
kuruştur. 

Kız çocuklarına ev itleri 

Kız çocuklarımıza pratik ev bakımı 
bilgisi vermek maksadiyle İıkender 
Fahrettin Sertelli tarafından yazıl -
mıştır. Fiyatı 30 kuruştur. Kanaat ki
tapevi neşriyatındandır. 

Oluş 

Bu değerli edebiyat ve fikir mecmu
asının 22 inci aayısı da zengin yazı -
tarla çıkmıştır. Bu sayıda: Pertev Na
ili Boratan "Dede Korkut hikiyele -
ri''nin bugünkü dilimize çevrilmiş a
sıl metinlerini neşre başlıyor. İçinde 
daha bir çok kıymetli yazılar vardır. 
Tavsiye ederiz. 

Yeni teşkil olunan belediyemiz 

---'flirkive İift'ık C . t• d 
emıye m e 

'l'"rkiye Tift•k 

Yürekleri titretecek bir aık 
romanı 

yepyeni dünya havadisleri 

Ankarada 19 Mayıa bayramı 

Ödemiş kazasına bağlı Kaymakçı 
köyünde yeniden belediye teşkil edil
mesi icra vekilleri heyetince kabul o • 
lunmuştur. 

u d"' · t'hı Cemiyeti Koçhisar 
asın n 1n ı a'-- • 

kaz . e bask U<tt yapılmış ve ıdare 
)ıeyetı~ yani an : Zihni Işık, katip : 
örner Mu ar, Veznedar : Faik Mut
lu Azda :k ~sa 1Yıtdırım seçilmislerdir. 

y e ctza ar 
e Nuh Şunlardır: Behçet 

Bavdar. .. Acarbag, Hasan Yüksel, 

12,15 matinesinde 

Yakan puseler 
Tino Rossi - Vivian Romans 

İzmit Belediye Reisliği 

Fesholunan belediye seçiminden 
sonra yeniden yapılan seçimde İzmit 
merkez belediye reisliğine intihap olu 
nan B. Kemal Öz'ün intihabı yüksek 
taadika iktiran etmittir. 

Deniz altındaki facia 
Mürettebattan biri nasıl 
kurtulduklarını anlatıyor 

Müthiş bir soğuk ve karanlık içinde 

sa p 1 a n d ı k. O m i d i m izi kesme m işti k. 

yanımızda bir makine gürültüsü duyduk 

sevindik. Oksijen yedeğimiz de a%allyordu 

Doyçe Algemayne Saytung gazetesinin Nevyork Muhabiri, A· 
merika sularında denizin 27 metre derinliğinde toprağa saplanan 
denizaltı gemisinin kurtarma ameliyeaine dair ıazeteıine çok 
enteresan bir telgraf göndermittir, bunu aynen a§aiıya koyuyo

ruz: 

Nevyork, 25 Mayıı - Shoalı adası 
yakınlarında denize dalıp denizin di
binde 72 metre derinlikte toprağa 

saplanan "Squalus" denizaltı gemi· 
sinden 33 kişiyi kurtarmak ameliyesi 
sona ermiştir. Su almış olan hticrede 
bo~ulan 26 kişiyi çıkarmak için, 25 
dalgıç perşembe sabahındanberi de -
nizaltının etrafında faaliyettedirler. 

Kurtarılanlar arasında, gemiyi en 
son terkeden "Squalus" un kumanda
nı Naquin ile beş subaydan üçü bu -
lunmaktadır. Kazaya uğrıyan deniz -
altı gemisindeki üç sivilden ikisi öl
müıtür. Bertin olimpiyatlarının tanın 
mış sporcularından Paterson da ölen
ler arasındadır, 

Hayatta kalanlardan son sekiz kişi· 
nin kurtarılması, bilhassa güç olmuş· 
tur. Dalgıç hücresi üç defa denizin 
dibine indirilerek, denizaltı gemisi -
nin sığınak menfezine yerleştirilmiş 
ve bu suretle 25 kişi kurtarılmıştır. 

İlk kurtarılanlar, evela "Broklyn" 
kruvazöründe dekompresyon hücre
sinde kaldıktan sonra, Portsmouth 
(New Hampshire) bahriye hastanesi
ne yatırılmıştır. İlk kurtarılan bu fe· 
Jaketzedeleri, sevinç göz yaşı döken 
yakınlariyle binlerce ki§i Portsmouth 
limanında karşılamıştır. 

Dört aaat denizin yüzü ile 
dibi arannda 

Geri kalan sekiz kişiyi almak için, 
~-~ - ------~---·-·-

dibine indiği zaman, makinede çıkan 
bir arıza yüzünden ıona ermek üzere 
olan kurtarma ameliyesi, az kalam, 
akamete uğrıyacaktı. Kurtarma ciha
zı, 50 metre derinliğe varmıı bulunur
ken, birdenbire durmuştur. Tel halat
lardan bazıları dola§mı§ olduğu için, 
Çan ıeklindeki hücreyi daha aşağı İn· 
dirmek mümkün olmamıştır. Hücre, 
tam dört saat denizin yüzü ile dibi 
arasında sallanıp durmu9tur. 

Bu müddet zarfında, dalgıçlar, hüc
re içinde gayet 11kışık bir vaziyette 
bulunan ve tam kurtulacakları sırada 
havasızlıktan ölmek tehlikesiyle kar
şılaıan tayfaya, akim kalan birkaç te
ıebbüsten sonra, hava yetiştirmeğe 
muvaffak olmuşlardır. Kurtarma hüc
resinde kalanlar için, tasavvur edile
miyecek kadar uzun geçen dakikalar
dan, saatlerden sonra, "Falcon" deniz 
altı tahlisiye gemisinden, nihayet hüc 
reye biri hava vermeğe diğeri de ha· 
va çekmeğe mahsus iki boru sevkedi
lebilmiş ve bu ıuretle ikinci bir faci
anın önüne geçilmiştir. 

Cihazdaki arızayı bertaraf etmek 
için dalgıçların sarfettikleri gayreti, 
muvaffakiyetle neticelenmiştir. Dal -
gıçlar, dolaşmış olan tel halatları aç -
mışlar ve bu son sekiz kişiyi de su 
yüzüne ve dolayısiyle dekompresiyon 
hücrelerine yerleştirmeğe muvaffak 
olmuşlardır. Falcon tahlisiye gemisi
ne en son ayak basan, batan geminin 
kumandanı Naquin'dir. 

Mürettebattan Bland'ın 
anlattıkları 

Bu arada, kazaya uğramıı denizal
tı gemisinde 31 saat kalan bahriyeli 
Thomas Bland denizaltında bulunan
ların vaziyetini anlatmıştır. 

Bland gazetecilere tunları anlatmış 
tır: 

ruz kalan kısmiyle olan irtibat kapı
sını kapadı.. Doğrudan doğruya su • 
yun hücumuna mAruz kalmıyan biz· 
ler, kurtulmak ümidini asla kaybet-
medik.,, 

lıaretler 

Bland, subay ve tayfanın göstermiş 
oldukları disiplini anlata anlata biti • 
remiyor. Facianın baılangıcından iti • 
haren, hiç bir panik alameti görülme· 
miş ve herkes kendi heyecanına son 
derece hakim olmuştur. Hiç biri kur • 
tutmak ümidini bir an kesmemiştir, 

"Bulunduğumuz mevkii anlatmak 
maksadiyle, arada bir, suyun yüzüne 
duman bombaları salıyorduk. Denizal
tı gemimizin eşi olan "Sculpin" in ma· 
kine gürültüsünü işittiğimiz zaman 
bizi bulduklarına artık şüphemiz kal
mamıştı. Bundan sonra ilk işimiz, içi • 
mizde en zayıf olanı kurtarmak oldu 1 
bundan tabii bir şey olamazdı; zira ok
sijen yedeğimiz bitmiye yüz tutmuş
tu; idareli hareket etmek zorunda i -
dik. 

Yedeklerimizi mlimkün olduğu nis· 
bette az kullanmıya çalışıyorduk. Tah
lisiye gemisiyle irtibat temin etmek 
i~in saatlarca uğraştık. Telefonla yap· 
tı ğımız mütemadi müracaatlara artık 
hiç bir cevap verilmiyordu. Pazarte -
siyle salı arasındaki bütün bir gece, 
geminin ortasında ve bat tarafında 
bulunan iki kişi, göğdeyi mütemadi • 
yen _çekiçlemek suretiyle işaret verdi. 
ı;ougug.... gn.n,. -- ,ı.ıı.ıotıenme•fnc: 

rağmen, bu i§aretlerin bir an bile ar • 
kası kesilmedi. Gemide bulunduğum 
son saat içinde, ön taraftaki bateri dai 
resinde birdenbire klor gazı peyda ol
mı ya başladı. Her ihtimale karşı, gaz 
maskelerimizi hazır bulunduruyor -
duk.,, 

Bland, gemi kumandanını meth ve 
bu feci vaziyete, kimıenin ondan da -
ha mükemmel bir surette hakim ola • 
mıyacağını kaydetmektedir. Faciaya 
maruz kalanlardan bazılarının tüyler 
ürpertici vaziyetlerine rağmen, kuman 
dan, büyük bir soğuk kanlılıkla emir • 
lerini vermiye devam etmiştir. 

Amerikan gazetelerinin bu sabah ha 
ber verdikleri gibi, "Squalus" denizal
tı gemisinin başına gelen bu feliket, 
Amerika donanmasının karşılaştığı fe
laketlerin en büyüğü değildir. "S. 4" 
denizaltı gemisinin 52 den ibaret 
mürettebatiyle batıp kazaya uğradığı 

hatırlarda olsa gerek. 
"S. 4" 1937 ilkkanununda "Paul • 

ding" destroyeriyle çarpışarak, bir taı 
gibi batmış ve 35 metre derinlikte de -
nizin dibinde kalmıştı. 600 kişi mü -
rettebatiyle 9 tahlisiye gemisi kaza 
mahalline gelmiş ve 40 dalgıç faaliye
te geçmişti. Fakat, ardı arkası kesil • 
miyen korkunç bir fırtına kurtarma 
faaliyetini akim bırakmıştı. 

Denizin dibinde kalan gemi ile üç 
gün ir ibat temin edilmiı, fakat ondan 
sonra artık ümit kesilmişti. Üzerin -
den bir çok haftalar geçtikten sonra 
"S. 4" çıkarılmış, lakin zavallı deniz -
cilere ancak cenaze merasimi yapıla -
bilmişti . 

Üniversite kadrosu 
geniıle1illyor 

Maarif Vekaleti tarafından hazırla· 
nan İstanbul üniversitesi profesör, 
doçent ve asistan kadrolarının değiş -
tirilmesine dair olan kanun layihası 
Kamutayın alakalı encümenlerince tet 
kik edilmektedir. Projeye göre üniver 
site kadrosuna yeniden 6 profesör -
lük, 28 doçentlik ilave olunmakta, baı 
asitttan ve asistanlar 4 aınıfa ayrılarak 

1 
Çok acı bir kayıp 

,,.. 
.. ... 

Maarif Vekiileti Kütüpaneler 
Müdürü Ha•an Fehmi Turgal 

dün velat etti 

1 

Maarif Vekilliği kütüpaneler mü • 
dürli Hasan Fehmi Turgal dün !stan
bul'da vefat etmiştir. Uzun zamandır 
insaf11z bir hastalığın zebunu olarak 
tedavi altında bulunan Hasan Fehmi 
Turgal bir hafta önce hava tebdili i -
çin İstanbul'a gitmişti. Geçirdiği ant 
bir kriz bu değerli ilim adamımııı 

genç denilecek bir yaıta aramızdan a· 
yırmış bulunuyor. 

Hasan Fehmi Turgal 1882 yılında 

U.ıunköprü'de doğmuş ve Edirne mu· 
allim mektebini bitirdikten sonra İı • 
tanbul'da ylikıek medrese tahsili de 
yaparak icazet almııtır. 1903 de meı • 
lek hayatına girerek muhtelif iptida • 
iye ve Rüıttiye muallimlikleriyle ilk 
tedrisat müfettişliklerinde bulunmuş 
tur. 
Çalııkanhğı ve zekisiyle kendiıini 

muhitine pek çabuk tanıtan ve sevdi • 
ren Haıan Fehmi'yi meşrutiyetin ili· 
nını müteakip siyasi hayatın faal kad 
rosu içinde görmekteyiz. Kastamonu· 
da murahhlsı mesut ııfatiyle seneler· 
ce bulunmuştur, muhtelif liselerimiz
de arabi muallimliği ederek bir çok 
talebe yeti§tirmiıtir. Mütareke devrin 
de Damat Ferit hükümetinin sıkı ta -
kiplerine uğradı. Aylarca mahpus yat 
tı. Milli hükümetin teşekkülünden 

sonra Anadoluya geçti ve tekrar Kas
tamonu'da muallimlik vazifeıi deruh· 
te etti. "Açık Söz"de değerli yazılarile 
milli davaya kalemiyle hizmete çalı9tı. 
Zaferden sonra Buraa'da müze müdü
rü ve lise Farfai muallimi oldu. Bur • 
ıad'a da kalemiyle ve sözleriyle inki
lap divasına çalı§anlar arasında müm
taz bir yeri vardı. Necati merhum Ma
arif vekili olunca kendisini kütüpane
ler müdürü olarak vek!lete aldı. 1926 
danberi bu vazifede bulunmakta ve il
mt mesaisiyle de Türk Tarih ve Dil 
Kurumlarına hizmetler yapmakta idi. 
Çocuklar veya halk için güzel ve sa • 
de bir dille yazılmıı şiirleri, tarih ve 
dil tetkiklerine ait yuılariyle Haki -
miyet ve Ulus kalem aileıi arasında 

sık 11k görülürdü. Türk Tarih Kuru • 
mu teıekkül edince ilk baları arası • 
na Hasan Fehmi Turgal'ı da almıştı. 

Memleket fikir ve ilim hayatına ol· 
gun ve verimli mesaisiyle çok müfit 
olacağı bir devirde kendisinin aramız 
dan ayrılı§ı bilyük bir kayıptır. Ke -
derli ailesine ve meslek arkadaglarına 
ha§ sağlığı dileriz. 

Pansiyon ücretlerinde memur 

~ocuklarma yapılacak tenzilat 
Maliye Vekileti, Divanı muhasebat 

ve Maarif Vekaletlerinin de mutalea -
larını almak suretiyle 1939 - 1940 ders 
senesinden itibaren memur çocukla • 
rından alınacak pansiyon Ucretleri 
tenzilatını tesbit etmiştir. Bu tenzi -
lat timdiye kadar pansiyonda bir ço
cuğu bulunanların pansiyan ücretin • 
den yüzde on, iki çocuğu bulunanla • 
rın her çocuğun pansiyan ücretinden 

ylizde onbeı ve daha fazla çocuğu bu
lunanların her çocuğunun pansiyon 

ücretinden yüzde yirmi nisbctinde 
tenziliit yapılıyordu. Yeni vaziyete 

göre önümüzdeki ders yılından itiba· 

ren pansiyonda bir çocuğu bulunan • 

Jarın panıiyon ücretinden yüzde on, 

iki çocuğu bulunanların birincisinden 
yüzde on ikincisinden yüzde yirmi 

beş. üç ve daha fazla çocuğu bulunan
ların birinci çocuğundan yüzde on, 

ikincisinden yüzde 25, üçüncüsünden 
ve daha fazlasından ise yüzde otuz 

tenzilat yapılacaktır. 

"- Zifiri karanlıktı ve soğuk müt
hi9ti. Dalma talimleri yapıyorduk; 
denizin dibine yaklaşmış bir vaziyet
te bulunurken, gemimizin manevra 
kabiliyeti azaldığını far kettik; hemen 
bunun arkasından, yanıbaşımızdaki 
hücreden, supap kapaklarından birin
den su girmekte olduğuna dair işaret 
verildi. Gemi, denizin dibine oturdu. 
Denizaltı gemimizin tehlikeye maruz 
kalmış olan kısmındaki arkadaşlar 
kapağı sıkıştırmak ve ıuyun girmesi
ne mani olmak için canla, başla çalı
şıyorlardı. 

maaşları da 30 - 60 lira arasında kı - Eski harflerle basılmıt 
demlendirilmektedir. Bu suretle baş- vesika ve kitaplar 

Sarfettikleri bütün gayretler, maal
esef boşa gitti. Nihayet muvazeneyi 
mümkün mertebe temin edebilmek i
çin, dalgıç subayı, tankların boşaltıl
ması emrini verdi. Arkadaşlarımdan 

biri, gemimizin suyun hücumuna ma-

asistan ve asistanlar doçentlik imtiha-
nını muvaffakiyetle verinciye kadar, Eski harflerle basılmış olan ve dai-
muvaffakiyetle çalı§tıkları müddet i· re ve müesseseler kütüpanelerinde bu 
çinde terfi edebilecekler ve şimdiki lunan her türlü vesika ve kitapların 
olduğu gibi doçent oluneıya kadar ay Maarif kUtüpanelerine konulması Ma 
nı derecede kalmıyacaklardır. arif vekiletince kararlaştırılmıştır. 
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B. Muhlis Erkmen Mecliste ziraat 
davamızın ana hatlanm i etti 

Son senelerde ziraatimizde bü)tük bir inkişaf var 
Büyük Millet Meclisinin evelki 

gün.-u toplantısında Ziraat vekaleti 
butçesinin müzakeresinde iJeri suriı -
len mütalealara karşılık olarak Ziraat 
vekili B. Muhlis Erkmen şu izahatı 

1927 de 170 milyon kilo buğday ithal ediyorduk 
vermişlerdir: 

"- Arkadaşlar, 
Gerek bütçenin heyeti umumiyesi • 

nin müzakeresinde ve gerek bugün 
bir çok arkadaşlar muhtelif mevzulara 
temas ettiler. Bizi çalışmalarınuzda 
teşvik edici, ikaz edici, ir§llt edici be
yanataa bulundular. Ve bir çok sual
ler sordular. Ben bütün bu sözlere 
mevzu itibariyle toplu olarak sizleri 
sıkmamak için kısa cevap vermiye ça· 
lışacağım. Ve maruzatıma Emin Sa -
zak arkadaşımın zirai vaziyet hakkın
daki suali ile başlıyacağım. Bu bapta· 
ki izahatımı da bölge bölge vereceğim. 

Her biri bir kaç vilayeti çerçevesi içi
ne alan her bölgede söylediklerimin 
altında veya üstünde fark gösteren 
yerler vardır. Maruzatım, umumi ma
hiyette olacaktır. 

Umumi buhrana ve nüfusumuzün artmasına rağmen 

1939da170 milyon kilo buğday ihraç edebileceğiz 
rıza !.'ok~ur. A~ağı olan yerlerde, na ·ısın.da bir ark~daşımız ... Ziraat Veka -
das uzerıne ekılenlerde de arıza yok- letı daha henuz amelı sahaya girme
tur. Yalnız anız yerlerde geç ekilmiş 1 miştir.,;tlediler. Bu bapta biraz izahat 
olanlarda zarar mahsustur. Fakat bir vermeme müsaadenizi rica edeceğim. 
iki rahmet bunlar üzerinde iyi bir te- Arkadaşım "ameli sahaya girmemiş., 
sir yapacaktır, demişlerdi. demekle neyi kastettiler, hududunu 

Orta Anadoluda yağı geçen sen~ • 
den noksan değildir. Hatta yer yer faz 
ladır. Ekiliş iyidir. Ekinlerin bitişi ve 
büyüyüşü kuvetli, mart çok yağmurlu 
ve feyizli, yalnız geçen yıllara naza • 
ran değil, diğer bir çok yıllara naza • 
ran dahi fazla, fakat nisan az yağışlı
dır. Ancak ekinlerin kuvetli gelişli 
olması ve martın da çok fey; -.Ji gitme
si tenebbüte hiç bir sekte ermiyor. 
Ve nisanda da bereketli mr. ul ilmi -
di azalmıyor. Ancak az ya mayısta 
da devam edince, muvazer: e bozulmı
ya başlıyor, ekinlerde bilh sa yaz • 
lıklar sıkıntıya düşüyor. 

Anadolu'nun muhtelif bölgele 
riyle Trakyclda vaziyet 

Hiç bir endiıeye mahal yok 
Bütün bunları göz önün

de tutarak bu sene ekili1in 
fazla olduğunu, bilhaasa sonba
har ekin nisbetinin yüksekliği -
ni, hava vaziyetinin bazı mınta
kalarda müsait geçmi§ olduğu -
nu hesaba katarak diyebilirim 
ki: orta Anadoluda yer yer sı -
kıntı olsa bile umumi istihıal 
bakımından - eğer hava ilratı 
ve tefriti ile bir oyun bo;zanlık 
etmezse - hiç bir endi§eye ma
hal yoktur. 

Vaziyetin inkişafını hassasiyetle 
takip ediyoruz. Buna göre icap ederse 
tedbirlerini alacağımız tabiidir. Umu
mi istihsal deyince bir arkadaşım Na
fıa bütçesi müzakere olunurken çok 
isabetli olan bir tezini müdafaa eder
ken istihsalatın artmadığı yolundaki 
sözlerine cevap vereyim. 

ArkadG§lar Ziraat Vekaletinin 
Trakya mıntakasında §U at sonum' eaeri olarak, cümhuriyet devri -

kadar yağı§ geçen seneler nazaran nin bir feyzi olarak arz.ederim ki, 
biraz az, fakat mart çok far. l • nisan • 15-20 aene zarf anda ziraatte bii
da yer yer yağıılı geçiyor, itibarla yük bir inki§al vardır. Bunu ka
mezruat kendisini kurtarmı bulunu· lem kalem her mahml üzerinde 
yor. Oradan gelen arkada§! göstermek iapat etmek kabildir. 
na teyit ettiklerine göre, T ra ya va - Fakat ben telerrüata girip sizi 
ziyetini iyi olarak görebili Garbi yormak iatemediğim irin yalnız 
Anadolu da hemen hemen • hatları ~ 

nda bu- birkaç kalem üzerinde hatıranı-
itibariyle Trakya gibidir. N zı canlandırmak iaterim. Bundan 
rada da biraz kuraklık var Fakat 
havaların bulutlu geçmesi pek az eveline gelinciye kadar 
yizini devam ettiriyor. Onla da kur - memleketimize hariçten ehemi
tarmıg ve yer yer iyi mahs 1 verecek yetli miktarda buğday girerdi. 
bir hale gelmiştir. Cenup, c bu ar- Saltanat devrinin latanbul, lzmi
ki, için ekin bakımından iy d r diye rin bir kıamı, Karadeniz kıyıaı, 
ifade edebilirim. Şark bölge de iyi, Anadolu unundan ziyade Ro
müsait vaziyette devam etmektedir. manya, ve hatta Amerika unu 
15 gUn içinde inkişaf eden dünden tanır ve yerdi. 1927 •ene•i gibi 
bugüne, bugünden yarına leh e aleyh çok uzak olmıyan bir yılda mem
te büyük değişiklikler göste e ilen bu leketimizde ithal edilen buğda -
vaziyetin size bir bilançosunu yapma· yın miktarı 170 milyon kilo idi 
ğa . ~?;u7 ıı:kkında bir h~~ k . yür~t; ki o zamanki kıymetle aanırım 
":~k ~. e m ll.n Y~.ktur. ıt ım - 17-18 milyon lira eder. Uzun •a-
gundur rahmet duşmeğe b amıştır. l d . l · 
Yüreklerimize bilhassa bu l ük im· v~ ~r a~. geçmı! .o mamıza, ıa-
tihan günlerinde benim yür me su tıhıal duzenl~rımız de. tekrar 
serpen ve Ziraat bütçesi miız keresi • kurmakla vakıt ka.~~.etmı!. olma
ne rastıaınası dolayısiyle de a rıca bir '!''~a, v_e arada, but~n dunyacla 
rahmet olan bu yağmurların urttaki ıstıh•alı azaltıcı teaır yapan u
tevezzuu ferahlık vericidir. Hepsini mu mi buhranı geçirmİf olmamt
okumak sureti ile arkadaşla ımı yor - za ve nihayet nü/usumuzun da 
mak istemem. Fakat orta nadoluda artmasına rağmen bugün 170 
yağışların bazılannı söylem kliğime milyon kilo buğday ihraç edebi
müsaadelcrini dilerim. lecek vaziyete geçmif bulunuyo

Y ağıflar hakkında rakamlar 

Bolu'da 10, Kastamonu'd Ço -

rum'da 20, Sandıklı'da 16, işehir -
de 14, Polatlı'da 17, Yozga 32, Af-
yon'da 12, Dinar'da 12, Ama ya'da 31, 
Merzifon'da 17, Sivas'ta 17 ilogram· 
dır. Konya'da 3, İlğın'da 9 r. Diğer 
yerleri de sayarsam pek u7 l olacak
tır. Ege mıntakasında da } an yer -
ler vardır. Bilhassa üzerin e durdu -
ğum rakamlar iyi yağmur 1 kki edi· 
lebilir. Az olan yerlerde d geçirilen 
sıkıntıya nazaran kafi telal edile -
mez ama havada yağmurun 
ceği iımidi var. Sonra bu a 
dasını çoğaltıcı bazı şartla 

degildir. Mesela bu yağmu r sağa . 
nak şeklinde yağıp sel olup akıp git • 
medi. Üzerine kızgın gün ni açtı
rıp biraz evel verdiğini kı men geri 
almadı. Geç yağdığından d belli, ki
bar kibar, sindire sindire yağdı. Serin 
geçtiği için rutubet toprak tarafından 
tutulabildi. Onun için yağı miktarı 
az olmakla beraber bunların faydasını 
bu rakamların biraz fevkinde ölçmek 
doğru olur. En ziyade sıkıntı olduğu 
zannedilen mıntakalara heyetler gön
dermiştim. Ankara. Haymana ve Po · 
tatlı müsellesi içinde tetkikat yapan 

urlar a adan evel 

ruz (Bravo aesleri) ki bundan e
vel bu miktarı ithal ediyorduk. 

Daha dört, beş sene eveline kadar 
hariçten getirdiğimiz pirince verdiği
miz para iki, iki buçuk milyon lirayı 
buluyordu. 

Pamuk iıtihıalatımız 

Pamuk sanayiini kurduğumuz za

man da o fabrikaların istediği mik

tarda ve evsafta pamuk yetiştireme
mek endişesi vardı. Hatta o zaman fab
rikaların ıhtiyacı olan pamuğu hariç
ten getirmeği bile göze almıştık. Hal 
buki aradan çok geçmeden fabrikala
rımızın ihtiyacı olan pamuğu memle
ket dahilinde yetiştirdiğimiz gibi ha
riç için dahi aranılan ve istenilen bir 
ihraç malı olarak fazla yetiştirmeğe 

başladık. 1932 de 22 bin ton olan pa
muk istihsalatımız 1937 senesinde 64 
bin tona, yani 320-325 bin balyaya 
baliğ olmuştur. Fakat arkadaşlarım, 
bu maruzatımı, bir arkadaşımın ifade
sine cevap olarak arzcdiyorum, yoksa 
başarılmış ve neticeye varılmış gaye 
olarak arzetmiyorum. Bir arkadaşı
mın ifade etmiş olduğu gibi, ilerleme 
savaşında, inkişaf yolunda, bekledi
ğimiz, umduğumuz, dilediğimiz, alış

tığımız tempo ve hıza nisbetle bu ne
ticeler bizi tatminden çok uzaktır. 

ve ölçüsünü bilmiyorum. Ameli ol
mak, ameli sahada çalışmanın mahi
yeti telakkiye göre çok değişebilir. 

Ziraat Vekaletinin umumi 
çall§maları 

Bence Ziraat Vekaletinin hemen 
esas işleri, faaliyeti ameli sahadadır. 
Bütün nebat hastalıkları, hayvan has
talıkları ile mücadele, hayvan ıslahı . 
na matuf alınan bütün tedbirler, fi
danlık, tohum ıslahı meselesi, pamuk 
meselesi ilh ... hepsi fili ve ameli faa
liyetlerdir. Hatta yeknazarda nazari 
telakki edilebilecek zırai araştırma
lar da ameli bir gaye güder ve netice
leri de er geç şu veya bu şekilde ame· 
1i sahaya intikal eder. Ameli olmak -
lığı ben yalnız el yatıklığına, el işine 
münhasır görmem. Onun, o işin ica -
bına göre muhtelif şekilleri vardır. 
Herhangi bir makineyi çok iyi kulla
nabilmek, çok iyi işletebilmek ameli 
olduğu kadar herhangi bir iş için her
hangi bir makineyi seçmek, tesbit et
mek ve onun en iyi işleme tarzını 
tanzim etmek dahi o kadar amelidir. 
Ziraat Vekaletinin ilzcr\nc a\dığLÇQ_k 

çeşitli i!iler için çok muhtelif derece
de, çok muhtelif seviyede, ameli sa· 
haya intikal edecek bilgili unsurlara 
ihtiyacı vardır. Bir taraftan gene ne
ticeleri, ameli sahaya intikal edecek 
olan yüksek ihtısas erbabı yetiştirme
ğe çalışırken diğer taraftan da bun
dan daha fazla miktarda amelinin u 
mumi telakkisine daha ziyede uy • 
gun bir şekilde arkadaşlar da 
yetiştirmeği ihmal etmiyoruz Çok 
az olduğunu ilave ve itiraf et -
mekle beraber dört ziraat mek • 
teplerimizde daha ziyade ameli tedri
sata ehemiyet vermekte bununla ka
lınmamakta, birçok kurslarla daha ba
sit usullerle, daha pratik arkadaşlar 

yetiştirmeğe çalışılmaktadır. Bu se -
ne 61 zeytincilik kursu açıldı. Bu 
kurslara bu sene içinde devam eden • 
!erin adedi de bin beş yüzü buldu. 
Eğitim kursu, ipek böceği ve fidan
lıklar için açılan kurslar amelidir. Bu 
noktainazardan da hiç bir vakit Veka
let ameli sahaya girmemiş denemez 
ve zaten Ziraat Vekaletinin işi ameli
dir. 

Ecnebi mütehasnJar ve 
kütüpane meseleleri 

Bir arkadaşım ecnebi mütehassıs -
lar meselesine temas etti ve mütehas
sıs mıdır diye sordu. Vesika ve saire 
aranıyor mu dediler. Açıkça arzede
yim ki, hepsi mütehassıstırlar ve ken
dilerinden istifade etmekteyiz. Ve 
gene arkadaşım dediler ki, ben öyle 
türk profesörler tanıyorum ki profe· 
sör diye getirilen evelce onun yanın
da asistanmış. Mütehassıs olarak, 
ben bizim Vekalette evelce ecnebi 
memleketlerde profesörlük etmiş bir 
arkadaş tanımıyorum ki oradan getir
diğimiz ecnebi mütehassıs onun ya
nında evelce asistanlık yapmış olsun. 

Kütüpane meselesinde arkadaşımın 
taltiflerine teşekkür ederim. Hakika -
ten kıymetli bir kütüpanedir. Fakat 
bir kitap ziyaı meselesi mevzuu bahis 
değildir. Üzerinde ihtimamla çalış -
maktayız. Bu meyanda Cavit arkada -
şımın sözlerine de cevap vereceğim. 
Türk profesörleri yetişmiyor mu, de
diler. 

Bugün Enstitüdeki ecnebi 
profesörlerin adedi 12 dir ve 
birkaç tane uata baıı vardır. 
Buna mukabil evelce tesisinde 
hiç bir türk profesör yokken 
bugün adedi dokuzdur. Birinci 
aınıl doçent 6, ikinci •ınıl do
çent 15, feller 15, asistanlar 29 
ki, 12 ye mukabil 86 kiıilik bir 
türk tedria heyeti burada çalıf
maktadır. Bu arkadQflarım bu
rad~ huzurunuz.da büyük bir il-

den hocaların yerlerini tutacak ı yetiştirilmiş olan Jcuzular doğrudan 
kadar çalıımıflar ve çalıfmakta- doğruya satılıyor. Bazı mahallerde 
dırlar. (Bravo sesleri). j belki bizim ve belki yetiştiricilerin 

H I ~ ihmali olarak onların icap ettirdig~ i 
ayvancı ıgr.mız . . . 

bır bakım temın edılemiyor ve bunun 
Arkadaşımız, hayvan meselesine te

mas ettiler ki, ziraat enstitı.isündeki 
tecrübeler meydandadır. Köylünün 
hayvanı kendi elinde süt vermezken 
enstitüde çok mükemmel süt veriyor. 
binaenaleyh mesele bakım meselesi -
dir. Damızlığa da bu uyar mı, uymaz 
mı dediler. Hakikaten bakım meselesi 
bir hayvanın verimi alabilmek için en 
esaslı bir meseledir. En verimli olan 
bir hayvan bakım noktasından icabe -
den şartları bulamadığı takdirde veri
mi veremez. Bu itibarla verimini ala
bilmek için bakım birinci şarttır. Fa -
kat bu demek değildir ki, bakım me -
selesi bu i halleder. Verim bir hay -
vanın şahsiyetiyle, ırkı ile mahdut -
tur. Bizim Çifteler harasında yaptığı· 
mız tecrübeler hakikaten çok fayda
lı oldu. Mesela yerli kara inekler köy
lü elinde beş yüz litre süt verirken 
orada bin iki yüz litreyi buldu. Bunun 
bir derece ilerisine geçmek imkanı 

yoktur. Halbuki verimini arttırmak 

için daha verimli ve vasıflı hayvanla
rın kanını aşılamak suretiyle Karaca
bey harasında aldığımız neticeler daha 
barizdir. Yaprn•ı olduğumuz tecrUbe
Ier ve: on1arın n e ticelerinden s ör;;,.,... 
ruz ki mesela montafonları bu kara
larla birleştirdiğimiz takdirde senede 
iki bin beş yüzden beş bin iki yüze 
kadar süt hasılatı yani vasati olarak 
4 bin kilo hasılat alınmaktadır. O hal
de yerli karamız, diğer bir muslih hay 
vanla birleştirmek suretiyle verimi i
ki üç misli artmaktadır. Kendilerinin 
methettikleri, Ruslar zamanındaki, 
Kars inekleri de bu yoldan gidilmek 
suretiyle islah edilmiştir. Bu izahatı 

vermekle tebarüz ettirmek istediğim 
nokta şudur: ne damızlıktan müstağ -
ni kalabiliriz, ne de muslih damızlık 
getirmek ve kullanmaktan. 

Merinoı meıeleıi 

Arkadaşım sözleri arasında Merinos 
tan bahsettiler. Diğer bir arkadaşım 
da aynı noktaya temas ettiler. Şimdi 
her iki arkadaşıma da arzıcevap etmiş 
olacağım. Arkadaşlar Merinos'un iki 
safhası vardır. Birincisi memlekette 
yetişebilmiş olması ve bu yetişmenin 
iktisadi olabilmesi. İkincisi iktisadi 
olan ve yetişebilen bu hayvanın art -
ması miktarı meselesi. Birinci mesele 
üzerinde çok tecrübeler yapıldı. Fik
ret arkadaşımızın hakkı vardır. Evela 
Macar Merinoslarını intihap ettik. 
Bunun intihabında çok haklı noktalar 
vardı. Bu hayvanların ,yanlış intihap 
edilmesi veyahut bunların binefsihi 
fena olmaları gibi bir şey yoktur. Yal 
nız eti azdı. Fakat buna mukabil yünü 
fazla ve yüksekti. Etinin az olması ik 
tisadi şartlara uymadı. Halk tutmadı. 
Onun içindir ki, 1934 senesinde hal -
kın daha ziyade rağbetine mazhar ola
bilecek ve daha ziyade memleketin 
iktisadi şartlarına uygun olabilecek 
bir ırkı intihap ettik. 

Bu da aynı zamanda eti de iyi ola
bilen bir hayvanın intihabıdır. Bu 
merhaleleri geçirirken evelce meri
nos hakkında eti yenmez, bilmem ne
ye benzer ve hatta bunun etini yemek 
haramdır denilen bu hayvana bu defa 
rağbet arttı. Rağbetin arttığının mi
salini oraya giden arkadaşlarım da 
anlattılar. Bundan 15 - 20 gün eve) 
Bur511 yetiştiricilerinden birkaç arka
daş gelmişlerdi. Bunlarla kongremsi 
bir içtima yaptık. Arkadaşlarım çok 
açık konuştular. Birçok §ikayetler 
yaptılar. Bu şikayetlerin bir kı mı bi
ze, bir kısmı da yetiştiricilere ait idi. 
Fakat bütün bu şikayetler arasında 

merinosun tutmadığı hakkında hiç 
bir kimse bana bir ifadede bulunma -
dı. Evet, bazı şikayetlerde bulunu
yorlar. Suni sıfat noktasından, uzak 
yerlere gönderilmesinden zararlı bazı 

ınl olu or. Bazı erlerde 

neticesi olmak üzere b:.ı üremede iste
diğimiz hızla ilerleme olmıyabilir. 
Bütün bunlar iktısadi şartlar;ı tabidir 
ve hayvan üremesi bidayette çok ağır 
gider. Sonra birdenbire artar. İlk za· 
manlar iki, üç bin iken bugün kuzu . 
lariyle 78 bini bulmuştur. Gelecek se
ne bunun birkaç misli olacaktır. Çün
kü bu doğan hayvanlar da bir müddet 
sonra döl vereceklerdir. Kuzuların 
satılması meselesine temas ettiler ve 
dediler ki - herkes kuzularını mez 
bahalara götürüp satıyor - kuzuları
nı satmış olmak kendilerine iktısadi 

menfaat temin ediyor. Bu kuzular ha
kikaten yerlilere nisbetle çok büyük
tür. Bundan istifade etmek için etin 
pahalı olduğu zamanlarda mezbahaya 
götürüyor. Bunun bir kanunla önlen· 
mesinin aleyhindeyim, çünkü böyle 
bir kanun getirdiğimiı zaman yetiş· 
tiricilerinin yetiştirmiş olduğu kuzu
lara tesahübünü az çok tahdit etmiş 
oluruz. Merinosun taammümüne de 
mani olmuş oluruz. Bundan başka ar
kadaşlarımızdan birisinin bir teklifi 
vardır ki bu bizce de düşünülmekte· 
dir. Mezbahaya gönderilen bu kuzula· 
rı biz satın alacal!•f nlardan da-
ıuızııı:;a uıubetu otan arını ~ ... ~ ...... ... ... 
sevkedeceğiz. 

M erinoı iti muvallak olmuıtur 

Arkadaşım "şu kadar pahalıya mal 
oluyor bu merinos dediler.,. Merinos 
çiftlikleri için aldığımız arazi bunlar 
için lazım olan demirbaş, çiftlikler i
çin yapmış olduğumuz istimlak, da· 
mızlık, demirbaş meselesi ve nihayet 
yetiştirilip satılan ve çiftçinin eline 
para olarak geçeni he3ap etmediler. 

Arkada§lar bendenizce, me • 
rinoş i§i muvaffak olmuş ve mu
vallak olacaktır. lktısadi cihet
lerden 1 ktısat Vekaleti ile bir a
rada çalışarak bunun piyasada 
bira;z daha faz.la para getirebil
mesı ıçın bazı tedbirler alıyo
ruz. Bu işe biraz daha hazırla
nırsak, yakın bir zamanda ne -
ticesini daha bariz; bir surette 
göreceğiz. 

Birkaç arkadaşımız, gübre mesele
sine temas ettiler. Kısaca arzedeyim 
ki, suni gübre hakikaten çok mühim 
bir meseledir. Yalnız suni gübrenin 
kullanılabilmesi için zirai ve iktısadi 
birçok şartları vardır. Bu şartlar bir 
araya gelip suni gübrenin kullanılabil
mesi imkan haline geldiğı zaman zira
atte bir inkılap yapılmış demektir 
Suni gübrenin ehemiyeti bilhassa su· 
lama ile pek artacaktır. Sulama ilerle· 
dikçe suni gübreyi bilhassa dı.işünme· 
ğe mecburuz. Vekaletiniz bunu ehe -
miyetle eline almış ve bırçok tecrü
beler yapmıştır. Cavit arkadaşımızın 
dediği gibi bu tecrübe sulama usulü
ne de şamildir. Aldığımız neticelerde 
ne kadar gübre vermek, nerelerde ve 
ne zaman ve ne suretle kullanılması 

lazım geldiği tesbit edilecektir. Suni 
gübre için fosfat fabrikası sanayi pla· 
nına dahildir. Havanın azotunu tesbit 
edecek bir fabrika yapılması da bir 
tetkik mevzuu olarak elimizdedir. 

Selektörlerle 50 milyon kilo 
tohum temizlendi 

Tohum meselesinde bir arkada· 
şım : Ziraat Vekaleti amatör olmak· 
tan vazgeçsin dedi. Bunu şu manada 
aldım : "Dağıtmış olduğu tohum az· 
dır, fazlalaştırsın.,. Islah istasyonla
rının takip ettiği gayeye göre, bida
yette iyi tohum elde edebilmek için 
uzun zaman ister. Sonra onun üretme
si geliri hendesi bir nisbette gider. 
Bidayette çok mahdut ve mütevazi 
rakamla başlıyan dağıtmalarımız son 
sene zarfında bir milyon kiloya ya
kın bir miktara varmıştır. Bunun i
fadesi, köylünün elinde de bire 3-5 
vermesi ve onların dağıtılması 5-6 
milyon kilo demektir. Bunlar da da-

ğıtıldıktan sonra mütemadiyen çofa
lacaktır. Yalnız tohum ıslahındaki bu 
tecrübelerimiz ve bu tetkiklerimiz ve 
nihayet teşebbüslerimiz iyi bir tohum 
dağıtmağa da inhisar etmiş değildir. 
Bir arkadaşımın temas ettiği gibi se
lektör işlerimiz, tohumları temizleme 
meselesi hemen bütün memlekette bü· 
yük rağbet kazanmış, hemen hemen 
her köyde istenilen, arzu edilen, !de
ta ihtiyaç ve itiyat halini alan bir va· 
ziyete gelmiştir. Bu son sene zarfında 
selektörlerle temizlenen tohum mik· 
tarı da 40 - 50 milyon kiloya baliğ ol· 
maktadır. Bunların bir kısmı mühim· 
mi tohum olarak toprağa atılmış ve 
bir kısmı mühimmi de iade edilmiştir. 
Bazı arkadaşlarımızın selektör talep • 
lerini bütçemizin imkanı nisbetinde 
memnuniyetle karşıhyacağımızı ifa· 
de etmek isterim. 

Gene arkadaşlarım, mücadele me
selesine temas ettiler. Hakikaten mü
cadele meselesi birçok yerlerde ken
diliğinden eksikliği görülen bir mese
ledir. Bütün hastalıklarla mücadeleye 
yetişmek ve bunu bütçe fasılları ara
sındaki mütevazi rakamlarla, yani 
200 - 300 bin lira ile yapmak mümkün 
değildi.. Fakat mücadele ettiğimiz yer
lerde arkadaşlarımın mesaisini takdir 
ve sitayişle yadetmeği de vazife bili
rim. Gene arkadaşlarımızın ifadesine 
istinaden söyliyebilirim ki, bu müca
delede muvaffakiyet bir taraflı ol
maz. Halkın ve köylünün de birçok 
noktalarda bize yardım etmesi ile ka -
bildir. Köylünün bu noktadaki uya
nıklığını da gitgide mütezayit bir su
rette görmekteyiz. Bu da mücadelede
ki muvaffakiyetimizi takviye etmek -
tedir. 

Bir senelik mücadele bilançosunu 
okuyabilirim. O vakit arkadaşlarım 
mücadelede çalışan arkadaşlarımı 

takdir ve taltifte bana iştirll.k ederler
di. Fakat sizi yormak istemiyorum. 
'opra1ı ve progra11ı ,,.._ _ _ 

• Temas edilen mevzular arasında 

toprak meselesi var. Toprak kanunu 
üzerinde Vekaletiniz uzun tetkikler 
yapmıştır. Bunu tekrar gözden geçi -
rerek bünyemize en uygun şekilde 

hazırlamağa, projeyi yüksek huzuru
nuza arzetıneğe çalışmaktayız. 

Söz söyliyen diğer birçak arkadaş
larımız sözleri hülasa edilirse, pro
gram meselesinde toplanabilir. Arka
daşlar, Ziraat Vekaletinin programı 

yoktur denemez. Bilakis her bir fasıl 
için üzerinde işlenilmiş, durulmuş ve 
teferrüatiyle tesbit edilmiş program 
vardır. Yalnız bütçede verilen tahsi
sat nisbetindedir ki, programımız 

içerisinde ehemmini mühimmine ter
cih etmek suretiyle tatbik mevkiine 
geçmekteyiz. Belki arada bir iki te
beddül olsa dahi esas itibariyle bu 
programı yürütmekteyiz. 
Arkadaşlarımız bazı işler hakkında 

söyledikleri sözlerin esbabı mucibesi
ni bizzat kendileri yaptıklarından te
şekkür ederim. Bütün hatipler Ziraat 
vekaleti bütçesinin yedi milyon oldu
ğunu, yedi milyonla bu işleri başarma 
ğa imkan olmadığını söylediler. Ve 
bazı işler vardır ki ancak bunları ba • 
şarmak için 7 milyon lira lazımdır ve 
Ziraat kalkınması için kendilerinden 
beklenen mesaiyi tatbik mevkiine ge
tirmek için bu bütçeyi daha fazla para 
koymak lazımdır, dediler. Arkadaşla -
rıma bizim tezimizi müdafaa ettikleri 
için teşekkür ederim. 

Bazı arkadaşlarımız maliyet fiyatla 
rı, makine ve at kullanmak meselesi ü 
zerinde durdular. Bütün bunlar veka
letiniz tarafından düşünülmüş ve plan 
lan tesbit edilmiştir. Bu planları ta -
hakkuk ettirebilmek imkaniyle buzu • 
runuza geldiğim vakit de uzun uzadı· 
ya arzı malUmat edeceğiz. Maliyet fi. 
yatlarının da indirilmesi kabildir. 
Köylüniin refahını artırmak da kabil
dir. Hatta arkadaşlar, nisan ve mayıs 
aylarında göğe bakarak rahmet bekle

meden kuraklığı önliyebilecek ve o -

nun tesirini azaltabilecek tedbirler de 

vardır. 

Mütevazı bir bütçe ile büyük 
işler başaracağız 

Bugün yüksek huzurunuza 
takdim edilen bı.itçe çok müte· 
vazi bir biitçedir. Ziraat Veka· 
leti yüksek direkliflerir..iz. ve e· 
mirlerinizle mesaisine devam e· 
decektir. Evela yüksek itimatla
nnıza dayanarak ı;onra da me • 
aai arkada§larımın kıymetlerine 

(Sonu 8 inci sayfada) 
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Parti Büyük Kurultayında Kurultay Heyeti 
(Başı ı tncı .sayfada) 

yetinin müessisi olan Atatürk'ün 
muvakkat kabrinin büyük kurultay a
dına riyaset divanınca seçilecek bir 
heyet tarafından ziyaret edilmesi ve 
bir çelenk konarak parti ve kurultay 
adına manevi huzurlarına sevgi ve 
tazim hislerinin ulaştırılması karar
laşmıştı. Bu karar mucibince Başve
kilimiz Refik Saydamın riyasetinde 

Çin kıtaları Tsinan'ın 
merkezini zapdettiler 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Encümenler dün toplanarak 
calısmalarına devam etti ler 

Kanton'a doğru i lerliyorlar 

Bir İngiliz 
arasında 

gemisiyle Japonlar 
çarpışma oldu ..::> ..:> 

(Ba~ı 1. inci sayfada) 
nakaUt Vekili Ali Çetinkaya. Maliye 
Vekili Fuad Ağralı ve Maarif Vekili 
Hasan Ali Yücel 'in mütalealarına mü -
racaat edilmiş ve müzakereye iştirak 
etmekte bulunan Parti Genel Sekrete
ri ve Erzurum mebusu Dr. Fikri Tu • 
zer'le Parti genyönkur azaları Sinop 
mebusu Cevdet Kerim İncedayı ve An 
kara mebusu Mümtaz Ökmen'in izaha
tından istifade olunmuştur. 

T elerruata ait bazı tadiller 

Encümen bütün bu tetkikatında pro 
je üzerinde esaslar mahfuz kalmak şar
tiyle teferruata ait bazı tadiller yap
mış ve umumi idare heyetince yeniden 
teklif edilen ve parti teşkilatında mü • 
fettişlikler ihdası encümence kabul e
dilerek teşkilat kademeleri arasında 
buna da yer verilmiş ve nizamnameye 
ilave edilen bir madde ile müfettişle -
rin vazife ve selahiyetlerinin umumi 
idare heyetince tanzim ve genel baş • 
kanlık divanınca tasdik edilecek bir 
talimatname ile tayin edileceği tas -
rih edilmiştir. Bu tetkikler sonunda 
kararlara varmak suretiyle mesaisini 
bitiren nizamname ve program encü • 
meni tarafından h2!Zırl0apn1ad~1fı\fcP flJU ..,.. .... .7•r111"'1\1 uınCı'Ylll L 3 

rultaya tevdi edilecektir. 

Dilek encümeninde: 

Encümen bugünkü toplantılarına 
başlarken ilk olarak Maliye vekaleti i
le alakadar dilekler üzerinde durmuş
tur. Bazı vergilerde tadilat yapılması 
hususundaki dileklere karşı Maliye 
Vekili bu mesele etrafında hükümetçe 
takip edilmekte olan mali siyasetin a
na hatlarını izah eylemiş, köylünün zi
rai anbarlarının yanlış olarak vergiye 
tabi tutulmasının doğru olmadığı me
selesi üzerinde de bir delege tarafın • 
dan ileri sürülen mütalealara karşılık 
vermiş ve encümen reisi Çorum meb • 
usu ismet Eker meselenin bina vergi
sine ait kanunla nizamnamesi arasın • 
da anlayış farkından ileri gelmekte bu 
lunduğunu bildirmiştir. 

Encümen meclisten bu kanunun tef· 
airinin istenilmesini muvafık görmüt 
ve binaların yeniden tahriri mesele • 
si için de Dahiliye vekaletiyle müta • 
bık kalınarak bu meselenin halledil • 
mesi lüzumlu görülmüştür. 

Muhtaç %ürraa dağıtılacak arazi 

Maliye Vekili, İstanbul, İzmir, Kay
seri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, 
Maraş, Samsun vilayetlerinin merkez 
ve kazalarındaki arazinin de isklin mın 
takası olmamak şartile muhta; zi.irraa 
tevzii için tebligatta bulunulduğunu 
bildirmiş ve eski kanuna göre tekaüt 
edilmiş olanların maaşlarının arttırıl • 
ması hakkındaki dileğe karşı da hü • 
kümetin esas itibariyle bu teklifi ka· 
bul ettiğini ve imkan bulunduğu tak· 
dirde bu işin de halledileceğini ilave 
eylemiştir. 

"f aaril Vekilinin izahatı 

Maarif vekaletinden vaki dileklere 
karşı da Maarif vekili Hasan · Ali Yü· 
cel şu cevapları vermiştir : 

1 - Muhtelif kazaların orta mektep 
ihtiyacı için bir liste hazırlanmıştır. 

Temmuzda toplanacak olan maarif şu -
rasına verilecek olan bu liste kabul e
c' ildiği takdirde bu liste bir program 
r "!hiyetini iktisap edecek ve tatbiki ci· 
L ine gidilecektir. 

Bu programın esaslarından biri de 
mektep binası temin edecek kazalar • 
da tercihen orta mektep açılmasıdır. 

2 - Maarif vekaleti şümullü manasi
Jc milli bir kütüpane açmak kararını 
aimış bulunmaktadır. 

3 • Bazı vilayet ve kaza merkezle • 
rinde lise açılması meselesine gelince, 
~ artimizin programında mevcut lise
lerin takviye edilmesi emrolunmakta • 
dır. Bu sebeple yeni lise açmadan el • . . 

tJilekler komisyonu toplantı halinde 

Nizamname ve program komisyonu toplantı halinde 

C. H. P. Genel Sekreteri Erzurum 
mebusu Dr. Fikri Tuzer, C. H. P. 
Grupu Başkan Vekili Seyhan mebusu 
Hilmi Uran, Sıvas mebusu Hikmet 
Işık, Trabzon mebusu Faik Ahmet 
Barutçu, Bursa mebusu Dr. Sadi Ko
nuk, Mardin mebusu Edip Ergin, An
kara delegesi Rifat Börekçi, Antalya 
delegesi Kazım Azamet, Aydın dele· 
gesi Etem Menderes, Çankırı delege
si Mustafa Akman, Erzurum delegesi 

~ Sadrettin Gözübüyük, Hatay delege
si Abdurrahman Mursal, İçel delege· 
si Mitat Toroğlu, Konya delegesi Nu
ri Bakkalbaşı, Kütahya delegesi Sa -
dık Ölgcn, Manisa delegesi Haşim 
Gür, Seyhan delegesi Selim Ordulu, 
İstanbul delegesi Naci Ali Moralı, 
İzmir delegesi Arif lnan'dan mürek
kep olan tazim heyeti, dün sabah E
bedi Şef'in muvakkat kabirlerine bir 
çelenk koymuşlar ve kurultay adına 
büyük Ata'nın manevi huzurlarında 

eğilmişlerdir. 

Türk - Fransız 
anlaşması 

(Başı 1 incı sayfada) 
ve Sovyetler Birliği arasında bir pren 
sip anlaşmasının tamamen hasıl ol -
duğunu bildirmektedirler. 

Ancak bu iş bittikten sonradır ki ye- dici birer karşılık teşkil eylemekte bu 

Fransız - türk müzakereleri de so
nuna gelmiş ve Paris'le Ankara ara· 
sında gerek Hatay meselesi ve gerek 
türk - fransız garanti paktı hakkında 
tam anlaşma mevcuttur. Müzakereler 
tali ehemiyeti haiz bazı noktalar hak
kında devam etmektedir ve hafta so
nunda gerek üç taraflı anlaşmanın ve 
gerek türk - fransız anlaşmasının ka-

niden lise açılması düşünülecektir. lunduğunu kaydeylemiştir. 

Vekaletiniz, parti programından al - liman ihtiyacı ve ucuz radyolar 

Hongkong, 30 a.a. - Çin kıtaatı, Şantung' un merkezi olan Tsinan'a 
dün akşam girmiş şehirdeki düşman mühimmat depolannı attıktan ve 
bir çok japon subaylarını öldürdükten sonra geceleyin çekilmiştir. 

Kanton' a doğru ı lim olan japon binbaşısı Hakayama 
Kveilin, 30 a.a. - Çin kuvetleri de- buraya gelmiştir. 

miryolu boyunca Kanton istikametin- Yaptığı beyanatta japon ordusunun 
de ilerlemektedir. Kanton'da vaziyet telefatı katiyen gizli tutulduğunu söy 
büsbütün gerginleşmiştir. Japonlar şe lemiş ve kendi fırkasının üç defa mev -
bir dışında alelacele tahkimat vücuda cudunun yenilenmiş olduğunu ve şim
getirerek bir muharebeye hazırlan • di de takriben 200 mevcudu kaldığını 
maktadırlar. bildirmiştir. 

Şark cephesinde Bir çarpıfma 
Hongkong, 30 a.a. - Şark cephesin- Şunking, 30 a.a. - Kiangsu'nun şi-

de harekatta buluna~ Çin ordusu düş- malinden gelen haberlere göre, Yang
man mevzilerine taarruza devam et • tse mansabında bir askeri liman olan 
mektedir. Çin tayyareleri Şanghay • Hsinkiang japon garnizonu bir ingi • 
Nankin demiryolu ~oyunca h~c~mla • liz harp gemisini tevkif ederek araş • 
rını arttırıyorlar. Çın kıtaatı ıkı de - t k. . · .1. 1er mu . . . . . . ırma yapma ıstemış ve ıngı ız • 
mıryolunun teşkıl ettığı zavıyeye gır • 
miş ve harekatını genişletmiye başla • vafakat etmediklerinden japonlar ge· 
mıştır. miye ateş açmışlardır. Bunun üzerine 

Bir japon subayının anlattık/an iki taraf arasında bir kaç saat süren 
Şangşo. 30 a.a. - Çin kıtaatına tes - bir topçu ateşi olmuştur. 

Fransız sosyalistleri 
arasında ikilik artıyor 

Nant kongresinde Paul Faure 
taraftarlar1 zafer kazandı lar 

Nant, 30 a.a. - Sosyalist fırkası dün bir takrir kabul ederek 
fırka mensuplarının "Sovyet dostları". "beynelmilel kızıl yardım., 
ilh .. gibi komünist fikirlerden mülhem gruplara intisaplarını tak
bih etmiştir. 

dığı direktifler dairesinde hareket et· 5 - Nafıa vekili, liman ihtiyacı di-
mek mecburiyetindedir. !eklerine verdiği cevapta da Karade • 

ti olarak akdi beklenebilir. • • 1 d Fırka, bu suretle evelce "ahlakı ra- ır. 
B. Molotol'un temaaları por" unun münakaşasına karar veril- Filhakika, Faure'e göre, eyH\lden 

4 - Bazı delegeler, hususi mektep· niz sahillerinde yaptırılacak limanlar 
lerdeki imtihanların esaslı olmamasın üzerinde tetkikatın ikmal edilmiş ol
dan bahsettiler. Bu dilek yerindedir. duğunu, bu limanlardan birinin Ereğ
Her talebenin aynı ilim ve fikir sevi· li • Zonguldak veya Çatalağzında, di • 
yesinde olmasını temin için ilk, orta ğerinin de Trabzon'da yapılacağını 
mekteplerde ve liselerde bir devlet ve bu son limanın avan . projelerinin 
imtihanı usulü tesisi mutasavverdır. ikmal olunduğunu, Ereğli - Zongul • 

KitaP.ların salJı.J!f..atları dak - Çatalağzından birinde vaoılacak 
-r- •••""""J7Cl•ıa-aa ._ -a-- ... a.uaıı ·~··· vu u.rç-vn:11CT'U1:"11 rlti"'L nangı 

kındaki dileğe karşılık da kitapları • biri üzerinde henüz bir karar verilme
mızın laalettayin Avrupa memleket - diği, cenupta yapılacak limanlara ge
lerinden her hangi birisinden üç dört lince, bunun Mersin veya diğer bir 
defa ucuza satılmakta olduğunu veka- noktada yapılması meselesinin de ya
letin talebenin ihtiyacını karşılamak kında bir karara bağlanabileceği ümi
üzere bol yapraklı ve çok ucuz satıla- dini izhar eylemiştir. 
cak defterler hazırlamakta bulunduğu 6 - Karışık dilekler arasında bulu
nu bildirmiş ve diğer dilekler üzerin- nan ve ucuz radyolar teminine ait di -
de de Iazımgelen izahatı verdikten !eklere verdiği cevapta münakalat ve
sonra demiştir ki: .. . . kili Ali Çetinkaya, bu hususta bir ka-
"- Ben ve benden oncekı vekıller nun layihası teklif edilmek üzere bu -

sütleri az birer ana gibi çocuklarını Iunduğunu, bu suretle halkın 17-25 li
emzirmemek ıstırabını çekmişlerdir. ra arasında bir fiyatla birer radyoya 
Mamafih bizler, ıstıraba baş eğecek sahip olabileceklerini ve halkın bun
in~nlar .değiliz. ~en ve benden s~n .~ ları kolaylıkla kullanabilmesi için de 
rakı vekıller maarıf hayatımızdakı bu ayrıca tedbirler derpiş edildiğini kay 
tün eksikleri tamamlıyacaklardır. deylemiş ve İstanbul'da Ortaköy'de 

Nafıa Vekilimizin izahları bulunmakta olan kömür depolarının 
Nafıa vekaletini alakadar eden di • kaldırılması hakkındaki dileğe cevap 

!eklerin müzakeresinde de Nafıa ve • olarak: "bunların kaldırılması mukar
kili Ali Fuat Cebesoy şu izahatı ver - rerdir" demiştir. 
miştir: Büyük Kurultay'a gelen 

ı - Muhtelif vilayet ve kazalara telgrallar 
tren yolunun uzatılması istenilmekte- Ankara, 30 a.a. _ Cümhuriyet halk 
dir. Vekalet hazırladığ plan mucibin- partisi beşinci büyük kurultayının 
ce ve tahsisatın müsaadesi nisbetin · toplantısı vesilesiyle Kurultay baş • 
de memleketin hayati zaruretlerini kanlığına vilayet, kaza ve diğer mer • 
nazarı dikkate alarak bütün yurdun kezlerden olmak üzere Kurultaya sev 
şimendüferlerden faydalanmasına ça· gi ve bağlılık ve muvaffakiyet temen
lışmaktadır ve çalışacaktır. Liman ve nilerini bildiren 200 den fazla telgraf 
iskeleler için aynı şey vardır. gelmiştir. 

2 - Sarıkum - Aksaz bataklıkları -
Bunların dışında olarak gene bazı 

nın kurutulması için tetkikatta bulu · 
nulmaktadır. Vekalet esasen kuru - yerlerden ve eşhastan mahalli kon· 

greler tarafından izhar edilerek Ku • 
tulması istenilen bataklıklar ile, islah 

rultaya tevdi edilmiş bulunan dilek • 
işleri üzerinde çalışmakta bulunmak • ler haricinde kalmış bazı istekleri mu 
tadır. Programa bağlanmış olan kı • tazammın telgraflar gelmiş bulunmak 
sımlardan bir rokları ikmal edilmiş, 

.. tadır. 
diğer kısımlar ihale edilmek üzere bu 
lunmakta veya Üzerlerinde tetkikat Delegelerin gezintileri 
yapı !maktadır . Kurultay münasebetiyle şehrimize 
yol mükellefiyeti ve köprüler gelen delegeler, dün Ankara'nın gö • 

rülmeğe değer yerlerini gezmişlerdir. 
infaatı Gece de Vekillerimiz ve mebusları • 

3-Nafıa vekaletini alakadar eden ve mız delegeler şerefine müteaddit yer
yol mükellefiyetine ait dileğe kendi lerde 'hususi ziyafetler vermişlerdir. 
zamanıvekaletinde bu mesele üzerinde 

Dün gece şehrimizin tanınmış lokan • 
yapılmış olan tetkikat hakkında izahat tatarına gidenler, geç vakitlere kadar 
veren Münakalat vekili Ali Çetinka • samimi surette bir arada toplanan ve 
ya, vekaletin bu meseleyi tetkik ede • eğlenen mebus ve delegelerden mü • 
rek hazırlamış olduğu layihanın Şura- rekkep ziyafet sofralarına tesadüf et
yı Devletten çıkmış bulunduğunu söy mişlerdir. 
!emiş ve halen maliyede tetkik edil • Bu arada, Şehir lokantasıda, Gar 
mekte olan bu projenin müterakki ver gazinosunda, aralarında Hariciye, Sı-
gi esasları dairesinde hazırlandığını hat ve İçtima? muavenet, Nafıa, Zira· 
söylemiştir. at, Gümrük ve İnhisarlar vekitlerimi-

4 - Köprüler in~asına ait dilekler zin bulundukları İzmir, Konya, Kü -
üzerinde Nafıa vekili general Ali Fu-

l k b 1 tahva ve Trabzon delegelerinden mü-
at Cebesoy, yapı m~ ta u una!'\ ,ya - rekkeP sofr~lar nese ve sıhııhn birer 
pılmasına karar verılen ve yaptırıla - k ğ h 

1
. d .. .. .. d 

.. .. f d • h t ayna ı a ın e gorunuyor u. cak olan kopruler etra ın a ıza a , 
vermit ve esasen programa göre iler • Sanının da 
}emekte olan bu işlerin tatbikatının Samsun, 30 a.a. - Büyük kurulta-
dileklerin bir otuna kartı tatmin e • yın toplant111 Saımun'da içten ıelen 

Moskova, 30 a.a. - İngiltere büyük diği sırada ve müteakiben bu raporun beri göze çarpan şey harbin fenalık· 
elçisi dün akşam Molotof'u ziyaret kabulü esnasında kazanmış olduğu tarını isbat için yapılan mücadeledir 
etmiştir. Molotof kendisinden ingi • iki zafere ilaveten B. Paul Faure'a ve Faure, Ruzvelt mesajının Almanya 
liz • fransız projesinin bazı noktaları yeni bir zafer daha kazandırmıştır. ve ltalya'daki akislerini kaydettikten 
hakkında izahat istemiştir. Mallım olduğu veçhile kongrede sonra, sosyalist partisinin yapacağı 

Bugün muvasalat eden fransız bü- çarpışan iki temayül vardır: propagandanın alman ve italyan ru-
yük elçisi derhal ingiliz büyük elçi- Her türlü ittifaka muarız olan, da- bunda "büyük bir isyan ve kin hare-
siyjyöriism .. stür. ___ ==-.;;;;f;J.iW!e.. .Ear.Jca.u-ı.. iatikl&ı· i .. _i,,Je keti" huaule getirebileceğini beyan 

Sovyetler Bi rliğinde 

yeni Komiserlikler 
Moskova, 30 a.a. - Sovyetler mec -

lisi, bir arada yaptıkları bir toplantıda 
bir Sovyetler Birliği fabrika inşaatı, 
halk komiserliği ihdası ve federe her 
cümhuriyet nezdinde de bir otomo -
bille nakliyat halk komiserliği kurul
ması hakkında kanun projelerini it -
tifakla kabul etmiştir. 

sevinçlerle takip edilmiş ve Ankara 
radyosunun neşriyatı şehrin muhte
lif yerlerine konulan hoparlörlerle 
bütün halk tarafından dinlenmiştir. 

Bütün şehir büyük kurultayın top
lantısı münasebetiyle bayraklarla süs
lenmiş ve gece de tenvırat yapılmış
tır. 

Akşam halkevinde tertip edilen bü
yük bir toplantıda partimizin kurulu
şu ve başardığı büyük ınkılaplar etra
fında görüşmeler yapılmış bu suretle 
büyük kurultayın beşinci toplantısı 
geniş bir surette kutlanmıştır. 

C. H. Partisi Genel Sekreterliğin
ce tertip edilen konferanslardan biri 
de üniversite doçentlerinden Bayan 
Sara Aktik tarafından gece halkevin
de kalabalık bir dinleyici karşısında 

verildi. Bu konferans şehrimizde ala
ka ve şükranla karşılandı. 

Edirne' de 
Edirne, 30 a.a. - Parti büyük ku -

rultayının toplanması münasebetiyle 
dün Edirne baştanbaşa bayraklarla 
donatılmış ve gece de halkevinde bü· 
yük bir toplantı yapılmıştır. General 
Kazım Dirik'in başmüşavir vali ve 
kumandanın da hazır bulunduğu bu 
toplantıda tarih muallimi Osman Pe
remeci bir konferans vererek partinin 
memlekete hizmetlerinden bahsetmiş 
ve onu halkevi orkestrasının parlak 
bir konseri takip etmiştir. 

Ş. Karahisar' da 
Ş. Karahisar, 30 a.a. - C. H. Parti

sinin beşinci kurultayının açılışı 

Şarki Karahisarda payansız bir se
vinçle kutlanmıştır. Bu münasebetle 
şehir ve müesseseler baştan aşağı bay 
raklarla donatılmıştır. Halkevinde 
toplanan büyük bir halk kütlesi Milli 
Şefin nutuklarını ve kurultayın mü
zakerelerini büyük bir alaka ile takip 
eylemiştir. Akşam da parti ve halke
vinde aypılan toplantıda partimizin 
başardığı feyizli işler hakkında ko
nuşmalar yapılmış ve bunu müteakip 
halkevi temsil kolu tarafından bir 
temail verilmittir. 

muhafaza etmek arzusunda bulunan eylemiştir . 
ve hariçte "sulhperver" olmak gaye - B. Blum'un fikri 
sini takip eden Paul Faure temayü- Blum'a göre, faşist tehlikesi karşı· 
lil. sında yegane barış imkanı bütün sulh 

Dahilde bütün cümhuriyetçilerin devletlerini bağlıyan rabıtaların tak
bir araya getirilmesine ve hariçte te- viyesindedir. Bu politika şimdiden 
cavüze karşı mukavemet cephesine müsbet netice vermiş ve Romanya ile 
taraftar olan Blum temayülü. Polonya ve Yunanistan'ı kurtarmış-

U mumi aiyaaet hakkındaki tır. 
Blum, bazı komünist telakkilerinin 

müzakereler 
Dün öğleden sonra fırkanın vaziye

tini tesbit etmek maksadiyle umumi 
siyaset hakkında mühim bir müzake
reye girişilmiştir. 

Rahatsız bulunan B. Blum, içtima
da hazır bulunmuyordu. 

Rhône mebusu Andre Philip, eski 
nazırlardan B. Albert Serol, Blumcu
ların noktai nazarını müdafaa etmiş
lerdir. 

B. Serol, totaliter memleketlerin 
kendi ideolojilerini başka memleket
lere zorla kabul ettirmeğe çalışmakta 
olduklarını söylemiştir. 

Buna mukabil B. Lebail, Faurcula
rın vaziyetlerini tarif etmiş ve bil • 
hassa ihata siyasetinin aleyhinde bu
lunarak böyle bir siyasetin alrun mil 
!etini nazi cereyanı ile birleşmeğe 
sevk edeceğini söylemiştir. 

iki tara/ uzlatabilecek mi? 
Altı azadan mürekkep mahdut ko -

misyon, bugün öğleden sonra B. Blu
mun evinde toplanarak Faure'cu ve 
Blum'cu temayülleri telif edecek bir 
takrir· tanzimine çalışacaktır. 

B. Blum'un yakınında bulunanlar 
arasında, mumaileyhin böyle bir tak
riri ancak azimkarane bir harici siya
seti mihver ittihaz etmesi ve müteka
bil yardım misakını kabul etmesi ha
linde tasvip edeceği beyan edilmek
tedir. 

B. Faure'un bu yolda bir fedakar -
Iıkta bulunmasından şüphe edilmek
tedir. 

B. Blum'un sıhi vaziyetinde salah 
hasıl olmuştur. Ve bugünkü celselere 
riyaset edebileceği tahmin olunmak
tadır. 

iki lider karıı karııya 
Umumi politika müzakereleri bu -

gün kapanmıştır. Partinin siyaseti 
bu müzakereden sonra tesbit edile
cektir. 

Öğleden sonraki celsede, Rivier'in 
"telif" lehinde müdahalesinden sonra 
iki lider Faure ve Blum, nutuklarını 

söylemişlerdir. 

İki lider de partide ayrıJık tehli
kesi mevcut olmadığını teyit eylemiş 
olmakla beraber beynelmilel vaziyet 
hakkındaki sözlerinden partide mev
cut ihtilafın mahiyeti anlaşılmakta-

sosyalizmle telif edilemiyeceğini tes-
lim etmekle beraber politikada hissi
yatın rolü olmadığını hatırlatmıştır. 

Blum alkışlar arasında kürsüden 
inmiştir. 

Celse saat 17,45 te tatil edilmiş ve 
müteakiben anlaşmayı tesbit için bü
yük temayülleri temsil eden telif ta· 
raftarı dokuz delegeden mürekkep 
mahdut komisyon toplanmıştır. 

Kongre 23 te tekrar toplanacaktır. 

B. Molotof dış politika 
hakkında izahat verecek 

Moskova, 30 a.a. - Meclis reisi de 
dahil olmak üzere bazı mebusların ta • 
lehi üzerine Molotof, yarın aktedile • 
cek olan yüksek sovyet meclislerinin 
müşterek içtimaında harici siyaset ve 
bilhassa İngilizlerin son teklifleri 
hakkında beyanatta bulunacaktır. 

" Baby Clipper ,, den 

hala haber yok 
Londra, 30 a.a. - "Baby Clipper 7 

ile atlantiği geçmeğe teşebbüs eden 
tayyareci Thomas Smith'den haber a
lınamamaktadır. Dün gece yarısından 
biraz sonra tayyarenin benzini bitti
ği tahmin edilmektedir. Tayyarenin 
İrlanda veya İskoçya'nın tenha bir 
yerinde karaya inmiş olması muhte
meldir. Bununla beraber bu cesur 
tayyarecinin, mesleki hayatının at
lantiğin enginlerinde ~ona ermiş ol
masından korkulmaktadır. 

Almanya' da tuğyanlar 

Breslau, 30 a.a. - Ardı arası kesil
miyen yağmurlar, Oder nehri tabileri 
havzasında, geçen eylüldeki tuğyan
lardan daha vahim tuğyanlara sebebi
yet vermiştir. Felaketten en ziyade 
müteeessir olan mıntakalar, Strehlen, 
muensterberg, Guhrach ve Militsch 
mıntakalarıdır. 

Frachenberg yakınında 40 metre u
zunluğunda bir set yıkılmııtır. 
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Milli servetlerimiz C. H. P. 
Tiftik ve tiftik cemiyetleri ve 

cihan sulhu 

Bütçe ittifakla 
kabul edildi 
(Baıı l inci :sayfada) 

Saydam ıunları söylemi~tir: 
Havası kuru, toprağı kısır, yer yer 

sarp kayalıklarla örtülü, ormansız or
ta Anadolu'nun tam bir ekinci memle
keti olması uzak görünür. Amerikalıla 
rın bu gibi yerlerde tatbik etmekte ol
dukları "kuru tarım" usulü daha hay
lı yıllar bizde tatbik edilemiyecektir. 
Şu halde, orta yaylada oturan halkı 

geçindirmek, onları yuvasına bağla -
mak için çiftçilikle beraber başka bir 
gelir kaynağı, başka bir iş alanı daha 
bulmak gerektir. 

Bu yaylada yalnız çiftçilik karın 
doyurmaz. Büyük ve geniş çiftlikler 
kurmak dahi mümkün değildir. Onun 
içindir ki yapılmakta olan ekim usu
lünü ıslah etmekle kalmayıp, hayvan 
yetiştirmeye dahi önem ve kıymet ver
mek lazımdır. 

Bir memlekette yetiştirilmesi iste -
nen bit)ti veya hayvanı o memleketin 
iklimiyle olan ilgisini göz önüne al -
mak en birinci şarttır. 

2600 yılı aşkın bir zamandanberi or
ta Anadolu'da yerleşmiş, buranın ha -
vasına suyuna alışmış olan tiftik keçi
leri bu iklimde yetiştirilmesi lazım ge
len hayvanların birincisidir. 

Asılları, eski atalarımız eliyle orta 
Asya'dan getirilen tiftikler buraların 
öz malı olmuştur. Orta Anadolu'da her 
hayvandan ziyade tiftiğe yer ve önem 
vermek çok karlı bir iş olacaktır. 

Eski Ankara'nın zenginliği dillerde 
destandır. İki, Uç yüz yıl öncesinden 
kalan eski Ankara evleri bu devrin 
canlı birer anıtıdır. Tiftik, bal, balmu
mu ~ cehri. kitre, deri, aof, iplik gibi 
feyler bu diyarı çok zengin etmişti. 
Bir okka tiftiğin yarım altın liraya sa
tıldığı çok görülmüştür. 
Düşmeye baıhyan imparatorluk ida

resinin gafleti yüzünden, ingilizler 
Ankara tiftik keçilerinden damızlık 
alarak "Ümit burnu"na götürürler; o
rada çarçabuk üreyen bu hayvanlar 
yUzUnden Tiftik satışımız ştükçe 
düşmeye baıtlar. 1929 ve 1930 
rinde kilosu 25 kuruşa kadar er; bü
yük savaş zaten hayvan sayıs azalt
mıştı, tiftik fiyatlarının da düşüşü 
hayvan sahiplerini büsbütün umitsiz 
bir hale koydu; hemen her ta a ta tif
tik keçileri kesilmeye başlandı 

Bunu gör<'n bazı vcttarıda~la 
partimizin yardımiyle 1931 de 
miyet kurdular. (Türkiye tift 
yeti) adını bu cemiyet tiftik k 
nin tükenip bitmesine engel o 
neslinin ıslahına çalışmak gib nemli 
gayeleri göz önüne alarak işe başladı
lar ve şimdiye kadar bir çok iy a~rı
tar elde etmiş bulunuyorlar. 

Mururu zamana uırıyan hizine 

alacaklara 
Maliye Vekaleti, mürun amana 

uğrayan vergi ve resimlerin atan
daılardan tahsili cihetine gid mekte 
dlduğu etrafında yapılan şik etleri 
göz önüne alarak teşkilatına yeni bir 
emir göndermiştir. Veklilet bu mrin
de teşki11tına "mevzuatımızın tayin 
ve tesbit ettiği §ekiller daires de ve 
zamanında tahsil ve takip ed emiş 
olan vergi ve resim gihi amme a acak
ları müruruzaman haddi dcı d ktan 
ıonra borçlulardan borçlarını t p et
mek veya haklarında haciz k r rı a
larak tatbikine giriımek su tiyle 
kanunsuz muamelelere teşebbi edil
memesi, kanunsuz muamelelt' te
ıebbüs eden memurlar hakkı a ka
nuni takibat yapılacağı ve a akalı 
memurların bu gibi hallerden a iyen 
içtinap etmeleri,. lüzumunu bil ırmek

te ve devletin resim, harç ve v r i gi
bi alacaklarını müruruzamana uğra
tanlara, müruruzamana uğra t kları 
h:ızine alacaklarını hükmen t zmin 
e .tirileceğini bildirmektedir. 

;-;================~ . 
Ankara Borsası 
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Açılı& F . Kapanı 

Londra 
Nevyork 
Panı 
Mılino 
Cenevre 
Amıterdam 
Borlin 
Bruksel 
Atına 
Sof ya 
Madrid 
Vartova 
Budapeote 
Bükreo 
Bel•rad 
Yolı:ohama 
Stokhalm 
Moskova 

5.93 
126.6425 

3.35SO 
6.66 

28.5550 
68.0525 
50.BlSO 
21.5625 

1.0825 
1.56 

14.0350 
23.8450 
24.8425 

0.9050 
2.8925 

34.62 
30.5475 
23.9025 

5.9 
126.64 

3.3 
6.6 

28.5 
68.0 2 
50.8 5 
21 .56 

ı .o 
1.5 

14.0 
23.84 
24.8425 

0.905 
2.8925 

34.62 
30.5475 
23.9025 

ESHAM VE TAHViLAT 
19J3 İkramıyeli 
Er•ani 
Sivas - Erzurum 
Hattı 11. I. 

19.20 19.20 

19.61 19.fil 

Bir çok medeni ınemltketlerde ve 
hele bilhassa 1ngiltere'de bu gibi ce -
miyetlerin gördüğü hizmetler pek bü
yUktUr. Bizde de Kı:ı:ılay, Çocuk koru
ma cemiyeti, Tiftik cemiyeti, Maarif 
cemiyeti gibi cemiyetler öğünülecek 

kadar değerli işler görmüş ve görmek
te bulunmuştur. 

Çoktanberi yakından ilgili bulundu
ğum ve üzerine aldığı işi yoliyle ba -
şardığını bildiğim "Tiftik cemiyeti"ni 
kuranlara açık teşekkürü borç biliyor
dum; geçen gün bu cemiyetin Ankara 
yakınında kurmuş olduğu çiftliği, da
ha doğrusu "Tiftik ıslah istasyonunu" 
gördüm; fennin en son tavsiyesi ne i
se ona göre mükemmel, fakat basit ve 
sade ağıllarmı, etrafta yapılan ağaçla
ma işini, ıslah edilmiş olan tiftik ke
çilerini gördükten sonra hayranlığım 
arttı. 

Cemiyet, gayesi ve ereği bulunan 
noktaya doğru bilgi ile, aşkla yürü
mektedir. 

Cemiyet işe başladıktan sonra hilkü
metin de yardımiyle tiftik keçileri 
artmaya başlamıştır. Miktarları iki 
milyona düşmüş olan tiftik keçilerinin 
sayısı son yıllarda 3.600.000 ni bul -
muştur. 

Bundan başka tiftiğin cinsi liaylı ıs
lah edilmiştir; adi ve ıslah edilmemiş 
olan davarların sırtından alınan kılla
rın uzunluğu 16 santimi geçmezken 
ıalah edilmiş davarların kılı 32 santi
me kadar varmıştır. 
Bayağı bir oğlaktan ancak 750, 800 

gram tiftik alınırken cemiyet vasıta -
siyle islah edilmiş oğlaklardan (1) ki
lodan bir buçuk kiloya kadar tiftik a
lınmaktadır. 
• Cemiyetin en büylik hizmeti, tiftik 
keçisini bozulmaktan kurtarmış olma
sıdır. Bütçesinin mUıaadeaine göre 
her sene köylüye damızlık teke verir. 
Cemiyet bu tekeyi göndereceği yere 
oranın baytar memuru vasıtasiyle gön
derir. Baytar bu tekeden faydalanacak 
olan sürüyü gözden geçirir, uygun o
lanlarına damga vurur; ertesi sene o 
tekeden meydana gelen yavruları ge -
ne gözden geçirir, fennin aradığı va -
sıfları bulursa damgalar; yozları o sü
rilden çıkartır. lıte yavaı yavaş bozul
mıya doğru giden bu sevimli hayvan 
böylece islah edilmektedir. Gönül is -
terdi ki cemiyet bu hizmetini Kenişle
tebilsin. Tiftik yetiıtiren Afyon, Kil -
tahya,Konya. Yozgat gibi villyet\erin 
en ücra yerler ine kadar başarıcı elini 
uzatabilsin. Bir gün bununda da ola
cağına inanıyorum. 

(B•ıı ı. incı sayfada) 

met Ali ile Sultan Mahmut arasın· 
daki uzun mücadele, Kınm harhı, 
(93) harbı, "313" harbı, ltalya har· 
bı, Balkan harbı, Harbıumumi ve 
nihayet Milli Mücadele... Yabancı 
devletlerle harp halinde bulunmadı
ğımız kısa fası lalar içinde de devlet 
mütemadiyen sırb ihtilali, yunan ih
tilali, Vehabi iıyanı, Yemen isyanı, 
ermeni ayaklanmaları cibi kanlı 
mücadelerle mefgul olmuıtu. 

Cümhuriyet Halk Partisi, Türk 
milletine asırlardanberi beklediii 
sulhu getirdi ve bu sulh ve ıükiin i
çinde çalııarak ebedi Şefin iıaret et
tiği hedeflere doğru yürümek im • 
kanını bahıetti. Filhakika Müdafaai 
Hukuk cemiyetinin reisi ve kahra -
man ordulanmızın kumandanı bu• 
lunduğu sıralarda Türk milletine 
kurtuluıu ve Türk ordularına Ak -
deniz'i hedef olarak ıösterdiii ıibi, 
1923 senesi ağustosunda Cümhuri -
yet Halk Partisini kurduktan sonra 
da millete, medeni seviyeleri en yük
sek olan milletlere yetiımeği hedef 
olarak itaret etti ve bunun ancak 
sulh ve sükWı içinde varılabilecek 
bir hedef olduğunu bildiği için Par
timizin sulhculuk vaıfı üzerinde 
durmak fırsatını asla kaçırmadı. 

Filhakika Partimizin direktifle • 
riyle hareket eden cümhuriyet hü -
kümetleri sulhun korunmaamı harici 
politikamıza eaas hedef olarak ka -
bul etmiılerdir. 16 aenelik sulh siya -
aetini anlıyabilmek için Türkiye 
Cümhuriyetinin buıünkü ahdi vazi
yetini hülaıa etmek kafidir: Türki -
ye Milletler Cemiyetinin i.zaaıdır. 
Kelloı paktının &kitlerinden biri • 
dir. Bu beynelmilel aulh vesikaların
dan baıka komıulariyle ve büyük 
devletlerle ıu sulh sistemine muahe
deler ve mukavelelerle bailıdır: 
Sovyetlerle dostluk, bitaraflık ve ba
zı hallerde biribiriyle görüımeden 
bir üçüncü devletle bailanmamak 
teahhüdü. Deniz silihlannı tahdit 
etmek anlatması ve nihayet boğaz • 
lar rejimine dair (plü lateral) Mont
rö mukavelesi. Bulgarlarla cloatluk 
ve bitaraflık miaakı. Romaa~a, Yu • 
nanistan ve Yugoslavya ile m\\teka
bil dostluk miwlarma ilave olarak 
Balkanların dahili hudutlaruıı ga -
ranti eden ve Balkan harici devlet • 

B. AT ALAY lere yalnız Balkan içinde bir devlet-
le müıareket halinde tatbiki kabil 

Yeniden elli 

maiyet memuru 
Kaymakamlık ve mektupçuluk gibi 

idarenin ve dahiliye meıleğinin mü -
him vazifelerini başarabilmek U:ı:ere 

yetiştirilen hukuk ve mulkiye mezun
larının 1700 sayılı dahiliye memurları 
kanununda tayin edilen namzetlik 
devresine ait maiyet memurluğu kad
rosunun azlığı dolayısiyle bir kııım 
kaymakamlık ve mektupçuluklar açık 
kalmaktadır. Bu ihtiyncı karşılamak 

için miktarı 50 den ibaret olan bugün
kü maiyet memurluğu kadrosunun 
yüze çıkarılmasına lü:ı:um hasıl ol
muş ve bunun için hükümet bir ka
nun projesi hazırlıyarak kamutaya 
vermiştir. Bütçe ve dahiliye encü
menlerinden muvafık olarak geçen 
projeye göre, 25 lira asli maaşlı 50 ma
iyet memuru yeniden kadroya alına
caktır. Proje, kamutayın önümüzdeki 
toplantısında görüşülecektir. 

Hazineden alman gayri 

olan Balkan misakı. Yunanistan'la 
aynca müıterek huduttan garanti 
altına alan ve hariç hudutlardan bir 
taarruz vukuunda müsellih bitaraf· 
lığı ve menfaatlerinin icabını birlik· 
te teeemmül etmek üzere bir müta • 
vereyi tezammun eden antant kor • 
diyal misakı ve tadilatı. ltalya ile 
dostluk ve bitaraflık muahedesi. 
Fransa ile henüz tasdik muameleai 
ikmal dilmemit bir dostluk ve bita
raflık muahedesi ve Hatay'ın mülki 
tamambiını garanti eden mevzii bir 
it birliii mukaveleai. Almanya ile 
büyük iktısadi menfaatlerin son ... 
ler içinde inkitaf ettir:mit olduiu 
dostane münasebetler. Şarkta Iran' • 
la çok yakınlığı tazammun eden iki
li dostluk ve Irak ve Af ganistan'ın 
iıtiraki olan dörtlü Sa'dab.at paktta
n. Çok ıenit bir kardetlik ve tam ve 
mütekabil bir emniyet. Afıanistan'· 
la keza büyük bir dostluk ve ka ... 
detlik esaslarını teyit eden muahe -
deler. Siyasi ve harsi yakmhk. Is -
panya ile yeni naıyonal hükümeti • 
nin tanınmıı olması. Mısır'la çok es
ki rabıtaların kökleıtirildiii doıtluk 
ve onların ifadeai olan muahedeler. 
Birleıik Amerika devletleriyle git 
gide sailamlaıan mütekabil takdir 
ve itimadın samimi tezahürleri. Ve 

nl~nkullef İR backalarana deYfİ nihayet Akdeniz'in emniyeti için in
• '1 giltere ile bir kaç haf ta ev el yapbi•-

mız müıterek deklarasyon. 
Maliye vekaleti hazineden taksitle 

satılan ve ha:ı:ine adına ipotekli bulu- itte Cümhuriyet Halk Partisinin 
direktifleriyle hareket eden Cümhu
riyet hükümetlerinin dıı politika sa
hasmdaki 18 aenelik dürüst ve rea -
list çahımalannın bilancosu. 

nan gayri menkullerin ikinci phısla -
ra satışları hakkında yeni bir karar 
ittihaz etmiştir. Bu karara göre hazi
neden taksitle gayrimenkul alanlar, 
bunları üçüncü bir §&hsa aynı şartlar 
dairesinde satabileceklerdir. Yalnız 

Cilmhuriyet Halk Partisinin ıulh 
politiluwnı, Milli Şefimiz •• Parti· 
mizin deiİfllle:& baıkanı aaym lnönü bu satış dolayısiyle müşterinin veci • 

besinde ve teminatında değişiklik hu- geçen Kurultay'da aöylediii nutuk • 
ta ıu sözlerle tebarüz ettirmiılerdi: 

sule gelmiyecektir. Borç bitinciye ka-
dar. borçları taksit zamanlarında öde- "Milletlerin bir ail• elratlı gibi 
meğe birinci borçlu mükellef olacak birbirinin dertlerini anlıyaralı bu 
ve borç ödeninciye kadar ipotek baki küçük kürenin lrucafında ltm· 
kalacaktır. Yalnız gayrimenkulün. ye- deıçe y(Jfayabilmeleri Cl%İZ eme
ni sahibi borcu kabul ettiği takdırde limizdir.,, 
birinci ve ikinci miltterek bir borç • . • . • • . • 
nakil senedi yaparak hazineye vere - .. '!ürk mı~lebnm cıh~n tan~ınde 
eeklerdir. Bu takdirde hazine veril - buyuk rollen oldu: Ta~hte harika -
miyen taksitleri her iki taraftan iste- lar fdara

1
tan dbu mıldll•!m ~b~arebı· 

H t mey an arın a o usu ıı ı, au 
mekte muhtar olacaktır. az nece sa- h . d d _.... . t t klı 

. • cep esın e • m9Ueaıye •• era 
tılan ve henüz mUtterısi namına fe - __ L d d • l ld• ... 10·· . ..uaam • a uamı yarar ı -
ra.ğ ve hazin~ adına ipotek tesis t.dll - terec:eim• herk. emniyet etaia. 

, mıyen gavrı.,,~nkullerbı batkuına 

devri mümkün otamıyacaktır. A. Ş. ESMER 

u_ ArkaJaıltıT, yeni aene • 
nin bütçe•ini kabul etmif bulu
nuyoruz. Hülaimetiniz bunu 
kendi•i için bir. itimat ve aynı 
zamanda çalııma•ı için bir tq
uilt telaklıi -'•r. Bütçe, arzu 
buyurduğunuz gibi, her cep -
lıed en tetltilıata tabi tutuldu. 
Bu bizim d• arzu ettifimiz bir 
ıeytii. l•tİyordult ki; heyeti ce
lileniz T ürlıiy. bütçe•ini her 
cepheJen mütalea et•n., en in
ce telerrlıatına liaJar burada, 
burada demelJe IUrlı milleti
nin önünde eörliıülıün IJe he
•abı veril.in. Görİİfüldü ve he
•abı verildi ve lutlen kabul 
buyurdunuz. Biz bunu da ye
ni •en• çal11nwuı esna.anda 
lutlen derm•yan ettiğiniz mü
talea .,. tqviki, atidelıi icraa
hmız için rehber ittihaz ede
cefiz, tet•IJriir ederiz. (Bravo 
•e•leri ve allııılar). 
Kabul edilen diğer bütçeler 

Umumi muvazene bütçesinin kabu
lünden sonra mülhak bütSjelerin mü -
zakereaine batlanmıt ve Orman U -
mum MUdUrliliU, Posta Telgraf ve 
Telefon Umum Müdürlüğü, Beden 
Terbiyesi Umum MüdürlilğU, Hava 
Yolları Umum MüdürlUğüniln yeni 
bütçeleri kabul edilmittir. Beden Ter 
biyeai Umum MüdUrlüfü bUtçeai gö
rütUlürken doktor Osman Şevki Ulu
dağ (Konya) bütçenin genel direktör
lütUn teıkil&tına ait kanunun mucip 
sebcplerindeki ıayelere tetabuk et -
medifini, bu maksadı tamamiyle ifa
de etmiyen bir tetkilltın karıısında 
bulunulduğunu, bugünkü teşkilatın 
eskisinin aynı olduğunu anlattı ve 
Beden terbiyesi bir düzine olan teş -
kilatında her tubenin bir bürosu var 
ken sıhat itleri dairesinin tek başına 
bir doktoru bulunduğunu anlattı : 
"- Burada, dedi, hekimin va:ı:ifeıi ar
kadatlarının batı ağrına ona bir as
prin reçetesi yumaktan batka bir ıey 
olmıyacaktır.,, 

Her milletin kendisine göre ve ken 
di bünyesine uygun bir spor sistemi 
yarattığını söyliyen hatip, yapılmış 

olan bir tetkik ve iatatiıtikten misal
ler •ererek,, beden ter))iy-i teıkill -
tına nafi bir _şekil verilmesini iste-
miıtir. 

Mülhak bütçelerin kabulünden son
ra Maliye Vekili aöz almış ve ruzna
mede birinci müzakeresi yapılacak 
maddelerin arasında bulunan 58737000 
lira fevkal!de tahsisat; İnhisarlar U 
Müdürlüğüne mütedavil sermaye -
ıl nispetinde bono ihracı, Maliye Ve
klleti te9killt kanununa ek llyihalar
la Posta ve Telgraf idaresi kadrosun
da tldil llyihaaının mUıtacelen mil -
zakereaini talep ve teklif etti. Bu tek
lif ve layihalar kabul edildi. 

Kamutay, 5 haziran Pazartesi gilnil 
toplanacaktır. 

Bir Alman müf ahassıs heyeti 
Ankara'ya gelecek 

İstanbul, 30 (Telefonla) - Sümer
bank fabrikalarını imal etmiş olan al
man fabrikalarının mıitehassıs mü
hendislerinden mürekkep bir heyet 
hUkilmetlmlzin gösterdiği lil:ı:um ü
zerine dUn sabah 9ehrimize gelmit ve 
akpm ekaprHiyle Ankara'ya hareket 
etmiıtir. 

Heyet Ankara'da İktıaat Veklleti 
ve Silrnarbank umum müdUrlilğü ile 
temaa ederek fabrikaları ziyaret ede
cek makineler üzerine lüzumlu tet
kiklerini yapacaktır. 

lzmir'de yıldırım 

yüzünden yangın çıktı 
İzmir ~· ı (Hususi muhabirimizden) 

- BugUn ıchrimizde bir aaat müddet
te çok ,iddetli bir yatmur yaidı. Yağ 
murlı beraber tiddetli bir fırtına da 
batladı ve tehrin muhtelif yerlerine 
yıldırımlar düttü. Kırataf'ta Muıevi 
Gabay'ın evine dilıen bir yıldırım yü
aUnden yangın çıktı iae de, dertıal ye
titen itfaiye tarafından aöndürüldil. 

Londra'da büyük 
bir yangın çıktı 

Londra, 30 LL - Evelki gece Cite'
de kiin bir mobilya mafazuında bil -
·Uk bir yangın çıkasııtır. Atef, ıürat -
"' etrafa ıirayet ederek civardaki bir 
atbaayı yakmıttır. Cite'nin bütün it

aiye kıtlaluı keyfiyetten haberdar 
edilmittir. Ateti .andürmek için iki 

1 
saat elli tulumba lıtlmallne mecburi -
yet huıl olmuftUr. 

Lise mezuniyet ve 
olgunluk imlihanlar1 

Maarif Vekaleti lise mezuniyet ve 
olgunluk imtihanlarının yapılacağı 

günleri tesbit etmiıtir. Bu yıl haziran 
devresinde liselerde yapılacak olan 
olgunluk imtihanlarından fen kolun -
dan, fizik - kimya, edebiyat kolundan, 
tarih - cografya suallerini vekalet 
mekteplere gönderecektir. Diğerleri -
nin aualleri imtihan komisyonunca 
tesbit olunacaktır. Fizik - kimya im
tihanı 22 haziran perıembe, tarih • 
coğrafya imtihanı 29 haziran perıem
be günü yapılacaktır. Diğer imtihan 
günleri mekteplerce teabit olunacak -
tır. 1930 tarihli lise ve orta mektepler 
talimatnamesine göre haziran ve ey -
lül devresinde lise mezuniyet imtihan 
larına gireceklerin matematik, tarih · 
coğrafya, tabii ilimler imtihanları ya
zılı olarak yapılacak ve bu imtihanla
rın sualleri imtihan komiıyonunca 

tertip olunacaktır. Bu mezuniyet im -
tihanları olğunİuk imtihanlarının ya -
pıldığı müddet içinde ve imtihan ko -
misyonlarınca tesbit olunacak gilnler
de yapılacaktır. 1930 tarihli lise ve 
orta mektepler talimatnamesine göre 
haziran ve eylül devrelerinde orta 
mektep mezuniyet imtihanlarına gi -
renlerin türkçe, tarih - coğrafya ma -
tematik sualleri yazılı olarak yapıla -
cak ve bu imtihanların sualleri de im
tihan komisyonlarınca tertip olunacak 
tır. 

Sovyet kitap ve artistik 

fotoğraf sergisi 
Sovyetler Birliği büyük elçiliii 

tarafından halkevinde tertip edilmiş 
olan "Sovyet kitap ve artistik fotot
raf sergisi" yarın saat 18,30 da Sov
yetler Birli ğ i büyük elçisi B. Taran
tic_f'in bir hitabesiyle açılacak ve da
vetliler sergiyi gezeceklerdir. 

Kitap kısmında edebiyat, çocuk e
debiyatı, güzel sanatlar, musiki, sos· 
yal ekonomi, fen ve ilim, zıraat, bi
yoloji ve tıb, ders kitpları branşları
na ait rusça eserlerle Sovyetler Birli
ği milletlerinin dillerinde ve yaban -
cı dillerde basılmış eserlerden nümu -
neler te~hir edilecektir. Sergide görü
lecek olan 1300 kitaptan başka Sovyet 
Rusya'da halkın gündelik hayatını 
tasvir eden sanatkirana 200 fotoğraf 
da meveuttuT. 

Bu ıtergf Z Jıa:ı:irandan 20 ı • .aı .. m 

tarihine kadar her gün saat 9 dan 12 
ye ve 14 ten 19 a kadar halka açık bu
lundurulacaktır. 

Adana'da feci 
bir cinayet 

A<lana, ı ı (Hususi muhabirimiz bil· 
diriyor) - Bu gece sabaha karşı aaat 
üçte şehrimizde esrarlı olduğu kadar 
da feci bir cinayet işlendi. Eczacı Ah
met Rıza lşçen evinde olduğu bir ıı· 
rada, meçhul bir el tarafından taban -
ea ile öldürüldü. Polia bu esrarlı cina
yetin faillerini bulmak üzere tahkika · 
ta girişti. 

.. 
Levazım Amirliği 

90 bin kilo yoğurt ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Garnizon birlik ve müessesele

ri ihtiyacı için 90.000 kilo yoğurt K. 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 18000 lira olup 
muvakkat teminatı 1350 liradır. 

3 - Eksiltmesi 2. 6. 939 cuma gü -
nü saat 15 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale giln ve saatinden en geç 
bir saat eveline kadar teminat ve tek
lif mektuplarını Ankara Lv. amirliği 
satın alma komisyonuna venneled. 

(1826) t 1822 

Et ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara Garnizon birlik mUea -

seleri ihtiyacı için 15.000 ili 20 000 
kilo sığır eti ve 7000 il! 8000 kilo ko
yun eti pazarlıkla satın alınacaktır 

2 - Taliplerin 31. 5. 939 çarpmba 
günll saat 14 de teminatlariyle birlik -
te Ankara Lv. amirliği satın alına ko-
miysonuna gelmeleri. (2062) 12038 

Dôvet 

31 - 5 - 1939 

İstanbul' da 
İmar faaliyeti 

başlıyor 

Vali Dr. Lutfi 

Kırdar'ın beyanatı 

İstanbul, 30 (Telefonla) - Bugün 
Ankara'dan dönen vali Dr. Lutfi Kır
dar bana ıu beyanatta bulundu: 

"- Şehir meclisinde kabul edilen 
939 bütçesini Dahiliye Veklletine ar
zetmittik. Bütçe tadilitaız kabul ve 
milH iradeye arzolundu. Bugiln yük
sek tudikten çıkmuı muhtemeldir. 
Yeni aene biltçeıiyle birlikte derhal 
imar faaliyetine geçeceğiz. Bunlar a -
raaında yollar, hastane, stadyom, ti
yatro, gazino binaları ve iatimlikler 
vardır. Aıri sinemanın yerinde tiyat
ro ve bar inp edilecektir. Konserva
tuvar Şehzadebaıında yapılacaktır. 1 

Belediyeler bankuından aktine hü
kümetçe müsaade edilen bet milyon 
liralık iatikruı bütçenin taadikine 
kadar tehir etmittik. imar plinının 
tatbikine sadedilecek olan bu para -
nın alınması için lazım gelen formali-
te yapılmaktadır. Ankara'da kalan 
muhuebcci B. Mümtaz, mukaveleyi 
yarın getirecek, ben de burada imza
lıyacağım. 

Elektrik, tramvay ve tünelin latan• 
bul belediyesine devri hakkındaki ka· 
nun liyihası encümenlerde kabul edi· 
lerek meclisin umumt heyetine aevk 
edilmiştir. Fakat bütçe müzakereleri 
dolayısiyle liyiha umumi heyette ko
nuşulamadı. Bugünlerde müzakere 
ve kabul edileceiini zannediyorum. 

Taksim kı§lasının belediyeye dev
ri tekarrür etmiıtir. Şehrin en büyük 
tiyatrosu ile kulüpleri ve guinolan 
burada yapılacaktır. 

Beıiktaı'ta stadyom inpıı için 
beden terbiyesi genel direktörlüğü i· 
le milzakeredeyiz. Hiç olma.su gele· 
cek 19 mayısa kadar atadyomu bitir• 
meğe çalııacağız. 

Villyet konağı kar1111nda Emek 
apartımanı ittlaalindeki genit sahanın 
çok mUaait şartlarla belediyeye veril· 
mesi tekarrür etmittir. Bu yerin be
deli bet taksitte ödenecektir.,, 

Vali ve belediye reiıi Dr. Lutfl 
Kırdar bugün öğleden aonra berabe
rinde belediye fen mUdUrU oldutu 
hıılı'I~ ,...,.,.,,., ...... ,,.,,.,., .. ,.,"'· bellları 
nı, Taksim bahçeaindeki inpatı teftıt 
etmiş, müteakiben Lileli'deki inpatı 
gezmiştir. 

Ziraat 
Vekilimizin nutku 

(Baıı 6 nez sayfada) 

istinat edere• bü~· ifler de 
yapabilecelini huurunıuda ar
aca CCSCll'et buluyorum. (allı..

lar ). 
Khım Sevüktekin (Diyarbakır). 

köylü ve çiftçinin, dolayııiyle ordu • 
nun menafii dütilnillerek ordu hay • 
vanatına ıin tahdidi yapılmıı, ve bu 
ain tahdidine u&rıyan hayvanların 

köyltiye Ziraaat veküetince sureti tcv 

zii hakkında bir kanun kabul edilmit
tir. Bu hayvanların nakadarının nere

ye tev:ı:i edildiiini lütfen izah huyu • 

runuı. 

Ziraat vekili Muhlis Erkmen (de • 
vamla) hen\U buna batlanmamııtır. 
Milli mudafaanın ihtiyacı malilmdur. 
O noktai nazardan henü:ı: bize hay
van tefrik edilmemittir. Onun için bu 
bapta yapılmıı hiç bir muamele yok -
tur. 

Nuri Göktepe (Aydın) Amaaya•da 
bir çekirge afetinin olduğunu işittik. 
Bu çekirge Amasya üzerine nereden 
gelmiş ve kaç köyünde vardır? Cenup 
ve cenubu şarki vil!yetlerimizde de 
çekirge var mıdır, ve uçma zamanına 
kadar bunların imhasına imk!n var 
mıdır? 

Muhlis Erkmen (Devamla) Amuya 
daki çekir&eler gayri mezru arazide -
dirler, sahadadırlar. Bi:ı: bunu itidir 
iıitmez derhal tedbir aldık ve uçmaz
dan evel imhası için mücadele tertiba· 
tı aldık. Bu tedbirlerin neticelerini 
henw almadık fakat o kadar büyük 
bir sahayı ifial ettiğini zannetmiyo -
rum, gayri mezru sahadadır. 

Not meselesi de çok mühimdir. Bun 
ları Roto makinesi ile bastırıyoruz. 
Ve bastıracağız. Roto makinesi ile 
bastırdıfımı.ı vakit bir faydaıı daha 
var. Kiiıtların bir tarafı boş kalıyor, 
bir iki ıene talebe ve hocalar bunun 

Ankara Levazım Amirliii Satın üzerinde okuduktan sonra noksanla-
Alma Komisyonundan : rı tamalamak suretiyle kitap halinde 

Emekli yarbay Hüaeyin Remsi Er - baatınlacaktır. Enstitüde bu yolda ba
dofut teküt ikramiyesini almak için ıılan miktar bir haylidir. ÖnUmiizde -
acele Ankara Lv. amirliiine milraca - ki MM bu meaelenin halledilecciini 
atı. (2068) 13039 umu)'Olll& 



.. 

Milli Müdafa·a V. 

11 adet benzin tankı yaphnlacak 
ın· M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-
ıayonundan • 

be 1 
:- Muhtelif mahallerde 11 adet 

de~21~. tan.kı yaptırılacaktır. Keşif be 
ra ı Yuz yırmi bir bin yüz kırk ikili-

&ekscn 'k' k . · tnik ı ı uruş olup ılk temınat 

~1uhlelil demir ye sa~ malzeme 1 

alınacak 
Nafıa Vekaletinden 

Askeri Fabrikalar 

Tesviyeci 
ve tornacı 
alınacak 

Kirohk: 
.,,. .. 

Müstakil ev - Yenişehir İsmet İ
nönü caddesinde bahçe içinde müsta· 
kil bir ev satılık ve kiralıktır. 7 oda 
bir holü kaloriferi ve sair konforu 
vardır. Telefon 3780 1882 

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

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

1851 

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

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

Küçük ilôn şartları 
Dört utırlık küçük illinlardan~ 

Bir defa için 30 Kuruı 
İki defa için 50 Kuruı 
Üç defa için 70 Kurut 

Dort defa ıçm 80 Kuruıı 
Devamlı küçuk illinlardıın her de
fau içın 10 kuruıı alınır. Meseli 10 
defa neşredilecek bır ilan ıçin, 140 
kuruş alınacaktır. Bır kolaylık ol· 
mak uz ere her satır. kelime arala· 
nndaki boşluklar mustesna. 30 harf 
itibar edilmlttir. Sır küçük ilin 
120 harften ıbaret olmalıdır. 
Dort aatırdan fazla her utır için 
beher seferine ayrıca on kuruş alı
nır. 

Kuçilk ılanların 120 harfi aeçme
mesı lazımdır. Bu mıktan gec;en İ· 
lanlaı ayrıca pul tarifesine tabidir. 

15 tarı 7307 yedi bin üç yüz y.edi lira 

2
°n beg kuruştur. 

tu~ ~a~alı zarfla ihalesi 2. 6. 939 
a.lına :un~ saat 15 de vekalet satın 

12. 6. 939 pazartesi günü saat 15 de 
Ankara'da Nafıa vekaleti binası için -
de malzeme müdürlüğü odasında top
lanan malzme eksiltme komisyonun -
da 3231,30 lira muhammen bedelli muh 
telif demir ve saç malzemesinin açık 
eksiltme usulü ile eksiltmesi yapıla
caktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 
bedelsiı olarak malzeme müdürlüğün
den alınabilir. 

Aakeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğünden : 
Kırıkkaledeki fabrikalarımızda ça

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

Kiralık - Bahçeli evler 76 No. lu 
manzaralı sekiz odalı garajlı geniş 
bahçeli ev. görmek için 77 No lu eve 
fiat için 3536 No. ya telefon. 1836 

Mobilya ile kiralık hane - Alman 
sefaretine 4 dakika mesafede Özde · 
mir caddesinde 65-2 No. lu evin bi · 
rinci katı 4 büyük 1 küçük oda ml>
bilyasiyle birlikte. Ti: 3456 dan 33 

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

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

3 
°rnısyonunda yapılacaktır. 

lı:ab·~ Şartnamesi 6 lira 10 kuruş mu-
1 ınde alınab'l' <\ ı ır. 

gün·~ Eksiltmeye gireceklerin ihale 
Unden b' h . va nı" ır afta evelıne kadar ha-

racaa~steşarlı ğı altıncı şubesine mü • 

5 _ i vesika almaları şarttır. 

Muvakkat teminat 242 lira 35 kuruş 
tur. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve 
şartnamesinde yazılı vesaik ile birlik
te aynı gün saat ıs de mezkur komis
yonda hazır bulunması Hizımdır. 

(1937) 119i3 

Tashih 
I 

5 ton antimon ahnacak 

No: ya müracaat. 1838 

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

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

Satılık 3rsa - Yeni yapılmakta o
lon Meclis civarında imarca parsel · 
lenmiş arsalar ehven fiyatla verilecek 
tir. Tel: 2487 1889 

Acele satılık arsa - Cebecide 41S M2. 
istasyon arkasında 775 M2. arsa azi • 
met dolayısiyle ucuz verilecek. Tel: 
1538. 1958 

1 ş verenler : 
lif steklilerin ilk teminat ve tek· 
tve~ektuptarını belli saatten bir saat 

ne kadar komisyona vermeleri. 
(1810) 11816 

M Hangar yaphnlacak 
Gazetemizin 20, 24, 27, 30 mayıs 939 

tarihli nüshalarının ilan sayfalarında 
neşrolunan Nafıa vekaletinin Kırklar
eli vilayetinde inşa edilecek betonar • 
me köprülere ait ilanda köprülerin 
keşif bedeli 67,224 lira 22 kuruş ola -
rak yazılması Hizımgelirken sehven 
67,22 lira 22 kuruş olarak yazılmıştır. 
Keyfiyet tashih olunur. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan : 

Gü?el kiralık odalar - Havuzbaşı 
yanında bahçeli gilzel odalar kiralık · 
tır. Kiralar çok müsait. Selanik cad 

Satılık otomobil - Tek kapılı hu · 
su~i Ford Ziraat bankası merkez tev
diat servisinde Kemal Pekin. 1901 

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

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

Matbaa makinisti aranıyor - Hem 
mankinede ve hem de motörlü pedal
da çalışabilecek bir matbaa makiniati 
alınacaktır. Yıldız matabaasına müra-

ıniay · M. Vekaleti Salın Alma Ko-
l onundan : 

garı; İzınirde yaptırılacak bir han · 
den k !artnamesi tadil edilerek yeni -
tnuşt apalı zarfla eksiltmeye konu1-
tu2 d~.r. Ke§if bedeli (134012) yüz o
ilk t or~ bin on iki lira 30 kuruş olup 
ku2 ;~nat miktarı 7950 yedi bin do-

2 _uz elli lira 65 kuruştur. 
turna ~apalı zarfla ihalesi 2. 6. 939 
atına f~n~ saat 11 de vekalet satın 

3 _ mısyonunda yapılacaktır. 

tnuk b'Ş.artnamesi 6 lira 72 kuru§ 
a ılınde ı · · 4 a ınabılır. 

günu:d;~ksi.Itmeye gireceklerin ihale 
Va mü bır hafta eveline kadar ha· 
racaat1:e§ar~ığı altıncı şubesine mü-

5 _ l vesıka almaları şarttır. 
lif nı k Steklilerin ilk teminat ve tek
&aat e tuplarını ihale saatinden bir 
leri eve(line kadar komisyona verme • 

. 1811) 11817 

lO adel can kurtaran yeleği 
ah nacak 

M. M V k·1 . S • ' • e a etı atm Alma Ko-
taı~ - 3o adet Can kurtaran yeleğine 
ı ıp çıkmadığından yeniden pazarlık· 
l~ :~tın. alınacak.tır. Muhammen bede
lt O lıra olup ılk teminatı 67 lira 50 
Uruştur. 

nu
2 

- Pazarlığı 3. 7. 939 pazartesi gü 
da saat 11 de satın alma komisyonun· 

Yapılacaktır. 
3-N" kom· umune ve şartname her gün 

4 
ısyonda görülebilir. 

vc - İsteklilerin ilk teminat mektup 
'Y:a ıtıakbuzlariyle belli saatte komis 
~elmeleri. (1821) 11818 

Baı· Vekalet .. ' -· . ' ... 

Beden terbiyesi kursu 
ile] ~~§vekalet Beden Terbiyesi Ge· 

No. 16 1871 Tahmin edilen bedeli (2500) lira o
lan 5 ton antimon askeri fabrikalar 
umum müd\irlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 14. 6. 1939 çarşamba 
günü saat 15 te pazarlıkla ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak ko· 
misyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (187) lira (50) ku
ruş ve 2490 sayılı kanunun 2 Vl 3 mad
delerindeki vesaikle komisyoncu ol· 
madıklarına ve bu işle alakadar tüccar 
dan olduklarına dair ticaret odası ve
sikasiyle mezkur gün vesaatte komis-

Devren kiralık kat - 4 büyük oda 
l büyük 1 küçük hol konfor veranda 
e-üzel bahçe Havuzbaşı emniyet ahi-
1.oesi karşısı Çankaya cad. 9 müsait şe · 
rait. 1872 

caat edilmesi. 1979 
Satılık otomobil - Fort marka spor 

3130 1905 

dört silindirli temiz kullanılmış. Tel: 

Ankara Aaliye Mahkemesi 2. ci 
Hukuk Dairesinden : 

Ankara asliye ikinci hukuk mahke
mesmden Afyon - Antalya ııattı ınşa
atında ten memuru muteanhıt ıVlevıu
de posta ve telgraf idaresı vekili avu
kat Saim Hüsnu Dora tarafından Muh 
teşem, Sırrı ve Mevliıt aleyhlerine açı 
lan idareyi ifa! ederek haksız yere al
dığınız (2613) liranın tahsili hakkında 
ki davada ikametgahınızın meçhul bu
lunması üzerine 22.S.939 pazartesi gü
nü saat onda yapılan davetiyeyi havi 
ilana icabet etmiyerek mahkemeye gel 
mediğiniz anlaşıldığından yine mah· - . 
lanen tebliğine karar verilerek muha
kemeniz 16. 6. 939 cuma günü saat ona 
talik kılındığından yevmi mezkurda 
Ankara Asliye mahkemesi ikinci hu -
kuk dairesinde hazır bulunmanız ya -
but kanuni bir mümessil bulundurma
nız H. U. M. K. nun 401 inci maddesi 
hükmüne tevfikan gelmediğiniz tak -
dirde hakkınızda gıyabi muamele ya -
pılacağı ilanen tebliğ olunur. 1969 

Ar.kara Birinci Asliye Hukuk 
Mahkemesinden : 

yona müracaatları. (1981) 11978 

15 adet muhtelif torna tezgahı 

ah nacak 
Aakeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Komis

yonundan : 
Tahmin edilen bedeli 60.000 lira o • 

lan ıs adet muhtelif torna tezgahı as
keri fabrikalar umum müdürlüğü 
merkez satın alma komisyonunca 14 • 
7 - 1939 cuma günü saat 15 te kapalı 
zarfla ihale edilecektir. Şartname (3) 
11ra mukabilinde komisvond.an.vcı::ilir. 
"ta-ııpıerın ınuvt1ınnı~l:etti'lnn-=-or.in 
-4250- lirayı havi teklif mektuplarını 
mezktlr günde saat 14 de kadar ko -
misyona vermeleT~ ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde
lerindeki vesaikle komisyoncu olma • 
dıklarına ve bu işle alakado.r tüccar -
dan olduklarına dair ticaret odası ve
sikasile mezkur gün ve saatte komis· 
yona müracaatları. (1982) 12013 

Nakliyat mü na kasası 

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

Kiralzk oda - Asfaltta İstanbul 
pastanesi önündeki gazeteci Hüseyin 
den veya Sıhiye vekaleti önündeki o
tobüs durağında tütüncü Mehmet'ten 
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 

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

2951 re müracaat. 1915 

Satılık otomobıl - Acele satılık u· 
cuz kapalı bir Doç otomobili. Talip 
!eri Şoförler Cemiyetinde Sattlmış'a 
müracaat. Telefon: 3808 1916 

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

Is oravonlor: 
lş arıyor - Orta tahsilli, Fransız

ca steno daktilo bilir, inşaat ve ticaret 
işlerinden anlar bir genç Ulusta NP. 
rumuzuna mektupla müracaat. 18S3 

lş 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 

Bir sütnine iş arzyor - Temiz bir 
aileye mensup sıhati yerinde genç bir 
kadın sütninelik aramaktadır. Ulus 
matbaasında odacı Süleymana müra • 
caat edilmesi. 1964 

Satılık - Büyük toz karıştırma ma· 
kinesi. Her hususta kullanılır Avrupd 
yapısı - 200 ili 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 Aranıyor : 
İlan bürosuna müracaat. 1927 Kiralık apartman dairesi - Dört 

büyük oda bir hol ve konfor resmi da· 
ire olur Bankalar caddesi Telefon: Satılık arsalar - Bebek camisinden Muhasip aranıyor - İnşaat ıantl • 
1:ll1 - ~lil~14~~--,.....~~!i.;· :;JHMar.aaa!oıi' ~.J--~ ,..l•rinde ~.ıı.-•w ~ecrlibeli ve fran•ız 
--ır:ıra 11' - Sa~lık bakanlığı karşısı tan gazinosu namile maruf set üzerin· ca bilir bir muhasip aranıyor. lzmir -
Çağatay S. No. 22 Akasya Ap. 3 oda de 500 metre murabbaı önünde hail ol de çalışacaktır. İsteklileri ücret ve 
1 sandık odası 1 hol 2 balkon mutbak mıyan kıymetli arsa satılıktır. Alıcıla bonservis vesikaları suretlerini mek -
banyo saire. Nazarctli 1 daire ikinci rın İstanbul Ankara caddesi 99/1 Ada tupla Bay Fredcric İsmet İnönü cad
kat. 1923 let Han Ferdi Selek İlan bürosuna mü desi 78 numaraya bildirmeleri ..... 1950 

Kiralık - Postane caddesi Yağcı 
apartmanı 4 oda 1 hol mutbak saire 
tam konforlu bir daire kiralıktır. Ka-
pıcıya müracaat edilmesi. 1932 

racaatları. 1928 

Satıhk arsa 
Askeri Fabrikalar Akyazı Ke

reate Fabrikası Müdürlüğünden : 

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-

Göztepe'de satılık arsa - Göztepe· 
de asfalta bir saniye mesafede en yük 
sek mevkide denize nazır bir dönüm 
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 

Ankara Belediyeainden : 
1 - Cebeci Atilla caddesinde 930 

ada 18 parsel Belediye malı (16300) 
lira kıymeti muhammineli 1630 metre 
mürabbaı yer kapalı zarf usuliyle ar -
tırmıya çıkarılmıştır. 

Akyazı askeri kereste fabrikası a
şağıda yazılı kereste ve kütük nakli· 
yatın kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
koymu§tur. 

caat edebilirler. 1952 

Kiralık - Bahçeli evlerden 65 nu -
mara (şimdi karakol), kiraya verile · 
cektir. Mesai gün ve saatlerinde 2300 
e müracaat. 1953 

Acele satılık ev - Yenşehirin en 
mutena yerinde bahçeli 6 odalı bol 
hava güneşli 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 S kat 4 daire 1 apat-

2 - İhalesi 16. 6. 939 cuma günü sa
at 11 de Belediye Encümeninde yapı
lacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (1222,SO) li-
radır. 

1 ırektörlüğünden: 

da Ç Genel direktörlükçe İstanbul' -
bir 

1 
en~el köyünde altı ay müddetli 

ğitnı ey1ı Beden Terbiyesi ve spor e-
2 en kursu açılmıştır. 

Ankaranın yeni Nazım bey mahalle 
sinde dede yokuşunda 21. No.lı evde 
Şevket oğlu Ömer Altay: Ankara 1 in 
ci Asliye hukuk muhakemesine müra
caatla ana baba bir erkek kardeş Sa • 
raç Sinan mahallesinde Dede yokuşu 
9. No.lı evde ikamet etmekte iken 330 
senesinde harbi umumide askere sevk 
edilerek bugüne kadar gelmiyen 301 
doğumlu Şevket oğlu Alinin kayıplı -
ğına karar verilmesini istemiştir. Mah 
kemece bir senede iki defa ilan edil -
mek üzere ilan yapılmasına karar ve -
rilmiş olduğundan yukarıda adresi ya 
zıh Şevket oğlu 301 doğumlu Alinin 
hayat ve mematından haberi olanların 
S. 6. 939 pazartesi günü saat 14 ten 
evel Ankara birinci asliye hukuk mah 
kemesini haberdar etmeleri ve yahut 
kendisinin hayatta ise mekur gün ve 
saatte müracaatı lüzumu ikinci defa 

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

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

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 

manlık arsalı Tel: 2406 193S 

Satılık apartman - Atatürk bulva· 
sında 8 daireli tam iratlı manzaralı 
arsa ve yapı bedeline Tel: 2406 Bay · 

4 - Şartname ve krokisini görmek 
isteyenlerin her gün yazı işleri kale -
mine müracaat etmeleri ve isteklilerin 
de teklif mektuplarını 16. 6. 939 cuma 
günü saat ona kadar encümene ver -
meleri ilan olunur. (2069) 12040 

rece; Bu kursa imtihanda en iyi de • 
aıaın·e rnuvaffak olanlardan sırasiyle 

3 
1 (50) kişi alınacaktır. 

tedr:- 25 Haziran 939 pazartesi günü 
gir~s~t~ başlıyacak olan bu kursa 
höı e ısteyenler, Beden Terbiyesi 
ve ~~~başkanlıklarından kursa girme 

4 ~er ~artları öğrenebilirler. 
kadard MUracaat müddeti 15 hazirana 

ı~ (2020) 11991 

------------------------~-

Nafia Vekaleti 

ilan olunur. 1970 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Ha· 
kimliğinden : 

Sivas Divriki demiryollarında Res· 
sam Bürhanettine : 

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

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 

ram caddesi. No. ı 1936 

Satılık arsalar - Kızılırmak cad 
desi Yenişehirin her yerinde Cebeci 
de istenilen ebatta Tel 2406 Bayranı 
caddesi No. 1 1937 ı 

Satılık bağ ve arazi - Keçiörende 

G; ve inhisarlar V. 

Kubbeli mevkiinde imar dahilinde 3 r il K h' 1 1 1 • d 
evi ve akar suyu ile 150 dönüm mamuı '.tama 1 ve o~ ısar uza auan an 
arazi acele Tel: 2406 1938 luı alanlara 

Acele satılık apartman - Yenişehi-
rin en manzaralı yerinde 6 daireli sa- inhisarlar Umum Müdürlüğün • 
tılık apartman Tel: 2487 19S4 den : 

Çamaltı ve Koçhisar tuzlalarında 

Asi alt makinesi ah nacak 
Nafıa Vekaletinden : 

A 8k6·93,9 perşemba günü saat 11 de 
d n ara da Nafıa Vekaleti binası için· 
ı: malzeme müdürlüğı.i odasında top· 
dan~~5 malz~me eksiltme komısyonun· 
rn h OO lıra muhammen berlelli ve 
li a alli~de monte edilmiş oldrak tes· 
v lll şartıyle bir adet asfalt makinesi 

Merkez hazine avukatı Güzide Al -
par tarafından aleyhinize açılan 255 
lira alacak davasının yapılmakta olan 
duruşmasında davanın reddine dair 
verilen karar avukat Güzide Alpar ta-

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

(3534/1919) 11901 

100 ton mazot olanacak 

Kiralık - Aile yanında bir oda 15 
liraya bir bayan için. Sağlık bakanlı
ğı karşısında 1ıkiz sokak Mahir apart 
man S inci daireye müracaat. 1974 

Çok ehven fiyatla kiralık müsakil 
daire - Bir büyük oda, hol, banyo, 
mutfak, sandık odası, balkon. Sclanik 
caddesi, SeJanik apart. Kat. No. 7 ye 

Satılık - Bakanlıklar kartısında 
biri Konur, diğeri Kızılırmak soka . 
ğında blok halinde iki arsa ayrı ayrı 
satılıktır. Tel: 2858 e müracaat. 

1959 

100 kiloyu geçen tuzun müşteri vası -
tatarının yanaşabileceği yere taşınma
sı için ihtiyar edilmekte olan masrafa 
mukabil mahreç masrafı namiyle müı
teriden alınmakta olan para geçen se • 
ne olduğu gibi Çamaltı tuzlasında be
her kiloda "IS" ve Koçhisar tuzlasın -
da da "12" santim kuruş olarak tesbit 
edilmiş olmakla keyfiyet 3078 sayılı 
kanunun 4 üncü maddesi mucibince i-

~ ~edeklerinin kapalı zarf usuliyle 
e sıltmesı yapılacaktır. 
bed ~k~iltme şartnamesi ve teferrilatı 
d e sız olarak malzeme müdiırlüğün· 

en alınabilir 
M . 

uvakkat teminat 937 lira 50 ku
ruştur. 

İstekl'l · rn ı erın teklif mektuplarını 
uvakkat t · }' a 

1 
emınat ve şartnamesinde 

at zı ı vesaik ile birlikte aynı gün sa· 
b ona kadar mezkur komisyona mak · 

z mukabilinde vermeleri lazımdır. 

rafından temyizen tetkilçi istenmiş ve 
dosya temyizden bozuk gelmiş olmak· 
la yeniden gün tayini istenmesi üzeri
ne duruşma 20. 6. 939 salı günü saat 
1 ı re bırakılmıştır. Mezkur duruşma 
günü mahkemede bizzat hazır bulun -
madığınız veya bir vekil göndermedi· 
ğiniz takdirde mahkemenize gıyaben 
bakılacağı tebliğ makamına kaim ol -
mak üzere ilan olunur. 1973 

Zayi - Adapazarı orta mektebin
den aldığım 576 numaralı tasdikname 
mi kaybettim. Yenisini çıkartacağım
dan eskisinin hükmü olmadığı ilan o

lunur. 
Ahmet Hamdi oğlu Şevket Çamlı 

1Q76 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko-

rnUracaat. 1975 

misyonundan : S t 1 k 
Tahmin edilen bedeli (6000) lira O 1 1 • 

olan ıoo ton Mazot Askeri Fabrika- -
lar umum müdürlüğü merkez Satın Satılık arsa - Blok başı, Bakanlık-
alma komiyonunca S. 6. 1939 pazarte· lar karşısında Akay caddesinde M. 
si günü saat 15,30 da pazarlıkla ihale 773 Tel: 3S9S müracaat. 1820 
edilecektir. Şartname parasız olarak Satılık arsalar - Çankaya cadde -
komisyondan verilir. Taliplerin mu sinde Rus sefareti yanında sefaretha· 
vak kat teminat olan ( 450) lira ve ne ve büyük apartman yapmağa müsa 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde it küçük arsalar Tel: 2406 Bayram 
}erindeki vesaikle komisyoncu olma caddesi No. 1 1822 
dıklarına ve bu işle alakadar tüccar - Acele satılık apartman - Ankara • 
dan olduklarına dair Ticaret odası ve- nın merkezi bir yerinde kübik beton 
sikaaiyle mezktlr gün ve saatte komis 4 daireli fevkalide manzaralı iyi irat-
yona müracaatları. .2057) 1203S lı. Uygun ıerait. Tl: 3130. 1850 

Acele satılık iratlı arsa - Çankırı 
caddesinde senevi 1000 lira iratlı 594 
M2 arsa garajiyle birlikte acele satı · 
lıktır. Tel: 2487 1949 

Acele satılık mobilya - Az kulla
nılmış ve bir kahvehaneyi tefrişe kafi 
mobilya satılıktır. lşıklar caddesinde 
ucuzluk bakkaliyesine müracaat. 19Sl 

Acele satılık arsa - Demirtepenin 
en güz:el yerinde 620 M2. Maltepede 
S35 M2. uygun fiyatla verilecek. 
Tel: 1S38 1955 

Acele satılık arsa - Yeni1ehir Sell • 
nik Cad. 423 M2. Sağlık Bakanlığı ar
k.,ında S20 M2. arsa çok ucuz veri-
lecek. Tel: 1538 1956 

tan olunur. (3587 - 1991) 1199S 

İrat makbuz 
504490 
S04383 
S04384 
527967 
506356 
506166 

No. Tarihi 
23. 7. 938 
23. 7. 938 
23. 7. 938 
28. 9. 938 
27. 7. 938 
27. 7. 938 

Yukarıda numaraları yazılı Güm -
rük makbuzları yandığından yenisini 
çıkaracağımdan eskilerinin hükmü 
yoktur. 

Şekeroğlu Umite.:1 Şirketi 



-tO-

Kirahk yazıhane dairesi 
Ulus Meydanrnda Koçak Hanında son katta üç veya dört 

odalı tam konforlu bir daire kiralıktır. Telefon: 2305 

· Vilayetler _ 

Su işleri 
Seyhan: Osmaniye Belediye

sinden : 

na mahsus müteahhitlik vesikalariyle 
birlikte ihale günü saat 14 de kadar 
imar birliği başkanlığına vermeleri ve 
bu zarfların iyice mühür mumu ile 
kapatılmış olması lazımdır. Mektup • 
ların postada gecikmesi kabul edil • 
mez. Evrakı fenniye ve keşif on lira 
bedel mukablinde imar birliği mühen 
disliğinden alınabilir. (1976) 11948 

in11aı münakasası 
Kasabanın Nafıa vekaletinden mu -

saddak su projesinin 12i2 lira 85 ku
ruşluk kaptaj 4934 lira 26 kuruş isale 
17024 lira 20 kuruşluk su deposu inşa- Erzurum Valiliğinden : 
atı 21. 5. 939 tarihinden 21. 6. 939 ta- 1 - Erzurum vilayetinde yeniden 
rihine kadar kapalı zarf usuliylc mü- yapılmakta olan ilk okul binasının 
nakasaya konulmuştur. Bu gibi su iş- i~mali inşaatı kapalı zarf usuliyle ek-
leri tesisatı yaptığı nafıa vekaletince sıltmeye çı.k~rılmıştı_r. . .. • 
tanınmış bir müteahhide verilcektir. 2 - Vahıdı kı~ası fıa~ uzerınden 
İsteklilerin eksiltme ve artırma kanu muhammen bedelı 15000 lıradır. 
nunun bütün ahkamına riayet etmek 3 - İhalesi 13 haziran 939 salı günü 
§artiyle mezkur günde belediyemize ~~t 15 ~c hükümet konağı içinde da
müracaatı şartname ve keşifnameyi ımı cncumen odasında yapılacak. 

·· k b ·· ·ncı;ıatın h b. · · 4 -Muvakkat teminatı 4875 liradır. gormc ve u uç ı :ır- er ırını . . 
ayn ayrı almak isteyenlerin belediye- 5 -:- ~st~kliler .. e~sıltmeye. gi~~bıl
mize müracaatlan ilan olnur 11891 mek ıçın ıhale gununden sckız gun e-

• vcl vilayete müracaatla bu işi yapabi • 
Motopomp alınacak ıeceğine dair veı>ika alması mecburi -

İzmir - Armutlu Belediyesinden: di~. _İstekliler teklif mektuplarım 
Eksilme ile alınacak bir Moto • ihale günü olan 13 • haziran • 939 salı 

pom ve tcferrüatı. Bedeli muhamme- günü saat 14 c kadar eksiltme komis -
ni. 1950 liradır. Teminat %7,5 hesabi- yonuna makbuz mukabilinde teslime
le 146 lira 25 kuruştur. Fenni ve hu • dcceklcrdir. Postada vuku bulacak ge-
susi şartnamesi Armutlu Belediyesin- cikmcler kabul edilmez. 12000 
den meccanen tedarik edilebilir. Ek
siltme müddeti 8 haziran 939 perşem
be günü saat 16 ya kadar 21 gündür. 
İhale günü bedel haddi layik görül 
mcz veya talibi çıkmazsa artırma on 
gün müddetle temdit edilir. Ek iltme 
ye i tirak etmek isteyenlerin artırma 
ve eksiltme kanunun hükümleri daire 

Ekmek al.nacak 
fstanbul C. Müddeiumumiliğin • 

den: 
İstanbul ceza ve tevkif evleri ihti 

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

220000 iki yüz yirmi bin kilo ikinci 
nevi ekmek kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konmuştur. Muhammen be
deli 19800 lira olup muvakkat temina
tı 1485 liradır. İstekliler şartnameyi 
tatil günlerinden maada her gün me
sai saati hitamına kadar Sirkeci'de 
Aşir efendi sokağında 13 numarada 
adliye levazım dairesinde görebilirler. 

sinde vesaiki laziı erini ibraz etme
leri lazımdır. İhal eri Armutlu be • 
Jediye dairesidir. aha fazla maICı -
mat almak isteyen c in Armutlu bele
diyesine müracaat ı ilan olunur. 

11955 

Su yolu yaphnlacak 
Erzurum imar Birliği Baıkanh· Eksiltme 12. 6. 939 pazartesi saat 14 

ğmdan : tc yeni postane arkasında 13 numara-
Erzuruın Ilıca nahiye merkezine da adliye levazım dairesinde yapıla

dört kilometre me fcsindeki Agvi caktır. Eksiltmeye girecekler zarfla
ran köyünden on ltim kutru dahili rını eksiltme saatinden bir saat eve· 
çelik borular için c getirilecek içme tine kadar İstanbul adliye levazım da
su yolunun inşaat n 7870 liralığı ke iresinde toplanacak satın alma komis· 
şif mucibi kapalı zarf usuliyle eksilt - yonu reisliğine numaralı makl:-uz mu
meye konulmuştur Eksiltme 7 hazi • kabilinde bizzat vermeleri ve yahut 
ran 939 ~arşamba nü saat 15 de Er- dış zarfı mühür mumu ile kapatılmış 
zurum belediye t kanlık odasında ve ismiyle açık adresi ve hangi işe ait 
teşekkül eden ima birliği komisyo • olduğu yazılması suretiyle aynı saate 
nunda yapılacaktır İstekliler teklif kadar iadeli taahhütlü olmak üzere 
mektuplarını ve T caret vesika ve 590 mektupların gönderilmesi postagecik 
lira 25 kuruşluk uvakkat teminat mesindcn dolayı mesuliyct kabul edil. 
mektup veya makl'. runu ve bu işe aitJ miyeccği ve ilan masrafının müteah
nafıa vekaletin9en 939 takvim yılı • hide ait bulunduğu ilan olunur 11984 

.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - -
~Askerı Okullara talebe~ 
== == 
~ almıyor ~ 
- -= l - 939 - 9 ders yılı için Kuleli, Maltepe, Bursa Askeri Lise- := = !erile K~nya \ Erzincan Askeri orta okullarının bütün sınıflarına, := 
:= Kırıkkale San Lisesinin 1. sınıfı ile Kayseri Zencidcrc Gedikli := 
E: Erbaş Hazırla Orta okulunun 1. sınıfına talebe alınacaktır. =: = 2 - Kabul rtları Askerlik şubelerile birinci maddede yazılı o- := = kullarda mevt tur. Ne suretle müracaat edileceğini anlamak üze- := 
:= re isteklilerin Askerlik şubelerine baş vurmaları lazımdır. := 
~ 3 - İstek! r aşağıda yazılı hususları da göz önünde bulundur- § 

malıdırlar. = -------------
----
-----------------------------------------
----------

a) Askeri ullara girmek istiyenlerin müracaatları 1 Haziran- = 
dan 10 Ağust kadar kabul edilir. -

Askeri lis rin yalnız III. sınıfları için seçme sınavı 15 Ağus-:= 
tosta başlar 2 Ağustosa kadar devam eder. § 

Liselerin ğcr sınıflariyle Orta okulların bütün sınıfları ve =: 
San'at Lisesı I sınıfı için seçme sınavı 1 Eylülden 10 eylüle kadar =: 
devam eder. nav neticeleri bu tarihten bir iki gün sonra ilan ve := 
kabul edilmi !anlara tebliğat yapılır. = 

b) Kaysc Zencidcredc bulunan Gedikli Erbaş hazırlama orta = 
okuluna alın k okurların seçme sınavları 1 Eylülde başlıyacaktır. = 

c) İstekli in kaydükabul kağıtlarını mümkün mertebe kısa za· =: 
manda tarnaı mıya çalışmaları ve tamamlanan kağıtlarının As- = 
kertik şubesi en girmek istedikleri okula vaktiyle gönderme işini := 
takip ctmelc ve okuldan çağrılmadıkça hiç bir isteklinin okulun := 
bulunduğu n halle gitmemesi lazımdır. · = 

Şarki An olu ve Orta Anadolu halkı Erzincan Askeri Orta O-= 
kuluna Garb nadolu ve Trakya halkının da Konya Orta Okuluna = 
alınmaları c~ olduğundan bu suretle mür:lcaat edilmesi lazımdır. = 

d) İstekl n Askeri okula girinciye kadar yol, iaşe ve okulun := 
bulunduğu ş rdeki otel sair her türlü masrafları kendisine aittir. := 
Okumn veli ı tarafından bu masrafların temin edildiği Askerlik § 
şubelerince ta kik olu • ..ıcaktır. = 

4 - İste H okula kabul edilmediği takdirde hiç bir hak iddia =: 
edemez. _ 

Okullar yatılı ve parasızdır. Talebenin iaşesindcn başka giydi -
rilmesi, teçhizatı okula aid olduğu gibi ayrıca her ay bir mikdar _ 

maaş da verılir. ,.. -
s - Askeri liseleri muvaffakiyctle bitirenlerden arzu edenler := 

musabaka sınavına girerek kazandıkları takdirde Askeri Yüksek := 
mühendis ve mühendis yctiştirilmelt Uzcre Avrupa'ya tahsile gön- =: 

:: 

ULUS 

Arazi sahiplerinin nazarı dikkatine 
Ankara Valiliğinden : 

2901 sayılı kanun mucibince icra kılınan tahrirde komisyonlarınca namlarına tesbit edilen aşağıdaki listede evsafı yazılı arazilere ait ihbarname
nin mükelleflerine tebliğata imkan hasıl olmadığından kanunu mezkurun suveri tatbikiyesine dair olan 2 ci tahrir talimatnamesinin 5, 6 cı maddeleri 
hükmüne tevfikan işbu ilan tarihi alakadaranca ittila addiyle bir ay içinde pulsuz bir arzuhalle itiraz etmeleri ve bu müddetin mürurunda itiraz et
miyenlerin arazi kıymetlerinin kespikatiyet edeceği malUm olmak üzere illin olunur. (2070) 

H. i. Yenişehir şubesinin ilônen tebligat yapılacak ihbarnameler 
İhbarname 

C. Y. Köy adı 
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70 
70 

70 

70 

70 
70 

43 
43 

43 
11 

11 
11 
11 
9 

11 
12 
10 
10 
10 
81 

81 
72 
72 
77 

77 
80 

181 
181 
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151 
151 
151 
151 
151 
151 
152 
152 
152 
177 
177 
180 
103 
270 
221 
232 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 

77 
76 
76 
76 
76 
76 
77 
77 
77 
74 
81 
81 
73 
74 
73 

74 
81 
74 
73 

72 

81 

81 
81 
81 

26 
27 
20 

16 

18 

19 
21 

37 
60 

48 
71 
58 
86 
15 

1 
91 

5 
46 
75 
67 
37 

41 
91 
92 
31 

76 
95 
7 
5 

74-77 
2 
6 
9 

23 
67 
80 
93 

3 
5 

15 
31 
32 
33 
75 
23 
25 
31 

114 
104/105 

106 
107 
109 
121 
112 
113 

30 
82 
73 
76 
87 
92 
57 
58 
61 
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55 
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73 
30 
75 
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26 
32 
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44 
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202 
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44 
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88 

261 
292 
305 

59 
417 
398 
438 
217 
297 
445 
294 
259 
292 
282 
300 
221 
146 

4 
8 

128 
387 
420 
213 
217 
223 
383 
853 
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118 
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" " 
" " 
" " ,, ,, 
,, ,, 
,, " 
" :n 
.. bağ 
,, tarla 

" " sulu ,, 
,. bağ 

Tarla 
otlak 

kıraç bağ 

H. Ar. M2. 

50 
3 50 
1 20 

50 
8 00 
1 50 

50 
1 50 

60 
3 00 

50 
1 20 
1 50 
5 00 
2 00 
5 00 

40 
40 

1 50 
60 
80 
50 
80 

3 00 
1 20 

80 
80 

1 20 
50 

l 00 
20 

2 00 
50 
4 

1 60 
5 00 

30 
30 
80 
30 
40 

2 50 
10 
50 
50 

1 20 
50 
80 

1 00 
50 

1 20 
1 50 
1 30 
1 00 
1 00 

80 

1 80 
1 20 

60 
10 
70 
5 
ıo 

10 
1 00 

20 
20 

2 00 
30 
40 
10 
10 
40 

00 70 00 
00 40 00 
00 40 00 
00 70 00 
00 60 00 
00 60 00 

1 00 00 
00 50 00 
00 40 00 
00 50 00 
00 50 00 
00 40 00 
00 30 00 
00 80 00 
1 00 00 
2 90 00 
1 30 00 

00 10 00 
3 50 00 

00 20 00 
00 40 00 
00 40 00 
00 80 00 
8 00 00 
2 00 00 
3 00 00 
7 50 00 
3 00 00 
l 50 00 
2 00 00 
3 00 00 
1 00 00 
6 00 00 

00 10 00 
00 50 00 

1 00 00 
1 00 00 
4 00 00 

00 12 00 
00 40 00 
2 50 00 
2 00 00 

00 3 00 

Kıymet Hisse 

500 
3500 
2400) 
560) 

8000) 
3000) 
1000) 
3000) 
1000) 
3000) 
1000 
2400 
1500 
500) 
400) 

1000) 
160) 
80) 

300) 
240 
400 
250 
500 
300 
600 
500 
400 
480 
350 
400 

15) 
60) 
65) 
20) 
60) 

110 
45 
40 

700) 
300) 
400) 
125) 
50 
50 
50 

504 
300 
400 
650 
250 

520 
500 
500 
160 

81 
54 

252 
30 
30 
60 
60 
10 
80 

100 
20 

140 
30 
40 
10) 
75) 
30) 

210 
400 
400 
700 
300 
600 
800 
500 
20 
60 

200 
150 
60 

600 
60 
50 
30 
30 

220 
125 
500 
500 
850 

60 
30 
75 

280 
100 
40) 
60) 
55) 
20) 
95) 
10) 
15) 

160) 
15) 
35) 
20) 

150 
80 
38) 
2) 

1/3 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
1.2 
00 
00 
00 
00 1.2 
00 
00) 
00) 
00) 
00) 
00) 
00) 
00 
00 

1.2) 
1.3) 

00 ) 
()() ) 
00 ) 
00 ) 

1.3 

Sahibinin İsmi 

İrfan 
Satılmış Mert 

Nafi 

Ahmet ve kardeşleri 

Halim vereselcrl 

Mustafa 
Zeki 
Zeki 

Mehmet Palas 

Emire tatlı 
Azize ve ortakları 
Aşçı Mustafa 
Sait ve ortağı 
Hamal kör Hüseyin ve 
Tevfik oğlu Mehmet 
İsmail oğlu Hamdi mavi ağa 
Canbaz Derviş veresesi 
Reşat ve Emine Koç O. 
Hacı Emin veresesi Bilal 
Salih karısı Hediye, kızlan 

Osman karısı Hacer 

Esmahan kızı Kezban 
Rıza aba Cevriye torunu 
Halide Dökmeci 

Armudun Ali 

Armudun Ali 
Anakadın kiran 
Hidayet er yiğit 
Hüseyin •• •• 

Ali Halil Ülviye 
Mustafa O. Mehmet Özkan 
Abdullah kızı Şerife 
Mehmet ,. Azize Can 
Mustafa Mehmet Özkan 
Öm,.r "''"' "F::atma Yavu3i 

,. " • n 
Mustafa oğlu Mehmet Özkan 
Hüseyin Kezban Çağlar 
Hüseyin ve Mustafa Çağlar 
Ömer kızı Fitnat Yavuz 
Niyazi Yılmaz 
Taşhan 

Faik O. Feridun 
Mehmet Özel 
Kadir Gündüz 
Mustafa Tural 
İsmail Güneş 
Arif eşi Kezban 

,, ,, " 
Hakkı eşi Nazile 
Hasan O. Satılmış 
Sadri 
Abdullah eşi Satı 
fflydar O. Mehmet 

Ali O. Ali 

Saldır O. İbiş 
Ahmet Uruş 
Naim Güdüllü 
Mehmet Kuraz 

Ahmet Alıncı 
Abdullah Öyücü 
Mustafa 

Hafız 

Hüseyin eşi Şerife 
Mehmet Ayrancı 

Kala Hazanın Satılmış 
Canbaz Ali karısı Sıdıka 
İbrahim Saldamlı Salih İzkor · 
Mehmet Dürüsal 

Ahmet Tan 

Halil Beyaz ve ak 
Tenekeci Halil Koçaş 
Salih koç Sabri Ulu 

Osman Salih Ulu, İbrahim Solda 

Bekir, Emine, Çetin, Kaya, Satı, 
Cihan 

Hacı Ali karısı Ümmü 

Canbaz Ali karısı Sıdıka 
Ahmet oğlu Ahmet 

Bekir oğlu Mehmet ve varisi En 
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Arazi sahiplerinin nazarı dikkatine 
.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. -

Gise saatleri 
----- ----

İhbarname 
C. Y. 

67 92) 
93) 
94) 

61 2 
61 3 

?O 42 
68 19/ 20 
68 29/ 30 
68 39 
61 1 
61 14 
61 22 
67 100 
70 30 

?O 29 
70 22 
70 23 
70 24 
70 25 
6 76 

Tahrir N. 

Köy adı 

Bayındır 

.. .. 

.. .. .. .. 
" 
" 
" 
" .. 
.. 
" .. .. .. 

Üregil 

Mevkii 

14 S. oğlu deresi 

23 
g 

36 
1 

99 
24/68 

Dikmen 
Çankaya 

.. 
Kavaklıdere 

Yenişehir 

Kanlı göl 

Tahrir 

32 

2 
( 3 
( 6 
803 

74 
89 
90 

1 
? 

11 
62 

214 
21? 
213 
207 
211 
215 
216 
114 

Cinsi 

Bağ 

Bağ 

Bağ 

Bağ 

Bağ 

Arsa 
Arsa 

Mevkii 

Acı pınar 

Pınar 

.. .. 
Kibirci 
Acı pınar 

,, " 
,, ,, 

,, " 
JJ " 

" " 
" ,, 

Sıtma büyü 

" " 
,, " 
,, ., 

,, " 
,, ,, 
,, ,, 

Üreğil harmanı 

Mesahası 

H. AR ME 

80 

1 00 
40 

Kıymeti 

L. K. 

160 00 

1000 00 
900 00 

80 3200 00 
20 6000 00 

5 4000 00 
70 17 64 

(Ba§ı 10 uncu sayfada) 
Cinsi H. Ar. M2. 

Tarla 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
.. 

Tarla 

Nisbeti 
% 10 

10 

.. .. 

.. .. 
5 

00 40 00 

2 50 00 
2 00 00 
2 50 00 

00 50 00 
1 00 00 
3 00 00 
2 00 00 
2 50 00 
2 00 00 
2 00 00 
1 20 00 
3 00 00 
1 30 00 
1 20 00 
1 50 00 

50 00 
3 50 00 
3 50 00 
2 50 00 

Hissesi 

Tamamı 

Yarı yarıya 

Tamamı 

Tamamı .. .. 
Yarı yarıya 

Kıymet Hisse 

80 

500 
400) 
500) 
250 
200 
600 
400 
500 
400 
400 
240 

3000 
1300 
1200 
1500 
500 

3500 
3500 
125 

1.3 

1.3 .. 

İhbarname N. 

6/ 85 

15/ 12/ 13 
4/ 84 ikinci 

6/34 
3/ 23 

10/ 59 
11 / 87 /88 

Sahibi İsmi 

(Ahmet Osman 
(ve Ahmet 

Ahmet Kütükçü 

Abdi O. Hilmi 

Yakup 
Mehmet ve Osman 
Sadettin, İbrahim, Memet 
Nafi 
Halim kütükçü veresesi 
Ali Emir 
Ahmet veresclcri 
İsmail Cürcivan 
Ahmet Mehmet 

Ahmet 
Mahir 
Hilmi 
Ahmet 
Necati 
Raşit ve Lutfullah 

İdarenin itirazının esbabı 

Kıymeti az olduğundan 
idarece itiraz edilmiş. 
Yoktur. 
İdare hey'etince 58 kararile 
600 lira kıymet 900 liraya 
çıkarılmıştır. 

İtiraz yoktur. 

" " ,, ,. 
,, ,, 

- -- -- _,, -- ---- Ankara Osmanlı Bankası Müdürlüğü ------
Bankamız gitelerinin 1 Haziran 939 tarihinden itibaren: ;: 

--- Sabahlan Saat 9,30 dan 12 ye ve = --- Öğleden aonra ,, 15 den 17 ye ve = --- Cumartesi günleri: 

-- Saat 9,30 dan 11,30 kadar ---- muameleye açık bulunacağını aayın mütterilerine bildirir. = = 19m := 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırr: 

Hava Kurumu 

Muhtelif ilaç ve saire alınacak 
Türkku~u Genel Direktörlüğün

den : 
1 1 Türkkuşu Sağlık büroıu için 

Mükellefin İsmi 

İsmail 

Rauf vereseleri Belkıs ve Melahat 
Mustafa 

Mitat alam 
Nurullah Haydar 
Nazım Arman 
Dr. Miralay Kazım ve Müzeyyen. 

(l 800) lira muhammen bedelli muh -
telif ilaç, (1750) L. muhammen bedel
li Liiburatuvar ve revir malzemesi • 
(1600) L. muhammen bedelli Pansı -
manhanc, Ameliyathane malzemesi ve 
Tesbit Aletleri, (2500) L. muhammen 

bedelli Rontgen cihazı ve Diyatermi 
makinesi ayrı ayrı açık eksiltme ile 
alınacaktır. 

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

3 - İsteyenlere §artname ve liste -
!eri Tk. Satınalam Amirliğinden pa -
rasız oJarak verilir. 

4 - İhaleler ayrı ayrı ve bir birini 
takiben yapılacağından isteklilerin 
yanlarında Ticaret vesikalariyle ta -
!ip olacakları malzeme, ilaç ve 
cihazın muhammen bedeli üzerinden 
yüzde 7,5 nisbetinde muvakkat temi -

1 
natını beraber getirmeleri ilan olu -
nur. 1896 

Arazi sahiplerinin nazarı dikkatine 
'.Ankara Valiliğinden : 
2901 sayılı kanun mucibince icra kılınan tahrirde komisyonlarınca nam !arına tesbit edilen a§ağıdaki liıtede evsafı yazılı arazilere ait ihbarname

nin mükelleflerine tcbliğata imkSn hasıl olmadığından kanunu mezkiirun suveri tatbikiyesine dair olan 2 ci tahrir talimatnamesinin S,6 cı maddele· 
ri hükmüne tevfikan işbu ilan tarihi aliikadaranca ittila addiyle bir ay için de pulsuz br arzuhalle itiraz etmeleri ve bu müddetin mürurunda itiraz et
nıiyenlerin arazi kıymetlerinin keıpikat'iyet edeceği malfim olmak üzere ilin olunur. 

Köyü 

SoJfasol 
,, ,, 
.. .. 
.. .. 
., " 
,, ,. 

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

.... .... 
" .. 

Cinsi 

Kıraç bahçe 
Tarla 
Harap bağ 
Kıraç bağ 

,, ,, 
Tarla 

.. 

.. .. 
Bağ 

Yebinlik 
Kıraç tarla 
Sulu tarla 
Kıraç bağ 

,, bağ 

" ,, 
,, .. Bağ 

Ankara Valiliği 

Kum ışı 
Ankara Valiliğinden : 

. 1 - Ankara - Kırşehir yolunun 17 
-1- 000 - 30 + 000 kilometreleri ara
~ında ihzar edilecek (1300) M 3 kum 
•şi 12. 6. 939 pazartesi günü saat ıs de 
~lllyet binası dahilinde encümeni da-
1'."lde ihaleıi yapılmak üzere açık ek
•ıltıneğe konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (3900) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (292) lira 

so kuruştur. 
k ~ - İsteklilerin ticaret odası vesi-
~•ı, teminat mektup veya makbuzla

rıyJe birlikte yukarıda sözü geçen 
~Un ve saatte encümeni daimi reisli
&ıne rnilra,cat etmeleri. 
h 5 - Bu işe ait keşif ve tartname 
b~ı' gUn nafıa müdürlüğünde görüle-

ı eteği. (1969) 11941 

Kum ışı 

1
Al\kara Valiliğinden : 

27 - Ankara • Çankırı yolunun 

1 . i- 000 - 35 + 000 inci kilometre
kerı a_rasında ihzar edilecek 800 M 3 

1 ~rn ış;_ 12. 6. 939 pazartesi günü saat 
de vıJayct binası dahilindeki encü

meni daimi reisliğinde ihalesi yapıl
~ak Üzere açık eksiltmeğe konulmuş
"'. 
~ - Koıif lı•deli (l 600) liradır. 

- Muvakkat teminatı 120 liradır. 

k 
4 

- İstclclilcrin tic.:ıret odası vesi· 
ası tem· 

1 . • ınat mektubu veya mAkbuz-
arıyJe Yukarıda adı geçen gün ve sa-

atte dairut .. .. 1 
enc-.ımcne muracaat arı. 

5 - 's'•kl"J . b . . k "f .. · ı crın u lf~ aıt ttı ve 
!~tnamesir.i htr gün nafıa müdürlü
& nde görebilecekleri. 

(1970) 11942 

Kum ışı 
Ankara Valilig-inden · 
1 • 

- Ankara - İıtanbul yolunun 
- ?5 +oo kilometreleri ara -

H. i. Merkez şubesi 
Mevkii Ha Ar Me Kıymeti L. No: Cilt Varak Sahibinin ismi 

Pamuklu 
Büyük 
Pamuklu 
Servik yamacı 

1 50 

4 .. .. 
Beşikkaya , 3 
Aktaş 8 

80 
10 

60 

~-------8-~---~. 
Ballık 3 
Karapınar 

Ser pik 
Karacakaya 

,, " 
Hicüp 
Pamuklu 
Höyük 

.. 
Servik 

1 

80 
20 

40 
10 
10 

4 

1 50 
20 

ıında ihzar edilecek (2500) M3 kum 
12. 6. 939 pazartesi günü saat 15 te vi
layet binasında Encümeni daimide i
halesi yapılmak üzere açık eksiltme -
ye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (3750) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (281} lira 

(25) kuruştur. 
4 - İsteklilerin Ticaret odası vesi • 

kası, teminat mektup veya makbuzla
riyle; birlikte yukarıda sözü geçen 
gün ve saatte encümeni daimi reisli · 
ğine müracaatları. 

5 - Bu işe ait keşif ve şartnamesi -
ni her gün nafıa müdürlüğünde göre-
bilecekleri. (1971) 11943 

D. Demiryollara 

Otomobil kiralanacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komia

yonundan : 
Senelik icar bedeli 2160 lira tahmin 

edilen kapalı bir binek otomobili 8. 6. 
1939 perşembe günü saat 15 te Ankara 
da idare binasında açık eksiltme yo
lu ile kiralanacaktır. 

Bu eksiltmeye girmek isteyenlerin 
162 liralık muvakkat teminat ile ka · 
nunun tayin ettiği veıikları ve oto -
mobil sahibi olup Ankarada icrayı san 
ate mezun bulunduklarına dair almış 
oldukları vesaiki komisyon reisliğine 
vermeleri iiizımdır. 

Bu işe ait şartname parasız olarak 
Ankara'da malzeme dairesinden alı ~ 
nabilir. 18889) 11916 

Muntazam yolcu 
trenleri 

D. D. Yolları ikinci Iıletme Mü
dürlüğünden : 

26. 5. 939 tarihinden itibaren Anka
radan Haydarpaf'lya ve 27. 5. 939 tari
hinden itibaren Haydarpaşa'dan An -

1200 
480 
30 

800 
240 
450 

1600 
1600 

180 

30 
120 
300 
60 
70 
70 

240 

300 

120 

695 
585 
819 

1040 
1024 
930 

1046 
1049 

118 
25 

608 
42 
44 

485 
931 
683 

1052 

1008 

100 
100 
98 

101 
101 
101 
101 
101 
98 
16 
96 
95 
15 

100 
100 
100 

100 

96 

93 
67 
70 
58 
54 
34 
62 
62 

5 
55 
99 
?6 
44 
51 
51 
51 

51 

98 

kara'ya itan ahire kadar 3005 ve 3006 
No. tahtında munzam yolcu trenleri 
her gün işliyecektir. 

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

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

11951 

istasyon binası yaptırılacak 
O. D. Yolları Satın Alma Komis· 

yonundan : 

Samsun istasyonunda yapılacak is· 
tasyon binası inşaatı, fiyatlarında ta· 
dilat yapılarak yeniden kapalı zarf 
usulü ile ve vahidi fiyat üzerinden 
eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu inşaatın keşif bedeli 93.500 
liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname 
ve sair evrakı devlet demiryollarının 
Ankara - Sirkeci - Samsun veznele -
rinden 468 kuruş mukabilinde alabi -
lirler. Bu işe ait evrakı eskiden alan
lar yol dairesine müracaatla vahit fi -
yatlarını de~iştirebilirler. 

3 - Eksiltme 14. 6. 939 tarihinde 
çarşamba günü saat 15 de Ankara dev 
!et demiryolları yol dairesinde topla
nacak merkez 1 inci komiıyonunca 

yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için iı 
tek!ilerin teklif mektuplariyle birlik
te aşağıda yazılı teminat ve vesaiki 
ayni gün saat 14 e kadar komisyon re· 
isliğine tevdi etmeleri lazımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkamına uy
gun olarak 5925 liralık muvakkat te
minatı. 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesika
lar. 

Hatice Ülker. 
Ecmal Göncü. 
Ahmet Fırat 
Naıide kızı Satı. 
Arap Sadık. 
Ali gön 
Hüıamettin Numan. 

M. Ali Kurt. 
Hacı Hamza. 
Ahmet Mustafa 
Hüseyin veresesi Ali ve saire. 
Kasap Bekir. 
Hava Çana 

,, ,, 
,, ,, 
" ,, 

Ahmet Mustafa. 
12036 

Ankara -tankın gezinti lirenleri 
D. D. Yolları 2. ci lıletme Mü

dürlüğünden : 
4. 6. 939 tarihine tesadüf eden pa

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

Ankaradan hareket saat ?.25 Çankı· 
rı'ya muvasalat saat 12.05 dir. 

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

!erini almış olmaları lazımdır. 
Pazar sabahı bilet satılmıyacağı sa· 

yın halka ilan olunur. (1999) 11986 

Tahmil ve tahliye münakasası 
D. D. Yolları 2. ci lıletme Arttır-

ma ve Ekailtme Komisyonundan : 
Ankara deposunun 1939 mail yılı i- J 

çinde gelecek takriben 40.000 ton ma
den kömürünün vagonlardan stok yer 
!erine boşaltılması ve stok yerlerin -
den makinelere yükletilmeıi ve depo 
ile civarının temizlenmesi işi, talip 
zuhur etmediğinden 13. 6. 1939 tarihi
ne rastlıyan salı günü saat 16. da An
kara'da ikinci işletme binasında top -
!anacak komisyonda ihalesi yapılmak 
üzere kapalı zarf uıuliyle tekrar ek -
ailtmeye konmuştur. 

Muhammen bedeli 11200 liradır. Bu 
işe girmek isteyenlerin 840 liralık 
muvakkat teminat makbuz veya ban -
ka mektuplarını, kanunun tayin ettiği 
vesika ve beyannameleriyle birlikte 
tekliflerini kanunun tarifatı dalresin· 
de aynı gün saat 15. e kadar komis -
yon reiılij,!ine vermeleri llzımdır. 
Şartname ve mukavele projeleri i -

kinci işletme kaleminde parasız dağı-
tılmaktadır. (2000) 11987 

c) Muhabere ve münakale vekale
tinden alınmış ehliyet vesikası (ehli
yet vesika11 için ihale gününden en az 
sekiz gün eve! bir istida ile muhabere _::!11111111111111111111111111111111111111!::, 
ve münaka3lc vekaletine müracaat e· : 
dilmesi ve ehliyet vesikası verilmesi- : Anaların günahı : 
ne esas olacak belge ve bonservislerin = : 
lıtldaya eklenmeıi !Azımdır.) : -

(1898) 11954 ., il 11111111111111111111111111111111111 il" 

Orta okulu bitiren 
gençlerden Gedikli 
Tayyareci alınacak 
Türkkuşu Genel Direktörlüğünden : 

1 - Genelkurmay Başkanlığının tensipleriyle Türkkuıu 
Genel Direktörlüğünün emri altında bu yıl çalışmakta olan 
(Hava Gedikli Hazırlama yuvaaı) na Orta Okul mezunları 
alınacaktır. 

2 - Hava Gedikli Hazırlama Yuvaıına ııirmek iatiyen
lerde aranacak belli başlı 9artlar aıağıda göıterilmittir. 

A - Türk olmak, anası ve babası türk ve türk soyundan 
olmak. 

B - Bekar olmak ve yaşı en az 16 en çok 18 olmak. 
C - Sağlık durumu uçuculuğa elveritli olmak. 
P - İyi hal sahibi bulunmak. 
E - Ana ve babasının yoksa velisinin rızasını tesbit eden 

vazıh adreıli veaika göstermek. 
F - Hava Gedikli Hazırlama Yuvaıınr ve Hava Okulla· 

rmı bitirdikten sonra Hava Birliklerinde 12 yıl Ha -
va Gedikli Erbaş olarak vazife görmeği teahhüt et
mek (Bu teahhüt Gedikli Hazırlama Yuvasına gel
dikten ve Hava Sağlık Hey'etince yapılacak kat'i mu
ayene iyi netice verdikten sonra masrafı Türkkuşun
ca ödenmek suretiyle yapılacaktır.) 

3 - Gedikli olmadan evvel ve olduktan sonra alınacak 
aylık ve tayyareci zamlarının miktarlariyle diğer esaı ve 
şartlar hakkında daha fazla malumat almak iatiyenler Or
ta Okul, Liae ve Kültür Direktörlüklerine, Askerlik Şube
leri Başkanlıklarrna, Türk Hava Kurumu ile Türkkuıu §U· 

belerine gönderilen matbu broıürleri görebilirler. 
4 - Kayıt muamelesine 30 Haziranda son verilecektir. 

Lazım gelen şartları haiz olduğu görülen gençler Temmuz 
ayı içinde Ankarada Türkkuıuna sevkedileceklerdir. 

5 - Hava Gedikli Hazırlama Yuvasına girmek istiyen 
Orta Okul mezunları kaydedilmek üzere Türk Hava Ku -
rumu tubelerine, Ankarada Türkkuşu genel direktörlüğü-
ne müracaat edilmeliqir. 1977 

Deniz Levazım 

Muhtelif cins halat alınacak 
M. M. V. Deniz Merkez Levazım 

Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Tahmin edilen kıymeti 36681.60 

lira olan 24 kalem muhtelif cins hala
tın kapalı zarfla münakısası 12. 6. 939 
tarihine rastlıyan pazarteıi günü saat 
14 te vek~let binasında müteşekkil 
komisyonumuzda icra edilecektir. 

2 - 183 kuruş bedel ile şartiamesl
ni almak istiyenlerin her gün komis
yona müracaatları. 

3 - Münakasaya girmek iıteyenle
rin 2751.12 liralık ilk teminat ve ka
nuni belgelerini havi kapalı zarfları -
nı belli günde münakasa saatinden 
en geç bir saat eveline kadar makbuz 
mukabilinde komisyon başkanlığına 

vermeleri (postada olacak gecikmeler 

lira olan iki cins üstüpünün kapalı 
zarfla münakasası 12. 6. 939 tarihine 
raetlıyan pazarteıi günü saat 11 de ve 
kalet binasında müteşekkil komisyo -
numuzda icra edilecektir. 

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

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

Polis stajiyerliği 
müsabakası 

Ankara. Emniyet Müdürlüğün
den ı 

Polis stajyerliğine isteklilerin Ha 

zlran'ın 8. inci perşembe günü saat 14 

de kadar müsabaka imtihanları yapı • 

M. M. V. Deniz Merkez Levazım l lacaktır. Taliplerin; müdüriy~t daire-
Satın Alma Komiıyonunda.n : sinde gününde bulunmaları (2072) 

1 - Tahmin edilen kıymeti 16430 1Ç041 

kabul edilmez) (1955) 11975 

Üstüpü ahnacak 
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Cümhuriyet Merkez Bankasının 27 Mayıs 1939 vaziyeti 
SÜMER BANK AKTiF· 

Kasa: 

Altın : Safi kilocram ~7.164,264 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler : 
Türk Lirası 

Hariçteki Muhabirler : 
Altm: Safi kilogram 9.058.321 
Aluna tahvili kabil serbest dövizler 
Diğer dövizler ve borçlu klirinıı -
bakiyeleri 

Hnine Tahvilleri : 
Deruhte edi evrak nakdiye karşılığı 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfikan 
bazine tarafından vaki tediyat 

Senedat Cüzdanı : 
Ticari senetler 

Esham ve T ahvi1at Cüzdanı : 
(Deruhte edilen evrakı uakdiyenin 

A - (karşılığı Esham ve Tahvilat (İti
(barl kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvilat 

A anslar: 
Hazineye kısa vadeli avans 
Altın ve Döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

Hissedarlar : ................................. . 
tvluhtclif : ..................................... . 

LİRA 

24.142.910,17 
16.284.220,-

1.436.912.75 

761.254,98 

12.741.252,48 
950.07 

11.199.219~8 

158.748.563,-

17.051.459,-

114.806,784.S9 

43.197.683,47 
7..897.104,-

8.574.000,-
33.483,l l 

7.808.794,15 

Yekun: 

LİRA 

41.864.102,92 

761.25"4,98 

23.941.422,33 

141.697.104,-

114.806,784,59 

51.094.787,47 

16.416.277,26 

4.500.000,-
14.401.924,45 

409.483.658,-

PASiF: 
Sermaye : ..................................... . 

İhtiyat Akçesi 1 

Adi ve fevk.alide 
Hususi 

;r edavüldeki Banknotlar : 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfikan 
hazine tarafından vaki tediyat 

Deruhte edi. evrakı nakdiye bakiyesi 
Karşılığı tamamen altm olarak ilaveten 
tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili ilaveten tedavüle 
vazedilen 

Türk Lirası Mevduatı : ................... . 

Növiz T aahhüdatı : 
Altma tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı klirinc baki· 
yel eri 

Muhtelif : ...................................... . 

LİRA 

4.217.134,25 
6.000.000,-

158. 748.563,-

17.051.459,-

141.697 .104,-

19.000.000.-

69.000.000,-

4.608,96 

29. 762.823,24 

Yekun: 

LİRA 

15.000.000,-

10.217.134,25 

229.697.104,-

22.537 .890,44 

29.767.412,20 

102.264.097,11 

409.483.658,-

Ankara Yerli mallar pazarında açılan 

KÖYLÜ DAİRESİNDE 
Köylü giyim enası aıağıdaki fiatlarla 

perakende olarak sahlmaktadır 

Kayseri Dirilinden Mamul mintan Tanesi 
Kayseri ve Nazilli kaput bezinden iç donu ,, 

,, ,, ,, ,, gömleği ,, 
Tire çorap Çift 

58 kurut 
45 ,, 
45 ,1 

11 " 
F eshane Mamulatı halis yünden 

kasket 
Beykoz Mamulatı çivili kundura 

,, ,, ,, F ot in 

Tanesi 30 ve 35 ,, 
Çifti 190 " 
,, 290 " 

İnıaat ve tesisat münakasası 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Ankara mezbahasında yapılacak 250 bin 199 lira 15 kurut 
kıymet muhammeneli Firigorifik ve kan kurutma inşaat ve tesisatı 
kapalı zarf usuliyle 60 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

1 Temmuz 1938 tarihinden it ibaren : Iskonto haddi o/o4 Altın üzerine avans %3 2 - İhalesi 18 temmuz 1939 sah günü saat 11 de Belediye en· 
cümeninde yapılacaktır. 

Memur alınacak 
Türkiye Demir ve Çelik fabrikaları müessesi 

Müdürlüğünden : 

Karabük Dem r ve Çelik Fabrikalarında istihdam edil -
mek üzere Türkçeden İngilizceye ve İngilizceden Türkçe -
ye tercüme yapab lecek kudrette imtihanla memur alına -
caktır. 

Seçme imtihan; 12. Haziran. 939 pazartesi günü saat 1 O 
da Ankara'da Siımer Bank Umumi Müdürlüğünde ve Is· 
tanbul'da Sümer Bank İstanbul Şubesinde yapılacaktır. 

imtihana gireb1lmek için isteklilerin birer dilekçe ile Sü· 
mer Bank Umumi Müdürlüğüne veya İstanbul Şubesi Mü
dürlüğüne müraca tla alacakları matbu İt Talepnamesini 
kendi el yazılariyl cevaplandırmaları ve icap eden vesai -
kin asıl veya muıaddak suretlerini de ekliyerek 10.6.939 
tarihine kadar Umumi Müdürlük veya lstanbul Şubesi Mü
dürlüğüne tevdi tmeleri lazımdır. 

Lise veya muadili mektep mezunlariyle Askerlik ödevi
ni ikmal edenler, büro işlerine vakıf bulunanlar ve dakti
lo bilenler tercih edilecektir. 

Verilecek ücret 1mtiban neticesinde alınacak neticeye 
göre tayin edilecektir. 1909 

.:!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ - -- -- -
~ 25 m eur alınacak ~ - -- -- -- -5 Sümerbank Umum Müdürlüğünden : § - -- -5: Karabük demir v çilik fabrikalarımızda istihdam edilmek Uze- =: 
5: re müsabaka imtihar. ıle 25 memur alınacaktır. =: 
5: İmtihanda muvaf a olanlara 80 lira maaş ve ayrıca 10 lira mes- =: - -E: ken zammı verilecekt := =: İmtihana kabul p tarı aşağıda yazılıdır: := 
E: 1 - Türk olmak := 
E: 2 - Liseden veya Ankara, İzmir ve İstanbul Ticaret liselerinden := = veya lise muadili olan ecnebi mekteplerden mezun bulunmak. = - -- -= 3 - Sıhhati tam lmak = =: 4 - Yaşı 30 dan karı olmamak. := =: Talip olanların" nı ayet 6. 6. 939 tarihine kadar nüfus tezkeresi, := 
=: mektep şehadetnam ı ve hizmet vesikasiyle birlikte Ankara Sü- := 
:= mer Bank Umumi M dürlüğü personel şubesine ve lstanbulda Sü- := 
§§ mer Bank İstanbul t besi müdürlüğüne müracaatleri. § = İmtihan 10.6.939 tarihinde saat 10 da Ankara ve lstanbulda ya- =: -= pılacaktır. (2025) 12034 =: 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - -- -
§ Lise me unu gençler aranıyor § - -
~ Türkkuşu Genel Direktörlüğünden : ~ - -=: Türkkuşu teık"latında, motörlü ve motörs~z tayy~re~e.r §§ 
:= üzerinde öğretmen olarak çalıımak maksadıyle yetııtırı- =: 
:= lecek lise mezunu gençlere ihtiyaç vardır. := 
= Aranılan belli başlı ıartlar f unlar dır: =: 
=: 1 - Türk soyundan olmak, =: := 2 - İyi hal ve ,öhret sahibi bulunmak, -

3 - Sağlık durumu tayyareciliğe elveritli olmak, = 
=: 5 - Lise mezunu olmak. = 
5: 4 - Boyu 18 yatında olanların 1.60 dan, 20 yatında o- § 
=: tanların da 1 .63 den aıağı olmamak, =: 
:E En az 18 en çok 20 yqında olmak. -= isteklilerin 15 haziran 1939 tarihine kadar müracaat =: 
=: etmeleri lazımdır. Bu tarihten sonra sıhhi muayeneler ya- =: 
:E pılarak lnönü kampına sevkolunacaklar ve orada muvaf · := 
:= f akivet gösterenler kabul edilecektir. =: 
E: Daha fazla malumat almak istiyenlerin Türkkutu şube. =: = terine müracaat etmeleri ilan olunur. 1437 := -- ----.a.ıı.a&&&&.11...a&U&LU.LLIJLl.Ll.U.llllll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l il l l l l l l l l l l l l l l l l l l il IF 

.JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. -
~YAZI MAKİNELERİNİZİ~ - -: Daktilo kursu tamir bürosuna : 
: yaptırınız. Memurlar Koopera - : 
= tifi ustünde Tel: 3714 1972 = - -.,,,,,, ••••••••••••••• 111111111111111111,. 

Zayi - Ankara belediyesinden al -
dığım 542/ 134 numaralı şoför ehliyet
narnemi kaybettim. Yenisini alacağım 
dan eskisinin hükmü olmadığı ilan 
olunur. 
1971 M. Celal Özdemir 

GLİSERİNLi 

lllT 
Tuvalet sabunu cilt ve teni 

güzelleştirir . En iyi tuvdlet 

sabunudur. 1107 

J •••••• 11 •• 11111' 111 ••• 1il1. il 11 •• 11 ••• '-. 

DAKTiLO KURSU 
59 uncu devresine haziranın 

ilk haftasında başhyacaktır. 

2 ayda diploma verilir. Tahsil 

aranmaksızın herkes alınır. Me -
murlar Kooperatifi üzerinde kat 
1 Tel: 3714. 1947 

~ •••••••••••••••••••••••••••• ,,,,,,,,,,r 

Ki REÇ 
Sayın müşterilerime 

Senelerdenberi Kütahya namiyle 
maruf ve Ankara'da temizlik, yüksek 
randıman, kum, posa, taı ve mevaddı 
ecnebiyeden ari kireçlerimi ötedenbe
ri bizzat kendim yapmakta ve aynı 
ocaklarda çalııarak aynı taıı kullan -
maktayım. Piyasada tanılan ve her 
cins kireçten üstün imal edilmekte o
lan kireçlerimin satışını iki senedir 
yalnız (Sanayi Caddesi Yabanabath 
Ap. No. 6 Hüseyin Orak telefon 2078 
ve Sanayi caddesi Hasan Baldudak 
telefon 1423) ticarethanelerine ver· 
dim. İlanlara aldanmayınız. 

Pazarcıklı 

1572 Mehmet Çavuı 

.JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. - --§FENNİ SÜNNETÇi § 
: Ankaranın en iyi tanınmış ve : 
: emekli Sünnetçisi Rıza Tüzeme- E 
: ni her zaman Sakarya Eczanesin-~ 
;: de arayınız. Telefon: 2018 1773: 

";111111111111111111111111111111111111111" 

U L US - 20. inci yıl. - No: 6402 

İmtiyaz ıahibi 
lakender Artun 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FEN IK 
ULUS Buımevi ANKARA 

Kendine beyhude yere 
eziyet ediyor 

NEVROZİN 
Varken ıstırap 

çekilir mi ? 

Ba,, Diş ağrılan 
Ve üıütmekten mütevellit 
bütün ağrı, aızı. sancılarla 
nezleye. romatizmaya kartı . 

NEVROZIN 
Kaıeleri almız 

icabında günde 
üç kaşe ahnabilir 

7061 

Depo makbuz NQ. Tarihi 

512048 8. 11. 938 

505856 7. 11. 938 

3 - Muvakkat teminatı (18,765) liradır • 
4 - Şartname ve keşif ve mukavele proje ve krokilerini gör• 

mek istiyenlerin her gün yazı işleri kalemine müracaat etmeleri 
ve isteklilerin de teklif mektuplarını 18 temmuz 1939 sah günü 
saat ona kadar encümene vermeleri ilan olunur. (1897) 11866 

.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. ------ -----Kalorifer ve sıcak su tesisatı -- -- -- -§Zonguldak ve Ereğli kömürleri işletmesinden :§ - -- -=: lıletmemiz tarafından Zonguldak'ta Karadon, Asma ve § 
=: Çaydamar mevkilerinde inta ettirilmekte bulunan işçi ya- =: 
=: takhane, yemekhane ve yıkanma yerlerinin kalorifer ve sı- =: 
:= cak su tesisatı bir müteahhide verilmek suretiyle yaptırıla- =: 
:= caktır. =: - -= 1 - Tesisatın muhammen bedeli 97.045,50 liradır. = 
_ 2 - Fenni ve idari şartnamelerle mukavele projesi, fiyat § 
=: cetveli, proje ve resimler 10 lira bedel mukabilinde iıletme· =: 
= mizden alınabilir. = 
§ 3 -Tekliflerin 5 Haziran 1939 pazartesi sünü saat on ~ = bete kadar Zonguldak'ta i!letnıemız laenel Uırektorıugune EE = tevdi edilmit bulunması metruttur. 1864 =: 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;: 

Emekli dul ve yetim maaşı sahiplerinin 

nazarı dikkatine 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
Bankamız~a muamelesi olan Emekli, Dul ve Yetim maaşı sahip

lerinin muamelelerini izdihama meydan vermeden rahatça yap
tırabilmeleri için atağıda tayin edilen günlerde Bankamıza mü· 
racaat etmeleri ilan olunur. 

Gün Ankara Defterdarlığı Çankaya Malmüdürlüğü 
1. Haziran. 1939 1 lla 750 1 lla 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 

İrat makbuz N o. 
512017 

505838 

8. 11. 938 

7. 11. 938 · .:!Jlllllll i L A Ç L A R 1 N 1 Z 1 
=: S k E . nden yaptırınız. Avrupa ve yer-=: 

11111111.!:.. 

Yukarıda numaraları yazılı Güm -

rük makbuzları yandığından yenileri

ni çıkaracağımdan eskilerin hükmü 

yoktur. Abdullah Ömer Midillili ve 

Ortakları. 7068 

- a arya czanesı 1i ilaçlar her çeşidini (Kodak) E 
:E marka rontken filmlerinin tazesini ehven olarak eczahane· :E 
§ mizde bulabilirsiniz. iş Bankası karşısında. Telefon: 2018 ~ 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;: 

r,=====================================================================" 

YENi SİNEMALAR sus 
BU GÜN BU GECE 

Gayet hissi ve müessir bir şaheser 

Ü( ARKADA~ 
Baş rollerde : 

Robert Taylor - M. Sullavan 
Franchot Tone 

Gündüz seanslarında filme ilave -
ten: 5 ti 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 
BU GECE 

Hudut Korsanları 
Baş rollerde: Suzy Prim-İnkijnof 

Programa ilaveten: 
5 ci Bi.iyük Kurultaya ait intibalar 

Gündüz 14,30 • 16,30 ve 18,30 
seanslarında 

Arsenlüpenin Dönütü 
İl!veten: 5 ci Büyük Kurultay ve 

19 Mayıs Bayramı intibaları 
12,15 de ucuz Halk Matinesi 

Matmazel Doktor 

BUGÜN BU GECE 

Harry Baur - Simone Simon 

J. Pierre Aumont tarafından 
oynanan 

Siyah gözler 
Fiatlarda tenzilat 

Balkon 35 Salon 15 Kş. 

Seanslar: 12-14-16-18 gece 20,30 da 

Yeni Sinemada ge<e filmden evel Akrobatik ve fevkalade dans numaralan 
~====================================================================~ 


