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ADIMIZ ANDIMl'Z.Dls=l 16 sayfa ilavemiz 

Hitler dün Ruzvelt' e cevap verdi 
Mesajda adı geçen devletlerle 

Karşıllkll ve ayrı ayrı garanti 
muahedeleri yapmağa hazır 
Beynelmilel bir konferansa iştirak etmiyecek 

1934 tarihli Polonya -Almanya 
anlaşmasiyle İngiliz-Alman 

deniz anlaşmasını da feshetti 

Harp 
hazırlıkları 

Kemal ÜNAL 

Gazetelerimize akseden dünya 

h b l . türk okuyuculara, harp 
a er erı, h 1 .1 

h 1 ki n her yerde ız a ı er-
azır ı arını . 

1 d
.•. . .. • tmektedır. Hemen her e ıgını ogrc . k 

.. d""f edilen bırçok ra am-gun tesa u b.. 1 d 
d k d larında, utçe er e, 

lar; or u a ~ da mütemadi ve 
donanma tonaJların . d d" 

d - u ıfa e e ıyor. 
aeri bir artı§ ol ugun d . . 
Günlük re.5imler ise ya en:;.e ~e~~ 
inen mehip bir gemiyi veya ır .~ssu 
tahkim eden büyük bir top

1
u

1 
g~ste-

. K "f b" sker top 11 ugunu rıyor. esı ır a d 
tefti§ eden üniformalı devlet a a;n· 
)arına artık gazete sütunları'?11~z 1 

a; 
mamen alışmıftır. Askeri ta_ıml e. 

.. . l k d rcsım erı yapan unıforma ı a rn 
ise pek de seyrek değildir. 

1 
• 

Gazetelerimizde harp hazır ıgı 
arasında pasif müdafaaya temas e· 
den bahisler de çoktur. Matbu~tı· 
mız; yabancı memleketlerde şehır • 
)eri, elektrik ve su santrallarr~ı'. 
münakale ve endüstri merltezlerını 
hava tehlikesinden korum:ı.k, halkı 
gıız hücumuna alıştırmak, onlara 
sığınaklarda yaıamağı, harp >'._8 ?" 
gınlarını söndürmeği öğretmek ıçın 
alınan tedbirleri de ihmal etmemek
tedir. 

Harp hazırlıkları mevzuundll 
hafta içinde gazetelerimize akse· 
den iki büyük hadise vardır: 1 -
lngilterc'de mecburi askerlik, 2 -
Fransız harp tedbirleri. Bunlar· 
dan birincisi üzerinde dünyR matbu
atının karşılıklı mütalealnrını gör
dük. Bu mecburiyetin ingili:r ordu
suna ilave edeceği ra.kam, milyon· 
larla ifadeye alıştığımız ordu mev
cutları yanmda küçük görülebilir
ııc de İngilizlerin, milli müdafaa 
vazifelerini uzun bir ananP-den ay
rılarak mecburi askerlik usuliyle 

(Sonu 5 inci sayfada) 

Berlin, 28 a.a. - Rayhştag meclisinde söylediği 
nutukta B. Hitler ezcümle demiştir ki : 

··- Birleşik Amerika Devletleri hükümet reisi 
bana bir telgraf gönderdi ki, bunun muhteviyatını 
biliyorsunuz. Bana hitaben yazılmış olan bu telgraf 
mealinden radyolar ve gazeteler vasıtasiyle bütün 
dünya benden evel haberdar olmuş ve bir çok cihan 
demokrat matbuatı tarafından ileri sürülen mütale
alar bu telgrafın gayet kurnazca yazılmış bir tabiye 
eseri olduğu, ve gayesinin milletler tarafından ida
re edilen hükümetlere zenginler tarafından idare e
dilenlerin harpçu tedbirlerinin mesuliyetini yüklet
mek olduğu nazikane bir surette bildirilmiş oldu -
ğundan Rayhştag'ı içtimaa davet ederek alman mil
letinin mümessili olan sizlere, kabul veya reddetme
niz için, cevabnnı bildirmek istedim. 

Diğer taraftan reis Ruzvelt tarafından tatbik edi
len usule riayet etmeyi faydalı gördüğüm için ben 
de bu cevabımdan elimizde bulunan bütün vesait 
ile bütün dünyayı da haberdar etmeyi faydalı ad -.......................... 

Alman devlet 
reısı Rayıtag 

meclİ•İnin yap
tığı toplantılar
dan birinde nu
tuk söylerken .......................... 

dettim· 
Al/ahın kudreti •aye.inde ... 

Gene bu fırsattan istifade ederek 
geçen mart ayının muazzam ve tarihi 
hadiseleri karşısındaki hissiyatımı da 
izhar etmeyi lüzumlu buluyorum. En 
derin hislerimi ancak Cenabı hakka 

( Sonu J üncü say! ada ) 

İran Büyük Elçisinin 
Türkkuşunda tetkikleri 

Sefir ihtisaslarını şöyle anlatıyor 

" Bu müesseselerin mükemmeliyeti hakkında 

ne söylesem, hakikat yanında hafif kalır,, 

lran Büyük Elçiıi Türkkuşu'nda tetkikler yaparken 

Dost ve müttefik lran'm Büyük Elçisi Ekselans Halil Fehmi, dün, 
Türkkuşunun bütün müesseselerinde beş saattan fazla süren bir tetkik
te bulunmuşlardır. 
Büyük elçi beraberlerinde elçilik 1 

heyeti olduğu halde sabah saat dokuz
da Tiirk hava kurumuna gelmiş ve re· ı 
is Erzurum mebusu B. Şükrü Ko_ç

1
ak: 

V'ın B Fikri Oran ve kurum ı erı mua · 
elenleri tarafından karşılanmıştır. 

g Kurumda bir müdrlet kaldı~t~n son-
a sırasiyle Türkkuşunun planor ala -

r Etimesğuttaki motörlü uçuş kam
nı, "h t 
pı, pHinör inşa fabrikası ved_e

1
n ?ı. aye 

Tiirkkuşu okulu ziyaret e ı mıştır. 

Planör alanında: 
Misafiri planör alanında" Türkkuş~ 

umum müdürü yarbay Osman Nurı 
Baykal karşılamıştır. Burada saf halin 

(Sonu S inci Sll!Jfada) 

Macar Nazırları 

bugün Berlinde 
olacaklar 

Budapeşte, 28 a.a. - B. 1 eleki ile 
B. Çaki, bugün öğleden sonra Berli
n'e hareket edecekler ve yarın saat 
14,30 da oraya vasıl olacaklardır. Ken 
dilerine bir çok memur refakat ede
cektir. 2 mayısa kadar Berliıı'de kal
maları muhtemeldir. 

Ekselôns Potemkin Ankara garında Hariciye Vekili ve Umumi 
Katibi ile birlikte milli mar§ları dinlerken 

B. Potemkin Ankara'da 

Muhterem misafir dün 
muhtelif ziyaretler yaph 
Sovyetler Birliği 

hariciye komiser 
muavini ekselans 
Potemkin dün sa
bah eksprese bağlı 
hususi vagonla şeh 
rimize gelmiş, ve 
türk, sovyet bay
raklari y le donatıl -
mış olan i&tasyon -
da Hariciye Vekili 
Şükrü Saraçoğlu, 

Hariciye Umumi 
Katibi Numan 
M.e n-emenci oglu . 
Hariciye Vekaleti 
teşrifat U. Müdü
rü Fuat Şevket 
Keçeci, Ankara va
li ve belediye reis 
muavini, merkez 
kumandanı ve cm -
niyet direktörü ve 
çin maslahatgUza -
rı ve Sovyet Bü
yük elçiliği erkanı 
tarafından karşı -
lanmıştır. Mızıka 

Sovyet v~ Türk 

8. Potemkin Hariciye Vekilimiz ve 8. Numan 
Menemencioğlu ile ıelcimlcqıyor 

marşlarını çalmış, bir askeri kıta se
Him resmini ifa etmiştir. 

Ekselans Potemkin, gardaki hususi 
salonda kendilerini karşılıyan zevat 
ile bir müddet görüştükten sonra doğ
ruca sovyet sefaretine gitmiştir. 

B. Potemkin saat 10,30 da Riyaseti
cümhur köşküne giderek defteri mah
susu imza ve müteakiben Hariciye 
Vekili Şükrü Saraçoğlu'nu, Başvekil 

Dr. Refik Saydam'ı ziyaret etmiştir. 
Hariciye Vekili bu ziyareti bizzat 

ziyaret etmek, Başvekil Dr. Refik 
Saydam da kart bırakmak suretiyle i
ade etmişlerdir. 

Saat 13 de Hariciye Vekili Şük
rü Saraçoğlu tarafından misafir B. 
Potemkin şerefine Anadolu kulübün-

de bir yemek verilmiş ve bu ziyafette 
Dahiliye Vekili Faik Öztrak, Muhabe
rat ve -Münakalat Vekili Ali Çetinka-
ya, Hariciye Vekaleti ve Sovyet sefa
reti erkanı hazır bulunmuşlardır. 

:' •....................................• '. . . 
: Kü(ük okuyucula11m11a 

Yazılarımızın çokluğundan 
dolayı küçük okuyucuları -
mızın sayfasını bugün ko -
yamadık. Kendilerinden ö -
zür dileriz. 

~., ••••••••••••••• , , ••••••••••• , , ••• , •• r 

Emir Abdullah'ın 
oğlu İnönü'ye 

fahri yaver oldu 

Tezahürler arasında 

Emir Naib Ammandan 

Tü rkiye'ye hareket etti 
Amman, 28 a.a. - Emir Abdullah 

hazretleri Cümhurreisi lnönü'nün fah 
ri yaveri olarak türk ordusunda staj 
görecek olan Emir naip şerefine dün 
akşam bir veda ziyafeti vermiş ve genç 
Emir Sabah merasimle ve halkın te
zahüratı arasınrla Şam, Rerut, Trab
lus yolu ile Ankaraya gitmek üzere 
hareket etmiştir. Kendisine yaver Sid 
kı ve bir polis refakat etmektedir. 
Teşyi merasimini Emir Abdullah şe
reflendirdi. Törende Türkiye başkon
solosu Karasapan, hükiimet erkanı, 
ingiliz komutanı, muzika ve askeri 
müfreze vardı. 

Emir'in oiluna ö{!ütlcri 
Emir bu vesile ile oğluna şunları 

söyledi: 
"- Bugünden itibaren benim değil, 

1nönü'nün oğlusun. Alay komutanı
na selamımı söyle, ve kendini Emir de 
ğil, asker olarak takdim et. Büyük 

(Sonu 5 inci sayfada) 

Fon Papen bugün 

itimalnamesini 

İnönü'ye sunacak 
Almanya'nın Ankara büyük elçili

ğine tayin olunan ve evelki gün şeh
rimize gelmiş bulunan B. Fon Papen 
bugün Cümhurreisimiz tarafından ka
bul olunacak ve itimatnamesini tak
dim edecektir. 

GüreJ(ilerimizin zaferi 

Mersinli, Çoban 
ve Yaşar galip 

Oslo, 28 a.a. - Devam edilmekte o
lan Avrupa güreş birincilikleri müsa
bakalarının bugünkü neticeleri şu
dur: 

Mersinli Ahmet rakibi Danimarka
lıya tuşla, ağır siklette Çoban Meh
met rakibi Macar'a ve Ya ar İsveçliye 
~yı hesabiyle galip gelmişlerdir. 87 
kıloda Mustafa Çakmak rakibi lsveç
li'ye hükmen mağlup olmuştur. 

Lün çocuk haftasının altıncı gün~ idi. Cümhurreisimiz İn· 1 
onu çocukları Ömer, Erdal ve Özden İnönli, Halkevinde 
küçuk arkadaşlarına bir çay ziyafeti vermişlerdir. Bir ara 
Bayan Mevhibe İnönü'nün de şereflendirdiği çay ziyafeti, 

çok neşeli bir hava içinde cereyan etmiştır. Ayrıca d.ın gur
biız çocuk musabakası da yapılmıştır. Yukardaki resimde. Ö
mer ve Erdal lnöniı'niı d5vctlileri arasında goruyorsunuz. 
(Haberimiz 2 incı sayfada.) 
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İnsan ve kültür : 

Nutkun psikolojik 
ve politik bünyesi 

Alman tanaölyeai, bütün dünya
nm anlatılır bir sabırsızlıkla bekle -
diği nutkunu aöyledi. 

Amerika reisicümhuru Roosevel· 
tin mesajına bir cevap teıkil eden 
bu nutuk, acınarak aoylemeğe mec
buruz ki, mesajı tahlil ederken gös
terdiiimiz nikbinliği haklı çıkarma· 
nuıhr. Mesajın gönderilmesi Üzeri· 
ne alman ve İtalyan matbuatı tara
fından yapılan hücfımlara fazla e -
hemiyet vermemit ve, amerikan 
tekliflerine, buna rağmen müabet 
bir cevap verileceğini muhtemel 
görmüıtük. Çünkü mesaja saik olan 
aebepleri ve mesajın takip ettiği 

yüksek gayeyi göz önünde tutarak, 
mesajı baltalamanın yahut reddet -
menin Almanya ve İtalya için, dün· 
ya efkarı umumiyesinde, fayda ge
tirmiyeceğini ve kafalarda fena bir 
iz bU"akacağını tahmin ediyorduk 
•e bu tahminimizde bugün dahi mu
sırnz.Meaaja, alman ve ita!yAn mat· 
buab, bilhassa bir noktadan dolayı 
kıznuıtı. Bu da, Almanya ile hal· 
yayı az çok mütecaviz yani suçlu 
ıandalyesine oturtmuş olm;ı.aı idi. 
Bu, mesajın, içini bırakıp kabuğu ile 
meıgul olmak demekti. Almanya 
ile İtalya, bunu İsterlerse Roose· 
veltin bir manevrası, yahut bir bak· 
uzhjı, yahut bir tuzağı telakki ede
bilirlerdi. Fakat yapacakları en 
doğru hareket: 

Hasmın sitemin anlamamak hıu· 
ma ailemdir, 

prenaipini tatbik eylemek ve bu 
ianadı hiç ititmemezlikten gelerek 
mesajm hakiki ve tarihi manasiyle 
politik ebemi e ti üzerinde durmak
b. 

Ne yapalım ki, sözlerinde ve ha· 
reketlerinde, hıddetli ve tiddetli o
lan ve zavahire öz ve cevherden 
fazla ehemiyet veren ve bunları 
yapmakla kabadayı mizacını millet 
ölçüsüne çıkarıp devlet politikasına 
aokan mihver tefleri, bunu yapma • 
dılar ve bir preatij tamiri hareketi· 
ne geçtiler. Muaolini'niırmrtku böy
le bir psikoloji' den mülhem idi. Hit• 
ler'in nutkundan sonra anlamıt bu
lunuyoruz ki, o, hatta daha ziyade 
mülhemdir. 

Dünkü nutkun birinci psikolojik 
aaiki, yapılan tohmeti kabul etme
mektir. Bunun içindir ki, yapılan 
feylerin birer birer hesabı veril
mekte, buna mukabil nutuktaki 
mantık ile beynelmilel mantık ara -
amda büyük mübayenetler bulun • 
masma ehemiyet dahi verilmemek • 
ted.ir. Çünkü, töhmeti reddeden ve 
&unun için herhangi bir müdafaada 
&ulunmak lüzumunu duyan ta
raf, müdaf aasmdan aonra bizatihi 

"mahkeme" mefhumunu, ıu sözler
le reddetmektedir: 

- Biz bir mahkemeye, kuvetine 
güvenen adam gibi girmek itiyadın· 
dayız. 

"Mahkeme,, reddedilecekse, mÜ· 
dafaaya ne lüzum var? Milletlerin 
bir arada bir karara varabilecekle
ri reddedilecekse, bunlarla birer bi· 
rer konuımadan herkes için bir fay
da çıkacağmı beklemeğe ne hacet 
var? 

Nutkun ikinci pıikolojik saiki ise, 
kartıda beliren mukabil tedbirler 
hareketinden korkulmadıiıru aöater 
mek, yani, yapılanın müd11.faaaını 

yapbktan sonra, yapılacağı müp
hem tutmak ve mültilateral bir ba
nt teklifini reddederek, timdiye ka
darki ıaziyetleri yarattığı maliim 
olan bilateral anlatma metodunda 
ısrar etmektir. Hiç kimsenin fÜphe 
ettiği yoktur ki, bu sonuncu metod, 
Almanya için bazı prestij ve politi· 
ka ve daha ziyade propaganda fay
daları temin etmiştir. Effektif iktı

sadi faydalara gelince, bu metod, 
bunu, hatta Almanya için temin et· 
mekten uzak bulunduğu gibi, dün· 
ya ekonomik huzuru için hiç temin 
etmemiıtir. Bunu biz değil Ham· 
burır iktısadi etüdler enstitüsü a
limlerinden profesör Mikeviç, ıu 

günlerde neşrettiği broıürde söyle
mektedir. 

Şu halde, neden bu fayda. getir
memit metotta ısrar edilmiştir? Biz
çe, sırf, kuvetli görünmek için. Zira, 
ve burada nutkun politik bünyesine 
bir göz almıt oluyoruz: zira, alman 
politikaıı, hem ıimdiye kadarki ha
reketlerini doiru bulmakta hem, is
tediği "hayat sahası,, ru trunamen 
temin bahsinde, gene bu ıeklin en 
münaıip tekil oldufunu cidden um
makta (ki bu takdirde, tehlike bu 
saha üzerine düıenler için büyük
tür) yahut, kuvetli ıörünmek lüzu
mu ile bilateral politika arumda 
bir ayniyet olduiunu bilerek, lnma, 
h-..,.._" 1 lına'taracak hempa· 
....... -- .. _.. Wr kwhet ... 
monstrasyonu gibi kullanmaktadır. 

Eter, timdiye kadarki vaziyetin, 
demokralilerin ekonomik tazyikle • 
rine kartı mihnrin fiddetli politik 
tazyiklerde balumnuı teklinde de
vam etmesine mukabil fimdiki vazi
yetin demokrasilerin hem ekono
mik, hem politik &ir hüc:Uma geçme
leri olduiu düfiinülecek oluna, nut
kun politik bünyesi hakkmda da ka
fi bir fikir elde edilmit olur, kanaa· 
tindeyiz. 

O zaman, hatta Almanya için de 
nutuk daha konstrüktif olurdu. 

Burhan BELCE 

İpekli coraplar kahnlaşacak f Karadeniz Ereğlisinde bir deniz 
İıtanbu, 28 (Telefonla) - Standar-, 

dizaayon nizamnamesi mucibince i- kazası oldu 
pekli kadın çoraplarının sağlamlığı . w • • • 

için §İmdiye kadar alınan tedbirlerin ~a:a~enız Ereglı~ı, 2~ (Hususa mu-
iyi netice vermediğini ve kadın ço- habırımızd~n) - Şıle lım~ına men: 
raplarının gitgide daha incelerek hal- sup ~? rekıster t?nluk surat. bahrı 
kın ve milli iktısadiyatın aleyhine bir motru bu sabah lım_anımı~a ~ıre~k~m 
netice verdiğim ören sanayi tetkik Bey~oz ~.a~uru. leşıne bındırmııtır. 
heyetinin arzusu ıle çorap fabrikatör- ~otor. muhım bır yara a~?1ış, batmak 
teri bugün ticaret odasında bir top- uzere ıken. dal~ıçların hummalı çalış
lantı yaptılar. abrikatörler bilhassa malan netıc~sınde >:aral:ırı _kapatı.l
ipekli kadın çoraplarının vaziyetinden mıştır. Beledıye İtfa~~e~ın~ _aıt d~nız 
milli aanayiin mütee1air olduğunu, grupu tulumbası mo~~rün ~çındekı su 
çorapların biraz aha normal ve kalın yu boşaltmıştır. Motor aahıle alınmıı

ULUS 

Çocuk haftasının altıncı günü 

Cünıhurreisiıııizin çocukları 

Halkevinde küçüklere çok neşeli geçen 

Bir çay ziyafeti verdiler 
Dün çocuk haftasmm altıncı günü idi. Di.inün biiyi.ik hususiyeti, Milli 

Şef Cümhurreisimiz ismet lnönü'nün çocukları Ömer lnönü, Erdal İnö
nü, Özden lnönü'nün Halkevinde ilk mektep talebeleri için tertip etmiş 
oldukları çay ziyafeti idi. 

Halkevi salonu bu münaıebetle ha
zırlanmıf ve davetliler için zengin bir 
büfe yapılmıştı. Çocuklar, büyük bir 
neıe içersinde eğlenirlerken Bayan 
İnönü Halkevini ıereflendirmişler ve 
küçük misafirlerle bizzat meşgul ol -
muglardır. Aralarında cümhurreisimi
zin muhterem ailelerini gören küçük -
ler hayatlarının bu sayılı günlerini 
anlatılmaaı güç bir zevk ve canlılık i
çinde geçirmitlerdir. 

Gürbüz çocuk müsabakaaı 
Milli Şefimiz aayın çocuklarının 

Halkevinde yurt yavrularına çay zi -
yafeti devam ederken Çocuk Esirgeme 
kurumu çocuk sarayında gürbüz ço -
cuk müsabakası yapılmıştır. Jüri ço -
cuk doktoru Saim Merey, çocuk diş 
doktoru Fethiye, çocuk doktoru Ha -
mit Osman Olcaydan mürekkepti. Jü
ri çocukları üçe ayırdı. Birinci grup 
2 aylıktan bir yaşına kadar çocuklardı 
bu kısımda birinciliği İsmet, ikincili-
ği Oytun, 3 üncülüğü Kemal kaz.an -

dılar. İkinci katagoride bir yaşından 
iki yaşına kadar çocuklar arasında idi. 
Birinciliği Akın, ikinciliği Veliddin, 
üçüncülüğü Gül kazandı. Üçüncü ka -
tagori iki yaşından beş yaşına kadar 
çocuklar teşkil ediyordu bu kısımda 

birinciliği Deniz, ikinciliği Bilge, ü -
çüncülüğü Erdoğan kazandılar. 

Jüri ariz imik tetkikatiyle çocukla
rı ayırmakta cidden müşkülata uğru
yordu. Türk yavrularının hepsi de bi
ribirinden üstün ve gürbüzdü Çocuk 
Eıirgeme Kurumu 1, 2, 3, üye kadar 
olan her katagoriye güzel ve kıymet· 
tar hediyelerini verdi. Diğer müsaba
kaya dahil yavruların da mahzun ol
memnını arzu eden kurum baııkanı 
Kırklanll •ylavı DT. Fuat Umay bü
tün yavruları memnun edici hediyeler
le hepsini sevindirerek müsabaka ne
şeler içinde dağıldı. 

Yurdun en sıcak ıehri Adana ... 
Dün şehrimizde hava bulutlu ve dur 

gun geçmiştir. En yüksek ısı 24 dere
ce kaydedilmiştir. 

Yurtta cenup doğusu ve doğu Ana
dolu bölgeleriyle orta Anadolu'nun 
şark kısımlarında yer yer yağışlı, di -
ğer bölgelerde bulutlu geçmiştir. 24 
saat içindeki yağııların kare metreye 
bıraktıkları au miktarları Sivas'ta 7, 
Mardin'de 20, Kızıltepe'de 18, Balıke
sir'de 13, Adıyaman'da 8, Elazıg'da 7 
kilogramdır. 

RUzglrlar Akdeniz kıyılarında ce ~ 
nuptan saniyede 3 diğer bölgeler~e. şı 
maiden 7 metre kadar hızla esmıştır. 

En düşük ısılar, Beyşehir, İsparta, 
Bolu'da 3, Kütahya'da 4, Afyon'da 5, 
derecedir. En yüksek ısılar Akhisar' da 
26, Adana'da 28 derecedir. 

Deniz (birinci) 

Gül (üçüncü) 

29. 4- 1939 
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19 Mayıs Stadında 

Kızlar ve erkekler arasında 
muhtelif müsabakalar var 

Ankara 
olarak 

Valimizin dôvetlisi halkı, 
müsabakalara gelebilirler 

Ankara Bölgesi Atletizm Ajanlığın-ı bi üzerine, İstanbul bölgesi fahri an-
d:m: trenörlüğüne tayin olunmuştur. 

Bugün saat 14 de ve yarın saat 10 da Bu kıymetli atletimizin kendi iste-
başlamak üzere, 19 Mayıs stadyomun- ğiyle ve tam amatörce bu büyük, yoru 
da atletizm ajanlığının tertip ettiği cu vazifeyi üzerine alışı Türk atletiz
kızlar ve erkekler arasında muhtelif mi için bir kazançtır. Semih'in sport
atletizm teşvik müsabakaları yapıla - men hareketini takdir eder, vazifesin-
caktır. de muvaffakiyetler temenni eder~z. 
Aynı zamanda Kız Lise ve yüksek 

mektepleri talebeleri arasında voıey- Mısır' a gönderilecek 
bol, eltopu ve koşu müsabakaları ya -
pılacaktır. 

**"' 
Ankara'nın spor :ıeven halkı bütün 

müsabakalara Ankara valisinin davetli 
si olarak gelebilir. Yalnız birinci mev
kie oturacaklardan 25 kuruş duhuliye 
alınacaktır. 

Mektepliler arası kaqlla~ması 
Okul Spor Yurtları Küme Başkan -

lığından : 
Bu hafta yüksek, lise, meslek okul -

lan erkek ve kız talebesi arasında ya
pılacak muhtelif müsabakaların pro -

1 ~ ı gramı aşagıya yazı mıştır 

1 - Futbol müsabakaları yarınki pa 
zar günü Ankaragücü sahasında yapı
lacaktır. 

Siyasal Bilgiler okulu - Konserva
tuar saat: 14.30, hakem: Vahdi Ha -
tay. 

Erkek Lisesi - Maarif Cemiyeti li -
sesi saat 16.15 hakem: Necdet Özgüç. 

2 - Kızlar arasındaki voleybol mü
sabakaları bugün ve yarın 19 Mayıs 
stadyomunda yapılacaktır. Bugün saat 
14.30 da : 

Ziraat Enstitüsü - Hukuk Fakültesi 
Kız liaeai - Kız enstitUsU 
Kız enst itüsü - Maarif cemiyeti lisesi 
Yarın saat 10.30 da : 
Konservatuar - Dil, Tarih, Çoğrafya 

fakültesi. 
Voleybol müsabakalarında baş ha -

kem Mehmet Arkandır. 
3 - Kız lisesi, Kız enstitüsü, Maa • 

rif cemiyeti ve Ticaret liseleri kız ta
lebesi arasında bayrak koıusu ve elto· 
pu atış müsabakaları yarınki pazar gü 
nü saat 10.30 dan itibaren 19 Mayıs 
stadyomunda yapılacaktır. 

atletizm takımı 
14, 19. 21 mayıs tarihlerinde Mısır

da yapılacak beynelmilel atletizm mü 
sabakalarına davet edilen Türkiye At
letizm Federasyonu en iyi derece a
lan altı atletle bu müsabakalara işti
rake karar vermiştir. Türkiye takımı 
şu şekilde tertip edilmiştir: 

200 ve 400 metre Gören, 110 ve 400 
manialı Faik, 5000 ve 10000 metre Rı
za Maksut, Yüksek ve üç adım atlama 
Pulat, gülle ve diks Yusuf yahut A-
rat. 

Eskrim müsabakalar1 
Ankara ve İstanbul bölgeleri esk· 

rimcileri yarın Ankarada Siyasal bil
giler okulu salonunda müsabakalar ya 
pacaklardır. Müsabakalar üç silah ü
zerinden flöre, epe, ve kılıçtır. la -
tanbul takımı üçü bayan olmak üzere 
15 kişiliktir. 

Gümüşane'de a§aç 

bayramı kutlandı 
Güm~. 28 .a.a. - ~ç ~ 

mı halkın ve bütün okulların iştira

kiyle yapılmıştır. Vilftyetimizde elli 
bin fidan dikilmiştir. 

Spor atış şubesinin yaptırdığı ta
lim ve atış mahalli kalabalık bir 
halk kütlesinin huzuriyle açılmıştır. 

Çocuk Esirgeme kurumu menfaa
tine halkevi salonunda Gazi okulu öğ
retmenleri tarafından çocuk balosu ve 
bir müsamere verilmiştir • 

Halkevi temsil ıubesi halka iki gün 
den beri temsiller vermektedir. Halk 
evi salonu hıncahınç dolmakta, tem
siller büyük bir muvaffakiyet kazan· 
maktadır. 

4 - Bu hafta yapılacak bölge atle • 
tizm teşvik müsabakalarına okul spor 
yurtları talimatnamesine göre müsa • 
bık vasfını haiz olan yüksek, lise ve 
meslek okulları talebesinin iştirakle-
rine mezkur talimatname mucibince D. D. Y. da yedek subay ve polis 
salahiyettar makamlarca müsaade e -
dilmiştir. Binaenaleyh bu müaabıklar kolJeji talebesinin seyahaflefİ 
bölge atletizm ajanlığının 29 ve 30-4-
939 cumartesi ve pazar günleri tertip Şehrimizde bulunan polis kollejl 
ettiği müsabakalara iştirak edebilir - talebesinin hüviyet varakası ibraz et
ler. tikleri takdirde Devlet demiryolla

İstanbul bölgesi fahri 

atletizm antrenörlüğü 
Türkiye Milli takımı atletlerinden 

ve halen Türkiye 100,50, 4 X 100 met
re rekortmeni eski ve kıymetli atlet 
Semih Türkdoğan, kendi arzu ve mü
racaatı ile Genel direktörlüğün tasvi-

rında sülüs ücretten istifade etmeleri 
kararlaşmıştır. Resmi Elbiseyi labiı 

olmıyan polis kolleji talebesi, polis 
memurları ve askeri mektep talebesi 
gibi sülüs ücreten istifade edemiye
ceklerdir. Yedek subay okulu talebesi 
sülüs ücret tarifesinden istifade ede· 
miyecektir. 

laşmaya doğru gıtmesinin bir zaruret tır. 
olduğunu ileri surmüşlerdir. Bu nok- ------------------------------------------------------~==~-------:-:~---~ 
tada vekaletin n ktai nazarı ile fabri- lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Baskil kaymakamı Vekalet 
emrine alındı 

Görülen lüzum üzerine Baskil kay. 
makamı Mümtaz Arkan vekalet emri
ne alınmıştır. 

1111111111111111111 b" ·1 d 1 uk b"l" d katörler araaında tam bir mutabakat ır mı yon o ar m a ı m e 
olduğu görülmU tür. Çorap fabrika- Yadırgama film çevirmesi için baıvurdukları-
törleri pazarte ı günü toplanarak bir . nı duydunuz mu? 
karar verecek] rdir. Ge~enlerde bır Mısır gazetesın-

de Atatilrk'ün arap harfleriyle ya-

_, •....................................• "' 
C. H. P. nin tertip 
ettiki konferanslar 

serisinden 
• Buıün Ankara Halkevinde 

Saat 15 de 

Dil, T arıh F akülteıi 
rusça mütercimi 

A. GAFFAR GUNEY 

Ebedi terceme 

• 

zılmıı iunini g6rdüm. Daima yeni 
türle harfleriyle görmeğe &Jııtığı
mııı bu bliylJlc ismin, ber görlJ§te, 
üzerimde yaptığı tesiri o turla ya
zılmıı o/in kelime uyandıramadı. 

Sonra lcendi soyadımı esJu bari
/erle bir lciğıdın üzerine yazıp bak
tım; kendi adım değilmiı gibi gel
di. 

Demek Jci"yeni" nia eslci p1rle ne 
tahammillü, ne de benzeyecek bir ci
heti yo1ctur. 

Gözlerimizin alıııp ezberlediği 
yeni Jcelimeleri eski ıelcilde görlJn
ce yadırgamasından daha tabii ne o
labilir! 

Fakat mesele burada 1calmıyor. 
Bazı lcelimeler de var lci onları ye-

Saat 17 de ni bari/erle yazılmıı gördüğilmüz 
Dr. SOHEYL ONVER zaman tanıyamıyoruz. Bir takım ar-

• : kadqlarımıııın, y•baacı bide/ere 
• • : Sel k f babelı' : göre yapıldığı halde, elin lcullan-: cu a : makta inat ve ısrar ettikleri terkip-
: mevzulu konferanslarını : ler bunlar arasındadır. Onlar, yeni 
: vereceklerdir : harflerle soldan sağa doğı:.q da ya-

Bir kamyon kaaaı tlolayııiyle! 

Kuyruklu yıldız! Çok oluyorlar doiruw! 

lstanbul'da Karaköy'cıe bir 
kamyon tütüncü dükkinma gir

mİf. Belki de aiz, bu kamyonun 
tiryaki olduğuna hükmedersiniz. 

lakandinavya rasathanelerin- 1 

den biriainde bir müneccimin ha· 
ber verdiiine göre yakında bir 
kuyruklu yddız, dünyamızm pek 
7almundan geçecekmit! 

Harp, ha çıktı, ha çıkıyor diye 
yeryüsünde yaııyan insAnlarm 
çektikleri korku, telit ve heyecan 
7etipniyormut gibi, buyurun, ıi
ze bir de gök yüzünden inen bir 
korku daha! 

Acaba yeryüzündeki telaı Ye 

heyecan içinde naıırla§&D . sinir

lerimiz, bu .. aema•i" tehlikeye 

ka11u 
- Adam sen de ! 
mi derler; yoksa kuyruklu yıl-

dız telatı ile kendi tasalarımızı 

Ben ise fU fikirdeyim: vapbğı 

kazayı toförün burnundan getir-
Şu amerikan filn1 fırk~tlerine 

de içerliyorum doğrusu! Haydi, 
melidir. 

güzellik kıraliçeliği, rekor kırmak 

gibi bir ıöhret yüzünden herhangi ''Ricalin himmeti" 
bir kadm veya erkeğe film çevir· 

me tekliflerini hoı görelim. Fakat 
bu kadar hissi filmler çeviren bu 

insanlar, kocası intihar eden bir 
kadana, bir kazadan yakasını kur
taran bir felaketzedeye de aynı 

teklifte bulunmak hissizliğinde 

bulunuyorlar. 

Lohusa yatağmdan iki gÜnlük 

yavrusiyle birlikte bir paskalya 

günü yabancı bir memlekete kaç
mağa mecbur olan Arnavutluk 

Arapça bir atalar aözüne tel· 
mih olsun diye "Ricalin himmeti" 

batlıklı bir fıkra yazan dostumuz 
Ercüment Ekrem Talu'nun fıkra -
sında bu batlık: 

"Ricalin hümmeti" 

teklinde çıfanıt-
Ricalin himmeti dağları devi -

rir, biliriz; fakat bu himmet, ne o
lur, l(Ünün birinde türk gazetele
rini tertip ve taıhih hatilarmdan 

............................... 
Hukuk İlmini Yayma 

Kurumunun 
Ankara Halkevinde tertip 

ettiği 

Seri konferanslann 

Sonuncusu BUGÜN 
SAAT 15.30 DA 

lıtanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi 

Dekanı 8. Ali Fuat Başgil 

verecektir. Mevzu: 

Muasır hukukta amme hük
mi ıahsiyetlerinin meauliye. 
ti meıeleti. 

Bu konferanslara herkeı gelebi
lir. Ankara radyosu bu konferan
sı dinleyicilerine verecektir. 

• 

: : zılsa, gene gözlerimiz aıJarı, ~deta, 
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'-----------------------• İ DIŞ POLİTiKA 1 
i ................................................... . 

Kısa sualin uzun cevabı 
Amerika Cümhurreisi Roosevelt, 

on gün kadar evci, Hitler'e ve Mu
soloni'ye kısa bir aual sormuştu. Oç 
dakika içinde cevap verilebilecek 0 • 

lan bu suale Hitler menfi cevap ver
mek için üç saat vakit sarfetnıi§tir. 
Rayştng huzurunda 5Öylediği bu u
zun nutkun birinci kısmı, Nazi hari
ci politikasının müdafaasıdır. Hit
ler, Vcrsay sulhunun haksızlıklarını 
bir defa daha saydı. Sonra Avustur
ya'nın ilhakını haklı göstermek i in 

D · ON ~YA . HA. SERLERİ 
. . 

. . ISTANBUL Gazeteleri Hitler dün Ruzvelt'e cevap verdi 

·ıı· . . . . ç 
mı1 ıyet 1prenbsıpını ıleri &iırdü ki, 
A ~anya .~ın u noktada haklı ol _ 
duguna şuphc yoktur. Südet ın l . d ese e-
sı e aynı prensipc day l k 
h 11 d 'l • . anı ara 

a c •, mışhr. Bu noktada da Al-
manya nın hakkını teslim t k . 

d eme ı-
cap e er. Fakat bundan 

1 • hl sonra ge en 
ıza ar mukni değildir H' 1 k 1 k , • ıt er Çe-

os ova yanın pıuçalanm • 
·· • asını ıs-trateJı prensıpine dayam A 

luk'un 1t l 1§, rnavut
h ki .. a ya tarafından İşgalini 

a ı gostermek İçin de bu l 
kete "m d . mem e -c enıyet ·· ... 1 söylem' t' So " goturu eceğini 

ış ır. nra Y d k l . d "h e e o arak hır 
e ayat sahası p • · 

B d '" . " rensıpı vardır. 
u ort prensıptc b' . 

rak b'"t" n ırıne dayana-
u un Avrupa mill tl • . . •ıA 

altına 1 k e erını ıstı a 
.. 1 d.8:.m~ zor değildir: daima 

soy e ıgımız 'b' l 
Y • 1 gı 1• a man ırk nazari-
esıy e tezat t k'I 

ilhakı h AI A . C§ 
1 ~den Çekistanın 

navut] ka ~ ~zah cdılememi~tir. Ar-
u ıçın ·· ·ı ' l'k gosterı en medeniyet· 

çı 1 Pren · • d artt sıpı c ancak korkuyu 
~~aya Yardım etmi§tir. 

f h ıtle.r, hu arada iki mukavele de 
yes ctmıştir: "lngiltere ile Alman -

:na ardasında 1935 senesinde imzala-
nn · 

b. p ~nız anlaşması feshedildiği gi-
~· kA 

0 
onya ile aktedilen 1934 ikin

:.ı Ha~un mukavelesi de feshedilmiş-
ır. ıtler b l 

:nin Al se ep olarak, ngiltere'· 
siya l?1an~a'ya kartı çemberleme 

se 1 takıp u •w• • .. . p 
lonya'nın e dıgı1nı ~osten!or. o-
§ıl ki suçu a ngıltere ıle kar -

1 1 Yardım mukavelesini im:z:alı· 
Yar:ık, İngiliz çemberleme siyaseti -
~le alet olmasıdır. Führer, bu vesile 
ı e Alnıan ' b' l ya nın ırkaç ay evel Po-

B
onya'ya Yaptığı teklifi bildirmiştir. 
u teklif .. p · h . . e gore, olonya Danzıg 

:; ~ını Almanya'ya terkedecek ve 
o~ıdordan da tarki Prusya'ya bir 

geçıt verecekti. Buna mukabil Al· 
manya, Polonya'ya Dançig'te ser
b. st .bir nııntaka temin edecek ve 
Yırmı beı senelik bir adem i tecavüz 
misakı imzalıyacakh. Hitler, bu aı • 
ralarda kimsenin adeıni tecavüz ıni
saklarına ve doğrusu hiç bir ınisa • 
k~ ve mukaveleye itimat etmediğini 
b~~mez g!hi görünüyor. Polonya'ya 
boyle hır teklifin yapılması bile 0 

~ün nıeri olup da dün üç be§ kelime 
•le feshedilen 1934 misakına muha
~fti. Ve bugünkü beynelmilel kriz 

1 e~ . §~Yden ziyade bir itimatsı:z:hk 
11;rızıdır. 

f Bunun İçindir ki Ruzvelt, bir kon
~~ansın toplanmasını teklif etmitti. 

•tler bu teklifi kategorik olarak 
~tddcdiyor. Böyle konferans fikrine 

0iru gidilecek ise Milletler Cemi-
Ytr d ' ın en niçin ayrıldık? diyor. Ve 
•011r d R •• 
it~· a a oosevelt tarafından ısım· 

(Başı 1 inci sayfada) 
karşı ismi bile bilinmiyen bir nefer i • 
kcn beni yükselterek sevgili milleti -
me bir rehber ve şef yaptığından do -
layı en hakirane minnet ve şükranımı 
arzetmekle ifade edebileceğim. O yük
sek kudrettir ki bir damla kan dökme 
den milleti içine düşmüş olduğu sefa -
letten kurtarmak için lazım gelen yol
ları bana göstermiştir. Gene o .ku':e~
tir ki hayatımın bu yegane vazıfesını, 
yani alman milletini mağlubiyetten 
kurtararak en iğrenç bir (Diktat) ın 
ayaklarına bağladığı zincirleri kopa:
mak bahtiyarlığını ifade için bana la
zım olan kuveti bahşetmiştir. 

''Kimsenin hakkına tecavüz 
etmedik,, 

Ben hiç kimsenin hukukuna bir te -
cavüz teşkil edecek hiç bir han~ett~ 
bulunmadım. Yaptıklarım yalnız yırmı 
sene evel parçalanmış olan hakların 
iadesinden ibarettir. Bugünkü büyük 
alman imparotorluğu hudutları içind~ 
hiç bir toprak gösterilmez' ki en eskı 
zamanlardanberi onun toprağı olmasın 
veya ona ve onun hakikimiyetine bağlı 
bulunmasın. Amerika toprağı beyazlar 
tarafından keşfedilmeden uzun sene -
ler evel alman imparatorluğu, yalnız 
bugünkü mesahası dahilinde değil, fa
kat o vakittenberi elden kaçırılmış da
ha bir çok ülkeleri ve vilayetleri muh 
tevi olarak mevcut bulunuyordu. 

Demokrat ''diktatörler" in 
icraatı 

ti ile ve aramızda daima tadili iste
necek meseleler bırakmamak ve bir 
ümidsizliğe ve daimi bir gerginliğe 
nihayet vermek arzusu ile yapmış i -
dim. Halbuki gerginlik yeniden baş -
göstermiştir. Bundan mesul olan Al
manya değil, muntazam bir surette 
böyle gerginlikler husule getirerek 
kendi sermayelerinin menfaatlerini 
çoğaltmak arzusu ile hareket eden 
beynelmilel elemanlardır. 

Avusturya ve Cekya nasıl 
ilhak edildi? 

Birçok devletlere karşı kati beya -
natta bulundum. Bunlardan bir tanesi 
bile kendisine Almanyanın bu beya
nat ile zıd düşebilecek mutalebat der
meyan ettiğini ileri sürerek şikayette 
bulunamaz. Mesela şimal memleket -
)erinden hiç birinin bir devlet adamı 
alman hükümetinin veya Almanya 
efkarı umumiyesının kendilerine 
müddeiyat ile çıktığını söyliyemez. 
Ben hiç bir ecnebiyi memleketi ku -
vetle alman milletinin komünotesi i
çine almak fikrini beslemiş değilim . 
Avusturya'ya Versay muahedesinin 
kabul etmemiş olduğu umumi bir ple
pisitin parlak neticelerini tatbik et· 
tim Bohemya ve Moravya'da vaktiy· 
le oralardan başka yerlere hicret et
miş olan alman kabilelerinin yerine 
yabancı bir slovak milleti yerleşerek 
gene o havalide kalını olan 4 milyon 
kadar almanın arasına yayıldığı gün
den itibaren bu slav milletinin haya
ti sahası yalnız halissüddem alınan

larla ihata edilmiştir. Aptallar ve cahillerden mürekkep 
bir çete, içinde kilometre başına 240 
nüfusun maişetini temine çalıştığı bir "Çekya ancak Almanya ile 
hayati sahada 2000 senedenberi tees- yaşıyabilir., 
süs ve inkişaf etmiş olan bir nizamı İktisadi cepheden bu memleket an-
mahvetmiştir. Bilahare alem için ye· cak alman kavmi ile ve alman ekono • 
ni bir nizam ortaya çıktığı vakit sul • misi ile birlikte yaşamak suretiyle 
hun demokrat diktatörleri Avrupa'da- temdidi hayat edebilir. 1000 sene sü -
da, Amerika' da da o kadar korkak dav- ren birlikte yaşayış neticesinde çek 
ranmışlardır ki bunların hiç birisi milletinin killtürü alman baskısı al
geçmişin mesuliyetini üzerine almak tında inkişaf etmiştir. Onların payi
cesaretini gösterememiştir. Bu de - tahtı bile vaktiyle alman imparatorlu
mokrat diktatörler icat ettikleri Ver • ğunun ikametgahlığını yapmış ve Al
say sistemiyle bütün dünya ihtisadi. - manya'nın en eski üniversitesini ye
yatını tahrip etmişlerdir. Milletlerın tiştirmiştir. Çek milleti birçok mezi
ve devletlerin budalaca bir tarzda par- yetleriyle, çalışma aşkiyle, vatanper -
çalanması asırlarca müddet zar.fında verliğiyle ve toprağa merbutiyetiyle 
vücuda gelmiş olan istihsal ve tıcaret hürmetimize layıktır •. Versay sulhna-
birliklerini de mahvetmiştir· mesinin demokrat muharrirleri çek 

Alman milletinin kurtuluşu milletine Almanya'ya karşı hususi bir 

Alman milletini düştüğü dekadans- rol tevdi etmiş olmak şerefiyle bihak
tan ne suretle kurtararak onu yeni bir kin iftihar edebilirler. Bu rol binneti
millet haline kalbettiğim ve bu suret- ce merkezi Avrupa'nın sağlamlaşması
le yeni bir nizam husule getirdi~i':11, na mani olmuş, bolşevizmin Avrupa'
alman tarihine geçmiştir. Bunun ıçın ya tasallfttu hususunda bir köprü va
şimdi söylemek istediği':11 her şeyden zifesini görmüş ve bilhassa demokra • 
evel bu siyasi gayretlerın nası~ ~~a~. silerin Almanya'ya karşı hareketlerin
ladığı ve ne suretle neticelendıgıdır. de ön safta giden bir keşif müfrezesi 
Avrupa'nın siyasi ve ırki hudutları vazifesini görmüştür. 

arasında dünyayı memnun edecek tam Almanya'nın takip edebileceği 
bir ahenk bulmanın gayri kabil oldu-
ğu noktasında zerre kadar ~-ered~üt 
etmediğimi daima açıkça soyledım. 
Büyük harp belki gtin~n birinde m~.ı
letlerin milli hayatları ıle me~ut hu
kümetlerin bugünkü şekilleri arasın· 
da belki bir itila{ ümidi varsa bile bu
nu mahvetmiştir. 

"Fikrim d eiişmemiştir,. 

Versay muahedesi milletleri~ ken-

d . mukadderatını tayin etmelerı hak-
ı o h A 

~aye 

k nda hürmet göstermemış, atta e-
k~nomik mecburiyetleri bile ayak al
tına almıştır. Ben bu Versay muahe_
dcsinin günün birin?e !a~a~~n tadıl 
edileceğinde bir dakıka bıle şuphe et-

iki 1 sayılan devletlerle ayrı ayn ve 
:tı taraflı anlatmalar yapmağa hah:r :lduğunu söylüyor. Almanya, 
Re h evlete ayrı ayrı teminat verme
n111 azırkcn, acaba neden Amerika· 
nat teklif ettiği gibi, müşterek temi
k\i hernıekten çekinmektedir? Çün
hetl e~ devletle karşılıklı münase· 
sın1 ~rıne ha§ka devletlerin karışma· 
laş'lerniyor. Böyle iki taraflı an· 
ri.il"'-··ların emniyet vermedikleri gö-

"""U t" lctl~ 1 ur. Almanya bir takım dev· 
Fa1t,~ teker teker bağlı olacaktır. 
m 1\) ~~alarında ihtilaf çıkarsa, Al· 
h a l\Uveu· ld d' · · 

dim. Ve bunu bir tabiye olarak de-
me ·11· f" f ğil, alman milletinin mı ı şe ı .~ı a· 

Vakıa Almanya'nın bu sahada taki
bedebileceği bir tek gaye vardır ki o 
da, tahammül edilmez bir hale düş -
müş olan 4 milyon almanı kurtararak 
anavatana bağlamaktan ibaretti. Fa -
kat bununla o sahada bulunan bütün 
milletler meselesinin ortaya çıkaraca
ğı da gayet tabii idi. Keza gene tabii 
idi ki, çek olmayan bütün unsurların 

ayrılması da bu devletten geri kalan. 
kısmı yaşamak imkanından mahrum 
bırakacaktı. İşte, asıl bunun içindir 
ki, ve bu bilindiği içindir ki, Versay
da ekalliyetler kendi rızaları hilafına 
cebren bu garip devletin içine sokul
muşlardı. 

Polonya - Almanya anlaş.ma6t 
feshedildi 

cırı d. ı o uğu için, ken ısını 

koy••a~acı,. he~. hakim vaziyetine 
meklt dıledıgı gibi hareket et
lovalt) se~1hest kalacaktır. Ve Çekos-
d .. a ı e Arn l . 

tiyle ve kendi kanaatim olarak soy~e
dim. Açık olarak gene t~k.rar e~erım 
ki, Avrupa . komü~ot~:~nın _yuk~e~ 

faatleri ıcabettırdıgı vakıt mıllı 
men • "b' 

faatler bazı fedakarlıklara ta ı 
men . k" k" 
tutulabilir. Bunun içindir ~~_be~. ı ı~ 

Hitler sözüne devamla, İngiliz -
Alman deniz anlaşmalarının feshedil
diğini ilan etmiş ve Polonyil'nın, Al
manya tarafından yapılan a§ağıdaki 
teklifleri reddettiğini bildirmiştir: 

Almanya beynelmilel bir 
konferansa girmiyor 

Hitler, beynelmilel bir konferans 
fikrini reddettiğini beyan ederek de
miştir ki : 
"- Almanya, kendisini bir mahke

me huzuruna çıkarmış gibi gösterecek 
olan beynelmilel bir konferansa hiç 
bir zaman iştirak etmiyecektir. Fakat 
Ruzvelt'in zikrettiği devletlerden her 
birine garanti vermeğe hazırım. Şu 

şartla ki bu devletler, bu garantiyi 
doğrudan doğruya Almanyadan ve her 
devletin arzu ettiği müddet için mü -
tekabiliyet esasına müstenit olarak is
temelidirler . ., 

lngiliz. alman deniz anl~ması 
da feshedildi 

İngiliz - Alman deniz itilaflarının 
feshi hakkında 'Hitler, şöyle demiştir: 

··- İngiliz - Alman deniz itilafla -
rının dayandığı şartların, ingıliz mat
buatının ve ingiliz makamlarının Al
manya'ya karşı ittihaz ettikleri tarzı 

hareket neticesinde uzakla'ltırılmış 

olduğunu bugün İngiltere hükümetine 
bildirdim. Bu fesih keyfiyeti, bir nef
se hürmet meselesidir. Bununla bera
ber, İngiltere ile bir silah yarışına 
girmeğe hacet kalmıyacağını limit e -
diyorum.,. 

Hitler, Alman - Leh itilafının da 
feshedildiğini bildirmiştir. Mumai
leyh, 1934 tarihli itilaf, Polonya tara· 
fından ihlal edildiği için artık mute -
her olmadığını Polonya hükümetine 
bildirdiğini söylemiştir. 

T ota/iter devletlerle olan 
münasebetler 

Hitler, İtalya ile Almanya'yı bir -
leştiren bağların çözülemiyeceğini 

kaydettikten sonra İtalya'nın Arna
vutluk'taki hareketini tasvip ederek 
burasının İtalya'nın hayati sahasına 
dahil olduğunu söylemiştir. 

Hitler, bundan sonra, Alman - Ja· 
pon münasebetlerinin "istikrarından,. 
bahsetmiş ve şöyle demiştir: 

"-Almanya, İtalya ve Japonya a
rasındaki teşriki mesai, hakiki bir me
deniyetin ve dünyada nizam ve adale
tin idamesinin şartıdır . ., 

Danzig işinde 

Polonya'nın 

hareket tarzı 
Varşova, 28 a.a. - Hükümet taraf

tarı ekspres Poranni gazetesi, Danzig 
meselesinin hal şartlarının Polonya i
çin kabule değer olduğunu tasrih et
mektedir. 

Bu gazete, Polonya hükümetinin 
iki senedenberi serbest şehrın bu re
jimini yeni vaziyete intibak ettirme
ğe hazır olduğunu hatırlattıktan son
ra şöyle demektedir: 

"Danzig'in ayrı bir hukuk statüsü 
olması lazımdır. Polonya'nın hakları 
tahdit edilemez ve kontrola tabi tutu
lamaz, tadilat ancak Danzig'in millet
ler cemiyetinden ayrılması üzerine 
salahiyetlerin yeniden taksimi mese
lesinde yapılabilir. 

Müzakere yapılmıyor 

e gotüld .. _ .. avutluk meı;ele erın· 
~apı)dıkt ugu gibi, bir defa emrivaki 
ızahl,11 an sonra, bu emrivakilerin 
lnrı eltt ~rkasından ge1iyor. Başka· 
yince ; rıvakii kabul etmek isteme • 

't olmaları lazımgeldıgı şuphelı 
me aı . . k • k 
b 1 n bazı mıntakalar ıçın atı a-

u una d '" 
1 alarak bunları yalnız unyaya 

1 -Danzig'in Almanya'ya terke -
dilmesi, 

Polonya'nın hareket tarzı budur 
ve Almanya'nın onun bu azmini naza
rı itibara alması arzuya şayandır. Ha-, 
li hazırda Almanya ile Polonya ara
sında hiç bir müzakere cereyan etme
mektedir. Fakat müzakerelerin tekrar 
başlaması ancak bu esasa göre ve bu 
hudutlar dahilinde mümkündür. Bun
dan başka bir müzakere zemini inti
habı mevzuu bahsolamaz. Çünkü bu 
mesele, Polonya'nın Baltık denizin
deki hayati menfaatleriyle ve asırlar
danberi coğrafya, tarih ve iktısat ba
kımından Polonya'ya bağlı olan Vis· 
tül'ün mansap cihetindeki arazinin hu 
kuki statüsü ile alakadardır.,, 

-d~u. ben. l . 
rasın ' b· ırn e alakadar devlet a

ır nı 
yınız. eseledir. Siz kanşma-

yol~d 
Roosevtıtb cevap veriliyor.. işte 
mı,.tır '· Una m · 1 - 1 " .: ve t . anı o maga ça ış -
!.ebbus de b:g•ltere'nin giı iştiği te
onlemeltterı .bernrivaki politikasını 
Hitlcr'itı ille ı ~rettir. Çemberleyn, 
anlamı• nfı bi - . · . "' Olacak r cevap verecegını 
lık kanll.l\urıu b~ır ki, mecburi asker
marasınde. ır CÜn e 1 ka-

k .1. 1.t rı g • ve avam 
ve 1 1• rıitler ~S1rrni§tir .. İngiliz baş 
olan nutke. k &rafından sö;lenecek 
bi ~ir .mfll\e. trıı meydan okuma gİ· 
bu ıstıcnl '-:taırı · • • e •ebe mun etmemesını 
tedır. Haki'- 1> olarak ·· t k k ""'-lt gos erme -
dan o uırıalltak e liitler de ıney· 
ile deniz lllukıt tadır. Hatta İngiltere 
bu sahada bir )'Veleaini feshederken, 
de olmadıı:. arışa · . • 

t>ll\ı .. gırnıek nıyetın-
ukavelcai • •oy1·· ın Ilı fe Uyor.. Polonya 

ken de evete.. ahetfıgw• · b'ld' · "' Yal>t .. ını ı ırır· 
ıgı teklifin çerçe• 

rar ar d' .11 • 
d 

_.1 nı zamanda ken ı mı etıme 
egı ay d f"k . 

brğ ettim. Bu mesele e ı rım 
de te ı . . t "kb ld 

k dar deg~işmemıştır. stı a e zerre a . 
de değişmesi ihtimalı yoktur. 

F Alman münasebetleri 
ransız -
Sar havzasının Almanyaya . iades~ 

.1 Almanya arasındakı arazı 
Fransa ı e · d' 

1 1 ·nı· tamamiyle netıcelen ır -
mese e erı d • 
mi bulunuyordu. Vakıa ben aıma 

ş devlet adamlarının bu hare • 
fransız b" 

. . • deta mecburen yapılmış ır 
ketımı a · · 
h ketmiş gibi telakki etmelerını şa-

are .. f buldug- umu sakhyamam. 
yanı teessu • 
Ben bu hareketi yalnız Avrupa da ~am 
bir sulha avdet edebilmek mecburıye-

•. 'nde anla ... mağa hazır oldu-
vesı ıçı "' hl'll .. I" or Bütün bu ta ı er ğunu soy uy • 

\diktan sonra meydana çıkan 
yapı ,1' ·-· b .. 

t . e bu nutkun oeklendıgt ve u-
ne ıc • d•w• .b. k .. 
t .• milletlerin iste ıgı gı ı, on"'-
un . b 
"'kt'f olmadığı ve ınesaJa se ep o-

tru ı d - d 
ı mumi malezi yatı§tırma ıgı ır. 
an u A. Ş. ESMER 

2 - Hariciez memleket imtiyazın -
dan müstefit olmak şartiyle "Kori
dor" dan geçecek bir alman otomobil 
yolu ve şimendifer hattı inşası, 

3 - Danzig'te Polonya'nın iktısadi 
haklarının tanınması ve bu arazide 
serbest bir Polonya limanı ihdası, 

4 - Alman - Leh hudutlarının kati 
tahdidinin tanınması, 

5 - 25 senelik bir saldırmazlık pak
tı aktedilmesi, 

6 - Polonya ve Macaristan'ın Slo -
vak devletine verilen garantiye işti
raklerinin kabulü ki, bu Almanya'
nın Slovakya üzerindeki hakimiyetini 
terkettiği manasını tazammun eder. 

Polonya aşağıdaki mukabil teklif
lerde bulunmuştur: 

1 - Milletler cemiyeti yüksek ko -
miserinin Danzig"den geri alınması, 

2 - Koridordan yapılacak nakliyat 
için kolaylık gösterilmesi, 

Hitler, Polonya'nın İngiltere'ye 
karşı giriştiği taahhütlerin 1934 ta
rihli Alman - Leh itiliiflariyle kabili 
telif olmadı~ını ilave ctmijtir. 

Uşak'ta bir yangın 
Uşak, 28 a.a. - Çarşıda Ulucami 

karşısındaki berber dükkanından bu 
gece saat 23 buçukta bir yangın çıkmış, 
zabıta ve itfaiyenin vaktinde yetişme
si ve iyi çalışması neticesi ateşin başka 
bir yere sirayetine meydan verilme

den yangın söndürülmüştür. 

Yangında, berber dükkanı tamamen, 
bitişiğinde bulunan eczane kısmen yan 

mıştır. 

Kaymakamlar arasında yeni 
değitiklik yapılıyor 

Dahiliye Vekaleti, kaymakamlar a
rasında yeniden bazı değişiklikler 
yapmaktadır. Bu husustaki kararna
me yakında başvekalete verilecektir 

CUMHURiYET 

Çabuk görüş, çabuk karar, 
Çabuk hareket 

Nadir Nadi, tramvay, tıinel ve elektrik 
hizmetlerinin belediyeye devri münase • 
betiyle yazdığı bu başmakalede, Ali Çe
tinkaya'nm Nafıa Veldiletine gelmesin· 
den biraz sonra tatbike başlanan oirket • 
lerin satın alınması kararının bir kaç se
ne içinde bi tirileverdiğini izah ederek, 
idare makanizmasındaki sıirati tebarüz 
ettiriyor ve çabuk karar verip çabuk ha
rekete ııec;menin rejimimizi diğer rejim
lerden ayıran mumeyyiz vası f olduğunu 
kırtasiyeciliğe gunden gune veda etti • 
ğimizi söyledikten sonra, zaman kaybı -
mızı ancak bu suretle telifi edebilece -
timizi ilave ediyor. 

Sanat değil, memleket meselesi 
Peyami Sefa, Hadiseler arasında sütu

nunda, plistı k sanatta mustehcenin en a
şağı iıç bin sene evel halledilmiş oldu -
gunu, hiç bir çıplak sana teserinin hiç bir 
yerde mustehcen sayılmadığını söyle -
dikten sonra. İzmit vakasının bir sanat 
meselesinin munakaşa mevzuu olmıyaca
ğını, çunku ortada butun şumuliyle bir 
memleket meselesi mevcut bulunduğunu 
bu vatanın, yalnız turk sanatının bur in
kişafına karşı degil, hırk kanunlarına, 
türk inkilU>ının on prensıplerıne karşı 
cephe alan bir hareket olduğunu izah e
diyor ve buglin ehlivukuf diye toplanan 
bir muhasebecinin. bir noterin veya iki 
meçhul avukatın reyile bu memlekette 
sanat eserlerinin teşhiri yasak edilirse, 
yarın da butun inkilap eserlerinin aıaşa
gı edilmesine yol a çı l mış olacağını ila
ve ederek. Adliye vekalet inin, yıldırım 
telgrafiyle bu işe ait dosyayı istemesi ci
bi, yıldırım hıziyle de kararını vermesi
ni bekliyoruz. 

Müstehcen resim meselesi 
İzmi tte muıtehcen teli.kki edilerek İa

tanbula gonderilen tabloların İstanbul 
muddeiumumiliğinde toplanan ehlivukuf 
tarafından tetkik edildıgini, alikadarla -
rın netıce hakkında ketum davranmaları
na ragr~ıen kuvetle tahmin edıldigine g0 • 

re İzmıttekı raporun zıttına bir netice -
ye varıldığını, tablolarm miıstehcen ol
madığı kanaatinin sarahatle ortaya ko • 
nulduğunu yazıyor. 

TAN ---
Mevkuf kadınlar 

Sabiha Zekeriya Sertel, vorüşl~ sil -
tununda, İzmit müddeiumumisinin müs • 
tehcen telakki ederek İstanbul müddei -
umumiliğine gönderdiği tabloları mev -
kuf kadınlar diye tavsif ediyor ve una.t
k5.rlara düşen vazife, bu mevkuf kadınlar 
tahliye edilir edilmez, bir fikrin taasau
bu yenmesini ifade eden bu hidiseyi 
sembolize etmek için, bu tabloları "mev
kuf kadmlar'' ismi altında birleıtirip 
müzenin kenarına asmak olduiunu söy -
lüyor ve bWlların altına illve edilecek 
üç cümlenin, bue\ınkü ve yarınki nesil
lere de güzel bir den vermiı olauğmı 
ilive ediyor. 

YENİ SABAH 
Yeni harp tarzı 

Huseyin Cahit Yalçın, bu basmakalc -
de, harbin çoktan baıılamış olduiunu, 
fakat harp usulleri değilitİği için bunun 
farkına varılmadığını, harbin gayesi isti
la ve fütuhat olduğuna göre, son bir kaç 
senelik vukuatı gözden geçirince harbin 
hakikaten mevcut olduğu derhal görü
leceğini yazıyor ve Almanya'nın futuha
tını zikrederek, bildiğimiz usuller dahi • 
linde harp yapılmış olsaydı neticenin ge
ne böyle olacağını ilave ediyor. 

VAKİT 

lstanbul ile Anakra arasında 
ikinci bir hat 

Asım Us, bu başmakalesinde, Ankara 
ile İstanbul arasında mevcut bugünku ıiw 
mendifer hattının zikzaklı, uzunluk ve 
meyi itibariyle verimsizliğini iler isürc-
rek, Bolu uzerinden geçecek ikinci bir 
hat inşası halinde bunun temin edeceği 
faydaları ve bilhassa iktisadi bakımdan 
mesele Bolu ormanlarının İzmit kağıt 
fabrikasına yetiştirebileceği hamurluk 
ağaçların, memleket haricınden hamur -
luk agaç getirtmek mecburiyetinden va
reste kılmak suretiyle temin edeceği is • 
tifadeleri izah ediyor. 

Belediye kuruluyor 

Sadri. Ertem, tramvay, elektrik ve tü . 
ne! v~rıdatının belediyeye terki müna • 
sebet~y)e .Y~zdığ~ .bu makalede, İstanbul 
be.ledı_yesının ta}ıı artık mesut bir inkişaf 
a:ıfesı~~e. old~&!lnu aöyliyerek, cumhu • 
rı>:et huku_m_etının siyasi ve ekonomik . 
mucadel~s~ .ıl~ tahakkuk ettirilen kur • 
tulu~ serııı ıçınd~ İstanbul belediye5inin 
d~ bır ya~ı kolonı belediyeciliğinden tam 
bır beled!Y~ vasfına doğru inki~fmı te
baruz ettırıyor • 

Evkaf kütüpaneai 

Glinlerin peşinden sutunu m h . . Hasan K u arrırı , . u_~çayı, evkaf idaresinin Beya-
zıt ~a~ı kut~paneyi Yirmi beş lira mu • 
~~bılınde bır müteahhide kiralaması ve 
ıç_ın~ taş doldurmak için bina dahilinde
kı k!tapları s?~ağa atmağa teşebbüs et -
~esı !11eselesını ele alarak, evkafın va -
zıfelrınden biri kütüpaneler 'b' • f • gı ı umu -
mı men aate aıt ışlere hizmet etmek ol-
d~ğunu hat!rlatıyor ve medreseler maa
rıf e devredıldikten sonra esasen e k" 
~~~-reseler ~erçevcsi meyanında bulu;a~ 
kutupanelerı~ de vakıflariyle beraber 
devrı ve v~:ı~~t~ gene kültüre sarfı la
zım gelecegını ılave ediyor . 

HABER 
Nakliyat itlerine komisyoncu
ların müdahalesi 

Haber gazetesi, bu mevzu etrafmdaki 
yazmnda "nakliya tiılerindo bir takrm 

a.ı. Matbuat Serv1s1 

tufeyli komisyoncul.ıır mr burnWlu soku
yor.,? sualini iradettikten sonra, bir kam
yon şofôrunün bu hadise etrafındaki iza
hatını yazıyor ve diğer bazı müşahede
lerini kaydettikten sonra "kendi kamyonu 
veya kamyoneti olmıyan ve böyle bir va
sıta ile sermaye veya şoforluk suretiyle 
alikası bulunmıyanların nakliyat işlerini 
deruhte etmelerine mani olmak lizım • 
dır., mutaleasını ileri siırmektedir. 

SON TELGRAF 
Potemkin'in Ankara ziyareti 

Etem İzzet Benice bu başmakalesinde, 
sovye thariciye komiser muavini B. Po -
temkin"in Ankara'da bulunduğunu ve 
mumaileyhin memleketinden ayrıldıktan 
sonra Sofyaya uğradığını ve hükümet 
merkezimizde Hariciye vekilimizle te • 
masda b lunduktan sonra tekrar Sofya • 
ya ııidcceğini ve Biıkreş'e de uğrayarak 
Romanya hariciye nazırı B. Gafenko ıl e 
gorüşecef:ini yaı:arak, bu ziyaretlerin 
fevkalade olan ehemiyetıni tebariız et • 
tirmekte ve şu mutaleayı ileri siırmekte
dir: "Ankarada sıcak ve samımi bir hus
nıi kabul goreceği şüphesiz olan sovyet 
mıimessılinın cumhuriyet ricaliyle yapaw 
cağı mülakatlar bir kere daha Tiırkiye • 
Sovyet Rusya dostluğunu sağlamlamakl;ı 
kalmıyacak. her halde dunya sulhunun 
muhafazası için bizatihi amil ve muhar
rik bir kudret oluşunun eserlerini vere
cektir ... 

AKŞAM 

Yazar bozar tahta.aı gibi 
Dikkatler ıiitunu muharriri, Deniz -

bank, vapurların alimeti farikası, Sumer. 
bank ve Etibank, Üsküdar tramvayları, 
etnarhı ilh .. cibi tebeddüllere ve lağvlara 
mevzu teşkil eden işlen ııralıyarak ' 'Ya
zar bozar tahtası ı; ıbı icraat olur mu " 
sualini soruyor ve bir ıey ihdas eder -
ken inceden inceye duşiıniılmesi luzumu
nu ileri surerek bütun bunların hem mu
azzam milli zararlara sebebiyet vcrdıf;i
nı, hem de ciddiyet arzetmediğıni soylu
yor. 

B. Hitler diyor ki 

Berlin'den husuı;i kaydiyle aldığı bir 
haberde aynen &unları yazıyor : 

"B. Hitler' in ellinci yıldönümıi muna
sebetiyle yapılan merasimde bulunmak 
üzere Berlin'e bir çok heyetler gelmiş • 
tir. Bunların arasında turk heyetine bil
hassa samimi bir kabul resmi yapılmış • 
tır. Geçit resminden sonra B. Hit!er bir 
kabul resmi yapmıı ve bir çay ziyafeti 
vermiştir. Bu ziyafette ilk ônce aratıp 
yanına c;.aftrdığı türk heyeti olmuştur. 
B. Hitler bu münasebetle şu sözleri söy
lemiştir ı 

"- Asrm en bilyük adamr Atatürk idi. 
Ben ondan ders aldım. Büyük bir kah -
raman ve dihi idi. Türkiye ve lürk mil
letine karıı hürmet ve muhabbetim çolıc 
buyüktür, ı:ira haksızlıfa karşı isyan e
derek ıillha sanlmak ve muvaffak ol • 
mak hususunda bize ilk nilmuneyi veren 
Türkiye olmuııtur.,. 

SON POSTA 
Almanyanın her §eyi düzelte
bilmesi için bili. vakit vardır 

Muh~ttin Bir~en. "Her ıün" sütunun. 
da, İn&"ılteredekı askerlik hizmetinin nı 
hlyeti hakkında malOmat vererek 

0 
a-

da ~ecbu~i a~kerlik. hizmetinin ihd~~: 
d~kı ehe:ıııyetı tebaruz ettirdikten ve tn. 
ııılterenın bu suretle kendj tarihinde 
ni bir devre eirditinl ıoyledikten 10 Ye
bu ka~ara ratmen lngiltercnin rene ~~:: 
~e~ bıre ;a~ekete g~çer~ Almanya ile 
e r!'~ m za er~ye 1cırmıye teşebbiıı et
m~ını memnunıyet e karııılıyor ve bu 
vazıyet karııımda Almanya'nm iole . dil 
zelttnek için henüz vakti bulund r! • 
ilave ediyor. u.unu 

Sovyetler B ir,iği ve 

garp devlet leri 
, . Kopenhag, 28 a.a. - Stokholm _ Pa
rıs hattı tayyaresi burada yere indigi 
zaman tayyarede bulunan Londra'nı 
Sovyetler birliği büyük elçisi Maisk? 
Berlingske Tidende gazetesine §u b:: 
yanatta bulunmuştur: 

"Batı devletlerine bir taarruz va 
ki olduğu takdirde, Sovyetler birliği 
malzeme ve makine itibariyle yardı
ma amadedir. Sovyetler birliği İngil
tereye bu teklifi yapmıştır ve §İmdi 
cevap beklemektedir . ., 

İtalyan • Fransız münasebetleri 
Paris, 28 a.a. - Lö J ur gazetesi, 

başmakalesini Fransız - İtalyan müna
sebatı meselesine tahsis etmiştir. Bu 
gazete, iki memeleket arasındaki miı
nasebetleri islah maksadiyle Fransa
nın İtalya ile müzakerelere giri~mesi
nin mutlak surette zaruri olduğunu 
yazmaktadır. 

T E Ş E KKÜR 
Pek namüsait şerait altında çocu

ğumun doğumunu yüksek hazakatiy
le muvaffakiyetle neticelendiren kıy
metli Dr. Bay Zekai Tahir ile değer
li yardımcıları Kabile Rana Ürünsal 
ve Baş hemşire bayan Muazzez'e can
dan teşekkürlerimizin iblagına muh
terem gazetenizin tavassutunu dile· 
rim. 

Etibank personel şefi 
Kemal Sarıgöllü 
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. 
lngilterenin 

yeni teahhütlere gi • 
rişmekle harici va

ziyetin tamamiyle i tinai 
tedbirler icap ettirdiğini 
kabul etmekle beraber, in -
~iliz kabinesi, dahilisahada 
"mutat üzere" formülüne 
sadık kalmaktadır. Kabine
nin tc ckkül tarzı bile bu -
nu sarahat ve kuvetle ispat 
etmektedir. Tecavüze kar -
şı mukavemeti organize e -
den bir kabinenin içinde, 
japonya'nın Mançuri'yi is
tW ndan başlıyarak bütün 
tecavüzlerin müdafaii Sir 
john Simon'un ne işi var? 
Haftalardan beri bir din -
Ienme seyahatine devam e
den lort Runciman'ın tesiri 
nedir? İngiliz deniz kuvet
len efinin haiz olması la
zım gelen mutlak itimadı 
kamoya telkin edcmi7en 
lort Stanhopc'in amirallik
ce tutulmasını nasıl izah 
etmeli? Dahili -sabada B. 
Nevile ChemberJain ye -
ni harici siyasetindeki ay
ni cesareti, ayni a~imk rlı· 
ğı göstermekte tereddüt e
diyor. IS marttan beri, hari
ci siyaseti 100 de 100 değiş
miş olmasına ragmen dahi
li siyaseti bundan pek az 
mütttssir olmuştur. 

Bu mülahazaları yürüt • 
tükten sonra, bundan, İn • 
gilterc'nin harici gayretle
rinin Bay Chemberlain'in 
son nutkunda tebarüz ettir
diği tarihi'. chcmfyeti haiz 

politikası 
olmadığı veya Avrupa he -
gemonyasına mukavemet 
hususundaki İngiliz Umi • 
nin tehlike saatinde azami 
tesirle tezahür etmiyeceği 
neticesini çıkarmanın mut-· 
lak bir hata olacağını da 
müşahede edelim. Hatırlı -
yalım ki 1914 de, bugi.ınkü 
muazzam silahlarına ve or -
dusuna malik olmıyan İn • 
giltere, namağlup kuvctte 
emin bir müttefik oldugu
nu ispat etmiştir. İngiltere
nin reaksiyonlarındaki ya
va lıkta bir kuvet ve sala -
hiyet delili vardır. Lond -
ra'da yalnız siyasi mahfil -
lerin umumi temayüllerini 
değil, fakat ayni zamanda 
sokak adamının düşüncesi
ni de iskandil etmiş olan 
her kimse, bu memlekette 
milli vahdet ve ittifakın ne 
derece mevcut olduşunu 
farketmiştir. 
Eğer h~diseler, ingiliz 

tamperamanının zıddına o
larak, pek süratli bir ekil
de inkişaf ederse, bir kaç 
hafta, hatta bir kaç gün i
çinde bu memleketin en de
rin değişikliklere sahne o -
lacağından, en ağır feda -

karlıklara katlanacağından, 

otoriter ideolojilerin bü -

tün tesislerinden daha mü
essir bir milli disiplin reji· 
mi kuracağından hiç üphe 
etmiyelim. 

Michel Robers 

DemoJ:rat görüşü: Totaliter devletler faaliyette 

(Bir Hollanda gazetesinden) 

n---.. ·-Totalıt göriişu : t ngilrere (Kutuptaki penguen kuşuna) 

- ltılya Amavutluğu ışgal etti, gel sana da garanti vereyim. 

(Bir İtalyan gazetesinden) 

İçimizdeki şeytan 
Tefrika No: 27=Yazcın: Sabahattin ALJ!J 

Cenup 

Slavlar1 
Almanya, Avusturya 

ile Çekoslovakya'yı 
kuşattığı zaman, orta Av
rupaya hakim muazzam bir 
kütle gibi görünüyordu, 
buna rağmen bu kütle kar
ıısında Adriyatik'le Bal • 
tık arasında, dört kuvetli 
millet mevcuttu. Şimalde 
polon yalılar: üçte ikisi leh 
kanını ta§ıyan 34 milyon 
insan. Cenupta, hepsi slav 
olan, fakat rakip gruplara 
ayrılmış bulunan 14 milyon 
insan. İkisi arasında: 10 
milyon nüfusla Macaristan. 
Macarların ardında ihtiyat 
olarak, dörtte Uçü romen 
kanından olan 19 milyon 
romen. Ve bütün bu millet· 
)er, Polonya - Romanya it
tifakı, romcn - yugoslav 
anlaşma ı ve Balkan anlaş
masiyle biribirlerine bağlı
dılar, ki bu sonuncu anlaş
ma şart planı da Yuna -
nistan'la Türkiye'nin de 
müdahalesi imkanını hazır· 
lıyordu. 

Bu blokun alınan ilerle -
mcsını durdurması için 
pek az şey kafi gelecek -
ti. İtalya'nın müzahareti 
kafi gelecekti. Bu takdir -
de, İtalya'nın Arnavutluk'a 
çıkması bu milletler birli
ğinin yanında doğrudan 
doğruya bir müdahaleye 
muadil olacaktı. İtalya bu 
hareketin kumandasını ele 
alacaktı. 1934 de Musolini· 
nin hayalen buna temayül 
ettiğine hiç ~üphe yoktur. 
Fakat o zamandan beri va
ziyet değiJmi§tir. Alman -
ya'nın ağırlığı tesirini gös
termiştir. Ve İtalya Arna
vutluk'a tam bunun zıddı 
ve kabil oldu~u kadar az 
siyasi bir düşünce ile çık • 
mıştır. Yani Almanya'ya 
kar ı organize edilmiş Tu
na, şark ve Balkan blokunu 
tutacak yerde bunu dağıt -
mak maksadiyle Balkan ya
rımadasına ayak basmıştır. 
İtalya, şimdiden yugoslav 
Makedonya'sı üzerinden 
Bulgaristan'a el uzatmıştır. 
Yunanistan'ı bitaraflaştı -
rabilir. Bilhassa Yugoslav
ya'yı bitaraflagtınnaktadır. 
Çünkü daha şimdiden, ce -
nup slavlan abJoka edilmi~ 
ve kuşatılmı tır. Denize 
mahreçleri olan Adriyatik 
Akdeniz'e Otrant kanalın
dan mülaki olur ki bu bo
ğazın ancak 75 kilometreJik 
bir genişliği vardır. 

İmdi, İtalya bu boğazın 
iki sahilini elinde tutmak -
tadır. Bundan böyle, yu -
goslavların bu çemberden 
kurtulmaları müşküldür. 
İngiliz - fransız donanma -

sının yardlmlanna ko ma -
la.rı da mil küldlir. 

Denizde, cenup slavları 

kuşatılmıştır. Yugoslavya'
nın 1919 da yedi hududu 
vardı Avusturya, Macaris
tan, Romanya, Bulgaristan, 
Yunanistan, Arnavutluk, İ
talya. Arnavutluk hududu 
:>rtadan kalkmı~tır. Avus -
turya hududu keza. Maca -
ristan ve Bulgaristan Al -
nanya ve İtalya mutabık -
tırlar. Yugoslavya'nın dost
larına bakan ancak iki dar 
penceresi vardır: Romanya 
ile Yunanistan pencereleri. 
İmdi, Almanya'nın müza -
haretine mazhar olan Maca
ristan yarın, Romanya'yı 
Yugoslavya'ya baglıyan es-
i Tamuşvar meselesini or

taya koyabilir. Ve İtalya 
tarafından himaye edilen 
Bulgaristan yarın Yugos -
lavya'nın Yun.anistan'la te -
mas ettiği Makedonya me -
selesini ortaya koyabilir. 

Bulgaristan'ın ilk önce i
~e giri tiğini, Makedonya 
hududunda seferberlik 
yaptığını ve İtalya'nın bir
denbire tavassutunu empo
ze ettiğini farzedelim; Yu
goslavya, hükmün kendi a -
leyhinde olduğunu bilerek 
bunu reddederse, ihtilaf İ
talya ile Yugoslavya ara -
sında olacaktır. 

Nihayet, unutmıyalım ki, 
Yugoslavya'nın karışacağı 
her hangi bir ihtilaf halin
de bütün Avrupa - dostla
rı gibi düşmanları da -
'hırvatlar ne yapacaktır?" 
sualini sormaktan kendini 
alamıyacaktır. 

Sırplar, 1919 da hayalle
rini tahakkuk ettirdikleri 
zaman, hırvatlar da - ta • 
bii çeklerin sJovakJara va -
dettiklcri gibi - onları 
kardeş ve müsavi teUikki e
deceklerini vadettiler. Hır
vatlar cenup slavları mil -
letlerinden hakiki bir fe -
derasyon vücuda gctirele -
ceğini sanıyorlardı; halbu
ki sırplar devleti teşkil e -
der etmez, kıral ve bükü -
met merkezinden başka, or
du ve idareyi de ellerine al
dılar. Bir federasyon yeri
ne, bir merkeziyetçi devlet 
kurulduğu görüldü. Ve hır
vatlar muhalefete geçtiler. 

Bugün de, onların efi o
lan Maçek, yugoslav hükü
meti azasından değildir. 
Yugoslav hükümeti ile ana
yasada yapılacak ıslahatı 
münakaşa etmektedir. Hır
vatistan için bir yan muh
tar idare istemektedir. Ya· 
bancıların Yugoslavyan'ın 

itlerine karışmaması icap 
ettiğini söylüyor, fakat bu
günkü vaziyete, ayrılma ve 
istiklalin bile mürecceh ol
duğunu da telmih ediyor. 
Daha ileri gidiyor: garp 
devletlerinin Yugoslavya'· 
yı sitahtamasını istiyor, 
fakat bu silahlama teşeb

büs}.inün hırvatların muhta-

setti. Böyle anl~rda hiç sebepıi:1: ağlamak iıter gi
bi oluyor ve çeneai titriyordu. Kendini toplamak i
çin aordu: 

"Bu gece ne yaptınız?" 
"Size bir çok ıeyler anlatacağım ... Fakat nere

ye gidiyoruz?" 

altına saklanan civcivlerin duyduğu emniyet ve 
gonül rahatına çok benzeyen bu kendini teslim et
m hiHİ, Macide'nin hiç de gururunu hırpalamı
yordu. Bir kiını~eye bu kadar kolaylıkla halta böy
le kısmen de istiyerek tabi olmanın kendine niçin 
a ır gelmediiini bir aralık düıünmeie kalktı. Fa
kat kafasında derhal ıu sual kendini gösterdi: 

Macide tereddütle: 
"Bilmem!" dedi, sonra, kendini de hayrete, hat• 

ta biraz korkuya düıüren bir cesaret ve bir arzu i
le ilave etti: 

41Ben notalarımı almamııım, bugün mektebe git
meıem de olur ... " 

Omer ıol kolunu Macide'nin elinden yavaşça 
çekti, öbür tarafa geçerek onun koluna girdi. Bir 
kaç adım sonra bu ona fevkalade soğuk ve çocukca 
göründü. Her iki elini süratle ceplerine sokarak 
yoluna devam etti. 

"Acaba istemiyerek mi? Sahiden istemiyor 
nıuyum?,, 

Sanki bu suale derhal cevap veriyormuı gibi 

Omer'in kolunu yakaladı. Onun kısa ve teıekkür 

eden bir bakııtan sonra bir sey söylemeden yoluna 

d vam editi Macide'yi adeta sersemletti ••• 

"Niçin istemiyor muıum 1,, diye, birine cevap 
veriyormuş gibi, isyanla düşündü... "Niçin istemi· 
or muşum ••. Bu çocuğun yanımda yürümesinden, 

b na dokunmasından ve bana doğruluğundan bir 
an bile fÜphe etmediğim, ıözler söylemcıinden 

memnun olmadığımı nasıl iddia ederim?... Niçin 
kendimi aldatmağa çalıııyorum? lıtiyorurn iıte •.. 
Hatta onun tekrar konuımağa başlamaaını, ağzın· 
d n alev gibi dökülen sözlerinin beni tekrar ıar· 
nıasını ve baıka her feye kartı kör ve sağır etme· 
sini İstiyorum. Gene adımlarımın altında kaldırım· 
lllrı duymamak, gene o dünkü sıtmaya tutulmak 
• tiyorum.,, 

O söylediği ıılmanm yavaı yavaf geldiğini hia· 

Bayazit meydanını geçince biraz durakladı. 
"Haydi, deniz kenarına bir yere gidip dolaıa

lım ... Bugün canım insan yÜzÜ &Örmek istemiyor, 
geniı uçıuz bucaksız bir şeye.. ve sana bakmak 
istiyorum!" Dedi. Sonra: "Dün akıam böyle soğuk 
deiildim ... Böyle yaveler yapmıyordum, ne oldu 
banal •.• " Diye düıündü. Birdenbire yanındakine 
dönerek: 

di. 
"Biribirimize ne zaman sen diyeceğiz .... " De • 

"Ne zaman isterseniz!" 
Ömer bir kahkaha attı: 
"Bakın, diliniz varmıyor! Peki, bunun kendili· 

ğinden gelmesini bekliyelim, yalnız ara şıra, demin 
olduğu gibi, dilimden kaçarıa kusura bakmayın. 

Babanız da ehemiyeti yok. Bana öyle geliyor ki, 
aizın gülmenizle kızmanız, iltifat etmenizle azarla· 

' . . 

riyetinden sonra olması 
şartiyle. Hatta bir hırvat 
ordusundan bile bahseder 
görünüyor. Kısacası Yu -
goslavya'da vaziyet şu 1939 
nisanında, Çekoslovakya'· 
nın 1938 deki vaziyetine 
pek benzer görünmektedir. 
Çekler memleketlerini mü
tekamil bir İsviçre haline 
getirmiye karar vermişler
di. Sıcplar da Yugoslavya'
yı ayni şekle koymayı bile· 
mediler. Hırvat meselesin· 
den İtalya istifade etmesini 
bilecektir. Diğer taraftan 
Karadağ meselesini canlan
dırmaya çalışacak ve Bul -
garistan da Makedonya me· 
selesini ihdas edecektir. 

Böylece Yugoslavya yal
nız cenuptan ve şimalden 
:lbloka edilmekle kalmıyor, 
ıcomşuları bunu bilirler ve 
onu sıkıştırmaktadırlar. 
Bütün bunları göz önüne 
getirdikten sonra, dün Bel
grad'da hüküm süren ve 
Ruzvelt'in mesajına rağ • 
men hala dn sürmekte olan 
korku ve eseften mürekkep 
müthiş sükuttan hayrete 
düşmez misiniz? 

Pierrc Dominique 
LA REPUBLİQUE 

c k 
A rnavutluk'un işıali, mıh· 

ver tarafından tehdit 
edilmekte olan Avrupa devlet
lerıne garantiler verılmcsi ve 
İ&panya sivil harbinın sona er
mesi Avrupa'dakı kuvet nis • 
petlerini degıştırdi. Bu deli -

fikliğin olçusü, eı;as itibariyle, 
spanya'nm bir harp takdirın· 

de takınacağı tavra bağlu bu -
lunuyor. İhtiras, propaganda, 
temenni cibi her hangi bir hata 
kaynagınr ortadan kaldırmak i
çin, realiteleri konuşturmak 
daha doğrudur. 

Oc; nazarı ihtimalden, bita • 
raflık yahut totaliter devletle
rin tar fında yer olmak gibi ıki 
ı;ıkm mutalca edilmesi bile bu 
bakımdan klfidir. Bu iki şık, 
büyuk devletlerin sivil harp 
kar,ısında takındıktan tavır • 
d:ın ve 1914 - 18 yıllarındaki i
deal prtlar içinde bile, itilfif 
devletlerinin, İııpanya'yı kendi 
taraflarına knyıramamııt olma· 
ları realitesinden ortaya 'ık -
maktadır. 

Bitaraflık aleyhine olnn -
millerin en başında, İtalya ve 
Almanya'ya karşı olan şükran 
borcu bulunmaktadır. Londra 
matbuatında rastlanılan bazı 
sathi ve buna zıt müllihaznlara 
ragmen, bu hissı kuçuk gorme· 
mek lazımdır. İspanya tarihi de 
&:ostermektcdir ki, bpanya'ya 
bu kadar derin kök salmış olan 
Pundonor hissi, bu memleketin 
dış politıkasına da tesırli ol -
maktadır. İkinci amil, İspanya
nın hiç bir zaman İtalyan hliki
niyeti hına girmemiş ve sa • 
dece bır defaya mahsus olmak 
lizere alman hakimiyeti altına 
girmiş oldugu realltesldiıl. BU. 
yuk Britanya Cebelüttarık'a 
sahip bulunmakta oldugu gibi, 
İspanyol yarımadasının ve ci • 
hanşümul İspanya tlevletinin 
parçalanmasında en kuvetli i . 
mil de gene o olmuştur. 

Fransa'ya gelince, Fas'ın ta
rihi de göstermekte olduğu gi
bi, bu memleket, lıpanya ile o-

lan munasebetlerinde pek en -
der iyi bir not almıştır. 

Üçuncu amil, yeni reJimln en 
kuvetli tarafı olan Falankılar
la faşist ve nasyonal - sosya -
liıt orcanizaayonların srkı mu
nasebetidir. 

Dorduncu amil, totaliter 
:levletlerin, İspanya sivil har -
bındaki yardımlarına mukabil 
siyasi milzaharet istemelerine 
saik olabilecek olan, kavgacı 
ve tecavüzcü politikalarıdır. 

Be$inci imil, İngiltere ve 
Fransa'ya karşı mücadeleye gi. 
rişildiği takdirde, Cebelutta -
rık ile l:<'as'ın tekrar ele geçi • 
rilmesindeki cazibedir. Altın -
cı ve son imi! de, sıvil harbın 
askeri afhası sona erdikten 
sonra, iyi talim ve terbiye gor
mliş, muzaffer olmuş bir ordu
ytı silih altında bulundurmak 
zaruretidir. 

A ksi istikametteki imille
rin en başında, bıtaraf

lık lehinde, temkın ve ıkepti -
sızımden dogan kuvetli bir a
nanedır. lkıncı imi!, aynı de· 
recede kuvetli ve şayet Lond
ra bugunku ııaglam politikasın· 
dan şaşmıyacak olursa, şuphe
sız ki çok tesirli olacak olan 
"lngıltere ile: sulh içinde ya:;a
mak" ananesıdır. 

Üc;uncu amıl, katiyetle ve a· 
çıkça ıfade edilmemekte olma
sına ra •men, gnrbe karşı besle
nin umumi sempatinın, pek u
zakta bulunan Almanya ve 1 • 
talya ile bir ittifak yapılması· 
na barız bir engel oluşudur. 
Dordilncüsu de, l talyan mille -
tiyle İtalyan dilinin avam ara
sında ıtibarı olmayı~ıdır. Bu 
da, bır dilın ideta dığerlnin bir 
knrıkaturu oldugu tesırıni yap
masından ve ıspanyolun, ita! -
yan olan her eyın, operalaıtı
rılrnış ve tıyatrolaştırılmış ol -
duau telikki ve temayülunden 
ileri gelmektedir. Bu iminer e. 
hemıyetsiz corulebilir; fakat 
bunlar, bıhnmıyen bir çok mu· 
harrik kuvetlcr gıbi, çok bıi • 
yuk ehemiyeti haizdir. 

Beşınci amıl, ıivil harp esna
sında yapılan yardımın, İspan
yol davaı;ına hizmet maksadiy
le değil de, bam başka saıkler 
altında yapılmıı olduğu histi -
dir. İtalyan askerlerinin mem· 
leketlerine ıonderilmesi me -
selesinde kendini gösteren bir 
suru kabalıklar yuıunden, bu 
his zaruri olarak daha ziyade 
genişlemiştir. 

Tesiri olan daha başka amil
ler de vardır. Bunlardan biri, 
nakden tediyede bulunan mıi$· 
teriler sıfatiyle İngiltere ve 
Fransa'nın ehemıyetl; ayni 
maddeleri istihsal eden ve İtal
ya gibi ayni istihlikte bulunan 
bir memleketle ticaret müna -
sebetlerinin tesisindeki ıüçlilk· 
ler; Almanya gibi, kendi arzu
ıiyle meydana celen bir otarıi
nin bağlariyle bağh bulunan 
bir memleketle tatmin edici 
bir ~ekilde ticaret münasebet -
ler'ınin tesisindeki engeller. 

Bundan başka, İspanya ile 
biribırinc bağlı bir cephe kur
mayı İtalya'ya guçle~tiren, AJ. 
:nanya'ya ise imkan vermiyen 
cografi imiller de vardır. ls
panyol nasyonalist hareketinin 
arkasında bulunan liberal - mu
hafazakar, monarşist - kato • 
lik yığınları, totaliter devletle
rin yeni putpereııtlik ve anti • 
k:atolik havuınr hazm edeme • 
mektedirler. " Aristokraainin 
ınglomanisi" ile "burjuvanın 
fransızlara karşı beslediği sem
pati"yi de hesaba katmak Ii -
zımdır. 
Diğer ehem!yetli imillerden 

biri de, milliyetçi İspanya'ya 
daha ilk andan itibaren mıiza
haret eden fakat İnciltere'nin 
de müttefiki olan Portekiz'in 
vaziyetidir. 

Portekizle yapılan saldırmaz. 
lık paktı, nasyonalist hpanya'
nın, lngiltere'nin müttefiki o • 
lan Portekiz'e karuı bitaraflık 
vadinden farksızdır . 

S11/vador de Madıriaga 
- N oye Zıihrer Saytunı -

manrz arasında hiç bir fark yoktur .•• Size ait hiç bir 
~ey çirkin olamaz sanıyorum." 

Divanyoluna amut sokaklardan rast &'ele birine 
daldılar, dik yokuştan inip ahıap evlerin arasından, 
demiryolunun altından ve yangın yerlerinden geç
tiler, nihayet yıkık dıvarların Üzerinde fı~kıran ot
lara ve biraz ötedeki denize geldiler. 

Etrafta kimseler yoktu. Az dalgalı deniz sahil
deki iri ve yosunlu tatları örtüp açıyor, epeyce 
yükselmiş olan gÜnP.tin altında hakiki rengini gö1• 

termeden kımıldıyordu. Uzaklarda bir kaç irili u
f aklı vapur ve daha ilerlerde şiıirilmit tulumlar gi
bi yatan adalar vardı. Omer: 

"Burası da, görüyorsun ki, uçsuz bucaksız bir 
yer değil! ..• Burada da gözümüze bir hudut çizili· 
yor. Okyanuslarda bile baıka türlü olmasa gerek ... 
Acaba bu kainatta yerle gökün biribirine kavuıma
dığı bir taraf yok mu. alabildiğine ıonauzluğa doğ
ru giden bir taraf ••• " 

Bu sefer dünkü gibi dilsiz kalmamağa niyet et
mit olan Macide gözlerini hayretle açarak mırıl
dandı: 

"Ne kadar büyük arzularınız var!, .. ,, 

Ömer aklını başına toplamağa çalıştı. Şimdiye 
kadar olduğu gibi batıboı konu§manın bu kız üze
rinde iyi tesir yapmıyacağını dütündü. Kendi ken
dine : 

"Dün onun Üzerinde adam akıllı müessir ol· 
mu§tum! Neden? Çünkü samimi idim. Halbuki 
~imdi zihnimden türlü münasebetaiz ıeyler geçi
yor. Buraya batka zamanlarda. başka kimselerle 
beraber do gelmiştim. Allah göstenneıin... Galiba 
&on defa da bir ermeni kızı ile beraber •• Ne kadar 
iri memeleri vardı. Hiç de çirkin değildi ••• Halbuki 
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TÜRKiYE 

Radyo Difuzyon Postaları 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

1 

DALGA UZUNLUGU 

1648 m. 182 Kcs./120 Kw. 
T.A.Q. 

19.74 m. 15195 Kes./ 20 Kw. 
T.A.P. 

31.70 m. !)465 Kes./ 20 Kw. 

ANKARA 

CUMARTESi - 29/4/1919 
13.30 Program 
13.35 MÜZİK (Eğlenceli mü -

zik - Pi.) 
14.00 Memleket ı;aat ayarı, a -

jans ve meteoroloji haberle
ri. 

14.10 TÜRK MÜZlôt : 
Çalanlar : Vecihe, Ruşen 
Kam, Cevdet Kozan. 
Okuyan: Mefnret Sagnak 
1 .......... - Kurdilihicazkar 
peşrevi 
2 - SeHihattin Pınarın - Kıir
dilihicazkar şarkısı - Aşkın
la yanan gonlıime 
3 - Artakinin - Kiırdilihicaz • 
kfir uarkısı - Artık ne siyah 
cozlerının 
4 • Ruşen Kam • Kemençe 
tak:; imi. 
5 - Rakimin - K ürdilihicaz -
kir ıınrkısı - Demedim ona 
hiç kimsin ve nesin 
6 • Osman Nihadın - Ktirdi -
lihlcazkir şarkısı - Kaç yıl 
yureğım sizladı. 

7 • ........ • Kurdilihicazkir 
saz semaisi 

14.40 • 15.30 MÜZiK (Karışık 
program • Pi.) 

17.30 Program 
17.35 MÜZİK (Dans saati -

Pi.) 
17.55 Konuşma (Çocuk Esirge· 

me Kurumu - Haftanın kapa
nışı) 

18.15 TÜRK MOZtGt (Halk 
musikisi Aşık Veysel ve İb· 
rahim) 
Takdim eden: Sadi Yaver 
Ataman. 

18.30 TÜRK MüZtôt (Karı
şık program) : 
Çalanlar: Hakkı Derman, Eş 
ref Kadri, Hasan Gur, Ham
di Tokay, Basri Ofler. 
Okuyanlar: Tahsin Kara -
kuş, Celal Tokses, Safiye 
Tokay, 

19.00 Konuşma (Dış politika 
hldiıeleri) 

19.15 TÜRK MÜZ1Ci1 : 
Çalanlar: Vecihe, Reşat E -
rer, Ruşen Kam, Cevdet Ko· 
zan. 
Okuyanlar : N cemi Rıza A
hıskan, Radife Neydik. 
1 - ....... - Mahur peırevl 
2 - Abdi efendinin - Rast &ar
lı:ısr - Senin a~kmla çak ol • 
dum 
3 - Yasari Asım'ın ·Rast ıar
kısı • Yine kalbim taşar ağ -
lar 
4 - Reşat Erer - Keman tak -

1 
ıimi 

~Refik Fersan - Mahur ıar 

İspanya' da 

neler oluyor? 
Avrupa'dan yüzümüzü 

çevirmiyelim. Avrupan'ın 

yalnız şarkında değil, gar -
hında, Pirene hudutları -
mızda da büyük oyunlar oy
nanıyor. Almanlar İspanya 
ile bilhassa alfikadar olu -
yorlar; hatta italyanlardan 

daha fazla ... İtalyanlar, in -

gilizleri iyi idare etmesini 
öğrendiler gibi görünüyor. 
Binaenaleyh, bazı milliyet

çi unsurların Berlin'in tesi
ri altında kalmamasına dik
kat etmek Hizımdır. 

General Franko Malaga'· 

da, harbın bitmediğini söy-

kısı - Dun gene günümüz 
geçti. 
6 - ........ Mahur şarkı - Saba 
tarfı vefadan peyam yokmu 
7 - ........ - Mahur saz semaisi 
8 • Şemsettin Ziya'nm - Uıı· 
şak şarkı - Ol ~uhi sefa per· 
veri 
9 - Şemsettin Ziyanın - Uş -
tak şarkı - Şu salkım söcü -
dun 
10 .......... - Türkü - Ne :zaman 
gorsem onu 

2000 M emlcket saat ayarı, a -
jans ve meteoroloji haberle
ri 

21.15 TEMSİL (Korkma 
sönmez bu ~afaklarda) : 
Yazan : Ekrem Reşit. 

21.15 Esham, tahvilit kambiyo 
- nukut ve ziraat borsası (fi
yat) 

21.25 Neşeli Pliklar - R. 
21.30 MUZlK (Sonate - Me -

sut Cemil - Cemal Reşit) 
22.00 Haftalık posta kutusu 
22.30 MÜZİK (Ktiçıik orkest

ra· Şef: Necip Aııkın): 
ı - Löhr - Hülya cecesi • 
Vals 
2 - Brahms - Macar dan11 
No. 1 - 2 
3 - Könischofer • Tirol en -
termezo 
4 - Willy Richarts - İlkba -
harda bır !;ift aşık - Ouver -
ture 

23.00 MOZtK (Cazband - Pi.) 
23.45-24 Son 11jans haberleri ve 

yarınki program. 

AVRUPA 
OPERA VE OPERETLER : 

19.45 Paris - Eyfel Kulesi -
2().30 Brüksel - 21 Milino 

ORKESTRA KONSERLERİ 
VE SENFONİK KONSER
LER : 18 Doyc;land Zender 
- 20 Kopenhag - 20.30 St
razbur&: - 21 Roma, Vaqo -
va - 21.15 Lüksemburg. 

ODA MUSİKİSİ: 22.30 Doy~
land Zender. 

SOLO KONSERLERİ : 16.35 
Varşova - 17.5 Stokholm -
18.10 Milnih - 19.15 Bertin 
- 19.30 London - Recyonal 
- 2Z.7 Post Parizyen 

NEFESLİ SAZLAR (Mırı v. 
s.) : 10.30 Hamburg - 18.30 
Frankfurt - 19 Bertin -
21.15 BeromUnster 

ORG KONSERLERİ VE KO
ROLAR: 18.30 Hamburg -
19.30 Frankfurt - 21.45 St
razburg 

HAFİF MÜZİK : 14.25 MU -
nih - 16 Frankhırt - 18.20 
Sarbrük - 20.15 Doy~land 
Zender - 24 Ştutgart. 

HALK M US1KlS1 : 11.30 Ştüt 
gart - 14 Ştıitgart - 16 Be
romiınster, Ştutgart - 18.45 
Viyana - 19 Breılav, Layp
zig 

DANS MO'ZlCt: ıs.ıs Layp
zig - 20.15 Berlin, Laypzlg 
- 22.15 Beromünıter, Flo -
ransa, Sottens, Stokholm -
22.20 Breslav, Mıinih -22.30 
Hamburg- Z2.45 Sofya, Tu
luz - 23 Floransa, Paris, Ro· 
ma, Stokholm, 6trazburg, 
Lilksemburg - 23.15 Droyt
viç London • Recyonal, Var-

;ova - 24 Milano, Roma 

Jedi. Fakat İspanya'nın bir 
cihan alevlenmesine ıürük
liyeceğini asla işaret etmek 
istemedi, bununla beraber 
Franko'nun venniı olduğu 
nutkun metni, onun ne dü
şündüğünü mükemmelen 
gösteriyor. 

Nasyonalist İspanya, bü
yük devletlerin ihtilafında 
paylaşılamıyan bir yerdi; 
Anlaşmazlık henüz bitme -
miştir. Binaenaleyh ispan -
yollar daima gözlerini dört 
açmalıdır. 

Fakat, Fransa ile ve İn -
giltere ile yakınlaşmanın e-
hemiyetini de anlamalıdır

lar. Jordana - Berard anla"'-:. 
ması yapıldıktan sonra bu 

manada şükre şayan bir te
kamül göründü. Mesele, ya
rı yolda kalmamak .••• 

Le ]ournal 

Macide'nin hiç göğsü yok gibi •.• Belki de elbise
den ... Öyle ya, dün kazak giyince bir şeyler kendi· 
n~. ~-österiyordu. Aman yarabbi .•• Bunlar nf" biçim 
du§~nceler... Acaba kafamı bir çah ıüpürgesiyle 
temızlemek mümkün müdür? ••• Yalnız temiz §ey-
ler kalsın... Fakat süpürge çöplerinden başka bir 
§ey kalmamaundan korkarım... Dün akşam ne 
yaptınız diye sordu ••• Ne diyeyim? Çünkü ne kırla-
ra gidip kottum, ne de pençeresinin altmda sa
bahladım. Hava adam akıllı ayazdı. Kirli battaniye 
me sarıldım ve horul horul uyudum.,, 

Dağmık bekar odaaı, pansiyon sahibesi ma· 
dam, sokakta sabaha kadar arkası k.esilmiyen gü
rültüler aklına gelince derhal keyfi kaçtı. T eyzesİ· 
nin besmeleli ve garamofonlu küçük odası \Jna da
ha sıcak ve daha yakın göründü. MRdde'nin bu 
odaya bititik yattığını hatırladı ve sordu: 

"Siz bu gece ne yaptınız?,, 

"Hiç. .• Uyudum!,, 

"Ben de!,, 

Gülüştüler. 

Ömer laf olsun diye ağır ağır başladı: • 

"Sizi eve bıraktıktan sonra lekYar cnddeye 
çıktım. Caddedeki kalabalık beni sahiden ııktı. 
Ben ikide birde böyle oluyorum, bazan hütün in
sanları boyunlarına aanlıp Öpecek kadar seviyo
rum, bazan da hiç birinin yüzünü görmek istemi· 
yorum. Bu nefret filan değil .•• fnsanlBrdan nefret 
etmeği düıünmedim bile ••. Sadece bir yalnızlık ih
tiyacı. Öyle günlerim oluyor ki, etrafımda küçük 
bir hareket, en hafif bir ses bile istemiyorum. Ta
ııp dökülecek kadar kendi kendimi doyurduğumu 

(Sonu var) 
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Harp 
hazırlık/an 

(Ba~ı l inci sayfada) 
ifa etmeleri mühim bir hadiae ayı
lır. 

Franaız tedbirlerine aazeteleri
miz kıaaca temaa etmiılerdir. Mali
ye Nazırı Paul Reynaud'nun 22 ni
aanda Paria radyoaunda verditi u
zun nutuk, otuz dokuz kararname 
ile alınan tedbirlerin aenit bir izahı 
idi. 

Bu kararnamelerden bir kıamı 
kara, deniz, hava kuvetleriyle müa
temlekeler için taahhütlerde bu
lunmak ve bunlarm tahaiaatmı art -
tınnak ve milli müdaf .. ya ait tedi -
yeleri ti.cil etmek mevzuuna aittir. 
Harp zamanında halkm İqeai ve 
gaz maskeleri tevzii iti de bu ara
dadır. 

Milli müdafaa masraflar"1'J kar -
tılama tedbirlerine gelince bunun 
için iki yol birden aeçilmittir: 1 -
Yeni vergilerle geliri arttırmak, 2 -
Bazı idare masraflannı azaltmak. 

Birinci kısımda verai kaçınlma -
aına mani olmak üzere buna eaaa o -
lan iratların derhal kontrolü, ıim
diye kadar muaf olan bir kıaım irat
ların maktu vergiye bağlanmaaı ve 
milli müdafaaya çahtan tetebbüa
lerde karlann sıkıca tahdidi tedbir
leri vardır. Gene bu kıaımda - ha
suai ve reami - bütün abtveriılere 
yüzde bir ailahlanma reami kon
makta, ancak bazı vergilerde de 
hafiflemeler yapılmaktadır. 

ikinci kısma gelince idare bün
yesinde imme hizmetlerinde ve o· 
fialerde kadrolarm darlaıtınlmaaı 
için umumi prenaipler konmakta ve 
itlerin aadeleıtirilmesi aranmakta
dır. Smai alkol ile buğday ofiainin 
devlete olan yükünü hafifletici ve 
birçok maaraflan azaltıcı tedbirler
de bu aradadır. 

Yeni kararnamelerle normal it 
aaati 40 tan 45 e çıkarılmakta, faz
la çalııma aaatleri için de bazı ko
laylıklar yapılmaktadır. Yeni ka
rarların fransız bütçesine vadetti
ii rakam altı yüz milyon türk lira
aına yakmdır. 

.. Türk kamoyunun dünyadaki po
latik cereyanlan takip ederken harp 
ha~~lı~anna da büyük dikkat aarf 
ett~iı ıupheaizdir. Her yerde vergi-
lerın artt • ·· ıgını, mueaaeselere, ailele -
r~ ve fertle ... d\iten milli miidaf-
hızmetleriai. &enlf· Jed•w• • " t"" k ıgını goren 
ur vatandaıı da muhakk k k 

d" "f " en-ı va~ı elerini hatırlıyacaktır. An-
cak bır fert, bir aile uzvu, bir müea-
ae~ m~aubu olarak ona dÜfecek 
Ye.na m~kellefiyetler oluna gecik
mayeceğınden ·-ı·n ı . . k . ...... o maaı açın onun 
. endı kendine bulacağı birçok de

h il er de vardır O b"I" k" ~._._ 1rii • • 1 ır ı, uı.-.; l• 
~t•ı, ıneınleketin yükselen refahı 
1 ~ ~rtınakta ve bu artr4 daha çok 
mallı ın··d f 
1 

u a aa hazırbklannı kartı· 
damaktadır. Türk vatanda,m> yur

b ~~a huzur içinde çalrıbran en 
uyijk teminatı iae hükümet. beyan· 

narneainde §Öyle ifade etmiıtir: 
"En YÜkaek hamaset ve aaraılmaz 

;~t~ aevgiai kaynağı olan büyük 
l~ •0 rduauna dayanarak her teh -t· e~ •e tecavüzü bertaraf edece -
..:maz kanaatinde olduğumuzu aöy-

rnekle .~ftihar duyarım.,, 
Bu aozler e·· ük" M"JJ t Mecliai ta:·· .• .. uy ı e 

İn~ksuaunden memleketin kalbine 
1 al etınittir. 

....._ Kemal UNAL 

KADIN TERZiSi 

CEMAL BÜRÜN 
~ ~:: 9Jg pazartesi günü saat 10 
~eli . en Ankara Palas'da yulık 

erıni ·· °"tteriı Koatereceğini muhterem 
.......____ erine bildirir. 1485 

...._ 

Cö ren •e .. . 1 . ek 
'-r tekrar ıornııyen erm t • 
lt ıörebilmeleri için 
nıit Zoı ' 

• nın büyük eserlerinden 

Hayvanlaşan 
• 
ınsan .. ı.. .. a_. roU bite Humaine" 

s~rde: Jean Gabin • 
Sorıaıız •ı.ıone Simon 

&fk \re ihtiraı filmi. 

,;~lJLus 
ne!~ne ~~ Pazarteıi mati
ce11tır. ar devam ede-

Sean.ı.r. 1 
~.30 - 16,30 • 18,30 

~ar 
22,15 llt\tı 
.\Şıt Ş 11latineainde 

~i"° ~KiSi 
. ....... ~artini 
-- ---11: 2193 
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ULUS 

1 ran Büyük Elçisinin 
Türkkuşunda tetkikleri 

(Baıı 1 inci sayfada) 
de bulunan Türkkuıu gençleri de eve
ti büyük elçiyi aelimlamışlar ve son
ra her günkü normal mesailerine baş -
lamıılardır. • . 

Büyük elçi, günlük çah§mayı dık -
katle ıeyretmİ§, her hareket hakkında 
başkan B. Şükrü Koçak'tan izahat al
mıştır. Yeni yetişen namzetlerin para
şütle münferit ve grup halinde atlama
larına büyük bir alika göstermi§tir. 
Gençlerimiz dün 800-1000 metreden 
atlayıtlar yapmışlardır. 

Plinörcülerimiz, para§Üt atlamala -
rından sonra muhtelif akrobasi hare -
ketleri yapmışlardır. Büyük elçi, han
garlarda bulunan çeşitli yerli tip pla
nörleri tetkik etmiş ve buradan oto -
mobillerle Etimesğuttaki Ergazi kam
pına gidilmittir. Burada da saf halinde 
bekliyen talebe büyük elçiye takdim 
edilmiş ve ilk olarak erkek pilotlar -
dan 9 tayyarelik bir filo, biraz sonra 
da kız talebeden üç tayyarelik bir filo 
havalanmıştır. 

Gençlerimiz çok muntazam bir uçuş 
yapmışlar ve muhtelif irtifalarda uça
rak akai istikametlerden hava göste -
rileri yapmışlardır. Akrobasi numara· 
lan, büyük elçinin bilhassa takdirini 
mucip olmuştur. 

Ekselans bu sırada Bayan Sabiha 
Gökçen ile tanışmış ve kendisine ilti
fatta bulunmuştur. 

Atölyede: 
Büyük elçi saat 11.30 da Türkku§U 

Amerika' da 

Japonya'ya karıı 
ticari takyidler 
hakkında proje 

Vaşington, 28 a.a. - Ayandan Pit
man, cümhurreisine 10 gün evel kon -
greyi haberdar etmek prtiyle Japon
ya'ya karşı ticari takyitler koymak sa
lahiyetini veren bir karar sureti tevdi 
etmiştir. 

Karar suretinde 9 devlet muahede
sini imza eden devletlerden biri bu 
muahedeye mupyir olarak amerikah 
vatandaşların hayatını tehlikeye dü
türdüğü veya amerikalılara verilen 
hakları ve imtiyuları kaldırdıfı tak
dirde Amerika ile bu devlet arasında
ki ticaretin bazı kayıtlara tabi tutu
lacağı zikredilmektedir. Cümhurreisi 
alınacak tedbirleri on gün evel kon -
greye bildirecektir. Kanun 1 mayıs 
1939 dan itibaren bir sene müddetle 
muteber olacaktır. 

J•ponya ve demokra•İler 
Londra, 28 a.a. - Tokyo'dan Bri-

tish United PreH'e bildirildifine gö
re baıvekil Hiranuma, japonya'nın 

demokrasilere kartı bir siyaset tikip 
etmek tuavvurunda bulunmadığını 

bildirmek üzere İtalya ve Almanya 
ıefirlerini bir içtimaa davet edecek
tir. 

İtalya'nın dış 
ticaret bilançosu 
Roma, 28 a.a. - Bu sene içinde İtal

ya ile İngiltere arasındaki ticaret bi -
linçoauna ıöre İniiltere İtalya'ya 150 
milyon 374 liret kıymetinde ithalatta 
bulunmut olduiu kaydedilmiştir. l -
talya'nın İngiltere'ye yapmış olduğu 
ihracat ise, 162 milyon 154 bin liret 
kıymetindedir. 
Şimdiki senenin ilk Uç ayında İtalya 

ile Fran• arasındaki ticari mübadele
ler ceman 143 milyon 460 bin lirete ba
lii' olmuıtur. Bunun 57 milyon 243 
bin lireti Franıa'nın ltalya'y~ yapmış 
olduiu ithalitl göıtermektedır. Şu ~al 
de, İtalya lehine hemen hemen 29 mıl-

on liretlik bir fark vardır. . 
Y Bu senin birinci üç ayında İtalya de 
Yugoslavya aruında .~apılmıt olan ti

etin blinçoauna gore, Yugoslavya
~ ltalya'ya 35 milyon 700 bin • liret 
kıymetinde ithalatta bulunrnuf, İtalya 

da bun& mukabil Yugoalavya'ya 70 
nın · k " d 1 •1 317 bin hret ıymetın e ma 
mı yon d d"l · · B öndennit olduğu kay. e ı mııtı~: u-
g aran İtalya lebıne olmak uzere 
: ::yon liretlik bir fark vardır. -

Filistin arapları ve 
1 ngiliz teklifleri 

Kahire 28 a.a. - Yeni İngiliz teklif
. . ,;_akere etmek üzere Filistin 

lerını mıuo . b ü Kahi • 
!arının bir beyetı ug n re -

arap . 
e gelmektedır. 

Y H ber alındığına ıöre, bu konferans 
b~ at hazır bulunmak üzere Mısır 

ta "kili tarafından yapılan diveti Ku batve .• 
dilı müftüsü kabul etmemııtır. 

planör atölyesine gelmişlerdir. Fab -
rikanın dahili teıkilitı dolayıaiyle e
veli bez ve boya kısımlarını, aonra 
motör tamir kısmını gezmitlerdir. Ah
ıap ve maden imalat kısımlarını da 
tetkik eden Ekselans, yeni tip planör
ler üzerinde yapılan çalıpnaları göz
den geçirmiş, faaliyet hakkında etraf
lı izahat almıştır. 

Mektepte: 
Büyük elçi saat 12 ye doğru Türk -

kuşu okuluna gelmiş; deraaneyi, para 
şüt salonundaki faaliyetleri tetkik et
miştir. Kendisine model laboratuarın
da aerodinamik tecrübe göıterilmiı -
tir. 

Mektebi tamamiyle gezen dost mem
leket elçiai, beş saattan fazla süren tet
kiklerinin neticesini ve intibalarını 

Türkkuşu okulunun hatıra defterine 
şu satırlarla ifade etmişlerdir: 

"2 Ôrdi Bihişt 1318 tarihine tesadüf 
eden 28 nisan 1939 tarihinde Türk Ha
va Kurumu Başkanı Bay Şükrü Ko -
çak, biu kurumun bütün te1kilit1nı 
göstererek mufassal izahat verdi. Ge
rek kurumun, gerek tayyare alanının, 
gerekse Türkkuşu mektebinin mükem
meliyeti hakkında ne söylesem, haki -
kat yanında hafif kalır. 

Dost ve kardeş lran devleti, Türk 
kardeşlerine daimi saadet ve terakki
sini her zaman gönülden temenni et -
mekle zevk duyar. 

lran Büyük Elçisi,, 

IKÜ(ÜK Dl~ HABERLER 

X Berlin - D. N. B. ajanaı, Polon
ya'da yukarı şarki Silezya'da Alman
lara karşı yapılan bir çok tecavüz ve 
fena muameleler silsilesi zikretmekte 
ve bu tecavüzlerin devam etmekte ol
duğunu ehemiyetle kaydeylemekte -
dir. 

X Roma - Neşredilmit olan ista
tistiklere nazaran 1938 senesinde İtal
ya'nın iplik ve menaucat ihracatında. 
daha evelki aeneye nazaran mühim 
bir fazlalık görülmüttür. 

X Sofya - Baıvekil Köseivanof, 
milli meclisin 24 üncü devreainin ilk 
içtima senesini kapayan kararname
yi mecliste okumuıtur. 

X Berlin - İsveç kıralı husuat o
larak bir gün kalmak üzere Berlin'e 
gelmittir. lstaayonda protokol tcfl, 
lsveç'in Bertin elçisi ve diğer bir çok 
yüksek sevat tarafından lrarplanmıı
tır. 

X Kristohl - Ruzvelt'in emri ü
zerin büyük Olryanoatald İlalerfne dö
nen Amerikan donanmasının kumu 
külllsi Panama kanalından geçeme 
başlamıştır. 

X Roma - Maliye nazırı, Faayo
lar ve korporasyonlar meclisine hava 
işleri nezaretinin 1939 - ı940 bütçesi
ni tevdi etmiştir. Bu biltçe 2 milyar 
90 milyon liret aarfını derpit etmek
tedir. Yani timdiki bütçeye nazaran 
900.000.0000 liret mıktannda bir fula
lık vardır. 

X Roma - Arnavutluktan ltalya'
ya gitmekte olan bir askeri tayyare, 
yolda şiddetli bir kasırgaya tutularak 
Yugoslav topraklarına inmek zarure
tinde kalmıştır. 

X Va~i ngton - Mebıusan meclisi, 
parlamentoya on gün evel haber ver
mek prtiyle Japonya ile ticareti 
tahdit etmek salahiyetini Cümhurrei
sine vermittir. 

X Londra - Halihazırda Bükret'
te mali, iktisadi ve ticari müzakere
lerde bulunmakta olan resmi ingiliz 
murahhas heyeti, müzakerelerini hi
tama erdirdikten sonra, Atina'ya gi
decek ve orada yunan hllkilmetiyle 
bu nevi müzakerelerde bulunacaktır. 

Ankara Borsası 

28 Niaan 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 

Ac:ıh' P Kapaaq P 

Londra 5.93 5.93 
Nevyork 126.6750 126.6750 
Pariı 3.3550 3.3550 
Millno 6.6650 6.6650 
Cenevre 28.4550 21.4550 
Amıterdam 67.6450 67.6450 
Berlin 50.8250 50.1250 
Brüksel 21.44 21.44 
Atina 1.0925 1.0925 
Sof ya 1.56 1.56 
Madrid 14.0350 14.0350 
Varıova 23.9025 23.9025 
Budapeıte 24.9675 24.9675 
Bükreı 0.9050 Q.9050 
Belırad 2.8925 2.8925 
Yokohama 34.62 34.62 
Stolı:holm 30.55 30.55 
Molko•a 23.9025 2U025 

ESHAM VE TAHVIUT 
l 933 İkramiyeli 
Erıaai 19.- 19.03 
Sivas - Erzurum 
Hattı İL 1. 19.41 19.41 

Mecburi askerlik karannın aki,f eri 

Karar, çok mühim ve 
tarihi bir h6disedir 

Fransız gazeteleri, İngiltere'nin 
kararını bu sözlerle tavsif ediyorlar 

Paris, 2 8a.a. - lngiltere'de meoburi aske~lik usulünün.kabul~~~ -
naat.betiyle, bütün Paris gazeteleri demokrasıler arasındakı tesanudu ıt-
tifakla kaydediyorlar. 

Jur - Eko de Paris gazeteainde Ba- ı 
ilby yazıyor: 
"İngiltere'de mecburi askerlik usu· 

lUnün kabulü Avrupa ve dünya barı-
91 için Hitler'in bugün söyliyeceği 
nutuktan çok daha fazla ehemiyeti o
lan tarihi bir hadisedir. Bunun için, 
in&iliz Ba§vekiline fransız milletinin 
kayıtsız ve tartıız minnettarlık ve 
tazimlerini bildirmek doğru bir hare
kettir.,, 

Gazete daha ilerde şöyle diyor: 
"'Franaa, bizi her türlü sürprize 

kar§ı garanti eden harp öncesi hazır-

Hırvat - Yugoslav 

itilafından sonra 

Belgrad ve 
Zagrep'te 

• 
sevınç var 

Emir Abdullah'ın 
oğlu İnönü'ye 

fahri yaver oldu 
(Başı 1. inci sayfada) 

Atatürkle aramızda başlıyan dostlu· 
ğun Türk - Arap dostluğu olarak ne 
kadar popüler olduğu güzergahtaki 
arap aleminin candan alkışiyle sabit 
oldu. İki kardeş millet için bu hadi· 
senin mana ve ıümulü azimdir .. ,. 

Emir naip huduttan itibaren Suri
ye, Lübnan resmi mahfilleri ve halk 
tarafından kar§ılanaca~ ve misafir e
dilerek Cümhurreislerinin ziyafetle • 
rinde bulunacaktır. 

Sam'dan ıreçiş 
Şam, 28 a.a. - Maverayı Ürdün E

miri Abdullah hazretlerinin staj yap
mak için Ankaraya gitmek üzere bu
gün Şam'a uğrıyan oğulları Emir na
ib hazretleri Suriye hududuna geldiği 
dakikadan itibaren her geçtiği yerde 
pek parlak surette istikbal cdilmi§tir. 
Şam şehri bugün tarihi ve görülme· 

miş bir gün yatamıştır .. Şehrin med
halinden otele kadar 7 dakikadan iba
ret olan mesafe erkek, kadın çoluk 

lığı temposuna bütün manaaiyle ko -
yulmuıtur. Bu yolda memleketin gös
terdiği sükunetle ikdam etmek kafi 
ıelecektir.,, 

Almanlar tavurlarını 
deiİttirmezler•e ... 

Belgrat, 28 a.a. - Yugoslavya baş- çocuk on binlerce halkın izdihamın
vekili Tsvetkoviç tayyare ile Zağrep- dan ve mütemadi alkışlarından dolayı 
ten buraya dönmüt ve derhal naib ancak bir buçuk saatte katedilebilmit 
prens Pol tarafından kabul edilmittir. tir. 

Figaro gazetesinde Romier yazı -
yor: 

"Alman ricali takip ettikleri yolu 
bundan böyle batkaaı için sarih ve ka
bili tahammül bir şekle koymadıkları 
takdirde alman tarihinde en müthiş 
hatayı irtikap etmi' olacaklardır.,, 

Pöti Parizyen gazetesine Burgu 
yazıyor: 

"Fransa ve İngiltere, her tarafta 
müsait akisler uyandıran ve kuvetli 
müzaharet bulan bu müdafaa hareke
tinin batına geçmitlerdir. Hiç bir teh 
dit aözü bu devletleri hedeflerinden 
taıırtmı yacaktır .,, 

Hükümetin lilnindelıi İ•abet 
Londra, 28 a.a. - Mecburi askerlik 

hakkında avam kamarasında tereyan 
eden müzakerelerin ertesi günü, mu
halif matbuat müstesna olmak üzere, 
gazetelerin fikri, hükümet kararında -
ki isabetin sabit olduğu ve bu vaziyet· 
te nazart mahiyette her türlü müna
kaşalar bir tarafa atılarak gecikmek -
sizin işe başlamak münasip olacağı 

merkezindedir. 
Filhakika muhafazakar gazeteler, 

muhalif partilerin mantıksızlığını ka
yıtta müttefiktirler. Hele liberal par· 
tisinin muhalefetinden bahsedilirken, 
Loyd Corc'un diln aJrpm hlllrilmet le
hinde kayıtsız ve prtaıs reyini kullan 
dıfı ayrıca kaydedilmektedir. 

CörcU'in yardımının tenri 
Tayınla ıueteal, ba•makaJeainde 

muhalefete karıı en uzlaştırıcı bir li
aan kullanıyor ve diyor ki: 

" Müzakere ilerledikçe itçi partisi-

Başvekil, hırvat lideri Naçek'le yap 
tığı anlaşma hakkında naibe izahat 
vermi§tir. Eğer naip bu anlaşamayı 
taavip ederse bugün Tsvetkoviç ile 
Maçek'i kabul etmesi bekleniyor. Bu 
takdirde de anlatmanın metni derhal 
neşrolunacak ve bu anlaşmayı tatbik 
edecek hükümetin tetekkülü için na
ip istitarelere baflıyacaktır. Sırp -
Hırvat müzakerelerinin muvaffakiyet 
le neticeleneceği haberi gerek Bel
grat'ta gerek Zağrep'te büyük bir se
vinçle karşılanmııtır. 

Demiryol ınlıpnasına 
Yugoslatyı dı giriyor 

İstanbul, 28 (Telefonla) - Öğren
diğime göre 1927 senesinden beri Tür 
kiye, Bulgaristan ve Yunanistan ara
sında cari olan demiryolları müıterek 
tarife anlaşmasına Yugoılavya'da gir
miye karar vermittir. Yakında tatbi
kine başlanacak olan bu anlaşma ihra
cat~ılarımızı çok atakalandırmakta
dır. 

B. Runelt Hltler 
ve Musollnl'ye bir 
randevü vennlı ... 

nin mecburi askerlik hizmetine muha
lefette katiye naamimi olmadığı inti- ••• 
baı huıl oluyordu. Bazı ıoıyalist aza-

Fakat onlar gelme§i 

kabul etmemişler nın, hükümetin usullerini tenkit etme
lerine raimen, partilerinin kararını 
iatemiyerek kabul etmiı oldukları işi
kir olarak ıörülüyordu.,, 

Taymis'in muharriri, Çurçil'in hü
kümete kayıtsız ve şartsız muzaharet 
etmesinin meclis üzerinde yapufı ku
vetli intibaı ehemiyetle kaydetmekte
dir. 

Parti zıttiyetleri bir tarala 
bıralıılır•a .•. 

Deyli Telegraf, bugünkü vaziyette 
milletin gösterdiği birliğin, muhale -
fetin hattı hareketiyle tehlikeye düş -
memit olduiunu tebarüz ettiriyor ve 
diyor ki:: 

"Parti zıddiyetleri bir tarafa bırakı -
lırsa, dünkü müzakere memleket mü -
dafaaaı ve yabancı memleketler hak -
kında alınan teahhildlerin tatbiki için 
ittihaz edilecek tedbirler huıusunda 
herkeain müttefik olduiunu sarih bir 
surette ıöstermittir.,, 

Niyuz Kronikl gazetesine göre de, 
Avam Kamarasında verilen karar ta -
kip edilen usuller hakkında ciddi gö
rüt ihtillflarını ortaya koymuştur. 
Fakat bu hal, lngilterenin bütün kuve
tini terazinin kef eıine koymaktan im
tina ettiğini tazammum edemez. 

OlınorJ talebeleri birliiinin 
lıaran 

Londra, 28 a.a. - Okıfort Universi
teai talebe birliii, mecburi askerlik 
hizmetini tasvip eden bir karar sure -
tini 326 reye karf1 423 reyle kabul et
miıtir. Muhalefet gösterenler de nu -
tuklarında entellektliel bir müaalemet 
perverlik gösterdikten başka, mecburi 
askerlik hizmeti usulünü değil, bükü -
metin politikasını tenkid etmitlerdir. 

Bir çok hatipler, İngiliz talebesinin 
hakiki fikrinin yabancı memleketlerde 
istihfafla karıılanmaaına imkAn veril
memesi lüzumundan israrla bahseyle -
mitlerdir. 

lngiliz tarihinin tlöniim nolıltm 
V.arpa, 28 a.a. - Gazetelerin gece 

nilahalannda çıkan yarı reamt bir tef -
lirde lnpltere'nin aulh zamanında 

Nevyork, 28 a.a. - Nevyork Tay
mis, gazetesinin Vatington muhabiri 
Arthur Krock, yazıyor: 
"Cümhurreiıi Ruzvelt, Moıolini'ye 

ve onun vasıtaıiyle Hitler'e iki dık -
tatörün kendisine denizde, Asor ada
ları gibi bitaraf bir ada civarında 
bulutınalarını teklif etmit ise de bu 
teklif reddedilmiştir.,, 

Krock, bu teklifin mayıs ve eylül 
1938 buhranları esnasında yapıldıfı • 
nı kaydetmektedir. 

Ruzvelt'in maksadı devamlı ~ir 
sulh tesisi için diktatörlüklerin asga
ri şartlarının neden ibaret olduiunu 
ve mutavasaıt sıfatlyle bu yolda bir 
hizmet ifa etmenin milmkün olup ol
madıfını anlamaktı. CUmhurreiıi bu
luşmak üzere herkesin bir harp ge -
misiyle hareket etmesini teklif etmiı
ti. Bu huauataki mnaj, Runelt'in bir 
ajanı tarafından Muaolini'ye tevdi e
dilmitti. Vaıington'da zannedildiii
ne göre Musolini bu teklifi Hitler'e 
bildirmiş ve kendisine verilen ceva
ta bu mülakata bir ltiıtfa müncer ol
ması ihtimali bulunsa dahi Hitler'in 
A~r~pa'dan ayrılamıyacaiını söyle -
mıştar. 

Krock, şun lan ilive etmektedir: 
"Yapılan tahkikattan Ruzvelt'in bu 

teklifi hangi tarihte yaptığı anlatıla
mamış iae de teklifin Münib buhranı 
hazırlandığı sırada ve Mitler ile Mu
aolini'ye kablo ile CUmburreiai tara. 
fından malQm mesajlar gönderilme -
den evet yapılmıı olması kuvetle muh 
temeldir." 

mecburi askerlik hizmetinin kabulü 
yolunda ilk adımıdır. 
.. tngiltere'nin tarihinde kati bir dö
n~ noktası tefkil etmektedir. İngilu
lerın askerlik ananeleri zamanın zaru
retleri karıııında feda edilmittir 

Tefsirde, Polonya'nın çok~beri 
k~vetli,. hazır ve müttehit olduğu için 
böyle hır tedbire intibak etmek ihti
yacında olmadıfı memnuniyetle kay
dedilmektedir. 

Kaideler okunurken 
Kar§ılayıcıların büyük bir kısmı at 

üzerinde ve ellerinde kılıç olduğu 

halde bütün yol boyunda kasideler o
kumuılardır. 

Bütün hükümet erkanı ve askeri 
müfrezeler istikbal merasimine işti -
rak etmişlerdi. 
Öğle yemeğini maiyetleriyle birlik· 

te reiaicilmhurun nezdinde yemişler • 
dir. 

Aktam yemeğinde Fransa fevkall -
de komiıerinin davetlisi olacaktır. 

Emir hazretleri yarın sabah Halep 
yolu ile Şam'dan hareket edecektir. 

Moskoya - Amerika arasında 
yeni bir tayyare ~UJU 

Moskova, 28 a.a. - Tayyareci Ko
kinaki'nin idare ettiği "'Moskova" tay· 
yareai bu sabah saat 4/ 19 da İzlanda
Groinland tarikiyle hiç bir yere inme 
den Amerikaya gitmek üzere uçmuş
tur. 

Finlandiya üzerinde 
Moakova, 28 a.a. - Kokinald, uat

te .... tt 25'1 kilometre aüratle ı 10 ki
lometre katettikten sonra saat S. 47 de 
-Greewich aaati- Finlandiya'nın garp 
uhlllnde Wn Pori'nin üzerinden uç• 
muıtur • 

Yakalanan kaçakçılar 
Geçen bir hafta içinde gUınrük m11"' 

hafaza teşkilatı : 

~e?up hududunda: Otuz üç kaçakçı 
ikı bın dokuz yi1z on kilo gümrük ka
çağa. ile r'~ dört türk lirası, altı al. 
tın lıra, ıki tüfek, elli bet merın· 1r=• ke • ha . ı, ae .. 
aım yvanı ıle altı kaçakçı hayvanı 
Van bölgesinde : Altı kaçak 1 elli 

kilo gümrük ve inhisar kaça ~ ç ' 
E k g~ ge mınta asında: Kara sularJJDP • 

da avlanan bir yabancı ile bir balıkçı 
sandalı ele geçirilmiştir. 

Danielle Darrieux'nün 
Sanat hayatında en harikuJ ... 
de temsili a-

Güzelliğ.ine. asla erişilrniyecek 
bır sınerna eseri 

SAFAGA 
DÖNÜŞ 

F evkalide auare olarak önü
müzdeki pazartesi alqamı 

U L U S ainemaıında 

b&tlıyacak 



Kirahk : 

Kıralık apartıman - Atatürk bul 
varı Kutlu gazinosuna yakın Tuna 
Ap. da 5 oda 1 hol kaloriferli vebolit-
ten geçme sıcak sulu. 1281 

Satılık otornobll - lyi kullanılmış 
dört kişilik Opel marka bir otomobil 
müsait fiyatla satılıktır. Telefonla 
1216 ya müracaat. 1434 

Satılık arsa - Şurayı devlet ittisa
linde kıymetli, cephesi bahçeye na
zır ve arkası sokak arsa için 2988 Te· 

Kiralık - 3 odalı 1 hol banyo ve lefon No. sına müracaat. 1452 
saire. Ehven fiyat Yenişehir Meşru- . 
tiyet cadesi Türe sokak No. 6 Mimar Ucuz satılık arsalar - Maltepe ıan-
Kcmal mektebi yakını Çatı katında darma. okulu yanında is~asy.?n .. arka
ev sahibine müracaat. 1385 sında ımarca parsellenmış kuçuk çap

K11alık - ·!r:'enişehir Selanik Cad. 
No. 47 mustakil bir ev her tarafı par
ke doşeli 4 oda 1 salon tam konforlu. 
Muasit şerait. :Ost kattakilere müra-
caat. Tl: 3364 1400 

Kiralık oda - Atatürk Bulvarı Ök

ta münferit inşaata elverişli. Ti: 1S38 
1458 

Satılık hisse - Küçük evlet yapı 
kooperatifinden bir hisse satılık
tır. Muracaat Şoförler cemiyeti Ali 
Eracar. Telefon, 3808. ı460 

men apartımanında No: 8 konforlu Satılık apartman - Şehirde Neca
mobilyalı bir oda bekarlara elverişli. ti okulu civarında 5 daireli 2S5 lira i
Tcl: 3702 1432 ratlı bedelinin yüzde 30 borç ehven 

Kiralık daire - Yenişehir Karan- bedelle Tel: 2406 Bayram C. No. ı A-
fil sokak şeker şirketi yanında Soda· 1475 
h ve l hol konforlu ve bahçeli daire-
ler Tl: 35ıs e miıracaat. 1454 

Devren kiralık dükkan - Anafar
talar Kızılırmak kıraathanesine bitişi 
ği. Bankalar caddesi No. 25 ınüra · 
caat Telefon: 3654. 1463 

Kiralık daire - Bakanlıklara karşı 
karşı Karanfil ve Bilge sokağı köşesi 
4 oda ı hol, hava gazı, elektrik, ban
yo 40 lira. Kapıcıya miıracat. ı46~ 

Kiralık oda - Adilye sarayı karşı
sında Ortaç apartmanı No. 4 bir bay 
veya bayan içindir. ı472 
Kiralık daire - 4 oda 1 hol ve müş

temilatı. Yenişehir İsmet İnönü cad. 

su deposu yanı. Nuri Barlas Ap. fev
kalfide nazaretli yeni mükemmel. Tel. 
3630 1473 

Ehven fiyatla devren kiralık - Ka 
loriferli sıC".ak sulu üç oda bir hol İz
bede sandık odası, Yenişehir Menek· 
şe S. 4 kapıcıya. 1474 

Kıra/ık oda - Konforlu güzel bir 

Acele satılık aprtman - Şehirde: 

Himayci Etfal arkasında 5 kat S daire 
manzara bol güneşli 16000 lira borçlu 
Tel: 2406 Bayram Caddesi No. 1 

1476 

Satılık aprtman - Cebeci'de oto
büs durağına çok yakın 7 daire 2 dük
kanlı 310 iratlı 8000 lira borçlu ehven 
bedelle Tel: 2406 Bayram Caddesi 
No. ı 1481 

Satılık apartmanlar - Yenişehirde 
bulvar Üzerlerinde 10, 8, 3, 5, daireli 
tam konforlu Tel: 2406 Bayram Cad· 
desi No. 1 ı482 

Satılık - 8 lambalı bir Alınan rad 
yosu ve 1 - 2 objektif son model Kon
taks fotoğraf makinesi acele satılık· 

tır. Yenişehir Necati B. cad. No: 11 
re müracat. 1484 

Satılık apartman - Cebecide mül
kiye mektebi civarında üç ve S daireli 
tam iratlı borçlu yolculuk hasebiyle 
Tel: 2406 Bayram caddesi No. 1 lSOl 

oda moblcli möb siz kiralıktır. Kı- Satılık - Bahçeli küçük evler yapı 
zılay karşısında Paşakay apartmanı kooperatif hisselerinden satılık hisse 
kapıcısına mürac t. 1483 vardır. Tel: 2406 Bayram caddesi No. 

Kiralık oda - 2 vestiyer geniş ta- 1 ıso2 

ras kalorifer yaz kıt her gün sıcak su Satılık arsalar - İstasyon arkasın
tam konforlu. Ye işehir Atatürk bul- da istimlak haricinde inşaata hazır 
varı Yenige Ap. No. 9 1486 asfalt üzeri ve gerilerinde çok ucuz 

Kiralık apartm n - 4 oda 1 bol Tel: 2406 Bayram C. No. 1 1503 
banyo mutbak Dcmirtcpc Yaltınk 
caddesi asfalt kö ünün başında No. 
37. Gonnek ve g rüımck için Telefon 
1616 1487 

Kiralık oda - Çankaya caddesi Mı 
sır sefareti yanı da No. 49 • 1 re mü-
racaat edilmesi. 1490 

Kiralık oda - Bir bay için mobil
yalı veya mobily ız. Sağlık bakanlı

Satılık arsalar - Yenişehir İsmet 
İnönü asfaltında onar metre inşaat 
cepheli 380 ve 388 metre Tel: 2406 
Bayram C. No. 1 1514 

Satılık vma bağ ve bahçe - Keçiö
rendc Kubbeli mevkiinde 7, 3, 2 odalı 
Sulu meyva ve bağlı 300 dönümden 
fazla toptan ve perakende Tel: 2406 
Bayram C. No. 1 lSlS 

gı otobüs durağ da No: ıo Bakkal Satılık arsalar - Maltepe ve her 
Mehmet Mustafa a müracaat. 149ı yerde istenilen ebatta parsellenmiş u-

. . . . cuz ve Kızılırmak caddesinde 2 apart-
Kıralık mobıly lı, yemeklı oda - mantık Tel: 2406 Bayram caddesi No. 

Atatürk bulvarın a iyi bir aile nez- 1 1516 
dinde çamaşır, ba yo, ~ü ve günde 
uç kap yemek ac e kiralıktır. P. K. 
2ooı No. Tokay ektupla müracaat. 

1492 

Kiralık - Ye ehir Selanik cad-
desi '2.2 No :lu m takil hane ehven 
fiyatla kiralıktıı Aynı evin 1. ci ka-
tına müracaat. 1494 

Kiralık oda - Alman ailesi nez
dinde bir mobi alı oda kiralıktır •. 
Ankara Ali Naz ap. 9 2 Koopera-
tif arkası. 1497 

Kiralık - Et a ye meydanında Be
lediyeler banka ı arkasında Pamukçu 
apartmanında k alık daireler vardır. 

1517 

Ucuz acele d 
Kalorifer vebo 
ları havi. Yeniş 
ve Dural apart 
Tel: 329S 

en kiralık daire -
vcsair fenni tesisat

ir Demir tepe Emek 
nlarına müracaat. 

ıs22 

Kiralık oda Taşhan civarında a-
partmanda ban lu adres: Anafartalar 
Halil Nuri miıe scscsindc Sigorta ~
fi Adnan Özk n. Sabah saat 9 - ıo. 
Akpm 6 - 7 de 1S33 

Kiralık kon orlu oda - Güzel ve 
geniş manzara Hükümct caddesi 
Şemsettin apa man daire 8 müracaat 

1S34 

Satılık : 

Satılık A rs I r - İstasyon arkası 
Cebeci ve Ma t pe de inşaata hazır 
parsellenmiş cuz arsalar. Koç Ap. 
No 4 Tl: 2181 1387 

Satılık küb k yenı apartman - Sa
karya mahalles nde 3 katlı 515 M. 23 
.M. cepheli aı salı konforlu 1700 lira 
!ratlı % 40 bor devri. Uygun fiyat. 
Ti: 2181 1388 

Uygun fiyatı satılık arsa - Yeni -
ıehir, Sıhat vekaleti karşısı, İlkiz 
caddesi, ada 1149, parsel 23, Telefon 
JS63 1402 

Satılık ev e§yası - Orta masasiyle 
(9) parça salon takımı (1) büfe (ı) 

aynalı konsol (2) komodin. Bahçeli ev 
ler. Otobüs uçüncü durak. No. 32 

1S28 

Acele satılık arsa - Yenişehir Se
lanik cad. 423 m2 Cebeci Atili asfal
tında 428 M2 arsa uygun fiyatla veri-
lecek. Tel: 1538 ıs29 

Satılık arsa - Ayrancıda Fransız 

sefarethanesi yanında 3000 küsur M2 
arsa çok ehven fiyatla verilecek. Te-
kfon 19L 191 

300 liraya satılık kapalı lort otomo
bili - Bahriye caddesi Çocuk Esirge 
me kurumu bekar apartmanı No. 8 de 
Zekiye müracaatları. 1534 

Acele satılık arsa - Jandarma oku
lu yanında 550 M2 Maltcpcnin en ha
kim, en güzel yerinde 560 M2 arsa eh· 
ven fiyatla verilecek Telefon: 1 S38 

İş arayanlar : 

Tecrübeli muhasip mütercim mu
habır daktilo - Almanca Fransızca 
Türkçe iyi bilen bir zat akşamları ça
lışır .. Ulus'ta "KAJ" mektvpla müra-
caat. 14Sl 

Bir murebbiye iı arıyor - Bir Ma
car mürebbiye çocuk bakım işleri ara
maktadır. Yenişehir Yüksel caddesi 
No. 9 E. L. 1524 

iş verenler · 
Aranıyor - Bedia Terzihanesi için 

iyi dikiş bilen bayanlara ihtiyaç var
dır. Kınacı apartmanı daire 3. Yenişe-
hir Havuz başı Ti: 3837 1519 

Kasiyer aranıyor - Kasiyerlik yap 
mağa muktedir bir bayana ihtiyaç var
dır. Bankalar caddesi Yıldız kırtasi-
ye mağazasına müracaat. 1524 

ULUS 

.::!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllll~ -- ---- Lise mezunu gençler aranıyor ~ --- -- -
Türkkuşu Genel Direktörlüğünden · ------

Türkkuıu teıkilatında, motörlü ve motörsüz tayyareler = --
üzerinde öğretmen olarak çalıımak maksadiyle yetiştiri- = 

= lecek lise mezunu gençlere ihtiyaç vardır. -:= Aranılan belli baılı şartlar şunlardır: 
= 1 - Türk soyundan olmak, 

-----:= 2 - iyi hal ve şöhret sahibi bulunmak, 
:= 3 - Sağlık durumu tayyareciliğe elverişli olmak, 

-----:= 4 - Boyu 18 yaşında olanların t.60 dan, 20 yaşında o-= lanlarm da 1 .63 den aıağı olmamak, §§ = 5 - Lise mezunu olmak. = 
En az 18 en çok 20 yaşında olmak. -
isteklilerin 15 haziran 1939 tarihine kadar müracaat = 

= etmeleri lazımdır. Bu tarihten sonra sıhhi muayeneler ya- -
=: pılarak lnönü kampına sevkolunacaklar ve orada muvaf- := 

f akiyet gösterenler kabul edilecektir. 

--

Daha fazla malumat almak istiyenlerin Türkkufu şube· _ --
_ lerine müracaat etmeleri ilan olunur. 1437 = - -
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

_:!11111111111111111111111111111111111111~ •olup şartnamesi komisyonda görülür. 

: UÇAN VALS : ~ - Eksiltmeye gireceklerin ilkte. 
: E mınat ve 2490 sayılı ka:ıunun 2. 3 
- y k d s· d = maddelerinde yazılı belgelerle birlik-

a 
10 

a • • • • • • · ınema a - de muayyen gün ve vakitte M. M. V. 
,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr" satm alma komisyonunda bulunmala. 

Ankara Belediyesi 

Matbaacılara 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Otobüs idaresi için bastırıla
cak olan (;lört milyon bilet ile on bin 
adet karne on beş gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 1706 lira
dır. 

3 - Muvakat teminat ı48 liradır. 
4 - Şartnamesiyle bilet ve karne 

nümunelerini görmek isteyenlerin 
her gün yazı işleri kalemine ve istek 
lilerin de 12. 5. 939 cuma günü saat 
10.30 da belediye encümenine müra-
caatları. (1Sl2) 11490 

Elbise, ıapka ve postal alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Fen işleri amelesi için yaptın· 
lacak S2 takım elbise ve kasket ile S2 
çift postal on beş gün müddetle ayrı 
ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Elbise ve kasketin muhammen 
bedeli 520 liradır. Postalın muham
men bedeli 234 liradır. 

3 - Elbise ve kasketin muvakkat 
teminatı 39 liradır. Postalın muvak -
kat teminatı 18 liradır. 

4 - Nümune ve şartnamesini gör
mek istiyenlerin her gün yazı işleri 
kalemine ve isteklilerin de 9/S/939 
salı günü saat 10,30 da Belediye En
cümenine müracaatları. (1S19) 11491 

Yol ve köprü yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Musiki muallim mektebi önün
den asri mezarlık yoluna kadar yap
tırılacak olan (2S.OOO) lira bedeli mu
hamminli yol ve köprü kapalı zarf u
suliyle eksilmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 16. S. 939 salı günü sa
at 11 de belediye encümeninde yapıla 
caktır. 

3 - Muvakkat teminatı 187S lira· 
dır. 

4 - Şartnamesini görmek isteyenle 
rin her gün yazı işleri kalemine mü
racaat etmeleri ve isteklilerin de tek
lif mektuplarını 16. S. 939 salı günü 
saat ona kadar encümene vermeleri 
ilan olunur. (1S64) 11S42 

Vesaiti nakliye sahiplerinin 
nazar1 dikkatine 

Ankara Belediyesinden : 

Bisiklet, motosiklet, yük ve binek 
arabalariyle kamyon ve taksi otomo
billeri resminden mayıs sonuna kadar 
borçlu olanların listeleri 22 .4. 939 ta
rihinden itibaren umumi mahallere a
sılmıştır. Alakadarların mezkur tarih 
ten itibaren on gün içinde borçlarını 

ödemedikleri takdirde % on zammile 
ve tahsili emval kanununun hükümle
rine tevfikan tahsili cihetine gidilece
ğinden tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. (1589) 11SS2 

Milli Müdafaa B. 

10 adet Redresör 

alınacak 

M. M. Vekaleti aatm alma komia.
yonundan: 

1 - Hepsine tahmin edien fiyatı 
3720 lira olan on adet redresör açık 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 15. S. 939 pazartesi 
günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı 281 lira 2S kurut 

rı. (1128) 11123 

2 mütercim alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko -

misyonundan : 
Milli Müdafaa Vekaleti tercüme şu

besine iki mütercim alnacaktır. Bun • 
tarın almanca, fransızca ve ingilizce 
lisanlarına esaslı olarak vakıf olmala
rı ve aynı zamanda tlirkçeden bu dil. 
lcre tercüme yapabilmeleri şarttır. 
Verilecek ücret 16S : 210 liradır. İm
tihan neticesinde iki dil bilenler ter -
cih edilecektir. Memurin kanunu.ıa 
göre memur olmak evsaf ve şeraitini 
haiz bulunan taliplerin evclemirde hal 
tercümeleriyle ve referansları ile mü· 
racaatları ilan olunur. ( 1168) 11167 

Bir adet fireze 
tezgôhı ahnacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko -
misyonundan : 

1 - Bir adet fireze tezgahı pazar
lıkla eksiltmeye konulmuştur. Mu -
hammen bedeli 14410 on dört bin dört 
yüz on lira olup ilk teminat miktarı 
1080 bin seksen lira 75 yetmiş beş ku
ruştur. 

2 - Pazarlığı 2.5.939 salı günü saat 
15 on beşte vekalet satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatte 
ilk teminat mektup veya makbuzlarile 
komisyona gelmeleri. (1339) 11346 

12 kalem fotoğraf 

kôğıdı alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko • 

misyonundan : 
ı - 12 kalem fotograf kağıdı alına

caktır. Muhammen bedeli (1300) lira 
olup ilk teminat miktarı (97 lira ,.50 
kuruştur.) 

2 - Açık eksiltmesi S. 5. 939 cuma 
günü saat ıs de vekalet satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve listesi her gün 
komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin ilk teminat mek· 
tup veyp makbuzlariyle belli saatte 
komisyonda bulunmaları. (1414) 

11414 

Elbiselik ıayak kumaı alına<ak 
M. M. V. Deniz Levazım Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Tahmin edilen bedeli "67200" 

lira olan "24000" metre elbiselik şayak 
kumaş 9 mayıs 939 tarihine rastlayan 
salı günü saat 14 de kapalı zarfla alın
mak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İlk tem:natı "4610" lira olup 
şartnamesi hergün komisyondan "336" 
kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
tarifatı da'ıilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektuplarını en geç belli 
gün ve saatten bir saat eveline kadar 
Kasımpaşa'da bulunan komisyon baş
kanlığına vermeleri. (2679-1464) 11475 

Sahra pili alınacak 
M. M. Vekaleti Satıq, Alma Ko

misyonundan : : 
1 - Hepsine 7600 lira tahmin edi

len 10000 on bin tane sahra pili kapa
lı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi ıs. 5. 939 pazartesi 
günü saat ı 1 dedir. 

3 - İlk teminatı S70 lira olup şart
namesi komisyonda görülür. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
ni teminat ve 2490 sayıl kanunun 2, 3, 
maddelerinde yazlı belgeler ve bu gibi 
işlerle iştigal ettiklerine dair Ticaret 
odasından alacakları vesikalarla bir
likte zarflarını behcmhal ihale saatin
den bir saat eveline kadar M.M.V. sa
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(1S73) 11547 

Meşhur Kütahya kireci 
Senelerdenberi Pazarcık, Alpu köyü ve Beylikahır mevkileri 

civarında Pazarcıklı Mehmet Çavuşa yakmakta olduğumuz kireç
leri Mehmet Çavu§ Ankarada yeni Kütahya pazarı marifetile sat
tırmakta idi. Mehmet Çavu§ kireçlerini 1938 senesinde başka bir 
firmaya venneıi üzerine bizler de kendisiyle olan alakamızı kes
tik ve yukarda isimleri geçen mevkilerde yeniden açltgımız ocak
larımızda kireç çıkarmağa başladık. Ve bütün mallarımızı yeni 
Kütahya pazarı sahibi Mümin Gümü§dereli oğluna verdik, piya
sada bu müessese tarafımdan şimdiye kadar Kütahya kireci na • 
mile tanıttırılmış olan kirecimizin temizliğinden emin olarak te -
darik etmelerini sayın mÜ§terilerimize ilan ederiz. 
Pazarcık ocakları Pazarcıklı kireç ustası Pazarcıklı kireççi 

ustalarından Ali usta oğlu Mehmet Çavuşun 
Mehmet Çobancık Mehmet sabık kireç ortağı 

1527 Rıza Taşkıran 

Muhtelif yiyecek ve yakacak ahnocok 
Liaeler Alım Satım Komisyonu Baıkanlığından : 

Muhammen İlk tc· 
Miktarı F. minatı 

Sartname 
Eksiltme yapılacağı tedarik bedeli 

Nevi Kilo !{. S. L. K. gün ve saat Kuruş 

Ekmek 498000 9 50 3548 2S ıs Mayıs 1939 pazartesi 

Dağlıç eti 
Karaman eti 
Kuzu eti 
Sığır eti 

Toz şeker 
Kesme .. 

Pirinç 

65500 48 
81000 46 
27SOO 50 
268SO 35 

802SO 27 
22SOO 30 

58500 30 

Peynir heyaz 21SOO 45 
,, Kaşar ıOS50 70 

47000 95 

6888 S6 

2131 32 

1316 2S 

1279 so 

3348 75 

saat ıs de. 

.. H .. 

.. ,, 
" 

,, .. 
" .. ,, 

.. " .. 

236 

2S9 

142 

223 Sadeyağı 

Kok kömü
rü ton 1235 1900 1759 88 17 Mayıs çarşamba saat 16 da 

Tüvenan kö
mürü ton 

Kriple kö
mürü ton 

İspanak 
Pırasa 

Lahana 
Havuç 
Kereviz kök 

,. yaprak 
Domates dol-

200 ııso 

27S ısoo 

36000 
47000 
36000 
ı8250 

12050 
5150 

6 
5 
5 
6 
6 
s 

malık 12550 15 
,. sıra 18500 S 

Taze bezciye 4300 10 
Bezelye araka 4250 10 
Taze bakla 
Yerli 

,, ,, İzmir 
Çalı fasulye 
Ayşekadın., 
Barbunya 
yetil 

.. iç 
Biber 

12000 5 
8300 15 
8800 8 

26500 g 

19soo 11 
9000 ıs 

dolmalık 12000 'I. 
" ince 2500 5 

Taze yaprak 1750 12 
Yer "elması 2150 4 
Taze bamya 6800 13 
Pancar 4950 4 
Semizotu 7050 15 
Kabak yerli 19000 5 
Kabak İzmir 8000 ıs 
Marul adet 20500 2 
Patlıcan baş 94500 3 adet 

., orta 89000 2 ,. 
Karnabahar 9300 10 
Yeşil salata 48SOO ı adet 
Enginar baş 30500 5 ,. 

.. orta 2S500 3 ,, 
Hıyar 24000 2 ,. 
Limon 118000 3 ,, 

481 88 

2799 34 

Dereotu 11700 1 demet 
Taze soğan ı4800 1 ,, 
Maydanoz 28000 1 ., 
Kırmızı turp ıııoo 1 ,. 

• .. • 187 

İstanbul'da Pansiyonlu liselerin 1939 mali yılına aid nev'i, mikdar ve 
muhammen fiyatile ilk teminatı ve eksiltme gün ve saati yukarda yazılı 

yiyecek ve yakacakların Beyoğlu İstiklal Caddesi 349 No. da Liseler Alım 
Satım Komisyonunda kapalı zarfla eksiltmcleri yapılacaktır. 

İsteklilerin yeni yıl ticaret odası vesikası ve ilk teminat makbuzu ve ti
carethane namına hareket edenlerin noterlikten tasdikli vekaletnameleriyle 
birlikte 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanununun tarifatı daire inde ha -
zırlıyacakları teklif mektuplarını belli gün ve saatten bir saat evveline ka
dar sözü geçen Komisyon Ba§kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 
Şartnameyi görmek ve Liseler Muhasebeciliği veznesine yatırılacak temi
nat müzekkeresini almak için Galatasaray Lisesine müracaatları. 

(2862) ı 1S49 

İNŞAAT YAPTIRACAKLARA MÜHİM iLAN 
Kütahya kireci namını tanıtan Yeni Kütahya Pazarrnda kirecin 

tonu ( 15) lira. Sanayi caddesi No. 65 Tele fon: 3820 

Redresör ve vantilôtör alınacak 
M. M. Vekaleti 

Cinsi A~et 
Satın Alma Komisyonundan : 
Beh. Fiyatı İlk teminat 

Redresör ı lSO Lira 11. Lira 2S kr. 
Vantilatör 4 42 ,. 9 ,, 60 .. 

ı - Yukarıda miktar ve cinsi yazılı redresör ve vantilatör pazarlık sure. 
tiyle alınacaktır • 

2 - Pazarlığı 8-5-939 pazartesi günü saat 11 de vekalet atın alma komis • 
yonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin ilk teminat mektup veya makbuzlariylc komi yona gelme-
leri (1520) 11545 

• 



29 - 4 - 1939 
~ ULUS 

Maliye Vekôletinden · 
Gayri Mübndil işleri Tasfiye ~-. 

rosu : u 

. _Yanya gayrimilbadillerinden olu 
ısımleri _aşagıda yazılı eşhasa ait mü~ 
ga ~ayrı miıbadiller komisyonunca 
teşkıl olunan dosyalarda mevcut 216 
779, 1226, 1745, 1746, 1790 1839 • 
1929• 1966, 1989, 2015, 2oss', 2163' !~;~· 
2366, 2443, 2465, 2478, 2486, 2488: 2496. 
2498, numaralı mazbatalar ile . 
dilmiş olan istihkakların hah ~~sbıt e-
~~kamı mevzuaya muhalif ~. ~ta .~e 
gunden iptal edild'Y• goruldu -

ıgı ve 545 568 605 
ve 840 numaralı mazbat 1 ~ ' 
edilmiş olan istihkakı a ar ıle tesbit 
edildiğinden bu k ard~ fazla tayin 

d . ere tadılen t k" e ıldigi ve 1213, 1538 en ıs 
hatalarda da Ah ~umaralı maz -
Müveddet namın met ~ıno ve karısı 
istihkaklarında a tesbıt edilmiş olan 
dilmiş oldug~ daynı suretle iptal e -

. un an mezkA . . k 
mazbataları u·· • ur ıstıh ak 

ra ve istikraz senetleri kabul edilir. 
Münakasaya iştirak etmek istiyenle
rin vesaikile beraber tayin edilen gün 
ve saatte komisyona ve şartnameyi 
görmek istiyenlerin tatil haricinde 
her gün müdürlük kalemine müraca -
atları ilan olun•ur. (1374) 11367 

2 Spiker alınacak 
P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 
1 - Ankara radyosu için biri (200) 

diğeri (125) lira ücretle iki spiker a
lınacaktır. 

2 - Taliplerin lise mezunu olması 
ve telaffuzlarının düzğün, seslerinin 
mikrofona müsait bulunması bilhas
sa dilimizi çok iyi bilmeleri ve konuş 
malan lazımdır. 

3 - Aynı evsafta olanlar arasnda 
yabancı dil bilenler ve yüksek mek
tep mezunlar tercih edilecektir. 

4 - Taliplerin ı Mays 939 tarihin
ne kadar istida ile P. T. T. Umumi 
müdürlüğüne müracaatları. (1408) 

11420 

.l 
gösthilmış oldugundan taliplerin şe
raiti anlamak için şimdiden satış şu
bemize müracaat etmeleri ve açık ek
siltmeye gireceklerin de ilk teminat 
paraları ile gelmeleri ilan olunur. 

Nakliyat mahalli İlk teminat 
parası 

Lira Kuruş 

1 - Ankara merkezi 300 
2 - Çankırı merkezı 

3 - Çankırı Şabanözü 29 80 
4 - Çankırı - Ilgaz 
5 - Yahşihan - Keskin 20 25 
6 - Polatlı - Haymana 52 50 
7 - Ankara - Ayaş 12 
8 - Ankara - Nallıhan 42 
9 - Ankara - Bala 35 
10-Ankara - Kızılca 

hamam 54 30 
1 !-Ankara - Beypazarı 45 
12-Ankara - Çubuk 30 .. 

(1483) 11496 

Dolma tüfek kapsülü 

ah nacak 
zerınde ya 1 

pılacak her h . . pı mış ve ya - inhisarlar Umum Müdürlüğün-
zaınmın mu angı hır temliki muta - den : 

· Aske.ri, ·fabrikalar · 
kiımsüz old ~ele Ave tasarrufların hü-kanıına k . ugu alakadarana tebliğ ma- 1 - 24. IV. 939 tarihinde kapalı 

aım olmak.. . 300 Kg. lık 2 adet devvar zarfla eksiltmesi yapılacağı ilan edil-
u1vi M uzere ılan olunur. · l 400 ooo k d 1 .. f k 

Mazlu' .::ı.~mmer, Celile, Ali Kemal, mış o an . utu oma tu e 
nıet H~~ ~kerrem, Fatma. Ali Meh· pota ocağı afi nacak kapsulü münakasasında şartname ha-

, Useyın D" .. .. Ticinde teklifatta bulunulduğundan i-
Saffet Dino 'v ıno,. Cevat, Meruş, Askeri Fabrikalar Umum M~dur- hale olunamamıştır. 
Ali Ekrem Ab"~~esesı, Ahmet Fuat, lüğü Merkez Satın Alma Komısyo- II - Pazarlık 3. V. 939 çarşamba 
la, Feride 'A ı ın, Arif, Hikmet Ley nundan.: . . . gu .. nü saat 13.30 da Kabataşda levazım 
Dl.no R . lkuş Veysel Dino, Adem d ı b d 1 (4500) 1 • ezım n· Tahmın e ı en e e ı ıra O· ve mübayaat şubesindeki alım komis· 
Dino M·· ıno, Jale Kunt Ahmet lan 300 Kg. ~ık 2 ~det Devvar Po·t·a yonunda yapılacaktır. 
D . ' uveddet Dino Abdülvahap o ğ A k - F b k 1 U M ıno veres • ca ı s erı a rı a ar mum u - III - Muhammen bedeli 25876 lira 
Melek İkbe~ı Sabri, Fatma, Adile, dürlüğü merkez satın alma komisyo - muvakat teminat 1940.70 liradır. 
Nurctt'. ...! '_Saadet, Halide, Rifat, nunca 12-6-1939 pazartesi günü saat k ın ~"ası M·· IV - Şartnameler her gün 149 u-
Abdurra~-- p,_ uzeyyen, Sabire, 14,30 da af"ık eksiltme ile ihale edile- bed k b. · d k d · il •unan F d :s ruş el mu a ılın e yu arı a söz 
lal Ntı · S ır es, Resmiye, Ce - cektir. Şartname parasız olarak komis d ı b·1· rı edat N · S geçen şube en a ına ı ır. 
dayet E, un, ubhi Nuri, Hi- yondan verilir. Taliplerin muvakkat t • nver M • F V - steklilerin eksiltme için ta-
Fikri Le ' M uncı ikri, Feridun, teminat olan (337) lira (50) kuruş ve yin edilen gün ve saatte o/0 7,5 güven-

' man ebrure Hatice Ke , mal K d · ' ' - 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. maddele- me paıalariyle mezkur komisyona gel 
Re ~ a r~ye veresesi Fuat Şadiye, rindekı· vesaı·klc komisyoncu olmadık-şıt Şerıfe M"" S meleri itan olunur. (2849/1556) 11541 
s ' unevver, amiye, Kev- }arına ve bu işle alakadar tüccardan .;r: Mukaddet, Kazım, Mukaddes olduklarına dair Ticaret Odası vesika 
_aıka, Seyyare, Nuriye, Mediha Na ~ hıd 'M ı siyle mezkur gün ve saatte komisyo· 

e, e ek, Hayrettin, Zekeriya 
Cemile, Müruvet, Penbe, Pertev, Re~ na müracaatları. (1459) 11481 

\ - • ........ ... 4 ı ... ~ ... 

. · . ~· Demiryol~art . 

Kapalı eksiltme ilônı 
Çorum Vilayeti Osmancık Kaza

sı Belediyesinden : 
3.5.939 tarih çarşamba günü saat 14 

te Osmancık belediye reisliği eksilt
me komisyonu odasında maktu 1200 
lira keşif bedelli su isalesi proje tan· 
zimi işi nafıa vekaletince yapılmış c· 
tüt ve raporlara göre kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur . 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş
leri genel, hususi ve fenni şartname· 
leri, proje keşif hulasasile buna mü -
teferri diğer evrak belediye dairesin· 
de verilecektir. 

Muvakkat teminat 90 liradır. 
İsteklilerin teklif mektupları ve hu 

işe benzer iş yaptığına dair idorelerin 
den almış olduğu vesikaları 3-5-939 
günü saat 14 e kadar Osmancık bele
diyesine vermeleri lazımdır. (1351) 

11350 

Şose ve sınai imalôt 
Eakİ§ehir Nafıa Müdürlüğünden: 

Sarıköy - Mihallıççık yolunun 13 t-
293 - 15 + 803 kilometreleri arasın
da inşa edilecek 10644.40 lira keşif 
bedelli şose vesınai imalat inşaatı 17. 
4. 939 tarihinden 4. 5. 939 tarihine mü 
sadif perşembe günü saat 14, 15 şe ka
dar kapalı zarf usuliyle eksiltmiyc 
konulmuştur. Eksiltme vil5yet dai
mi encümeninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat (798.33) liradır. 

Bu işe ait keşif, proje, grafik, sil
silesi fiyat bordrosu, fenni şartname, 
eksiltme şartnamesi ve mukavele pro 
jesi her zaman nafıa müdürlüğünde 

görülebilir. 
İsteklilerin ihale tarihinden en az 

sekiz gün evel vilayete müracaatla 
alacakları ehliyetname ve senesi için
de Ticaret odasından alınmış vesika
yı 2490 sayılı kanunun tarifi dahilin
de teklif mektuplarına ekliyecekler
dir. Teklif mektupları 4. 5. 939 tari
hinde en geç saat 13, 15 şe kadar mak
buz mukabilinde daimi encümen reis
liğiğine tevdi edilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektuplar mühür mumu 
ile ve taahhütlü olacaktır. 

Postada vaki gecikmeler kabul edil 
mez. (1368) 11395 

fet, Ne et, Necati Hikmet Ne . G . . 1 k 
H~y~ctullah, Şahende, Biİaı, İf~:~: 20 ton llserın a ınaca Kerpiç tuğlası ah nacak Kapah zari usulile eksiltme ilim 

mı an, Cafer Sadık. (1481) 11457 Askeri Fabrikalar Umum Müdür-

yonundan : • 
Eskİ§ehir Nafıa Müdürlüğünden: D. D. Yolları Satın Alma Komis-lüğü Merkez Satın Alma Komisyo

nundan~ 

Tahmin edilen bedeli (13.000) lira 
olan 20 ton gliserin askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 12-6-1939 pazartesi gü 
nü saat 15 te kapalı zarfla ihale edi
lecektir. Şartname parasız olarak ko· 
misyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (975) lirayı havi tek 
lif mektuplarını mezkur günde saat 
14 de kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 
2. ve 3. maddelerindeki vcsaikle ko· 
misyoncu olmadıklarına ve bu işle a
lakadar tüccardan olduklarına dair 
Ticaret odası vesikasiyle mezkur 
gü ve saatte komisyona müracaatla-

Devlet demiryolları Haydarpaşa Eskişehir merkezinde inşa edilecek 

2 kalem malzeme 

alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Aşağıdaki ocak malzemesi pa

zarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Taliplerin 2. 5. 939 salı günü 

sak at 10 da teminatlariyle birlilcte An-
ara Lv . l"V• 1 k . n · amır ıgı satın a ma omısyo-

~na gelmeleri. (1568) 
6 Adet Küçük ısgara 
l Adet kuşak 11538 

Güpre satışı 
AI Ankara Levazım Amirliği Satın 

ı:na Komisyonundan : 
1 - :u k . d b" "k . 

Ol cıarp o ulu cıvarın a ırı mış 
an g .. b 
2 

u reler satılacaktır. 
de :- Talip olanlar gübreyi mahallin 
nü gordükten sonra 2. 5. 939 salı gü-

saat 11 d . l•Y• ' tın 
1 

e Ankara Lv. amır ıgı sa-
a rna komisyonuna gelmeleri. 

(1569 11539 

Nakliyat yaptırılacak 
Al Anknra Levnzım Amirliği Satın 

lı:na Konıisyonundnn : 
-3020 zerne nak . ton eşya, erzak, ve mai-

ye kon lıyesı kapalı zarfla eksiltme 
ulnıustur 

2-T .. 
rnuvakk ahrnın bedeli 5057 lira olup 

at te . 3 _ E . mınatı 380 liradır. 
günu ksıltrncsi 15. 5. 939 pazartesi 

saat 15 d d" 
4 - Ek. e ır. 

rne günü sıltrneye gireceklerin eksilt-
cu maaa ~49? sayılı kanunun 2, 3, ün
le birlikte ~rınde istenilen belgeleriy
g • bir se ıhale gün ve saatinden en 
t k aat ev r e lif mek e ıne kadar teminat ve 
ligi sat tuplarını Ankara Lv. amir-
. ın alma k . 

rı. omısyonuna vermele-
.___ <1557> 11544 

·ı·· . ..tp·':.ı,.~· ... ·~··.~·:~·r· , .. M·d .. :. ·· ,Ji;I .,... ~·ve""" '-· •. ' ' .•. ...,, 4. ... ~ ,. .. ·-
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Tôrnirot 
P. T. T M·· yaptırılacak 
Ankara· t 1u~ürlüğündcn: tel · · c sız ir ı · sız bınas sa ıstasyonunda 

t • • ının ve 
aınırı 31. 4. 93 memur evlerinden 

15 te P. T. T. ~l~a-~tesi günü saat 
hale edilmek .. durluk binasında i. 
ren 15 gün rn':1_~erc l3. 4. 939 dan itiba 
çıkarılmıştır. ~ed~tıc açık eksiltmiye 
kuruş ve rnuvaktıf bedeli 3980 lira 24 
52 kuruş olup k at teminat 298 lira 

anunun tayin ettiği pa 

işletmesi için (150) bin adet adi ker- beş dersaneli ilk okulun (30.000) lira 
piç tuğlası kapalı zarf usuliyle satın keşif bedelli birinci kısım inşaatı J 7. 
alınacaktır. 4. 939 tarihinden 4-5-39 tarihine mü-

(1000) adedi 14 liradan muhammen sadif perşembe günü saat 14.30 za ka-
bedel tutarı "2100" liradır. dar kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 

Bu tuğlalar, Haydarpaşa - Ankara konulmuştur. Eksiltme vi15.yet daire
arasındaki istasyonların birinde ve sinde toplanacak daimi encümende 
vagon dahilinde teslim alınacaktır. yapılacaktır. 

Eksiltmesi 8·5-939 tarihine rastlı - Muvakkat teminat (2250) liradır. 
yan pazartesi günü saat 11 de Hay - Bu işe ait evrak, proje, keşif cet-
darpaşa gar binası dahilinde birinci velleri, hususi, fenni şartname, fiyat 
işletme komisyonunca yapılacaktır. bordrosu elektrik keşif ve şartname
Kanıın1 evsafı haiz isteklilerin ek - si, eksiltme şartnamesi, mukavele pro 
siltme saatından bir saat eveline ka - jesinden ibaret olup 150 kuruş mu
dar muvakkat teminatlarını ve.znemi- kabilinde nafıa müdürlüğünden alı
ze Yçtırmaları ve teklif mektuplarını nabilir. rı. (1460) 11482 vermeleri lazımdır. İsteklilerin bu gibi işleri yapmış 
Şartname ve mukavele projeleri pa- olduklarına dair ibraz edecekleri ve

rasız olarak yol başmüdürlüğünden saika istinaden ihale tarihinden en az 
aJınabilir. (2704-1487) 11460 sekiz gün evci villiyete müracaatla a· Gümrük ve 1. B. 

Muhtelif inşaat Nakliyat ilôru D. D. Y alları Satın Alma Komis
Ankara inhisarlar Başnıüdürlü- yonundan : 

ğündcn : Keşif bedeli 46848 lira olan Sirke· 
939 mali yılı içinde Ankaradaki de- ci İstasyon meydanının tesviye, tan -

polarımıza ve mülhakatımıza sevk e- zim ve parkelenmesi ile kanalizasyon 
dilecek dolu tütün ve içki sandıkla- inşaatı kapalı zarf usuliyle 11-5-939 
riyle dolu ispirto bidonlarının ve bun perşembe günü saat 11 de Sirkecide 
lara ait boş kapların aşağıda yazılı 9 uncu işletme binasında eksiltme ko
mahallere bir sene müddetle taşınma- misyonu tarafından ihale edilecektir. 
sı işi şartnameleri veçhile açık eksilt- Bu işe girmek istiyenlerin 3514 li-
meye konulmuştur. ra teminatı şartnamede yazılı vesika· 
Açık eksiltme ve ihale muamelesi lar ve teklif mektuplarını ihtiva ede· 

12. 5. 939 tarihinde saat 15 te banka- cek olan kapalı zarflarını eksiltme sa· 
}ar caddesinde baş müdürlüğümüz bi- atinden bir saat evveline kadar ko· 
nasında toplanacak komisyonda her misyona vermeleri lazımdır. Şartna • 
mahal için ayrı ayrı icra edileceği ve meler Ankara, İzmir ve Sirkeci vezne
bir senelik nakliyatın muhammen be- terinden 235 kuruş mukabilinde te -
delinin % 7,5 hesabiyle muvakkat te-ı min edilebilir. (2684-1463) 11480 

minat paraları da her biri hizasında L. ----------------

Tatlı su taşıma ilônı 
Ankara inhisarlar Başmüdürlüğünden : 

Aşağıda adları yazılı olan tuzla idarelerinin 1939 mali yılı su taşıma ihti
yaçlarının tamini şartnamesine göre ayrı ayrı aleni pazarlığa konulmuş ve 
muvakkat teminat paraları da hizalarında gösterilmiştir. 
Açık pazarlığın 15-5-1939 tarihinde pazartesi günü saat 15 de mahalli tuz -

la memurluklarında yapılacağı illin olunur. (1588) 11552 

Boncuk 
beraberdir 

Tay tak 
beraberdir 

Tuzlanın 

adı 

Akça koyunlu 
Ali baba 
Çoğu 
Çankırı 

Keçeç 
Sarıkaya 

Sekili 
,Yerli 

geçen seneki Muvakkat 
aylık ihale Bu seneki aylık teminat 

bedeli muhammen bedeli bedel 
Lira kuruş 

12 50 
4 95 
6 50 

10 
20 

4 90 
26 

l 
8 

Lira kuruş Lira kuruş 

12 
8 

6 
10 
20 

4 
26 
22 

50 

50 

90 

11 
4 
5 
9 

18 

25 
45 
85 

4 41 
23 40 

6 90 
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lacakları ehliyetname bir mühendis 
veya mimarin işin mesuliyeti fenni
yesini deruhte ettiğine dair noterden 
musaddak taahhüt senedi ve ticaret 
odasından senesi içinde alınmış vesi
kayı 2490 sayılı kanunun tarifi dahi
linde teklif mektuplarına eklemeleri 
şarttır. 

Teklif mektupları 4. 5. 939 tarihine 
müsadif perşembe günü saat 13.30 za 
kadar makbuz mukabilinde daimi en
cümen reisliğine tevdi edilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların 
mühür mumu ile mühürlü ve iadeli 
teahhütlü olması lazımdır. Postada 
vaki olacak gecikme kabul edilmez. 

11396 

Çam ağacı satışı 
Antalya Vilayeti Orman Çevir

ge Müdürlüğünden : 

1 -Antalyanın Alanya kazasına bağ 
lı Söği.it devlet ormanından bir sene 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle 1408 
metre mikap gayri mamul çam ağacı 
20 gün müddetle artırmaya çıkarılmış 
tır. 

2 - Artırma 4-5-939 tarihine mü -
sadif perşembe günü saat 15 te Antal
ya orman idaresinde yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli çamın beher 
gayri mamul metre mikabı için 490 
kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 517 lira 44 
kuruştur. 

5 - Teklif mektuplan 4.5.939 gü
nü saat 14 e kadar behemehal An -
talya orman müdürlüğünde müteşek
kil komisyon reisliğine verilmelidir. 

6 - Şartname ve mukavelenameyi 
görmek istiyenlerin Ankarada Orman 
umum müdürlüğüne ve Antalya or
man Çevirge müdürlüğüne müracaat-
ları. ,(2775-1497) 11468 

Beton yol ve T roluvar inşaah 
Kütahya Vilayetinden : 

Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Kütahya - Afyon yolunun 

OX OOO ile OX404 kilometreleri arasın
daki beton yol ve trotuvar inşaatı, 

keşif bedeli 15525 lira 2 kuruştur. 
2 - Eksiltme 9-5-939 salı günü sa

at 15 te Kütahya vilayeti daimi encü
meninde kapalı zarf usulü ile yapıla
caktır. 

3 - İstekliler eksiltme artnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, hususi fenni şartna
me ve proje (50) kuruş mukabilinde 
Kütahya nafıasından alabilirler. 

4 - Mali sene nihayetinin tekarrü
bü dolayısiyle projelerin Nafıa Ve -
kaleti şose ve köprüler reisliğinden 
tetkik ve tasdikinden sonra yapılacak 
teferruata ait tıidilatı istekliler aynen 
kabul edeceklerdir. 

5 - E~iltmeyc girebilmek için is
teklilerin (1164,38) liralık muvakkat 
teminat vermesi ve eksiltmenin yapı· 
lacağı günden en az 8 gün evvel elle
rinde bulunan vesikalarla Nafıa Mü· 
dürlüğüne müracaat ederek bu işe 
mahsus vesika almaları şarttır. Bu 
müddet zarfında vesika talebinde hu
lunmıyanlar eksiltmeye iştirak ede· 
mezler. 

6 - 1steklilerin teklif mektupları
nı 2 inci mad<lede yazılı saatten 1 sa
at evveline gelinciye kadar daimi en
cümene makbuz mukabilinde verme
leri Iazımdır. 
~stada olan gecikmeler kabul edil-

mez. (1505) 11485 

Muhtelif inıaat münakasası 
Kastamonu Nafıa Müdürlüğün -

den : 
1 - Kastamonu vilayet merkezin

de projeleri mucibince inşa edilmek
te olan Adliye binasının Mayıs 939 ta
rihine kadar bitecek olan betonarme 
temel inşaatını müteakip kargir dıvar 
ve çatı aksamına ait tanzim edilen 
.26193. lira .26. kuruşluk evrakı keşfi
yesine göre yapılacak bu inşaat kapa
lı .zarf usuliyle ve bir ay müddetle ek
siltmeye konulmuş ve müddeti içinde 
talip çıkmadığından .2490. sayılı ka· 
nunun 40 ıncı maddesi mucibince ve 
komisyonu karariyle tekrar bir ay 
müddetle eksiltmeye çıkarılmıştır . 

2 - İhalesi 20 Mayıs 939 cumartesi 
günü saat 11 de Kastamonuda Nafıa 
dairesinde toplanacak eksiltme komis 
yonu tarafından yapılacaktır. 

3 - Bu kısma ait inşaat 940 senesi 
15 Mayısta ikmal edilmiş bulunacak
tır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için % 
7,5 dan 1964 lira .SO kuruşluk verilecek 
teminatın 2490 sayılı kanunun 16 - 17. 
inci maddelerine göre eksiltme komis 
yonu namına Kastamonu nafıa mü
dürlüğü adresine her hangi bir Zira· 
at bankası veznesine yatırılarak mak
buzunun komisyona gönderilme -
si ve nafıa vekaletince evelce kendile
rine verilmiş müteahhitlik vesikası ile 
ihale gününden bir hafta cveline ka
dar bulundukları vilayete resmen mü
racaat ederek bu inşaatı yapabilecek
lerine dair alacakları ehliyet vesikası
nın ve 939 yılı T. C. Odasınca tescil 
edilmiş vesikaların ihale gün ve sa
atinden laakal bir saat önce Kastamo
nu nafıa dairesinde toplanacak ko
misyona gelmiş bulunması şarttır. 

5 - Posta ile gönderilecek teklif 
mektuplariyle istenilen vesika ve mak 
buzlar iadeli taahhütlü gönderilmesi 
ve ihale saatine kadar komisyona gel
miş bulunması lazımdır. 

6 - Postaların gecikmesinden dola
yı zamanında gelmiyen teklif mektup 
lan ve evrakı müsbiteler nazarı itiba
re alınmıyarak sahibine ret olunur. 
Bu inşaata dair fazla tafsilat isteyen
ler bir mektupla Kastamonu Nafıa 

müdürlüğünden sorabilecekleri ilan 
olunur. (1565) 11543 

3 otobüs alınacak 
Trabzon Belediye Encümenin

den: 
1 - Trabzon şehir dahili ve sayfiye 

]erinde işletilmek üzere mübayaası 
pazarlığa bırakılan üç otobüse ait şart 
namenin artırma, eksiltme ve ihaleler 
kanununun 12 ci maddesine istinaden 
tadil edilerek yeniden münakasay 
vazı karar altına alınmış ve sözü ge
çen otobüslerin mübayaası on beş gün 
":'üddetle ve kapalı zarf usuliyle ek
sıltmeye konulmuştur. 

2 - Otobüslerin 939 modeli Ford 
veya Şevrole marka hiç kullanılma
mış _maki~~ ve §aseler üzerine şartna
mesı dahılınde karoseri imal edilmek 
suretiyle vücude getirilecektir. 

3 - Otobüslerin muhammen bedeli 
11100 liradır. 

4 - Muvakkat teminat "832" lira 
"50" kuruştur. 

5 - Kati teminat ihale bedelinin 
% 15 şidir. 

6 - Bu otobüslere ait şartname ve 
modeller yalnız altı kuruşluk posta 
pulu gönderilmek suretiyle bilabedel 
belediye fen heyetinden alınabilecek
tir. 

7 - Eksiltme 6 mayıs 939 cumartesi 
günil saat 10 da belediye encümeni o
dasında icra kılınacaktır. 

7-

8 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

9 - Teklif rtcktuplan 6 mayıs 939 
cumartesi günü saat 9 za kadar ihale 
komisyonu reisi olan belediye reisine 
makbuz mukaliHinde teslim edilecek-
tir. (2905 1582) 11550 

Elektrik işleri 
Çine Belepiye Reisliğinden ı 

Çine kasabasının tasdik edilen pro
jesi mucibince elektrik şebekesi inşa
sı kapalı zarf Üsuliyle münakasaya 
konmuştur. 

1 - İşin muhammen bedeli 24974 
lira 35 kuruştur. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname, 
proje ve sair evrakı 200 kuruş muka
bilinde Çine belediyesinden alabilir -
]er. 

3 - Eksiltme 12 mayıs 939 tarihine 
rastlıyan cuma günü saat 15 te Çine 
belediye binasında toplanan belediye 
encümenince yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vesaiki aynı günde saat on dörde ka
dar belediye reisliğine teslim etmiş 
olmaları liizımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 1G ve 17 in
ci maddelerine uygun 2273 liralık mu 
vakkat teminat 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar 
asgari 20 bin liralık elektrik işi yap
tığına dair nafıa vekaletinin 938 yılı
na ait müteahhitlik vesikası. 

5 - Teklif mektuplan ihale günü 
saat on dörde kadar makbuz mukabi
linde belediye reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklif mektup
larının iadeli teahhütlü olması ve ni
hayet bu saate kadar encümene gel • 
miş bulunması lazımdır. Bu iş hak -
kıpda fazla izahat almak istiyenlerin 
Çine belediye reisliğine müracaat ey
lemeleri ilan olunur. (1352) 11351 

Yerli kiremit alınacak 
Haymana Hükümct Tabipliğin

den : 

1 - Haymana ıskan dairesince ikiz
ce nahiyesine bağlı Runkuş. Ahıboz
köylerinde inşa ettirilmekte bulunan 
göçmen evlerine miıktazi 92.000 adet 
yerli kiremidin 15 gün müddetle ve 
açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Alınacak yerli kiremidin 76 bi
ni Runkuş ve 16 bini Ahıboz köyle -
rine teslim edilecektir. 

3 - Beher kiremidin muhammen 
bedeli mahalJinde teslim şartiyle iki 
kuruş ve muhammen bedeli 1840 olup 
teminat muvakkatcsi 138 liradır. 

4 - Fenni hususu şartnamesi Hay
mana hükümet tabibliğinde ve Anka
ra iskan müdürlüğündedir. Talip o • 
tanların mezkur dairelerde görmeleri. 

5 - İhale 4.5.939 perşembe günü sa
at onda Haymana hükümet tabibli -
ğindc teşekkül eden komisyon huzu~ 
runda yapılacaktır. Talip olanların 

mezkur günde komisyona müracaat -
ları. (1482) t 11476 

Bahk avcılığ.J müzayedesi 
Bnfra Mnlmüdürlüğünden : 

Bafra göllerinde saydolunacak bil
umum havyarlı ve havyarsız balıkla

rın hasılatı saydiyyesi rüsümu maa
resmimiri balık avlamak hakkı için 
24. 4. 939 da yapılan açık artırma s 
nunda talip zuhur etmediğinden ih .. ~ 
bu tarihten itibaren on gün müddetle 
temdit edilmiş oldugundan 4. 5. 939 
perşembe günü saat 14 de yapılacak 

ihalede taliplerin hazır bulunmaları 
ilan olunur. (1563) 11537 

<ııhr elbiselik kumaJ ahnacak 
Jandarma Genel Komutanlığı 

Ankara Sntın Almn Komisyonun-
dan: · 

1 - Bir metresine iki yüz yetmiş 
beş kuruş kıymet biçilen 8000 metre -
den 9000 metreye kadar kışlık elbise
lik kumaş 10.5.939 çarşamba günü saat 
onda kapalı zarf usuli ile satın alına
caktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyon
dan alınabilecek bu eksiltmeye girmek 
istiyenlerin 1856 lira 25 kuruşluk ilk 
teminat banka mektubu veya vezne 
makbuzunu muhtevi teklif mektubu
nu en geç belli gün saat dokuza kadar 
komisyona vermiş olmaları. (1452) 

11472 

Terziler cemiyetinden · 
7 mayıs pazar saat 1 O da Sa

man pazarı Esnaflar Cemiyeti bi
nasında senelik umumi toplantı 
yapılacağrndan Bayan ve Bay 
bütün terzi arkadaşların behe
mehal gelmeleri rica olunur. 

ı 



DAKTİLO KURSU 
2 inci DEVRE 

Ankara Tecim Lisesi Direktörlüğünden · 
Lisemiz binasında ikinci devre daktilo kursu 2. V. 1939 

tarihinde başhyacaktır. Kayıt ve kabul her gün saat 9 - 12 
arasında yapılır. En az ilk okulu bitirenler kabul olunur. 
Dersler için ücret alınmaz. (1523) 11501 

Tayyarelerle nakliyat 
Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden : 

ı Mayıs 1939 tarihinden itibaren Tayyarelerimizle Yolcu, Posta ve Ba
gaj nakliyatına başlanacaktır. 

Bilet Fiyatları 
Gidiş Gidiş - Dönüş 

Lira Lira 
'Ankara - İstanbul 21 29.75 
Ankara - Adana 30 42.35 
Ankara - İzmir 32 45.15 
İstanbul - İzmir 33 46.55 
İstanbul - Adana 35 49.35 
lzmir - Adana 34 47.95 

(Gidiş - Dönüş biletleri bir ay muteberdir) 
Vakti Hareket Cetveli 

(Pazardan maada her gün) 

İstanbul-Ankara 
Yeşilköyden Hareket 

Saat Dakika 

9 30 

Ankaradan Hareket 
Saat Dakika 

14 45 

Ankaradan Hareket 
Saat Dakika 

15 05 

Adanadan Hareket 
Saat Dakika 

9 10 

Ankaradan Hareket 
Saat Dakika 

16 00 

lzmirden Hareket 
Saat Dakika 

9 10 

Ankara - Adana 

Ankara - İzmir 

Adana - Ankara 

Ankara - İstanbul 

İzmir - Ankeft-a 

4.nkaraya Muvasalat 
Saat Dakika 

) 11 30 

Adanaya Muvasalat 
Saat Dakika 

16 55 

İzmirc Muvasalat 
Saat Dakika 

17 55 

Ankaraya Muvasalat 
Saat Dakika 

11 20 

Y e~ilköye Muvasalat 
Saat Dakika 

18 00 

Ankaraya Muvasalat 
Saat Dakika 

12 00 

Tayyare Yolcularmı Meydanlara nakledecek 
Otobüslerin hareket edeceği mahal ve saat 

)stanhulda 

K 1 Cebeci Hastanesi -- ••••••• • • •••••••••••·----· a pa 1 g Ü n Kulak, Burun, Bogaz mütehassısı 
DOKTOR o D E o N 

Türkiye İş Bakası A. Ş. Şevket Hüsnü Taray 
1 Mayıs 1939 pazartesi günü Adliye köıesi sarraf Hakkı 

Bahar bayramı münasebetiyle Ap. muayenehane Ti: 3912 
Bankamız gişelerinin kapalı bu- Ev Ti 3845 _ 16 1507 
lunacağını sayın müşterilerine il••••••••••••• .. 
bildirir. 1511 

Hakiki 
Kütahya kireci 

İstasyonda Yeni Yakacak 
Pazarında satılıyor 

Tel: 1475 1510 

Kör tevzii 
Türkiye Cümhuriyet 

Merkez Bankasından 
Hissedarlarımıza beher hisse 

itibariyle 1938 senesi için veril -
mesi Hissedarlar Umumi Heye
tince kararlaştırılan 640 kuruş
luk safi karın Merkez Bankası 
tubesi bulunan yerlerde ıubeleri
mizce ve bulunmıyan yerlerde 
de Ziraat Bankası Şube ve San
dıklarınca 1 -5-1939 tarihinden i
tibaren dağıtılmasına ba§lanaca-
ğı ilan olunur. 1512 

--veni Kütahya Kireciı-.. 
İstasyon No: 211 Must: ra 

Dural Yıldız mahrukat depo -
sunda satılır. Menfaatini seven 

uğrasın. Tel : 3295 

GLiSERiNLi 

RIT 
Tuvalet sabunu cilt ve tenı 
güzelleştirir. En iyi tuvalet 
sabunudur. 1107 

· Zayiler . 

Zayi - Tecim lisesinin 937 - 938 
devre diplomamı ~yi ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü olmadı

ğı ilan olunur. 
Rebii Ersayın 1523 

Zayi - Ankara belediyesinden al
dığım 2327 numaralı kamyon plakası

nı kaybettim. Hükmü bulunmadığı ve 

ele geçirenin 1336 numaraya lütfen te
lefonla malCımat vermesini rica ede-

İcra ve İflôs 
Ankara İcra Dairesi Gayrimen

kul Satıf Memurluğundan : 

Mahcuz olup satılmasına karar ve
rilen Öveç yatağı mevkiinde şarkan 

Süleyman çavuş, aşçı Ali; şimalen 
Canbaz Raşit; gar ben çeşme merası; 

cenuben Seyit Mehmet yegeni Musta 
fa ve hamamcı zade H . Mehmet ile 
mahdut temmuz 933 tarih ve 93 cilt 
59 tapu numaralı bağ aşağıda yazılı 
şartlar dairesinde açık artırma ile sa
tışa çıkarılmıştır. 

EVSAF: 
Halen tarla halindedir. Üzerinde 10 

zerdali, bir armut ağacı vardır. 5514 
lira kıymet takdir edilmiştir. 

SATIŞ ŞARTLARI 

1 - Satış peşin para ile olmak üze
re 30. 5. 939 tarihine müsadif salı gü
nü saat 10 - 12 ye kadar icra dairesi 
gayri menkul satış memurluğunda 

yapılacaktır. 

2 - Talipler takdir edilmiş olan yu 
karıda muhammen kıymetin % 7,5 ğu 
nisbetinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubu ile kanu
nen teminat olarak kabul edilen hazi
ne tahvilleri getirecektir. 

3 - Satış günü artırma bedeli tak
dir edilen kıymetin % 75 ni bulduk
tan ve üç defa nida edildikten sonra 
mezkur günün 12 saatinde en çok ar
tıran talibine ihale olunur. 

4 - İşbu tarihteki artırmada teklif 
edilen bedeli muhammen kıymetin % 
75 şini bulmadığı takdirde 14.6.939 ta
rihine müsadif çarşamba günü saat 
10 - 12 ye kadar yapılacak ikinci ar
tırmada en çok artırana ihale oluna
caktır. 

5 - Birinci ve ikinci artırmalarda 

ihale bedeli ihaleyi müteakip verilme
diği takdirde üzerine ihale edilenin 
talebi üzerine ihale tarihinden itiba
ren kendisine bedeli ihaleyi teslimi 
vezne eylemesi için yedi gün kadar 
mühlet verilecektir. İşbu muddet zar
fında ihale bedeli yatırılmadığı tak
dirde ihale bozulacak ve tarihten evci 
en yükselt teklifte bulunan talibine 
teklif vcçhilc almağı razı olup olma
dığı sorulduktan sonra teklif veç
hile almağa razi ise ihale farkı bi -
rinci talipten tahsil edilmek üzere ta
libe ihale edilecektir. Teklif veç
hile almağa razi olmazsa gayri men
kul yeniden 15 günlük ikinci artırma 
ya çıkarılacaktır. En çok artıran tali
bine ihale edilecektir. 

Yeni çıkan plôklar 

Vedia Rıza Giz 

270279 No. 
- Hicaz şarkı - Güller arasında 
- Hüzam şarkı: Adanın yeşil çamları 

• Küçük Melahat 

270281 No. 
- Suzinak şarkı - Bir senedir bekliyorum 
- Tempolu gazel - Kim teselli etsin beni 

Nedime Birses 

270283 No. 
- Hüzam şarkı - Kırıldı kadeh 
- Koca pınar 

Ürgüplü Fadime ve Fadik 
- Halk şarkısı - Karşı dağda sıra sıra bademler 
- Kozan dağ şarkısı 270285 No. 

Hamiyet Duygulu 

270280 No. 
- Eviç şarkı - Adanın yollarında 

- Hüzam şarkı - Yıllandı çektiğim 

Ürgüplü Refik Başaran 
- Halk şarkısı - Elinde süt güyümü 
- Halk şarkısı - Kozan dağı. 7203 270287 No. 

Satılık ankaz 
Ankara Belediyesinden : 

Cinsi Mahallesi Ada Parsel Muhammen B. 
%7,5 

Muvakkat B. 

Ahşap hane Duatcpe 285 12 Lira Kuruş Lira Kuruş 

250 00 18 75 
Yukarıda muhammen bedeli yazılı ahşap hanenin enkazi arttırma surctiy· 

le satılacaktır. İhalesi 1-5-939 pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır. Ta • 
!iplerin imar müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları. 

(1382) 11372 

.aııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. = -- = 
Kuzu eti fiatı § -

---- ------ Belediye Reisliğinden : ---: Kuzu eti satış fiyatı ( 40) kurut olarak teıbit edilmiştir. : 
: Sayın halka ilin olunur. 11553 : - -- -'ılllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli=' 

Kirahk mağaza ve evler 
Ankara Valiliğinden : 
31-5-939 tarihinde icar müddetleri hitam bulacak olan idarei hususiyeye 

ait aşağıda numaraları mevkii ve icar müddeti ile muhammen bedelleri yazılı 
mağazalar ile iki hanenin 18-5-939 perşembe günü ihaleleri icra kılınaca -
ğından taliplerin % 7,5 nispetindeki teminatlariyle birlikte yevmi mezkur
da vilayet daimi encümenine ve şartnamesini görmek istiycnlerin de husu· 
si muhasebe tahakkuk ve tahsil müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 
Mağaza Muhammen bedeli 
No: su Mevkii Lira K. 

Saat 8,15 de Taksim meydanından kalkacak ve saat 8,30 da Karaköy yatak- rim. 
lı Vagon Acentasına uğrayacak otobüsle meydana gideceklerdir. 

• 27. 4. 939 
Kamyoncu Emin Özbek 

6 - Her iki gayri menkul talibine 
ihale edildikte tapu harcı müşteriye 

ihale tarihine kadar olan müterakim 
vergi ve dcllaliye resmi ise satış be
delinden ödenecektir. 

15 
17 

Bankalar caddesi .. 
900 00 
720 00 

1080 00 
1500 00 ~nkarada 

l zmir ve Adana Yolcuları saat 14,20 de ve İstanbul Yolcuları Saat 15,30 da 
Merkez P .T .T. binası önünden kalkacak otobüsle meydana gideceklerdir. 

:Adanada 

Saat 8,50 de Yeni Otel önünden kalkacak otobüsle meydana gideceklerdir. 

lzmirde 

Zayi - Ankara belediyesinden aldı
ğım 1248 numaralı bisiklet plakasını 

kaybettim yenisini alacağımdan eski
sinin hükmü olmadığı ilan olunur. 

Belediye su işlerinde hat bekçisi 
İsmail Akın 1518 

Zayi makbuz - İstanbul ithalat 
gümrüğünden almış olduğum 19. 5. 

936 tarih ve 388440 numaralı 120 lira 

Saat 8,25 de Konaktan kalkacak otobüsle meydana gideceklerdir. 26 kuruşluk makbuzu zayi ettim. Yeni 
T yyarelerimizle meydanlara gelecek yolcular derhal otobüsle şehre nak- sini alacağımdan eskisinin hükmü kal 
ledıleceklerdir. mamıştır. Rıza İsmail İstanbul Çağal-

Y lnız İzmir yolcuları tayyare meydanından Gaziemir İstasyonuna kadar 
oto üste nakledilecekler ve Saat 18,27 de hareket edecek Trenle Alsancak 
İstasyonuna gideceklerdir. 

Yolcu Biletleri: 

An ara, Yeşilköy, Adana, İzmir meydan müdürlüklerinde ve Yataklı Va-
g Şirketinin Beyoğlu, Karaköy ve Ankara Accntalarında satılır. 
F la tafsilat için Meydan Müdlirlüklerimizlc Yataklı Vagon Acentaları-
na müracaat edilmesi. {1547) 11540 

• ==== 
Resmi dairelerle bilcümle ticarethane ve emsali müesse

selere menba suyundan yapılmı! 15 kiloluk temiz buzun 
beher kalıbı 1 mayıs 939 tarihinden itibaren. 

25 Kuruşa satılacaktır. 
Bira fabrikası ile Ankara acentemiz Kalaç kardeılere 

müracaat edilmesi ilan olunur. 1525 
• =============================== 

Satılık ankaz 
Ankara Belediyesinden : Muhammen B. Muvakkat Te. 

Cinsı Mahallesi Ada Parsel Lira Ku. Lira Ku. 

Ah ap hane Eski kurtuluş 6 60 00 4 50 
İstasyon civarı 1310 

Yukarıda muhammen bedeli yazılı ahşap hanenin enkazı arttırma suretiy -
Je satılacaktır. İhalesi 15-V-939 sah günü saat 15 de yapılacaktır. Taliplerin 
i müdiırlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları (1572) 11546 

oğlu yokuşu No. 39 - 41 . 7204 

Zayi - Mucur Rüştiye mektebin
den aldığım şahadetnamemi zayi et
tim yenisini çıkartacağımdan eskisi

nin kıymeti olmadığını ilan eylerim. 
Maliye Vekaleti Otomatik santralı 

memurlarından Mehmet Şener 

Zayi - Ankara memurlar koopera
tif şirketinden imar ve iskan umum 
müdürlüğünde iken almış olduğumuz 
51 ve 57 sayılı beheri 12,50 liralık his
se senetlerimizi zayi ettik. Yenilerini 
alacağımızdan eskilerinin hükmü yok 
tur. 

Mustafa Altınok - Rıza Yalçın 

1 L US - 20. inci yıl. - No: 6370 

İmtiyaz sahibi 
Nurettin Kimil SUNER 

Umumf neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Baaımevi ANKARA 

Matbaa müdilril : Ali Rıza BASKAN 

~=====================~ 

7 - Borçlu ve alacaklılarla diğer a
lakadarların gayri menkul üzerindeki 
haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını evrakı müsbite
leriyle 20 gün içinde dairemize bildir
meleri lazımdır. Aksi takdirde hakları 
tapu ciciliylc sabit olmadıkça satış be 
delinin paylaşmasından hariç tutula
caktır. 

8 - Artırmıya iştirak edecekler 10. 
5. 939 tarihinde 39/ 27 No. ile dairemiz 
deki yerinde her kese açık bulundu
rulan şartnamcmizi okuyabilirler. 

1508 

Kirahk köşk 
Keçiörende çift aıf alt yol ü
zerinde Bahçesi suyu ve kon
foru havi köşk kiralıktır. Ke
resteci Hüseyin Güllüoğluna 
müracaat. Telefon: 3747 

21 
23 
29 
45 
51 
53 
55 
57 
4/ 64 
62 
60 
48/5 
48/ 4 
48 
46 
44 
34/ 36 
32 
22 

5 
7 
9 

11 
13 
68 ev 

3 

.. .. .. 

.. .. .. .. 
" .. .. 
" .. 
" .. 
" .. .. 
" ,, ve kızıl bey sokağı 
.. .. " .. .. .. 
" " " 
,, " ,, 

Çakır mahallesi 
.. Öksüzce 

900 00 
1080 00 
2010 00 
1560 00 
1659 96 
1800 00 
5448 00 
1200 00 
1200 00 
1200 00 
1200 00 
1200 00 
1200 00 
1080 00 
4320 00 
1200 00 
1933 32 
933 36 
500 04 
500 00 
513 36 
500 76 
420 00 
206 00 

11548 

YENi SİNEMALAR sus 
Bu gün bu gece 

Dünya patinaj şampiyonu 
Sonya Hennie 

nin en son çevirdiği büyiik eser 

KUTUP YILDIZI 
Nefis musiki, göz kamaştırıcı revü 
sahneleriyle bezenmiş senenin en 
muvaffak filmi 

HALK 
BU GÜN BU GECE 

Üç ahbap çavuşlar 

Harbe gidiyor 
tamamen Türkçe Sözlü büyük 

komedi 

BU GÜN BU GECE 
Bir kadın ve memleketi için vahşi 

ormanlar arasında dolaşan bir 
adamın esrarlı macerası 

• 
Sonsuz mücadele 

Seanslar: 14 - 16 - 18 ve Gece: 
20.30 da 

Seanslar: 
Seanslar: 10 ve • 2 de ucuz matine 10,30 ve 12,30 da ucuz matineler 10 ve 12 ucuz matine !erinde 

Normal seanslar 14,30 - 16,30 - 18,30 ve Gece 21 de Oç AHBAP ÇAVUŞLAR 
14,45 - 16,45 - 18.45 - Gece : 21 de . normal seanslar HARBE GİDİYOR 

:::•: : : : : : : : : : =.=::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :•:•oııoo:ıc::: :•::: : : o 
YENi Sınemada YENi VAR YETE NUMARALARINI ve meıhur lıpanyol dansözü 

JULIA REYES'i mutlaka görmelisiniz. 


