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İ Ki Sİ 
Büyük Ask Romanı' 

AOIMI% ANCIMl%DIR Yakında baıllyoruı 

efimiz bugün A ara' 
Deniz bayramı büyük tezahürle kutlanırken TEHLİKE! 

Bütün lstanbul lnönü' nü Danzig' e top yerleıtiriliyor 
gönüllüler gönderili~or! 

candan tezahürlerle karslladı Hitler Danzig'e gidecek mi? 

lamel lnönii Savarôna yatınJan Y aom'a Hllmlarhn 

İstanbul, ı 11.L - Reisicümhur lnö
Jil, bugün ıehrimizi tereflendirmiı -
ler ve halkın içten celen tezahüratiy
le parlak bir ıekilde karşılanmıılar -
dır. 

Milli Şefin, kabotaj hakkının türk 
bayrağına intikalinin yıldönümüne te-

bulunacafını bilen İstanbullular, Lo -

Berlin, 1 a.L - ''Havas" Hiltre'in ~zun 20 si ile ni1aqet1 
' araımda Danziı'e ıideceji hakkında Berlin' de dönen f&yialar 

teyit edilmemektedir. Selihiyettar mahfiller balen buna in•ımak 
için hiç bir ıebep mevcut olmadıiını, zira Hitler'in herhanci bir 
ıeyahate böyle uzun müddet evel karar vermeai mutat olmaclıp. 
nı bildirmektedirler. 

Bu mahfiller, Göring'in seyahati 
hakkında da aynı ihtirui kayıtlara 
dermeyan ediyorlar. sadüf eden deniz bayramında burada ~~~~l!::ii 

zan'da büyük zaferlerinden birini ba- Danzi.,tle 6Önüllü lntalan 
prarak denizciliğimize ilk hızını ve -, Vartova, ı a.a. - Polonya guetele-
ren lnönü'yü kartılamak için günün ri, Danzig ayanı tarafından ittihu e-
erken saatinden itibaren sahillerde Muhtelit Encümen dilen tedbirlere ve bilhassa gönüllü kı 
toplanmıılardı. T kT' E · Adi" taları vücuda getirmek için tevessül 

Meruim bayraklariyle süslenen bir et 1 atı ıaııye ve ıye ettiği tedarikita 4air ıu tafıilitı wr-
çok pmi, Savarona'yı istikbal için encümenlerinden mürekkep muh: mektedir: 
k.-.nıara tahsis edilmiıti. Deniz yol- telit encümen 3-7-1939 pazartesı 
-,--- / caktı Geçen gece, vapurlarla Danzig'e bil 

lan idaresinin müteaddit gemileri, ıünü saat 10 da toplana r. yük kamyonlar getirilmit ve bunlar si-
(Soau I lncı sa1tada) - vil halka yasak edilen Biabofıberg'e 1 

ıevkoluıımuıtur . 

.....,ımekllplan·9 İnönü dün aklım 
Derince' den 

Difer taraftan giSnüllü kıtalarına 
ait at sürüleri Danzig'den geçmekte
dir. Danzig topraklannda barakalar 
kurulmaktadır. Gönüllü kıtalan bil
haıaa prkl Pruıyadan gelen 19 ill 23 
yapndaki gençlerden teıkil olunmakKıılada 

ve City'de •. 
F.- Ula AT AY 

hareket eHller 
/at ....... 1 (Telel..ı..) -

Milli Şel ClmAarrmilim 1....t 
lnıllnU d.,.Q ı,UJ'ıamı münıue • 
htôf• tertip eclilen d..U 70-
,..,ıaruu mitedip reliltaları oe 
rocrılılari7'• birliltt• p.,.,,.anı 
sinema firlteti taraluaclan film
lerinin alaunucna ...a--l• ba-

~..dır. Filııi ~,,,,,..,..,.:!::zj;..ıtt-li.i.i~~~:i!LJ~~--------------------------------
~ ·-~--- ---l-~ ... ~ etınif11 ~ ~r-• 
oe liınaıul• •alaı1aıa ••miler ta· 
rafından HfcimlaıamlJfar. 

Milli Şel Bofaiçinde bir te· 
neuüll yaptıktan ıonra alaca
ltaranWrta Derince"7• laareltet 
h711rm..,ıenlrr. 

Derince'Jen •~erlalıen 

Türk sularında Türk 
bayrağının şerefi 

tadır. 

Danzi6' e ,ılıanlan toplar 

Gdynia, 1 LL - Polonya menbaın-
(Soaa ı. inci sayfada) ~ti• bir priillilf 

111111111111111111111111 

DANZil1i İÇİNDEN ltETİH Mi? 
------------------------------------

Vaziyet vahametini 
muhafaza ediyor 

Paris müteyakkız fakat sakin! 

Daladiye ve Bone dünkü Naz1rlar Meclisinde 
siyasi vaziyet hakkında izahat verdiler 

Pariı, 1 a.a. - Bqiin Reaicümhunm riyaseti altında toplUİul 
kabine içtimamda Hariciye Nazırı Bone, harici vaziyetj iah et,. 
miı ve bilhaua Danziı ve Moakova müzakereleri hakkında tafai· 
lit Yermiftir. 

Bone, Polonya'nın Pariı Büyük Elçiıi ile Pariı'te bulvnmtlsta 
olan Franaanm Vartova Büyük Elçiıinden alclıtı malGmab ela bili. 
dirmittir. (Sonu I iner u.7fad• ) 

jliatay 
davasının 
sonu 
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Pazar müsahabeleri 
Yeğenime beş öğüt 

1 - Kendini bil 
Yazan: Selim Sırrı T ARCAN 

Basın Birliği 

fevkalade 
kongresi toplanıyor 

Oğlum Nihad Voltaire, Rousseau, Mantesquieu'· 
Üniversitemizin edebiyat şube· nün müzaheretleri olmuşaa da bl: 

aini muvaffakiyetle bitirdiğini mek muazzam kamusun butün telif ıere· 
tubundan öğrendim. Aferini Seni fi (Diderot) nundur. Hulasa bu bü
tebrik ederim, yalnız, benim ço· yük adam bir volkan gibi mütema
cukluğumdanberi kulağımda kal- diyen kaynıyan ve etrafına irfan 
mıı bir fikir var, edebiyatla meı- nuru saçan bir dahi idi. 

Dahiliye Vekaleti alakadarlara yap
tığı bir tamim ile 14 temmuz 1938 ta
rihli ve 3511 numaralı Basın Birliği 
kanununun muvakkat maddesinin (a) 
fıkrası mucibince fevkatade kongre
nin temmuzun onuncu pazartesi gü
nü saat 10 da Dahiliye Vekaletinde 
toplanacağını bildirmiştir. Fevkatade 
kongre bu toplantısında Basın Birli
ği idare heyetleri ile haysiyet divan
ları seçecektir. Resmi gazeteler hariç 
olmak üzere bütün diğer gazete ve 
mecmuaların murahhasları kongreye 
iştirak edebileceklerdir. 

gul olanlar biraz hayalperest olur- Bak, dikkatle dinle bu mütefek-
muı, eğer doğru ise, sana ilk tavsi- kir edip ne diyor: 
y~m hakikatpcrest olmaktır. Her ıe 1 "iyi bir aile evladı iseniz, eğer ta
yı olduğu gibi görebilirsen yanlıı biat size sağlam bir kafa ve hassas 
yollarda bocnlamazsın. bir kalp vcrmiıse bir müddet ıçın 

Üniversiteyi bitirmek, tahsili ik- ccmiyetibeıeriyeden uzaklaşınız. 
mal etmek demek değildir. Şimdi ö- Yalnız baıınıza kendi kendinizi tel· 
nünde yepyeni bir mektep daha var kik ediniz. Eşya ve hadiseler hak
ki orada daimi bir talebe olduğunu kında dürüst fikirler edinmeğe çalı
unutma l Hayat hakkında bilgilerin şımz. Tavur ve hareketlerinizi size 
arttıkça cehlini öğrenecek, irfanın tevdi edilen vazifelerle karşılnşhrı
yükseldikçe daha pek çok şeyler nız. iyi adam o' :r;l Başkalarına 
bilmek lazım geldiğini anlıyacaksm. karşı hayırhah . .1uz! Böyle halis 
Sana ilk nasihatim hayatın sehpası· bir emelin tahakkuku İçin sarfcde
nı teıkil eden üç yüksek duyguya ceğiniz emek ve zamun hiç bir vakit 
gönül bağlamak olacaktır. bo~a gitmez. Ahlak ve itiyatlnrını-

Güzellik, iyilik, doğruluk! zın mükemmel olması sayesinde vü-
Her devrin idealist edipleri gibi, cuda getireceğiniz eserler hak ve 

ressamları, heykeltraşları ve filozof hakikate uygun olur. Böyle bir a
lan daima bu üç kıymetli vasıfları dam olmağa muvaffak oluraanız 
eserlerinde tahakkuk ettirmeğe ça- günün birinde fenalıktan bahseder
lıımışlardır. ken yüzünüz kızarmaz. Jyiliği, doğ· 

Bizden evci yaşamı§ ve adları fi- ruluğu kudretle müdafaa edersiniz. 
lozof veya edip olarak tarihe geç• Şurası muhakkaktır ki doğruluktan 
ınit adamların hayatını yakından bahseden bir insanın eğer kendisi
tetkik etl Görecek, anlıyacaksın ki nin ondan nasibi yoksa, onu başka
bu büyük adamların birinci meziye· larına telkin edemez.,, 
ti bilmediğini bilmektir. Ben bili- Benim de sana tavsiye edeceğim 
rim diyen bir insanın artık öğrene- §eyler nihayet Üst1Ldın kıymetli söz 
cek bir §eyi kalmamı§ demektir. lerini tekrar etmekten ibaret ola
Bundan çok sakın! Bu kanaat Jıeni caktır. 

kibir ve gurura götürür. Kibir ve Meıhur Yunan filozofunun dedi
gurur kendini bilenler için bir nakı- ği gibi cvela kendini bil, sonra ha
aadır. yat yolculuğunda doğruyu, iyiyi, 

On sekizinci asrm yetiştirdiği bü- güzeli bir meıale gibi bir an elinden 
yük adamlardan (Diderot) yu ta· bırakma! 
nırsm. Edebiyat tarihinde onun ha- Onlar olmazsa karanlıklarda 
yatmı okumuısundur. .Bilirsin ki o, kalırsın, her karanlıkta kalan insan 
zamanının müstesna adamlarında gibi sonra yolunu kaybedersin. Bu 
biri idi. Hem edip, hem filozof, hem günlük bu kadar. Gelecek mektu
i.lim, hem de büyük bir terbiye üsta- bumda sana hayatta muvaffak ol-

mak icin nasıl hareket etmen lazım 
aı idi. Onun bilmediği yoktu. Düşün 
evladım, tek baıına on yedi cildlik 

fransız ansiklopedisini yazmağı gö
ze almış! Her ne kadar Dalamberg, 

g~ldiğini yazacağım. Gözlerini Öpe
rim. Yolun açık olıun oğlum! 

Amcan 
Selim Sırrı T ARCAN 

Ordu maliıller birliği 1 

kurultayı toplandı 

Hat ay vilayeti 

teıkilat layihası 
Ordu Maluller Birliği büyük ku -

rultayı cuma günü saat 14 de Ankara 
Orduevinde toplanmıştır. Kurultay 
reisliğe Kars mebusu B. Şerefettin 
Karacan ve reis vekilliğine Üsküdar 
gubesi murahhası B. Nazmi Madanoğ
lu, katipliklere de B. Cenani Diliman 
(Üsküdar). B. Sadi Feke (İstanbul) 
ittifakla seçilmişlerdir. 

Bundan sonra, kongrenin hissiyatı
na terceman olan reis vekili B. Nazmi 
Madanoğlu Ebedi Şef Atatlirk'Un a
ziz hatırasına hürmet olmak üzere 
beş dakika ayakta '5ükCh edilmesini 
teklif etti. 

Bu hazin vazife göz yaşlan içinde 
yerine getirildikten sonra, reis vekili 
sözlerine devam ederek, Milli Şef'e, 

büyük Partimize ve cümhuriyet hükli 
metine karşı ordu malfıllerinih besle· 
dikleri derin saygı ve sevgiyi teba
rüz ettirdi. 

Maliye Vekaleti, Hatay vilayeti 
teşkilat kanun projesinin tetkikini 

bitirmiştir. Proje bugün yarın Ka -

mutay'a verilecektir. Dörtyol ve Pa

yas'ın Hatay vilayetine bağlanacağı 

hakkındaki neşriyat doğru değildir. 

Mevsuk bir menbadan aldığımız ma -
lfımata göre hükümetin hazırlamış ol
duğu teşkilat kanun projesinde Dört

yol ve Payas'ın Hatay'a bağlanması 

hakkında bir hüküm bulunmamakta -
dır. Proje ile Hatay vitayeti, merkezi 

Antakya olmak üzere İskenderun, 

Reyhaniye, Kırıkhan ve Ordu kaza -

tarından teşekkül etmektedir. 

Nakit işleri umum müdürlüğü 
Maliye Vekaleti Nakit İşleri U

mum Müdürlüğüne Vekaletinde bu. 

lunan B. Celal Sait Esen tayin edil
miştir. 

Vilayetlerden gelecek olan murah
haslar vilayetçe kendilerine verilecek 
fotoğraflı ve tasdikli birer vesikayı 
göstermek suretiyle vilayet merkezi 
istasyonlarından ücretsiz bilet alabi-
leceklerdir. (a.a.) 

Tedavüle cık arılan 
.a 

• 
yenı paralar 

Ankara, 1 a.a. - Türkiye Cümhu -
riyeti Merkez Bankasında(\: 
Bankamızın 15 ikinciteşrin 1937 ta

rihinden itibaren tedavüle çıkarmağa 
başladığı yeni harfli Banknotlardan 
1 temmuz 1939 tarihine kadar: İkibu
çuk liralıklardan 7.310.000, b~ş liralık
lardan 41.682.910, on liralıklardan 
28.165.480, elli lirahklardan 31.573.400. 

Yüz liralıklardan 30.753.900. Beş 
yüz liralıklardan 3.550.000, bin liralık 
lardan 3.350.000 lira olmak üzere ce
men yüz kırk altı milyon üç yüz sek
sen beş bin üç yüz doksan lira teda . 
vüle çıkarılmış ve mukabilinde eski 
harfli bankontlardan aynı miktar te
davülden kaldırılmıştır 

Yeni Bronz paralarımız 
Hükümet ufaklık para ihtiyacını 

tamamen karşılıyabilmek üzere on 
paralık bastırmağa karar vermiştir. 

Bronzdan yapılacak olan yeni on pa
rahklarımızın şekilleri tesbit edilmi~ 
ve darpaneye gönderilmiştir. Darpa -
ne lüzumlu hazırlıklarını ikmali mü
teakiben on parahklarımızı basmağa 
başlıyacaktır. 

Gölgede 32 derece 
Dün şehrimizde hava, öğleye kadar 

az bulutlu geçmiştir. Öğleden sonra 
ise fazlaca bulutlanmıştır. Şimali şar
kiden saniyede bir metre kadar hızla 

esen rüzgarın sürati öğleden sonra 
fazlalaşmıştır. Günün en yüksek sı

caklığı 32 derece olarak kaydedilmiş
tir. Dün yurdun Akdeniz sahilleri ve 
cenubu şarki mıntakalarında hava a
çık, orta Anadolu'da çok bulutlu ve 
yer yer yağışlı, diğer mıntakalarda 

umumiyetle bulutlu geçmiştir. Son 24 
saat içindeki yağışların karemetreye 
bıraktıkları su mikdarları M. Kemal 
paşada 15, Akhisarda 8, Balıkesir ve 
Simav'da 5, diğer yağış gören yerler
de de 1 kilogram kadardır. Rüzgarlar 
Akdeniz sahillerinde cenubu garbi
den, diğer mıntakalarda umumiyetle 
şimal istikametinden saniyede en çok 

"'"Gü;ü·~· .. ·;~;~~~~~] Nevyork dünya sergisinde 
Devlet paviyonumuz Deniz bayramı 

Bir temmuz Türkiye denizciliği -
nin bayramıdır: kapitülasyonlar, 
türk sularında İmtiyazla baılamış
tı. Yarımada halinde olan bir mem
lekette tuzlu sudan büyük kıymet 
var mıdır? Bir zamanlar yalnız Ak
denizi değil, dünyanın belli batlı 
bütün engin sularını türk gölü ya • 
pan kahramanların çocukları olan 
bugünkü nesil, kapotaj hakkının 
millileıme hadisesini, bir Atatürk 
inkılabı olarak, daima ıükranla a • 
nacaklardır. 

Denizciliğimizin bugünkü haliy -
le bizi tatmin elliğini nasıl iddia 
edebiliriz? İkinci bet yıllık sanayi 
programının ana kollarından biri o· 
larak bir sürü teıiılerle cihazlan
ması kararlaşmıt olan türk deniz
ciliği, kendisine bağlı davaları hal • 
ledebilmeıi için bir inkılap hamlesi 
beklemektedir: 

Yeni idarenin vuzuhla§an gaye • 
leri gerçekleıtirmeaini temenni ede· 
lim: bütün arzu, memleketin ihti· 
yaçlannı karıılamaktır. Bu gaye, 
milli menfaatlere uygun olarak, ne 
tekilde tahakkuk ettirilirse ettiril
sin değerinden kaybetmez. Sanayi • 
le~me davasında verdiğimiz güzel 
Örnekler, belli batlı ve muazzam 
bir endüstri olan deniz itlerine de 
neden tatbik edilmesin? Maddi 
manevi Örneklerden bahsediyoruz: 
Dört senede, halk hizmetlerini hiç 
aekteye uğratmadan, milli itibar ve 
kudret aayesinde yüz milyonluk 
maddi bir kıymeti bulan, bu mem
leketin efendisi olan köylünün mah
ıulüne birkaç misli değer veren, bü
tün ithalatın yüzde 4 7 sini karııh -
yan, memleket içinde bir refah ve 
hayat hacmi yaratan fabrikalar, ci
hazlar ve tedbirler pe,inde gidile -
cek rejim eserleri olmuştur. Deniz -
cilerimizin bayramında, kıyılarının 
uzunluğu 3455 mil tutan bu mem -
leketin bu mevzu Üzerindeki bütün 
meselelerinin, aynı ruh ve enerji ile 
yakın bir zamanda, tamamiyle hal· 
ledileceğine İnanmıı olarak onları 
kuthyahm. 

KUTAY 

Nafia Vekôletinin 
bir tOV%thİ 

Dünkü gazetemizin ikinci sayfasın
da Trakya'da yunan hududunda ve 
Meriç üzerinde bir köprü yapılaca
ğından bahsedilmektedir. Nafıa Ve· 
kaletinden aldığımız malUmata göre 
oraya giden heyet iki dost devlet ara
sında bulunan Meriç nehrine ait ya -
pılmış itilafnamenin tatbikı için dost 
yunan devleti murahhaslariyle müza
kereye memur edilmişlerdir. 

Çağrı 

X Arzuhal Encümeni 3-VIl-1939 
pazarteai günü saat 10 da toplanacak
tır. 

X Divanı Muhasebat Encümeni 
3-VII-1939 pazartesi günü saat 10 da 
toplanacaktır. 

X Milli Müdafaa Encümeni 3-VII-
1939 pazartesi günü saat onda topla
nacaktır. 

X Dahiliye Encümeni 3-VIl-1939 
pazartesi günü ıaat onda toplanacak
tır. 

9 metre kadar hızla esmiştir. En yük
sek sıcaklıklar İskenderun'da 32, 
Mardinde 36, Siirt'te 37, Diyarbakır · 
da 39 derecedir. 

Türl<iye poviyonunu gezenler buradan 

daima takdir hisleriyle ayrılıyorlar 
Nevyork dünya sergisindeki türk pavyonunun reisi doktor 

Vedat Nedim Tör' den ilk raporun geldiğini dünkü nüshamızda 
yazmıt ve hu raporun ilk kısımlarını neşretmiştik. Doktor Veda.t 
Nedim Tör sergideki devlet pavyonundan şu şekilde bahsetmek
tedir. 
Sulh Meydanı denilen geniş saha- bugünkü medeniyetin asırlarca süren 

nın iki tarafına sıralanmış ve harici zincirleme bir cehdin muhassalası ol • 
cepheleri sergi idaresi tarafından ha- duğunu en iyi ispat eden memleketler• 
zırlanmış biribirine bitişil(binalardan den birinin Türkiye olduğunu anla • 
biri bizim devlet pavyonumuzdur. 1 tırlar. 

Bunun dışında, İstanbul'da heykel- Asma katta Ebedi Şef'imiz ATA· 
traş Zühtü tarafından yapılan ve gü - TORK'ün büyük bir maskı vardır. 
zel sanatlar ~kadeın(sinin ~aavibine Bunun bir yanına "Yurtta sulh" diğer 
mazhar oJan bır bronz heykelımiz var- yanında da "cihanda sulh" şiarı bron~ 
dır. Bu heykel, prehistorik bir Eti gü- harflerle yazılmıştır. Altında da şu er 
neşini havaya uzanmış elleriyle tutar. kunur: "ATATÜRK. 1881 • 1938". 
Biz bunu i~sani idea~.ler~ doğru yük- Tarihi panoların bulunduğu cephe. 
selen gençlık sembolu dıye vasıflan • ye müvazi cephede de ise umumi ma· 
dırdık. nisı şu etimle ile ifade edilen, gene 
Kapıdan içi girince Milli Şef'imiz 2.5x3.5 metre ebadında dört foto • mü

ve Cümhurreisimiz İsmet İnönü'nün ralimiz vardır: 
heykeli görünür. Bu heykelin yirmi "Türkiye, yatının dünyasını kurma. 
metre gerisinde, dört buçuk metre ğa hizmet eden memleketlerden biri· 
yüksekliğinde, elleriyle bir halatı dü- dir". 
ğümliyen ve gene İstanbul'da ayni sa- Bunlardan birincisinin üstünde "cıe
natkar tarafından yapılmış bir heykel mokrasiye doğru" yazılıdır. Bu, Ebe
vardır. Bu, bir bacağı Asya, bir bacağı di Şef'imiz ATATÜRK'ün ve Millt 
d:ı Avrupa yazıl ıiki skol üzerinde du- Şefimiz Cümhurreisi İsmet lnönü'
rur. Aralarından hafif bir meyi ile nün halk arasında alınmış resimlerin
d?rt kaskattan düşen ve gizli Neon den, intihabat ve açık hava toplantı • 
tüp.eriyle mavimtrak ışıklandırılmı§ larına ait intibalardan terkip edilmis 
bir su akar. Öyle ki İsmet İnönü hey· bir foto • montajdır. 
kelinin iki metre gerisi ile kolos ara • İkincisinin üstünde "sulha doğru .. 
sında iki buçuk metre genişliğinde ve yazılıdır: bu yabancı memleketlerin 
on sekiz metre uzunluğunda·Boğazla- şef ve devlet adamlarının Türkiye'ye 
rı temsil eden ve daimi akan bir havu- yaptıkları resmi ziyaretlere ait resim
zu vardır. Havuzun bittiği yerde al- ]erden ve sulh ve dostluk muahedele
tından ışıklı ve hafif meyilli buzlu bir rimizin fotoğraflarından terkip edil -
camın üs ti.inde bronz harflerle şu cüm- miştir. 

le okunur: Üçüncü panomuz amerikalılar için 
"Türkiye Avrupa ve Asya'yı sulh i- pek şayanı dikkat olan "Tolerans" 

çinde bağlar" mevzuuna ta,hsis edilmiştir. Bu mev-
Bu manzara, her gideni teshir ede- zu, rum, ermeni patrikleriyle haham 

cek kadar manalı ve muhteşemdir. başının ve bunların idaresindeki din! 
Bu yüzden pavyonumuza, "S u J h müesseselerin fotoğrafları, üç dint 
M ah e d i" lakabı verilmiştir. reisin Türkiye'deki vicdan hüriyetini 
Kapıdan içeri girip te bu teskin edi- izah eden imzalı mektupları, Türki • 

ci ve ümit verici manzara ile karşıla- ye'de türkçeden başka dillerde çıkan 
şan zair, sol cephenin iki köşesini gazetelerin başlıkları ile terkip edil • 
kaplıyan iki metre yüksekliğinde ve mit bir foto - montaj ile tebarüz etti• 
on üç metre genişliğinde bir foto • rilmiştir. 
mural ile karşılaşır: Dördüncü panomuz Türkiye'dekl 

ıur..:.!.-1-!p.-. .__,: ... 1; ..:ı.1:-1 ... - ------t. ;nc:a- - __ ...:t.;ı _ _,,•nhJalar1n1 :i .... t.._;.e11f •+-
lcr memleketidir." tirmek için yapılan kültürel ve ekono-

Bu foto • murat, Türkiye'yi ekseri- mik kalkınma hamlelerimize tahsis o-
yetle Arabistan'la karıştıran muta • lunmuştur. 
vassıt amerikalıya, Türkiye'nin Birle- Bu panolar bitince, tariht cephede
şik Amerika Devletlerinin şimal kıs- k. vitrine müvazi bir vitrin daha var• 
miyle ayni arz daireleri arasında bulu- dır ki bunun içinde de Selçuk ve Os • 
nan ve Amerika kadar çeşitli iklim manlı devirlerine ait en tipik müze 
ve mahsullere malik bir memleket ol - eşyası bulunmaktadır. 
duğunu cazip ve veciz bir tarzda anla- Türk kadınına tahsis olunan pano-
tır. da, türk kadınını haremden başka bir 

yerde tasavvur etmeğe alışamıyan mu
Kaskatli havuzu sağına alıp ta ha-

fif meyilli yolu takip ederek, kolos tavassıt amerikalıya kadın inkılabı • 
heykele doğru ilerliyen zair, bunun mızın her sahadaki başarıları canlı bir 

. tarzda gösterilmiştir." 
hızasına geld~ği zaman sol tarafında 

Devlet pavyonumuz hakkında Ame
dıvara gömülü ve gizli bir ışıklı bir 

rika'nın bir çok gazetelerinde sitayiş
vitrinle karşılaşır. Dıvarda şu yazı o-
kunur: kar neşriyat yapılmıştır. Bunlardan 

yalnız Amerika'nın ve Nevyork'un en 
büyük gazetelerinden biri olan Nev • 
york Times gazetesinin uzun makale
sinden şu fıkrayı alıyoruz: 

"Türkiye topraklarından çeşitli me
deniyetler yükselmiştir." 

Vitrinin içine müzelerimizden ge • 
tirttiğimiz Hitit, Grek, Romen ve Bi
zans devirlerine ait tipik eşya yerleş
tirilmiştir. 

Bu cephe boyunca, 2.5x3.5 ebadında 
dört foto - mural vardır. Bunlar, Hitit, 
Grek, Romen, Bizans • Selçuk - Os -
manlı devirlerine ait sanat abide ve e
serlerinden kompoze edilmiştir. Ve 
gayet monümantal bir tesir bırakırlar. 
Bu 'panolar, Türkiye'nin çok eski ve a
sil bir medeniyet ve kültür memleke
ti olduğunu gösterirler. Ve bilhassa 

B. Nazmi Madanoğlu'nun hitabesi 
alkışlarla karşılandı ve kurultay 1s -
met İnönü'ne, cümhuriyet Halk Parti
sine ve büyüklerimize şükranlarını 
teyit etti. ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııaııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

"Devlet pavyonunda en ziyade göze 
çarpan nokta, Zühtü adlı 38 yaşında 
bir türk heykeltraşının sergi için vü
cuda getirdiği iki heykelle Türkiye 
cümhuriyetinin ilk Reisi Kemal A
T ATÜRK'ün büstüdür. Zühtü'niln 
statülerinden biri tunçtan bir delikan· 
lıdır ki güneşin kablettarih telakki• 

sini ifade eden bir şekli iki eliyle tut
maktadır. Bu §ekil insanın en yüksek 

ideallere doğru 'olan mücadelesini 
remzetmektedir. Bir ayağı Avrupa'da 

diğeri Asya'da olan ve elinde düğüm
lü bir bağ tutan heykel ise Türkiye'· 

nin iki kıtayı barış içinde birleştirdi· 

ğinin ifa~esidir." 

Bu nutuktan sonra, merkez ve mu

rakabe heyetlerinin bir senelik faali • 
yet raporları okundu ve ruznamenin 

diğer maddelerine geçilerek nizamna· 
menin tadili, dileklerin tetkiki ve he
sapların tetkiki için birer encümen 
seçildi. 

Bunu müteakip, kurultayın Milli 
Şefimize ve büyüklerimize birlik ve 

bütünlük içinde candan bağlılığını 

arzetmek üzere tazim telgrafları çe -
kilmesi alkışlarla kabul olunarak cel
seye nihayet verildi. 

Kurultaya dün de devam edilmiştir. 

Beledive Tramvay, Tünel ve 
Ele:driği i~lelmeğe baıladı 
İstanbul, 1 (Telefonla) - İstanbu

lun tramvay, tünel ve elektriği bugün 
den itibaren resmen belediye idaresi 
tarafından işletilmiye başlanmıştır. 

Bu münasebetle vali .,e belediye reisi 
B. Lutfi Kırdar Milli Şef İnönü'ne ve 
Başvekil'e birer telgraf çekerek İs· 
tanbul halkının teşekkürlerini bildir
miştir. Vali tramvay idaresinin der . 
hal altmış otobils getirtmesini emrey-
1,.miRtir. 

Tuhaflıklar! 
Hedefi, maksadı ve ülküsü belli, 

divasından, hakkından ve kuvetin • 
den emin olanlar için karşı tarafta • 
kilerin sözleri ve hareketleri önün
de yapılacak şey sinirlerinin sağ -
Jan:Jığını ve itidalini bozmamak, za
man zaman tatlı, zaman zaman acı 
gülümsemektir. 

Türkiye, dünyanın herkesten ve 
her milletten fazla sulh ve sükfına 

aşık memleketidir. O sebepledir ki 
ordusuna en fazla güvendiği şu dev
re bile, bir takım memleketler u • 
zun asırlar önce kurmuş oldukları
nı tarih sayfalarından öğrendikleri 
imparatorluklarını yeniden dirllt -
mek için hak iddia ederlerken o, 
kendi sınırlarının dışına göz bile 
atmadan milli kalkınmasına devamı 
vazife biliyor. 

Türkiye, harp edecekse gene yur· 
dun ve dünyanın su/hunu korumak 
için edecektir. 

Bu emeli, bu gayeyi besliyen bir 
memleketin, samimi olarak, aynı ga
ye ve emelde bulunanlarla elele ver
mesinden daha tabii ne olabilirdi? 

Ôte taraftan dastan yoksulu bir 
takım memleketlerde de kolay ve u
r117: hir <mrrttl' ?.aferlf"r eldi' etmrk 

böylece milletlerine şimdiden yük -
/edikleri zaruretleri hoş göstermek, 
kendi mevkilerini pekiştirmek iste • 
yen bir takım elebaşılarının sulha 
ve huzura dü§man olmalarından da
ha tabii ne olabilir? 

Gene sulhu sevmiyenin sulhu se
vene düşmanlık duygusu besleme -
sini de tabii bulmaz mısınız? 

Daha dün Korsika'yı, Tunus'u, 
Cibİzti'yi bağıra bağıra isteyen mil
letı°n gazetelerinde ''Fransa Türk • 
/erle birleşmekle zarar etti,· Fran· 
saya yazık oldu., gibi riyakar yazı -
/ar görürseniz, tabii görünüz; itida
linizini borzmayınız: tuhaflıktır. 

ltalyan dili ile basılan bir Tele • 
graf gazetesi, durup dururken ağzı
nı bozuyor ve bir "Türk taaffünü., n
den bahsediyorsa bunu onda bazı 
lüzumlu kalitelerin kıtlığına verip 
gene tabil görünüz, itidalinizi boz
mayınız: tuhaflıktır. 

Uzun zamandanberi sesi duyrıl • 

mıyan ve yaptığı siyasi bir gti yü
zünden Avrupa müvazenesine uzun
ca bir müddet endişeli günler ge • 
çirten meşhur beyaz boyun bağlı 
Lava/, nihayet dile gelip Fransa'yı 
gene !ta/yadan yana çekmek iste • 
dise ona da gülünüz: 

tuhaflıktır! 

Vaktiyle Peyam baş muharriri A-
li Kemal'de ittihatçılığa hücum bir 

fikrisabit haline gelmişti. O, ]a • 
ponya'dan, Patagonya'dan, şimal ve 
cenup kutuplarından bile bahsetse 
bir yolunu getirir, makalesini itti • 
hatçılığa sövüp saymakla bitirirdi. 
Şimdi de Fransa'da onun gibi fikri 
sabitle malfll iki adam var: Taro 
karde§ler ... 

Bunlar da Asya derler, Avrupa 
derler; Afrika derler, Suriye der -
/er; mutlaka Türkiye aleyhinde ko
nuşmak için vesile bulurlar. 

Fransa hükümeti ve Fransız mil -
leti ile bu kadar dost olduğumuz şu 

sıralarda bu iki kardeş, Türkiye'nin 
para ile satıldığı gibi hezeyanlarda 
bulunuyorlarsa bunu da garipseme • 
yiniz: tuhaflıktır! Çünkü para sa. 
hibi olan ve bunu mağşuş işlerde 
kullanmak istiyenler, şerefli, yiğit 

bir milletin değil, aynı fikri taşıyıp 
aynı yazıyı yazan iki kardeşin daha 
kolay satın alınabileceğini bilirler. 

Aziz okurlarım, bütün bu anlat • 
tıklarım ve sizin bunlara benzetece
ğiniz her türlü iddialar, her türlü 
mütalea ve hücumlar, tek bir tarifle 
tuhaftırlar. 

Tabii ben, terbiyeli ve ağır başlı 

bir millete mensup bir gazeteci ola
rak sadece "tuhaftır., diyorum. On

' /arın kendileri bu kelimenin "gü -
lünçlük,. ve hatti "maskaralık,, mi. 
nasına geldiğini anlarlar. 

T. !. 

Radyo ve gürültü! 

Profesör Salih Murat, "ilim 
köıesi" nde ''Radyo ve gürültü,, 
başlığı altında yazdığı bir fıkra
yı ıöyle bitiriyor: 

"Bunları sırasiyle gözden ge
çireceğiz.,, 

Radyo ve gürültü bahsi, demek 
ki bu ilim kÖ§esinde de uzun sü
recek! 

Sergi münasebetiyle heyetimiz 
muhtelif Amerika mahafilinin dikka· 

tini pavyonlarımız ve memleketimiz 
üzerine çekmeye muvaffak olmuştur. 

Bir çok toplantılar, konferanslar, ye

mekler ve pavyonlarımıza müşterek 

ziyaretler tertip edilmiştir. Bu ziya • 
retleri müteakip takdirkar mektuplar 
gelmektedir. Böyle bir ziyaretten son

ra alınan bir yazıda deniyor ki: 
"Hunter College talebesinin sergiyi 

ziyaretleri esnasında gösterdiğiniz 

nezaketten dolayı en derin takdir ve 
teşekkürlerimizi bildirmek isteriz. 
Serginin mükemmeliyetini tasvir et • 
mek için kafi derecede kuvetli tak • 

dirkar sıfatlar bulamıyoruz. Talebe -
mizden bir çoğu Türkiye'nin arkeolo

jisi, tarihi ve kültürü hakkında kitap
lar okumakla beraber hiç biri Türki • 

yeyi görmemişti. Pavyonunuzda Türk 
milleti ile yakından temasa gelmek ve 
inkılabınıza sembol olan kıymetleri 

tanımak için büyük bir fırsat bulmuş
''lrdır." 

"' ları. Camlardan odaya bol ışık dolu-
yıtc ve- gıuın. ~ı:ze muce"her 

Bununla beraber, salonun kapısı sederlerse anlarnamış bir ta Le}>dj Brandon devam etti: 
ıeyınceye kaefar hızmetcıler _ ne on

lar, ne de. k.imse - bu hususta bir şey 

A 



! . 7 -1939 ULUS -3-

ı::::~:~:~::::::~:~:~:i:±.:~:~~:::ı DÜNYA HABERLERİ 
N o ) K 

Gazeteleri Söz düellosu 
Beynelmilel münaaebetler bir .öz 

duell04u halini almıttll'. Bir sün 
Hitler nutuk söyler. Erteai sün 
Çemberleyn cevap Yerir. Arkasın· 
dan Göbela mukabele eder. Derhal 
Halifaka söze kanfll'. Arada bir 
Muaolini'nin aeai yükselir. Fakat e .. 
kiai kadar yüksek değil. Buna da 
eskisinden daha çok yiikaek aeale 
konuıan fran.aız devlet adamları ce
vap verirler. 

Bu düellonun hedefi ıudur: 
1 - Hitler ve arkadatlan, alman 

efk&n mnumiyeaini ve dünyayı, in· 
ailtere'nin mülhit bir "çemberle
me,, aiyueti takip etmekte oldutu· 
na inanclırmıya çalıtmaktadırlar • 
Bu aiyaaet, Almanya'yı hayat hak • 
kından mahrum etmek gibi ainai bir 
maksada matuftur. Eaaaen "yalan· 
cı Albiyön,, • ba, lnailtere'ye büyük 
harp içinde de verilen bir isimdi • 
1914 senesinden evel de bu aiyaae • 
ti tatbik etmit ve o saman Alman • 
ya'yı hezimete utratmııtı. Fakat 
timdi aynı 19yi yapfJDaZ. Çünkü, 
Almanya'nm batında Mitler vardır. 

Bulgaristan' da sel felôketi 

37 ölü, 50 kadar kayıp 
var 250 ev yıkıldı 

Sofya, 1 a.a. - Bulıar ajanamın aldığı aon haberlere ıöre, Mylip 
felaketinin bilbçoau ıudur: 

37 ölü, 50 kadar kayıp, 250 ev tamamiyle yıkılmıt. 450 .,, oturu • 
)anuyacak hale selmittir. Zirai mahsulat ciddi hasara uiram1ttır. Bü
yük miktarda hayvan telefatı vardır. Maddi hasar yekunu 100 milyon 
lewa kadardır. 

Kıral bugün aeylaba maruz kalan araziyi gezmif, felaket hakkm· 
da mufaaaal malUnıat edinmiı ve felakete uirıyan halka karıı derin 

bir alaka göatermittir. Müataceliyetle yardım faaliyeti organize edilmit
tir. Dahiliye Nazın da felaket mıntakaamda bulunmaktadır. 

Yabancı memleketler diplomatik mümeaailleri hükümete taziyelerini 
bildirmittir. Bunlardan bazıları felaketzedelere para yardımmda da bu
lunmutlardır. 

J K1ral Ka rol diyor ki : 

2 - lngiliz devlet adamlarının 
mukabeleleri tudurı ortada bir 
çemberleme bahis mevzuu deiil~· 
İngiltere, Almanya ile anlatmak ı· 
çin hel' çareye bat YUl'IDUttur: ~a.t· 
ta Batvekil Çemberleyn Munıh e 

kadar uçarak Çekoalovakya'yı Al· Bükrcş, 1 a.a. - Rador ajansı bil· 
manya'ya teslim etti. Fakat Alman· 

Bize ait olanları 
muhataza edeceğiz 

b' · diriyor: 
ya "hayat aahau,, diye ır nazarıye Mebusan ve lyan meclialeri müme.· 
ortaya atarak birçok Avrupa dev • ailleri, kıral sarayına ıiderek kıral 
!etlerinin istiklallerini ve bu arada Karol'a, parlamentonun açılıt nutku-
Britanya imparatorluğunun emni• na meclislerin cevaplarını takdim et· 
yetini tehlikeye koymuttur. Bu ıart· 

mitlerdir: 
lar altmda lngiltere, tecavüze karı• Kıral Karol. bu münasebetle mebu· 
bir aulh cephesi kurmuttur. Alman· san meclial mümessillerine hitaben 
)'a'yı iktıaaden bojmak kimHnİn demittir ki: 
aklmdan seçmiyor. Almanya teca• .. _ Asırlardan intikal eden emel· 
riz politikasından vazıeçene, ken· lerine varmak husuaundaki ıayretleri 
diaiyle söriifüp anlatnuya hazınz, ltalyan Hariciye Nazırı ve büyük fedakarlıkları neticeainde, 

lıte iki tarafm her cün tekrar et• Koni Ciano Romanya, bugün bulunduğu mevkie 
tiii sözler bunlardır. Halifaka ı• • eri!miı bulunuyor. Romanya'nın. va· 
çen rün Hitler'e kartı mukabele zifesi, ecdadından kalan bu mıruı 
eden nutuklarmm birinde d.Utti Kont Clano yakında tam olarak muhafaza etmektir. Bizim, 
ki: kendimize ait olmıyan hiç bir feyde 

- Ben eminim ki .öylediii sözle- gözümüz yoktur. Fakat bize ait olanı 
n kendiai de inanmıyor. Banelon'a gı·decek muhafaza ve müdafaaya da aynı dere· 

Hakikaten bir davaya bafkalan• cede azmetmiı bulunuyonu. 
nı inandırmak için nela onun doi • Madrid, 1 a.a. _ İtalya Hariciye Ordunun takviyesi için yapılan fe-
rulujuna davacının inanmaaı la· Nuın Kont Ciano'nun 10 temmuzda daklrlıklar malQmdur. Milli mUdafa· 
zımdır. Halbuki Hitler'in •• arka • ...... anın takviyesini bundan böyle de da-Banelona'ya ıeleceği bildlrilme.n;e • 
daılarmm, l»u çealllerleme elaane • "''" ha 7.iyade fazlalqtırmak mecburiye-
-we ınanmauııı..tcuı.&&& t&ıpne yolıı.L\U"• t İ tı"ndeyı·z. Orduyu en modem ailihlar-

1 1 • d talya Hariciye Nazın spanya 
Avusturya ve Südet mese e erm e d la techı"z edecegv ı•· ve romen hudutla-

b• el'" devlet adamlarına San Sebastien' e • 
Almanya'nm kuweti, haklı ırer a· rını ve romen haklannı mUdafa f,.in 

Ç ki • mUllld olacaktır. :ı 
va giitmeainde idL e atan 1 " bu ordudan kuvetli bir kalkan vücuda 
Arnavutlutu tecawib politikalarma getireceğiz. Romen aakeri, blrı....ıı 
kurbu edenler, ba ani tecarizle- B lf" ı f' Romanyanın ı.Mt ve moldlt ....ıtla· 
ri önl .. ek iatiy-1eri .ı çabukluja • nose vano un naa ı.nıan fte çl.sen .ıenerlne dal-
ile mütecavi:s wuiyetİM düfir-• ma llyik kalacaktır." 
Jer. Hitler'in ........... bm•hlm f I Kıral, bundan aonra devlet bünye • 
idrakiyle alay etmekten bafka ltir Berlln zlyare ainde yapılan ıılihatı ve otoritenin 
teY delildir. Bunu Hitler " arka: yeniden tesisini hatırlatarak Avrupı-
da,lan bilmiyorlar mı? Elbette bı· Sofya, a.a. - Bulgar ajansı bildiri- da yaptığı son seyahatte bu auretle 
liyorlar. Fakat her feYe raimen he- yor: Bqvek:il Köseivanof, 5 temmuz- Romanya'nın nüfuzunun ne derece 
defimize waracaia, diyorlar. O hal· dan 7 temmuza kadar resmen Berlin'i artını• olduğunu bizzat mütahede et· 
df' Hitlerin rüTeadiii teY nedir? ziyaret edecektir. Batvekile bu ziya • tiğini bildirmit ve sözlerini f(Syle bl-

. 1 - Anlatılıyor ki Mitler ,,. ar- retinde, Hariciye genel ıekreterliii tirmittir: 
kadqlan hill lasiltere'nin harp vuifeaini ıören ıiyaai itler dairesi re "-Bu nüfuz sayeılnde, Romanya, 
yapacalma ihtimal wermiyorlar. iıi B. Alfinov elçilik bat katibi B. harict aiyaaetinin eauını tetkil eden 
lngiltel'e de•let adamlan fÖ)"le •e Şiımanov ve huauai kalem direktörü sulh, ıeref ve milli iatiklll prenaiple· 
böyle aöa söylerler ama. it harekete B. Peev refakat edecektir. Ayrıca rini enerjik aurette teyit eylemit ve 
seçmiye gelince; caJ'acaklarma bqvekil ile beraber bulgar ıazetecile- halen takipte bulunmuıtur.,, 
İnanıyorlar. rlnden mürekkep bir rrup da Berline Ayan lzaaına hitaben söyledifi SÖZ· 

2 - ikincisi mlh cepheai aclı ,,.;.. cftmektedir. terde de, kırat aynı prenaipterl bildir· 
len kombinezonun teauüdüa• inan- mfı ve demiıtlr ki: 

mamaktadırlar. Busb lnailtere- Yunanistan'ın .. _Biz, tabii ve muhik hudutları . 
nin etrafma loplUUIUf tibi söriiaea mızı bulduk. Baıkaaının malında 16· 
dmetl..U., laarp ihtimali kartıaında yaptlrOCOğl iki zllmüz yoktur. Fakat kendi malunıst 
dağılacaklarmı saaa•li70rlar. da bütün enerjimizle muhafazaya az. 

itte son bir kaç ıGa içinde insi· • h • metmit bulunuyoruz. Bu çerçeve için-
liz devlet adamlarnua ,,. iaıili• yeni mu rıp de, Romanya, ıulbu, milletler araaın· 
ınatltaatmm hedefleri, Almaa,-a'yı Atina, ı LL - Skaramanga deniz da ekonomik münaaebetlerin lnkfpf ı· 
böyle bir vehme kapılmaldaa kar· tezılhlarının inkipfı ameliyatı hara- nı temin edecek olan her teY O.erin· 
tarmak noktumcla topl--.m. retle devam etmektedir. de itbirlitı yapmağa hazırdır." 
Ve hakikaten ne insiliz ricali ne•• Yunan donanrnuı erkinıharbiyeai Kıral, lyan mecliai mUmeaillerlne 
i~silia .matbuatı, lnı ~ süaler I· bu tesıihlarda iki muhrip in~•ı?ı d.er verdiği cevapta, nihayet milli mtlda· 
çındeki kadar açık fikir beJan et • piı eylemektedir. Bunlardan ılkı bU • faanın ve huduttan içinde Romanya
memiflenllr. ç-berleyn Kardlf'te yiik bir ihtimalle 1ene sonunda kıza • nın emniyetinin takvfyeei için yapı· 
aöylediii nutukta "lnsiltere impa • i• konacaktır. lan gayretleri anlatımı ve tazünil 
ratorlatana ve ortaklanna,, kartı töyle bitirmlttir: 
yapdacak bir teca'rilzh derhal Iİ• ... elinde Jqiltere'ri idare edenle- "- Bu pyretler bittabi ıulhun da 
1 · ıla mukabele ıönc:elinl .öyle- rİD hareket hatb halduada ne IÖJ' • takviyesine yardım etmektedir.,, 
mittir. Halifaka •terDUyoaal ifler l..U- IÖyl..U., h• halde aJ"IU teY _ 
aatitiiaüade daha açık kODUflllat- lnasünldi dnlet aclamlan hakkmda 
tur. Di10r ki: .ı--•&. Fakat Mitler,,. arka· 

• :- lnsiltere FeDİ bir taanu tak· cfatlan hlli incili• dnlet adamla • 
dın.nde siritmit oldap teahhütleri .._. h IÖsleriBcl• samimi olup ol
yenne ıetirmek üa .. ın...tlerinia .. ctlklarmcla fiiph• ediyorlar. Hit· 
tamamau kull~a aamebnit bu· l• Mfiaila't• •ki italyan muharip • 
lunuyor. lerini kaı..I ettiti ...,.da demittir 

Yunanistan'da sel 

fel6ketine uQrayanlara 

yapdan yardımlar 
TaYJDia ıazeteli, Wr ı..auıda ki: 

Almanya'ya buldok ciıqi köpekle • - latikltal tehlikeFI söze alan yo~:ina, 1 a.L - Atina ajanu bildiri· 

rin batırm.claa mrdıtım " im d• milletlerindir. Hükümet Beotya ve Fiotid mınta· 
fa uırdıktan 10nra ela lr.pumcaya Cöltelı Euen'de, ha kumarbaz kalarında tiddetli yapıurlar O.erine 
kadar bıralrm•dıiau klll'labyor. ailmiyetlai daha açık olarak ifade tuiyan feliketine uirıyanlar için H-

Alman tarihçileri Wi7ik harbaa etth ri yardım tedbirleri almıttır. 
lneaullerini arulcea, ... .... ka· - ICamar OJDUD17'&a kazana • Bapekil lletalrau'ın emriyle dra-
dar ne Japacaldanm ~ mas. at, münakalat nazırlan, ziraat banka· 
~~-- iatilm ......_ .-..ı~ ia.. Haldkatea kumar oyn.,.aa bazan ıı müdürü ve istimal buiret umwnl 
rmde durmaktadırlar. Hekik•tea kuamr. Talih yardım ederse aık katibi, buarata '6nnek ve yardım ted 
h.arbm arihaiacle iqilb lliplom•ai- a1k kuamr, fakat dehna kasana· birleri kararlqtırmak üzere tutyana 
llnla mlph- elmui, ...,... dolu- maa. Milyoalarla inMnm u•m• ve marm kalan yerlere aitmiılerdir. 
l'aD lmill• ......ı.-. •-·•~r yirmi ... .....tir Alwe97a'nm çek· Hükümet acele M)')'U bptaneler, 
41,.,rlar ld ....... ...,. ._.. itti• till -......1ara mal olan a1111 Jw. doktorlar ve illç göndermiı " tüıl· 
~ edecetiai ~ tlüa .. • -n. 1914 11•11We lkiaci Villaelm ut vermiıtir. 
,_ ltlaa ile ....... 9illr AWllW• .. ., SN JI•• Jllnalmltt 'N ........ 
,...,. ... •"llllMl.S.ı..l .... ... 

BayRuzvelı 

Ruzvelt'in 
Dolar üzerindeki 

nüfuzu 
Vatington, 1 a.a. - Ruzvelt'in dola

dın kıymetini düşürmek salihiyeti 
dün gece yarısı nihayet bulmuı ve 
cümhuriyetçilerle demokratların bir 
kombinezonu yüzünden yenilenme • 
mittir. Tam gece yarıaı olunca, muh
telit para konferansı raporunun kabul 
edilmesi eaaaını müdafaa etmekte o
lan Senatör Tydings, uzanlması bahis 
mevzuu olan salahiyetin kanuni vade
ai h\tlul etmit olmasına rağmen, aözle· 
rini bitirmemiştir. 

Bu auretle Reiaicümhurun bu mese
ledeki ulihiyeti nihayet bulmuıtur. 
Ve kambiyonun iatik:rarını temin için 
tesia edilmit olan iki milyon dolarlık 
iatikrar aermayeai de mevcut delildir. 
GümUt için hiç bir aatın alma fiyatı 
tespit edilememit bulunmakta ve bu fl 
yat ancak dünya piyasaları üzerine 
teapit edilebilecektir. 

Bununla beraber, 1934 tarihli "Sil· 
ver Act" meriyette kalmaktadır ve bu 
auretle Amerika huineıl yabancı &ii· 
mUı satın atmağa devam edebilecektir. _.,, 

İngiltere 
Sulhu ıramağa . ' 
azmetmıştır 

Glugow, 1 a.a. - Glugow'da bir 
nutuk IÖyliyen mühimmat nazırı Les
lie Burgin, ezcümle demittir ki; 

- İnıiltcren'in bir çok ihtiyat ıtok 
lan ve bir çok imkanları vardır. Nere
den geline ıelsin kuvete istinat eden 
tahakküm tetebbUalerine ve taleplere 
boyun etmiyecektir. İngiltere, ıulhu 
aramala umetmittir. Fakat öyle had· 
ler vardır ki, İngiltere imparatorluiu 

Hutanelerimizden bazı 
tikiyetler 

Vl .• Nu., Akpmdan akpma ıütanwı
da Etfal hastanesine yatırılan kafası kel 
iki kardeıten bir tanesinin tedavi edilip 
çıkarıldığını, digerinin Y•ll kiıçük oldu· 
iu ic;ın velıııne iade edilerek memleketi
ne gonderildigini ıoylüyor ve ·:Etfal 
hastanesi kabul etmezse, haıta bır ço
cuıu nereye ıoturmeli?,, Sualini sorduk
tan sonra buı hastanelerdeki ihmalle
ri şoyle 11ralıyor: "Hastalara fena mu
amele edıliyor, laubalilikler oluyor. 
muıluk ba,lın mide bulandırıcı bir pis
likte tutuluyor, doktor pıire diye yazar
sa haşlanmıı patates veriliyor, c;aiırı
yorsun, inliyorsun, semtine ugnyan ol· 
muyor. İdare mevkiinde iyi ıktidarh el
lerin biraz daha demirlepneaini umumi 
bir temenni olarak bütün makamları ırz 
ederiz .. , 

Muhanir, bundan ıonra hastanelere 
konulan ve akord derecesi hademe eline 
bırakılan hoparlörlerin gürültüsünden 
,iki.yet ediyor, akliye hastanesinde bile 
ayni vaziyet mevcut olduiunu söylüyor. 

Reami münevverler bolluju 
"Dikkatler,. sütunu muhıniri, liseler

den birinde lisan ,ubesi açılması münHe
betiyle mekteplerimize Ye Wıiversiteye 
vaki ol.n talebe tehacümiıne ipret edi
yor ve yeni haremden tonrı bir rnml 
mıinevver bolluia buhranına manıs kal
mamız ihtimalini hatırlatarak mekteple
ri iyice aıkl•ıtırmak, artık miktar detil 
kalite aramak lüzumunu ileri aüriiyor ,,. 
maarifimizin 1iya1etini tayin etmek için 
toplanacak ıllradan bunu bekleriz,, di· 
yor. 

CUMHURim 
Hatay mecli.inrn en ' 
kutlu karan 

Yunus Nadi, buaünkü baı makalesinde, 
dün Antakyada, Hatay meclisinin kendi 
kendini feshederek anantana iltihak için 
verdiii kararm en kutlu karar olduiunu 
aöyllyerek Hataylıları tebrik ediyor ve 
''büyük neticeyi Büyük Atatürk'ün ve o
nun en yakın arkada•ı ve bde,i Milli 
Şef lnoniı"nün bıiyuk milliyetaeverlikle
riyle beraber sarsılmaz milli siyasetle
rine ve onların arkasından gitmekte yek
pare bir kale mehabeti ıöıteren bü:rük 
türic milletinin kudretine medyunuz de
dikten sonra,, bütün dünya için hayran
hkl• côrülecek büyük bir den mahiyeti
ni haiz olan bu büyıik it. tilrk milleti i· 
c;in iftihar sayfasına kaydohınacak milli 
ve medeni bir m1&11fferbettlr.,. a6zflntl 
illve ediyor. 

TAii -
il. Zelrerln Sertel, bu bat mableain

de, ıerek ••llhiyetli askerlerin ıerek tec
rübeli diplomatların kanaatine göre Sov
yet Ruıya ile anla$ma olmadıkçı ' •ulh 
cephesinin totalitere devletler karııaın
dı zayı.f kalacaiıru möyllyerek, Sovyet 
Rusya ıle muzakerelerin uamaaı totali· 
terlerin ümit ve cesaretini artırdıiım 
Cemberleyn'in aulb aiyHetlnin, i•temiye: 
relr dünyayı bir harbe aürüklem•inden 
korkuldujunu, bueün 1nıilterede ba en
diıenin b&lrim olduiunu yazıyor. 

Türkiye Almanya'nm nüfuz 
mıntakaıı 

Almanya'nın Tiirkiye'yi, Arıbimtanı Ye 
bütün yakın tark memleketlerini naaıl nü
fuz nuntıkHı haline ıetirmete bru ver. 
elitini ıoıteren ve Alman propapnda ne
zaretinin .. ric iılerindeki ea aallhiyet-

•·•· Jl•tbıut Servisi 

tar üç alman miitehHsı•ına hazırlattıiı vı 
tatbik ettiii proıram ve pllrn ele C9' 
çirdiiini, bu vuikayı birkaç süne kadar 

nqredeceiini aoylüyor. 

Araplan türlder aleyhine 
tahrik 

Ömer Rıza Doirul Buıün sütununda, 
Türk • İngıliz • Franaız anlaemaıı üze
rine p10pa1andalarma denm eden alman 
rad10l•nnın, Arapl•n Turkleıı: aleyhine 
teıvlk eden ne,riyatını ele ıl•rak bu 
nqriyata mukabil bizim de radyomurla 
Çekleri, Arnavutları, Libyadıki Arapla· 
rı ve Habeıleri tahrik edecek olursak 
haklı bir mukabelede bulunmuı olıc•ir· 
mızı, fakat bu ,ekilde hareket etmetııi· 
miz, milletlerin kendi mukadderatına 
kendileri sahip olmalan eıHını kartı 
duyduiumaz derin inanııtan ve samimi 
aaypdan ileri ıeldiiini aoylü1or ve bu 
propııandalardan maksat bulanık ıuda 
av avlamak olduiunu, ilkin bu libi e
mellerin daima akamete mahk4m balun
dutunu ilive ediyor. 

ltalyanlar kızıyorlar 

Günün Meseleleri sütununda, Tilrk • 
Franıız anıa,ınaımın İtalyanları kızdır· 
mHının ıebebi, Akdeniz blkimiyetine ni
hayet verilmesi ve Roma imparatorluta 
hulyaaının aondüriılmeai olducwıu 9ÖJ1İ• 
yerek, bund•n birkaç ay evelki Roma ha· 
ritaıı meselesini hatırlatıyor, memleke
timizde ıoziı olanlan tanıyan hükilmeti· 
miıin vaktinde hareket ederek vataıuıl 
hududlarını ıaranti •ltına almakla iktifa 
etmeyip ötedenberi anavatana kaYafllllk 
iıtiyen Hatay'ı da topraklarımıza ekledi· 
iini, halya'nın sinirlerini bozan .. ,.u. 
bu olduiunu izah edi1or. 

ltalyanlann müalüman 
bimiliği 

VAKİT 

Amn Us, bu baı makalesinde, Hırit
tiyan lleminin merkezini tetkil etmekle 
iftihar eden ve bir zamandanberi müa
lüman hlmiliiine baıhyan f11i11t ltalyı· 
nm, bu himi maıkeai altında müaliiawı 
memleketleri daha kolay elde edebılec"" 
iini dütunerek, Türkiyenin lnsilt~re ~l• 
birlqip Arap milletlerini iatili nı:retın
de olduiu yolundaki propapndalan ba
biı mevzuu ederek. bir müaliiawı mem• 
lelreti olan Amavutluiu kana bulaya 
İtalyanın, tlirk Ye mtieliimmı karakterli 
buıu•l bir idareye tabii1eti Milletler 
Cemıyeti tarafmdan da taldik edileıa 
Hatayın Türkiyeye avdetini miialllman 
milletleri hukukuna tecuiil aapumı 
ll)'IDJ hayret buluyor, yapılan propa
sandaların, nerelerden ve ne mabatla 
ıeldiiine bakacak olan milaltiman millet
leri aldatmaktan siyacle intibaha davet 
edeceii ümidini izhar ediyor • . 

Acı deiil sülünç 
Qörilp DfltGacıtikçe ııtitlaaD mahanirl 

Hakkı 8iiba Gusfa. ltaJyanlann, Tllrk· 
ler baldnnda 1nıllandıtı miltefeaıih tabi
rini bahis mevzuu ederek bu yalan ve if· 
tirada, kızdırıcı olmaktan ziyade silldil· 
rücü vasıflar ıezildiiini söylüyor zira. 
"çuruyup daiılma ôlümden tonn çöken 
bir hal olup Turkiyenin ut Ye ullm o
luıu 'oyle dunun, Türk yirmi JJıdanbe
ri birbiri ardmca harikalar doturu bir 
yaratıcıdır,. di10r. 

Milli Şef ve türle denizcilitl 
Her aabah ailtunu muharriri, busilnkl 

deniz bayramının hepimiz için 11U11aaf 
bir .,vınç pnıi oldaiumı. çünkü llılll 
Şefi \!e arumzda sörmek babtinrbim& 
ermlı bulunacatımm, Milli Sef'in denia
bayr•mını eereflendirmeleri, Türkia is
tikbalini denizlerde sardülderiae delil 
te,kil ettiiini llOyltiyor •• "Cümbari:ret 
idaresinin yeniden c~rdıiı tilrk d .. 
nizdlilini bu Jiibek Ye il'lltklr himal'9 
aa,-.inde büsbütün inkitaf edecetine 
imaıı edenlerdeniz,, diyor. 

bunları tecavüz ettirmeli kabul ede • ---------------------------
meı.,, 

izmlr' deki büyük 
kasırganın tatsililı 

Londra. 1 a.L - Harbiye nezareti • 
nin yu •onunda muhtemel bir hareke· 
te huır olmaları lüzumunu territorial . 
ordu menauplarına teblil ettiiine da· 
ir çıkan haberler salahiyettar maha • 
filce uydurma olarak tavsif edilmek • Dün huausi muhabirimizden aldı • 

ğımız bir telefon haberinde lmıirde 
müthit bir kaaırıa olduğunu yazmıı· 
tık. Ajanı bu kaaırıa hakkında ıu taf· 
silatı vermektedir: 

Kıral Zago dün 

lstanbul'dan ayrıldı 
latanbul, 1 a.L - Kıral Zogo bu ak· 

tam uat 22 de tehrimizden Tranıll· 
vanya vapuru ile Köstence'ye hareket 
etmittir. 

tedir. 
Maltim olduğu üzere bundan daha 

iki ay evel harbiye nezaretinin bire
mirnamesi mucibince, territorial ordu 
askerleri ve ihtiyatlar senelik talim - Japonların Çin 

hükumeti 
ler haricinde muhtelif talim ve terbi· İzmir, ı a.a. _ Dlln a1qam ıs 40 
rey~ .tabi tutulmutlardır. Bi~enaleyh da lzmir büyük bir kaıırıa geçirn:it
ıngılız orduıu iki ay evelkıaine a~t tir. İzmirlilerin hiç görmediklerini Pekin, ı La. - Çin mahfillerinden 
kar~rlarla yuın melbu.ı he~ hangi bır söyledikleri bu kaaırıa tam yirmi da- öğrenildiiine ıöre, Vanı. Çinç • 
tehlıkeye kartı koyacak vuıyette eaaa kika aUrmüı ve ıehirde ciddt bir he. Vey'in rlyaaetinde .. yeni çin birletik 
ten bulunacaklardır. yecan doturmuıtur. Gayet keaif kur· bülriimetinin vücuda ıetirltme.ınl. 

Mehmet Spaho'nun 

cenaze töreni 

Belgrad, 1 a.a. - Mehmed Spaho • 
aun cenaze meraaimi dün ötleden 
sonra Bosna Saray'da yapılmııtır. 
Merasime baıvekil Svetkoviı, hUkU • 
met erklnı, bir çok mebuslar ve bir • 
kaç bin kltilik bir kalabalık ittirak et· 
mittir. 

Bu mllnaıebetle birkaç hatip ve bu 
meyanda baıveklt aöz ıöyliyerek Spa· 
ho'nun feyizli otan aiyaat hayatında 
vücuda ıetirdiii eserlerden bahaet • 
mittir. 

E.ki Gazete •e Mecmualar 
Bir kilo KHete v•rlılı ıande 

ilci Yobııl Yavruyu doyurur. 
Ohıduluaus •dl gan.lerl .ta
rama nrmeıdsl Çoea.i ~,, ... 
•-- •Yw~ı. t1a •• 

ıunl bir toz bulutu bütün tehri çevre- hatırlıyacak bir huaual komite kuna
liyen dağlan ve denizi kaplamııtır. lacaktır. ~u proje hakkı!'da Van&· 
Sokaklarda on metre ileriaini görmek Çlng Vey ın beyanatını dınlemelı: tize.. 
kabil olmadığı cibi evlerden de karıı ~e~ bura~aki btltUn pzeteciler, J&ft1l 
evleri ve damları bile ıörmek müm • ıçın Pekın muvakkat hükümetf harici· 
k\l·· n 1 t F t h' d b' ye nezaretine davet olunmuıtardır. o manııı ır. ır ına ıe ır e ır 

haylı cam kırmıı, kiremit uçurmuı ve 
hatırı sayılır tahribat yapauıtır. Ka • 
aırcanın Karııyaka'daki tahribatı da • 
ha büyük olmut uçurdutu kiremit •• 
kırdılı cemlardan bqka bir dUkklnın 
da vitrinini tamamen uçuraıuıtur. 
Kartıyakaya fırtınadan sonra on bet 
dakika kadar tiddetli bir yafmur ve 
onu takiben de fındık bUyükJOfilnde 
dolu yapuıtır. Dolu .,. yalmurun 
civara da diltmüt olması muhtemeldir 
Hava bu ubeb açılımı ve blru terin· 
lemiıtir. 

Dünkü kuırp nOfuı uyietına te
bep olmamııtır. Yalnız o esnada 4e • 
nls komutanlıflna alt blr kotra ile de 

Türkiye Merkez Banlc•unm 
bir tebliti 

Anluri, ı a.a. - Merkez Bankla• 
na teahhUtıwne vererek namlanna 
gelen havaleyi tahail etmit ve fekat 
menıe tebadetnamelerinin mauddak 
.. b" nillhuını teahhiltııamcde yuılı 
müddet içinde bankaya ibru edeme
mit olan alllidar tüccarlann bu ha· 
ıuıtaki mücbir tebepleri tevsik eden 
vuaik ıuretleriyle birlikte en pç 
temmuz 1939 sonuna kadar ticaret ve
ktletinı tahriren mUraceatlan l&sım 
ıeldiliai teblil etmektedir. 

nlsde bulanan komutanhlr ~- dında Wr paç de bir •lmıl•111a un 
dan lmml elenin at1 .. k eumlyle a.Juu ~ te1ı1.-1t. 
ClllUU brtanM ... 
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Günün meseleleri 

Bin bir esrar taşıyan 
Singapur kalesi 

····-·~·~.ı.:.: .. ~.~:.~~.:.:.~ .. 5.!.r:o..:.~ ................ I 
B ugun Singapur, hem Ma

lezya'ya baglı askeri bir 
limanıdır, hem de bir adadır. 
Fakat oylc bir adadır kı bir· 
kaç metre genışliğinde ince 
bir boyunla karaya bağlanmış 
bir vaziyettedir. Bu ince bo
yun yalnız dcmiryolu için bir 
geçid vazifesi gorür. 

Singapur denen adanın uzun 
lugu 44 kilometre, genişliği 22 
kilometredir. Burada 430.000 
Çinli, 68.000 Malezyalı ve 
9.000 Avrupalı yaşar. 

Singapur'un ne muhim bir 
ıtratejik ehemiycti olduğunu 
anlamak için haritaya bir goz 
a tmak kafidir. 

Bundan yuz yirmi sene evci 
lngiltcrenin en büyük mtistem 
lekccilerinden birisi olan 
Stamfort Raffcles Singapur'a 
çıktı. Dort sene sonra ]ohor 
Mihracesi Şarki Hindistan İn
giliz kumpanyasına bu adayı 
sattı. 

Fild Mareşal Lord Roberts 
ölmezden biraz once Singapur 
içın: ••ounya tarihini bir gun 
burası tayin edecektir... De
mişti. 

Fakat İngiliz hukümeti Sin
gapur'u, Cebehittarık gibi im
paratorluğun hakiki bir kalesi 
haline getirmege ancak ı924 
de karar verdi. 

Bu kale, 14 şubat 1938 de ta
mamen hazır bir vaziyete gel
di. Singapur'a 3 milyar 600 
milyon fransız frangı kadar bir 
para sarfcdilmişti. Burada o 
kadar esaslı çalışılmıştır ki 
ı924 den 1938 e kadar Singa
pur da altı milyon metre mi
kabı toprak kazıldı. Yer altın
da muazzam koridorlar .1ç11dı. 
Burada tesis edilmiş olan am
barlar, harp gemileri için bir 
milyon ton mahrukat istiap e
decek derecede büyüktur. Bu 
kuçtik adanın altı muazzam si
lih ve cephanelerle doludur. 

V aktiyle bataklıklar ve k:ı
uçuk ormanlariyle dolu 

olan Singapurda bugun cesim 
doklar vardır. Burada yalnız 
deniz üssüniın işgal ettiği yer 
35 kilometredir. Evclce gün 
geçmez ormanlarla kaplı olan 
yerlerde bugiın ambarlar, yol
lar. hava meydanları kurulmuş 
tur. Bin bir esrar taşıyan bu 
buyuk askeri cihazın hemen 
yanında saraylar, yüzme ha
vuzları ve golflar meydana ge
tirilmiştir. 

General Dobhic'nin kuman
dasında kara, deniz ve hava ol
mak iızere üç iıs, 7.000 asker, 
ve 40 tayyare vardır ve bunlar 
Generalin emrine hazırdır. 

Sıngapurda dünyanın en ku: 
vetli bahriyesi ve en kudretlı 
bataryaları vardır. Ve bütün 
bunlar, adanın uçlarında, veya 
adanın etrafında bulunan ada
cıklar üzerinde, örtulu bir hal 
dedir. 

Singapur deniz üssU Cebclüt 
tarıkdan daha ustündıir. Yal
nız bir zayıf tarafı vardır, o da 
bu adanın etrafında kayalıklar 
vardır. Denizaltı gemileri bu 
yuzden vazifelerini biraz müş
kul yapar. Fakat bu, ayni za
manda muhasım tarafa kar&ı 
da bir kuvet teşkil eder. 

C ebcluttarık yarımadası
nın tayyareye bir fayda

sı olmaz. Halbuki Singapur, 
kara ile olan irtibatı bir saniye 
de kesilse dahi tayyareler için 
burası mükemmel bir konma 
meydanı vazifesi gorür. Yani 
hulasa olarak şöyle denilebilir 
ki, Singapura her hangi bir ih
raç teşebbüsü yapıqak. kendi
sini bile bile ateşe atmak de
mektir. 
Düşman tayyarelerine gelin

ce, bunlar Singapurda pek 
mahdud ve muayyen hasarat ya 
pabilirler. Bir hava taarruzu
nun tahrip cdebileccfi şeyleri 
zaten Singapur elinde iki misli 
bulunduruyor. 
Eğer Singapur bugünkü şc· 

kilde kuvetli ve miıkemmel ol-

mamış olsaydı, orada bulunan 
gemiler, tamir içın t8 Maltaya 
ka.dar gelmegc mecbur olacak 
u. Bugun dünyanın üçiıncü 
gemi tamihaneıi Singapurda
dır. (Birincisi "Kuin Meri .. yi 
tamir edecek olan lngilterede 
Susamptondadır.) 

Singapurdaki tamir havuz.u
nun uzunluğu 300 mctredır. 
50.000 tonluk bir gemiyi isti
ap edecek derecededir. Bu ha
vuz için tam altı yıl uğraşıl
mış 150 milyon frank para har
canmıştır. 

Fakat Smı1purun en hari
kulade şeyi, Sabih havuzdur. 
Bu havuz şimdiye kadar Su
veyiş kanalından geçen yüzen 
havuzların en genişidir. Uı:un
lugu 250 metre, genişliği 50 
metredir. Bu havuzu sekiz Hol 
landa gemisi çekerek 16.000 
kilometreye, yani Singapura 
kadar suruklemişlerdır. Bu yü· 
ziıcu havuzda 3.500.000 perçin 
vardır ve ı24 milyon franga 
mal olmuştur. Fakat 70 000 
tonluk bir zırhlıyı ferah ferah 
içine alabilecek cesamettedir. 

S ingapur, Malezyanın bo
gazlar anlaşmasına da

hildir. Burası diınyanın en bol
luk içinde olan comert bir 
memleketıdir. Singapur deniz 
üs&ü dort milyar franga yakın 
bir paraya mal olmuştur. Ve 
bunun bır kısmını çok zengin 
olan Malezya mihraceleri ve 
Malezya aksıyonu ödemiştir. 

Meseli ]ohor mihracesi 95 
milyon frank vermiştir. Ma
lezyanın federe veya federe ol 
mıyan devletleri 800 milyon ve 
Malezya boğazlar anlaşması
na dahil devletler de bir mil
yar 800 milyon frank vermiş
lerdir. Buna Yeni Zelandın ver 
digi 190 milyon frangı da ila
ve ederseniz, Singapur kalesi
nin İngilizlere o kadar çok yük 
olmadıgını gcirurs\ınuz. 

Burada afyon ticareti hükü
met tarafından inhisara alın
mıştır. Her ne kadar hükümct 
afyon satışı ile resmen miıcadc 
le etmekte isede bunun kazan
cı pek çoktur. Buradan, tıbbi 
ruhsatnameyi haiz 35.000 tuc
car ham afyon veya (lüks af
yon) alırlar. Bu afyonlar ku
çiık madeni tüpler içinde satı
lır. Afyonun 42 gramı 22 fran
ııız frangına verilir. Fakat lü
ks afyonun 42 gramı 230 frank 
tır. 

Hükümet, satışı azaltmak i
çin afyon fiyatlarını artırmak
tadır. Fakat satış da alabildi
ğine artmaktadır. Hükümetin 
bundan memnuniyetsizlik gÖ&· 
termesi lazımdır. Çiınkü top, 
gemi ve tayyare gibi müdafaa 
vasıtaları çok pahalıdır. 

Uzak Şark 

ve Amerika 
Birleşik devletlerin Ja

ponya'ya sevkedilcn silah 
ve harp malzemesi ihraca
tını kesmeye hazır olduğu 
bize haber veriliyor. Bu 
psikolojik istihalenin üç 
sebebi vardır: 

1 - Son neşredilen is
tatistikler Japonya'nın it
hal ettiği harp materycli -
nin % 27 sinin Birleşik 

devletlerden geldiğini gös 
terir; 

2 - Raporlar gösteriyor 
ki yabancı imtiyazlı bölge
lere yapılan taarruzlar, bil· 
hassa japonların istila et
tikleri mıntakalarda teda· 
vül etmesine mani olmıya 
çalıştıkları Çin dövizine 

Sovyetler Birliği ba1kalar1 
hesabina kestaneyi ate~ten 
~ıkarmak niyetinde değil 

lngiltere ve Fransa ile ancak müsavilik ve 
mütekabilliğe dayanan bir pakt yapabilir 
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T arruza karşı karşılıklı 
yardım hakkındaki İn· 

giliz - fransız - sovyet goruş
meleri bir çıkmaza girmiştir. 
Anlaşmanın en çabuk bir za · 
manda akdi hakkındaki sovyet 
hattı hareketinin vuzuhuna 
rağmen, goruşmelerin seyrin -
de az çok miıhim hiç bir terak
ki goriılmcmektedir. 

Bu hal, şimdiki beynelmilel 
vaziyet içinde. çok ehemiyet -
lidir ve miıtearrızlarla butün 
barış düşmanlarına ümit ve ce· 
saret vererek yeni taarruzlara 
teşvik etmektedir. Bu vaziyet 
karşısında şu sual ortaya çıkı
yor: bütün Pasifik milletlerin 
ve barış dostlarının mesut ne· 
ticesini sabırsızlıkla beklediği 
gciriışmedeki bu gecikme ve ta
vikin sebebi nedir? Dostlarım 
benimle mutabık olmamakla 
beraber burada kendi fikrimi 
aöylcmeğe ictisar ediyorum. 
Bu dostlarım, İngiliz ve fran -
sız hükümetlerinin karşılıklı 
bir yardım paktı hakkında ııov
yetlcr birliği ile müzakereye 
girişmekle Avrupa'da taarruza 
karşı kuvctlı bir mania tesisi
ni şiddetle arzu ettikleri kana· 
atindedirler. Ben ise İngiliz 
ve fransız hiıkümetlerinin sov
yetler birliği ile musavi bir 
pakt akdi arzusunda olmadık
ları kanaatindeyim ve bunu 
vakıalarla ispata çalışacağım. 
Kendi kendine hürmet i olan 
bir devletin muvafakat edebi -
leceği yegane pakt ise müsavi 
bir pakttır ve işte görüşmele -
rin bugünkü vaziyet inin yeg~
ne sebebi de budur. 

zarar vermek maksadiylc 

tahrik edilmiştir. Halbuki, 

bu dövizi korumak için 50 

milyon dolarlık bir ikraz
da bulunmuş olan Birleşik 

devletler japon teşebbüsü

nün bu safhasına karşı ka

yıtsız kalamaz. 

Nihayet üçüncü olarak 

Amerikan'ın siyasi mahfil.· 
leri, Birleşik devletlere a

it menfaatler Tiençin mın
takasına münhasır kalan 
ablukadan doğrudan doğ
ruya mutazarrır olmasa da, 
er geç Japonya'nın uzak 
şarktaki hareketleriyle ha
leldar olacağı fikrindedir -
ler. 

Bütün bu sebepler dola· 
yısiylc, Birleşik devletler 
taarruzu durdurmak için 
hala kuvcte müracaat et
mek istemese bile, her hal· 
de harp vasıtaları vermek 
suretiyle Japonya'ya yar -
dım etmekten vazgcçmiyc 
mecbur kalacaktır. 

] ean Thouvernin 

B ahsettigim vakıalar ne -
lerdir? Kelimenin va

zih manisiyle yani ıs nisan ta
rihli İngiliz teklifleri bize ve
rildiği andanberi yapılan ingi
lız - ı;;ovyet göruşmeleri 75 
gundenbcri devam etmektedir. 
Sovyet hükümetinin bu mtid -
det zarfında muhtelif projele· 
re cevap vermek için 16 giın 
gecmeıoi icabetmiş olmasına 
mukabil, İngiliz ve fransızlar 
tavik ve talliıllc 59 gün geçir
mişlerdir. Bu vaziyet içinde 
müzakerelerin ağırlıgında.n 
kim mesuldıir? Kaldı ki muta
savver İngiliz - fransız - sov -
yet anlaşmasına bcnziycn bey
nelmilel karşılıklı yardım 
paktları akdini istediği zaman, 
ayni lngilterc'nin Türkiye ve 
Polonya ile çok kısa müddet
ler ic;inde paktlar akdettiği 
görülur. Bundan şu netice çı -
kar: İngiltere, Türkiye ve Po
lonya ile bir pakt akdini arzu 
edince görüşmelerin ııüratlc 
inkişafını temin etmesini de 
bilmiştir. Sovyetler birliği ile 
olan müzakerelerin mütemadi
yen tavik edilmesi ve kabul e
dilemiyecek şekilde gecikmesi 
bizi ııu sual karşısında bulun -
durmaktadır: Böyle bir politi
kanın esasında acaba neler bu
lunuyor? Bir barış cephesi te
mini icin kati emel mi, yoksa 
bu gi:ırüşmclerin mcvcudiye -
tinden ve uzamasın.dan istifa. 
de ederek bir Pasifik devletler 
cephesi ihdası davasiyle hiç 
bir alakası olmıyan başka he
defler mi? Fransız ve İngiliz 
hükümetlerinin suni zorluklar 
vücuda getirmekte ve bir ta -
raftan Fransa ve İngiltere hü
kümetlcri ve diğer taraftan 
hüsnüniyet ve samimi maksat
larla hareket edildiği takdirde 
hic tcahhürsüz ve taviksiz hal
ledilebilecek olan ciddi ihti -
laflar mevcudiyeti hissini ha.ad 
etmekte oldukları için böyle 
bir sual bilhassa ortaya çık -
maktadır. 

M esela ma!Gm olduğu ü-
zere bu müzakerelerde 

suni olarak ihdas edilen bir 
"'Zayıf Nokta" Letonya, Eı
tonya ve Finlandiya'ya üç ta -
raflı yardım ve garanti mese -
lesidir. Bu devletlerin bu ga· 
rantiyi arzu etmediklerinin ve 
işte aovyet tekliflerinin kabu
lüne bu halin mani olmakta bu
lunduğunun ileri sürülmesi hiç 
şüphesiz yerinde değildir. Ve 
ancak miızakereleri akim bı -
rakmak maksadiylc i&kfi.lc ma -
tuf olabilir. 

Her hal.de, öyle vakıalar bi
liyoruz ki, ıneselfi. İngiltere şu 
veya bu memleketi garanti et
mek istediği zaman, bizzat bu 
memleketlerin garanti isteme
lerini beklemeden bu garantiyi 
vermek için münasip yol ve 
c;areler bulmaktadır. 

Sunday Times gazetesi 4 ha
ziran tarihli nüshasında diyor 
ki: 

"Polonya, İngiltere Hollan -
da'ya karşı bir taarruz yüzün· 
den harbe girdiği takdirde 
kendisine yardım etmeğe mu -
vafakat eylemiştir. Diğer ta -
raftan İngiltere de, Polonya 
Danzig ve Lituanya'ya vuku -

«===========-~============================ ~ 
bir şey geldi. Köpeğim Jos karanlıkta 
korkarak bir iskemleye sıçradı, kuy -
ruğiylc cam küreyi devirdi, ne yaptı
ğını anlamak için döndü. Gayri tabii 
bir şey görmeyince, can sıkıntısından 
esnedi ve Mavi suyu yuttu. MAVi SU 
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İsobcl tashih etti. 
- Hayır yuttu değil, içti. 
Maykıl atıldı: 

bulacak bir taarruz yüzünden 
harbe !IÜrüklendiği takdirde 
kendisine yardım ctmeğc mu
vafakat eylemiştir." 

Bundan şu netice çıkmakta· 
dır: Polonya ve Büyük Bri -
tanya Lituanya ve Hollanda'yı 
ayni zamanda garanti etmek -
tedirler. Lituanya ile Hollan -
da'nın bu iki taraflı garanti 
hakkında fikirlerine müracaat 
edildiğinden haberdar değilim. 
Bun.dan başka, bildiğime göre, 
Hollanda ve Lituanya böyle 
bir şeyi inkar etmektedirler. 

D aha geçenlerde Polonya 
hariciye nazırı Bek bir 

fransız gazetesine verdiği be -
yana tta, Polonya'nın Sovyetler 
birliğinden her hangi bir an -
!aşma veya garanti istemedi -
ğini ve iki memleket arasında 
ahiren aktedilen ticaret anlaş -
masının kendisini tamamen 
tatmin ettiğini sarih bir ı;uret
te bildirmi$tir. 

İmdi, Polonya'nın hareket 
hattı ile uç Baltık devletinin 
hareket hattı arasında ne fark 
vardır? Hiç. Bununla beraber 
bu vaziyet İngiltere ılc Fran
sa'nın Sovyetler birlit:inden 
yalnız Polonya için ve bizden 
garanti almayı arzu edip etme
diklerini katiyen bilmediğimiz 
diğer dort devlet hakkında de
ğil, mutat diplomatik miınase
bctlerimiz bile meycut olmı -
yan Hollanda ve İsviçre hak -
kında da garanti istemesine 
mani olmamaktadır. 

Bütiın bunlar gösteriyor ki, 
İngilizler ve fransızlar sovyet
ler birliği ile musavilik ve mü
tekabillik esasına dayanan bir 
pakt değil, bütün yükü sovyct
ler birliğinin yükleneceği bir 
pakt akdini arzu ediyorlar. Fa
kat kendine hurmcti olan ve a
teşten kestaneyi başkaları va -
sıtasiyle çıkarmak arzusunda 
bulunan kimselerin elinde o -
yuncak olmak istemiyen hiç 
bir memleket buna muvafakat 
etmiyecektir. Kuveti, iktidarı 
ve haysiyet ve vekarı bütun 
dünyada malüm olan Sovyetler 
Birliği ise böyle bir pakta ev
leviyetle muvafakat edemez. 

Bana öyle geliyor ki, fran -
sızlar ve İngilizler sovyetlcr 
birliği tarafından kabul edile· 
bilir hakiki bir pakt değil, sa
dece efklirı umumiyeleri ö -
nünde gıiya Sovyetler Birliği
nin itilSJgirizliğini gösterecek 
müzakereler mevcut olmasını 
ve mütearrızlarla bir muame
leye doğru yolun kolaylaşma
sını arzu ediyorlar. Önümiızde 
geçecek günler bunun boyle o
lup olmadığını gôstereccktir. 

Japon tecavüzüne 

karıı Amerikamn 

tedbirleri 
Japonya, 1936 dan itiba

ren donanma inşaat progra
mını gizlemekte olmasına 

rağmen, Amerika matbua -
tında çıkan yazılar ve bu 
hususta verilen maHimat, 
japon deniz silahlanması -
nın çehresi hakkında bir 
fikir vermcğc kafi geliyor. 

J apon hükümcti 1930 yı
lında, donanmayı tamamlı

yacak olan birinci inşaat 

programını tasdik etti. Bu 
program, bir tayyare ana 
gemisi, dört kruvazör, on 
iki torpcdobot ve dokuz 
denizaltı gemisinin inşaa -
tını derpiş ediyordu. 

1933 de ikinci bir inşaat 
programını hükümct tas
dik etti. Bu programa gö-

re de, üç tayyare ana gemi
si, iki kruvazör, on dört 
torpcdobot ve altı denizal
tı gcmişi inşasına girişildi. 

1937 de tasdik edilen il -
çüncü program (gizli pro
gram), üç harp safı zırhlı
sı, beş tayyare ana gemisi, 
on kruvazör, 43 torpedobot 
ve sekiz denizaltı gemisi -
nin inşasını derpiş ediyor
du. 1938 in programı ile de, 
beş harp saffı zırhlısı, iki 
tayyare ana gemisi, 24 kru
vazör, 32 torpcdobot, 12 de
nizaltı gemisinin inşası ka
rarlaştırıldı. Bütün inşaat 
programlarındaki gemiler, 
1945 yılı sonunda donan -
maya katılmış olacaktır. 

Buna göre, Japonya'da 
inşa edilmekte olan (bir 
kısmı ikmal edilip donan -
maya katılmıştır.) gemile -
lcrin miktarı şudur: 

8 harp saffı zırhlısı, 11 
tayyare ana gemisi, 40 kru
vazör, 101 torpedobot, 35 
denizaltı gemisi. 

Bu dört inşaat progra
mındaki gemilerin tonajı 
853.000 olduğuna göre, bu 
miktar, japon donanması -
nın 1945 yılına kadar yüz -
de yüz nispetinde büyüye
ceğini göstermektedir. Ja -
ponlar, 1945 yılına kadar 
donanmalarının tonajını 
1,150,000 - 1,250,000 tona 
yükseltmeği derpiş ediyor
lar. 

Gerek madde gerek para 
bakımından kaynakları 

mahdut olan Japonya, böy
le muazzam bir programı 
gerçekleştirmek kudret in -
de midir? 

"New York Times" ga -
zctcsinin yaptığı bir hesa -
ba göre, dört programın 

gerçekleşmesi için üç mil -
yar yene ihtiyaç vardır. 

Vaşington konferansın -
da Amerika donruım_asının 
japon donanmasına olan 
nispeti 5 : 3 olarak tespit 
edilmişti. Birleşik Amcri -
ka deniz müsteşarı Edgc -
son'un söylediğine göre, 
bugün bu nispet, 5 : 3 de
ğil, 5 : 4 dür. 

Edgeson, bu vaziyet kar
şısında birleşik Amerika i
çin, devamlı bir çalışma ve 
inşaat programının tatbiki 
ile donanmasına yeni zırh
lılar ilave etmekten başka 

çare kalmadığını söyle -
mcktedir. 

Birleşik Amerika, Ja -
ponya'nın tamamiylc 
aksi olarak, muazzam ham 
madde ve mali kaynaklara 
maliktir; bu itibarla, deniz 
silahlanması yarışında Ja
ponya'yı çabucak geride 
bırakacak kudret ve mcvki
ddeir. 

Halen Birleşik Amerika 
donanması 1.500.000 ton -
dur; 1941 - 42 de bu miktar 
1.700.000 tona çıkacaktır. 
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Radyo Difüzyon Postaları 

TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUGU 

1648 ın. ı JJ2 Kcs./120 Kw. 
T. A. Q. 

19.74 m. 151115 KcsJ 20 Kw, 
1·. A. P. 

31.10 m. ~•fiS Kes./ 20 Kw. 

ANKARA 
PAZAR 2. 7. 939 

1'2.30 Program. 
12.35 Türk müziği (Kla~ik 

program) Ankara rad
yosu küme ses ve saz 
heyeti. 

13.00 Memleket saat ayarı, a
jans ve meteoroloji ha
berleri. 

13.lS Müzik (Ktiçuk orkestra 
- Şef: Necip Aşkın) 1 -
Hanns Löhr - Tempo 
Tempo (Galopp) - 2 -
Fritz Kopp - Yaz akşa
mı süiti - 3 - W. Gan
glbergcr - Aşk çanları 
- 4 - Ziehrer - D'cr 
Schatzmeister opereti
nin valsları - 5 - M. 
Brusselmans - Fele
menk ıiıitinden (Aşk 
gölü) - 6 - Erich Ei
neg - Bir zamanlar bir 
çıgan vardı (Çiğan en· 
tcrmezzosu) - 7 -
Tschaikowsky - Melo
di (Opus 42 No. 3) -
8 - Hans Mainzer - Se
renad - 9 - Czernik -
Raksedcn kalpler. 

14.15 - 14.30 Müzik (Melodi· 
ler - Pi.) 

18.30 Program. 
18.35 Müzik (Şen oda müzi

ği - İbrahim Özgür ve 
ateş bocekleri.) 

19.00 Çocuk saati. 
ı9.25 Türk müziıti (Fasıl he

yeti). 
20.00 M cmleket saat ııyarı, a

jans ve meteoroloji ha
berleri. 

20.10 N e$eli plaklar - R. 
20.15 Türk müziği 1 - Salim 

Bey - Hicaz peşrevi -
2 - Faik Bey - Hicaz 
ıarkı - Ateşi suzanı fir
kat - 3 - Rifat Bey -
Hicaz şarkı - Sislendi 
hava - 4 - Şevki Bey -
Hicaz şarkı - Sen bu 
yerden gideli - 5 - •. 
.•..• - Tanbur taksi
mi - 6 - Sadettin Kay
nak - Buselik şarkı -
Saçlarıma ak düştü - 7 

L 
· · · ... -Koşma - Eb· 
rulannın zahmı - 8 -
Mustafa Nafiz - Suzi 
nak şarkı - Sensiz bu sa
bah - 9 - Mustafa Na
fiz - Suzinak şarkı - Ü-

Önümüzdeki beş veya altı 
yıl içinde ise, Birleşik A -
merika donanmasının to -
na1ı 2.000.000 tona vara -
caktır. 

Bugün Birleşik Ameri -
ka'nın tezgahlarda inşaat 

halinde bulunan gemileri 
şunlardır: • 6 h arp saffı 
zı rhlısı, 3 tayyare ana gc -
misi (bunların her biri ja
pon tayyare ana gemilerin
den yüzde 50 nispetinde 
daha büyüktür), 10 kruva
zör, bir sürü torpcdobot ve 
20 denizaltı gem isi. 

Birl eşik Amcrika'mn al
mış olduğu tedbirler yal -

nız bunlar değildir. Daha 

yakın zamanda, kongre, 

donanma ve hava kuvctlcri 

hareket üslerinin inşa ve 

takviyesi için ve hususiyle 

Havai adalarında, W akc, 

Midway, G uam, Filipin ve 

Porte Rico adalarında üs -

lcr kurulması için geniş öl
çüde tahsisat kabul etti. 

Moskova'da çrkan 
Doyçc Saytung'dan 

mitsiz bir scvişlc -
- Lemi - Hiıscyni şarl 
- O güzel gözlerle b 
masını bil - 11 - ... 
..•. - Halk türküsü 
Yüru dilber dilber. 

21.00 Müzik (Riyascticün 
hur bandosu - Şef: İl 
ııan Künçcr) 1 - Do 
zetti - Raux - Marş -
- Waldteufcl - Her şeı 
hoş gör (Vals) - 3 
.Mendelssohn f 
Blas uvcrturü - 4 - Ll 
igini - Çanların ıesi 1 
5 - Saint - Saens - Dcja 
nır operasından fantcz 

21.50 Anadolu ajansı (sp 
servisi). 

22.00 Müzik (Cazband - Pi.) 
22.45 - 23 Son ajans haberle 

ve yarınki program. 

AVRUPA 
OPERA VE OPERETLER 

19.30 Prag - 20 Sofya - 20.l l 
Münih, Viyana, Strazburg 
21 Roma, Brn. 

ORKESTRA ONSERLER 
VE SENFONİK KONSE 
LER :9.30 Ştutgart - 10.3İ 
Münih - 10.SO Frankfurt 
17 Milano - 19.ZS Bu.dape· 
te - 20.15 Frankfurt, Bcr.
lin - 20.30 Pariı - 20.40 Sof. 
ya • 21.5 Londin Recyonal 

ODA MUSİKİSİ 10.30 Ham• 
burg - 13.15 Varşova - 15 

Strazburg - 19 Droytviç - 22.2 
Doyçland zendcr - 22.30 Stak· 

holm. 
SOLO KONSERLERİ : ~ 

Berlin - 9.30 Brcslav 9.3d 
Breslav - 0.45 Kcinisgbcrg 
11.15 Kolonya - 14.15 Viya 
na - 15.40 Stakholm - 19 K .. 
nisgbcrg - 19.52 Beromünis
ter. 

NEFESLİ SAZLAR (Marş v; 
s.) : 6 Hamburg - 7 Kolon
ya - 11 Viyana - 12 Kolon 
ya - ıs.ıs Frankfurt - 1 
Prag - 22 "30 Serbrük. 

ORG KON..,ERLER1 VE KOı 
ROLAR : 8 Münih - 8.tQ 
Frankfurt - 8.30 Laypzig, 
Ştutgart - 9.30 Viyıı.rı.a - ı l.3() 
Doyçland zendcr - 18 Ber 
lin - ıs.ıs Hamburg, Sottanı 
- 19 Frankfurt - 19.lS Mü
nib - 22 Strazburg. 

HAFİF MÜZİK : 12 Berlin, 
Ştutgart - 16 Breslav - 20.IS 
Breslav, Könisgberg, Layp
zig, Ştutgart. 

HALK MUSİKİSİ : 8.10 Brea 
lav - ıo.ıs Viyana - ıs 
Hamburg - 19 Viyana - 23 
Budapeşıc ( Çiğan orkestra
sı). 

DANS MÜZtôt : Zl.30 Sof
ya - 21.40 Sottcns - 22 Bük
reş, Budapeşte. Lilksemburc 
- 22.15 Belgrad, Floransa • 
22.30 Breslav, Laypzig. 
22.40 Hamburıı - 23 Floran• 
sa, Milino, Paris. 

Söhrel yası 
Geçenlerde meşhur a· 

damlar, eserleri ve hayat

ları üzerine tutulmuş bir 

istatistik neşredildi. Av -

rupa'da neşredilen bu ista

tistiğe göre: Şairler en ku

vctli şaheserlerini 30 ya

şından evci veriyor ve şöh

ret kazanıyorlar. 

Astronomlar: 43 ünden 

sonra meşhur oluyor. 

Kimyagerler: 28 ile 32 

yaş arasında, riyaziyecilcr: 

34 ile 48 arasında, fizikçi· 

lcr: 30 ile 34 arasında, 

muhtcrilcr: 31 ile 38 ara

sında, muharrirler: 33 ile 

37 arasında şeref kazanı -

yorlar. 

Fotoğrafı keşfeden Edi

son, 35 yaşında iken bir se

ne içinde 104 şey keşfet -

miştir. 

Ben de bunu bilmek isterdim. Maykıl kalktı. Tereddüt etmeden cevap verdim: 
Bana pek ahmakca bir iş görünüyor. 

- Evet tamamiylc ahmakca. Ve 
genç kızlarla bizim saf Augustos'u -
muz için biraz nahoş kaçan bir iş. 

- Patricia teyze için de. 
Can sıkıcı bir sükut oldu. 
Maykıl sordu: 
- Şu halde? 

- Sahiden bunu yapar mısın? Ya- - Augustos. 
kutu sana verirsem, Patricia teyzeye - Onun kabahatli olduğunu sanı 
gidip muziplik olsun diye onu aşırdı- yor musun? 
ğını söyliyccck misin? - Hayır. Hiç sanmıyorum. 

- Evet, G üzel, bu acıklı maceraya Esrarengiz Maykıl: 
bir nihayet vermek ve genç kızlarla, - Ben de sanmıyorum, diye ilave 
Gustos'un ve Digbi'nin masumiyet - etti. 
lcrini meydana çıkarmakla pek mem- Bir lahza sakit ve dalgın duran 

'- Yazan : M ajor W REN 

İ stihkarla dolu gözleri yeniden ü -
zerimizde dolaştı. - Kimse evden ay
rılmasın· kimse bu hadiseden - po-

' . 

- Hırsıza kaçmak için vakit kazan
dırmak üzere m i? Hepsn bu kadar mı? 
Kimsenin söyliyecek bir şeyi yok mu? 
Pek ala. 

- İşte ciddi izahlar. Eğer J os o za
man salonda bulunsaydı daha ciddi o
lurdu. Gel, Con. 

-Onu yerine koy, Güzel, diye yal-
vardım. Ne yapmak istediğini allah 
bilir. Fakat acaba sen biliyor musun? 

nun olacağım. Maykıl bir iki saniye piposunu ağır a-
- Hım! Demek bunu yapacaksın?.. ğır çekip dumanlarını savurdu. 

Sana bir iki sual sorabilir miyim ? E l i- - Bu acaip komedinin eşhasını ıon 
lislcrdcn başkasına - bahstcmcsın. 
(Sesi tehditkar çıkıyordu). Papas 
hastadır. Bunda şaşılacak bir şey gör
müyorum. 

- Söyliyecck bir şeyiniz var mı. 
Maykıl? 

-Ne genç kızları, ne de Augus· 
tos'u bu işe karıştırmayın. 

- Söyliyecek bir şeyiniz var mı, 
Digbi? 

- Hayır, teyze, çok müteessirim v. 
•.... 

- Ya siz, Con? 
Patricia teyze bana ötekilerden da

ha ziyade istihfafla hitap etmişti. 
- Hayır, teyze söyliyecck bir şe

yim yok, yalnız ben de Maykıl'ın fik
rindeyim. 

- Augustos? 
- Bu iğrenç bir hadisedir 1 
Leydi Brandon sözü uzattırmadı. 
- Klodia? 
- Hayır, teyze. 
- İsobcl? 
- Hayır, teyze. Fakat rica ederim, 

bir gün daha bekleyin. 

Usulca kapıyı iterek çıktı. 
VII 

Augustos, cvcla Digbi'ye, sonra ba
na, sonra Maykıl'a bakarak: 

- Kepazcler 1Alçaklar1 diye köpür
dü. 
Maykıl dostane bir sesle: 
- Sus, Gustos, git oyna, eğlen, çün

kü ciddi olamıyorusun. Con, sen be -
nimle gel.. Klodia ve siz Sadık Köpek, 
bana bir lütufta bulunun. 

İsobcl: 
- Memnuniyetle, dedi. 
- Manasız meseleyi düşünmeyin. 

Her şeyin bugün aydınlanacağına sizi 
temin ederim. 

- Nasıl? diye sordu Klodia. 
İsobcl bana bakarak: 
- Oh! Aziz Maykıl, dedi. 
- Nasıl diye sormayın, K lodia. Sö-

züme itimat edin ve sakin olun. Bu 
akşam her şey billur gibi aydınlana -
caktır. 

Odasına çıkmakta olan ağabeyimin 
yanına gittim. 

- Bir iskemle al, Coni. Seninle bazı 
muzlim meseleler hakkında konuşmak 
istiyorum. 

Kapıyı kilitledi, a lçak bir masaya 
bir tütün kesesi koydu, onun yanında
ki derin koltuğa da ben yerleştim. 

- Pipolarını sık sık temizlemiyor
sun, çatlıyorlar. Hiç olmazsa ayda bir 
defa onları temizlemelisin? 

O da benim karşıma oturdu. O ka
dar alçak bir koltuğa oturmuştu ki 
dizleri başının hizasından yukarıday
dı. 

Yeniden onun cazibesi altındaydım. 
Hakikaten yakutu iade etmek niye

tindeyse (bunu ihsas etmişti) dün ge
ce salona indiği zaman neden onu ye
rine koymamıştı? Hem suçunu neden 
inkar etmişti? 

- Bu işe ne dersin, oğlum? 
- Ya sen ne dersin, Güzel? 
Bana miıstehzi bir tavırla baktı. 

Digbi ilave etti: - Sence bütün bunların manası ne-
- Yahut da yakut gibi. Ha aklıma di r, Coni? 

Maykıl doğruldu düşünceli ve ağır 
bir tavırla: 

- "Yerine koy" diyorsun, dedi. 
- Evet, yerine koy. Fakat dinle, 

Güzel. Teyzenin sana çok teveccühü 
var, bana ise pek az. Bunu yapanın sen 
olduğunu bilmemesi daha doğru olur .• 
Ver bana onu .... 

V e kızarıyordum. Hareketimi ah -
makca buluyordum. 
Maykıl yüzünde geniş bir iyilik 

şimşeğiyle gülümsiycrck: 
- Con 1 Cesur talebe! dedi. İş ehe -

miyct kesbcdiyor, Coni. Şimdi sana 
Mavi suyu verirsem, Patricia teyzeye 
"kabahatli ben im" dimeyc mi gide
ceksin? 

- Evet, böyle söyliycceğim, Güzel, 
fakat bir şartla: daha önce bana bu ga
rip maceranın manasını ve neden bu 
kadar manasız bir harekette bulundu
ğunu anlatmalısın. 

Nihayet mesele kapanacaktı. B u
nunla beraber Maykıl'ın kabahatin 
yükünu benim taşımama m üsaade c t
mİY.Cceğine emin dim 

m · uzattığım zaman neden cam küre- bir defa tetkik edelim, dedi. 
n in üzerinde senin elin vardı ? - Teyze kendi mücevherini aşıra • 

- Suçluyu yakalamak istiyordum. bilir mi? 
- Fakat neden? - Hiç ihtimal vole. 
- Çünkü iki defa beni bu menhus - Ya papas. 

hareketle itham etmişlerdi, elektrik - O daha az muhtemel. 
söndüğü zaman ben masaya yakın bu- Maykıl endişeli bir sesle sordu: 
lunduğum için bu i thamlar haklı gibi - Ya Klodia? 
görünüyordu. - Saçma söyleme. 

- Evet, doğru. Fakat dün gece hol- - lsobcl? 
de ne yapıyordun? - Hakaret ediyorsun. 

- Anahtarı arıyordum, Güzel ? - Digbi? 
- Anahtarı mı arıyordun? - Mantıksız bir sual. 
- Evet. Yakutun yerine konulup - A ugustos? 

konulmadığını öğrenmek istiyordum. - Hayır o çalmamıştır. 
Yakut yerinde olduğu takdirde zih - - Sen? 
nim sükfınet bulacak ve biraz uyuya- - Kendimin suçlu olmadığı biliyo· 
bilecektim. rum. 

- Salona gittin mi? - Ben? 
- Hayır. - Sen şüphe edebileceğim insanla-
- N eden hayır? rın sonuncususun, Güzel. 
- Çünkü senin yakutu yerine koy- - Şu halde ben im değil mi? Çün-

duğundan emindim . kil A ugustos, Digbi, sen masumsanız, 

- Hım 1 İçimizden han gimizin bu benden başka kim kabahatli olabilir. 
hırsızlığı yapabileceğini reye koysay-

1 
Bana öyle geliyor ki kabahatli benim. 

dık, k im ekseriyet kazanırdı ? (Sonu var) 
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Tansiyon 
Tansiyon nedir, tansiyonu yüksek hasta 

ne:: y"'pmaıı, kendini nasıl tedavi etmelidir? 
Dr. Ahmet Ihsan· Aksan 

Ankara Nümune hastanesi Dahiliye mütehassısı 

Öyel bir zamanda yaşayoruz ki he
pimizin hayatı ağır ve heyecanlı sürp
rizler, telaşlı meslek mücadeleleri ve 
ihtiraı oyunları ile gittikçe daha zor, 
gittikce daha çetin bir yarış meydanı 
halini alıyor. İnsan oğlu, bu zorlu ya
rııın tepmposuna ayak uyduracağım 

diye kendini yordukca, ortada muay
yen bazı hastalıkların çoğaldığına şa
hit olmaktadır. İşte tansiyon hastalığı 
da medeniyet icabatı ile sıklaşan bel
li başlı dertlerden biridir. Filhakika 
son zamanlara ait istatistik şehirliler 
içinde her on dört ıahısta birinin tan
siyon yüksekliğine müptela olduğunu 
göstermektedir. 

Tansiyon, damarlarımızdaki kanın 

bütün bedeni dolaşabilmesini temin 
eden tazyikten ibarettir. Filhakika 
muhtelif uzuvlarımızın ihtiyaca göre 
ayrı ayrı beslenebilmesi için kafi bir 
mikdar kanın oralara kadar sevkedil
mesi lazımdır. Bir evin muhtelif kat
larındaki su ihtiyacının kurşun boru
lar içerisinde muayyen bir tazyika ta
bi olarak tevzi edilmesi gibi... Deve
ran sisteminden hakim olan bu tazyik 
kuveti kısmen kalp adalesinin bir mo
tör gibi çalıgmasiyle kısmen de muhte
lif azadaki damarların oralardaki ih
tiyaca göre yer yer genişleyip büzül
mesiyle temin edilir. Demek ki kan 
tansiyonu haddi zatında vücudumuz 
için en lüzumlu en faideli bir kuvvet
tir. Damarlarımızdaki bu tazyikı göre 
bilmek için bir hayvanın şah damarı
nı kesmek veya damarı kesilmiş bir 
insanın yarasına dikkat etmek kafidir: 
Burada kesilen damardan fışkıran ka
nın muayyen bir irtifa kadar hızla 

yükselişi arkadan bir tazyikle itildi
ğini göstermektedir. Kesilen damarın 
içine bir manometre tatbik etmekle bu 
kan tazyikını ölçmekte kabil olmuş

tur: Mesela köpekte bu tazyik 140-160 
milimetrelik bir civa siltununu karşı,. 
lamaktadır. 

rette yüksekte kalması, hakiki tansi
yon yüksekliğine (hipertansiyona) de
lalet eder. Yoksa geçici tansiyon yük
selmeleri herkeste olabilen tabii bir 
tezahürüdür ve deveran sisteminin 
muhtelif ıeraite tetabuk edebildiğini 
göstermesi itihariyle hatta iyi bir işa
rettir de ... 

Şimdi, bir iki kelime ile (tansiyon 
yüksekliği) hallerinden bahsedeyim. 
Demin söylediğimiz gibi muhtelif şera 
itte tekrar edilen muayenelerle bir kim 
sede, kan tazyiki devamlı suretle yir· 
m· 'en aşağıya inmiyorsa ln adamda 
tansiyon yükselmi§ demektir. Bu has
talar ekseriya baş ağrısı, baş J:.inmesi, 
kulak uğultusu v. çınlaması, kesil.'\k, 
çabuk yorulma, ;arpınh, nefes darlı

ğı, kalp üzerinde, tazyik, sık ... tı hissi 
gibi arızalarla gündelik hayatından de 
vamlı surette şikayetci bulunurlar. 
Böyle bir hastada yapılak ilk iş mev
cut olan hipertansionun sebebini araş
tırıp bulmaktır. Çünkü ekseriya hiper· 
tansionun kendiLi bir arızadan ibaret· 
tir. 

Tans~yonu yükselten hastalıkların 

içinde en ciddi~· böbrek hastalıkları

dır, onun için tansiyon hastalarında 

derhal tam bir idrar tahlili yapılmalı, 
idrar unsurlarının iyi süzülüp süzül -
mediğini de kan muayeneleri ile araş
tırmalıdır. Bu muaynelerle böbreğin· 
de hastalık bulunan kimseler asıl tan· 
siyon hastası diye değil, böbrek has
tası diye tanınmalı ve ona göre tedavi 
edilmelidir. Hipertansion yapan has
talıklardan ikinci bir grup da damar 
hastalıkları te§kil eder. Bilhassa şir
yanlarla veritlerin intikal safhasını teş 
kil eden ve bütün bedene yayılmış bu
lunan kıl gibi ince damarcıkların muh
telif şekilde hastalanmaları tansiyonu 
yükseltir. buna tasallübü şerayin ve 
damar frenğisi birer misal olarak anı
labilir. Vücutta kıl gibi damarların 

halini en iyi görebildiğimiz yer, göz
Sağlam bir insanda kan tazyikı ne ]erin iç çukurundaki aatıhtır. O itibar

lcadar olmalıdıtt "Bllnun cevabını la her hipertandU haata bir def'a göz 
.=. ............ 1r,." hir nolrt:. ii .. ,.,.;"fi" hilhas 
u tevakkuf etmeme müsaadenizi rica 

1> ederim. Normal tansiyon, mikdarı diye 
bütün insanlara teşmil edilecek tek 

bir rakam yoktur. Normal tansiyon, 
insanın yaşına göre, erkek ve dişi ol
duğuna, yapma ıeraitine, karnının aç 
veya tok oldu&una. bilnyece a -
sabi veya lapacı olduğuna göre bqka 

başka yükseklikler gösterir. Her oca-

ğın bacası nasıl kendi yapısına ve gö
receği işe göre kendine göre tüterse 
her insanın uzviyeti de kendi yapısına 
v ... gündelik ihtiyacına uygun bir 
tansiyon altında itler. O itibarla, deni
lebilir ki herkes için ayrı bir tansiyon 
acviyesi vardır. Tansiyon miktarı yal
nız muhtelif şahıslar için muhtelif hu
susiyetler göstermekle kalmaz. Aynı 
insanın tansiyonu bile başka günler, 
de hatta aynı günün muhtelif . ..ıat!.:
rinde muhtelif kıymetler alır. Onun 
içindir ki sabahleyin aç karnına ölçtü
rerek bulduğumuz rakam ile yemek • 
ten sonra veya heyecanlı bir mübahe
seden, bir poker oyunundan sonra bul
duğumuz rakam arasında şayanı hay
ret farklar görününüz. Hekimleriniz, 
bu hakikati çok iyi bildikleri ıs;ın, 
tansiyon alırken buldukları tazyik mik 
tarına hemen kapılmazlar. Biraz sab
rederler ve muhtelif şeraitte bir kaç 
def'a ölçtükten sonra bir hüküm verir
ler. Çok def'a asabi kimselerde tazyik 
aletini tatbik edince evvela yüksek bir 
tansiyon buluruz. Fakat aleti koldan 
çıkarmadan bu hasta ile iki çift lakır
dı edip, fikrini batka bir cihete imale 
ettikten sonra, bet dakika ara ile, yeni
den tansiyon alınınca bu sefer normal 
bir miktar elde ederiz. Asabi kimse
lerde bet dakika içinde tansiyonun 
~esela 18 den 14 e kadr indiği her gün 
gördüğümüz şeylerdendir. 

h~kimi taufınd;ı.n kontrol edilmiş ol
malıdır. Bunun haricinde, kafa tasında 
ve vücudun muhtelif yerlerinde serpi
li kan guddelerinde mevcut urlar da 
hipertansion yapar ve hekime bu yeri
ni bulup ortadan kaldırmak vazifesi
ni yükletir. 
Şuraıını derhal illve edelim ld böy· 

le ciddi hutalıklara ballı olan hiper
tansiyonlar çok azdır. Tanıiyonlu has
taların galip ekseriyetini asabi bünye
li kimseler teşkil eder (Adetten kesil
me çağlarında görülen hipertansiyon 
da buraya girer). Bunlara sebep ola
rak ciddi bir hastalık. bulunmaz. (Esa
si) bir hipertansiyondan bahsedilir ve 
demin arzettiğimiz gibi yapılan idrar, 
kan, göz muayenelerile ortada rol oy
nayan başka ve daha ciddi bir hastalı
ğın mevcut olmadığı anlaşıldıktan son
ra, tespit edilecek böyle "esasi bir hi
pertansiyon çok defa hususi bir teda
viye hacet de bırakmaz. Esal;en bu has
talar eğer hekimleri veya muhitleri 
tarafından haksız yere körüklenmez
ler, manen teskin edilirlerse duyduk
ları şikayetler de bir müddet sonra 
kendiliğinden zail olur. Onun içindir 
ki görgülü bir dahiliye mütehassısı, 
bulduğu tansiyon derecesini hastasına 
çok defa söylemez. Bu haklıdır. Bir 
çok hutalar tanırız ki 20 - 25 santim 
üzerinde yüksek tansiyonlarını hiç şi
kayet etmeden 60 - 65 yaşına kadar ta
ıırlar da günün birinde kendilerine 
hipertandü oldukları bildirildiği daki
kadan itibaren hayatlarını kararsız bir 
ipham ile zehirlenmiş bulurlar. 

İskele, r1htım ve 
ge~il ücretleri 

Vilayet hususi idareleriyle beledi -
yelerin elinde bulunan iskele; rıhtım 
ve geçitlerden 1938 yılında alınmakta 
olan müruriye ücretlerinin 1939 aene
si için hazırlanan ve balen Denizyol
ları idaresi tarafından idare edilen 
iskelelerde tatbik olunan tarife for
mülüne göre hazırlanan cetvele naza
ran tatbiki İcra Vekilleri Heyetince 
kabul olunmuştur. 

12 yaşından küçük çocuklar, geçiri
len nakil vasıtalarının sahip ve sürü -
cüleri, askerler, jandarmalar, posta 
memurları, muhacirler, mevcuden sev
kolunanlar, ziraat için geçen köy aha
lisi, posta taşıyan hayvanlar, askeri 
hayvanlar, muhacir hayvanları, askeri 
posta ve muhacirlere ait etya sal mü
ruriye ücretinden müstesna olacaktır. 
Tarifede yazılı ücretler belediye ve 
hususi idareler tarafından azaltılabi
lecektir. 

Maliye Vekaleti hususi kalem 
müdürlüğü 

Maliye Vekaleti Husuai Kalem Mü
dürlüğüne, hususi kalem müdürlüğü 
birinci Şefi B. Emin Denli vekaleten 
tayin edilmiştir. 

Prost Bursa'nın 

plônını da hazırlıyacak 
İst:>nbul, 1 (Telefonla) - Şehirci

lik mütehassısı B. Prost yarın mezu -
nen memleketine gidecektir. B. Prost 
bugün vali ve belediye reisi B. Lütfi 
Kırdar'ı ziyaret etmit ve bilahare be
lediyede bir toplantı yapılmıştır. Şeb 
rimize gelen Bursa belediye reisi de 
Bursa'nın havadan alınmıt resimleri -
ni getirmiş ve B. Prost'a vermiştir. B. 
Prost buna göre Bursa'nın planını da 
hazırlıyacaktır. 

Bugün 
Y enitehir ULUS sinemasında 

iki Büyük Film Birden 
1 - Kral. (Le Roi) 

Viktor Franceu - Raimu 
2 - Değiten dünya 

Pol Muni 
Seanslar: 

Saat 

10. Kral 
12. Değiıen dünya 
14.30 Kral 
16.30 Defi,en dUnya 
18.30 Kral 
21. , Değişen dünya 

Yalmz 21 seansında btr 
film gösterilecektir 

mukadderatını meşkük akibetlere SÜ -

rüklemek istemiyen tansiyon hastası, 
tütünden vaz geçmesini bilecektir. Bu 
hastalar yemeklerinde de gayet az tuz 
koyacaklar, hatta eğer tansiyon yük
sekliği bazı arızalar yapmışsa bir müd
det için büsbütün tuzsuz yiyecekler • 
dir. Damarlar için üçüncü dereceden 
bir zehir de ettir, tansiyonlu hasta eti 
- eğer müdavi hekim müsaade edi • 
yorsa - yalnız öğle yemeklerinde ve 
cüzi miktarlarda yemelidir. 
~una mukabil, tansiyonlu hastanın 

yiyeceğini daha ziyade bol meyvalar 
ve sütlüler teşkil edecektir. Biz kendi 
hastalarımıza haftada veya on günde 
bir meyva günleri tavsiye etmekteyiz. 
Hasta bu günlerde 24 saat oruç tutar, 
gıda namına hiç bir şey almaz, yalnız 
acıktıkça bol bol meyva, mesela elma 
yemesine müsaade edilir. Haftada ve
ya on günde bir tekrar edilen bu elma 
günleri sayesinde hastalarımızdan ço
ğunun tansiyonunu mutedil bir sevi· 
yede tutmak kabil olmaktadır. 

Milli Küme puvan cetveli 
Maç Galip Berabere Mağlup Attığı Yediği Puvan 

Galatasaray 
Ankara gücü 
Demirspor 
Beşiktaş 
Fenerbahçe 
Vefa 
Ooğanspor 

Ateşspor 

14 1 I 
14 9 
12 8 
12 7 
13 6 
13 3 . 
14 3 
14 1 

o 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 

3 
4 
2 
4 
5 
8 

10 
12 

43 
34 
32 
30 
28 
28 
13 
9 

21 
21 
1 5 
14 
22 
33 
48 
43 

35 
33 
30 
27 
27 
21 
21 
17 

NOT: Cetvelimiz gol avarajı usulüne göre hazırlanmıştır. Buna nazaran 
hUkmen galip Beşiktaş'ın lehine 2. hükmen mağlup Galıtuıray'ın 
aleyhine 2 gol yazılmıştır. 
Hükmen maglQp takımlara aynca sıfır puvan verilmektedir. 
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Dünkü maçlarda 

Harbiye Güneş takımını 
4 - 5 mağlOp etti 

Günef kaleıine dördüncü gol .• 

Günq kalecisinin bir kurtarıfı 

Dün Ankara' da milli küme dıtmda kalan kulüpler araıında ter· 
tip edilen futbol maçlarına devam edildi. 

İlk maç Harbiye ve Günet takımları arasında idi. Harbiyeliler 
f&mpiyonluklanm temin edecek bu maçı büyük bir gayretle oynu· 
yarak neticeyi 5 - 4 kazandılar. 

Bundan•sonra, Gençlerbirliği • Ga
latasaray takımları karşılaşacaklardı. 

Galatasaraylılar geç geldiklerinden 
Gençlerbirliği hükmen galip sayıldı~ 

Bir milddet sonra sahaya gelen Ga -
latasaraylılar Gençlerbirliği ile husu
si bir maç yaptılar, bu müsabaka da 
0-0 beraberlikle bitti. 

Dünkü maçlarla milli küme dışında 
kalan takımlar arasındaki müsabaka -
lar neticelendi. Harbiye birincilifi, 
Gençlerbirliği ikinciliği kazandı. 

Futbol federasyonunun tertip etti
ği bir programa göre, bu birinci ve i

kinci olan takımlarla İstanbul ve İz -
mirden birinci olacak iki takımın işti

rakiyle pek yakında bir turnuva yapı -

lacaktır. Beden terbiyesi genel direk
törlüğü bu turnuvanın galibine bir ku 
pa verecektir. 

• • T 

Harbiyeliler hücumda Şu halde biitün bu konuştuklarımız
dan iki esaslı netice çıkıyor: 

1) Tansiyon insandan insana ve hat
t~. aynı insandan şeraitin değişmesine 
gore günden güne muhtelif kiymet
ler gösterir. 25-30 yaşlarında bir insan 
için 4 - 18 arasında tahavvül eden bir 
azvik, tabii addolunmalıdır. Yaşın· 
le~l~~esi, yaşama beslenme şe
raıtının değişmesile bu miktarda deği
şir. 2 - ) Kendi deveran sisteminin han
~i bir tans: .,nla işlediği hakkında 
doı7ru bir hüküm cıkarmak isteyen 
bir kimse, bir defalık muayenenin 
' 'erdi ti yüksek neticeve kapılarak ken
disinde tansiyon yüksekliği olduğu 
kuruntusuna kapılmamalıdır. Muaye 
neyi sabahleyin aç karnına, günün 

Tansiyonu yüksek hasta nasıl teda
vi edilmelidir? Tansiyonu yüksek has
taya her §eyden evel manevi bir huzur 
ve ıükfuı temin edilmelidir. Çok defa 
bir kaç günlük muhit değiştirme, ya
hut maddi ve manevi huzursuzluk a -
millerini bertaraf etmekle oldukça 
yüksek tansiyonların bile kendiliğin -
den düzeliverdiğine şahit olmaktayız. 
Şu halde heyecanlı bir hayat tarzı, re
kabet ve hırsı tahrik eden telaşlı bir 
yaşayış, pokerli, danslı gece alemleri, 
sonu gelmez siyasi münakaşalar, aile 
ve meslek geçimsizlikleri ortadan kal
dırılmalıdır. Tansiyonu yliksek hasta 
mümklin mertebe bir kalp huzuru i -
çinde yaşamalı ve erkenden yatıp ra -
hat uyumasını bilmelidir. O kadar ba
sit görünen şu noktayı temin edebil -
seydik hastalarımızın en aşağı % 50 
sine batka bir tedaviye, diyet ve şirin
ga cefalarına hacet kalmazdı. 

Tütünü kesmek, tuzu itidal haddine 
indirmek, gıdalardaki et miktarını 
tahdit etmek, haftada on günde bir el
ma günü yapmak şartiyle tansiyonu 
yüksek bir hastanın mutedil bir mik
tar içki kullanmasında bir mahzur 
yoktur. Nihayet, tansiyonlu hastanın 
her gün bir defa yumuşak olarak ab • 
deste çıkamasını temin etmek de lü • 
zumlu bir tedbirdir. 

Ancak bu esaslı tedbirlerin tek ba • 
şına kUi gelmediği zamanlardır ki i • 
laçla tedaviye bat vurulur. İliç tedavi
si de ancak aile hekiminin tavsiye ve 
murakabesi altında yapılmalıdır. 

Genç harbiyelilerimizi kazandıkla -
rı muvaffakiyetten dolayı tebrik ede
ri.ı. 

İki yeni federasyon 

reisi tôyin edildi 

Tedavinin ikinci esaslı noktasını, 

hastayı damarları bozan zehirlerden 
kurtarmak tetkil eder. Damarları bo • 
zan zehirlerden en birincisi tütün i • 

~.uhtelif saatlerinde, yorgunluk ve kinciıi tuzdur. Tütünden vaz geçme-
su~un hallerinde bir kaç defa kontrol sini bilmiyen bir hasta için tansiyonu 
ettırmek llzımdır. Ancak bu muhtelif düzeltecek bir tedavi yolu yoktur. 
muayenelerde t iyonun devamlı au- Şahsının ve çolulunun, çocuiunun 

Yukarıdanberi hülasa ettiğimiz ba
sit sıhat kaideleri tansiyonlu hastanın 
rahatca yaşaması ve işine, gücüne, ai
lesine ve cemiyete müfit olması için 
kafidir. Fakat esasen 'pek mahdut olan 
bu kaidelere riayet etmiyen disiplin
siz ve şımarık bir hayat yaşamayı ter
cih eden tansiyon hastasına hekimlik 
fazla bir yardımda bulunacak vazi -
yette değildir. 

Tansiyon hastalığının herkeace bili
nen ve korkulan kalp ziafı gibi kalp 
anjini gibi, beyin nezifi ve felç gibi u
ğursuz ihtilltları da itte bu nevi bu
talarcla &örülmektedir 

İstanbul'da bir yüzme 

bayramı yapıl.yor 
Şirketi Hayriye Göksuda yaptırdı -

ğı plaj yanında 50 metre büyliklüğün
de ve 20 metre genişliğinde bir yüz -
me havuzu yaptırmıya karar verdiği -
ni Beden Terbiyesi genel direktörlü -
lüğüne bildirmiştir. 

Haber aldığımıza göre, bu ay sonun 
da inşası bitirilecek ve İstanbulun yüz 
me sporlan bakımından büyük bir ih
tiyacını kartılıyacak olan bu havuz -
da bölge, grup ve Türkiye yüzme bi
rinciliklerinin yapılması muvafık gö
rillmüıtür. 

Beden Terbiyesi Genel Direktör
lilğü eskrim federasyonu işlerini bu
güne kadar vekalet suretiyle ifa et
mekte bulunan Hariciye Vekileti me
murlarından B. Rıdvan Bora bu va -
zifeye asaleten tayin edilmiştir. 

Ankara ve Türkiye sporcularının 

çok iyi tanıdığı B. Rıdvan Bora'ya 
yeni işinde muvaffakiyetler dileriz. 
Öğrendiğimize göre, Genel Direk

törlük, atletizm federasyonu itlerinin 
tedvirini de Dr. Adnan Hilne tevdi 
etmiştir. 

Amatör spor teıkilitımı.ı içinde 
birçok iyi hizmetler ifa eden Dr. Ad· 
nan Hiln'e çok mühim olan bu itinde 
de bqarılar temenni ederb. 
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Galatasaray Yel ayı 
2 - O yendi 

İstanbul, ı a.a. - Galatasaray - Ve
fa takımları bugün Taksim stadında 
karşılaşmıglardır. Takımlar hakem 
Feridun Kılıç'ın idaresinde sahaya 
ıu kadro ile çıkmışlardır : 

Galatasaray : Oıman - Faruk, Ad
nan - Musa, Rıza, Yusuf - Bedii, Sala· 
hattin, Cemil, Buduri, Sarafim. 

Vefa : Safa - Vahit, Lutfi - Sefer, 
Hakkı, Abduı - Necip, Mubtetem, Ga
zi, Sulhi, Şükrü. 

İlk hücumları Galatasaraylılar yap
tılar Bu hücumlar Vefa kalesini kısa 
bir müddet sarstı. Fakat, bu tehlikele
ri atlatan Vefalılar, Galatasaray ka
lesine korkunç hücumlara batladılar. 

Oyun, mütekabil hücumlarla devam 
ederken 23 üncü dakikada Vefa kalesi 
önünde top müdafiin koluna çarptı. 
Buduri hakemin verdiği penaltı ile ta
kımının ilk golünü yaptı. 
Galatasarayın düzgün oyununu, 

Vefa ıert bir mukabele ile bozmuş ve 
oyun ıuursuz bir tekle girmişti. Dev
re bu şekilde 1 - O bitti. 

İkinci devrede Galataaaray sistemli 
bir tabiye tatbik etmeğe batladı. Bu 
sistem ilk dakikalarda semereıini ver
di. lakasından istifade eden Cemil to
pu Sarafime geçirdi. Sarafim de ku-
vetli bir ıütle ikinci Galatasaray go
lünü yaptı. 

Bu golden ıonra oyun ıert bir şekil 
almıştı. Vefa müdafaası, Galatasaray 
hücumlarını kesebilmek için çok sert 
ve hatalı şarjlar yapıyorlardı. 

Galatasaray muhacimleri bu tehlike 
li prjlardan kurtulmak için ayakta 
top tutamıyorlar ve vakit geçimıeğe 

çalıtıyorlardı. Oyun bu şekilde 2 - O 
Galataaaray lehine bitti. 

Hakem sert oyuna müsamaha etti· 
cinden hatalıydı. 

Dük dö Speloto 

dün evlendi 
Floransa, 1 a.a. - Yunan prensesi 

İrena ile Dük de Speloto'nun izdivaç
ları bugün yapılmıf, merasimde İtalya 
kıratlık hanedanı, bulgar kıraliçesi, 
Dük ve Düşes de Kent, Yunan kıralı 
ve bu hanedana mensup birçok prens 
ve prensesler hazır bulunmuıtur. 

1 BiBLiYOGRAFYA 1 

Anadoluda 
imparator! .. tarihine bir göz atı • 

nız, b~tün ve tarih boyunca paytahtta 
temerküz eden münevverleri için 
memleket daima meçhul bir mevzu ha
linde kalmııtır. Vazife icabı memle -
keti gezmit veya aslen tatralı olan mü
nevverler elbette ki bulunmuştur. Fa
kat bu gezmeler esnasında edinilmiş 
olan intiba ve ihtiıasları yazarak hal
kı bundan istifade ettirmek, işte uıl 
bu hiaaedilmiyen bir ihtiyaçtı. Çünkü 
paytaht dışında her yer taıraydı, tat-
ranınaa, münevverler aruında bahae 
delecek kadar bile bir kıymeti yoktu. 

Bueün iıe halkcı bir rejimde yatı -
yoruz. Hükümet merkezini anavtanın 
&öbciine, hatin bozkırın ortasına nak
lettik. Artık münevverler, onun kabu
tu içine çekilmit insanları değildir. 
Memleketi tanıma ve tanıtma arzuıu, 
halk sevgisi atbaşı birlikte inkipf et· 
mekfedir. Gerçi bu yolda yazılmıt e
serler henüz ihtiyaca kifayet edecek 
kadar çok değildir. Fakat çığırın açıl· 
mıı oldutunu ve bu aahada emek ve • 
renlerin her gün biraz daha arttığını 
müphede etmek sevindirici bir keyfi· 
yettir. 

İıte bu mülihazalarladır ki, değerli 
muharrir Nahit Sırrı'nın Kanaat ki
tapevinin Ankara kütüpanesi serisi 
arasında yeni intip.r eden "Anadolu" 
iıimli yol notlarını memnuniyet ve tak 
dirle karııladık. Muharririn bu eserle 
bize verdiği, uzun bir ikamet ve tetki
kin mahsulleri değildir. O sadece se
yahati seven bir insan sıfatiyle gez· 
miı, ve ekseriya pek kısa bir müddet 
zarfında gezmit olduğu kasaba ve 
köylerden edindiği kuş bakı§ı intiba
larını bize anlatmak iıtemittir. Bu -
nunla beraber, her gezdiği yeri iyice 
tanımaya ve öğrenmiye çalıpıı bir 
münevverin notları karıısında bulun
duğumuzu da derhal hissediyoruz. 
Müellifin uslUp sahibi bir muharrir o
luıu, hiç bir zaman ilim taılamıyan bu 
ihtisasları bize seve seve ve alaka ile 
okundurmaya klfi gelmiyor. İami bi -
raz geniı tutulmut olan "Anadolu"da 
memleketin muhtelif mıntakalanndlıl· 
ki mahdut bir kaç yerden bahsedil
mektedir: Ankara'nın Uç nahiyesi, 
Çankırı ve Kayseri'ye giden yollara
rası, Haymana ve Polatlı, Yozgat, 
Kayseri, Adapazarı ve İzmit. Şüphe
siz ki muharririn gezmit ve gömıüı 
olduğu yerler bunlardan ibaret değil
dir. Ancak acyahatten dönüşünde bun
lara ait intibalarını derhal tespit ve 
netretmit olmuı ona bu yazılan tim
di bir araya ıetirmek suretiyle bu ia
tifadelf aeri meydana koymak imki
nını ftnDittir. 

.. Anadolu"yu olnırlanama tavli,. 
ederi&. 
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Mudurnu'ya umumi bir bakış 
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MANİSA HALKEVİNİN -(ALISMALARINDAN GÖRÜNÜ~LER 

Manisa. (Hususi) - Halkevimı

zin Jıer sahadaki geniş çalışma
ları bütün muhitimizde çok faydalı 
olmaktadır. Dil, tarih çalışmaları ha -
raretle devam etmekte, her ay iki de
i a edebiyat gecesi teıtıp edilmekte, 
konferanslar, konserler verilmekte, 
radyo neş.rıyatına ehemıyet verilmek
tedir. Bir yıl içinde verilen muhtelif 
temsillerden faydalanan vatandaşların 
sayısı 25 bini geçmiş bulunmaktadır. 
Bu muhitin en mükemmel spor saha· 
sı olan 19 mayıs stadyomu bütün spor
hrı yapmağa imkan vermekte dağ ve 
k:ıyak sporlariyle güre:;c de bu arada 
bıiyük bir yer ayrılmaktadır. Sosyal 
J 1rdım şubesinin halkevındeki beda -
va muayeneleri ve ilaçlarının temi11i 
fakir halkı çok sevindirmektedir. 
Halkevimiz köylerle d:ıimi temas ha -
lindedir. Sık sık köy g<-zileri yapıl-G 
makı.~. köyw1crıe yapılan hasbıhaller. Cirit oyunlar1 ihya ediliyor 
köylulere yapılan yardımlar faydalı 

11et~celer vermektedir. ~önderdiğim 1 Gaziantep, (Hususi) - Çınarlı spor 
resımler, yukarıda halkevınde muaye-

1 
.. b.. k k' ·11· b' . ~ ku u u ço es ı ve mı ı ır sporu-

ne cdılmek uzere gelen hastaları, alt- ' • h b 
m Z Olan ve fakat umumı arpten e

ta avcıları ''e hastaları muayenf' eden u 
dol:torları. daha aş:ı~ıda köycülük ri şehrimizde terkedilmiş bulunan cı-
kolunu bir seyahatte göstermektedir rıt oyunlarının ihyası için kuvetli bir 

adım atmıştır. Kulüp idare heyeti er.

Edirne' de sıcaklaı 

Edirne (Hu~usi) - Edirne'de dün
denberi şiddetlı sıcaklar başladı . Mah
sulleri olgunlaştırma bakımından çok 
favdalı görülen bu sıcaklar, çiftçilikle 
alakaıı olmıyanlara her zamanki gibi 
şikayet mevzuu teşkil etmektedir. Ha
raret der~i bugün gölgede 33 e çık 
mıştır. 

ki ciritçileri ve at sahiplerini topla · 
mış ve bu güzel türk sporunun ihya
sı üzerinde kendileriyle görüşerek 
mutabık kalmıştır. 

Geçen pazar günü 30-40 atlıdan mü
rekkep bir kafüe şehir civar tarlalar
da cirit gösterileri yapmak suretiyle 
iJe başlamışlardır. Ciritçilerin çınarlı 
spora bağlı ayrı bir teşekkül olarak 
faaliyete geçmesine çalıtılmaktadır. 

Konya' da tamir edilen Sel(uk 

eserleri 
Konya, (Hususi) - Şehrimizdeki 

Selçuk eserlerinden İplikçi, Karatay 
ve İnce minarenin tamirlerine devam 
edilmektedir. İplikçi müteahhittedir. 
Karatay ve İnce minarenin harici ta· 
mirleri bitmiştir. Yeni tahsisat gelir 
gelmez içlerinin on"arılmalarına baş· 

!anacaktır. 

Şehrimizle Akşehir, Ilgın ve Ka -
ramandaki diğer Selçuk eserleri de e
saslı surette tamir olunacaktır. İlk 
plana, en çok yıpranmış eserlerin ta
mir işleri dahil bulunmaktadır. Bun
ları, az yıpranmış olan abidelerin o-

Afyonda 
çalışmalar 

Afyon (Hususi) - Şehrin içme ve 
kullanma su ihtiyacını karşılamak i
çin muhtelif tedbirler üzerinde düşü
nülmektedir. Bugün "Kadınana" su· 
yu halkın içecek, temi?:!f'n~cc::k ve olrn 
çe •uluyacak yeglne vasıtası olduğu 

için ihtiyacı karşılıyamamaktadır. i
lerde bugünkü vaziyetin daha •ıkın
tılı bir hal alacağı anlaşılmaktadır. 

Belediye şimendifer istasyonları ve 
yeni hastane binası civarında bulun -
nan mebzul yeraltı aularından istifa· 
de imkanını düşünmektedir. Bu tasav 
vurlara göre yeraltı suları motörlerle 
yüksek bir yerde yapılacak, bir depo
ya toplanacak oradan şehrin muhtelif 
semtlerine dağıtılacaktır. 

Y eni ha.tane 

Yeni memleket hastanesinin elek -
trik tesisatı işleri de ikmal edilmek 
üzeredir. Elektrik tesisatının keşif 
bedeli 21622 lira tutmaktadı r. Bunun 
12 bin liralık kısmı eksiltmeye kon -
muştur. 

Yol çal'§.maları 

Gazlıgöl şosesinin inşası bitmiştir. 
Bu suretle kış mevsiminde Gazlıgöl 
civarında bulunan birçok köylü kolay 
ca tehrimize gelip gidebileceklerdir. 
Hamam ile hamam istasyonu arasın
daki yol da §OSe olarak yapılmıştır. 

Alyonluların bir iıteği 

Vilayet, afyonluların bir dilekleri 
hakkında teşebbüste bulunarak bunun 
yerine getirilmesini temenni etmiştir. 
Bunda Gecek kaplıcasına cumartesi 
günleri öğle treni yapılması, Uşak ve 
Alaşehire tenezzüh trenleri tertip t\· 

dilmesi ve Konya ile Afyon arasında 
otoray işletilmesi, Gazlıgöl trenleri
nin Düger istasyonuna kadar gitme
leri istenmiştir. 

Alyon'tla ııucukçuluk 

Son yıllarda şehrimizde sucukçuluk 
sanatı ilerlemekte ve ihracat hacmi 
artmaktadır. Bugün Afyon sucuğu

nun kalite itibariyle üstünlüğü yur -
dun hemen her tarafında anlaşılmış -
tır. Sucukçular, eti kıyma yapmak i
çin kullanılan motörlerden alınan ver 
gilerde tenzilat yapı lmasını alakadar
lardan rica etmişlerdir. 

İzmit belediyesinin kararı 

İzmit, (Hususi) - f zmit belediye
si şehir içindeki tenek~ ve tahta ba -
rakaların kaldırılmasına karar vermiş 
tir. 

narılması takip edecektir. 
Ilgında kümbet, Karamanda Hatu 

niye, şehrimizde sırçalı isimli abide
ler hemen tamir istiyen eserler ara
sında bulunmaktadır. 
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Aydın elektrik tesisatı geniıletiliyor 
.... 

Yeni elektrik tesisatı 29 
bin liraya ihale edildi 

Aydın (Hususi) - Belediye elek -
trik fabrikasının genişletilmesine ka
rar vermişti. Elektrik tesisatının yeni 
makinelerle takviyesi ve genişletilme
si işi 29098 liraya ihale edilmiştir. Ye
ni elektrik motörü Frankotos fabrika
sı tarafından imal edilecek ve 12 ay i
çinde işler bir halde belediyemize tes
lim edilecektir. 

Hakemlik imtihanı 

Aydın bölgesi evelce açılmış olan 
futbol hakemi kursuna devam ederek 
kursu bitirmiş olan hakem namzetleri
nin imtihanları yapılmıştır. 

Bu imtihana sekiz namzet iştirak 
etmiş olup kendilerine federasyondan 
gönderilen sualler - zarf orada heyet 
huzurunda açılmak suretiyle - yazdı
rılmış ve verdikleri cevaplar gene im
tihan yerinde zarfa konularak mühür
lenmiştir. 

Namzetlerin cevapları bölge baş- ı gibi yeşil ağaçlar arasına gömülmüı 
kanlığı tarafından genel direktörlüğe 500 nüfuslu bir köydür. 
gönderilecek ve orada tetkik edilecek- Bu köyün arazisinin çoğu kurak az 
tir. bir kısmı sulak olduğundan köy halkı 

A tletizm müaabakaları sebze ve meyvecilik ve soğancıhkla 
meşguldür. 

İsparta. Denizli, Muğla vilayetle
riyle vilayetimiz atletleri arasında ya
pılması kararlaştırılmış olan atletik 
müsabakaları haziranın 25 inci pazar 
günü Aydın sahasında başlayacaktır. 

Soğan yüzünden çok para 
kazanan bir köy 

Aydın'ın Karacasu kaazsına bağlı 
olan ve Afrodisyas harabeleriyle meş
hur Kire köyünden on kilometre ile
ride Baba dağının Çakır tepelerine 
yaslanmış bulunan Seki köyü zümrüt 

Bu köyde her aile bir dönümden bet 
dönüme kadar soğan eker, dönüm ba
şına 1000 ve müsait yıllarda 2000 - 2500 
kilo soğan alır. Eğer bahar mevsimi 
çok yağışlı geçerse soğanlar tarlada 
çürür. Kurak giderse bereketli olur
muş. 

Seke köyünde iki cins soğan yetiş • 
mektedir. Birisi Baba dağından gelen 
sert su ile sulanan kızıl soğan, diğeri 
ovadan akan kaba su ile sulanan kaba 
soğan; bu köy, bu yüzden çok para 
kazanmaktadır. 

Samsunda K.ültür çalışmaları 

Cümhuriyet yıllarında bir çok 
yeni kültür yµvaları açıldı 

Samsun, (Husu -
si) - Vilayet da -
bilinde kültür ha
reketleri her an ar 
tan bir hızla inki
şaf etmektedir. Bil 
hası;a son birkaç 
sene içinde Sam
sun çevresi çok gü 
zel kültür abidele
ri kazanmış, bir va 
kitler okumak is
teğine rağmen o • 
~uyacak yer ve o· 
kumağa imkan bu
lamı yan gençler, 
maarifçiliğimizin 
zarif ve mükem
mel birer eseri o
lan binalara kavuş
muşlardır. Mesela 
1926 - 1927 tedris 
senesinde ancak 
91 ilkmektebi bu- !I 
lunan vilayetin bu- • 
gün 148 ilk mekte

il . 

be malik bulundu
ğunu göğüslerimiz 
kabararak not ede· 
biliriz. O tarihte 
4083 ü geçmiyen 
talebe sayısı bugün 

14997 ye yüksel-
miştir. 

Sa.mm n kız liaeıi talebelerinden bir grup, ve 
Samıun'Ja yapılan Alaçam merk ez okulu 

ile 19 mayıa okulu 

1930 senesinde 15 köy mektebine 
malik olan vilayet 193g senesine kadar 
62 köy okuluna kavuşmuştur. Buna 
inşa edilmekte olan yedi okulu da 
katmak icap eder. Ayrıca bu sene elli 
eğitmenli okul da açılacaktır. 

Son seneler içinde Samsun vilaye
ti dahilinde maarif işlerinin nasıl in -
kişaf ettiğine ve cümhuriyet idaresi
nin ve hükümetinin bu sahadaki ve· 
rimli başlarına bir misal olarak me -
sela 1926 ile 1930 seneleri arasında an
cak bir büyük okul yaptırılabildiği 

halde bunu takip eden senelerde sekiz 
büyük okul yapıldıfını gösterebili
riz. Bunlar her türlü konforu haiz 
kültür yuvalarıdır. 

Orta tedrisat da aynı hızla ilerle
miştir. 1931 de ancak 391 talebeye ma
lik bulunan lise bugün 825 mcvcutlu
dur. Orta tecim okulunun 47 talebesi 
mevcut iken bugün bu sayı 219 a ve 
orta mektebin 126 mevcudu 881 e yük
selmiştir. 

Liseye muhtelif pavyonlar il:ive e· 
dilmesi, orta tecim okuluna güzel ı-. ı r 

bina tedariki, Bafra'da bir orta rr "' · ~ 

tep açılması da son senelerin ki•l · · r 
.faaliyetlerindendir. 

Samsun çevresinde kültür lşl .. - '.,e 
verilen önem ve vilayetin bu husııs•ıı

ki ciddi alakası herkesi pek haklı o -
tarak acvindirmektedir. 

Vedat Ürfi BENGU 
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TEHLİKE! 
Danzig' e top yerleştiriliyor 

gönüllüler gönderiliyor! 
( Başı 1 inci sayfada) 

dan bildirildiğine göre Almanya
dan kalkan birkaç vapur, Danzig li
manına gelerek karaya harp malzeme
si ve bilhassa tayyare dafii topları çı
karmışlardır. Bu toplar, Danzig arazi
sinin sahillerine ve şehrin civar sırt
larına yerleştirilecektir. 

Almanyadan gelen gönüllü kıtasına 
Danzig "heimwachr,, i Unvanı verile
cektir. 

Dangiz statüsüne mugayir olarak 
serbct şehrin gittikçe açık bir şekilde 
askerleştirilmesinden Polonya makam 
ları haberdar edilmiştir. 

Frannz ·Polonya dostluğu 

Paris, ı a.a. - Dün öğleden sonra 
Sorbon'da "Polonya dostları,, cemiye
tinin 20 inci yıldönümü münasebetiy
le büyük merasim yapılmıştır. 

General Görecki söylediği nutukta 
demiştir ki: . 

Tarihe kaydolunan ve iki memleke
tin yenilmez kuvetlerine istinat eden 
Polonya - Fransa dostluğu bugün bü
tün dünyanın baktığı şeref ve hüriyc
tin muhafızı olmuştur. Fransa ve po
lonya'nın sulh istediğini her kes bilir. 
Fakat gene her kes bilir ki, Polonya 
ve Fransa kendi hüriyet ve şerefleri
ne karşı yapılacak her türlü tecavil -
zil tenkil edeceklerdir. 

General V cygand da söz alarak Po
lonya ordusunu medih ve sena eylemiş 
ve demiştir ki: 

Her karışı eski şerefleri hatırlatan 
bir toprak üzerinde uzun seneler sü -
ren mesai ile tekamül ettirilen Polon
ya ordusunun kıymetini Fransa tak -
dir eder. Fransa Polonya ordusunun 
hak ve medeniyet davasına nasıl bir 
kuvct getirdiğini pekala bilir. 

F ranıız gazetelerinin yazıları 
Paris, 1 a.a. - jur, jurnal ve Övr 

gibi müteaddit gazeteler Danzig'in 
temmuz zarfında büyük tezahürlere 
şahit olacağını ve Hitleri'n de Dan -
zig'c giderek bir nutuk söyliyeceğini 
bildiriyorlar. 

Jur gazetesi yazıyor: 
Görülüyor ki, Berlin, efkarı umu -

miyenin ve bilhassa ingiliz efkarı u
mumiyesinin Nuremberg kongresin -
den evci Danzigi'n resmen ilhakı ile 
porpaganda nezaretinin gayretleri sa
yesinde ihdas edilen fili bir vaziyetin 
temhirine pek de muhalefet ctmiyece
ceklerini hesap etmektedir. 

Figaro gazetesinde Dormcsson ya
zıyor: 

Danzig senatörleri Üzerlerindeki 
müthiş mesuliycti takdirde, bundan 
zaruri olarak doğacak feci hadiselerin 
mesuliyetini üzerlerine almıı olacak
lardır. 

1939 martındanberi Almanya milli
yet prensipi ile milletlerin kendi mu
kadderatlarına serbestçe sahip olma
ları prensipini sürmek hakkını kaybet 
mişlerdir. Almanlar Danzig hakkında 
bir hak ileri sürerlerse, Polonya ha
yati menfaatlerinden başka, kendile
rine verecek bir tek kelime cevabı -
mız vardır: Prag. 

Ordr gazetesine Pertinax yazıyor: 
Nisanda ingiliz ve fransız hükümet 

leri Polonyaya yaptıkları vaidde al
man harekatının kendi hayati menfa
atlerine zarar verip vermediğini ve 
herhangi bir müzakereye başlandığı 

takdirde de, neyi verip neyi muhafa
za edeceğini takdir hususunun yalnız 
Polonyaya ait olacağını bildirmişler
dir. Bu teahhüdümüzü yerine getire
lim. 

Hemen hemen müttehit olarak, bü
tün gazeteler barışın demokrasilerin 
azimli kalmalarına ve Hitleri'n buna 
kani bulunmasına bağlı olduğunu ya
zıyorlar. 

Jur gazetesi diyor ki: 
Kendilerini kaybetmeleri ve ihtira

sa kapılmaları müstesna olmak üze
re, mihver memleketleri artık azim ve 
kararımızdan şüphe edemezler. 

Populaire gazetesinde Blum yazı
yor: 

Daladiye'nin nutkunu takip eden 
Halifaks'ın nutku alman milletine ta
mamen maliım bulunuyorsa, bu nutuk 
barış kefesine kati ve nihai olacağına 
inanmak itsediğimiz bir ağırlık ilave 
edecektir. Zira bugüne kadar hiç bir 
zaman diktatörler bütün tehdit veya 
tecavüze maruz memleektlerin muhak 
kak surette silahla mukavemet ede -
ceklcrini hesaba katmamışlardır. 

Blum yazısını şu suretle bitirmek
tedir: 

Lord Halifakı'ın nutkunun alman 
efkarı umumiyesinde yayılması, ilç 
taraflı anlaşmanın akdini tesri etme
sini ve Amerika bitaraflık kanunu tS
dilatının iki mecliste çabuk kabul e
dilmesini temenni ederim. 

Polonya Çekoılovak emlakine 
vaz'ıyet etti 

Varşova, 1 a.a. - Resmi bir tebliğ
de bildirildiğine göre Polonya'da bu
lunan eski Çekoslovak devletine ait 
emHikin hukuki vaziyetinin henüz 
tesbit edilmemiş olması ve Polonya 
hükümetinin eski Çekoslovakya'dan 
bazı resmi taleplerde bulunması üze
rine leh makamları Polonya'da bulu
nan eski Çekoslovak climhuriyetine 
ait menkul ve gayrimenkul emvale 
vaz'ıyet etmişlerdir. 

Çekoslovakya sefareti binası vaz'ı
yet edilen emlak meyanında bulun -
maktadır. 

111111111111111111111111111111111111111111111111 

DANZİGİ İÇİNDEN FETİH Mİ? 

Vaziyet vahametini 
muhafaza ediyor 

(Başı 1 incı sayfada) 
Kabine toplantısından sonra anla -

§ıldığına göre, Danzig vaziyeti bu -
gün daha büyük bir teyakkuzu icab
ettirmekle beraber bazı propaganda -
ların yaydığı haberlere ragmen, Dan
zigde hemen mühim hadiseler olaca· 
ğını teyit eder mahiyette Paristc ma 
lıimat yoktur. 

Esasen fransız ve ingiliz bükü -
metlerinin vaziyeti, Polonyaya karşı 

gırişilen teahhütlerden ve Daladiye 
Lord Halifax'ın son nutuklarından 
da tebarüz edeceği gihi. hiç bir şüp -
heye mahal bırakmıyacak derecede 
s:ırih ve aşikardır. 

Bonne, müsait bir cereyan takip 
eden Moskova müzakerelerine devam 
hususunda Paris ve Londra hükü
metlerinin Moskova0 daki mümessille
rine yeni talimat gönderdiğini kabine 
arkadaşlarına anlatmıştır. 

Nihayet Bonnet, harici siyaset sa -
hasında günün meselelerini ve bilhas
sa fransız - türk, fransız - Suriye mü
nasebet'ferinden bahseylemiştir. 

Kabine toplantısından sonra Bon
net Polonyanın Paris buyük elçisini 
kabul etmiş ve giınün hadiseleri ve 
Varşova hükümetiyle Paris ve Lond
ra arsında yapılmakta olan mali mü -
zakereler hakkında görüşmüştür. 

Daladiye'nin •özleri 

Nazırlar meclisinde Daladiyc da
ima vahim mahiyetini muhafaza etmek 
te olan umumi vaziyet hakkında arka 
daşlarına malfımat vermek, Fransa
nın icraatını takviyeye ve kararında
ki azim hakkında mevcut bazı tered -
dütleri dağılmıya matuf tedbirleri i
zah eylemiıtir. 

Nazırlar meclisi alınan tedbirleri 
ittifakla tasvip etmiştir. Daladiye, 
milli müdafaa için imza edilen teah
hütlerin tasvip edilmesini istemiş ve 
bu anlaşmalar da tasvip edilmiştir. 

Vaziyetin vehameti 
Londra, 1 a.a. - İngiliz matbuatı 

vaziyetin bütün vahametini anlamak
ta ve fakat bütün İngiliz efkarı u
mumiyesinin Daladiye ve Halifaks'ın 
nutuklarını müttehiden mlisait bir su 
rette karşılamış olmasının ingiliz mil· 
letinin vaziyetin icabettireceği her 
türlü icraatı evelden kararlaştırdığı -
na delil olduğunu kaydeylemektedir. 

Danzig'i içerden feth 

Times gazetesinin siyasi muharri
ri, Almanyanın Danzig'i içeriden 
zapta çalışacağını bildirerek bu suret
le vaziyette hasıl olacak vehameti kay 
deylemekte ve İngiliz hükümetinin 
buna nasıl karşı koyacağını izah et -
mektedir. 

Muharrir, son dakikalarda Lond . 
raya bu porjenin muhtemel tatbikine 
ait sarih malfımat gelmiş olduğunu 

bildiriyor ve Danzig ve civarına tu -
rist maskesi altında yalnız bir çok kı
taat değil, büyük mikyasta silah ve 
mühimmat geldiği hakkında Varşova
dan alınan malGmatı da teyit ettikten 
sonra diyor ki: 

"Alman hilkümetinin kullanacağı 

usul ne olursa olsun, Danzig'i Al -
manyaya ilhak veya muahedeleri 
nakz için yapılacak her hangi bir te -
şebbüs derhal daha vahim bir vaziyet 
ihdas edecektir. Fransız ve İngiliz 
hükümetleri hattı hareketlerini sarih 
bir surette bildirmişlerdir. Bu husus
ta şüphe mevcut olamaz. Her ikisi de 
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Türk sularında Türk 
bayrağının şerefi 

· Deniz bayramı İstanbul' da 

güzel tezahürlerle kutlandı 
(Başı ı inci sayfada) 

özü hemen kamilen yabancıların istis
marı eline düşmüştü. Ticaret filomuz 
eski teknelerden mürekkep 50 bin ton
luk pek ufak bir filo idi. 

Ticaret deniz sanayii hemen mef
kut bir halde idi. 

Teşkilat ve personel vaziyeti ise ta· 
mamen kendi talihlerine bırakılmıştı. 
• Deniz hayatının ve ticaretinin bir 
memlekete temin edebileceği yüksek 
menfaatların izahına bilmem lüzum 
var mıdır? 

Tarihinin ilk dcvirlerindenberi en 
büyük medeniyetler denizyolları üze
rinde kurulmuş ve en mühim ticaret 
ve menfaat hareketleri bu noktalarda 
doğmuş ve inkişaf eylemiftir. 

Milletlerin sahillere ulaşmak ve hiç 
olmazsa muntazam muvasalası olan 
bir nehir kenarına yerleşmek için sar
fettikleri gayret ve yaptıkları feda -
karlıkların had ve hesabı yoktur. Çiln 
kil su yalnız yaşıyan insan için değil, 
fakat beka ve mevcudiyetini muhafa· 
za etmek istiyen cemiyetler için de 
bir hayat ve memat meselesidir. Coğ· 
rafi vaziyeti itibariyle vatanımız bu 
hayati çalışma ve inkişaf imkanları • 
na, en geniş bir ölçüde, sahip bulun
maktadır. 

Sahillerimiz 
Sahillerimiz Hopa gerisinden İs

kenderun ilerilerine ve İğneada'dan 
İnoz'a kadar uzanmakta ve tarihin 
her devrinde dünyanın en büyük tica
ret harektelerine yol vermiş olan Bo
ğazlar türkün mutlak hakimiyeti al
tında bulunmaktadır. 

Denizin kendisi bizatihi emsalsiz 
bir servettir ve temin ettiği masraf
sız ve her tarafa kolayca ulaşan yol
lar itibariyle de mübadele hareketleri
nin en mükemmel vasıtası olduğuna 
göre iktısadi sahada milli istiklalini 
kazanmağa azmetmiş olan türk mille
tinin kabotaj hakkına ecnebi iştirak 

ettirilmesi milli varlığın ve milli şuu
run kabul ve tahammül etmiyeceği 
bir hal idi. 

lıte bu azim davayı Milli Şe
fimiz İsmet İnönü, Lozan konfe -
ransmda, layik olduğu ehemiyet
le müdafaa ve türk miJle
tinin en mukaddes hakkı ola
rak akit devletlere tanıthr· 

mıt ve türk sularında türk tica • 
ret bayrağının ıeref ve mutlak 
hakimiyetini temin etmit olmak -
la milletine ve onun tarihine en 
büyük hizmetlerden birisini ifa 
etmiıtir. Bu münasebetle büyük 
Cümhurreisimizin bu büyük hiz· 
metini bu vesile ile hürmetle ya· 
deder ve deniz mensuplarımızın 
minnet hislerini ve tazimlerini 
sunmakla bahtiyar olurum. 

Bu tarihi günden itibaren türk tica 
ret filosu kendi benliğini ve milli gu
rurunu kuvetle hissetmeğe başlamıı -
tır. 50 bin tonu geçmiyen pek eski tek 
neler mali imkanların müsaadesi dere· 
cesinde tedricen büyümeğe ve genç -
leşmeğe doğru kuvetli hamleler yap -
mıştır. 

Bugünkü türk ticaret filoıu 

Bugünkü türk ticaret filosu 220 bin 
tonilatoya yaklaşmıştır. Bundan 30 
bin ton kadarı tamamiyle müceddet 
gemilerdir. Pek yakın atide de ayrıca 
20 bin tondan fazla yeni geminin mev 
cutlara iltihakı mukarrerdir. Bu su -
retle genç ve zinde Türkiye cümhuri
yeti hükümeti eski imparatorluktan 
devren almış olduğu filoyu beş misli 
çoğaltmış ve son seneler zarfında bu
nun bir misli yeni gemi sipariş etmiş
tir. 

Denizcilik, tatbikatta şüphesiz çok 
emek ve zahmet istiyen yüksek bir i
lim ve fen işidir. 

Muvaffak olması için adamının, bu 
esaslar dahilinde asrın ihtiyaçlarına 
uygun bir surette yetiştirilmesi la -
zımdır. 

Bu lüzumu göz önünde bulunduran 
hükümetimiz sivil kaptan ve çarkçı 
mektebini tesis eylemiş ve her vasıta 
ile türk çocuğunun denize muhabbet 
ve itimadını artırmağa çalışmıı ve ça
lışmakta bulunmuştur. 

Milli ticaretimizin nefes boruları o
lan liman hizmetlerimizin emniyet, 
sürat ve intizam dahilinde ifası için 
muktazi teşekküller kurulmuş, bunla
ların milli ve beynelmilel ticarete hüs 
nü hizmet ifa ederek memlekete aza -
mi istifade temin çareleri aranılmak -
ta bulunmuştur. 

Türk bayraiının beynelmilel deniz 
ticaretinde kendine layik olan yüksek 
mevkii vakarla alması en mukaddes 
emelimizdir. 
Çalışkan ve müteşebbis şilepçilerimi 

Polonyaya karşı olan teahhütlerini 
tamamen ifa edeceklerdir. Paris ve 
Londra vaziyetin inkişafını en büyük 
bir dikkatle takip eylemektedir. İki 
hükilrnet daha dün akıam da istipre 
halinde idiler ve yapılacak hareketin 
icabettiği anda müştereken yapılma -
sına amade bulunmaktadırlar. z 

zin, bu sahada ufak mikyasta da olsun 
cesaretle atıldıkları mücadeleye mun
tazam posta seferlerimizin pek yakın 
bir atide iştirak edeceklerini kuvetle 
ümit etmekteyiz. 

Deniz ve denizcilik türk gencinin 
azmine ve faaliyetine layik çok bere -
ketti geniş bir iş sahasıdır. 

Aziz Atamızın ve Milli Şefimizin 
cümhuriyet rejimi ile milletimize aç
tıkları büyük medeniyet yollarında 

vakar ve temkin ile ilerliycn genç 
türk denizciliğinin milli gayeyi 
bu sahada da tam bir surette tahak -
kuk ettireceği muhakkak ve mukad -
derdir. En büyük hatlarımızdan koyla 
rımıza kadar sahillerimizin her köşe -
sinde feragat ve mesleklerine tam bir 
merbutiyetle çalışan denizci kardeşle
rimize ve ailelerine 1 temmuz bayram
larını muhabbetle kutlar ve kendile
rine muvaffakiyetler ve saadetler di -
lerim.,, 

İstanbul' da 

Milli Şef'e 
Yapılan candan 
tezahürler 

(Başı l ıncı sayfada) 

İstanbul, 1 a.a. - 1 temmuz deniz -
ciler bayramı münasebetiyle bugün 
öğleden evel Taksim meydanında a -
bideye çelenk koyma merasimi yapıl
mıştır. 

Saat 10.30 da türk denizcilerini 
temsil eden heyetler, Galatasaray 1i -
sesinde toplanmış bulunuyorlardı. 

Saat 10.40 da önlerinde çelenkler 
ve bir askeri bando olduğu halde sıra
siyle deniz ticaret mektebi talebesi, 
deniz ticaret zabitanı, liman, devlet 
deniz yolları, Şirketi hayriye ve sair 
vapur acentaları mürettebatı munta -
zam bir yürüyüşle ve tramvay yolunu 
takiben saat 11 de Taksim'e gelmiş • 
lerdir. 

T akıim meydanında 
Taksim meydanı sabahın erken 

saatinden itibaren çepeçevre dolmuş 
bulunuyordu. Merasim başlamadan 

beş dakika evel seyrüsefer tatil edil -
mişti. Meydanın sağ tarafında şehir 
bandosu ve bir deniz müfrezesi mev• 
ki almıştı. . 

Abidenin önünde parti, vilclyet ve 
belediye ve denizcilik erkanı hazır 

bulunuyordu. Alay, muntazam bir 
yürüyüşle sağdan itibaren abide etra· 
fında bir tur yaptıktan sonra sol ta -
rafta mevki almıştır. 

Münakalat Vekaleti devlet liman -
ları, İstanbul belediyesi, İstanbul de
niz kumandanlığı, şirketi hayriye, 
kaptan ve makinistler cemiyeti, Mü -
nakalat Vekaleti İstanbul umum mü
dürlüğü, halkevleri, devlet deniz yol
ları ve sair müesseseler tarafından 

Şirketihayriyenin üç büyük vapuru, gönderilmiş bulunan 25 den fazla çe
Haliç idaresinin ve limanın bir çok va lenk yerlerine konulduktan sonra saat 
sıtaları, Galata ve Sirkeci rıhtımında 11.10 da merasime başlanmıştır. 
toplanan halkı tamamen istiaba kifa - Evela şeref direğine, bayrağımız 
yet etmedi. merasimle çekilmiş ve şehir bandosu-

Saat 12.30 da bu vasıtalar denize a - nun çaldığı milli marşı, meydanı dol
çılmıştı. Sus vapurunda parti, vilayet duran muazzam kütle tarafından de -
ve belediye erkanı, denizyollarının Ü- rin bir saygı ile dinlemiştir. 
lev vapurunda yüksek tahsil gençliği, Müteakiben, deniz ticaret mektebi 
diğer vapurlarda her sınıf halk mümes talebesinden Ali Güner, kürsüye çı -
silleri bulunuyordu. Vali ve Belediye karak kısa bir nutuk söylemiştir. 
reisi Liitfi Kırdar, refakatinde İstan - Genç hatip, nutkunda, kabotap hak -
bul komutanı Halis Bıyıktay olduğu kının türk denizciliğine inhisarının 
halde, motörle en evci hareket etmiş yıldönümü olan bugünü büyük bir se
ve İstanbul'un tazimatını Milli Şefin vit\ç ile kutladığımızı söyledikten 
yüksek huzuruna iblağ için Savarona- sonra denizcilikteki geç hareketin 
yı açıklarda karşılamıştı. saltanat idaresinin ihmalinde aranıl-

Savarona ile İstanbul halkının te - ması latımgeldiğini kaydetmiş ve biz
lakiıi, saat tam 13 te Yenikapı açıkla- leri bu şerefli günlere kavuşturan 
rında vukubuldu.. Ebedi Şef Atatürk'e ve O'nun izi il -

Millt Şef, llcivert bir caketle beyaz zerinde yürüyen Büyük Milli Şef'e 
bir pantalon giymişler başlarında bir 

minnet ve şükranlarımızı tekrarlıyadenizci kasketi, her zamanki gibi şen 
ve mütebessim, halkın tezahüratına el rak nutkunu bitirmiştir. 

Bunu türk kaptan ve makinistleri 
sallıyarak mukabele ediyorlardı. cemiyeti namına Cümhuriyet vapuru 

Vapurlardan sesler yükseliyor ve bu süvarisi Süreyya Kaptan'ın söylevi 
tazim avazeleri vapurların ahenkli fa- takip etmiştir. 
sılalarla öten düdük seslerine karışı -

Tazim telgarlları yordu. Bu sırada vali ve komutan Sa-
varona'ya çıktılar ve İstanbulun ta- Süreyya kaptandan sonra Beyoğ • 
zimlerini Milli Şefe iblağ ettiler. lu kazası Kızılay yarbaşkanı emekli 

En önde Savarona, onu takiben kar- general Mehmet Ali kürsüye çıka -
şılayıcıları taşıyan kalabalık filo, rak, Ebedi Şef Atatürk'ü Milli Şef 
Haydarpaşa, Selimiye, Üsküdar ve Sa İnönü'yü m~nnet v~ ş~~ı~~n~a selaml~
rayburnu sahillerinde toplanan halkın dıktan ve türk denızcılıgının bu ~u
alkışları arasından süzülerek Ortakö - ~ük ~ünü tebrik ettik.t~n sonra Mıl -
ye, yüksek deniz ticaret mektebinin lı .. Şef e ve onun m.uhıtın~.e bulunan 
önüne geldiler ve Riyaseticümhur ya - yuksek zevata çekılmek uzere tan • 
tı, orada demirledi. zim edilen ve aşağıda yazılı bulunan 

İnönü, yanında İstanbul vali ve be- telgrafları okumuştur. 

tediye reisi Lutfi Kırdar, İstanbul ko ismet lnönü 
mutanı Halis Bıyıktay, üniversite rek- Cümhurreisi 
törü Cemil Bilsel, olduğu halde o sı - Lozan'da bize kazandırdığınız ka • 
rada ~ş.lıyan yarııtarı takip ediyor - potaj hakkının yıldönümiinü kutlıyan 
tar ve ızahat alıyorlardı. denizci evlatlarınız, büyük kurtarıcı _ 

Milli Şefimiz T ekirdağı'na 
ıeref verdiler 

Tekirdağı, 30 a.a. [ geciklniştir] 
Marmara sahillerinde Savarona yatı 
ile bir gezinti yapmakta olan Reisi -
cümhur İnönü saat 20 de Tekirdağı
na gelmişlerdir. İskelede başta Kor -
general Salih Omurtak olduğu halde 
vali, tümen komutanı, belediye reisi, 
sivil ve askeri erkan ve memurin, as
keri kıtalar, mektepliler ve binlerce 
halk Milli Şef'e karşı tazimlerini iz
har eylemi§lerdir. 

Vaktin geç olması dolayısiyle kara
ya çıkmıyan Milli Şefimiz gönderdik 
leri bir motörle General Salih ile va
li ve belediye reisini yata aldırmı§lar 
ve nezdlerine kabul eyliycrek kendi
leriyle bir saat kadar görüşmüşlerdir. 

Tekirdağlılar, şehri baştanbaşa ten
vir etmek ve bütün gece havai fişek
ler atmak suretiyle büyük §eflerjnin 
bu gelişlerinden duydukları içten se
vinci göstermişlerdir. 

sına minnet ve şükranlarını arzeder ve 
ellerini öperler. 

Abdülhalik Renda 
Büyük Millet Meclisi Reisi 

Ankara 
ı temmuz denizciler bayramı müna

sebetiyle denizci evladlarınız sonsuz 
hürmet ve şükranlarını arzederler. 

Cümhuriyet Halk Partisi 
Baıkanlığına 

Ankara 
ı emmuz denizciler bayramı mü -

nasebetiyle bütün denizcilerimiz. min 
net ve şükranlarını ve sarsılmaz bağ· 
/ılıklarını arzederler. 

Türk Denizcileri 
Refik Saydam 

Baıbakan 
Ankara 

1 temmuz denizciler bayramı mü
nasebetiyle denizci evl§dlarınız son
suz minnet ve ~ükranfarını arzeder
ler. 

Türk Denizcileri 
Ali Çetinkaya 

lanmıştır. Bu münasebetle anıta çe • 
lenler konmuş, bir heyet valiyi ziya • 
retle türk denizcilerine minnet ve 
şükran hislerini bildirmiştir. Şe ..• r, 
liman ve gemiler donanmıştır. 

lzmir'de bayram 
İzmir, 1 a.a. - Denizciler bayramı 

şehrimizde büyük merasimle kutlan -
dı. saat 10 da vali Ethem Aykut, bele
diye reisi Behçet Uz ve emniyet mü -
dürü, mülki ve askeri daireler reis ve 
müdürleri iJe gazeteciler, deniz te • 
şekkülleri ve denizle ilgili tekmil mü
esseseler mensupları, Cümhuriyet 
meydanında Atatürk heykeli önünde 
toplanmışlar ve C. H. Partisi ile diğer 
müesseseler adına heykele çelenkler 
konulmuş, bahriye silahendaz efradı 
tarafından söylenen İstiklal marşiyle 
merasime başlanmıştır. 
Marştan sonra deniz yollarının mü

messili tarafından bu günü anlatan 
bir söylev verilmiş ve bunu bir res • 
mi geçit takip eylemiştir. 

Bugünün şerefine limandaki va
purlar ve deniz müesseseleri bayrak .. 
!arla donatılmıştır. 

Kışlada 
ve City'de .. 

(Başı 1 inci say[ ada) 

Ak§am üstü British Council'in 
ziyafetinde bulunacağımız için 
bu sıcak asker ocağını öğleden 
biraz sonra bırakmağa mecbur 
olduk. 

Ziyafet City'deki Merch and 
Taylor's Hall'in bir kaç asırlık 
zengin ve muhtetem dekonı İ· 
çinde idi. Bu binalar eskiden 
lonca merkezleri imi§. Bugün va· 
:ıifeleri ziyafet ve merasimlerde 
kullanılmaktan ibaret kalmı§tır. 
Tüccar ve bankerler bu ayni &a• 

londa 1814 de Rusya imparatoru 
birinci Aleksandr'la Prusya kı· 
ralı üçüncü Fredrik Giyyom'a zi· 
yaf et vermi§lerdi. 

Sof raya muhterem Lord Lloyd 
riyaset ediyor. Lordlar ve avam 
kamaralarında muhalefet li
clu ve m.bualarınclan Lord 
Snell, Sir Archibald Sinclair, na· 
zırlardan Morisson, bir çok bü· 
yük 9ahaiyetler, ariatokruiye 
mensup davetliler, profesörler, 
meşhur Vells gibi muharrir ve 
mütefekkirler 150 ki, ilik aofrayı 
letkil ediyor. Şüphesiz bu ziya
fet dahi, birkaç gazeteci ve me· 
busa aid olmaktan çıkarak, türk 
- İngiliz ittifakının ve dostluğu • 
nun daha §Ümullü bir tesit mera• 
simi haline geliyor. 

Y anlız City' de adet olduğu ü
zere dört güzel sesli erkek, musi. 
ki programını teganni ile ta· 
mamlıyorlar. Bunlar bizim istik
lal marşını dahi, türkçe olarak, 
ve pek iyi söylediler. Nazırlar
dan Morisson, Lord Lloyd, Lord 
Snell hatipler arasında idi. Lord 
Snell nutkunun başında sofraya 
riyaset eden zat ile kendisi ara
sındaki fikir ihtilaflarının ne ka· 
dar derin olduğunu itaret ede· 
rek söze başladı: ''Fakat lngil • 

' tere'nin fikirlere hürmet ve hü • 
.riyet ananesi vardır. Bundan 
başka türk dostluğu, bütün fikir 
ihtilaflarını izale ederek herkesi 
birleıtiren bir mevzudur." 

Muhterem hatibin bize veril· 
mi§ olan nutuk hülasasını bura· 
da aynen tekrar etmek iıtiyo· 
rum: 

''Dünya medeniyetine hizmetle
ri en derin hürmetimize lciyik o-
1an bir memleketin mümeısilleri· 
r · kar§ılamakla ıeref duyuyorum. 
M e8Ut bir teıadüfle bu ziyareti, 
milletlerimizi biribirine bağlamıf 
olan, ve mütemadiyen harp teh
didi altında bulunan Avrupa'nın 
8Ulhu idame etmesine yardım e
deceğine emin olduğum paktla 
ayni zamanda kutluyoruz. 5,.,...., 
da ilave etmeli ki hazin bir talih Reisicümhurumuz cumartesi sabahı 

şehre çıkarak ufak bir gezinti yapa
caklar ve uat 10 da buradan ayrıla· 
caklardır. 

ciWıeıi olarak türk milletiyle 
MünakalaAt Vkekili harbetmek mecburiyetinde kai-

n ara l b l 

Yeni gemimiz 
Berlin, 1 a.a. - D.N.B. bildiriyor : 
Bugün öğleden sonra Rostok'da, 

Neptün tezgihlarında yolcu ve eşya 
nakliyatına mahsus salon vapurunun 
denize indirilmesi töreni yapılmııtır. 
2800 tonil!toluk olan bu gemi, Türki
yenin sipariş ettiği dört geminin so
nuncuıudur. 

1 d . b .. mıı o an •u ay arımız onun tt•· temmuz enız ayramı munase - k • . . . 
betiyle denizci ev/adlarınız, kıymetli berı kudretını'!' ve. t~hakk~m. /..a-
ve şefkatli babalarmı candan tebrik ul et~~~ •ec~yeıının ıahıdıdır-
ile ellerini öperler. ler. Buyuk bır adam, merhum 

Türk Denizcileri Kemal Atatürk tarafından teıia 
Telgrafların okunmasını müteakip Ve ilham edilmiı olan büyük ;n. 

merasim sona ermiı ve alay önünde kılapları bizzat biz de gördr~. 
bando mızıka olduğu halde aynı yol - Halefinin onun yerine tam bir 
la avdet etmiştir. •Ükunet içinde geçmif olmaıt"l 

Sam•un'da bayram yeni Türkiye'nin makul ve de. 
Samsun, 1 a.a. - Denizciler hayra - mokratik mizacına bir delil ala

mı bugün bütün denizc:ilerin iştiraki- rak telakki ed; •. ,,ruz.,, 
le parlak bir tören ve ıtczahüratla kut Falih Rıfkı AT AY. 
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H i K A y E 

İhtiyar kız; 

Bahardı. Tabiatin tekrar gençliğe 
kavuştuğu bir gün ..• Geride kalmıı 
günlerime tahassürle bakaraktan iler
liyor, şehri üzerinde bulunduğum bir 
tepecikten seyrediyordum. Karııda 
hafif bir sis tabakası camileri, apartı
manları efsaneleştiriyor ve ben elle -
rim ct:plerimde, koltuğumda bir kitap 
olduğu halde tıbkı liseli bir genç gibi, 
tepeye tırmanan dik bir yokuştan taş
tan taşa sıçrayarak ilerliyordum. 

Az sonra yorulup tepenin denize en 
hak.im bir yerindeki ufak bir dut ağa
cının gölgesine sırt üstü uzandım. 

Şimdi üstümdeki mavi kubbede hızla 
uçuşan beyaz bulut parçalarını, yirmi 
otuz metre ilerimdeki bir hendekte si· 
per almış çocukların başlarını ve ça
lılar üzerine konmuı ökseleriyle kuı 
kc:fcslerini görüyordum. 

:ı:fahar ... Mavi kubbe ... Ve bu hayat 
dolu tabiat beni bir •nda mazime gö -
türdll. 
Eğer isteseydim, senelerce hayalim

de ya§attığım bu şehrin ,bir vakitler 
gençliğin heyecanları içerisinde bir 
hiç yüzünden bıraktığım sevgilimin 
ve şimdi hatıralariyle baş bap kal -
maktan bile zevk aldığım kaybedilmi§ 
saadetimin ömrümce benim olabile -
ceklerini düşünüyordum. Ve eğer sen 
de bir çok zavallı insan oğulları gibi 
dünyada var olabilen saadetin hakiki 
manasını anlamakta müşkülat göster
memiş ve böyle yaşadığım müddette 
maceradan maceraya koşarak dağların 
içinde Kaf dağını ve kuşların içinde 
Anka kuşunu aramamı§ olsaydım bu
gün böyle ıstırap çeken bir adanı ol • 
mıyacaktım. 

Fakat; iyi bilmiyorum ama ... Galiba 
ben gençliğimdenbcri bu ıstırabı ara
mıştım! 

Tekrar mazimi yaşıyabilmek tekrar 
h.atıralarım ile baı başa katmak arzu -
sıyle yerimden fırlayıp kalktıktan 
sonra önümde uzanan yolların birin· 
den saatlerce yürüdüm. 

Oh yarabbi bugün kendimi ne kadar 
hafif hissediyorum. Senelerin verdiği 
yorgunluğa rağmen bugün hali oraya 
kadar ... Çocukluğumun ve gençliği -
min izlerini taşıyan Çamlıca tepele -
rine kadar kolaycacık yiirüyebilcceği
mi zannediyordum. 

Bir müddet sonra etrafımda iste -
diklerimi bulmağa başlamıştım. İşte 
sa ~ımdaki beyaz yağlı boyalı köşkün 
yı kık dıvarlan üzerinde sevgilisini 
hckliyen mavi bülüzlü bir genç kız o
t~ruyo~, tepelerin arasına gömülmüş 
hır camı ve iki üç evi tekrar görUyo -
rum ve işte bir vakitler mehtaplı ge
celerde çiftlerin içinde kayboldukları 
kor~dan geçerken bir gölge gibi beni 
takıp eden gençliğimin ayak seslerini 
rluyuyorum. 

Fakat bütün bunlar ne kadar de -
ğişmiş •• ? Ya o evler... Onlara ne ol -
muş ... ? 

Gözlerim; bana asıl mazimi tekrar 
Y~şatacak olan harap köşkü arıyor. Ve 
nıhayet onu da görüyordum. Ben ge
ne bu yollardan ve gene bu köşke doğ
r~ sevgililerimle kaç kereler geçmiş -
tım .. ? 
Köşkün yere yıkılmış tahta par

mıklıklannın yanına gelince bir kö -
pe ğin havladığını duydum. Bu Bon -
cuk'un sesi miydi? Karşıma çıkan 
tüyleri dökülmüş, sevimsiz ve beni 
yabancılıyan ihtiyar bir ev köpeği gö
rünce buranın kırk yıllık ihtiyar bek
çisine bağırdım: 

- Fatma abla .. 1 Fatma abla .. ! 
Rüzgarla açılıp dıvarlara çarparak

tan tekrar kapanan sokak kapısının 
kanatlarını ayağımın uciylc iterek i-

Yazan: Umran NAZiF 

çeri girdim. Sofalardan ve kapıları ip
le bağlanmış odaların önünden birer, 
birer geçtim. Yukarı kattan pançurla
rın ve açık kalmış cam kanatlarının 

çıkardıkları gürültüler geliyordu. 
Nihayet sokak kapısına bitişik izbe, 

bir odanın kapısında bir an durdum. 
Ve sonra yavaşça kapıyı aralayıp içe
ri girdim. V c şimdi karşımda beyaz 
bir posteki Uzerinde güneşlenen Fat
ma abla vardı. Gözlerinde bermutat 
gümüş çerçeveli gözlükleri ve duda -
ğında ince bir sigara görünüyordu. 

Eve la; biribirimize uzun uzun bak
tık. Sonra ben: 

- Yahu .. Tanımadın mı beni? diye 
haykırdım. 

- ...... 
- Benim ... Benim yahu .• ! Hala mı 

tanımadın 

Yerinden fırlayıp yanıma gelerek 
ellerimi avuçları arasına alırken ce -
vap verdi: 

- Sen misin? Kaç yıl sonra gene 
sen ... Fakat bu ne ihtiyarlık .. ? Akba -
bal ara dönmüşsün sen be oğul? 

Bana ayakları demir tellerle biribi
rine raptolunmuş bir hasır iskemle 
gösterdi, oturdum. . 

O da beyaz postekisini aandalyemın 
ayak uclarına kadar çekip üzerinde 
bağdaJ kurdu. Ve teneke sigara kutu
sunu uza taraktan: 

- E ... dedi. Ne var ne yok bakalım? 
Sen şimdi nerelerdesin? 

- Nerelerde olacağım Fatma abla ... 
Anadoluda'yım. 

- Yeni mi geldin? 
- Uç gün oluyor. 
Bir an durdu. Gözlerini, kıştan ka

lıp paslanmıı olan bir sobanın parlak 
kalmış madeni düğmesine dikerek mı
rıldandı: 

- Bekar mısın? Hala mı bekar? 
- Evet .. ! dedim. Sen biliyorsun iş-

te bizim vakaları ... 
Ve sırf bir tesadüf eseri kızlığını, 

gençliğini ve nihayet ihti.yar. kızlık 
senelerini bu köşkte geçırmış olan 
muhatabımın gözlerinin içine baka -
raktan ilave ettim: 

_ Artık bizden o işler geçti Fatma 
abla ... Biz şimdiden so~ra... .. 

0 her zamanki kendıne mahs.~s .. g~~ 
lüşiyle tebessüm ederekten sozumu 

kesti ve : 1 . . b" 
_Kafi.. dedi. Ne diyece.~ e;ını ı-

1• Fakat bütün bu soylıyecek-
ıyorum. . 

terin yalan ve boş şeyler ... Ben. ~e?1? 
'b' kla 1 gördüm Scvgılısını, 

gı ı ço rın : . . d 
hakkında yazdığı şiirlerı gız~ıc~ .0 a-
sına koyduğu halde okumadı~ı ıçın a
lakasızlık ve lakayditikle •;haı~ e
derek bırakıp kaçanları mı ... Nışan-
lısını bir gUn gezmeye çık•ıkları sıra
da on dört yaşındaki b;r çocu ğ'.ın saç-

. · · de aşk fırtı-Jarını okıadı dıye mazısın 
· ld - vehmede -nalan geçirmış o ugunu . 

rek bırakıp gidenleri mi görmedık .. ? 
Neleri görmedik oğul. . 

Bütün bugünleri istiycn gene sız
ler değil misiniz ... ? 
Hayatın ve tecrübele~i~ ~~nuştur • 

duğu bu ihtiyar kız clını ıkı tarafa 
sallı yarak iUve etti: 

_ Bırakalım bunları 1 Şimdc ben de 
sana hayatımda ilk defa ıstırabla~~m
dan bahsedeceğim. Bugüne kadar om
rilmde bir gUn şikayet etmiş in~.an 
değilim. Fakat sana şunu hemen soy
liycyim ki artık bu hayatta~ ben. de 
memnun değilim. Neden mı dedın? 
Geçim filan değil canım .. Evet şimd~ 
geçimler de bir haylı güçleşti. Eskı 
zenginler kalmadı. Lakin bütün bun
lar bir §ey değil .. ! Ne de olsa iyi kötü 
oluyoruz işte ... 

Fakat şimdi nerede o eski günler .. ? 

_____ ..._ __ 
... -- "-·· ..... . . 

Ankara Borsası 
1Temmuz1939 Fiyatları 

ÇEKLER 
Açıho F. Kapanıı F. 

Londra 
Nevyork 
Pariı 
Milino 
Cenevre 
Amsterdam 
Beri in 
Bruksel 
Atina 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Var$ova 
Budapeşte 
Bükre!j 
Belgrad 
Yokahama 
Stokholm 
Moskova 

5.9275 
126.62 

3.355 
6.6575 

28.525 
67.215 
50.815 
21.525 
l.0825 
lı56 
4.33 

14.03 
23.8625 
24.8325 
0.905 
2.8925 

34.605 
30.525 
23.8925 

5.9275 
126.62 

3.355 
6.6575 

28.525 
67.215 
S0.815 
21.525 
1.0825 
1.56 
4.33 

14.03 
23.8625 
24.8325 

0.905 
2.8925 

34.605 
30.525 
23.8925 

ESHAM VE TAHViLAT 

Sıvas - Erzurum 
Hattı İs. il. lS>.86 19.80 

Sıvas - Erzurum 
Hattı İs. III. 19.80 19.80 

Sıvas - Erzurum 
Hattı İs. V. 19.84 19.84 

Amerika'nın 

bilarafhğı 
Vaşington, 1 a.a. - Dün akşam mcb 

usan meclisi tarafından kabul edilmiş 
olan Bloom bitaraflık projesinin kati 
şekli şudur: 

Rcisicümhur veya kongre ecnebi 
milletler arasında harp hali mevcut ol 
duğuna hükmettikleri zaman bir be • 
yanname neşrcdilecektir. 

Bu beyannamenin neşrini müteakip 
harp edevatı hariç olmak üzere muha
riplere silah ve cephane satılması, ta -
sarruf senetleri bir ecnebi namına dev 
redilmedcn evci her türlü eşya gönde
rilmesi, 90 günü tecavüz etmiyen kısa 
vadeli adi ticari krediler müstesna ol
mak üzere muhariplere kredi açılması 
ve muharipler namına iane toplanma
sı menedilmiştir. 

Ne güzel demlcrmiş onlar ne güzel..? 
Bu tepelerde bir vakitler ıizler gibi 
buluşup gezen çiftler nerede-? O 
mehtaplı yaz gecelerinde korudaki ta
zeleri, sevişen sevgilileri ıeyre doyum 
'mu olurdu hiç .. ? Hele o cuma olmaz 
mı? Rengarenk elbiseler giyinmit 
kızlarla güzel ni anhları koruya hat-

TAYYARE SAA TLERI 
Saat Dakika 

tzmirden - Ankaraya 9 10 
Adanadan - Ankaraya 9 30 
lstınbuldan - Ankaraya 9 30 
Ankaradan - lzmire 15 05 
Ankarauan - Adanaya 14 45 
Ankaradan - İstanbula 16 00 

NÖBETÇi ECZANELER 
1-7-939 gününden 31-7-939 akşamına kadar 

eczaneler gece nöbet cetveli 

ı - Merkez ve Çankaya 
Eczaneleri 1 7 13 19 25 31 

2 - Ankara ve Yeniıehir 
Eczaneleri 2 8 14 20 26 

3 - Sebat ve Ege 
Eczaneleri 3 9 15 21 27 

4- lstanbul ve Cebeci 
Eczaneleri 4 10 16 22 28 

5-Yeni ve Halk 
Eczaneleri 5 11 17 23 29 

6 - Sakarya Eczanesi 6 12 18 24 30 

Pazar geceleri nöbet alan eczaneler pazar 
ıünü de nöbetçi olarak açık bulunmak mec
buriyetindedirler. Diaer eczanelerin pazar 
günleri ihtiyari olarak tatil yapmalaı ka -
bul edilmiş ve kendilerine teblig edilmiş -
tir. 

ACELE iMDAT 
Bir yaralanma, bir kaza, fevkalade bir has· 

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

LOZUMLU TELEFON NUMARALARI 
Yangın ihbarı: (1521) . - Telefon müraca· 

at: Şehir: (1023 - 1024). - Şehirler ara· 
sı: (2341 · 2342). - Elektrik ve Hava. 
gazı arıza memurluğu: (1846). - Mesa
jeri Şehir Anbarı: (3705), 

TAKSİ TELEFON NUMARALARI: 
Zincirlicami civarı: (2645-1050-1196) 
Samanpazarı civan : (2806 - 3259). 
Yeni&ehir, Havuzbası Bizim Taksi : 
(3848). 
Çankırı Caddesi Ulus Takıiıi: (1291 ). 
fstanbul Taksisi: (3997). 
Devlet Demiryolları Gar lstihbarat ve 
Müracaat Memurluğu: (1788). 
Iıık Ta~ı.i lnönü Caddesi (3394). 

Otobüslerin ilk ve son seferleri 
Ulus M. dan K. dere'yc 
K. dere'den Ulus M. na 
Ulus M. dan Çankaya'ya 
Çankaya'dan Ulus M. na 
Uluı M. dan Dikmen'e 
Dikmenden Ulus M. na 
Ulus M. dan Kcçiören'e 
Keçiören'den Ulus M. na 
Ulus M. dan Etlik'e 
Etlik'tcn Ulus M. na 

6.45 23.00 
7.15 23.20 
7.25 23.00 
7.10 23.20 
6.30 20.00 
7.00 20.30 
6.00 21.00 
6.30 21.30 
6.30 21.00 
7.00 21.30 

Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeciden Ulus M. na 7.00 23.00 
Cebeciden A. Fabrikalara 7.00 -.
Aı. fabrikalardan Cebeciye -.- 17.00 
Ycni&ehirden Ulus M. na ' 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yeni&ehirc 7.10 23.00 
S. pazarından Akköprüye 6.15 7.00 
Akköprüden S. pazarına 7.30 9.45 
Bahçeli evlerden Ulus M. na 7.45 -.
Ulua M. dan Bahçeli evlere -.- 20.00 

ta bizim .•. evet, evet bizim 'u bahçe • 
deki ağaçların altlarına kadar gelirler 
sırt üstü uzanıp yatarlardı. Bir deli • 
kanlının, kucağına yatınıı bir genç 
kızın başını okşayı§ını, onların bi.ri -
birlerine bakışlarını uzaktan, göyle ' 
bir kafesin arkasından seyretmenin 

§ Ulus meydaniyle latasyon arasında her 
beı d!.ltikade bir sefer olup tren ı:a -
manian seferler daha sıktır. 

1 Ulus meydaniyle Yeni,ehir, Bakanlık· 
lar, Cebeci, Samanpazarı arasında saat 
8 den 20 ye kadar vaııatf her be:t dakl · 
kada: ııaat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; saat 7 den 8 eve 21 den 23 e 
kadar her on beş, yirmi ve otuz dakika. 
da bir muntazam seferler vardır. 

ne büyük bir zevki vardı? 
Fakat şimdi zaman fenalaştı. Sevi

şenler artık tabiattcn zevk almıyorlar. 
Sinemalarda evlerde sevişiyorlar. İ§ -
tc bunlar benim hiç hoşuma gitmiyor 1 
Ben şimdi hep onları bekliyorum. Fa
kat; onlar yerini yadırgayıp hicret et
tiği memleketten bir daha eski yuva
larına dönmiyen leylekler gibi bura -
!ara hiç uğramıyorlar ... 

••• 
Akşam üzeri dışarı çıktığımız za -

man bahçenin bir kenarında ahıra 
genç bir adam inekleri sokuyordu. Ve 
gökyüzü kızıllaşmıştı. 

Fatma abla beni tramvay caddesine 
giden ince ve kırmızı topraklı bir yo
lun yarısına kadar götürdü. Ve oraya 
gelince yerden bir avuç kekik kopa
rıp derin derin kokladıktan ıonra: 

- Haydi sana oğurlar olsun 1 dedi. 
Nasırlı ellerini avuçlarım arasına 

aldığım zaman dudaklarımın titredi -
ğini görüp: 

- Nedir? dedi. Bir şey mi soricak
sın? 

Gülerek cevap verdim: 
- Şey fatma abla ... Bak her şey de-

ğişmiş ... Evler ... Kötkler ... İnsanlar .. . 
Ve hayat ..• Ya buradaki kestanelere .. . 
buradaki bir çift kestane ağacına ne 
oldu Fatma abla .. ? 

O; bütün bü tahavvülleri aşkın ve 
aşıkların tereddisitc izaha çalışan ih -
tiyar dostum ağlar gibi bir sesle cc -
vap verdi: 

- Eevet her şey değişti .. Her şey ... 
Hele o kestaneleri hiç sorma oğul. Bir 
vakıtlar o kestanelerin altlarında ne • 
]er olurdu neler değil mi? Onların 
altlarında keç genç biribirlerinc söz 
vermişler ... Aşklarına yemin etmişler 
ve hayat planlarını çizmişlerdir. Hal
buki şimdi buralara uğrıyan bile yok ... 
Kestanelerin yüzüne bakan kim ... Ben 
de kızdım buna. Geçen kı~ bizim uıak
la beraber gelip bir balta ite devirdik 
onları 1 

Ondan ayrıldığım zaman, bir dos -
tun mezarından dönerken insanın o -
muzlarına çöken ağırlığı omuzlarım -
da duyuyor ve kalbe çöken hüznü i -
çimde hissediyordum. 

Yolu dönerken; son bir defa başımı 
çevirip Fatma ablaya baktığım zaman 
onu henüz ycşermeğc başlamıt keı • 
tane kütüklerinden biri üzerinde o • 
turmuı. elindeki ince bir değnekle a -
yak ucundaki çalıları sinirli ıinirll 
kam!lılar gördüm. 

§ Ak~amlan Ulus Meydanından saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus mey. 
danına dönüşleri sinemaların dağıhli ıa
atine tabidirler. 

Posta saatleri 
Teahhütlü saat (18) e kadardır . 
Poıtı aaat (19) a kadar İstanbul cihetine 
mektup kabul eder. 

Tren saatleri 
HAYYDARPAŞA'YA 

Her gün sabahları 
Her ıün akşamları 

,, " 
"' ,, ,. 

Saat 

8.20 
17.00 
19.25 
20.20 

TOROS GÜNLERİ 
(Pazartesi, Perıembe, Cumartesi) 

SAMSUN HATTINA 
Her ıün 

(Kayseri Sivas, Amasya) 
(bu hat üzerindedir) 

DİYARBAKIR HATTINA 

925 

Her rün 9.25 
ZONGULDAK HATTINA 

Her gün 17.20 
ESKİŞEHİR'E KADAR 

Her gün 11.15 

Enstitüler 

Kapalı zarfla eksiltme 

ilônı 

Yüksele Ziraat Enstitüsü Rektör-
lüğünden : 

1 - Kurumumuzun önümüzdeki kış 
mevsiminde kalorifer tesisatı olan bi
naların kalorifer kalorifer tesisatı ol
mıyan binaların kok kömürü sobasiyle 
195 gün müddetle ısıtılması kapalı 

zarf usuliylc eksiltmeye konulmuş -
tur. 

2 - Muhammen bedeli (23340) lira 
muvakkat teminat % 7,5 dur. 

3 - İhale 8 7. 939 tarihine tesadüf 
eden cumartesi günü sat 11 de rektör
lük binasında müteşekkil komisyon 
tarafından yapılacaktır. 

4 - Daha fazla izahat ve parasız 

şartname almak isteyenlerin enstitü 
daire müdürlüğüne müracaatları. 

(2490) 12476 

Hatay 
davasının 
sonu 

(Başı 1 rncr sayfada) 
birinin göğaünde dinlendirecekler -
dir. 

" " ,, 
Yirmi yıl içinde, yirmi aaniye ol

sun ne Hatay ana vatanı, ne de ana 
vatan Hatay'ı unutabildi. 

Biribirinin içinde, birer kıvılcım 
gibi yandılar. 

Bir yandan Hatay, diğer yandan 
ana vatan, biribiriyle bulu§mak için 
ellerine ne geçirdilerıe kullandılar. 
Vuru§tular, uğraştılar, çalııtılar. 

Biraz sonra, biribirinin boynuna 
sarılmış olacaklardır. Dakikalar ıe
çiyor ve bu an gittikçe yakla§ıyor. 

" " ,, 
Saat (17 ,30) 
Saracoğlu nutkunu bitirdi. Alkıı 

selleri içinde kürsüden ayrılıyor. 
Reis, hatayla saylavı kürsüye ça

ğırdı. 
Şimdi Hatay'ı dinliyoruz. 0, ay -

rılık yüzünden yirmi yıldır çekilen 
acıl4'rı ve bu anların gönüllere 
serptiği ferahlığı hazin bir eda ile 
anlattı ve anlattı .•• 

Hotay'm esirlik yıllan ıözleri
min önünde canlanıyor. 

Onun ilahi camilerinin titrek 
kandilleri altında diz çökmü~, boy
nu bükük ihtiyarları görür gibiyim. 
Elleri göklere uzanmış gözlerinden 
akan yaılarla kurtulut gününü bek
liyorlar. 

Kadınlar, genç kızlar, erkekler, 
delikanlılar.. Gözleri ana vatanın 

ufuklarına dikili haber bekliyorlar. 
Kurtuluş haberini bekliyorlar .. 

Bu göz yaşlan ve bu bekleyiş yir
mi yıl sürdü! •• 

Artık Hatay geliyor. Ve gelmeıi
ne yıl, ay, gün, saat değil .• Dakika -
lar var. Fakat dakikalar, ıimdi yıl
lardan da uzun!. 

Hatay geliyor •• Fakat tek batma 
değil, elinde hediyesiyle geliyor. 

Bunu sayın saylav Muhittin Ba -
ha güzel hitabesiyle müjdeliyor. 

Hatay geliyor ve türk - fransız it
tif akiyle beraber geliyor! 
· Hakkın sembolü olan Hatay, in
sanlık haklarının garantisini de be
raber getirdi. 

Türk - fransız ittifakı, türkler ve 
fransızlar için deiil, insanlığın da 
ıükunu rahatı ve hakları için bir 
garantidir, 

Hatay'ın ilhakı, bugün geçmiıte
ki bir ananeyi yıktı. Aktif politika 
çağı başladı. Türk, çıktığı yere ge
ne girebilirmiş! işin aınl büyük ö
nemi budur. ,, 

" ,, 
Saat ( 18) i yirmi dakika geçiyor. 
Reis Şemsettin seslendi. 
"Tayini esamiyle Hatay'ın ilhakı 

layihasını reylerinize arzediyo-
rum.,, 

Meclis hademeleri dolaııyor. Ve 
reyleri topluyorlar. 

Saat ( 19) a çeyrek var. Bir alkıı· 
tır koptu •. Ve sürüyor. 

Hatay ana vatana kavuştu!. 
Türk milleti! davaların kutlu ol -

sun .• 
Fakat ah!. Ne olurdu? Bu anı 

Atatürk'le beraber yaşasaydık!. 
lnönü sağolıun. 

Mahmut Esat BOZKURT 
30 - Haziran - 1939 Ankara 

Lö Tan diyor ki: 

Halifaks'ın 
nutku 

ihta rdır! 
Paris, 1 a.a. - Bütün akşam gezcte-

.................................................... 
Yardmı en büyük vicdan 

zevkidir 
Çocuklar: 
Okuduğunuz Mektep Kitspla-

ı 
rını Çocuk Esirgeme Kurumuna I 
verirseniz kitap alamıyscak kar
deşlerinize yardım etmiş küçük-

.::.~:~ .. ~.~ .. ~~.~~: .. ~~~.~~~ .. ~.].~.~~~ ~~~~ .. i 
Dünkü çocuk ilôvemizde 
bilmeceden kartpostal 

kazananlar 
Zonguldak Azim eczar.csi sahibi 

Nüzhet oğlu Memduh İğmen, Amas
ya orta okulundan 331 Semiha Alatan, 
Zile ticaret bankası muhasibi oğlu 
Mehmet Hazer kızı Edibe Hazer, A
mttsya orta okulundan 39 İlhan Gün -
düz, Elazığ müteahhit Bayram oğlu 
Hızır Yalçın, Yenişehir mimar Kemal 
okulu 108 Güner Sayşoy, Niğde orta 
okulu anbar memuru kızı Lebibe An -
kara hacı Bayram caddesi kıskaç so -
kak 2 No. İpek Dağ, Uşak Posta ku
tusu 7 No. Mahmut Kalafat, Gerede 
manifaturacı Yakup Avar mahdumu 
Salih Avar, Ankara İsmet İnönü ilk 
okulu 771 Sevim Sanır, Ilgın ilk oku
lundan sınıf 5 de 321 Sabiha Baran, 
Niğde orta okulundan 388 Nihat Sel
çuk, Ankara üçüncü orta okul 39 Şü
kiıfe Atamer, Yozgat hazine vekili ya
nında Velit Çalat, Diyarbakır Hasan 
paşa hanında 25 No. İzzet oğlu Celal 
Dursun, Zonguldak Mehmet Çelikel 
lisesi 981 Abdullah Yalçın, Beypazarı 
halkevi sekreteri Nuri Erdoğan kızı 

Şiikriye Süer, Eskipazar nahiyesi ilk 
okulu 253 Edip Ünal, Safranbolu türk 
ticaret bankası muhasebecisi oğlu Na
dir Aksoy, Elazığ tüccar Marmutlu 
Emin kızı Suat Mutlu, Ankara Ata -
türk erkek ilk okulu 630 İffet Emre, 
Ankara Samanpazarı basamaklı sokak 
85 No. Latife Topay, Yozgat aşağı Nu
hutlu mahallesi 5 No. evde Yüzbaşı 
Murat kızı İsmet Güven, Diyarbakır 
Pirinci sokak 13 No. evde Ulvi Köker, 
Gerede halkevi odacısı İsmail Esgin, 
Ankara Dumlupınar okulundan 54 
Turhan Toper, Samsun Ulugazi mek
tebi dar sokak 10 Hüdai Çaltepc, Es
kişehir Ülkü okulundan 50 Perihan 
Tarım, Konya Necati bey ilk okulun
dan 165 Üstün Engür, Ankara Albay -
rak okulu 176 Armağan Ener, Anka
ra Cebeci Demirli bahçe Uz Görenler 
sokak 2 No. Rukyan Zorlu, Ankara İl
tekin okulundan 76 İhsan Aymeriç, 
Niğde topçu alay komutanı oğlu İlhan 
Bora, Ankara erkek lisesi 36 No. Ak
demir Çındırcı oğlu, Ankara Gölbaşı 
telsiz memuru Abdi Taştandoğan, 

Niğde şehitler mahallesi 8 No. Oral 
Hazerli, Ankara Etlik okulundan 46 
Ayhan Tavşanlı, Turhal şeker fabri -
kasında elektrikçi Hüseyin Kaynar, 
Ankara koca tepe ilk okulu 149 Behice 
Uzunboya, Zile kebapçı Emrullah Ak
pınar, Ankara Sümer mahallesi 44 
Serbülent Okay, Zonguldak sey -
yar tahakkuk memuru Niyazi oğlu 

Cevdet Gönenç, Ceyhan cümhuriyet 
okulunda 111 Kemal Baysal, Niğde 

belediye caddesi şoförler kahvesinde 
Hilmi Glsoy, Niğde yeni çarşıda 
aşçı Mehmet oğlu Avni Karga, Malat
ya iki kapılı handa Mevlfıt Bingöl, 
Ankara Atila caddesi İkin sokak 7 No. 
Hikmet Ergen, Niğde eczacı kalfası 
Ahmet Yener, Eğirdir zafer okulu 
Mehmet Ölçen, Samsun şark elbise e
vi 19 - B. C. Mustafa Kuter, Konya 
sebze pazarında No. 15 Ali Naltekin, 
Sivas Ülkü okulu 222 Müzeyyen Tir
kcş, Amasya ekin pazarında komis -
yoncu Hasan vasıtasiyle Galip De -
mirtaş, İstanbul Aksaray Laleli Kos
ko caddesi 18 No. Nusret Eryalçın, 
Diyarbakır Cendere caddesi 36 No. 
Hanna Özdemir, Niğde belediye par
kında garson Arslan Tırpancı, Diyar
bakır istiklal okulu 36 Berki Günay. 
Çanakkale Yenice ilk okulundan 151 
Talat Temur, Manisa Horoz köyü is
tasyonunda orta mektepten 63 Kerim 
Kaynar, Yozgat hukuk hakimi oğlu e
liyle şeref Halil Kömürcüoğlu, Diyar
bakır Urfa caddesi 28 No. Kamil oğlu 
Lütfi Şener, Diyarbakır berber Kaif 
yanında Ali Narin, Konya sanatlar o
kulundan 30 Yusuf Ziya Şahin. 

leri de Lord Halifaks'ın nutku ile mıyacağı anlaşılmıştır. Ne için? Çün-
meşgul olmaktadır. kü aylardan beri İngiltere şu veya bu 

Lö Tan gazetesi diyor ki: ahvalde nasıl hareket edeceğine dair 
Bu nutuk, Almanya'ya mühim bir bir takım taahhütlere girişmiştir. Ve 

ihtar ve aynı zamanda Almanya'nın in İngiltere taahhütlerini tutacaktır. Çün 
giliz siyaseti aleyhindeki hücumlarına kil İngiltere bu taahhütlere vasıtaları 
şiddetli bir mukabele teşkil etmekte - arttığı nisbettc girişmiştir. B. Hitler
dir. İngiliz hariciye nazırı, totaliter in bunu nihayet bilmesi lazımdır. 
devletlerden yapılan iftiraların yalan Gayda'nın bir makalesi 
oldukları nisbette büyük Britanya mil Roma, ı a.a. - Halifaks'ın nutku 
leti arasındaki bağları daha ziyade sık hakkında tefsirlerde bulunan Gayda, 
la~tırdığı hususuna nazarı dikkati cel- ezcümle şöyle demektedir: 
betmiştir. - Müzakerelere başlamak imkansız 

Filhakika bu surctledir ki, enternas lığı hali hazırda tamamiyle ve doğru
yonal hava zehirletilmiş ve hakiki bir dan doğruya ihata siyasetinin tatbi
harp zihniyeti yaratılmıştır. Binaena-1 kinden ileri gelmektedir. 
leyh lord Halifaks bu iftira dalgası - İşbirliğinin tamamiyle aksi olan bu 
nın tamamiyle makus bir netice ver - siyaset, maskesi altında saklandığı 

diğini ve kendini tehlikede gören mil- sulhun tamamiyle aleyhindedir. Mil
letlerin müdafaa azimlerini arttırdı - nihten beri İngiliz - Fransız siyaseti 
ğını bihakkın söylemiştir. her türlü işbirliği imkiinlarını orta-

Pari& Suar gazetesi de §Öyle diyor: dan kaldırmıştır. 
Bu nutuktan sonra lngilterc'nin her İhata siyaseti daha ziyade bir itilaf. 

kesi istediğini yapmakta serbest bırak girıizlik ve harp siyasetidir.,, 
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Kiralık : 
Kiralık - 3 oda 1 hol ve saire. Ye

nişehir Meşrutiyet Cad. Mimar Ke 
mal mektebi arkası Türe. S. No. 6 Ça
tı katında ev sahibine müracaat. Eh 

Küçük ilôn şartları 
Dort satırlık küçük ilinlardan: 

Bir defa için 30 Kuruı 
İki defa için 50 Kuruı 
Oçdefai~n ro Kurua 

vendir. 2321 

Kiralık daire ve dükkanlar - Ko • 
yunpazarında Ağazade çarşısında kon 
forlu daireler ve yeni dükkanlar kira-
lıktır. Mahalline müracaat. 2322 

Kiralık daire - Yenişehir büyük 
tren köprüsü yanında İskitler cadde -
sinde asfalta 30 metre 3 No.lu Ka -
mar Ap. 4 oda konforlu daire. Tel: 
2413 2326 

Kiralık - Yenişehir Düzenli sokak 
No. 15 Güvenç apartmanında 40, 50, 
55 liralık ferah ve manzaralı daireler. 
Telefon: 3063. 2339 

Kiralık - 4 oda su tanzifat dahil 
95 lira Öncebcci Bagaturlar sokak 
mektep arkası kasap ve bakkal karşı-
sında No: 32. 2340 

Kiralık - Dr. muayenehanesine ve
ya aile için elverişli kalöriferli 52 li
raya devren kiralıktır. Ankara posta 
Cad. Hanef Ap. No: 3 Tl: 3714 2341 

Kiralık oda - Kutlu pasta salonu 
üstünde birinci kat No: 6 apartman 
ııcak su banyo ve mobilyalı bir oda 
kiralıktır. 2345 

Aile nezdinde kiralık döşeli oda -
Tam konfor. Atatürk bulvarı Toygar 
Ap. No: 5 Yenişehir. 2355 

Kiralık - Bahçeli evler No. 76 8 o
dalı genit bahçeli, garajlı müstakil ev 
kiralıktır. Yanındaki 77. No. müraca-
at. 2360 

Kiralık oda - Mobilyalı banyolu 
ve kalöriferli bir oda kiralıktır. Yeni
tehir Adakale sokak No: 2 A Kemal 
Gürol Ap. 2370 

Kiralık daire - 4 oda, 1 hol miişte 
milatı resmi ve hususi daireye elveriş 
lidir. Bankalar caddesi Tel: 1317 

2378 

Kiralık Kaloriferli daire - Muşam 

balı ve tam konforlu bakanlıklar karşı
sı Çankaya caddesi üzerinde Ersin A-
partmanı 2395 

Kiralık daire - Şurayı devlet yanın 
da Alp ay sokak No. 8 apartmanın alt 
katı 3 oda tam konfor ehven bedelle 
Tel: 2012 2396 

Ucuz kiralık daire - Maltepede bir 
oda, bir hol, hamam ve mutbak müsta
kil bir daire kiralıktır. Maltepe bak -
kalı Ramiz'e müracaat. 2397 

Kiralık daire - Yenişehir Özenli 
sokak 4 No. Apartman birinci kat dai
re No. 2 üç oda, hizmetçi odası, hol ve 
saire tam konfor. Kapıcıya müracaat 

2398 
Kiralık - Atatürk bulvarı Ökmen 

'Ap. 2. ci katta konforlu odalar 3 aylık 
veya taQllllllı devren senelik kiralık -
tır. Tel: 3792 2401 

Kiralık - Bir Fransız ailesi nez -
dinde möbleli bir ve çok güzel bir oda 
kiralıktır. Posta kutusu 466 ya mek • 

Don defa için 80 Kuruı 
Devamlı küçük ilinlardan her de
fası ic;in 10 kuruı alınır. Meseli 10 
defa nearedilecek bir ilin için, 140 
kurua alınacaktır. Bir kolaylık ol· 
mak uzere her ıatır, kelime arala· 
rındaki boşluklar müstesna. 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir küçük iliıı 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher ıeferine aynca on kurua alı· 
nır. 

Kuçük flinlarm 120 harfi ıeçme· 
me11 lizımdır. Bu miktarı ıeçen i
lanlar ayrıca pul tarifesine tibidir. 

daireler. Kapıcıya veya apartman al
tındaki İzmir Bakkaliyesine müraca-
at. Ti: 1235 2442 

Kiralık - Mobilyalı veya 111obilya
sız banyolu oda. Taşhan önünde apart 
man dairesinde. Belediye karşısı Me
murin Kooperatifi yanında berber E-
min Denkere müracaat. 2444 

Kiralık oda - Otobüs durağı kon
for. Kızılay yanı Özen mahallesinden 
veya sıhhiye otobüs durağında tütün-
cü Mehmet'ten sorulması. 2446 

Kiralık - Vekaletler karşısında te
pede Kızılırmak sokak No. 4 geni§ 
4 odalı tam konforlu fevkalade neza
retli mükemmel apartman. Tel: 6046 

2449 

Sat.ilk : 
Satılık ucuz arsa - Bahçeli evler 

kooperatif bitişiğinde İmar dahili ge
niş cepheli 1000 metre parselli Tel 
2406 bayram caddesi No. 1 2337 

Satılık Sepetli Motosiklet - Alman 
Trimuphu kongres 4 Zamanlı 9 bey
gir sepetli 12.000 kilometrede. 

Abdullah oteli katibine müracaat. 
Tel: 2200. 2362 

Acele satılık arsa -- Yenişehirde ö
zenli sokak blok başı 11 cephe 16 de
rinlik bina çift daire inşaat arsa du
varlı 452 metre Tel. 2406 bayram C. 
No. 1 2363 

Acele satılık apartman - Atatürk 
bulvarı 1 daireli 480 lira iratlı kon -
forlu bahçeli arsa ve inşaat bedeline 
yolculuk do1ayısiy1e Tel: 2406 2364 

Satılık arsalar - Yapılacak anıt ka
bir civarında istasyon arkasında imar 
dahili inıaata hazır metresi 2 liradan 
Tel. 2406 bayram caddesi. No. 1 

2365 

Satılık arsa - Kınacı han arkası 
Ali Nazmi apartmanı bitişiği 270 met
re mağaza ve binaya müsait inşaata 

hazır Tel: 2406 bayram caddesi No. 1 
2366 

Satılık arsa - Atatürk bulvarı ba
kanlıklar karşısında parka nazır 18 
bina cephe ve 16 derinlik yüksek irat
lı binaya müsait acele Tel: 2406 

2367 
tupla müracaat edilmesi. 2403 

Kiralık - Aile nezdinde konforlu 
bir oda kiralıktır. Yenişehir Şurayı 
devlet arkası Yiyiş sokak Yozgat Ap. 

Acele satılık arsa - Cebecide Atil
la caddeıinde 20 metre cepheli 452 
metre arsa münferit inşaat Tel: 2406 

Kat. 3 2404 
Bayram caddesi No. 1 2382 

Acele satılık ev - Keçiörende as -
falt üzerinde 1 odalı 12 dönüm bağlı 
tam konforlu ev ucuz fiyatla verilecek 
Tel: 1538 2386 

ULU~ 2 - 7. 1939 

Satılık arsa - Çankaya'da asfalt ü
zerinde 1800 metre arsa içindeki An -
kara taşı ile ve uygun fiyatla satılacak Vilôyetler 

5 - Eksiltmeye iştirak için muvak
kat teminat akçesi (1196) lira (78) ku 
ruştur. 

A - 2490 sayıl kanunun 16 ve 17 in 
ci maddelerine uygun 337 lira 50 ku -
ruşluk muvakkat teminat, 

tır.Tel:3173 2431 

Satılık Radyo - Sekiz lambalı az 
kullanılmış bir alman radyosu ucuz fi
yatla acele satılıktır. Yenişehir Vali 
konağı karşısı No. 11 re müracaat. 

Mühendis, fen 
memuru ve veteriner 

6 - isteklilerin dış teklif zarfını 
koyacakları evrak: 
İhaleden sekiz gün evci nafıa daire 

sinden alınmış müteahhitlik vesikası 

ticaret odası vesikası. 12589 

B - Kanunun tayin ettiği vesika -
lar, 

C - Kanunun 4 üncü maddesi mu • 
cibince eksiltmeye girmiye bir manii 
bulunmadığına dair imzalı bir mek • 
tup, 

Satılık arsa - 1200 metre maktuan 
2400 lira. Küçük evler yapı koopera
tifinin ortasına düşer. Telefon 3580 

2439 

lş arıyor - Kibar aile nezdinde bir 
Fransız bayan muallimlik veya mü -
rcbbiyelik işi arıyor. İyi referanslar 
verebilir. Fransız muallim rumuzu i
le Ulus'a mektupla müracaat. 2441 

Satılık Bağ - Balgat'ta 2 dönüm 
bağ satılıktır. Yeni hamam katibi Mu
rat Şen'e müracaat. Ti: 2768 2443 

Satılık eşya - Bir ecnebi aile hare
ket münasebetiyle bütün ev eşyasını 
satılığa çıkarmıştır: Kıymetli salon, 
yemek odası ve takımları, kütüpane, 
yazıhane, frijider ve saire. Yenişehir 
Kızılırmak sokak 4. Telefon 6046 
(Aynı zamanda bu apartman kiralık-
tır). 2448 

Aranıyor : 
Satılık ev aranıyor - Yenişehir ve 

civarında iki daireli - Müracaat mek
tupla Ulus'ta R. G. rumuzuna. 2357 

İş verenler : 

aranıyor 

Kayseri Belediye Reisliğinden: 
Belediyemizin şehri üç yüz lira üc 

retli mühendisliği ve 175 lira ücreti 
fen memuru veya mimarlığı ve 30 lira 
asli maaşlı veterinerliği münhaldir. 
Taliplerin diploma, tercümei hal ve 
diğer evrakı müsbitcleriyle Kayseri 
Belediye riyasetine müracaatları ilan 
olunur. (4280/2406) 12374 

1 nşaat mü na kasası D - Münakasaya iştirak edecekle -
rin su işlerinde sahibi ihtisas yüksek 

Kastamonu Nafıa Direktörlüiün mühendis veya mühendis olmaları 
d • şart olduğundan isteklilerin bu hu -

en • · ·k krf 1 _ Kastamonu vilayet merkezinde susu tcvsık eden vesı alarmın te ı 
projesi mucibince yeniden inşa edil • zarflariyle beraber vermeleri lazım -
mekte olan Adliye binasının 938 yılı dır. . . . . 
içinde yapılan temel kısmından gayri 5 - Teklıf mektupları ıhale .~nü 
yapılacak 59940 lira 71 kurut bakiye saat .ona kad~r. ?1akbu~ muk~bılınde 
keşif bedelli kısmının ikmali için yir- komısyo~ rcı~~ığın~ verılecc~ır 

i beş bin lirası 939 bütçesinden ve 0 • Posta ılc gonderılecek teklıf mek • 
~z dört bin dokuz yüz kırk lira yet _ t~plarının iadeli taahhütlü. olması ve 

Kapah zarf usulile eksiltme ilim miı bir kuruşu 940 bütçesinden veril- nı~ayet bu saate ~adar komısyona ı:e1-
mek üzere kapalı zarf usuliyle ve bir mış bulunması lazımdır. 

Elazığ Belediyesinden : ay müddetle eks.ltmeye çıkarılmıştır Bu iş hakkında fazla izahat almak 
1 - Elazığ vilayeti merkezinde ye- 2 _İhalesi 1/ Temmuz 939 pazar~ isteyenl~~~n Belediyeler imar ~eyti 

niden yapılacak olan asri ve fenni tesi günü saat 15 de Kastamonu nafıa f~n şe~~ıgıne ve Kasta~onu beledıye -
mezbaha binası inşaatı kapalı zarf u - dairesinde toplanacak eksiltme komis- sıne muracaat etmelerı. (2674) 12681 
suliyle eksiltmeye konulmuştur. yonu tarafından yapılacaktır. 

2 - Bu inşaatın keşif bedeli 3 - Eksiltmeye girebilmek için iha- 400 ton mazot ahnacak 
(16159) lira 46 kuruştur. le gününden bir hafta önce taliplerin Samsun Belediye Reisliğinden: 

3 - Muvakkat teminat (1212) lira - bulundukları vilayete resmen müraca- Elektrik ve su terfi santralı için 
dır. . at ederek cvelce nafıa vekaletinden al- kapalı zarf usuliylc 

4 - İhale 17. Temmuz 939 pazartesı mış oldukları müteahhitlik vesikası 
1 400 

Uba dil • ·· ·· ıs El • b 1 d' ·· - ton mazot m yaa e e gunu saat te azıg e e ıye encu - ile bu inşaatı yapabileceklerine dair k · 
. d d 1 k ce tır. 

menı 0 asın .a Y.apı .aca tır. alacakları ehliyet vesikası muvakkat 2 - Muhammen bedeli: 29 bin llra-
5 - İsteklılerın tıcaret odasına 939 teminatı olan 4495 lira 55 kuruşun Kas d 

yılında kayıtlı bulunduklarına ve bun tamonu maliyesi hesabına her hangi ı~. - Muvakkat teminat: 2175 lira• 
dan evci laakal on bin liralık bina in - Ziraat bankasına yatırılması ve 939 dır. 
şaatı yapmış olduklarına dair vesika T. C. odasınca tesçil edilmiş bulun - 4 - İhale: 20 7. 939 perşembe günil 
ibraz etmeleri ve ihaleden sekiz gün 

ması prttır. saat ıs te belediye daimi encümeni hu evci resmen müracaatla vesika almala- · 
4 - T'lıplerin gönderecekleri tek - zuhunda ve 2490 sayılı kanun hüküm-rı lazımdır. 

Mücellit aranıyor - Mücellit işle - 6 - İstekliler keşif, fenni şartname 
rinde en az iki sene çalışmı üç, dört ve sair evrakı Elazığ belediye cncü -
işçi aranıyor. Ulus gazetesi ilan me • meni kaleminde görebilirler. 

lif mektuplariyle birlikte 3 üncü mad- Ierinc göre yapılacaktır. 
de istenilen vesaiki ihale günü ihale 5 - Taliplerin, gerekli evrakı gör • 
saatinden önce komiıyona gelmiş bu· mck ve daha fazla malumat almak için 
lunması ve vaktinde gelmiyen teklif belediye elektrik işletme müdürlüğü
mektuplarının nazarı dikkate alınmı • ne müracat etmelidirler. 12591 
yarak sahiplerine reddedilecektir. 

murluğuna müracaat edilmesi. 7 - Eksiltmeye gireceklerin beşin-

Tezgahtar ve tezgahtar yamağına 

ihtiyaç vardır. İkinci Anafartalarda 
terzi M. Galip Çankayaya müracaat. 

2338 

P. T. ve T. Md. 

Kurşunlu kablo at.nacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğün

den : 
1 - Tcahhüdün ademi ifasından do 

layı 5000 M. üç nakilli kurşunlu kablo 
açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (1250), mu -
vakkat teminat (93,75) lira olup ek -
siltmesi 15 ağustos 939 salı günü saat 
(16) da Ankarada P. T. T. umum mü
dürlük binasındaki satın alma komia -
yonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubu ve kanu
ni vesaikle o gün ve saatte mezkur 
komisyona müracaat edeceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankara'da P. T. 
T. levazım, lstanbul'da Kınacıyan ha 
nında P. T. T. ayniyat şubesi müdür
lüklerinden parasız olarak verilecek -
tir. (2491) 12540 

Orman Umum Md. 

ci maddede bahsedilen vesikalar ile 

muvakkat teminatlarını havi olarak 5 _ İsteklilerin bu inşaata ait proje 

Mahkemeler 2490 sayılı kanunun tarif atı dairesin- ve keşif ve bütün şartnamelerini ta_ 
de hazırlıyacakları kapalı zarflarını tanbul, Ankara ve Kastamonu nafıa 
dördüncü maddede yazılı vakitten bir mlidürlüklerindc görebilecekleri gibi 
saat evcline kadar makbuz mukabilin- H kuk 

daha fazla tafsilat isteyenlerin bir Ankara Asliye 3 üncü u 
de encümen reislig-ine vermeleri la - ~·-· l'V' d mektupla Kastamonu nafıa müdürlü - Hıuum ıgın en : 
zımdır. 12588 

ğünden sorabilecekleri ilan olunur. 

Okul binası yapllnlacak (4612/ 2642) 12617 Ankarada Gençağa aphmanında ken 
disine bilasale Zühtü Hilmi Vclibe1e 
namına bilvekalc avukat Hamit Şev • 

Diyarbakır Vilayetinden : Kapah zarf usulile eksiltme ilanı ket vekili Adnan Uzay tarafından lı-
1 - Eksiltmeye konulan iş: Diyar- tanbul'da Fermencilerde yeni handa 

. T_rabzon Vilayet .. ini·n· s .. 1!'.•. t .. ve lç- da"ırcı· mahsusasında Danyal Öztcmcl bakır Yenişehirde 30579.89 lira bedeli d -
keşifli beş dersaneli ilk okul ikmali tamaı Muaven.et Mu ~rlug~~un ka- aleyhine açılan alacak davasının mu • 
inpatı kapalı zarf usuliylc eksiltmeye palı zarf ~auhyle ekaıltme. •lanı hakcmesi sırasında: müddeaalcyh 
konulmuştur. 1 - .. Eksıltmeyc ko?~lan ış: Trab • Danyal Öztemetc yazılan davetiye göa 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: zon numune has.~anesı?ın mutfak, ça- terilen bu adreste bulunmadığından İ• 
A - Eksiltme şartnamesi maşırh~~e ve etuv tesısatıdı~. . ade edilmiş olduğundan kendisine tcb 
B - Mukavele sureti, Bu ışın muhammen keşıf bedelı li2 tarihinden itibaren Olhbcı 2\in zar-
C - Ek huauat prtname, (47,940) liradır. Kapiilı zarf usullyle fında mahkemeye gelmediği ve yerini 
D - Bayındırlık ve yapı işleri ve eksiltmeye konulmuştur. bildirmediği takdirde yeminden kaç -

fenni prtnameleri. 2 - Bu i_şe ait ~rtnameler ve evrak mıt sayılacağına dair usulün 141 ve 
E - Bu evraklar Diyarbakır Nafıa tunlardan ıbatettır: 142 inci maddeleri mucibince 27. 5. 

Dairesinde görülebilir ve istenilir. A - Eksiltme prt~~esi 939 tarihli Ulus ve 30. 5. 939 tarihli 
3 - Bu işin ihalesi 3 temmuz günü B - Mukavele proJesı cümhuriyet gazeteleriyle ilan edildiği 

saat 10 da Diyarbakır vilayet daimi C - Bayındırlık işleri genel tart- halde 29. 6. 939 perşembe günü aaat 10 
encümeninde kapalı zarfla yapılacak- nemesi da mahkemede bulunmamış olduğun -
tır. D - Yapı işleri umumi fenni şart- dan usulün 337 inci maddesi mucibin-

4 - Eksiltmeye girebilmek için name~i . . A ce yemini hakkında ittihaz edilen ka • 
2293.49 liralık muvakkat teminat ver- Sıhı tesısat~ aıt umumı ~c fenni rarın bu ilan tarihinden on beş gün i
mek ve aşağıdaki vesikaları ibraz et · ş~rtnae, husuaı ıartnamc, keııf cetve - çindc gelmediği veya mahkemeye bir 
mek lazımdır. h. İsteyenler bu ta.r~namc ve evrakı vekil göndermediği takdirde yemin • 

A - Nafıa Müdürlüğünden alınmış (240) .~u.~u~. ~.ukabılınde. :rabzon na- den kaçınmış olacağına dair olan ka • 
müteahhitlik vesikası, fıa mudurlugunden alabılırler. rarın kesbi katiyet edeceğine ve mu -

B - 939 mali yılına ait ticaret odası 3 - ~ks~.lt~e l 7. 1. 939 tarihinde hakcmenin 20. 9. 939 perşembe günü sa 
vesikası pazartesı gunu saat (t5) de Trabzon at 9 a talikine karar verildiii ihbama-

Bec muhasip alınacak 5 - Taliplerin teklif mektuplarını sıhat müdürlüğünde toplanacak eksilt me makamına kaim olmak üzere ilan 
'!I pazartesi günü ihale saatinden bir sa- me komisyonunda yapılacaktır. olunur. 2437 

Orman Umum Müdürlüiünden: at evci komisyon reisliğine makbuz 4 - Eksiltmeye girebilmek için is-
d ı mukabili vermeleri lazımdır. Posta ge- teklilerin (3595) lira (50) kuruşluk Ankara Birinci Sulh Hukuk Hi.-

Umum müdürlüğe bağlı ev et or • muvakkat teminat vermesi ve bundan kimliğinden: man işletmeleri revirlcrindc istihdam cikmeleri kabul edilmez. 
edilmek üzere ayda 150 lira ücretli da- 6 - Dördüncü maddenin A fıkra · başka da 939 yılına ait ticaret odası Safranboluda Musalla mahallesinde 
ha beş muhasip alınacaktır. sındaki müteaphitlik vesikasın • kayıt vesikası ile ihale gününden en kasap Mehmet Ali nezdinde Kayserili 

A - Şartlar şunlardır: daki eksiltmeye çıkarılmış olan her az .. sekiz gün evci ::abzon vilayetine Emin Ankara' da Anafartalar mahal -
1 - Memurin kanununun 4 üncü hangi iş için istenildiği açıkça ya- murac.aat ~dere~ vılaye~ten ~lacakla - lesi Önder sokak 15/ 18 numarada Mus 

• 1 h . 1 k zılmak uırtiyle eksiltmenin yapılaca- rı bu ışe aıt ehlıyet vesıkası ıbraz et - f k·ı· k t H.. . A . t maddeaı şart arını aız oma . _ :ır- • •• • • • • .d. ta a ve ı ı avu a useyın vnı ara-
2 - Yüksek ticaret mektebinden gı günden en az sekız gun evci hır ıs~ı· melen mec~ufrı ıkr. 

1 
.. fından aleyhinize açılan iki yüz lira 

mezun bulunmak. da ile vilayet yolu ile Nafia müdürlü- 5 - Tkelı me tup arı yukarıda u -
1 

k d 
1 

kt 
1 

d 
·· ·· dd d 1 . a aca avasının yapı ma a o an u -

3 - Umum·ı muhasebe ve •"'"ayı· mu- ğünden istenilecek ve bu müddet zar · çuncu ma e e yazı ı saatten hır saat d d . . h 
1 

ld _ 

Kiralık mobilyalı oda - Sıhiye ve -
kaJeti karşııında tenvir, teshin, kah -
valtı, çamaşır, ütü dahil olmak üzere 
bir aile nezdinde. 3005 No. ya Tele -
fon. 2405 

_.. 1 r k d T b h .. d .. 1 .. ruşmasın a a resınız meç u o urun 
hasebesiyle devlet muhasebesine vakıf fında vesika talebind: bulunm.ıyan a · ~~.e ıne .a .

1
ar krakz~ln sı akt m~ ur u dan ilanen yapılan daventnameye ica-

Acele satılık arsa - Jandarma oku- bulunmak. rın eksiltmeye giremıyeceklerı gunc getırı ere e sı tme omısyonu b d·-· . d 
1

•. 
141 

. . 
· r-· kb k bT d .1 et etme ıgınız en usu un ıncı lu yanında 64S - S50 Mı arsalar uygun B - Vazifeye alınacak muhasiple. 12378 reıks ~gınc ma uz mu a ı ın e verı e- maddesi mucibince ve yirmi gün müd-

ba~j;ç~~kS~~~~lb:~a~~;ı~tc!~:~u~!: fiyatla verilecek Tel:. 1538 . 2387 .. re aylığından başka ayrıca 15 lira mes- Kapah zarf usulile eksiltme ilim ce p:;;a ile gönderilecek mektupların det le ~e kendi imza.nı~ı taşıyyan bir 
l·ında manav Bay Ahmet'e müracat. Satılık arsa - Dcmırtepenın en gu· kcn bedeli verilecektir. Şu kadar ki 'h t .. rüncü madded 

1 
t senet ıbraz olunup ıstıktap yapılaca -

M 1 d M •• d .. ı··k mahal] . d "k t nı aye u:ı e yazı ı saa e . d' . O . • dd 'b· 2406 zel yerinde 620 M2 a tepe e 535 l umu mu uru çe erın e ı ame Antalya Nafıa Müdürlüğünden: k d lmı·ş olması ve d f .. ğını bıl ırır 4 2 ıncı ma e mucı ınce 
· · b bcd 1 ·ı a ar ge ış zar ın mu- . . . arsa ucuz fiyatla verilecek Tel: 1538 gih gösterildığı zaman u e ven - 1 _ Eksiltmeye konulan iş: Gün • h.. mu ile iyi kapatıl 

1 1 ~ muamclelı gıyap kararı verılmıı ve 
Kl'ralık konforlu oda - Güzel ve ' 2388 · k · ur mu mış 0 ması a be ·· ·· mıyece tır. doğmuş kazası hükümet binası inşası zımdır. Postada vukubulacak gecikme duruşması 3: 8. 9~9 ~erşem_ gunu sa-

geniş manzara. Hükümet caddesi Şem C - Muhasipler kıdem kazandıkça ke<ı:.if bedeli: hususi şartnamesindeki 
1 

k bul edilmez. (
2588

) 
12562 

at 9,5 ga talık edılmı oldugundan du -
·· t Satılık - Fenerbahre Kalamış koyu 1 . 1 · k b·ı· 1 · d :ı er a 

settin apartman 8 numaraya muracaa . :ı ça ıtma vazıyet erı ve a ı ıyet erı e sarahat ve tafsilata göre mevcut mal -
1 1 

ruşma gününde bizzat hazır bulunma· 
2422 sahilinde miifrez arsalar. 450 metre - d.kk ı k d ı K f k b 

nazarı ı ate a ınara ev et memu - zemeden istifade kaydı şartiyle (is . ' as amonu asa ası su projesı dığınız takdirde veya bir vekil gön -den 850 metreye kadar. Kızıltoprak h kk d k' b. ·~· 
k ru a ın a ı mevzuatın tes ıt ettırı tekli bu şartı kabul ettig-ine dair pul • dermediğiniz takdirde duruşma gıya -Kiralık daire - Kooperatif ar a Rüştüye sokak No. 47 Miro'ya müra- ··ad 1 k f · ·ı k • • • • "I • 

y mu et ere ıyasen ter i ettırı ece lu bir taahhütnameyi tekşif mektubu- tanzımı ıcı eksı tmesı bınızda devam olunacağı tebliğ maka-sında Necatibey okulu yanında No. caat. 2389 ··d·· 
1 

k · · f 
k ve umum mu ur ü çe tayın ve Zıraat na bag-lıyacaktır.) mına kaim olmak üzere ilan olunur. 23 Uğur Ap. daire 1 dört oda tam on · b' ı k b · 

Satılık arsa _ Jrcebeci otobüı dura vekaletınce tes ıt o unacak miktar ü- Ayrıca 15957 liralık inctaat. Kastamonu aaa ası ıçme suyu te- (2718) 12683 for güneşli havadar kapıcıya müraca- :ı · d 1 1 k :ı •• • ı · · · · · k 
g-ına ve asfalta yakın 446 metre köşe zcrın en maaş arı arttın aca tır. 2 _ Bu i•c ait uırtnamelcr ve evrak aisatı etut ve proJe erı tanzımı ıtı a-at. 2423 ı · :ı :ır-
başı. Mahallede bakkal Mehmet Beş _ Talip olan arın evrakıyle birlikte şunlardır: pah zarf usuliyle eksiltmeye çıkarıl-

Kiralık oda - Sokak üstü aydınlık oraktan veya Tel: 1484 2410 10. 7. 939 pazartesi günü akşamı saat A _ Eksiltme şartnamesi mıftır. 
güzel bir oda mobilyasız olarak kiralık 17 ye kadar Ankara'da orman umum B _ Mukavele projesi Dahiliye Vekaletinden : 
tir. Etfaiye meydanı İhsan B. Ap. No. Ucuz arslar - Polis mektebi yanın- müdürlüğüne müracaatları lazımdır. C _Bayındırlık işleri genel şartna- 1 - İşin muhammen bedeli (4500) 

da Anıt sahasına yakın inuata hazır (2658) 12629 · d S 2424 :ır- mesi. lıra ır. 
Kiralık - Güzel manzaralı bahçeli 

odalar. Tam konforlu fiyatı 20 lira. 
Yenişehir İsmet İnönü caddesi No. 78 
kat 1 2420 

Kiralık - Bir bay veya bayan için 
müstakil güzel manzaralı bir oda ki -
ralıktır. İsmet İnönü caddesi Lozan 
alanı Emiciler sokak No: 71 1428 

Kiralık mobilyalı bir oda - Dör -
düncü Ragıp Soysal apartmanı 2 inci 
kata müracaat. 2482 

Çok güzel manzaralı. Koyunpazarı No. 2 t kı·ı b · · 
D - Hususi şartname - ste ı er u ışe aıt şartname, 8 Kavaf Mehmet Akalp'a müracaat. · ı k ı·k b · d k b·ı~bcd ı A k Zayı - lgaz as er ı şu esın en E _ Keşif crtvcli proje ve sair evra ı ı a e n ara-

2412 aldığım askerlik tezkeremi kaybettim. F _ Proje da dahiliye vekaleti belediyeler imar 
Yenisini alacağımdan eskisinin bük- İsteyenler bu şartnamelerle evrakı heyeti fen şefliğinden veya Kastamo-Satılık arsa - Yüzü 10 metre de -

rinliği 27 metre. Yenişehir Meşruti -
yet Cad. Türke sokağı köşesi. Bakkal 
Ali Tel: 3835 2413 

Satılık buz dolabı - Buzla doldur
ma suretiyle soğutucu bir aile buz do
labı satılıktır. İtfaiye meydanı İhsan 
B. Ap. No. S 242S 

Satılık ev - Bahçeli evlerden D. 4. 

mü olmadığı ilan olunur. nafıa müdürlüğünden alabilirler. nu belediyesinden alabilirler. 
llgaz'ın Bayram iran köyünden 3 _ Eksiltme 17 Temmuz 939 pa - 3 - Eksiltme 24 temmu~ 1939 tari -

softa oğullarından Hasan Oğ. 318 zartesi günü sat onda Antalya nafıa hine rastlıyan pazartesi günü saat on 
doğumlu Şükrü Yavuz 2445 müdürlüğünde müteşekkil komisyon- birde Kastamonu belediyesinde topla-

da yapılacaktır,, nacak eksiltme komisyonunda yapıla-
Taliplerin teklif mektuplarını tam caktır. 

Kiralık - Atatürk bulvarı No: tipi 24 numaralı ev satılıktır. 3173 te-

Zayi - 936 - 937 senesi Nevşehir 
orta okulundan aldığım Şehadetname 
ve askeri ehliyetnamemi kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. 

saat dokuza kadar komisyona makbuz 4 - Eksiltmeye girebilmek için iı
mukabili vermiı bulunmaları prttır. teklilerin apğıda yazılı teminat ve 

4 - Ekıiltme kapalı zarf usuliyle vesaiki ayın gün saat ona kadar ko -
ve vahidi fiyat esası üzerinden yapı - misyon reisliğinde teslim etmit olma-

49/1 Foto Ap. 4 ve 2 odalı konforlu lefona müracaat. 2430 Huan Altıntaf 2447 lacaktır. ları lazımdır: 

Toplantıya dôvet 
Maskespor Kulübü İdare He -

yeti Batkanlrğından: 
3512 No. h cemiyetler kanunu hü · 

kümlerine tevfikan kulübümüz esas 
nizamnamesinde icabeden tadilatın 
yapılması için 8 Temmuı 1939 cumar
tesi günü saat 13 te Mamak'ta Gaz -
meske Fabrikasında fevkalade kon -
gre toplanacağından sayın azamızın 

mezkur gün ve saatte Fabrika bina· 
sında hazır bulunmaları rica olunur. 

RUZNAME: 
1 - Bir kongre reisi ile iki zabıt 

katibi seçilmesi. 
2 - Esas nizamnamede yapılması 

icabeden tadilatın müzakere ve kabu· 
ıu. 2438 
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Sihat ve içtimai M. V. 

Kok kömürü alınacak 
Sıhat ve içtimai Muavenet Ve

kaleti Hudut ve Sahiller Sıhat U
mum Müdürlüiünden : 

Umum müdürlük kalorifer dairesi 
için açık eksiltme ile yetmiş beş ton 
yerli kok kömürü alınacaktır. 

Beher ton için tahmin edilen bedeli 
yirmi dört lira muvakkat teminat yüz 
otuz be§ liradır. 
Açık eksiltme 10. Temmuz 1939 pa

zartesi günü umum müdürlük satın 
alma komisyonunda saat on birde ya
pılacaktır. 

Şartnamesini görmek isteyenlerin 
ayniyat muhasibi mesullüğüne müra -
caatları. (2535) 12501 

Milli Müdafaa V. 

Portatif (adu alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - 1000 adet portatif çadır kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 7000 lira olup ilk 
teminat miktarı 525 li radır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 8. 8. 
939 tarihinde saat 15 te vekalet satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon-
da görülebilir. ... 

4 - isteklilerin kanunun ikinci ve 
üçüncü maddelerinde yazılı vesaikle 
birlikte ilk teminat ve teklif mektup
larının muayyen saatten bir saat eve
tine kadar komisyona vermeleri lazım 
dır. (2415) 12380 

50 Subay (adın ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - 50 adet subay çadırı açık ek 

siltme suretiyle satın alınacaktır. Mu 
hammen bedeli 4000 lira olup ilk te 
minat miktarı 300 liradır. 

; ; ı; ............... .. . . ....,,.. .... 

Kum ihra~ ve nakil münakasası 

Türkiye Demir ve Çelik fabrikaları 

Müdürlüğünden : 
Karabük civarında kam Karadilik mevkiinden 1900 ton, 

Zorban mevkiinden 3100 ton ve Bulak mevkiinden 1900 
ton yani ceman 8900 ton kumun, tarafımızdan verilecek 
nümuneler evsafına uygun olmak üzere gösterilecek yer. 
lerden ihraç ve Fabrikamızda ir&e edilecek mahallere na
kil iti bir müteahhide verilecektir. İhale 12 temmuz 939 
çartamba günü saat 15 te Karabük'te Müessese Müdürlü
ğünde yapılacaktır. Talip olanların teklif mektuplannı 
1500 liralık muvakkat teminat akçesi ile birltkte ihale gü
nü saat 14 e kadar muhabenıt servisimize teslim etmeleri 
ilan olunur. 

Bu husustaki tartname bet lira mukabtlinde Müessese
mizden temin olunabilir. 

Müessese bu iti dilediği talibe vermeğe serbesttir· 

Ot, Saman ve Yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan : 
1 - Edirne tümen birliklerinin hayvanatının bir aenelik ihtiyacı olan 

aıağıda cins ve miktarları yazılı olan maddeler kapalı zarf hükümlerine 
göre mukaveleye bağlanacaktır. 

2 - Evsaf ve ıartnamelerini görmek istiyenler her gün iş saatlerinde 
Edirne'de tümen satın alma komisyonuna müracaat edebilirler. 

3 - İhale ıilnleri aynen aıağıdadır. 
4 - İsteklilerin belli saatlerden bir saat evci icap eden vesaik ve ilk te

minatlariyle birlikte teklif mektuplarını komisyona vermeleri ilan olunur. 
Miktarı M. Bedeli İlk teminat 

Cinsi Kilo Lira Kr. Lira Kr. İhale günü saati ıekll 

Kuru ot 
Saman 
Yulaf 

700200 
560160 

1185840 

22756 50 
9802 80 

59292 00 

Ankara Belediyesi 

1706 73 
735 21 

4446 90 
(3627) 

16-7-939 11 kapalı zarf 
16-7-939 16 " • 
16-7-939 11 • • 

12602 

Levazım Amirliği · 

Jandarma 

Pijı1111 ve terlik ahnacak 

nü saat 16 da Vezirköprü belediye da· 
imt encümeni huzurunda yapılacaktır. 

Müracaatlar ihale saatine kadar ka· 
bul edilir. 12468 

Hortum ahnacak 

3 üncü maddelerinde yazılı belgeler 
ve ilk teminat makbuzu veya banka 
kefalet mektuplariyle beraber kanu -
nun tarifatı ve şartnamedeki şeraitine 
uygun ve noksansız olarak yazacak • 
lan teklif mektuplarını havi kapalı 
zarflar eksiltme saatinden bir saat e -

2 - Açık eksiltmesi 4. 7. 939 salı 

günü saat 11 de vekalet satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Benzin alt nacak Sade yağı ahnacak 

3 - Şartnamesi her gün komisyon- Ankara Belediyesinden : Ankara Levazım Amirliği Satm 
da görülebilir istiyenler kopyasını a 1 - Belediye benzin ihtiyacı ıçın Alma Komisyonundan : 
labilirler. alınacak olan (270,000) lira kıy· 1 _ Sarıkamışın ağustos 939 başın .. 

4 - İsteklilerin kanunun iki ve Ü· meti muhammeneli ( 1000 • 1200 ) d t 940 onuna kadar ihtiyaç• 
çüncü maddelerinde yazılı vesaik ile ton benzin kapalı zarf usuliyle 45 gün 

1 
an ~3~ k~lo sadeyağı alınacalc.-birlikte ilk teminat mektup veya mak müddetle eksiltmeye konulmuıtur. an ° an 1 

Janclanna Cenel Komutanlıfı Denek Belecliy .. inden: vel komisyon riyasetine vermeleri. 
Ankara Satınalma Komisyonun- Belediyemizce aatın alınacak hor - (2688) 12682 

• ~ dan: turna ıartnameye uygun şekilde müra- ---------------

Divam Muhasebat 
! _ Mevcut örneklerine uygun yüz caat vukubulmamaaına ?in~n pazarlık 

takım pijama ve yüz cift terlik pazar· la alı~ması?a karar v~rılmıı .ve bun • 
Jıkla 10. 7. 939 pazartesi günü saat on· dan hır netıce elde edılememış oldu • 
da satın alınacaktır ğundan eski prtname mucibince ve 

2 - Örnekler he.r gün komisyonda lrapalı zarf usuliyle tekrar eksil~y· •ertı" kok ko''mürü ahna,.k 
görilleblir. isteklilerin belli KÜD ve çıkanlmıttır. Alınacak hortum mıkta- ıı wı 
saatte komisyona ba• vurmaları rı 300 ili 400 metre olacaktır. 

:r M h bed 1 b h t 140 Ankarada Divanımuhasebat Da-
(2474) 12447 u ammen e e er me re 

kuruştur. iresi kaloriferi için kapalı zarf usu-
Muvakkat teminat 42 liradır. İşbu lyie alınacak yerli kok kömürüne 

teminat ihaleden sonra % 15 şe iblağ dair ilan. 

Kazalar edilecektir. Divanımuhasebat Riyasetinden: 
Eksiltme 16. 7. 939 cumartesi günü Miktarı: 120 tonu daire tarafından 

saat 12 de dairede encümen huzurun - kati ve 50 tonu ihtiyari olmak üzere 
da yapılacaktır. Şartnamesini görmek 170 tondur. 
isteyenlerin dairemin müracaat etme- Münakasa tarihi: 12. 7. 1939 çarp.m 

Seyhan • Oamaniye Belediyeain - leri ilin olunur. 12687 ba günü saat 11 de Divanı Muhasebat 

Su tesisatı 

den: idare ve hesap itleri müdürlüğünde 
Kasabamızın içme suyu tesisatın - müteıekkil aatın alma komisyonunda 

dan kaptaj, isale, su deposu için 21 - olacaktır. 
haziran - 1939 tarihinde kapalı zarfla Taah'1üdün müddeti: Taahhüt ağus 
ihalesi icra edilmek üzere yapılan i- tos 939 iptidaıına kadar ifa edilmit o-

llnlara rağmen talip zuhur etmedi- s·· .k k ko''mu''ru·· lacaktır. . 
iinden eksiltmenin yirmi gün müd- Oml 0 Muhammen bedel: 4335 liradır. Ta· 
detle uaatıldığı llln olunur. 12687 lipler muvakkat teminatları ve kanu • 

ahnacak nun muayyen vesaik ve tekliflerini 

Harita yaptırılacak Maliye Vekaletinden : aynı gün ve saatte Ankarada mezktlr 
müdürlüğe müracaatla makbuz muka • 

Vekalet kaloriferleri için alınacak bilinde teslim etmeleri llzımdır. Buna 
Vezirköprü Belediye Riyasetin· 450 _ 550 ton yerli Sömikok kömürü dair ıartname parasız olarak daireden 

elen: 
kapalı zarfla eksiltme>:e ko~u.lm~ıt.~r. alınabilir. (2484) 12457 

80 hektar meskQn 30 hektar gayri Tahmin edilen bedelı on ıkı hın uç- ---------------
meskun vüsatinde tahmin edilen Ve. yüz yetmiı bet lira ve ilk teminatı 928 
zirköprü kazasının hali hazır hartası lira 12 kuruştur. 
:yaptırılacaktır. Eksiltme 18 temmuz aalı günü aaat 

Muhammen keıif bedeli "2300" lira· 15 de vekllet levazım müdürlüğünde 
dır. Muvakkat teminat akçesi "172" li· toplanan eksiltme komisyonu tarafın· 
ra "50" kuruıtur. dan yapılacaktır. 

Eksiltmesi kapalı zarf usuliyledir. Şartnameler Ankatada levazım mü-
İhti~ı vesikaları musaddak taliplerinldürlüğünde ve latanbulda Dolmabahçe 
Vezırköprü belediye riyasetine mÜra· de vekilet matbu evrak anbar memur-
caatları lazımdır. tuğunda görülebilir. 

Katt ihalesi 11 Temmuz 939 salı gil· istekliler 2490 sayılı kanunun 2 ve 

Katı alaka 
Balıkısık kireç tqı ocaklann • 

da katiplik ile çalıtan Halil Sep
kinlinin vazifesine nihayet veril
mittir. Müessesemizle alikaıı 
kalmamııtır. 

Müteahhit: Hüseyin Orak 
2440 
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buzlariyle komisyona gelmeleri. 2 - İhc:lesi 18. 8. 939 cuma günü aa- tır2- T hm" bed li 3 ı 5oo lira ve ilk 
(2359) 12343 at 11 de belediye encümeninde yapıla- teminatı• 236~nlira ;, kuruttur. 

caktır. . . 3 - Karsın ağustos batından tem· 
Kanat şeridi ahnacak 3 - Muvakkat temınatı <22•250> 1ı - muz sonuna kadar ihtiyacı olan 30000 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- radır. Ş . • ö L • kilo sadeyağı alınacak tahmin bedeli 
4 - artnameaını g nne& ıateyen - . . . . 

mia:Foaua.laa ı 1 . h .. .. k 1 . .. 255500 lıra ve ılk temınatı 1912 lıra SO 
erın er gun encumen a emıne mu- k 1- 100.100 metre kanat ıeridi kapa uruştur 

. racaat etmeleri ve isteklilerin de tek- · 
lı zarfla eksıltmeye konulmuıtur. Mu- l'f k 1 .. .. 5 - Sadeyağı 13 Temmuz 939 per -
h bed 1. 6000 ı · 1 ·ık ı me tup arını 18. 8. 939 cuma gunu 

ammen e ı ıra o up ı te • .. . . şembe günü saat 11 de kapalı zarfla 
minat miktarı 450 liradır. saat ona kadar encumene vermelerı ı- S k k L t al ko-r ı (2635) 12680 arı amıı mınta a v. sa ın ma 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 7. 8. an ° unur. misyonunda yapılacaktır. 
939 pazartesi günü saat 15 de vekalet 6 - Teklif mektuplan bu saatten 
satın alma komisyonunda yapılacak • bir saat evel komisyona verilmit ola • 
tır. caktır. 

3 - Şartname ve nümuneler her 7 - Şartları ve evsafı dokuzuncu 
gün komisyonda görülebilir. kolordu tarafından 374 sayılı kitaP. 

4 - lıteklilerin kanunun iki ve ü - Kum parselleri her garnizonda ve her zaman görüle 
çüncü maddelerinde yazılı vesikalar • bilir. (2636) 12606 
la birlikte ilk teminat ve teklif mek - Ankara V~lilifinden : 
tuplar n tt b. t Çubuk dcresı mecrasında hususi i -

ı ı muayyen saa en ır saa e- . . Sığır eti olanacak Velı'ne kad k · kb dareye aıt 530 ve 230 lıra muhammen ar omısyona ma uz mu • . . . 
kabili vermeleri. (2414) 12379 bedellı 1 ve 4. t:'o.lu kum p~~sellerını_n Ankara Levazım Amirliii Satın 

5. 6. 939 dan ıtıbaren on ıun temdıt 

Ankara Defterdarlığı 

edilen açık artırmıya talip çıkmadı. Alma Komisyonundan : 
ğından 2490 aayıh kanunun 43 üncü 1 - Erzincan garnizonu ihtiyacı 
maddesinin son fıkrası mucibince ıs. için 160.000 kilo sığır eti K. zarfla 
6. 939 tarihinden itibaren bir ay müd • eksiltmeye konmuıtur. 
detle pazarlığa konulmuıtur. 2 - Tahmin bedeli 32000 lira olup 

Tamirat yaptırılacak Taliplerin her pazartesi ve perıem- muvakkat teminatı 2400 liradır. 
_ be günleri saat 15 de muhammen be • 3 - Eksiltmesi 3-7-939 pazartesi 

Ankara Defterdarhgından: d 1. °'- 7 S • be · d L· • 1 . gu .. nü saat 15 tedir. 
1 2160 ı. h k "f be e ın ıo , nıs tın e&ı temınat arıy-

- ıra mu ammen eıı - 1 b' l'kt ·1a t dal t U • 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt· d 11" ç ka 1 .. d .. 1 .. k b' e ır ı e vı aye m ene menıne 
e ı an ya ~ m~. ur u ı?asın- ve §&rtnamesini ıörmek isteyenlerin me günü 2490 lıayılı kanunun 2,3 ün-

da yapılac:lk tamırat ııı açık eksıltme- husust idare tahakkuk "ve tahsil mü • cü maddelerinde istenilen belgeleriy-

ye2 k_:ntuhatm1uı1tu7rT. 939 pazartesi dürlüğüne müracaatları ilin olunur. le birlikte ihale gün ve saatinden en 
e emmuz (2492) · 2 ıeç bir saat evvelin kadar teminat ve 

günü saat 15 de Ankara defterdarlı • 1 462 
teklif mektuplarını Erzincan aatınal-

:~:~~ tyo;Pıaılnaaccaakktı;~siltme komisyo - HükOmef ko11uı Jlpl1rlllClk ma komisyonuna vermeleri. 
•-. Şartnamesi ve evsafı kolordunun tele 

3 - İsteklilerin ihaleye girebilme • Ankara Valiliiinclenı mil garnizonlarıncla mevcuttur ve ay-
leri için .nafı~ müdü~lüğünden ala~ak- Keıif bedeli (21343) lira (33) kuruı nidır. Her yerde ve her gün görülebi-
ları fennı ehlıyet vesıkası ve 162 lı~a - tan ibaret bulunan Polatlı kasabasın- lir. (2388) \2356 
lık müvakkat teminat makbuzu ile a • da yapılacak hükümet konağı inpatı --------------
dı geçen g~nde. komisyona ~elmele~i. 24. 7. 939 pazartesi günü saat 15 devi-

Har.iciye Vekôleti .. 
4 - Bu _ııe aıt şa~tnameyı ve k~şıf liyet nafıa müdürlüğü odasında top -

evrakını görmek ve ızahat almak ıs - lanacak nafıa eksiltme komisyonunda 
ter.e~leri~. defte.~darlık milli emlak ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf u. 
mudurlügune muracaatları (2730) ıuliyle eksiltmeye konulmuıtur. D · 

12686 Bu inpatın (11343) lira (33) kurut IVQr inŞOSI Ve tômırat 

Saydiye müzayedesi 
luk bir kısmı 939 malt yılı bütçesin -
den ve geriye kalan 10 bin liralık kıs - Hariciye V eki.Jetinden ı 

mının da 940 yılı bütçesinden ödene- 1 - Çankaya'da Hariciye kötkünde 
Ankara Defterdarbiından: ceği; muvakkat teminatı 1600 lira 75 yapılacak 2654 lira 30 kuruı keıif be-

Müzayedeye çıkarılarak evelce ilin kuruştur. delli bahçe kısmındaki istinat divar • 
ettirilmiı olan Bafra balık göllerinde İsteklilerin teklif mektuplarını ve tarının sökme ve in§&sı ve iki belanın 
tutulacak havyarlı ve havyarsız balık teminat mektup veya makbuzu ile ti yeniden yapılması ve sair tamirat it -
tarın % 2 rusumu ve avlamak hakkı 3 caret odası vesikası ve eksiltmenin ya- leri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko 
sene müddetle 2490 sayılı kanun hü - pılacağı günden en az 8 gün evet refe- nulmuıtur. 
kümleri dairesinde açık artırmaya ko- rans ve diğer vesikalarını rap*tmek 2 - Bu itlere ait proje, keıif, prt -
nulmuştur. Muhammen bedeli 9 bin suretiyle Ankara viliyetine istida ile name ve diğer evrakın tasdiki auretiy
liradır. İhale 7 temmuz 939 cuma gü - müracaat ederek bu ite ait alacaklan le bedelsiz olarak hariciye vekaleti le· 
nü saat 15 de Bafra mal müdürlüğün - ehliyet vesikalariyle birlikte yukarda vazım müdürliğinüden alabilir. 
de mUteıekkil komisyon marifetiyle a4ı geçen günde saat 14 de kadar ek - 3 - Muvakkat teminat 199 liradır. 
icra olunacağından taliplerin mezkQr siltme komisyonu reisliiine vennele- 4 - Eksiltme Ankarada hariciye ve
günde % 7,5 teminat akçesiyle birlik- ri. kileti levazım müdürlUfü oduında 14 
te Bafra mal mUdürlüiündeki komia - Bu ite ait ketif ve prtnameyi her Temmuz 1939 tarihine mUaadif cuma 
yona müracaatları ilin olunur. gün nafıa llild. ıönbWrJu. lfblfl uat 16 da yapıı.caktır. 

(2727). \2685 cım) 12614 (2624) um 
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DİKKAT 

Gripin kutularının üzerine resimde gördüğünüz şekilde 
kabartma pullar ilave edilmi§tir. 

Her yerde ısrarla pullu kutulatı isteyiniz ve pulsuz 
kutuları şiddetle reddediniz 7239 

ULUS 

.JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. -- -
§ Viyana şapka salonu E - -- -
§- HE [LY-§ - ............................ -- ---- Yeni Adresi: : --- Atatürk Bulvarı No: 57 : -- Ali Nazmi Apt. 3 2429 : 

- DİKKAT -
Sadeyağı meraklılanna müjde 

Hakiki Urfa yağı toptan ve pe
rakende Yenihal No: 47 URFA 
bakkaliyesinde satılır. 

Bir defa deneyiniz 

Dans dersleri 

IO 

°' N 
N 

Öğrenmek ısteyenlere müsait yer 
ıe fivat temin edilmiştir. Müracad• 
mektupla Ulus. Ga. B. G. rumuzuna , ' 

ı ~;~;~1~ r~~~~; 

VINOŞARGER 
Hem Radyonuzu ı,ıetlr 

ham de evinizi tenvlreder 

2 - 7 - 1939 

EVİNPE ÇEHİ!( CE~EYANI OJ.MAYANlAPll 
nA 1 RllKİPSİr 2 İPEAL 
~ RAı>YO 

SPARTON .. ourıP 
8 ıımbıh uı dan 2000 m dılgıh 

,:rıınız 6 voltluk bir akClmOlıt4rle ı,ıer 

( ISrE'fFNLEllE l<ATAl OCLIJ/ll f?IJRAS/6 J 
~O~ERILll!l..., .,... 

MARKON l 1400 Ti• 
~ lambalı ıe dan :1000 m dılgııh 

e ıst1ısıron l~ln otom•tlll ay., tarltbatı vardır' 
G0- ........ 2_ ..... __ _ 

Veresiye sahş 
SAHİBl · NİN 

1 
lstanbul Haydarpnşa Hastanesi sabık 

,------------------------- goz miıtehassısı ve Gülhane Hastanesi 

1 
sabık goz baş muavini. Muayene: sa- ANKARA 

SESİ 
İSTANBUL 

·-

r 

DAKTİLO KURSU 
Ankara Daktilografi Kursu Direktörlüğünden: 
Maarif Vekaleti9den yeni istihsal edilen muaddel talimatname 

mucibince Temmuz 1939 ilk haftasında başlıyacak olan 60 ıncı dev· 
resinden itibaren mezunlarına (BİR) ayda diploma verecektir. Tah 
sil aranmaksızın herkes alınabilir. 

Belediye sırasında Hanef apart. kat 1 No. 4 Tel: 3714 ' 
• 

ULUS MEYDA INDA MAGAZA 
Devren kiralık Büyük Mağaza 

Tarık Edip Kitap evine müracaat· 2421 

YILDIZ 
Mağazası her sene olduğu gibi bu 
sene de sınıfı geçen çalııkan talebe. 
ye taksitle. 

BİSİKLET 
Satışına başlamıştır 

Ulus Meydanı No: 6 Tl: 1847 

• 

T. C. Z 1 R AA T BANKA S 1 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

~'il 

.. 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye verecek 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı · 

daki pllina göre ikramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1 000 Liral ık 4.000 Lira 
4 .. 500 .. 2.000 • 

4 .. 250 .. 1.000 .. 
40 .. 100 .. 4.000 .. 

100 .. so .. 5.000 .. 
120 40 .. • 4.800 .. 

160 .. 20 " 3.200 " 
DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene icinde 50 li

radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
fazlasivle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

4 ·( 

1 

'.' 
·~ 

~ 
14, ,, 
.,,. 
~'· ,, 
~,. 

' 

~ 

Ko~ Ticaret Türk Anonim Şirketi Ulus meydanı Beyoğlu İstiklal caddesi No. 302 
.. '"ıah: 9 dan 19 a kadar. Belediye sırası 
• rııhs Ap kat: 1 1573 

..._ Tt: 3592 6 -= -
Haymana kaplıca lan 

Kaplıca mevsimi başladı senelerdenberi size ıstırap veren müz
min romatizma, cilt ve kadın hastalıklarına ve daha birçok emra
za en kestirme tedaviyi Haymana'nın asri ve yüksek radyo aktü
viteli sıhhi kaplıcalarında bulacaksınız. Şimdiye kadar on binler
ce hastaya şifa veren meşhur ve tarihi Haymana kaplıcaları me
deni ihtiyaçları karşılıyacak tarzda yeni baştan sıcak ve soğuk su 
teşkiliitiyle umumi havuzlar ve duş tertibatlı hususi banyolar şek
linde tadil edilerek doktor nezareti altına konulmuştur. Banyo 
mevsimi geldi hangi kaplıcalara gideceğiz diye düşünmek külfe
ti halledildi. Hemen fırsattan istifade ederek meşhur Haymana 
şifa yurduna koşunuz. Anakra ·Haymana doğru posta ve otobüs-
leri vardır. HAYMANA BELEDiYESi 

.::!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - -
~YILDIZ Mağazasmdaki~ 
~Meşhur B.M.W. D.K.W. N.S.U. ~ 

Motosikletlerini = ---- -Görmeden tetkik etmeden motör almayınız. =: 
her boy her keseye uygun ve en eyi terait. Ti: 1847 § 

----
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırrırrrııırııırııııııııırr=-
.JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. - -- -- -- -
~ Türk Hava Kurumu ~ - ---- -
~ Büyük Piyangosu ~ - -- -- -- -§ Üçüncü keşide: 11 temmuz 939 dadır § - - · - -- -- -
§ BüJük ikramiye S0.000 liradır § 

ELEKTRİK TESİSATI 
Zonguldak, Ereğli kömür işletmesinden: 
işletmemiz tarafından Zonguldak'ta Karadon, Asma ve 

Çaydamar mevkilerinde in§a ettirilmekte bulunan işçi ya
takhane, yemekhane ve yıkanma yerlerinin elektrik tesisa
tı bir müteahhide verilmek suretiyle yaptırılacaktır. 

1 - Tesisatın muhammen bedeli 13.812,33 liradır. 
2 -Tesisata ait proje, ke,if ve şartname işletmemizden 

alınabilir. 
3 - Teklifle birlikte% 7,5 muvakkat teminat tevdi edi

lecektir . 
4 -.Tekliflerin 10 Temmuz 939 pazartesi günü saat 15 e 

kadar ışletme umum müdürlüğüne tevdi edilmiı bulunması 
meşruttur. 2347 

Ankara Harita Genel Direktörlüğüne şehri 

ücretle kartoğraf memuru ahnacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

Aranan evsaf ve şerait şunlardır: 
1 - Türk tebaası olmak 
2 - Askerliğini yapmak 
3 - Otuz yaşını geçmemek 
4 - Orta tahsilini bitirmek 
5 - Yapılacak muayenede sıhhati tam olmak 
6 - Devlet hizmetinde istihdama mani bir gQna hali bulunmamak 
7 - Harita tersim imtihanında muvaffak olmak 
8 - İmtihan Ankara'da Harita Genel Direktörlüğünde yapılacaktır. 
9 - Müracaat 31 Temmuz 939 tarihine kadar kabul olunur. 

10 - İmtihan ve hususatı saire için harita genel direktörlüğü kartofra 
şubesi müdüriyetine müracaat edilmelidir. 12494 

- -~ Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye· ~ ~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 L.. - -- lerle 20.000 ve 10.000 liralık iki adet mükafat vardır... - = il 

~'"'""'"'"'"'"""'"'"'"'""'"'""""""'""'"'""""'"'""J '.: 1:J L US ,, ·gazetesinin ~ 
~ Mü!ı~~~m7z~~!.~:~:! ta~~::ti:~:~~ lıtan- ~ Daktilo alınacak 

Radyo Müdürlüğünden : 

7. 7. 939 cuma günü saat 15 de yapı· 

HASAG 
Lüks lambalan 

lacak müsabaka imtihanı ile idare bü
Ankara satıı yeri 

rosunda istihdam edilmek üzere iki 

- bul'da bir ilanat acenteliği açmış ve acenteliği l. Ziya ı=: Bersis' e tevdi etmittir -= ADRESi: 
= Galata'da, Fermenedler'de, Kenber hanında ~10-11-12 §i 
§. numaralı dairedir. Telefon 49442 :::i N1YAZ1 ve 

ORTAGI 

Anafartalar cad 
desi No. 93 

2059 
~11111111111111111111111111111111111111~ 

§ NANON § 
: Pek yakında Yeni Sinemada : - -
':iaıııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6434 

İmtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Umumi neşriyatı idare eden 

Yazı işleri MüdürU 
Mümtaz Faik FEN IK 

ULUS Baannevi ANKARA 

daktilo alınacaktır. 

-=t'llllllllllllll(lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ,.. 
Taliplerin idare bürosuna müraca • 

atları. (2631) 12604 

YENi SİNEMALAR sus 
BU GECE 

Gasparon 
Baş Rolde: Güzel sesli 

Marika Rökk 

Gündüz iki film birden 
1 - GASPARON 
2 - SAADET DURACI 

Seanslar: 
10 ve 12 de ucuz matine 

Öğleden sonra 
14,45 - 16,45 - 18,45 - Gece 21 de 

Geceleri yalnız bir film 

HALK 
BU GECE 

İki film birdeı 

1 - Hava şeytanlan 

2 - Hudut kurtlan 
Gündüz: 10 ve 12 de ucuz matinede 

ve öğleden sonra 14,30 - 16,30 -
18,30 da iki film 

1 - MOTONUN YEM1Nl 
2 - KARA MAÇA ÇETESi 

BU GECE 

Morena Klara 
Baş rolde: İmpl!rieı Argentino 

Gündüz iki film 
1 - MORENA KLARA 
2 - KADiFE MASKE 

Seanslar: 

10 ve 12 de ucuz matine 

öğleden sonra 
14 • 16 • 18 gece 20,30 da 

}eceleri yalnız bir film gösterilir 

BU AKŞAM AÇIK HAVA SiNEMASINDA NAMUS LEKESi 

"================================================:=================~ 


