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7. inci sayfamızda 

İstanbul foto 

muhabirimizin 

gönderdiği resimer 

B. Gaf enko bugün şehrimize geliyor 
Dost Romanya Hariciye Nazırı diyor ki: 

Balkan Antantının giltik(e 
daha büyük ehemmiyet 

alması mukadderdir 
- .. 1 • ... .~ 

. ~- ~ " ' ' . 

Romanya Hariciye Nazırı İstanhul'da 
samimi ve güzel bir törenle karşılandı 

.. 

İstanbul, 10 (Telefonla) - Dost ve mlittefik Ro -
manya'nın sayın Hariciye Nazırı Ekselans Gafenko 
ve eşleri ile maiyetleri bugün saat 14.40 da Daçya ad· 
1ı Romanya vapuriyle İstanbul'a geldi. Aziz misafiri· 
miz Galata Rıhtımında vali ve belediye reisi Dr. Lut
fi Kırdar, Bükreş Elçimiz B. Hamdullah Suphi Tan
rıöver, İstanbul Komutanı general Halis Bıyıkday, 

Hariciye protokol şeflerinden B. Fikret, İstanbul 
Emniyet Direktörü B. Sadrettin Aka, Romanya'nın 

Ankara Büyük Elçi&i..JJ:.~ Storca, Romanya'nın İstan
bul Baıkonsoloau B. Lukoviç, konaoloaluk erkllnı ve 
1mt-emnıe1erini giymif İatanbul'da bulunan Romen 

artisleri ve Romen kolonisi tarafından karşılandı. 

Romanya Hariciye Ncuırı B. Galenko Hariciye 
Vekilimiz B. Şükrü Saraçoğlu ile beraber 

Bn. Lutfi Kırdar Bn. Gafenko'ya güzel bir buket 
verdi. Misafir Hariciye Nazırı kendi ini karşılıyanla· 
rın ellerini bırer bırer sıktıktan sonra ıfüir .. m n:smi
ni ifa eden bir kıta aakerimizi teftit etti. Bu sırada 
bando mızıka eveli Romen ve sonra Türk milli mar!f-

(Sonu 6. ıncı aaylada) 

Muhterem 
misafirim iz 

A. Şükrü ESMER 

~Ü~e~ik Romanya'nm mümtaz 
G a~ıcı.ye Vekili Ekselans Bay 
l'~egoıre Gaf enco dündenberi 
l urkiye'nin misafiri bulunuyor-
ar. Muhterem misafirimizin §ah
:~nda dost ve müttefik bir devle-

111 Hariciye Nazırını ve Balkan 
•n:ıantının reisini selamlarız. 
2

• ay Gafenco'nun Ankara'yı 
ı;!Yareti çoktan kararlaf1Dı§tı. 
0 

akat geçen mart hadiseleri ve 
~\l t~kip eden beynelmilel kriz, 
'eh zıyaretin bugüne tehirine 
~ ep olmuttur. Filhakika arada 
h' Ynelnıilel münasebetler yeni 
ia~~•tihaleye girmittir. Fakat bu 
r· ~ ale içinde Romanya'nın ha -
ıcı enı . . 1 d ~ 'b" t nıyetı sarsı ma ıgı gı ı, 

teeçen .. hafta yapılan seçimle de 
•a ~hur ettiği gibi, milli birliği 
}f gl~nılatnııttır. Müttefikimizin 
cı a~ıciye Nazırı, krizin batlangı
h~ a ve diyebiliriz ki en vahim 
rj .unduğu bir sıradadır ki Ha-
1\lc~je Vekilimiz Şükrü Saraçoğ
Q 

1 e lıtanbul' da görüımüttü. 
ia~·~ Gaf enco ondan sonra ç_ok 
ce \;'deli bir seyahate çıktı. On
lie 1 .a~fova'yı ziyaret etti. Sonra 

r ın e 't . L d ' p . ' \te B gı tı. on ra ya, arıs e 
bı elgrad'a uğradı. Gerek Ro • 
Reanya'nın Hariciye Vekili ve 
f a:·e~ Balkan antantının reisi sı
k1t ıy e Yaptığı bu temaslar Bal
h~ •ulhunu sağlamlathrmıya 
Sa ını etnıittir. Bundan sonra 
ti/ Gafenco ile Yugoslav Ha-

ıye V k't· B M k · •rrıd e 1 ı . ar ovıç ara-
lerj ~ Balkan antantı devlet
baknın karşılıklı münasebetleri 
hen:~ın~an Tuna üzerinde e
l'tııtt •Yetlı bir mülakat yapıl -
'"'f' 

1
•
1

• Hulasa muhterem mi -'' ırını · · 
"ele ızın Ankara seyahati, e -
lktek e ~apdan bir ziyareti iade et
la y gı~ı, Protokoler bir maksat· 

apı tnakta olmakla beraber, 

(Sonu 6 ıncı sayfada) 

Ankara havagazı ve 
elektrik,· Adana elektrik 
şirketleri sahn ahnıyor 
Ankara havagazı ve elektrik 

şirketleri belediyeye devredilecek 
Ankara Havagazı ve Elektrik Şirketiyle, işletme imtiyazı aynı 

f irketin üzerinde bulunan Adana elektrik tirketinin hüküm eti • 
mizce satın alınması için bir müddettenberi müzakereler cereyan 
etmekte olduğunu evelce haber vermiştik. 

Ankara V ali•i ve Belediye Reiıi 
B. Nevzat Tandoğan 

Aldığımız malt1mata göre Nafıa 
Vekaletimizle şirket mümessilleri ara
sında Ankarada devam eden görüşme -
ter sona ermek üzeredir. Şehrimizi 
çok yakından alakadar eden bu mevzu 
üzerinde, Nafıa Vekaletinin müzake -
reler hakkında beyanatta bulunmağa 
salahiyetli bir makamından bir arka
daşımıza şu malfımat verilmiştir : 

- Ankara havagazı ve elektrik ve 
Adana elektrik şirketlerini satın al
mak için başladığımız müzakereler 
bitmek üzeredir. 

Şirketle sureti umumiyede mu
tabık kaldık. Oç şirketin hükümetimi
ze geçmesi için üzerinde anlaştığımız 
rakam 3.100.000 liradır. Fakat şirket 
buna karşılık kasalarını da bize devre
decektir. Kasalarda 250.000 lira kadar 
nakid para mevcuttur. Bundan başka 
şirketin paraya tahvili kabil eşyası da 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Ankara elektrik ıantralınJan bir •örünüı 

• Top~u Okulunun 
allı lalbikafl 

lstanbutda Topçu Atış Okulu 
ı atış kursunun bitme•İ münasebe

tiyle Metris çiftliğinde bir top
çu atı~ tatbikatı yapılmıştır. O -
kul kumandanı bu münasebetle 
güzide bir davetli kütlesini atış 
sahasına dl.vet etmiş ve Topkapı 
istasyonunda toplanan davetliler 
hususi otobüslerle Baştabya'ya 

götürülmüştür, davetliler hazır
lanan hususi yerlerden kahra
man topr.unıırzun atışlarını takip 
etmi§lerdir. Okul komutanı Al
bay Sırrı Seıerek atıf hakkında 

izahat vermiş, atışın dayandığı 

muharebe vaziyeti yazılı olarak 
dağıtılmıştır. Atışlar harp vazi
yetine uygun bir şekilde muhte
lif safhalar göstererek devam et
miştir. 

Genç ve kıymetli topçularımızın 
muharebe tatbikatında göster
dikleri yüksek kabiliyet bütün 
davetlileri sevinç ve heyecan i
çinde bırakmıştır. Tatbikat bit-

tikten sonra atışlar etrafında 
tenkitler yapılmıştır. Buradaki 
resimler, tôpçu tarassut dürbin
leri ile hedef mesafesinin ölçü-
lüşünü ve maskelenerek araziye 
uydurulmuş bir topun atış vazi
yetine getirilişini göstermekte-
dir. Bu tatbikata ve lstanbuldaki 
son hadiselere ait resimlerimiz 
7 inci sayfamızdadır. ................................................. 

Yeni Ziraat Vekaleti Müıtqarı 
B. Aziz Meker 

Ziraat Vekaleti 

İstatistik Umum müdürlüğüne ta
yin olunan Ziraat Vekaleti müsteşarı 
B. Celal Aybar'ın yerine Ziraat Ve
kaleti baş müşaviri B. Aziz Meker ta
yin edilmiştir. 

Bay Aziz Meker, 1896 tarihinde Ga
latasaraydan mezun olmuş ve Avru
pada tahsil yaparak 1900 senesinde 
memlekete dönmüş ve 7-8 senelik bir 
zaman hususi çiftliğinde çalışmıştır. 
1908 - 1918 yılları arasında Halkalı 

(Sonu 6 rncı sayfada) 

Eski Çekoslovakya'da · 

Himaye idaresi 
altınd~ .dehşet 

Bir Alman ıavuıunun katli yüzünden 
150 kişi tevkif edildi, Kladno şehrine 

500.000 kuronluk bir ceza kesildi 
Kladno, 10 a.a. - 7-8 haziran gecesi katledilmit olan jandar • 

ma Vilhelm Kniest'in bu aabah yapılan cenaze merasiminde bir 
hadise vukubulmuttur. 

Otomobili cenaze alayına tesadüf 
eden bir çek, şapkasını çıkarmadığı 
için otomobilinden dışarı sürüklene -
rek yumruklar ve tekmelerle atılmış
tır. 

Alman makamları otomobili müsa
dere etmişlerdir. 
Gamalı haçlı bayraklarla örtülmüş 

olan Knieat'in tabutu Vilson meyda
nında 20.000 kişilik nüfus içinde 5.000 
kişiden ibaret olan alman ekalliyeti 
tarafından setamlanmıştır. 

(Sona 8 inci say/eda) 

Marmara köşkünde •erilecek 
suare Ankara Palasta verilecek 
Harı'ciye Vekaletinden: 
Havanın bozulması ihtimaline meb

ni, Hariciye Vekili ve Bayan Şükrü 
Saracoğlu tarafından Romanya Hari
ciye Nazırı ve Bayan Gafenko şerefi
ne Haziranın 11 inci pazar günü ak. 
şamı saat 22,30 da Marmara köşkün
de verilecek suarenin aynı saatte An
kara Palas Oteli salonlarında veril .. 
ceği sayın davetlilere bildirilir. 
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Pazar musahabeleri 

Filormonik orkestramız 
Yazan: Selim Sırrı TARCAN 

Hepimiz biliriz ki mükemmel bir or- na ile taranmış saçları ile, ellerinde 
kc tra senelerce mesai sarfcdcrck kemanları viyolonscllcri, fülütleri, o
nıeydana gelir. Ondan başka ferden buaları ile gelip sahnede yerlerini al -
her sanatkdrın sazına gömil bağlama - dılar. Bir iki dakika sonra da Hasan 
sı, büyük bir istidada malik olması, ar- Ferid halkın candan alkışları arasında 
kadaşları ile tam bir ahenk teşkil et - geldi zarif bir teşekkür selamı yaptı 
mesi de lazımdır. Bu kadarı yetişmez önündeki notalara şöyle bir göz attı. 
orkestrayı idare edecek güzide bir de Akordlar bir iki dakikada tamamlandı. 
ş:f ister. Bu sonuncusu zannımca hep- Şef arkadaşlarının simaları üzerin-
sındcn chemiyctlidir. de gözlerini gezdirdi ve lisanı hal ile 

Zaten insanlar beraberlikle yaptık- hazır mısınız ı dedi. 
ları herhangi bir işi güzel bir neticeye Sesler bir anda kesildi. Genç üstad 
criıtirmek için heyeti umumiyenin fa- elindeki incecik değneğini havaya 
aliyctini içlerinden en liyakatlisinin kaldırdı. Perde, perde yükselen saz 
idare etmesi şarttır. Bilhassa musiki sesleri kulaklarımızı okşamıya başla -
gibi ritme tabi olan bir sanatta bu bir dı. 
bcdahcttir. Mükemmel bir ahenk or- J. Haydın'ın senfonisini çalıyorlar
kcstra şefinin elindeki küçük dcğne- c . Ben hayret içinde gözlerimi bir sa
ğin ucundadır sanırım. natkar gençlere, bir onların ince T'Uh -

Musikideki dehasının kudretiyle lu tefinc çeviriyordum. Musiki ku -
dünyaca tanınınış olan Bcthovcn bcı- laklarımı okşarken, gözlerim de harc
tclcdiği kıymetli eserleri orkestrada ket ahengi ile zevki yap oluyordu. Hay
bizzat idare ctmiye merakh idi. Ne ya- dını, Bccthovcn takip etti. Musiki aıc
zık ki gıinden giinc kulaklarının sağır- mindc kemal mertebesini bulmuş olan 
lığının artması üstadı müşkül mevkide bu dahinin ölmek bilmiycn bestelcrin-
bırakıyordu. den birini gene vccd içinde dinledik. 

Viyana'da şöhretinin dillerde deı - Ondan sonra sıra Tchaikowsky'yc 
tan olduğu bir sırcıda hayli emek sarfc- geldi. Onu da H. Bcrlioz takip etti. 
dcrck vücuda getirdiği (Fidclio) sunu Konser hitama erdiği zaman salon 
operada idare c mek istemiş. Fakat IS.- coıan bir halkın alkış sesleri ile inlcr
yıkiylc işitmedıği için orkestrada i - kcn şef hem teşekkür ediyor, hem ar
lıcnk tesis edememiş, halkın iğbirarı - kadaşlarını göstererek: 
nı mucip olacak falsolar olmuş, seyir· "Bu şeref benden çok onlarındır,, 
cilcr arasında gürültüler gittikçe art • demek istiyordu. Benim en çok dik -
mıt nihayet üstadın büyük dostu katimi Hasan Fcrid'in jestleri çeki -
(Sebiller) bir küçük kağıt üzerine: yordu. Kolları, elleri, başı gövdesi bü-

"Rica ederim orkestrayı idare et- tün manası ile tekmil vücudu bir 
mekten vaz geç, sebebini sana eve git- ahenk ve zarafet örneği idi. 
tiğimizdc anlatırım.,, diye yazıp kcn - Daimi bir temevvüç içinde hareket 
disinc göndermiş. eden elleri unki mütemadiyen bir 

Beethoven bir hamlede yerinden piyanonun tuşları üzerinde gezini
f ırlayıp Schillcr'in koluna girmiş ve yordu. 
birlikte operadan çıkıp gitmişler. Çalınan havaların bütün nüansla-

Üstad l adisenin sebebini dostundan rı genç üstadın yüzündeki hatlardan 
öğrenince minder üzerine yüz üstü ka okunuyordu. Kendisiyle arkadaşları 
panıp hıçkıra hıçkıra ağlamıştır. arasında bir elektrik scyalcsi cereyan 

Bundan hayli yıl evci 1stanbulda o ediyordu. 
zaman çok tanınmış olan Tophane mı- Ferden her aan~tkar l<cndi sazını 
zıkasının nöbet havalarını gidip din • büyük bir maharetle çalıyordu. Fakat 
lerdim. Mızıkanın şefi it "var bir kol- bana öyle geldi ki Hasan Ferid orkcs

,...ağası idi. Biçarenin can ndan bezmiş trayı teşkil eden sazların hepsini bir-
bir hali vardı. Müzik ol kça canlı i-
di ,ne yazık ki şefi cansı ı. den çalıyordu. 

Cümhuriyct devri 0 estraaı ile, Hiç şüphe yok ki sarf ettikleri ceht 
fanfarı ile ve bunların g ide şefleri kemancıdan davulcuya kadar hepsini 
ile iftiha redebilir. yomıuıtu: Fakat e~ çok yoru_la~ ~a-

Gcçen gün Ankarada ezih olduğu un Ferid dl. Çünku konser bıttığı va-

k d •· t · sı"kı" listadı kit alnından leblebi gibi ter damladığı a ar mu evazı gen~ m 
Hasan Ferid beni Mu ı i Muallim görülilyordu. 
mektebinde halka vcrilcı ir konsere Sanatına bu kadar gönül bağlamış 
davet etti. Memnuniyeti abul ettim. bir artistin memleketimizde yetişmiş 

MUe11 icnin kıymetlı direktörü olmaıı göğsümü iftiharla kabarttı. 
Galatasary'dan arkadaıı Bay Raufla Cihan musikisinde bizim de bir 
konser salonuna glrdik, er taraf dol- varlık gösterebileceğimize bir kat da-
muıtu. ha ümidim arttı. 

- Konser üç buçukta, a at halk iki Yeni neslin musiki terbiyesinde bu 
saat cvclden gclmiye bat or. Salonu- kıymetli genç üstadlar büyük bir amil 
muz küçük geliyor, dedi olacak, onların himmetiyle biz de ben

tıtc orkestranın hass aanatkirla- liğimizle garp musikisinde mcvkiimi-
n frakları ile, beyaz kra lan ile, iti- zi alacağız. 

Acı bir kayıp 
İçel sıtma müca

dele heyeti rcısı 

doktor Abdurrah
man Bescn karaci
ğerine yapılan bir 
amcliyat;a rağmen 
hastalığından kur
tulamıyarak vefat 
ctmiı ve cenazesi 
diln Ankara Nümu 
ne hastanesinden 
kaldırılarak Cebe
ci kabristanına defnoluı 
humun cenazesinde birç 
ve kendisini sevenler bı 

Köy ihtiyar meclislerinin 
ıeli.hiyetleri 

Köy kanununun, köylülere taalHlk 
eden 50 liraya kadar ihtiHiflı işlerin 
alikalılarını beyhude masraflardan 
vikaye ve iti teshil bakımından sulh 
yoluyla hal ve bir karara bağlanması 
maksadına istinad eden ve o suretle 
köy ihtiyar meclialcrinc salahiyet ve
ren maddelerinin bazı yerlerde yanlış 
muamelelere yol açtığı görülmüştür. 

Adliye Vekaleti bu hususta teşkilatı -
na bir tamim yaparak köy kanuniyle 
köy ihtiyar meclislerine rüyet salahi -
yeti tanınan davaların mahkemelerce 
hu kanunda tayin edilen tahditlrr na -
zara alınarak rüyet edilmesini bildir -
miştir. 

ULUS 

Ticaret Vekaletinde Belediyeler 
yapllan tayinler Bankasından 

Halen birinci umumi müfettişlik 
müşavirliğinde 80 lira maaşla çalışan 
Ekrem Ediz ihdas olunan Diyarbakır 
mıntaka ticaret müdürlüğüne ikinci 
umumi müfettişlik müşavirliğinde ge
ne 80 lira ile çalışan Mesut Şarman E
dime mıntaka ticaret müdürlüğüne, 

ihdas edilen İstanbul mıntaka ticaret 
müdürlüğüne Cemal Ziya Arda!, İz
mir mıntaka ticaret müdürlüğüne Av
ni Sakman, Mersin mıntaka ticaret mü
dürlüğüne Halil Mithat Karagülle, 
Samsun mıntaka ticaret müdürlüğüne 
Naim Öktem, açık olan teftiş heyeti 
reisliğine İktısat Vekiilcti teftiş ve 
murakabe heyeti reisi Hakkı Kamil 
Beşe, ikinci sınıf müfettişliğe ?ktısat 
Vekaleti müfettişlerinden Ali Haydar 
Saatçioğlu, üçüncü sınıf müfettişliğe 
İktısat Vekaleti müfettişlerinden Ha
mit Çağıl'in, dördüncü sınıf müfettiş
liklere kırkar lira maaş1a İktısat V cka
lcti sabık mürakıp komiserlerinden 
Vefik Sami Bakırada ile Kamuran 
Yetiş, açık bulunan dış ticaret dairesi 
reis muuinliğinc mülga Türkofis da
iresi reis muavini Celal Ycrman tayin 
edilmişlerdir. 

Çağrı 
X Milli Müdafaa Encümeni 

12. VI. 1939 Pazartesi günü saat do
kuz buçukta toplanacaktır. 

X D:iıiliyc Encümeni 12. Vl. 1939 
Pazartesi günü saat onda toplanacak
tır. 

X Arzuhal Encümeni 12. Vl. 1939 
Pazartesi günü ı;aat 10 da toplanacak
tır. 

Yeni Devlet Orman iıletme 
talimatnamesi 

Ziraat vekaletince yürürlükte bulu
nan orman işletme talimatnamesinin 
yerine geçmek üzere yeniden hazır
lanan orman işletme talimatnamesi İc
ra Vekilleri heyetince kabul olunmuş 
tur. 

Talimatnameye göre devlet orman 
işletmesi; amenajman planlarına ve 
iktısadi icaplara göre işletme mınta

kaları dahilinde katiyat, nakliyat alım 
satım yapmak, fidanlıklar tesis ve ida 
me etmek, ağaçlandırma yapmak, a
ğaç hastalıklariylc mücadelede bulun
mak, her nevi ameliyat, tathirat, tesi
•at ve inıaat ile tamirat ve w i .... 

müteallik ve bu işlerin teminine ma
tuf bütün muamelat ve mesaiyi ba
şarmak maksadiylc kurulmuştur. Bu 
suretle devlet tarafından işletilecek 

ormanlar chcmiyct, vüsat ve iktısadi 
ihtiyaçlar göz önünde tutularak Or
man Umum müdürlüğünün teklifi ü
zerine Ziraat Vekaletince tayin ve tcı 
bit olunacaktır. 

Devlet orman işletmesi istihsalatı· 
nı ham veya yarı mamul bir halde pi
yasaya çıkarır, vaziyetin icabettirdiği 
ahvalde ve orman umum müdürlüğün
ce lüzumlu görüldüğü takdirde fab
rikalar tesis ve kereste imal edebile
cektir. Talimatnamede, mütedavil ser 
maye, mıntaka şeflikleri işletme ve 
muhasebe işleri, mübayaa ve satış işle 
ri hakkında hükümler bulunmakta
dır. 

Adliye mensuplarının 
hakemlik ücreti 

Umumi, mülhak ve hususi büdçc -
lcrle idare edilen daireler ve belediye
lerle sermayesinin tamamı devlet ve -
ya belediye veya hususi idarelere ait 
daire ve müesseseler arasında tahad -
düs eden ihtilafların hallinde hakem -
lik eden adliye mensuplarının hakem
lik ücreti alamıyacakları karartaımıg -
tır. 

yapacak istikraz 
belediyelerimiz 

Yozgat belediyesinin harita, imar, 
fenni mezbaha ve elektrik için 41.000 
lira, Balıkesir belediyesinin mezbaha, 
soğuk hava deposu için 80.000 lira, 
Kütahya belediyesinin elektrik işi i
çin 12.000 lira, Karaman belediyesi -
nin su ve elektrik için 80.000 lira, De
nizli belediyesinin elektrik için 20.000 
lira, Köyceğiz belediyesinin elektrik 
için 7.093 lira, Fethiye belediyesinin 
elektrik için 12.000, Niksar belcdiye
ainin elektrik için 2.500 lira, Ezine 
bclediye::ıinin elektrik için 4.000 lira, 
Bulvadın belediyesinin elektrik için 
6.014 lira, Pendik belediyesinin istim
Hik işi için 1.500 lira, Ula belediyesi
nin elektrik için 1.500 lira, Elazığ be
lediyesinin mezbaha inşaatı için 
30.000 lira, Sivrihisar belediyesinin e
lektrik için 15.000 lira ve Çankırı bc
lediyecıinin de elektrik ve hal için 
Belediyeler Bankasından 50.000 lira 
istikraz yapmaları Dahiliye Vckale -
tince kabul edilmiştir. 

Hususi mekteplerden 
verilecek diplomalar 

Maarif Vekaleti hususi türk, ekal
liyet ve yabancı okullarından verile
cek diplomaların, sahiplerine vaktin
de verilebilmesini ve mezunların şi -
kayetlcrinc mahal bırakılmamasını te
min için bu okullara yeni bir emrini 
tebliğ etmiştir. Bu okullardan hazi -
ran ve eylül imtihan devrelerinde me
zun olanların diplomaları, imtihanla
rın bitmesinden en çok on beşer gün 
sonra tanzim edilerek Maarif Müdür
lüklerine vcrilmi!i olacaktır. Lise ve 
orta okulların son sınıfından bitirme 
diploması almağa hak kazanan talebe
nin son sınıfta her dersten aldı~ ı sı
nıf geçme notlarının tutarı derslerin 
sayısına bölünerek elde edilen not, o 
talebenin diploma derece notu olacak 
tır. Derece notu 5 veya 6 tutarsa dip
loma derecesi orta, 7 veya 8 olursa 
diploma derecesi \yi. 9 veya JO olursa 
diploma derecesi pek iyi sayılacaktır. 

Tiftik Cemiyeti Umumi 
loplamyor Heyeti 

Türkiye Tiftik Cemiyeti umumi he 
yeti 17 haziran 1939 tarihinde cemi
yetin Bendderesindcki umumi mcr -
kez binasında toplanacaktır. Umumi 
heyetin tetkik ve müzakeresine arz
olunan işler arasında, idare heyeti -
nin raporunun kıraat ve tasdiki, mu
rakip raporunun ve merbutu hesap 
cetvellerinin tetkik ve tasdiki, 1939 -
1940 senesi bütçesinin tetkik ve tas
diki, Teke tevzi talimatnamesinin 
tadili müzakere ve kabulü, aza tara -
fından dermeyan olunacak teklifle -
rin müzakeresi, Umumi Reis intihabı 
ve murakip intihabı vardır. 

TIBBI KONFERANS 

Doçent Dr. Vefik Vassaf tarafın

dan, LA YŞMANYOZ1S hakkında 12 
haziran 939 pazartesi günü saat 17.30 
da Merkez Hıfzıssıha mücsacscsi kon 
ferans salonunda Tıbbi bir konferans 
verilecektir. 

11 - 6 - 1939 

Eski 500, 1000 lirahklar 
tedavülden çekiliyor 

Bunlar yenileriyle tebdil edileceğine dair 

Merkez Bankasının bir tebliği 

Ankara, 10 a.a. - Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasından: 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası hakkındaki 1715 numa

ralı kanunun 17 inci maddesinde yazılı selahiyete müsteniden 
bankamız 30 kanunuevel 1341 tarih ve 7Dl numaralı kanun mu· 
cibince basılmış olup halen tedavülde bulunan kağıt paralan teb
dile karar verdiğini ve beşliklerin 15 teşrinievvel 1937, yüzlükle· 
rin 1 Mart 1938, elliliklerin 1 nisan 1938, onlukların 16 mayıs 
1938 ve 2 1/ 2 liralıkların da 25 nisan 1939 tarihinden itibaren 
tedavüle çıkarılmıya başlandığı hundan evelki ilanlarımızla bil· 
dirilmiıti. 

15 haziran 1939 tarihinden itiba- Ön ve arka çcrçveelcri türk tezyini 
ren yeni 500 ve 1000 liralık kupürle- sanatından alınmış motifleflc terkip 
rin de tedavüle çıkarılması Maliye edilmiştir. Banknotun her iki tarafı 
V ckalctiyle müştereken kararlaştırıl- "Taydus., tabıdır. 
mıştır. Bundan evci çıkarılan kupür- , , 
ler için yapıldığı gibi 500 ve 1000 li- 1000 lıralıkların eb ad ve evuılı 
ralık kupürlerden tedavüle çıkarıla· Ehad: 9. 5x20,5 santimetredir. 
cak miktar mukabilinde mütedavil Vasıfları: 

banknotlardan aynı miktar tedavül· Ön yilzü, "rcktosu,, banknotun csal 
den çekilecektir. rengi arduvaz mavisi, zemin fonu ha • 

15 haziran 1939 tarihinden itiba- fif mavi ve pembedir. Ortasında yeşil, 
ren halen mütedavil 500 ve 1000 li- mor, mavi ve kahve renklerinden mü .. 
ralık banknotlar üç sene müddetle rckkep bir rozet vardır. Kenar çerçc • 
mecburi olarak tedavül edecek ve bun venin üst ortasında uzun bir mustatil 
dan sonra kanuni müruruzaman içeriıindc "Türkiye Cümhuriyet Mer· 
müddeti nihayetine kadar yedi sene kez Bankası,, yazıları ve üst iki köşe• 
daha merkez bankası gişelerinde teb· sinde yaprak şeklinde iki madalyon i· 
dil edilecektir. Yeni 500 ve 1000 lira- çerisinde ve iki satırda "1000 türk li .. 
lık banknotların evsafı aşağıda kısa- rası,, rakam ve yazıları vardır.. Orta 
ca gösterilmiştir. Banknotun aslını zeminin sağ tarafında siyah renkte 
görmck ·istiyenlcr bankamız ve dieğr Atatürk'ün resimleri ve ortadaki ro • 
bankalar gişelerine müracaat edebi- zctin üzerinde "1000" rakamı ve bu • 
lirler. nun altında "bin türk lirası,, yazısı ve 

bunun altında da iki satırda "11 hazi· 
500 liralıkların eb,ad ve ev•alı ran 1930 tarih ve 1715 numaralı kanu• 
Ebadı: 9X 19,5 santimetredir. na göre çıkarılmıştır,, ibaresi vardır. 

Vasıfları: Bu ibarenin akında iki tarafta ve üst 
Ön yüzü: "rcktosu" zeytuni yeşil çerçevenin iki tarafında siyah renkte 

renkte olup orta zemini hafif pcnbc - banknotun seri ve sıra numaraları var
dir. Ortasında yeşil, pcnbc, mor ve dır. Alt seri ve sıra numaralarının al• 
zeytuni renklerden müteşekkil bir tında banka umum müdür ve umunı 
rozet vardır. Kenar çerçevenin üst müdür muavininin unvan ve imzaları 
ortasında uzun bir madalyon içerisin- bulunmaktadır. İmzaların bulunduğu 
de "Türkiye Cümhuriyct Merkez orta kısmın fonunu ufak yazılarla ya· 
Bankası" yazıları ve iki üst kö§cle • zılmıı mükerrer "'ttirkiye Cümhuriyct 
rinde yaprak şeklinde iki madalyon Merkez ~ankası 100. türk lirası,. ibare· 
içerisinde ve iki satı d4l "500 tilrk li- leri tcşkıl etmektedır. 
rası .. rakam ve yazıları vardır. Arka yüzü: "ver osu,. esas ve fon 

Orta zeminin sağ tarafında Ata- renkleri ön yüzün aynıdır. Tezyinat 
türk'ün resimleri ve rozetin ortasın - çerçevesinin üst ortasında ve müstatil 
da ilci -t'ırda "500 türk lirası,, rakam is•r~.:"'.a- :ı..: •••••A• "'TlH.ı.,;., .. r:o
ve yazıları ve bunların altında da gc- huriyet Merkez Bankası., yazısı ve alt 
ne iki satırda: "11 haziran 1930 tarih iki köşesinde madalyonlar içerisinde 

"1000" rakamları ve bu rakamların al· ve 1715 numaralı kanuna göre çıka- .. .. . d 
rılmıştır,, ibaresi vardır. Rozetin üıt tında da turk lırası,, ~azıla~ı. va~ ı.r. 
ve alt yanlarında koyu kırmızı renk- Orthadda An.~~:a .. EmnıJ:'ct babıdcsının 

· 
1 1 

. cep c en gorunuş rcsmı ve unun sa • 
tc sen ve sıra numara arı, a t sen ve ğ d h f'f b k b" d · b 
sıra numaralarının altında da banka 

1 
ın aka dı pkc~be rkcn tc. ır aırc :· 

umum müdür ve umum müdür mua- unma ta ır ı an not zıyaya tutu • 
vinini unvan ve imzaları bulunmakta- duğu zaman bu yuvarlak içerisinde 
dır. İmzaların bulunduğu banknot Atatürk'ün filigram şeklinde baş re • 

simleri görünmektedir. 
kısmının fonunu ufak yazılarla ya-
zılmış mükerrer "Türkiye CUmhuri· Ön ve arka çerçeveler türk tezyini 
yeti Merkez bankası 500 beş yüz türk sanatından alınmış motiflerle terkip 
lirası,, ibareleri teşkil etmektedir. edilmiştir. Banknotun her iki tarafı 

Arka yüzü: "Vcrsosu,, ön yüz ren
ginin aynidir. Tezyinat çerçevesinin 
üst ortasında bir müstatil içerisinde 
iki satırda "Türkiye Cümhuriyct Mcr 
kez bankası,, yazısı ve yazının biraz 
aşağısında sağ ve sol açıklarında iki 
madalyon içerisinde ve iki satırda 
"500 türk lirası,, rakam ve yazıları 

vardır. Çerçevenin ortasında İstan
bul boğazındaki Rumeli hisariyle kar 
şı cihetleri ve boğazdan bir kısmını 

ihtiva eden bir peyzaj vardır. Bunun 
sağında hafif pembe renkte bir daire 
vardır. Banknot ziyaya tutulduğu za
man bu daire içerisinde Atatürk'ün 
filigram şeklinde bat resimleri görül
mektedir. Çerçevenin alt iki köşesin
de "500,, rakamları vardır. 

"Taydus,, tabıdır. 

939 bütçeleri tasdik olunan 
belediyelerimiz 

Reislikleri mansup olan belediyele• 
rimizden Trabzon, Rize ve Ağrı bele• 
diyclcrinin 1939 büdçclcri Dahiliye 
V ckalctincc tasdik olunmuştur • 

Nafıa Vekaleti Muhasebe 
, Müdürlüğü 

Nafıa Veklleti muhasebe müdürlU • 
fünc Orman umum mUdilrlüğü muha· 
sebc müdürü B. Adil terfian tayin • ' 
dilmi§tir. 

Merhumun ailesi, gax 
derdiği bir tezkerede, r 
tora karşı gösterilen bü 
şefkatten dolayı başta 
mak üzere bütün doktor 
relere teşekkür hislerin 
dir. 

ııştur. Mcr
doktorlar 

nmuşlardır. 

mizc gön
tanede dok
k alaka ve 
ş tabip ol
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Buenoı Ayreı fahri 
Bucnos Aircs fahri 

muza Vekalette bulu 
Bezmen tayin cdilmişt 

a ve hcmşi
ildirmektc-

onıolosluiu 
nsolosluğu -

1 B. Nazım 

Kazanç vergilerinı belediye 
hisseler 

Dahiliye Vekaleti De et Dcmiryol
ları ınemur ve müstahd mleri maaı ve 
ücretlerinden kesilen k anç vergile -
rinden ayrılan beledi} hisselerinin 
münhasıran Ankara be iyesinc tedi-
ye cdilmiycrck bundan ylc aid oldu
ğu belediyelere tevziir:!• kararlaıtır • 
mııtır. 

Mesut bir düğün 
Gazi Terbiye Enstitü u rcaim ve iş 

öğretmeni Bay Şinasi Barutçu ile Ur
fa mebusu Bay Refet Ülgen'in kızı 
Bayan Aliye Barutçu'nun düğünleri 
dün akşam Ankara Halkevinde birçak 
güzide davetliler huzurunda yapılmış 
tır. Genç evlilere saadetler diler aile
. .. rini tebrik ederiz. 

Hak değil, hakikat! 
Son haftalır içinde bir iki vesile 

ile .lcendisinden, hayır kendisinden 
değil, yazdığı bir iki yazısında çet
refil gördügüm bir ikı" düşüncesin
den bahsederek bir iki fıkra yazdı
ğım ıair Necip Fadıl Kısakürek, 
e~e~ki günkü haberde "çerçeve"
sının dııında bana cevap veriyor. 
içinde iliştiğim noktalara kaqılık 
bulunmıyan bu "not,, için cevap 
demek de belki yerinde olmıyacak. 
Yalnı% biJylelikle eskı bir dost ve 
hemıerimden mufassal bir kart• 
postal almış gibi olduğum ıçin bu 
satırları okuyunca sevindim. 

Şair - fıkracı, bu "çerçeve,, dışı 
"not" unda diyor ki : 

"Takdir etmen lazımdır ki top
lu iğne, batırmaktan ziyade kop
muş parçaları, ayrılmış münasebet
leri iliştirmek içindir.,, 

Aynı fikirdeyim. Ben de ili~i
ğim fıkralarda kopmuş parçalar ve 
münasebetten ayrılmış noktalar 
bulmuş, onun üzerine kaleme sa
rılmıştım. 

Dediğim not şu cümle ile bit
mektedir: 

" .... Bana ikide birde Ulus gaze-

tesindc çatmak ilhamını her halde 
Hak canibinden almıyorsun.,. 

Bunca yıldır, gazetelerde fıkra 

yazdım; bunların Jıiç birisinde 
"Hak canibinden,, ilham beklemiş 
adam değilim. Nihayet, bütün gay
retim o ilhamı "hakikat" ten alma-

ğa çalıimak olmuştur. Hatta miza
ha yeltenen yazılarımda bile. Çün
kü rahmetli Ahmet Rasim'in kav
lince mizah da "hakikatin kabak 
durmu1 bedii bir ~ekli,, değil mi
dir? T. J. 

Dilenciler ve numara! 

. latanbul'da, komik Şarlo (Çar
lı Çaplin) in, sözüm ona kıyafe
tini ve hareketlerini taklit eden 
acaip bir adam vardır. Geçenler-

de bu Şarlo Ahmet'in dilencilik 
yaptığı iddiaaiyle, yakalanıp mah
kemeye verildiğini gazetelerde o-

kumuıtuk. Dün de hunun dilen

cililde deiil, numara yaparak pa· 

ra kazandıiı anlatıldığından he· 
raet ettiğini öğrendik. 

Ölçüyü bira:ı: daha genişlete
cek olursak, o zaman birçok di

lencilerin de beraet etmeleri li.

zım ıelecektir. Çünkü onlardan 

çoiu da fıkara rolü, sakat ve kö· 

türüm numarası yaparak para ka· 

zanmıyorlar mı? 

Medenilik ve zarafet! -
lngiltere'de ana kıraliçe Ma

ri'nin bir otomobil kazası geçir

mit olduiunu biliyoraunuz. Teda

vi altmda bulunduiu sırada ha
yatının 72 inci yılını da idrak e

den bu haımetli annenin sıhati 

yoluna ginnittir . 

Bir inciliz cazeteai buna dair 
olan tafaili.tı bildirirken fU hadi
seyi de anlatıyor : 

"Kazaya sebep olan kamyon 
toförü, kıraliçenin iıtirahat ettiii 
aar~ya giderek bir buket takdim 
etmiı, kıraliçe de buna bir mek· 
tupla mukabele etmiıtir. Bu mek
tupta: 

"Nazik hediyenizi almakla pek 
sevinen kıraliçe, aizin elinizden 

gelen her t•Yİ yaptıiınızı ve hiç 

bir kusur ve kabahatiniz olmadı
ğından bu huauata müaterih ol
manızı da rica ediyor.,, 

Medenilik ve zarafeti 

K!!f_tk aclatt. Fır(a ada•ı! 

Reuam Çallı İbrahim'in f,tan
bul'da "Katık adaar,, nı satm al

mak tetebbüaünde bulunması do

layıaiyle yazdığımız fıkrayı oku

yan bir tan\dıiımız dün bize tele· 

fone ederek fÖyle bir teklifte bu

lundu: 

"Eier meıhur ressamımız bu 

adayı almağa muvaffak olursa, 

kendisine oraya "fırça adası,. İa· 

mini koymasını teklif ederim.,, 

Yurdda en yüksek suhunet 
32 derecedir 

Dün şehrimizde hava umumiyetle 
çok bulutlu, aralıklı yağışlı ve dur· 
gun geçmiştir. En yüksek suhunct 22 
derece olarak kaydedilmiştir. 

Akdeniz kıyıları ve cenup doğusıı 
bölgelerinde hava bulutlu, diğer bÖl· 
gcler umumiyetle çok bulutlu ve yet 
yer yağışlı geçmiştir. 

24 saatteki yağışların metre muralr 
baılarına bıraktıkları su miktarları 1ıı1 
roz'da 12, Gclibolu'da 8, İpsala ,,e 
Hayrebolu'da 5, Sapanca'da 20, vur· 
11unbey'dc 17, Güney'de 13, Tavas .;e 
Fcthiye'dc 6, Simav'da 5, Bucak'da ı 0• 
Kütahya'da 8, Dinar'da 5, Manavgat't~ 
11 ve diğer yağış gören yerlerde 1 - 1 

kilogram arasındadır. 
Rüzgarlar doğu, cenup doğusıı ,,e 

Akdeniz kıyılarında cenup ve ccnııbtl 
garbidcn, ve diğer böl~clcrdc urttıı; 
miyetlc §imaldcn saniyede en ~ol< 
metre kadar hızla esmiştir. 

En yüksek suhunctlcr Mardin'de 
28, Siirt'tc 27, Diyarbakır'da 32 dere• 
cc olarak kayn~dilmi~tir 
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DÜNYA HABERLERİ 
( DUNKU ) 

iSTANBUL Gazeteleri Üç nutuk 
S.. birkaç ıün içinde busünlrii 

l».111elınilel nziyeti aydmlatan ÜÇ 
lUtQk IÖylennıittir: 
it 1. - lnıiliz hariciye vekili Lort 

&laf aka, lortlar kamaraamda aöy • 
~ bir nutukta inıiliz dıı politi
;-.uaın hedef ve sayelerini bir de • 
' daha izah etti. 

l 2 - Franaız hariciye vekili Bone. 
r'rua •ecliai hariciye encümeninde 
l'alıaa'nm vaziyetini anlattı. ..,! - 1nıiliz baıvekili Çember

) , de avam kamaraaında, Alman
~~ 1914 ieneainde olduiu ıibi, 
~ de çember içine almm•kta 
tii dap hakkmda Hitlet taarfmdan 
C.~~•n IÖzlere cevap teıkil ede-

bar nutuk irat etti. 

Moskova'ya teklif 
formül • edilen yenı 

B. Strang'ın ancak pazartesiye 
~areket edeceği sanllıyor 

10 a.a. - İngiliz gazeteleri, Sovyetler Birliğine teklif 
eu •• _ ...... A yeni formül tamamen tespit edilmit halde olmadı~ınd":.~' 
Strang'm ancak pazartesi günü Moıkova'ya hareket edebılecegı
ni yazıyorlar. 
Taymiı gazetesine göre, halen in - 1 

giliz ve fransız hükümetleri Baltık 1 • 
devletleri ?1eselesinde. şu iki noktai 'in iller 
nazarı tetkık etmektedırler: \ ~anghay'ı 

Birinci §ekil: paktı imza edecek o
lan üç devlet, aralarından biri gerek 
doğrudan doğruya, gerekse bilvasıta 
taarruza miruz kaldığı takdirde biri
birlerine karşılıklı olarak yardım e -
deceklerini beyan edeceklerdir. Buna 
"leh formülü" ismi verilmektedir. 

ikinci şekil: bu devletler, şimal -
doğu Avrupası devletlerinin bitaraf
lığına bizzat riayet edecekleri gibi 
baıkalarına da riayet ettirmeği teah
hüt edeceklerini beyan edeceklerdir. 

sarmağa ~ahııyor 

Japonların muvasala 
hatlarını kesiyorlar 

Hong - Kong, 10 a.a. - Çekiai ajan
sı bildiriyor: 

Dogu çephesinde faaliyette bulunan 
Çin çeteleri Şanghay etrafında muaz-

Fransa' da 

14 harp gemisi 
daha ısmarlandı 
Paris, 10 a.a. - Bahriye nazırı, 

parlamentonun kabul ettiği deniz 
programının tatbikine geçerek muh -
telif tezgahlara 14 hafif hırp gemisi 
sipariş etmiştir. 

Sipariş edilen gemiler ıunlardır: 
"Mogador., tipinde 3.000 tonluk 4 

muhrip. Bunların sürati 40 mildir. 
Gemiler 138 milimetrelik 8 top ve 10 
torpil kovaniyle teçhiz edilecekler
dir. 

1000 tonluk altı torpito, süratleri 
30 mil olacak olan bu gemiler 110 mi
limetrelik toplar ve birkaç torpil ko
vaniyle teçhiz edileceklerdir. 

600 tonluk 4 mayn tarak gemisi .. 

İngiliz Kıral ve 
Kırali~esi Nevyork'ta 

CUMHURİYET 
İngiliz - türk anlqmaaı 
etrafında 

Yunus Nadi, bu serlevha altındaki 
yazııında, lnıiltere'yi ziyaret eden türle 
matbuat erkanına, inıiliz baıvekilinin 
türk - İngiliz yakınhgının sulha hizmeti 
bakımından sciylediği sözleri ele alarak, 
bu vesile ile Turkiye'nin gerek kendi 
varlıgı gerek insanlık ıulhuna hizmet ba
kımlarından aldıgı yeni vaziyetin ancak 
tedafiıı bir mahiyet arzettiğini tebaniz 
ettirmekte ve ıulh cepheıinin, Sovyet 
Rusya'nın da iıtirakiyle kazanacaiı ku • 
veti belirttikten sonra, türk - İngiliz 
cepheıinin Akdeniz emniyetiyle Balkan
lar nizamının muhafazasından ibaret o -
lan başlıca iki gayesinın ıulhu korumak 
bahsinde vereceği neticelen izah etmek
tedir. 

Romanya hariciye nazırı 
tehrimizde 

TAN 

a.a. Matbuat Senıaı 

Milli Şef' e yalovalılar 
tazimlerini arzettiler 

Yalova'ya ıönderdiii muhabirinden 
aldıiı bir habere atfen Cümhurreiıimi • 
zin yalovalılar namına selen 15 kiıilik 
bir tizim heyetini kabul ettiiini, akpm 
ıezintiıi eınasında Termal Otelini ve 
kaplıcaların vaziyeti hakkında malilmat 
aldığını, buc\ın romen hariciye naıırmı 
kabul buyuracakları ıöylendiiini yuı -
yor. 

İKDAM 

Gafenko'nun ziyareti 
A. N. Karacan bu baımakalede, Ro

mlnya Hariciye Nazırının hükıimetimiz
le ve Hariciye Vekllimizle yapacatı ıö -
rüşmelerin Balkan paktının birlik ve top. 
luluiunu daha iyi meydana çıkaracatmı 
söyledikten ıonra, Çekoılovakyanın iı -
calini müteakip Almanyanın Romanyaya 
verdiği iktraadi ultimatomla hld bir dev
reye varan aon büyük Avrupa buhranı • 
nın tarihceıini yapıyor ve romen devlet 
adamının ziyareti iki memleket ara1mda
ki dostluk ve ittifak eaaılarrnın sağlam
lığını temin ve tekid ıuretiyle ıupbeaiz 
gene ve ancak sulh dlvi ve idealine hiz
met etmiı olacağını ilive ediyor. 

YEiii SABAH 

~alif aka'm aöylediti nutuk. bize 
lot- ediiimiz yeni bir teY ötretmi • 
.._· Baaunıa beraber, aulh cepheai
~ letkiline amil olan badiaeleri 
d Alllızda bir defa daha canlan
~I ol11ıaa1 bakımından iatifade -
~· llpliz hariciye •ekili. Al
itip 1•'llln emrivaki politikaamı ta• a-.. edere!c aıra ile ailahlanrrken. 
tiJ.1._Debrinin boylannı aakeriletti • 
,.;~ A"'Uaturya'yı ilhak ederken 
~•t mmtakaımı ele geçirirken, 
-.._ bu hamlelerden her birinin 
~ CU olduiu hakkmda aarih te
~••rdiiini batırlatmııtır. Fil
~ Hitler, Ren nehrinin boyla-

lelıerileıtirince demiıti ki: 
ti,.:- Sürıtrizler devri artık ıeçmit-

F rannz gazetelerinin 
mütaleaları 

ı'ariı, 10 a.a. - Figaro gazetesinde 
Sovyetlerle cereyan eden müzakere -
ler ve Lord Halifaks'ın nutku hakkın-

li iL~ da tefairlerde bulunan Dormesson, 

zam bir çevirme hareketi yapmakta- Nevyork, 10 a.a. - İngiliz kırat ve 
dırlar. Bu çevirme hareketi Japonla- kıraliçesini hamil bulunan Amerika
rın civar mahalleler~e münakale ve nın Warrington zırhlısı yavaş yavaş 
muvasalalarını kesmıye matuftur. Nevyorka doğru ilerlemektedir. Sahil 

Lungh'dan Şanghay'a kadar U- muhafız gemilerinden kalkan hususi 
angho'nun iki sahili çinlilcrin kontro- tayyareler zırhlının ve zırhlıya refa
lu altındadır. kat eden uzun alayın üzerinde uçmak-

M. Zekeriya Sertel bucünku başma
kalesinde, Romanya Haricıye Nazırının 
Türkiyeyi ziyareti rnun11ebetiyle, Çekos
lovakyanın ıtıalinden beri geçen hadi -
ıelerin bir tarihçesini yaptıktan ve Ro -
manya'nın bu işgalden ıonrakı vaziyetini 
hulasaten ızah ettikten sonra, Gafenko'
nun bu vaziyeti duzeltmek hususunda 
mahir bir diplomat sıfatiyle yaptığı ha -
reketleri belirtiyor ve Romanya ile Tür
kiye arasında ıerek Balkan birliği ıerek 
sulh cephesi ortaklıgı bakımından mev -
cut iki türlü menfaat birligin.den, Bal
kanlarda kuvetli bir blok tesisi bakımın
dan iki memleketi şiddetle alakadar et -
tiğini ve Tlirkiye ile Romanya arasında 
cereyan edecek müzakerelerin bu nokta
dan bilyük bir hemiyeti olduğunu ıöylü -
yor. 

Rusya ile ittifak 
Hiıseyin Cahit Yalçın, Londra'dan 

yazdığı bu başmakalede, inıiliı pzete • 
lerinin Rusya ile cereyan etmekte olan 
müzakereler hakkında umumiyetle nik • 
binane neşriyat yapmakla beraber bir de
receye kadar hafiften ılkiyetler de ıö
rüldüiiınü ıöyliyerek, ruı - inıillı ıö • 
riışmelerinin tesaduf ettiği mütkülltı ve 
anlaşmanın imzalanmasını ıeciktiren hu
sustan ızah ediyor. 

1"' a :"ki Avuaturya'nın ilhakı bü- Halifaka'la Daladiye'nin nutuklarını 
l11ıı dun1a için büyiik aürpriz oldu. mukayeıe ederek bunların tamamen 
1-rı " .. Yapar yapmaa da Hitler ıun· biribirine benzedigvini kaydediyor ve 

lôJleınitti: Çinliler 4 haziranda Şanghay yakı- tadarlar. 
diyor ki: 

d, 7 Alaaaaya aydet memleketin• Hali faka, lngilterenin artık kabul 
op.._lc talep etmi1ecektir. etmemeğe azmetmi! olduğu şeyi teı -

--:akat bu aarih aöze rajmen, Al· bit ediyor, zira beynelmilel anlaşma
"-lc ~•. aüdet mmtakHmı ele aeçir- 1ar müatemirren istihfaf edildiği ve 
'ih IÇia harp yapmıya kalkııtı. Ve zayıfların hudut ve istiklalleri kuvct
~ Südet mıntakumı aidatı liler tarafından ihlal edildiği müddet
!°lal't.lı • artık Avrupa'da bir kanı çe Avrupada hayat ve mevcudiyete 
~ lateın.diiini bildirdi. Halbu- imkin olmadığını bildiriyor. Buna 
~~dan Çe!d-t~'ı iıtiluı al • mukabil Halifaks, l~g~ltere'nin Mil
~ aldı. Ve ıemt ba hayat aaha • letler araaında daha ayı h~yat prtla
lt ta-~I• batladı. Alman· rına hldim olmak için daıma yapma· 
~ L~""Qladan Yetil .. temiaatm hiç ta amade olduğu ,eyi bildtrmi tir ki 
~~ olmadıtı ~·~!j· ·D•'• ••ye a aym rnı:rr-mtraa aa et -
aııa.. .. L.... ld -ıca.-et- • mittir. 
-~. "'Pn•~• p..ı.7 ..... g•r~etrnde Bour 

- ..... ~ ... aatıku da aıaiı yukan, gues: "İngiliz askeri tedbirlerinin 
~.~ auauaauu t&IUP et· her iÜn daha büyük mikyasta inkişa· 
'l'İİPL!-aır. Pra..a harlclye Teldll. fı,. bafblı altında neırettlll bir yuı
laai~• ile Y•pdan ıöriifmecle11 da, ingiliz hükümetlnln franaız bil
~ bUJalan iki "-- ayır• ldlmetiyle mutabık olarak, bu aillb-

1 ' 1anma aiyueti hedefinin barı§ın mu-
sı- ...., Hatay"ın TGrld1•'1• terki I· bafuaaı olduğunu ehemiyctle kay-
a ''Palan 1ö"'9me1er, dettiğini bildiriyor ve diyor ki: 

~ ~~ ile :r~1• =- tıte Halifakı nutkunda bunu bil-

nında Nanuci Maru ismindeki Japon 
gemisinin mürettebatını esir ctmiıler
dir. Çinliler Şanghay'ın batı kısmını 

Fransız bölgesinin cenubunda Nanyao 
şehrine bağlayan yol boyunca mütead
dit stratejik noktalar iş&al ctmi§ler-
dir. 

Kanton'da ıokak muharebeıi 
Kuelin, 10 a.a. - Çin ajanaı bildiri-

yor: 
Çin a kerleri geçen 24 mayıada Kan 

"tOn ıehrlne afrerek aaatlerce ıüren 
sokak muharebeai yapmıılardır. Japon 
lar 20 ölü vermişlerdir. 

Japonların levliil 
etİlklerl İnglllı 

~ t iirk •!l~fakma :;. buaa kayıt ve ipret etmittir. Hali-
, .. _. emini ıçm 1apdan faks'ın nutku, lngiltere'nin yılıarca Tokyo, 10 a.a. - iyi malQmat alan 

lairib· : arzu ettiği ve fakat Almanya'nın ha- japon kaynağından bildirildiğine gö-
~ ll'indea aJn o~ her iki tuı yüzünden muvaffak olamadıtı re Arita bu sabah Sir Robert Craigie 
._ n~de ın\iaı..t •etice79 dol· "mihver devletleriyle it birliği,, ne ile yaptıtı müllkat eanaıında, japon 
S ktedir. a-., .,.. sa- kapıyı açık bırakmaktadır. Bu bir ba· hilkilmetinln KaJranda mevkuf bulu -
""1...._ IOvf•tlerle Japdan sirit- nı Jestidir fakat aynı zamanda da nan inpli.ı atqemiliterinin aerbest bı 
'-it,." de aeticel__.liad• ~- bir ihtar. rakılmaaı hakkındaki iateği reddetti • 
~ ~ı:~u~a liJl-1t " oton • Popüler gazetesinde Broaaolette, ğini ingiliz bilyUk elçiaine bildirmit -
4""''- ~~il, • ~--krallar kt tar~: Halifaka'ın "demokruilerin mihveri tir. 
~ h~·~:ıu aı7.:u.:.:. çemberlemek iatedi~i ~akkı?daki kam • • • .a;:: cevap te':ıw ed~ olan fU panyaları ret etmeıını tasvıp ederek Tokyo, 10 La. - Domei ajanaı ne§-

' IÖyleaaiıtirı diyor ki: . . . rettiği blr teblitde diyor ki: Calgan -
>tt lt. .. çember tehdidinda tiki· Demokruiler hiç b~r teY.1· hıç hır da 15 mayıatan beri mevkuf tutulan 'pstec.Jc bir memleket Tana, o kimseyi çemberlemek ıatemıyorlar. ~a ingiliz teğmeni terceman Cooper ja -

.. ~~'dır. kat bu hal İngiltereyi S?vyetler Bır: pon makamları tarafından cuualuk 
ı.._· Ut.alcilca iki otoriter devletin tifi.yl~ olan müz~kerelerın muvaffakı cUrmil sabit olmadığı için tahliye edil
~- Politikalan Franaayı çem. y~tını hal ra;be.tlc ıkstemekten r~~nede- miş ve bu aktam Pekin'e gelmiıtir. 
lıat, alile almak makaadma matuf· mıyeceğ l~ ı mu aveme~. po ı~ı ~s:a İngiliz ataıemiliteri teğmen, Spcar 
~ ~lcalannı çember içine al· her ~n .a a dmuazz~m 

1 
ır as er~ : ise tahkikatın aonuna kadar mevkuf 

""1..:._ .. zenlerin müdafaa için ku- vıet .1 ven~de e man~ od amazh.d"d" ankarı, katacaktır. 
._.--. utl' lcoınb' b.rl npltere tı det ve tıd et te ı ı 
h'ı 01-r.ıc ta 'fıne~ul ç~~•" • • tısında tavizlerde bulunmağa amade ·"'· ~ ••ı ...... en .... unç. M d .d il, laıl ki bq kil r-berl değildir. Buna mutlak surette kanaat a rl 
ı.. ~~"'-le•-- ••d-Lı,,_tk •dJD getirilmediği takdirde pek ziyade al-

tiyatrosunda 

edilen el 

bombaları patladı 

.._, · -runa ... au un a d 
ti c.ı ~ maatılunlıfma clikka· danılmı§ olur. epo 
~~tir. Çemberleyn, lnıilte- -----------;'t "lı er :aaıaan Almanya lle tica - Japmak için bir bahane telakki e-
ıa~~da anlaımıya hazır ol· diyorlar. Almanya'nın ihtiyacı olan 

>~·-._ lö7l...Uıtir. Fakat Alman. bütün maddeleri Almanya'ya tabi Madrit, 10 LL - Madrit kıraliyet 
~ ... 'lal talcip ettiji politika böJl• olan memleketlerden temin etmek tiyatroauna depo edilmit olan el bom 
'~-.._ 'flna11 aiiçl .. tirmekte hatta için yeni hamle yapmak lazımdır baları ile patlayıcı maddelerin dün 
~t ~· ltılnıaktadır. cliJorlar. lıte bayat aahaaı bundan akıam saat 20,15 te infilak etmesi ne-

i''-'taı tilcçe. tebarüa etmektedir ki çıkıyor. Fakat alman aanayiinin ticesinde 3 asker ve yoldan geçen 10 
~ ~tı..{ıa. hcaret politikasını si1ui ham madde ve piyaaa ihtiyaçlarmı kişi yaralanmıttır. 
~' '"'- &l'ına baflamııbr. Polonya temin edecek derecede geniı mem • Tiyatro binuı tanwniyle harap ol
~tl, 01

1 &çı~ır açılmaz, ba memle- leketleri Almanya'nın iıtiluı altma muştur. Çıkan yan&ın, civar binala -
~ ~ tıcal'et hacmi Jibd• elli almak için hiç olmazaa, iaıiliz im • ra da sirayet etmit iaede iki saat için
~-.."- ~\il ebnittir. Almanya, bu paratorluiu kadar büyük bir aö- de söndürülmüttür. 
) 'd, d telifi •tınek için aiyaai aa• mürı• aaltaaab kurmak lazımdır. infilak, bir kaza neticeainde vukua 
'"' i:t telakki ettiji YqoılaT· Halbuki bu imparatorlutu kurmak gelmittir. St, Panya ile mübadeleyi art· yolunda ablan ilk adımda Almanya 

lalı Çallfmaktadır. Alınaa1a'· dünya devletlerinin mukaTemeti ile 
'~'titr,• lca'lı da lktuadi taayik karfdaıauı ve siyaai münuebetleri
lct-.ı~ '-~all'landıtı haber Yeril- nin bozulmaıiyle ticaret münaaebet
~~ l'ıcaret ve mübadele böy· leri de bozulmuıtur. Demek ki Al· 

B. Tıtnsko l1rıllyet 

meclisinden lstifı eHi htt 'illa ara ilet olarak kullanılır- maa1a iktıaadi vaziyetini düzelt-
't ~fba:l•~et Almanya ile tica· mek için ai1aaeten aenitlemek iati • Bcrlin, 10 a.a. - Bükreştcn bildiril
't•lct~ ~ betıne ıiritmekten çeki• yor. Siyaaeten aeniılemek için yap- diğinc ıöre kıraliyet meclisi Azasın -
c'r•t h •~ıl ik bu oyunlar alman biı teıebbüs iae, iktıaadi Taziyetini dan Romanyanın Paria bilyilk elçisi 
~t ...... jCQıı Üzerinde teairlerinl kötiileıtirmektedir. O da binnetice Tataresco istifa etmit ve kıral bu isti
~ "•ıre:·ı Datl~fbr. Niaan ayı aiyui münaaebetleri üzerinde akia- fayı kabul eylemiıtir. 

)ilı 'flla'lı en ıatatiıtikler, ithali- lerini ıöatermekten ıeri kalauya- Bu haber reamen teyid edilmemiı 
"'111on1 

Yon nıark, ilıracatm ela cak. Görünüyor ki Almanya bir çık· olmakla beraber Tataresco'nun bu ant 
lcttdb·. ~rk azaldıiını ıöeter· maa içine ainnit bulunuyor. Ve iıtifasının büyük elçinin hükümeti ih

ta'n ıcal'etin ıerilemeaini, budan da ancak buaün mukadde- mal ederek Pariı'ten doğrudan dofru-
... ~ !"Ulcacldeabm idare ratuu idare edenler meıuldür. ya kırata raporlar göndermlı olmasın-

.. , ... a..ı,ı... ll..ı..I A. Ş. ESMER dan ileri geldiği sonnolunuyor. 

Kıral ve kıraliçc Nevyorka vardıkta 
rı zaman kendilerini dört milyon Ame 
rikah karşıhyacaktır. Bunların için
de 1.000.000 mektepli vardır. 

Kıral ıergide 

Nevyork. 10 a.a. - İngiltere kıral 
ve kıraliçesi saat 12.30 da enternaayo
nal ıergiyi gezmittir. İngiliz büküm· 
darlarının muvasalatında 21 pare top 
atılmıştır. 

Kırttla /afİ•I uıulü •elôm 

Bir Alman gazetesinin 

verdiği asılsız haber 

İngiltere Yemende 

Türkkuıu filosu 
bugün bir yurt 

turnesine ııkıyor 
bir harekele mi Eğer hava tiddetli bir muhalefet: 

göatennene, TUrkkuıu filosuna men .. 
Nevyork, 10 a.a. - İngiliz hüküm- bb 1 I aup 11 tayyare bu aabah, uat 8 de bil-

darlarının sergiye muvasa1at1armda t- tece üs elmıc. yük yurt turnesine çıkacaklardır. 
talyan pavyonu reisi amiral Cantu '1 ! Günlerden beri huırlanan ve ba· 
halkın tenkit edici cmmltıları arasın- Bcrlin, 10 a.a. _ Völkiacher Beo- günü büyük bir sabırıızbkla bekli: 
da fqiat uaulil .elAm vermiıtir. bahter gazetesi ilk uyfuıncla büyük yen cenç tayyareciler dfln •lı:pmki 

Enternaayonal aergf reiai lı:ırala. ya- harflerle verdiği bir haberde lncilte- bava alimetlerine ~k buıünkfl 
nnki dünyanın bir remzi olmak üzere renin Yemen'e kar§ı bir baskın hare- ha~n uçup manı olmıyacaiı ka
kriıtalden bir kürre ve bir de altun ketinc tevesaill ettiğini ve Cebuayo it- naatınc vanmtlardır. 
piramid takdim etmiştir. gal eden ingiliz kuvetlerinin imam Tayyareler buradan doğruca Eül· 

• • , Yahya tarafından gönderilen kuvetli tehire uçacak oradan latanbul'a Te 
lngıltere Kıralı Belçıka yı bir müfreze kar§111nda ricata mecbur Edirne'ye uçacaklardır. Evelki (Ün• 

ziyaret eJecek olduğunu bildirmektedir. kil sayımızda da bildirdifimiz gibi E

Londra, 10 a.a. - Star gazetesinin Bu gazete bu münaaebetle diyor ki: 
verdiği bir habere gö~e İn~ilter~ kı- İngiltere, ltaly~n - İngiliz mukave
ralı ,Belçikayı 24-28 ılkteşrın tarıhle- leaini ihlal etmektedir. Bu hareket 1-
rinde reamcn ziyaret için kıral Leo- talyanın şarki Akdenizdeki hayati 
poldun vaki davetini kabul etmiıtir. mevkiini tahrip etmek olan büyük in-

dirne'den sonraki uçuı hattı ıu auret· 
le çizilmittir: Edime - latanbul ~ 
Bursa - İzmir • Çivril - Konya - Ada· 
na - Kayseri - Merzifon - Ankara. 

Bu hat 4000 kilometre kadar tut• 
maktadır. 

Macar - Alman 
münasebetleri 

Budapeıte, 10 a.a. - Nemzeti Ujsag 
gazetesi, alman dahiliye nazırının 
Peıteyi ziyareti münasebetiyle bazı 
fransız ve İngiliz gazetelerinin Maca -
riıtan hakkında itaaya devam ettikle -
ri aaılsız haberleri ve bilhassa Maca • 
ristanla Almanya arasında bir askeri 
ittifak yapılacağına dair verdikleri 
maliımatı şiddetle tenkit ediyor ve di
yor ki: 

"Alman dahiliye nazırına münhaıı -
ran dahiliye nezaretine mensup idare 
adamlarının refakat etmesi mevzuu 
bahia şayiayı tekzibe kafidir. 

Roma' da 

bahriyeliler bayramı 
Roma, 10 a.a. - İtalya bugün, Du

çenin teais ettiii bahriye bayramını 
tesit etmittir. 

Romada, bahriye terefine yapılan 

büyük meruimde kıral, Duçe, Amiral 
Thaon di Revel ve Savva ailesine men
sup prenalerin ekaeriai ile Serrano Su
ner ve ispanyol heyeti izaıı hazır bu
lunmuşlardır. 

Bu münasebetle yarımadanın bütün 
bölgelerinden bahriyeye menaup 20 
bin kiti Roma'ya celbedilmittir. 

Meraaimin ilk kıamı meçhul askerin 
mezan ba§ında cereyan etmit. ktral 
Arnavutluktaki ihraç hareketi cana • 
aında ölen bahriyelilerin ailelerine ni
şan dağıtmıttır. 

Müteakiben kırat, Duçe ve diğer 
şahsiyetler Venedik meydanında top
lanan askeri ve yarı asker! te§ekkUJle
rin geçidinde hazır bulunmutlardır. 

giliz planının bir kısmı olarak telakki 
edilmek lazımdır. lngilterenin bu ha- Gençlerimize &ilzel seyahatler te • 
reketi, münhasıran İtalyayı istihdaf menni ederiz. 
eden Türk - lngiliz anlaımasiyle ifa- ---
desini bulan ıiyasetin neticesidir. Ay
nı zamanda İngiltere Filistin hidise
leriyle yakın prkta ara aıra mevkiini 
bu auretle kurtarabileceğini Umid edi
yor. 

Fakat bu aefer İngiltere yalnız Ye
menin değil fakat şarki Akdenizdeki 
vaziyetinin İngiliz baakın hareketle-

Ankara havagazı ve 
elektrik, Adana 

elektrik şirketleri 

satln ahnıyor 
riyle tahribine asla meydan vermeme- (Baıı ı. inci sayfada) 
ye azmctmit olan büyük İtalyan dev- . . . 
Jetinin de tiddetli mukavemetiyle kar bıze gcçmcktedır. Kasalardaln mev
şılaşmıı bulunuyor. cutla birlikte bu son kıymetlerin ye • 

kQnu aşağı yukarı 450.000 lira radde· 
lngil~ maltlilleri tekzip ediyor sindedir. 

Londra, ıo a.a. - Völlı:acher Beo- Uç milyon yüz bin liranın 450.000 
bahter gazeteıinin gQya ingiliz kuvet- liraıını petin ödeyecek, mütebakiaini 
teri tarafından Yemen'e karşı hare- de }irmi .~e~cde .ve. takıitle .tediye ede· 
kette bulunduğuna dair verdiği habe- cegız. 1:fukumetımız.bu müdd~t zar· 
ri reami in&iliz mahafili kati olarak fın~a ~ırkete % 5 faız vermeyı kabul 
tekzip etmektedir. etmııtır. 

Posta paketleri içinde 

patlıyan bombalar 
Londra, 10 a.a. - Bugün muhtelif 

poata bürolarında paketler içine sak
lanmıt bombalar infilak etmittir. Sco
tland - Yard'ın gizli polialeri bu auy
kastlerin faili olan İrlandalı tethit -
çilerin karar&ihını keıfetmek üzere 
arattırmalar yapılmaıı için emir al -
mıtlardır. 

Hiç bir yerde nüfusça zayiat olma-
mı ıtır. 

Prens pol dün Belgrad'a 

döndü 
Belifad, 10 a.a. - Naip Prena Pol 

ile Prenses 01-ga, saat 9,35 te Alman
ya'dan Belifad'a dönmütler ve iıtas
yonda Bqvekil, nazırlar ve daha bir
çok kimaeler tarafından aelimlanmıı
lardır. 

Bu auretle üzerinde anlatılan fi • 
yatın mühim bir kıamı hükümetimizçe 
peşin verilmiı olmaktadır. Yirmi aene 
devam edecek olan taksitler de Anka· 
ra belediyesi tarafından tediye edile· 
cektir. 

Hükilmet tirketi satın aldıktan 
aonra derhal Ankara belediyeıine dev
retmiye karar vemıittir. Belediyenin. 
Anlı:arada elektrik itinden temin ede
ceği gelirle hem bu taksitleri kolaylık
la ödeyebileceğini, heııa de belediye 
büdçeaine celir arttıracağını tahmin 
etmekteyiz.,. 

Şirket mümeuilleriyle Nafıa Ve
kiletimiz araaındaki müzakerelerin 
daha bir kaç gün devam edeceği ve 
mukavelenin nihayet on güne kadar 
imza edilmit olacağı söylenmektedir. 
mukavelenin tasdikı için hazırlanacak 
kanun projesinin de Büyük Millet 
Mecliıinin önilmüzdeki kıt devreıine 
yetittirebileceği anla§ılrnaktadır. An
cak tirketin devir muamelesi biter bit
mez Ankara belediyesi derhal tesiaata 
vanyed edecek ve bava pzı ve elek
trik itlerini kendi heaabına 'ıhet•rmı
ya b&flıyacaktır. 
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Son denizaltı 
facialar 
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Cihan harbından sonra 
vukua gelen deniz -

altı facialarının üçü de, 
her hangi bir askeri taarruz 
talimi esnasında değil, yeni 
icat ve ilaveleri kontrol et
mek maksadiyle, gemiyi in
§a eden müessesenin müte
hassısları tarafından yapı -
lan tecrübelerde olmuştur. 
Ancak gerek Amerika Squ
alus denizaltı gemisinin, 
gerek "Thetis"in kazaya 

uğramasındaki ası] sebep -
ler, b·· gemiler yüzdürül-

>Üyük bir rol oynamıştır. 4' 

Hele, bir kaç saat süren lllllllllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

dükten sonra anlaşılmış o -
lacaktır. Bu da tabii, tahki
kat neticesinin gizli tutul
mamasına bağlıdır. 

Buna mukabil, bundan 
bir kaç yıl evel batmış olan 
fransızların "Promethee" 
adındaki denizaltı gemisi -
nin kaza sebepleri derhal i
lan edilmişti. Bu gemi, ye -
ni iuşa ve ilave edilmiş olan 
bir seri dalma tertibatını 

tecrübe etmek maksadiyle, 
fabrikanın mütehassıs ve 
işçileriyle yola çıkmıştı. 

Dalma yerine doğru suyun 
üstünde seyir ederken, ku
maı.da kulesinde duran ku
mandan, altındaki geminin 

birdenbire dalmağa başla

dığını farketmişti. Emir al
madan, dalma tanklarının 

boşaltılması buna sebep ol

muştu. Kumandan, aşağıya 

bu harekete aksi bir emir 

vermeğe vakit bulmadan, 

sular açık olan kapaklardan 
hücum etmiş ve gemi de bir 
lahzada denizin dibine in -
mişti. Yanlız denizaltının 

dışında bulunanlar kutu! -
muşlardı. 

Anlaşılan, fabrik ın mü 
tehassıslarından bir yeni 
dalma tertibatını tecrübe 
komisyonuna izah etmek 
istemişti. Bu arada ada bir 
gayretkeşlikle hare et ede
rek, yalnız işaretle estere· 

cek yerde, manivela a ı tah
rik etmişti. Modern deniz -
altı gemilerinde bir kaç sa
niyelik bir mesele o an böy
le bir boşalma kar ı ında, 
artık hiç bir şey yapılama
mıştı. 

ıuyun çekilmesi esnasında, 
~eminin meydana çıkan kıç 
:arafında bir delik açılma -
una teşebbüs edildiğine in
~an ihtimal veremiyor. 
Vaktin az olması yüzünden 
Juna muvaffak olunamadı
ğı da söyleniyor. İngiliz 
tahlisiyecilerinin böyle bü
yük bir hata işlemelerine 
imkan ve ihtimal verilemi -
yeceği bedihidir. 

Hedefler 
Fransız başbakanı, fran -

sız politikasının aylardan -
beri geçirmekte olduğu de
ğişikliği, yeniden cihana 

arzeti. Mamafi, bu değişik
lik, yalnız politikada değil
dir. Onun sözlerinden de 
anlaşıldığı gibi, kendi şah
sında da değişiklik vardır. 

Çünkü, Avrupa'nın bü -
yük devletleri arasında 
sulh yaratmak maksadiyle 
Münih'e gelmiş olan ayni 

adam, bugün yeni bir empe
rial politika güden biri ola
rak meydana çıkmıştır. 
Fransız başbakanı, ham 

maddelerin adilane bir şe -
kilde tevziinden bahsedi -
yor. Fevkalade mükemmel 

bir formül. Ancak, fransız 
başbakanının bununla mu
rat ettiği şey nedir? Eğer 

bu lafların bir manası var -
sa, bu cümlenin manası ol -
sa olsa, Almanya sömürge
lerini geri almalıdır, şek -
!inde olabilir. 

Fakat, gerek bugüne ka -
dar devam eden fransız po
litikası gerek efkar umumi
yesinin takındığı tavır, 

böyle bir tefsire katiyen 
müsait değildir. 
Fransız başbakanı, tıut • 

kunda, alınanların adını ağ
zına almadı; fakat onu din
liyenler, bizden gayri kim-
seyi murat etmediğini an -
lamışlardır. 

Harp çıkacak olursa 
Mesul olan ıimdiden 

malumdur 
B. Daladier'nin nutku bir kuvet intibaı uyandırıyor. Ne 

istediğini bilen ve dos doğru yolunu takip eden adamın kuve
ti; temsil ettiği milletin, bir tek irade halinde birleşmiş olan 
ve çallşan milletin kuveti. Diktatörlerin anlamaları lazım ge
len şey bu memlekette bir kaç aydanberi her şeyin değişmiş 
olduğudur. Vaziyet böyle olmasaydı, hükümet reisi, şimdi 
söylediği sözleri söyliyemez. buna cüret edemezdi. Fransa 
maddi ve manevi canlılığını tekrar kazanmıijtır ve şiddete mu
kavemet edebilecek vaziyete bulunmaktadır. Biz tecavüze, 
hayır, otarşi istipdadına hayır, ideoloji yobazlığına hayır, söz
de hayati saha taleplerine bayır diyoruz, fakat her türlü an
laşma ve dürüst işbirliAi teşebbüslerine, dünyada ticari müb~
deleleri yeniden tesis edecek olan her şeye, ham maddelerrn 
daha adilane tevziine evet diyoruz. 

Bu sonuncu noktalar kayda şayandır. Biz Almanya'ya ve 
ltalya'ya hükmedenlere: sizin ekonomik menfaatleriniz üze
rinde konuijmıya amadeyiz. diyoruz. Fakat ko:a.man kılrcım
zr bir yana atmakla işl' başlayınız. Bu kılıç bızı korkutmaz. 
Bizim kenarda köşede daha az keskin olmryan kılıcımız var
dır. Fakat ancak siz bizi buna mecbur ettiğiniz zaman onu kul
lanacağız. Siz proleter milletler olduğunuzu ve yaşamanıza Jü. 
zumlu şeylerden mahru bulunduğunuzu mu ileri sürüyorsu-

nuz! Durun bakalım. _!Jir açlıkfnfiradı içine kendinizi kapıya
cak yerde Avrupa mubadele sıstemine giriniz. Normal müba
deleler :;ize _k<!l;ylrk ".e .refah verecektir. Bazı bam maddeleri
nız _eks~k mıdır: Bu sı~ı memnun edecek şekilde tetkik ve hal
ledı!ebıle~e~ _bır key/ryettir. Fakat bunu cebir yoliyle halle
debıle_cetıı:ızı sanmayrn. Buna tahammül etmiyeceğiz. 

Dıktatorler .n~ cev~p verecekler? Hitler'in söylediği nutka 
ba!<ılrrsa. ke!1.d!sı .~~nuz Fransa'da ve lngiltere'de husule gel
mı~ olan. degışıklıgı anlryacak halde değildir. Milletini oyala
drgı eskı riyakar sözleri tekrar etmiştir: Almanya 1914 bar
bından mesul değildir. lngiliz ve lransız politikacıları onu 
ç_enberlemck istiyorlar .. V. s .. V. s. M em/ek eti için hem şeref
lı, berr de semereli bir sulhu tesis etmek istiyeceği gün bunu 
yapabilecektir, işte B. Daladier'nin azimkar sözleri kendisine 
bunu anlatmıştır. Bunu istiyecek midirl Bütün mesele bura
dadır. Her halde, harp çıkacak olursa mesul olanın ismi şim-
diden maliı.mdur. . 

• Gallus - İntransigeant 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
şünüyoruz. Zaten biz de, 
bundan dolayıdır ki, yıllar
danberi azimkar bir politi
ka güdüyoruz; gene bunun 
içindir ki, tepeden tırnağa 
kadar silahlanıyoruz. Mak-

Almanlar ve 

sat ve hedefimiz, seksen 
milyonluk bir millete karşı 
cebirle hareket edilmiş o
lan günleri tekrar görme -
mektir. 

Frank! urter Saytung 

Yugoslavlar 
r"::·:-:··---·••nt•OUltH•ltltlUt1 ___ 

1 ~~~~.~ .. Y.~!!?.~!~ .. ?.:~~.~.~~~ ... ~.?.:f. ..... ı 
A lmanya'nın Yugoslavya. 

ya karşı takip ettiği iki 
yüzlü ı;iyaset hiç de yeni bir 
şey değildir. Eski bir tarihe 

maliktir. Hatta \lmanya'nın 
"parlak muavin,, ile danışıklı 

olarak "o küçük cvleti Avru
pa'da siyasi bir unsur., sıfa -
tiyle ortadan kaldırmaya ha -
zırlandığı sıralarda Sırbistan'a 

Son iki facianın c a keza 
ayni sebepten ileri e diği
ne ihtimal verilemez. Olsa 
olsa, bu iki gemide de ya • 

Daladiye bu nutkunda, 
"her türlü cebir hareketine 
karşı" sözlerini sık sık tek
rarladı. Bu, bizim gözümü
zün önünde, acı ve uzun bir 
hatıralar serisini canlan -
dırdı. 

• karşı nazik davramr görünü • 
yordu. 

bir devlet nazariyle bakılmak
tadır." Menfaat icabı bu du
rum, Kayserin az sonra Avus
turya - Macaristan'ı Sırbistan'a 
karşı merhametsizce hareket 
etmekte serbest bırakmasına 
mani teşkil etmiyecekti. Bir 
telgrafın kenarında ikinci Vil
helm'in el yazısiyle şu not gö
rülmüştür: "Sırplar şarklıdır
lar, bu itibarla yalancı, sahte, 
oyalayıcı usullerin kullanılma-
sında son derece mahir adam
lardır ... ,, 1914 de Almanya'nın 
Sırbistan'a karşı iki yüzlü si -
yaseti böyleydi; irtibat kesil -
mediği müddetce dost tavrı ta
kınmak; şartlar değişince onu 
ezmeye amade bulunmak ..• 

pılan tertip ve icatlc.rı 1 tec
rübesi esnasında, be ı ma -
kinelerin aksamış o ması 
akla gelebilir. Deniı ab ge
milerindeki her hruı i bir 
makine azırasında, ret -
tebattan olmıyan bir t k ki
şi bile, bu arızanın abuk 
bertaraf edilmesine ·ngel 
olur. Zira, denizaltı g •mi -
lerinin iç vaziyetler ·ayet 
dardır. Thetis deniz ltı ge
misinde fabrikanın ı çok 
nütehassıs ve işçilerı bu -
lunması, her halde faciada 

Londra ve Paris'teki 
komşularımızın bu hatıra • 
lan işitmek, dinlemek iste
mediklerini biliyoruz ama, 
ne çare ki, onların gözleri -
ni, Ruhr baskını, yabancı 
memleketlerdeki almanla -
rın mallarını zorla istim -
lak ve sömürgeleri gasbet -
mek, milyonlarca almanı a
na vatandan ayırmak gibi 
hakiki cebir hareketlerine 
doğru çevirmekten de ken
dimizi alamıyoruz. 

Her türlü cebire karşı, 
öyle mi? Bu, elbette ki, bü
yük bir gayedir; biz de 
fransız başbakanı gibi dü -

t~~~~~~d~~:,:~~~~~J 
Bir mesire yerinde, ve bittabi eski zamanlarda, 

nıuhtelif miıt tlere mensup insanların koz helvacı, 
§erbetçi veya arabacı gibi esnafla olan pazarlık ve 
münakaşalar.nı anlatıyordu. Evela arnavutla işe 
başladı, gaye acemice bir taklit ile, mizah gazetele
rinden kapma :>ir kaç cümle söyledi, ondan sonra 
gelen tipler; arap, laz, çerkes, yahudi, ermeni, rum, 
kürt hepsi aınavudun ilk söylediği cümleyi biribi
rinden daha acemice taklitler ile, tekrar ettiler. Sa
'-:>ndakilerin en basitinde ve en iyi niyetlisinde bile 
tahammül e e ek hal kalmadı ve komik delikanlı 
alkışlar arasında battaniyelerin önünden çekildi. 

Muhtttir 1 met Şerif, bütün monoloğun deva
mınca, sahne ekinin nüktelerine pek benziyen söz
lerle Macide n kulağının dibinde mırıldanmış dur
muştu. Maciı e bir aralık kendi kendine: 

"Ben bu damla bir kere mi ne görüştüm. Biraz 
evel de Omeı 'fo çatıştılar! Bu ahbaplık nereden ge
liyor acaba? ' iye sordu. 

Zaten bu yuksek fikir muhiti onun Üzerinde pek 
de iyi bir teı r bırakmış değildi. Omer'le beraber 
yaşamağa batladıkları ilk gündenberi bu meşhur ve 
kıymetli adamlarda büyük ve fevkalade taraflar, 0 

zamana kad r kimsede görmediği meziyetler arı
yor, buna mı: kabil onların herkesten ayn olan yega. 
ne hususiyetlerinin, herke5in riayet ettiği bir takım 
kaideleri keyflerince çiğnemekten ibaret bulundu -
junu görüyordu. Bu o kadar büyük bir §ey mi idi? 

Şu yakınlarda 1914 temmuzu 
diplomatik vesikalarını oku • 
yordum. Berlin'deki fransız iş 
giideri B. de Manneville'in 5 
temmuz tarihinde göndermiş 
olduğu telıırafr gördüm Viya • 
nada yapılacak Arşidük Fran • 
suva - Ferdinand'ın cenaze me
rasimi mevzubahisti. Kont de 
Manneville telgrafında bu me
rasimde Kayser'in hazır bulun
mıyacağını bildiriyordu. "Bu -
nun bir başka sebebi olması 
oek muhtemeldir, diyordu: Vi
fana'da Sırbistan aleyhinde ya
pılan hücumlara hiç bir suretle 
karışmamak arzusu. Almanya, 
nüttefikine müzaharet etmek -
ten vaz geçmeden, sırp hükü -
metine pek husumetkar bir du
rum almak istemiyor. Burada 
büyümüş Sırbistan'a alman ti -
careti için ciddi bir müşteri 
sıfatiyle ihmal edilemiyecek 

V aziyet bugün deği§miş 
midir? Fakat siyaset 

sahasında bugün değişen bir 
şey var mıdır? Almanya ve İ
talya'nın Yugoslavya'ya yap -
tıkları yardaklıklar tamamiyle 
samimiyetten ari siyasi hareke
tin tam örneğidir. Yugoslavya 
Almanya için mühim bir eko -
nomik "pazar" teşkil eder. Al
manya ve İtalya Balkanlarda 
entrikalarını yürütmek için o -
nu bir manevra sahası gibi 
kullanmak arzusundadırlar. 

Bu çocukca bir siyasettir. 
Yugoslavya'nın dostu olan ve 
her şeye rağmen dostu kalacak 

Konuşan arkadaşını dinlememek, terslemek ve ala
ya almak, sazlı bir bahçede ayaklarını kar§ısındaki 
iskemleye dayamak, bağıra bağıra konuşmak, ara 
Slra etrafındakilere hakaret etmek ve onları küçük 
görmek pek mi fevkalade bir kabiliyet eseri idi? 
Aylardanberi hepsi biribirinin abdal ve istidatsız ol
duğuna dair deliller getirmekten ve hepsi kendi fi. 
kirlerinin doğnıluğunu ispattan başka bir §ey yap· 
mamıtlardı. Fakat Macide kendini ne kadar zorla· 
sa, kafasında en ufak bir iz bırakmıı bir fikir bile 
hatırlamağa muktedir olamıyor, sadece falancanın 
filancayla kavgası, tunun bununla münakaıası hak
kında duydukları ve gördükleri aklına geliyordu. 
Şimdiye kadar tanıdığı kimselere nazaran bunların 
bir farkları da, insana daha cesaretle, hatta daha 
küstahlıkla ve ölçüp biçer gibi bakmaları ve gözle
rinde parlryan istek kıvılcımlarını saldamağa asla 
lüzum görmemeleri idi ve Macide bunun büyük a· 
damlıkla alakasmı bir türlü bulamıyordu. Mesela 
önlerindeki sırada oturan ve bir zamanlar sazlı bah
çede ziyafet vermi§ olan muharrir Hüseyin bey, ya
nında oturduğu zayıf ve gözlüklü kıza, böyle bir 
yerde hiç de münasip olmıyan tavırlarla sokuluyor, 
onunla konuşurken, hemen üstüne atılacaknıtf gibi 
burun delikleri büyüyüp gözleri mahmurlaşarak ba
kıyor ve münevver genç hanımın gayet ehemiyetle 
söylediği şeyleri dinliyecek yerde kerdanmı ve du
daklarını süzüyordu. 

Emin Kamil de yanma bu çeşitten bir kız almış
tı. IIk anlarda konuşmalarına mevzu olan ilmi bahis 
yerini alelade bir dedikoduya bırakmıştı. Bir hafta 
evel yapılan bir Boğaziçi gezmesindeki kepazelik· 
leri tekrarlıyarak gÜlü§Üyorlardı. Ve genç §air, 
bu gezintiden pek de mesum dönmediği anla§ılan 

olan biz açıkça söylüyoruz, bu 
manevralar bizi ürkütmüyor. 

Yugoslavya kolay bir şikar 
değildir. Harp halinde muka -
vemet imkanlarını ölçmek için 
onun dağlarını ve evlatlarının 
yiğitliklerini bilmek kafidir. 
Hiç bir zaman köleleştirilemi
yeceğini ve mazisini inkara 
sevkedilemiyeceğini anlamak i
çin ırkının gurur ve izzet nef
sini bilmek kafidir. Yugoslav -
lardan biz hiç bit- zaman şüphe 
etmedik, onlar da hiç bir za -
man bizden şüphe edemezler. 

Onun içindir ki Yugoslavya 
naip prens Paul'ün Berlin'i zi
yareti, mihver matbuatında ne 
icadar propagandalara alet e • 

:lilse de ,ne bizim ona olan iti-
nadımızı sarsabilir ne de haki
cati değiştirebilir ... 

Le Figaro 

Çeklerin hal ve 

istikballeri 
Prag'dan yazılıyor: 
Nasyonal - sosyalist par· 

tisinin hazırladığı bir tören 
münasebetiyle, protektora 
devlet bakanlarından Karl 
Hermann Frank uzun bir 
nutuk söylemiştir. Bay 
Frank bu nutkunda iki ay
lık bir tecrübe devresinde 
çek - alman mesai teşrikine 
bağlı bulunan bir sürü e
saslı ve pratik meselelere 
temas etmiştir. Bundan 
sonra çeklere hitap ederek 
ezcümle demiştir ki: 

Versay ve Sen Cermen 
muahedeleriyle meydana 
gelen ve kendi devlet a • 
damlarının caniyane poli -
tikaları yüzünden çek mil
letine ne sulh ve ne de saa
det getirmemiş olan ömrü 
kısa bir devlet istiklalin -
den sonra, çek milletinin 
hayat sahası büyük Alman
ya'ya ilhak edilmiştir. Çek 

(_R_A_o_ v_o_) 

milleti, ancak 

mukadderatını 

tarihleşen 

takdir ile 

politik, ekonomik, kültürel 
olarak kendini büyük Al -
manya'nın hayat ve mukad
derat sahasına intibak etti

recek olursa, yaşayıp mü -
retfeh olabilecektir; fakat 

alman aleyhdarı konsepsi -
yonları olan bir devlet ola
rak asla yaşayaınıyacaktır. 

Çek milletine verilen 
muhtariyet, hakiki bir muh 
tariyet olacaktır. Çekler bu 
muhtariyeti bütün kudret 
ve kabiliyetleriyle besle -
melidirler. Taibidir ki, ge
rek muhtar.iyeti gerek çek 

milletinin menfaatleri, dai
ma Almanya'nın menfaat -

Jerine uygun olmalıdır. Şu
nu da kaydetmek isterim 

ki, ihtaı edilmemesi lazım 

gelen alman menfaatleri 
her tarafta olabilir ve nite

kim vardır. 

Çek milletinde de, şüp -
hesiz ki, siyasi hakikatleri 
görmeğe muktedir ve ken • 
di mevki ve vazifelerinin 
alman hayati sahasında bu
lunduğunu müdrik kimse -
ler vardır. Çek milletinde 
de mazinin mason ve de -
mokrat ananelerinden ya -
kasını sıyırmış, Rayhş mef
kuresini, kudret ve kuveti
ni takdir ederek, onunla 
mesai teşrikinde bulunma -
ya mütemayil milli bir ce
reyan kendini hissettir
mektedir. 
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12.30 Pragram 
12.35 Türk muzıgı {klasik 

program) küme ses ve saz 
heyeti, idare eden: Mesut 
Cemil. 

13.00 Memleket saat ayarı, a
jans ve meteoroloji haber -
leri. 

13.15 Müzik (Küçük Orkes
tra - Şef: Necip Aşkın). 
1 - Louis Ancel - Karmen
sita - İspanyol enterme7.zo
su, 2 - Willy Richarts -
İlkbaharda bir çift aşık (U
vertür), 3 - Pennati Mal-
vezzi - ndülüs çiçekleri ( ls
panyol dansı), 4 - Frede -
rik Hippmann - Ormanda 
bir cüce duruyor - Halk 
şarkısı üzerine variyasyon • 
lar, 5 - Willy Richartz • 
Küçük bale süiti, 6 - Hein
rich Mannfred - Karmen -
sita (Serenad), 7 - Hans 
Mainzer - Viyana polkası, 
8 - Gretchaninow - Ninni, 
9 - Walter Noack - Köy 
hikayeleri. 

14.15 - 14.30 Müzik (Dans mü
ziği - Pi.) 

18.30 Program 
18.35 Müzik (Şen oda muzıgı 

- İbrahim Özgür ve ateş 
böcekleri.) 

19.00 Çocuk saati 
19.ZS Türk müziği (Fasd he -

yeti). 
20.00 Memleket saat ayarı, a

jans ve meteoroloji haber -
!eri. 

20.10 Neşeli plaklar - R. 
20.15 Tüt'k müziği (Müşterek 

ve solo teganni) 
1 - ..•.. Mahur peşrevi, 
2 - Eyyubi Mehmet beyin 
- Mahur bestesi - Ey gözü 
ahu, 3 - Latif ağanın - Ma
hur şarkısı - Telif edebilsem 
feleği, 4 - Keman taksimi. 
5 - Refik Fersanın - Ma
hur şarkı - Bir neşe yarat 
hasta gönül, 6 - Rahmi be
yin - Mahur şarkısı - O gü -
lün geçti güzellik çağı, 7 -
Rahmi beyin - Mahur şarkı
sı - Servü nazı seyret çık
mış oyuna, 8 - Dedenin • 
Mahur şarkisı 1 Gönül adlı 
bülbülüm var, 9 - .•. . Halk 
türküsü - Ahverin bağla
lnduıı. 10 - .••• Halk tür
küsü • İki karpuz bir koltu • 
ğa sığar mr. 

/ 21.00 Mtizik (Riyaseti Cümhur 

J<iif• 
Bandosu - Şef: thsan r.ıırt 
çer), ı - B. Leopold • a ~ı~ 
2 - E. Reeves - Ala~ı:rıitl · 
şarkısı, 3 - F. Sc oui' 
Diver~imanto, 4 - ES _.,. f 
raud - İran dansı, 10 r 
Liszt - Tasso (~aırıe;ça· 
trionfo) Senfonık pa Sr'" 

21.50 Anadolu ajansı ( 
servisi) . li 

22.00 Müzik (Şan Resıtarsfı!I 
yan Olga Somogyi t~eıııd' 
dan), ı - Chopin: ırç 
2 - ...... ı 18 incı asaıı" 
ban şarkısr, 3 - Str c~ 
Mavi Tuna 4 - M 35 

- "Gavalle;ia rustican3·~r 
p erasında n sant~z_zan,~gefı 
yası, 5 - Rossını - 11 ~ 
ya berberi" operasınd3 rJ 
sine'in aryası, 6 - • · ·' 
car halk şarkıları, J';.) 

22.ZS Müzik (Cazband i,erl 
22.45 - 23 Son ajans ha 

ve yarınki progra!Il· 

AVRUPA .ı 
)PERA ve OPERETL~fr 

Paris P.T.T. - 19 ı,.il .1 

landzender - 20.ıs sır 
21 Brno, Floransa • 
burg. ıı;ııı~· 

)RKESTRA KONS ıO~ 
Rİ ve SENFONİ]:{ 11.l 
SERLER: 9 Berlin.-;11, 
Prağ - 11.35 VıY ıS· 
12.30 Varşova - nsJ 
Stokholm - 17 Flora ]Jtr 
ı 7.30 Kolonya - 20 001# 
ve diğer alman istasY zı.t 
rı - 21.15 Prağ - 5ıe Brüksel - 22 BudaP:_. 
22.25 Kopenhag 
Ştutgart. Miil'j}ı 

ODA MUSİKİSİ : 8 
9 

ııı 
8.15 Kolonya - JJresl> 
münster - 9.30 d ı:ııtı 
Viyana - 10.20 r:ııı 
22.20 Doyçlandzend

1
er; ~ 

~OLO KONSERLER ·Ji~ 
Ştutgart - 9.30 :ser ıa• 
ı ı Ştutgart - 15 D?1;11, 
zender - 15.15 VıY 
16.30 Varşova - 17.2~ 
v. s.): 6 Hamburg ı~ 
don - Recyonal -
Hamburg. (Jıl' 

NEFESLİ SAZLAR ..... ) 
Viyana - 12 Ştutgart 
Berlin - 18.30 Prag. 1'0 

:>RG KONSERLERİ ..-fıırt 1 
ROLAR: 8.10 Franl< rı~f 
8.30 Laypzig - 9 Fr4 ı' 
- 11.15 Hamburg -:;,g 

1 Sarbrük - 19.35 P•v a 
ı 9.50 Beromünster _..

11
,,. 

Sottens - 21.35 Milli li~/ 
fIAFİF MÜZİK: 12 :S~~f 

14.30 Breslav - 16 ,.. ~ 
berg - Sarbrük _.. 
Ştutgart. ı; 

HALK MUSİKİSİ: gJO J~ 
lav - 10.15 Viyana;;,.~ 
Münib - 20.15 ViY f9. 

DANS MÜZİÖİ: 18 lı'1ıj 
- 20.15 Laypzig _.. b~'.l 
Varşova - 22 LükSe(llıı, 
- Z2.10 Brüksel Vi~ 
Belgrad - 22.30 . 
Sottens - 22.45 pacıdp~ 
fel kulesi - 22.55 c-
P~rTs"l>. T .T~, ıt~m~ 

-: -4 

genç kıza, biraz evel okuduğu şeylere hiç de ben
zemiyen dünyevi bir eda ile, kinayeli şeyler söylü
yor ve kız, koltuk altları gıdıklanmış gibi cilvelerle 
fıkırdıyordu. 

Macide tekrar sıkılmağa başlamıştı. Hem ettş• 
fındakilere, hem sahnedekine sinirleniyordu. o; 
mer'e gatmeği teklif edecekti. Fakat onun da sın• 
arkadaşlarından bir kızla konuşmağa daldığıJıf 

Bu sırada, yanlara çekilen battaniye perdelerin 
ortasında, gözleri yaşartan bir facia oynuyordu. is
tidatsız bir heveskar tarafından yazılan üç perde
lik ve korkunç bir piyes, istidatsız ve bilgisiz heves· 
karlar tarafından temsil ediliyordu. içlerinden bir 
kaçına istidatsız demek belki biraz haksızhk olur· 
du. Çünkü kendilerini tam mani.siyle vererek ora
ya toplanan insanlara müessir olmak, bir şeyler 

göstermek istedikleri belli idi. Fakat ölçülemiyecek 
kadar büyük bir bilgisizlik, görgüsüzlük, kötü nü
muneleri taklit etmek zarureti ortaya koyduktan 
eseri acınacak bir hale sokuyordu. Kimisi burnun-

dan konuşarak daha büyük bir sanatkar olmağa 

çalışıyor, kimisi seyircilere dönüp avaz avaz bağı
rırsa daha tesirli olacağını sanıyordu. Beyaz bir 
karyolada açlıktan ve veremden harap bir halde 

yatan delikanlı ise, mütemadiyen midesi bulanı· 
yormuı gibi yüzünü buruıturup yutkunuyor ve bu 
mimiklerin seyirciler üzerindeki intibaını görmek 

için de, kendi sözü olmadığı zamanlarda, gözlerini 
büzerek alaca karanlığa doğru bakıyordu. Bu has
tanın annesi olarak sahneye çıkan kadın, bütün 

makyajına, uzun yeldirmesine vebeyaz baş örtüsü
ne rağmen, yaslı bir anne değil, ince, şımarık sesli 
bir kızcağızdı. Piyeain en sonunda, ölü oğlunun ya-

tağına kapanırken çıkardığı ve yarı yerde yırtılıp 
çatalla§an feryat, seyirciler arasmda az daha umu· 
mi bir kahkaha koparacaktı. 

Buna rağmen alkışlar asla kuvetsiz değildi. 

gördü ve sesini çıkarmadı. Bu sırada cemiyetin alH 
kişilik orkestrası ortaya çıktı. Macide neler çaJ:ı• 

'·tı· caklarını ve nasıl çalacaklarını merak ederken ~ 
laklan yırtan bir sesle mevsim modalarından bif 

dans havasının başladığını gördü ve bütün vücudtl' 
nu bir titreme kapladı. Güftesi ile bestesi rezilliitt• 
biribirine ta§ çıkaran bu parçayı orkestra sanatkar• 
ları aslında olduğundan daha feci bir hale sokoııı-1' 
için bütün gayretlerini sarfediyorlardı. Hepsini" 

· yanlış ve biribirine uymadan çaldığı yetmiyorıııı.ıt 
gibi, Beyoğlu barlarındaki hokkabazlıkları da te1'" 
rara kalkıyorlardı. Birisi davula vururken toknıs.ğ• 
taklak attırmak istel"ken öteki mukavva bir bottl" 
ya İngiliz şivesiyle "gel yanıma, gel canıma, gel k~· 
nıma!" diye bağırıyor ve fevkalade yapmacık JJır 
gülümseme ile kırıtarak seyircilerle aşinalık ediyof• 
du. 

Fasıl bitince Macide geniş bir nefes aldı. Ayıığ•• ,.,, 
nı arkan bir kondurayı çıkarmış gibi oldu. Orne! 1 ' 

arkadaşiyle olan mükalemesini keserek: 

"Sonuna kadar kalacak mıyız?" dedi. 

Bu sualine Omer'den evet ismet Şerif şu ce"ıtb' 
verdi: 

ııt 
"Aman hanımefendi, bu kadar erken kaÇl 

. ..,Jet 
mı? .. Evde bekliyenleriniz yok... Pek nefıs şe., ....... 
değil ama, çocukları mazur görmeli... Hepsi a..-
tör ... Bir şeyler yapmak istiyorlar .... " 

(Sonu var} 
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Çinkolu yemekler Harp finansmanı meseleleri 
H. A. KUYUCAK 

Çinko, fazla olunca, insan için ma ile armutta az: 0,10 ve 0,16 mi
bir zehirdir, kanı eritir, hücrelerin ligram. incirde 0,34, ayvada hiç. Muhtemel bir harp bütün memle- Bütün harp masraflarının vergi ile 
içindeki çekirdekleri dağıtır. Ze- - Badem ile fındıkta yüzde ı mili- ketlerin her sınıftan mütahassıslarını kapatılamıyacağı anlaşılınca milletin 
hirli hayvanlarm zaran zehirlerin· gram bulunduğundan onların ikisi şimdiden meşgul etmektedir. İşin sırf elindeki iştira kuvetinin başka bir su· 
deki çinkonun nisbeti derecesiyle de neslin devamına hizmet etmekle askeri ve teknik taraflarını Üzerlerine retle retle devlete nakli düşünülebilir 
Ölçülür. töhret almı§lardır. Hele cevizde alanlar icab eden tedbirleri ittihaz et- ki bu da istikraz dır. İstikraz umumi -

Bununla beraber, çinko - mü - yüzde 2 bulunduğundan çok hara- mekle megul oldukları gibi iktisat ve yetle ya dahili veya harici yapılır. U
~cuduınuza lüzumlıı bir maden- ret verir. _ Limon ve portakal cin- maliye mütahassısları da müstakbel mumi harpte olduğu gibi müttafikler 
dir. Nesiçlerimizin hepsinde ondan sının §Öhreti, aksine her cihetten bir harbin mali ve iktisadi meseleleri arası mali yardımlar müstesna olmak 
tnünaaip miktarda olmak tartiyle- harareti teskin etmekledir. üzerinde çalışmaktadırlar. üzere, muharip bir devletin hiriçten 
bulunur. insanın beyni çinkosu en Taze sebzeler arasında, neslin Müdafaa bütçelerinin fevkalade istikrazda bulunması güçtür. Bunun 
ziyade olan uzuvdur: bir kiloda devamına en iyi hizmet edecek, o- kabardığı bu senelerde fili bütçeleri - için istikrazlar ekseriya dahilden ya -
Y"ül .. z ıniligraına kadar ... Bazı insan - lan lahnadır. Yüz gramiyle 1,5 mi. nin neye baliğ olacağı hakkında bir pılır. Mesela umumi harpte Almanya 
arın yaytıkları fikirlerin zehirli ol- ligram çinko verir. Ondan sonra fikir elde etmek için Habeşistan, İs - harbi süratle kazanacağını ve hasim -
tnası da, belki, beyinlerindeki çin - soğan, 1 miligram. Ondan dolayı o- panya ve Japon - Çin harplerinin bun- lerinden fazminat alacağını tahmin 
ko niabetinin fazla olmasından ile - lacak her yemeğe girer. Sarımsak larla alakadar memleketlere tahmil et- ettiğinden, Fransa vergileri artırmak-
ri gelir. yüzde 1 miligram. Ost tarafı da na· tikleri iktisadi ve mali fedakarlıkarı ta müşkülat gördüğünden ve İngiltere 

F-'- t d ~ · · b f'l go··zo'"nu··nde tutmak kafidir. Ehemiyet, ise vergilerin bütün masraflara kafi ~a , ogrusunu ısterıenız, u ı e ..• 
hal herkesin tabiatında bulunmak Kuru sebzeler çok daha iyi: vüsut ve şiddet itibariyle buların kat derecelerde dahili istikrazlar yap~k 
lrerektir. Çünkü her insanın baba kuru fasulye 5,25; mercimek 2,5 kat fevkinde olacağında şüphe bulun- mecburiyetinde kalmışlardı. Amerıka 
tarafından tohumunda yüzde 202 tan 9 miligrama kadar. Kuru be· mıyan büyÜk ve umumi harbin lüzum bile önce süratle hazırlanabilmek için 
:iligram nisbetinde çinko vardır. zelye taneleri bile 3,5 ... Bizim pi- göstereceği mali ve iktisadi fedakar - dahili istikrazlar aktetmişti. · ı 
h un.~an dolayı annesinin karnında lavda 1,47; ekmektei,,5 tan 8,5 mi- lıkların da o nisbette büyük olacağı Dahili istikrazlar bazen cebri yapı-
.. enuz 420 gram ağırlığında çocu- ligrama kadar. muhakkaktır. lır. Harp teklalifi namı altında bedel-
:un terkibinde bile çinko bulmuf- Yumurta sansı meşhur sayılırsa MalUmdur ki harpte paraya olan leri sonradan ödenmek üzere cebren 

1~rdır ... Demek ki cinsin devamına da yüz gramında ancak 4 miligram ihtiyaç her zamankinden fazladır .. Ne- mal alındığı gibi sermaye sahiplerin
h\lzunılu olan maddelerden biri de kadar. tekim bazı memleketlerde çok eskı za. den de sermay elerinin bir kısmı ceb· 

d~.nıadendir ••• Onun için beğenme• Kadın aütünde yÜ7.de 0,75 mili- ınanlardan beri harp hazineleri tesis ren istikraz olunur. 
ıgııniz kimselere ''tenekeden a- grama kadar bulunursa da çinko edilir ve muayyen bir miktar para 

ela 1 b 1 k. . .. . k k sırf bu maksat ı"dn saklanırdı. Harp- Umumi harbin mali tecrübeleri gös-
1_ rn,, demek yanht olur. nsanın uma ıçm sut nıne tutma pe pa- 3' 

11t•r k h 1 1 1 ı k ·· . ·ı k ler yalnız hu··kum·· darların harplerı· ol- termiştir ki devletler bütün bu yol-.... a teri nasıl olursa olsun herkes a ıya ma o ur. ne sutiı ı e, o-
Çınkodan sayılabilir. yun sütünde de pek az vardır. duğu zamanlarda kullanılan bu usfil larla bile harp masraflarını kapaya-

ç uk Ç. k b k d k · bugu··n tarı.he karışmış gibidir. Çünkü mamışlar ve yine muhtelif dereceler-
L.. •• oc lukta çinkonun hizmeti ın o a ımm an oyun etı sı-
ouy v • d d h . . k d 2 7 bı.lhassa yeni harpler millletlerin mad de para veya kredi enflasyonu vücu-
d 

unı. eğe yardnn etmek olduğun- gır etın en a a ıyı: oyun a , • · d · k' 
an v d 1 5 F k b · t' h dAı bu"" tu··n kuvetlerı'yle çarpıştıkları mu·· de getirmişlerdir. Bır evletın ığıt . ınsan büyüdükçe kanmdaki sıgır a , . a at eygır e ı ep-

.. , .. L • b . d . . .. d 6 ·ı· cadeleler oldug- undan yalnız para şek- para çıkarması veya ihraç bankasın-
7 <lllO nıs eti azalır ve olgun bir in- sın en ıyı: yuz e mı ıgram. 
••n k E k · L k • t" lı'nde saklanacak hı· r bı'r yek"n zaferı' d. an., mecburi ted_avüle tabi banknot ... ın anında bir litreye nisbetle n ço çına.o veren yeme ıs ı- .,. u 
an k d 1 l5 ·ı· tem· . . k t A b. garanti teşkil et _ ıstıkraz eylemesı memlekette mevcut 
1_ ca 0,136 miligram bulunur. Fa· rityedir •. Yüz gramın a mı ı- ın ıçın a ı ır . . k . k d. . f d 
•at k · k d b ı A k mez M .. kb 1 h plerde galebe ge- ıştıra uvvetıne en ısı tara ın an ya 
el 

• arcığer her ıeyi biriktirmek i.- grama a ar u uraunuz. nca . usta e ar 
1 

. . k . .1• 1 . 
etınde olduğundan çinkodan da rakısız olmak ıartiyle, yoksa İstirit- rek askeri ve gerek iktisadi bakımdan rdatı an ı~tıra u:vetı dı ave ey e.m~sı, 

011" b · f d lk 1 k b · · en rok dayanabı"lecek mı·letler·ın ala - aha do. grusu, pıyasa 3. mev.cut ıştıra 
l 

.. n ir kilosuna nisbetle 52 den yenın ay asını a o ay ettırır. 3 46 G cag- ı d d 1 t' karşılaşacag- ı mühim kuvvetıyle rekabet eylemesı demek-
1_ nıiligrama kadar vardır. Hatta • A. n an ev e ın · k. · d f1 d ·1 h 
•araciğerde - sonradan tekere mali mesele de harbi memleketin ikti- tdı.r. hı n~tlıce el'enyas~onf' elnı en .. ka-
Çe~ ·ı .... sadı· . .h · 1 k bT etini en az boza - ıse usu e ge ır. anı, ıat ar yu -. rı ecek olan - glikojen madde- , ıstı sa a ı ıy 1. b" l" 1·1 ·· ı 
•ı · cak b. d f" etmektı·r Bu se ır, sa ıt ge ır ı er mutazarrır o ur, 
1 ııın hasıl olması için mutlaka çin· • ır tarz a ınanse · • . _ 
1toy ı lzm ı· r Enternasyonal hususta alınacak yanlış tedbirıer hem memlekette u~umı hır buhran dogar. 
d a Üzum hasıl olduğunu iddia e- S f 1 f k -1 E fl 1 

erl Ş ı· stı. hsa·1ı· azaltmak hem de milletin ma e a. et ve e a et artar. .n asyon a 
er. u halde neslimizin devamı- d b 1 h ı 1 h lk 

llt h nev· k t .. k rmak suretiyle çok za- a ı vasıta ası o an netıce a ın 
cı. er ferdin büyümesini temine- Fuarına hazırlanınız rarıı u1vbe.1ı·nı ı elindeki iştira kuvvetinin kısmen dev-

en çinko olduğu gibi hayatnnızda ı o a ı ır. · f" 1 ""k 1 
eıı zevkli gıdamızı temin eden de 20 Agu~ stos - 20 Eylül :: :: --;Harp başlayınca fevkelade artan Jet . edlinle ge.çml es~ v_ehl .ıka~ arın lyu se 
terı. J 939 . - ~ car• masrafları alelade vergilerle kar- mesı o ayısıy e .ıstı a. ın aza ın.as~ -e o madendir. - " • d F k b "d ı d - ld 

8 ı - · k. k ı ç·· k.. b" ır a at u neıce et ı ane egı ır. 
'- . ir taraftan, çinko insanın feli- ~- ~~~ şı amaga ım an a maz. un u ır b" k h Ik d"ğ 1 . 1 
~et memleketin iktisadi men baları ve ça - Çünkü ır ısım a 1 er erıy e mu 
h ille de sebep olur. Ciin!Lü a...-r ,_ lışan nüfus kitlesi mahdut bulundu - kayese edilmiyecek derecede fazla za-

l~~~ğm;e~~t=~a=inu::vı;:.~:.ü~~ - - ...... ğundan harp masraflarını karşılamak rara uğramış olur. 

~~lllt yanağı kanserinde bir kiloya yeni şehir için halkın ya daha fazla çalışması ya- lşte bügünlerde muht elif memleket 
bı eu., 794 miligram çinko bulun. but dah a az istihlak etmesi icap eder. ler mütahassıslarını meşgul eden nok 

llftur. Kan hastalıklarmda çinko- u L u s Halbukn en ziyade çalışacak yaşta bu· ta bu muhtelif finansman usCıllerin-
:un nisbeti bir kiloda 2,631 grama Iunanların silah altına alınması istih- den birini ve en az zararlısını seçmek 
•dar çıktığı vardır... s§li azaltmakta mühim bir amil oldu· ve harp ihtimali tahakkuk ettiği za-

d ~İze heın iyiliği, hem de zararı S j n e m a s ı ğundan geride kalanların istihsali ar· man tatbik olunacak mali ve iktisadi 
~f) Unan bu madeni - tabii - ye- Soğuk hava tertibatı ile serinleş- tırmaları veya istihsali azaltmaları bir program hazırlamaktır. 

eklerimizde buluruz ve onlardan t' .1 . 1 1 .1 veyahut da her ikisini birden yapma- Muhakkaktır kı· harp zararlıdır ve 
aranıagv b H .. .. ırı mış sa on arı ı e yaz d h . d f 1 1 d a mec uruz. er gun vucu • mevsimine giriyor lan lüzumu a el zıya e az a aşır; ve muhakkaktır ki memleketlerin iktisa-

Milli Küme puvan cetveli 
Maç Galip Berabere Mağlup Attığı Yediği Puvan 

Ankaragücü 13 8 ' 4 31 19 30 
Demirspor 11 8 1 2 31 14 28 
Fenerbahçe · ı 1 6 1 4 25 18 24 
Galatasaray 10 7 o 3 27 20 23 
Beşiktaş 10 5 1 4 22 13 21 
Vefa 12 3 2 7 28 32 20 
Doğanspor 11 3 1 7 12 32 18 
Ateşspor 12 1 1 10 8 37 15 

NOT: Cetvelimiz gol avarajı usulüne göre hazırlanmıştır. Buna nanran 
hükmen galip Beşiktaş'ın lehine 2, hükmen mağlup Galatasaray'ın 
aleyhine 2 gol yazılmıştır. 
Hükmen mağhlp takımlara ayrıca sıfır puvan verilmektedir. 

Fenerbahçe kulübünün 31 inci yıldönümü münasebetiyle İstanbula gelen ingilia 
amatö r takımlarından Middlesex Wanderers bugün ilk maçını yapacaktır. Bu ekipiıı 
Ankara'ya da gelmesi muhtemeldir. Öğrendiğimize göre, Stadyom idaresi takımı ge
tirtenlere iki Ankara maçının hasılatının yarısını vermek teklifinde bulunmuştur. Ha
sılat bu parayı tutmasa bile 3500 lira verilmesi söylendiği halde, alakalrların 7 bin li· 
ra istedikleri söylenmektedir. Maamafih bir anlaşmaya varılacağı tahmin olunmaktadrr. 

Yukardaki resim misafir futbolcuların Moda denizcilik kulübünü ziyaretlerinde 
alınmıştır. . .................................................... ! 

Günün spor hareketleri 
Futbol Af J 2 d• 

Milli küme dıtında kalan • eısporu - yen 1 

Galatasaray İzmirde 
I 

takımlar maçı 1 İzmir, 10 (Hususi muhabirimizden 

Galatasaray • Güneş telefonla) - Galatasaray Ateşspor'la 
yaptığı ilk oyunu 7-2 kazandı. Galata-

19 mayıs stadyomu dıt saha- ! saraylılar §U kadro ile oynadılar. 
sında 9. da i Osman - Adnan, Faruk - Yusuf, Rı-

Hakem: Asım Kurt" J za - Sarafim, Buduri, Cemil, Selahat-

G 1 b" rv· H b" 1 y f tin, Bedii. 
enç er ır ıgı • ar ıye • • ı Hakem İzmirden Hasan Yanık idi. 
H ~ş sah

0
a saat

0
10·

1
45 te Galatasaray her iki devrede üsütn 

a em: mer re oynadı. Mamafi birinci devrede haf 

At koşusu : hattı iyi çalışamıyor ve muhacim bat-
i tının akınları üzerinde yardımda bu-

l 
Saat! 16,30 da ı lunamıyordu. 

At yanılannı takip etmek- Galatasaray takımında bugün bil -
le mükellef nıuharririmiz dün hassa Selahattin ve Adnan nazarı dik 

i akşam birdenbire rahatsızlan- kati celbetti. Hakem bazı kararların -
ıı· dığından at yarı§larına dair ı da hatalı idi. Buna ilaveten lzmirli-

tahminleri bugün koyamadık. lerin sert ve favullü oyunlarına da 
Karilerimizden özür dileriz. i müsamaha gösterdi. 

i ....... ......__ ..... 
1111111111

,,., .. , ... i Galatasaray ilk golünü Cemilin a
yağından 15 inci dakikada çıkardı. a lltnuzdan 15 ile 30 miligram ara·-ı bu neticeleri elde etmek için de ted - di bünyeleri ve halkın muhtelif sınıf-

ı •rı.~a çinko çıktığına göre yemek Pazartesi ve perşembe birler ~lmak ik~iza ede~. İşte harbin lan bundan muzdarip olacaktır. Fakat 
e~tnizin içinde 15 ten az ve 30 dan ak§amları değişmek üzere iktisadi ve mali cephesı ~~dur. asıl mesele milli varlığı korumak i- dereceye kadar istikraza müracaat ol-
f~ olmamak üzere çinko yememiz haftada iki program Harpte para bulmak ıçın akla ge - çin yapılacak mücadelenin en az za- unacağından halkın evvelden haberdar 

Bunu İzmir'in penaltıdan mukabil sa· 
yısı takip etti. 

'a:nndır. • len ilk tedbir vergilerin artırılmasıdır. rarla idaresidir ve bunun için de mali edilmesinin faydalı olacağını iddia 
t ~u mevsimde, o kadar çinkoyu Her programda yeni dünya Filhakika bu, hakkaniyete uygun bir ve iktisadi öyle bir harp programı tan ediyorlar.Fakat şurası muhakkaktır ki 
a~ıtlerden istemek güç olur. O- havadisleri tarzda yapılı:sa. erişilme~ ~~tenile~ zim edilmelidir ki aynı netice yani ister neşredilsin ister edilmesin, umu 
a 1.1tn çıkıncıya kadar beklemek la.. B U G u·. N gaye elde edılmış olur. Çunku eldekı istihsalin artırılması ve istihlakin a· mi harpten alınan derslere ve makaı 
tırtıdır. O da, beyaz olursa bize 100 iştira kuvetinin mühim bir kısmını ver zaltılması en az zararla elde edilebil- ilmi prensiplere dayanan bir harp fi-
l(r&tnda 0,2 miligram çinko verir. ği olarak alınan halk istihlaki azalt • nansman planı harp zuhur ettiği za -
~~rtn1. ızısında bu nisbet hemen 0,12 12,15 - 14,30 - 16,30 - 18,30 ve 21 de mak mecburiyetinde kaldığı gibi aynı sin. man hükumetin en kolay para bulma 
ı/ ıgraına dii§er... Şimdiki halde hayat sevyesini muhafaz için daha faz Bazı mütahassıslar bu hususta daha yoluna sapmasını temin edecek ve mil 
~rllzlarm yüz gramında 0,15 mili- ÜÇ SİLAH ŞQ R LA R la çalışmağa da razı olur.Umumi harp· ileri giderek harp ihtimallerinin hal- li gelirlerden icap eden kısmının mem 
d •tn bulunur- Dutların hiç birin • te bu usfıle en ziyade riayet eden İn· kın devlet tarafından ittihaz edilecek Ieket için en az zararlı bir tarzda dev-

,: ~ttdan bulunmaz. Kaysıda pek Atk ve Kahramanlık destanı giltere olmuştu. Fakat bunun en bü - tedbirleri bilmemesinden ileri geldiği Jetin eline geçmesini mümkün kıla-
..... 1. ,04, feftalide onun yansı 0,02 yük mahzuru vergi gelirinin süratle · 1 ""il ı Tamamen tu'"rkçe nı söy üyor ve hazırlanacak harp fi- caktır. Bütün bir milletin mücadele-)' ıram. Muz yemeğe kudretiniz artırılmasına imkan olmamasıdır. Bun 
lieterae onun yüz gramında 0,23 mi- Yeni fiya_tlar: Salon 20 Balkon 35 dan başka bazı memleketlerde vergi - nansmanı planının ana hatlarından me 
bı~~.•rn bulursunuz. Kavunda 0,09 ' nin artması dahili politika bakımından sela bir harp halinde hangi vergilerin 

1 'iranı, fakat karpuzda hiç. El - .,. Ti: 219? . hoş görünmiyebilir. ne niabetlerde artırılacağından ve ne 
""'z I 

MAYi SU 
Yazan: Major WREN 

ft~~ A. Yağa kalktım, tabancamı kılı· 
do~ an çıkardım ve doldurup kapıya 
de gru ilerledim. Büyük sessizlik için· 
lci ~~ağıya inmeğe hazırlanıyordum 
ttt· ırdenbire küçük bir şeye dikkat 
beı'':1: birer birer tetkik ettiğim nö· 
idi,Ç~eri? hepsinin süngüleri yerinde 
tttes· ~kıkatte, küçük zabitin öldürül
buıı ını kimseye atfetmiş değildim, 
diktunıa beraber katil cinayeti işle
\rc en sonra vazifesi başına dönmüş 
hr 0~~da ayakta ölmüş olacaktı, me
haıd ı Cenazesi bir tarafta asılı bir 

.. ~ bulunsun. 
içina:p ~aba~c~ eli.mde, acı sükutun 
liye kım bılır neyın vukuunu bek -
dılll.re;. merdivenleri inmeğe başla· 
'.Ytıtn-ı akat benim borazancımı kim 
11 1~? uştu? Ne bulduğumu sanırsı-

- ı:n _ '. mem, dedi C. Lavrens. 
ltıak liıç, hiç kimseyi: hatt§ istikbal 
tnı b~~ında iki silah atmış olan ada
duğ e bulamadım. Tahmin etmiş ol
~ir::.trı 'leçhile hiç bir Tuareg kaleye 
:Yord '! değildi. Bu derhal göze çarpı
lı:yd u. l<ale yumruğum gibi kapa
debi~ 'le düşmanın geçtiğine delilet e-

ecek en küçük bir alamet görün-

9-= 

müyordu. Eşyalar, askerlerin silah 
başına koşmak üzere ç1kmış oldukla 
rı zamanki hallerinde kalmıştı, raf
larda her şey yerli yerinde duruyor, 
her yatağın baş ucunda bir karavana 
bulunuyordu. Yataklar intizamla dü
rülmüştü. Bekcinin "Silah başına 1 tu
aregler 1 ' diye hay kırmasından az ön
ce odalar teftiş edilmiş olmalıydı. Bu 
haykırış üzerine herkes vazifesi başı
na koşmuş olacaktı. 

"Hiç bir şey eksik değildi, hiç bir 
şey alt üst olmamıştı. Sanki her şey 
nöbet almıya çıkacak olanlar tarafın -
dan nöbetlere ineceklere teslim edil -
mek üzere hazırlanmıştı. 

Kale dıvarlarından hiç bir Targi at
lamamış, hiç bir Targi parmaklıktan i
çeri girememişti 1 Hayır her şey yerli 
yerindeydi: pirinç, peksimet, ekmek, 
kahve, şarap. 

Lavrens: 
- Sade bir tüfek müstesna, diye ho

murdandı. 

- Tam dediğiniz gibi dostum. Yu
karıda katledilen küçük zabitin kalbi
ne saplı duran süngünün tüfeği ne ol
muştu? İşte şaşkın zihnimin sorduğu 
sual da buydu? 

"Ölülerden biri, küçük zabiti öldür
dükten sonra, tüfeğini uzağa atarak 
vazifesi başına mı dönmüştü? 
"İmkansız 1 
"Silah kullanmakta mahir bh· Targi, 

küçük sefer heyetlerimizden birinin 
katlinden sonra bir süngü mü ele ge -
çirmişti? Sonra da kalenin yanına yak
laşarak o süngüyü atmış ve mahareti 
sayesinde garnizon kumandanını kal -
binden mi vurmuştu? 

Lavrens: 
- Mümkün, dedi. Bununla beraber, 

silahı oJan bir adamın sığınağından ne 
diye çıkacağına ve bomba gibi süngü 
atacağına aklım ermez. Esasen süngü 
küçük zabitin kalbini hafifçe aşağıdan 
yukarı bir seyir takip ederek delmişti. 

- Demek gene imkansız, diye Lav
rens mırıldandı. 

- Bu itibarla seyyar cenaze husu
sundaki müdafaası imk~nsız fikri ter -
kederek çavuşun adamlarından biri ta
rafından katledildiği ve bu adamın tü
feğini süngüden çıkararak kaleden u
zaklaşmış olduğu neticesine vardım. 

Fakat neden? 
"Madam ki küçük zabitin ölilmü

nün izahı buydu, katil, cinayeti işle -
dikten sonra neden takviye kıtalarının 
gelişini beklememişti? Tabii herkes 
yiğit baş çavuşun da askerleri gibi 
Tuaregler tarafından öldürüldüğünü 
farzedecekti. 

"Açlıktan, susuzluktan veya düş
man eline düştüğü takdirde işkence • 
den ölümü göze alacak yerde, katil ne 

diye şerefi, takdiri, kendisine hazır -
lanan mükafatı beklememişti? 

"Mafevkini böyle bir anda öldürebi
lecek olan bir adam bir mükafatın kıy
metini pek al~ yeni bir intikam hazzı 
telakki e~ebilirdi. Pek ala küçük zabi
tin kafasını patlatabilir ve onu diğer 
ölüler arasına nakledebilirdi. Değil 
mi, Corc? 

- Ben olsam böyle yapardım. 

- Buna rağmen bu faraziyeyi de 
hemen hemen ötekilerin yanına gön -
derdim. Çünkü pek aıa hatırlıyorum 
tabancada bir fişek eksilmişti. Bir ka
lenin müdafaasını idare eden bir adam 
düşman üzerine tabanca atmak sure
tiyle vaktini boş yere kaybetmez. Ek
sik olan kurşun kaledekilerden biri ü
zerine atılmış olmalıydı. Fakat neden? 
Neden? 

"Ya son kalan adama o canlı vaziye
ti veren kimdi? Kendi kendisini bu 
hale getirmiş olamazdı ya 1 Canlı tak -
lidine sokulmamış olan yegane adam 
arka üstü yerde yatıyordu. Bu ölünün 
yerde, gözleri ap açık, elleri kavuşmuş 
bir halde yatması garip bir manzara 
teşkil ediyordu. Fakat buna bakarak 
muammayı halletmeye imkan yoktu. 
Öllilere şekil vermek işini görmüş o
lan adam muhakkak ki facianın sonu -
na kadar yaşamış olacaktı. 

"Belki cesur küçük zabit bir ölüyü 
düzeltmekle meşgul bulunurken taar
ruza uğramıştı? Belki de taarruzdan 
evet ölmüştü. Ve son canlı kalan adam 
ihtimal son kalana da vaziY.et vermek 

si olan harp, iktisat ve maliye milta

hassıslarına şimdiden bu planı hazır
lamak vazifesini tahmil ediyor. 

fırsatını bulamadan bir kur§un yiye -
rek cansız kalmıştı. 
"Eğer keyfiyet böyleyse, o ne ol -

muştu? Benim attığım silaha mukabil 
iki el silah atmış olan o muydu? Eğer 
oyduysa ne olmuştu? Gizlenmek veya 
kaçmak arzusunda idiyse neden ateş 
etmişti? 

"Başım dönüyordu. Deli olacağım 
sanıyordum. 

"Nihayet kendi kendime dedim ki: 
cesaret, yiğitim ! Sükunetle şu kor
kunç tarasaya çık, ve orada, dikkat ve 
ihtimamla iki noktayı tetkik et: cena
zeler içinde, kendisine kasden vaziyet 
verilmemiş biri var mıdır? Eğer varsa, 
bu cenaze, amirini öldürdükten sonra 
Tuaregler tarafnıdan öldürülmüş olan 
adama ait olabilir; yahut da bu adam
lardan biri tabanca ile öldürülmüş mü
dür (ben bunu pek çabuk tefrik ede -
rim). Eğer böyle biri varsa, muhakkak 
amirini öldürmüş olan odur ve kuman
dan mütearrızını bir mazgal ba§ına 
yerleştirinceye kadar yaşamış olabilir. 

Lavrens: 

- Kalbine bir süngü yedikten son • 
ra, değil mi? diye sordu. 

- Filhakika, lanet okuyarak ben de 
ayni mülahazayı yaptım. Her şeye 
rağmen, tabanca kurşuniyle ölmüş bir 
adam veya mazgalın üstüne tabii bir 
halde eğilen bir adam var mıdır, diye 
bakmak üzere yukarı çıkmaya hazırla
nıyordum. 

"Merdivenden çıkmaya ba§lamadan 
önce geri döndüm ve o zaman, Corc, o 

36 ve 42 inci dakikalarda Selahattin 
Galatasarayın 2 ve 3 üncü sayılarını 
yaptı. Devre 3-1 Galatasaray lehine 
bitti. 

ikinci devre: 
İkinci devrede 10 ve 12 inci daki • 

kalarda Sel~hattin biribiri üzerine 
dördüncü ve beşinci golleri yaptı. 20 
inci dakikada Cemil altıncıyı, 29 un
cu dakikada gene Selahattin yedinci 
golü çıkardılar . 

37 inci dakikada İzmirliler ofsayt 
denilebilecek bir vaziyette ikinci gol
lerini atmağa muvaffak olabildiler. 

Galatasaray yann Doğansporla oy· 
nıyacaktır. 

zaman ... ; bu müthiş sürprizler günü • 
nün en müthiş sarsıntısını geçirdim. 

"B orazancım ne olmuştu? 

"Kalenin etrafını siiratle fakat ta -
mamiyle dolaşmı§, buna rağmen ne 
canlı bir mahlfıka rastlamış, ne de bir 
gürültü işitmiştim. 

"Avluya açılan kapıya doğru atıla -
rak borazancı! borazancı 1 diye hay -
kırmaya başladım. 

"Gene haykırdım: borazancı! Hiç 
ses yok. Sesim kısılıncaya kadar hay • 
kırmakta devam ettim. 

"Ne bir ses, ne bir hareket. 
"O zaman kafamda sanki bir sarsın

tı oldu, demir parmaklıklara doğru a
tıldım ve kapıyı açtım. O esnada taar
ruz işaretini vermiye hazırlanan yiğit 
başçuvuşumun kumandası altındaki 
katırlı kıta geliyordu. 

"Yardımıma gelinmesi için hareke • 
timden itibaren ne kadar zaman geç • 
mesi icap edeceğini tayin etmemiştim, 
bununla berabe. bu ölüler evinde ge -
çirdiğim çeyrek saatten sonra canlı bir 
mahluk görmek, bir insan sesi işitmek 
için müthiş bir ihtiyaç duymuştum. 

VI 

Yıkanıp serinledikten, güzel bir yet> 
mekle keyflerini yerine getirdikten 
sonra, yolcuların gürültüleri arasında 
boğucu tozların, hararetin, üç günlük 
tren yolculuğu yorgunluğunun imkan 
verdiği nispette sakin ve rahat, iki ar
kadaş sessizç~ ~ie:aralarını içiyorlardı. 

(Sonu var) 



-s- ULUS 

B. Gafenko şehrimize geliyor 
(Başı 1. inci sayfada) 

larını çaldı, marşlar ihtiram vaziye -
tinde dinlendi. 

Ekselans Gafenko kendisini karşı
lıyan zevatı Daçya vapuruna davet. e
derek izaz ve ikram etti. Salonda sa
mimi hasbihaller oldu. Bu arada beni 
kabul eden dost memleket Hariciye 
Nazırı şu beyanatta bulundu: 

B. Galenko'nun beyanatı 

"- Çok sevdiğim memleketinizi 
yeniden görmek fırsatını bulduğum· 
dan dolayı son derece memnunum. 

Türkiye ile Romanjla arasındaki ku· 
vetli dostluk hakkında fazla bir şey 
söylemeğe lüzum yoktur. Bunun kud
siyetini ve derecesini siz de bilirsiniz. 

Beynelmilel vaziyetin her zamankin 
den daha enteresan bulunduğu şu an
da bilhassa samimi dostum Hariciye 
Vekiliniz B. Şükrü Saraçoğlu ile bey
nelmilel hadiseler üzerinde görüşmek 
benim için hususi bir ehemiyeti haiz 
olacaktır. Ekselans Şükrü Saraçoğlu 

ile bu fırsattan istifade ederek iki 
memleketi alakalandıran müşterek me 
seleleri de gorüşeceğiz. Bütün bu gö
rüşmelerimiz sıkı sıkı bağlı olduğu -
muz Balkan antantının ebedileştiril -
mesine matuftur. Ankara'dan dönü -
şümde sizinle daha uzun görüşmek ve 
bütün suallerinize cevap verebilmek 
imkanını bulacağım için şimdiden 

memnuniyet duymaktayım.,, 
Dost memleket hariciye nazırı sa

at 17 de resmi üniformasını giymiş 
olduğu halde eveıa viHiyete gelerek 
vali Dr. LCıtfi Kırdar't vesonra İstan
bul komutanı General Kazım Halis 
Bıyıkday'ı makamlarında ziyaret et -
ti. 

Müteakiben ekselans Gafenko oto
mobil ile Taksim'e giderek Cümhu
riyet abidesine bir ı;elenk koydu. 
Müttefik memleket hariciye nazırla
rının Taksim'e gittiğini öğrenen ka
labalık bir halk kütlesi Taksim mey -
danını doldurmuştu. B. Gafenko'nun 
çelenk koymak üzere oraya gelişi 
halkın büyük ve dostane tezahürleri
ne vesile oldu. 

Aziz misafirimiz Tal''>im'den doğ· 
ruca Sıraselviler'de Rı rr.anya konso
losluğuna giderek rom kolonisini 
kabul etti. Bu kabul t mini bir çay 
zifatei takip eyledi. 

Değerli misafirimiz c:}tselans Ga
fenko konsolosluktar ayrıldıktan 
sonra otomobille Top ne rıhtımına 
gitmi§ ve buradan ken ılerine tahsis 
edilen bir vapurla Hay a ·paşa'ya geç 
mişlerdir. 

Haydarpaşa türk ve o:nen bayrak
lariyle donatılmıştı. M safirlerimiz 
Haydarpaşa'da biriken a abalık hal
kın alkışları arasında 19.15 trenine 
bağlanan hususi vagon ına bindi ve 
kendisini teşyie geleni r e veda ede
rek Ankara'ya hareket e ti. Hareket 
esnasında bir müfrezem z selam resmi 
ni ifa yldi. 

Bugünkü proı ram 

Misafirler saat 9,10 d Ankara'ya 
muvasalat edeceklerdir. Romanya ha
riciye nazırı ekselans G enko ve Ba
yan Gafenko istasyonda ariciye Ve-

B. Drago'nun beyanatı 

Romen Hariciye nazırı ile birlikte 
Romanya matbuat umum müdürü B. 
Drago ve yedi Romen gazetecisi gel
miştir. B. Drago ile görüştüm. Bana 
şunları söyledi: 
"- Romanya için bir Dobriça mese

lesi yoktur. Romanya hiç bir zaman 
bir Dobriça meselesini müzakere etmi
yecektir. Esasen bu mesele bahse mav 
zu edilemez bile .. ,, 

B. Drago bundan sonra Türk - İn
giliz anlaşması münasebetiyle de sor
duğum suale demiştir ki: 

"-Bu anlaşma dost Romanya'da 
çok samimi bir sempati ile karşılan

mıştır. Bu münasebetle Yugoslavya ta 
rafından Romanya nezdinde bazı te
şebbüsler yapıldığına dair yabancı ga
zetelerde çıkan haberler tamamen uy
durmadır. Böyle bir mesele bahse mev 
zu ~mamıştır.,, 

B. Gafenko'nun beyanatı 

Bükreş, 10 a.a. - B. Gafenko, dün 
akşam mecliste yaptığı ve bir hülasası 
gece verilen harici siyaset hakkındaki 
beyanatında Berlin, Brüksel, Londra, 
Paris, Vatikan ve Belgrad seyahati es
nasında kendisine gösterilen hararetli 
ve samimi kabulden dolayı minnettar
lığını bildirmiş ve bu münasebetle 
Romanya ile siyasi ve iktısadi bağların 
ne kadar takdir edildiğini ve memleke· 
tin her tarafta mazhar olduğu itimadı 
müşahede ve tespit eylemiş olduğunu 
kaydettikten sonra demiştir ki : 

- Romanya'nın birliğinin, kuveti • 
nin ve istiklalinin her tarafta bir ni -
zam ve barış unsuru olarak telakki e -
dildiğini memnuniyetle anladım. 

Eğer Avrupa çökerse biz 
harabeleri altında gömülürüz 

Beynelmilel politikada, kampların 
karşı karşıya muharebe vaziyetleri iş
gal ettiği bir devrede, Avrupa ancak 
yanyana birlikte yaşıyabilecek çareyi 
bulduğumuz takdirde yaşıyabilir. Ve 
eğer Avrupa çökerse, biz harabeleri 
altında gömülürüz. Geçtiğim bütün 
hükümet merkezlerinde Avrupa fik -
rinin taksim kabul etmez mahiyetini 
ve kaymamak için uçurumun kenarın
da mücadele eden aynı parlak medeni
yeti gördüm. 

Bu noktaya gelince, nazır, dünya
nın kudretJi bir imparatorluğuna ri -
yaset eden bir zatın şu sözlerini hatır
latmıştır. 

"Bir harp vuku bulduğu takdirde. 
muharebenin sonunda galipler de 
m:ığlfıplar da yıkılan toprağın aynı 
harabeleri altında yatacaklardır.,, 

Gafenko, bu sözlerin, harbı bir ga
ye veya bir hal sureti olarak telakki 
imkansızlığı hakkında kanaati sarih 
ve pek plastik bir tarzda ifade ettiği -
ni ilave etmiş ve sözlerine şu suretle 
devam eylemiştir: 

- Her tarafta aynı kanaate şahit 
oldum. Bugünkü tahrikatın tabii ve lü 
zumlu yegane çaresi, anlayış ve iyi 
anlaşma havası içinde teşkilatlanmış 
bir Avrupa hayatıdır. 

Keza nazır, kıral Loopold'un, kü -
çük ve orta devletlerin nizamlı ve se
lametli bir beynelmilel hayatın kurul
masına esas olacak ekonomik ve moral 
te~birler teklif etm;leri lüzumuna 
daır olan fikrini de hatırlattıktan son 
ra"hayati saha., ifadesine geçerek de -
miştir ki: 

Hayati saha 

kili ve Bayan Saraçoğlt Ankara vali 
ve belediye reisi, Hariciy ! Vekaleti 
umumi katibi, mevki kcmutanı, pro • 
tokol dairesi reisi, birin ı daire reis 
vekili, Ankara eınniy t direktörü, 
merkez komutanı ve Rcrruınya sefare-
ti erkanı tarafından isti b ıl edilecek- Her devlet, kom:ıularının hayati sa-
lerdir. balarına dahildir. Çünkü devletlerin 

Bir ihtiram kıtası S'!la resmini ifa 
edecek ve kıtaya refakat ~den bando 
mızıka eve la Romanya , e nüteakiben 
İstiklal marşlarını çalac ır. 

yaşamak için biribirlerine ihtiyaçları 
vardır. Bu formülün ihdas ettiği endi
şeler, iktısadi istiklalin ortaya çıkar -
dığı meselelerin terkedılmiş olmasın -
dan ileri gelmektedir. Hayatın icapla -
rını tatmin için bütün servetlerin ve 
mütemmim hammadclelerin teatisi tan
zim edildikten sonra "hayati saha,. 

Bu merasimi müteakıp misafirler 
gar methali önünde haz r bulunan o
tomobillere binerek Aıı a a Palas o -
teline gideceklerdir. mevhumunun tasrih ve tahdidi müm

rı Ankara kün olacaktır. Romanya bu meseleleri 
1sis edilen tetkik etmiş ve aktedilen ekonomik 

Misafir Hariciye N 
Palas'ta ikametlerine t 

dairede istirahat ettiktt 
11,40 ta Hariciye Veki 
da Başvekili ve saat ı 

Millet Meclisi Reisini 

ve bu ziyaretltr, saat l 
ye Vekili, saat 13,20 de 

sonra, saat 
.. saat 12,10 
O da Büyül: 

ı ıaret edecek 

O de Harici
Başvekil ve 

saat 13,45 te Bıiyük A llet Meclisi 
Reisi tarafından iade el lecektir. 

Bayan Gafcnko saa 2 de Bayan 
Saraçoğlu'nu ziyaret e( ecek ve bu zi
yaret Bayan Saraçoğlu arafından sa
at 12.45 te iade ed,lecc ir. 

Misafirler, öğle yeı 
ya 1Jüyük elçiliğinde y 

Misafir hariciye ne 
da Atatürk'ün kabrine 
z decektir. Bu çelen\ 
minde bir polis ihtiran 
z r bulunacakt•r. 

ğini Roman
eceklerdir. 
ı, saat 16,30 

r çelenk va
vazı merasi-
ıüfrezesi ha· 

Bu merasimi müte p Ekselans 
enko İsmet İnöni.. Enstitüsünü 

f ~mekte bulunan Bayan Gafenko'ya 
ihak edecektir. 
Saat 20,30 da Haric ye Vekili ve 

Bayan Saraçoğlu taralından, Anka
ra Palas'ta misafir Hariciye Nazırı 
ve refikaları şerefiQ-: bir akşaın yeme
ği verilecektir. 

anlaşmalarda re•ıliteleri idrak ettiğini 
isbat eylemiştir. Fakat hudutları ara · 
sında uzanan saha münhasıran romen 
milletinin yapmıya memur olduğu va
zifeye tahsis edilmiş bulunmaktadır. 

Romanya ekalliyetleri 

Gafenko, Romanya ekalliyetleri 
meselesinin bir mesul hükümet tara · 
fından bir toprak meselesi şeklinde 
telakki edilmediğini söylemiş ve: 

Hiçbir devlet, bizim aleyhimize 
müteveccih olacak toprak istekleri 
müdafaa etmemektedir, demiştir. 

Nazır, geçen sene zarfında hükü -
metin ekalliyetler meselesi hakkında 
aldığı tedbirleri gözden geçirdikten 
sonra demiştir ki: 

- Ekalliyetler hakkındaki vecibe • 
!erimizi ancak kendi adalet ve insani
yet hislerimiz altında ifa edebiliriz. 
Yabancı bir devletle anlaşma akdi ve
ya böyle bir devletin kontrolü altında 
değil. İşte bunun içindir ki Romanya, 
kendi kendine karşı bir devlet teşkila
tının çerçevesi içinde olmadıkça, ekal
liyetler hakkında yeni teahhütlere 
m~vafakat etmiyecektir. Romen hü
kümeti komşu devletlerle halisane ve 

dostane anlaşmalar akdine amade bu • 
lunmaktadır. Macar devletiyle böyle 
bir anlaşmanın, Tuna havzasında iyi 
ve müsalemetperver bir organizasyon 
için faydalı bir şekilde siyasi ve içti -
mai meseleleri halledeceğine kani bu
lunuyorum. 

Yugoslavya fikirlerimize ve hattı 
hareketimize tamamen iştirak ettiğini 
isbat eylemiştir. 

Fakat, memleketimizin emniyetine 
karşı olan veçibelerimizi de barışa kar
şı olan vecibelerimiz kadar azimle ifa 
edeceğiz. Bize ait olmıyan hiçbir şeyi 
almıyoruz fakat bize ait olan her şeyi 
şiddetle takviye ve müdafaa ediyoruz. 
Memleketimizin hudutlarını ve istik • 
lalini silhla müdafaaya azmetmiş bu • 
lunuyoruz. Bunlara karşı vukubulacak 
her tecavüze karşı döğüşeceğiz. Ro
manya'nın dış politikası milletin hür 
yaşamak arzu ve iradesine ve ordusuna 
dayanmaktadır. 

Garantiler 
Romanya, Fransa ile İnilterenin 

garantilerini, bir dostluk eseri ve her 
devletin müdafaa azminin bütün emni
yet sisteminde dahil bulunduğuna bir 
işaret telakki ederek derin bir minnet
tarlıkla karşılamıştır. 

Polonya ile olan ittifakımız dos. 
tane ve sarrimi bir işbirliğini istilzam 
etmektedir. 

Sovyetler Birliği ile komşuluk mü
nasebetlerimiz iyidir. Ve hariciye 
komiseri muavini Potemkin'in Bük -
reş'ten geçmesi münasebetiyle de mü
şahede ve tesbit edildiği veçhile mun
tazamdır. 

Balkan antantı 
Balkan antantına gelince, 

bu antantın gittikçe daha büyük 
ehemiyet alması mukadderdir. 
Zira antantın birliği müdafaa 
iştirakinin ve aynı barış ülküsü
ne hizmet arzusunun teminatı 

altındadır. 

Bulgaristan' a karşı gösterilen 
alaka 

Antantın Bulgaristana karş göster
diği çok samimi alaka, Balkan antantı 
nın kendi camiasından hiç bir kimseyi 
hariç tutmak istemediğini isbat etmek 
tedir. Bilakis antant bu camianın bü
tün Balkan milletleri için ne kadar lü
zumlu olduğunu göz önünde tutan 
herkesi kabule amadedir. Müttefik 
Balkan devletlerinin her an göster
dikleri tesanüt bu devletlerin temin 
etmekte oldukları ve icabında şid
detle müdafaa ede..l.\•e' n'i-

zamın aleyhine müteveccih muhte
mel ümidleri suya düşürmektedir. Bal 
kan antantı Avrupada kati bir muva
zene ve barış amilidir. Antantın fikir 
ve icraat birliği, azası arasında daimi 
sıkı temaslarla temin edilmiş bulun
maktadır. 

Gafenko, lstanbulda Türkiye Ha
riciye nazırı ve Belgradda da Yugos
lavya hariciye nazırı ile yaptığı mülii
katları hatırlatmış ve yakında Atina
da Yunanistan hariciye nazırı ile mü
laki olacağını bildirmiştir. 

Ekonomik anlaşmalar 

.-------------Yazan : 

A. V. Aleksander 
kabinesinde Amele partisi 

hah riye birinci lordu 

-

Tetis denizaltı gemisinin feci da, acaba gemiyi yukarıya çekebil-
akibeti, bütün milleti tees- mek için aynı zamanda bir kaç vin-

sürlere sevketmiş bulunuyor. Bu çin birden kullanılması düşünüle-
kaza ile büyük harptan sonra bü- mez mi idi? 
yük devletlerde 20 muhtelif yerde Sonra, normal olarak içinde 53 ki-
vukua gelen denizaltı kazalarında şi bulunması lazım gelen bir deniz-
helak olan insanların sayısı 700 ü altının tecrübe dalışında 103 kişi 
bulmaktadır. bulnması da .ayrıca hayret edilecek 

İster arz cazibesine muhalif ola- bir noktadır. 
rak havada uçsun, ister denizin di- Bu, mevcut oksijenden istifade 
bine girip saatlerce kalsın, insanlar bakımından, üzerinde ehemiyetle 
tabiat kanunlarına muhalif hareket durulacak bir noktadır. 
ettikleri zaman, devamlı bir suret· Nihayet, hukuki bakımdan, ge-
te, bir takım tehlikelere maruz ka· minin daha müteahhitten tamamiy-
lacaklarını daima hesaba katmalı- le ve resmen teslim alınmamış ol-
dırlar. ması, kazaya kurban gidenlerin ai-

Fakat fen ve teknik bugün, o ka- le ve akrabalarına tam bir tazminat 
dar ilerlemiş, kifayetli bir hal al- verilmesine mani olamaz. 
mıştır ki muhtelif milletlerin de- Umumi, bir tahkik mahkemesi ile 
niz ve hava kuvetlerindeki bütün birlikte en son olarak söylediğim 

vasıtalara geniş ölçüde itimat et- bu nokta, mesele hakkında parla-
mek, güvenmek caizdir. mentoya verilecek olan beyaz ki-

* * * tapta ehemiyetli ve etraflı bir su-
Bununla beraber, tabiat zaman rette nazarı dikkate alınmalıdır. 

zaman, kendi dediğini yapmaktan T aymis ne diyor? 
geri kalmadı Tetis faciası hakkında bir başma-

1930 senesinde ben, bütün deniz- kale yazan Taymis gazetesi diyor 
altı gemilerimize Davis kaçma aleti ki : 
ni verdiğim zaman, bu gemilerde "Bu kazanın sebebi hemen tahkik 
artık insan zayiatı olmas1 ihtimali- edilip meydana çıkarılmalı, deniz-
nin esaslı bir surette önüne geçil- cilik ve mühendislik bilgisi, bir da-
miş olduğuna kani idim. ha böyle bir facianın vukua gelme· 

Aradan kısa bir müddet geçtik- mesi yolunda tedbirler almak için 
ten sonra bu cihaz, ilk defa olarak seferber edilmelidir. Bundan böyle 
Poseidon'un çin sularında battığı lier hangi bir kusur ve noksan yü-
zaman kullanılmıştı. .~~~zünden bir takım insanlaun hayatı 

Orada cihaz, tam muvaffakiyetle kaybolmamalıdır. 
vazifesini görmüş, sonra 1932 sene- Vukua gelmiş olan kazaya çare 
sinde M. 2 denizaltısı Portland a- bulmak gemi yapıcılarının da, de-
çıklarında battığı zamap da gene nizcilerin de iktidarı dışında bulu 
a_Y.nı aletle gemide bulunanlar ta- nuyor. Fakat facia, bütün impara-
mamlyle kuz tdrılmı:ştı. torlukta insani bir istırap uyandır~ 

Bugün bu faciadan sonra 1930 mıştır. Bu arada kendisi de geçen-
senesindekinden çok daha fazla o- lerde bir denizaltı kaybetmiş o-
larak, bütün dünya milletlerinin lan Birleşik Amerika'dan ve Avru-
denizaltı gemisini bir harp silahı pa'nın sair büyük devletlerinden 
halinde kullanmaktan vaz geçmele- gelen teessür duygularının samimi-
ri arzusunu duyuyorum. Bu gemi- yetinden hiç kimse şüphe edemez. 
]erin mevcudiyetini müdafaa eden- Gene bu kaza münasebetiyle seya-
ler, bunun bir saldırganlık değil, hatte bulunan Kıral ve Kıraliçe'nin 
bir müdafaa silahı olduğunu söy- ve İngilterede bulunan ana Kırali-
lerler. Halbuki 1914 - 18 tecrübesi çe Mari'nin teessür ve taziye mesaj-
denizaltı gemilerinin sahil muhafa- lan da hükümdarlarımızın tebaala-
zasında pek o kadar faydalı olma rına karşı ne kadar alakalı ve his-
dığını ispat etmiştir. li clduklarını göstermiştir. 

Herhalde şu bir ka.- gün içinde 
* * * ~ 

Keza nazır, emniyet sistemine dahil o· - te taraftan, bu gemilerin al-
olarak muhtelif devletlerle aktedilen manlar tarafına ticaret ge-

milyonlarca insanın, ellerinden hiç 
bir şey gelmiyerek, kurtuluş ümi
diyle beklemeleri çok çetin bir şey 
olmuştur. son ekonomik anlaşmaları hatırlatarak mileri aleyhinde kullanılması de

dcmiştir ki: nizaltıların en kötü şekilde sal-
Almanya ile olan anlaşma, Almanya dırganlık silahı olduğunu da mey

ile Romanya arasında mevcut müsale- dana koymuştur. 
metperver ve hayırhah maksadların 1930 da Londra'da toplanan deniz 
inkar kabul .etmez ehemiyeti haiz bir konferansındaki delegelere de söy
garantisidir. Anlaşma uzun bir barış !ediğim gibi, denizciler korkak de
ve itimat verici bir teşrikimesaiyi ğildirler; onlar, her zaman hayat
istilzam eylemektedir. Zira, mübadele larını tehlikeye koyar, böylece he
makanizması planı, bir gün bütün Av- pimizin hayranlığını kendi üzerle
rupa memleketlerini daha iyi bir ni- rinde toplarlar. 
zam içinde birleştirebilecek olan bir Fakat milli vazifeyi yapmak de
ekonomik anlaşmalar serisinden mü- mek, insanların tuzağın ağzına 
rekkep bir zincir teşkil etmektedir. doğru giden tarla fareleri menzile-

Fransa ile ve İngiltere ile olan eko- · sine indirilmesi demek değildir. 
nomik anlaşmalar daima daha ehemi- Bundan başka çok süratli testro· 
yetli hükümler inkişaf ettirecek ma- yerler yapıldıktan sonra, deni~al· 
hiyettedir. tı gemilerinin bir saldırganlık sıla-

Gafenko, Romanya'yı birçok tamam hı olarak haiz bulunduğu kiymeti 
]ayıcı menfaatlerin ve ırk yakınlığı- de eksiltmiştir. 
nın bağladığı İtalya ile uzun bir hu· * * * 
zur ve iyi anlaşma devresinin ne kadar 
lüzumlu olduğunu anlatmış ve sözleri
ni şu suretle bitirmiştir: 

T etis faciasına gelince: Benim 
fikrimce baş amirallığı .der

hal bu meseleyi tetkik edecek bir 
tahkik mahkemesi kurmalı ve bu 
mahkemenin faaliyeti herkesin gö
zü önünde, açıkta cereyan etmeli
dir. 

Benim fikrimce faciada ölen de-

Gaye ve usullerini anlata geldiğim 
dış politikanın milletimize haklı ve 
kati hudutlar içinde serbestçe inkişa
fını temin etmesini istiyoruz ve te
mennimiz bu mirası tam ve salim bir 
surette muhafaza etmektir. Ona mil-

. f nizcilerin, ve sivillerin aile ve ak· li seciyemizin rengini vermıye muva -
fak olacağız. Onu mücadelelerle ge- rabalarına ve bütün millete elde e-

l ·ı d dilebilecek bütün malfimatın ve tah-çen mazimize ve kıralın ham e ı e o-
lu sevk ve idaresine medyunuz ve bü- kikat neticelerinin sarahatle bildi-
tün müdafaa ve çalışma kuvetlerimi- rilmesi milli menfaat iktizasından
zi memleketin ve milletler arasında ni dır. 
zam ve iyi anlaşmanın hizmetinde top Daha sonra, her ne kadar Tetis, 

henüz müteahhitten tamamiyle tes· luyoruz. 

Hamidiye Giresunda 
Giresun, 10 a.a. - Hamidiye mek -

tep gemisi dün saat 11 de limanımıza 
gelmiş, öğleden sonra mutat ziyaret -
ler yapılmıştır. Akşam kumandan ve 
subaylar şerefine belediye tarafından 
bir ziyafet verilmigtir, 

lim alınmamış ise de baş amirallığın 
böyle bir kazanın bir daha vukuu
nu önleyecek tedbirleri derhal al
ması lazımdır. 

Bu türlü gemilerin teslimi için 
böyle mahzurlu tecrübelerden de 
sakınmak gerektir. 

Her ne kadar Tetis'deki insanla
rın hayatını kurtarmak için tahli· 
siye gemileri derhal kaza yerine 
gidip var kuvetleriyle çalışmışlarsa 

Belediye reisi tarafından açılan 
iane defterine bir çoklarının iştira
kiyle, bu vaka kurbanlarının aile
lerine geniş ölçüde yardım yapıla
cağını umuyoruz . ., 

Deyli T elegralın makalesi 

Deyli Telgraf'ta diyor ki: 
"Herhalde mesele etrafında res 

mi tahkikat yapılacaktır. Fakat bu 
tahkikatın R 101 faciasında olduğu 
gibi aleni, umumi ve geniş ölçüde 
yapılması için büyük bir arzu var· 
dır. Madam ki sivil ve askeri bir 
çok insanlar bu facianın kurbanı ol
muşlardır, o halde böyle bir arzu da 
yerindedir. 
Eğer ortada faşedilmemesi lazım 

gelen bir takım askeri sırlar varsa 
o zaman bunlara ait olan celseler 
gizli olabilir . 
Yalnız bu türlü çok mühim nok

talarda tahkikatı baş amirallık ken
di servisine dahil kimseler tarafın
dan yaptırabilir. Öteki tarafları, bir 
takım noktaların örtbast edildiği, 

bir takım insanların iltizam olundu
ğu kanaati hasıl olmamak için umu
mi surette tahkik ettirmelidir ... 

~o·!.Ük .... ~~-~ ~.AaERL~-~] .. 
XLiyej - Val Benoit kömür ma

denlerinde bu sabah bir grizo patla
mış ve altı kişi ölmüştür. 

X Sevil - Lejyoner tayyarecilerin 
İtalya'ya hareketi tarihi 10 haziran 
cumartesi akşamı olarak katiyetle 
tesbit edilmiştir. ~ 

X Roma - Agro Pontino'dan av
det eden İspanya dahiliye nazırı Su
ner, dün Kapitol'da Roma vali mua -
vini tarafından tertip edilen parlak 
bir kabul resminde hazır bulunmuş

tur. 

11 - 6 - 1939 

!Muhterem 
-

misafirim iz 
(Ba~ı 1 incı sayfada) 

Hariciye V ekilimizle fikir teati 
etmek üzere hazırlıklı olarak da 
gelmektedir. Bu fikir teatisinin 
en samimi bir hava içinde yapı· 
lacağına şüphe yoktur. Çünkü 
Romanya ile Türkiye arasında 
hiç bir menfaat ayrılığı tasavvur 
edilemez. Balkanlann sulhunu 
teminde işbirliği yapmayı biribi· 
rimize karşı teahhüt ettiğimiz gi
bi, başka istikametlerden gelebi .. 
lecek olan müşterek tehlikeyi de 
birlikte karşılamıya azmetmif 
bulunuyoruz. Binaenaleyh Ro· 
manya ile mukadderatımız bir• 
leşmiştir: 

Bu itibarladır ki Romanya''Dın 
yalnız harici münasebetleri de· 
ğil, dahili vaziyeti de bizi yakın· 
dan alakadar etmektedir. Muh• 
terem Hariciye Vekili B. Gafen
co, Ankara'ya gelmek üzere Bük· 
reş'ten ayrılırken Romen halkı 
da milli birliğin tezahürü ola.J1 
iki bayramın heyecanı içinde ya• 
şamaktadır. Bunlarm biri, Ma
jeste Kıral Karol'ün Romanya.ya 
geri dönüşünün dokuzuncu yıl
dönümü, ikincisi de Romen iç 
politikasında büyük bir inkıliP 
manasına delalet eden milli uya
nış partisinin ilk seçimidir. Ro .. 
ma·nya'nın bu devir tarihi yazıl• 
dı~ı zaman, süphesiz, Kıral Ka• 
rol'a çok büyük bir yer verilecek• 
tir. Romanya'mn iç politikası a• 
narşi içine atıldığı ve harici ınii
nasebetleri de bundan müteessir 
olarak emniyeti sarsıldığı bir z.a• 
manda Maieste Karol usta bit 
kaptan gibi devlet gemisini fır• 
tınalarôan kurtararak sakin bit 
limana götürmü~tür. Bugün de 
Clümenin başında Romen halktıtf 
refo..la.-. ...1-~- a~L!!.--l...&.--1! ..,,. 

men halkı Romanya' ya dönüşii • 
nün dokuzucu yıldönümü şenlil<' 
lerinde gösterdiği heyecanlı ~e 
candan tezahürat ile büyük kırB-• 
ima ne derece bağlı bulunduğıı• 
nu göstermiştir. 

Majeste Karol'un büyük meıİ· 
yetlerinden biri de Romanya roii: 
nevverleri arasından meziyeth 
kimseleri seçebilmek ve bu mii .. 
him anlarda ağır vazifeleri onla'" 
ra tevdi etmektir. işte bugün şeh• • 
rimizi şereflendiren Gaf enc~ı 
Majeste Karol'iın seçtiği şahsı· 
yetlerden biridir. Muhterem tJs.• 
riciye Vekilinin ve Balkan atı• 
tantı reisinin memleketimizi ~i: 
yaretleri iki devlet arasmda.1<1 

dostluğa yeni bir hız verecek \!~ 
Balkanlılar arasındaki tesanüclıl 
takviyeye yardım edecektir. 

0 
A. Şükrü ESME~ 

Ziraat Vekaleti 
müsteıarhğı 

' (Başı J inci sayfada) 

Yüksek ziraat mektebinde ziraat sa• 
natları profesörü ve Galatasaray ~is;; 
sinde kimya ve fizik muallimliğırı ~ 
bulunan Aziz Meker 1920 de Mosk0 t 

sefareti başkatipliğini ve bu müdÔ~, 
de Moskova maslahatgüzarlığı 11aı1, 

}'' fesini yapmıştır. Bu vazifede 1923 IJ 

lına kadar kalmıştır. 1924 ile 1929 3~, 
sında Bay Aziz gene Galatasaray ttl e' 
alllmliğinde bulunmuş ve 1929 - 30 5ii, 
nelerinde Uşak şeker fabrikası ı1l 
dürlliğünü ifa etmiştir. _ti' 

1931 ile 1933 arasında Yüksek ti 
raat Enstitüsü rektörü ve o tarilıt~(j 
beri de Ziraat Vekaleti baş müşa~' ıı 
idi. Birçok ziraatçilerin hocası 0

1
:, 

Bay Aziz'e yeni vazifesinde başarı 
dileriz. 

Yugoslavya'nın elçileri arasıııdtt 
değişiklik 

·oıtl 
Belgrad, 10 a.a. - Yugoslavya .111i 

Milletler Cemiyeti nezdinde ki da: ,3, 

murahhası Şumenkoviç Ankara) ti' 
Varşova elçisi Vukçviç Atina'ya. J.,~e. 
dra büyük elçisi Kassidolats J3e~3 , 

Prag elçisi Protiç Varşova'ya, Arı 1, 
ra elçisi Subotiç Londta'ya, Ati~a eif 
çisi Lazareviç Brüksel'e tayin edılı:1'.l 
terdir. ./ 
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Istanbul' dan dün gelen resimler 

Ma•kelenen bir topçu taraısut dürbünü ile hedefi fenni ıekilde tayin ediliyor 

... 

Atıfları takip eden genç topçularımız 

Tayyareye karıı maıkelenmiı bir top mevzide 

Yunan mektep gemisi İstanbul' da 
A.tafıdaki reaimler1 l•tanbul'u .ziyaret eden yunan mektep gemın 

lıumandanının Tak.im abide.ine çelenk koyduktan •onra ~elteri im.za
layıfını, kumandanın abideden ayrılıfını Ve mektep gemisi talebeleriy-

le bir arada •elam vaz.İyetinde istiklal marıımı.zı dinleşyiş_ini gösteriyor. 

Kendisini giz/iyen topçu gözetleme 
evi atışın isabet vaziyetini telefonla 

batarya kumandanına bildiriyor 

Top(uallş 

lalbikall 
Topçu atış okulurıun 939 birinci 

devre kara atıf kursunun bitmesi 
~ münaıebetiyle latanbul'da Metria 

çiftliğinde top atış tatbikatı yapıl -
mıştı. Mektep kumandanlığı bu 
münaaebetle güz.ide bir davetli küt
leaini de tatbikat sahaıına davet et
miştir. Buradaki reıimler muhare -
be tatbikatından çefitli intıbaları 
göstermektedir. 

/ 1 

File ile ve araziye uygun otlarla maıkelenen bir top 

Romanya Kuahnın yıldönümü löreni 
Romanya kıralının tahta çıkıfının yıldönümü münaaebetiyle lstan

bul'da romen konsoloshaneainde ve limanda bulunan romen gemiainde 
bir kabul reami ve bir çay z.iyaleti verilmişti. Yukarıdaki resimler kaL' resminden ve çaydan iki intıbaı gösteriyor. 

Genç topçular vaziyeti takip eaiyorlar 

Tatbikat ıahasından bir görünüı 

İngiliz Kırahnın doğum ylldönümü 
/ngili.z kıralı hafmetli altıncı Corc'un doğumunun yıldönümü müna•e • 

betiyle lstanbul'da İngiliz. konsoloshanesinde bir gardenparti tertip 

edilm_İftİr, aşağıdaki resim, gardenpartide bulunan davetlilerden bU
kısmını göıtermektedir. 
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Eski Çekoslovakya' da 

himaye idaresi 
altında dehıet 

(Ba§ı 1 inci sayfada) 

150 kiıi tevkif edildi 
Çekler cenaze merasiminde hazır 

bulunmamışlardır. 
Cinayet hakkında yapılan tahkikat 

henüz bir netice vermemiştir. Bunun
la beraber polis şimdiye kadar 150 ki
ş ı tevkif etmiştir. Bunların arasında 
:Beneş'in eski partisinin organı olan 
"Ceske Slovo" gazetesinin başmuhar
riri ile birkaç avukat ve doktor ve 
maliyeci vardır. 

Halk, korku içinde katillerin bu -
lunması için konulan müddetin bit -
mesini beklemektedir. 

Hadise yerinde 
Mağazaların bir kısmı henüz açıl -

mamıştır. Sokaklar hemen tenha de
necek bir vaziyettedir. Halk esas va
ziyetinde bekliyen iki askerin yanın
da duran ve muazzam bir çiçek de -
meti ile işaretlenen hadise mahalline 
yaklaşmaktan içtinap etmektedir. 

Askerler, civardan geçenleri şap -
kalarını çıkarmağa icbar ettikleri i
çin dün ufak tefek bazı hadiseler ce
reyan etmiştir. 

Konulan memnuiyete rağmen açık 
bıraıtılmış olan pencerelere gece mü
kerreren ateş edilmiştir. 

Şehire verilen ceza 
Kladno mıntakasının alman şefi 

Neussel, şehre tahmil edilen 500.000 
koronluk cezanın yüzde 80 inin yahu
diler tarafından, geri kalan yüzde 20 
ainin de Beneş taraftarlarınca tediye 
edilmesine karar vermiştir. 

Menssel, halkın vakayiin vahameti
ni mildri!: bulunmadığını ilave et -
miştir. Bu cümleden olarak şehrin dış 
mahallelerinde bazı işçiler çek §ar· 

kılan söylediklerini kaydetmiştir. 

Menssel, bu sebeple bütün restoran -
ların kapatılmasını emir ve ispirtolu 
içkilerin satılmasını yasak etmiştir. 

Çek dahiliye nazırı, katillerin bu
lunmasına yardım edecek olanlara 
50.000 kronluk munzam ir mükafat 
vadetmiştir. Mükafat m arı bu su -
retle 150.000 krona çıkm .ır. 

Doğu Prusya'cla as ri •por 
§enlikleri 

Danzig, 10 a.a. - Doğu Prusyasın
da askeri spor şenlikler e iştirak i
çin buraya gelmiş olan 00 muhafız 
kıtaatı mensubu, Danzig muhafız kı
taatı ile birlikte alman~ afız kıtaa
tı kurmay reisi Luzein ünde geçit 
yapmışlardır. Geçitte f reaten ile 
senato reisi Greiser de zır bulun -
muşlardır. 

Forster, bir nutuk sö 1 yerek ez
cümle demştir ki : 

"- Danzigliler, Führer çocukları -
nın, Danzig mücadelesin yeni bir 
kuvet yeni bir cesaret v rmek ıçın 

geldiklerini görmekle d. ıa bahti -
yardırlar. Danzig içindel 400 bin al
manın ana yurda dönme istediğin -
den ve bu temenninin bi ün tahak -
kuk edeceğinden hiç bir zaman güp
he etmemiştir.,, 

Polonya'claki alm< nların 
Polonya'ya bağlılığı 

Varşova, 10 a.a. - Alman hıristi -
yan Popülist partisi Polo a Silezya
sı murahhaslarının iştira le Kato • 
viç'te heyeti umumiye ha ı 
mıştır. Partinin kabul ett karar su
retinde bilhassa şöyle deı ı mektedir: 

"Biz, Polonya'da otura almanlar, 
esaslı kanaatlerimizle le milletinin 
prensipleri arasında tam mutaba
kat olduğunu görüyoruz. ılonya re
jim ve devletinin müdaf ı leh mil
leti için olduğu kadar b 
mühimdir.,, 

Bazı teclbirlerin tatbıkinden 
vaz geçild 

Prag, 10 a.a. - D. N. B 
rettiği bir tebliğde alman 
sinin Kladno hadisesi etr 
lan tahkikat neticesinde 
dan sonra alınması muk 
leri şimdilik tatbikten v 
duğunu bildirmektedir. 

Bir çek polisi öld 
Prag, 10 a.a. - D. N. 

bir tebliğine göre dün g 
çek polisleri arasında ka 
bir çek polisi ölmi:~ü 
tevkif edilmiştir. 

Marlen Ditrih am 
tabiiyetine g 

jansı neş -
mumi vali
nda yapı -
~ haziran
er tedbir
geçmiş ol • 

rüldü 
ajansının 

alman ve 
açıkmış ve 
Mücrimler 

Los Angclos, 10 a.a. Dün Los 
Angelos federal mahkc i huzurdn-
da yapılan kısa bir muameleyi müte
akip sinema artisti Ma 1 ne Ditrih 
a:nerikan tabiiyetini ikti p etmiştir. 

General Gamelin dönüyor 
Londra, 10 a.a. - General Game

lin. dün akşam Paris'e hareket etmig
tir. General istasyonda Gort, Neval 
ve daha bazı İngiliz askeri ric~1i tara
fından uğurlanmıştır. 
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J. C. ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

• 
Para biriktirenlere 28.800 lira 

ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en u 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı· 
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 500 

" Z.000 .. 
4 .. 250 

" 1.000 
40 

" 100 .. 4.000 " 
100 

" 50 
" 5.000 " 120 

" 40 
" 4.800 " 

160 " 20 " 3.200 .. 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li· 
radan atağı düfmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
fazlasivle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa , ı Eylül, ı Birincikanun, ı Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

SiNiR 

kolonyası firiksiyonu ile geçer. Kara Çamın kuvvetli tesiri doktor
larca da tasdik edilmiştir. Hastalarınızda, çocuklarınızda Kara Çam 

Kolonyası kullanınız. Kanın deveranını tenbih ederek çocukların 

· ittihalarını açar. Cilde tazelik, ciğerlere kuvvet verir. 
Eczane, ecza deposu ve parfümeri mağazalarından isteyiniz. 
Deposu: Kemal Rebul eczanesi Beyoğlu ağa camii yanında 

t S T A N B U L 1940=======·~ 

• 

Lokanta ve Gazinolann 

nazan dikkatine 
Fabrikamızın BAŞKURT markalı yerli 
mamulatımızı görmeden: ÇAT AL, KA
ŞIK ve BIÇAK takımlarım almayınız. 

Bütün mallarımız hem kalite itibarile 
Avrupanınkinden daha yüksek ve hem 
de fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

Ankara aatıı merkezi: Niyazi Kırımman ve Ortağı Anafar-
talar caddesi. No. 93 Tel. 1973 2858 

DUnyanın en eski ve en eyı tıraş bıçağıdır. 

Ankara'da satıı deposu: KAC.ITÇI M. NEDiM lRENGÜN 

Yeni hal No: 1-59 Tl: 2246 1343 

• 
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1939 Ağustosunda 

MOSKOVADA 
açılacak olan büyük 

ZİRAAT SERGİSİ Ni 
Ziyaret edecek zevat ilim ve sanatın tekamülüne ıahit olacaktır. 

Serginin sahası 136 ve istirahata mahsus olan mütemmim maha ili ise 200 ki ceman 336 
hektarlık mahalli ihtiva etmektedir. 

lıbu sergiye 200.000 kişi iştirak edecektir. 

Burada 200 kadar bina ve 50 muhtetem paviyon inta edilmit olup bunların içinde 
80,000 adet muhtelif efya gösterilecektir. 

Sergiye muttasıl ve "Kolhoz" tabir edilen bir zirai meydan daha mevcuttur ki bütün So -
, yet zirai faaliyetini göstermektedir. 

B Ü'Y Ü K TENZİLATLAR 

----------------------------------------------------------------------------Bu fırsatı kaçırmamanızı bilhassa tavsiye ederiz. :E 
Fazla malCımat istiyenler := 

---- -Galatada 6 ncı Vakıf Hanında 1NTOUR1 S T Şarki Karip Mümessilliğine :E 
:= müracaat edebilirler. 1930 5 
-
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1~ 

Bisiklet Ev~ 
Atatürk Bulvarı Yenişehir 

En ucuz ve en sağlam 
Bisiklet, çocuk bisikleti ve çocuk 

arabalarını Cavit CAV'da 
bulacaksınız. 

FiYATLAR 
BAVER 31,50 
GRAND EKSPRES 33, 75 
OPEL 35,00 
N. S. U. 39,75 
GöR1K 41,75 
MlELE 47,50 

Taksitle satıf yapılır. 
1258 

u ı uuu u 1 u11u1" nil u ı ıeueu ı nı ı ı ı ı ı nı1tttı 

" ADRİA TİCA ,, 
S. A. N. Servislerinin tekemmül 
programını müteakiben 9 Hazi
ran 939 tarihinde Adriyatik de
nizi Limanları Haftalık Ekspres 
hattının küşat resmini icra et
miştir. Bu hatta işliyecek olan 
muhteşem 

"RODl" ve "EGlTTO" 

1 

nam vapurlar tST ANBUL - VE
NEDİK yolculuk müddetini bir 1 
gün kısaltacaktırlar. 
Her cuma günü saat 10 da Gala
ta Rıhtımından PİRE (24 saat) i 
BRİNDİZİ, VENEDİK ve TRt-ı 
YESTE için hareket. Şimdiye 
kadar tatbik edilmekte olan bi -
let fiatlarında hiç bir tebeddül 
yoktur. PARİS ve LONDRA ı 
için tenzilatlı doğru biletler. 

7226 ._ ..................... ~ ......................... . 

Cebeci Hastanesi 
Cilt, saç ve zühreviye 

mütehassısı 

ANKARA GAR GAZİNOSU 
Yemeklerini memleketin en tık, kibar lokantasında ye

mek istiyenler hep orada toplanıyor. 

Gazinonun tarasları, güzel tarhedilmiı havadar bahçesi 
de açılmıt ve fevkalade döşenmiıtir. Nefis ve leziz yemek, 
mükemmel servis. 

Maestro Darvaıin idaresindeki yeni orkestra 
her cumartesi aktamı "Dine dansan" 2161 

Elektrik cereyanı kesilecek 
Ankara Elektrik Türk Anonim ~irkelinden: 

Şebekede yapılacak takviye ameliyeleri dolayısiyle Cebeci'de 
Başmil, Bayındırkent, Baysal caddeleri ile bunlara mücavir so
kaklardaki şebekeden Haziranın 10 uncu cumartesi ve 11 inci pa· 
zar günleri sabah saat 5 den 12 ye kadar elektrik cereyanının ke-
sileceğini sayın abonelerimize bildiririz. 2150 

Haymana kaphcaları 
Kaplıca mevsimi baıladı senelerdenberi size ıstırap veren müz· 

min romatizma, cilt ve kadın hastalıklarına ve daha birçok eınra· 
za en kestirme tedaviyi Haymana'nın asri ve yüksek radyo aktü· 
viteli sıhhi kaplıcalarında bulacakaımz. Şimdiye kadar on binler
ce hastaya tif a veren me§hur ve tarihi Haymana kaplıcalan me
deni ihtiyaçları karşıhyacak tarzda yeni battan aıcak ve soğuk au 
teşkilatiyle umumi havuzlar ve dut tertibatlı hususi banyolar ıek· 
linde tadil edilerek doktor nezareti altına konulmuıtur. Banyo 
mevsimi geldi hangi kaplıcalara gideceğiz diye dütünmek külfe· 
ti halledildi. Hemen fırsattan istifade ederek methur Haymana 
şifa yurduna koıunuz. Anakra - Haymana doğru posta ve otobüs• 
leri vardır. HAYMANA BELEDiYESi 

Dr. Kemal Arıcan •2-
2 ıs -

BERLİN kliniğinden mezun 
Belediye sırası Emek Ap. kat 2 

DIŞ TABIBl 

Danyal Tuna 
Kooperatif arkasında Ali Nazmi 
Apartmanmda hastalarını kabul 

etmektedir 2165 

TAKSİTLE 
Elektrik ocakları ve vantilatörler. 

Teminatlı Elektrik Tesisatı işleri te
ahhüt edilir. Vantilatörler gayet u -
cuzdur, ocaklar 550/ 75 wat olup kö
mürden daha ucuz iktısatlı yemek pi
§irmek ve kolaylıkla sabah çayını te
min etmek ancak ayda bir lira taksit 
vermekle kabil olur. 

Dükkanımıza uğramak menfaa~iniz 
iktizasındandır. 

Ulucanlar Elektron İŞ No. 22 
Tel: 1858 2163 

Cebeci Hastanesi -
Kulak, Burun, Boğaz mütehassısı 

DOKTOR 

Şevket Hüsnü Taray 
Adliye köıesi sarraf Hakkı 
Ap. muayenehane Ti: 3912 
Ev Ti: 3485 - 16 2003 

Baş, nezle, • gr1p, Romatizma diş, 

Nevralji, kırıklık, ve bütün ağnlarınrzı derhal ke~ 
- icabında günde 3 kaıe alınabilir. 7211 _.. 



Muhtelif yiyecek ve yakacak ahnacak 
Ankara Okullan Satm Alına Komisyonundan : 

Erzakın Adı 

Ekmek 
Koyun eti 
Sığır eti 
Dana eti 
Kuzu eti 
Koyun Böbrek yağı 

Sade yai 
Kuru soğan 
İnce tuz 
Pastırma 
Salça 

R.uru f asulya 
Patateı 
İhlaınur 
Çay 
~ohut 
Barbunya 
Bulgur 
Vanilya 
kuru sarımsak 
Kara biber 
Kırmızı biber 
kara mercimek 
Kırmızı mercimek 
Kinıyon 
Kakao 
konserve sebze (İkg) 
Kuru bamya 
BörUlce 
Şeftali konservesi 
Soda 
Zencefil 
Darçın 
kahve 
Salep 
Limon turu 
kuru bezelya 

Elnıa 
Zerdali 
Armut 
Portakal 
'l'aze ·· .. uzum 
Şeftali 
'l'aze kaysı 
/\rva 
çueıc 
ltiru 
'1i1ne 

~•erik 
11'_ 11\tn 
~l>u. 

ltıyar 
l>otnıatık bltier ' 
Sivri biber 
'l'aze yaprak 
llaYUç 
t BPa.naJıı: 
Semiz otu 
'l'onıateı 
'l'aze ıoğan 
Afaydanoı: 
Patlıcan 
~ane 
l>ere otu 
Çalı faaulyaaı 
~Yte kadın faaulyaıı 
0Inıalık kabak 

Linıon 
'l'aze bamya 
l{ereviz 
Lahana 
l:ırasa 
baı kabafı 
'l'aze bakla 
'-'eıiJ salata 
1.taruı 
Pancar 
l{arnabahar 
"i er elması 
'l' aıe bezelya 
~nginar 
lt aze ıarrnııak 

ırnıızı turp 

Itok köınürU 
l(.riple k"' .... omuru 

~~Yun itkembesi 
Q 1itr 
~ .. 
l{ 0 Yun beyni 
p 0 Yun kara ciieri 

aça 

Miktarı Muhammen F. 

291000 
70000 
18500 
8700 

13700 
2150 

29200 
36100 
ı0500 

530 
3430 

13500 
36100 

20 
250 

5400 
7300 
3725 
490 
514 

57 
31 

2080 
1160 

20 
98 

4150 
350 
880 

1410 
17860 

13 
18 
64 
22 
40 

1235 

.0700 
1500 
5000 

45200 
13500 
1900 
1800 
6800 
2250 
1500 
2060 
4100 

20600 
ı16600 

~0800 
5100 
1235 
820 

5200 
20500 
4900 

18400 
3350 

19600 
23550 
4350 

11100 
3480 

16400 
14900 
62500 
3525 
5150 

16600 
19300 
6400 
7600 
6300 
7200 
700 

4100 
1620 
500 

4700 
700 

2050 

Kg. 
Kg. 

" .. 
" .. 

Kg. 
Kg. .. .. 

,, 

.. .. .. .. .. .. 
Paket 
Kg. 

.. 
,, .. .. 
• 

Kutu 
Kg. 

.. 
Kutu 
Kg. .. .. .. 

,, 
,, 
,, 

Kg. .. .. 
Tane 
Kg. .. 

.. .. .. 
,, 
,, 
,, -

Tane 
Kg. .. 

,, .. .. 
" .. 
,, 

Demet 
Kg. 
Demet .. 
Kg. .. 

• 
Tane 
Kg. 

,. 
.. 
.. .. 

Tane 
.. 

Kg. 
Tane 
Kg. .. 
Tane 
Demet 

.. 

3165 Ton 
317 .. 

4ı900 Kı. 
15500 .. 

1700 
560 

1900 
4750 

13200 

Tane 

" 
" 

.. 

27850 Kg. 
266000 Tane 
11200 Kg. 
4200 Kg. 

10400 .. 

6100 Kg. 
38200 Teneke 

900 Kg. 

10.25 
50 
44 
52 
35 
60 

98 
7 
6.!' 
70 
30 
ı4 

7 
90 

360 
14 
13 
11 
10 
25 

110 
40 
15 
15 

200 
140 

35 
110 
ıs 

70 
8 

200 
140 
150 
250 
110 
20 

25 
12 
25 
5 

20 
30 

30 
ı2 

45 
22 
25 
15 
8 
7 

5 
15 
ıs 

20 
8 

12 
ıs 

12 
10 
2 

12 
2 
2 

15 
16 
12 
4 

20 
15 
8 
5 
8 

14 
5 
6 
5 

16 
7 

ı2 

16 
2 
2 

2600 
2100 

28 
32 

12.50 
40 
17.50 
25 
2.50 

24 
2 

55 
65 
42 

38 
12.50 

5 

Tutarı 
Lira Ku. 

Muvakkat teminatı İhale 
Lira kuruş Tarih ve saat 

29827 50 
35000 
8140 
4524 
4795 
ı290 

53749 

2237 7 

4031 18 

28616 2146 20 
2527 

682 50 
371 

1029 
ıs90 

2527 
18 

900 
756 
949 
409 75 
49 
ı28 50 
62 70 
12 40 

312 1339 2 
174 
40 

137 20 
1452 50 
385 
132 
987 

1428 80 
26 
25 20 
96 
5.ı; 

44 
247 

17853 55 

2425 
ı80 

1250 
2260 00 
2700 00 
570 00 
540 00 120ı 76 
816 00 

1012 50 
330 00 
515 00 
615 00 

1648 00 
1162 00 

16023 50 

540 
765 
185 25 
164 
416 

2460 
735 

2208 
335 
392 

2826 
87 

222 
522 

2624 
1788 
2500 

705 
772 50 

1328 1990 6 
965 
512 

1064 
315 
432 
35 

656 
l13 40 
60 

752 
14 
4ı 

--
26534 15 

82290 
6657 

88947 

11732 

6671 3 

4960 1251 90 

16692 

212 50 
224 
332 50 

1187 50 171 49 
330 

2286 50 

6684 501 30 
5320 399 
6160 462 
2730 
4368 532 35 

7098 

2318 173 85 
4775 

45 361 50 

4820 

23-VI-ı939 9 

23-VI-1939 ' ·,1 9.30 

23-Vl-1939 

23-VI-1939 

23-VI-1939 

23·Vl-1939 

23-VI-ı939 

24-Vl-1939 

24-Vl-ı939 

24-Vl-1939 
24-Vl-1939 
24-Vl-1939 

24-VI-1939 

24-VI-1939 

24-Vl-1939 

10 

10.30 

14 de 

15 

16.30 

9 

9.30 

10 
10.30 
10.45 

11 

11.15 

11.30 

Erzakın Adı Miktarı 

Tutarı Muvakkat teminat 
Muhammen F. Lira Ku. Lira kuruş 

İhale 
Tarih ve saat 

Çam fıstığı 
Kuş üzümü 
Fındık içi 
Kuru kaysı 
Çeviz içi 
Badem içi 
Kuru üzüm 
Kuru erik 
Kuru İncir 
Bal 
Reçel 
Buğday 

Tere yağı 
Uskumru balığı 
Kefal 
Torik 
Mercan 
Kılıç 
Palamut 
Kalkan 
Levrek 

•• .. 
,. 
" 
" .. 
" 

Un (ekstra ekstra) 
Makarna 
Arpa şehriye 
Tel 
İrmik 

" 

Kus kus 
Pirinç unu 
Nişasta 

Hararut 
Tarhana 

Süt 
Yoğurt 

Kaymak 

Sabun 
Taban 
Pekmez 
Taban helvası 

Yassı kadayıf 

Tel kadayıf 
Ekmek kadayıf 

Tavuk 
Hindi 

Meşe odunu 
Gürgen odunu 
Çıra 

Meşe kömürü 

Gazyağı 
Makina yağı A. F. 
Makina yağı B. B. 
Benzin 

Sirke 
Turşu karışık 
Salamura yaprak 

375 Kg. 
345 ,, 
375 

1800 
1320 
2ı5 

4100 
2200 
1350 
210 

1150 
ıo2s 

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

.. .. 

ı900 Kg. 
2560 Kg. 
1850 .. 
ı250 Tam 
450 Kg. 

1050 
2050 
1950 
200 

17400 
6650 
655 
365 

1890 
1150 

880 
1010 

130 
400 

•• 
" 
" 
" 

Kg . 
.. .. .. 
" .. 
" .. 
" 

25000 Kg. 
24200 .. 

480 .. 

18380 Kg. 
1000 
1060 
2300 

" 
" 
" 

1450 Kg. 
1380 
3860 

2850 
1800 

.. 
Çift 

Tane 

" 

181500 Kg. 
186500 

3600 
12150 

" .. 
,, 

160 
40 

130 
70 
60 

120 
35 
30 
30 
80 
45 
11 

150 
60 
60 
40 
80 
70 
15 
50 

140 

16 
27 
27 
30 
23 
27 
30 
30 
65 
30 

17.50 
20 

160 

40 
38 
18 
36 

25 
30 
30 

60 
150 

2.25 
2.25 
8 
5.50 

70 Bü. teneke 297.50 
ZS Bil. ,, 1000 
10 Bü. ,. 1000 

850 Bü. ,. 317 .50 

3700 Kg. 
1360 
1550 " ,, 

12 
40 
25 

600 
138 
487 50 

1260 
792 
258 

1435 
660 
405 
168 
517 50 
112 75 

6833 75 

2850 
1536 
1110 

500 
360 
735 
307 50 
975 
280 

5803 50 

2784 
ı795 50 
ı76 85 
109 50 
434 70 
310 50 
264 
303 
84 50 

120 

6382 55 

4375 
4840 

768 

9983 

7352 
380 
190 80 
828 

1398 80 

362 50 
414 

1158 

1934 50 

1710 
2700 

4410 

4083 75 
4196 25 
288 
668 25 

9236 25 

208 25 
250 
100 

2698 75 

3257 00 

444 
544 
387 50 

1375 50 

512 53 24-Vl-1939 11.45 

213 75 26-Vl-1939 9 

435 26 26-VI-ı939 9.30 

478 69 26-VI-1939 10 

748 73 26·Vl-1939 10.30 

551 40 26-Vl-1939 11 

104 91 26-Vl-1939 11.30 

149 9 26-VI-ı939 11.45 

330 75 26-VI-1939 14 

692 72 26-VI-ı939 14.30 

244 28 26-VI-1939 15 

103 16 26-VI-1939 15.30 

1 - Yukarda adları yazılı yiyecek ve yakacak ihtiyaç miktarı eksiltme şartnamesine göre komisyonumuza 
bağlı okullar namına parti parti kapalı zarf ve açık eksiltme suretiyle münakasaya konulmuş ve her partinin 
teminat miktarı ile ihale tarih ve saatleri karşılarına yazılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli beş bin liradan aşağı olan partiler açık eksiltme suretiyle ihale edilecektir. 
3 - Talipler partiyi teşkil eden erzakın her birine ayn ayrı fiyat teklif edeceklerdir. Heyeti umumiyesi 

üzerinden yapılacak tenzilatlı teklifler kabul edilmiye cektir. 
4 - Her madde için teklif edilecek fiyat behemehal muhammen bedelden aşağı olacaktır . 
5 - Eksiltme Ankara' da Bölge Sanat okulunda topla nacak komisyon huzurunda belli gün ve saatlerde yapı

lacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebileceklerin 1939 yılı Ticaret odası ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerine 
göre ellerinde bulunan belgelerle, ticarethane namına işe gireceklerin işbu kanunda yazılı şartlar içinde no
terlikten alınan vekaletname ile komisyona başvurmaları. 

7 - Kapalı zarf eksiltmelerinde isteklilerin yukarda adı yazılı kanuna uygun olmak üzere kapalı zarf mek· 
tuplarına istenilen belgeler ve teminat makbuzunu veya banka mektuplarını koymak suretiyle mühür mumu ile 
kapamak şartiyle ve zarfların üzerine tekliflerinin hangi işe ait olduğunu ve kanuni ikametgahlarını yazarak 
belli gün ve saatlerden evvel makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına vermeleri lazımdır. Belli gün ve saat
ten sonraki teklifler kabul edilemez. Teminatların eksi itme saatlerinden daha evvel Ankara mektepler muhase
ciliğine yatırılması lazımdır. 

8 - Eksiltme şartnamelerini görmek istiyenler Ankara'da Mektepler Muhasebeciliğinde komisyon katibine 
başvurabilirler. (2145) 12124 

., •.••............. , .................... ... 

Kalörifer ve sıcak su tesisatı 

Zonguldak ve Ereğli kömürleri işletmesi 

Genel Direktörlüğünden : 
işletmemiz tarafından Zonguldakta karadon, Asma ve 

Çaydamarı mevkilerinde inşa edilmekte bulunan işçi ya. 
takhane, yemekhane ve yıkanma yerlerinin kalorifer ve sı
cak su tesisatı için yapılan teklifler haddi layikında görül
mediğinden işin ihalesi 21. 6. 939 tarihine talik edilmiştir. 

1 - Tesisatın muhammen bedeli: 97.045.50 liradır. 
2 - Fenni ve idari şartnamelerle mukavele projesi. fiat 

cetveli, proje ve resimler 10 lira mukabilinde işlet
memizden alınabilir. 

3 - Tekliflerin 21. 6. 939 çarşamba günü saat 15 şe ka
dar Zonguldak'ta işletmemiz Genel Oirektörlüğü
ne tevdi edilmiş bulunması metruttur. 2108 

SEVİM Mücellithanesi 
Ulus matbaaaı ıabık baş 

mücellidi Rauf'un idaresin
de açılmıştır. En güç cilt iş
leri en müşkülpesentleri 
memnun edecek bir şekilde 
yapılmakta olduğundan sa
yın müşterilerin atelyemize 
uğramadan iş yaptırmama
ları menfaatleri icabıdır. 

Adres: Ulus meydanı San
tıral Kıraathanesi üzerinde 
No: 12 2095 

• 
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Milli Müdafaa V. 

4000 avu yeleği ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
ı - 4.000 adet avcı yeleği kapalı 

zarfla satın alınacaktır. Muhammen 
bedeli (9200) lira olup ilk teminat 
miktarı (690) liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 
26. 6. 939 pazartesi günü saat 15 de 
V ekilet satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 - Nümune ve şartname her gün 
komisyonda görü lebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 ün
cü maddelerinde :ıazılı vesaıkle bir -
likte ilk teminat ve tekht mektupları
nı muayyen saatten bir saat eveline 
kadar komisyona vermeleri. (2155) 

12137 

Yazlık elbiselik 

alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - 30.000 metre hava rengi yazlık 
elbiselik kumaş kapalı zarfla satın a· 
lınacaktır. Muhammen bedeli 21.000 
lira olup ilk teminat miktarı 1575 li
radır. 

şembe günü saat 15 de vekalet satın al 
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Nümune ve şartname her gün 
komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin kan- .• un ikinc: ve 
üçüncü maddelerinde yazılı vesaikle 
birlikte ilk teminat mektup veya mak
buzlariyle muayyen saatta komisyon
da bulunmaları. 

(2221) 12222 

... 
Levazım Amirliği 

Tereyağı ahnacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

ı - İstanbul birlikleri ihtiyacı için 
14,050 kilo tereyağı K. zarfla eksilt
meye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 15455 lira olup 
muvakkat teminatı 1159 liradır. 

3 - Eksiltmesi 15. 6. 939 rıeışembc 
günü saat 15 dedi ... 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını İstanbul Lv. amir 
!iği satın alma komisyonuna vermele-
ri. (2032) 12008 

Odun allnacak 

Nafia Vekôleti 

Asfalt yol inşaatı 

Dahiliye Vekcl!eti 

Harta yaptınlacak 
Dahiliye Vekaletinden ı 

Kızılhisar kasabasının 150 hektar 
vüsatindeki meskun ve gayri meskun 
sahanın hali hazır haritalarının alımı 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

İşin maktu bedeli 3000 liradır. Ek
siltme 23. 6. 939 cuma günü saat 15 de 

Nafıa Vekaletinden : Kızılhisar belediye dairesinde topla-
1 - İstanbul - Edirne yolunun Ku- nacak eksiltme komisyonu tarafından 

leli köyünden Edirne şehri methaline yapılacaktır. Muvakkat teminat 225 li

(tahmil masrafı dahil) 15 lira olarak 
tesbit edilmiıtir. 

2 - Ankara, İstanbul İzmir ve çok 
miktarda sömikok istihlak eden diğer 
şehirlerde mahalli fiyatlar yukarıdaki 
F .O.B. fiyat esasına gfüe ve zaruri 
masraflar ilavesi suretiyle belediye
lerce tayin ve ilan olunacaktır. 

{2267) 12229 

Sınai müessese ve maden 
ocaldarı sahiplerinin 

nazar1 dikkatine 
lktısat Vekaletinden : 

kadar 37+ 860 kilometre uzunluğun - radır. 
daki kısmın asfalt kaplamalı yeni şose Şartnameleri parasız olarak Ankara- 1 - 3457 sayılı kanun hükümlerine 
olarak inşası (1.709.792) lira (51) ku - da belediyeler imar heyeti fen şefli- göre gündelik işçi vasatileri yüz veya 

daha fazla olan sınai müessese ve maruş keşif bedeli üzerinden ve kapalı ğinden ve Kızılhisar belediye reisli-
f 1. l k ·ı k 1 g- ı·nden alınabı. lı·r. den ocağı sahipleri müesseselerinde zar usu ıy e e sı tmeye çı arı mıştır. 

2 - Eksiltme 26.6.939 tarihine mü - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenler mesleki kurslar açılacaktır. 
2 - Birinci maddede yazılı evsafı sadif pazartesi günü öğleden evci sa- belediyeler imar heyeti fen şefliğin-

haiz bulunan sınai müessese ve maden 

muvakkat teminatı, 1725 liradır. ~ 
III - Pazarlık 23 VI. 939 cuınl ~ 

nü saat 13 de Kabataşdaki levazı~ . 
mübayaat şubesindeki alım koıtıı•Yo 
nunda yapılacaktır. . . .. 

iV - Şartnameler her .gün .soı~ 
çen şube veznesinden ve İzmır .1 
müdürlüklerinden 57 kuruş mukab~Ji 
de alınacağı gibi planı da görUJeb1

•
5 

V - Münakasaya iştirak etınek 1 

teyen firmalar verecekleri ınalı:eıııl 
nin teferrüat ve evsafını gösterir te 
liflerini münakasa tarihinden 10 0 
eveline kadar inhisarlar umum ııı. 
dürlüğü müskirat fabrikaları şube' 
vermeleri lazımdır. 

VI - Eksiltmeye gireceklerin 
7,5 güvenme paralariyle birlikte ııı" 
kur komisyona gelmeleri. 

(4024/ 2209) 

Sandıkhk kesilmiJ tahta ah 

den: at (11) de Nafıa Vekaletinde ıose ve den vaktinde iştirak vesikası almaları 
k b k ocağı sahiplerinin 3457 sayılı kanu- . _ köprüler reisliği odasında yapılaca - ve unu teklif mektuplarına oymala- .k. . 

1 
1 _ Şartnameleri ve listelerı .... 

r ı ~ d T kl.fl · tayı· d .l n nun tatbı ıne daır o up 15. 5. 939 ta- . .. 
tır . ı azım ır. e ı erın n e ı e . • hince ( 3 7 58) metre mı kabı mu 

3- Eksiltme şartnamesi ve buna günde saat 14 e kadar Kızılhisar be- rıh .ve 42?8 sayılı re~mı g.~ze~.ede ~~ş- (95:İ) metre mikabı tütüne ait o 
müteferri diğer evrak (50) lira muka- Jediye reisliğine vermesini veya posta r~dıle~ nızamnamenın 13 uncu ~a de- üzere ceman (4711) metre mikabı 
bilinde şose ve köprüler reisliğinden ile bu saate kadar göndermiş olmaları sıne gore hazırlıyacakları . ~u rekat dıklık kesilmiş tahta pazarlıkla " 
alınabilir. lazımdır. 122225 proğramlarını 15. 7. 939 tarı~ıne a- alınacaktır . 

4 _ İ t klilerin eksiltm t ·h· d dar İktısat Vekaleti Sanayı Umum . 8 e e arı ın en ··d·· ı ··ğ ·· ·· d ı · ·1 ~ ı 2 - Tahtalar memleket haricııı 
I A k ı k. gün el b. · t•d ·ı N mu ur u une gon erme erı ı an o u- " 
aa a s~ ız. ~.v ır ıs ı a ı e ~- 2268) 12230 getirildiği takdirde metre mik- .ı 
fıa Vekaletıne muracaat ederek bu gı- nur. ( muhammen bedeli sif 1stanbU: 
bi işleri yapabileceklerine dair ehliyet ı k d h · ı · d · ıd ·~ · tak 

lktııat Vekaleti Maadin Umum mem e et a ı ın e ven ıgı vesikası almaları lazımdır. (İstekliler 36 30 ı · d M kk t t ·natı 
Müdürlüğünden : ' ıra ır. uva a emı 7 

müracaat istidaıarına bu işe benzer Muallim muavini olmak riçten getirilecekler> için c10.s99! 
inşaatı iyi bir şekilde yaptıklarına da- Artvin/ Çoruh vilayetinin Hopa ka- lira dahilden verilecekler 1 

ir vesikalarını da raptedeceklerdir.) • t 1 zasına tabi Viçe nahiyesinin Ebuhem- (12.825,75) liradır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin dör - IS eyen ere şin köyünde şimalen Çukul deresiyle 3 - Pazarlık 26. 6. 939 pat 

düncü maddede bahsedilen vesika ile günü saat 14 de Kabataşta levazıdl 
939 senesine ait ticaret odası vesika- Maarif Vekaletinden : Abu deresinin birleştiği noktadan sa-

l O t k il d ·· k t ·h mübayaat şubesindeki alım satıdl sını ve (65.044) liralık muvakkat te- - r a 0 u ar a tur çe, arı • at camiine vasl olunan hattı müsta-
. tl h . 1 rak 2490 sayılı ka- coğrafya, riyaziye, tabiiye, fransızca, kimin Çikolit (Taşköprü) köprüsün- misyonunda yapılacaktır. 

mına arını avı o a 1 . .1. 1 • . . Ş ba . leri 
t . f t d . · de haırlıyacak- a manca ve ıngı ızce mua hm muavını den Kula neferli2:i tepesine mevsul 4 - ar tnamelerle e t lıste .. nunun arı a ı aıresın 1 • • • • b · ·h ~ 11' 

lan kapalı zarflarını ikinci maddede 0 ~ak ~stıyenler ıçın u sene ımtı an hattı müstakimi katettiği A noktasın- gün ~ab~~a~~a .!e~azım v~ mu ('pl 2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 24. 6. 
939 cumartesi günü saat 11 de Veka
let satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

yazılı vakitten bir saat evetine kadar açı aca 1tır.. .. .. .. dan başlayıp Sallazor tepesi saat ca- şubesı mudu~l~ğu veznes~~den 
Ankara Levazım Amirliği Satın kb kab·ı· d komisyon reisli- 2 - mtıhanlar 1 eylul cuma gunu mii hattı müstakiminin Çikolit köprü kuruş mukabılınde ahnabılır. 

1 ma uz mu ı ın e 1 b 1 ·· · · · d b ı k 
Alma Ko~isyonundan : ğine vermeleri lazımdır. (2117) 12133 stan u unıversıtesın e aş ıyaca • sü (Taşköprü) Kula neferliği tepesi 5 - Tamamı veya bir kısaıı 

3 - Nümune ve şartname her gün 
komisyonda görülebilir. 

tır. hattı müstakimini katettiği B nokta- pazarlı ğa iştirak etmek istiyenı~r 1 - Kag-ızman garnizonunun tem - ı . 3 Bu ı·mt ·ha a dah·l olacakta n · / 
-

1 n 1 rı · sından geçerek Sallazor tepesine hat- ayyen gün ve saatte verecekleri muz başından haziran 940 sonuna ka • A) Türk vatandaşı olmaları, S . 
1 

ot 
7 

k h b. 1 te 4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 ün
cü maddelerinde yazılı vesaikle bir -
likte ilk teminat ve teklif mektupla· 
rını ihale saatinden bir saat eveline 
kadar komisyona vermeleri. (2157) 

dar ihtiyacı olan 700.000 kilo odunu K. B) y 1 20 d k .k d tı münkesir. şarkan allazor tepesın- tar arı / o ,5 uruş esa ıy e ·ıe 
aş arının ene sı ve 45 en den Pandikür köprüsüne hattı müsta- paraları veya banka mektupları 1 ~ 

zarfla eksiltmeye konmuştur. fazla olmaması, kim, cenuben ve garben Pandikür köp diğer kanuni vesaikle adı geçefl 
2 - Tahmin bedeli 15750 lira olup C) Hüsnühal erb~bından oldukları, . 

rüsünden başlayıp Çukul deresiyle A- misyona gelme lerı. ,,,,1 
12139 

muvakkat teminatı ıı8ı liradır. Dıvar ve sa ire i nşası ı.er hangi bir surette mahkumiyetleri bu deresinin birleştiği noktadan geçe- (4084 2260) ız~ 
3 - Eksiltmesi 27. 6. 939 salı günü olmadığı hakkında bulundukları vila . rek hudut başlangıcı olan A noktası- -------------

Harp okuluna gireceklere 
saat 11 dedir. Hariciye Vekaletinden: y~t veya ka7~ idare heyeti~den alınmış na hattı münkesir ile mahdut 921,7 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- 1 - Çankaya'da hariciye köşkünün bır mazbata ıbraz etmelerı (halen me- hektar hali ve sahipli arazide Hacı 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ncü yapılacak 2654 lira 30 kuruş keşif be- m~r ve muallim olanlar bu kayıtt.an Şahinoğlu Faik, Tahsin ve Zırh oğlu 

H arp Okulu Komutanlıimdan: maddelerinde istenilen belgeleriyle delli bahçe kısmındaki istinat duvar - ~u.st.e~na olup ~~nsu~k olı~:~~rı)daıre Ahmet taraflarından aramakla mey-
. k 

1 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç larının sökme ve inşası ve iki helanın amırının ve~.ec~gı vesı a a 1 ır. dana çıkarılan Manganez madeninin 

Sihatve içtimai M. V· 

ı Bu sene Jıa ıçten harp o u u- . . . k . . . . D) Her turlu hastalıktan ve mual • . - . bır saat evehne kadar temınat ve te - yemden yapılması ve saır tamırat ıı - . . . .. 60 yıl müddetle adı geçenler uhdesıne 
na ginneğe ist~kli bulunanlar içı~ 24 lif mektuplarını Karakötaede utın al- leri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye lımlık ~tmeye manı v~cut arızaların- ihalesi yapılacağından maadin nizam- Aşı tüpü alınacak 
v ... ına henüz gırmı1 olanlarla. Unıver- .... . ermelerı· ._ ı---·r dan salım olduklarını ıspat eder taa • -• i 36 37 i i dd 1 • _ -l .... 
~~ d"ğ Uks k okullardan tah - ma -.omıayonuna v • k -.onu---~~· . . . dikli hekim raporu ibraz etmeleri name .. n n ve ne ma e en mu Ankara ;M~rkez Hıfzıaaıbr 
sıte ve ı er Y . . Şartname ve evsafı kolordunun te - 2 - Bu ışlere aıt proıe. keşıf şartna E) E 1• 4 ' fl cibince bu işe itirazı olanların 10. 6. e••e•e·ı· oı·rekto··rıu·•gYu•·nden ı 
·ıd ı"ken harp oku una gırmek ıste • "d · . - d ·kı . 1 • n az ıse veya veya 5 sını ı .,., ., "' ıı e . mil garnizonunda mevcut ve aynı ır me ve dıger evrakın tas ı ı suret en .. 939 tarihinden itibaren iki ay müddet 

yen tale~ler~n .bu undukları sınıf ı~- her yerde ve her gün görülebilir. bedelsiz olarak hariciye vekaleti leva oğredt~1;n ohk~llu .~ez.~nu1veyla bunların içinde Ankara' da İktısat vekaletine ve 1 - Merkez hıfzıssıhha müe 
tı.han netıcesını ~le emeden ukerlık ) 12232 .. d .. l "· - .. d l b·ı· mua ı ı ta sı gormuş o ma arı. d k ·1 · b" . t" rı· rek aşısı şubes"ıne b·ır m·11yoıı • (2281 zım mu ur ugun en a a ı ır mahallin e ma amı vı ayete ır ıs ı- :r . :r • •• • • •. • •t •ubelerı"ndekı· talimata göre evsafı ha- M kk . t 199" 1. d MuaJlim mektebirıden mezun olan - cf .. 
:s 3 uva at temına ıra ır da ile rilüracaat eylemeleri ilan olu- bır kışılık ve sekız yuz bın a ... 
l. z olanların harp ok luna alınacakları - Ek .1 A ka H . . • ların en az iki ders senesi muallimlik ır-

T k 1 k 4 - sı tme n ra arıcıye ve - . • d nur. 2117 kişilik aşı tüpü 28. 6. 939 çarşadl ti 
ilin olunur. (2253) 12219 avu a ı naca k"l • 1 .. d .. 1 .. y.. d d etmıı bulunmaları lazım ır. nü saat 11 de arık eksiltme il• 

.. etı evazım mu ur ugu 0 asın a 4 - Namzetler imtihanda muvaffak :r 

Keten iplik ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 15 ~a~~r~~ 939 tarihine mlisadif pazar oldukları takdirde kanuni şartlar da - alınacaktır. J'~ 

Alma Komiayonundan : tesı gunu saat 16 da yapılacaktır. hilinde her hangi bir orta tedrisat mu· 2 - Muhammen bedeli 4900 ı 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- ı - Hastane ve harp okulu için 
misyonundan : 1000 ita 2000 kilo arasında tavuk pa-

l - Dört kalem eten kanat ipliği zarlıkla satın alınacaktır. 

satın alınacaktır. Muhammen bedeli 2 - Taliplerin 12. 6. 939 pazartesi 
2400 lira olup ilk cminat miktarı 180 günü saat 14 de teminatlariyle birlik
Jiradır. te Ankara Lv. amirliği satın alma ko-

2 - Açık eksil esi 29. 6. 939 per-ımisyonuna gelmeleri. 
- (2282) 12233 

Ekmek ve "" sıgır etiahnacak 
~nkara Levaz 

A - Kütahya ta 
mini miktar ve tut 

B - Eksiltme 2' 
tanlığındaki komis 

C - Eksiltme k 
D- Ekmeğin m 

50 kuruştur. 

E - Şartnameler 

lirler. 

Amirliii Satm Alma Komiayonundan : 

are birlikleri için mayıs 940 sonuna kadar aıağıda tab
an yazılı ekmek ve sığır eti eksiltmeye konulmuştur. 

Haziran 939 perşembe günü Kütahyada merkez komu -
numuzda yapılacaktır. 
alı zarf usuliyle yapılacaktır. 
akkat teminatı 1282 lira 50 kuruş aığır etinin 937 lira 

görmek istiyenler her gün komisyona müracaat edebi-

F - Eksiltmeye tirak edecek olanlar kanunun icap ettirdiği vesaik 
mevcut olmak prt e teklif mektuplarını 29 Haziran 939 perıembc günü 
Ekmek için saat ıo et için saat 14 de kadar makbuz mukabilinde komisyon 
Batkanlığına verce lerdir. (2275) 

Cinsi 

Birinci nevi unda 
Sığır eti 

kmek 

Miktarı Muhammen bedeli Eksiltme 
Kilo Lira kuruş 

180.000 
50.000 

17100 00 
12500 00 

gün saat 

29-6-939 11 
29-6-939 15 
perşembe günü 

12231 

4 kalem yiyecek ve saire ahnacak 
Ankara Leva ım Amirliii Satm Alma Komisyonundan : 

Muvakkat Eksiltmenin 
Cinıl Miktarı Bedeli teminatı tarih gün saati , 

Sığır veya keçi et 90.000 22.500 1687 50 23-6-1939 cuma 9 
Koyun eti 15.600 6.240 468 23-6-939 cuma 10.30 
Kuru ot 600.000 19.280 1446 24-6-939 C. ertesi 9 
Odun 80.000 10.200 765 .. .. .. .. 10,30 

ı - Adana'dak askeri birliklerin ihtiyacı için yukarda cins ve miktar
lariyle bedelleri v muvakkat teminatları yazılı 4 kalem mevad kapalı zarf
la eksiltmeye kon muştur. 

2 - İşbu mevaddın hizalarında gösterilen gün ve saatlerde zarflar açı
lacağından kanun ekilde yazılmıı teklif mektuplarının tayin olunan sa. 
a• ten bir uat evvel Adana'da tümen satınalma komisyonu baıkanlığına ve

rılmit bulunacaktır. 
3 - Şartnameleri htanbul, Ankara Levazım lmirlikleri ve Adana tU • 

ınen satınalma komisyonlarında her gün görülebilir. (2152) 
1 

12131 

(2127) 12102 aJlim muavinliğine tayin edilecekler _ Muvakkat teminatı 367 lira 50 
. ~~ 

dır. 3 - Şartname ve nümune bef 
S - Yukarıdaki şartları haiz olan 

Maliye Vekôfeti namzetler bir istida ile vekalete müra- Bir muhasip a ranıyor müesseseden temin editehmr. ""' 
(2256) ı caat edeceklerdir. Bu istidaya §U vesi-

kalar bağlanacaktır. 
A) Nüfus tezkeresinin aslı veya tas

dikli sureti. 
Daktilo imtihan ı 

Maliye Vekaleti Hukuk Müta- B) Tahsil derecelerine ait şahadet -
virliiinden : name veya vesikalarının asıl ve yahut 

Dairemizde münhal olan daktiloluk suretleri. 
için 13. 6. 939 gününde bir imtihan ya- C) Hüsnühal mazbatası.. . . 

1 kt T 1. ı ·n k .. " ta "he Ç) Bulundukları yerlerın maarıf ı -pı aca ır. a ıp en mez ur rı . .. . .. 
k d H k k ·· · 1 .ğ. .. t daresınden numunesıne gore alınmıt a ar u u muşavır ı ıne muracaa - d.k

1
. hh 

1 1.. ·ı~ 1 (2238) tas ı ı sı at raporu. 
arı uzumu ı an o unur. E) M .f "d · d d·kr 

12209 aarı ı aresın en tas ı ı ve 
fotoğraflı fiş 

Askeri Fabrikalar 

117 kalem 11mpara taılar1 
hakkında 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüiü Merkez Satın Alma Ko
miayonundan : 

117 kalem zımpara taşlarının ihale 
günü 1, 3, 5 haziran 939 tarihli gazete-

F) Altı adet 4x6,5 büyüklüğünde 

kartonsuz fotoğrafları. 
Bu vesikaların en son 15.8.1939 tari

hine kadar vekalete gönderilmiş olma· 
sı lazımdır. Bu tarihten sonra vekalete 
müracaat etmiş olanlar imtihana alın · 
mıyacaktır. (2200) 12172 

iktisat Vekôleti 

Sömikok kömürü fiyatlan 
lerde mürettip hatası olarak 10. 6. 939 lktısat Vekaletinden : 
olarak ilin edildiği görülmüştür. 1 - Halen F.O.B. Zonguldak 17 lira 

Şartname esas olduğu ve ihalenin 25 kuru§ olan bir ton sömikok kömürü 
prtnamede olduğu gibi 19. 6. 939 pa - fiyatları 15.6.939 dan itibaren Zongul
zatresi günü saat 15 te yapılacağı ilanı dakta limanda veya istasyonda teslim 
olunur. (2570) 12146 

Mütaahhif nam Ye hesabına dört kalem Elektrot ahnacak 
2500 adet Elektrot 2 mm." St. 32 A) 
5000 adet Elektrot 4 mm.9' St. 42 A) 
300 adet Elektrot 2 mm. 9' St. 52 A) veya muadili 
350 adet Elektrot 4 mm. 9' St. 52 A) 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (1600) lira olan 4 kalem elektrot müteahhit nam 
ve hesabına Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez satın alma komis
yonunca 23. 6. 1939 cuma günü ,saat 14 te açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (120) lira ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccardan olduklarına dair 
ticaret odası vesikasiyle mezkQr gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(2169) 12145 

Ziraat Vekaletinden : 

Etlik distofajin laboratuvarının 80 
lira ücretli muhasipliği münhaldir. 
Buraya memurin kanunundaki evsafı 
haiz ve usulü muzaafa vakıf bir muha
sip tayin edileceğinden taliplerin ev • 
rakı müsbiteleriyle berahf'r 20 haziran 
939 gününe kadar ziraat vekaleti ve -
teriner işleri umum müdürlüğüne mü
racaat etmeleri ilan olunur. (2188) 

12169 

G. ve inhisarlar V. 

1 adet tahammur kabı ahnac:ak 

, Orman koruma 

livamarin kömürü ah.-' 
Orman Koruma Genel 

tanlığından: 

İstanbul Zeytinburnunda or1 
ruma talimgahı ihtiyacı için ıs 39 ı 
lavamarin kömürü 16 haziran 9. 
ma günü saat 14 de Ankara ırerı' 
de Orman koruma genel koıtııJ~JI 
satın alma komisyonunda pati 
satın alınacaktır. Muhammen Jit' 
2184 Jira olup ilk teminatı 163 
kuruştur. 

inhisarla r Umum Müdürlüğün- ıdl • Bu işe ait şartname İstanbu 
den : latada Alemdar hanında Orınafl 

1 - 12. VI. 939 tarihinde ihale edi - ma satın alma komisyonu ile ~;. 
leceği ilan olunan (7) adet tahammür da genel komutanlık satın al 
kabının eksiltmesi görülen lüzum üze- misyonundadır. Taliplerin ~ 
rine 10 gün müddetle temdit edilmiş - gün ve saatta pazarlık için kodl' 
tir. da bulunmaları. 

Il - Muhammen bedeli Sif 23000 (2194) 

3 kalem malzeme alınacak 
İstanbul Jandarma Satın Alma Komisyonundan 

Cinsi ve miktarı 

Yüz bin kilo kösele 
Elli bin kilo sarı vaketa 
On bin kilo siyah vaketa 

Tahmin bedeli 
Lira Kuruş 

165000 00 
125000 00 
25000 00 

315.000 00 
il' 1 - Cinsi, miktarı, tahmin bedeli, ve ilk teminatı yukarda yazılı. 

lem kundura malzemesi kapalı zarf eksiltmesiyle 17-6-939 cumarte•' el 
saat 11 de Gedikpap'daki İstanbul Jandarma satın alma komisyonu" 

tın alınacaktır. d ıs 

2 - Şartname (1575) kuruş bedel mukabili adı geçen komisyon ' 
na bilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanuna göre tanzim edecekleri kaP811 
tekliflerini ihale günü saat 10 a kadar komisyona vermeleri ve 
almaları. (3678)-2009) 12044 
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Devlet Orman İş. İcra ve İflôs 

ULUS 

G) Malzeme grafiği 
İstekliler bu tartnameleri ve evrakı 

Çanakkale nafıa müdürlü&ünden be
delıiz olarak görebilirler. 

Bolvadin lcra Memurluğundan: 3 - İhale ıs. 6. 939 tarihine raıtlı-
yan per§embe günü saat ıs de nafıa 

Çay nahiyesinden Çaylı oğlu Meh· müdürlüğü binasında toplanacak ko
Devlet Orman lıletmeıi. Karabük met ile vereseden Emeti ve arkadatla- misyon huzurunda yapılacaktır. 

nevir Amirliiinden : tı arasında sulh hukuk mahkemesinin 4 - İn!JUt müddeti mukavele tari-

Saldık köknar tomruğu 

yet vesikasiyle Ticaret odasından bu 
yıl içinde alınmış vesika ve muvakkat 
teminatları ile birlikte teklif mektup
larını yukarıdaki günde ihale saatin
den bir saat evelinc kadar vilayet da
imi encümen reisliğine vermeleri ilan 
olunur. (383S/2102) ı2079 

1 - Karabüke 24 kilometre meaafe· 8. 5. 939 gün ve 79/108 sayılı ilamiyle hinden itibaren 180 it günüdür. 
de bulunan bil••ük D"- bö"lgeıı'nm' u • •uyuun · 1 • k ·ı B 1 

Eczacf aranıyor 

J Ll.5 s ıza esıne arar verı en o va- 5 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
~un Güveç depoıunda iıtifte mevcut d~~in Çay nah!.yeıinde Pirenlik mev- yapılacaktır. Seyhan Kızılay Cemiyeti Mer

kezinden: aınyonla nakliyata müaait "2ı84" a · kıınde 938 eylul ve ıs No.lu 2/27S7 6 - Eksiltmeye girebilmek için ta 
det muadili "ı78ı" metre miklp "62.f'' metre murabbaı miktarında ve Nur tiplerin 2ı75 lira 87 kuruıluk muvak. 
desimetre mikap köknar tomruğu açık Toprak mevkiinde ayni tarih ve 17 kat teminat vermeleri ve ihale günün 
arttırma ile aatılacaktır. No.da 2/3676 metre murabbaı mikta- den nihayet 8 gün evetine kadar vili -

2 - Tomrukların ayrıca ha§ kesme rında tarla ve ayni tarih 16 sayılı U- yet makamına müracaatla alacakları 
ı-ylan mevcut ve kabukları ıoyulmuı luyol mevkiinde 6433 metre miktarın- ehliyeti fenniye vesikası ile 939 yılı • 
olup hacim orta kutur üzerinden he . da tarla ve ayni tarih ve ı8 No.da Kı- na ait Ticaret oduı vesikasını, ko 

Her gün öğleden sonra çalışmak 

suretiyle dispanserimiz eczanesinde 
bir diplomalı eczacı çalıştırılacak ve 
buna göre ücret verilecektir. 

laplanmııtır. zılkilisa mevkiinde SS14 metre murab misyona vermeleri lazımdır. 
3 - Tomruklara ait prtname Anka baı tarla ve ayni tarih ve 19 sayıda Kı- 7 _Teklif mektupları yukarıda ya-

İsteklilerin şartlan öğrenmek üze
re on bet gün zarfında merkezimize 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

2163 
fada Orman umum müdürlüğünde ve zılkiliscdc 27S7 metre murabbaı tarla zıh gün ve saatten bir saat cvclinc ka
~nkara İstanbul Orman maımühen . ve ayni tarih ve 20 No.da Kızılkilisc dar makbuz mukabilinde komisyona 
~· nıuavinliklcrinde ve Karabükte mevkiinde 9190 metre murabbaında verilmesi lhımdır. Postada ile gön. 

1
.evlet Orman itletmesi revir amirli . tarla ve ayni tarih 21 No.da 9190 met- derilecek mektupların nihayet saat 
tnde görülebilir. re murabbaında Karahöyük mcvkiin- 14 de kadar gelmit olmaları lazımdır. 

Kazalar 
etg~-:- Tomrukların muhammen bedeli de tarla ve ayni tarih ve 22 sayıda Postadaki olan gecikmeler kabul cdil-

5 lıraİ "90" kuruştur. Çatalhark mevkiindc 6433 metre mu- mez. (2021/3692) 12002 Karahalli belediyesinin hamam - ıteklilerin %7,5 muvakkat pey rabbaında tarla ve Sukcsiği nam mcv
lkç~aiyle ı3.6.939 günü saat 11 de Ka- kide ayni tarih ve 23 sayıda 7352 
:ukteki revir merkezine müracaat metre murabbaında tarla ve ayni tarih 
_ 1• (3760/2077) ı2056 ı4 No. da Çay nahiyesi içinde kahve-

hane ve ayni tarih 40 No.da çarşıda 

Yol tesviyesi 
Zonıuldak Valiliğinden ı 

ıe buğu sandığı inıaallmn 

kapalı zarf usuliyle ilam 

Tapu ve Kadastro 

Tapu tesçili 
a.__ Çankaya Tapu Sicilli Muhafızlı
•ından : 
ta Ankaranın Dikmen nahiyesinin or
ti bekçilik mevkiinde tarafları : Kos
il kızı ve Scmiyla ve gene Kosti kızı 

38
t Çevrili verginin 17,18 kapı ve 3892, 

k !13 unıum numaralarında kayıtlı bir 
1~ bağ Ortakçı oğlu Vaıilden met
~~n Ankara Deftardarlığınca Mu
te tt_ıne ihale edilerek tapuya tescili is 
~ılnıit olmasından dolayı bu yer 
, kında 22. 6. 939 pertcmbe günü sa
ı!t0nda mahallinde tetkikat ve tahki
l Yapılacafından bir hak iddia eden 
~r Yarsa mezkQr gün ve saatte bu gay 
talı ın~nlcutUn bulundufu yere gidecek 
"-r kılı: memuruna veya bu tarihe ka
ba Ç,•nkaya tapu sicilli mubafızbğı
lıa nıuracaat etmeleri lüzumu ilin o-

ftur. (2246) 12223 ......___ _______________________ __ 

Enstitüler 

Dioloma tevzii 
-._.Ankara Yüksek Ziraat Enatitüaü 
~örliiiiadea ı · 

0 
liındiye kadar Ziraat, Veteriner, 

le lbJan fakültelerinden mezun olan ta 
~nin diplomalan tevzi edileceğin • 
Uıı llikalılann qağıda esaılar dahi
~ de Rektörlüğe müracaattan ilin o-

ur. 
1 - Fakillte kayıt numarası 
2 - Açık künye ve ıoy adı .!
1
- Enstitüden aldığı vesikanın ia· 

4 - Bir liralık damga pulu 

ı 

müfrez dükkan satılığa çıkarılmıştır. 

İlk ihale günü 10 temmuz 939 pazar-
tesi günü saat 14 de haddi Jayikini 
bulmadığı takdirde ikinci artırma 

ıs temmuz 1939 cumartesi günü; saat 
ı4 de Bolvadin icra dairesinde yapıla
caktır. Taliplerin yüzde yedi buçuk 
pey akçcleriyle birlikte Bolvadin icra 
memurluğuna müracaatları ilan olu-
nur. 21sı 

Ankara Dördüncü icra Memur
luğundan : 

Bir borç için mahçuz olup paraya 
çevrilmesine karar verilen sepetli ve 
istimale salih Hütson marka bir adet 
motorsiklet 20. 6. 939 tarihinde Mü
dafai hukuk caddesi arkasında 23 nu
maralı garajda saat 14 den 15 e ka
dar açık artırmaya çıkarılacaktır. Bi
rinci açık artırmada % 7S şini bulma
dığı takdirde 21. 6. 939 tarihinde ge
ne ayni mahalde saat 14 ila ıs arasın
da satılacaktır. 

Taliplerin ayni gün ve saatte ma
hallinde hazır bulunmaları fazla iza
hat almak için dairemizin 939/1S37 
numaralı dosyasına müracaatları teb
lil olunur. 

(2258) 12226 

Vilôyetler 

Nakliyat yaptardacak 
Diyarbakır inhisarlar Başmü

dürlüğünden : 
Diyarbakır inhisarlar idaresiyle vi

liyetinc bağlı kazalar ve Mardin, Ur
fa, Siirt ve Bitlis viliyetlcri İnhisarlar 
idareleri arasında nakledilecek inhi
sarlara ait maddelerin 939 mali yılı 
nakliyatı açık eksiltmeye konulmuı -
tur. 

Nakledilecek mevad tahminen bir 
milyon kilodur. Muhammen bedeli on 

Zonguldak viliyeti içinde Kozlu -
Ereğli limanı yolunda yapılacak Karahallı Belediyesinden : 
"54000" lira keşif bedelli tesviyci tü -
rabiye işi kapalı zarf usuliyle eksilt • A - İnşaatın keşif bedeli 10103 li· 
meye konulmuştur. ra 10 kuruştur. 

Eksıltmcsi ıs. 6. 939 günü saat ıı B - Muvakkat teminat 757 lira 73 
de Zonguldak vilayeti daimi cncüme- kuruştur. 
nindc yapılacaktır. Eksiltme şartna • C - İhale 20 gün müddetle 4-6-939 
mesi ve buna mütcferri diğer evrak gününden 23-6-939 cuma günü saat 15 
Zonguldak nafıa müdürlüğünde ve da de Karahallı belediyesi binasında top -
imi encümen kaleminde görülebilir. !anacak olan eksiltme komisyonunda 
Muvakat teminat "4050" liradır. Ek • yapılacaktır. 
siltmcye girmek isteyenlerin ihale gü D - Münakasaya iştirak edcceklc -
nünden sekiz gün evci Zonguldak vi- rin bu işe ehil olduklarına dair fen da
Iayetinc müracaat ederek vilayet ma- iresinden ehliyeti olması lazımdır. 
kamından alınmıı müteahhitlik ehli • F - İşbu inşaat ihalenin bitiminden 
yet vcsikasiyle Ticaret odasından bu altı ay sonra ikmal edilecektir. 
yıl içinde alınmış vesika ve muvak - G - Bu işe ait şartname pliin ve sa -
kat teminatları ile birlikte teklif mek iresi bilabcdcl Kar-ahallı belediyesin • 

den istenecektir. 
tuplarını yukarıdaki günde ihale sa - ç K 1 kl"f fi 
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çUıyesıne verı mış olaca tır. 
ı an ° unur. (3768-2078) ı2057 

Sosa tamiri Eksiltme ilônı 
Zonguldak Valiliğinden : 

Polatlı Belediyeainden : 
Zonguldak vilayeti içinde Bartın -

Amasya yolunda yapılacak "16723" li- 1 - Yapılacak it: Polatlı kasabası · 
ra keşif bedeli şose esaslı tamiri i na isale olunacak Gümüşlü Suyu kap· 
şi kapalı zarf usuliylc eksiltmeye ko- tajı inpsı. Muhammen bedeli 709S li· 
nulmu tur. ra 86 kuruş olup ıhale 19. 6. 939 pazar 

Eksiltmesi 15. 6. 939 günü saat 11 de tesi günü saat 15 te belediye daimi 
Zonguldak viliyet daimt encümenin encümeni huzurunda artırma. eksilt 
de yapılacaktır. me ve ihale bnununa tmikan icra o-

Ebiltme prtnameai ve buna luncaktır. 
mütefcrri diğer evrak Zonguldak na- 2 - Muvakkat teminat miktarı 532 
fıa müdürlüğünden ve daimi encümen lira 19 kuruştur. 
kaleminde görülebilir. Muvakkat te - 3 - Talip olanların bu işi yapmağa 
minat "1254" liradır. Eksiltmeye gir- salahiyetli olduklarına dair Nafıa mü 
mek isteyenlerin ihale gününden ıe - dürlüğünden musaddak ehliyetname 
kiz gün evel Zonguldak vilayetine teri ile ihale günü belediye dairesinde 
müracat ederek viliyct makamından daimi encümene ibraz etmeleri lazım· 
alınmış müteahhitlik ehliyet vesika · dır. 
siyle Ticaret odaıından bu yıl içinde 4 - Proje ve keşifnameler belediye 
alınmış vesika ve muvakat teminatla- dairesinde görülebilir. Kcşifname ve 
riyle birlikte teklif mektuplarını yu - huaual tartname arzu eden taliplere 
kandaki günde ihale saatinden bir al- posta ile de gönderilebilir. ı2ı03 S - 4 adet velik& fotografı 

'416 - Taahhütlü mektup için 
;rı 12 kuruıluk posta pulu 

lkti.za beş bin liradır. İlk pey akçesi bin yüz at eveline kadar vilayet daimi encü - • 
men reisliğine vermeleri ilin olunur. içme suyu 

.......::_ Açık adrealeri. (ı876) 119ı5 

Ankara Belediyesi 

Satıhk hayvanlar 

yirmi bet liradır. Eksiltme 12. 6. 939 
pazartesi günü aaat 10 da Diyarbakır 
İnhisarlar başmüdürlüğünde yapıla

caktır. 
Şartnamesi Ankara, İstanbul, Diyar 

(3837/ZOOl) ı2077 

Sosa tômiri 
bakır, Siirt, Urfa ve Bitlis inhisarlar Zonguldak Valiliiinden : 
idaresinde mevcuttur. Zonguldak vilayeti içinde Ereğli li-

(1go3) 11972 manı de\l'rck yolunda yapılacak 1864ı 
Nakliyat yaphr1lacak lira keşif bedelli şose esaslı tamiri işi 

Besni Belediyesinden : 

30 mayıs g39 tarihinde ihalesi mu
karrer Besni içme suyuna talip çık
madığından 19 haziran pazartesi günü 
ihale edilmek üzere 20 gün müddetle 
temdit edilmittir. 

(41S0/2261) 12228 

1 
Ankara Belediyuind• ı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye ko -

t\f - Belediye zabıtuı memurları ta- Diyarbakır inhisarlar Başmüdür nulmuştur. -:---------------
flrd1ndan batı bot olarak yakalanan 2 lütünden 1 Eksiltme ıs. 6. 939 günü saat 11 de 
tt elı:, 1 lı:uzu, ı diti boz merkep, 1 Diyarbakır istasyonundan inhisar Zonguldak vilayeti daimi encümenin
lç~k, 1 erkek bo~ merkep ı koyun lar anbarına ve bu anbar veya lstas de yapılacaktır. 

2 
_artınna .sur~tıyle atılacaktır. • yondan Mardin _ Cizre _ Nusaybin . Eksiltme şartnamesi ve buna müte -

ltiııtı İsteklılerın. ı2. 6. 939 paz~eaı Kızılte~ _ Midyat • Silvan _ Ergani ferri diğer evrak Zonguldak nafıa 
ftııcta saat tam ıekızde m~zbaha cıva • ve Çermik İnhisarlar idaresi anbarla- müdürlüğünde ve daimi encümen ka
ll hayvan pazarındaki memurumu- nna 939 mali yılı zarfında çoğalıp a- leminde görülebilir. 

ltıüracaatları. (22S4) ı2220 zalmak üzere tahminen bir buçuk mil- Muvakkat teminat ı398 liradır. Ek-
....___ yon kilo tuzun nakliyesi açık ekıilt • siltmeye girmek isteyenlerin ihale gü 

Mahkemeler 
meye konulmuıtur. nünden sekiz gün evci Zonguldak vi-

M uhammen bedeli: Yirmi beş bin layctine müracaat ederek viliyet ma-
tiradır. kamından alınmıt müteahhitlik ehli-

'1 Ankara Asliye 
•bk9111eıinden ı 

lik ~y akçesi: bin sekiz yüz yet yet vesikasiylc Ticaret odasından bu 
Birinci Hukuk miş beş liradır. yıl içinde alınmış vesika ve muvakkat 

Eksiltme 12. 6. 939 pazartesi günü teminatları ile birlikte teklif mektup
aaat 10 da Diyarbakır inhisarlar baş lannı yukarıdaki günde ihale saatin-t~ka.rada Elektrik tirketinde uıta 

~ 1 liakkı oğlu Hüseyin Selim Boa 
3g1~1 tarafından açılıp mahkememizin 
•dı S07 aayııına geçirilen gitmit aoy
~ü:ın Bostancı ile değittirilmesine 
~ 'dair olan divanın yapılan durut
tan'ı IOnunda: Gitmiş soyadının Boa
tcı:~ ile değiıtirilmesine ve o ıuretle 
olu 11 •e illnına karar verilditi ilan 

nur. 2ıs2 

lı~~ara 3. cü Sulh Hukuk Mah· 

1 
•aaaden : 

rc1t9·3-939 tarihinde vefat eden ve te
••n '•ine lllahkememizce el konmuı o
raı.: '!:Çeci Mehmet terekesinden ala
,,babı Ydettirmit olan alacaklıların 
Sıla lilbutiyelerile beraber ve miru
&arfrın da dahil olduğu halde bir ay 
.. di~llda Jani 11-7-939 tarihine mil· 
""cii lalı lilnll aaat 10 da Ankara 3 
''Cl& &ulh hukuk mahkemesine mü · 

t tbneleri lU..umu ilin olunur. 
2ı53 

müdürlüğünde yapılacaktır. den bir saat evetine kadar vilayet dai· 
(2015) 11989 mi encümen reisliğine vermeleri ilin 

olunur. (3836/2100) ı2078 

Şosa tômiri Sosa tômiri 
Zonguldak Valiliiinden : 

Çanakkale Nafıa Müdürlüğün· 
den: 

ı - Eksiltmeye konulan iş: Çanak- Zonguldak vilayeti içinde Bartın -
kale • Balye yolunun l + 000 - ıs Safranbolu yolunda yapılacak (2ı88ı) 
+ 030 kilometreleri aruındaki ı3265 lira keşif bedelli §OSe canlı tamiri iti 
metroluk t09e tamiratı euaiyeai olup kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
kcşif bedeli 29011 lira 6S kuruştur. muştur. 

2 _ Bu ite ait evrak ve şartname Eksiltmesi ıs. 6. 939 günll saat 11 
şunlardır: de Zonguldak villyet daimi encüme-

A) Ekıiltme tartnamesi ninde yapılacaktır. Eksiltme tartna· 
B) Mukavele projesi mesi ve buna müteferri diğer evrak 
C) Bayındırlık itleri genel prtna- Zonguldak nafıa müdürlüğünde ve da 

mesi imi encümen kaleminde görülebilir. 
D) Teaviyei turabiye, şose ve, kir· Muvakkat teminat (ı64ı) liradır. Ek-

gir in.-ata ait feıınJ prtname. siltmeye girmek iıtiyenlerin ihale ıU· 
E) Husuıl ve fennt prtname nündtn ıekiz gün evel Zonguldak vi-
F) Keıif cetveli metraj cetveli ve layetine müracaat ederek villyet ma· 

fiyat bordroıu kamından alınmıt müteahhitlik ehli-

Zayiler ... 

Zayi - Ankara belediyesinden al -
dığım 1292 numaralı bisiklet plakası
nı kaybettim. Yenisini alacağımdan 
eakiıinin hükmü olmadığı ilan olu -
nur. Nevzat Kurt 

2140 

Zayi - Bali nüfus memurluğun -
dan aldığım nüfus cüzdanımı ve An
kara muhafız alayı tabur 3 bölük 12 
den 1g33 ikinci teırinde aldığım ter
his tezkeremi zayi ettim. Yenilerini 
alacağımdan eskilerinin hükmü olma
dığı ilin olunur. 

Ankara Leblebici mahallesi argı so
kak No: 2 de 32S doğumlu Emin Uılu 

2142 

Zayi - Ankara memurlar Koopera
tif Şirketinde aahip bulunduğum 4234 
sayılı hisse senedimi z~yi eyledim. 
Yenisini alacağımdan eakiıinin bük -
mil yoktur. 

Fakülte tilim taburu Yzb. 
Nafiz Orhun 

2ıss 

Zayi - Ankara Memurlar Koope -
ratif ıirketinden aldığım 1102 numa-, 
ralı hi11e senedimi zayi ettim. Ycni
ıini alacağımdan eakisinin b6kmü ol
madıiı ilin olunur. 

lbaan Ertanil 

Kirahk: 
Kiralık ev - Havuzbatı - Kızılay 

bağçesinc bir dakika mesafede İzmir 
caddesi No: 28 

Bir hol - üç oda - elektrik - su ha-
vagazı. 2143 

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

Kiralık - Bakanlıklar karşısındaki 

Çankaya polis merkezi binası kiralık -
tır. Resmi daire için de elverişlidir. 
Tel: 28S8 c miıracaat. 1960 

Kiralık - Bahçeli evler kooperatifi 
mahallesinde 5 odalı konforlu 30 No.lu 
ev yazlık olarak devren kiralıktır. U • 
lus meydanında Elektrofon mağaza· 

' sına müracaat. 1988 

Kiralık daire - Bakanlıklar karşı
sı, Karanfil ve Bilge sokafı köıesi. 40 
lira. 8 No. ya müracaat. 2019 

Devren kiralık - S büyük oda, müş 
temilat, kalorifer. Sıhiye vekileti kar
şısı, Çaı;atay sokağı, Eğriboz apart 
manı. Telefon: 364S ve 130ı 2030 

-it-

Küçük ilôn şartları 
Dört utırlık lriic;fik illnlardaaı 

Bir defa ic;in 30 Kurut 
İki defa ic;ia SO Kunıt 
Oc: defa lc;in 70 Kurut 

Dört defa ic;la 80 Kuruı 
Devamlı luic;iik illnlardan ber de
faaı ic;in 10 kurut alınır. lleaeli 10 
defa nqredilecek bir ilin ic;in, 140 
kuru, alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak üzere her ntır, kelime arala
rındakı bo,luklar milıtesna, 30 harf 
ıtibar edilmittir. Bir kilc;ük ilin 
120 barften ibaret olmalıdır. 
Dört utırdan fazla her aatır lc;ln 
beher seferine ayrıca on kurut alı
nır. 

Kıiçük llinlann 120 harfi cec;me
mesı lazımdır. Bu miktarı cec;en 1-
linlar ayrıca pul tarifeıine tibidir. 

' 

Satılık arsa - Cebecide postane kar 
şısnda Çift apartmana müsait geniş 
cepheli 9S6 metre ehven bedelle acele 
Tel: 2406 No. 1 2018 

Satılık - lıtanbul'da Fenerbahçc 
caddesi üzerinde etrafı dıvarla çev -
rilmiş nadide çam ve diğer ağaçlarla 
bezenmiş büyük ve emsalsiz yer muh
terik köşkün kirgir bakiyesiyle bera
ber acele satılıktır. Ankara'da beledi-

Kiralık mobilyalı apartman - Seli- ye sırasında Emek apartmanında ğöz; 
nik caddesi 55 numara 4 genit oda bir doktoru Hulki Keymen'e yahut İatan
hol muşamba, kalorifer, ııcak su bil • bul'da Moda Cem aokafında No: ıs 
tün konforu haiz mükemmel mobilya- Esedullah Kcymcn'e müracaat. 2044 
lı bir daire kiralıktır. Telefon: 3214 

2071 
Acele satılık arsa - Kınacıhan ar

kasında Ali Nazmi apartımanı yanın· 
da 270 metre apartıman ve dükkln 
yapmı}!t müsait Tel 2406 Bayram cad· 
desi No. ı 2085 

Kiralık - Havuzbaşında, Atatürk 
bulvarında 7 numaralı ev: 17 oda, bir 
veranda, 6 banyo, 3 mutfak, kalorifer 
ve ayrıca sıcak su. Dahili telefon. Bü
yük salonlar ve hol parke. Bütün, iki Satılık apartıman - Atatürk bulva
veya üç kısım olarak kiralıktır. Resmi rında büyük iratlı kalorifer ve dük -
daireler ve büyük müesseseler için bil klnlı. Atatürk bulvan 3ı Ti 3ı30 a 
hassa elverişlidir. Tel: 274g a müra - müracat. 2089 
caat. 2086 

Satılık - Yenitehirde ı, 2 ve 3 dai· 
Devren kiralık dairtt - 4 büyük oda reli ve büyük araalı tek evler Atatürk 

2 hol, daimi sıcak ıu ve tam konforlu bulvarı 3ı Ti: 3130 a müracaat. 2090 
60 liraya kiralıktır. Dikmen caddesi 
Dural apt. No. 4. Her zaman görüle • Satılık evlttr - 5500 ili 8500 arum
bilir. 2087 da 2, 3 daireli kırıir ve yarım ahpp 

Kiralık - Çocuk sarayı caddesinde 
2 ve 3 odalı iki daire. Toptan ve ayrı 

fazla iratlı Atatürk bulvarı No. 3ı Tl: 
3130 2091 

ayrı. Atatürk bulvarı No. 31 Ti: 3130a Acele satılık arsa - Yapılmıı o-
miiracaat. 2088 lan bahçeli evler kooperatifine biti • 

. • şik geniş cepheli manzaralı imar da • 
Kıra/ık - Halkevı Samanpazarı as· hT 1000 11 11 • T 1• 2406 falt caddede Balcılar Ap.da kaloriferli ı ı · pane enmı:102e · 

tam konforlu 4 odalı daire. 70 lira. Ka 
pıcıya veya 2049 Telefona m6racaat. Satılık az Jrullanılmıı oda mupmN-

2101 /arı - ı2. 6. 939 pazartesi saat ı7 bu-
Kiralık - dükkan ve kiralık 2 oda _ çukta Balık pazarında eşya aatıı rna • 

Postane caddesi S7 numaralı apartman hallinde. 2ı11 
da kahveciy~ müracaat. 2110 Büyük fırsat - Harbiye okulu d-

Kiralık daire - 2 oda, ı kiler, ban- varında ssı4 lira kıymetli 20 dönüm 
yo, mutbak, kömürlilk, havaga2'1, e • araa Ankara lc~ıınd~ ~4 .• 6. 939 öğle • 
lektrik. Bakanlıklara çok yakın. De • den eve) 1500 lıraya ıkıncı artırma ile 
mirtepe, Akbay s. 9. 2116 satılacaktır. 2112 

Kiralık - Yenitehir Adakale so -
kak No. 19 kalorifer ve fenni tesisatı 
havi kullanışlı modern ı, 2, 4 oda ve 
müştemilatlı daireler. Kapıcıya mü-
racaat. 2ı2ı 

Satılık 2 arsa - lametpap mahal -
lesi Çankırı asfaltı 1.062 metre murab
baı; ve lsmetpata mahallesi Ulucak 
sokakta 887 metre murabbaı. Tel: 
2749 a müracaat. 2119 

Kiralık - Mağaza ve ardiye. Eski Satılık ev - Bahçeli evler koopera
postanc arkası inkilap mahallesi Sür tifi B. 4 tipinde. Fazla malOmat için 
sokak Hafız Mehmet apartmanı altın- (Tel: ı890) a müracaat. 2ı22 
da. Gazinocuya müracaat. 2128 

Kiralık - 3 oda 1 hol banyo vesaire 
Yeniıchir Meşrutiyet caddesi Mimar 
Kemal okulu arkası türe sokak No: 6 
Çatı katında ev sahibine müracaat. 

21S4 

Kiralık - Bahçeli evlerden 65 nu
mara (şimdiye kadar karakol olan bi
na) - 4S lira - mesai gün ve saatlerin-
de 2300 e müracaat. 2156 

Kiralık daireler - Ulus meydanın
da KOÇAK HAN'da büro için clvc -
rişli 2 ve 3 odalı daireler var. Asan -
sör, kalorifer ve konfor. Kapıcıya mü 
racaat. 21S7 

Kiralık Dairt - 3 oda 1 sandık o
dası 1 hol tam konfor. Y. Şehir Dev
let şurası arkası Yi§ sokak Yozgat 
Ap. 6 aylık ciro veya senelik konturat 
yapılır. 2164 

Satılık : 

Satılık ev - Yenitchirde Sıhat ba 
kanlığı arkasında 6 odalı bahçeli ha

Satılık otomobil - Döşeme ve mo. 
tör kısımları çok iyi halde altı ıilin -
dirli bir Buik otomobil ucuz aatılacak 
tır. Görmek ve konuımalı: için 2280 c 
telefon edilmesi. 2ı23 

Satılık fotoğraf ve radyo - Yeni 
bir kontaka (2-1 objektif) ve temiz 
kullanılmıı sekiz llmbalı bir alman 
radyosu satılıktır. Yenişehir Necati 
bey caddesi No: 11. 

Satılık Ev - Bahçeli evlerden D. 4 
tipi 24 No. lı ev satılıktır. 3173 tele-
fona müracaat. 2ıs9 

Satılık arsa - Çankayada asfalt ü
zerinde 1800 M2. arsa içindeki Anka
ra tqiyle uygun fiatla aatılıktır. 3173 
telefona müracaat. 2ı60 

Satılık Çiftlik - İstanbula 28 mil, 
deniz kenarı, meıhur Armutlu kaplı
caları yanında, büyük zeytinlik, dut
luk, koru, orman ve merayı havi 
meıhur Keçikaya çiftliii satılıktır. 

Fazla tafsillt için GUmil§hacıköy A
kif Çakmana mektupla müracaat. 

2162 

vardar bol güneşli çok ucuz Tel 2406 -.,..--------------------------
Bayram C. No. 1 20ı4 

Satılık arsalar - İstasyon arkasın- iş arayanlar: 
da istimlak harcinde manzaralı isteni· 
len ebatta çok ucuz inşaata hazır Te : lı arıyor _ Türkçe, Almanca, Fran 
2406 Bayram caddesi No. 1 2oıs sızca, İngilizce ve ıteno daktilo bilen 

Satılık apartman - Cebecide Mülki bir alman bayan it arıyor. Ulus'ta l. 
ye mektebi yanında 140 lira iratlı 5 L. rumuzuna mektupla müracaat edil-
daireli manzaralı kullanışlı Tel: 2406 mesi. 2074 
Bayram caddesi No. ı 2016 lı arıyor - Yalnız gündüzleri bir 

Satılılr apartman - Cebecide ufalt çocu&a bakmak auretiyle bir macar 
yanında 7 daire 2 dükkanlı 320 lira i- mürebbiye it anyor. Yenitchir Post • 
ratlı borçlu, bol bava manzaralı Tel : reatant Etiza~~ adresine mektupla 
2406 Bayram C. No. 1 2017 müracaat edilmeli. 2125 



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

Türkiye Umumi Bayii 

ANKARA' DA 
M. ve A. Ha ef Kardeşler 

Posta Caddesi Hal karıısı Telefon 3150 Posta Kuluıu 382 

Türkiye'de diğer şehirlerdeki acentalorı 
- İstanbul' da: Hamdi bey ge(idi Numara 46 - 56 Telefon 21295 ---

İzmir'de: Vebolid Limited ~irketi İzmir şübesi Telefon 2365 --------------
Samsun' da: Ali Ak(an ~'k Terakki mağazası Gaıi Caddesi Numara 34 
Diyarbakrr'da: Celal Ayyıldız pazar1 --":il 11111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111 il 1111111 1 

SÜ ERBANK 
Ankara Yerli mallar pazannda açılan 

KÖYL DAİRESİNDE 
Köylü giyim eıyası asağıdaki liatlarla 

pera ende olarak sahlmakladrr 
Kayseri Dirilindcn Mamul mintan Tanesi 
Kayseri ve Nazillı aput bezinden iç donu ,, 

,, ,, ,, ,, gömleği ,, 
Tire çorap Çift 

58 kurut 
45 " 
45 ,, 
11 " 

F eshane Mamulatı halis yünden 
kasket 

Beykoz Mami'ila ı çivili kundura 
Tanesi 30 ve 35 ,, 

Çifti 190 " 
,, " ,, Fotin .. 290 ., 

11-====== 

Deut ehe Lufthansa 
Jv"kers Ju 52 tipinden 3 motörlü büyük tayyare ile 

Pazar günleri ı stesna olmak üzere seyrüsefer tarif esi 
Ista bul'dan hareket 7,55 
So y 'ya muvasalat 10,45 
Be ·at'a muvaaslat 11,40 
Bud peşte'ye muvasalat 13,35 
Vi :ıa'ya muvasalat 14,45 
Be lı.a'e muvasalat 17,10 

Gidiş _ dönüı bilet ücrtei aynı zamanda tediye edilecek 
] ırsa. dönüş bileti ücretınden 

Yüzde yirmi tenzilôt yopıllr 
Bu hava hattının Amsterdam, Atina, Brüksel, Bükre~, Kopenhag. 
Londra, Milano, M lmö, Paris, Roma, Venedik, Zürih gibi büyük 

A l · J ·ı de ·rtı"batı olup aynı günde bu fehirlere varılır. 
,.nıpıt şc ur erı e ı ... il l.ı:ahal ve ma mat almak üzere ve kayıt muamelesı ıçın, 

tayy re biletı umumi satış acentası 

"Hans \Volter Feustel ,, 
Istanbul _ Galnta Rıhtım caddesi No. 45 adresine müracaat 

olunmalıdır. (Telefon: 41178, Telgraf: Hansaflug) 
7222 

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

:#'111 MÜJDE .... ~ - -- -- -S 10 Haziran cumartesi günü : - -- -§ Karadeniz Plajı a(ıldı ~ - -- -
~ Orman Çiftliği ~ - -
~11111111111111111111111111111111111111~ 

SEVİM Mücellithanesi 
işten anlıyan bir kalfa aramak

tadır. Ücret göstereceği iktidara 
göre tayin edilecektir. Ulus mey
danı Santıral Kıraathanesi üzeri 
No: 12 ye müracaat. 2094 

.. l l lll 11111111111111111111111111111111 iL - -
§YAZI MAKİNELERİNİZİ§ 
: Daktilo kursu tamir bürosuna : 
E yaptırını:z. Memurlar Koopera · E 
: tifi üstünde Tel: 3714 1972 : - -- -,,,,,,,, •• 11111111111111111111111111111,. 

_, ...................................... ... 

DAKTİLO KURSU 
59 uncu devresine haziranın 

ilk haftasında baJlıyacaktır. 

2 ayda diploma verilir. Tahsil 

aranmaksızın herkes alınır. Me -
murlar Kooperatifi üzerinde kat 
1 Tel: 3714. 1947 

~ ...................................... ... 

ULU S - 20. inci yıl. - No : 6413 

İmtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basnnevi ANKARA 

·---_.i 

H us usl 
BANYO~~ 

APAR ATI rASARRUF 

' 
m -

Ankara beynelmilel sergide altın madalya kazanan 

lsviçrede V ebbolite A. G. nın 

KİREÇ TASFİYE CİHAZLARI 
ve 

Şüpheli suları tasfiye eden cihazlar 
Seyahat için ve banyoya tatbik edilen 

• 

L D 
( C. B. MODELLERİNİ ) 

12 liraya piyasaya arzetmiştir. Beş sene garanti 
Türkiye Şarkıkarib sahibi imtiyazı: VEBQLİ D Ltd. Ş. 

MERKEZi: İstanbul, Galata, Billur sokak No. 7-9, Posta kutusu 1094, Tel. 44507 

ŞUBELERi: Ankara, Bankalar caddesi No. 22, Posta kutusu 45, Tel: 2681 

lzmir, Mimar Kemaleddin cad. No. 15, Posta kutusu 72, Tel: 2365 
Telgraf adresi: Her yerde ''VEBOLID,, 

Saatta 50,000 litreye kadar tasfiye kudretinde cihaz ve tesisat. 

Taksitle satış yapılır. Daima stok ve yedekleri mevcuttur. Taklid lerinden sakınınız. 

YENi SİNEMALAR sus 
HALK BU GÜN BU GECE 

=--· 

BUGÜN BU GECE ı 
Seven bir kadının müessir aşkını ve 

fedakarlığını canlandıran j 
emsalsiz fi1m İki büyük film birden 

BU GECE 

1 

Gayet hissi büyük macera şaheseri 

1 - Elmas Hırsızları 
K 1 R 1 K H A Y A T 2 - Maskeli Haydutlara karşı 

Baş Rolde: 

MONTE KRİSTO 

Baş Rollerde 

Barbara Stanwick -

.................................................... 
GÜNDÜZ 

Elisa Landi - R. Donat 

Seanslar: 14 - 16 - 18 - üece 21 de 
Herbert Marshall 

Seanslar: 

10 ve 12 de ucuz matine 
Öğleden sonra 

~ 14,45 • 16,45 • 18,45 • Gece 21 de 

10 ve 12 de ucuz matinede 

ve öğleden sonra 
14,30 - 16,30 - 18,30 da 

Tren Korsanları 
Büyük macera filmi 

Seanslar: 

10 ve 12 de ucuz matine 

öğleden · sonra 

14 - 16 - 18 ve Gece 20,30 da 


