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Romanya Hariciye Ncuın B. Galenko Ankara garında bandonun ,aldığı müli marçları dinlerken 

Romanya Hari<iye Nazırı 
dün sehrimize geldi 

Ekselans 
Gafenko 
Ankarada 

Necibali KOÇOKA 
Dost ve müttefik memleket ha • 

~)e nazın Ankara'da bulunmak· 
~· Bugün devlet merkezinde 
. ~:r• ekilimizle diier devlet 

l'icalimiz tarafmdan hararet ve a&• 

llılinıiyetle karıılanmııtır. Mösyö 
(C.f9nko) Romanya'nm mukadde· 
'•tnu en buhranlı zamanda ellerine 
•l~ı ve en ağır mesuliyeti yüklen
-Ut bir kabinenin hariciye nazırı· 
dl1'. 

Çek • Slovakya drammdan son· 
~- tehlike kanlı ve korkunç bir bu-
ıat halinde Romanya hudutlan et • 
~~f~da tekasüf etmitti. Romanya 
uutun milli tarihinde umumi harp 
llliateana olmak üzere bu kadar 
~0rlıunç ve dehıetli bir vaziyetle 
~it defa kartı karııya geliyordu. Si
hihlar patlamazdan önce bu gibi 
•ilerde bir hariciye nazırınm vazi

)~inin nekadar zor olduğu ve va • 
'•Yeti kurtarmak için onun ne gibi 
~&aıflarla mücehhez olması icap e-

9c:eiini bir kere dütünelim. Soğuk 
ita.atı, durbin, iradesine hakim ol
-.ıc. itte bugün aramızda bulunan 
teaıç ve sevimli Hariciye Nazın bu 
"&aıfları ziyadesiyle nefsinde topla· 
lllıt İnce ve nazik bir diplomattır. 
tı Eier o ıırada hadiselerin yarat· 
iı heyecan içinde yanlıt bir adım 

•tıı..u, olsaydı bütün Balkanlara 
~iie.air telafisi kabil olmıyan bir 

1~1~.ketin doğması bile varit olabi
"&l'Gı, İtte Mösyö Gafneko bu zeki. 
... L~ • • •• R . ı· . uaııretı gosteren omanya nca ı 
~en mümtaz ıahıiyetlerinden bi • 
~ar. Milletleri biri'biriyle yaklaıtı· .:t' Amillerden en ehemiyetliai o 
~erin tarihin\:le zuhur eden 
Oaıl anlardır. Böyle zamanlarda 
Ilı a_rın biribiriyle mukadderatlan • 
bii b~.rl~ttirmesi tarihi rabıtalann en 
.. Yüfüdür. Romanya'nm çok buh
):?·~ anlar yaıadığı zaman Türki
tta. nan bu manzara kartııında aldığı 
,_ rtçe ve dürüıt vaziyet iki milletin 
'4lt'İh. 
)"le '?de unutulmıyacak kadar bü-
1~ bır hadiaedir. Türklerle romen· 
let za~~n bilibirlerine yabancı mil· 
b lledeıddirler. Her iki milletin de d: ıa:lllı olmaıı hasebiyle, aralann· 
bi le t asırdan fazla devam eden 
&er. •Ynatma vardır. Bu son hadi
baraı" en karakteriıtik noktası ise 
bll~k bedbin tahminlere rağmen 
itt •.n birliğinin bir hakikat oldu -
İte"; ıfade etmesidir. Bu aon hadise 
•e d •ikan birliği fikri tamam değil· 
...... • oldukça muvaffak bir imtihan 
""Çarın· . 
djı •thr. Henüz daha bertaraf e-
Orte:iYen harp tehlikesi tamamiyle h.;. •n ~alktıktan sonra, Romanya 
lean 1-elera karııaında türklerin la
töıt kalamıyacakları hiaaiyatını 
ht..ı ~l'llleleri birlik tarihinin en mü-

aalnu teıkil edecektir. 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Muhterem misafirimiz 
Kalabalık bir halk kitlesinin 

tezahürleriyle karşılandı 
Romanya Hariciye Nazın ve Bayan Gafenko refakatlerinde Ro • 

manyamn Ankara büyük elçisi 8. Stoyka, Bükreş elçimiz Hamdullah 
Suphi T annöver ile mahiyetleri erkanı dün saat 9 .1 O da Anadolu eks -
preaine bail.anmıı olan hususi bir vagonla An araya gelmiıler v · 

(Soaıl • ,_, sayfada) 

Muhterem miıalirimiz, Bcqvekil Dr. Relik Saydam'la beraber 

Dün akşamki suarede 

Hariciye Vekilimiz ve 
B. Gafenko arasında teati 
edilen samimi nutuklar 
Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu ve refikası, dün akşam Anka 

ra Palaı'ta doıt ve müttefik Romanyanın muhterem Hariciye Na· 
zın Ekselans Gafenko ve refikası ıerefine bir ziyafet vermiştir. 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

l ~ • . 

Beyrut' a giden 

Türk· heyeti döndü 
Fransızların Berut'ta inşa ettirdi -

ği hangarın açıhş resminde bulunmak 
üzere hükümetimizi temsilen gitmiş 
olan heyetimiz memleketimize dön • 
müştilr. Heyet Milli Müdafaa Veka
leti Hava Müsteşarı Albay Zeki Do
ğan'ın reisliğinde, subaylardan ve 
Devlet Havayolları namına seyahate 
iştirak eden B. Ferruh'tan mürekkep
ti. 

Türk heyeti, Berut'ta ve uğradığı 
diğer şehirlerde fransızlar tarafından 
büyük tezahürlerle karşılanmış ve 
çok itibar görmüştür. Açılış törenine 
bizden başka İngiltere, Polonya, Al -
manya, İran, Afganistan ve Mısır da 
iştirak etmiş ve heyetler göndermiş 
bulunuyordu. 

Türk tayyarecileri. bu vesileden is
tifade ederek Şam'da medfun bulu· 
nan tayyare şehitlerimiz Fethi, Sa· 
dık ve Nuri'nin de mezarlarını ziya· 
ret etmişlerdir. 

Kudüs posta 
merkezinde 2 
bomba patladı 

Kudüs, 11 a.a. - Posta merkez bü
rosunun mektup kutularına saklan
mış olan iki bomba infilak etmiş ve 5 
kişiyi öldürmüştür. Bunlardan dördü 
yahudi polisi, biri bir İngiliz askeri· 
dir. Birkaç ay evel inşa edilmiş olan 
posta binasının duvarı tamamiyle 
çökmüştür. 

Diğer cihetten Hayfa•nın şimalin • 
de kiin Meshek ismindeki yahudi kö
yünün ailihh bir çetenin taarruzuna 
uğradığı bildirilmektedir. 

KöylUlerden biri ağır surette ya· 
ralanmııtır. 

~ ................. --------... 

Tayyare 
• 

pıyangosu 
Dün tayyare piyangosunun 

27 nci tertibinin ikinci ketide-

1 
si yaplımıttır. Kazanan numa· 
ralann listeai S inci aayf amız· 
dadır. 

\.. ................................................ .,,/ 

"Türkkuşu,, filosu 
dün hareket etti 

Yalova üzerindeki.fırtınaya rağmen 

Filo dün 14.30 da arızasız 
olarak Y eşilköyde yere indi 

• 
Dün 11 tayyareden 
mürekkep "Türk
kuşu" filosu An
kara'dan hareket 
ederek Eskişehir

den benzin veyağ 

aldıktan sonra, bu
lutlu ve kapalı bir 
havaya ve Yalova 
üzerindeki §İddetli 
fırtınaya rağmen 

arızasız olarak Ye
~i/köy tayyare mey 
danına inmiştir. 

Yukardaki resim, 
liloaun Aahr•'· 
dan ayrılı§ını, •· 
ğıdaki reaimde, 
genç bir tayyareci 
kızın yola çıkmaz
dan önce haritayı 
tetkik edişini gös
teriyor. Filoya ait 
haberler 6 ıncı say 
famızdadır. 

• 
Öldürülen Alman jandarmasının 
katilini bulmak kabil olacak mı? 

Fas Sultanı 
Fransa'ya gitti 

Jozef Cacak isminde bir 
hırsızdan şüphe ediliyor 

Casablanca, 11 a.a. - Fas sultanı 
akşama doğru "Kantonba" vapuru ile 
Fransa'ya hareket etmiştir. Limanda 
bulunan "Provence" zırhlısı 21 pare 
top atmııtır. Sultana dört çocuğu re
fakat etmektedir. Çocuklar Alpo 
dağlarında kain Vilars de Lans'a gi
decekıerdir. 

Noyrat Fon 
. 

yenı tedbirler almıyacak 

Prag, 11 a.a. - Çeteka ajansının bildirdiğine göre Kladno jan· 
darına kumandanlığı alman jandarması Vilhelm Kniessel'in kati
linin bulunması için tahkikatı geniıletmittir. 

Sultan, Fransa'nın muhtelif mer. 
keı:lerinde ve bilhassa Paris civarın· 
da Champs şatosunda ikamet edecek· 
tir. On sekizinci asırdan kalma mü~ 

J kellef bir bina olan bu şato birkaç se-

l ne evel sahibi tarafından devlete ter
kedilmişti . 

Şimdi J osef Cecek isminde bir 1 
hırsızdan şüpheedilmektedir. Cecak, 
hırsızlık, cebren evlere girmek ve fi· 
rar etmek cürümlerinden rnaznundur. 

Ceteka tarafından neşredilen bir 
(Sonu 3 üncü sayfada) 

............................ ...., 
Romanya Hari • 

cıye Nazırı B. Ga -
lenlco, dun saat 16 
da maıyctleri er - ; 
kinı ve Roman - i 
yanın Ankara Bü - ı 
vuk Elçisi B . Stoy- i 
ka ile romen mat - ı 
buat mümessilleri 
oldulu halde Et -
nogralya müz esine i 
giderek Ebedi Şef i 
Atıtıirk'ün muvak· 
kat kabrine bir çe- İ 
/enle koymuştur. f 
Bu tazim ziyareti ; 
tsnasrnda Ankara f 
Emniyet Dirtktö • j 
rü Şinı:si Vt' bir 
polis ihtiram müf - ~ 
rezesi de haur bu - ı 
lunmuştur. (a.a.) : 

(Resmimiz dün
lcü ziyaret esnasın 
da alrnmıştlr ). 

.......................................................... tıtttttllllllllllllllllltlllll1ttlllllllllllllll 

1 Dünkü spor hareketleri 

ti 
Dün ıehrimizde milli lrüme haricindeki kulüpler ırasında maçları devam olunmuş, 

larbiye takımı Gençlerbirlitini 4-3, Galatanray Güne'i 4-2 yenmııtır. At yanılan 
.,üyük bir allk ile tkip edilmi,, Gazı koşusunu Yılmızkaya adlı at kazanmııtır. htan -
bulda Fenerbahçe İngiliz takımına O - 2, İzmirde de Dotanıpor, Galatuaya 0-4 mağlup 

J 
olmuştur. Spor haberlerimiz 7 inci sayfadadır. Resmimiz, dunku at 7an1larını alika ile 
seyreden bir grupu gosteriyor. 
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Mehmet Emin, 72 yaşında .. 
Meşhur hikayecimiz Ömer Seyfettin, bundan yirmi altı sene önce 

•'Tiirk Yurdu" mecmuasında neşrettiği "Mehmet Emin" başlıklı bir şi
ird~ diyordu ki: 

Türklük yoktu; tarih denen hailenin içinde 
Sönüyordu bir milletin on bin yıllık varlığı; 
lni)ıordu şan üstüne kan renginde· bir perde. 
Kal~amı§tı hiç bir türkün milletine yarlığı ••• 

O vakıt sen, ilk önce sen bu uykudan uyandın, 
Fer yatların en duymayan kulaklarda çınladı. 

Yüzlerce yd sonra sen 
Güleceksin semalarda, milletinin yadında. 

Göreceksin kaleminle yaratılmı§ bir cihan, 
Göreceksin en muazzam eserini o zaman. 

''Türk Yurdu"nun ayni cildinde •'Mehmet Emin"in "Benim rü-
yam·· başlıklı şiiri de şu mısralarla bitiyordu: 

Ben oyum ki tellerini haykırdığın milli saz 
Beş bin yıllık mermulere, kemiklere can verir; 
Ve bir Fatih kılıcından büyük zafer gösterir. 

26 sene önce birinci şiirin üstünde, ikinci şiirin de altında gördüğü
müz ismin sahibi Mehmet Emin (Yurdakul), dün 72 yaşına bastı. Kal
binde el'an bir genç heyecanı, bir delikanlı coşkunluğu taşımakla bera
ber bem beyaz saçlı ve sakallı bir ihtiyar olmuştur. 

Dilimize ''osmanhca .. ve milletimize '·osmanlılar .. dernek moda ol -
duğu, türkçe ve türk kelimelerini kullanmak adeta bir ayıp, bir günah 
sayıldığı çok daha eski yıllarda onun 'Türk şairi" unvaniyle öğündüğü 
ve: 

Ben bir Türküm, dinim, cinsim uludur 

mısraiyle başlıyan meşhur manzumeyi zdığım, şiir ve edebiyatımızla 
en ufak bir ilgisi olanlar bile hatırlar. 

Bugün yaşadığımız yüzde yüz milli hayatın gözler kamaştıran şa
şaası içinde; belki de, onun bir başlangıç, bir dönüm noktası yaratmış 
olduğunu unutanlar bulunabilir. Fakat yarım asn geçen edebi hayatını 
türk dilinin, demiri ve sabaniyle türk hayatının, irtifama eş bulunmıyan 
türk tarihinin, hizmetinde seferber bulundurmuş olan bir şairimizin hak 
ettiği şükran ve tebcil borcunu en fazla ödiyecek bir çağda bulunmuyor 
muyuz} 

Mehmet Emin, son yanın asrın en büyük şairi mi idi, değil mi idi} 
Onun bizden saygıdan başka hiç bir şey istemiyen yetmiş ikinci yılında 
bunu bahsemevzu ve münakaşa etmek arzusunda değiliz. Fakat o, mu
hakkak ki, sanatı ve şiiri cemiyet emrine vermek telakkisinde de, türk
cülükte olduğu gibi, bize öncülük ettiğini insafı en kıt olanlar bile inkar 
edemezler. 

Mehmet Emin, 7 2 yaşına girmeden yıllarca önce ·'kaleminin tasvi
re uğraştığı cihanı" yar t lmış gördü. Özü, sözü doğru ve temiz 'oir halle 
ve millet şairine de bur cın büyük mükafat tasavvur edemezsiniz. 

içeriden ve dışarıda gelen türlü türlü cereyanlara, çeşit çeşit dala
letleıl' bpyun eğmiyere 72 sene ··milli saz"ı çalmış ve ''milli duygu"yu 
yazmış olan muhterem b r el karşısında en ilk vazifemiz, onu eğilip öp-
mektir. Nurettin ARTAM 

Hayvanlara eziyet yok 

Hayvanları döğüştürmek 

bile yasak ediliyor 
Ziraat Vekaleti, hayvanların himayesi hakkında bir kanun pro· 

jeai hazırlamııtır. Ziraat Vekaletinin hu çok yerinde ve enteresan 
projesi hayvanlara re görülen eza ve cefalan önliyecek, hay -
vanlara acımıyanlar h kkmda memleket ve belediye inzibat ku -
vetlerini harekete getirecek müeyyideleri ihtiva etmektedir. 

Ziraat Vekaleti, projeyi hazırlama
sını mucip sebepler tayH asında ay -
nen ~öyle izah etmektedir 

"İnsanların hayvanlara acıması ve 
iyi muamele etmesi meden ayat şart 
1arının esaslarındandır. I e medeni 
memleket gerek kanunlari 1 .. , gerek
se talim ve terbiye ile ha} v nları hi
maye ve fena muameleden korur, türk 
milletinin hayvan severli i eski bir 
ananedir. Böyle olmakla b r ıber türk 
düşmanı bazı anasır ecnebı rremleket
lerdc ve bilhassa Amerika türkle -
rin hayvanlara merhamet 

veya birkaçını yapanlardan mahalll 
idare heyeti karariyle 1 liradan S li
raya kadar hafif para cezası alınacak
tır. Proje esaslarının tatbik şeklini 

göstermek üzere 
yapılacaktır. 

bir de nizamname 

Tekirdağ' da yaban domuzu 
mücadelesi 

Tekirdağ, 11 a.a. - Tekirdağının 

Karaca Kılavuz köyü halkı bir ay i-
çinde yaptıkları sürek avlarında kırk 
yedi yaban domuzu vurmuşlardır. 

"Erken dünyaya gelmişiz, 
ne mutlu gençlere !..,, 

Halk evi köycülerinin gezisinde 
• 

İhtiyar köylüler eski devrin 
acılarını bu sözlerle anıyorlar· 

Halkevimizin köycülük şubesi ü- olduklarını söyliyerek bunlardan pek 
yeterinden bir grup cumartesi ve pa- ziyade faydalandıklarını anlatmışlar 

zar günleri gene köylerde çalışma ve bir an evel hepsine de verilmesini 
programlarına devam etmişlerdir. ve mahsullerini kaldırmak için har-

Gidilen köyler şunlardır: Zir, Çoğ- man ve döven makineleri yardımı is
lu, Mülk, İlyakut, Akçaviran ve Bu- tediklerini ve bundan başka hi.ç bir 
cuk'tur. Bu köylerde 110 hasta bakı - arzuları olmayışına mukabil devlete, 
larak ilaçları parasız verildiği gibi hükümete karşı sevgi ve minnet borç
doktor üyelerce gerek muayene sıra - ları olduğunu söylemişlerdir. 

sında ve gerek götürülen tablolar ü - Bu gezide Bayan Muazzez Kayı, 
zerinde hastalıklar ve korunma yolla- Berin Kent, Mebrure Aksuley, Mui -
rı anlatılmış vesağlık öğütleri veril - ne Atasayan, Münire, Zeynep Gürle, 
miştir. Münire Sertoğlu, Dr. Sait Çalık, Ah-. 

Ziraat işleri, hayvan bakımı gibi durrahman Kamar, üyelerden Şükrü 
köylüyü ilgilendiren hususlarla, di- Oğuz, Zir nahiyesi başöğretmeni Ha
ğer müşkülleri etrafında kendilerine j bip Arıöz ve Halil Sezai Erkut bu 
faydalı izahat verilmiş ve cümhuriyet lunmuşlardır. Gezi cumartesi günü 
hükümetinin köylümüze yaptığı iyi- 13,30 dan dün saat 20 ye kadar devam 
tikler, rejimin köy ve köylü davasına etmiştir. 

Çağr1 
verdiği önem ve şimdiye kadarki ba
şarıları anlatılmış ve bu arada Cüm
huriyet Halk Partisinin, halkevlerinin 
köycülük şubeleri vasıtasiyle köylü-
müze faydalı olmak yolundaki yüksek X Milli Müdafaa Encümeni bugün 
yardım ve hizmetleri de tebarüz etti- saat 9.30 da toplanacaktır. 
rilmiş, istiklal ve inkılaplarımız bak- X Dahiliye Encümeni bugün saat 
kında köylümüzün heyecan ve bilgi- 10 da toplanacaktır. 
si beslenmiştir. Ayrıca, cümhuriye- X Arzuhal Encümeni bugün saat 
tin köylerde güzel birer eseri olarak 10 da toplanacaktır. 
göğüs kabartan, eski koy yanında ye- X İktısat Encümeni bugün saat 10 
ni köy için kısa zamanın çok canlı te- da toplanacaktır. 
sellisini veren ve yarının en kuvetli 

inandırıcısı olarak yükselen temiz, T bb"' konferans 
ferah okul binalarında, köyün kadın - 1 1 
lı erkekli bütün halkı ile birleşmek 
imkanları bulunarak kendileriyle ya
pılan hasbihallerden başka, onları 

çok sevindiren muhtelif mevzularda 
faydalı filmler de gösterilmiştir. 

Doçent Dr. Vefik Vassaf tarafından 
LA YŞMANYOZİS hakkında 19 ha -
ziran pazartesi günü saat ı 7.30 da 
Merkez Hıfzıssıha müessesesi konfe -
rans salonunda tıbbi bir konferans 

Hassaten kadın üyelerin ev ev do-
verecektir. 

taşarak köylümüzün asil kadınlariyle 
yaptıkları temaslar pek faydalı, çok 
verimli geçmiştir. Köyde ihmal edi
len milli oyun, eğlence ve spor hare • 
ketlerinden sayılan birçok oyunlar, 
eğlentiler tertip edilerek onların boş 
zamanlarını neşeli geçirmeleri husu -
sunda örnek olmıya çalışmışlardır. 

Dilek ve istekleri dinlenmişı şehir· 
de mevcut i§leri teııbit edilmiıt ve 
muhtelif bakımlardan köylerin du
rumları hakkında incelemeler yapıl-
mşıtır. 

Dün, köyde okur yazar bir kimse 
bulmağı düşünmek bile muhal görü -
nürken, bugün. devletin pratik ve acil 
tedbir ve himmetleriyle bir kültür 
kaynağı ve ntimune ocağı halini aldı
ğı memnuniyetle görillen eğitmenli 

okulların mini mini yavruları ev hat
ta halk dersaneleri vasıtasiyle cahil
likten kurtulmuş birçok köy büyükle
rinin okudukları manzume, şarkı ve 
şiirler, istiklal savaşından menkıbe
ler sevgiden boşanan göz yaşları ve 
heyecanlar içinde, köylerin temiz u
fuklarını çınlatan alkışlar arasında 
dinlenmiştlr. Bugiinün saadetine 
gençlikte erişemiyen birçok yaşlı köy 
lüler samimi olarak "erken dünyaya 
gelmişiz, ne mutlu şimdiki gençlere,, 
diye dünün acısını bir daha nefretle 
anmışlardır. Okuyan bu köy gençliği
ne yüzlerce faydalı broşür ve kitap 
hediye edilmiş olmasına rağmen "her 
zaman isteriz,, heyecanı ile karşılan -
mışlardır. 

Köylülerimiz, vilayetin kendileri -
ne pulluk ve araba vermekle yaptığı 
yardımlara müteşekkir ve minnettar 

11-1 AVA 

w:~ 
Yurdda faydalı yağmurlar 

yağıyor 

Şehrimizde hava sabahleyin çok bu
lutlu, öğleden sonra kapalı ve aralık
lı mutedil orajlı geçmiş, rüzgar cenup 
tan saniyede en çok beş metre kadar 
hızla esmiştir. 

Günün en yüksek suhuneti 23 dere
ce olarak kaydedilmiştir. 

Yurdda Trakya ve Orta Anadolu 
bölgelerinde hava kapalı ve mevzii o
rajlı, Kocaeli, ve Karadeniz kıyıları 
bölgelerinde kapalı diğer bölgelerde 
bulutlu geçmiştir. 

Rüzgarlar Trakya, Kocaeli Ege ve 
Karadeniz kıyıları bölgelerinde şi -
maiden, diğer bölgelerde ekseriyetle 
garp istikametinden saniyede en çok 
yedi metre kadar hızla esmiştir. 

Yurdda en yüksek suhunetler An
talyada 22, Bursada 23, Balıkesirde 25 
İzmirde 26, Manisada 27, Akhisarda 
28 derecedir. • 

24 saat içinde gene devam eden mu
tedil yağışların karemetreye bıraktık
ları su miktarları Sapancada 20, An -
talyada 16, Dikilide 12, Ankarada 11, 
Konyada 9, Bergamada 6, Edirnede 4, 
Eskişehirde 3, Karsta 2, İstanbul ve 
Nazillide birer kilogramdır. 

Ziraat İşçileriyle İş ,,erenler 

arasındaki münasebetler 

Ziraat 
halli 

Vekôleti bu 
için bir proJe 

meselenin 
hazırladı 

Ziraat Vekaleti, vekaletin lüzum göreceği yer ve işlerde ziraat 
işçileriyle it verenler arasındaki münasebetlerin tanzimine dair 
bir kanun projesi hazırlamış-tır. 

--------·--------Projenin ihtiva ettiği esaslara göre' 
Ziraat vekaleti lüzum gördüğü yerler
de ve işlerde iş verenlerle ziraat işçi
leri arasında iş münasebetlerini koru
mak, bu münasebetleri düzene koy • 
mak için Ziraat iş büroları ve Ziraat 
işçi yurtları vücuda getirebilecektir. 

Bugünkü 
Kamutay 

Vilayet ve kaza merkezlerinde ku -
rulacak olan bu ziraat iş bürolarının 
birer idare heyeti bulunacak ve idare 
heyetleri vilayetlerde ziraat müdür -
terinin reisliğinde iş bürosu müdürü, 
sağlık müdürü, ziraat odası reisi ve 
bir işçi mümessilinden, kazalarda ise 
ziraat memuru veya ziraat muallimle 
rinin reisliği altında iş bürosu şefi, 

ziraat odası reisi, hükümet tabibi ve 
bir işçi mümessilinden mürekkep o • 
lacaktır. Vilayet ziraat iş büroları 

merkez kaza işlerini idare ve kaza iş 
bürolarının kurulup işletilmesini te -
min, ihtiyaç halinde yakın vilayetler
den lüzumu miktarında işçi celbi ve 
işçilerin çalıştıkları yerlerde iş veren
ler tarafından sıhi şartlar altında is -
kan ve iaşelerinin teminini mürakabe 
ile mükellef olacak 1 .,rdır. Kaza büro -
ları ise kendi hudu• -ırı içindeki zira
at işçileriyle iş verenlerin 1asebet
lerini korumağa, tanzim ve idareye 
memur bulunacaklardır. 

Büro idare heyetleri vilayet 
içinde ziraat işçileriyle iş verenlere 
ait ve iş alıp verme münasebetlerin -
den doğan umumi meseleleri tetkik 
ve bunlar hakkında karar ittihaz, her 
mevsime ve işin nevine göre asgari 
işçi ücretlerini takdir ve tesbit ede -
ceklerdir. Bu heyetlerin kararları 
mahallin en büyük mülkiye amirinin 
tasvibi ile tekemmül edecektir. Büro 
idare heyetlerince iş verenlerle işçiler 
arasında aktedilecek mukavelelerin 

tatbikinden doğacak ihtilaflara hakem 
sıfatiyle bakılacak ve bu sıfatla veri -
lecek kararlar iki tarafa tebliğ oluna
caktır. Taraflar tebliğ tarihinden iti -
haren bir hafta içinde Sulh mahkeme
leirne müracaatla bu karara itiraz e
debileceklerdir. Bu itirazlar Sulh 
mahkemelerince diger i ere tercihen 
tetkik olunarak karara bağlanacaktır. 
İtiraz vukubulmadığı takdirde büro 
idare heyetleri kararları katileşecek 

icra dairelerince yerine getirilecek -
tir. 

Ziraat işçi büroları Ziraat Vekale -
tinin tesbit edeceği esaslar dahilinde 
işçilerin iş bulucıya lı:adar iaşe ve iba
telerini temin edecektir. Ziraat işçi 
büroları teşkilatına ait masraflar zira
at vekaleti bütçesinden ödenecektir. 
Ziraat Vekaletinin iş büroları kurdu
ğu yerlerde ve işlerde iş verenler ken
dilerine lüzumlu işçileri tedarik ve 
işçiler de kendilerine iş bulmak için 
iş bürolarına müracaat edeceklerdir. 
Gerek büro vasıtasiyle ve gerekse a -
çıktan işçi tedarik edenler veya iş bu 
lanJar kendilerini ziraat iş bürolarına 
kayıt ve tesçil ettirmeğe mecbur ola -
caklardır. Zira.at iş büroları Ziraat ve
kaletinin hazırlıyacağı formül daire -
sinde iki taraf arasında mukavele ak
tini temin edecektir. Bu mukavele, 
noterliklerce tasdikten her türlü harç, 
damga ve sair resimlerden muaf ola • 
caktır. Bu projenin koyduğu mükel -
lefiyetleri yapmıyanlardan Sulh ceza 
mahkemeleri yoliyle elli liraya kadar 
para cezası alınacaktır. 

Büyük Millet Meclisi bugün saat 
15 te toplanacaktır. Ruzname şudur: 

1 - Azalardan bazılarına izin veril· 
mesi hakkında Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti tezkeresi, 

2 - Tefenninin Kır mahallesinden 
Mesutbeyoğullarından Ali Çeliğin ö· 
lüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başvekaelt tezkeresi ve Adliye eneli· 
meni mazbatası, 

3 - Bergamanın Kınık nahiyesinin 
Karatekeli köyünden Mehmetoğlu 

Bekçi Osman Tarışın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekalet 

tezkeresi ve Adliye encümeni mazba· 
tası, 

4 - Niğdenin Kilerlere köyünden 
Ahmetoğlu Sait Yılmazın ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başveka

let tezkeresi ve Adliye Encümeni 
mazbatası, / 

5 - Türkiye - İngiltere müzeyyel 
ticaret ve kliring anlaşmasına merbut 
mektuplardan kliring murakıbi Gre
gory'ye hitaben yazılan mektupların 
türkçe tercümesin<leki (hususi hesalıa 
geçirileceği) ibaresinin (g~irilmiye
ceği) şeklinde düzeltilmesi hakkında· 
kanun layihası ve Hariciye ve lktı • 
sat encümenleri mazbataları, 

6 - Türkiye - İsveç ticaret ve kli
ring anlaşması ile buna bağlı proto -
kol ve mektupların tasdiki hakkında 
kanun layihası ve Hariciye ve İktısat 
encümenleri mazbataları, 

7 - 'Türkiye - Almanya arasında 
imza edilen Südet alman menatıkı ile 
Türkiye arasındaki ticari mübadelat ' 
ve tediyatı tanzime mütedair proto • 
kolün tasdiki hakkında kanun layiha- · 
sL-ve Ha.tiı:iye ve İktısat encümenleri 
mazbataları, 

8 - Türkiye - İngiltere ticaret ve 
kliring anlaşmasına bağlı 4 numaralı 
listeye tiftiğin de ithali hakkınca ka· 
nun layihası ve Harici"ye ve İktısat 
encümenleri mazbataları, 

9 - İskan kanununun 32 inci mad· 
desinin tadiline ve bu kanunun "bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair o· 
lan 2848 sayılı kanunun 3 üncü mad· 
desine bir fıkra ilavesi hakkında ka
nun layihası ve İskan kanunu muvak· 
kat encümeni mazbatası, 

10 - Gümrük tarife kanununa bağ· 
lı ithalat umumi tarifesinin 607 / D po 
zisyonuna bir fıkra ilavesine dair ka· 
nun layihası ve İktısat, Gümrük ve 
inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümen· 
leri mazbataları, 

11 - İstanbul Tramvay şirketinin 
imtiyaz hakkı ile tesisatının satın a· 
lınmasına dair olan mukavelenamenin 
tasdiki hakkında kanun layihası ve 
Nafıa ve Bütçe encümenelri mazbata· 
ları, 

12 - İstanbul Tünel şirketinin irn• 
tiyaz hakkı ile tesisatının satın alın· 
masına dair olan mukavelenamenin 
tasdiki. hakkında kanun layihası ve 
nafıa ve bütçe encümenleri mazbata· 
lan, muamele yaptıklarını pro ganda e

derler. Gerçi her memlek t e olduğu 
gibi memleketimizde deh yvana kar
sı merhametsiz olanlar bı nursa da 
bunların sayısı mahduttu . Bunlara 
]çarşı gelmek ve iktısadi ıir servet 
olan hayvanları zarardan v kaye et -
mek gayesiyledir ki bu 1 y ha hazır
lanmıştır.,, 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
13 - Nahiye müdürlerinin hayvan 

yem bedelleri hakkında kanun layi • 
hası ve Dahiliye ve Bütçe encümen· 
teri mazbataları, 

Projenin çok dikkate d er olan hü 
kümlerini yazıyoruz: 

Zararsız olan her nevi hayvanları 
sebepsiz öldürmek, ezi) etmek ve 
yahut yaralamak, yük ve ltum hay -
vanlanna haddinden faz a yükletil -
mek yasaktır. Çalışamı ak kadar 
hasta veya yaralı, veya ~ u etten düş
müş ve yahut ihtiyarlar olan her 
nevi hayvanın çalıştırıln a ı yasaktır. 
Fenni lüzum üzeriıhe öle ülmesi la
zımgelen hayvanların itl fı hisleri -
nin iptaliyle yapılır. !bahalarda 
kesilecek hayvanlar bun 
nadır Menfaat maksadi} 
masın her nevi hayvanla ı döğüştür -
mek ve güleştirmek yasa t r. Kara ve 
deniz nakil vasıt::llariyle kledilecek 
hayvanların indirme ve rıdirmeleri 
esnasında sıhatlerine za - verecek I 
hallere meydan verilmiyccektir. Bun
ların nakli esnasında yer.:ılenmeleri 
ve suJanmalarının temini ve yerleri
nin ııhatlerine zarar veı miyecek ge
nişlikte tefriki alakadarlarca nizaınlaş 
tırılacaktır. Bu memnu fiillerden bir 

Kızılay haftası 
Bugün kızı/ay haftası başlıyor. 

Ortasında kırmızı bir ay taşıyan be
yaz şefkat bayrağının altında yara
ları sarmak, göz yaşlarını silmek, 
düşenleri kaldırmak, yıkılanları o -
narmak ve yananları söndürmek uğ
runda çalışan kuruma bu hafta için
de ilgimizi öteki haftalardan daha 
fazla arttıracağız. 

Üzerine kızıl haç ve yahut kızı/
ay bayrağını çeken her yer, savaş ve 
barış günlerinde daima ı'nsanlığın, 
f~ziletin müstakil bir bölgesi gibi
dır. 

Keşke ne savaş, ne yangın, ne zel
zele, ne tufan ne çöklintU, ne hasta
lık, ne ölüm olmasaydı da bu bayra
ğa da, bu bayrak altında ayrıca çs· 
lışmalara da lüzum olmasaydı/ 

Fakat tabiat da, insanlar da bütün 
bu felaketleri yer yüzünden kaldır
mak kudretini göstereceğe benze -
miyorlar. 

Onun için elimizde, kala kala, ya
pacak bu beyaz şefkat bayrağının 

gölgesindeki 'k.uveti, bütün varımız 
ve gücllmüzle, arttırmak kalıyor. 

12 haziranda ba~lıyan hafta, yılın 
geri kalan kırk Y.edi baltasında yap~ 

mamız lazım gelen şefkat savaşının 
bir sembolüdür. 

Kızılay'ı kuvetlendirmek suretiy
le felaketi, ıstırabı zayıflatmı~ olu-
ruz. 

insan "melek" ve yeryüzü "cen • 
net" olarak yaratılmamıştır. Fakat 
şefkat ve yardım duygularını ku
vetlendirmek suretiyledir ki insan 
"melek''liğe ve yeryüzü "cennet"li
ğe bir haylı yaklaşacaktır. 

T.t. 
Venüı'ün kolları!~· 

Atina'da açık göz bir antikacı 
bir amerikan seyyahına Venüs'ün 
kopuk kolu diye bir kol satını§. 

Tahkikattan anlatıldığına gö 
re ayın antikacı, baıka seyyahla 
ra da "Venüı'e aittir,, diyerek on, 
on beş kol ıatmıı. 

Bunların hepsini götürüp hey
kele takmak lazım gelseydi, za
vallı Venüs, ahtapota dönel'di! 

Oto - kritik! 
Ankaralı bir okurumuz yazı-

yor : 
" Etin, dostun itlediği yanhtla

rı yakalayıp ortaya vurmak bat· 
lıca meraklarınrzdan birisidir. 
Mademki siz öyle yapıyorsunuz, 

sizin itlediğiniz yanhtları gören
ler de bunu söylerler, yahut ya
zarlarsa doğru hareket etmit ol
mazlar mı? 

dağın adıdır. Bu makalenin ba§· 
lığı galiba, "purgatoire" kelime
sinin kar~ıhğı olmak üzere ara
f at kelimesini almıtttr. Halbuki o 
kelime "araf,, ve yahut ""arasat"-
tir.,, 

Bu okurumuzun mektubunu 
bir oto - kritik yapmıt olmak için 
koyuyoruz. 

Değişen ses! 

Nurullah Ataç, "Ses" başlıklı 
bir fıkrasına §Öyle başlıyor: 

"Ses çıktı. Fakat eski ses değil; 
altı aydanberi haylı değişmif ... " 

Tabii deiitecek. Malum ya ses, 
yaıın ilerlemesi, mevsimin değiı • 
mesi, rutubetin artıp eksilmesi ile 
deği§en bir nesnedir. 

Ben, zamanımızın gazete ve ki· 
tap dilinde dini tabirlerin - hat-
ta mecazi manalarda bile - kul- Yeni. bir pavyo'!! 
lanrlmasma taraftar değilim. Fa
kat hem bu tabirlerin kullanıl
masına hem de yanht kullanılma
nna katmerli hiddet edersem ye
ri değil midir? 

Bugünkü gazetenizde 0 Yugos
lav • Macar ar af ati,, teklinde bir 
serlevhaya tesadüf ettim. Belki 
bilirsiniz, Arafat Mekke'de bir 

Istanbul'da Bakıl"köyÜ'ndeki a· 
kıl hastanesinde yeni bir pavyon 
açıldıinı gazetelerde okuduk. 

Acaba bu pavyon, mevcut akıl 
hastalarının say11mı azaltmak İ· 
çin mi, yoksa müesseseye bat VU• 

ranların sayısı arttığından ını ku -
rulmu§tur? • 

14 - Dahiliye Vekaleti teşkilat kad 
rosuna yeniden 50 maiyet memuru i· 
lavesine dair kanun layihası ve Dahi· 
liye ve bütçe encümenleri mazbata· 
lan, 

ıs ·- Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan kanu • 
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bazı maddeler eklenmesi hakkında 
kanun layihası ve bütçe encümeni 
mazbatası, , 

16 - Mahsus bir kan1'nla devlettert 
bir hak temin eden veya sermayesinin 
yarısından fazlası devlete ait 0Jatl 
banka veya müesseseler memurlannıP 
maaş ve ücretleri ve hizmete giriş ve 
terfi usulleri hakkında kanun layiha· 
sı ve bütçe encümeni mazlıatası, 

17 - Devlet memurları aylıkları • 
nın tevihit ve teadülüne dair oalt1 
1452 sayılı kanuna bağlı 2 sayılı cet· 
veldeki Milli Müdafaa Vekaleti kara 
kısmı muallimlerinin miktar ve maaş· 
lar şderecelerinin değiştirilmesi halt· 
kında 1/ 46 ve subay ve askeri memur
ların aylıkları hakkındaki 1453 sayı
lı kanunun 3 üncü maddesinde deği· 
şiklik yapılmasına dair 1/75 sayılı ka· 
nun layihaları ve Milli Müdafa ve 
bütçe encümenleri mazbataları. 
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Romanya'nın 

politikası 

dış 
• 

Evelk' .. d b lu ı gun en eri aramızda bu-
l-t. ~~kla bize §cref veren Romanya 
t •rıcıye Vekili B. Gaf enco, Anka • 
• ıeyah t' · · · 

el a anın arıfesınde Romanya 
,, p )' 'k 

ed 0 ıtı asını etraflı surette izah 

)' ~h bir nutuk söylemittir. Alman • 
'hın t A ti~ . or a vrupa'da yaptığı em· 

&tbe.kıden sonra beynelmilel müna· 
de ~tlerin girdiği yeni istihale için • 
f1tıd orn.~nyanın dıt politikaııı etra
he e. aoylencn bu ıözler ıüpheaiz c1: tarafta en derin bir alaka uyan-
1,t acaktır. Gafenko'nun ıözleri an· 

'Yor ki ' · · h l · · d d lt0 yenı ıstı a e ıçın e e 
· tnanya'n h · • ı· 'k ki lıfL ın arıcı po ıtı aıı eı 

•ille.met ·· · tir, 8 ~~erınde dnam edecek-
)if : u Polıtıka §Öyle hülasa edilebi-

ı _ R 
t,k 0ınanya sulh taraftarıdır. 
l'Ql at birkaç gün evel Majeste Ka
d, .tarafından söylenen bir nutukta 
•ııı 1211.h edildiği gibi, "her ne paha· 
tit:· olursa olsun" ıulh taraftarı de
~llrı ır. Hariciye Vekili Gafenco da, 
"8· u ıu •Özlerle ifade etmiıtir': 
)o~e ait olmıyan hiç bir ıeyi alını
Iİdd ~. Fakat bize ait olan her şeyi 
tıı~ ~e takviye ve müdafaa ediyo• 
İıtikt· ~n:'leketimizin hudutlarını ve 
~et ~lını &ilahla müdafaaya az. 
ı tnıı bulunuyoruz.,, 

'-d k Rornanya Balkan paktma 
b~y~·~ır. Ve paktın gittikçe daha 
hı, .. "' ehemiyet almakta olduğuna 

.. ıYor 
3 . 

iı itı1° Romanya Polonya ile yaptı
~, .... 1 akın samimi bir itbirliği iıtil

... etr •. 
4 ıgıne kanidir. 

lttı .. -
1 

Romanya, bütün büyük dev-... r e .. 
ltdj ıyı münasebet idame etmek-r. 

İlti :0~anya Hariciye Vekilinin ıon 
t,k/ ık f aliyeti bu politikanın 

1Yeai .. · B tıı.k Uzerınde toplanmııtır. u 
dırb&a~ladır ki B. Gafenco alman 
dtl} et~ıni.n. akebinde büyük Avrupa 
ttti. eli erı.n~n merkezlerini ziyaret 
tordu ... ~rıcıye Vekilinin her tarafta 
~fil y ıı:~ ••mimi kabul, Romanya • 
theın~llı beYnelmilel muvazen ed ek i 
'ltj~~etini bir defa daha teb arüz 

• ••111tir. 

h t e.ke.t b .. • k" d'lm b' lltik . u run ın ar e ı ez ır 

llİYetttt? ki b ir d evletin harici em· 
\nJ'iik ~\lYiik ölçüd e ve cidden s ok 
1'ı,i ol 'idfl milli birliğinin aağ• 
~ llıa bailıdır. Filha kika bir •a• 'i l r Romanya'da milli birliiin 
t~ k Yet bakımından lüzumlu oldu • 
lil'or;dar aağlanı olmadıiı zanned i· 
lttirt tı. Ve bilhassa batka devlet· 
"'le/llıelJerine alet olan bazı ziim· 
~ht1·:rı faaliyetleri bu noktadan 
) ıc:eı· · 
lrda 1 ıdi. Hatırlardadır ki bun· 
~t1tt• ıı. birinin lideri bir veıile ile 

1ftı ki : 

"~' lktid 'k . • "ott ara geçh ten sonra yırnu ., •• t . 1 e b'ı .• ıçinde Almanya ve ltalya 
r ıtff 

~ 
ı ak imzalıyacafnn. 

lika ~trıanya gibi coğrafya ve poli • 

htr ,, akırnından ıon derece nazik 
ya~· 

~ i . 'Yette bulunan ve öyle old u • 
Çııı d 

lııt1t e muvazene ile hareket et· 
lirt d ltlecburiyetinde olan bir devle

'>"k 11 Politikasına ini olarak böyle 
~ ırı b• . 

1\ fl k ır ıstikamet verilmesi, ya-
~hlilt r Ve bu arada dünya aulhunu 
'\\~leye dü~ürebilirdi. Majeste 
'llı,l\":,"•~iyeti eline aldı. Ve R o· 
~· ""'nı · t 1)etl' n ıç politikasında çok ehe· 
•: •iy 

1 ~e tümullü bir inkılap yap • 
ll'rll'r\ e.ıı Pnrtileri ilga etti. Eaki 
l\ı. &.tıter • . k Jd d V ~"il >' • sıstemı a ır ı. e o· 
""dı.a~~ııe tek partili bir mecliı 
~1ı>ıla.ıı eçe? hafta bu meclis için 

0 dott •eçımdc rey sahiplerinin 
u_ . •ana Y k b' . b . . . • k 
"llıf " a ın ır nıs etı ıştıra ;.t Ss e 86 ziraatçi, 86 endüstrici 
•t-, Q

11 
ent.~llektüel mebus seçilmit· 

)tliltl k1_rtunasebetle §Unu da aöyli
:l.iları 1 8ükreı'ten namzetliği ko -
~l\c0 trıuhterem misafirimiz B. Ga
·~''lld end çok rey alan mebuılar a· 
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~ 11\de b • . omanya, kurulu§u ta· 
b~t •a.ğ~ erı, hiç bir zaman bu. ka· 
l~r hir)'~ın Ve bu derece mütesanit 
b~ldir, 1 

R ınanzarası göstermİf de
~~~ tUrJtı 0?"anya'nın kuvetlenmeai 

4 
l.i k1.1\' te1 .rı ancak sevindirir. Çün-
1% e 1 b. R b· . 1.lrıu ır omanya, Balkan 
ltıclir, n en büyük garantilerinden 

A. Ş. ESMER 

İngiliz hükümdarlan B. 

~uı~eltin Vaftiz edildiği kilisede 
~clt}'de • l> 
1~ l!:ıra.liç ~rk, 11 a.a. - İngiliz kıral 
~-~ ~İiz d:;1

• ~· ve bayan Ruzvelt ve 
hi tıt Cdil:.t~~· bu sabah Ruzvelt'in 

ör"'hani aıg_ı protestan kilisesinde 
~ita tıeden Y•nde hazır bulunmuıtur. 
liıı· l'ttaj da 

8?~ra da B. Ruzvelt'in ma· 
tı 11\ hı.ııu hılı~ndeki parkta 150 davet· 

1
' ndugu bir piknik verilmiş -

DÜNYA HA' BERLERI · 
_,. r • • • , 

ALMAN SİLEZYASIN'DA Öldürülen Alman 

jando rmosının katilini 

Polonya aleyhinde 
nümayişler yapıldı 

1 
bulmak kabil olacak mı? 

(Başı ı ıncı sayfada) 
tebliğde hırsızın eşkali tarif edilmek-

Almanlar Ratibur şeh rindeki Leh 
yurdu binası nı zorla işgô l ettiler 

Oppeln, 11 a.a. - Alman ailezyasındaki Ratibur ,ehri, dün Po· 
lonyalılar aleyhinde yapılan bir takım harekata sahne olmu,tur. 
Hitlerjugend erkanından elli ki~iden ve Gestapo ajanlarından 
bir grup, "Polonya yurdu" binasını istila etmiştir. 

Bu bina Almanya'daki Polonyalı -
lar birliğinin mahalli binasıdır. Bina
ya giren grup bu hareketlerini mu -
hik göstermek için Berlinden almış 
olduklarım söyledikleri bir telgrafı 
göstermişlerdir. Bu telgraf binanın 
"Hitler Jugend" lehine müsadere e
dilmesini amir bulunamktadır. Mua
rızlar bu tebliğatı yaptıktan sonra Po 
lonya federasyonu evrakını müsadere 
etmişlerdir. Polonya armalarını ayak 
altına alıp ezmi ler. Pilsudski'nin por 
tresini yırtmışlardır. 

"Polonya yurdunun işgali münase
betiyle dün akşam Polonyalılar aley
hinde muazzam bir nümayiş yapılmış 
tır. Polonya yurdu 35 senedenberi bu 
mıntaakdaki polonyalıların kültür ha 
yatlarının merkezi idi . 

Danzig'de hücum kıta/arının 
yoklaması yapıldı 

Danzig, 11 a.a. - Evelki gün Ber
linden gelen hücum kıtaları şefi Lut
ze'nin huzuriyle dün Danzig hücum 
kıtalarının yoklamaları yapılmıştır. 

Danzig nazi şefi. Förster bu mü -

nasebetle bir propaganda nutku söy
lemiştir. 

Bugün Danzig'de yapılacak olan 
şarki Prusya spor şenliklerine iştirak 
edecek olan alman ordusu müfrezele
ri, ordunun atletlerinden mürekkep 
olup geçide sporcu olarak iştirak et -
mektedirler. 

Alman gazetelerinin hücumları 

Berlin, 11 a.a. - Alman matbuatı 

Şodaki tarafından verilen cevabı Dan 
zige karşı bir leh tehdidi mahiyetin
de" teHikki etmektedir. 

Gazeteler Polonyanın yeni notası 
hakkında alman istihbarat bürosu ta· 
rafından neşredilen tebliği iktibas et
mektedirler. Tebliğde Polonya tara -
fından tevdi edilen yeni notanın Po
lonya'nın Danzig'de hadiselere sebe
biyet vermiye çalıştığını göstermekte 
olduğu iddia edilmektedir. 

Lokal Anzayger gazetesi Danzig • 
deki müsellah leh gümrük memurları 
nın iktısadi birer casus olduğunu yaz
maktadır. 

Dün akşamki suarede 

Hariciye Vekilimiz ve 
B. Gafenko arasında teati 

• i n tuk ar 
(Başı 1 inci sayfada) • 

Sulha azimkar bir mrette 
bağlıyız 

Bu ziyafette bazı vakiller, hariciye 
ve Romanya büyük elçiliği erkanı bal-
kan devletleri diplomatik mümessil • Bay Nazır, 
leri hazır bulunmuştur. Bu ziyafeti,! Sı~ı bir azimle A~rupa'~ın en karı
çok samimi bir hava içinde geç vakte şık hır kıta11~1 teskın et~ış ol~n Bal
Kadar devam eden parlak bir kabul kan devletJerı, kanlı hadıselerın karı· 
resmi takip eylemiıtir. ş~klık ve kabus devr~l~rin.in acısını 

Ziyafetin sonunda hariciye vekili bırçoklarından daha _ıyı hıss:t~ekt~
Şükrü Saraçoğlu, aşağıdaki nutku i- dir. Bu devletler, tehlıkeler.e ~uyu~ hır 
rat etmiştir: cesaretle karşı ~oymayı bıld~kle:ın -

"- Aziz dostum B. Nazır, den dolayıdır kı gerek kendıle~ı g~-
Ekselansınıza Ankara'ya hoş geldi- rek bütün dünya için sulha azımkar 

niz demekle ve sizi bu bir kaç gün i- bir surette bağlı bulunmaktadır. 
çinde sıkı ve dostane bir temas halin- Dünya yüzünde hüküm süren em· 
de aramızda bulundurmaktan duydu • niyetsizlik ortasında, bizler, beş sene 
ğumuz sevincimizi bildirmekle bütün evel bizi top~ıyan aynı idealin et~a
türk milletinin hissiyatına tercüman fında birleşmış bulunuyoruz. Bu bır
olduğunmdan eminim. lik, bütün Avrupa için mü~.im bir 

Cümhuriyet hükümeti adına ve şah· sulh unsurudur ve bundan boyle de, 
san kendi adıma, ekselansınızın şahsın milletlerimizin ve bizler gibi ayni 
da dost ve müttefik memleketin muh- mukaddes davaya bağlı bulunan her
terem mümessilini selamlamakla has- kesin en büyük nefine olarak mühim 
satan memnun bulunuyorum. 

Siyasetlerde ittihat noktası 
Balkan antantının tarafımızdan Ü· 

zerine kurulduğu sağlam temeli teş • 
kil eden sulh idealine, Atina vesikala
rının imzasından beri geçen seneler 
zarfında dürüst ve sadık bir surette 
hizmet edilmiştir. Mesut işbirliğimi -
zi, ayn ayrı hepimizin siyasetlerimi • 
zin istiklalini bir ittihat noktası hali
ne getirerek teşkilatlandırmağa mu -
vaffak olduk. Bu ittihat noktası, ha -
rici münasebetlerinin sevk ve idare -
sinde Balkan devletlerinin müşterek 
direktifini teşkil eylemiştir. 

Sulh için vücuda getirilen, sulh i
çinde inkişaf eden, ve sulh getiren 
Balkan antantı, en mükemmel bir sulh 
aleti vazifesini görmüştür ve hadise • 
terin teakubü her ne olursa olsun en 
mükemmel bir sulh aleti kalacaktır. 

Kuvetli ve müttehit Romanya 
Türkiye ile Romanya'yı biribirine 

bağhyan rabıtaların bu tarzda telak· 
kisi, Balkan devletlerinden her biri i
çin en hakiki ifadesini, harici siyase -
tin muvaffakiyeti için en esaslı un -
suru teşkil eden kuvetli bir dahili teş· 
kilatta bulmaktadır. 

Bay nazır, işte bu unsuru, Roman • 
ya, bütün milletin kendi büyük hü -
kümdarı etrafında birleşmesinde bul
mağa muvaffak olmuştur. Bükreften 
hareketinizin arifesinde, milli organi
zasyonun kati bir marhalesinin küşa -
dında bulunduğunuz ve yeni Roman -
ya parlamentosu önünde kuvetli müt
tehit ve kendisine düşen vazifeleri 
müdrik bir memleketin harici siyase
tini mesut cümlelerle izah eylediniz. 

bir sulh unsuru kalacaktır. 

Samimi bir dostluğun azimkar 
ifadesi 

Azizi dostum, 
Büyük dost ve müttefik memleke

tin Hariciye Nazırının Ankarayı zi • 
yareti, Romanya'nın harici siyaseti -
nin şefliği vazifesi ile Balkan antan
tı konseyinin bu seneki reisliğini şah
sınızda birleştirdiğiniz bir zamanda 
vukua gelmektedir. 

Bu iki yüksek vasıf ile, sözlerimde, 
kalpten gelen samimi bir dostluğun 
hürmetkar ifadesini bulmanızı rica e
derim. 

Kadehimi, Majeste Kıral İkinci 
Karol'tin sıhatine, dost ve müttefik 
Romanya'nın şan ve refahına kaldın· 
yor ve, aziz nazırım, sizin ve Ankara
da bulunması ziyaretinizin bizde bı • 
raktığı minnettarlığı arttıran Bayan 
Gafenko'nun sıhatinize içiyorum. 

Balkan antantına ve Türkiye ile 
Romanya'yı biribirine bağlıyan bü
yük dostluğa içiyorum. 

B. Galenko'nun cevabı 

Muhterem misafirimiz, bu nutka a
şağıdaki sözlerle mukabele eylemiş -
tir: 
"- Bay Vekil, 
Sözleriniz beni derin surette müte

hassis etti. Bu sözleriniz, asil ve ha
raretli kelimelerle, ittifakımızın teme 
tini teşkil eden ve bu ittifakı kuvet
li ve canlı bir bağ haline getiren his, 
her tlirlü imtihanı muvaffakiyetle ge
çirmiş sadık bir dostluğu ifade eyle
mektedir. 

Bu dostluk, milletlerimizi ayrılmaz 

te ve şöyle denilmektedir: 
"Cecak, cüretli ve tehlikeli bir hır

sızdır. Daima otomatik bir tabanca i -
le iş görür \·e tabancasını tereddüt et
meden kullanır. Tevkif edileceği za -
man müteyakkız bulunulma:.ı lazım -
dır. 

J osef Cecak'ın tevkif edilerek key
fiyetin Kladno jandarma dairesine 
bildirilmesi rica olunur.,, 

Yeni tedbir alınmıyacak 
Prag, 11 a.a. - Resmen bildirildiği

ne göre Kladno'da bir alman jantlar -
masının öldürülmesi üzerine hükü -
metçe alınan tedbirlerin müessir ol • 
duğu görüldüğünden, alman hamisi 
dün ak~am alınması mukarrer olan ye
ni tedbirlerden vazgeçmiştir. 

Başvekil general Klias, nazır Frank' 
ı ziyaret ederek hadise dolayısiyle de· 
rin teessürlerini bildirmiş ve katille • 
rin tevkifi için hiç bir noktanın ihmal 
edilemiyeceğine dair teminat vermiş -
tir. 

bir tarzda biribirine bağlamaktadır. 
Bu dostluk, hükümetlerimizi birbiri· 
ne raptcylemektedir. Yine bu dost
luk, Bay Nazır, ikimizi biribirine yak 
laştırmış ve aramızda emniyetli ve 
muhabbetli işbirliği münasebetleri 
vücuda getirmiştir. 

Türkiye ve Romanya'nın 
yüksek vazifeleri 

Türkiye'nin ve Romanya'mn birlik
te ifa edecekleri vazifenin doğru bir 

,tarzda anlayışını bu dostluk hissine 
medyunuz. Kader, gerek sizlere ve ge
rek bizlere, milli inkişafımız çerçeve
si içinde, büyük Avrupai • ehemiyeti 
i1aız biribirine muşabih vazifeler ver
miştir. Sizler, buyuk bir inkılapçının 
idaresi altında muhteşem bir milli 
kalkınma hareketi ile yepyeni bir va
ziyete giren bir devlet otoritesi ile 
boğazların emniyetine nezaret ediyor
sunuz. Bizler de, hakim ve ces:.ur bir 
kıralın inkıliipkar hareketi ile yepye
ni bir vaziyete giren enerjileri gittik
çe daha mühim bir hale gelen bir va
zifenin emrine vererek aşağı Tunanın 
hüriyetine nezaret ediyoruz. Bu biri
birine benziyen ve biribirine bu·dere
ce sıkı surette bağlı bulunan vazife
ler, bizleri, enternasyonal tesanüt va
zifelerimizi hakiki kıymetleri ile an
lamağa sevki amirdir. 

Balkan antantı ve Avrupa 
muvazenesi 

Umumi mahiyette menfaatleri mü
dafaa ediyoruz. Bu vazifelerimizi, bü 
tün devletlerle en iyi münasebetler i
damesine gayret ederek, anlaşma, uz
laşma ve bitaraflık zihniyeti dahilin
de yapmağa azmeylemiş bulunuyoruz. 

Fakat biz, gerek bizim için gerek 
diğerleri için bu derece faydalı olan 
vazifemizi, ancak arazimizin emniye
tini ve milli istiklfilimize hürmeti mü
teyakkız bir surette temin etmekle i
fa edebiliriz. Bizim için he rşeyden 
daha ziyade aziz olan bu mülkler, e
sasen, coğrafi vaziyetimiz dolayısiy
le de yüksek enternasyonal bir men
faat irae etmektedir. 

Bay Vekil, 
Komşu milletler arasında bir sulh, 

birlik ve kardeş işbirliği aleti olan, 
hiç kimseye karşı müteveccih bulun -
mıyan ve hiç bir balkan milletini ha
riçte tutmıyan Balkan antantının sul
ha ve Avrupa muvazenesine lüzumlu 
olduğunu müdrik bulunuyoruz. İşte 
bundan dolayıdır ki, niyetlerini ve 
sulhperver idealini bu derece sarih 
cümlelerle tebarüz ettirdiğiniz bu an
tantın faydalılığını ve ehemiyetini, 
Elen ve Yugoslav dostlarımızla dü
rüst ittihat halinde, her türlü şeraitte, 
teyide ve ispata karar vermişizdir. 

Milli Şel'e karıı derin hürmet' 
duyguları 

Aziz dostum bay vekil, 
Sözlerimi bitirmeden eve), gerek 

refikamın ve gerek şahsen benim, Tür 
kiye cümhuriyeti merkezinde bulun -
maktan ne derece memnun olduğumu
zu ve bayan Saraçoğlu, siz ve bütün 
türk hükümeti tarafından bize karşı 
gösterilen hüsnü kabulden ne derece 
mütehassis bulunduğumuzu size bil • 
dirmek isterim. Sizlere, hepinize, de -
rin surette medyunu şükranız. 

Her adımda Kemal Atatürk'ün ha -
tırası görülen, feyiz ve kuvetler dolu 
bu şehirde, büyük başarıcının hatıra -
sı önünde hürmetle eğilirim. 

Ve onun büyük eserinin liyakatli 
ve asil devamcısına karşı derin hür -
met hissiyatımı ifade ederek, kadehi : 
mi ekselans Türkiye Reisicümhuru -
nun sıhatine memleketimin sadık 
dostu Türkiyen'in şan ve refahına, ve 
aziz dostum B. vekil, sizin ve muhte -
rem refikanız bayan Saraçoğlunun sı
hatlerinize kaldırıyorum. 

Balkan antantına içiyorum. 

c O U N K U ) 

iSTANBUL Gazele eri 
CUMHURİYET 

Türk • fransız anla,maıı 

Ankaradan telefonla aldıi,iı bir habere, 
atfen, fransız büyük elçiiinin hariciye 
vekilini ziyaret ederek turk - fransız an
la:ıması hakkında yarım saat suren bir mil· 
Uikat yaptığını, pazartesi günli ikinci bir 
ziyarette bulunarak fikir teatisine devam 
edileceğini yaııyor ve franıız sefareti 
erkanından ı;clahiycttar bir zatın. Tür • 
kiye ile Fransa arasında prensip itibariy
le anlaema hasıl oldu una ve ortada hal
ledilecek bir mesele olmadığına söre, 
anla~manın bugtinlerde imzalanacai,iı 
muhakkak bulundui,iuna dair olan sozle -
rini ilave ediyor. 

Gaf enko Ankara' da 

Nadir Nadi, doıt ve müttefik Ro • 
manya harıciye nazırı B. Gafcnko'nun 
Ankaranın misafiri bulundugunu, bu ziya
retin, avrupanın henuz cöziilmemiı me
selelerle sarılı bulunduğu bugtinlerde, 
siyasi muhitler tarafından merakla ta
kib edileceğini aöyleyor ve Romanya
nın iç ve dıe siya&ctinin eaas çizııileri
ni izah ederek, bu memleketin yeni te& 
kilatı esaı;iye kanunu ile kazandığı in
kişafı ve Romanyanın, milli emniyet ve 
istiklile mUstenit şeref içinde bir sulh 
taraftarlığını tebaruz ettirdikten sonra, 
Tıirkiye cumhuriyetinin dıo siyaseti de 
başka bir gaye taşımadığına göre, Ga -
fenko'nun, devlet merkezimizde ancak 
dostluk, birlik ve beraberlik hisleriyle 
karşılanacagına •üphc olmadığını ilive e
diyor. 

Şekilcilik 

Peyami Sefa "Hadiseler ıütunun.da., 
dün, gene dioloma mevzuunu deşen, Mu
hitin Birgenin, alenen adını şekilci -
lik diye koyduğunn ıöyliyerek kırtaai • 
yeciliğin diriyi ölü, haksızı namuslu ıös
terecek dere.eye geldiğini yazıyor ve 
hukumetin oekilciliğin bir tecelliıi olan 
kırtasiyeciliği kaldırmıya çalı,ırken diğer 
oekli olan diplomayı kucaklamak isteyi
eine oaeılacağını ilive ettikten ıonra Bü
yük Millet Meclisinin, ytni barem proje 
ıinde bu illeti tepcliyecek bir iararla 
tadiller yapacağına emin olduğunu 
ıöyliyerek diyor ki: "ÇünkU esas teş
kilat kanunumuz, türk milletinin ııerefini 
canını malını ellerine teslim ettiği meb
uslarımızdan bile diploma istemiyor ay
nı millet vekilleri, kendilerinden daha az 
mesul insanların taliini bir kağıt parçası
na nasıl baihyabilirler ?., 

Propaganda kartısmda 
d ikka t lazım 

TAN 

M. Zekeriya Sertel, turk - İngiliz an -
!aşmasının, Türkiyeyi balkan paktından 
ayırmı, olduğu tarzında.ki alman propa -
gandasının balkan milletlerini tereddüde 
düşürerek balkanları parçalamıya ve bal
kan devletlerini biribirlne dUşUrmlyo ma
tuf oldugunu ıoyleıdikten aonra, balkan 
devletlerin.den hiç birinin bu propagan
daya kanmadığı halde Politika isimli yu
goslav gazetesinin, türk - inıiliz anla1ma
sı hakkındaki bir yazısında, Türkiycnin 
istikbalde yalnız kendiıini düşünmesi 
lazım geldiği yolundaki yazısını esefle 
kaydediyor ve türk - İngiliz ınla1ması -
nın balkan paktı ruhuna muhalif olma -
dığını tebarüz ettiriyor . 

M uam ele v ergisi 

a.a. Matbuat Servısı 

hizmet etmiyece ini ilave ediyor ve bu
nun "kultür mustemlckesine giden yol., 
diye tarif ediyor. 

Şahadetname baremi değil, 
e h liyet baremi 

Fikret Adil, herkesin barem aleyhtarı 
olduğu iU günlerde bareme taraftar ol
duğunu, çunku 1324 de ordudan alaylıların 
tasfiye edilişi gıbi, şimdi sivil hayatta 
tesviye vazifesi ıorecegini ıwyluyor fa • 
kat baremin diploma ticaretı demek 
phadetnamc değil, ehliyet baremı ol • 
ması lüzumunu ileri sürüyor. 

Baremzedeler 

''Görup duşiındükçe .. ı;litununda, Hakkı 
Süha Gezgin, barem sisteminin ilk 
ıekli yalnız büyiıklcri besliycn bir mali 
ıistcm gibi gôründuğıiniı, bu yüzden me
mur hakları içinde baremzedcler bulun • 
duğunu soyliycrek, bu zumrenin her de -
ğişiklikte hakkı ci(:ncndiğini izah cdi • 
yor ve bunun bir dikkatsizlik eseri olduğıı 
nu illve ettikten sonra barem kanunu. 
mecliste konuşulurken bu nokta üzerin
de durulmasını temenni ediyor. 

AKŞAM 

Geceleyin aksayan umumi 

h izmetler 

Bakırkoyiınde ailesinden biri hastala -
nan F. Kandemir imzalı okuyucusu.nun, 
&ece hastasına doktor bulmak için çekti
ri mu&kılittan ııikayet eden mektubunu 
dcrccdiyor. Bu okuyucu, nobetçi hekim 
usulu olmadığı için Bakırkbyunde dok
tor bulamadı mı, haı;tasını İstanbul'& 
nakletmek istedigi halde mevsimin yaz 
olmasına ragmen &on trenin dokuzda 
gitmiş bulunduiunu, lıtanbuWan doktor 
getirtmek için umumi telefon arayıp o
nu da bulamadıgını, ıon otobıisiın de o 
saatte gitmiş olduğunu, nbbctçi taksi u
suliı ihdas edilmedigindcn otomobil de 
tedarik cdemedii,iini soyliıyor ve bu u -
mumi hizmetlerin intizama sokulması lü
zumunu ileri ıürüyor. 

Mısır ve Suudiye hükümetleri 
S adabat paktına giriyorlar 

Fransızca İstanbul gazetesinden nak
len dcrcettiği bir Londra haberinde, iyi 
malumatlı mahafilde temin edildiğine 
ıore Suudi hukümctl ile Mısır hukti • 
metinin Saadabad paktına iltihakı için 
Türkiye, İran, İrak, Suudi ve Mısır hıi
kümetleri arasında diplomatik mıizake
reler cereyan ettifini yazıyor. 

SON POSTA 
B iraz daha 

Muhittin Birgen, "Her gün,, sütunun
da, diploma meselesine dair bir çok güır 
denberi ileri sürdüğü mütaleaları biraz 
dana izah ederek sözlerinin atelitl eaha
detname aleyhtarlığı eeklinde telakki e • 
dilmemesi lüzumunu aoylüyor ve bu bab
ai mektep zamanlarını cephede geçirmiı 

•neslin haksızlıga uğramaması ic;in ele 
aldığını, bu mevzua temasının ikinci ıe
bebi, Türkiye'de ıckilcilik zihniyeti ol
duğunu yazdıktan ıonra, bugün memle
kette yalnız yolda yürüyen bir şahadet
nameci bir neslin mevcudiyetini hatırla· 
tıyor ve türk neslinin gayesi ıahadet • 
nameci değil, şahadetnameli olmak ve i • 
lim, fikir hayat ve kultür. aleminde mü
temadiyen yükıelmiye çalışmak olduğunıı 
ilbe ediyor. 

''Gilnün meseleleri,, sütununda. muame-
le vergisinin bir çok noktlarından •ikl • ı-
yet eden mektuplar aldığını ve bu mek- 1 Ek J l 
tuplarda, bu verginin bir çolc vatandııla • 
rr .. hili~ar.lrğa sevkctt~ğinde~, küçük sana- se ans 
yıın ınkışafına minı oldugundan, hal • 
kın kesesine dokunduğu gibi, hazineye de 
bir menfaat temin etmediğinden şikayet G ~ k 
o.lunduğu~u yazıyor ve maliye veklleti bu a en o 
şıkiyetlerı ortadan kaldıadığı takdirde 
küçük &anayiin nefes alacağ-ını söylüyor. 

YENİ SABAH 
İki nutuk 

Hüseyin Cahit Yalçın bu başamkate -
lesinde, Hitler'in çember siyaseti hak -
kındaki iddialarını zikrediyor ve buna 
cevap veren franıız başvekilinin, Avrupa'. 
yı felakete ıurüklcmek iıtiyen devlet 
!ere karşı birleşmenin çember siyaseti 
olmıyacağı yolundaki sözlerini tebarıiz 
ettiriyor. 

Hatalı m uhakem e 

Ankarada 
(Başı l inci sayfada) 

Möıyö Gafenko'nun memleketi • 
mizi ziyareti hiç §Üphe yok ki gÜ· 

nün ehemiyetli meselelerinden biri • 

dir. Her iki devlet merkezinde ne • 

ler konuıulacağını bugünden tah

min etmek kabil değildir. Fakat or· 
"Her giın., sutunu muharriri, fransız- d k b 

ca (Le Teımps) gazetesi askeri muharri - ta a açı ir hakikat varsa sulh cep• 
rinin Hatay'ın turklerc iadesine muka • hesi tarafında sıralanan üç Balkan 
bil teminat istenmesi yolundaki tekJıfi. 
ni bahis mevzu ederek, Hatay'ın, aahip- devletinin ellerinden geldikleri ka-
lerine derhal iadesini istemek suretiyle dar ıulhu tahkim ve takviye 
&Öaterilen kadirşinaahk tUrk efklrı u _ 
mumiyesini mtitehassıı ettiğini ıoylü • için uğraşacaklarıdır. Bugün Bal
yor: "Hatay hakkındaki teklif bir mali 
~e,ruu aa~.ibi_ne iadey.i tavsiyeden başka kan birliğini kendi etrafında toplı-
bır şey degıldır. Yanı bu bir taviz değil yan ruh ve zihniyet, milletlerin kar· 
dir ki karşılığında Türkiye'dcn bir ta - şılıklı hak ve haJ,imiyetlerine hür
kım teahhütler istensin . ., diyor. 

met esasına daynamaktadır. Balkan 
lnanılmıyacak bir kırtasiye milletleri ecnebi parmağiyle bir a· 
faciası sırdan beri yarımadayı yakıp kavu- • 
Yozğat villyetinin Eskipazar mahalle- ran ateşin nereden geldiğini ve bu

si.nde. ıchit Nuri ailesi efradından aldığı nun Balkanların menfaat ve istik-
bır şık5.yet mektubunu neşrediyor. ı . . . 

Mektup sahipleri, babalarından kalan ballen ıçın ne kadar faydasız, boş 
b~r .maaşı 17 enede alamadıklarından şi - ı bir hareket olduiunu bütün inceliği 
şık~Y_C:t.le, tehhau.r~ sebep ~lan kırtasi - ile kavramış bulunmaktadırlar. 
yecılıgın safahatını nakledıyor · YAKf'J Şimdi artık ,kimsenin mülkünde gÖ· 

K ü ltür m üst e mle k e sine 
g ide n y ollar 

zümüz yoktur. Maksadımız sulh ve 
sükun içinde memleketlerimizi sü
ratle inkiıaf ettirmet:tir. Lakin 
memleketimiz herhanl!İ bir köteden 
b ir t ecavüze uğrarsa bir karış top-

Sadri Ertem, bu başmakalede, dilimizin v h f · · 
bütün medeniyeti olduğu ıtibi kavraya . ragımızı mu a aza ıçın en son ha • 
madığına göre, muavin bir di! alarak kül- yati k a b iliyetimizi ıarfedeceğimiz • 
tür işlerini böylec~ yüriıtmck taraftarı o- 1 den de h iç ıüphe etmemelidir. Bi"Z 
!anların bu noktaı nazarları ~trafında ı · ı· ı 
mütalca yürütuyor ve eskiden arapça ilr sayın ve ... •vım ı nazıra Ankara da 
fransızcayı böyle muavin bir dil ola.-ak ı çok d ost ve samimi bir muhit içinde 
"!arak kabul edenlere mukabil şimdiy~ iyi günler geçirmesini temenni eder 
fransızca, almanca, İngilizce gibi dille - 1 h ·k · .. 
re taraftar olanlar bulunduğunu söyledik- ı ve er ı ı devlet adamına mu§terek 
ten sonra bunları koloni münevveri dive c;alıtmalarında muvaffakiyet dile
tavıif ediyorlar ve üniversitelerde mektep nz. 
!erde yabancı muavin dilin fayda vermek 
delil, millt bir kültiiriin inkitaima da Necibali KÜÇÜKA 



Tehlis f adasının bütün 
safhalarını parlamentoda anlattı 

A mele hukiımeti zamanın
da bahriye birinci lor

du olan A. V. Aleksandr'ın 
talebi iızerine başvekil parli -
ment da Tetis faciası hakkın
da beyanatta bulunmu$ ve de -
mistir ki: 

- Bu feci hadisenin öğre -
nilebilen biıtün tafsilatı $Un -
lardır: 

Tetiı ccmiıi 1 haziranda 
tam kadrosiyle birlikte s<?n ka
bul ve tesellüm tecrubesı ya -
pılmak uzere Liverp1;1l ~çıkla -
rmda harekete ceçmıştı. 

Mürettebata ilave olarak, 
ayni fabrikada yapılmakta v.e 
ayni sınıfa mensup olan gemı
lerde buradaki tecrübelerden 
istifade etmek maksadiyle ha
zır bulunan dört bahriye zabiti 
yardı. 

Fazla olarak bulunan bu za
bitlerin mevcudiyetı de~izal~ı 
cemisinin batmasında hıç bır 
suretle müessir olmamıştır. 

Saat 1.40 da üc saat deniz 
altında kalmak üzere dalan 
Tetis tayin edilen saatte suyun 
üzerine çıkamadı. 

Anla$ılabildiiine göre ~~niz
altı gemisinin batmasına on~e: 
ki torpil kovanlarından ıkı 
bölmesine ıuyun hucum etme
si sebep olmuıtur. 

Her halde daldıktan sonra 
bu kapaklardan birisi kendili -
cinden ve yahut bilinmiyen se
beplerle, mürettebat tarafın -
dan açılmış olacaktır. 

Mürettebat, ıuyun tazyiki 
dolayısiyle bu kapıları kapa -
maia muktedir olamamışlar : 
dır. Basan ıu, ikinci kompartı
mana da nüfuz etmiı, bundan 
sonra cemiyi suyun. sathına ~ı
karabilmek maksadıyle t~zyık
li hava ile su dolu hazıneler 
boşaltılmııur. 

Fakat cemi 35 derecelik bir 
zaviye meyli ile batmağa de -
vam etmiı ve burnu 130 kadem 
derinliiinde denizin dibine 
saplanmıştır. 

Bu arada ceminin ipret ci
hazı da harap olduğundan Te
tiı suyun sathındaki cemilerle 
muhabere imklnmı bulamaıru1-
tır. 

Bundan sonra cemiden yu -
karıya ipret pmandıralan ve 
duman dalplan aahverilmiı • 
tir. Bunlar, denizaltının rota -
sım takip eden cemile ara -
fından görülememiıtir 

Gemidekiler müre t batın 
yukarıya kaçabilmesi 'e cemi
nin hafiflemesi için el e inden 
celen bütün tedbirleri • dık • 
tarından 2 haziran aab h ta • 
fak ııökerken ıeminin 1ıa ı so
yun uthJnda ıihiilllliwtk· 

Portsmavt'daki deni t1 Vis 
• amirali, baı amiralli e ıaat 
5.15 de cemi hakkında ıual 
sormuı ve menfi cevap lmıt
tır. 

Kurtarma ve yardı için 
Playmavt kumındanhğ men 
sup Brazen sefinesiyle tmcı 
destroyer filotillaamd altı 
destroyer. birinci torpı 
ma filotillaanıdan altı mayn 
ıemlsi, anı vatan filos an i
ki denizaltı gemisi ve Hepvort 
zırhlısı son süratle ka ma -
halline ıevkedilmiştir. 

Amirallik hava neza t ile 
temasa geçerek derhal, t yya -
relerin de facia yerine ıonde-
r·ımesi temin olunmuı . Bu 
,emilerden Brazen saat beşi 
altı geçen kaza maha.11 e var
mış ve kaybolan denız t nı a
ramaf.a koyulmuştur. 

T ayyareler, ~i~ P!" 
ıôrduklerını bı 

terinden bu araştırma a 
sine ıece de devam olu 
tur. 2 haziran saat 7.54 
ıeml, Tetiı'in kıçının 
sathı üzerinde 18 kade 
seklikte cöründüiüniı 
miıtir, 

Bir akşam evet amir 
Playmavt bat kuman 
tahlisiye idareleriyle 

dıra 
dik
liye
uı -

e bu 
eniz 
yük
iir -

geçerek mümkün olan süratle 
bütün vasıtalarını kaza yerine 
tahrik etmelerini bildirmişler
dir. 

Brazen gemisi, Tetis'in ye -
rini tayin .ettikten kısa bir 
müddet sonra, kazadan kurtu -
labilen iki killi Davis can kur -
taran ileti ile suyun yüzüne 
çıkabilmişlerdir. 

Bunlardan birisi yüzbaşı 0-
ran'dır ki geminin mevkii ta -
yin edildiğini öğrenmeden kur
tarma iıJini yoluna koymak 
maksadiyle ve büyiık bir cesa
retle suya atılmıştır. 

Bu adam, gemide cerçi her
kes sağ ise de vaziyetin gittik
çe fenalaştığını bildirmiştir. 

Kazazede geminin yeri tayin 
olunduktan sonra dalgıç dal -
dırrnak ameliyesini imkansız -
!aştıran müthiıı bir akıntı baş 
göstermiştir. 

Sular biraz yatışır yatışmaz 
bir dalgıç daldırılmıııa da bu 
da çalışmanın çok müıkül ol -
duğunu görmüştür. 

Saat 2.40 da geminin kıçını 
biraz daha kaldırmaya teı:ııeb -
büs edilmiştir. 

Bir aralık ceminin kıçından 
bir delik delmek düşünülmüş -
ıe de bu suretle suyun büsbü
tün geminin içini basacagı an
laşıldığından teşebbüsten vız 
geçilmiştir. 

Geminin kıçını yükseltmek 
teşebbüsünde de muvaffakiyet 
clvermemiştir. 

8 ir müddet sonra sular 
yükselmiş, ceminin kı

çı batmış ve bir daha cörün • 
memiştir. 

Bunun üzerine artık yükselt
me teşebbüsü yapılamıyacaiı -
na karar verilmiştir. 

Doktorlar Monokaid kırbo -
nu ile zehirlenme tehlikesin -
den bahseden bir rapor ver -
mişler, bunun üzerine tekrar 
kıçı kaldırmak teşebbı.isiıne ci
rilmiş, fakat gene muvaffaki -
yet elde edilmemiştir. 

Daha sonra geminin kıçı da
ha az hareket eder olmuı ve 
hiç kimsenin Davis ileti ile su 
sathına çıkmadığı cörülmüı -
tür. 

Sular alçalınca 7.15 de bir 
tahlisiye gemisi vaziyet ılmı11 
ve Tetis'i telden yapılmı11 bir 
halata bağlanmıısa da bu halat 
ıkıntı yüzünden kaymııtır. 

Bu aKmtı işaret şamandıra -
smı da sürüklemiı ve Tetiı'in 
bulunduğu yer ancak saat 11 
de yeniden tayin edilebilmiı • 
tir. 

Ba sırada Skapa 'Flov'dald 
madeni iıler müessesesinin 
dalgıçları, Liverpul dalgıçla • 
rının yardımına gelmi11ler ve 
gece yarısına yakın yeniden i -
şe giri11ilmi1tir. 

Dalgıçlardan birisinin kom
ı>artimanlardan birisinin için
den bir takım darbe sesleri 
luyduğunu söylemesi üzerine 
>Uraya hava verıniye tevessül 
:>lunmuşsa da bu ameliyenin 
fört bes met ve cezir zamanına 
mütevakkıf olduğu anlaııldı -
;.ından hayat kurtarmaya im -
d.n bulunamıyacağı cörülmüş
tür. Bu sebeple kurtarma ha -
·eketi bırakılmıştır. 
Artık can kurtarmak imkin· 

uzhiı anlasıldığından bundan 
sonra, ancak, geminin kurta • 
nlmaaı \cin tedbirlere baı vu
nılacıktır. 

Bu facianm azameti karşı • 
11Dda aleni ve umumi bir tah -
kikat açılmasına karar veril • 
di. (Alkışlar). 

Ayni zamanda bahriye ma -
kamları tarafmdan teknik bu -
suslan tahkik ve tetkiki devam 
edecektir. 

Kaza kurbanlarının akraba 
ve varislerine, vazife baımda 
can verenlerin tibi oldukları 
kanun hükümlerine uyıun ola
rak tazminat ve maaı verile • 
cekt'r." 

[ İçimizdeki Şeytan 
Tefrika No: 70= Yazan: Sabahattin ALI 

İtalya'nın maksatlarını 

a~ığa vuran iki makale 

A mavutluk artık İtalyan 
yarım adasına bailan -

mıştır. Kırallık faıist İtalya'· 
nın işine yaramıştır. Arnavut
luk cene arnavut kalıyor fa -
kat hı.ikumdarı İtalya kıralıdır. 
İlhaka muadil olan bir birleş
me. Esasen ayni ekol daha ön
ce Habeşistan'a tatbik edil -
mişti; görülmemiş bir şey de
&ildir. Savoie hanedanı bundan 
mı.işteki değildir ve İtalya ce
ne kazançlı çıkmıştır. Musoli
ni siyaset sahasında elistıkiye
tini bir kere daha göstermi11 -
tir. Sosyalist muallim Benito 
Musolıni'nin kıral Viktor E· 
manuel'e, yani bugünkü ha -
beşistan imparatoru ve ama -
vutluk kıralına "sinyor Savo -
ie" adını verdiği zamanlar pek 
geride kalmıştır. Eski cı.im~u
riyetçi soldan çark ederek ım
paratorluğunu kurmuştur. 

Bu neviden maceralarda .. fe· 
laket şudur ki durmak muş -
küldür. Açık söylemek lazım 
celirse bir defa yürümeye baş
hyan isterse de duramaz. Na
polyon İlpanya'yı ele ceçir -
meyi tahayyül etmiş ve ele ge
çirmiştir; Polonya'yı diriltme
yi dÜ$Ünmüş ve diriltmiştir; 
ve Madrid'de, Roma'ya, Aix • 
la - Chapelle'ye, Viyana'ya, 
Berlin'e ve Varşova'ya hikim
ken Moskova'ya da hikim ol • 
mak istemiştir. Fakat bir kıt 
ordusunu öldürmüştür. Trab -
lus'ta olmak İtalya'ya Tunus'u 
alarak Çat gölüne doğru geniı· 
!emek arzusunu vermektedir. 
Trablus ve Adisaba'ya hikim 
olan Hartum ve Kahire'ye mu
zafferane bir giriı yapmak ar
zusuna nasıl mukavemet ede -
bilir? Bunlar yol üstüdür. 

Bu bakımdan Gerarcbia'nm 
ve Relazioni lnternazfonali'nin 
makaleleri pek mühimdir. Bu 
makaleler ıimdiden maldU 
haddi aşmıı olan bir cururun 
derecesini ölçmek imklnını 

vermektedir. Gerarchia vak • 
tiyle, sanırım. o zamanlar du-
çe'nin mahrem esran olan ba
yan Sarfatti tarafından kurul
muı bir resmi gazetedir. aura
da lapanya barbındaki İtalyan 
lllildabalesi bulunda kont Ci -
yano'nun bir malııaleü ll&riil • 
mektedir. Bu da Gerarcbia'nrn 
bizzat kont Ciyano gibi - u 
kalsın duçe gibi diyecektim -
konuştuğuna delilet eder. İm· 
di, kontun makalesi yanmda 
yer alan diier bir makaleden 
öğreniyoruz ki bugün tek ve 
kudretli bir ordu halinde bir
leıti rilmiı olan İtalyan ve ar -
navut orduları, bir Avrupa 
harbı halinde, Vardır ve Me -
riç vadilerinin büyük yolları
nı, fakat eski fatihlerin takip 
ettikleri yolun aksi istikamet -
te takip edeceklerdir. 

Türk fatihlerin mevzubahis 
olduğunu anlamıısıruzdır. Mec 
mua devam ederek diyor ki: 
"Bu kuvetler çabucak Boiazi
çine varacaklar ve ruslann 
Akdeniz'e inmek hülyalarına 
ebediyen nihayet verecekler • 
dir." Sonra fngiltere'ye ve o
nun tabii addettiii Yunanis -
tanla ıiddetij bir pençe attık· 
tan sonra devam ediyor: 

.. Fakat italyan ve arnavut 
l:ltalan Yunanistan'ın, istiye • 
rei veya istemiyerelc, diifman
larımızrn şalında yer almasına 
manı olmıya yarıyacalr.tırlar. 
Balkanlarda Berlin'e ve Ro -
ma'ya karıı c;enberlemenin vu
kua celmeaine ve Boğaziçinin 

.• iinhaaıran sovyetlerle mütte
fiklerinin eline düşmesine ma
ni olacaklardır. 

Arnavutluk'daki İtalyan kı -
taları bu itibarla Akdeniz'in 
mukadderatını tayin husuıun
da kati rol oynıyacak mevki -
dedir." 

A 11ıkirdır ki bu . yaz~ 
maksadı Yunanıstan u -

zerinde tazyik yapmaktır. "Ya 
lnciltere'den yüz çevireceksi -
niz yahut da ıizi iıtili. edece
iiz'...,. hte ona karşı kullanılan 
ifade aşağı yukarı budur. Ve 
Yugoslavya'ya Selinik teklif 
ediliyor (tabii Dalmaçya'ya 
mukabil), fakat bu, Vardar'ın 
sol sahilini Bulcaristan'a va -
detmiye mani teşkil etmiyor. 
Bulcaristan'a yunan ve türk 
Trakyaları da vadediliyor. Fa
kat bütün bunlar İt:ılya'yı en
dişeden kurtaramıyor. Çünkü 
Tunus iyi müdafaa edilmekte
dir, Mısır da müdafaasını tak
viyeye başlamııtır, Türkiye 
ciddi bir aakeri devlettir, ve 
Sovyetler birliii ağır çeker, 
bir yandan da Fransa ile İn -
giltere silihlanmalarının tem • 
posunu cit cide hızlandırmak
tadırlar. 

Nihayet yalnız toplar, tay -
yareler ve harp gemileri mese
lesi deiil ayni zamanda ham 
maddeler, petrol, pamuk, kau
çuk ve bazı nadir madenler, 
nikel meselesi de vardır. 

Esasen emniyetimizi deiilse 
bile sabrımızı temin eden de 
budur. halya'nın dıı bakanlık 
resmi orcanı Relazioni lnter
nazionali'den İtalyanın Fran
sa'ya karıı taleplerinin topra
ia müteallik olduğunu, ve İtal
yan milletinin icabında bunun 
tanınmasını zorlıyacaiım öi -
renince buna ne cevap verebi
liriz? Anlatılan bu millet ta -
vizlerle avutulamazmıı. Bize 
diyorlar iri ., Avrupa tarihinin 
bazı düğümlerini kılıç daha iyi 
kesip atabilir." Bu tehlikeli bir 
oyundur. Zira ''Kılıçla oynıya
nın ölümü kılıçtan olur.H Hatl 
daima aynidir: harp halinde -
Habetı.t.n barbmda olduju 
slbl - lakcm ~ 1llr tud· 
ta bulunacatmı uhmft. ·~ Ve 
gazete devanı ediyor: 

ltalya milletinin bir serbest 
liman veya statüko ile iktifa ._ 
debileceiine Franu'da inanı
yorlar mı1 Buna inananlar Mu
şolini'nin milletini tanımıyan
lar, onun arzularını ve ibtiyaç
larını bilmiyenlerdir. ltalyan 
milleti için baylt sabası geniş
lemek demektir; faşistlere gö· 
re ıenişl11me1: demek ltalya'ya 
ait topralr.larda yaşamak ve t;a· 
hşmd: demelr.tir. Tavizler za -
manı ıeçmiştir. Sulbun yi.ii • 
sele menfaatine olarak tanın • 
ması lazım ıelen balr.lar var • 
dır. Bu arzular, şefin basit bir 
emri üzerine ap açıl: meydana 
çıl:tıiı gün Franu 11anı1or mıı 
lıi İtalyan milletinin derin ar -
zulanna muhalefet ıöstermei
le iendinJ Ye sulbıı J:urtarabl
leceitir 1 

Ve psete mihverin bütiln 
ittifak sistemlerini ve caranti
lerini yıkacağım söylüyor. 

l talyan milleti bizi iyi ta
nır mı bilmem. Bunu 

sanıyorum, çünkii o ince ve ze -
ki bir millettir. Fakat mairu
rane münferit tavırları evell 
kendi milletine sonra da bütün 
dünyaya lrarıı istihkar ifade e
den Musolini istisna ediline, 

O bunlan söylerken Macide kendi kendine: 

tılan ihtiyan adeta zorla sahneye götürdüler. Alb· 
na bir iakemle aürdüler. Adamcaiız, ince ve beyaz 
dudaklarında hazin bir gülümaeme ile, deve tüyü 
rengindeki pardeaöaünün iç tarafına aulı duran 
mafiyeyi torbaamdan çıkardı. Bir kaç kere par
maklanm gerip perdeler üzerinde opattıktan aon
ra çalmağa batladL 

"Allah allah! diyordu "Demin, arkamda dır dır 
•oylenen ve inaafsızca nükteler yapan kendiai de
git mi idi?" 

Bu anda profeaör Hikmet Omer'e döndü: 
"Bak aklıma geldi. Hazır buradayken Macide 

lıan11D kızım z da bir feyler çalam! Böyle tükaek 
bir müziayenı er zaman bulamaya! ... " dedi. 

Macide de tet içinde kocaamm koluna yapıta
rak mmldandı 

''Çddırclm mı? Ben böyle yerlerde bir t•Y çala
bilir miyim! .. ' 

Omer silerek: 

"Ben teklif etmedim yahal Necla çıldırayım ••• 
Hikmet'e söy e!" dedi. 

. Bu m~ataYI. duyan cemiyet reiai de gelmit
tı. larara lflirÜ ettı; fakat Macide'nin naaıl kati o
larak reddet ıtini görünce vaz geçti. Bu urada ön 
taraflarda ot1lrualardaa bir kaçı bqka bir zavallı 
bulup yakaama aanhmtlarclı.. Uaun, beyaz aakallı, 
mevaimin ya elmaama n.lmen pardeaülü bir zata 
harareti• bi eyler teklif ecliyorlardL Profesör 
Hikmet: 

"Eaki ıeyhlerclen Ali Haydar beyi" diye Maci
de'ye, izahat vereli: "Bakın, siz çalmadnua ama o
na çaldıracaklar ... Fevkalade ıüzel ney iflerl" 

Herkeain tanıdığı ve bu civarda ot•duiu anla-

Macide bütün dikkatini ona venniıti. hk çıJıa... 
dığı aeaten itibaren sözlerini kapıyan eaki pyb, et
raf ımn hiç farkında obaadan, büabütün bafka bir 
dünyaya çekilerek çalıyordu. Gözlerini açıp bir ba
kmaa, timdi içinde bulunduiu muhitle naaıl her tür· 
lü alakaamm keailmiı olduiunu derhal görürdü. 
Biraz evel kendiaini zorla aahneye itenler de dahH 
olduğu halde, kimaenin ona kulak verditi J'Oktu. 
Bir kıamı canı aıkılmıt bir tavırla oturdata J'ercle 
kıpırdanıyor ve iakemleyi gıcmlatıyor, bir kuma da 
elki uaul üzere civanndakilerle konUfUp takalqı
yorclu. Macide ihtiyarın çaldıklarım tam miaiaiyle 
anlıyamadığı halde onu dinlemekten garip bir zevk 
duyuyor, pek ahtık olmadığı bu aealer kulaima hiç 

de fena gelmiyordu. Y almz biraz evelki müzik maa

karabiından eonra ve böyle bir dinleyici kütleai 
karııamda onun ak aakallanm kımıldatarak ve bu· 

rutull dudaklanm mafiyenin siyah Baıpareaind 
titrerek kendini unutmaaı acınacak bir manzarı 

idi. Bu adam kim oluna olaun, ister bir kıymeti bu· 
lunaun, iater bulunmaam, yapbfı iti, kendini vere 
rek ve ciddi olarak yapıyordu. Hiç bir iti ciddiyt 
almıyan ve her pyi aadece göaterif olarak yapar. 
bir kalabalıim ortaamda bütün mevcudiyetiyle ha· 
zin bir tezattL Omer'i dürterelu 

"Bu adama yazık!" dedi. "Zavallıyı Or&J'a çıka-

İtalya namına konupnların 
ıeıleri pek sahte çıkıyor. Eğer 
lı:endiler1nde hasma hürmet 
telkin büyüklükten eser olsay
dı, durmadan küfürle karışık 
cürültülü sözlerle konuşmaz • 
tardı. Fransa imparatorluğun • 
dan en küçük bir fedakarlıkta 
bulunamaz. Bunu nasıl söyli -
yelim ki anlasınlar? Ne Rela-
zioni lnternazionali'nin maka
lesi Fransa'yı ürkütecektir, ne 
de Gerarchia'nın yazısı İngil -
tere, Yunanistan ve Türkiye -
yi korkutacaktır. Büyük bir 
millet olan İtalyanları sevdi -
ğim içindir ki bir zamandır 

Cavour'un konuştuğu gibi de -
ğil de, pek yüksekten konuı -
tuklarmı işitmek canımı sıkı -
yor. 

La Republique 

Balhk devletleri 

ve garanti 

Sovyet hükümetinin, in -

giliz - fransız - sovyet itti
fak paktının akdi için ileri 
sürdüğü ilk şartlardan biri 
de, Baltık denizi sahil dev
letlerine de garantinin teş
mili olduğu gerek Molo -

tof'un nutkundan, gerek 
Moskova'nın Londra'ya 
vermiş olduğu cevaptan an-

takdirinde, coğraft bakım
dan çok elverişli bir du • 
rumda olan Estonya ve Le
tonya'nın limanlarını ve 
hususiyle Riga körfezini 
hareket üssü olarak kullan
mayı derpiş etmektedir. 

Mamafi, gerek Paris'te, 

gerek Londra'da, Mosko -

va'nın bu talebini yerine 
getirmek için derinden de
rine düşünülmüş olduğunu 
gösteren bir çok alametler 
vardır. 

Çünkü, Estonya ile Le • 
tonya'ya verilmesi derpiş 

edilen garantinin bu iki 
memleket için manası, is -
tiklillerini feda etmekten 
!>aşka bir şey olamazdı. Şu
nu da kaydetmek lizımdır 
ki, bu garanti, yalnız doğ • 
rudan do.ğruya bir taarruz 
takdirinde değil, taarruz 

tehdidi mülahaza edilince 
deotomatik olarak hareke • 

te geçekti ki, böyle bir va

ziyet karşısında ne Riga 
ve ne de Reval hüküınetle

ri tehdit altında olup ol -
madıklarını takdir etmek 

hakları yoktu 1 Onun için, 
letonyahlarola estonyalıla-

12.e.:.1 

( RADYO ) 
TORKIYE 

Radyo Difüzyon Postalan 
TURKlYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUGU 

1648 m. 1112 Kcs./120 Kw. 
T. A. Q. 

19.74 m. 15JCl5 KcsJ 20 Kw. 
1'.A.P. 

Sl.70 m.. 9465 Kes./ 20 Kw. 

ANKARA 

PAZARTESİ - 12 - 6 - 1939 
12.30 Program 
12.35 TURK MÜZİÖİ - Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, a • 

jans ve meteoroloji haberle
ri 

13.15 - 14 MUZlK ( Karııık 
program ) 

19.00 Procram 
19.05 MÜZİK (Bir Uvertür -

Pl). 
19.15 TÜRK MÜZİÔİ: (Fasıl 

Heyeti) 
20.00 Memleket saat ayarı, a -

jans ve meteoroloji haberle
ri. 

20.20 TÜRK MÜZlôt: (Ka • 
dın küme okuyucuları) : 
1 - ------------- ( Kürdili
hicazkar peşrevi. 
2 - Arif beyin kürdilihicaz 
kar ıarkısı - Konlar dökü -
yor. 
3 - Arif beyin - kürdilihi -
cazkir ıarkısı - Sende acap 
u,eaka eziyet mi çoğaldı. 
4 - Arif beyin kürdilihicaz
kar prkısı - Grup etti gü -
Def. 
5 - ---------Kemençe 
taksimi 
6 - Divan - Ok gihi hub -
lar. beni yaydan yabana at -
tılar 
7 - Rifat beyin • kürdilihi • 
cazkir şarkı - Bu şeb recayı 
dil oldu. 
8 - Hahmi beyin - Kürdili
hiaczklr şarkı - Mahmuru 
ıevkim ruhum pür ahsen. 
9 - --------·----- Kürdili -
hicazkar saz semaisi 

21.00 Konuşma (Doktorun ıa -
atı) 

1 - Gustav Lindler - Ba .. • 
telle (Fantezi) 

0
,t 

2 - Beethoven • Meıt 
• (Sol majör) daıd" 

' - J. Brahms - Macar 
lan No: S - 6 ~ • 
4 - Tschaikowsky - Guftt 
siz ıarkı. par 
S - J. Strauss - Ritter , 
mau (komik operasının 111 

~esi) Rio Gebhardt - Noktil" 
no (Ninni) 11 • 
7 - Clemens Schamlsti~ 
Kupi.don ve S aşk hikb'etl 
a) Yaklaşma 
b) Aşk valsi 
c) Başbaşa. 
d) Geçinti 
e) Kavgacılık ve barı~ I' 

23.00 Son ajanı haberler~. 
raat, esham, kambiyo ~ 
biyo - nukut borsası (f PıJ 

23.30 MÜZİK (Cazband • 
23.55 - 24 Yarınki prograıll 

AVRUPA 
OPERA VE OPERETL~ 

12 Hamburg - 20 B Jlr 
London - R ecyonal - 21 1i" 
20.10 Brno - 20.15 BetJI 
London - Recyonal - .21 
lino - 22 Droytviç ~ 

ORKESTRA KONSERLS~ 
VE SENFONİK KON o' 
LER: 19.15 Prag - 201(; 
penhag -20.10 Sotteıd; 
20.15 Doyçland Zendet 
20.40 Layfzi~ - 23 Prl_!,, 

ODA MUS KlSl: 17 B"'"; 
münster - 18 Varıova 1 
18.40 Breslav - 21 Pa~ 
T.T. - 21.45 Lükse 
22.30 Kopenhag ı 

SOLO KONSERLERİ : fll 
Droytviç - 18.45 Dror'; 
18.50 Viyana - 19 Berli00 
21.45 Droytviç - 22.15 ~"' 
ma - 22.20 Doyçland Zfl"" 
- 22.30 Breslav. 

NEFESLİ SAZLAR (fd.sıı 
s.) : 6.30 Breslav, Frant:..., 
- 8.30 Breslav - 12 FrY 
furt. 

HAFİF MÜZİK : 18 ll.•111 

burg - 18,55 Laypıi~! 
zig - 20.15 Ştütgart -
Hamburg 1 

HALK MUSİKİSİ: 15.30 
yana - 23 Budapeşte ,ııı-latılmaktadır. Moskova'nın 

görüşiyle, tabii çok yerin

de bir taleptir. Çünkü, sov

yet hükümeti, donanması -
nın Finlandiya körfezinde 
tıkanıp kalmamasını, Al -
manya'ya karıı bir harp 

rın böyle zelilane bii- tekli

fi kabul etmemiı oldukta -
rına hiç hayret etmemeli -
dir. 

21.15 MÜZiK Büyük bir vir -
tüozun plakları) 

21.45 Musiki konuşması (Milli 
musikilere dair 14 konuşma -

Halil Bedii Yönettin 
22.00 MÜZİK (Küçük Orkes -

tra - Şef: NECİP AŞKIN): 

DAN~1 ~50~!~~ =.!_9":z~ 9'• 
va, Budapeşte - 22.30 FI01ı 

sa - 22.45 Tuluz, Pir~ 
22.50 Kolonya - 23 FIO•• 
- Recyonal JI 
Milino, Roma-23.5 LOI"" 

Fölkiıer Beobabter 

İngilterede hava tehlikesine karşı müdaf a 

lngiltere, herhangi bir bava hücumuna Juırıı geniı 
ölçüde tertibat almııtır. Bu resimde bu maksatla 
memleketin, her tarafına konulmuş olan kuvetli pro
jektörlerden birisini geceleyin çalışırken görüyorsu
nuz. Bu projektörlerin her biri 250,000,000 mum ku
vetindedir ve altı millik bir mesafeyi aydınlatır. Ay
rıca sesin geldiği taralı ve mesafeyi tayin eden Alet
lerle de techiz edilmiıtir. Bu projektörler, biribirle -

rinden ikişer mil aralıkla yerleştirilmi§tir. 

np yormaia ve •ilence etmeğe ne haklan var?" 
Omer: 
"Doğru, hakbam I" dedi ve hemen arkaamı dön• 

dü. 
Macide kocaamm bu haline canı 11kılarak biraz 

•iildi ve Omer'le yanındaki luzm pek hararetli bir 
fıaıltıya dalmıt bulundutunu gördü. Bir müddetten
beri devam ettiii halde ona garip göriinmiyen bu 
ahbaplık bu aefer onu dütündürclü. "Haydi, kalka
lnn, daha fazla oturanuyacaiun!" diyecekti. Buna 
vakit kalmadan mafiyeçalan adam taluimini bitir
di. Eliyle alnmın terini ailerek ve etrafmdakilerin 
biraz da alayla kantık olan tebriklerini ciddiye ala
rak yerine geçti oturdu. 

Cemiyet reiainin bir tepkküründen aonra mÜN· 
.nere bitti. 

-24-

Macide artık eve döneceğiz diye aeviniyor, bir 
araftan da, Omer'in arkadatlan ve muhiti !.akkm
Ja edincliii ve günclen güne kUYetlenen kanaatlerin 
eairiyle, içinde hafif fakat devamlı bir üzüntü hia
ediyordu. 

Oturduiu yerden kalkmıt. bahçeye çıkmııb. 0-
ıer'in gelmeaini bekliyor ve: 

"O yanmdaki kız her halde eaki arkadatlarm
lan olacak •• Bana takdim bile etmedi. Münaaebet
,izlik ••• Belki de unutmuttur.. Ne acaip çocuk! ... " 
Jiye aöyleniyordu. Bu •ırada Omer diler arkadat
lariyle beraber konaim camekuw kapwpcla sö
ründü. Bir kaç ayak merdiveni inerek Macide'nia 
yanına geldi: 

"Bu vakittan aonra tramvay bulamayız ... Ya,.an 

Geceleri, bem tayyareler, hem de tayyare deri to~ 
rı projektörlerle müştereken çalışırlar. Bu resi~ 
uzakça bir mesafeden tutulan bir projektörle otJd 
aydınlattığı bir hedefe göre istikamet verilrnil_! 
tayyare deli topu g6rülüyor. Herhangi bir taY1' _ 
projektör tarafından yakalanınca top, bir flet vası;. 
siyle otomatik olarak o bedele doğru tevcih edi 

gideceiiz ••• Zaten arkadaşlarm bir çoğu da o taraf
doiru geliyorlar. Biraz hava almz •.. " dedi. 

Macide içenle gördüğü kızın da beraber old..
tunu görerek aorclu: 

"Bunlar da bizim taraflarda mı oturuyorlar!"tl 
"Hayır •• Bilmem ••• Her halde fÖyle bir gesıO 

yapacaklar!" 
Macide kocasma dikkatle baktı ve bir teY aöylr 

medL 
Omer kabahati olan bir inaan haliyle: 
"Kuauruma bakma, karıcığım ..• lçerde biraz -: 

ni ihmal ettim... Eaki arkadaşlar... Aylardanbei" 
görütmedik ••• Omrümün dört bet seneai hep bu ıo11"' 
bitte seçti.... Denlerden, hocalardan bahaettik·· .. 
Ne bileyim. •• Şundan bundan konuttuk •. ismi Oıoit
tir ••• Sana hiç bahaettim mi? Bir zama.nlar bizİJO 
profeaör Hikmet talip olmuttu. 

Macide: 
"Bilmiyorum!" dedi. Omer'in bu kadar isab-t 

vermeaine lüzum olmadığını hissediyordu. Belki dl 
bu izahatm doirulujundan tüpbe ediyor veya doJ
ru olmaamı istemiyordu. Omer'in içinde eaki ,,,,
lerin, eaki hatıraların tekrar canlanması her halel' 
tehlikeli bir teydi. O zaman ıimdiki hayati• ...... 
tekrar adacı bulmaia baılıyabilircli. . 

"Şimdi de aıkıcı bulmadığı nemalum?" dee!~ 
Omer'in yavatÇa yanından uzaklattıimı, ıetl 

den bir grup halinde gelen arkadatlarının ar•.; 
aokuldufunu farketti. 

Bayazid'e doiru yürüyorlardı. Vakit pek iJerl' 
memifti. Ancak gece yanaı olabilirdi. Fakat rut11; 
betli ve yapıfkan bir bava aokakları doldurıod 
bqlamqtı. 

(Sonu~) 



r ................. ..... l H A YAT"""VE"""S"l"'H"AT-""""") 
......................................................................................................... 

Tayyare Piyangosu 

Paratiroit guddeleri 
k Boynu~uzda tiroit guddesinin ar-
~sı.na gızlenmİ§ gibi iki çift mini 

~ını uzuvlarımız. Bir çifti sağda, 
bır çifti solda. Dördü birden tartı· 

Ancak çabuk heyecana gelen si
nirler çabuk da yorulurlar. Onun 
için bu mizaçta insan vakit vakit 
heyecan gösterir, sonra da sinirlere 
uyuşukluk gelir. Günü gününe uy
maz, derler. Sebebi bu hormonun 
azlığıdır. 

Dünkü çekilişte ikramiye 
kazanan numaraların listesi 

lırsa b" ır gramın yarısından fazla 
ll~l~e2ler.Onları kapıyan tiroit hem 
~uyuklüğünden, hem de zekanın i§
eınesiyle münasebeti olduğundan 
dolayı bu mini mini guddelerden 
~aha çok me§hur olmakla beraber, 

Sık sık kendi kendine takallüs 
eden adaleler de yorulurlar. Eller 
ve ayaklara karmcalanma, uyuşuk
luk gelir. Sonra bacaklar da sık sık 
§i§er. Bazı günler de morarır, yahut 
aksine, renksiz kalır. 

Jstanbul, 11 (Telefonla) - Tayyare piyangosunun 27 inci ter
tip ikinci keşidesi bugün kalabalık bir halk kütlesi huzurunda ya
pıldı. Keşideye yarın da devam olunacaktır. Bugün kazanan nu
maraları sırasiyle bildiriyorum: 

unlar da mühim iş görürler ve ha
yı atamıza, sağlığımıza lüzumlu uzuv
ardır. 

Bu guddelerden çıkan hormonun 
~n büyük İ§İ vücudumuzdaki kireç
e. fosfor arasındaki muvazeneyi te
trı~n etmektir. Bu muvazenenin ehe
~·'Yetini de elbette takdir edersiniz. 
t ır kere kemiklerimiz - vücudun 
ke~eli deınek - kireç ve fosforla 
aırndir. Halbuki kemiklerimiz vü

b~dun kagir kısmı olduktan bafka 
ı.~ taraftan da kireç deposudur. 

Çunkü kireç nesiçlerin hepsine lü -
~~nıludur. Hücrelerden hepsinin çe-
ırdeğinde kireç vardır. Onun için 

l>aratiroit hormonu, bir taraftan ye
trı~:lerle gelen, bir taarf tan da ke
~ı lerde bulunan kireçl«!ı fosfor a -
asında . . ed le muvazcneyı teman er. 
anırnız:ın içinde bu iki maden ara

~ında nıuvazene bulunmazsa sağlık 
uoz:ulur ••• 

Bu mizaçta mide de işe karışır. 
Sık sık bulantı ve çok defa ondan 
sonrası da ... Midede §iddetli burun
tular ve sancılar. Acaba mide ülseri 
mi diye merak ederler. Halbuki hep 
bu guddenin bozulması neticesi. 
Kimisinde de arada sırada boğazı 
tıkanır gibi olur, ispasmoz gelir. 
Salyasını yutamamış derler. Bunlar 
hep adalelerin lüzumsuz yere ta
kallüs ettiklerine alamettir. 

Bir de saçlar erkenden dökülür. 
Kimisinde tırnaklar tfa düşer. 

Hormonun çoğalması, kireç de -
posuna yani kemiklere tesir ettiğin
den, ondan ileri gelen hal bir mizaç 
değil, daha ziyade kemiklerde bi
çimsizlik olur. 

G.A. 

Ilı Ondan dolayı bu paratiroit hor-
t"o~~nun azalması veya çoğalması Bir Habsburg prensi 
0~r u türlü muhit hastalıklara sebep 
Ilı ur. o hastalıkları burada anlat- kazaya uğrayıp öldü 
Ilı 'Ya.cağım §Üpheııizclir. Fakat hor- Paris, 11 a.a. - Viyanadan bil diril-
t ~~un azalıp çoğalmasından, has· diğine göre imparator François J ose
de. denilebilecek bir hal yapma- fin torunu Prens Rudolf Vindisch
llı~n, hastalıkla sağlık arasında bir 

' 

•:ı:aç hasıl olduğu da çoktur. in- gratz bir motosiklet yarışı için an
e.n b trenman yaparken diğer birımotosik

lli k ud?'izacı da bilirse alametleri- Jete çarparak, kafa tası yarılmış ve 
h en ıainde gördüğü vakit bir h k ·· .. .. 
&&talık 

1 
. d" k ' astaneye na !olunurken olmuştur. 

ge mış ıye mera etmez. 26 d 1 ·· · En · d .... 
1 

yaşın a o an prens amator hır 
Z:alnıaszıya e gboru elnd, ~orm~nun a- motosiklet yarışçısı olarak tanınmak • 
l!u . ının se ep o. ugu mızaçtır. ta idi. 

Ankara' daki Yugosrav 

h 111\ız:aç hemen daıma çocuklukta h:§ e.r ve hemen daima mikroplu bir 
hiratal.ıktan sonra ..• mesela çocuk 
hut trııde ve barsak hastalığına, ya

haat~1~1l haataiığına veya difteri el(isi Londra'ya tayin edildi 
fak •gına tutulur. Hastalık geçer, 

ı rin at onun zehirleri paratiroit üze
e teııir etmİ§ ve hormonun azal -

re.fı.'ttı.e. sebep olmuştur. Ondan tıon
lıa ~~U\t büyük ve bütün hayatmda 
lira. afdtta 1>ağlık ara ınd bir para-

Oıt • mızaçlı adam olur. 
:tı, .l<iınisinde hormonun azlığı an
tı.ı~nde.? ge!ir, çünkü gebelik de bu 
:ı:ıt de uzerıne tesir ederek - ba
ta)~l'tnda pek hafif geçen - bir has
La 

1 
Yapar. Bu hastalığı da, gebe 

d Yanları bo§una yere meraklan-
ırnıam k . . "f . w. 1 }:' 'k a açın, tarı etmıyecegım. 

lt~ llt annenin hastalığı, karnında
:ı:a Çocuğun paratiroit guddelerini 
'<> Yıf bırakır ve çocuk doğduktan 
:ı:a.'ttrla bütün ömründe gene öyle mi-

ç 1 olur. 

dak;a~atiroit hormon azalınca kan
:ı:ut kıreç ve fosfor muvazenesi bo
t 0 ~r, fosfor artar ve kireç azalır. 
de' 0.~ ~dalelerin takallüs etmesin
lrrı trıuhıın İ§ görür, onun için çoğa -
ha c:a. adaleler fazla takallüs «!ıder, 
tel~ı z:anıanlarda inııana tııçramalar 

ır. K. d . · 1 · · · h 1 ca ·• ıreç e sınır erımızın eye-

Belgrad, 11 a.a. - Yugoslavyanın 

Ankara elçisi B. lvan Obotiç, Londra 
elçiliğine ve Milletler Cemiyeti nez -
dinde yugoslav daimi delegesi orta 
el~i İlya Sumenkoviç de Ankara el -
çiliğine tayin edilmiştir. 

~------, 

TOP HAT 
Fred Astaire 

Ginger Rogers'in 
§İmdiye kadar yaptığı 

filmlerin en güzel ve en 
kuvetlisi. 

Bu akşam 21 de 

Yenişehir ULUS sinemasında 

gündüz matinelerinde 
son olarak ta ~nı tadil eder. Bu madde azalm -

lir • sinirler çabuk heyecana ge-
lll~·· D~rnek ki bu mizacın en mühim ÜÇ Si LJ\HŞQRLAR 
c(,. trıetı çok sinirlilik ve arada sıra- a.._ A 
.. a.d ı ı ••--•Ti: 219?·---... fl ııı...., a e erin burkulmatııdır. .. 

MAVi SU 
~ }'azan: Major W REN - 7 -==~ 
i ilkat "ilz 1 · h" b" · · "h • • d 1 tı:al ıı. e sıpa ı za ıtının zı nını man ayı eline alsın. Ona söy e, çorba 
l.ı~ıın '~~n mühim bir mesele varken pişirmek üzere ateş yaktırsın, fakat 
di. trıuddet susmak itiyadında değil- bir saate kadar bütün neferler mezar 
~· kazmak için angaryaye çıkarılacaktır. 

ltdenb· ......, C ıre: "Mülazim Reymon'un kumandasın-
tiıııer orc, dostum, dedi. Birdenbire, daki senegalli askerler görünür gö
tlıı81n e, Perilere, hayaletlere inanır rünmez veya en küçük bir hadise zu-
la ız? burunda Lebodi derhal bana verecek. 
......, ~ens cevap verdi: Gözcülerden biri tehlike işareti verdi-

}'aıcu en sadece viskiye, fakirlik ha - ği takdirde derhal herkes kalenin içi-
h~- ne ve h · . . . ğ "'lllırı ma rumıyet prensıpıne ı- ne sı ınacak, aksi h.ılde kimse oraya 

'lil'll. ayak basmıyacaktır. Parmaklık yanı-
~i k albuki baş çavuşum bir tek ihti- na bir nöbetci dik. Ve şimdi ... Ahmet 
1ttır1ıd abul etti. "Cinler! periler 1 diye kahveleri hazırlarken ikimiz meseleyi 
larafın~ndı ... Küçük zabitin bir hortlak tetkik edelim. 
c llın tü an_ ?ldürüldüğüne ve borazan- "Bu yiğit delikanlıya bir parça çu
b taltlll fegı ve borazaniyle birlikte iz kulata ve şişemdeki konyaktan bir 
'htıttıatda~ havaya karışmış olduğuna., kadeh ikram ettim. Bu konyak bizi 

"au . \'etıyordu. takviye etti. 
'attı daı~ah ne kadar iştirake amade ol- "Baş çavuşum emirlerimi yerine ge-
~Ctte de~~hk~katımı ilerletecek mahi • tirmekle meşgulken ben kalenin tara-

" Glldı d b kl d" G"" 0 h . f ....... a . sasın a e e ım. uneşe ı tıyacım 

ilra~iye~ş ~a~uş Düfur, dedim. Sana vardı. Bunu itiraf ederim. Tuaregler
}'ıf lloltt erıını anlatacağım. Bana za - den korkmam, fakat insanları öldüren 
r~.~larınıaı~.rını ve hattfi. ahmakca ta - veya kaçıran cinler, periler, cadılarla 
~ baha &ostereceksin. başım hoş değildir. Belki de kafam 
i ~V"anıa eve1 civara nöbetçiler koy, tamamiyle yerinde değildi. Ne yapar
Sırı ll.dar:ıı vahanın suyundan sulamak sınız? Nöbet geçirmiştim bütün gece 

ar gönder. Çavuş Lebodi ku- at sırtından inmemiştim, kendimi bed-

17836 No. 15.000 lira 
588 " 3.000 ,, 

14841 ,, 3.000 " 
2254 " 1.000 ,, 

23994 " 1.000 " 
38149 " 1.000 " 

kazanmışlardır. 

500 lira kaz.ananlar: 

112 851 2545 4531 4897 6489 
7578 11838 19156 23089 32043 33978 

35279 36075 37095. 

200 lira kaz.ananlar: 
1521 2352 3940 4766 4818 5317 
5373 6842 8994 9265 13439 15276 

17729 18525 19921 20514 21276 23459 
24788 27492 28287 28427 30558 30837 
32899 34820 35850 37384 38038 

100 lira kazananlar: 

283 1354 1608 1841 3664 4008 
5449 6406 9367 9532 9687 10526 

10865 11425 11528 12246 12941 13639 
13734 13960 14197 14427 14934 16290 
17512 17542 17998 17689 20225 23408 
23435 24025 24848 25857 27048 28703 
29547 29842 30341 30753 32978 33935 
33938 34744 35007 35323 35909 36936 
36951 39341. 

50 lira kaz.ananlar: 

104 368 379 577 624 828 
936 968 1050 1131 1758 1866 

1984 2191 2368 2462 2853 2877 
2900 3080 3235 3530 3935 3960 
4390 4525 4909 4980 5505 5658 
5738 5929 5981 6416 6550 6671 
6925 7034 7154 7410 7418 7419 
7531 7597 8019 8118 8155 8255 
8298 8311 8624 8676 8955 9013 
9083 9199 9727 10035 10525 11033 

11225 12067 12188 12428 12509 12688 
12801 12902 12915 13427 13754 13781 
13738 14168 14536 14628 14760 14840 
14806 15132 15i67 15031 16005 16179 
16226 16250 16344 16584 16696 16912 
17247 17262 17736 17756 17802 18141 
18346 19918 20338 20365 20418 20564 
20585 20799 20837 20954 21001 21581 
21690 21747 21873 21980 22034 22901 
22918 22919 23044 23149 23173 23491 
23789 24029 24129 24204 24255 24644 
24704 24824 24948 25191 25355 25416 
25505 25627 26106 26353 26053 26930 
27529 27825 27890 28082 28250 28290 
28463 28502 28796 28838 28884 29389 
29449 29599 29600 29674 30301 30474 
30985 31036 31831 32108 32182 32312 
32449 32513 32543 32571 32608 34718 
32772 33201 33572 33696 33958 34262 
34380 34605 34782 34844 35576 35780 
36231 36299 36686 37053 37113 37422 
37747 37890 38012 38169 38233 38291 
38314 38380 38531 38588 38675 38693 
38758 38896 38921 38995 39279 39588 
39725 39972. 

30 lira kaz.ananlar: 

163 516 778 820 907 955 
991 1039 1399 1460 1621 1674 

1852 1943 2077 2162 2241 2391 
2634 2964 3131 3323 3421 3585 
3640 3683 3723 3761 3789 3843 
3856 3951 3983 4319 4400 4530 

hinliğe kaptırmak üzereydim; muhak
kak ki kendilerine hitap etmiş oldu
ğum bu ölü nöbetçiler, bu katledilmiş 
adamın manzarası, borazancının orta
dan kayboluşu beni biraz sarsmaktan 
geri kalmamıştı. 

"Ba;rçavuşun dönüşüne intizaren 
küçük zabitin cenazesini dikkatle tet
kik ettim. Kansız yüzünü seyrettim; 
saatlerce evet ölmüş olan, hiddetten, 
acıdan veya kinden takallus etmiş bu 
yüz pek nahoş bir mazaraydı; Sonra 
tarasada yavaş yavaş hararet artmıştı 
ve ortalık sinekle dolu idi. 

Sanki kendisini ipnotize ederek du
daklarını hakikati ifşaya mecbur ede-. 
cekmişim gibi gözlerimi bu yüzden a
yırmıyordum. Fakat hayır, asıl o beni 
ipnotize ediyordu. Gözlerimi çevirme
ye mecbur kaldım. 

"O zaman onun yanında yatan ada
ma dikkat ettim. Cesedin itina ile yere 
yatırılmış olduğunu ap açık bir şekil
de farkettim: gözleri kapatılmış, ba
şının altına bir destek konmuş, ve el
leri göğsünde kavuşturulmuştu. Ni
çin? Diğerlerine bu muamele yapılma
mıştı. 

"Hem bu güzel ve başı açık delikan
lı, beni açık gözleriyle seyreden as -
kerlerin hepsinin ölü oldukları hissini 
ilk önce vermiş olan cesetti. Anlıyor 
musunuz? Ondan başka hepsinin yüz
leri kasketlerinin geniş vizyerlerinin 
gölgesi içindeydi. Bilakis batı açık o
lan o tam alnından bir kurşun yemi§ti. 

4677 4892 4947 5025 5276 5294 
5550 5558 5598 5939 6034 6419 
6460 6583 6690 6711 6905 6919 
6940 7118 7275 7656 7692 7707 
7944 8370 8460 8509 8683 8890 
9110 9439 9464 9557 9608 9714 
9721 9861 9932 9933 9937 10676 

10821 10899 11071 11091 11168 11407 
11517 11587 11608 11934 12277 12520 
12934 12954 13167 13384 13447 13477 
13592 13952 13954 14153 14389 14396 
14409 14462 14935 15456 15493 15543 
15809 15810 15827 15936 16022 16155 
16286 16326 16429 16721 16842 16878 
16985 17020 17116 17219 17348 17704 
17786 17849 18182 18339 18363 18486 
18854 18859 19028 19092 19171 19353 
19486 19846 20055 20064 20080 20128 
20245 20530 20946 21029°21068 21084 
21170 21242 21430 21928 21944 22029 
22141 22280 22328 22628 22629 22932 
23132 23390 23418 23475 23483 23494 
23510 23618 23685 23677 23693 23843 
23852 24074 24161 24177 24305 24354 
24429 24705 24771 24784 25458 25712 
25898 26072 26242 26744 27085 27113 
27307 27426 27604 27717 27855 28023 
28070 28125 28330 28353 28635 28661 
28832 28860 28904 28988 29125 29227 
29382 29394 29503 29831 29944 30012 
30093 30940 30722 31307 31654 31723 
31921 31931 32134 32310 32321 32373 
32405 32614 32858 32878 32911 32921 
33059 33196 33407 33513 33664 33788 
33804 33830 33887 34122 34243 34320 
34382 34616 34740 34771 34779 35226 
35468 35602 35717 35731 35819 35822 
36262 36346 36529 36663 36710 36918 
36944 37107 37128 37142 37374 37374 
37505 37512 38034 38037 38085 38267 
38472 38620 38710 38729 38792 38827 
38686 39174 39786 39958. 

Mesut bir 
• 

nışan 

Merhum Öme; Abdülkadir Renda
nın kızı bayan Mualla Renda ile deniz 

nakliyat reisi muavini B. Muhittin 

Doğuksu'un nişan töreni dün saat 17 
de B. M. M. Reisi Abdülhalik Renda
nın köşklerinde seçkin bir davetli ka

labalığı arasında yapılmıştır. 

Genç nişanlılara saadetler temenni 

ederiz. 

1939 bütçeleri tasdik olunan 
vilayetlerimiz 

Bolu, Giresun, Aydın, Seyhan Trab
zon, Sivas, Manisa, Gümüşane, Afyon, 
Hakkari, Erzincan, Muş ve Tekirdağ 
vilayetlerinin 1939 büdçeleri İcra Ve
killeri Heyetince kabul edilmiş ve 
yüksek tasdika iktiran etmiştir. Dahi
liye Vekaleti keyfiyeti bu vilayetlere 
tebliğ etmek üzeredir. 

Tekirdağ' da ilk arpa mahsulü 
satı§a çıktı 

Tekirdağ, 11 a.a. Dün Zahire borsa-
sına 800 kilo taze arpa mahsulü geti -
rilmiş ve törenle kilosu otuz iki ku -
ruşa satılmıştır. 

Güneşin bol ışıkları içinde havaya ba
karak ölmüştü. 

"Yerde duran iki kaskete bir göz a
tınca garip bir şey farkettim. Kasket
lerden biri yırtılmıştı, parçalanmış 
astarı dışarı sarkıyordu ve etrafındaki 
deri şerid de tersine çevrilmi ti. San
ki kasketten astarı içinde saklı bir şe
yi çıkarmışlardı. Bütün bunları ya
pan her halde bir kurşun olamaz
dı; adam tam burnunun üstünden vu -
rulmuştu, küçük zabit ise göğsünden 
yaralıydı. 

"Bütün bunların manası nedir? 
Beyni bir kurşunla delinmiş olan bir 
adam kasketini çıkarıp içinden asta -
rını yırtamaz ya. Sadece yerinde bir 
kerıe döner ve yere yuvarlanır. Bir an 
adaleleri titrer, sonra hareketsiz ka -
lır. Kasketi yere yuvarlanabilir. Fa -
kat kasketin astarını çıkarıp şeridini 
yırtamaz. 

"Kurşunlar türlü garip hallere se -
bebiyet verirler, fakat dokunmadıkla
rı şeyler üzerinde değil. 

"Yırtık kasket acaba iki ölüden han
gisine aitti. 

"Bu korkunç yerde vaziyet tabii ol· 
saydı hiç bir zaman bu yırtık kasketi 
farketmezdim. Fakat gözlerimin ö -
nilnde duran müthiş manzara karşı -
sında endişeli zihnimde sualler biribi
rini kovalıyordu. Bu yırtık kasket mü
him bir hadise oluyordu. 

"Bu garibeler yuvasında bir garibe 
daha. 

"Az zaman önce yırtılmış kasket 

Bediiye verilen 
ceza haksız değildir 
Cümhuriyet arkadaşımızın 7 hazi

ran tarihli nüshasındaki (ceza karar. 
larmda biraz insaflı olmak lazımdır) 
başlıklı yazıyı okuduk. Bu yazının 

muharriri 29-30 nisanda Ankarada ya
pılmış olan Ankara - İstanbul muhte
liti iskrim müsabakalarında kılıç ve 
maskesini atarak sahayı terkeden İs
tanbul iskrimcilerinden Bedii'ye ve
rilmiş olan boykot yerinde olmadığını 
iddia etmekte ve baş hakemin taraf
girliğini hadiseye sebep göstererek ce 
zasının refini istemektedir. 

Evcla şurasını kaydedelim ki bizde 
taammüm etmek istidadını gösteren 
bir zihniyet başlamıştır. Bu da her 
mağlubiyette mutlaka hakemlerin ta
rafgirliğini ileri sürmek ve işin için
den bu suretle çıkılabileceğini zan
netmek ...• Sporda bundan daha sakat 
bir zihniyet olamaz .. İskrimden biraz 
anlıyanlar veya hiç olmazsa bir iki is
krim müsabakası seyretmiş bulunan
lar şüphesiz bilirler ki iskrim müsa
bakaları baş hakemle idare edilir ve 
tuş kararları hakemlerin rey ekseri
yetiyle verilir. Ve bu vaziyette taraf
girlik ihtimali kalmaz .. 

ni tter taraftan kendisine tarafgirlik 
isnad edilen bugünkü federasyon rei
sı 19 ..,0 oanberi fürkiye'de iskrim ta
ammümüne çalışmış, uzun zaman is
krim federasyonu ikinci reisliğini 
yapmış, iskrimin bihakkın Kompe
tanı, 25 senelik spor hayatı olan dü
rüst ve temiz bir sporcudur. Bu zatın 
şu veya bu gibi hasis düşüncelerle şe
ref ve vicdanını lekeliyecek bir kimse 
olmadığını yakinen bildiğimiz cihet· 
le tarizi bu spora verdiği emeklere 
karşı, haksız ve insafsız bulduk. 
Kaldıki kendisi o gün müsabakala

rı müteakip, müsabakalarda hazır bu
lunmuş olan Sayın Hariciye Vekili 
B . Şükrü Saraçoğlu tarafından müsa
bakaların cereyan ettiği Siyasal Bilgi 
ter okulu müdüriyet odasına çağrıla
rak birçok zatlar huzurunda hakem
likte göstermiş olduğu dürüstiden 
dolayı tebrik ve spor sever sayın veki 
lin kıymetli sözleriyle taltif edilmiş
tir. 

Telefon numaralanmız 
ULUS müessesesi telefon numa
ralarında ufak bir değişiklik ya
pılmıştır. Yeni numaraları aşa
ğıya koyuyoruz: 
Başmuharrirlik : 1371 
Müessese Müdürü : 1144 
Yazı işleri Müdürü : 1061 
Yazı lşleri 1062 
ldare • 1064 

Yazı işlerine ait 1062 santrala 
merbuttur. 

1678 senesinde de 

fotoğraf vardı 
İngiliz sanatlar cemiyeti geçenler

de Londra'da bir sergi açmıştır. Bu 
sergi yüzüncü sanat sergisidir. Ser
gide halkın en çok nazarı dikkatini 
celbeden şey tabii bir fotoğraftır. 

1nigliz düklerinden Hamilton 1678 
de öldüğü zaman Lancaihire şatosun
da birçok portreleri kalmıştır. 1799 
da, dükün ahfadından bir kadın, bu 
kaarkalem portrelerinden birisini, şa
tonun pencerelerinden birinde, ara -
hkta bulmuş. Büyük babasına ait o
lan bu portreyi yeniden çerçevelet -
mek için eski çerçevesinden çıkarmış. 
Fakat bir de ne görsün: karakalem 
portresi, alttaki kartonun üzerinde 
bir iz meydana getirmi§. Bu iz doğ
rudan doğruya i>ortrenin temasından 
değildir. 

Fotoğraf mütehassısları, kartonda 
hasıl olan portre hayalini tetkik ede
rek şu neticeye varmışlardır: portre, 
pencereden yüz küsur senedenberi 
güneş ziyası görmektedir. Güneşin 

ziyası karakalem üzerine uzun müd
det tesir ederek kartonda bir kopya 
husule getirmiştir. 

sek bile beynelmilel iskrim nizamna
mesinin hususi maddesi federasyon 
reislerinin ha§ hakemliğine cevaz ver
diği gibi baş hakemlerin hakkı kazala 
rını da tanımaktadır.(Kazai salahiyet 
bahsi madde 13) 

Bu maddeye nazaran baş hakemle .. 
rin vermiş olduktan (teknik veya ce
za kararları) fili kararlar gayri kabili 
istinaftır. Yani bu demektir ki fede 
rasyonljlr baş hakemlerin verdiği ka 

Burada istitraten bir noktaya te- rarları bozamaz .. Bu böyle olunca fe~ 
mas edeceğiz: derasyon reisinin baş hakemlik yap 

Hadise anında Bediinin karşısında ması ayni isabettir. 
Ankar~nın en .s?ğuk kanlı, en teknik Nitekim bizim dilediğimiz ı 
ve serı mübarızı Mustafa bulunuyor-
du Mustafa Ankara - İstanbul müsa- 1934 ve l935 seneleri Avrupa iskrim. 

b k
. 1 d h" w ı • 1 k birinciliklerinde final müsabakaları.ı a a arın a ıç mag up o mamış ıy- •w• . • . 
tl . b" fl ·d · B d "" · t " t k nın baş hakemlıgını bızzat beynelmı-me ı ır orecı ır. e ıı pıs ı er . . . . 

tt .ğ. d · tl · f b. Jel federasyon reısı (kı beynelmılel 
e 1 ı zaman a vazıyc erı sı ır • ır .h ·ı"fl ··d· ) . . ı tı .. arın en son mercıı ır yapmıJ· 
idı .. Yanı mübareze henüz haşlamış hu tı. 

lunuyordu .. Bediiye, hadiseyi tevlide 
·· bb" ·· t ·1 t ·ıd• w · d Sonra gene hatırladığımıza göre 932 muse ıp gos en en uş ven ıgın e İ . .. . . . . . 

· h 1 · B d .• d ğ"l b"l"k" • k d" de zmırde yapılan Turkıye bırıncılık 
ıse am eyı e ıı e ı ı .. ıs en ı- . . . 
. . . . . . . lerınde o zaman federasyon reısı olan 

sını pıstın son çızgısıne sıkıştırmış o- ba h k l'k h • .. 
1 M f b 1 d B 

zat ş a em ı yapmış ve atta mu1 an usta a yapmış u unuyor u. e- b k d k d. · · · k 
d

.• M f · b" b. . . k. sa a a esnasın a en ısıne ıtıraza a 
ıı, usta anın sen ve ır ırını ta ıp k b" . k · · · ·· b k d ·h . b' . ışan ır ıs rımcıyı musa a a an ı • 

eden hamlelerınden ırınde tuş aldı d h 1 1 t b 1 · d 1 · . . raç ve er a s an u a ıa e ey emı 
ve muvazenesını kaybederek yuvarlan 
dı .. Tu itiraz kabul etmiyecek kadar idi. . 
bariz idi. Ve üstün bir hasım tarafın- Bıze kalırsa spor meydanlarınd• 
dan yapılmış bulunuyordu. Bedii için hakemle~e .~tiraz etmeksi~in .tam s~or 
yapılacak iş bir daha kendisini böyle mence ~oğuşmek daha musaıt netıce• 
müşkül vaziyetlere düşürtmiyecek su ler verır. 
rette çarpışmak olup pisti terk değil Bizce en büyük sportmenlik her za• 
idi. man, hatta en na müsait ahvalde dahi 

Şimdi gelelim hakemlerin ayni za-
manda hakim olmaları meselesine : 
Eveıa şurasını kaydedelim ki ceza fe 

derasyon tarafından değil hadiseye şa-
hit olan beden terbiyesi genel direk-
törü Tümgeneral Cemil Taner tara-
fından verilmiştir. Federasyon tarafın 
dan verilmiş olduğunu bir an kabul et-

vakasını iyice müşahede ettikten son
ra, gayri ihtiyari olarak küçlik zabitin 
sol elinde sıkmış olduğu kağıda bak -
tım . Bilmem neden iki hadise zihnim
de biribiriyle irtibat peyda etti. Bu 
kağıdı cesedin kapalı ve katılaşmış a
vucundan almak üzereydim ki her şe
yin usulü dairesinde ve kanunt şekilde 
yapılması lazım geldiği aklıma geldi. 
Kendi kendime "başçavuş dönünceye 
kadar hiç bir şeye dokunmıyacağım, 
dedim, o yanımda şahit sıfatiyle bu -
lunsun." 

"Ben ayni zamanda hem milddeiu -
mumi, hem istintak hakimi, hem de jü
ri vazifesi görecek olsam da her şey u
sulü dairesinde yapılmalıydı. Her hal
de, düşündüğüm şekilde hareket et -
mekle, bu inanılmıyacak mesele hak
kındaki raporum bir kıymet arzede -
cekti. 
"Kağıda dokunmadan hayretle gör

düm ki - allah bilir zihnimde hala 
hayret etmek kabiliyeti kalmış mıy -
dı? - yazı ingilizceydi. 

"Bu da neden? Sahranın askeri top
raklarının göbeğinde bir fransız kale
sinde öldürülen bu fransız küçük za: 
bitinin elindeki kağıtda görülen ingi
lizce yazı diğer muammalara ilave e
dilecek bir yeni muammaydı. 

Lavrens: 
- Küçük zabit ingiliz olabilirdi, de

di. Yabancılar lejyonunda bir miktar 
ingiliz bulunduğunu işitmi tim. 

- Hayır. Bu bir fransızdı, kuvetli, 
sıhatli bir cenuplu tipiydi. Marsilya'-

sinirlere hakim olabilmektir .. Esase 

spor bunun için yapılmıyor mu? 
Kuvetli adelat, kuvetli sinirler •. ku 

vetli dimağ ... • 
İşte spordan bizim anladığımız bu 

dur .. Bundan ötesi spor da bahse mev• 
zu olamaz .. 

da, Arl'de, Tarascon'de binlerce ben
zerine rastlanır. Bizzat Tartaren'in 
kendisi de olabilirdi. 

"Nihayet bir belçikalı, bir iapanyol 
veya bir italyan olabilirdi ama her bal .. 
de İngiliz olamazdı. 

- Ya öteki, başı çıplak olarak ya .. 
nında yatan adam? 

- Ah! O ayrı bir meseledir. Onun 
milletini tahmin etmemi istemiş ol 
salardı, bu bir şimallidir, derdim, bel
ki de bir ingiliz olmalıdır. Sizin ''halk 
mektep"lerinizden ve üniversiteleri 
niz?en her yıl binlercesi çıkan tip. 

Esasen sualinizin ehemiyetini teba
rüz ettiren bir nokta göze çarpıyordu. 
Kağıdı kaplı yan bir ingiliz yazısıydı; 
lejyoner bir ingilize benziyordu, ve 
astarı yırtılmış olan kasketi bu buruş 
mut kağıdı avucunda sıkan adamın ya1 
nı başında duruyordu. Bu esrarın ÜS"i 

tüne akseden hafif bir ışık, muamma
nın muhtemel bir anahtarı değil m · 
di? Zihnen sahneyi yeniden canlandı
rıyordum. 

"Acaba ingiliz, kasketi içinde saklı 
duran bir kağıdı koparıp alırken ml 
küçuk zabiti öldürmüştür, diyordu 
Hayır. Zavallı delikanlının sUngµs 
yerinde ve kınında duruyordu. Hem 
gerçekten katil o olsaydı, beni hayre
W: düşürmüş olan yerdeki vaziyetini 
ona kim vermiş olabilirdi? 

Lavrens: 
- Belki o sonradan öldürülmüştür. 

(Sonu var) 



Romanya Hariciye Nazırı 
dün şehrimize geldi 

Muhterem misafirimiz, BCJ§vekil Dr. Relik Saydam ve Hariciye Vekili B. Şükrü Saraçoğlu ile 
birlikte at yarı§larını •eyrederken 

ğini Romanya büyük elçiliğinde hu
susi olarak yemişlerdir. 

Romanya Hariciye Nazırı ve Ba -
yanı saat 17 ye doğru hipadroma gel· 
mişler ve orada hazır bulunmakta olan 
Başvekil Dr. Refik Saydam, Hariciye 
Vekili Şükrü Saraçoğlu, Ziraat Vekili_ 
Muhfüı Erkmen ile birlikte at yarış -
larını takip eylemişlerdir. 

B. Galenko'ya refakat eden 
gazeteciler 

Romanya Hariciye Nazırının refa

katinde bulunmakta olan romen mat
buat mümessilleri şunlardır: 

Romen matbuat umum müdürü B. 

Bayan Galenko Vt kendi•ini i•tikbale gelenler, milli marıları 
dinlerlerken 

Dragu, romen ajansı ·umum müdürü 
B. Th. Solacolo, Romanya Hariciye 
Nazırının mürevvicie.fkarı olan "Tim
pul,, gazetesinin başmuharriri B. M. 
Grigorescu, "Romanya" gazetesinin 
siyasi muharriri B. Jacquer Paleolo -
gu. "Curentul" gazetesinin •lyut mu· 

(Başı ı. inci sayfada) 

yonda Hariciye Vekili Şıikrü Saraçoğlu ve hayam, Ankara vali ve 'oele
diye reisi Nevzat Tan ğan, hariciye Vekaleti umumi \c.atibi Numan 
Menemencioğlu, Ank 3 mevki komutam general Kemal Gökçe, hari
ciye vekaleti protokol d ·resi reisi Şevket Keçeci, hariciye Birinci Daire 
Reisi vekili Sedat Zek )rs, Ankara Emniyet Direktörü Şinasi, merkez 
komutanı Albay Dem Ali tarafından karşılanmışlardır. 

harriri B. Romulus Dianu, "Seara" 
gazetesi muharriri B. Damasehin. 

Bir yugo•lav gazete•inin 
makalesi 

İki dost memleket 
killeri ve refikalarının 
çok samimi olmuş ve ik 
ve maiyetlerindeki zeva 
ne takdim eylemişlerdi 

ariciye Ve- riciye Vekilimiz, ikinci otomobilde 
arşılaşmaları de Bayan Gafenko ile Bayan Saraç· Belgrat, 11 a.a. - Harici siyaset 
taraf refakat hakkında neşrettiği bir makalede 

oğlu ve diğer otomobillerde romen 

Bayan Saraçoğlu ile 
ko tarafından Baya 
muhte§em bir buket ve 

biribirleri • 

ayan Stoy
Gafenko'ya 
miştir. 

Halkın tezahürleri 

Hariciye Ve kilinin refakatinde bulu· 
nan ve istikbale iştirak eden zevat 

yer almış bulunuyorlardı. 
İstasyondan itibaren Ulus meyda -

nına kadar baştan başa romen ve türk 
bayraklariyle süslenmiş bulunan is-

Samuprava gazetesi Romanya harici
ye nazırı Gafenko'nun Ankara seya -
hatini tebarüz ettirmekte ve bu seya
hatin hedefi Balkanlarda sulhu tak
viye etmek olduğunu kaydeylemekte
dir. 

Gazete Romanya ile Türkiye'nin 
Muhterem misafirim , romen ve 

tUrk milli renkleri ile slenmiş bu- tasyon caddesinden geçerek Ankara beynelmilel bir teşriki mesai vücuda 
lunan gar peronunda yt almış bulu- Palas'a gelinciye kadar yol üzerinde getirmek hususundaki samimi arzu
nan bir ihtiram kıtası re miselamı ifa yer, yer toplanmış bulunan halk, ro- larını her vesileile isbat etmiş olduk
eylemiş ve mızıka romeı e türk mil- raen Hariciye Nazırını ve bayanım larını ilave eylemektedir. 
1i marşlarını çalmıştır. 

alkışlamış ve büyük misafirlerimiz bu 
Bay Gafenko, yanın Hariciye 

Vekilimiz \ükrü Saraç lu olduğu samimi dostluk havası içinde otelleri-
halde ihtiram kıtasını t i§ etmiş ve ne gelmişlerdir. 

B. Baldur fon Şirah 
Budape,te' de 

iıtaıyonun içini doldur kalabalık 
bir halk samimi tezahüı a a dost mi
aafirimizi selamlamıştır 

Misafirlerimiz istll! ondan ika
metlerine hususi dairele ahsis edil • 
mit bulunan Ankara 
gelmek üzere otomobili 
zaman istasyon meydan 
olan halk da aynı tezah 
muşlardır. 

las oteline 
bindikleri 

da birikmiş 
atta bulun -

Samimi bir do•tlıdr havaaı 
içinde .•• 

ttk otomobilde B. G nko ile Ha-

Muhterem mi•alirimizin 
dünkü ziyaretleri 

Budaoeşte, 11 a.a. - Alman gençlik 
teşekküllerinin şefi Baldur Von Schi
rah, saat 21 de tayyare ile Bükreşten 

Muhterem misafirimiz, öğleden e. buraya gelmiş ve alman - macar genç
vel Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğ- lik teşekküllerinin mümessilleri tara

lu, B vekil Dr. Refik Saydam, Bil- fından karşılanmıştır. 
··k Maş·ı1 t M lı"sı· Reisi Abdülhalik Von Schirah'ın pazar günü öğleden 

yu ı e ec s B ı· • h k d ~ · ·· -. onra er ın e are et e ecegı ogre -
Renda'yı ziyaret etmiş ve bu zıyaret· nilmiştir. 

ler iade edilmiştir. Bayan Gafen~o da ı Mumaileyh, Budapeşteyi ziyareti -
Bayan Saraçoğlunu ziyaret etmış ve nin hususi mahiyette olduğunu beyan 
bu ziyaret iade edilmiştir. ı etmiştir. 

Bay ve Bayan Gafenko öğle yeme· -------·---------

B. Galenko istasyonda Hariciye Vekilimizle 
selamlaşıyor 

Hariciye Vekilimiz Bayan Gal enko ile birlikte 
at koıularında 

Dün memleket turne•ine çıkan Türkku§u tayyarecileri grup halinde 

il 
Türkkuşu,, filosu 
dün hareket etti 

Yalova üzerindeki fırtınaya ıağmen 

Filo dün 14.30 da arızasız 
olarak Y eşilköyde yere indi 
Cumartesi günü Hava Kurumunun biliriz, bütün dünya duymuştur ve en 

neşriyat müdürü dostum Orhan Hay- çok dersimliler tanıdılar. Biz severiz, 
dar'la aramızda şöyle bir telefon mu - dünya kıskanır, asiler korkmuşlardı. 
haveresi geçti. Ben sordum: Gökçen kısa boyludur; toprağın 

- Yarın hareket ediyorlar mı? boz renginden çok, namütenahiliğin r 
- Hava güzel olursa. maviliklerini seyre alışmış koyu, a- • #' I!' 
- Hava güzel olacak mı dersin ? teşli ve çok zeki gözleri var. Az çıkık 5 .. 
- Anhyanlar tahmin ediyorlar. elmacık ıfemikleri, irade, kudret ve 

- Hareket kaçta? biraz da tahakküm ifade eden çenesiy .... ~I 
- Sekize doğru .. Ama biz erken gi- le o daha çok erkek yapılı bir kızdır. 

delim. "Dişi kartal" bu yüze ve bu kıza en 
- Gidelim. çok yaraşan unvandır. Onu, ona kah-
Gece rüyamda hep tayyarelerle, ramanlık dersi belleten en büyük a

bulutlarla uğraştım. Ben tayyareci damın, babasının, on gün süren bir 
olmuşum. Uçmuşuz; sonra koyu bir geniş memleket seyahatinde yakından 
buluta rastlamış. galiba doluya tutul- görmüştüm. Yanından hiç ayırmaz -
muşuz. Bin bir tehlikeye göğüs ge- dı. Gökçen, kuş bakışı ile pek iyi ta
rerek, doluyu, fırtınayı hiçe sayarak, nıdığı sarp Tunceli topraklarına ilk 
kör uçuşiyle yolumuza devam etmiş defa o büyüğü ile birlikte bastı; Di
- nereye ise hatırlıyamıyorum - bir yarbakır tayyare meydanında gördü
yere varmışız ve orada halk bu feda- ğümüz tayyareler hakkında o büyü
kar tayyarecileri ( !) dehşet içinde /üne fikir beyan etti. Ama, o seyahat
kal'!ılamı!J. Yalnız yere biraz hızlıca tc G!Skcen"le tanı mak ve kot\u~mak 

mı inmişiz. ne olmuş da ben fazla sar- fırsatına kavuşamamıştım. 

sılmışım. Uyandım saat sabahın beşi.. içlerinde, kendisinden başka dört 
Kan ter içinde kalmışım. kız daha bulunan genç tayyareciler 

Acele acele giyindim. Orhanla, Fo- halka oldular, onu dinlediler. Gökçen 
to Cemalle buluştuk. Tayyareler Eti- muallim tatlılığı fakat kumandan e • 
mesğut'taki Türkkuşu meydanından dasiyle önce yolları, bir daha anlattı, 
kalkacaklar: oraya gidiyoruz. karşılaşılması melhuz olan güçlükleri 

Hava çok güzeldi. O gece yatakla- birer birer saydı, inişler ve kalkışlar 
rına : hakkında bir kere daha kaideler tek -

- İnşallah yarın hava güzel olur. rarladı ve : 
temennisiyle giren genç tayyarecile • - Arkadaşlar, dedi, gökte hangi 
rin duaları kabul edilmişti. Doğrusu müşkülle karşılaşırsak karşılaşalım, 
bu ya, üç dört haftadanberi pazar - mesela bir sisle, bir bulutla - filo 
günleri inadına yağmurlu geçtiği i- kumandanından ayrılmak yok... Onu 
çin ben de biraz şüpheliydim. Fa- takip edeceğiz. 
kat tabiat bu defa, ayaklarını bir an Talimat bitti. Tayyareciler askerce 
evel yerden kesmek istiyenlerin yü- selam verdiler, pervanelerinin başına 

züne gülmüş, hem de - tabir caizse- döndüler. 
kahkahayla gülmüştü. Güneş çok Ben de Gökçenle tanışmak fırsatını 
parlak, gök çok açıktı. buldum: 

Yolda bir arkadaş - galiba B. - Elbette ki çok uzun ve hatta çe • 
Server Ziya Gürevin - anlattı: tin seyahatler yaptınız, dedim, bu on-

- Dün gece, dedi, tıaat üçte kalk- }arın yanında küçücük kalır. Ancak 
tım. İlk işim balkona çıkıp gökyüzü - ne olursa olsun nihayet bir "sefer" 
ne bakmak oldu. Oh!.. Yıldızlar par- dir. Biraz sonra da kalkacaksınız. Hiç 
lak .. ve sonra rahatça uyuyabildim. heyecan duymuyor musunuz? 

Gecezi. g.ö~lerde geçiren yalnız Bu suali ona çok sormuşlardı gali • 
ben degılmışım. ba ... Güldü ve : 

Ta uzaklard~n meydan .görülüyor, _ Filhakika heyecan duymuyor de
pırıl pırıl on bır tayyarenın !an ya- ğilim, dedi, fakat benim bu heyeca -
n~ d_uruşu, da~a yanlarına gıtm:den nım sizin kastettiğiniz heyecandan 
bıle ınsanda guzel, tatlı, ferahlı hısler başka bir şey... Ben arkadaşlarımın 
yaratıyor, göğüs kabartıyordu . Temh . . . . . 

· · · · · t ı· .. .. ff h sevıncını, onların yetışmış oldukları -
gıyınmış, ıyı a ım gormuş, sa ı arp .. 

· d 1 k "t tl" nı gorerek ve onlar namına heyecan 
nızamın a sıra anmış ço ı aa ı as-
k 1 b 

· 
1 

d duyuyorum. Hem bu bana yalnız he -
er ere enzıyor ar ı. d v•ı b' . d . 

K b k B Ş .. k .. K k' yecan egı, sonsuz ır sevınç e verı-
urum aş anı . u ru oça ı 

bizden evel meydana gelmiş bulduk. yor .. 
Filo kumandaniyle konuşuyor, seya- Tayyarelerin önünden geçiyor, son 
hatleri hakkında izahat alıyordu. hazırlıklarını yapa_n g~n~l~rle konu -

On bir tayyarenin yirmi iki tayya- şuyoruz. Bb~n;..:l~~enın Tnbede. y_aşını 
recisi, kendilerine pek yaraşan elbi _ kaybeden ır ur uşu ta e sını ta • 
selerinin içinde, pervanelerinin baş -
larında idiler. 
Şu alüminyom renkli cansız kuş -

larla, bu haki renkli canlı kartalların 

arasında bir garip dostluk vardır. On
lar biribirlerinin dillerini ve huyları
nı öğrenmişlerdir. Ve eşya ile ruh a-

rasındaki, madde ile kuvet beyninde
ki bu yakınlıktır ki tabiattaki namü· 
tenahilik mucizesinin sırrını çözebi
liyor. 

Tayyareciler bizim farkında olma
dığımız bir işaret almış olacaklar, 
birdenbire yaylandılar, kumandan 
tayyarenin önünde halka oldular; ha-
reketlerinden evci başöğretmenlerin
den uçuş talimatı alıyorlar. 

Başöğretmen Sabiha Gökçen tali
mat veriyor : 

Uçu§tan önce •on hazırlıklaf' 

nıştırdılar: Bayan Edibe... Yüzünde 
çocukluğunun o temiz safiyeti ve fa• 
kat büyük hadiseler arefesinde ekse • 
riya kaybedilen durğunluğu ve itidali 
var. 

- İlk seyahatiniz mi Edibe Hanıtıı 
diye sordum. 

- İlk sayılabilir, dedi, yalnız bit 
kere İnönüne kadar gitmiş, gelrnif' 
tim. İlk uzun seyahatim bu oluyor ..• 

- :ınnl% heycc;anıı gtbı•ıuız. 

Hiç gizlemedi: 
- Biraz değil epeyce heyecanlıyıdlt 

dedi, fakat neden bilir misiniz? 
- Elbette ki seyahatiniz tren yol• 

culuğuna pek benzemiyeceği için ... 
Bu cevabı vereceğimi evciden bili" 

yormuş gibi gülümsedi, ve bu tebe• • 
sümiyle heyecanının sebebini keşfe
demediğimi anlatmak istedi: 

- Hayır, dedi, ondan hiç değil ... 
ben ömrümde daha hiç deniz görme
dim. Bu seyahatte deniz göreceğidl 
de ondan .. denizi ve vapuru çok ıne" • 
rak ediyorum. 

- Hem de, dedim, denizi hiç kirO" 
senin görmediği yerden, havadan gö
receksiniz. Bu da az bahtiyarlık de" 
ğil... 

Edibe Anadolu şehirlerinden biriı:t" 
den ve geçen cümhuriyet bayramın." 
dan sonra Ankara'ya gelmiştir. nen~ 
zi nereden tanısın çocuk? Bu on ye 
yaşındaki kız, denizden daha engilll 
daha hudutsuz ve daha esrarlı bir ~
lemin bin bir tehlikesiyle alay edebi" 
Iiyor ama: 

- Fırsat bulursam İstanbul'da ,,a• 
pura da bineceğim, öyle hevesleniY?" 
rum ki... derken gene derin derıd 
göğsünü geçirior. 

Filo kumandanı Osman Nuri, gerıÇ 
arkadaşlarını son teftişten geçirınift 
vazifeleri başına yollamıştır. onod 
yanına yaklaşıyorum: 

- Kumandan, diyorum, size ço-
cuklara sorduğum gibi heyecan do• 

d" yup duymadığınızı soramam. Bu 9 

alimi gülünç bulursunuz. Fakat. '~.'J: 
den de bu seyahatinizin gayesinı og 
renmek isterim. 

(Sonu 7 inci sayfada) 

Sabiha Gökçen ... Bu ad, hiç kimse
ye yabancı gelmiyecektir. Onu biz 

BCl§öğretmen Sabiha Gökçen, arkaJG§larına tav•iyelerd• 
bulunuyor 
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Milli kümeye iştirak 

takımlar arasındaki 

etmiyen 
-....... 

maçlar 

Harbiye Gençlerbirliğini 7 
4 -3 mağlup etti ~ 

Güneşliler Galatasaray'a serenıoni yaptılar 
Milli küme haricinde kalan takımlar arasında yapılması mu • 

karrer olan Galatasaray • Güne§ maçı güneşlilerin seramonisi ile 
bitmittir. 

Sonradan öğrendiğimize göre, ha-, 
kem oyuncuların lisanslarını tetkik 
ederken Galatasarlly takımında li· 
ıansta talebe oldukları yazılı oyuncu
lar görmüş ve bu talebelerin oynama
larına müsaade etmiyeceğini takım 
kaptanına bildirmesi üzerine galata
&araylılar sahayı terketmişlerdir. Bu
nun üzerine Güneş takımı Galatasa
ray aleyhine olarak seremoni yapılmış
tır. 

İzm ir' de 

Galatasaray 

Doğansporu 

4-0 yendi İkinci maç Gençler Birliği ile Har
biye arasında idi. Ajanhkça bu oyu· 
nun hakemi olarak seçilen Ömer gel· 
lllediğinden her iki takım kaptanları 
aralarında anlaşarak orada seyirciler 
arasında bulunan Faik0i hakem seçe
rek oyuna saat tam 1 ı de başladılar. 

Harbiye takımı noksan ve şöyle 

bir kadro ile sahaya çıktı : 
Nahit, Şükrü, Necdet, Muzaffer, 

Muhterem, Zeki, Fethi, Fahir, Celil, 
Ethem. 

Gençler Birliği takımı da : 
Rahim, Ali, Ali, Hüseyin, Hasan, 

Mustafa, Mustafa, Asım, Ali, Yusuf, 
Vahdet. 

İlk dakikalarda her iki takım gayet 
durgun oynuyorlardı. Oyun ilerledik
çe harbiyelilerin mütereddit oyunla
rından istifade eden gençler Ali'nin 
ayağiyle il ksayılarını 16 ncı dakika
da kayda muvaffak oldular. 

. Bu sayı harbiyelileri harekete ge
tırdi. Bundan sonra karşılıklı akınlar 
~apıldığım görüyoruz. 32 nci dakika
da Vahdet geç kalma•ı yüzünden mu
hakkak bir sayıyı kaçırdı. Harbiyeli
ltr gittikçe enerjik bir oyun oyna· 
!nata başladılar. Bunun neticesi ola
~ak otuzuncu dakikada Celilin aya
gı ile ilk ve beraberlik ve 35 inci da
kikada Hasibin ayağı ile ikinci ve 
galibiyet golle~ni yapmağa muvaf
f~k oldular. Haftaymın neticesine i · 
kı dakika kala Gençlerden Asım takı
mının ikinci ve beraberlik sayısını 
~aptı. Birinci haftaym böylelikle 2-2 
berabere neticelendi. 

I kinci devre 

İkinci haftaymda Gençler Birliği 
lahaya on kişi ile çıktı. Eksik olma. 
larına rağmen harbiyelileri sıkıştır· 
ınağa başladılar. Yedinci dakikada A
ı· 1 hasımlarını atlatarak tam gol ya· 
Patağı sırada harbiyeliler tarafından 
ttza çizgisi içerisinde düşürüldüğün
d~n hakem penaltı cezası verdi. Asım 
tuzel bir atışla gençlerin üçüncü ve 
~alibiyet golünü yaptı. Oyun gittikçe 
~şıyor ve aynı zamanda hakemin 

İzmir, 11 (Telefonla) - Galatasa • 
ray bugün Doğansporla ikinci maçını 
yaptı . Alsancak stadı bu oyunun neti· 
cesini bekliyen meraklılarla dolmus • 
tu. Hakem Üçoklu Mustafa idi. Neti
cede Galatasaray maçı 4 • O kazandı. 

Galatasaray takımı : Osman • Fa -
ruk, Adnan - Mehmet, Riza, Musa • 
Murat, Buduri, Demir, SaHihattin ve 
Bedii'den mürekkepti. 

Galatasaray birinci devrede Mura • 
dın ve Salahattin'in ayağiyle iki gol 
çıkardı. 

İkinci devrede 26 inci dakikada Do
ğanspordan Fethı kendi kalesine Ga · 
latasaray hesabına üçüncü golü attı 
33 üncü dakikada Buduri dördünc:.i 
golü attı. Galatasaraylılar yarın sabah 
lstanbul'a döneceklerdir. 

mütereddit kararlarından dolayı sert
leşiyordu. 

Harbiye takımında ilk gördüğümüz 
santrfor Celil o yerin ehli olduğunu 
gösterecek derecede giızel oynuyor. 
13 lincli dakikada harbiyelil~ Celilin 
ayağı ile üçüncü ve beraberW golü· 
n ü, 35 inci dakikada da Fahirin ayağı 

ile dördiincü alibiyet gollerini yapa 
rak oyunu 4-3 bitirdiler. 

Dünkü oyunda Gençler Birliği çı
kartmış olduğu takımla bu oyunu ka
zanabilirdi. Fakat takımı içeride ida· 
re edecek bir kimsenin bulunmayışı 
bu oyunu kaybetmelerine sebep oldu. 
İçlerinde iyi oyınyan yalnız, Musta • 
fa ileRahim'di. Diğerleri ve bilhassa 
Hasan ile Vahdet çok fena oynadılar. 

Harbiyelilere gelince: 

Eksik vezayıf bir kadro ile çıkma
larına rağmen candan ve enerjik bir 
oyun oynamalrı ve futbol oyununu 
takım oyunu olduğunu kabul ederek 
oynadıklarından dolayı dünkü maçı 
kazanmağa muvaffa koldular. 

İçlerinde en fazla nazarıdikkati 
celbeden santrfor Celil idi. Bu oyun
cu ileri için iyi ümitler vermektedir. 

~ııııııı ı ııııı ı ı ııı ıı ı ııı ıı ııı ı ııı ı ıııı ı ıııı ı ıııııı ı ııııııııııı ı ııı ıı ııı ı ıı ı ı ı l!:. 

1 2 daktilo ahnacak i 
~ = ~ = 
;:§ Etibank Genel Di rektörlüğünden : :: 
~ = 
~ lnailizce, Fransızca, Almanca lisanlarından ikisine va- § 
;:§ l e iJc:i bayan daktilo alınacaktır. İsteklilerin Ankara' da =: 
~ c· •nel Sekreterliğe, lstanbul'da Galata Voyvoda caddesin- = 
;s c!.: Güvenhandaki Etibank İstanbul bürosuna müracaatları = 
~ ilan olunur. 2147 := 
~1111111 1 111 11111 1 111 11 111 1111 1 11 1 111 1 11111 1 1 1 1 1 1 11 111111111111111111111111111~ 

• şubesine teslim edilecektir. Posta ile 
1 nşaat i lônı gôn~erilen ~ekliflerin nihayet iha~e 

s·· .. .. .. saatınden bır saat evele kadar gelmış 
ili "ınerbank Umumi Mudurlu· ı ve ıarfların kanuni şekilde kapatılmış 
ı"den : "iması lazımdır. 

ı -~ Türkiye demir ve çelik fabrika- 8.) Müessese bu inşaatı taliplerden 
patı ıdare kantin, labratuvar. garaj. ka· dilediğine vermek ve yahut münaka • 
,.ıcı :.ıinaları inşaatı vahidi fiyat esa • sayı hük:imsüz saymakta tamamen ser-
l'lYle ve kapalı zarf usuliyle eksiltme • besttir. (2195) 12170 

t konmuştur. 
d ~:) İtbu inşatın muhammen keşif be· 
e3ı 270.933,53 liradır. 

ı 1• .) Eksiltme evrakı 25 lira mukabi • 
nde s·· . d umerbank muamelat şubesın • 
en alınabilir. 

l&-t~ Eksiltme 20.6.1939 salı günü saat 
l?ılid ~ Ankara'da Sümerbank umumi 

5 
Urlük binasında yapılacaktır. 

ti~~-İıtekliler tekli~ evrakı meyanına 
hil . ıye kadar yapmış oldukları bu ka
ti ~ilerle bunların bedellerine ve han
tınaank_alarla muamelede bulundukla. 

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
şirmek ve kolaylıkla sabah çayını te
min etmek ancak ayda bir lira taksit 
vermekle kabil olur. 

6 ) daır vesikalarını koyacaklardır. 
li;ad~~vakkat teminat miktarı 14.600 Dükkanımıza uğramak menfaatiniz 
7) T iktizasındandır. 

ita ·.,, ek}if mektuplarım havi zarflar 
dar ~ olarak ihale günü saat 15 e ka

nkara"da Sümerbank muhaberat 
Ulucanlar Elektron İŞ No. 22 

Tel: 1858 2163 

Gazi koşusuna girecek atlar halka gösteriliyor 

Dünk ü At koşuları çok 

sü rpr izli ve heyecanlı oldu 

Gazi Koşusunu Yılmaz 
Kaya kazandı 

Ganyan biletlere 31 .10 lira getirdi 
Dün öğleyin başlıyan şiddetli yağ- "' 

mura rağmen Gazi koşusunu seyre ge· 
lenlerin adedi geçen haftalara nisbet
le çok fazla idi. Kıymetli misafirimiz 
Romen hariciye nazırı B. Gafenko ha
riciye vekilimiz B . Şükrü Saraçoğlu 

ile beraber yarış yerini teşrif etmiş · 
ler ve halk tarafından büyük tezahü · 
rat la karşılanmışlardır. 
Koşular baştan aşağı heyecanlı ve 

çok sıkı oldu. Yağmur asıl tesirini 
koşuların neticeleri üzerinde göster • 
di. Koşuların bazılan, hiç ümit edil • 
miyen atlar tarafından kazanıldı. 
Bilhassa Gazi koşusunun iki büyük 
favorisi olan Karanfil ve Senyör pta • 
se bile olamıyarak bu şerefli koşunun 
birinciliğini Yılmaz Kayaya kaptır • 
dılar. 

Kendi elinde yetiştirdiği bir tek tay 
ile büyük yarışlar arasına karışan bay 
Musa Kaya tayının bugünkü zaferi ile 
ne kadar iftihar iste yeridir. 

* * * 

Gazi ko§usunu kazanan Yılmaz 
Kaya ve binicisi Ahmet 

Koşulara saat on altıda başlandı. , Dördüncü koşu: 
Rahat rahat çifte bahis oynıyalıilmek f • 800 t "d" 
. . d d"" . esı me re ı ı . 
ıçın aha saat on ortte yarış yerme K t h · d' td· -· "b" b"tt' Bay . oşu a mın e ı ıgı gı ı ı ı. 

gelenler çoktu. Fakat müşterek bahıs S "t H ı· · Ab" 0 r E x 1·smı"n . . . . .. .. .. aı a ımın ıme p u u • 
kış~l~rının_ bı.r. kıs~ının onu hır gol deki tayı yarım at bayu ara ile birinci 
halını aldı gı ıçın kışelere yaklaşmak M' "k" · G ·· ·· ·· ld . . ıs ı ıncı, once uçuncu o u. 
bıle ımkansızdı. Koşunun zamanı 50 san iyedir. 

Birinci koıu : Müşterek bahis ganyan 155, plase 
130 ve 200 kuruş. 

Oç yatındaki halis kan yerli taylara 
mahsustu. Mesafesi 1400 metre ikra - Beşinci koıu: 
miyesi 500 lira idL 

Dört ve daha yukarı yaştaki yerli 
Koşuya altı tay iştirak etti. Az kal- halis kan İngiliz at ve kısraklara mah-

dı birinci koşuda bir sürprizle netice- sustu. İkramiyesi 900 lira, mesafesi 
lenecektir. İki hafta evelki koşuda pist 2600 metre idi. 
ten dışarı kaçarak üzerine oynıyan • 
1 k ha ·· ··k1· B d.. d.. Bu koşuda Tomru, Taşpınar, Özde-
arı ay suru ıyen ora un uz · 

gün ve çok güzel bir koşu yaptı. Son mir ve Rom~ns arasın~~ oldu. ~~y Ah 

t 1 d J k ıh ba Hamı.dı"n met Atman ın Özdemırı kendısınden me re er e o ey san y . . . 
Gazali ile kuvetli hücum ederek ya • ç?k çabuk fakat a~ muk~vı.m rakıplerı 

t b a a "le birincilig· i kaza. nı kolaylıkla geçtı. Arazının batak ol-
rım a oyu r 1 b · b" · ·1· ·· · b"" 

b"ld" B ·k· · A k ·· ··n u·· ol ması u kuvetlı atın ırıncı ıgını us-na ı ı. ora ı ıncı, ş ın uçu c • .. .. 
d K a 1 39 dakı.kadır ı butun kolaylaştırdı. u. oşunun zam nı • . . . . .. .. .. 
Müşterek bahis ganyan 175, plase Taşpmar ıkıntı, Tomru uçuncu ol -

150 ve 605 kuruş. du. 

l kinci koıu: 
Dört ve daha yukarı yaştaki yarım· 

kan İngiliz taylara mahsustu. 

Koşunun zamanı 3,01 dakikadır. 
Müşterek bahis: ganyan 235, plase 

150 ve 400 kuruş. 

Altıncı koıu : 

Fenrbahçe dün parlak bir törenle 

31 inci yddönümünü kutladı 

İ ng iliz takım ı 
Feneri 2-0 yendi 

. 
lngiliz 

yapmak için 
futbolcu la r1 

Ankara' ya 
iki maç 

gelecekler 
Is ta n bul. 1 1 (T e1efonla) - F enerbahçe kulübü bugün Kadıköy Stad

yomunda 15.000 kişilik muazzam bir halk J{ütlesi önünde kuruluşunun 
31 inci yıldöniimünü kutladı. Bu büyük kalabalığın intizam dahilinde 
stada girip çıkması ve yapılacak spor tezahürlerini rahat seyretmesi için 
hiç bir şey ihmal edilmemiş, yerler hususi surette numaralanmıştı. 

Stat baştan başa bayraklarla do- ı 
nanmış bulunuyordu. Bütün bu ter
tibatın ve sarfol unan emeklerin iyi 
netice verd iğini, bugün stadyomun 
hasılatının 8°900 lirayı bulmuş olma -
sını söyliyerek ifade edebiliriz. Bu 
rakam,T urkiye'de yapılan büyük maç
ların getirdikleri gelir arasında bir 
rekor telakki olunabilir. 

Kutlama töreni baılıyor 

Yıldönümü töreninin kutlanması
na tam saat 15 te başlandı. Galatasa
ray, Süleymaniye ve Fenerbahçe ku -
lüplerinin çelenkleri, stattaki Ata
t ürk büstüne konuldu. Bunu, istiklal 
ve ingiliz milli marşları takip etti. 
Marşlardan sonra stadı dolduran mu
azzam halk kütlesi, Ebedi Şefin aziz 
hatırasını anmak için bir dakika sü -
kOt etti. 

Fenerbahçe'nin müessis azasından 
B. Hüsnü Ural bu sükut vakfesinden 
sonra söz alarak, kulübün bir tarihçe· 
sini yaptı, geçirdiğ i safhaları ve cüm
huriyetin feyizli devrinde mazhar ol 
duğu inkişafları anlattıktan sonra, 32 
inci yıldönümünü de metut bir şekil
de kutlaması temennisiyle sözlerini 
bitirdi. 

Atletizm müsabakaları ve 
tekaütler maçı 

Bundan sonra atletizm müsabaka

larına başlanıldı. Alaka ile seyredilen 

muhtelif atletizm gösterileri netice
sinde Fenerbahçe atletleri, Kurtuluş 

kulübü atletlerine 21 puvana karşı 39 

puvanla galip geldiler. Atletizm mü-

Türkkuşu filosu 
• 

dün hareket etti 
Başı 6 ıncı sayfada) 

Ömrünün yarısını gök yüzünde ge
çirmiş, şimdi kendisini yeryüzünde • 
kilere kanat takan hayırlı Tlirkkuşu. 

yuvasına vakfetmiş olan kumandan: 
- Seyahatten maksat, diyor, yeni 

yetişen arkadaşları meydan haricine 
çıkarmak, meydanla bağlarını kes
mek, yabancı araziye alıştırmak, ken
dilerine seyri sefer tatbikatı yaptır. 

mak ve ... 
-ve ... 

- Ve memleketin gençliğine, bir 
sene evci kendi aralarında dolaşan 

arkadaşlarını, bir sene sonra havalar
da göstermektir. Onların neler yap. 
mağa muktedir olduklarını ispat et
mektir. Ve en büyük gayemiz de bu
dur. 

Tayyareciler dümenlerinin başına 

geçtiler. Oradakilerin hayirlı yolcu -
luk" temennileri arasında bir müddet 
yerde kaydılar ve üçer'lik nizamları
na göre yerlerini aldılar. Sonra ku -
mandan hareket etti, ötekiler onun 
arkasından ... Sessiz aadasız ayakları 
yerden kesildi ; İnönü istikametinde 
süzüldü, uzaklaştılar. 

Mesafesi 2000 metre, ikramiyesi 
280 lira idi. 
Koşu yerli yarım kan arasında oldu. 

Bay Ahmet İnegöl'ün Nazlı isminde
ki kısrağı 56 kilo ile birinci, CeyHin 
59 kilo ile ikinci, Alceylan 54 kilo ile 
üçüncü oldu. 

Dört ve daha yukarı yaştaki halis salıakalarını, Galatasaray - Fenerbah· 
kan yerli at ve kısraklara mahsustu. çe mütekaitlerinin maçı takip etti. 
İkramiyesi 300 lira, mesafesi 2100 met Her iki takımda, iki kulübün en ta. 

Onları, bir beyaz bulut kümesinin 
yanına kadar gözlerimizle takip et· 
tik; sonra gök boşluğu içinde, beyaz 
bulutun arkasında kaldılar, kayboldu
lar. On bir tayyare içinde, yirmi iki 
cesur vatandaş esrar ve muamma dolu 
bir sonsuzluk içinde, şimdi bala uçu
yorlar. 

Koşunun zamanı 2,21 dakikadır. 
Müşterek bahis: ganyan 990 plase. 

215, 210 ve 185 kuruş. 

Üçüncü koıu: Gazi koıum: 

re idi. nınmış oyuncuları vardı. Samimi ol -
duğu kadar neşeli bir hava içinde de
vam eden bu maç, O - O berabere bitti. 

Sıra büyük maça geliyor 

Sıra Fenerbahçe - Middlesex Wan
derers maçına gelmişti. Fenerbahçe 
takımı şöyle teşekkül etmişti: Üç yaşındaki yerli halis kan ingiliz 

taylara mahsustu. Mesafesi 2400 met· 
re, ikramiyesi 5000 lira idi. 
Koşuya giren atlar: Karanfil, Sen • 

yör, F. Flame, Kaya, Yatagan, Yılmaz 

Koşuda altı arap atı koştu. Şimdiye 
kadar bir tek koşu kazanamıyan bay 
Fehmi Simsaroğlunun Çelengi dün 
her kesi hayrette bırakan bir koşu yap 
tı. Stardla beraber öne geçti ve böyle
ce koşuyu bitirdi. Arkasında Ceylan 
62 kilo ile ikinci, Alderviş 64 kilo ile 
üçüncü oldu. Çelenk 42 kilo ile koşu -

Cihat - Yaşar, Lebip - Ali Rıza, E
sat, Reşat - Naci, Şaban , Melih, Rebii. 

dakikadır. Fikret. 

yordu. 
Koşunun zamanı 2,40 

Müşterek bahis: Ganyan 
335 ve 245 kuruş. 

990, plase 

kaya, Batıray. 
Koşu başladığı zaman en geriden Çifte ~hi~ler: bi~inci, iki~ci ko~u 

Karanfil çıktı. Koşuyu önde Yılmaz • a~asındakı çıfte bahıs 18,3? l.ıra, beşı.n 
kaya hemen arkasında Senyör görünü- cı • alt_ıncı ~oş~ ar~sındakı ç~f:e. ~ahıs 
yordu. Bir kaç yüzmetre sonra Karan- 4~,25 lıra'. dordu~cu koşudakı ıkıh ba
fil öndeki bu iki tayın arkasına so - hıs 8,80 lıra verdı. 
kulmuştu. Bin metrenin hareket yeri- ---
ne yaklaştığı zaman Karanfili başta 
gördük. Fakat son virajı bütün atlar 
toplu bir halde döndüler. Düz yolda 
Jokey Filipsin Karanfili kırbaçlama· 

ğa başladığını görenler hayret içinde 
kaldılar. Hakikaten her zaman kazan· 
dığını gördüğünüz bu kuvetli tay git· 
miyordu. Arkadan kuvetle hücum e
den Yılmazkaya, Yatağan ve Batıray 

teker teker öne geçerek bu sıra ile ko 

Demirspor 
Bükreş'te 

3 ·O yenildi 
şuyu bitirdiler. Yılmazkaya Jokey Ze Bükreş, 11 a.a. - Romanya'da Ra 
kinin altında 2,46 dakikada büyük ko· manya demiryolları spor kulübü ile 
şuyu kazandı, İki at boyu arkasında Türkiye demiryolları idaresinin spor 
Yatagan ikinci, Batıray üçüncü oldu. 1 kulübü olan Ankara Demirspor kulü 
Karanfil ve Senyör beşinci ve altıncı bil arasında dün burada büyük bir ka-
oldular. !abalık önünde bir maç yapılmıştır. 
Müşterek bahis ganyan 31,10 lira, Birinci haftaym golsüz geçmiş i 

plase 310, 810 ve 800 kuruş. kinci haftaymda R omen takımı arka 
iki yaşlı halis kan İngiliz taylara arkaya üç gol çıkararak maçı 3 -O ka • 

mahsustu. ikramiyesi 1000 lira mesa-1 zanmıştır. 

Oyun başlar başlamaz, ingilizlerin 
çok seri ve havadan oynadıkları gö • 

rüldü. İngiliz oyuncuları müthiş pas
laşıyorlardı, o kadar ki, oyunun sür

atinden topu gözle takip bile güçle -

şiyordu . Bu seri ve düzgün oyun ne
ticesi olarak ilk dakikalarda Fener 
kalesi adeta ingilizlerin muhasarası 

altına girdi. Fakat Fener müdafaası
nın ve kaleci Cihadın fedakarane gay 
retleri sayesinde, ingilizlerin gay. 
retleri neticesiz kaldı. Bundan sonra 
Fenerlilerin yaptıkları birkaç akın 
semere vermedi ve birinci devre 0-0 
beraber bitti. 

lngilizler 2. O galip 

İkinci devre başladığı zaman, bun
dan önceki haftayımda bütün enerji
sini sadeden fener takımının yorgun 
olduğı.ı iyice farkediliyordu. İngiliz -
ler bu vaziyetten istifadede gecikme
diler ve biribiri arkasına iki sayı ya
parak maçı 2 - O kazandılar. 

İngiliz takımı iki maç yapmak ü
zere Ankara'ya hareket edecektir. 

T ürkkuıu lilo•u Y eıilköy' de 

Yarbay Nuri Baykal'ın kumanda • 
sında dün şehrimizden hareket etmiş 
olan 11 tayyareden mürekkep Türk -
kuşu filosu Eskişehird'e kısa bir te -
vakkuftan sonra lstanbul'a geçmiş ve 
saat 14.30 da Yeşilköy tayyare meyda
nına inmiştir. 

Türkkuşu filosu Eskişehir - İstan
bul arasındaki uçuşu esnasında Yalo • 
va üzerinde şiddetli bir fırtınaya tu • 
tulmuş vehava şartlarının bu müsaa
desizliğine rağmen yoluna devam e
derek hiç bir arıza.Ya uğramadan fi lo 
İstanbul'a varmıştır. 
Türkkuşu filosu, dün çıkmış oldu -

ğu bu turnesi esnasında İstanbul 'dan 
sonra Edirne, Bursa, İzmi r, Çivril, 
Konya, Adana, Kayseri, Merzifon'a 
uğrıyacak ve takriben dört bin kilo -
metrelik bir uçuş yapacaktır. Tiırk -
kuşu tayyarecileri bu turnesinde is -
tihdaf edilen maksat seyrisefer taki • 
batiyle kamptan önce Türkkuşu genç
leri ile temas teminidir. (a.a.) 

Bir alman tayyaresi leh 
topraklarına indi 

Poznan, l 1 a. a. - Szamotuly eya -
Jetinde kain Vronki civarında Stettin 
pilotluk mektebi talebelerinden biri -
nin idare ettiği bir kişilik bir alman 
tayyaresi ormanların içine inme ~e 
mecbur olmuştur. Pilot yolunu pşır -
dığını söylemiştir. İfadesinin doğru -
luğu tahakkuk edinciye kadar mah:ıl
li hükümet makamları tarafından alı • 
konulacaktır. ' 



HASAG 
lüks lambaları 

Büyük fırsat - Harbiye okulu ci
varında 5514 lira kıymetli 20 dönüm 
arsa Ankara icrasında 14. 6. 939 öğle -
den evel 1500 liraya ikinci artırma ile 
satılacaktır. 2112 

Ankara satış yeri 

NİYAZI ve 
ORTAGI 

Satılık 2 arsa - İsmetpaşa mahal -
Kiralık - Havuzbaşında, Atatlı•rk lesi Çankırı asfaltı 1.062 metre murab

bulvarında 7 numaralı ev: 17 oda. blr baı; ve lsmetpaşa mahallesi Ulucak 
Kiralık ev _ Havuzbaşı _ Kızılay veranda, 6 banyo, 3 mutfak. kalorifer sokakta 887 metre murabbaı. Tel: 

bağçesine bir dakika mesafede İzmir ve ayrıca sıcak su. Dahili telefon. Bil- 2749 a müracaat. 2119 

Kirahk : 

Anafartalar cad - caddesi N 
0

: 28 yük salonlar ve hol parke · ,.t1n, iki Satılık ev - Bahçeli evler koopera
desi No. 93 Bir hol_ üç oda. elektrik • su ha- veya üç kısım olarak kiral · 'w Resmiltifi B. 4 tipinde. Fazla malUmat için 

daireler ve büyük milesses~ıl!r için bil (Tel: 1890) a müracaat. 2122 
2059 vagazı. 2143 

hassa elverislidir. Tel: 2749 a müra -
Müstakil ev - Yenişehir tsmet 1- caat. ' 2086 Satılık otomobil - Döşeme ve mo -

nönü caddesinde bahçe ıojınde müsta· tör kısımları çok iyi halde altı silin -
Şehrin en mutena caddesinde ve 
her şekilde yazıhane ve büro 

yap"Tiağa elverişli 

kil bir ev satılık ve kiralıktır. 7 oda Devren kiralık daire - 4 büyük oda dirli bir Buik otomobil ucuz satılacak 
bir holü kaloriferi ve sair konforu 2 hol, daimi sıcak su ve tam konforlu tır. Görmek ve konuşmak için 2280 e 
vardır. Telefon 3780 1882 60 liraya kiralıktır. Dikmen caddesi telefon edilmesi. -2123 

Kirahk daireler 
Kiralık - Bahçeli evler kooperatifi ~~ral apt. No. 4. Her zaman görüle • Satılık Ev - Bahçeli evlerden D. 4 

mahallesinde 5 odalı konforlu 30 No.lu bılır. 2087 tipi 24 No. h ev satılıktır. 3173 tele-
ev yazlık olarak devren kiralıktır. U · Kiralık - Çocuk sarayı caddesinde fona müracaat. 2159 

M. Ve. A. Hanef kardeşler Şev· lus meydanında Elektrofon mağaza · 2 ve 3 odalı iki daire. Toptan ve ayrı 
role Otomobil Acentesine sına müracaat. 1988 ayrı. Atatürk bulvarı No. 31 Tl: 3130a 

müracaat 

Postahane caddesi, Yeni Hal 
karşısı. Telefon: 3150 2056 

Kiralık daire - Bakanlıklar karşı- müracaat. 2088 
sı, Karanfil ve Bilge sokağı köşesi. 40 Kiralık - dükkan ve kiralık 2 oda -
lira. 8 No. ya müracaat. 2019 Postane caddesi 57 numaralı apartman 

Devren kiralık - 5 büyük oda, müş da kahveciye müracaat. 2110 
temilat, kalorifer. Sıhiye vekaleti kar- K · 1 k d · 2 d 1 k'l ban 

Zayi - İstanbul Askeri sanatlar - . . ıra ı aıre - o a, ı er, -şısı, Çağatay sokagı, Egrıboz apart b k k.. .. r·k h e 
mektebinden 929 senesinde almış ol - trtanı. Telefon: 3645 ve 1301 2030 yo, z:ıut a , omur u , avagazı, · 
duğum 366 numaralı şahadetnamemi lektrık. Bakanlıklara çok yakın. De -

k b 
. y . . . k t • d Kiralık mobilyalı apartman - Seıa- mirtepe Akbay s 9 2116 

ay ettım. enısını çı ar acagım an .k dd . 55 4 · d b. ' · · 
k

. . . h"km·· 1 d • ·ı~ 1 nı ca esı numara genış o a ır . . h" Ad k 1 es ısının u u oma ıgı ı an o unur. h 
1 

b k 1 'f k .. Kıralık - Yenışe ır a a e so-
. . o muşam a, ~ on .. er, sıca su bu - kak No. 19 kalorifer ve fenni tesisatı 

Satılık arsa - Çankayada asfalt ü
zerinde 1800 M2. arsa içindeki Anka
ra taşiyle uygun fiatla satılıktır. 3173 
telefona müracaat. 2160 

Satılık Çiftlik - İstanbula 28 mil 
deniz kenarı, meşhur Armutlu kaplı: 
caları yanında, büyük zeytinlik, dut
luk, koru, orman ve merayı havi 
meşhur Keçikaya çiftliği satılıktır. 
Fazla tafsilat için Gümüşhacıköy A
kif Çakmana mektupla müracaat. 

2162 
Kırıkkale Mermı fabrıkasında sana- tün konforu haız mukemmel mobilya- h . k 11 1 d 1 2 4 d . d . k. 

1 
k avı u anış ı mo ern , , o a ve Satılık iotograf ve radyo - Yeni 

yi erlerinden Ahmet Nazım Toplu - 1ı hır aıre ıra ı tır. Telefon: 3214 .. 'l~tl d · 1 K .. b. k 
2168 2071 

muştemı a ı aıre er. apıcıya mu- ır ontaks (2 - 1 objektif) ve temiz 
ışık. racaat. 2121 kullanılmış sekiz lambalı bir alman 

Bir hangar yaptırılacak 

Kurumu Türk Hava 

Başkanllğından . 

Genel Merkez 

1 - Etimesğut'ta Türkkuşu alanında yaptırılacak Hava 
Müsteşarlığı tecrübe ve muayene komisyonuna ait bir han
gara talip çıkmadığından keşfinde tadilat yapılarak tekrar 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmııtır. 

2 - Bu inşaatın muhammen bedeli (91.183) lira (42) 
kuruştur. 

3 - İstekliler bu işe ait şartname, keşif ve saireye ait 
evrakı Türk Hava Kurumu Genel merkezinden (4) lira 
(60) kuruş mukabi 1de alabilirler. 

4 - Eksiltme 26 •. 939 pazartesi günü saat 16 da Türk 
Hava Kurumu Gene merkezinde toplanacak komisyon ta
rafından yapılacaktır. 

Kiralık - Mağaza ve ardiye. Eski radyosu sat.ılıktır. Yenişehir Necati -
postane arkası inkilap mahallesi Sür bey caddesı No: 11 
sokak Hafız Mehmet apartmanı altın-
da. Gazinocuya müracaat. 2128 İş arayanlar: 

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

2154 
Kiralık - Bahçeli evlerden 65 nu

mara (şimdiye kadar karakol olan bi
na) - 45 lira - mesai gün ve saatlerin-
de 2300 e müracaat. 2156 

Kiralık daireler - Ulus meydanın
da KOÇAK HAN'da büro için elve -
rişli 2 ve 3 odalı daireler var. Asan -
sör, kalorifer ve konfor. Kapıcıya mü 
racaa~ 2157 

lş_ arıyor - Türkçe, Almanca, Frarı 
sızca, İngilizce r steno daktilo bilen 
bir alman bayan iş arıyor. Ulus'ta t 
L. rumuzuna mektupla müracaat edil-
mesi. 2074 

Aranıyor : 

Hizmetçi aranıyor - Biri 5 diğeri 
7 yaşında iki kız çocuğu ile meşğul 
olmak ve ufak tefek ev işleri yapmak 
üzere küçük bir hizmetçiye ihtiyaç 
vardır. Gazetemiz ilan memurluğuna 

müracaat. 2170 
•Kiralık Daire - 3 oda 1 sandık o

dası 1 hol tam konfor. Y. Şehir Dev-
let şurası arkası Yiş sokak Yozgat ~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL 

~~ı~ı:.yıık ciro veya senelik k;~~~rat : Kadın ve Deniz ~ -Kiralık - Vekaletler karşısındaki : Doroty Lamour 
tepede Kızılırmak sokağında 4 geniş ~11111111111111111111111111111111111111~ 

Evlerde çalışan hizmetçi, aşçı ve 
saire gibi işçiler hakkında 

Belediye Reisliğinden : 
Halkımrzın mübrem ihtiyaçlarından olan ev işçileri gelişi gü· 

zel hizmete girmekte, sıhhi ve ahlaki vaziyetlerini tesbit ettir· 
mek lüzumu·na riayet etmedikleri görülmektedir. Bu sebeple Be· 
lediyemiz aşağıda yazılı tedbirleri almak lüzumunu hissetmek· 
tedir: 

1 - 15 Haziran 1939 tarihinden itibaren evlerde çalışacak 
olan (Mürebbiye, Sütnine, Hizmetçi, Aşçı, Çamaşırcı, Uşak, A~ 
rabacı ve Bahçivan) gibi işçilerin Belediye lktısat İşleri Müdürlü
ğüne bizzat ve nüfus tezkereleriyle birlikte müracaatla ruhsatna
me ,almaları, 

2 - Ev sahipleri sıhhi selametlerini ve ahlaki masuniyetleri· 
ni temin için evlerinde bulunan hizmetçileri:n bu bakımdan va
ziyetlerini bir ay içinde tesbit ettinneğe icbar etmeleri, 

3 - Ellerinde sıhhat ve hizmet cüzdanı olmıyan hizmetçile • 
rin ceza !lÖrecekleri, 

4 - Ellerinde sıhhat ve hizmet cüzdanları olmıyan hizmetçi-
1erin evlere alınmaması a1akadarların menfaati iktizasından ol
duğu, 

Savın halka ilan olunur. (2202) 12161 

Deutsche Lufthansa 
Junkers Ju 52 tipinden 3 motörlü büyük tayyare ile 

Pazar günleri müstesna olmak üzere seyrüsefer tarifesi 
lstanbul'dan hareket 7,55 
Sofya'ya muvasalat 10,45 
Belgrat'a muvaaslat 11,40 
Budapeşte'ye muvasalat 13,35 
Viyana'ya muvasalat 14,45 
Berlin'e muvasalat 17,10 

Gidiş - dönüş bilet ücrtei aynı zamanda tediye edilecek 
olursa, dönüş bileti ücretinden 

Yüzde 
. . 

yırmı teı:tzilôt yapıhr 
Bu hava hattının Amsterdam, Atina, Brüksel, Bükreş, Kopenhag, 
Londra. Milano, Malmö, Paris, Roma, Venedik, Zürih gibi büyük 
Avrupa şehirlerile de irtibatı olup aynı günde bu şehirlere varılır. 

İzahat ve malumat almak Üzere ve kayıt muamelesi için, 
tayyare bileti umumi satış acentası 

"Hans Walter Feustel,, 
lstanbul - Galata Rıhtım caddesi No. 45 adresine müracaat 

olunmalıdır. (Telefon: 41178, Telgraf: Hansaflug) 
7222 il • =» 5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mek

tuplariyle birlikte ağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı 
gün saat 15 e kadar komisyon reisliğine tevdi etmİ! olma-

odalı tam konforlu fevkalade nezaret
li mükemmel apartman. Tel: oo-.6. ..aıııııııııııııııııııııııııııııııııı 11111111111 il ııı ı 11111111111 ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. 

ları lazımdır. 
6 - Muvakkat t minat miktarı (5809) lira (17) kuruş-

tur. 
7 - Eksiltmeye irmek istiyenler 2490 numaralı kanun

daki şartları haiz olduktan başka en az (60.000) liralık 
mümasil bir işi mu affakiyetle başardıklarına dair vesika 
ibraz etmeleri lazı d.ır. 2124 

Eski Osman il İmparatorluğunun 

Düyunu Umumiyesi 
ris, 6 Haziran 1939 

~averayi erden mümessil senedatı 
20 Haziran 1939 tarı nden itibaren, Maverayi Erden mümessil 

scnedatının 7 numaralı ıponuna mukabil: 

1 !sterlin 1 r lık sened için: iO:l:O 
i0:2:6 
iO:S:O 

21/2 
5 " ,, 

Tediye edileceğini, eslı 
mış Düyunu Umumiye 
ğı Türkiyede, senedin 1 

rası olarak ve iş'arı at 
tediye edilecektir. 
Ankarada: - Türkiye 

- Osmanlı 

İstanbulda: - Türkiy 
- Osman 

,, 
' " ,, Osmanlı İmparatorluğunun taksime uğra -

eclisi alakadarlara ilan eder. İşbu mebla
az edildiği günün rayici üzerinden türk li

deyin, aşağıdaki müesseseler tarafından 

ümhuriyet Merkez Bankası, 
an kası. 
~iimhuriyet Merkez Bankası, 
Bankası, Deutsche Bank. 7227 

Yün ve .... 
yapagı satışı 

Karacabey Merinos )' .ti~tirme Çiftliği Müdürlüğünden : 

Cinsi 

Safkan Merinos yapağı 
Yarımkan ,, 
Kıvırcık koyun 

" 

Bacak. karınaltı kirli yap. 
i ,.;nos kuzu ve koç yüni 

Çiftlik koyun ve kuzu 
m hammen fiatları yazılı 

Kilo 

17.396 
9.111 
4.068 
1.355 
3.052 

Kilo Muhammen fiyatı 
Kuruş 

120 
110 

65 
30 

100 
ından istihsal edilen yukarda cinsi, miktarı ve 
ın ve yapağılar kapalı zarf usuliyle arttırmaya 

1 oı mustur. 
thal

0

e 27 Haziran 939 t r hine müsadif sah günü saat on beşte çiftlik 
r.:ıerkczinde müdüriyet od nda toplanacak çiftlik komisyonunca yapıla -
cakt•r Muvakkat teminat ktarı "2775" liradır. 

lstiycnler sartnam0c;inı atil günlerinden maada her gün çiftlik nııuha· 
sebesinde ve Bnrc;;ı Merin s müfetti,liğinde; yün ve yapağıları da çiftlik 

an barında görebilirler 
İsteklilerin ihale guniinde 2490 sayılı kanun hükümleri dahilincie ihak 

saatiJ1den bir saat evvel teminatlarını ve teklif mektuplarım komisyon< 
t.:vdi etmeleri. (4064-2259) 12239 

2169 

Satılık : 
Satılık ev - Yenişehirde Sıhat ba · 

kanlığı arkasında 6 odalı bahçeli ha
vardar bol güneşli çok ucuz Tel 2406 
Bayram C. No. 1 2014 

Satılık arsalar - İstasyon arkasın
da istimlak harcinde manzaralı isteni
len ebatta çok ucuz inşaata hazır Te : 
2406 Bayram caddeıi No. 1 2015 

Satılık apartman - Cebecide Mülki 
ye mektebi yanında 140 lira iratlı 5 
daireli manzaralı kullanışlı Tel: 2406 
Bayram caddesi No. 1 2016 

Satılık apartman - Cebecide asfalt 
yanında 7 daire 2 dükkanlı 320 lira i
ratlı borçlu, bol hava manzaralı Tel : 
2406 Bayram C. No. 1 2017 

Satılık arsa - Cebecide postane kar 
şısnda Çift apartmana müsait geniş 

cepheli 956 metre ehven bedelle acele 
Tel: 2406 No. 1 2018 

Satılık - İstanbul'da Fenerbahçe 
caddesi üzerinde etrafı dıvarla çev • 
rilmiş nadide çam ve diğer ağaçlarla 
bezenmiş büyük ve emsalsiz yer muh
terik köşkün kargir bakiyesiyle bera
ber acele satılıktır. Ankara'da beledi
ye sırasında Emek apartmanında göz 
doktoru Hulki Keymen'e yahut İstan
bul'da Moda Cem ıokağında No: 15 
Esedullah Keymen'e mtiracaat. 2044 

Acele satılık arsa - Kınacıhan ar
kasında Ali Nazmi apartımanı yanın. 
da 270 metre apartıman ve dükkan 
yapmıya müsait Tel 2406 Bayram cad-
desi N o. 1 2085 
Satılık apartıman - Atatürk bulva· 

rında büyük iratlı kalorifer ve dük • 
kanlı. Atatürk bulvarı 31 Tl 3130 a 
müracat. 2089 

Satılık - Yenişehirde ı. 2 ve 3 dai
reli ve büyük arsalı tek evler Atatürk 
bulvarı 31 Tl: 3130 a müracaat. 2090 

Satılık evler - 5500 ila 8500 arasın· 
da 2, 3 daireli kargir ve yarım ahşap 
fazla iratlı Atatürk bulvarı No. 31 Tl: 
3130 2091 

Acele satılık arsa - Yapılmıı o
l~n bahçeli evler kooperatifine biti • 
şı·k· geniş cepheli manzaralı imar da . 
hılı 1000 M. parsellenmiş Tel: 2406 

2102 
Satılık az kullanılmış oda muşamba

ları - 12. 6. 939 pazartesi saat 17 bu
çukta Balık pazarında eşya satış ma . 
hallinde. 2111 

- -
Memurlar Kooperatif Şirketinin -------

--------- -- -- --- -- -- -- -- -- -Hamamönünde 91 No. da - -- -~ Sahş Şubesi açıldı. ~ 
":iııııııııııııııııııııııtıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı .~ 

4 25 
lira "KODAK" 

"BRAUNİ" 127 
l'•e ucuz~ Fakat ne kıymetli 

bir hediye 

Küçük, büyük, herkesin makine~· 

Daima net ve parlak 

resim çeker, kullanışı 

kolay bir makine 

"KODAK VERiKROM" 2So Film ile 

8 pozdan 8 güzel resim 

Sütün K O O AK satıcılarından arayınız 

ve ya şu adrese müracaat ediniz 

KODAK Şirketi - Beyoğlu, istanbul 



~tl-1939 

Muhtelif yiyecek ve yakacak almacak 3 - Eksiltmenin muvakkat tcmina· 
tı 1964 lira 50 kuruştur. Ekmek ahnacok 

4 - Eksiltmeye girebilmek için mu Amasya C. Müddeiumumiligin· 

lstanbul Sıhi müesseseler arttırma ve eksiltme komisyonundan : 
vakkat teminatın mal ıandığına yatı • den : 
rılmıJ olması ve ihaleden bir hafta e· 1 - Amasya ceza evinin ı haziran 
veline kadar her hangi bir villyete 939 gününden 31 mayıs 940 senesı so
reımen müracaat ederek bu işi yapabi· nuna kadar beheri dört yüz seksen 
lecckelerinc dair ehliyet vesikası al - gramdan bir çifti dokuz y üz altmış 
mış olması ve 939 sicilli ticarette ka - gram itibariyle bir senelik yüz otuz 
yıtlı bulunması şarttır. sekiz bin yedi yüz kilo Amasya beledi· 

Cinsi 
Miktarı 

Azı Çoğu 

Tahmini 
Fiyatı 

L. Ku. Sa. 
M. Teminat 
Lira kuruş 
---

7402 81 

10759 81 

7852 32 

1244 33 

2932 65 
664 14 
348 

2447 40 

1883 63 

S568 72 

2447 28 

1350 

1376 14 

248 25 

219 38 

Şartname bedeli 
kuruş Şekli 

494 kapalı 

717 kapalı 

S23 kapalı 

kapalı 

196 kapalı 

" 
kapalı 

,, Açık 

163 kapalı 

126 kapalı 

372 kapalı 

162 kapalı 

kapalı 

kapalı 

Açık 

Açık 

Eksiltmenin tarihi 

23-6·939 Cuma saat 14,30 

23-6-939 Cuma saat ıs 

28-6-939 Çarşamba saat 14,30 

28-6-939 Çarşamba saat ıs 

30-6-939 Cuma saat 14,30 
30-6-939 Cuma saat 14,4S 
30-6-939 Cuma saat 15 

S-7-939 Çarşamba saat 14,30 

5-7-939 Çarşamba saat ıs 

7-7-939 Cuma saat 14,30 

7-7-939 Cuma saat 15 

12-7-939 Çarşamba saat 14,30 

14.7.939 cu;na saat 14,30 

19.7.939 Çarşamba saat 14,30 

19-7-939 Çarşamba saat 14.4S 

S -İsteklilerin bu hususa dair cvra yesinin kabul ettiği ikinci nevi yerli 
kı keşfiye ve projelerini Kastamonu buğday ekmeği bugünkü belediye ra • 
Nafıa dairesinde görebilecekleri gibi yicine göre on bin dört y üz iki lira el
fazla tafsilat istiycnlcr de Kastamonu li kuruş muhammen bedel ile 1.6.939 
nafıa müdürlüğünden bir mektupla i- tarihinden itibaren yirmi dört gün 
zahat alabilecekleri ilan olunur. müddetle kapalı zarf usuliyle eksilt -

(3939/ 2146) 12128 meye konulmuştur. 
2 - İsteklilerin muhammen bedelin 

Taksim bah~esi gazino inıaat yüzde yedi buçuk olan yedi yüz sek • 
sen lira on sekiz kuruş yirmi beş san -

eksiltmesi tim nispetinde para veya tahvilat ve 
banka mektuplarını mahsus kanunı!a 

lstanbul Daimi Encümeninden: sarahati vcçhile teklifnameyc ekli -
yerek ihale günü olan 24.6.1939 cumar-

Taksim bahçesi dahilinde yeniden tesi günü saat on dörtde kadar Amas-
yapılacak gazino binası inşaatı 176,613 ya müddeiumumiliğindc toplanan ko· 
lira olarak tanzim kılınan keşfi muci- misyona verilmesi lazımdır. 
hince, kapalı zarf usuliylc eksiltmeye 3 _ İhale günü müddeiumumilik 
konulmuştur. İlk teminat miktarı dairesinde toplanan komisyona saat 
( 10030) lira 67 kuruştur. on dörtten sonra verilecek teklif ile, 

Eksiltme ve hususi şartnameleri ile teminat mektuplari kabul edilmiye -
mukavelename proje ve keşif hülasa • cektir. 
lan ve buna müteferri diğer evrak 883 4 _ Bu ihale 24.6.939 cumartesi gü
kuruş mukabilinde fen işleri müdürlü nü saat on beşte Amasya C. müddeiu· 
ğündcn alınabilir. mumilik dairesinde toplanan komi~yo· 

İsteklilerin buna benzer iş yaptıkla- nun huzurunda yapılacaktır. 
nna dair almış oldukları vesaikle ek - 5 _Fazla izahat almak isti yenler A
siltme tarihinden 8 gün evcl İstanbul masya c. Md. U. li ğine veya o yer 
belediyesi fen heyetine müracaat ede- ceza evi müdürlüğüne ihaleden evel 
rek alacakları fenni ehliyet vesikası i- müracaatları ilan olunur. (4004 2183) 
le 1939 yılına ait Ticaret odası vesika- 121 68 
sını ve muvakkat teminat makbuz ve
ya mektupları ile 2490 numaralı ka -
nunun çevresinde hazırlıyacakları ka· 
palı zarflarını ihale tarihi olan 22. 6 
939 perşembe günü saat 14 de kadar 
Daimi encümene vermeleri lazımdır· 

(397512148) 12129 

A(ık eksiltme ilam 
Çorum Vilayetinden 

Satılık çam ağacı 
Antalya Orman Çevirge Müdür• 

lüiünden : 
1 - Antalyanın Alanya kazasına 

bağlı Söğüt devlet ormanlarından bir 
sene müddetle satılığa çıkarılan 1408 
metre mikap gayri mamul çam ağacı • 
na verilen bedel haddi Iayik görülme
diğinden yirmi gün müddetle ve kapa
lı zarf usuliyle tekrar arttırmaya ko • 

23. 6. 939 tarih cuma günü saat 16 nulmuştur. 
da vilayet daimi encümeninde 2 - Satış 21· 6. 939 tarihine müsa -
(9221.21) lira keşif bedeli Mccidözü dif çarşamba günü saat 16 da Antalya 
ilk okulunun tuğla, betonarme ve ça · orman idaresinde yapılacaktır. 
tı inşaatı açık eksiltme usuliyle eksilt 3 - Muhammen bedel çamın beher 
meye konulmuştur. gayri mamUl metre mikabı 490 kuruş-

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işle tur. 
ri genel, hususi ve fennt şartnameleri, 4 - Muvakkat teminat % 7,5 hcsa· 
proje keşif hülasası ve buna ve biyle 517 lira 44 kuruştur. 
proje keşif hülasasiyle buna mütefer· S - Teklif mektupları 21. 6. 939 gil· 
ri diğer evrak parasız Nafıa dairesin- nü saat 15 şe kadar bchemhal Antal • 
de verilecektir. ya orman müdürlüğünde müteşekkil 

Muvakkat teminat (691) lira (59) komisyon reisliğine verilmelidir. 
kuruştur 6 - Şartname ve mukavelenameyi 

İsteklilerin teklif mektupları ve Ço görmek isteyenlerin Ankarada orman 
rum vil§yetindcn eksiltme tarihinden umum müdürlüğüne ve Antalya or -
(8) gün cvel alınmı.t ehliyet ve 939 yı man çevirge mıidürlüğüne müracaat -
lına ait ticaret odası vesikalarını 23. 6. lan. (4020/ 2208) 12175 
939 cuma günü saat 15 c kadar vilayet 
daimi encümenine vermeleri lazım · 
dır. 12153 

Ordu Halkevinin 2 inci 
kHım inşaah yaplmlacak 

/ Kazalar 

Karaman kasabası içme 

Ordu C. H. P. Baıkanlığından: SUYU isale hath 
1 - 25000 lira keşif bedelli Ordu • 

Halkcvinin 2 inci kısım inşaatı vahi. İnşaat eksiltmeSI 
di fiyat esas üzerinden eksiltmeye ko- Karaman Belediyesinden : 
nulmuştur. 1 _ Yapılacak işin muhammen be • 

2 - İhale 29. 6. 939 perşembe günü deli (31.301) lira (55) kuruştur. 
saat 15 de Parti kurağında ilyönkurul 2 _Eksiltme 10. 7. 939 tarihine rast 
ca yapılacaktır. • Jıyan pazartesi günü saat (15) de Ka· 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle raman belediyesinde toplanacak dai • 
yapılacaktır. mi encümende yapılacaktır. 

~lhhi Müesseselerin 1939 mali yılı ihtiyaçları ol baptaki şartname ve nü muneleri veçhile eksiltmeye konmuştur. 
2 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait evrakı keşfiye ve 3 - İstekliler bu işe ait şartname, 
projeler parti kaleminde görülebilir. proje ve sair evrakı ( 1) lira (60) ku· 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is· ruş mukabilinde Karaman Belediye -
tcklilerin 1875 liralık muvakkat temi- sinden alabileceklerdir. 

3 : Eksiltmenin şekli; gün ve &aatleri, muhammen fiyat, muvakkat ga ranti ~ikta:ları kar~ı~arın~a gös:eril~.iş~ir... . 
tah· . l{apalı zarfla yapılacak eksiltmeler için iahle saatinden bir saat evvel ısteklıler tcklıfı havı ve agzı muhilrlu zarflarını N o . 1ı makbuz mu· 

nat vermeleri ve ihale gününden ni • 4 - Eksiltmeye girebilmek için İs· 
hayet sekiz gün evetine kadar vilayet teklilcrin aşağıda yazılı teminat ve 
makamına müracaatla alacakları ehli- vesaiki aynı gün ve saat (14) de kadar 
yet vesikasilc 939 yılına ait ticaret o- Belediye reisliğine teslim etmiş olma
dası vesikasını ibraz etmeleri lizım · lan liizımdır. 

1lınd k • b · · e komisyona vermeleri Uizımdır. Mektuplarda teklif olunan fiyat tarın hem yazı ve hem de rakamla yazılması anunı mec urıyettır. 
bcr

4
l - Şartnamelerin paralı olanları hizalarında gösterilen bedel mukabilinde ve diğerlerini parasız olarak komisyondan alınabilir. ve nümuneler 
aman görülebilir. 

ttqb~ ~ İstekliler umum müesseselerin bütün ihtiyaçları için veya bir mü essesenin bir şartname dahilinde bulunan bütün ihtiyacı için teklifte bulu· 
ıJırıcr 

dır . A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 

6 . 
~p - İstekliler 1939 yılına ait ticaret odası vesikasiyle 2490 sayılı kanun da yazılı vesikalar ve muvakkat garanti makbuz veya banka mektuplarını 
~rın içeriıine koymaları lbımdır. . (2147) 12132 

6 - Teklif mektuplarının ikinci inci maddelerine uygun olmak üzere 
maddede yazılı saatten bir saat evetine 2347 lira 58 kuruşluk muvakkat temi -
kadar makbuz mukabilinde ilyönku • 
rul başkanlığına verilmesi lazımdır. 

Posta ile gönderilecek mektupların 

nat. 

laboratuvar yaptırılacak 
Türk Hava Kurumu Genel Merkez Ba,kanhğmdan: 

~ll~l~ğEiınesğut'ta Türkkuıu alanında yaptırılacak Hava Müate • 
1tltailtı k ecrübe ve muayene komisyonuna ait laboratuvar bina11 

2) 
1 apalı zarf usuliyle ekıiltmeye çıkarılmıttır. 
Bu · 

3 I •ntaatın muhammen )>edeli (81.450) lira 70 kuruttur. 
~ ttrkJ.ı stekliler bu işe ait ıartname keşif ve saireye ait evrakı 
"bi]jn:"a Kurumu Genel merkezinden (4) lira (20) kurut mu· 
4) Ek . alabilirler. 

"
1 Tlltt C sıltıne 26.6.939 pazartesi günü saat 16 da Türk Hava Ku. 
t~ktır. ene} merkezinde toplanacak komisyon tarafından yapıla-

bi~l~kEksiltıney • b 0 l k · · • kl 0 l · kl 0 f kt l · 1 k ı te ~ e gıre ı me ıçın ıste ı erın le ı me up arıy e 
0rrıisy0a.fagıda yazılı teminat ve vesaiki aynı gün saat 15 e kadar 
6) M n reisliğine tevdi etmit olmala9 lazımdır. 

l '7) E.k~~~kkat teminat miktarı (5.322) lira 53 kuru§tur. 
iar, ha.iı 1 

1~eye girmek istiyenler 2490 numaralı kanundaki şart· 
~f~&.lını 0 

uktan baıka en az (60.000) liralık mümasil bir bina 
rı lazım tnd uvaffakiyetle baıardıklanna. dair vesika ibraz etme-

1~ 2149 

B _.... Ek~iltmeye girebilmek için 
kanunun ve bu işe ait eksiltme şart -
namesinin tayin ettiği vesikalar. 

Vilôyetler . 
l larını yukarıdaki günde ihale saatin- nihayet saat no beşe kadar gelmiş ol -
den bir saat cvelinc kadar vilayet dai malan aksi. takdirde postada olan ge C - Münakasaya iştirak edecek mil 

teahhitlerin su tesisatı işleri yapmış 

12156 olduklarına dair vesikalarını teklif 
mi encümen reisliğine vermeleri ilan cikmeler kabul edilmiyecektir. 
olunur. (3873/ 2114) 1209S (3985/ 2181) 

zarflariy le beraber vermeleri tazım -

Adliye binası incaah eksiltmesi Kapah eksiltme ilônı dır. 
'l 5 - Teklif mektupları ihale günil 

Şose inşaatı 
Zonguldak Valiliğinden : Kastamonu Nafıa Direktörlüğün Çorum Vilayetinden : saat (14) de kadar makbuz mukabi -

linde belediye reisliğine verilecektir. 
23. 6. 939 tarih cuma gilnü saat 15 

. . . • .. . Posta ile gönderilecek teklif mektup-
ma - Caycuma yolunda yapılacak 1 - Kastamonu vilayet merkezinde de Çorum vılayctı daımı cncumcnı O· 1 • d 1• t: hh" tl.. 1 a ve ni. 

Zonguldak vUayeti içinde Beycu • den : 

. k 'f b d 11" • b ,. . . d d "13672 85" ı· k "f bed n· arının ıa e 1 .. a u u om sı "70.000" lıra eşı e c ı şose ınşaatı inşasına aşlanıp da 938 malı yılı ıçın asın a · ıra eşı e ı h t b t kadar belediyeye gel _ 
işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye de temel inşaatı ikmal edilen adliye Çorum m~mlek.ct. hastanesi· intaniye ~~\ul~n::s~ lazımdır .. (Postada 0 _ 

konmuştur. . . binasını? 26193 lira 26 kuruş keşif be- pa~yonu ~~~alı ınşaatı kapalı zarf u- lan gecikmeler kabul edilmez) bu iş 
Eksiltmesı 15. 6. 939 günü saat 11 deli bakıye kargir ve çatı inşaatı evci- suhylc c sı tmcye konulmuştur. h kk d f zla izahat almak isteyen _ 

de Zonguldak -.:ilayeti daimi encüme- ce kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko· Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş - le~in 1~a~a;an belediyesine mtiraca _ 
ninde yapılacaktır. nulmuş ve talip çıkmaması dolayısiylc leri genel, hususi ve fenni şartnamelc atlan ilan olunur. (2179) 12248 

Eksiltme ıartnamesi ve buna müte- 2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesi ri, proje keşif hülasasiyle buna mütc- ----------
fcrri diğer evrak Zonguldak Nafıa mucibince 22. Mayıs 939 tarihinden ferri diğer evrak parasız nafıa daire • 
müdürlüğünde ve daimi encümen ka· 22 Haziran 939 tarihine kadar mezk(lr sinde verilecektir. 
leminde görülebilir. inşaatın eksiltmesi bir ay müddetle ve Muvakkat teminat (1025) lira (46) 

Muvakkat teminat S250 liradır. Ek· pazarlık suretiyle münakasaya çıkarıl kuruıtur. 
siltmeye girmek isteyenlerin ihale gü mıştır. İsteklilerin teklif mektupları ve Ço 
nünden sekiz gün evci Zonguldak vi· 2 - İhalesi 22. haziran 939 perşcm- rum vilayetinden eksiltme tarihinden 
!ayetine müracaat ederek vilayet ma- be günü saat 15 de Kastamonu nafıa (8) gün evci alınmış ehliyet ve 939 yı· 
kamından alınmış müteahhitlik ehli • dairesinde toplanacak eksiltme komis lına ait Ticaret odası vesikaları ve 23. 
yet vesikasiyle Ticaret odasından bu yonu tarafından bu kısma ait intaat 6· 939 cuma günü saat 14 de kadar vi • 
yıl içinde alınmış vesika ve muvakat 940 senesi ıs mayısında ikmal edilmiş layet daimi encümenine vermeleri la 
teminatları ile birlikte teklif mektup· IJulunacaktır. zımdır. (2196) 12159 

Kiralık ev 
Havuzbaşında, Atatürk bulvarında 

7 numaralı ev : 17 oda, bir veranda, 6 
banyo, 3 mutfak, kalorifer ve ayrıca 
sıcak su. Dahili telefon. Büyük salon· 
lar ve hol parke. Bütün, iki veya üç 
kı ım olarak kiralıktır. Resmi daire· 
ler ve büyük müesseseler için bilhas· 
sa elverişlidir. Tel : 2749 a müracaat. 

2113 



Büyük Millet Meclisi 

inşaat münakasası 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ln

faat Komisyonundan : 
1 - Ankara'da Ycnişchir'dc Dev. 

let mahallesinde yeni yapılacak olan 
Büyük Millet Meclisi binasının 30. 
Myıs 1939 tarihinde mukarrer olan 
ihale gününde verilen teklif, komis -
yonca layik hadde görülmemiş oldu -
ğundan eksiltmenin yeniden yapılma· 
sı takarrür etmiştir. 

2 - İhale 26. Haziran 1939 pazarte
si günü saat on beşte kapalı zarf usu
lü ile Büyük Millet Meclisi inşaat ko
misyonu odasında yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin e:velce gazetelerle 
14, 20 ve 27 nisan 1939; 4. 11. 19. Ma
yıs 1939 tarihlerinde ilan edilen şart
lara göre hareket etmeleri lazımdır. 

4 - 19 Haziran 1939 pazartesi günü 
öğl•·•c kadar mali ve fenni ehliyet ve 
sil, nnı inşaat komisyonuna bir ar
zuhal ile tevdi ederek eksiltmeye gi -
rebilmek için lazım olan vesaiki alma-
ları prttır. (2093) 12091 

Milli Müdafaa V. 

Seyyar tamirhane ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan : 
1 - Tayyarelerin tamirlerinde kul

lanılmak üzere beş adet otomobilli 
seyyar tamirhane satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli (150.000) yüz el
bin lira olup ilk teminat miktarı 
(8750) sekiz bin yedi yüz elli liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 15. 6. 
939 perşembe gunü saat 11 de satın al 
~ komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 7 lira elli kuruş mu 
kabilinde alınabilir. 

4 - İsteklilerin Jo: 

cü maddelerinde ya 
te ilk teminat ve tt 
ihale saatinden bir 
komisyona vermele 

unun 2 ve 3 ün
ı vesaikle birlik 
if mektuplarını 
at eveline kadar 
(1514) 11506 ., .... 

Harp okuluna gireceklere 
Harp Okulu Komutanlığından: 

1 - Bu sene .hariçten harp okulu
na girmcğc istekli bulunanlar için 24 
yaşına henüz girmiş olanlarla, Üniver
site ve diğer yüksek okullardan tah -
sildc iken harp okuluna girmek iste -
yen talebelerin bulundukları sınıf im
tihan neticesini beklemeden, askerlik 
şubelerindeki talimata göre evsafı ha
iz olanların harp okuluna alınacakları 
ilan olunur. (2253) 12219 

Montaj hangan yaptmla<ak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Kayscride bir montaj hangarı 

kapalı zarf usuliyle yaptırılacaktır. 
Muhammen bedeli (149.732,89) lira o
lup ilk teminat miktarı 8737 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 30.6. 
939 cuma günü saat 15 de vekalet sa -
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve resimler 750 ku • 
ruş mukabilinde komisyondan alına -
bilir. 

4 - İhaleye iştirak etmek için bir 
hafta evcl hava müsteşarlığı inşaat şu
besinden vesika almak şarttır. 

5 - İsteklilerin kanunun ikinci ve 
üçüncü maddelerinde yazılı vcsaikle 
birlikte ilk teminat ve teklif mektup • 
larını en geç ihale saatından bir saat e
velinc kadar komisyona makbuz muka· 
bili vermeleri lazımdır. (2220) 12237 

Ahır inşaatı 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

re patiska alınacaktır. Kapalı zarfla 
eksiltmesi 14 • haziran - 939 çartam -
ba günü saat 15 de İstanbul Tophane 
de Lv. amirliği satın alma komisyo • 
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
3(..000 lira olup ilk teminatı 4500 lira
dır. Nümunesi komisyonda görülebi -
lir. İsteklilerin kanuni veııikalariyle 
beraber teklif mektuplarını ihale sa . 
atindcn bir saat eve! komisyona ver -
meleri. (2031) 12017 

Sığıreti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü -

csscselcri ihtiyacı için 320.000 kilo sı
ğır eti K. zarfla eksiltmeye konmuı • 
tur. 

2 - Tahmin bedeli 112.000 lira olup 
muvakkat teminatı 6850 liradır. 

3 - Eksiltmesi 20.6.939 salı günü sa· 
at ıs dedir. 

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 Ankara LV. amir
liği satın alma komisyonuna vermele-
ri. (2091) 12072 

Koyun eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankra garnizon birlik ve mües

seseleri ihtiyacı için 180.000 kilo ko -
yun eti K. zarfla eksiltmeye konmuş -
tur. 

misyonundan : 2 - Tahmin bedeli 81.000 lira olup 
1 - 12. 6. 939 da kapalı zarfla eksilt muvakkat teminatı 5300 liradır. 

mcsi yapılacağı ilan edilen 80902 lira 3 _ Eksiltmesi 19.6.1939 pazartesi 
41 kuruş seksen bin dokuz yüz iki li- günü saat 15 dedir. 

me günü 2490 sayıl kanunun 2, 3 ün -
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evetine kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Karaköse'de satın 
alma komisyonuna vermeleri. 

(2279) 12240 

Toz şeker alınacak 
Ankara Levazmı Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizonu birlik ve mü 

csseseleri ihtiyacı için 16.000 kilo toz
şeker açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 4480 lira olup 
muvakkat teminatı 336 liradır. 

3 - Eksiltmesi 28. 6. 939 perşembe 
günü saat 14 dedir. 

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

(2280) 12241 

Askeri Fabrikalar 

100 ton loleol ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan : : 

Tahmin edilen bedeli (30.000) lira 
olan 100 ton toleol askeri fabrikalar u
mu mmüdilrlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 29.6.1939 perşembe gü
nü saat 14 tc pazarlık ile ihale edile
cektir. Şartname (1) lira (50) kuruş 
mukabilinde komisyondan verilir. Ta· 
tiplerin muvakkat teminat ohin (2250) 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vcsaiklc koı·-:ıisyoncu 

olmadıklarına ve bu işle alakadar tile· 
cardan olduklarına dair ticaret odası 
vesikasiyle mezkur gün ve saatte ko -
misyona müracaatları. (2214) 12236 

Nafia Vekôleti 
ra kırk bir kuruş keşif bedelli Anka - 4 _ Eksiltmeye gireceklerin cksilt
ra piyade alayı hayvanları ahırı inşa - mc günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün-
atına ait idari şartnamenin tediye ve CÜ maddelerinde istenilen belgeleriyle Galveniıe Triton ahnacak 
teslim şartlarında değişiklik yapıldı - birlikte ihale gün ve saatinden en geç Nafıa Vekaletinden : 
ğından cvclcc yapılan ilanlar hüküm- bir saat cvclinc kadar teminat ve tck-
süz addedilerek yeniden eksiltmeye lif mektuplarını Ankara LV. Amirliği 27.6.939 salı günü saat 11 de cksilt-
konulmuş ve eksiltmesi 27. 6. 939 sah satın alma komisyonuna vermeleri. mcsi yapılacağı ilan edilen 50 ton, 
günü saat 11 de Ankarada M. M. v. (2092) 12073 115000 adet galvanize tirfon bilahare 
satın alma Ko.da yapılacaktır. hasıl olan ihtiyaç dolayısiyle arttın • 

2 - İlk teminat 5295 lira 12 kuruş Ekmeklik un ah nacak !arak 280000 adet ve takribi 122 ton ü
zerinden Mersin'dc sif teslim tartiylc 

olup ıartname ve sair evrakı 405 ku -
ruş karşılığında adı geçen komisyon_ Ankara Levazım Amirliği Satm ecnebi malı için 17080 lira muhammen 
dan alınır. Alma Komisyonundan : bedelle, kapalı zarf usulü ile yeniden 

3 _ Eksiltmeye girecekler kanuni 1 - Mardinde sekizinci Hd. Tb. i· eksilt~cye k~n~lmuştur .. 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve çin 28 haziran 939 çarpmba g(ini1 saat Yerlı malı ıçın de teklıfte bulunu· 
3. maddelerinde yazılı belgelerle bu onda Mardlnde mn1d .-tın •'- ko - \ablUr: .. .. 
gibi inşaat işleriyle meşğul tüccardan misyonu tarafından iki yüz seksen Eksıltmc 7.7.939 cum~ ~n~ saat 11 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- ld ki d . saikle birlikte tek- ton ekmelik un ve aynı birlik için ay· de Ankarada nafıa vekalctı bınasında 
• d o u arına aır ve 1 .. d .. r·wu d nda topla 

mııyonun an : lif mektuplarını eksiltme saatinden nı günde saat on birde yetmif iki ton ma zeme mu ur ~g o ası . • 
1 - Bchemr metr ine tahmin edi - behemhal bir saat eveline kadar Anka sığır veya keçi eti kapalı zarf usuliy· nan malzeme eksıltme komısyonunca 

1 f . (60) al '- lan k ı ı kt yapılacaktır. en ıyatı tmıı auruı o rada M M v satın alma o. na ver - e a ınaca ır. 
1.400.000 bir milyon ört yi1% bin met melcri.. . (.2283) 12242 2 - Unun muvakkat telhiatı 1945, Eks~ltme tartnamesi ve .. tefe~r~~tı 
re yazlık elbiııelik kapalı nrf u • I k sığır etinin 1188, keçi etinin de 1410 bedel1sız 0b~a1~ak malzeme mudilrlügun-

r 1 .• k k 1 2 h t aca . den a ına ı ır. 
IU ıy e muna asaya onu muıtur. a 1 r yap 1 rı hradır. . . M kk t teminat miktarı 1281 lira· 

2 - İhalesi 15· h iran -939 per • 3 - 2490 sayılı kanun ısteklerıne uva a 
tembe günü saat on rdedir. M. M. Vekaleti Satm Alına Ko- göre taliplerin birinci maddede yazı - dıl.steklilcrin teklif mektuplarını mu-

3 - İlk teminat ( 350) otuz yedi misyonundan : 1ı gün ve saatlerden asgari bir saat vakkat teminat ve urtnamesinde yazı-
bin üç yüz elli lira 1 - 12. 6. 939 saat 11 de kapalı zarf- evci evrakı müsbite ve teminat mek - :r 

4 - Evsaf ve tcar amcsi (42) lira la eksiltmesi yapılacagwı ilan edilen k · ·· d · b lı vesaik ile birlikte ayni gün saat lO a 
:r- tuplannı omııyona gon ermıt u • kadar mezkur komisyona makbuz mu-

mukabilinde M.M.V. satın alma ko • 161804 lira 82 yüz altmış bir bin sek~z lunmaları şarttır. kabilinde vermeleri lazımdır. (1864) 
misyonundan alınır yüz dört lira seksen iki kurut keşıf 4 - Arzu edenlerin tartnameleri 11892 
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~ Askeri okullara 1 = 1 

~ talebe almıyor 1 = 1 = l - 939 - 940 ders yılı için Kuleli, Maltepe, Bursa Askeri List• 1 
=: lerilc Konya ve Erzincan Askeri orta okullarının bütün sınıfların': ~ 
=: Kırıkkale San'at Lisesinin ı. sınıfı ile Kayseri Zencidere Gedikli ~ 
§ Erbaş Hazırlama Orta okulunun I. II. III. sınıflarına talebe aıına· ~ 
=: caktır. ~ 
=: 2 - Kabul şartları Askerlik şubelcrile birinci maddede yaz•!? o- ~ 
=: kullarda mevcuttur. Ne suretle müracaat edileceğini anlamak uze· ~ 
:= re isteklilerin Askerlik §Ubelerine baş vurmaları lazımdır. ~ := 3 - istekliler aşağıda yazılı hususları da göz önünde bulundur· ~ 
::: malıdırlar. 
:= a) Askeri okullara girmek istiyenlcrin müracaatları 1 Haziran• = dan 10 Ağustosa kadar kabul edilir. ~ := Askeri liselerin yalnız HI. sınıfları için seçme sınavı 15 Ağu'"~ 
=: tosta başlar 20 Ağustosa kadar devam eder. ~ 
:= Liselerin diğer sınıflariylc Orta okulların bütün sınıfları \fC ~ 
:= San'at Lisesi 1. sınıfı için seçme sınavı 1 Eylülden 10 eylüle kadar~ 
:= devam eder. Sınav neticeleri bu tarihten bir iki gün sonra ilin .,e ~ 
- kabul edilmiş olanlara tebliğat yapılır. ~ 
§ b) Kayseri Zencidcredc bulunan Gedikli Erbaş hazırlama ortJ ~ 
:= okuluna alınacak okurların seçme sınavları 1 Eylülde başlıyacaktlf• ~ = c) İsteklilerin kaydükabul kağıtlarını mümkün mertebe kısa sı· ~ 
=: manda tamamlamıya çalışmaları ve tamamlanan kağıtlarının At- ~ 
=: kertik şubesinden girmek istedikleri okula vaktiyle gönderme itini ~ 
:= takip etmeleri ve okuldan çağrılmadıkça hiç bir isteklinin okuluJJ ~ 
E: bulunduğu mahalle gitmemesi lazımdır. ~ 
:= Şarki Anadolu ve Orta Anadolu halkı Erzincan Askeri Orta O-~ 
=: kuluna Garbi Anadolu ve Trakya halkının da Konya Orta Okutun• ~ 
E: alınmaları esas olduğundan bu suretle mür~caat edilmesi lazımdır. ~ 
E: d) İsteklinin Askeri okula girinciye kadar yol, iaşe ve okulufl ~ = bulunduğu ıehirdeki otel sair her türlü masrafları kendisine aittir· ~ 
E: Okurun velisi tarafından bu masrafların temin edildiği Askerlik ~ 
E: şubelerince tahkik olua..ıcaktır. ~ 
§ 4 - İstekli okula kabul edilmediği takdirde hiç bir hak iddi• ~ 
= edemez. ~ = Okullar yatılı ve parasızdır. Talebenin iaşesindcn başka giydi· ~ 
=: rilmesi, teçhizatı okula aid olduğu gibi ayrıca her ay bir mikdaf ~ 
=: maaş da verilir. ~ 
E: 5 - Askeri liseleri muvaffakiyetle bitirenlerden arzu edentet ~ = müsabaka sınavına girerek kazandıkları takdirde Askeri Yütcsek ~ 
=: mühendis ve milhendis yetiştirilmek üzere Avrupa'ya tahsile gört• ~ = derilir. (1813) 11808 1 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Dahiliye Vekaleti 

Benzin alınacak 
Dahiliye Vekaletinden : 

Vekalet makam otomobili için açık 
ebiltme ile senelik 87 50 litre ı..-t.a. 
alınacaktır. 

Muhammen bedeli 1548 lira 75 ku
ruıtur. 

Muvakkat teminat miktarı 116 lira 
16 kuruıtur. 

Alınacak benzinin evsafı eksiltme 
prtnamesinde yazılıdır. 

Eksiltme 21. 6. 939 çarşamba günü 
saat 1°5 te V ckalet binasında toplana
cak satın alma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

İsteklilerin eksiltmeye girebilmek 
için 2490 sayılı kanunda yazılı §Craiti 
haiz ve vesikaları hamil bulunmaları 
lazımdır. 

/ pılacaktır. Taliplerin mezkur ~ 
kadar Hukuk müşavirliğine mUt"" 
lan lüzumu ilan olunur. (223;J, 

---------------1-~ 
Sihat ve· içtimai M. '/. 

Afi~ bastır.laca 

Sıhat ve içtimai Muavenet 1/,1 
letinden : • 

i~p 
1 - Halk sağlık propagandafl ~ 

nümuneleri vekalette mevcut (t~)-,,_ 
renkli afişin behcrindcn onar blllcli 
olmak üzere ceman (100.000) ade e•' 
bastırılması kapalı zarf usulü ile 
siltmcyc konulmuştur. ·f 

2 - Bu iş için tahmin edilen fı 
(7.500) liradır. # 

5 - Eksiltmeye g eceklerin 2490 bedelli Ankara'da yapılacak muhafız görmek ve okumak üzere C. Hd. K. 
sayılı kanunun ikin ı ve üçüncü mad alayı hayvanları için iki ahır inşaatı lığı mevki satın alma komisyonuna 
delerinde gösterilen esaikle teminat şartnamesinin teslim ve tediye şart • bizzat veya resmi vekillerinin müra 

Talipler ıartnameleri bedelsiz o
larak her gün Vekalet levazım müdür-

Betona rme köprü inşaatı lüğünden atabilirler. c2168) 12144 

3 - İhale sıhat ve içtimai mu•~~ 
vekaletinde teşekkül eden husuıi ç':' 
misyon marifetiyle ve 28.6.1939 il 
şamba günü saat (15) de yapıl•' 
tı~ ~ 

4 - Teminatı muvakkate ırıl1' il' 
(562) lira (50) kuruştur. Teminat~~ 
vakkate nakden veya tahvil otar• 11 
misyonca alınamıyacağından b~ı 
daha evel vezneye yatırılmış olrn' cıır 
makbuzun zarfa konulması lazıdl ; 

ve teklif mektuplar c birlikte ihale larında değişiklik yapıldığından evci- caatlar. (2107) 12082 
saatinden en az bir at evet M.M.V. ce yapılan ilanlar hükümsüz a~dedilc-

Nafıa Vekaletinden : 
ı - Amasya vilayeti dahilinde 

Amasya - Samsun yolu üzerindeki ah· 
pp Y cşilırmak köprüsünün bctonar -
me olarak yeniden inşaatı (38.500) li· 
ra keşif bed~li üzerinden kapalı zarf 
usuliylc eksiltmeye çıkarılmıştır. 

r..Qtır.. alma komisyon a vem.cıeri. rek yeniden kapalı zarna eksııtmcye z7 000 k'I yon<a alıns.ıak 
\2016) 12015 konulmuş ve eksiltme günü olarak 2!. • 1 O "" Maliye Vekôleti 

haziran 939 salı günü saat 11,30 on bır 
buçuk tesbit edilmiştir. Terlik alınacak 

M. M. Vekaleti atm Alma Ko· 
misyonundan : 

1 - Müteahhit rı 
1000 çift terlik açık 
le münakasaya konu 

2 - İhalesi ı 9 haz 
ai günü saat 1 ı dedi 

Beher çiftine tah 
(138) kurut 50 aant 

3 - İlk teminati ( 
4 - Evsaf ve prt 

)arak M. M.V. satın 

2 - İlk teminat 9340 lira 24 kuruş 
olup şartname ve sair evrakı 810 kuru 
şa adı geçen komisyondan alınır. ~ 

ve hesabına 3 - Eksiltmeye girecekler kanunı 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerinde yazılı belgelerle 
bu gibi işlerle meşğul tüccardan ol -
duklarına dair vcsaikle birlikte teklif 
mektuplarını eksiltme saatinden be -
hemhal bir saat evetine kadar Ankara
da M. M. V. satın alma Ko. na verme-

siltme suretiy
uıtur. 

an 939 pazarte . 

n edilen fiyatı 
dir. 
4) liradıi": 
mcai bedelisz O· 

ma komisyonun 
leri. (2284) 12243 

dan alınır. 
S - Eksiltmeye 

sayılı kanunun ikin 
delerinde gösterile 
natiyle birlikte bel 
M.M.V. satın alma 
mcleri (2125) 

eceklerin 2490 
ve üçüncü mad 
esaikle ve temi 
~ün ve saatinde 
omisyonuna gel 

12101 

Bir makinist ahnacak 
atın Alma Ko · 

Sargilik bez ali nacak 
M. M. V f!kaleti Satın Alma Ko· 

nisyonundan : 
1 - Beher metresine 24 kuruş fiyat 

tahmin edilerek açık eksiltme ile sa -
tın al•nacağı ilan edilen 13900 metre 
sargılık bezin eksıltmesinc istekli çık 
madıg• nr.an 1;. haziran 939 cunıar~esi 
gunu saat 10 da açık eksiltme suretiy
le satın alınacakt1r 

M. M. Vekaleti 
misyonundan : 

1 - Kimya tısbur 
taların tamir atclyt 
zere imtihanla bir 

2 -. İlk tc~nat 250 lira olup tart . 
namesı her gun ögleden sonra komis

da motörlü vası- yonda görüh.ir. 
ndc çalışmak ü - 3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
kinist alınacak • teminatlariyle birlikte eksiltme gdıı 

ve saatinde komisyonda bulunmaları. 
tır. 

2 - İmtihanda g 
rore ayda 60 • 98 lı 
tir 

tcrcceği ehliyete 
ücret verilccek· ı 

ve ameli olarak 
müfettişliğinde 
eyet huzurunda 

3 - İmtihan, naz 
nkara'da Nakli} 
şekkül edecek bi 
apılacaktır. 

4 - lstcklilcrin d a fazla malUmat 
almak ve imtihan gu ünü öğrenmek 
Uzere Cebecide Gaz enel komutanlı • 
ğına müracaatları. 2113) 12110 

(2243) 12245 

.. 
Levazım Amirliği 

Patiska ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
85 santim geni:ılığinde 100.00C met-

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma 'Komisyonundan : 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü
esseseleri ihtiyacı için 27.000 kilo 
yonca açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 810 lira olup 
muvakkat teminatı 61 liradır. 

3 - Eksiltmesi 23. 6. 1939 cumar -
tesi günü saat 10 dadır. 

4 - Eksiltmiye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün· 
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte Ankara Lv. amirliği satın 
alma komisyonuna gelmeleri. (2166) 

12142 

Tavuk olanacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
ı - Hastane ve harp okulu ıçın 

1000 ili 2000 kilo arasında tavuk pa
zarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Taliplerin 12. 6. 939 pazartesi 
günü saat 14 de teminatlariyle birlik
te Ankara Lv. amirliği satın alma ko
misyonuna gelmeleri. 

(2282) 12233 

Eksiltme ilônı 
Ankara Levazım Amirliii Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Karaköse garnizonunun eylül 

batından haziran sonuna kadar iki 

2 - Eksiltme, 22-6-1939 tarihine 
müsadif perşembe günü öğleden cvel 
saat (11) de Nafıa Vekaletinde Şose 
ve Köprüler Reisliği odasında yapı -
lacaktır. 

3 - Eksiltme prtnamcsi ve buna 
müteferri diğer evrak (193) kuruş mu 
kabilinde adı geçen rcisliktcn alına
bilir. 

4 - İstcklilern, eksiltme tarihin· 
den en az sekiz gün evel yazı ile Na
fıa Vekaletine müracaat ederek bu 
gibi intaatı yapabileceklerine dair eh· 
liyet vesikası almaları lazımdır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin dör -
düncü maddede bahsedilen vesika ile 
939 senesine ait Ticaret odası vesika
sını ve (2888) liralık muvakkat temi -
natlarını havi olarak 2490 sayılı ka -
nunun tarifatı dairesinde hazırlıya · 
cakları kapalı zarflarını ikinci mad · 
dede yazılı vakitten bir saat evveline 
kadar makbuz mukabilinde komisyon 
reisliğine vermeleri muktazidir. 

(2097) 12125 

P. T. ve T. Md. 

Memur ah nacak 
milyon dört yUz bin kilo tezeği kapa- P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
lı zarfla eksiltmeye komymuıtur. 25 - 35 lira asli maaşlı dosya memur 

Memur ve daktilo ahnacak 
S - Şartnameler bedelsiz 0~ 

Maliye Vekaletinden : Ankara'da sıhat ve içtimai mu• ııt1 
A • • • vekaleti sağlık propagandası ,,e\'C t 

Vekalet .. mer~cz ~aırlcrınde ?5 lıra- istatistik umum müdürlüğünde ~I 
ya ~a.dar ucrctlı munhal daktı~oı~.k .: tanbul'da sıhat ve içtimai m~ 
lar ıçın 1 Temmuz 939 cumartesı gunu müdürlügündc görülebilir. ' 
ve 25 !~raya _ka~ar maaşlı ve 75 liray_a 6 _Zarflar 28.6.1939 günü ... t (~ 
k~dar ucreth münhal mem~rl~_kl.~r ~- de komisyona verilmiş olmalıdır~ 
çın 3 Temmuz 939 pazartcsı gunu bı- saatten sonra verilecek zarflar 6' 
rer mü~~~ka açılacaktır. Bu müsaba- cdilmiyeceği gibi kanunun tarif~e' 
kalara ogledcn sonra saat 14 de baş - resinde hazırlanmamış ve mUbU·Jıl"• 
lanacaktır. memiş olan zarflar da kabul edı 
Maa§lı ve ücretli memurluk imti · (2207) ı2235 

hanına kabul olunabilmek için lise tah 
sili şarttır. Daktiloluk imtihanına gi
receklerin, memurin K. 5 inci madde· 
sindeki şeraiti haiz bulunmaları la • 
zımdır. 

Talipler; fotograflı nüfus tezkere -
si, memurin kanunun4a yazıl olduğu 
veçhile mahkfuniyeti olmadığına dair 
mütemekkin olduğu mahal cümhuriyet 
müddei umumiliğinden alnımış vesi -
ka ile aynı mahal belediyesinden alın
mış hilsnühal kağıdını ve mektep ta -
hadetnamıesini müsabaka tarihlerine 
tekaddüm eden günlerin aktamına 
kadar müracaat kalemine vererek bi -
rer numara almaları lazımdır. 

Bu vesikalan muayyen vakta kadar 
tamamen vermiyenlerin kayıtlarının 

yapılmıyacağı ilan olunur. 
(2195) 12154 

Daktilo imtihanı 

Benzin 
Radyoevi Müdürlüğündctll 1 

1 - Etimesğut radyodiff~r: 
tasyonuna ait servis otobüsU ıÇ 
mali yılı içinde azami 19,8?° tıı" 
18.000 litre benzin açık eksıl 
satın alınacaktır. 1 

2 - Beher litre benzin içiıt 
kuruş fiyat tahmin edilmiş ol\IP 
vakkat teminatı 262 lira 84 kUr 

3 - Açık eksiltme, 22. 6. 93~~ 
şembe günü saat 10 da yap_ıl• ti 
İsteklilerin muvakkat temı~ıı 
ihale gününden laakal bir ~:-11e 
radyocvi muhasebecilik vczne.'' cıe 
tırmaları ve ihale gün ve saatı~ırl 
van ve ruhsat tezkereleri ile~ 
radyocvi müdürlüğünde topl i,&Jl 
tın alma komisyonunda hazır 2 - Tahmin bedeli 24000 lira olup lukları münhaldir. Dosya ve tasnif u· 

muvakkat ~eminatı 1800 liradır. sulüne vakıf olanların evrakı müsbi • Maliye Vekaleti Hukuk Müta· 
.~ :-- Eksıltmeai 28. 6. 939 çarpmba teleri ile P. T. T . umumi müdürlüğü virliiinden : 

malan ilan olunur. el 
4 - Bu işe ait şartname .. r'ı:ıtıi' 

mUdürlüğünde her gün göruı;ıı' gunu saat ~O dadır. . hesap itleri mudUrlUğUne müracaatla-ı Dairemizde münhal olan daktiloluk 
4 - Eksıltmeye gıreceklerin eksilt- n. (2236) 12207 için 13. 6. 939 g(inilnde bir imtihan ya- (2175) 
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.o· D. Demiryolları 

Kerpiç tuğlası alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

Yonundan : 

Devlet demiryolları Haydarpaşa iş· 
letm · · · _ esı ıçın (150.000) adet adi kerpiç 
tuglası açık eksiltme ile satın alına · 
Ci\l<tır. 

ı-,ın adedinin muhammen bedeli on· 
c. •1.t lıra ve tutarı iki bin yüz liradır. 
.. 1 ıığl:ılar Haydapaşa - Ankara hattı 
lt7.erinde istasyonların birinde vagon 
dahilinde teslim edilecektir. 

.. F..ksiltme 16. 6. 939 tarihindeki cuma 
gl Unü saat on birde Haydarpaşa'da iş· 
etrn b. e ınasında yapılacaktır. 
. Kanuni evsafı haiz isteklilerin ek -

Stltrne saatinden evel muvakkat temi· 
n_atlarını veznemize yatırmaları ve ek· 
Stltnıe . d k • .. saatın e omısyona muracaat 
etmeleri lazımdır. 
Şartname ve mukavele projeleri pa· 

r~sız olarak yol başmüfettişliğinden 
a ınır. (3815/ 2076) 12055 

Hat • 
ınşası 

il. D. Yolları Sabo Alma Komis
Yonundan : 

t' l{arabük fabrikası istasyonu ile il -
ısak hattı inşaatı kapalı zarf usuliyle 

ve vahidi fiyat üzerinden Eksiltme · 
:Ye çıkarılmıştır : 

1 
1 - Bu işin muhammen bedeli 

ıo.ooo liradır. 
2 - İstekliler bu işe ait şartname 

Vesa· S. ır evrakı Devlet demiryollarının 

1
.1rkeci ve Ankara veznelerinden 5,5 
ıra bedelle alabilirler. 

3 - Eksiltme 23. 6. 939 cuma günü 
~aat 11 de Ankara'da, Devlet demiryol 
tr.ı ~ol dairesinde toplanacak merkez 

ıncı komisyonunca yapılacaktır. 
t 4 :- Eksiltmeye girebilmek için is
tkhlerin teklif mektupları ile birlik-

te a" • d k 'k' .. ,.agı a yazılı evra ve vesaı ı aynı f ~~ ve saat 10 a kadar komisyon reis
tgıne tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkamına uy · 
g~n olarak 67 50 liralık muvakkat te· 
tnırıat, 

l b) Bu kanunun tayin ettiği vesika 
arı 

d c) Münakalat vekaletinden musad • 
i ~k ehliyet vesikası (ehliyet vesikası 
,Çın ihale gününden en az sekiz gün 

1 Vel bu vesikanın verilmesine esas o
~~ak belgelerini bir istidaya rapten 

'Uracaat etmeleri la:.ımdır.) 
.2112) 12117 

Karo fayans o ınaca 
. D. O. Yolları Satın Alma Ko· 

bıısy onundan : 

1 l\.ıuhaınmen bedeli 10671,80 lira o -

1 an 14 kalem karo fayans ve seramik
kcr 21-7-1939 cuma günü saat 15,30 da 
b~Palı zarf usulü ile Ankara'da idare 
ınasında satın alınacaktır. 

1. Bu işe girmek istiyenlerin (800,39) 
tıralık muvakkat teminat ile kanunun 
ayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 

:>'.nı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
cısliğine vermeleri lazımdır. 

d Şartnameler parasız olarak Ankara· 
§ a Malzeme dairesinden, Haydarpa • 
d~~a Tesellüm ve sevk şefliğinden 

gıtılacaktır. (2143) 12126 

Seyyar telgraf makinesi ahnacak 
.... I>. D. Yolları Satm Alma Ko
.. nsy 0 nundaTI 1 

45 ~Uhatnmen bedeli 614~,50 lira olan 
24•

7
adet seyyar telgraf makinesi 

ka "939 pazartesi günü saat 15.30 da 
bi Palı zarf usulü ile Ankarada idare 
nası d S ~ a satın alınacktır. 

lirat ışe girmek istiyenlerin (460,69) 
ta:yj~k ın~:_akkat teminat ile k~nun.u~ 
a,, ettıgı vesikaları ve teklıflerını J't\\ .. 
r .. 

1
• 

1
• gun saat 14.30 a kadar komisyon .. s ı--

ş gıne vermeleri lazımdır. 
rild ilttnaıneler parasız olarak Anka 
Şada lllalzeme dairesinden, Haydarpa · 
fo1~ tesellüm ve sevk şefliğinden da · 

ataktır. (2142) 12134 

Yeni yer kuponları 
ili t>. l>. Yollar[ Umum Müdiirlü

t\deıı .• y . 
l'llckolcu katarlarında izdihamı önle • 
lar ~e Yolculuğun daha müsait şart
tnak a tı?da yapılmasını temin etmek 
ret\ &adıyıe 15-6-939 tarihinden itiba
ara Ankara - Haydarpaşa - Ankara 

sırı.da . r lu ek ış ıyen 1 ve 2 No. lı Anado-
lliirat sres katarlariyle 3 ve 4 No. lı 
sınır atarlarındaki birinci ve ikinci 
ttiıı ~rabalarda mevcut yer adedi 

Petınd b" dir. e ılet satılması mukarrer · 

au kat l 
}'olcuı ar arla seyahat etmek istiyen 
2s ku ar beher birinci sınıf yer için 
20 k ruş ve beher ikinci sınıf yer için 

uru., t d' 
A.) A~ e ıye etmek şartiyle: 

\'c nı" nkara • Haydarpaşa arasında 
den 1Utekabilen her gün seyrisefer e
rı: ve 2 No. lı Anadolu sürat kata-

B) Pa 
&iinler· ;:r, salt, çarşamba ve cuma 
No. 1ı ~ .. nkara'dan hareket eden 3 

C) l> urat katarı ; 
t . azar s 1 esı gü • a ı, perşembe ve cumar-

nleri Raydarpaşadan hareket 

eden 4 N o. lı sürat katarı; 
için Ankara ve Haydarpaşa 

garları ile Polatlı, Eskişehir, Kara
köy, Bilecik, Arifiye ve İzmit muta -
vassıt istasyonlardan yer kuponu te
min edeceklerdir. 
YER KUPONU SATIŞ MAHAL

LERİ VE ZAMANLARI 
1 - Ankara garı ; 
A) 3 No. lı katar için katarın hare

ket saatinden 24 saat evel ve 1 No. lı 
Anadolu katarı için, katarın hareket 
edeceği günün saat 8 inden itibaren 

2 - Haydarpaşa gan; 
A) 4 No. lı sürat katarı ile 2. No. lı 

Anadolu sürat katarı için hareket sa
atinden 24 saat evvel; 

3 - Polatlı istasyonu; 
Bu katarların Ankara ve Eskişehir

de nhareketlerinden sonra ; 
4 - Eskişehir garı; 

Polatlı ve Karaköyden hareketle -
rinden sonra; 

5 - Karaköy istasyonu; 
Eskişehir ve Bilecikten hareketle -

r~nden sonra; 
6 - Bilecik istasyonu; 
Eskişehir ve Arifiyeden hareketle

rinden sonra; 
7 - Arifiye istasyonu; 

'Bilecik ve İzmitten hareketlerin
den sonra; 

8 - İzmit istasyonu; 
Haydarpaşa ve Arifiyeden hareket· 

!erinden sonra; 
yer kuponları satılabilecektir. 
Yolcuların aldıkları yer kuponları 

gidecekleri mahallere ve kondüktör
ler tarafından toplanıncıya kadar mu 
hafaza etmeleri lazımdır. 

1 ve 2 No. 1ı Anadolu sürat katar
larındaki bütün birinci ve ikinci sınıf 
yerle1in evvelden kapatılması zaruri
dir. Yer kuponu almamış olan yolcu· 
tar bu katarlarla seyahat edemezler. 

3 ve 4 No. 1ı katarlarda yer kuponu 
alamıyan yolcular bu katarlarda bulu
nan serbest arabaya binebilirler, yer 
kuponu almaksızın No. lı yerleri iş -
gal eden yolcular işgal ettikleri yer
leri terk etmeğe mecburdurlar . 

Bu mevzu hakkında Ankara ve Hay 
darpaşa garlarına istihbarat bürola
rından daha mufassal malfrmat alına
bilir. 

Umumun istirahatini ve herkesçe 
matlfıp intizamın temini için sayın 

halkımızın itsasyon ve katar memur
larının tavsiyelerine uymalarını ve 
tahsis edilip kuponları verilen yerler
den başka yerlere oturmamalarını ve 
herhangi bir hoşnutsuzluk vukuunda 
dileklerini istasyon ve katar memur
ları yanında bulunan şikayet defter
lerine yazmalarını ehemiyetle rica e-
derim. (2162) 12187 

Muhtelif zımpara taılan ahnacak 
O. O. Yollan Satın Alma Komisyo
nundan : 

Muhammen bedeli 7088 lira olan 
muhtelif zımpara taşları 28.7.939 cuma 
günü saat 15.30 da kapalı zarf usuliyle 
Ankarada idare binasında satın alına
caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (531,60) 
liralık muvakkat tem.inat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
refsliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara
da malzeme dairesinden, Haydarpaşa· 
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtı-
lacaktır. (2228) 12238 

· Hava . Kurumu . 

Atölye inşaatl 

Orta okulu bitiren 
gençlerden Gedikli 
Tayyareci almacak 
Türkkuşu Genel Direktörlüğünden : 

miş olduğundan 2490 sayılı kanunun 
43 üncü maddesi mucibince 31-5-939 
tarihinden itibaren bir ay müddetle 
pazarlığa konulmuştur. 

Taliplerin % 7,5 nisbetindeki te
minatlariyle birlikte her pazartesi ve 
perşembe günleri saat 15 de vilayet 
daimi encümenine ve şartnamesini 

görmek istiyenlerin de hususi muha -
sebe tahakkuk ve tahsil müdürlüğüne 
müracaatları ilan olunur. (2167) 12143 

415 adet sap arabası ahnacak 
Ankara Vilayetinden : 

ı - Vilayetimiz çiftçilerine dağı -
tılmak üzere 475 adet sap arabası ka • 
palı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Arabaların muhmmen bedeli 
34675 liradır. 

3 - İhale 29 haziran 939 perşembe 
günü saat 15 de vilayet daimi encüme
ni tarafından yapılacaktır. 

4 - Şartnameleri Ankara, İstanbul, 
Eskişehir, Bursa, İnegöl ve Adapazarı 
ziraat müdür ve mualli •. ıliklerinde gö 
rülebilir. 

5 - Eksiltmeye iştirak edecek olan 
talipler muhammen bedelin % 7.5 tu
tarı olan meblağa ait banka mektubu 
veya hususi muhasebe veznesine yatı
rılan depozite akcası makbuzu ile gös
terilen günde saat 15 de vilayet encü
menine gelmeleri ilan olunur. (2199) 

12234 

Anka'ra Belediyesi .. 

Satıhk arsa 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Cebeci Atilla caddesinde 930 
ada 18 parsel Belediye malı (16300) 
lira kıymeti muhammineli 1630 metre 
mürabbaı yer kapalı zarf usuliyle ar • 
tırmıya çıkarılmıştır. 

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

3 - Muvakkat teminat (1222,50) li
radır. 

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

Adanada a(llacak artezyen 
kuyusuna ait eksiltme ilim 

Belediyeler İmar Heyetinden : 
Adana'da tahtezzemin su araştır

maları için arteziyen sondaj kuyusu 
açılması ve mezkür kuyuya icap eden 
tulumbaların verilmesi işi 2490 sayı · 
lı kanun hükümleri dairesinde kapalı 
zarf usuliyle eksiltmiye konulmuştur. 

İşin keşif bedeli 29620 liradır. Mu-
·.. Matbuat . Türkku§u Genel Direktörlüğün vakkat teminat 2221,50 liradır. İhale 

. • 1 den : 28 haziran 1939 tarihine rastlıyan cu-
1 - Etimesgut'ta Türkkuşu alanın- M b 

1 
ma günü saat 11 de Adana belediye -

da yapılacak atelye inşaatı kapalı zarf at a a c 1 ara sinde bulunacak eksiltme komisyo· 
usuliyle eksiltmeye konmuştur.. nunda yapılacaktır. 

2 - Keşif bedeli (314,166) L. (77) Matbuat Umum Müdürlüğün· Münakasaya iştirak edeceklerin 
kuruş ve kanunen yatırılması icabe- den : 'ı buna muadil sondaj işi yaptıklarına 
den muvakkat teminatı (16,316) L. Matbuat Umum müdürlüğü 939 dair Nafıa Vekaleti vesikasını teklif 
(67) kuruştur. mali yılı zarfında bastıracağı on iki zarflariyle beraber vermeleri lazım-

3 _ Eksiltme 20. 6. 1939 salı günü adet ayın tarihi adlı mecmularını 6. 6. dır. 
saat 15,30 da Türkkuşu genel direktör- 939 tarihinden 22. 6. 939 tarihine kadar Şartnameler bilabedel Ankara'da 
lüğünde yapılacak ve ihale kendileri- kapalı zarf usuliyle eksiltmeye koy - belediyeler imar heyeti fen şefliğin -
ne H. K. Başkanlığının tasvibi ile teb- muştur. den ve Adana belediyesinden alınabi-
liğ edilecektir. 1 - Mecmuaya ait beher formanın lir. 

4 - Taliplerin eksiltme saatinden muhammen bedeli 25 liradır. Ayın ta- Bu hususta fazla izahat almak isti· 
bir saat önce, usulü dahilinde kapatıl- rihlerinin bir senelik forma mecmuu yenlerin belediyeler imar heyeti şef. 
mış zarflarını Tk. satınalma amirliği- azami olarak 420 dir. Ve her nüsha a- liğine ve Adana belediyesine müraca
ne vermiş olmaları lazımdır. yın tarihi 1100 olarak basılacak ve atları ve kapalı teklif zarflarının mu· 

5 - Talipler yüksek mimar veya 1100 olarak tesellüm edilecektir. ayyen günde saat ona kadar Adana be-
yüksek mühendis olduklarını veya 2 - Muvakkat teminat yedi yüz lediyesine verilmiş veya posta ile bu 
bunlardan birini bu işte çalıştıracak- seksen yedi lira elli kuruştur. saate kadar gönderilmiş olması la· 
tarını ve ayni zamanda şimdiye kadar · 3 - Eksiltme 22. 6. 939 tarihinde ımdır p t d k" 1 k g cı'kme-

) 
. . . . z . os a a va ı o aca e 

en az (150,000 lıralık bır ınşaatı mu- Ankarada Dahiliye vekaleti bınasın • 1 k b 1 d·ı (2144) 12135 
ff k . l kl b' 'k er a u e ı mez. va a ıyet e yaptı arını ır vesı a ve daki umum müdürlüğün satın alma 

bonservisle isbat edecek.1erdir. . . komisyonunda saat on beşte yapıla - Ham Krezil ve 
6 - Şartname ve proje almak ıçın caktır. Taliplerin tayin edilen saatten 

Tk. satınalma amirliğine müracaat e- nihayet bir saat evel teklif mektupla
dilmelidir. 2050 rını komisyon reisliğine vermeleri 

· Ankar:a Valiliği . "\/ . 

Kirahk ev 
Ankara Valiliğinden : 

420 lira muhammen bedelle bir se -
nelik icarı açık arttırmaya konulan 
Çakırlar mahallesinde hususi idareye 
ait 68 No. lu haneye talip zuhur etme-

sulfatdöfer alınacak 
şattır. Ankara Belediyesinden : 

4 - Şartname Ankarada Matbuat 1 --:- Belediye sıhat işleri ihtiyacı i-
umum müdürlüğünde ve İstanbul'da çin alınacak 300 kilo ham Krezil ile 
vilayet binasındaki matbuat bürosu 3000 kilo Sulfatdöfer on beş gün müd-
şefliğinde parasız olarak verilir. detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

5 - Taliplerin ilan edilen günde 2 - Muhammen bedeli 2160 liradır. 
komisyon reisliğine 2490 numaralı ka 3 - Muvakat teminat 162 liradır. 
nunun emrettiği vesaikle be .. ·aber şim- 4 - Şartnamesini görmek isteyen · 
diye kadar ayın tarihi tekniğinde eser lerin her gün Encüme.n kalemine ve 
bastıklarına dair alakadar dairelerden isteklilerin de 23. 6. 939 cuma günü 
tasdik edilmiş birer nümune getirme· ! saat on birde encümene müracaatla -
leri şarttır. (2205) 12174 rı. (2171) 12151 

Orman koruma 

Ekmek ahnacak 
Orman Koruma Genel Komutan· 

Irk Satm Alma Komisyonundan: 

1 - Orman koruma genel komutan
lık kıtaları ihtiyacı için 250000 kilo 
ekmek kapalı zarf usuliyle ihalesi 27. 
haziran 939 salı günü saat (11) de An 
kara'da Yenişehir'de komutanlık bi -
nasındaki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (23850} lira 
muvakkat teminatı (1788) lira 75 ku • 
ruştur. 

3 - Şartnameler parasız satın alına 

komisyonundan alınabilir . 
4 - İsteklilerin şartnamesinde ya -

zılı vesikalarla beraber teklif mektup· 

Okltllar .' 

Ekmek kumhsı sallıı 
Siyual Bilgiler Okulu Satın Al

ma Komisyonundan : 

Siyasal Bilgiler okulunda çıkan ek
mek kırıntıları ile tabak sıyrıntılar p:ı 
zarlık suretiyle satılacaktır. Pazar -
lık haziranın 15 inci perşembe günü 
saat 15 de Mektepler Muhasebeciliği 
binasında yapıİacaktır. İstekliler her 
gün mektebe müracaatları ve pazar • 
lık için de yukarıda gösterilen gün ve 
saatte komisyona gelmeleri. 

(2245) • 12244 

tarını ihale saatinden bir saat evetine 
kadar komisyona vermeleri ilan olu -
nur. (2240) 12246 

Yaş sebze ah nacak 
Orman Koruma Genel K~utan lığından : 

Orman Koruma genel komutanlığının İstanbul Zeytinburnundaki Ta -
limgahı ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı (8) kalem yaş sebze hi
zalarında gösterilen gün ve saatlerde Ankara'da Yenişehirde - Yüksel carl
desinde Orman koruma genel K. binasındaki satın alma komisyonu tarafın
dan pazarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin pazarlık gününde komisyonda 
bulunmaları. (2180) 

Cinsi Miktarı İhale günü Saati 

Semizotu 1080 ) 
Kabak 12960 ) 15 Haziran 939 perşembe 11.00 
Patlıcan 15120 ) 
Tomates 4744 ) 
Barbunya Fasulya 10800 ) 15 Haziran 939 perşembe 14.00 
Ayşe kadın " 

6480 ) 
Bamya 2160 ) 
Patates 20000 16 Haziran 939 Cuma 11.00 

12189 

İnsaat 
..:> • 

mü na kasası 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 

İşin nev'i 
Keşif bedeli 

Lira kuruş 
% 7,5 teminatı 
Lira kuruş 

Eksiltme 
Şekli Saat~ 

Gerze bakım evi inşaatı 78.815,49 
Gümüşhacıköy bakım evi 
inşaatı 81.157,83 

5911,16 
6086,83 

kapalı zarf 

" 

10 
11.30 

I - Şartname plan ve keşifnameleri mucibince yukarda yazılı Gerze 
ve Gümüşhacıköy bakım evlerinin inşaatı kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

II - Keşif bedeli muvakkat teminatları eksiltme saatleri hizalarında 
gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 27-Vl-939 salı günü Kabataşta levazım ve mübayaat şu· 

besindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Keşif ve şartnameler her gün sözü ge~en şubeden "394 ve 405" ku· 

ruş mukabilinde alınabi1ir. 
V - İsteklilerin yüksek mühendis veya mimar olmaları, olmadıkları 

takdirde aynı evsafı haiz bir mütehassısı inşaatın sonuna kadar daimi ola
rak iş başında bulunduracaklarını noterlikten musaddak bir teahhüt kağı
dı ile temin etmeleri ve "70.000" liralık bu gibi inşaatı muvaffakiyetle yap· 
mış olduklarına ait vesika vermeleri lazımdır. Münakasaya iştirak edecek
ler yukarda yazılı vesaikin 8 gün evveline kadar İnhisar Umum Müdürlü· 
ğü inşaat şubesine ibraz etmeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazaınmın 

vesika almaları tazımdır. 
VI - Mühürlü teklif mektubunu ve V inci maddede yazılı kanuni ve

saikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihti
va edecek olan kapalı zarflar eksiltme gi.inü ihale saatlerinden birer saat 
evveline kadar yukarda adı geçen komisyon başkanlığına makbuz mukabi· 
!inde vermeleri lazımdır. (4033-2235) 12247 

.:!lllll1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l!:. -- --- Kapalı zarf usulile eksiltme ilônı ------ ----- -----Kayseri C. H. P. llyönkurul Baıkanlığından: --- --- 1 - Eksiltmeye konulan it Kayıeri'de yapılacak Halke- :S 
_ vinin sathı zemine kadar temel hafriyatı ve intaatı yapıl· -
=: makta olduğu cihetle sathı zeminden itibaren binanın he- := 
=: yeti umumiyesinin intaah eksiltmeye kO'nulmu§tur. lnşaa· =: 
=: tın heyeti umumiyesinin bedeli keşfi (127749} liradır. Bu = 
=: bedeli keşiften sathızemine kadar yapılan temel hafriyatı :E 
=: ve inşaat keşifnamedeki nispet üzerinden tenzil edildikten : 
=: sonra geri kalan kısmın heyeti umumiyesi ihale edilecektir. := 
=: 2 - Bu işe ait şartnameler ve evrakı saire şunlardır: 1 § 
E: A • Eksiltme şartnamesi =: 
:= A.B. - Eksiltme şartnamesine ek şartname = 
=: B - Mukavelename projesi ;: - -C - Bayındırlık işleri genel ıartnamesi -- -D - Keşif cetveli silsilei fiyat cetveli metraj cetveli = ------- E. Proje ve sair evrak = 
§§ lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı saireyi Kayseri parti § 
:= başkanlığında görebilirler. 3 

3 - 1 Haziran 1939 tarihinde yapılan ihaleye iştirak e· =: 
:= denler tarafından yapılan tenzilat haddi layikmda görül- =: 
:= memesinden dolayı 1Haziran1939 tarihinden itibaren bir 5 
E ay müddetle yeniden eksiltmeye konulan hu kurağm ihale- ~ = si 1 Temmuz 1939 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat = -

---

= 11 de vilayet parti merkezinde llyönkurul tarafından yapı- --- lacaktır. = - -= 4 - Eksiltme ~apalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
=: 5 - Eksiltmeye iştirak edebilmek için Nafıa müdürlü- = 
E ğünden alınmış ehliyetname ile cari senenin ticaret odası ~ 
:= vesikasını ibraz etmesi ve bir mühendis veya fen memuru =: = istihdam edilmesi şarttır. -- -=: 6 - Muvakkat teminat miktarı (8500) liradır. = 
E 7 - Teklif mektupları yukarda yazılı gün ve saatten bir = 
:= saat evveline kadar parti başkanlığına makbuz mukabilin- _ 
=: de verilecektir. Postada vukubulacak gecikmeler kabul o- := 
- lunmaz. 2107 :S -
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
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ÇÜNKÜ 
RADYOLIN 

Di§ doktorunun bütün hastalarına 
söylediği gibi dişleri sadece parlat
makla kalmıyarak onları mikroplar
dan muzır salyalardan ve hamızlar

dan temizleyip çelik gibi sağlamlık 
veren yegane iksirdir. 

Her sab;ı' lıer öğleyin ve her ak-
§am her y kten sonra 7063 

ADYOLİN 
,J ...................................... ___ . 

DAKTiLO KURSU . 
59 uncu devresine haziranın 

ilk haftasında başlıyacaktır. 

2 ayda diploma verilir. Tahsil 
aranmaksızın herkes alınır. Me -
murlar Kooperatifi üzerinde kat 
l TeJ: 3714. 1947 . -"\, ..................................... ,. , ______ , 
Dr. SITKI IRAT 
birinci G Ö Z hastalıkları 
sınıf miıtehassısl 
İstanbul Haydarpaşa Ha t nesi sabık 
göz mütehassısı ve Gülha n Hastanesi 
sabık ııöz baı muavini. ayene: aa
bah: 9 dan 19 a kada r. B diye sırası 

Talas Ap. kat: 1 1573 
TJ: 3592 __ _, 

GLİSERİN L: 

lllT 
' Tuvalet sabunu cilt ve teni 

güzelleştirir. En iy ı tuvalet 
1/2 Litrelik bir şişesi perakende 100 kuruştur 

sabunudu~ 1107 Satıcılara 0;0 10 tenzilôt yapılır İnhisar satlş kamyonlarından, satlş mağaza ve depola·rından isteyiniz. 

Ankara 
Ankara 
Adana 
Konya 
Ceyhan 
Gazianteb 
Erzurum 
Polatlı 

Süt makineleri 
1939 Modelleri gelmiştir 

Dünyanın en sağlam ve en ucuz 

MİELE 
SÜT MAKİNELERİ 

Paslanmaz, lekelenmez ve bozul· 
maz. Yedek aksamı daima mev

cuttur. Anadoluda acente 
aranmaktadır. 

TIŞ YERLERi: 

M. Nedim 
. 
lrengün 

Yusuf Eaendemir ve oğulları 
Ömer Ba,eğmez 
M~hmet, Şükrü, Necati Kaşıkçı 
Saıd Akman 
Muataf a oğlu M. Şakir Ozşeker 
Neş'et Solakoğlu 
Süleyman Uzgeneci 

1957 ANr-<ARA ENTERNASYONAL ~ 
KÖMÜR SERGİSİNDE 

B RİNCİ MÜJ(At'AT 'f ŞEREf' DİPl.OMt\U 

TEI"IİNA'l LI 

TER2s~~ v~Ms>OCÇLARI 
Mımar Vedat N°17- İ STANBUL 

CAY 
Bisiklet Evi 

Atatürk Bulvarı Yenişehir 
En ucuz ve en sağlam 

1 Bisiklet, çocuk bisikleti ve çocuk 
arabalarını Cavit CA V'da 

bulacaksınız. 

FiYATLAR 
BAVER . 31,50 
GRAND EKSPRES 33, 75 
OPEL 35,00 
N. S. U. 39,75 
G0R1K 41,75 
M1ELE 47,50 

Taksitle satış yapılır. 
1258 

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 

ULUS - 20. inci yıl. - No : 6414 

İmtiyaz sahibi 
İskender Artun 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı işleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENlK 
ULUS Basmıevi ANKARA 

";,"Ai>"R'i'AT'i'CA:I 
S. A. N. Servislerinin tekemmül ı 

programını müteakiben 9 Hazi- ! 
ran 939 tarihinde Adriyatik de- f ı 
nizi Limanları Haftalık Ekspres i 
hattının küşat resmini icra et- 1 J 

miştir. Bu hatta işliyecek olan J 
muhteşem : 

ANKARA GAR GAZİNOSU 
Yemeklerini memleketin en şık, kibar lokantasında ye

mek istiyenler h'ep orada toplanıyor. 

Gazinonun tarasları, güzel tarhedilmit havadar bahçesi 
de açılmış ve fevkalade döşenmittir. Nefis ve leziz yemek, 
mükemmel servis. 

Maestro Darvaşin idaresindeki yeni orkestra 
her cumartesi akşamı "Dine dansan" 2161 

"RODI" ve "EGITIO" j 
nam vapurlar İSTANBUL - VE- i 
NEDİK yolculuk müddetini bir i 
gün kısaltacaktırlar. f 
Her cuma günü saat 10 da Gala- ı 

tl Rıhtımından PİRE (24 saat) İ 
BRİNDİZİ, VENEDİK ve TRİ- i ,:!1111111111111111111111111111111111111 1~ 
YESTE için hareket. Şimdiye İ 6m• Dr. Asaf Koryak .. =--YAZI MAKi' NELERi.Hi. Zİ ~ 
kadar tatbik edilmekte olan bi - -i Deri, saç, Tenasül hastalıkla- : ::::: 
let fiatlarında hiç bir tebeddül l Daktı"lo kursu tamı·r bu··rosuna .-lan mütehassısı. Belediye sırası : ::::: 
Yoktur. PARİS ve LONDRA t M 1 K a .-REHBER Ap. Saat 15 • 19 : yap ırınız. emur ar ooper - ,,. 
için tenzilatlı doğru biletler. _ __..., _ tifi üstünde Tel: 3714 1972 ~ 

7226 - Ev telefonu : 3618 r 
-· .... --....................... , ı 111111111111111111111111111111111ı11 • 

~~================================================================~===============~ . 

YENi 
BU GECE 

Fransızca sözlü büyük komedi 

İnatçı arkadaşlar 
Baş Rolde: Victor Mc. Laglen 

Gündüz 

14,45 - 16,45 - 18,45 de 

KiRiK HAYAT 
Herbert Marshall Barbara 

stanvvich 

HALK 
BUGÜN BU GECE 

İki büyük film 

1 - Elmas Hırsızları 

2 - Maskeli Haydutlara karşı 

Seanslar: 

14,30 - 16,30 - 18,30 Gece 21 de ..................................................... 
12,15 de ucuz Halk matinesi 

Kınk Hayatlar 

sus 
1 BU GÜN BU GECE 

! Gayet hissi büyük macera şaheseri 

MONTE KRİSTO 
Baş Rolde: 

Elisa Landi - R. Donat 

Seanslar : 14 - 16 - 18 - Gece 21 de 

Seanslar: 

12 - 14 - 16 - 18 - Gece 

Saat 20.30 da 

--=================:::::::;::::::;=========================;:::==========:;::::::::# 


