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Barem müzakereleri d~vam ediyqr 
.. 

Hariciye Yekilimiıin Bükreı gazetelerine beyanall ::::1 
,, 

Balkan birliğinin gôyesi 
sulh ve istiklôldir ,, 

Gayretlerimiz, rabıtalarımızın her an 
daha ziyade kuvetlenmesini istihdaf ediyor 

Bük11e, 16 a.a. - Romen matbuatı, Hariciye Nazırı Gafenko
llun Ankara'yı ziyaretine sütunlar tahsis etmekte devam eyliyor. 
L.Üniverıul gazetesi, Türkiye Hariciye Vekili Saraçoğlu'nun An
-.ra'ya gönderdiği hususi muhabirine yaptığı beyanatı ne,ret· 
lllekted i r. 

-
lnönü Kmral Zogo ve 

K1raliçeyi kabul etti 
Yalova, 16 a.a. - Reisicüm -
hur ismet lnönü, Kıral Zogo ' 
Ve Kıraliçeyi dün saat 16.30 da 
hususi olarak kabul buyur -
rnuşlardır. 

'- -

Gafenko 

Dost ve müttefik Romanya'nın Ha
riciye Nazırı ile yaptığı mülakatın ne 
ticelerinden memnuniyetini beyan e
den Saraçoğlu demiştir ki: 

"- Daimi olarak birleşmiş oaln iki 
memleketimiz Balkan antantı çerçeve
si içinde aynı sulh ve teşrikimesai he
defi takip eylemektedir. Şuna kaniiz 
ki, tebliğimizde de ehemiyetle kaydet Hariciye Velıilimiz. Şükrü 

Saraçoğlu ( Sonu 3 üncü sayfada ) 

111111111111111111111111 

Atina'da BB. Metaksas ve Gafenko 

arasında teati olunan nutuklar 

Yunanistanda İki devlet adamı, Balkan 
Necibali KOÇOKA 

M. Gafenko Ankara'da seçirdiii 
lerba Wzcle asi• hatıralanm bı· 

~J'Ö Gafenk~ Ankar~'d~'--d~l~ 
l'k.liaaizle yapbjı 1IZ1ID •• müte
~dit temaslardan aoma her iki deY
letin dünya vaziyetini &J'lll bakıt 
atayiyeainden &J'lll mantık içinde 
tetkik ve müıahede ettiklerini çok 
laınimi bir beyanname ile bildirdi • 
ler. Biz Romanya hariciye nazırı ve 
8atkan birliği konseyi reisinin Ati-
1la'da da aynı samimiyet ile kucak
la1tacaimı ve hidiaatm tetkik Ye 
1Qütaleumm da Ankara'daki hava 
lçi1tde incelenip mütalea edileceiini 
tabii görüyoruz. 

Birliğin kurulmaamm ne kadar 
İsabetli olduğu aiyaai ufuklardan 
ltızd bulutlann henüıı: dağılmadıiı 
~e onun dünya aulhunu tehdit ettiği 
f\I rinlerde bir kat daha bütün bal
ltanldann anlamıt olduklarmda 
liiphe yoktur. Harp halini tabii ••· 
)arak dünyaya mutlaka yeni bir ni
atalll vermek azminde bulunanlann 
ilk hedefleri Balkanlar olacaima 
dair faraziyeleri Amavutluk itllf•· 
li"le bathyan hareketler kati bir 
telde aokmuttur. Teknik medeniyet 
ile kadar ilerlene ilerlesin ( jeopo • 
litik) icaplann deiitmeai için fev· 
lcatade büvük hadiselerin olmaıu 
laznndır. Bu büvük hadiseler de 
lll\cak uzun asırlar içinde oluyor. 
Ve bazan da tarihi icaplar değiıen 
~•ziveti yeniden ihya edivor. 

Bunu dfthıt vazıh iz,. .. edelim. 
18 İnci aaırda ve on dokuzuncu 
•al'lll ilk yanamda yakın tarkı teh
dit eden bir Roma yoktu. 0, artık 
tarihin ebedi, unutulm\14 sayfaları· 
lla ginniıti. BugÜn Roma'yı dirilt
.., .. ~ azminde bulunan ve yakm ,ark 
lhiUetlerini kendi imperiumu için· 
~~ idrak etmek hevesinde bulunan 
'" •arlık vardır. Vaziyet sene eski 

teklinde asırlardan aonra teessüs 
etırıit bulunmaktadl1'. (Her yol Ro
~"'Ya aider) ama Roma'nm tark" 
lrırf .. n yolları muhakkak Yunanis· 
'""'dan rrec;er. Bu buiz hakikat Yu· 
;""İstan'da bütün dostfıtrrmız tara· 

t
:""dan tamamiyle takdir edilmit· ,,. 
. Balkan birliğinin ruhu, Balkan 

lhıltetlerinin istiklali, hüriyet ve 
~refleri eaa11na dayanmakta oldu-

\IQdan bu fikrin bütün balkanlılar
ca a.Ukaddea bir akide olarak aayd
:~•ı kadar tabii bir teY tasavvur e
• 

1 e11tez. Balkanlılar bir taraftan 
ıstitcı.-1 h"' . 1 . . k w ve unyet erını orumaga 
rı.••rlcen diier taraftan da busün 
t ~.dakika yıkılmak ve mahvolmak 
e lılceaini gösteren dünya medeni • 

(Sonu 5 inci sayfada) 

antantının sulh eserine 
bağllhğın-1 anla tılor 

Atina. 16 LL - Dün akJam Roman· 
ya Hariciye nazırı B. Gafenko şerefi
ne verilen resmi ziyafetin sonunda 
Başvekil B. Metaksas aşağıdaki nut
ku söylemiştir : 

"-Aziz dostum, B. Nazır, 
Size hoş geldiniz demek ve şahsı • 

nızda, kıraliyet hükümeti ve elen mil- ~ 
leti adına, dost ve müttefik asil romen 
milletinin muhterem mümessilini se • 
llmlamak, benim için büyük bir zevk
tir. 

Eveli, altes ruayal veliahta majeste 
kıral Karol ve romen milleti tarafın -
dan gösterilen hararetli hüsnü kabu -
lü tebarüz ettirınek isterim. Bu hüs -
nü kabul, bu memlekette hararetli a -
kisler uyandırmış ve elen ruhunu de -
rin surette müteheyyiç etmiştir. 

Bugün bize sizi aramızda görmek se 
vincini veren, bir anlaşmanın müza -
keresi ve yahut imzası değildir. Sizin 
burada bulunmanız Romanya ile Yu · 
nanistanı, birbirine bağbyan sarsıl -
maz dostluğun ve sıkı tesanüdün par
lak bir tezahürünü teşkil etmektedir. 
Fakat buradaki huzurunuz, aynı za · 
manda, Bükreşteki son buluşmamız -
dan sonra yeniden temas etmek ve bu
günkü enternasyonal vaziyet karşı -
sında, gerek memleketlerimizi ve ge
rek balkan antantının heyeti umumiye 
sini alakadar eden meseleler üzerinde, 
samimiyet ve itimat havası içinde, fi -
kir taatisinde bulunmak müşterek ar
zumuzun da bir ifadesidir. 

Bugünkü enternasyonal vaziyet, 
halen en vahim endişeler vermekten 
hali kalmamaktadır. Fakat bunun ya-

Yunan BQfvekili B. Metakıaı 

kında sükun ve anlaşmaya doğru in • 
kişafını göreceğimize kati ümidimiz 
vardır. Filhakika, vaziyetlerin en fe
nasının tecelli edeceğini düşünmeyi 
kabul etmek istemiyoruz. Zira, hüs -
nüniyetin ve işbirlifi yapmak arzusu
nun kin ve tahrip hiılerine yerini ter
kettiğine inanamayız. Dünyanın mu· 
kadderatını ellerinde tutan yüksek 

(Sonu 5 inci sayfada) 
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Roma mahfillerine göre Romanya - Türkiye müzakereleri 

Roma askeri bir anlaşma . 
aktinden endişe ediyor 

Roma, 16 a.a. - D. N. B. Roma siyasi mahfilleri Romanya· 
Türkiye müzakerelerini dikkatle takip ediyorlar. Roma'ya gelen 
haberlere göre, yalmz aiyaai bir veaika olarak deiil, bilhaaaa aake· 
ri bir anlaıma olarak telakki edilmekte olan bir paktın akti yakm • 
dır. Buna binaen iki memleket Balkan P.ntanhnın bitaraflık prensi· 
pinden aynlmıı görünüyorlar. 

Montreux anlaımaama raimen, lnıiliz - Türk • Romen muka· 
velel-.ri sebebiyle, bir Çanakkale'den aerbeat ıeçif yalnız bazı İm· 
tiyazh devletlere münhasır kalacakbr. Burada beyan edildiiine 
göre, ltalya'nın Bükreı ve Ankara'dan bu iki memleket politikası -
nm yeni veçhesi hakkında aarih malıimat iatiyeceii zaman uzak 

deiildir. 

Layiha 1 in<i maddeye 

kadar kabul edildi 
Kaymakamlar ve nahiye müdürleri 
·için kanuna yeni hükümler kondu 

Büyük Millet Meclisi dün saat 151 
de Reis vekillerinden Dr. Mazhar Ger
men'in reisliğinde toplanmış ve ruz-ı 
namesindeki maddeleri görüşmüştür. 

Üç ölüm mazbatası okunup kabul e
dildikten 11onra kürsüye gelen Başve
kil Dr. Refik Saydam, Meclis ruzna
mesinde bulunan ve cenup hududun
da Meydanı Ekbez'in bir kilometre §i
mal şarkiıindeki 312 numaralı hudut 
taşından Payas'a kadar inen sahada 
hudut muamelelerinin kaldırılmasına 

1 ait kanunun tercihan müzakeresini i&
tmiş ve bu teklif tasvip edilmiştir. Ka 
nun alkışlar arasında kabul olunmuş
tur. 

Barem layihcuı 
Bundan sonra barem kanunu layiha

sının müzakereıine devam olunmuş

tur. Reis, geçen celsede encümene gön 
derilmiş olan ikinci maddenin tadili 
hakkında encümenden bir mazbata gel 
mit olduğunu aöylemiı ve bu mazba
tayı okutmuıtur. 

Biltçe encümeni bu mazbatasında, 
geçen celsede Kütahya Mebusu B. Re
cep Peker tarafından verilen ikinci 
maddeye baılı cetvelde buı .ailler 
yapılmuı halrlnndaJd talntTle bu mev 
%11 Uzerinde bazı mebuslar tarafından 
verilmiş olan diğ~r beş takririn Baı
vekil ve bazı vekiller hazır 

olduğu halde görüşüldüğü bildiril
mekte ve netice olarak da ikinci mad
deye bağlı cetvelde şu tashihlerin ya
pıldığı ifade edilmekteydi: 

1 - Cetveldeki yüz maiyet memu
rundan yetmişinin 30 ve 30 Ul}liO da 

(Sonu 6 ıncı sayfada) 

Çin'Je bombardımanlar neticesinJ~ yanan ıehirler ve 
perifan halk 

Tiençin'deki abluka 
bölgesinde iaşe güçleşti 
Anlaıma amidi saya Jaıerse 

İngiltere Japonya'ya karşı 
ekonomik tedbirler alacak 

Londra, 16 a.a. -Tiençin'den gelen haberlere göre, japonlar 
tahdidi tedbirleri takviye etmi,tir. Abluka altına alınan mıntaka
ya girip çıkmak müsaadesini alabilen Çinliler pek azdır. Birçok 
amele ıruplan imtiyazlı mıntakalara ıokulmamıttır. 

Bunlar kamyonlarla nakledilerek 

Mısır hariciye nazırı 
bugün İstanbul'da ! 

\ 

japonlar ta~ı.:dan baıka yerlerde ça 
hştırılmaktadır. Bu sabah imtiyu 
mıntakaaının yan, sahasına giden 
yolu tıkayan barikadın civarında si • 
lah aeıleri işitilmiştir. Memnuiyete 
rağmen mıntakaya sepetlerle sebze 
taııyan çinlilerin üzerine atef edildi
ği öğrenilmiıtir. 

Milli Sef Abdülfettah Yahya Paşayı 
yarın Yalova'da kabul edecek 
Dost Mııır hükümetinin Hariciye Nazırı Ekıel&nı B. Abdülfet

tah Yahya Pata bugün lıtanbul'a gelmit ·bulunacaktır. Yurdumu
zu resmen ziyaret etmekte bulunan dost memleketin Hariciye 
Nazırı B. Abdülfettah Yahya Paıa'nın bu ziyaretine ait program 
hazırlanmııtır. 
Ekaellna B. Nazır yarın Yalova'ya 

Abluka altına alınan mıntakanın i
aşe vaziyeti vehamet kespetmektedir. 

Tokyodaki "Aa~i Şimbun" gazete
si ingiliz ve fransız ımtiyaz mıntaka
larına karşı Tiençin askeri makamla· 

(Sonu 6 rncı sayfada) 

BÜTÇE ENCÜMENi 

Bütçe encümeni bugün saat 10 
da toplanacaktır. 

giderek cümhurreisimiz tarafından ka 
bul olunacak ve Yalova'dan Pendik'e 
geçerek Hariciye Vekilimizle birlikte 
huıust katarla tehrimize hareket ede
cektir. 

Pazartesi sabahı saat 8.35 de tehri· 
mize gelecek olan misafir Nazır, An
karamızda üç gün kalacaktır. B. Ab
dülfettah Yahya Paıanın bu ziyareti 
için hazırlanmış bulunan programı ya
zıyoruz : 

İngiliz takımı d.ün üç 
tayyare ile geldi 

11 Haziran 1939 Cumartelİ 
günü: 
Mısır Hariciye Nazırı Ekselin• 

Abdülfettah Yahya Paşa ile rcfaka· 
tinde bulunan zevatı hamil "Bessa
rabia., vapuru takriben saat 17 de Ga
lata rıhtımına yanapcaktır. 

Misafir Hariciye Nazırı, rıhtımda 
İstanbul Vali ve belediye reisi, Mevki 
komutanı, merkez komutanı, Emniyet 

(Sonu 2 inci sayfada) 

....,. .. anos cu:aoıs a-.orıs a JlJIJPL 

Mııır Hariciye Nazınnın beya
nabnı üçüncü ıayf amızda bula· 
cakımız. 

. ~n.ciliz ~a~ı!"ını~ bur~'? yapacağı maça ait tıfsilit 7 inci sayfamızdıdır. Yukarıda 
ıncılız sefırını kafıle reısıyle konuıurken görüyorsunuz. 



SANAT ALEMİNDE 

Güzel sanatlar birliği 
16 ıncı • • • 

resım sergısı 
Bir müddettenberi Sergievi sa-ı sule gelmi§ göz okı1ıyan nefis bir 

lonlarında Ankara sanatseverleri- natürmortu ve diğer etütleri ıergi· 
nın gözlerini ok§ıyan r-enk terkiple- nin bilhassa göze çarpan hususiyet
ri, mütevazı bir §ekilde sanat için lerindendir. 
çalr~an "Güzel sanatlar birliği,, nin Vecibe B~reketoğlu'nun eserle
Ankara'da açtığı 16 ncı resim sergi- rinde de aynı derecede velut diğer 
sidir. Her sene bu mevsimde bize bir ressamımızla karııla§ıyoruz. 
kıymetli bir aanat ziyafeti çekerek Her sene biraz daha tekamül gös
gözlerimizin gıdasını temin eden teren bu tabiat a§ığ1, bu defa da 
birlik, bu defa, müstakil ressamlar gözlerimizin önüne tabiatın, berrak, 
birliğinin de iıtirakini temin etmek temiz ve can1ı türk tabiatının zen
auretiyle her zamnnkinden daha gin köşelerini seriyor. Limanda sa· 
zengin bir sergi vücuda getirdiği İ· bah gibi, deniz kenarı gibi eserle
çin tebrike layıktır. rinde munis ve tatlı denizi, Ekin'de 

Bu seneki serginin umumi ka- ba§akla altın arasındaki münase· 
rakteristiğini bir kelime ile ifade et- beti dÜ§Ündüren hasadın göz ve gÖ· 
mek biraz mÜ§kÜI olacak. Bizzat nül alıcı rengini takdirle seyrediyo
müstakiller arasında bile müfrit te· ruz. 
mayüllerin her zamankinden az gö- Ressamlarımızın • en emektarı 
ze çarptığı bir hakikat olsa bile, u- General Halil Sözel altı peyzajiyle 
mumi veçheyi ifade edecek mÜ§te- §Öhret ve sanatın kıymetli hatıran· 
rek bir vasıf bulmak kolay değil. nı devam ettiriyor ... 
Çünkü her zamanki gibi gene muh- Şeref Akdik'in iki portresi ve 
telif temayüller ve istikametler e· dört köy manzarası, uysal, flu ve yu
aerleri birçok ayrı tarzların ifade - mu§ak renkleriyle çok tatlı bir i-
ıine bürümüt bulunmaktadır. henk effeltıi elde ediyor. 

Müfrit cereyanlardan uzaklaı- Müstakiller arasında Malik Ak-
maaı, klasik ve normal sınıf tarzının sel'in "Ev süpüren kadın'', "Gece 
üır.tünlüğü serginin lehinde bir not feneri", "Ankara'dan manzara" 
olarak kaydedilirse kompozisyonla- isimli tabloları daima dikkatimizi 
rm nadirliği ve mevcutların da de· çekmİ§ olan bu çok kubiliyetli gen· 
ğersizliği bir kusur olarako ileri sÜ· cin muvaffak eserleridir. Gene bu 
rülebilir. kısımda Refik Epikman'ın ve Nu-

Bu ıergide Çallı yok. Buna mu· rettin'in çiğ ve gürbüz renklerin 
kabil ne zamandanberi hasretini İmtizacından vücuda gelmiş kendi 
çektiğimiz Şevket Dağ altı eserle janrlarında muvaffak ve dikkate 
ittir&k etmi§. Türk mimari sanatı- değer tablolarını da zikretmeyi u
nın tarihi yadigarlarını tüvale ak- nutmamahyız. 
aettirmekte gerçekten §ahsına mün- Bahsettiğimiz bu eserlerle sergi
hasır bir kabiliyet göstermiı olan nin ancak kuı bakı§ı bir panorama· 
Şevket Dağ'ın bu defa da iki Yeni- sını çizmiı bulunuyoruz. Sergide 
cami, bir Rumelihisar'ı ve birkaç hiç şüph siz dikkate değer ve yarın 
peyzajını görüyoruz. Bunlar bize için bizebirçok §eyler vadeden daha 
daha önce takdir ettirınit olduğu birçok İstidatlar vardır. En ziyade 
tabloların en kuvetliler:inden olma- korunulması lazım gelen kendi ken
makla beraber gene üstat bir fırça· dini tekrarlamak hatasma sıkıca 
dan çıkmıı olduklarını anlatan e- rastlandığını saklamıyahm. Güç ol
aerlerdir. duğu için daima yeniye gitmiyerek, 

Sergide Milli Şefin her ikisi de elde edilmiş olan mümaresenin üze· 
muvaffak iki iÜzel portrr 'ni &ey- rine yaslanıp rahat etmek hiç §ÜP
rettik. Biri AyetulJah Sur r'in, di. hesiz sanat gibi daimi bir cidale ih
ğeri F eyhaman Duran'ın. S >yadının tiyaç gösteren bir saha için takdir 
ifade ettiği mana hilafına scrleriy- edilecek bir hal değildir. 

ll-I AVA 

E'?\ı 
Dün ısı Diyarbaku' da 34, 
Ankarada 33 derece olarak 

kaydedilmiıtir 
Dün şehrimizde hava umumiyetle 

çok bulutlu ve aralıklı hafif yağmur
lu g~miş, rüzgar şarktan saniyede bir 
metre hızla esmiştir. Günün en yüksek 
ısısı 33 derece olarak kaydedilmiştir. 
Yurdun Ege bölgesinde hava açık, 
Orta Anadolunun garp kısımlarında 
bulutlu ve mevzit yağmurlu, diğer 

bölgelerde umumiyetle bulutlu geç
miştir. 

24 saat içinde yalnız Doğu Anadolu 
bölgesine düşen mevzii yağışın metre 
murabbaına bıraktığı su miktarı Ar
dehan'da 2 kilogramdır. Rüzgarlar 
Trakya ve Orta Anadolu bölgelerinde 
cenuptan, diğer bölgelerde umumiyet
le saniyede en çok 7 metre kadar hız
la esmiştir. 

Yurdda en yüksek ısılar Elazığ ve 
Erzincan"da 28, Afyon, Konya ve Ma
latya'da 29, Adana ve Nazilli'de 30, 
Siird, Mardin ve Akhisar'da 31, Di
yarbakır'da 34 derecedir. 

Sınai müesseselerin 

kurulusundaki bazı 
.> 

lakyidal kald1rıhyor 
Teşviki sanayi kanunun bazı mad

delerinin hükümden kaldırılması hak 
kında Büyük Millet Meclisine bir ka
nun layihası takdim edilmiş olduğu

nu yazmıştık. Layiha, Meclis bütçe en 
cümeninin ruznamesine alınmıştır. 

Layiha, yeni sanayi müesseseleri vü 
cuda getirmek için konulmuş olan 
takyidatı kaldırmı§ olması itiba -
riyle memleketimiz için çok büyük bir 
ehemiyet taşımaktadır. 

Tekaüt kanununa bir 

fıkra ilôve ediliyor 
le durmadığını isbat eden Feyha- Her halde türk resim sanatı 
man'm gene bu sergide b r Atatürk durmuyor. Eğer tenkitlerimiz aene· 
portresiyle, Maarif Vekil iz Ha- den aeneye fazlalaııyoraa, bu, re
aan - Ali Yücel'in tam m n kendi- sim sanatının bizde inhı at ettığı ı· "'"•'"'-' ,.,.. ı..." ........ ~-
sini ifadeye muvaffak o mamakla çin değil, fakat arzu ve ihtiyaçlan· 66 ıncı maddesine bir fıkra ilavesi 
beraber, renklerin aheng ıtibariy - mızın daima arttığı içindir. hakkında hükümet bir kanun layihası 
le nefiı bir portresini c!e ı e rettik. Bize, birliğin, gelecek sene da- hazırlamış ve Büyük Millet Meclisine 

Genç reasamlarımızm velut· ha muvaffak ve daha zengin bir takdim etmiştir. Bu layiha ite, 931 se-
larından ve en değerliler nden biri sergi hazırlıyacağına şimdiden e- nesinden evel İstanbul ve Ankara be
olan Ayetullah Sumer' in d nizi ·ince min olarak, sergi tertip heyetini 
bir hasaaıiyetle ifadeye m vaffak muvaffak bir eser ortaya koymuş lediyeleriyle hususi muvazeneden u-
olmuı büyilk bir tabloıu 'e kırmızı olduğu için tebrik edelim. mumi muvazeneye ve umumi muvaze-
bir örtü ile bakırın imtizac ndan hu· "'** neden buralara geçmiş olan memurla-

Dış ticaretimiz 

Kliring hesaplan bakiyeleri ve 

kredili ithalata ait taa üfler 
Tiırkiye CUmhur!yet Merkez 

dan alınan hesap hulisalanna gor 
tarihindeki klirina hesaplan bak 

CETVEL: 1 

nkasın-
0.6.1939 
!eri. 

Türkiye Cümhurıyeı M crlcez nlı:asıa-
dalu lc/It1ng hesapları borçlu b k ycluı 

Memleket 

Belçika 
Çekoslovakya 
Fınlandiya 
Fransa 
Holanda 

M ır T. L. 

Nafia Vekôleti 

Başmüfettişliği 
Maarif Vekaleti Milli Seferberlik 

rın da tekaüt kanunun fÜmulCtne gir
meleri için hüküm konmuş bulunmak

tadır. 

Bir hafta içinde 34 
kaçakçı yakalandı müdürü Kadri Yaman, Nafıa vekaleti 

baş müfettişliğine tayin edilmiştir. 
Kadri Yaman, Erkanıharp zabiti o- Geçen bir hafta içinde gümrük 

tarak muhtelif ordu hizmetlerinde ve muhafaza teşkilatı tarafından Suriye 
İstiktal harbinde mühim vazifelerde hududunda 26 kaçakçı, 307 kilo güm
bulunmuş ve uzun müddet Erkanıhar- rük kaçak malı ile 136 kilo uyuşturu
biyenin kara ve demiryoları şubesin- cu madde, 57 türk lirası, 57 defter si
de çalışmış. ordudan ayrıldıktan son- gara kağıdı, 10 kaçakçı hayvanı. 
ra C. H. P. vilayet ba§kanhğı, şirket- Irak hududunda: 2 kaçakçı, 40 ki
ler komiserliği yapmış, matbuat r.aha- lo gümrük eşyası, 34 türk lirası, 289 
sında, yazıları ve eserleriyle tanınmı§ kesim hayvanı, 
ilmi kudret ve şahsi meziyetleriyle İstanbul'da: 6 kaçakçı, 59 kilo 
kendisini muhitine sevdirmiştir. Yeni gümrük eşyası ile 7 kilo inhisar eşya-
vazifesinde muvaffakiyetler dileriz. sı ele geçirilmiştir. 

Mısır hariciye nazırı 
bugün İstanbul'da ! 

Milli Şef Abdülfettah Yahya Paşayı 

yarın Yalova'da kabul edecek 

Eskiıehir yolunda 
leci bir kaza 

Tren kamyonla çarpıştı, 

iki kişi öldü 
Evelki sabah Ankaradan kalkan eks· 

pres Alpıköy yakınında bir kamyonla 

. ( Ba§ı 1 incı sayfada) 1 do Mısır ve İstiklal marşlarını çala- çarpışmış ve bu müessif kaza iki ~a· 
dırektörü ve refakatlerine memur mih caktır. tandaşımızın ölümiyle neticelenrn1~: 
mandar ile Mısır Elçisi ve Başkonso- İstikbal merasimini müteakip misa- tir. Alakalı makamlara gelen resnıı 
losluk erkanı taraflarından istikbal firler ,gar methali önünde hazır bulu- malUmata nazaran kaza şöyle oınıuŞ• 
edilecek ve 'bir ihtiram kıtası tarafın- nan otomobillere binerek Ankarapalas tur: 
dan seHimlanacaktır. Bu selam resmi- oteline gidecekler ve orada ikametle- Ankara - .İstanbul ekspresi öğle ~ı· 
nin ifası esnasında ihtiram kıtasına re rine tahsis edilen daireleri işgal eyli- ralarında Alpıköy yakınında bir geçıt· 
fakat eden bando tarafından Mısır ve yeceklerdir. ten geçmek üzere iken şosede, yoıun 
İstiklal marşları çalınacaktır. Misafir Nazır Ekselans Abdülfet- bir tarafından öbür tarafına geçmekte 

Misafir Hariciye Nazırı ile refaka- tah Yahya Paşa, saat ıo da Başvekili olan bir kamyonla çarpışmıştır. ça~· 
tinde bulunan zevat rükublarına tah- ve saat 10.30 da Büyük Millet Mecli- pışma pek ani olduğu için ne makı• 
sis edilen otomobillere binerek Pera- si Reisini ziyaret edecek ve bu ziya- nist, ne de şoför bu feci hadiseyi ön• 
palas Oteline gidecekler ve orada ika- retler saat ıı de Başvekil ve saat 11.20 lemiye muktedir olamamışlardır. çar• 
metlerine tahsis kılınmı§ olan dairele- de Büyük Millet Meclisi Reisi tara- pışmadan sonra makinist ancak tevak• 
ri işgal eyliyeceklerdir. fından iade olunacaktır. kuf edebilmiştir. Kamyonun tamarneıı 

Ekselans Abdülfettah Yahya Paşa Misafirler, öğle yemeğini Mısır se- parçalanmış ve 1oförle, müşterileı:_ a· 
ve refakatlerindeki zevat akşam ye- faretinde hususi olarak yiyeceklerdir. rasında bulunan bir küçük çocugurı 
meklerini Perapalas'ta hususi surette Misafir Hariciye Nazırı Ekselans bu kazaya kurban oldukları anlaşıl'" 
yiyeceklerdir. Abdülfettah Yahya Paşa, saat 16 da mıştır. 
18 Haziran 1939 pazar günü: Atatlirk'ün kabrine çelenk vazedecek- Hadise derhaJ Eskişehir'e haber ~e .. 

Misafir Hariciye Nazırı ile refaka- tir. rilmiş ve müddeiumuminin gelmesıne 
tinde bulunan zevat saat g de Perapa· Çelenk vazını müteakip Misafir Ha- intizar edilmi~tir. Müddeiumumi tah• 
las otelinden müfarekat ve saat 8.30 riciye Nazırı ile refakatindeki zevat kikata el koymuş, tren de iki saat ıca• 
da Denizyolları idaresinin Tophane 

1 

İ~met İnönü Enstitüsünü gezecekler- dar bir ~ee.hhürden sonra yoluna de4 
rıhtımından rükublarına tahsis kılı- dır. vam etmıştır. 
nan vapurla Yalova'ya haraket ede- Saat 20.30 da, Hariciye Vekili ve Bu müessif kazaya hangi tarafın &e4 
ceklerdir. 1 Bayan Şükrü Saraçoğlu tarafından bebiyet vermiş olduğu hakkında he'" 

Ekselans Abdülfettah Yahya Paşa,! Hariciye köşkünde misafir Nazır şe- nüz bir malumat elde edilememiştir. 
rıhtımda İstanbul Vali muavini, ve refine bir akşam yemeği verilecek ve 
Emniyet direktörü tarafından uğurla- bu yemeği saat 22.30 da bir kabul res
nacak ve bir polis ihtiram müfrezesi mi takip edecektir. 
selam resmini ifa eyliyecektir. 20 Haziran 1939 Salı günü: 

EkseHl.ns Hariciye Nazırı ile refa- Misafir Hariciye Nazırı refakatin-
katinde bulunan zevat, saat 10.30 da de bulunan zevat ile birlikte saat 10.30 
Yalova'ya muvasalat edecekler ve Ya- dan itibaren Gazi Terbiye Enstitüsü
lova iskelesinde, halen Yalova'da bu- nü ve Usta Okulunu ziyaret edecek
lunan Hariciye Vekili Bay Şükrü Sa-' tir. 
raçoğlu ile Yalova kaymakamı ve Jan Saat 13.30 da Başvekil Bay Dr. Re
darma komutanı taraflarından karşıla- fik Saydam tarafından Anadolu kulü
nacaktır. Bu karşılama esnasında bir bünde misafirler şerefine bir öğle ye· 
jandarma ihtiram müfrezesi selam res- meii verilecektir. 
mini ifa eyliyecektir. Misafir Hariciye Nazırı ile refaka-
Mısır Hariciye Nazırı Ekselans Ab- tindeki zevat saat 16 dan itibaren Zi

dülfettah Yahya Paşa, saat 11.45 de, raat Enstitüsünü ve Çubuk barajını 
Reisicümhurumuz tarafından kabul ziyaret edecektir. 
buyrulacak ve öğle yemeğinde Reisi- Saat 20.30 da Mısır Elçisi tarafın
cümhurumuzun nezdlerinde davetli o· dan Misafir Hariciye Nazırı şerefine, 
larak bulunacaktır. Ankarapalas'ta bir akşam yemeği ve

M.is~fir Har.i~iye Nazırı, saat 16 da rilecek ve bu yemeği saat 22.30 da baş
Harıcıye Vekılı Bay Şükrü Saraçoğ- lıyan bir suare takip edecektir. 
lu ile birlikte Yalova'dan "Ülev,, va- 21 H . 1939 b 

· 1 p d.k, ·· .h azıran çarıam a 
urı e en ı e mutc.vcccı "" •r"- --ıs-··-· er oecek . • 
Misafir Hariciye Nazırı Yalova'dan Misafir Hariciye Nazırı ile refaka-

müfarekatinde istikbalinde olduğu gi- tinde bulunan zevat, saat 10.30 dan iti· 
bi uğurlanacaktır. haren Orman Çiftliğini, Polis ve Jan

Misafir Nazır ile Hariciye eVkili ve darına Enstitülerini ziyaret edecek-
refakatlerinde bulunan zevat saat terdir. 

Kayseri'de asri bir 
mezbaha yapılacak 
Kayseri, 16 a.a. - Beynelmilel bir 

şöhreti olan Kayseri pastırmacılık sa• 

natının inkişafını temin edecek olar\ 

asri mezbahanın temeli bugün atıldı. 
Törende belediye reisinden sonra söı 
alan vali Şefik Soyer mezbahanın hal· 

kın sıhati ve Kayseri iktısadi dururnıı 

üzerinde yapacağı tesir ile önemini 

tebarüz ettirdi. Belediyenin verimli 

çalışmaları ile pek yakında şehir sıı 

tesisatının da yapılacağını müjdeli• 

yen sözleri sürekli alkışlarla karşı• 

landı. 

Tehditle para alan delikanlı 1 
1sta~b~tl6{T~~f~nla)

1

::· Gedik'" 

paşa'da oturan Dikran adında bir gen~ 
annesi ve dayısını para vermediklerı 
için bıçakla tehdit etmiş ve zorla pa • 
ra almıştır. Cürmümeşhut mahkeme• 
sine sevkolunan Dikran 7 gün hapse 
mahküm olmuştur. 17.45 de Pendik'e muvasalat edecek- Saat 13.30 da, İran Büyük Elçisi Ek 

ler ve Pendik istasyonundan saat selans Halil Fahimi tarafından, mi· 
18.10 da hareket edecek olan hususi safir Hariciye Nazırı §erefine İran BU ---------------
trene bineceklerdir. yük Elçiliğinde bir öğle yemeği veri· edilecek ve bir polis ihtiram müfreıe• 

Misafir Hariciye Nazırı Pendik is- lecektir. si selam resmini ifa eyliyecektir. 
kelesinde, İstanbul Emniyet direktö- Misafirler, saat 16.30 da Radyo Misafirler, rüküblarına tahsis edilerl 
rü, Kartal kaymakamı ve Pendik bele- Stüdyosunu ziyaret edeceklerdir. hususi vapura binerek Haydarpaşa 
diye reisi tarafından karşılanacaktır. Saat 19.25 de, Misafir Nazır ile re- rıhtımından hareket ve Denizyolları 
19 Haziran 1939 pazarteıi günü: fakatinde bulunan zevat, Anadolu idaresinin Tophane rıhtımına azimet 

Misafir Nazır Abdülfettah Yahya Ekspresine bağlanacak olan hususi edecekler ve oradan da hazır bulundu
Paşa ve Hariciye Vekili Bay Şükrü vagona rakiben Ankara'dan müfarekat rulan otomobillere binerek Perapala5 

Saraçoğlu ile refakatlerinde bulunan e.decekle~di1:: Teşyid:, Hariciy~ Veki- oteline gideceklerdir. 
zevatı hamil bulunan hususi katar sa- lı Bay Şukru Saraçoglu da dahıl oldu- Misafir Nazır saat 10.15 de İstan· 
at 8.35 de Ankara'ya muvasalat ede- ğu halde istikbalde. b~lunan zevat ha- bul Vali ve Bel~diye Reisini ziyaret 
cektir. zır bu.lu?acak ve. ıstı~balde . yapılan edecek ve bu ziyaret müşarünileyhe 

M
. f" H · · merasımın aynı ıfa edılecektır. ıaat 10.45 de iade edilecektir. 
ısa ır arıcıye Nazırı, Ankara ga-

rında, Ankara Vali ve belediye reisi, 22 Haziran 1939 perıembe Misafir Hariciye Nazırı Ekselans 
Hariciye Vekaleti Umumi katibi, An- günü: Abdülfet.tah Yahya Paşa •. saat 1:.15 
kara mevki komutanı, Protokol daire- Misafir Hariciye Na .1 f k _ de, Taksım meydanına azımetle Cuın· 

zırı ı e ra a a h . "b.d . b" 1 k d 
si reisi, Hariciye vekaleti birinci daire tindeki zevat saat 8.50 da Haydarpaşa u~ıyetba ı esı~e dırb~e enı· ~haz.e : 
reis vekili, Ankara Emniyet direktö- garına muvasalat edeceklerdir . ce .. ve ~ meraıım e ır po ıs ı tıra 
rü, Merkez komutanı ve Mısır sefareti Garda, Ekselans Abdülfettah Yahya mufrezesı hazır bulunacak:ır. . 
erkanı taraflarından istikbal edilecek- Paşa İstanbul V r b 1 d" . . Saat 13 de, İstanbul Valı ve Beledı· 
tir. Bir ihtiram kıtası selam resmini Mevki komutanı a~e;~e eke ıyet reısı, ye Reisi Bay Dr Lıitfi Kırdar tarafın 

, z omu anı ve d . f" H · · N f" e 
ifa edecek ve kıtaya refakat eden ban-1 Emniyet direktörü tarafından istikbal an mısa .ır .ar~~ıye azı:ı. şe~e ın 

Perapalas ta hır oğle yemegı verılecek 
lng !tere 
İspanya 
İsveç 

656.000 
.168.300 
777.400 
.500.500 
702.600 
.S93.500 
276.600 

3059.100 
823.700 

.271.700 

.431.200 
644.200 
lSS.600 
,056,600 
489.200 
160.300 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııİıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı tir~isafirler, yemeği müteakip, saat 

lsvıçre 
İtalya 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
s s.c.ı. 
Yugoslavya 
Yunanistan 

CETVEL:2 

Mubtclıf memlckeılerın Me 
lırındı tutulan klırıng besap 

alacaklat1mııı 

Memleket 

Almanya A. Hesabı 4.658 200 
B Hesabı 724.400 

vananistan C. Hesabı 
1 &lya B. Hesabı 
l etonya 
l •histan 
ı:stonya 

Çağrı 

X Divanı Muhasebat En 

z banka· 
ındakı 

tar T. L. 

5.382,600 
16.100 
78.300 

8.900 
67.700 
36.900 

meninin 

19 VI. 1939 pazartesi günü apacağı 

içtima 21. VI. 1939 çarşamb gününe 

talik edilmiıtir. 

X Milli Müdafaa Encümf'nı 17-VI

l 939 cumartesi günü saat onda top

lc:nacaktır. 

Güzellik uğrunda 
Eski kadınlar, körpe bir hiyarı 

soymadan tepesini kr.serler ve a· 
lınlarına yapıştırırlardı. Bunun ne· 
ye yaradığım kendileri, bilmem, bi
lirler miydi, bilmezler miydi? Fa
kat biz bilmezdik. 

Bunun hikmeti yeniden yeniye 
meydana çıkıyor: meğerse suratın 

ötesine berisine yapı§tırılan bir do-
mates, bir kabak, bir lımon, bir por
takal parçası yüzün buruşuklarını 

giderir, simayı taptaze gösterirmi§. 

Sulhçuların sulh, harpçilerin 

harp uğrunda yapmadıkları ve yap

mıyacakları olmadığı gibi kadınla
rın da güzellik uğrunda katlanmı
yacakları lt!dakarlık yoka benziyor. 

Bu yeni güzeJlik reçetelerine 

göre, artık, mimarlar da, bt!lki, ye
ni yapacakları apartımanlarda tu· 
valet odalarını mutfağın yanına 

yapmağı düşünürler. 

Bundan sonra meyva ve sebze 
hallerinde tuvalet müesseseleri de 
açılırsa hayret etmeyiniz! T. 1. 

H abeı çeteleri! 

Tekle Havariat'ın kumanda
sında habe§ çetelerinin yeniden 
faaliyete geçtiklerini ve bir çar
pıımada dört İtalyan zabitini e
sir aldıklarını öğreniyoruz. 

Çin'de de çetelerin japonlara 
birçok zayiat verdirdikleri haber
leri geliyor. 

Şu halde, aiyah ve san çeteler, 
faaliyettedirler. 

Acaba habetler, bu çete har
bine çinlilere bakarak mı yoksa 
• • • 
ıtalyanların kahveyi yasak etme· 
leri Üzerine bir renk gayreti ile 
mi girittiler? 

Avcılar - Atıcılar! 

lstanbul'daki avcılar ve atıcı
lan toplantıya çağıran bir ili.n o
kudum. 

Bu toplantıda dinleyici olarak 
bulunacak olanlarm mÜ§küli.t 
çekeceklerini ıanıram: 

Aza, konuımağa ba§ladıiı za
man kimin avcı, kimin atıcı ol
duğu nasıl belli olacak? 

Bekarlıkla mücadele? 

Bir İstanbul gazeteai, "bekar • 
lar niçin evlenmiyorıunuz ?" bat· 
lığı altında açtığı bir ankete ıe • 
len, yahut getirilen cevaplan her 

gün netre devam etmektedir. Bu 

anket içinde her gün, altında kim 
olduğu yazılmıyan güzel bir ka • 
dın resmi de bulunuyor. 

Acaba, bu resimler bekarların 

bekarhktaki iırarlannı kırmak i-
çin midir ve acaba, bu arkadat 
böylece bekarlıkla mücadelenin 

yeni bir yolunu mu bulmuıtur? 

Havzai lahmiye! 15.30 dan itibaren, Asarı itika müze· 
sini, Topkapı sarayını ve Ayasofya 

Zonguldak'tan gelen bir habe- müzesini ziyaret edecekler ve akşaııı 
yemeğini hususi olarak Park otelde 
yiyeceklerdir. 

re göre, oradaki Havzai fahmiye 
müdürlüğü li.ğvedilmiıtir. 

Bu müdürlüğün yaptığı itler 

hakkında esaslı bir malumata sa
hip olmadığım halde, lağvına se-

vindim. 

Neden 7 diyeceksiniz. 

Çünkü böylece şu havzai fah· 

miye ağdalı terkibi de ortadan 

kalkmıf oluyor. 

Bir ihtira dolayııiylel 

Avrupa'da müthit bir tren auy

kaıtı hazırlıyarak 33 kitinin ölü

müne ıebep olan ve yakalanıp 
müebbet hapis cezasına yatırılan 

bir adam, ıimdi tren kazalanna 

mani olacak bir tertip icat ederek 

ihtira beratını almııtır. 

Yıllarca kafasını bu iıle yorup 

böyle bir icatta bulunacağma a· 

damcafız, vaktiyle 33 kiıiye kry· 
muaydı, daha iyi etmez miydi 7 

Ne o cinayet, ne bu ihtira 7 

23 Haziran 1939 Cuma günü: 
Misafir Hariciye Nazırı ve refaka• 

tindeki zevat saat 10 dan itibaren E"
kaf müzesini, Süleymaniye ve Kariye 
camilerini ve Surları ziyaret edecek· 
lerdir. 

Bu gezintileri müteakip misafirle! 
otomobillerle Tarabya'ya azimet ede· 
cekler ve öğle yemeğini Tarabya'da 
Tokatlıyan otelinde hususi olarak yi· 
yeceklerdir. Yemekten sonra Boğazi· 
çinde ve müteakiben Adalara doğru 

hususi vapurla bir tenezzüh icra ede· 
cekler ve akşam yemeğini Büyükada· 
da Anadolu Kulübünde hususi surette 
yiyeceklerdir. 

Misafir Nazır ve refakatindeki ze· 
vat, akşam yemeğini müteakip Büyü!<· 
adadan motörle Denizyolları idaresi· 
nin Tophane rıhtımına avdet edecek· 
ter ve oradan otomobillerine binerek 
Perapalas oteline gideceklerdir. 
Mısır Hariciye Nazırı Ekselans 

Abdülfettah Yahya Paşanın avdet ta· 
rihi bilahare tesbit edilecektir. 
Teşyi merasimi istikbal merasimi· 

nin aynı olacaktır. 

1 

• 
) 
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DÜNYA HABERLERi 
( DUNKU ) 

iSTANBUL Gazeteleri B. Gafenko Atina'da 
feıı~OOıanya Hariciye Vekili Ga
IO o, Arıkara'ya yaptığı ziyaretten 
ltı llra Ati~a'ya gitmiıtir. Bu doat 
be ~eketın payitahtından gelen ha
v:..~.~' ~üttefik Romanya Hariciye 

~ ırun Yunan halkı tarafından 
~i tezahürlerle karıılandığını 
laİirlı~ektedir. Filhakika bu teza • 
'«l'l eruı aaminıiliğinden asli. ıüphe 

ıearıez. 

)1.rt korrıa.nya'yı Yunanistan'a bağlı
~ doatıuk bailan pek eskidir. Al
lt Ya ve İtalya tarafından ıiriıi
ı/' tecavüz politikasının muvaffa • 

IJet(j '-L• ilik ~Ullıfafından ıonra bu dost-
la....__ h.ıları daha ziyade sağlam
~tO:· Çünkü her iki memleke· 
-.ı~~Yetini, istiklalini ve hatta 
ı: l 1 tanıamlığını tehdit eden teh
'flıd' er, aıağı yukarı biribirinin ay
t..,. ır. Çekoslovakya'nın Almanya 

afnıda . ·ı& R ' •ıı n ıstı ası, omanya yı an-tak alınan tehlikeai karııaında bı
i\l ~:f 1 ıibi, ltalya'nrn Amavutlu -
ıtı~ .. akı Yunaniatan'ı aon derece 
81ıııı ul bir vaziyete düıünnüıtür. 
,•r ayrı ayrı tehlikeler gibi gö
l'itıd ekte ise de hakikatte biribi
li?J.•d:rı .anılamaz. Ve esasen Ber
İttj( llllzalanan Alman • ltalyan 
biiı~llldan sonra ikilik manzarası 

it \illin ortadan kalkmııtır. 
~l 011lanya ve Yunanistan'm Bal
dt ~!~rınıadsı içindeki vaziyetleri 
bıı .. 1l'ıbirine benzer. Bilindiği gibi, 
t, ~\lll Balkanlar içindeki vaziyeti 

Yııı ed · l' & 'l B l h . en en ehemıyet ı amı u -
rıat•rı'd 

ır. 

'\'lltı 8~lgaristanm Romanyaya ve 
ı ..... •rııstana karıı olan münasebet-,,, d'• 
ltrj 1ıer iki Balkan antantı devlet-
"ı t!le olan münasebetlerinden ay -

uır h k d' ç·· \ii IS Ususiyet arzetme te ır. un-
io l 11lıaristanın Türkiyeden ve Yu
ıtı 't'Yadan bir toprak iddiası ol-
11~. •iı halde Romanyadan ve Yu
lii~•taııdan toprak iddiasındadır. 
~l erıaleyh Bulg&riatan'la olan 
d~tılıldı münasebetleri bakımın
taa d• Romanya ile Yunanistan a· 

llld• Yakın münuebet vardır. 
~el lt~r iki Balkan devleti bu tehli
'Ytttri ltarıılamak için aıaiı yukan, 
'•l~- tedbirleri alm.•tlaı:clı~: Once 
--~ harici tehlakeyı onlemek 
'-~ile her ikiai de lnıiltere'den 
"•!!'ti t.lmıtl&rdır. Balkan hudut· 
~;.d;.:·;. uu•CU•u uuc~,1ç 

tliat'"Vl'Ulüyor ki Romanya ile 
0

Yuna· 
t · ~ ~aarnda tam bir menfaat ve 
f~ birliği vardır. Biribirine men
,,~ t •.e ıöriiJ birliği ile bu derece 
~ 1 bır ıurette bağlı olan iki devi~ 
~ ~\lkadderatrnı idare edenlenn 
,~ e llazik bir zamanda fikir teati 

B. Eden'in bir konferansı : 

Azmimizi ihmal edenler \ 
feci bir hata yapmış olurlar 

Zorbalık sergüzeştine atılmak isteyenler, 

bundan umumi harp çıkacağını bilmelidir 
Pariı 16 a.a. -Eıki İngiliz hariciye nazırı Eden, Ambaasadeu;s 

tiyatro~unda enternasyonal vaziyetin başlıca veçhe.le~i hakkın a 
çok kalabalık bir dinleyici önünde konferans vermııtır. 

İngiliz - fransız dostluğunun e~e ~ 
miyetini tebarüz ettiren Eden, ıkı 
memleketin siyasetinin münhasıran 
tedafüi olmaktan başka bir şey olma
sı lizımgeldiğini söylemi§ ve demiş
tir ki: 
"- Bu siyasette, müdafaa sistemi

nin ancak bir garanti vasştası olma -
sı icabeden müşterek bir gaye hakim 
olmalıdır.,. 

Eden, İngilterenin şarki ve cenub~ 
şarki Avrupasına verdiği garantilen 
hatırlatmış, rakamlar zikrederek İn -
giltere'nin muazzam silahlanma faali
yetini göstermiıtir. 

''Zorbalık tqebbüJ.erinJen 
umumi harp çıkar,, 

Eden sözlerini şöyle bitirmiştir: .. 
"-Korkuya dayanan, korku~a ~~

racaat eden bir siyaseti hiç hır b:ı -
yük millet kendini sukuta ~~hk~m 
etmeksizin kabul edemez. İngıhz mıl
letinin de bugün derpiş ettiği si.yas7t 
işte bu siyaset değildir. Artık hıç hır 
kimse tngilterenin ve Frans~n.ın ka
rarlarından 1üphe edemez. Bızım az
mimizi ihmal edenler feci bir hataya 
düşmüş olurlar. Zorbalık sergüzeşti
ne atılmak istiyenler bilsinler ki bun

B. Antoni Eden 
dan umumi harp çıkacaktır. Eğer ta
arruzun bundan böyle iyi bir iş ol -
madığı anlaşılırsa, işte o zaman de
vamlı bir sulh yoluna girmiş oluruz. 1 
Sulha doğru hakiki terakki yolu şu- 1 Danzig' e bir Alman 
dur: hakemlik uzlaşma, enternaayo • 
nal nizamın kurulması, silihların ten- zırhlısı mı gidiyor ? 
zil ve tahdidi.. . ., 

Mısır hariciye 
nazırı dıyor ki : 

Kardeş Türldyeye 
Mıs1r' ın derin muhabbet 

hissiyatını götürüyorum 
tleri pek tabiidir. 

~f '-•en Romanya hariciye vekili İakenderiye, 16 a.a. - Hariciye Ve
~ll "'it~! mart ve nisan krizler~ ~·- ziri Ekselans Abdülfettah Yahya pa-
11, ~ buyük Avrupa devletlennın şa, maiyeti ile birlikte, Türkiyeyi res
llliYıta1ıuarınr ayn ayn ziyaret et • men ziyaret etmek üzere, Basarabya 

f " y · · k'I' ' k 

Varşova, 16 a.a. - Alman König~ -
berg kruvazörünün yakında Danzıg 
limanına ~eleceği hakkında Danzigde 
pyialar donmesi üzerine allhlyettar 
bir kaynaktan alınan maHlmata göre, 
şimdiye kadar her hangi bir alman 
harp gemisinin mezkur limana gelece 
ği hakkında Polonya hükümetine hiç 
bir malumat verilmemiştir. Maliirn ol
duğu üzere Polonya hükümetinin, 
Danzige her hangi bir harp gemisinin 
geleceğine muvafakat edip etmedi
ğini bildirmek üzere haberdar edil -
mesi icap eder. 

İngiliz hükümdarlan 

Kanada'dan ayrıldılar 
's e ugoslavya harıcıye ve ı ı romen vapuru ıle tür ataşesi, iş ban-
y,~O~i~ ile Tuna üzerinde H~ri~i- kası direktörü ve matbuat mümessil -
1"İit ~ılımizle de Ankara'da goruf- leri tarafından ıelamlanmıştır. 
~'d tib-. Şimdi Yunaniatan'm m~- Abdülfettah Yahya paşa, hareketin- Halifax (Kanada) - 16, a.a. - İn-
)aı.deratını büyu-k bir kudret ve lı- den evet vapurda, Anadolu Ajansının İ 
-...ti h • giliz kıral ve kıraliçesi ngiltere'ye 11.. e idare eden Metakaaa ile ya- ususı muhabirine aıağıdaki beyanat-
~~~ t b l dönmek üzere dün gece saat 21,40 ta "·L·ı~•. ıörüıme, Romanya harici.ye. a u unmuıtur : 
•ııq " T" k' h · · ·1· · · "Empress Of Britain" vapuruna bin-t •. - ırıııı büyiik seyahat turnesını - ur ıye arıcıye vekı ının zı -
~....... yaret' · · d k Uz T'' k' mişler ve resmi zevat ile gazetecilere 

1--.laınıt olacaktır. ını ıa e etme ere ur ıyeye 
tO..··lci balkanlı devlet arasındaki gitmekte olduğumdan dolayı bilhassa veda etmişlerdir. 
ıı, d"t ve menfaat birliği biribirine bahtiyarım. Kardeş Türkiyeye Mısı - Vapur saat 22 de hareket etmiş ve 
i\·ı derece benziyorsa, Türkiye'yi bu rın derin muhabbet hiaaiyatını götür - 21 pare topla selamlanmıştır. Vapura 

--ı mekteyim "Southampton" ve " Glascov" kruva-l'ı d ~y ete bağlıyan dostluk bağla- .,. 
tlit •o kadar biribirine benzemekte- Ati na, 16 a.a. - Ankaraya gitmek - zörleriyle iki Kanada destroyeri ve 
'r.,~ C~rek Romanya'ya ve gere.k te olan Mısır hariciye veziri Abdül - tayyareler refakat etmektedir. Vapu -
ti~~ııtan'a doğrudan doğruya at- fettah Yahya paıa Pireden geçerken run hareketinde 150.000 kişi bulun-

"111:1• b · yunan hükümeti adına selamlanmış - muştur. )ıat , ağlryız. Sonra İngiliz emnı· M 
1 ••· tır. ısır nazırı Ankaradan dönüşte Hava çok güzeldir Vapur 24 10 da t d ~teınine iıtirakimiz dolayııiy- A . · ' 
.,, •ll.ilebilir ki gerek Yunaniıtan'm _ı_ı_n_a_y_ı _r_e_sm_e_n_z_i..:,y_a_r_e_t _e_d_e_c_e_kti_r_. ___ K_a_n_a_d_a_•_u_la_r_ı_n_d_a_n_ç.:.ı_k_m__:ıı:_t_ır_. __ _ 
. le~L R , • · b. tı"t ııı; omanya nın emnıyetı ı-

\lld ~İyetimize bağlanmııtır. Şu 
'-'•le; bıukadderatımrz birleımit de
~.ll dır, Bu itibarladır ki bize en ya· 
tlıUtt 0~lluk bağlariyle bağlı olan iki 
,._.:filciınizin, kendi aralanndaki 
th, .. d il ••ilam olan bailan daha 
~t e laf lamlaıtınnalarmı dileme• 
FtlllcPek tabiidir. Markoviç ile Ga
IU11 ft araaındaki görüımelerin bü
>ı.11 allcan milletleri için böyle ha
tU1,.._ •e feyizli bir netice vereceiine 

Türkkuıunun İzmirde yapacağı gösteriler 

•Yoktur. 

ı\. Ş. ESMER 

Bulgar Veliahdinin 

doğum yıl dönümü 
Sof 

tttcon• Ya, 16 a.a. - Veliaht prenı Si-
ltııınaattn ~kinci doğum yıldönümü 
lııaundcbctıyle harbiye mektebinin av
trlctn a kırat, prens Siril, hükümet 
~ll~ 1' lllcclis divan bası ve yüksek 
tlıcra,~!• heyeti olduğu halde bUyilk 

\'erf Yapılmııtır. 
tltini y ı kura efradı klrala sadakat ye
~biy •Pınıı ve müteakiben kırat yeni 
til"tııiı~ ınezunlarını subaylığa terfi et 

A f, 

"''k 1 itli Yı er er kıratın önünde ıeçit ret· 
Pnııııardır. 

İzmir, 115 (Tele. ., 
fonla) - Dünden 
beri İzmir'de bu 
lunan Türkkuıu fi 
loau yarın (bugün) 
sabah saat 8 de İz
mir'den hareket e
decek, Kemalpap. 
Turgutlu, Ahmetli 
Salihli, Alaşehir, 

İnegöl, Buldan ü
zerinde bir uçuı 

yaparak, Ödemi§, 
Bayazıt, Tire ve 
Torbalı yoliyle İz
mire dönecek vr 
İzmir hava meyda 
nına inecektir. 

--
İzmir halkı, pi 

zar günü Türkku • 
JU pilot, paraıütçü 
ve plinörcülerinin 
Gaziemir'de yapa- Sabiha Gökçen lzmir Valisi ile konuıuyor 
cağı hava gösterilerine hararetle ha
zırlanmaktadır. 

Türk Havlı. Kurumu İzmir ıubesi 
halkın Guiemir'e kadar ucuz ve ra -
hat bir tekilde gidip gelmelerini te-

min için husuıi ve ucuz tarifeli katar

lar temin edecektir. 

İzmir'deki hava uçuşlarının çok en
teresan olacağı anlaşılmaktadır. 

Sovyet Hariciye Komiseri 
Molotof 

Moskova' da ki 
müıakere!er 

devam ediyor 

Görüşmelerin müsait 
olduğu bildiriliyor 

Moskova, 16 a.a. - Tass ajansı bil
diriyor: 

Sovyet Hariciye Halk komiseri Mo
lotof, dün İngiltere Büyük Elçisi Se
eds, Fransa Büyük Elçisi Naggiar ve 
İngiltere Hariciye Nezareti merkez 
dairesi şefi Strang'ı kabul etmiştir. Bu 
kabul esnasında Hariciye Halk komi
serliği baş muavini Potemkin de hazır 
bulunmuştur. 

Bu görüşme, iki saatten fazla sür
müştür. Esaslı meseleler ve ihtilaflı 

noktalar tetkik edilmiştir. Görüşül

mekte olan meseleler üzerindeki Fran
sız - İngiliz metinleri Molotof'a tevdi 
olunmuştur. 

Sovyet Hariciye Halk komiserliği 
mahfillerindeki intiba, bu ilk görilı
me neticesinin, ve Franıız - İngiliz 
metinlerinin tetkikinin tamamiyle mü 
sait olduğu merkezindedir. 

lyi haber alan mabfillerde ıöylendi
fine göre dün akpm Xremlin'de akte
dilen ve iki buçuk saat süren içtima es 
nasında Strang, Seeds ve Naggiar İn
giliz ve fransız hükümctlerinin noktai 
nazarlarını Molotof'a bildirmişlerdir. 

Bu içtimaa i§tirak etmiş olan Potem 
kin tercümanlık etmiştir. 

İngiliz - Fransız - Sovyet müzake
re }erinin başlangıcındanberi en uzun 
olan bu içtima esnasında, derpiş edile 
İngiliz - Fransız - Sovyet paktı müna
sebetiyle ortaya çıkan meseleler görU
şillmÜJtÜr. 

Yakında yeni bir içtima, daha doğru 
au ıeri halinde yeni içtimalar yapıla
cağı haber verilmektedir. 

İngiliz - Franıız mahf\lleri, Sovyet 
mahfilleri gibi bu hususta tefsirlerde 
bulunmaktan çekinmektedirler. 
Şimdiye kadar malCım olan bir şey 

varsa o da müzakerelere devam edile
ceği keyfiyetidir. 

Hariciye 

Bükreş 

Vekilimizin 

TAN -
Göksu' da bir gondol ıef aıı 

Sabiha Zekeriya Sertel, (Görüıler) sü
tununda Gerarchia adlı bir İtalyan mec
muuını~ 10 haziran tarihli nüshasında 
"Çarpııma anı &elince İtalyan ~rdul~n 
ıezine ıı:ezine .Tir~na'dan Boğaz.ı_c;ıne ı • 
necektir.,. dedığlnı kaydederek, Bu S~Y
ran, Venedik'in karanlık sularında, çı .. -
çe.kli ıondollar içinde, seranad çalan ş.o
valyelerin sefasına pek benzemez,. dı -
yor ve ilave ediyor "Bu sefanın .s~nunda, 
Marmaranın, boğazın, Kar~denızın ıu • 
ları kan kırmızı akarsa, balılaların, boı:n
binoların, koreni ıarkılarına mehmetçı -
ğin zafer ıark111 baskın çıkarsa, balka.n 
dağlan iri ırkının su karışmamıii kanı ı
le yıkanırsa, vebali onların boynun~., 
"Göksuyunda ıondol ıefuı, acıklı bır 
serenad olur. 

CUMHURİYET ---------
Sevgili Hatay ana vatanın 
kucağında 

Yunus Nadi, bu başmakalede, Atatürk'
ün bize mukaddes bir vediası olan Ha • 
tay davasının nihayet mil1i emellere mu
tabık olarak halledilmesinde ölmez bü -
yiık ıefin ruhunu şad etmiı olmak gibi 
ayrı bir kudsiyet v~ kıymet de ~ul~ndu
ğunu ıöyliyerek, cumlı!'1ri>:et ;ı:urkıye -
mizde, milli meselelerın, ılk pı:starlann 
hayatiyle mahdut o.l~ayıp, elden ele .. a::
çirilen bayraklar gıbı ıe~ten ıcfe'. huk~
metten hükümete ve nesıl~en nesıle yu
rütüldüğimü tebarüz ettirıyor ve _Ata -
türk'ün derin ve kuvetli bir al8k~ !le t.e
barüz ettirdiği bu milli meselemızı Mıl
li Şefimiz lnönünün filen hallcdere~ 
Hatayı anavatanın kucağına .atmakt~ bı
ze ve dünyaya mılli hayattakı kuvetlı de· 
vamımızın parla.k belgesini vermİi ol
duiunu söyledikten sonra, Hatay dava 
sının hallile, eveti biıyük bir hakkın ye
rine getirilmie. sonra da türk - fransız 
dostluğunun ihya cdilmiı olduiunu i • 
zah ediyor. 

Deniz ticaret müdürü 
hakkında tahkikat 

HABER 

Deni.ı: ticaret müdürü Müfit Necdet 
Deniz hakkında iktisat müfettişleri ta -
rafından yapılan bir tetkik neticesinde 
adliyeye verilen dosya üzerinde müdde
iumumilikçe tahkikata baılandığını, tah
kikata söre Müfit Necdetin bir ihtilifta 
hakem olup buna mukabil hakem ücreti 
alma11nm vazifesi itibariyle ıuç mahi -
yetinde sörüldüğünü ve doıyanın biri -
nin ıorıu hlkimliğine verildiiini yazı -
yor ve Müfit Necdet'in vekilet emrine 
ahndıiını ilave ediyor. 

YENİ SABAH 

Alman ve İtalyan noktai nazarı 
Ba,makalesini, Lord Halifakı'ın nut -

kuna ve onu teyiden B. Çemberleyn'in 
ıöylediii ıözlere karıı alman ve İtalyan 
matbuatının ve bazı devlet adamlarının 
aldıkları tavırları tetkike hasreden Hü -
1eyin Cahit Yalçın, İtalyanın hareket 
ıerbestiıinin tamamen ortadan kalktığı
nı ve İtalyan ıiyasetine alman noktai na
zarının hikim olduiunu tebarüz ettiri -
yor. 

Hikmetinden ıual olunmaz 

(Her sabah) sütunu muharriri, Sıhiye 
Vekiletinin, hazır iliçlar için yapılan 
reklamlara resim konulmasını yasak et
mesi, memlekette yeni yeni uyanan rek
lam temayüllerine aiır bir darbe vurdu
ğunu ıöytiyerek bu yasağın sebebini a
raştırıyor ve şayet o müstahzarın hiç bir 
tesiri yoksa ve halk reklamla aldatıh • 
yoru o iliç bizzat Sıhlye velı:lleti ta -
rafından neden dolayı satıı müsaadesi ve
rildiğini, böyle deiilıe o il1cın ilan edil
mesinde ne gibi mahzurlar tasavvur e
dildiiini ıoruyor ve: "Hüllsa her ba
kımdan halli mümkün olmıyan bir mu
amma karşısında bulunuyoruz . ., diyor. 

VAKİT 

•·•·Matbuat SeT11111 

nı, tarihin ıöıterdiii misallere dayan~ : 
rak bilmektedir. Asım Us, makalesını 
"Ben ıulh için çahııyorum diyen ~uh~e
rem inıiliz başvekili Çemberleyn ın so • 
züne ıerçekten ve y\İrekten inanmalıdır.,. 
diye bitiriyor . 
Barem üzerinde düıünceler 

Fikret Adil, "Hayat ile, şeniyet i_le .. ya
kın alakası olmıyan kanunlar . ol~ı_n~ 
mabk(lmdur. Bir memlekette bırbırını 
gözeten kanunların mevcudiyeti o mem
kette huzursuzluk, isti krarsızlık ~o • 
ğurur ... diye baıladığı bu makalesınde 
barem meselesini ele alarak barem kanu
nundaki teadül tabirinde adilet mefhu_
mu bulunduğunu, adaleti haksız bir cemı
yette mümtaz bir sınıf yaratmak~a ~a~_ • 
mıyacağımızı söyhiyor ve adaletı , butun 
vatandaşların mlisavi .. surette pa.yl~ı.ması 
lüzumuna iGaretle yabancı ~ıstılasına 
karşı çağırıldığ ı z~m~n, ça~rılmadan 
koştuğu zaman kendıler~n~en dıp!o~a a
ranmıyan nesil, bugün ıstı~i~ın ıktısa. -
di ve mali sahasında dovu~mektedır. 
Şimdi bu nesli aaffıharp harici mi edece
ğiz? ve gelecek nesilleri de bürokrasiye 
mi kurban edeceğiz?" diyor. 

Diplomasızlar ve barem 

(Akşamdan akşama) sütunu muhar -
riri Va-Niı diplomanın yabana atılacak 
bir şey olmadığını, diplomanın mikras ol
masını umumi kaideye kabul etmenın za
ruretini tebarüz ettirdikten sonra, m~m
leketimizin bır c;ok vılliyet merkezlerın
de liae bile açamadığımızı, Fakülteleri -
mizin yalnız İstanbulda ve Ankara.da bu
lunduğunu, orta mekteplerin memleket 
hartasındaki taksim tarzıııı göz onunde 
tutmak lazım geldıiini, hal böyle iken, 
nice gençlerin mesut olmadıkları bir va
ziyetten dolayı imtiyazsız bırakılmıya -
cağını söylüyor. buna ailelerin fıkaralı -
ğı, 1910 • 1923 muharebe karıaşalıklan 
ve ha&talık yüzünden diploma alamamı• 
olanları da ilave ~dince muazzam bir iç
timai mesele karşısında bulunduğumuzu 
kaydediyor ve "Hem İl gôrüp hem tah
sil edebilmek imkanları hazırlanmasını, 
başka memleketlerdeki ıibi mükitebe u
sulile tahsil cihazları yaratılmasını ve 
ıece üniversiteleri ihduını tavsiye edi
yor. 

Barem kanunu etrafrnda 

Fazıl Ahmet Aykaç, bu mev.ı:u etrafın 
daki başmakaleıinde, barem kanununun 
münakaşa mevzuu teşkil eden muhtelif 
noktalarına temas ederek, maaıların tea
dülü bahsında, terfiin otomatik bir nevi 
bulunmakla beraber himmet ve hizmet
leri gcirülenlerin de ayrıca takdir ve dik
kat mevzuu olmaları lıizumunu ileri ıü
rilyor, ihtisas meselesinde hakiki müte
hassısla sadece meleke sahibini ayırt et
tikten sonra bir meseleyi iyi bilmenin 
mutlaka istismarcı olmayı icap ettirmi -
yeceğini, böyle düşünen yerli mütehas -
111tan memleket fayda ıörmiyeceiini 
kaydediyor, çok çocuklu memurların 
himayesini de acil !çtimat adalet mev -
zuu olarak tawif ediyor. 

SON TELGRAF 
Mühim bir dava 

Muhittin Birıı:en (Her gün) sütunun
daki makalesini, barem kanunu münase
betiyle ortaya atılan, 300 milyonu henüz 
bulmamış bütçemizde 100 milyonu me -
mur aylıklarına verildiği meselesini ele 
alarak bütçenin yarısmdan fazlası aylı -
ia ıitmek yüzünden müpnir iılere pek 
az para tahsis edilebildiğini, otomotik 
terfi usulünün memur kadrosunda kalite 
yükselmesine mlni olurken, bir taraftan 
da bütçe memur yükünü ıeneden ıene -
ye arttıracaiını izah ediyor ve bütçeyi 
tanzim ve tetkik eden bükümetle mecli -
sin bu husustaki vazıfesine sözü getire. 
rek, her sene kadronun maaş kısmı ne 
nisbette azalıp müsmir masraflar nisbe • 
tinin ne kadar arttığını tetkik etmek lü
zumunu ileri sürdlikten sonra bunun zor
luğunu ve bu zorluğu doğuran sebep -
leri izah ederek bu derdin devasını, an
cak, çocuklarımızı ali şahadetname al -
mıya değil, ili bir marifet s '-ibi olmıya 
teıvik etmc-kte buluyor. 

İster inan, ister inanma 

Bu sütunda, Sihiye vekiletinin müs-
gazetelerine 

beyana ti 
tahzarat ilinlarını yasak etmesi müna -

lngiltere hakikaten ıulh için mi sebetiyle bundan on beş ıene evel de ay. 
Çalı•ıyor? nı hadisenin vuku bulduğunu, buıün bu 

(Ba~ı l incı sayfada) 
:s hususta gosterilen sebepler on beş ıe-

Asım Uı, baımalraleıinde, türk umu • ne evelki aynı sebepler olduğunu ıöyli-
mumi efkarı için de mühim olan bu su- yerek, hakikate muvafık olmıyan ilinlar 

miş olduğumuz gibi Balkan antantı- atin cevabını araştırıyor ve İngilterenin yapacak kimseler çıkabilecekleri düşün-
nın birliği, istiklali ve sulh siyaseti neden dolayı ıulhu istediğ'ini izah edi • cesiyle verilen bu yuak emrinin vehme 

yor. Muharrire ıöre, İngiltere hüküme- kapılarak ceza vermek olduğunu kaydet-
sayesinde bizzat menfaatlerimizi ol- ti harpten çekinmekte ve harbin İnıiltere tikten ıonra, bu kararın bir yanlış an • 
duğu kadar Avrupa sulhunu tatmine- için galibiyetle neticeleneceğini lakin lamadan doğduğuna inandığını ilive edi
den bu hedefimizi ~m:n edehllkiL _ın_ı_i_Ii_z_m_ıı_ıe_t_i_iç_i_n_ı_e_n_e_z_a_a_r_ı_ı_o_~_c_a~~---~y..:.o_~~-----------~-
Balkan antant~ çerç_ev~si içinde, Türk- daha faydalı olmuştur. Müttefikleri-
Romen dostlugu, gilnun kararsızlıkla- mı'zı'n bı'rligvı·nı· ve 
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d · · 'd' ıyası zaruret er 
rİı arabsın a s~l?udn. em~n bır temi el~ ı.r. karşısında memleketlerimize terettüp 
şte unun ıçın ır kı gayr.et erımız eden hattı hareketin müşahabetini bir 

rabıtalarımızın her an daha zıyade ku- kere mü•ahade etm k f t b ld k 
1 d . ·ı · · · 'hd f d' :r e ıraa ını u u . vet en ırı mesını ıstı a e ıyor.,, Ilı· "tt r w • h k h 

Timpul gazetesi de Saraçoğlu'nun 1 mu .e rgrn are. et . attı 
kendi hususi muhabirine yaptığı be- Bet senelık hayatı müddetınce ge-
yanatı neırediyor. rek doğrudan doğruya kendimizin ve 

Türk _ R J ti k b il Balkan müttefiklerimizin menfaatle-omen o• u a an . k Ih 1 f" h · 
Saraçoğlu Timpul muhabirine ıun- rıne gere au un eaas ı mena ııne ız 

tarı ıöylemittir: met .etmek~.e bulunmuı .. olan Balkan 
"- İki memleketimizi biribirine paktıyle mueyyet bu mupbehet, Av

bağlıyan doıtluk bağları bu ziyarete rupa semasını kaplıyan kesif bulut
bir samimiyet ve hatti huıuıiyet ma- lar karıııında daha tam olarak zaru
hiyeti vermekte ve basit bir nezaket ret kesbeylemektedir. Vardığımız ka
veya siyasi haberleşme ziyareti çerçe- naat şudur ki yüksek menfaatlerimi
vesini kat kat aşırmaktadır. Siyasi iı- zin müvaziliği önünde, bu iki mütte
lerimiz, dünya efkarı umumiyesini a- fikin her türlil ahval ve şerait altında 
likadar eden meseleler konuşmaları- takip edecekleri siyaııt hattı hareket, 
mız esnasında Balkan antantının şim- siyasi sahada istiklAllerinin emredece
diki reisi ile tetkik edildi. Hariciye ği hattı hareket olacaktır. 
Nazırı Gafenko, Avrupa hükümet mer Eğer Timpul gazetesi, büyük kıral
kezlerine yaptığı seyahattan henüz larının etrafında toplanmıı olan Ro
dönmüştür. Bu seyahat, bugün Avru- men milleti hakkındaki doıtluk hisle
pada hakim olan siyasi hava hakkında rime terceman olur ve Romanya'nın 
bu müdekkik mütahide geniı intiba- ıüzel hükümet merkezine yaptığım 
lar hasıl etmek imkanını vermiştir. aon ziyaretteki intibalarımı tekrar c
Binaenaleyh konuşmalarımız bir kat derse bahtiyar olurum . ., 

İtalyan - İspanyol · 

askeri iş birliği 
Roma, 16 a.a. - İspanyol hava ku -

mandam general Kindalan, Cenova -
da çıkan Stampa gazetesinin gönder -
diği hususi muhabire verdiği bir be -
yanatta demiştir ki : 

"- Akdenizdeki İtalyan ve ispan -
yol hava kuvetlerinin birleımesi, bu 
denizi düşmana kapalı bir göl haline 

koyacaktır. İtalyan orduları her han -
gi bir harbe girdiği takdirde hiç bir 
ispanyol kuveti ve her şeyden önce 
tayyareleri lakayt kalamaz . ., 

latanbul vilayet bina11 
Sultanahmet'te yapılacak 

İstanbul, 16 (Telefonla) - Yeni 
İıtanbul vilayet binasının Sultanah · 
mette inıası tekarrür etmiştir. Vila • 
yete bağlı bütün şubeleri ihtiva ede -
cek olan bu bina 600.000 liraya mal ,,._ 
lacaktır. 



-

Prense• Olga, Hitlerle konuıuyor 

Yugoslavya 
ve Romanya 

bir hadise olmıyacaktır. 

Pren• Pol ıereline Berlin'de yapılan gece 
§enlikleri 

Y ugoslavya'nın kırallık 

Naibi Prens Pol bu
gün (10 haziran) hiç şüp
hesiz güzel hatıralarla, fa
kat kati mahiyette siyasi 
neticelere varmış görünmi
yerek seyahatinden Bel
grad'a dönüyor. 

Bir taraftan Avusturya
nın alınanlar, bir taraftan 
da Arnavutluğun İtalyan· 
lar tarafından işgal edil • 
mesi, bu iki kuvetin arasın 
da bitaraflığın muhafaza
sı, öte taraftan da Balkan 
antantına sadakat lüzumu 
son zamanlarda Yugoslav
yanın siyasi vaziyetini zi
yadesiyle nazikleştirmiı 
bulunuyordu. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Alman hükümeti de Ber 
lin halkı da kendisine ve 
prenses Olga'ya çok iyi 
kabul gösterdiler. Bu mi • 
safirler, son zamanlarda 
Almanyayı ziyarete gelen 
devlet reislerine ikamet
gah haline konulmuş olan 
Şlos Belvü'de oturdukları 

gibi Mareşal Göring'in ma
likanesinde de izaz edildi
ler. Bu arada birçok geçit 
resimleri, hava gösterileri 
ve gerek B. Hitler'le, ge
rek Fon Ribbentrop'un ko
nuşmalar yapıldı. 
Şereflerine verilen res -

mi ziyafette B. Hitler'in 
ağzından çıkan bir cümle
de iki memleket arasında
ki müşterek hududun son 
hadiseler dolayısiyle, ebe
di bir şekil aldığı söylen· 
di. Buna karşılık Naip 
Prens de davet sahiplerine 
memleketinin, Rayh ile i
yi komşuluk münase tle -
rini idame etmek hu 
da kuvetli bir arzu sle • 
diği kanaatini veren s zler 
söyledi ve "Yugoslavya ile 
Almanya arasında dah iyi 
inki§aflar tesisine ım'kin 

bulunduğunu görme te • 
yiz,, dedi. 

Büyük Britanya ile Tür 
kiye arasında Balkan an -
tantına dokunmıyacak bir 
surette saldırganlığa karşı 
bir anlaşma yapılması, Yu
goslavya ile bir istişare 

yapılmaksızın vuku buldu
ğundan dolayı Belgrad'da 
bir parça tesir yapmıt ise 
de bunun Balkan antantı • 
nın kuvetine bir zarar ve 
halel getirmediği görül. 
müştür. 

Yugoslavya ile Roman -
ya'nın münasebteleri ise 
her zamankinden daha iyi
dir. Bu iki memleket ara -
sındaki ittifak, bunların 

dış siyasetlerinin temelini 
teşkil etmekte berdevam
dır. 

B. Gafenko, parlamento
da söylediği bir nutukta 
"dostumuz Yugoslavya gö

rüşlerinde, durumunda ve 
siyasi hareketlerinde bi • 
zimle m\lıterekt\r, •• deci\. 

Her iki memleket de var 

kuvetleriyle toprak bütün
lüklerini ve istiklallerini 
ve müdafaa etmiye azmet
mişlerdir. Hiç birisi, en· 
ternasyonal sahada bir baıt 
ka muhasım grupa kartı 

bir muhasım grupa men· 
sup olmak istemiyorlar. 

Almanya (ekistan'ı 

ilhak mı edecek ! 
Bohemya ve Moravyı protelıtorasrnda ılmanlarm vaziyeti 

hiç de kolay görunmemelıtedir. 
Çek milletinin bir gece içinde hapsedilmesini sessiz bir te

vekkülle karşılı!!lış olmasrndın hayrete duşenler olmuştur. 
Fakat boyle duşunmek eyluldenberi bu milletin nasıl bir ma -
nevi bezgınlik içinde bulunduğunu unutmak demek olur. Hem 
Bohemya üzerindeki kuvet darbesi yıldınm suratiyle vukua 
gelmişti. Hatti. Almanyanrn buyuk şahsiyetleri arasrnda bile 
bundan habersiz olanlar vardı. Mesela Mareşal Göring gibi. 
Her halde Mareşal Göring Ber/in'deki çekoslovak elçisine 
~lmanyanm çek milletinin istiklaline dokunmıyacalrna dair 
uç defa askeri şerefi üzerine soz vermiş olduğu için böyle dü
şiınebiliriz. 

llJcteşrindenberi bu bedbaht milletin alman tabiiyeti altına 
konulması en şiddetli şekilde her gün bir parça daha kuvet • 
lenmektedir. Fakat bu tibi klima halkın ekseriyetinin derin 
mukavemetiyle karşılışmaktıdır. Cekltırle ılmanlarr birlikte 
yaşatmalı hiç bir zaman kolay olmamıştır; asırlardanbui bu 
hakikat ma!Umdur. Bu itibarla çekleri alman protelr.torasına 
tabi klimalı bu itibarlı ancak çek milltıtıni mahpus tutmalıla 
mumkün olur. 

Biıtun kumandı manivtılalınnın bulunduğu yerlerde nazı 
unsurlıTI yerli memurların ytırini almaktadır, iktisadi sahada 
alman mtınfaıtleri çek menfaatlerini metodik surette lıov • 
maktadır. Bu umumi bir hal almıştır. Casusluk en geniş ölçü
de yapllmaktadır. Herkes kendini gastaponun nezareti altrn
dı hissetmektedir ve düşiınduğünü söyliyenlere bunun neye 
mıl olduğunu ınlıtıcak temerkıiz kampları vardır. Buna rıl
men hadiseler birbirini kovalıyor. Kladno hadiseleri ıylardan
beri hemen hergün vulcua gelen hadiselerden ne daha vahim • 
dir, ne de daha mi.nidar. 

Bununla beraber, protektora makamları bu hadiseden isti -
lıde Neulc balkı örfi idarenin şiddetli tedbirleri altına koy. 
muşlardır. Bu tedip tedbirlerinin gelişi güzel ılrnmış olmadık
lırrnı dıişünmelcle hata etmiyoruz. Bu tNbirler her halde ye
ni bir hadiseyi hızırlamıktıdırlır: Bohemya, Moravya pro. 
telı:tor_uımn lı:ıldınlaralc burumın doğrudan doğruya Almın-
7171 ılbalrr, alman mıkamlırın1n ıikiyet ettilrleri suylcastler 
•••İJl'etteki l>a JO'tfWJl•ı;.i~ı .. .--.~.__,w.,..~;. 
Yllrn&unl&lre urta Avrupada 11s11yış ve musaıemetın men. 
laatine olarak,. kaydiyle Prag'dalci sözde bükümetin ve B. Von 
N eurath'm sözde protelctorlulunun tııibe lcarısmıs ol dulunu 
ölreneceliz. 

Diltır taraftan, bu tedbirlerden eve! Slovalcyanrn ilı:ibetinin 
yeniden delistirilmesi de hayret uyand1rmayıcakt1r. Bu dev
let de tarihe lı:ınşıcak, Almanya ile Macaristan arasında tak
sim edilecektir. Ve tabii Almanya'nın bu suretle muhabirlere 
vereceği hediyenin mukabili Macaristanın tamamen Alman • 
yırım tabiiyeti altmı girmesi olacaktır. Tabii bu Budapeste 
üzerindelci ılman protelctoruının ilk merhalesi olacaktır. 

On milyon avustuıyılı ve yedi milyon çek alman zincirleri 
altını konalıdınberi Almanya büyük bir günabkir olmuştur. 
Avrupa lı:ezı. 

WLADİMİR D'ORMESSON 
LE FlGARO 

Fakat bu "iyi irk şaf
JAr" ııı ne olduğunu sa
rahatle meydana çıkın ma· 
aı, Yugoılavya'nın ne nih
vere, ne de Anti • K min
tern pakta girmem s ve 
hala Milletler Cemi} etin -
den ayrılmamış < lması 
Berlin'de ufak bir ho nut
auzluk uyandırmakta ge
ri kalmamıştır. Pren Pol 
samimi olarak Bolşcv zm
den nefret eden bir a am 
olmakla maruftur. 

Fakat bu arzu ve çekin· 
me, Romanya'yı (Gafen· 
ko'nun nutkunda söylediği 
gibi) istiklalini tthdit e
den herhangi bir tecavüze 
karşı İngiltere ve Fransa 
tarafından verilen temina
tı minnetle kabul etmek
ten alıkoyamamıştır. 

JJJllllJIJlllllllllllllllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Amerikan bulacağız. Şurası muhak • 
kak ki, İngiliz ve Fransız 
demokraaileri büyük Ame
rikan demokrasinin yardı • 
mına güvenecek olursa bir 
tecavüze kar§ı yapacakları 

mukavemet de o derece ar
tacaktır. Bunu Berlin de 
bili yor., Roma da ... 

Fakat o, hükümeti sov
yet hükümetini şim iye 
kadar tanımamış old ğu 
cihetle, §İmdi anti - k min 
tern pakta girmenin 1 z:.ım 
suz ve abes olduğunu dil· 
şünmüş olacatkır. 

hissiyatı 

Herhalde mihver dev
letleriyle bir ittifak a det
mek de Yugoslav millet n
ce hiç de iyi karşılar cak 

Romanya hükümeti ga • 
yet iyi anlamıştır ki ingi -
liz • fransız teminatı, mil
li hüriyetlerin ve beynel • 
milel sulhun idame ve mu
hafazasından başka hiç bir 
gaye ve maksat gütmemek
tedir. 

-Taymis-

İngiliz kıralı ve kıraliçc
ıi Vaşington'a varıyorlar. 

Ruzvelt, kendilerini orada 
bekliyor. Beyaz evde teati 
edileceke nutukları dikkat
le okumak lazımdır. Bu nu
tuklarda, dünya sulhuna i
nandıracak yeni sebepler 

Bazı bedbinler var: A • 
nerika o kadar uzak, o ka
dar ki!.. Diyorlar. Sanki 
yelken gemileri devrinde 
imişiz; sanki tayyareler bir 

f İçimizdeki Şeytan 
~Tefrika No 75=Yazan: Sabahattin ALI 
Şerif, karıııınd kinin tekrar ve ıükunetle kendi
sine baktığını gorünce cesaretlendi ve aokuldu. 

Elleri Maci e nin omuzlannda ve yüzü yüzün· 
den bir karıı uzakta gibi, gözlerinde iıtek, tehdit, 
yalvarıf, her ıey vardı. 

Macide, en uçük bir harekete bile muktedir o

lamıyarak aırtrnı dıvara dayamıı, burnunun dibin
.! ki bu çehrey dikkat ve hayretle bakıyordu. Cör
d ı.iğü feY hakika en korkunçtu. 

Dik durmaga çahıan eğri bir bat Üzerinde, yan
dan ayrılmıı, s yrek ve kır saçlar vardı. Yirmi beı 
mumluk lamban n altında parhyan bu ıaçlarm di
binde, bir yara i i penbeliğinde kirli bir deri sörü
nüyordu. Ayni derinin devamı gibi duran alm kıs
mında boydan boya uzanan buruıuklarm arasını 
kabank ve yağlı etler dolduruyordu. Bal rengin • 
deki 1rözleri da ak yemiı bir kedininkiler gibi ağır 
Ağır kımıldıyor ve 1rayet açık, 1rayet hayvanca bir 
ifade ile bir ıeyler istiyordu. Bumun un uc tarafın· 
daki mesameler üyümüı ve bunlardan ince yağlar 
sızmıttı. Bu uzun ve küt burun, gözlerine pek ben· 
ziyen hayvanca areketlerle sanki uzanıp kısalı· 
yordu. Bütün yuzü, uzamıya baılıyan aakallarmm 
dibine kadar, haşlanmıı gibi kırmızı ve pınl pırıl 
yailr idi. Bu yağlar dudaklarmm kenannda meze 
bakiyeleriyle karııarak, daha iğrenç bir hal alı • 
yordu. Oat dudaiı titreye titreye burnuna dogTU çe· 

kildikçe sarı ve uzun bir sıra dit ve dit etlerine ya
pııık bir kaç maydanoz yapraiı ıörünüyor ve 1renç 
kızm yüzüne, rakı ile kutu ıardalyaarnm ve mide u· 
aaresinin kantınaarndan hasıl feci bir koku yayılı· 
yordu. 

Macide her hangi bir teY yapacaiı yerde dıva• 
ra yaslanıp bu suratı seyretmekten kendini alamı· 
yor ve biribirini ko•alıyan düıüncelere dalıyordu: 

Bu adam ve ötekiler hepsi birden, bet altı aaat 
içinde naarl kendilerini buluvermiılerdi! Müaame· 
reden evel biribirinden yüksek mevzularda konu· 
ıan, fikir aleminden yere inmek iıtemiyen, adi ar • 
zular ve ihtiraslara karıı nümunelik bir istihfaf 
bealiyen büyük üstatlar, derece derece alçalarak 
aç bir hayvan haline gelmitler ve itte böyle kal'§I• 
sma, burnunun bir kanı ilenine kadar aokulmUJ• 
lardı. Macide bir insanı inıan yapan ıeylerden en 
küçük bir zerresinin bile tu anda önünde dikilen 
bu herifte mevcut olmadığını görüyor ve aııl garibi, 
buna hayret etmiyordu. Halbuki timdiye kadar in
aan kafasma doldunılan ve orada eriyen ıeylerin 
ruhumuza ve en küçük hüceyrelerimize kadar gi· 
receğini, bizi böyle hayvan olmaktan kurtarıp da· 
ha baıka, dah• temiz bir ıeyler yapacağını sanmıt· 
tı. Hi.la böyle olması icap edeceği kanaatindeydi 
ve kendi kendine: 

"Bunlar zaten bafka bir teY deiillermif... Bü
tün sözleri, bütün okuduktan, bütün yazdıktan, 
bütün düıündükleri yalanmıt 1... Fakat herkesin 
böyle olması icap etmez ya ••• Öyle insanlar olabilir 
ki, hayatta onlan bir an bile bu vaziyette görmek 
mümkün değildir!. •• " dedi. 

Bunu söylerken birisini kasdettiiini seziyor fa-

günün içinde Atlas denizi
ni aşamazmış ! Dünyanın 

bu hale geldiğinin farkın • 
da değilJer 1 

Gene bu bedbinler, Ame
rika'dan İngiltere ve Fran
aa'ya asker çıkarılamıyaca
ğını söylüyorlar. Çıkarıla • 
bilir mi, çıkarılamaz mı o • 
rası malUm değil. Fakat bir 
harp başladığı sıralarda bi~ 
zim adama ihtiyacımız ol • 
maı. 

Amerikalılar denizlerin 
serbest olmasında İngiliz • 
lere yardım etsinler, bize 
en zaruri ihtiyacımız olan 
istihsaıteri hazırlasınlar, 

bize pilotlariyle beraber 
binlerce tayyare göndersin
ler kafi; bu suretle müda -
faamız azim nisbette ku • 
vetlenmiş olur. Ve diktatör 
lerin kısa harp hülyaları 

suya düşer. 
- Fakat hiç bir müahede 

imzalanmış değil 1 
- Hakikaten de Ameri -

kahlarla bir muahede im -
zalanmış değil. Fakat ne 
zarar var? Bir milletin, bü
tün diğer milletleri zorla 
boyunduruk altına alması • 
nı !ngilzlerle Amerikalı -
lar arzu eder mi? Bunu i
zah etmeğe lüzum varmı ? 
Hem biz burada sadece hü -
kümetlerden bahsetmiyo -
ruz. Vatandaşlardan bah -
ıediyoruz. Çünkü vatan -
daşlar da aynı hüriyet ve 
istiklal idealini güdüyor -

· ıar. Şunu biliyoruz ki, A -
merikalılar hüriyet için 
yardım edeceklerdir. 

Gali us 

Lehistan'ın azim 

ve karan 

Varşovada Lehliler, kati 
kararlarını vermiş, azim -
kar bulunmaktadırlar. 

keYe·tir"h:;li1:P~aiıya-~tu 
ran 750.000 asker, daimi su 
rette silah altındadır. Fa -
kat bu millet, istiklaline 
her hangi bir iecavüz vu -
kua gelirse derhal harbe 
girişmek kararını vermiş 

bulunuyor. 
Bunlar, kendilerine çok 

emindirler ve askeri bakım 
dan kıtaların motörleştiril
mesi ve hava kuvetlerinin 
artmasiyle harp kudret ve 
kabiliyetinde büyük deği -
Jiklikler olmadığına kani -
dirler. 

Uzun yıllar, hem rus 
hem de alman boyunduru -
ğu altında yaşamanın bü -
tün acılarını tatmış olan bu 
millet, tekrar istiklalleri -
ne kavuştuktan sonra elde 
ettikleri terakkilerle övün
mekte ve tekrar alman bo
yuduruğu altına girmek -
tense §erefle ölmeği ter -
cih etmektedirler. 

Lehler, çeklere ne yapıl-

dığını görmüşler ve bu ha
diseden lazım gelen dersi 
almışlardır. 

Lehler, eskidenberi Rus
larla olan münasebetlerin -
de ihtiyatkardırlar. Bu ih -
tiyatın sebebi de bolşe -
vizmden duydukları korku 
şeklinde ifade olunur. Hal
buki hakiki sebep bu değil
dir. 

Lehistan'da iş başında bu 
lunanlar üçüncü enternas -
yonalin bugünkü Rus siya
setine şekil verdiğine i • 
nanmıyorlar. Onların bu 
ihtiyatkarlıkları, doktor 
Göbles'e kendi aleyhlerin -
de daha fazla propaganda 
malzemesi vermemek için -
dir. 

Deyli Telegrıl 

Ancak ıerefli 

bir sulha razıyız 
Lord Halifaks kendi 

şahsiyetinin inikasını andı 

ran bir nutuk söylemiştir; 
bu nutku tarife bir kelime 
yeter: Dürüstlük. 

İster günün mevzuu olan 
meselelerden (Polonya) ve 
Romanya'ya verilen garan· 
tiler, İngiliz - Türk mua • 
hedesi, Moskova ile müza
kereler), ister "Almanya' -
da ona karşı İngiltere'nin 
vaziyetinden bahsetmiş ol
sun, ister Fransa ile İngil
terenin görüş birliği üze -
rinde bir kere daha israr 
etmiş olsun, dış işler baka
nının bütün sözleri İngil • 
tere ile Fransa'nın, elele 
devam etmeyi kararlaştır -
mış oldukları siyasetin isa
betini, kuvetini ve hatti 
denilebilir ki safiyetini te· 
~-"":·~-·- · 

Filhakika evelki gün 
Lord Halifaks'ın yapını§ ol 
duğu beyanat baıvekil Da
ladiye'nin pazar günü ra • 
dikal partisi komitesi hu -
zurunda söylediği nutukla 
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TÜRKiYE 

TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUGU 

Radyo Difüzyon Postaları 
1648 m. U2 Kcs./120 Kw. 

T. A. (). 
19.74 m. 1SJQ5 Kes./ 20 Kw. 

'J'. A. P. 
31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw. 

ANKARA 

CUMARTESİ - 17 - 6 - 1939 
13.30 Program 
13.35 TÜRK Mttztct : 

1 - -···$etaraban peşrevi 
2 - Dede ef. - Şetaraban şar· 

kı - Gozümden gonliım -
den gitmiyor. 

3 - Sadettin Kaynak - Şeta -
raban şarkı • G'ecemiz 
kap kara. 

4 - Artaki - Kürdilihicazkar 
ıarkı - Neşe ile geçen 
ömrümü. 

5 - ---·· Muhayyer türkü -
Batan gün kana benziyor 

6 - Bedriye Hoşgiir - Muhay 
yer türku - Güne3 doğdu 
damlara 

14.00 Memleket saat ayarı, a -
jans ve meteoroloji haberle· 
ri. 

14.10-15.30 MÜZİK ( Karışık 
program • Pi. ) 

18.30 Program 
18.35 MÜZİK ( Melodiler -

Pi.) 
18.45 MÜZİK (Küçük Orkes

tra - Şef: NECİP AŞKIN) : 
1 - Humphries - Pierronun 

Vedai (Hazin seranad) 
2 - Amadei - İnvano (Sera -

nad) 
3 - Moszkowııky - İspanyol 

dansı 
4 - Ralph Benatzky • Grizin

ge bir daha gitmeliyim. 
(Vals) 

5 - Paul Lincke - Kapri (Se
ranad) 

19.15 TÜRK MÜZİÖİ (Fasıl 
Heyeti) 

20.00 Memleket saat ayarı, a -
janı ve meteoroloji haberle-

' 

ri. 
20.10 Neşeli plaklar - R. 
20.15 TÜRK MÜZİÔİ (Sazla 

pe,rev ve ıaz semaileri) 
20.30 TÜRK MÜZtôt : 

1 - Salihattin Pınar - Hicaz 
ıarkı - Hasta kalbim a • 

de aynı tefriki tesbit et • 
mitti: " Şuna hayır deriz, 
buna evet deriz,,. Fransa ve 
İngiltere'nin bu "hayır" la 
riyle bu "evet"leri arasın • 
da şiddetle demokrasi, de • 

c;ılmış. ·ca• !'. 
2 - Suphı Ziya • J{ıl 

- Dun gece vesı eil s 
3 - İshak Varan • uıarıl' 

şarkı - Baygın \.il 
4 - Sadettin KaYnG r 

seyni Tıirkiı • 0 ~ 
geldi. .. kil" 

5 - --- Hüseyni tur 
şeli meşeli. pO ' 

20.15 Konuşma (Dış 
hadiseleri) 

21.05 TEMSİL 
22.00 Haftalık posta 

(Ecnebi dillerde) ıııiiJ 
22.30 MÜZİK (Dans 

Pl. ) ltfl 
23.00 Son ajans hab.~~t -ı' 

raat, esham. tah"1 'cf 
biyo • nukut borsas~. 

23.20 MÜZİK (Cazba ili 
"23.55-24 Yarınki progrl 

AVRUPA -----
OPERA VE OPERET1'

6 

ı 9 Beri in - 20.15 -!i''/ 
Paris - Eyfel kutesı. 
- 21 Miliino FLt 

ORKESTRA KONS~NS 
VE SENFONİK K et 
LER : 20 London • ~.,,,. 
nal - 20 30 Bruıcse"' 
Lüksemba'ırg, VarSo 
22.25 Varşova 1 . ıS. SOLO KONSERLER l ~ 
Breslav - 17.45 J{o or 
22.30 Doyçland Zent~;rf 

NEFESLİ SAZLAR JO ı 
s.): 6.30 Breslav -8. _.. 
lav - 16 Ştutgart 

11 Frankfurt - 18.30 .lf.,,,o1 
Recyonal - 18.40 \Tıry: 
20.15 Berlin - 22İl~g 

ORG KONSERLER burl 
ROLAR: 18.30 Hatfl 1" 
20.30 Beromünster -
Tuluz - 21 Roma. ; 

HAFİF MÜZİK: H.2S f 
nih - 16 Brcsla'I - şı 
Frankfurt, Laypzig, 
gart - 22.35 KolonY8io ş 

HALK MUSIKJSJ: 14. 
gart - 19.10 KolonYil· sı 

DANS MOZtCit: 20.lS.,,,. 
brıik - 20.15 BükreŞ u 
Sottens - 22.15 Ber.zo:,,ı 
ter, Stokholm - 22 
nih ve diger alman is~ş 
ları. Floransa - 22.3 ç 
gart - 22.35 Drort"~ 
22.'45 Liyon - z~ F10

51 
Luksemburg, Parıs, ·ç v 
halm - 23.30 Droyt"1 ~ 
don - Recyonal • vars0 

2'4 Roma, MiUino.__./ 

müdafaa reaksiyonlarıtıı 
yandırmıya çalışmakiııt 

Ne Fransa, ne de 11ıı 
tere bu saklambaç oyıl ç~ 
na aldanmıyacaklardı~· 01~ 
kü her ikisinin de vıc 
tarı müsterihtir. · magoji ile mantık, kısaca - ıı 

Bir senede nüfusU11 ıl' 
aı harple sulh arasındaki 1 n r milyon artırmış o a "ff'r' 
fbıl hat vardır. manya'nın, ve bir }. , 

..... ~ ..... ·•:~ı..... --'--• ~~-"f." , _,. rıtot 
yoktur ki bütün Avrupa nış Dır Aırika it11P~·ıciitıl' 
milletleri serbest bir ple • tuğu üzerindeki bU ol 

b 
.. 

1 
F İ .

1
. • ran hakkın tanınrcııŞ 

ısıt e ransız - ngı ız sı- İ 1 , b' kurb3"1 
ta yanın ırer ,, 

yasetinin lehinde veya aley duğuna kimse inarı111•Y 
hinde fikirlerini beyan e • 

karşılaştırılacak olursa debilaeydiler, reylerin he • 
tır. f 

Mihver devletleri bil .1 Fransız ve İngiliz tezleri men ittihada yakın bir mik 
arasında aynilik göze çarp- tan lehte olurdu. 
maktan hali kalmaz. Lord" Bu umumt sulh arzusu • 
Halifaks İngiltere'den ar -
tık kabul etmemiye, az • 
metmiş olduğu şeyleri ta -
rif etmiştir. Çünkü enter • 

nu diktatörler inkar etmi -
yorlar. Bizzat kendileri bu 

arzunun tatbikini hisseder 
nasyonal anlaşmalar daimi !erken nasıl inkar edebilir· 
surette ihtihfaf edildikçe 
ve daha fenası hudutlara ve 
büyükler tarafından kü • 
çüklerin istiklallerine te -
cavüz edildikçe Avrupa • 
nın mevcudiyeti mümkün 
olmıyacaktır. Buna muka -
bil Lord Halifaks büyük 
Britanyan'ın, milletler ara
sında daha iyi hayat şart • 
larına yardım için daima 
konuşmıya amade olduğu • 

lrdi? Yalnız onlar şu tak -
tiği takip ediyorlar: 1) ya, 
milletin namına mübalağa
lı veya sarahatsiz talepler 
ortaya atmak ve bu talep -
lri aulhun "hayati" şartları 
gibi göstermek; 2) ya da 
tehdit edildiklerini, çen -
berlendiklerini ve bu iti 
barla karşı tarafın sulh is-

nu söylemiştir. B. Daladiye temediğini iddia ederek 

• 1 

kalade artışların yenıfi~ 
hakları meşru kıldığı ıı" 

rinde iseler, tehdide ~· 
ruz memleketlerin trıll r 

ıcl• 
vemetiyle karşı1aşaca .;1' 

dır. Artık son hadde c 
mış olduklarını anlıY' ~ 
olurlarsa o zaman gerÇ' 

1 . . bir 
ten kazanç ı bır ış . 

·ıır 
imkanları araştırıJab1 

Başka bir tabirler. 
5 

1 b. ·· zen' rasyone ır muva rı 
. . :sirl' 

netıcesı olacaktır. of 
nin zafı diğerlerinin lcfl 

"lcj kusunun şerefsiz rnu 
tı olmıyacaktır. 

p 
Wladimir d'O~tıl~D 

Le Fı;:,.., 

kat kim olduğunu kendine bile itiraf etmek istemi· 
yordu. 

aıl teraleyim ! ,, 
Macide bu sözleri duyunca Ürperir gibi oldu• 

Şu anda kart111nda bütün hüviyetiyle Ömer vardı: 
aylardan beri t"nıdığı, sevdiği, beğenmediği ve at• 
tık kend,nden uzak, çok uzak buldugu Ömer .•. 

Macide'nin ıükunetinden cesaret alan muharrir 
elleriyle 1renç kadınm baımı yakalamak istedi, fa· 
kat hiç beklemediği halde göğsünden ıiddetle itil· 
diğini hissetti. Sendeledi, sağdaki kapılardan biri -
ne tutundu ve hiç acele etmeden dııarı çıkan kadı
nın arkasından baka kaldı. 

Macide gelip yerine oturduğu zaman Hüseyin 
beyle Omer'den maada herkeain kendilerini kaybe
decek kadar sarhoı olduklarmı gördü. 

Yanına oturduğu profesör Hikmet, Emin Ka
mil'den kalan kızm batını masaya dayamıt, kendi
si de iıkemlesine yaslanmıt, geğirip duruyordu. Ma
cide'yi sörünce 1rülümsedi. Elini genç kadmm boy
nuna atmağa kalktı. Muvaffak olamaymca mml
danmağa baıladı: 

"Ne olur sanki, hanım kızım ..• Sen bizim hem. 
ıiremiz sayılırsın! ••• ,, diye bir 19yler IÖylüyor ve 
korkunç tımaklr elleriyle Macide'nin oturduiu is
kemleye tutunuyordu. 

Bu sırada 1renç kadmm gözleri kocasınınkiler· 
l<- karırlattı. Bir müddet bakııtılar. 

Ömer karısının bakıılanndan bir sual mana&a 
çıkardı. Nedir bu hal Omer? Bu herife neden ağzı
nm payını vermek iatemiyonun?,, demek istediiini 
zannetti ve ona doğru eğilerek, hayret verecek ka· 
dar ayık ve düzgün bir sesle yavaıça: 

"Ne yapayım karıcığım" dedi, uhalini ıörüyor
aun ••• Kendinde değil .•• Aynı zamanda hocamdır ••• 
Değil ya ... öyleaayılır •.. Sonra ..• nasıl aöyliyeyim ... ,, 
Sesini daha alçaltarak ilave etti: "Benim huyumu 
bilirsin ••• Kendisine on, on iki lira borcum var ... Na-

Onu 1rayet iyi anlıyordu. Karıaının yanında baf• 
ka bir kızı kucağma yatıran, aonra birdenbire, bet 
on kurut borcunu düıünerek, söz söylemekten utıa• 
nan .•• kansmı yollarda unutan, fakat aynı kadını. 

canını verecek kadar çok seven... Şu anda ismini 
duyduğu zaman nefret ve tiksinmeden bayılaca~ 
hale 1reldiği bir adamla ertesi gün, aırf yüzü tutrna• 
dıfı için, kol kola 1rezen •.. hislerini belli etmemek 
için ıakaya, ciddi · olmıyan hücumlara kaçarken 
hakiki hislerini unutuveren Ömer çml çıplak önün• 
deydi. Onu hiç bu kadar yakından görmemiıti. Ko
casını anlıyor, hala seviyor fakat akıamdan beti 
hisaettiii uzaklığı, içi sızlıyarak, muhafaza ediyor• 
du. Demek ki böyle bir anda: her ıeyin bitmesi li• 
zon ıeldiii ve artık bu tekilde devam edemiyeceiİ 
hakkmda kati kararmı verdiği anda, Ömer'i böyle 
apaçık ve böyle yakmdan görmek mukadderdi .... 

26 
Ertesi 1rün gözlerini açtığı zaman kendini yata1<• 

ta yalnız buldu. Ömer onu uyandırmadan kalkın•~· 
giyinip ıitmiıti. Vakit öfleye yaklaşıyordu. Açık 
pencereden içeri müthiı bir arcak sokuluyor ve boY" 
nunu, gözlerinin altmı terletiyordu. Aşağı atladı, 
ayafma terliklerini geçirdi ve mualuğa giderek yii· 
züne aoiuk au çarptı. 

Vücudunda hiç bir ağırlık, yorgunluk, kafasın• 
da hiç bir uğultu yoktu. Dün aktamki hadiaelerdeO 

(Sonu varj 
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Atina'da 88. Metaksas ve Gafenko 
----------~------------------................................................ ---------------------
arasında teati olunan nutuklar 

lki devlet adamı, Balkan 
antantının sulh eserine 
bağhhğını anlattılar 

metini tebarüz ettirmiştir. Sizin 
yüksek otoritenizin ve hikmetle do
lu zekanızın, bu müşterek esere, sizin 
de söylediğiniz gibi, bütün sulhper -
ver niyetleri, şeref hissiyatını ve la
yik olduğu parlaklık otoriteyi 
vermeğe mühim surette yardım edece 
ğinden emnnim, bay reis. 

Kadehimi, Elen milleti için emin ve 
müdebbir bir rehber olan majeste kı
rat Georges'un sıhatine kaldırıyorum 
ve Yunanistanın umumi işlerini bu 
kadar büyük otorite ile idare eden 
birinci müşavirinin, sizin sıhatinize 
içiyorum. Gerek refikama gerek ba
na göstermiş oldukları bu derece na-

d ( Ba~ı 1 ınci sayfada) derece heyecanlı hava, kalbimizde, E- zik hüsnükabulden dolayı Bayan Me-
_cvlet adamlarının da bütün milletle- len milleti ile Romen milletini kar- taksas'a bütün kalbimle teşekkür et -

~ın hissettiği aynı sulh azminden mili deşçe birbirine bağlıyan müşterek ha- meği kendime bir borç bilirim. Ati -
~rn olmadıklarını bir dakika için bile tıraların ve müşterek menfaatlerin de- nanın ölmez şan ve şerefine, Roman-

0 sa kabul etmek mantık ve hikmeti rin hissiyatını uyandırmaktadır. yanın sadık dostu Yunanistanın refa-
tcddeylemek demektir. Harbe müra • Siz, Altes Ruvayal Veliahdın Ro- hına içiyorum.,, 

~a~t etmeden bir hal çaresi bulunmıya manya'yı ziyaretinin bize vermiş oldu- Atina gazetelerinin yazdıkları 
1
a ~.csele olmadığı hakkında daha 1 ğu büyük sevinci yerinde hatırlattı- . . 

don gunlerde en selabiyetli ağızlar - nız. Müsaade ediniz de, Bay Reis, Atına, 16 a.a. - Yunan gazet.elerı, 
a? Yükselen fikre tamamiyle iştirak ben de şubat ayında sizi Romanya'da Gafenko'nun ziyareti hakkındakı tef-
edıyoruz. misafir etmekten ve sizinle Balkan sirlerinde ziyafet sonundaki nutuklar. 

Müşterek bir idealden ilham alan antantının siyaset ve mukadderatını, dan söylenen güzel sözleri ele almak
~arnanın ancak takviye ettiği bir dost- tam emniyet ve dostlukla, müzakere ta ve hatta bu nutukları baş makale
fUkla biribirine bağlı olan ve aynı men eylemekten duyduğumuz zevki hatır- terinde tamamen tekrar etmektedir-
:tler ve ananelerle birleşmiş bulu • )atayım. ler. 

8 
~ tnemleketlerimiz, faaliyetlerini Bittabi mallımunuzdur, son görüş- Katimerini gazetesi diyor ki: 

ku h eserine tahsis etmekten bir daki- memizdenberi ben memleketimin Ma- Gafenko Yunan mesul adamlariyle 
g a fariğ olmamışlardır. Türk ve yu • jeste Kıral Karol'ün mümessili sıfa- daha ilk t~masından itibaren, bu zi
h~~~av müttefiklerimizle sıkı birlik tiyle, uzun bir seyahat yaparak Av- mamdarların dörtlü ittifakın amili o
d ınde, altı senedenberi hiç durma - rupa hükümet merkezlerini gezdim. lan fikir ve ülküye kuvetle sadık ol
g:n, ~lkan antantının tecrübeden Fakat bugün uzaktan, Atina'nın mavi duklarını anlamıştır. Teati edilen nu
ı:tı Çrnış çerçevesi içinde, Avrupanın bu seması altında, mukaddes tepeyi ve hik tuklar bu hissi tebarüz ettirmiştir. Ga 
ra~~t~kasında, müşterek az?1imizin ya met ilahesi mabedinin beyaz mermer fenko Atina'ya her hangi bir anlaşma 
8 

1 ~1 muhadenet ve emnıyet hava ~ sütunlarını gördüğüm zaman, seyaha- imzası için gelmemiştir. Buradaki ika
i~bn~ ı~ame için bütün komşularımızla timin sonuna vardığımı anladım. Fil- meti, yeni endişelerle vahimleşmiş şu 
ı ırıı ğ' l 1 d •. .. 
ruı ı ve an aşma yo un a yuruyo • hakika bu mabed, misli olmıyan en saatte Balkan devh:tlerinin muttasif 

· parlak bir medeniyetin varisi olan Av oldukları iş beraberliği fikrinin tabii 
IJaikan devletleri arasındaki rupa'nın birliği fikrini temsil etmez bir neticesidir. Metaksas söylediği nu 

tesanüdün •ırrt m~. ve. muhteşe~ .fakat ay~ı zamanda tukta, adalardaki son nutkunda yaptı
muellım hara~esı ıle, bu muşterek .m~- ğı gibi, bir harp ihtimalini reddetmiş
lı mevrusu bı_r~ ke_re ~aha kırın.ak ıstı- tir. Birkaç hafta evci Musolini de hal
yeceklere belıg hır ıhtar teşkıl eyle- 1i ancak harple kabil olacak herhangi 

, Sulh idealine derin surette bağlılı • 
gıırıızdan gayri, son harbin tesirleri 
~Crnlcketlerimiz üzerinde daha o ka-
.ar fazla mahsustur ki milletle-

mez mi? bir mesele mevcut olmadığını birldir-

Ba/kan Birliği istiklal ve •ulh mişti. Bu hakikat Avam kamarasında 
için çalı§acaktır tekrar edildiği gibi eylüldeki Nüren-

tıın· . 
tzın yaşamalarını ve refaha kavuş-

ltlalarını teminden başka bir emel güt 
llıcrn·ı · · k " k B' k ll zın ım anı yo tur. ıze, anca 
~un bir sükun devresi, dahili kalkın-

r rnıza devam etmemiz imkanını ve • 
cb·r 

1 
1 ır. Fakat aynı zamanda, hudut • 

krırnızdan ötesine bakmıyan ve baş • 
b~ının mahna hürmet eden bizler, 
\1~ııat kendimize karşı da aynı müsa
r 1 

hUrmet bes)enmesini talep ediyo • 
uı. Aynı sarsılmaz sulh azmi ve aynı 

lcrcf fh .. · d ·· h't b ı me umu uzerın e mutte ı u-
,tıl\an dört balkan antantı devleti ara-

s1l\'1t mevcut sıkı tesanüdün birinci 
Cbcı.. 
""'•budur. 

lll~ lltun DU}TUK tıevıem:uı: uos mı.. 
tt ~nasebetleri idame etmek ve inkişaf 
tırınek müşterek arzumuz ve aynı za 

~ıtda dostane bir zihniyetle kendili
~ınden bize verilen ve tarafımızdan 
a büyük memnuniyet ve heyecanlı 

Antantımıza memleketlerimizin or- berg milli sosyalist partisi de Alman
tasında buluna~ merkezi dağ silsilesi- ya'~ın. ~ü~~lemetperver . te?1a>'.ü~atı1nı nin ismini vermiş bulunuyoruz. Fakat teyıt ıçın barı~ kongresı,, ısmını a a
Balkanlar ne bugün Alp dağlarının caktır. Barış davasına sadık bulunan 
yamaçları~a kadar uzanan Yugoslav- Balka~. de~letleri de, k~ndilerini şu 
ya üzerinde, ne ahalisi karpatların her veya otekı Avrupa kovalısyonu dev
iki yamacında yaşıyan Romanya üze- Jetlerinden hiç bir şeyin ayıramadığı
rinde, ne ayrıca Anadolu dağlarına ma na kani olarak her şeyden önce dahil
lik bulunan Türkiye üzerinde, ne de de nizamın muhafazası ve kalkınma
ilahları ezeldenberi Olemp'te oturan lariyle alakadar bulunarak istisnasız 
Yunanistan üzerinde hiç bir zaman ka- bütün devletlerle iyi milnaaebetleri
ti tesir icra etmiş değildir. Eğer antan nin idamesinden başka bir §ey arzu et 
'tımızı bir dağın himayesine koymak memekte, komşulariyle askıda bulu• 
;,..,._"'-.oı•-1; hiiti!n t .. n,.1,.r: :ırııı:mrla Pn nan bütün meselelerin hallini ve altı 
küçüğünü, bugün gölgesi altında ara- aenedenberi Avrupa'nın bU köşesinde 
nı.zda bulunmak zevkini duyduğumuz hikim olan ve §İmdiden yemitlerini 
tepeyi, küçüklüğüne rağmen üç bin vererek Avrupa barışının muhafaza
senedenberi bütün şahikaların üzerin- sına ehemiY,etle hizmet etmiş bulunan 
den bakan Olempi seçerdik. havanın takviyesini istemektedirler. 

~İikra.n hislerile kabul edilen teminat-
ar v ·1 · ' kb l 't• tıı e garantı er, ıstı a e tam ı ı · 
d atıa bakmamızı mümkün kılmakta -
ır. 

Burada ders vermiş olan üstatların Gafenko'nun aynı hislerle meşbu olan 
ve onların §anlı tilmizlerinin hatıra- nutku ise güzel ve adalet mefhumları
Jarı arasından, site aşkının, umumi nın kaynağı olan Akropol'ün şahane 
menafie ve vatan hüriyetine bağlılı- bir marşı olmuştur. 

İ~te bu zihniyetledir ki, kadehimi 
l?ıaJeste ikinci Karol'ün sihatına, dost 
;c müttefik asil milletin taali ve re • 
ahına ve, aziz dostum B. nazır, sizin 

ğın ne olduğu öğrenilir. Yine bun - Atina, 16 a.a. - Gafenko bu sabah 
lar, bizlere, milletler arasında hakiki Metaksas ile iki saat görüşmüştür. 
sulhun ne olduğunu anlatır. Bizler, 

"c b .h l .. ita oayan Gafenko'nun sı at erınıze 
ldırıyorum.,, 

B. Galenko'nun cevabı 

it ~omanya Hariciye Nazırı B. Gafen 
d 0• B. Metaksas'ın bu nutkuna aşağı
aiti nutukla mukabele etmiştir: 
··- Bay Reis, 

.., lfararetli hüsnü kabulünüz ve nazik 
\1 c tüzel sözlerini, gerek sahillerine 
it arırken hissettiğimiz heyecanı bir 
it at daha fazlalaştırmıştır. Burada bizi 
aplıyan bu derece muhabbetli ve bu 

antantımız içinde, işte bu derslere sa-
dık kalmak azmindeyiz. Birliğimiz 
çok iyi söylediğiniz gibi, ecdadımız
dan kalan malımevrusumuzun müda -
faasına, memleketlerimizin istiklaline 
ve, anlaşma ve uzlaşma zihniyeti ile 
fakat aynı zamanda bu güç anlarda 
çok lüzumlu cesaret ve katiyet ile ta
kip ettiğimiz sulh gayretleri yoluna 
münhasır bulunmaktadır. 

Ankara'Jaki görüımelerden 
•onra ..• 

Ankaradaki görüşmelerim, antantı
mıza verdiğimiz ehemiyetin kıy-

MAYi SU 
Yazan: Major WREN - 12-= 

aa:- Size bir fikrimi söylememe mü- ileri gitmeyi ve ne olursa olsun mace
n de eder misiniz? Ben ı;izin yanı • ranın sonunu beklemeyi emrediyordu. 
tız~a durayım. Rastinyak'ı da buraya "Her şeye rağmen kaleye doğru gi
n~~r~~ek .tabanc~mı~ namlu~u?.u o. - derken çok müteeHirdim. 
ia}' ğrUne çevıreyım. En kuçuk hır "Evela hecin sırtında gitmeyi dü
\>cr:n _halinde geb~receğini o~a haber 1 şünmüştüm. Çünkü şüphe götürmez 
ltad Yım, Bu tehdıt umarım kı onu ar- psikolojik bir hakikatti ki· maddeten 
buı~~:rına daha hayırl.ı nasihatlerde yukarı bakmıya mecb:r k~lan seyir-

" aya sevkedecektır. ciler kendilerinden daha yüksekte o-
t :- ııayır, Düfur. Her şey dürüst ve lanlara üstün adam nazariyle bakar -
Sabıı bir şekilde cereyan edecektir. lar. Bu itibarla bir kumandan katır 

onun k lı a adar sabırdan ayrılmıyaca- sırtında yerde olduğundan daha nü -
z. fuzla söz söyler, katır sırtiyle at sırtı 

... :'Siz olsanız ayni şeyleri söylemez arasında da bu bakımdan fark vardır. 

... ıya · . 
fik . 1 nız, Corc? Bence, baş çavuşun Bir deveye binince bu adamlar üze -
ll'ı ~1 • sencga!Hlerın d?nüşUnü bekle- rindeki tesirim belki daha büyük ola
lre tekli'iııden daha ziyade kıymet caktı. Evet, ama ben süvariyim. Sila-

ıetrni Yordu. Siz ne dersiniz? hım kılıçtır. Deve sırtında taarruz ve 
ve - 13 .. n saclece sizin kadar cesurca müdafaa ise imkansızdır. Bu itibarla 
g akıllıca hareket etmek cüretini katıra bindim. Ah, ardımda bir kaç si
ti~:ter~iş olacağımı ümit etmekle ik- pahi bulunmamasına nasıl esef edi-

cdıyorum. yordum. 

nu ~ ~<'nim hiç bir iddiam yok. Bu - • · • • • • • • • • • • • • 
han~ beraber kar;ırım bana en doğru "Garip ve ürpertici bir tablo. 
}'a~c et tarzı olarak görünüyordu. A- "Karanlık ... Kasavetli kale. Bir kum 
rne a~anmayı hiç bir veçhile tahrik et- okyanusunun taşlaşmış dalgaları, or
d rnış, hatt§ bunu önlemek için elim- tasında vahanın teıkil ettiği muzlim 

en ''el · • d t> euı yapmıştım. Vicdanım bana adayla nihayetsiz bir gümüş enizi. 

Evlenme ilônı 

Bir evlenme şehadetnamesi vermek 
için Ankara'da mukim alman tebaa -
sından Bayan J eanette Schmitz ile 
yine Ankara'da mukim Türkiye Cüm
huriyeti tebaasından Bay Tevfik Tez 
can'ın evlenmek niyetinde oldukları 
ilan olunur. 

Ankara, 12 Haziran 1939 
Almanya Büyük elçiliği Na. 

İmza: Grell 
Ataşe 

Askerler? İfadelerine nüfuz imkansız 
heykeller. 

"Askerlerimle karşı karşıya, dra
mın nasıl bir neticeye varacağı husu
rundaki kararsızlığım fena halde ca
nımı sıkıyordu. 

"Kendi mukadderatımın mevzuba -
his olacağı bir trajedi başlamak üze -
reydi; öyle bir trajedi ki her halde 
kahramanın ölümiyle nihayet bula -
caktı; fakat berikinin bu çöl sahnesin
de, ay ışığı altında rolünü iyi oynıya
cağını umuyordum. Sakindim ... 

Corc Lavrens içini çekti, bir kibrit 
çaktı. 

- Muhteşem aya son bir göz attım 
ve derin bir nefes aldım. Son kuman
dam berrak, metin ve bilhassa metin 
bir sesle verilmelidir, diye düşündüm. 
"Ağzımı açtım; alt çenem düştü 

ve ... Taşlaşmış gibi sakit kaldım. 
"Muammalı ve meşfım kaleden bir 

alev sütunu fışkırıyordu. 
"Baş çavuş: 

"- Aman yarabbi, diye haykırdı. 
"Askerler çılgına döndüler; gece · 

nin sükutu içinde: "cinler, periler, 
şeytanlar" gibi sözler işittim. 
"Yangın beni düşüncelerimden sı -

yırdı. Evet dedim, tabii kibritleri var
dır, içeri germemek için kaleye ateş 
verdiler. Rastinyak nerede? 

"Bu ipsizin nerede olduğunu öğ
renmek istiyordum. Çünkü her halde 
biri kaleye girmiş ve ateş vermiş ol -
malıydı. Durup dururken bu yangın 

nereden çıkmıştı? Şimdi diğer bir 

Amerika halkında 
Çin'e karşı sempati var 

Bir referandumdan cıkan 
~ 

neticeler 
Nevyork, 16 a.a. - Çin'in Japonyaya karşı giritmit olduğu ci • 

dalden Amerika milletinin Çin milletine karıı mütemadiyen ar· 
tan bir sempati göstermekte olduğu umumi efkar enstitüsü tara-

f andan Amerika'nın her tarafın-, 
da yapılmış olan bir referandum İzmitte lise 
neticesinde meydana çıkmıştır. ve 

ihtiyacı 

yol 
/ki •ene önceki rakamlar 

Referandumda sorulan sual, ıu idi: 
Halihazırda Japonya ile Çin ara -

sında yapılmakta olan mücadelede 
hangi tarafa karşı sempati hissediyor
sunuz ? 

Bu suale verilen cevapların yüzde 
74 ü çinliler, yalnız yüzde 2 ai japon
lar lehindedir. Mütemadi cevaplarda 
lakaydi gösterilmektedir. 

1937 tarihinde de aynı sual sorul • 
muş ve aşağıdaki neticeler alınmış i -
di : 

Çin lehinde yüzde 47, Japonya le -
hinde yüzde 2, lakaytler yüzde 51. 

Bundan başka 1937 senesinde Japon 
yaya karşı boykotaj yapılmasını A • 
merika halkının yüzde 31 i isterken 
bugün bu boykotajı istiyenlerin nis
beti yüzde 66 ya çıkmıştır. 

Nihayet Amerika halkının • yüzde 
72 si Japonyaya gönderilecek esliha 
ve mühimmata Amerika tarafından 
ambargo konulmasına taraftardır. 

Gafenko 
Yunanistanda 

(Başı ı. inci sayfada) 

yetini kurtarmak bakımından da 
medeni ve insani büyük bir vazife 
kaqısındadır. Çünkü bütün Balkan 
milletleri bir ahenk içinde yürüye
cek olursa onlar sulh için mücadele 
edenlerin tarafında kemmiyet ve 
keyfiyet bakımından büyük bir ku
vet te§kil edeceklerdir. Bu basit ha
kikatlerin manasının §Ümulü Anka
ra'da ve Bükret'te olduğu kadar 
Atina'da da tamamiyle malumdur. 
Maksadımız reami bir :ziyaret fik
riyle yapılmakta olan bu aeyahatin 
hayırlı emeller taşıdığını ve bal
kanlıların maksat ve emelleri kendi 

'hudutları içinde sulh ve süki'ınla 
medeniyet yollarında inkiıaf et
mekten baıka bir ıey olmadığını 
bir daha tebarüz ettirmektir. Yir
minci asrın insanları hüriyet istiyor, 
çünkü bütün milletlerin müıterek 
malı olan medeniyet her milletin o
na verdiği renk ve tekil içinde çi
çeklenir ve yeni bir mana ifade e
der. Bunun için her §eyden evel her 
milletin hüriyeti lazımdır. Bugünkü 
Avrupa medeniyeti böyle doin'tftt -
tur. Ve gelecek medeniyetler de 
böyle olacaktır. 

Necibali KOÇOKA 

İzmir Enternasyonal 
Fuanna hazırlanınız 

20 Ağustos - 20 Eylül 

1939 

noktadan yeni bir ate§ ve duman sil -
tunu yükseliyordu. 

Düfur cevap verdi: 
- Rastinyak mı? Orada bağlı duru

yor, binbaşım. Briy çavuşa onu bağla
ması için emir vermiştim. 

Demek ki yangının faili Rastinyak 
olamazdı. Bütün öğrenmek istediğim 
buydu. Esasen kaleye girmiye cesaret 
edemezdi. Rastinyak'ın ve bütün şüp
heli askerlerin yerlerinde olup olma -
dığını tahkik için birini gönderdim. 

"Elimde ne tulumba, ne de hortum 
vardı. Esasen çöl ortasında ıu ne ge
zer ... Hem çöl kuraklığı içinde her şey 
o kadar süratle yanar ki, bir yer ateş 
alınca karşıdan ıeyretmekten başka 
yapacak şey yoktur. Bir kaç saat için
de kale bir yığın kül haline inkılap e
decekti. 

"Onu müdafaa etmiş olan cesur a -
damların cesetlerini yakan bu yangın 
kalenin sırrını da beraberinde götürü
yordu. Askerlerin. bu suretle tehlike
den kurtuluyorlardı - diğer taraftan 
hayatım ve askeri şerefim masun ka -
Jıyordu. 

Askerlerim gözleri önünde cereyan 
eden manzarayı endi§eyle takip edi -
yorlardı. Belki de yangının kendi 
kendine çıkmıyacağına göre bu işte 
bir insan eli olduğunu düşünüyorlar
dı. Bu beklenmedik neticenin müseb
bibi ya kaleden kaçacak, ya da orada 
canlı canlı yanacaktı. Dışarı çıkacak 

olursa göreceklerdi. Fakat kimdi o? 
Kim? Niçin? Nasıl? Sualleri gene ku-

İzmit (Hususi) - Kocaeli vilayeti
nin nüfusu süratli bir şekilde artmak
tadır. Son nüfus sayımında 340.000 o
lan vilayet nüfusu bugün 360.000 dir. 
Halkın okuyup yazmıya son derece 

heves ve isteği vardır. Bu artış karşı
sında mevcut ilk okullar, ihtiyacı 

karşılamaktan uzak görülmektedir. 
Eğitmenler Kocaeli köylerinin kültür 
hayatına büyük bir inkişaf vermekte 
oldukları ve yalnız bu eğitmenler için 
100 okul daha yeniden ilave edildiği 
halde ilk ve orta okul sınıflarına şu
bele• ilave etmek zaruri olmuştur. 

Orta okulu ikmal eden çocukların 
çoğu lise tahsili için güçlük çekmek
tedirler. Kağıt ve sellüloz sanayii mü
esseseleri, kara ve deniz ordusu gar
nizonları, muhtelif teşkilatı ile ehe -
miyeti çok bariz olan İzmit'e bir lise 
lazımdır. Halk liseyi sabırsızlıkla 

beklemektedir. 

Yollar üzerinde tetkikler yapmakta 
olan vali, yolların yenid~n yapılması 
lüzumunu hissetmiş ve geniş bir yol 
siyaseti takibe başlamıştır. 

İzmir - Karamürsel, Kandıra - Ağ
va, Adapazarı - Hendek, Karasu - A
dapazarı, Kandıra - Karasu, Geyve -
Taraklı - Akyazı yol ve ıosaları bu se
ne içinde yapılacaktır. Bir çok kı -

sımlarda faaliyet başlanuştır. 
İzmit - Geyve, İzmit - Gebze, İzmit 

- Kandıra şosaları da müteakip sene
lerde inşa ettirilecektir. 

Sağır köpek 
Dünyada kulakları safır olup da ku

laklık aayeainde işiten bir tek köpek 
vardır. Bu köpeğin ismi Jak Boston'

dur. Jak, İngiltere'nin Boston şehrin

de bir baytarın köpeğidir. 

Bu zeki ve sahibine fevkalade sadık 

köpek tam iki sene sağır durmuş, ni
hayet sahibi kıymetli köpeğine husu

si bir alet yaptırarak kulağına taktır
mıştır. Şimdi Jak'ın kulakları bu ku
laklık sayesinde mükemmelen i§it -
mektedir. 

Salya ile hüviyet tesbit 
edilebilir mi! 

Şimdiye kadar hüviyet tespitine 
hizmet eden parmak izi ile, insanın a
zaları arasındaki nispetten bahseden 
Antropomctri ilmi vardı. Şimdi de ga
liba bir "sal1a servisi" açılacak. 

Japonya'nın Nagasaki üniversitesi 
profesör Haraguti, her insanın, ken
disine mahsus bir salya ifrazatı oldu
ğunu, salyaların biribirine benzeme -
diğini keşfetmiştir. Bu vaziyete göre, 
hüviyet tespitinde "salya" unsuru i§e 
yarıyacak demektir. 

laklarımda çınlamıya başlamıştı. 

"Askerler bir büyü tesiri altınday -
mış gibi sessiz duruyorlardı. Birden
bire, efsun bozuldu, aşina bir gürültü 
sükutu yırttı. 

"Bir tüfek patlamıştı... Bir daha, 
bir daha ... Seslerin gelişine bakılırsa 
üzerimize ateş ediliyordu. 

"Tuaregler ! 

"Sağda, solda daha başka tüfek pat
layışları oldu 1 Tuaregler üstümüze 
gelmiştiler 1 
'Kurşunlar vızıldıyordu. Oldukça 

uzak bir tepenin üzerinde kıvılcımlar 
çakıyordu. Düşmanla aramızda bulu
nan kalenin himayesinde olduğumuz 
için içimizden kimse yaralanmamıştı. 

"Söylenmesi için icap edenden daha 
kısa bir zaman içinde, askerleri yarım 
çark yaptırarak vahaya götürdüm. O
rada hiç olmazsa sığınabilirdik. Bari 
Reymon'la senegalli neferlerin geli -
şine kadar mukavemet edebilseydik, 
şimdi bir meşale gibi yanan bu kale 
muhafızlarının intikamını almış olur
duk. 

"Lejyonerler mükemmel askerler -
dir, Corc. Ordumuzda onlardan daha 
mükemmeli yoktur. Öteki süvarilere 
nazaran benim sipahilerim neyse öte
ki piyadelere nazaran de lejyonerler 
ayni şeydir. Onların, resmigeçide gi -
der gibi sükunetle vahaya doğru iler• 
leyişlerini görmek içimi hazla doldu
ruyordu. 

"Çok geçmeden gözcülerimiz yanı
mıza döndüler. Bunlardan ikisi çarpı-

Adana' da ki 
cinay~tin 

failleri 
Adana, 16 (Telefonla) - Kimya

ger eczacı Ahmet Rıza İşcan 29 ma
yıs gecesi evinde meçhul bir şahıs ta
rafından katledilmiştf ve bu cinayet· 
te delil olarak yalnız katilin kundu
raları bulunmuştu. Adana adliye ve 
zabıtası sıkı bir takip neticesinde ba
zı izler üzerinde yürümüş ve bugün bu 
cinayetle alakadar gördüğü Mehmet 
oğlu Sami adında birisini Ceyhan'da 
yakalıyarak getirmiş ve Adana adli -
yesine teslim etmiştir. Adliye Sami 
hakkında sorgu neticesinde tevkif ka
rap vermiştir. 

Sami Ceyhan belediye zabıta !mi• 
ri İzzet'in kardeşidir. Tahkikat neti .. 
cesi elde edilen malumata göre Sami 
cinayeti yalnız işlememiştir. Bir suç 
ortağı vardır. Sami'nin suç ortağı 

Hicri adında bir sabıkalıdır. 
Cinayet günündenberi Adana'dan 

yok olan Hicri nihayet Adana zabıta• 
sının teksir edip diğer emniyet mü
dürlüklerine gönderdiği resimler 
sayesinde Adana hududu haricinde 
yakalanmıştır. Zabıta ve adliye tahki· 
katın işkal edilmemesi için şimdilik 
Hicri'nin bulunduğu yeri ve verdiği 
ifadeyi gizli tutmaktadır. Resmi ma
kamlara gelen mallımata göre Hicri'· 
nin, tutulduğu mahallin makam.atına 
verdiği ifade suçunu teyit eder mahi .. 
yettedir. Aynı .zamanda Sami'nin 
suç ortağı olduğu da gene ifadelerin· 
den hissedilmektedir. Sami sorgu al· 
tındadır. Hicri de bugünlerde şehri· 
mize getirilecektir. 

Cinayetin neye tamaan işlendiği 
henüz mallım değildir. 

Polonya bizden külliyetli 
miktarda tütün alacak 

İstanbul, 16 (Telefonla) - Türk 
tütün limitet şirketi müdürü B. Saf· 
fet yarın Polonya'ya gidecektir B. 

Saffet'in bu seyahati Polonya mono
pol idaresi tarafından açılan tütün 
münakasasiyle atakadardır. Öğrenil

diğine göre polonyalılar bizden kül
liyetli miktarda tiltiin almak arzu
ıundadırlar. Şirket bundan ba§ka Ka
nada'ya ikinci defa olarak 169.000 Ji. 
ralık tütün satmıştır. 

ÇALI KUŞU 
Maman COLlBRl 
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ve 
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şa çarpışa gerilemişlerdi. Diğer ikisi 
de bir çok tüfeklerin bir arada ateş et
tiklerini görmüştüler. 

"Bir kaç dakika sonra her ıey sü-
kuta gömüldü. 

"Silah ıesleri durmuştu. 

"Düşman ne yapacaktı? 

"Her halde şafakla üstümüze atıl • 
mak için hazırlanıyordu. Bütün gece 
bizi aldatıcı bir emniyet havası içinde 
uyutmak istiyecekti. Sonra, birdenbi
re, tepelerin ardından çölün şeytanla
rı fırlıyacak, kasırga gibi üstümüze 
çullanacaklardı. 

"Garip olduğu kadar müessir bir 
aahne. Mehtapta sahranın göbeğinde 

bir yangın, bir kale muazzam bir me
zar halinde alevler içinde çökerken, 
bir şeref kıtası, endişe içinde, daha 
başka aktörlerin gelişini bekliyor. 

"Gözlerimle uzun müddet ufku ta
rassut ettikten sonra, Reymon'un va -
haya yaklaşmak üzere olduğunu dil· 
şilndüm. 

"Onunla irtibat temini için iki a
dam göndermenin zamanıdır, dedim. 

"Vahanın etrafını dolaştım. Asker
leri birer birer dola§an baş çavuşu 

gördüm. Emir almadan evci ateş etme
lerini menediyordu. Gürültü ve du -
man çıkarmak yasaktı. Bu tedbirleri 
sitayişle yad ettikten sonra, bu vazi
feyi yapacak iki adam seçmesini söy
ledim. 

(Sonu var) 



ULUS 17 - 6. 1939 

Barem müzakereleri Tiencin'deki abluka 
..:> 

güçleşti bölgesinde • 
ıase (Ba§ı 1 inci sayfada) 

35 olarak tesbiti, 
2 - Gene mezkur cetvelde yazılı 35 

lira maaşlı 26 kaymakamın da 40 lira 
aylıklı kaymakam adedine ilavesi su
retiyle 35 lira maaşlı kaymakamlık ka
demesinin ilgası ve bu suretle şimdiki 
vaziyetin muha.fazası. 

3 - Mezkur cetveldeki 20 lira ay
lıklı nahiye müdürlüklerinden yedi a
dedinin tenzili ile 35 liralık ·yedi na
hiye müdürlüğünün ihdası.. 

Encümen, bunun haricindeki talep
lerin de hükümetçe nazarı dikkate a
lınacak temenniler mahiyetinde telak
ki edileceğini bildiriyordu. 

Barem teşkilat kanunlarını 
cleği§tirmerin ... 

Refik İnce (Manisa), Bütçe encüme 
ninin yapmış olduğu tadili bahis mev
zuu ederek, bir iki mebus arkadaşının 
gözüne ilişen bu eksikliğin tashih e
dilmiş olduğunu, ancak bütün veka
letlerin teşkilat kanunlariyle bareme 

• bağlı cetvelleri karşı karşıya getirip 
mukayeseler yapmak çok güç bir şey 
olduğu için bütün eksikliklerin bu gö
rüşmeler sırasında meydana çıkamıya
cağını, bunun en kestirme yolunun ba
rem kanununun teşkilat kanunlarını 
değiştirebileceği hakkındaki hükmün 
kaldırılması olduğunu söyledi. Aksi 
takdirde bu yeni kanunu tadil için bü
tün vekaletlerden teklifler geleceğini 
kaydeden hatip sözlerini bitirdikten 
sonra kürsüye bütçe encümeni ikinci 
reisi Faik Baysal gelmiş barem layi
hasının esas itibariyle teşkilat kanun
larını değiştirmediğini, bu noktanın 

encümende de uzun boylu münakaşa e 
dildiğini söyledi ve hulasa olarak e
saslı teşkilat kanunlarını rencide ede
cek hiç bir yeni hüküm konmamış ol
duğunu ilave etti. 

Emin Sazak (Eskişehir), her veka
letin kendi teşkilat kanunu ile kendi 
kadrolarını tesbit ettiğini, fakat bu 
haremle hasıl olan iki üç milyon lira 
farkın nereye verildiğini anlıyamadı
ğını söyledi. Faik Baysal da buna ce
vap vererek farkın iki üç milyon de
ğil belki 800.000 lira kadar olduğunu 
söyledi ve bu paranın da~ıtıldığı da
ireleri saydı. 

Maiyet memu l ığu 
selahiyetli miclır? 

B. Yusuf Ziya Özer (Eskişehir), 
Kaymakamlıkları 40 lir, l çıkarmış 

olmakla yüksek tahsil rne unlarının il 
çüncü madde mucibince ıhraz edebi
lecekleri memuriyet de ccesinde bir 
tenakus hasıl olup olmacı ını sordu. 
Olmadığı cevap verildi. B Yusuf Ziya 
da kendisine göre bir ter akus olduğu
nu, zira maiyet memurlu hakikatte 
atajycrlik iken encümenin bunu me
muriyet saydığını söyle< ı B. Faik 
Baysal bu mütaleaya da ce,ap vererek 
maiyet memurluğunu sta y erlik say
dığı ve stajyerlik devresi ı bitiren bir 
mülkiye mezununun 35 a ile kay
makam olabileceğini ifade .tti. 

Vekaletler teıkilat kanunlannı 
bareme uyclurma ınlar 

B. Refik Şevket İnce e cümenle a
rasında bazı noktalarda g r iş birliği 
olduğunu memnuniyetle k dettikten 
sonra büdçe encümeninin :>idayeten 
düşünmüş olduğu tarzda •kaletlere 
bir kaç ay içinde teşkilat k nunlarını 
barem layihasına merbut cetvellere 
uydurmak için mühlet veı ılmesi fik -
rinin çok muvafık olduğu u söyledi. 

Emin Sazak, tekrar kürs e gelerek 
hususi müesseselerin vaz tini tet -
kik ettiğini ve bazı müe selerdeki 
memurlar haremle layık dukların-

dan fazla para verildiğini rilen pa-
ra miktarı ne olursa olsur r memur 
ehliyeti olmadığı halde b 
riyle yükseliyorsa bunun 
çok feci ola.cağını söyledi e : 

- Sonra matbuatın 100.C 
dir? Bu teşkilat nedir ki 
birden yükı;eliyor, dedi. 

lirası ne-
0.000 lira 

Bundan sonra B. Emin S zak bare
min hususi müesseselerde yapacağı 
aksi tesırlerin ne olduğun ,ordu. 

B. İsmet Eker (Çorum barem ka -
nununun da eksiklikleri meydana çık
tığı zaman icaplara göre ğiştirile -
bilir bir kanun olduğunu e esasen 
kendi kanaatine gclre b kanunun 
teşkilat kanununun e:sasla ihtiva 
etmekte bulunduğunu sö} l 

Bundan sonra reis umu 
geçen celsede bütçe enelin 
le olunan takrirlerden ya 
Peker'in takririnin kabul 
duğunu söyliyerek diğer 
bir kere daha okuttu. Bir 

heyetten, 
üne hava
ız Recep 
ilmiş ol -
takrirleri 

tibariyle Recep Pekerin ıleplerine 
iltihak eder mahiyette o d klan için 
onlar zaten encümence na a ·ı dikkate 
alınmış sayıldılar, diğerle ı de nazarı 
dikkate alınmadılar. Ve i ıci mad -
de, değişik şekliyle, bu s tle kabul 
edilmiş oldu. 

Üçüncü maclde hakkında 
taclil takrirleri 

Bundan sonra Ü!ijÜncü maddeye ge -

çildi. Üçüncü maddenin muhtelif fık
raları hakkında verilmiş bir çok tadil 
takrirleri vardı. Bunlar sıra ile önce 
fıkralar, sonra da bu fıkralar hakkın -
da verilmiş olan tadil teklifleri okun
du. 

B. Refik İnce altıncı maddenin 
son fıkrasındaki "şube" tabirine doku 
narak bu mananın çok dar olduğunu, 
her hangi bir memurun terfi etmesi 
lazım gelirken çalıştığı "şube" de 
münhal olmadığı için terfi edememe
sinin onun mağduriyetıni mucip olaca 
ğını, binaenaleyh bu tabirin değişti -
rilmesi icap ettiğini söyledi. Büdçe 
encümeni namına B. Faik Baysal : 

- Şube yerine ve idarelerinde açı
lacak ilk münhal, diye bir cümle ilave 
sini encümen kabul ediyor, söziyle 
Refik İncenin bu endişesini tatmin et
miş oldu. 

Bazı hatiplerin mütalealarına da iş
tirak ederek encümen üçüncü madde
nin E fıkrasındaki son cümlenin şube 
yerine daire tabiri kullanılmak sure -
tiyle müstakil bir madde haline ka
nulrr.asını teklif etti ve bu cümle ay
rı bir madde haline getirildi. 

Hususi muhasebeden maaş alan mu
allimlerin de bu haremde tesbit edi -
len şartlardan istifade edeceklerini, 
onların vaziyetinin islahının çok ye -
rinde olacağını söyliyen B. Kemal 
}ettin Kamu (Rize) den sonra söz a
lan diğer bazı mebuslarımız da ilk 
mektep muallimlerinin terfihleri mev 
zuu üzerinde durdular. Bütçe eneli -
meni bu mütaleaları, hükümetin naza
rı dikkate alacağı birer temenni ma
hiyetinde telakki edildiğini bildirdi. 

Memuriyette lisan öğrenen 

memurlara mükafat vermeli mi? 
Beşinci maddenin müzakeresi sı -

rassında söz alan general Zeki Soyde
mir (Erzurum) bu maddede, daireye 
girdikten sonra bir lisan bildiğini is
bat edene nakdi mükafat verilmesi 
prensipini tenkit etmiş ve ona nakden 
mükafat vermektense memuriyete gi
rerken lisan bildiklerini ispat eden -
lerde olduğu gibi bir derece terfi et
tirilmelerinin daha muvafık olacağını 
söylemiştir. 

Bütçe encümeni ikinci reisi B. Faik 
Baysal bu madde ile memuriyette li -
san öğrenmeyi teşvik etmek istedikle
rini söylemiştir. 

B. Hasip Ahmet Altın (Tokat) da 
yalnız başına lisan bilmenin bir kıy -
met sayılmasının doğru olmadığını 
bir memurun hakkiyle münevver bir 

iş adamı olması isteniyorsa memurla
rın vazifelerine bağlılıklarını isbat et
mek için meslekleri dahilinde etütler 
yapmak mecburiyetine tabi tutulma -
!arının daha muvafık olacağını, böy -
le bir vaziyetin memurun günlük iş 
!erinin yükselmesini de temin edece -
ğini söyledi ve bu maddenin dördüncü 
fıkrasına bu hususta bir kayıt ilavesi 
için hazırladığı takriri reislik maka
mına takdim etti. 

B. Hasip Ahmetin ve general Zeki 
Soydemirin takrirleri okundu; fakat 
umumi heyetçe nazarı dikkate alınma
dı. Bunun üzerine ve layihaya yeni bir 
madde ilavesi suretiyle beşinci madde 
olan eski dördüncü madde reye arze -
dildi ve kabul olunarak altıncı mad -
denin müzakeresine geçildi. 

Memuriyette haremde tahsilin mev
kiine dair olan bu madde hakkında 
Refik İnce demiştir ki: 
"- Bu memlekette bir memuriyete 

alınacak memurun tahsilli olmasını 

esas kıldıktan sonra ve bunların muh
telif derecelerdeki tahsilleri muhtelif 
derecede memuriyet almalarında va 
sıta ittihaz kılındıktan sonra güya bu 
memuriyetler, müsteşarlık, umumi 
müfettişlikler, valilikler, elçilikler 
devletin mekanizması içerisinde çalı · 
san 60 bin 70 bin tane memurun için
den buna 

1

layık olan kimse yokmuş. 
bunlar o kadar güzide addedilmesi la-
zımgelen müstesna ze.J°atmış gibi bun
ların haricinde almağa müsaade ver
mek bence onların şahıslarının kıy 
metini artırmak değil. bence bulun -
dukları mevkii düşürmektir. (Doğru 

sesleri). 
Refik İnce bundan sonra müsteşar

ların vaziyeti üzerinde durmuştur. Ve 
muhtelif Vekaletler teşkiiat kanunla
rındaki müsteşarın tariflerini zikret
miştir. 

Refik İnce müteakiben müsteşarla
rın nasıl seçilmesi lazımgeldiğini an
latmış ve demiştir ki: 
"- Arkadaşlar, insan için mevki 

şeref verir. Fakat bilmek lazımgelir 
ki mekanı şereflendirenler de insan -
lardır. Kendisinden daha az malumat
lı bir mafevke malik olmanın azabını 
a§ağı yukarı hepimiz çekmişizdir. B~r 
de maiyetinden ders almak mecburı-
yetinde kalan bir amirin çekeceği a
zabı düşününüz. Binaenaleyh karşı -
lıklı ve müteselsil itimadı sel beden 
ve mücerret mafevk olması dolayısiy
le değil maiyetinin kendilerinden da
ha çok tecrübeli ve kıdemli olmasın
dan dolayı hürmet aramak lazım ge
len bir memuriyet için silsile itibariy 
le itimadı bozan bu maddenin tama -

miyle aleyhindeyim. Memlekette hu -
kuk devleti yaratan cümhuriyetimizin 
hukuka ve hakka hürmet duygularını 
izale eden ve herhangi bir gün ken
disinin başına gelecek müsteşarın şu 
veya bu şekilde efal ve harekatından 
doğacak bozukluklara meydan vere -
cek hükmün bu madde içerisinden kal 
dırılması Hizımdır. (Doğru sesleri). 

Bu bittikten sonra, umumi müfet -
tişlik ve elçilikler ve valilikler hak -
kında da aynı mütaleayı dermeyan e
debilirim. 

Refik İnce bu husustaki mütaleala
rını da anlatmıştır ve müfettiş umu -
milerde teftiş ettikleri şey hakkın

da evelden iktisap edilmesi lazımge
len maliımatın bulunmasını istemiş -
tir. 

Refik İnce bundan sonra elçiler ve 
valiler vaziyetini de izah etmiş ve tek 
rar müsteşarlara gelerek demiştir ki: 

"- 24 saat zarfında, siyasetin ters 
dönmesi neticesinde aşağı inmesi mel 
buz olan bir vekilin, getirdiği bir 
müsteşara, yeni vekilin ilk iş olarak 
derhal git demesi gayet tabiidir. Bu 
takdirde bu adamın vaziyeti ne ola -
caktır? Tekaüt maaşı alamaz. Çünkü 
bunun için lazım gelen müddeti dol
durmamıştır. Bu yüksek mevkide 24 
saatlik bir rüya görmüştür. 

Hasan Fehmi Ataç (Gümüşane) 
Rüya görmüş oluyor. 

Refik İnce (devamla) - Evet rü
ya görmüş oluyor. Bu vaziyeti elime
ye gelmemek, hayatı hakikiyeden ay
rılmamak için bu fıkraların tayyı la
zımdır. Bütçe encümeninin insafına 

müracaat ediyorum. Bu fıkralardan 
vaz geçsinler. (Muvafık sesleri). 

Bundan sonra Çorum mebusu İsmet 
Tüker söz almış ve şu teklifi yap
mıştır: 

Müsteşarlar mesleki vasıfları 
haiz olmalıclır 

"- Son fıkrada "Vekalet müsteşar
lıklarına getirilecek olanların da yük 
sek tahsil görmüş olmaları şarttır.,, 

deniliyor. Ben buraya "Vekalet müs
teşarlıklarına getirilecek olanların 

yüksek tahsil görmüş olmaları ve 
mesleki vasıfları haiz olmaları şart

tır., cümlesinin ilavesini teklif edi -
yorum. 
İsmet Tüker bundan sonra fikrini 

bazı misallerle tavzih etmiştir: 

Mesela yüksek tahsil görmüş olan 
bir generalin Adliye müsteşarlığına 
genmmesı, ~ya mesıt:ıa uııgt ve~ 

tisas sahibi olan bir ziraat mühendisi
nin sıhiye müsteşarlığına getirilmesi, 
veya yine mesleğinde mesleği ile 
meşgul olan bir doktorun Maliye Ve
kaletine getirilmesi mantıkan müste -
bat olan bir şeydir. Fakat bu kanu -
nun hükmüne göre getirilirse ne o -
lur? Getirilebilir. Çünkü yüksek tah
sil görmüş olması lazımdır. Onun için 
bendeniz mesleki vasıfları haiz olma
sı cümlesini de iiave edecek olursak 
vekillerin ellerini bağlamış olmayız. 
kanaatindeyim. Hakikaten vekalette 
yüksek tahsil görmüş müsteşarlık i
çin müstait zevatı meslek içinde bu
lamazlarsa yine hariçten getirebile -
ceklerdir. 

Bundan sonra Galip Pekel söz al
mış ve "müsteşarlık mevkiinde çekir
dekten yetişme adam olmazsa işler 
karmakarışık., olur demiştir. Galip 
Pekel müteakiben valilerin yalnıL 

bir yüksek mektep mezunu olmaları
nın kafi gelmediğini söylemiş ve de
miştir ki: 

" - Devlet mekanizmasının hak
kiyle işliyebilmesi için mutlaka o me
kanizma içerisinde bulunan her dai
renin nasıl işlemesi lazım geldiğini 
ve nasıl işlediğini bilmesi lazımdır. 
Bunun için bendeniz vali olacakların 
en az üç sene kaymakamlık yapmış ol 
malan şartının konmasını teklif edi -
yorum. Umumi müfettişlikler azdır. 

Doğrudan doğruya vazife ile temas -
ları nisbeten azdır. Bunların arasın -
da kaymakamlar, valiler vardır. Bu 
kafi derecede bir teminattır. Onlar 
bu şeraiti haiz olmasalar da olabilir. 
Fakat valilerde bu şartı korsak mem
lekte daha hayırlı bir iş yapmış olu -
ruz. Bir bunun için, bir de müste·şar -
lıkların kaldırılması hakkında iki 
takrir takdim ediyorum. 

Müstakil mebusların fikri 

Bundan sonra müstakil gruptan 
Rize mebusu Fuat Sirmen söz almış 
ve devlet dairelerinin iyi işlemesi i
çin müsteşarlıkları da kalemimahsus 
müdürleri gibi şahsa bağlamanın fay
da değil belki zarar tevlit edeceğini 
düşündüklerini söylemiş ve müste
şarlıkların bu madde içinden çıkarıl
ması lazımgeldiğini teklif etmiştir. 

Gene müstakil gruptan Hikmet 
Bayur da bu fikre iştirak etmiş ve va
lilerle elçilerin kaymakamlık etmiş 

hariciye memurluğu etmiş gibi ka
yıtlarla bağlamanın doğru olmadığı -
nı söylemiştir. 

Bundan sonra Antalya mebusu Ra
sih Kaplan söz almış ve demiştir ki: 

.;, Müsteşarlar emniyet supapı 
"- Arkadaşlar, müsteşarlar, veka

letlerde, Büyük Millet Meclisinin ka
nunlarını tatbik eder, milletin huku -
kunu kontrolda adeta vekaletlerin 
emniyet supapı makamındadır. Bu 
emniyet supapları üzerinde çok dur
mamız lazımdır. Bilirsiniz ki birçok 
devletlerde yalnız müsteşarlıklar de
ğil, umum müdürlükl~ri hatta şube 

müdürlüklerini bile uzun müddet iş
gal ettikleri makamlardan ayırmağı 

milletlerinin menfaatine uygun bul -
mazlar. Biz, şube müdürlerine kadar 
inmedik, hiç olmazsa, müsteşarları bu 
vaziyete getirelim. 

(Başı I. inci sayfada) ı . .R~"!:a'da . rıt" 
rı tarafından alınan abluak tedbirle- Roma dakı butun g3zetele~, Tı:1ar 
nin japon hükümetince tamamiyle sin'in ablukası hakkında mutale 
tasvip ve tasdik edildig"ini yazmakta- serdetmektedirler. ı .. e a .. 
dır. Gazeteler, bunun çenıber ıçın t• 

Domei ajansına göre, japon bükü. ma siyasetine karşı totaliter devleıe 
metinin, ingiliz imtiyaz mıntakası ma ler tarafından yapılan bir m~kab~ı.
kamları hattı hareketlerinde ısrar et- olduğunu beyan hususunda muttef 
tikleri müddetçe, Tiençin'de şiddetli tirler. ..di· 
tedbirler alınması için makamlara mü Bazı gazeteler de, uzak şark ha a 
zaharet edeceğini zannetmektedir. selerinin Japonya - Aln,anya - !tal}'. 

Bütçe encümeni reis vekilinin 
sözleri 

Bundan sonra bütçe encümeni reis 
vekili Faik Baysal söz almış ve de
miştir ki : 

"- Bu madde üzerinde encümende 
de çok tevakkuf edilmiştir. Madde 
tahlil buyurulduğu zaman görülür ki 
eskiden mevcut salahiyeti takyit edi
ci bazı kayıtlar dahi konmuştur. Yal -
nız müsteşarlıkların buraya ilavesi 
şu ihtiyaç ve vaziyetten doğmuştur. 

Bu kanunu müzakere ettiğimiz sırada 
üç, dört vekaletin teşkilat kanunu 
dahi elimizde idi. Orada yalnız birçok 
memuriyetler, müdüriyeti umumiye
ler ve hatta müdüriyetler için dahi 
istisnai ahkam konmakta idi. Biz 
böyle evelki teş~ilat kanunları ile 
konmuş olan istisnai ahkamı burada 
kaldırmağı istihdaf ettik. Mevcut teş

Japonya'nın görüşü 
Siyasi mahfiller İspanya'nın aşağı

daki noktai nazarları müdafaa ettiği
ni bildiriyorlar: 

1 - Çin hadisesindenberi Japonya 
diğer devletlerin haklarına riayet et
tiğini ve bütün meseleleri imtiyaz 
mıntakaları hakkında muhtelif tarzı 
haller teklif etmek suretiyle halle ça
lıştığını ispat eylemiştir. 

2 - İngiliz mıntakası makamları 
dört çinliyi teslimden imtina ederken 
samimi surette hareket etmemelerin
den neşet eden Tiençin makamları sa
mimi olduklarını ve Çinde yeni bir 
nizamın tesisi için tedbirleri gevşet
miyecektir. 

3 - Japonya, imtiyaz mıntakaları
nın muvasalasız kalması yüzünden A
merika, İtalya ve Almanya gibi dev -
Jetler menfaatlerinin de müessir ol -
masından dolayı müteessif bulunmak
tadır. 

/ ngiliz kabinesi toplanacak 

kilat kanunlarındaki bu ahkamı her - Tiençin meselesi için pazartesi gi.i
taraf etmek için bir hüküm koyduk. nü yeni bir nazırlar toplantısı yapı
Aşağıda muvakkat maddede görüle- lacaktır. Yeni bir hadise zuhur etme
cektir. Yalnız bir vaziyeti dahi mü- diği takdirde o tarihe kadar hiç bir 
talea etmek mecburiyetinde kaldık. .şey yapılmaması muhtemeldir. 
Birçok teşkilatlar kendi bünyelerin · Nazırlar pazartesi günü muhtelif 
deki en mühim olan vazifeleri ücretli dairelerin, japonya o tarihe kadar hat 
olarak gördürmeği kabul etmiş bulu- tı hareketini değiştirmediği ve ihtila
nuyordu ve bunlara da yüksek ücret- fın halli imkansız kaldığı takdirde, a
ler veriliyordu. Ve bazı vekaletler lınacak tedbirler hakkındaki raporla
hakikaten bu işler için en kıymetli e- rı.ndan malfimat alacaklardır. Bu tak
lemanlar bulmuş ve muhafaza etmiş- dırde İngiltere hükümetinin Japon -
tir. Burada aynı zamanda ücretlilerin yaya en ziyade müsaade mazhar mil
de tasfiyesini istihd,f ettik ve bu let muamelesi bahşeden 1911 ticaret 
ücretli vazifelerde vekaletin en mü- muahedesini feshetmesi beklenebilir. 
him işlerini görmekte olan adamların Henüz Japonya'nın Tiençin içinde 
vaziyetlerini mütalea etmek zarure- bırakacak ve bu suretle halline imkan 
tinde kaldık. Bu zarurete binaen bu- verecek teklifleri kabul edeceği ümit 
raya almakla beraber evelce mevcut 
olan hükümleri dahi kaydettiğimizi 

müşahede edeceksiniz. Çünkü bunun 
ilk defa şu kariyere avrılmıs olan
ıarmın cıa atıeliK o~ş sene sonra memu-
riyetle alakasını kesmiş manzarasın -
da bulunanları gene bu istisnai şera
itle vekaletlerin bazı mevkilerine ge
tirilmesini tecviz ettik. Bunda hiç bi
rimizin vekalet müsteşarlıklarında, 
hatta tayını istedikleri bazı memu
riyetlerde dahi - heyeti aliye evelce 
lüzum ve ıaruret görmüştü - encü
menin bir noktainazarı yoktur, encü
men hic birine muarız değildir. 
Miiste~ar vekilin gözü kulağıclıt 

Bundan sonra söz alan Abdurrah -
man Naci. Demirağ demiştir ki : 

"- Müsteşar vekilin gözü ve kula
ğıdır. Göz ve kulak olan müsteşar e
ğer memuriyetinin kademelerini ta -
kip ederek yetişmiş ise memurlarının 
kudretini, ahlakını, seviyesini, her 
şeyini daha iyi bilir ve vekile o şekil
de izah eder. İdare mekanizması da 
bu suretle daha iyi yürütülmüş olur. 

Abdurrahman Naci Demirağ bun -
dan sonra hukuk müşavirlerini bahis 
mevzuu etmiş, ve bu maddeye hukuk 
müşavirleriyle beraber, yüksek mü -
hendis, yüksek mimar, doktor ve bu
na mümasil hariçte iktisabı kabil olan 
ilim ve fen sahiplerinin ilavesini ri
ca etmiştir. 

Mümtaz Ökmen (Ankara) - En -
cümenden bir sual.. Bu kadar vazıh 
ifadelerden sonra Faik Baysal arka
daşımız sarahaten söylemediler ki 
doğru olmadığı tebeyyün etmiş olan 
bu işte encümen musır mıdır? Yani 
müstesarların ihracı hakkındaki fik -
re ke~dileri de iştirak ediyorlar mı, 
etmiyorlar mı? 

B. E. Reisi vekili Faik Baysal 
(Kayseri) - Musır değiliz, iştirak e
diyoruz. 

Bundan sonra müsteşarlara ait kıs
mın maddeden çizilmesi ileri sürül -
müştür. Ve bu kabul edilmiştir Niha
yet madde tadil edilen şekilde okun
muş, üzerinde tekrar uzun müzakere
ler olmuş ve madde tadil edilmiş şe
kilde kabul edilmiştir. 

Bilhassa hukuk müşavirlerinin va -
ziyeti üzerinde muhtelif hatipler tara 
fından yapılan temenniler dinlendik -
ten ve bütçe encümeninin de bu hu -
sustaki mütaleası öğrenildikten sonra 
reye arzol un an bu madde de kabul e
dildi. 

edilmektedir. 

Japonya'ya karşı iktısadi 
tedbirlaı· 

0'f11;,t:U~'~' 0"::17-Pt~i fnn11'---- ı..::1__;.:,_ 
metının ı iençin meselesini bir hakem 
komisyonuna havale etmek hususun
daki kararından henüz vaz geçmedi -
ğini yazmaktadır. 

Diğer cihetten aynı gazetenin bil -
dirdiğine göre, halihazırdaki bazı ik
tısadi misilleme tedbirleri tetkik e -
dilmektedir. 

Bu tedbirler, ancak anlaşma suya 
düştüğü takdirde ilan edilecektir. 

Nevs Kronikl gazetesi, Japonyaya 
karşı alınacak iktısadi misilleme ted
birlerinin derhal tesbit edilmesi lazım 
geldiğini yazmakta ve Sovyetler bir
liği ile her ne pahasına olursa olsun 
bir ittifak aktedilmesini istemekte -
dir. 

Paris'te 
Gazeteler gene Tiençin hadisesiyle 

meşgul olmıya devam ediyorlar ve 
Avrupa'nın ~imdiki vaziyetinden isti
fade eden Japonya'nın Çin'den be
yazları kaçırmak için bu hadiseleri 
çıkardığını yazıyorlar. Pöti Parizi
yen bunda alman diplomasisinin par · 
mağı olduğuna işaret ediyorve Rus. 
Fransız - İngiliz ittifakının her za
mandan ziyade lüzumlu olduğunu ya-... 
zıyor. 

arasında bir askeri itti fak yapılması 
ne sebep olocağını yazıyorlar. 

V CJ§İngton'da 
Hull, gazetecilere bugünkü b~)'a: 

natında Amerika hükümetinin 'fıe~i 
tsin'de muhtelit bir komisyon teşk:·f 
hakkında lngiltere'den hiç bir te~ 1 

almadığını bildirmiştir. 

Hu11, Amoy'daki Amerika kon50 • 

losundan gelen raporun bir hü}asası: 
d ·ı . . Bu ra nı a gazetecı ere vermıştır. • 

porda Kulangsu imtiyaz mıntakası~ıJ 
da yiyecek üzerine abluka konutdug. 
vefakat mıntakada birçok yiyecek d~ 

• . ı 't,•etırı posu mevcut oldugunuan vazıJ. d'• 
ciddi bir mahiyet arzetmediği bıl ı 
rilmektedir. 

Bir protesto 
Tiencsin'deki Amerika konsolo5~' 

mühim bir otomobil ticarethanesinııt 
direktörü olan amerikalı Maccan'ı~ 
imtiyaz mıntakasındaıı japon nöbetçı• 
leri tarafından ü?.eriniıı araştırılxna• 
sını japon makamları ııt:zdinde proteS 
to etmistir. Japon konsolosu bunı.1!1 
bir yanlışlık eseri oldu~unu söyliYe .. 
rek özür dilemiştir. 

Amerika lakayt kalamaz! 
Nevyork, 16 a.a. - Bu sabahki g<l: 

zeteler, Tientsin'in Japonya tarafın 
dan abluka edilmesi karşısında Arrıe· 
rika'nnı Iakayıt kalamıyacağını yaı· 
maktadırlar. . 

Nevyork Times gazetesi, diyor kı: 
rı• " Japonya·nın uzak ~arkta Alm3 • 

ya'nın Avrupa'daki mücadelesintı1 
aynını takip etmekte olduğu günd~ 
güne aşikar bir surette meydana çı 
maktadır. Bu mücadele, bir tek de": 
Jetin tevessü ve hakimıyetini teınin }' 
çin diğerlerini ortadan kaldırmag3 

matuftur. . 
Nevyork Herald Tribııne gazetesi 

de diyor ki: 
" Şunu Japonya'ya söyliyelim ki e• 

STJ"T' hn P'""'lla\,~ ~~l_A"}6r;~ tt"\f~f nr ve ıngıı ere ye Karşı oıan fl 

yişlerini arttırırsa uzak şarkta rrıenf~ 
atleri bulunan bütün devletleri Ja~ 
ponya'ya karşı bir müdafaa bloku te 
kiline mecbur edecektir.,. 

Antikomintern pa ktıf'I 

takviyesi meselesi 
p.1· Roma, 16 a.a. - Kont Ciano, 1 

manya sefiri Von Mackensen'i kabı.1 
etmiştir. 

Öğrenildiğine göre bu mülakat eli' 
nasında antikomintern paktın takvi • 
yesi için İtalya - Almanya ve JapoJ1# 
ya arasında yapılan müzakerelerle 
Alman - Leh gerginliği meselesi rneV'' 
zuubahis olmuştur. 

B. Nazif' in İstanbul' da tetkikleri 

İstanbul, 16 (Telefonla) - DiW 
denberi burada bulunmakta olan v~; 
biliye Vekaleti müsteşarı B. Nazı 
bugün belediyeye giderek vali ve be• 
lediye reisi Lutfi Kırdar'la göriW 
müştür. 

GÜZEL 
olmak İçin 
Her şeyden evvel sıh· 

hatli ve parlak bir tene. 

lekesiz ve düzgün bir 

cilde malik olmak la· 

zımdır. 

Sizin de cildinizi gü· 

zelleştirir, guddelerinİ 

besliyerek canlandırır· 
7210 Büyük Millet Meclisinin dünkü 

toplantısında layihanın 7 inci madde
si üzerinde de konuşulmuş ve pazar
tesi günü devam edilmek üzere cel
seye nihayet verilmiştir. Müstakil 
grup namına da bazı temennilerde 
bulunulan bu son kısma ait tafsilatı 
yarınki sayımızda bulacaksınız. 

40 senelik bir tecrübe mahsulü olan KREM PERTEV tertip ve 
yapılış tarzındaki incelik dolay1siyle, tenin fazla yağlanması
na mani otur. Yağsız olarak hususi tüp ve vazolarda satılır. 
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İngiliz futbol sisteminden 
alınacak dersler 

Futbolda esas topla mücadeledir, 
hasımla mücadele ~ok sonra gelir 

Geçen pazar ingiliz amatörleriyle 
Fenerbahçe arasında İstanbul'da ya
pılan mühim futbol maçına ait gaze -
telerde intişar eden tenkitler, tahlil -
l~r'. fotoğraflar, orta ve yan hakemle
rının beyanatları üzerinde dikkatle 
durulacak olunursa futbolümüz ve 
hilh . . k .. assa oyuncularımız ıçın ço ıstı -
iadeli bazı hususiyetleri müşahade 
etınek kabildir. 

liele kale önünde alınmış bir resim 
-.ar ki, bu sütunlarda temas etmek is
tediğimiz mevzuu başlı başına bir şah
eser tablo gibi hepimizde takdir uyan 
dıran gözleri önünde ne canlı bir su -
rette tecessüm ettiriyor ... 

Fenerbahçe'ye yapılan bir hücum 
''nasında kaleci Cihat sıçramış ve to
Pu eliyle yakalamak üzere... İngiliz 
lııuhacimlerinden biri de lastik top 
tibi kaleci ile havaya fırlamış ve topa 
~afa vurmağa çalışıyor ... Burada ingi
lız oyuncusunun topu tutmak üzere 
bulunan kaleciye çarpmaktan ihtiraz .... 
Cderek, kollarını vücuduna yapıştır - Jngiliz lutbolcu•u ha•ımla degıl 
lııı§, yalnız topu kapmak için öyle gü- futbolla mücadele eder 
tel bir stil ile sıçrayışı var ki doğrusu 1 . . 
insan seyrine baka baka doyamıyor... önüne geçmeh.dır .. Fa_kat ş-~~-u unut -
~ur · b" f b l"" k "deler"ı daı· mamak gerektır kı eger butun oyun-

esım ıze, ut o un aı - . . . . 
tesind d - k ince ve cular bıdayette aynı zıhnıyetle oynar it e oynan ıgı zaman ço . . k k · . b .. 1 b. 
\.~bar bir oyun olduğunu bir kere da- ve galibıyetbı .k?P~krmad " lıçı:ı oy ~b ı~ 
~ h 1 1 sistemin tat ı ını en ı erınce mu a 

atır atmış o uyor. h k · "d · d 
l<'ilhakika "Violcnt" bir spor olarak görü~.ler~e ~ emın ı aresı son . ere. -

tlnınnı 1 agm· en futbol rok ce muşkulleşır. Ekser hakemlerın bır 
. ış o masına r ~ 1 •· 1 "d tt"kle 
•nce ve kibar telakki edilmek lazım ç?k maç arı gayet guze ı are e ı -
itlen b" d r Futbolda esas top rı halde hazan da muvaffak olamam~-
·ı ır oyun u . b" . . b"" 1 b" h 1 t" hı 1 e mü d 1 d" Hasım ile mücadele lan sebe ını ışte oy e ır a e ıru -
. ,_ ca e e ır. . . d 1 tf tmek 
1"İttci planda kalır. Asıl maksat top i- ye ıçın e oynana~ .maç ara ~ .e .. 
le oynamak topu hasımdan geçirmek doğru olur .. Bu ıtıbarladır kı ~n~ılız 
~e nihayet ;opun kontrol ve sevk ve i- amatör takımıknı? "fmdemı·lekeltımıtzudre 
~ · o a t ğı maç ço ıstı a e ı o muş . 
l'utedııni ele almağa ç~llışb~aktt~r. a - ~~t~l'un kaidesine riayet edilerek 

n a galibiyet ve mag u ıye ın Y • kd" d · b" spor 
l\l\an . ..1 ütdil wüne golün oynandığı ta ır e ne temız ır 
de•- gol adleddıyl~ o J girr!esiyle elde havası yarattığını ve bu şerait altında 

"'pun ka e en ıçe b" • · ı · t fın 
C'a'i/aığinc g üre futbolda topa, oyun • o ynanan .. ı~ maç_ın ~eyırcı en ara -
Clldan ziyade ehemiyet vermek lazım dan ne buyilk bır alika ve heyecanla 
itle w. k a·1· w "nden meydana takip ve hakem tarafından da ne ka -

cegı esası en ı ıgı . d"ld· - · · 
Çıkar. Yer tutmak, karşısındaki oyun- dar kolaylıkla ıd.are e .' ~ ıgını gene 
Cllyu kollamak, müsait pozisyonlar a- bu müsabakaya aıt tafsılattan anlıyo-
rarnak, hasım ile mücadeleye girişmek ruz. 
hem hasımdan evel topu kapmak, veya Futbol oyunu mahiyeti itibariyle 
topu hasımdan geçirmek için baş vu- belki biraz serttir. Fakat bunu hiç bir 
~illan çarelerdir. Bütün bu vaziye~leri zaman kırıcılık manasına almamalı-
1hdas etmenin gayesi ve tek hedefı to- dır. Centilmenklikleriyle dünyada 
Pil elde etmeğe matuftur. şöhret bulmuş olan ingilizlerin biri -

lial ve keyfiyet böyle olduğu halde birine yakın gibi görünen, fakat haki
l?ıaalesef ekseriya bu esas noktanın katte aralarında dağlar kadar fark o
llnutulduğuna şahit olmaktayız. Bir lan bu iki tarzı ayıran oyun sistemle
Çok maçların hazan bir kör döğüşü- ri oyuncularımız için gayretle teem -
rı~ çevrilmiş olmasının yegan~ sebe - mül edilecek bir ders olmalıdır. 
hınj itte hep bu görüş ayrılıgına ve • Sadi KARSAN 
l'an1ı! telakkiye hamletmemiz icap e· 
der. 

l3azı oyuncularda kökleşmi§ bir ka
rıaat halinde olan "adam var top yok" 
llazariyesi kadar sakım birdüşünce 
Olamaz. 

:Söyle bir fikrin tesirine kapılarak 
0Ynanıak hem sportmenlikle hem de 
0Yun kaideleriyle kabili telif değildir. 
teskin sirkenin kabına zararı olduğu 
tibi bu gibilerin de hem kendilerine 
bcrn takımlarının oyununa ziyanları 
dokunur. Evela toptan ziyade hasmı 
lto1Jadıkları için yerlerinde olmıya -
taldan tabiidir. Saniyen vazifelerinde 
lııuvaffak olamadıklarını görünce de 
•i.nirlenecekleri şüphesiz olduğundan 
ıtıhayet iradelerine sahip olamıyarak 
bıt gibilerin bazı ta§kın hareketlere 
tevessül ettikleri görülür. 

İşte size takımın bir cenahında par
lıyan küçük bir kıvılcım ki, eğer oyun 
•sabi bir hava içinde cereyan ediyorsa 
bütün takımı kundaklamağa kafi ge -
lir. 

. Şüphe yok ki hakem derhal otorite
•ınj kullanarak bu gibi hareketlerin 

lngili:z kafile reiıine F ederaıyon 
rei•inin beyanatı terceme 

edilirken 

Bugünkü maı 
üzerinde düıünceler 

üstün enerıı teknjği 

altedebilirmi ? 
Sal/et GÜROL 

Dün de kaydettiğim gibi, nihayet 
bugün bir İngiliz takımının oyununu 
seyretmek bize de nasip olacak. Ba -
kalım, Ankara futbolu bu imtihanda 
nasıl bir netice alacak? 

İngiliz takımında ikisi Gal'li, beşi 
ingiliz olmak üzere y~di ~e~ne~milel 
oyuncu var. Kafile reıslerının ıfade
sine göre, kaleci, iki müdafi ve haf 
hattı takımın en kuvetli tarafıdır. 
Sağaçık ve soliç hücum hattının en 
sağlam oyuncularıdır. 

İstanbul gazetecilerinin en ıyı gö
rüşlü spor muharrirleri de takımın 
seri oynadığını, "ingiliz ayarına na -
zaran" birinci sınıf olmamakla bera -
bcr aralarında çok değerli oyuncular 
bulunduğunu kaydetmektedirler. 

Her ne olursa olsun bugün Ankara
gücü takımı saat 17.30 da 19 Mayıs 
Stadyomunu dolduran binlerce seyir
ci önünde kendisinden kuvetli bir ra
kiple boy ~l~üşe~ektir. İnsanın ken
disinden üstün bir hasımla çarpışması 
oldukça zor bir iştir. Fakat rakibin 
kuvetini önceden bilerek ona göre 
tedbir almakla çarpışmada büyük 
farklar elde etmek daima mümkün -
dür. 

Binaenaleyh, bugün Ankaragücü
nün on biri, soğukkanlılıklarını mu
hafaza ederek, hesaplı ve her şeyden 
eve) enerjik bir oyun çıkarırsa ala -
cakları netice hiç de fena olmıyabi -
lir. 

Mesela, öğrendik ki Middelsex'li · 
ler W sistemini mükemmel tatbik et
mektedir. Şu halde haf hattı ona gö
re tedbir alacaktır . 

Gene İstanbul'da maçı gören arka
daşlarımızın ifadelerine nazaran, bi
liyoruz ki İngiliz takımı uzun paslı 
ve yerden oynamaktadır. Binaena
leyh görüşleri yerinde bir takım kap
tanı arkadaşlarını buna göre idare e
debilir. Tahmin ediyorum ki antre -
nörler. idareciler İstanbul maçının 
tafsilatını guetelerde dikkatle okuya 
rak bu gibi ihtimalleri peşinen önli -
yecek çareleri tesbit etmişlerdir. 
Takımı teşkil eden' gençlerin ferdi 

kabiliyetlerine tealluk eden bu bir iki 
nokta üzerinde böylece bir nazar gez
dirdikten sonra, ikinci ve en mühim 
meseleyi takım teşkilinde buluyorum. 

Dün de yazdığım gibi, bence An -
karagücü takımı, herhalde bir iki nok 
ta üzerinde diğer kulüp arkadaşla -
riyle takviye edilerek sahaya çıkma
lıdır. Fakat bu takviyeyi yaparken a
lıancak futbolcuların Ankaragücüne 
göre oyun sistemleri, yakınlık, alış -
kanlık cihetlerini ihmal etmemek en 
önde gelen şartlar arasındadır. 

Ankaragüçlü bir idareci arkadaşın 

da dün sarahatle söylediği gibi işin 
bütün icapları yapıldıktan sonra da 
bizi endişeye düşüren bir nokta daha 
var: o da, Ankaragücü forvedinin 
sağdan sola doğru, tamamiyle orta 
boydan aşağı düşen gençlerden mü -
rekkep olmasıdır. Ümit ederiz ki bu 
arkada§larımız ingiliz futbolcuları 
karşısındaki bu vücut farkını enerji
leriyle ve daha çok yerden oynamak 
suretiyle telafi ederler. 

Netice itibariyle, bugün ve yarın 
futbolu bize nazaran çok iyi bilen bir 
takımla karşılaşacak olan Ankaran'ın 
değerli ve vazifelerini müdrik futbol
cularına nefeslerini iki devre için he
saplıyarak, gayretle ve kazanmak az
miyle oynamalarını tavsiye edeceğim. 
Unutmamalı ki Fenerbahçeli arkadaş
ları bu suretle canlı ve hareketli oy
nadılar ve ancak iki sıfır yenildiler. 
Sarfedilen üstün enerjinin hazan tekni 
ği de alt ettiği hiç görülmemi§ vakıa
lardan değildir. 

l11Bilü ve fürlı •porcuları hava i•ta.y_onunda illı tanl§madan •onrcı 

Middelıex Wanderer• oyuncuları lngiliz Eüyük Elçi•i ile beraber 
nı gezmişlerdir. Barajdan dönerken 
Yüksek Ziraat Enstitüsüne uğrıyan 

İngiliz futbolcular burada uzun bir 
müddet kalarak modern Ankara'nın 
bu yeni ve mükemmel ilim müessese
sini alaka ile dolaşmışlardır. 
Öğleden sonra saat 19,30 da misa

firler şerefine Ankara bölgesi tara· 
fından 19 Mayıs Stadyomu istirahat 
salonunda bir çay ziyafeti verilmiştir. 

Ziyafette, misafirlerden başka, va-
, li muavini, Çankaya kaymakamı, Em

lngiliz Büyük elçin mi•alir •porcularla görüıüyor 

Middelsex Wanderers 

İngiliz- takımı dün üç 
tayyare ile geldi 

Mlsaflrlere bir ıay ziyafeti verlldl 
Ankara' da bugün ve yarın iki maç yapacak olan İngiliz amatör 

takımlarından Middelsex, dün sabah saat 11.30 da üç tayyare 
ile şehrimize gelmiştir. 

lngiliz futbolcularının hava yoliyle Ankara'ya geleceğini öğre
nen bir kısım meraklılar alakalılarla birlikte hava istasyonuna 
gelmişlerdi. Saat 11 de evela Adana yolcu tayyaresi geldi. Biraz 
sonra lzmir postası göründ~ Fakat istasyondan telsizle verilen 
emir üzerine lzmir tayyaresi misafirlerin bulunduklal'ı üç tayya
renin yere inmesini beklemek üzere Ankara üzerinde bir tur yap· 
mağa gitti. 

niyet Müdürü, Belediye Reis Muavi
ni, Maarif Müdürü, Beden Terbiyesi 
Genel Direktörlük erkanı, Ankara 
bölgesi ajanları, kulüp reisleri, gaze· 
ieciler ve misafir takımla maç yapa
cak olan sporcularımız bulunmuşlar
dır. 

Ziyafet esnasında İngiliz Büyük 
Elçisi de Stadyoma gelmiş, futbolcu
ları bir araya toplıyarak kendileriyle 
tanışmıştır. 

İngiliz futbolcular dün geceyi isti
rahatle geçirmişler ve bir yere çık -
mamışlardır. 

Tahdidi sinne tôbi 
tutulan memurlar 

Devlet Demiryolları idaresi 60 ya§t• 
nı doldurmuş olan 120 kadar memuru• 
nu tahdidi sinne tabi tutmuıtur. Bu 
memurlardan bir kısmının vazifesine 
nihayet verilmiştir. Bir kısmı da işle• 
rinden 6 temmuzda ayrılacaklardır. 

Demiryolları idaresi, tahdidi sinne 
tabi tuttuğu bu memurlardan bir kıs
mına tekaüdiye, bir kısmına da tazm~
nat verecektir. 

lstanbul'da un fiyattan 
yükıelmeğe batladı 

İstanbul, 16 (Telefonla) - Son 
günlerde İstanbul'da un fiyatları yük· 
selmektedir. Bugün de fiyatları çuval 

Bu sırada dost ingiliz milletinin 
sporcu gençlerini taşıyan tayyareler 
de gelmit bulunuyorlardı. Tayyareler 
misafirlere Ankara•yı havadan gör -
mek fırsatını verdikten sonra meyda
nın üstüne geldiler ve birer birer ye
re indiler. 

Misafirler dün öğleden sonra saat başına 5 - 10 kuruş arasında artmıt-
14 e kadar istirahat etmi§ler ve müte- tır. Alakadarlar bu işi tetkik etmek· 
akiben belediye tarafından tahsis edi- ı tedir. 

Misafirleri Beden Terbiyesi Genel 
Direktörlüğü ve Futbol Federasyonu 
adına B. Ziya Ateş, Ankara bölgesi 
namına B. Nizamettin Kırşan, 19 Ma
yıs Stadyomu direktörü B. Kerim Bü
key, genel direktörlük ve bölge er -
kanından bazıları, gazeteciler, spor 
kulüpleri reis ve izalariyle bir kısım 
sporcular ve İngiliz Büyük Elçilik 
Müsteşarı ve İngiliz kolonisi karşıla
dılar. 

Futbol Federasyonu Reis Vekili B. 
Ziya Ateı şu kısa sözlerle beraber bir 
buket verdi: 

"- Asil ingiliz dostlarımızın cen
tilmen ve değerli sporcularına, Tür
kiye Futbol Federasyonu adına (hoş 
geldiniz) diyorum ve kendilerine tak
dim ettiğim bu küçük buketi, ilk te -
masımızın unutulmaz bir hatırası ola
rak kabul etmelerini rica ediyrum.,, 

Kafile raiıi, tercüme edilen ceva -
hında: 

"- Türkiye'deki seyahatimiz ve 
spor temasımız bizim için oçk zevkli 
olmuştur. Biz de türkler gibi sahalar
da sporun incelik ve nezahetini ko · 
rumayı her şeye tercih ediyoruz. Fe
derasyon başkanının ve türk sporcu
larının gösterdiği yakın dostluk ala
kalarından dolayı hepinize ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum . ., dedi. 

Misafirlere Anakra bölgesi adına 
da bir buket verildikten sonra kafile 
otomobil ve otobüslerle §ehre hare -
ket etti. 
İngiliz futbolcular Belvü oteline 

misafir edilmişlerdir. Kafile Reisi B 
H. G. Alavay ile beraber 21 kişiden 
mürekkeptir. Kafilenin 14 ü futbol -
cudur. Aralarında Evening Standard 
gazetesinin spor muharriri B. Wilson 
Tagg da bulunmaktadır. B. Tagg se
yahat intibalarını filme almaktadır. 

len otobüsle Çankaya, Çubuk Barajı- _____ , ________ _ 

Dünkü çaydan bir görünüı 

ln.ilü takımı lıalile reui Ankara bölgen A•bClflıanına 
takdim ediliyor 
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Y. Mühendis, Y. Mimar 
ve ressam aranıyor 

Toprak mahsulleri ofisinden 
Merkezde Teknik Büroda çalışmak üzere Betonarme he

aabatında ve her türlü proje itlerinde tecrübeli 2 intaat 
mühendisiyle bir mimar, bir ressam, kadrosundaki ücret
lerle alınacaktır. 

isteklilerin bilumum vesikalariyle toprak mahsulleri ofi· 
sine ya ahsan ve yahut yazı ile 25'. 6. 939 tarihine kadar 
müracaat etmeleri ilan olunur. 2239 

Cümhuriyet Halk Partisi Genel 
Sekrete rl iği nde n: 

Cümhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterlik Büroıu için, müsa-
baka ile (4) müsevvit sekreter alınacaktır. 

Müsabakaya dahil olmak için taliplerin: 
1 - Türk tabiiyetinde olması (Nüfus kağıdı) 
2 - Sıhhatte bulunması (Sıhhat raporu) 
3 - Askerlik hizmetini ifa etmiş olması (askeri terhis vesikası) 
4 - Ali tah ili bulunması (Yüksek tahsil diploması) 
5 - Evelce bulunduğu hizmetlere ait (Beraati zimmet ve hüs

nü hizmet) mazbatalarını ibraz etmesi. 
6 - Başka yerde herhangi bir meşgale ve vazifesinin bulun • 

maması şarttır. 
Yukarda yazılı vasıfları haiz bulunanlar arasında 26 Haziran 

939 pazartesi günü saat (10) da Parti merkezinde yapılacak im· 
fhan neticesini kazananlar aylık (200) lira ücretle tavzif oluna-

caklardır. 
Bu imtihana aynı ıeraiti haiz Parti Genel Sekreterlik Bürosu 

Sekreterleri de ittirak edebilecektir. 
Talipler 24 Haziran 939 cumartesi günü saat (13) e kadar par-

ti Genel Sekreterlik Bürosu Başsekreterliğine vesikaları ve üç 
kıta fotoğrafla birlikte müracaatları lüzumu ilan olunur. 2148 

. .. -- ... w .. ·· ,' 1 l;" ...... _· 

Nevralji, Kırıklıl , ve bütün ağrılarınızı derhal keser 

İcabında unde 3 kaşe alınabilir. 7211 

u==============:;:=========================\\ 
S 1 N 1 R zafiy t , vücut yorgunluğu, ağrı ve sızıları 

C:f;1.lj 
kolonyası firiksiyonu ile geçer. Kara Çamın kuvvetli tesiri doktor· 
larca da tasdik edilmi tır. Hastalarınızda, çocuklarınızda Kara Çam 
Kolonyası kullanınız. K nın deveranını tenbih ederek çocukların 
i§tihalarını açar. Cildr tazelik, ciğerlere kuvvet verir. 

Eczane, ecza deposı.. e parfümeri mağazalarından isteyiniz. 
Deposu : Kemal Re u eczanesi Beyoğlu ağa camii yanında 

1 T A N B U L 1940 -!/ 

NKARA ha 1 kına M:!?liiill!:. .:!.llllllli Sayın -
BOMONTİ 1 . -'=ili .................. - .............. ... . . . ... ...... . iL. h . 

.~ Bo çesı 
-lfr=' ~-···-·· ,, ...... -........... .... 

Ankara 

Göçmen evleri yoptlrılocok '"~;"~~~·ı·~~~~ 
Diyarbakır İ&kan Müdürlüğünden: 

İhale 
şekli 

İhale 
Tarihi 

İhale 
günü 

İhale 
saati 

S. A. N. Serviı.lerinin tekemmül 1 
programını müteakiben 9 Hazi· 
ran 939 tarihinde Adriyatik de· 
nizi Limanları Haftalık Ekspres 
hattının küşat resmini icra et· 

Cinsi Mevkii Adedi Muhammen Güveni 
% 7,50 

Tek tip Göç
men evi 

.. " 
" " 

.. 

Bismil kazası
nın Çoltepe 
köyü 
Özmen köyü 
D. Bakır mer
kezi Matrani 
köyü 
Karabaş Kö. 

100 

50 

100 
50 

300 

bedeli 

70361 

34256,5 

58082 
26721 

5278 

2570 

4357 
2005 

Kapalı zarf 

.. " 

.. " .. " 

7-7-939 

8-7-939 

10-7-939 
11-7-939 

Cuma 

Cumartesi 

Pazartesi 
Salı 

11 

11 

11 
11 

l miştir. Bu hatta işliyecek olan 
muhteşem 

''RODI" ve "EG1TTO" 
nam vapurlar lSTANBUL - VE
NEDİK yolculuk müddetini bir 1 
gün kısaltacaktırlar. 

1 - ~iyar?akır vi~ayeti göçme~ evleri için ke~if, plan ve şartnameleri mucibince mevki ve miktarları, keşif 
bcdellerı ve ıhale gün ve saatlerı yukarda gösterilen tek IX köy tipi kerpiç, iskeletli 300 adet göçmen evinin 
inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltme ye konulmuştur. 

Her cuma günü saat 10 da Gala
ta Rıhtımından PİRE (24 saat) 
BRİND1Zt, VENEDİK ve TRİ
YESTE için hareket. Şimdiye 
kadar tatbik edilmekte olan bi -
let fiatlarında hiç bir tebeddül 
yoktur. PARİS ve LONDRA 
için tenzilatlı doğru biletler. 

2 - İhale günleri her köy için yukarda gösterildiği üzere ve sırasiyle 7~ 8, 10 ve 11 temmuz 939 günleri saat 
on birdedir. 

3 - Eksiltme ve ihale işleri Diyarbakır iskan müdüriyeti binasında müteşekkil komisyon tarafından yapıla
caktır • 

7226 ......................................................... 
. 4 - İsteklilere usul en verilmesi ıa zım gelen keşif ve eksiltme, idari ve fenni şartname, plan ve buna müteal 
lık evrak ve tafsitatı her gün iskan mlidürlüğünden alınabilir. DEVREN KİRALIK 

5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin kanunda muayyen ve kabule şayan olan % 7,50 güvenlerine ait evrakı ile 
ehliyetnamelerini ihtiva eden teklif mektuplarını gayet açık ve okunaklı bir ~urette kapalı zarfla mühürlü 
olarak ihale saatinden bir saat önce komisyon başkanlığına vererek sıra numaralı makbuz almaları lüzumu i-

Ulus meydanında büyük mağaıa 
Tarık Edip Kitap evine 

müracaat 2245 lan olunur. (2393) 12359 

Maden Kömürü İşleri Türk Anonim 
Sirktinden: 

Kirallk : Satılık : 
1 - Şirketimiz Sömikok istihsalatının Fabrikaca satııı· 

na baılanmıştır. Fiat vinç altında FOB Zonguldak ve ya· 
hut Zonguldak vagonda teslim tonu on bet liradır. 

Devren kiralık daire - 4 büyük oda Acele satılık arsa - Kınacıhan ar· 2 - Satışlarımız şimdilik yalnız Ankaraya veya Zongul· 
daktan itibaren demiroylu ile gönderilebilecek tehirlere 
Ağustos 939 sonuna kaci.:ır yapılacak sevkiyata inhisar ede· 
cektir. 

2 hol, daimi sıcak su ve tam konforlu kasında Ali Nazmi apartımanı yanın 
60 liraya kiralıktır. Dikmen caddesi da 2i0 metre apartıman ve dükkan 
Dural apt. No. 4. Her zaman görüle · yapmıya müsait Tel 21U6 Bayram cad 
bilir. 2087 desi No. 1 2085 

Kiralık - Çocuk sarayı caddesinde 
2 ve 3 odalı iki daire. Toptan ve ayn 
ayrı. Atatürk bulvarı No. 31 Tl: 3130a 
müracaat. 2088 

Kiralık - Yenişehir Adakale so -
kak No. 19 kalorifer ve fenni tesisatı 
havi kullanışlı modern 1, 2, 4 oda ve 
müştemilatlı daireler. Kapıcıya mü-

2121 

Kiralık ev - Cebeci asfaltı üzerinde 
müstakil büyük bahçe elektrik su ha 
va gazı telefon. Cebeci asfaltı No. 24 
Mimar Veysel evi. 2143 

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

154 

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 
racaaL 2157 

Kiralık - Vekaletler karşısındaki 
tepede Kızılırmak sokağında 4 geniş 
odalı tam konforlu fevkalade nezaret· 
li mükemmel apartman. Tel: 6046. 

2169 

Kiralık - Mobilyalı oda. Yenişe -
bir sağlık bakanlığı arkasında Tuna 
caddesi Ertürk sokak No. 11 re müra-
caat. 2175 

Ucuz kiralık oda - Aile yanında 
möbilyalı veya boş yalnız bayan için 
Hacı Bayram Domangı sokak 4 eski 
jandarma komutanlığı yakınında. 

2177 

Devren kiralık daire - Etfaiye mey 
danında Hukuk mektebi arkasında Al 
tay apartmanının 5 No.lu dairesi ey -
lül 2ayesine kadar. İçindekilere müra-
caat. 2180 

Satılık apartıman - Atatürk bulva
rında büyük iratlı kalorifer ve dük -
kanlı . Atatürk bulvarı 31 Ti 3130 a • 
müracat. 2039 

Sarılık - Yenişehirde l, 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 - Yapılmış olan 
bahçeli evler kooperatifine bitişik ge· 
niş cepheli manzaralı imar dahili 1000 
M. parsellenmiş Tel: 2406 2102 

Satılık 2 arsa - İsmet a a aha.l_;, 
ıesı Çan1mı as a ı 1~ metre murao-
baı; ve İsmetpaşa mahallesi Ulucak 
sokakta 887 metre murabbaı. Tel: 
2749 a müracaat. 2119 

En az bir vagon veya daha fazla mal satın almak istiyen· 
ler bu husustaki 9artnameyi alarak tirketin Zonguldaktaki 
merkezine veya Ankarada Y enitehirde Ölçerler sokak 5 
numoıralı bürosuna taleplerini yazı ile en geç 20-6-939 tari· 
hine kadar mezkur şirket merkezinin veya bürosunun eline 
vasıl olmuş bulunacak .şekilde yapmalıdırlar. 

3 - Şartname Zonguldakta şirket merkezinde veya !İr· 
ketin Ankara'da Yenitehirde Ülçerler aokak 5 numarada-
ki bürosunda bulunmaktadır. 2212 

~ ........ , ........................ .., 
Satıhk hurda demir ve saire 

T. C. Ziraat Bankasından : 
Bankamızın bahçesinde mevcut birmiktar hurda demirle pik ve 

parçaları kilo ile satılacaktır. Taliplerin 23. 6. 939 ak§amına kadar 
zım müdürl?cğümüze müracaatları. _ 2240 

çinkO 
Ievıı· 

Satılık fotoğraf ve radyo - Yeni 
bir kontaks (2-1 objektif) ve temiz 
kullanılmış sekiz lambalı bir alman 
radyosu satılıktır. Yenişehir Necati 

Küçük ilôn şartları 
Dôrt aatırlık küc;Ulı: ilanlardan: 

Bir defa ic;in 30 Kuruı 
Satılık ev - Bahçeli evler koope- bey caddesi No: 11 

iş arayanlar: 
İki defa ic;in SO Kuruı 
U c; defa için 70 Kuruı 

ratifi B. 4 tipinde. Fazla maIUmat için 
(Tel: 1890) a müracaat. 2122 

Satılık otomobil - Döşeme ve mo- - Dört defa lc;in 80 Kuruı 
Devamlı kilc;ük il8nlardan her de· 
fası için 10 kurut alınır. Meseli 10 
defa neıredilecek bir illn ic;in, 140 
kuruı alınacaktır. Bir kolayhlı: ol
mak üzere her &atır, kelime arala
nndaki boşluklar mliıtesna, 30 harf 
itibar edilmiıtir. Bir küc;ük ilin 
120 harften ibaret olmalıdır. 

tör kısımları çok iyi halde altı silin- iş arıyor _ Orta tahsilli tezgahtar
dirli bir buik otomobili ucuz satıla - lık işlerinde mümaresesi olan bir genç 
caktır. Görmek ve konuşmak için bir bakkaliye veya bir mağazada iş a-
2280 e telefon edilmesi. 2123 ramaktadır. Ulus'da M rumuzuna mek-

Satılık Ev - Bahçeli evlerden D. 4 
tipi 24 NC'I. lı ev satılıktır. 3173 tele-
fona müracaat. 2159 

tupla müracaat. • 2205 

lş arıyor - Alaturka alafranga ye. 
mek pişirir her türlü ev itleri ütü, ko
la mükemmel yapan bir bayan iş arı -
yor. Yeni hal Abdullah oteli No. 17 
Tel: 2200 ze müracaat. 2217 

Dört aatırdan fazla her ıatır için 
beher seferine aynca on kuruı alı
nır. 

Klic;Uk ilanların 120 harfi ıec;me· 
mesı liil:rmdır. Bu miktarı ıeçen i· 
tanlar ayrıca pul tarifesine tabidir. 

Satılık arsa - Çankayada asfalt ü
zerinde 1800 M2. arsa içindeki Anka
ra taşiyle uygun fiatla satılıktır. 3173 
telefona müracaat. 2160 lş arıyor - Türk, Fransız üniver - -------------

sitelerinden mezun bir genç fransızca • .. 
Satılık Çiftlik - lstanbula 28 mil, 

deniz kenarı, meşhur Armutlu kaplı
caları yanında, büyük zeytinlik, dut

tercüme işleri ve den vermek istiyor. D s 1TK1 f 1 RAT 
Tel: 1538 ze müracaat edilmesi. 2219 r • 

luk, koru, orman ve merayı havi Daktilo işleri - Vazifedar bir ba
meşhur Keçikaya çiftliği satılıktır yan akşamları evinde çalışmak üzere 
Fazla tafsilat için Gümüşhacıköy A- Türkçe Almanca Fransızca daktilo iş-

birinci G o·· z hastalıkları 
sınıf mütehassısı 

Devren kiralık daire - 3 oda, geniş 
balkon, her türlü konfor. Yenişehir 

kif Çakmana mektupla müracaaL leri almaktadır. Ankara P. K. 501 e 
2162 yazılması. 2236 

lıtanbul Haydarpa1a Hastanesi sabık 
ıöz mütehanm ve Gülhane Haatanesi 
sabık ıöz ba1 muavini. Muayene: 18· 
bah: 9 dan 19 a kadar. Belediye sırası 
Talaa Ap. kat: 1 1573 

TJ: 3592 __ _, Karanfil sokak 15 A. 2181 Satılık veya kiralık mobilyalı ev -

5QtlŞ depOSU K" l k d . B k l dd . Bahçeli evler B. 4. tipinde, 5 oda, ta - iş verenler .. 
ıra ı aıre - an a ar ca esın· b"" .. k b h ü el 

d d"" t d b" h 1 ·· t 'lat rasa, uyu ve muntazam a çe, g z 
Yenihal No: (1 · 

59) kağıtçı M. Ne· 

dim lrengün Tl: 
2246 1003 

Kalörifer ve sıcak su tesisatı 
Zonguldak ve Ereğli kömürleri işletmesi 

Genel Direktörlüğünden : 
işletmemiz taraf ndan Zonguldakta karadon, Asma ve 

Çaydamarı mevkii r nde inşa edilmekte bulunan itçi ya
takh ne, yemekhaı e ve yıkanma yerlerinin kalorifer ve ıı· 
cak su tesisatı için yapılan teklifler haddi layikında görül
mrdiğinden işin ih lesi 21. 6. 939 tarihine talik edilmittir. 

1 _Tesisatın muhammen bedeli: 97.045.50 liradır. 
2 _ Fenni ve id r ,artnamelerle mukavele projesi, fiat 

cetveli, pro} ve resimler 10 lira mukabilinde işlet· 
memizden alı 1abilir. 

3 - Tek liflerin 21. 6. 939 çarıamba günü saat 15 ,e ka
dar Zonguldnk'ta işletmemiz Genel Oirektörlüğü
ne tevdi edilmiş bulunması meşruttur. 2108 

e or o a ır o ve mı uş .eml"dı. manzara ve her türlü konfor. İçinde -
resmi ve hususi daireye e verış ı ır. . .. B h ı· 1 N 125 Telefon: 

1317 2207 kılere muracaat. a çe ı ev er o. 
2202 

Kiralık - Sağlık bakanlığı karşısı Satılık ev _ Ayda 80 lira iratli üç 

Tahsildar aranıyor - Bir müesse
sede çalışmak üzere kefalet verebile
cek bir tahsildara ihtiyaç vardır. İstik 
lal fırınına müracaat. 2242 Çagatay sokak No. 22 Akkaya Ap. 3 daire. Misaki milli mahallesi özden 

oda 1 sandık odası gayet ferah bir da· sokak Tel: 1431 2203 -------"'---------
ire. 2215 

Satılık ev e-iyası - Bi.ife, yemek o- Aranıyor : 
Kiralık - Temiz ve mUstakil mo - dası takımı, ayaklı dikiş makinesi 10 

bilyalı bir oda bir bay için kiralıktır. lambalı R. C. A. radyo, çocuk arabası 
Yenişehir Karanfil sokak 15 A. 1 tuvalet ayna. Yenişehir Tuna caddesi 

2228 No. 32 Alt kat. 2204 

Devren kiralık - İç Cebeci Kutlu Satılık apartman - Çıkrıkçılar yo
gün sokağında yoğurtçu ve yağcı koşunda Ege sokagında 5 numaralı 
dükanı mobilyası ile devren kiralık- bodrumdan başka üç büyük daireli 
tır. İçindekilere müracaat. 2241 konforlu apartman satılıktır. Tel: 

3255 numaraya mi.iracat. 2218 
Kiralık Daire - Bakanlıklara kar -

şı Karanfil ve Bilge sokağı köşesi 4 
oda 1 hol, banyo, havagazı, su, elek
trik. 40 lira. 8 No. ya müracaat. 2235 

Acele satılık arsa - Sağlık bakan· 
lığı karşısında İlkiz sokağında 530 M 
Meşrutiyet caddesinde 430 M. uygun 
fiyatla verilecek. Tel: 1538 2220 

Aranıyor - Bir adet ikiz çocuk ara 
ba&ı almak istiyorum. Satmak isteyen 
lerin (3690) No. ya müracaatları. 

2232 

İlk ve Orta okul 
talebelerine 

Yeni ve ıeri bir mtodla Riyaziye 
dersi verilir. Müıpet netice müem -
mendir. Ulusta Rz rumuzuna yazıl -Kiralık - Yenişehir Adakale so • 

kak No. 19 1 ve 2 oda ve müştemilatı
nı havi kalorifer ve fenni tesiaatlı ga· 
yet kullanışlı modern daireler. Kapı· 

Satılık buz dolabı - Elektriksiz it- ması. 2246 

cıya müracaat. 2237 

Kiralık - 2 ve 4 odalı ucuz daire
ler tam konfor Bakanlıklara civar 
Meşrutiyet Sel:inik caddeleri F "o; .. .,;., 
de Babaoğullar Apartmanında. 2238 

liyen pratik mükemmel ve bir aile i -
çin ucuz fiyatla Etfaiye meydanı İh • ..1lllllllllllllllllllllllllllllllllllllh .. 
san. B. Ap. No. 5 ıe müracaat. 2225 - -

Devren satılık ve kiralık lokanta - E Macera K ad 1n1 ~ 
Zincirli cami karşı ında No. 9 Sebat E Pek yakında : 
Aşevine müracaat Hasan Demirtaş. : : 
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SEVİM Mücellithanesi 
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Ulus matbaası sabık haf : • 
mücellidi Rauf'un idaresin : • 
de açılmııtır. En güç cilt it· : .. 
leri en müşkülpesentlerı : • 
memnun edecek bir tekilde : • 
yapılmakta olduğundan ıa- E 
yın müşterilerin atelyemize E 
uğramadan it yaptırmama- E 
ları menfaatleri icabıdır. : .. .. 

Adres: Uluı meydanı San· : 
hral Kıraathanesi üzerinde : .. 
No: 12 2095 : • 
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DIŞ TABJBt 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her rün ha&· 
talarını kabul ve tedavi eder 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 

Hakkı Apartımanı No. 1 

li 
il 

d 
li 

) 

li 



Ankara Belediyesi 
ne ve isteklilerin de 27. 6. 939 aalı gü
nü saat 10,30 da Belediye Encümeni -
ne müracaatları. (2290) 12256 

Ada Satıhk yer 
nadı l(llac:ak irleıyen Ankara Belediyeıinden : 

k1nn1• 1 - Yeni,ehirde Konur sokağında 
•111ıUfta ait eksiltme İIİnl 1087 adanın 12 parselinde bulunan Be
Belediyeler im H . d • tediyeye ait 121 metre murabbaı yol 
A..1-- ar eyetın en • f 1 be .. ..dd 1 k 

llıaltrı'6tll1a'da taht . az ası on § gun mu et e açı ar -
. ezzemın su araıtır- k 1 ıçin artez· d . k tırmaya onu mu§tur. 

~~1htıaaı ve ınezk?enk son ~J uyduıu 2 - Muhammen kıymeti (605) lira-
•11luın"-'- ur uyuya ıcap e en d 
lı ka ucuuın verilmesi iti 2490 sayı - u · . . 

nun hüküm} . d . . d k 
1 

3 - Muvakkat temınat (45,50) lıra-
4tf uı r erı aıresın e apa ı dır 

lıhı~ıy~e eksiltmiye konulmuştur. 4 - Şartname ve krokisini görmek 
~ı.-t t eı~f bedeli 29620 liradır. Mu-
2& ~ .• eınınat 2221 50 liradır. İhale isteye~lerin_ he: gün encümen kale~~-

-zıran 19
39 

·iı· ne ve ısteklılerın de 27. 6. 939 salı gu-
llıa i\İııü tarı ıne raatlıyan cu- nü saat 10 30 da Belediye encümenine 
Iİııde bu:t llkde A~ bele~iye - müracaatl~rı (2291) · 12257 
11undt aca ekııltme komııyo- -----------------

1(·· Yapılacaktır. 
hun.ı IUı&kaaaya iıtirak edeceklerin 
dtir ~trıuadil sondaj işi yaptıklarına 
llrfıar~fıa Vekaleti vesikasını teklif 
dır. ıyle beraber vermeleri luım-

O. Demiryolları 

Askeri Fabrikalar 

beyaz sabun 6 
6 

Ton 
Ton arap sabunu 

Aakeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli ( 4800) lira o
lan 6 Ton beyaz sabun ile 6 Ton arap 
sabunu Askeri fabrikalar umum mü -
dürlüğü merkez satın alma komisyo
nunca 30-6-939 cuma günü saat 14 te 
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartna
me parasız olarak komisyondan veri
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(360) lira ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle komisyon
cu olmadıklarına ve bu işle alakadar 
tüccardan olduklarına dair Ticaret o
dası vesikasiyle mezkQr gün ve saatte 
komisyona müracaatları (2301) 12265 

Milli Müdafaa V. 

bin üç yüz elli liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi ( 42) lira 

mukabilinde M. M. V. satın alma ko
misyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

Mızıka alil ve edevall ahnacak sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad-
M V k" l · 

5 
Al K delerinde gösterilen vesaikle teminat 

. · M. d e a eh atm ma o- ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
mısyonun an : . h b en az bir saat evel M. M. V. satın al-

ı - Müteahhıt nam ve esa ına k . 1 • . ma omısyonuna verme erı. 
(69) kaime muzıka alat ve malzemesı (2360) 
açık eksiltme suretiyle münakasaya 

12344 

konulmuştur. E I k 
2 - İhaısei 20 temmuz 939 pertcm· Seyyar tüv a ınaca 

be günü saat 11 dedir. 
3 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

(2685) liradır. 
4 - İlk teminatı (201) lira 38 ku -

ruştur. 

5 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz o 
!arak M. M. V. satın alma komisyonun 
dan alınır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve ücüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle ve temi
natiyle birlikte belli gün ve saatinde 
M. M. V. satın alma komisyonuna gel-

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
miayonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

(195.000) yüz doksan bet bin lira o
lan yüz elli tane yerli veya yabancı 
mamülatından olmak üzere seyyar e
tüv kapalı zarf usuliyle satın alına

caktır. 

2 - İlk teminat 11000 on bir bin 
lira olup gartnamesi 975 kurut karşılı
ğında M. M. V. satın alma Ko. dan a
lınır. 

Müjde . 
EGE OTELi 

Sait Gemalmaz idaresinde mü -
kemmel konforlu olarak açıldı. 
Müdafaai Hukuk Caddesi Tan 

Oteli karşısında 2190 

Zayi - 1335 senesi Gerede - Men
gen Kıyaslar köyü ilk okulundan al
mış olduğum şehadetnameyi zayi et
tim. Gerede Maarif memurluğundan 
yenisini alacağımdan kıymeti olma -
dığını ilan ederim. 

Mengen - Kıyaslar köyünden 
Ankara: Yüksek Ziraat Enstitüsün 

de antraks işlerinde Feyzullah oğlu 
Yusuf Ergün 2234 

Tank Edip kitap evi 
heı~~e.ler bilabedel Anka:r~'dı 

Balast işleri 
3000 metre mikibı Balast meleri. (2123) 12099 3 - Evelce bedeli mukabilinde Bankalar caddesine nakledilmif· 

deıı. ,,:eler unar heyeti fen teflığın - Devlet Demiryolları Betinci lı- Aıkeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Terlik ah nacak 
şartname almış olanlar komisyona mü tir. Telefon: 3000 2245 

lir. Adana belediyeıinden alınabi- letme Müdürlüğünden : 
ll 1 - Fevzipap - Diyarbakır hattı 

M. M. V ekileti Satın Alma Ko
misyonundan : 

racaatla şartnamede tadil edilen kısım 
ları öğrenebilirler . 

4 - Eksiltme 3 ağustos 939 perşem
be günü saat 11 de "'- nkara'da M. M. V. 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 

Mahkemeler )enı u .huıuıta fazla izahat almak isti- üzerinde Akçada~ - Malatya istasyon
liti:uı belediyeler imar heyeti tef· ları arasında kılometre 233 + 500 -
•tıar: •e Adana belediyesine müraca- 234+800 de 10,000 M.3 ve Şefkat -
'l'l' •e kapalı teklif zarflarının mu- Yolaçtı arasında kilometre 337-339 
ltd·tn liinde saat ona kadar Adana be- da 10.000 M. 3 olmak üzere ceman 

Keşif bedeli (9600) lira olan 3000 
metre mikabı Balast Aıkeri Fabrika
lar Umum Mi: ·fürlüğü Merkez satın 
alma komisyonunca 4 Temmuz 1939 
salı günü saat 14 te açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartname (48) ku
rut mukabilinde komisyondan verilir. 
'Ittliplerin muvakkat teminat olan 
(720) lira ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mu -
ayyen gün ve saatte komisyona müra-

1 - Müteahhit nam ve hesabına 
1000 çift terlik açık eksiltme suretiy· 
le münakasaya konulmuıtur. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni Ankara Birinci Sulh Hukuk Ha• 

ı)eai 2 000 'kA b 1 "-te ne verilmit veya posta ile bu O. metre mı ~p . a astın,. şartname 
~dır kadar gönderilmit olması tl- ve mukavele pro1esıne. t~vfıkan_ kır -
ler • Postada vaki olacak gecikme- dırma, Hat kenarına fıgure ettırmek 

qbu1 edilmez. (2144) 12135 ıuretiyle ihzar ve teslimi kapalı zarf 
uıulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Satılık yer 2.- Eksiltme 2~-~~939 tarihine mü-
~ sadıf pertembe gunu saat 11 de Ma-

l •ra Belediyeıinden : latya İ§letme binasında yapılacaktır. 
•d~ - Çankırı caddesinde imarın 716 3 - Eksiltmeye konulan işin mu-
1~ ııı llıtı <\O, 41, 26 parselinde bulunan hammen bedeli (30,000) liradır. 
be1 ~e Yol fazlası satılmak üzere on 4 - Muvakkat teminatı (2250) lira-
ıııılıtl lllÜddetle açık artırmaya ko - dır. 

ı Uttur. s - Bu ite girmek istiyenlerin ka-
dır . ..... l.tuha.ınmen kıymeti (300) lira nunun tayin ettiği vesaik ve kanunun 

l _ J.t 4 üncü maddesi mucibince işe girme-
dır. uvakkat teminat (22,50) lira- ye manii kanunt bulunmadığına dair 
• ~ ..... ı.ı beyanname, muvakkat teminat mak -
''te>'e vaı:tna.me ve krokisini görmek buz veya Banka mektubunun, muka
llt •e ~erın her gün Encümen kalemi vele ve şartnamelerle birlikte tayin 
1111 .._ lltckliJerin de 27. 6. 939 sah gü- edilen gün ve saatten bir saat evveli
lliııt Qı~n buçukta belediye encüme- ne kadar komisyon reisliğine veril -

acaatları. (2229) 12182 mesi llzımdır. 

S 
6 - Bu ite ait tartname ve mukave-

atıhk yer le projesi Malatya, Ankara ve Hay-
~ darpap İtletme veznelerinde: Diyar-

ı ••a Belediyeıinden : bakır, Elazıf, Narlı, Eloğlu iıtasyon-
Lııd;",:enitehirde yeni Kalık aoka - tannda istek1ilere (150) kurut bedel 
~1 """lrın 1088 ada 19 panelinde mukabilinde verilir. (2206) 12196 
~ ~ \'e müıtakileıı Belediyeye ·~ -------------
~ ~ lira kıymeti muhamminelı 
' e nı\li'abbaı yer~ u1tp çıkma • 
li>'lt ıı. binanen yine kapalı zarf uıu- 1 ktisot Vekôleti 
~ lrtırnıa.ya konulmuıtur. 

11 d: İhaıesi 27. 6. 939 salı günü aut 
~ır beıediye encümeninde yapıta - Sınai müessese ve maden 

3 • 
~;- ııtuvakkat teminat (967,50) 1i • • • ocaklara sahiplerinin 

nazara dikkatine 
lkt11at Vekaletinden : 

1-te; Ba~tname ve krokisini görmek 
llıiııe tlılerın her giln encümen kale • 
' lllüracaa.tları ve isteklilerin de 
939 lllt \'e teklif mektuplarını 27. 6. 1 - 3457 sayılı kanun hükümlerine 
\ı~t tun saat ona kadar encümene göre gündelik itçi vaaatileri yüz veya 

Itri ilin olunur. (2230) 12183 daha fazla olan ıınat müeısese ve ma· 
den ocafı ıahipleri müesseselerinde 

Satıhk yer mealeld ~~nı~r açılacaktır. 
~ 2 - Bırıncı maddede yazılı evsafı 

ı ••a Belediyesinden : haiı bulunan ıınal müessese ve maden 
L~1~eniıehirde yeni Kalık ı~ka - ocağı sahiplerinin 3457 sayılı kanu
\ııııll ""1&?'ın 1088 ada 20 parselınde nun tatbikine dair olup 15. 5. 939 ta
~ (~ ve müstakilen belediye~e a~ rih ve 4208 sayılı resmi gazetede neı
•sı 6) lira kıymeti muhammıneh redilen nizamnamenin 13 üncü madde· 
'ıltıetre mürabbaı yere talip çıkma- sine göre hazırhyacakları müfredat it.:: binaen yine kapalı zarf usuliy- proğramlarını 15. 7. 939 tarihine ka-

2 l"rıııya konulmuttur. dar İktıaat Vekileti Sanayi Umum 
lı i; ihalesi 27· 6. 939 sah gün saat müdürlüğüne göndermeleri ilan olu-
tıt. belediye encümeninde yapılacak nur. (2268) 12230 

3....,.._ 
~tt "'UVakkat teminatı (514,50) li • • 
~ ..... Ş~name ve krokisini görmek 

G. ve inhisarlar V . 
llıiııe tıılerın her gün encümen kale -

dt t-~tlracat etmeleri ve isteklilerin Santhkhk kesilmic lıhta ahnacak 
&. g3gıı.t ve teklif mektuplarını 27. f 
~ l't lalı gün saat ona kadar enci.ime 

l'trıeleri ilin olunur. (2231) 
inhisarlar Umum Müdürlüiün· 

den: 
S.. 

UlM 1 1 - Şartnameleri ve listeleri muci-
li fatdalomin ahnacak bince (3758) metre mikabı müskirat 
.\aı1t (953) metre mikabı tütüne ait olmak 

ı _Sili'~ Belediyeııinden : üzere ceman (4711) metre mikabı san 
~ •lil u ııleri için alınacak olan 35 dıklık kesilmit tahta pazarlıkla satın 
~ttıe fat dalomin on bet gün müd · alınacaktır. 

2 ..... açık eksiltmeye konulmuttur. 2 - Tahtalar memleket haricinden 
3 Pttubammen bedeli 3885 liradır. getirildiği takdirde metre mikabının 

~ •. " lttu\'a.kkat teminat 291,50 lira - muhammen bedeli sif lıtanbul 30 
• ..... memleket dahilind~ verildiği takdirde 

ltriıı h 3artnamesini görmek iıteyen - 36,30 liradır. Muvakkat teminatı ha
tt~lil c.r gün encümen kalemine ve iı- riçten getirilecekler) için (10.599,75) 
°il butrırı de 27. 6. 939 salı ıünü aaat lira dahilden verilecekler için 
'J:lrta Belediye Encümenine mil (12.825,75) liradır. 

rı. (2232) 12185 3 - Pazarlık 26. 6. 939 pazartesi 

Sat 1 k r günU saat 14 de Kabatatta levazım ve 
.\ta 1 1 ye mübayaat tubesindeld alım satım ka-

caatları. (2302) 12266 

3 kalem demir malzemesi 
ıh nacak 

Aakeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
miıyonundan : 

2 - İhalesi 19 haziran 939 pazarte · 
si günü saat 11 dedir. 

Beher çiftine tahmin edilen fiyatı 

(138) kuruş 50 santimdir. 
3 - İlk teminati (104) liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi bedelisz o

larak M. M.V. satın alma komisyonun 
dan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad· 
delerinde gösterilen vesaikle ve temi· 
natiyle birlikte belli gün ve saatinde 
M.M.V. satın alma komisyonuna gel· 
meleri (2125) 12101 

Keten iplik ahnacak 

teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve kimliğinden : 
üçüncü maddelerinde yazılı belgeler- . . . . . . .. .. 
le bu gibi işlerle meşgul tüccardan ol- Keskın'ın Delıce nahıyesının büyuk 
duklarına dair olan vesikalarını tek- yağlı köyünden 8 numarada Mehmet 
lif mektuplariyle birlikte eksiltme sa- Akçadağ Ankara defterdarhğı vekili 
atinden bir saat evetine kadar teklif avukat Turgut Genya tarafından aley 
mektuplarını Ankara'da M. M. V. sa- hinize 21 lira 60 ~uruşun tahsili ha~-
tın alma Ko. na vermeleri. kında mahkememıze açılan alacak da-

(2353) 12342 vasının yapılmakta olan duruşmasın
da adresiniz meçhul olduğundan teb
ligat yapılamadığı görülerek usulün 

Maarif Vekaleti 

Muallim muavini 
isteyenlere 

olmak 
75 ton beyaz ham demir. 
600 ton çelik demiri. 
45 ton Temper ham demiri. M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- Maarif V ekiletinden : 

141 inci maddesi mucibince ve yirmi 
gün müddetle ilanen tebliğat yapıl -
masına mahkemece karar verilmit ve 
duruşmada 11-7-939 salı günü saat 10 
na bırakılmıştır. Mahkeme gününde 
bizzat hazır bulunmadığınız veya bir 
vekil göndermediğiniz takdirde mah· 
kemeye gıyaben bakılacağı tebliğ ma· 
kamına kaim olmak üzere ilin olu • 

Tahmin edilen bedeli (48.000) lira misyonundan : 1 - Orta okullarda türkçe, tarih -
olan cins ve miktarları yukarıda yazı
lı üç kalem demir malzemesi askeri 
fabrikalar umum mildürlüğü merkez 
ıatın alma komisyonunca 4.7.939 salı 
günü saat 15 te pazarlıkla ihale edile
cektir. Şartname (2) lira (40) kurut 
mukabilinde komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan (3600) 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu 
olmadıklarına ve bu i~le alakadar tüc
cardan oldu1danna dair ticaret ôC1üi 
veaikaıiyle mezkftr gün .e -tte lro • 
misyona müracaatları. (2316) 12308 

2 ton grafit 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (1000) lira o
lan 2 Ton Grafit Aıkeri Fabrikalar 
Umum Müdürlüğü Merkez Satın al
ma komisyonunca 6-7-939 pertembe 
günü saat 15,30 da pazarlıkla ihale e
dilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu -
vakkat teminat olan (75) lira ve 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3. maddelerinde
ki vesaikle komisyoncu olmadıkları -
na ve bu işle alakadar tüccardan ol
duklarına dair Ticaret odası vesika · 
siyle mezkfır gün ve saatte komisyo · 
na müracaatları. (2381) 12351 

4 kalem ve teman 20 takım 
hadde silindiri hakkında 

1 - Dört kalem keten kanat ipliği coğrafya, riyaziye, tabiiye, fransızca, 
satın alınacaktır. Muhammen bedeli almanca ve ingilizce muallim muavini 
2400 lira olup ilk teminat miktarı 180 olmak iıtiyenler için bu ıene imtihan 
liradır. açılacaktır. 

2 - Açık eksiltmesi 29. 6. 939 per- 2 - İmtihanlar 1 eylül cuma günü 
tembe günü saat 15 de vekalet satın al lıtanbuJ üniveraiteıinde baflıyacak -
ma komiıyonunda yapılacaktır. tır. 

3 _ Nümune ve prtname her gün 3 - Bu imtihana dahil olacakların: 
komiıyonda görülebifü A) Türk vatandaşı olmaları, 

4 - İsteklilerin kan un ikim ve B) Yaşlarının 20 den eksik ve 45 den 
üçüncü maddelerinde yazılı veaaikle fazla olmamaıı, 
birlikte iJ'c teminat mektup veya mak· C) Hiluıllhal erbabından oldukları, 
buzlarfyle muayyen saatta komisyon 1..!r hangi bir surette mahkQmiyetleri 
da bulunmaları. olmadığı hakkında bulundukları vila -

(2221) 12222 yet veysl kaza idare heyetinden alınını§ 

Elbiselik haki şayak 

olanacak 

bh mazbata ibraz etmeleri (halen me
mur ve muallim olanlar bu kayıttan 

müstesna olup mensup oldukları daire 
amirinin vereceği vesika kafidir.) 

D) Her türlü hastalıktan ve mual • 

M. M. vekaleti Satın Alma Ko- limlik etmeye mani vücut arızaların-
. d dan salim olduklarını ispat eder tu -

mııyonun an : . . . dikli hekim raporu ibraz etmeleri, 
1 - Beher metresıne tahmın edılen E) En az liıe veya 4 veya 5 sınıflı 

fiyatı (370) üç yüz yetmiş kurut olan öğretmen okulu mezunu veya bunların 
(15000) on bet bin metre elbiselik ha- muadili tahsil görmüt olmaları. 
ki pyak kapalı zarf usuliyle münaka- Muallim mektebi11den mezun olan -
saya konulmuştur. ların en az iki ders senesi muallimlik 

2 - İhalesi 5 temmuz 939 çarpın- etmiş bulunmaları lbımdır. 
ba günü saat on birdedir. 4 - Namzetler imtihanda muvaffak 

3 - İlk teminatı (4025) dört bin oldukları takdirde kanuni şartlar da -
yirmi beş liradır. hilinde her hangi bir orta tedrisat mu· 

4 - Evsaf ve gartnamesi (278) ku- -llim muavinliğine tayin edilecekler -
ruş mukabilinde M. M. V. satın alma dir. 
komisyonundan alınır. 5 - Yukarıdaki şartları haiz olan 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 namzetler bir iıtida ile vekalete müra· 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad- caat edeceklerdir. Bu iıtidaya ıu veai
delerinde gösterilen vesaikle teminat kalar bağlanacaktır. 
ve teklif mektuplarını ihale satinden A) Nüfus tezkeresinin aslı veya tas-
en az bir saat evci M. M. v. satın al- dikli sureti. 

M
.. ma komisyonuna vermeleri. 

Aıkeri Fabrikalar Umum u- (236l) 12345 

B) Tahsil derel.elerine ait şahadet -
name veya vesikalarının asıl ve yahut 
suretleri. dürlüğü Merkez Satm Alma Ko

miıyonundan : 
10-7-1939 pazartesi günü saat 15 te 

kapalı zarfla ihale edileceği 24, 26, 28 
ve 30 mayıı 1939 tarihlerinde ilan e
dilen dört kalem ve ceman 20 takım 
hadde ıilindirlerinin muhammen bede 
li arttırılarak 6-7-939 per9embe günü 
saat 16 da pazarlıkla ihale edilmek ü
zere yeniden ilana verildiğinden mez
kur günlerde çıkan ilanlar hükümsüz-
dür. (2380) 12350 

4 kılem Ye teman 20 takım 
hadde silindiri ahaa<ık 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüiü Merkez Satın Alma Ko
miıyonundan : 

50 Subay ~ad1rı ıhnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alına Ko-

C) Hüsnühal mazbataıı. 
Ç) Bulundukları yerlerin maarif i . 

dareıinden nümuneıine göre alınmış 
to.sdikli ııhhat raporu. 

miıyonundan : E) Maarif idaresinden tasdikli ve 
1 - 50 adet subay çadırı açık ek- fotoğraflı fit 

ıiltme ıuretiyle satın alınacaktır. Mu F) Altı adet 4x6,S büyüklüğünde 
hammen bedeli 4000 lira olup ilk te- kartonıuz fotoğrafları. 
minat miktarı 300 liradır. Bu vesikaların en ıon 15.8.1939 tari-

2 - Açık eksiltmesi 4. 7. 939 salı hine kadar vekalete gönderilmit olma· 
günU saat 11 de vekilet satın alma ko- 11 lizımdır. Bu tarihten ıonra vekilete 
miıyonunda yapılacaktır. müracaat etmit olanlar imtihana alın -

3 - Şartnamesi her giln komisyon- mıyacaktır. (2200) 12172 
da görülebilir istiyenler kopyasını a- --------------
labilirler. 

4 - İsteklilerin kanunun iki ve ü
çüncü maddelerinde yazılı vesaik ile 
birlikte ilk teminat mektup veya mak 
buzlariyle komisyona ıelmeleri. 

(2359) 12343 

Yaıllk elbiselik ahnacak 

CAV 
Bisiklet Evi 

Atatürk Bulvan Y enitehir 

nur. (2384) 12353 

Ankara Asliye Birinci 
Mahkemesinden : 

Hukuk 

Ankara'nın Yenihayat mahallesinde 
86 No. lu. evde Naşit oğlu Kemal. 

Karınız lsmail kızı Güllil tarafın • 
dan açılan Bopnma davasının daveti
yesi ikamctgahınızın meçhuliyetine 
binaen tebliğ edilememiı olduğundan 
muhakeme 26-6-939 pazartesi aaat 14 
de talik edilerek divetiyenin ilanen 
teblifine Mahkemece karar verilmit· 
tir. Yevmi mezkQr ve vakti muayye
ninde mahkemede hazır bulunmanız 

veya bir vekil göndermeniz için dave
tiye makamına kaim olmak üzere ill-
nen tebliğ olunur. (2370) 12348 

Ankara ikinci Asliye Hukuk 
Mahkemeıinden -: 

İstanbul Cihangir Kumrulu aokak 
Kumru apartmanı bodrum kat 2 No. 
da iken ikametgahını terketmesiyle 
halen ikametgahı meçhul bulunan 
Mustafa oğlu Sayit Pekşen'e: 

Karınız Zahika Pekşen tarafından 

aleyhinize açılan ihtar davası üzerine 
namınıza gönderilen davetiyelere ve
rilen cevaplarda ikametgahınızın meç 
hul bulunduğu anlatılmakla muhake· 
me gününün ilanen tebliğine muha
kemece karar verilmiı olduğundan bu 
baptaki muhakemeniz 28. 6. 939 çar
şamba saat 9/ 30 talik edilmiş bulun· 
duğundan mezklır gün ve saa.tta An
kara ikinci asliye hukuk mahkemesin
de hazır bulunmanız ve yahut muıad
dak bir vekil göndermeniz lüzumu 
davetiye makamına kaim olmak üzere 
uıulün 142 nci maddesi mucibince i· 
tan olunur. 

(2369) 12347 

Nafia Vekôleti 

Yapı iıleri- tesisat ilinı 
Nafıa Vekaletinden : 

1. Eksiltmeye konulan it: Devlet 
turası binası asansör teiisatıdır. 

Keşif bedeli 5280 liradır. 
2. Eksiltme 30.6.939 cuma günü sa

at 15 de nafıa vekaleti yapı ve imar iş
leri reisliği eksiltme komisyonu oda
sında açık eksiltme usuliyle yapıla -
caktır. 

3. Eksiltme şartnamesi ve buna mü
teferri evrak on üç (13) kurut bedel 
mukabilinde yapı ve imar itleri reis
liğinden alınabilir. 

l lta..a Belediyeıinden : miıyonunda yapılacaktır. 
ltıtıJ "ienifehirde Çoruh aokait ile 4 - Şartnamelerle ebat listeleri her 
de ı~lltıak sokağının birleıtiği mahal gün Kabataıta levazım ve mübayaat 
di)e 1 ~da 1 parselde bulunan Bele • ıubeıi müdürlüğü vezneıinden (855) 
1-;1 ~e &it 46 metre murabbaı yol fu • kurut mukabilinde alınabilir. 
tı~ er on bet gün müddetle açık ar 5 - Tamamı veya bir kıımı için 

Tahmin edilen bedeli (9.000) lira o
lan 4 kalem ve ceman 20 takım hadde 
silindiri Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğü Merkez satın alma komiıyo
nunca 6-7-1939 tarihinde perıtmbe gil 
nü saat 16 da pazarlıkla ihale edile
cektir. Şartname paraaız olarak ko -
misyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (675) lira ve 2490 aa
yılı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
veaaikle komisyoncu olmadıklarına ve 
bu itle alikadar tüccardan olduklan
na dair Ticaret odaaı veaikuiyle mez 
ktir gün ve saatte komiıyona müraca-

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
miıyonundan : 

1 - Beher metreıine tahmin edilen 
fiyatı (60) altmıt kurut olan bir mil
yon ile 1,400,000 bir milyon dört yüz 
bin metre yazlık elbiselik bez kapalı 

zarf uıuliyle münakasaya konulmuı

tur. 

En ucuz ve en sa~lam 
Bisiklet, çocuk bisikleti ve çocuk 

arabalarını Cavit CAV'da 
bulacaksınız. 

FiYATLAR 
BAVER 31,50 

4. Eksiltmeye girebilmek için iı -
teklilerin 396 üç yüz doksan altı lira
lık muvakkat teminat vermeleri ve na
fıa vekiletinden bu işe girebilecek • 
!erine dair alınmıı ehliyet veıikası ib
raz etmeleri lazımdır. Bu vesika ek -
ıiltmenin yapılacağı günden en az se
kiz gün evet isteklilerin bir istida ile 
nafıa vekaletine müracaatları ve di -
lekçelerine bu işe benzer bir it yap -
tıklarına dair işi yaptıran idarelerden 
alınmış vesika raptetmeleri muktazi
dir. Bu müddet zarfında veıika tale -
binde bulunmıyanlar ekıiltmeye gi • 

2 .!.' lconulmuıtur. pazarlığa ittirik etmek iıtiyenler mu 
«.,, lttuhanunen kıymeti (276) lira ayyen gün ve saatte verecekleri mik-
a tarlan % 7,5 kurut hesabiyle teminat 

dır. - lluvakkat teminat (21) lira - paralan veya banka mektupları ile ve 
• _ dipr ~ vesailde adı geçen ko-

~)tlll ~e ve krokiıini ıörmek misyona geımeleri. 
erın her gün encümen kalemi- (40M/2260) 12227 atları. (2379) 12349 

2 - İhaleıi 6 temmm 939 pertembe 
günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminab (37350) otm yedi 

GRAND EKSPRES 33, 75 
OPEL 35,00 
N. S. U. 39,75 
GöRIK 41,75 
MIELE 47,50 

Taluitle •tıt yapılır. remiyeceklerdir. (2288) 1228() 
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.. 250.000 kilo un kapalı zarfla eksiltme· H , h f b k 1 
ye konmuştur. emıı re ve asa a ıcı aran ıyor Vilôyetler Kapalı eksiltme ilana Bir memur olınac 

· Levazım Amirliği 2 - Tahmin bedeli 32500 lira olup 
muvakkat teminatı 2438 liradır. Deniz Hastanesi Baıtabipliğin-

den: Arazoz ahnacak 
İstanbul Belediyesinden : 

28. 6. 939 tarih çarp.mba günü saat 
ıs de İstanbul Belediye daimt encü -
meni odasında (30368) lira (97) kuruı 

Çankırı Belediyesinden : 
1 - Belediyemizin Zabıtaı .,, ft' 

ye komiserliğini ve seyri ~e~e~fİ, 
faiye amirliği ve vazifelerını 1 ,,,,,. 

cek 50 lira ücretle bir memur 
Sığıreti alınacak 

3 - Eksiltmesi 28. 6. 939 çarşamba 
günü saat 15 dedir. Deniz hastanesinde 40 lira ücretli 

4 _ Eksiltmeye gireceklerin eksilt- iki hemşirelik ve 2S lira ücretli 7 has- Nifde Beledi~~ ~ekisliğlindenf : keşif bedelli Atatürk köprüsünün iki 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
me gunii 2490 sayılı kanunun 2, 3. ün tabakıcı!ık .münhaldir. . . 
cü maddelerinde istenilen belgeleriyle İsteklılerın 1 t.emmuz ?39 tarıhın: 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç kadar ~as.ı~paşa ?.a Denız hastanesı 
bir saat evclinc kadar teminat ve tek - baş tabıplığıne muracaatları. 

1 _ ıs. s. 939 gunu apa ı zar usu- b d 1 k b t k" .. . . . . - aşın a yapı aca e onarmc opru • 
liylc beledıyemız ıçın satın alınacagı 1 . k 1 f l' ı k "lt 

caktır. 'fİ6) 'it 
2 - Bu işlerde bulunmuş ol .

1 
b' b .. ) 1. er ınşaatı apa ı zar usu ıy e e sı • 

ilS.n edı en (beş ın eş yuz ıra mu- k 1 . ·· k' . . . meye onu muıtur. 
hammen bedellı arazoz ma ınseı ıçın M k 1 k ·1 b d 1 k . 

zımdır. ~ 1 - Ankara garnizon birlik ve mü • 
esseseleri ihtiyacı için 320.000 kilo sı
ğır eti K. zarfla eksiltmeye konmuş • 
tur. 

lif mektuplarını Muğla tuğay satın - (2367) 12346 
· h'l"f .. k u ave e, e sı tmc, ayın ır ı ış 

taliplerın şartname ı a ına mute a • 
1 

. 1 h 4 f 4 t en gene , ususı ve ennı şar name • 
bil teklifte bulund~~la~ından ve .~art- leri, proje, keşif hulasasiylc buna mü
namede tekrar tadılat ıcras~na !uzum teferri diğer ıs lira 18 kuruş mukabi
görüldüğünden artırma e~sılt~e ka · linde F. t. müdürlüğünde verilecek • 

3 - Taliplerin ellerinde . 'I' 
evrakı müspite veya suretıerı:,, 
939 tarihine kadar Çankırı be 

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

3 - Eksiltmesi 20.6.939 salı günü sa-
at 15 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 evelinc kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Ankara LV. amir
liği satın alma komisyonuna vermele-
ri. (2091) ı2072 

Koyun eti alınacak 
'Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Ankra garnizon birlik ve mües

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

2 - Tahmin bedeli 81.000·lira olup 
muvakkat teminatı S300 liradır. 

3 - Eksiltmesi 19.6.1939 pazartesi 
günü saat 15 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 .ün
cü maddelerinde istenilen belgclcrıylc 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat cvelinc kadar teminat ve tek
lif mektuplarını Ankna LV. ami:liği 
satın alma komisyol".ına vermelcrı. 

(2092) 12073 

Ekmeklik un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Mardindc sekizinci Hd. Tb. i· 

çin 28 haziran 939 çarşamba günü saat 
onda Mardinde mevki satın alma ko • 
misyonu tarafından iki yüz seksen 
ton ekmelik un ve aynı birlik için ay
nı günde saat on birde yetmiş iki ton 
sığır veya keçi eti kapalı zarf usuliy
lc alınacaktır. 

2 - Unun muvakkat tcmiatı 194S, 
sığır etinin 1188, keçi etinin de ı410 

liradır. 
3 - 2490 sayılı k n ın isteklerine 

göre taliplerin birincı naddcdc yazı • 
1ı gün ve saatlerden a gari bir saat 
evcl evrakı müsbite e teminat mek • 
tuplarını komisyona gondermiş bu • 
lunmaları şarttır. 

4 - Arzu edenle l l §&l"tnamcleri 
görmek ve okumak i z re C. Hd. K. 
lığı mevki satın altr. komisyonuna 
bizzat veya resmi vel ıllcrinin müra 
caatlar. (2107) ı2082 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

~lma Komisyonundırn : 
ı - İstanbul komt tanlığına bağlı 

birlikler için 80.000 k 1 sadeyağı K. 
zarfla eksiltmeye korun ştur. 

2 - Tahmin bedeli 200 lira olup 
muvakkat teminatı 50 O liradır. 

3 - Eksiltmesi 20. . 939 salı günü 
~t 15 dedir. 

4 - Eksiltmeye gir c klcrin eksilt· 
me günü 2490 sayılı k unun 2, 3 ün
cü maddelerinde isten en belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat eveline ka r teminat ve 
teklif mektuplarını İst bul Tophane 
Lv. A. satın alma komi onuna verme 
lcri. (2121) ı2097 

27 .000 kilo yon< · ah nacak 
Ankara Leva21m Amirliği Satın 

Alma Komisyonunda 
ı - Ankara garnizo birlik ve mü· 

esscselcri ihtiyacı i 27 .000 kilo 
yonca açık eksiltmeye 

2 - Tahmin bedeli 
muvakkat teminatı 61 

3 _ Eksiltmesi 23. 

•:>nmuştur. 

810 lira olup 
adır. 

1939 cumar • 

alma komisyonuna vermeleri. 
Şartnameler komisyondadır. (2248) 

12214 

Eksiltme ilônı 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Karaköse garnizonunun eylül 

başından haziran sonuna kadar ik\ 
milyon dört yüz bin kilo tezeği kapa· 
1ı zarfla eksiltmeye komymu§tur. 

2 - Tahmin bedeli 24000 lira olup 
muvakkat teminatı 1800 liradır. 

3 - Eksiltmesi 28. 6. 939 çar§amba 
günü saat 10 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
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) ı2240 

Toz şeke r olanacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizonu birlik ve mü 

esseseleri 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) 1224ı 

200 ton buğday üğüttürülecek 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Ankara garnizonu ve hariç bir· 

liklerin ihtiyacı için 200 ton buğday 
pazarlıkla üğüttürülecektir. 

2 - Taliplerin 19 haziran 939 pa
zartesi günü saat 10 da teminatlariy· 
le birlikte Ankara Lv. amirliği satın· 
alma komisyonuna gelme1eri. (2387) 

12355 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : • 
1 - Erzincan garnizonu ihtiyacı 

için 160.000 kilo sığır eti K. zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 32000 lira olup 
muvakkat teminatı 2400 liradır. 

3 - Eksiltmesi 3-7-939 pazartesi 
günü saat 15 tedir. 

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 evvelin kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Erzincan satınal
ma komisyonuna vermeleri. 
Şartnamesi ve evsafı kolordunun tek 

mil garnizonlarında mevcuttur ve ay
nidır. Her yerde ve her gün görüleifı-
lir. (2388) 123S6 

Ankara Valiliği 

Kiralık ev 
Ankara Valiliğinden : 

420 lira muhammen bedelle bir se -
nelik icarı açık arttırmaya konulan 
Çakırlar mahallesinde hususi idareye 

tcsi günü saat 10 dadı 
4 _ Eksiltmiyc gire 

mc günü 2490 sayılı k 
cü maddelerinde isteın 
le birlikte Ankara L\ 

kl · k •1 ait 68 No. lu haneye talip zuhur etme
erın e sı t· . 

2 3 
.. mış olduğundan 2490 sayılı kanunun 

1nun ' un- 43 .. .. dd . 'b' 31 5 939 
b 1 1 . uncu ma esı mucı ıncc • -n c gc crıy- . . . . . .. 
. l'ğ" t tarıhınden ıtıbaren hır ay muddetlc 

mır ı ı sa ın 
1 

• (2166) pazarlı.ğa konulmuştur. 
alma komisyonuna ge e erı.12142 . Talıplerin % 7,5 nisbetindeki te-

mınatlariyle birlikte her pazartesi ve 

250.000 kilo u 
perşembe günleri saat ıs de vilayet 

alınacak daimi encümenine ve şartnamesini 
. S görmek istiyenlerin de hususi muha -

Ankara Levazım Amirliğı atın be h kk k se ta a u ve tahsil müdürlüğüne 
Alma Komisyonundan 

1 - Milas garnizonu ihtiyacı için 
2SO.OOO kilo un kapalı z rfla eksilt • 
meye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 00 lira olup 
muvakkat teminatı 243 liradır. 

3 - Eksiltmesi 28. 6 39 çaıışambe 

günü saat 15 tcdir. 
4 - Eksiltmeye gire eklerin eksilt

me günü 2490 sayılı ka nun 2, 3. ün
cü maddelerinde isteni en belgeleriyle 
birlikte ihale gün ve s. a ınden en geç 
bir saat evetine kadar t ~inat ve tek -
lif mektuplarını Muğla tuğay satın· 
alma komisyonuna vcrı eri. 

(2247) 12213 

250.000 kilo u hnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

A lma Komisyonundan: 
1 - Muğla garnizonu ihtiyacı için 

müracaatları ilan olunur. (2167) 12143 

Ankara Defterdarhgı 

Muhtelif eşya satışı 
Ankara Def terdarhğından : 

1 - Yazı masaları Singer ayak di
kiş makinesi. radyo paskül kanta~, 
bisiklet, lokanta takımları ve saır 
muhtelif cins eşyalar pazarlıkla artır· 
mıya konulmuştur. 

2 - İhale 19 haziran pazartesi gü • 
nü saat 14 de Defterdarlıkta toplana
cak satış komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin adı geçen günde 
komisyona müracaatları ilan olunur. 

(2383) 12352 

/ 

Kazalar 

. 
içme suyu 

Besni Belediyesinden : 
30 mayıs 939 tarihinde ihalesi mu

karrer Besni içme suyuna talip çık
madığından 19 haziran pazartesi günü 
ihale edilmek üzere 20 gün müddetle 
temdit edilmiştir. 

(41S0/ 2261) 12228 

$ehir pilanı yaptırılacak 
Senirkent Belediyesinden : 
Senirkent kasabasının müstakbel 

şehir planının tanzimi kapalı zarf u -
suliylc ve "31" gün müddetle eksilt • 
me konulmuştur. 

İhale günü 6.7.939 perşembe günü 
belediye encümenince yapılacaktır. 
Talipler mezkur işe ait şartnameyi i
hale gününe kadar istemeleri ve usuli 
dairesinde ihaleye iştirakleri ilan olu-
nur. (4143/ 2286) 12279 

Su projesi yoptlrı locok 
Bayburt Belediye Riyasetinden: 

(2SOO) lira bedeli keşifli su projesi 
pazarlık suretiyle eksiltmeye çıkarıl· 
mıştır. Taliplerin eksiltme kanunu ah 
kamını tamamen ifa ve ikmale mec -
bur oldukları gibi su mühendis ve mü
tehassısı olmaları şarttır. 

Belediyeler imar birliği fen şube -
sinde bu hususa ait tanzim edilen ev· 
rakı tetkik etmek yahut başka tafsi • 
!at almak isteyenlerin Ankara'da Be· 
lediyeler imar birliğine yahut Bay -
hurt belediye riyasetine müracaatları 
ilan olunur. 12320 

Gümrük Muhafaza 

sine göndermeleri ilan olunur. 
12364 

nununun ı2 ci maddesi hukmune tev- t' 
· 'b 45 ır. 

fikan 22. S. 939 tarihinden ıtı ~en Muvakkat teminat (2277) lira (67) 
.. ··ddctle kapalı zarf usulıyle ye g~n mu . kuruştur. Kütahya Jandarma 

2 Pavyon yaplnılacak 
ok..ı-

nıden eksıl~meye konmuştur'. . .. İsteklilerin teklif mektupları ve bu- mutanlığından : 
2.- Eksıltme ~: ~: 939 tarı~~n~~u- na benzer iş yaptığına dair idarelerin- Kütahya jandarma okulu k •-.;; 

sadıf pe~şembc ~nu .saat 14 g • den almış olduğu vesikalara istinaden lığında müteşekkil komisyon rir 
de beledıye encumenınde yapılacak • İstanbul Belediyesi fen işleri müdür- tinden: ., 
tır. lüğündcn eksiltme tarihinden (8) gün Kapalı zarf usuliyle eksiltıııtY' 

3 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin · hl' 39 ~ _ . b . evel dılekçe ile alınmış e ıyet ve 9 nulan iş : 

muham.men bedeli~ % 7,5 ~u. nıs etın yılına ait Ticaret odası vesikaları ve 1 - Kütahya içinde fişne fi 1 
d~ te~ınat. vermc.sı mecbur~dır. İ~;ıe- muvakkat teminat makbuzu veya mek· karşısında seksen yedi bin bet yil'Jd 
!ı mute~kıp te?1ınat akçesı % şe tubu ile beraber usulü dairesinde ih - tı lira doksan altı kuruş bedel Jttf" 
ıblağ edıle~ekt~r. zar edecekleri teklif mektuplarını ha· iki pavyon insasından ibarettir· 

4 - Bu ıMşe aı~ şartn~mel ~stan~~l, vi kapalı zarflarını 28. 6. 939 çarşam • 2 - Bu işe ~ait evrak şunlardJtl 
An~ar~ v~ İersın.bel~dıye erme g~n: ha günü saat 14 de kadar daimi encü - A) Eksiltme şartnamesi 
d:rılmış~.ır. steklıl~rın . şartnamesını men riyasetine vermeleri • gelmeleri B) Mukavelename projesi 
gormek u.zer

1
e bele~.ıyemızle ve .a1 _?ı ge- lazımdır.. (4140/ 228S) 12254 C) Sıhhi ve fenni şartname 

çen beledıye ere muracaat arı ı an o - D) N f · 1 · · · rn 
11994 1 a ıa ış erı şeraıtı u 

lunur. nŞOOt münokOSOSI (Nafıa dairesinde mevcuttur) 

Satılık un fabrikası Erzurum Valiliğinden : tiyle. 
ı - Erzurumda yeniden yaptırıl • E) Keşifname. 

Antalya Valiliğinden : kt olan maden nümunc evinin İstekliler bu evrakları Na~ıa 
ı _Vilayet emlakinden Antalya is ~~5sa lira ı kuruş keşif bedeli ikmal l~ğünden alabilirler. (Bedeh dl 

kelesinde günde otuz ton buğday öğü inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltme- lınde). . 
939 ten un fabrikasının mülkiyeti yüz k lmuc:tur. 3 - Eksıltme 3 temmuz ye onu :ıı • •• •• be · -1 rıol 

yirmi bin lira muhammen bedelle 1 2 - İhalesi 28. 6. 939 çarşamba gü - tesı ~unu saat on .. şte J~n.,a 
haziran 939 dan 31 temmuz 939 pazar- nü saat ıs de hükümet konağı içinde lu bınasında muteşekkıl :rıar d'_ 
tesi günü saat 12 ye kadar kapalı zarf d . • u"men odasında yapılacak _ huzurunda yapılacaktır. Za _,,~ 

aımı ene .. d d '. d k d kOIP' T" usulile arttırmıya konulmuştur. gun e saat on or e a ar 
2 - Muvakkat teminat yedi bin iki tır~ - Muvakat teminat 1909 liradır. reisliğine verilmiş olacaktır. i 111 

yüz elli liradır. 4 _ İsteklilerin eksiltmeye girebil- 4 - Eksiltmeye girebilmek ç ıJlf 
3 _ İhale bedeli ~eşin o~duğu gi~i mck için ihale gününden 8 gün cvel A) Beş bin altı yüz yirmi ~ 

senelik yüzde altı faıze ~ahı .~lm~k u- vilayete müracaatla ehliyet vesikası otuz beş kuruşluk teminat rne 1' 
zere sekiz senede ve sekız musavı tak alması mecburidir. B) İhaleden sekiz gün evel dell 
sitte de ödenebilir. 5 - Talipler bu işe ait şartname ve- ya vilayeti Nafıa müdijrlüğiinctait 

4 - Taliplerin tekli~ mekt~pla~ını saircyi her gün vilayet encümeni ka _ işi yapmağa ehil olduklarına 
2490 sayılı kanunun tarıfatı daırcsın - leminde ve nafıa müdürlüğünde göre- vesika. )>İSi 
de o gün sat ıı re kadar Antalya vila· bilirler. C) Şimdiye kadar en az elli ti 
yet makamına vermeleri lazımdır.. 6 _ İstekliler kanunun 2 ve 3 üncü ralık inşaat işini muvaffakiyetle ,1' 

5 - Taliplere kolaylık olmak üzere maddesinde yazılı vesikalarla birlikte şardıklarına dair aynı daireden 
şartnamenin birer sureti Ankara, ls · teminat ve teklif mektuplarını 2 inci mış vesika. ~ 
tanbul, İzmir, Seyhan, İsparta, Bur • maddede yazılı veçhile ihale saatinden D) 1939 senesinde ticaret . ~ 
dur, Denizli, Muğla vilayetlerinde de bir saat evetine kadar vilayet daimi mukayyet bulunduklarına daıt ıtJ' 
görülebilir. 3553/ 1962) 12043 encümeni reisliğine vermelerinin ve ibraz etmeleri şarttır. 

Kalorifer tes isa tı 
Kütahya Lisesi Direktörlüğün • 

den: 

postada vukubulacak gecikmelerin 
muteber sayılmıyacağı ilan olunur. 

(4226/2332) ı2292 

Sınai imalihn inpSI 
Aydın Su itleri Dördüncil ~ 

Müdürlüğünden : 

1 O talebe alınacak 1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltme • 
ye konulan· · "tabya liuai in~ 

GümrüJC Muliafaza Genel omu- da vücuda getirilecek (11666) lira 

Eczacı a ran ıyor 
S~vhan Kızılav Cemiveti Mer
ezınden: 
Her gün öğleden sonra çalıpnak 

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

~) Ek~!~~meyre_~~~~~-~ ı ~ 
nın 26 + 400 - 36 + 050 kilO~ t 
ri arasındaki sınai imalatın i ~ 
lup bedel keşfi (487S2) lira 11 

tanlığından : (75) kuruş keşif bedelli kalorifer tesi-

Bu sene sivil liselerden mezun ve satı işinden ibarettir. 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak 

olgunluk imtihanlarında muvaffak o-
lanlarla Genelkurmay Başkanlığının şunlardır: 

a) Eksiltme şartnamesi. 
tensipleriyle bu seneye mahsus olmak b) Mukavele projesi. 
üzere üniversite ve diğer yüksek o - c) Fenni şartname. 
kullarda tahsilde bulunan ve harp o- d) Nafia işleri şeraiti umumiyesi 
kuluna girmek istiyen talebelerden (Nafia dairesinde mevcuttur.) 
bulundukları sınıfın imtihan netice- e) Keşif hulasası cetveli. 
sini beklemeden evsafı haiz olanlar· İstekliler bu şartname ve evrakı Na-
dan Gümrük Muhafaza teşkilatı için fıa müdürlüğünden alabilirler. 
muvazzaf subay yetiştirilmek üzere 3 _ Eksiltme 29. 5. 1939 pazartesi 
harp okuluna on talebe alınacaktır. gününden itibaren (21) gün müddetle 

İsteklilerin lise ve olgunluk şeha- münakasaya çıkarılmış olup 19 haziran 
detnameleriyle ve hüviyet cüzdanla· ıo39 pazartesi günü saat ıs de Kütah
rını dilekçelerine bağlıyarak doğTuca ya lisesi müdürlüğü binasında kapalı 
Ankara'da Gümrük Muhafaza Genel zarf usuliyle yapılacaktır. Zarflar sa-
Komutanlığına müracaatları. at 14 den itibaren verilmeğe başlanıp 

(2392) 123S8 bir saat zarfında verilmiş bulunacak

Bir müfettiş ve bir 

müdür aranıyor 
C ümrük Muhafaza C enel Ko

mutanlığından : 
Gümrük Muhafaza Genel komutan

lık hesap teftiJ komisyonuna 165 lira 
ücretli bir müfettiş muavini ile Mar
din bölgesi için 126 lira ücretli bir le
vazım müdürü alınacaktır. 

İsteklilerden Ankara'da bulunanla· 
rın izahat almak üzere karargah ikin
ci şube müdürlüğüne müracaat etme
leri ve taşrada bulunanların da bel
gelerini dilekçelerine iliştirerek pos
ta ile Genel Komutanlığa gönderme -
Jeri. (2391) 123S7 

Enstitüler 

Diploma tevzii 
A nkara Yüksek Ziraat Enstit üsü 

Rektörlüğünden : 

Şimdiye kadar Ziraat, Veteriner, 
Orman fakültelerinden mezun olan ta 

!ebenin diplomaları tevzi edileceğin • 
den alakalıların aşağıda esaslar dahi
linde Rektörlüğe müracaatları ilan o· 
lunur. 

ı - Fakülte kayıt numarası 
2 - Açık künye ve soy adı 
3 - Enstitüden aldığı vesikanın ia· 

desi 
4 - Bir liralık damga pulu 
5 - 4 adet vesika fotografı 
6 - Taahhütlü mektup için iktiza 

etlen 12 kuruşluk posta pulu 
1 - Açık adresleri. .(1876). 11915 

tır. 

4 - Eksiltme)'C girebilmek için is
teklilerin (87S) liralık teminatlarını 
teklif mektuplariylc birlikte ibraz et· 
meleri şarttır. 

5 - İstekliler münakasa günü ehli· 
yeti fenniye vesikalarını da teklif 
mektuplariyle beraber ibraz edecek· 
lerdir. ı2113 

Bir fen memuru aranıyor 
Çankırı Belediyesinden : 

ı - Belediyemizin yeni inşa ettir
mekte olduğu elektrik fabrikasını i • 
dare edecek bir fen memuru alınacak
tır. 

2 - Elektrik işlerinde bulunmuş 
olması ve Nafıa Vekaletinden birinci 
vrya ikinci sınıf ehliyeti haiz olması 

şarttır. 

3 - Aylık ücret olarak yüz lira ve-

rilecektir . 
4 - Taliplerin ellerinde mevcut ev

rakı müspite veya suretlerini 30 hazi
ran 939 tarihine kadar Çankırı bele
diyesine göndermeleri ilan olunur. 

12363 

250 ton motorin ahnacak 
İzmir Belediyesinden : 

Otobüs işletme idaresi için 250 ton 
motörin satın alınması başkatiplikte
ki şartnamesi veçhile kapalı zarflı ek
siltmeye konulmuştur. Muhammen 
bedeli 17000 lira olup ihalesi 30-6-939 
cuma günü saat ı7 dedir. 2490 sayılı 
kanunun tarifatı dahilinde hazırlan· 
mış teklif mektupları ihale günü aza
mi saat '16 ya kadar encümende riya
sete verilir. 1275 liralık muvakkat te
minatı öğleden sonra kapalı olmasına 
binaen öğleden evci İş Bankasına ya-
tırılır. .(2056-2385) ı2354 

İsteklilerin şartları öğrenmek üze· 
re on beş gün zarfında merkezimize 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

2163 

Kopa l ı eksiltme ilôn ı 
Çorum Vilayetinden : 

23. 6. 939 tarih cuma günü saat 15 
de Çorum vilayeti daimi encümeni o
dasında "13672.8S" lira keşif bedelli 
Çorum memleket hastanesi intaniye 
pavyonu ikmali inşaatı kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık it· 
!eri genel, hususi ve fenni şartname le 
ri, proje keşif hülasasiyle buna müte
ferri diğer evrak parasız nafıa daire • 
sinde verilecektir. 

Muvakkat teminat (1025) lira (46) 
kuruştur. 

İsteklilerin teklif mektupları ve Ço 
rum vilayetinden eksiltme tarihinden 
(8) gün cvel alınmıı ehliyet ve 939 yı
lına ait Ticaret odası vesikaları ve 23. 
6· 939 cuma günü saat ı4 de kadar vi • 
layet daimi encümenine vermeleri ll 
zımdır. (2196) 12159 

~ınai imalat noksanlar1 itmam• 
Aydın Su itleri Dördüncü Şube 

Müdürlüğünden : 

A) Eksiltmeye konulan i§: 
Horsunlu - Nazilli sulama kanalı

nın 23 + 400 - 26 + 400 kilometrele
ri arasındaki sınai imalat noksanları
nın itmamı olup bedel keşfi (22039) 
lira 66 kuruştur. 

B) Eksiltme kapalı zarf usuliyle
dir. 

C) Eksiltme günü ıo temmuz 939 
tarihine tesadüf eden pazartesi saat 
16.30 da Aydın su işleri dördüncü şu
be müdürlüğünde yapılacaktır. 

D) İstekliler prtname, proje ve 
merbutatını Aydın su itleri müdüri
yetinde görebilirler. 

E) Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 2490 No.lu kanun hüküm
lerine göre (16S2) lira 97 kuruşluk 

muvakkat teminat vermeleri ve ihale
den (8) gün evel ehliyet vesikası al
mak üzere Aydın vilayetine müracaat 
etmeleri ıarttır. 

F) Teklif mektuplarının eksiltme 
giinünde tcsbit edilen saatten bir saat 
cvel su işleri dördiincü ıube müdürlü· 
ğünde teıekkül etmit olan komisyona 
verilmiı olması lazımdır. 

ı2361 

tur. _.df' 
B) Eksiltme kapalı zarf U.-

dir. ti_ 
C) Eksiltme günü 10 te~ iJJ 

tarihine rastlıyan pazartesi ~!a 'f 
14,30 da Aydın su işleri dördUJ14'
bc müdürlüğünde yapılacaktır. )' ' 

D) İsteklilerin şartname, ptOO#' 
merbutatını Aydın su işleri rııUd 
ğünde görebilirler. • 

E) Eksiltmeye girebilmek 1~ 
teklilerin 2490 No.lu kanun bil ti_ 
rine göre (3656) lira 41 kuru~lll~.JI 
vakkat teminat vermeleri ve ı~• 
(8) gün cvcl ehliyet vesikası al ;fi 
zere Aydın vilayetine müracaat 
leri ıarttır. 

F) Teklif mektuplarının e 
gününde tesbit edilen saatten bit 
evci su işleri müdüriyetinde t 
etmiş olan komisyona verilmesi 1 
dır. 1~ 

Sihat ve içtimai M. V 

Afiş bostınlocak 
Sıhat ve içtimai Muavenet ,,.,, 

!etinden : fi. 
ı - Halk sağlık propagandall ~ 

nümuneleri vekalette mevcut (1~) ~ 
renkli afişin beherindcn onar bıll ..,, 
olmak üzere ceman (100.000) aded ti 
bastırılması kapalı zarf usulü ile 
siltmeyc konulmuştur. 

2 - Bu iş için tahmin edilen fi 
(7.SOO) liradır. ~ 

3 - İhale sıhat ve içtimai rnua Jı' 
vekaletinde teşekkül eden husuıi _..t, 
misyon marifetiyle ve 28.6.1939 :;J' 
şamba günü saat (15) de yapıla 
tır. ~ 

4 - Teminatı muvakkate mi 
(562) lira (50) kuruştur. Teminatı 
vakkatc nakden veva tahvil olat~ 
misyonca alınamıyacağından 
daha evci vezneye yatırılmış ol~ 
makbuzun zarfa konulması Jazııll 

5 - Şartnameler bedelsiz o 
Ankara'da sıhat ve içtimai mu• 
vekaleti sağlık propagandası ve 
istatistik umum müdürlüğünde ,,. 
tanbul'da sıhat ve içtimai muS 
müdürlüğünde görülebilir. 

6 - Zarflar 28.6.1939 günü saat 
de komisyona verilmiş olmatıdıt· 
saatten sonra verilecek zarflar 
edilmiyeccği gibi kanunun tari~I t#. 
resinde hazırlanmamış ve mühU~l 
memiş olan zarflar da kabul edı 

(2207) 12zd 



ANKARA GAR GAZİNOSU 
Yemeklerini memleketin en tık, kibar lokantasında ye

mek istiyenler hep orada toplanıyor. 

Gazinonun tarasları, güzel tarhedilmit havadar bahçesi 
de açılmıı ve fevkalade döıenmittir. Nefis ve leziz yemek, 
mükemmel servis. 

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

İnşaat mü na kasası 
İn~iaarlar Umum Müdürlüğün den : 

lıin nev'i 
Keşif bedeli 

Lira kuruş 
% 7,5 teminatı 
Lira kuruş 

Eksiltme 
Şekli Saati 

----------~~~~-Gerze bak · · Q·· •. ım evı ınşaatı 
.urnuşhacıköy bakım evi 
1n1aatı 

78.815,49 5190 kapalı zarf 10 

81.157,83 5307,89 .. ,, 11,30 

I - Şartname plin ve keşifnameleri mucibince yukarda yazılı Gerze •e G" c Umüşhacıköy bakım evlerinin inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
0nınuştur. 
.. lI - Keşif bedeli muvakkat teminatlan eksiltme saatleri hizalarında 

toıterilmiştir. 
be ~lt - Eksiltme 27-Vl-939 salı günü Kabataşta levazım ve mübayaat şu
ıındeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Keşif ve şartnameler her gün sözü geçen şubeden "394 ve 405" ku· ru, mukabilinde alınabilir. 
V - İsteklilerin yüksek mühendis veya mimar olmaları, olmadıktan 

takdirde aynı evsafı haiz bir mütehassısı inşaatın sonuna kadar daimi ola· 
:~ iş başında bulunduracaklannı noterlikten musaddak bir teahhüt kağı-

1 ıle temin etmeleri ve " 70.000" liralık bu gibi inşaatı muvaffakiyetle yap· 
1tıış olduklarına ait vesika vermeleri lazımdır. Münakaaaya iştirak edecek

~~~ !ukard:ı yazılı vesaikin 8 gü~ evvelin~ ka?a.r lnhisar .. U~um Müdürlü· 
u ınşaat ıubesine ibraz etmelerı ve tekhflerının kabulunu mutazammın •e 'k •ı a almaları lazımdır. 
vı - MühürlU teklif mektubunu ve v inci maddede yazılı kanuni ve

'-ikıe 3 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihti
\ta edecek olan kapalı zaıoflar eksiltme günü ihale saatlerinden birer saat 
~eline kadar yukarda adı geçen komisyon baıkanlığına makbuz mukabi· 
lıtde vermeleri lazımdır. (4033-2235) 12247 

Bir hangar yaptırılacak 

Türk Hava Kurumu Genel Merkez 

la~kanlığından : 
1 - Etimeağut'ta Türkkuıu alanında yaptırılacak Hava 

Müstetarlığı tecrübe ve muayene komisyonuna ait bir han
lara talip çıkmadığından ketfinde tadilat yapılarak tekrar 
kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye çıkarılmıttır. 

2 - Bu intaatın muhammen bedeli (91.183) lira (42) 
kuruıtur. 

3 - istekliler bu ite ait ıartname, ketif ve saireye ait 
eVrakı Türk Hava Kurumu Genel merkezinden (4) lira 
(60) kurut mukabilinde alabilirler. 

4 - Eksiltme 26. 6. 939 pazartesi günü saat 16 da Türk 
Hava Kurumu Genel merkezinde toplanacak komisyon ta
rafından yapılacaktır. 

S - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mek
luplariyle birlikte atağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı 
ıün saat 15 e kadar komisyon reiıliğine tevdi etmiı olma
ları lazımdır. 

6 - Muvakkat teminat miktarı (5809) lira (17) kuruı
tur. 

7 - Eksiltmeye girmek istiyenler 2490 numaralı kanun
daki tartlan haiz olduktan baıka en az (60.000) liralık 
hıümasil bir iti muvaff akiyetle batardıklarına dair veıika 
ibraz etmeleri lazımdır. 2124 

Deutsche Lufthansa 
Junkers Ju 52 tipinden 3 motörlü büyük tayyare ile 

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

Gıui~ - dönüt bilet ücrtei aynı zamanda tediye edilecek 
oluraa, dönüş bileti ücretinden 

Yüzde yirmi tenzilôt yapılır 
8tt hava hattının Amaterdam. Atina, Brüksel, Bükreı, Kopenhas, 
Lorıdra, Milano, Malmö, Paris, Roma, Venedik, Züıih gibi büyilk 
1\,,, upa tıf!hirlerile de irtibatı olup aynı günde bu tehirlere varılır. 

izahat ve malumat almak Üzere ve kayıt muameleai için, 
tayyare bileti umumi aatıt acentaaı 

'' Hans Walter Feustel,, 
latanbul • Galata Rıhtım caddesi No. 45 adresine müracaat 

olunmalıdır. (Telefon: 41178, Telıraf: Haıasaflus) 
7222 

ULUS 

Muhtelif yiyecek ve yakacak alınacak 
lstanbul Sıhi müesseseler artt1rma ve eksiltme komisyonundan : 

Cinsi 

Ekmek 
Fırancala 

Karaman eti 
Dağlıç eti 
Kuzu eti 
Sığır eti 

Kok kömürü 
Kıriple kömürü 

Kesilmiş odun 
Kesilmemiş odun 
Mangal kömürü 

Sade yağı 
Tereyağı 

Vejetalin 

Pırasa 

Lahna 
Bakla 
hpanak 
Barbunya 
Ayfe kadın 
Çah fasulya 
Bamya 
Sırık domatesi 
Yer tomatesi 
Sakız kabağı 

Patlıcan · 
Semizotu 
Enginar 

Süt 
Kase yoğurdu 
Kilo yoğurdu 

Çekirdekli kuru kaysı 
Kuru fasulya 
Kuru fasulya .. Akliye has." 
Nohut 
Pirinç 
Pirinç "Akliye haatanesinin" 
Yetil Mercimek 
Kırmızı mercimek 
Kuru üzüm 
Barbunya 
Kuru sovan 
Patates birinci mal 
Patates Akliye için 
Bulgur 

Zeytinyağı 

Zeytin 
Zeytin .. Akliye için" 
Sabun 
Yetil sabun 

Mutbah yumurtası 
Gilnlllk yumurta 

Beyaz peynir 
Kaşar peyniri 

Makarna İrmikli 
Makarna unlu 
Şehriye İrmikli 
Şehriye unlu 
Pirinç unu 
Un 
Kuskus irmikli 

Toz teker 
Kesme teker 

Benzin 
Gaz 

Arpa 
Saman 
Kuru ot 
Kepek 

İyi su 

Miktarı 

Tahmint 
Fiyatı 

Azı Çoğu L . Ku. Sa. 

800000 
30000 

97500 
61000 
23800 
53000 

2965 
1960 

265 
3700 

48500 

29900 
5550 
5000 

21000 
11500 
8900 

31500 
7800 

36200 
3700 
2350 
2800 

19800 
20800 
64500 

3500 
5000 

153000 
11500 
13800 

2450 
12800 
25000 
25250 
54200 
45000 

1800 
16000 
11350 
Hi900 
36500 
48000 
40000 
45000 

18500 
5000 
5000 

25100 
11350 

355.000 
190000 

9750 
3600 

5500 
25000 

1200 
15000 
3450 

22900 
700 

69900 
5000 

20000 
5500 

28500 
7000 
2500 

10000 

3000 

970000 kilo 
45200 

119000 
89000 
32400 
64000 

3460 Ton 
2625 Ton 

355 Çeki 
4850 Çeki 

59000 Kilo 

39900 Kilo 
7700 Kilo 
8000 Kilo 

26100 Kilo 
15000 .. 

12300 .. 
42200 .. 
10000 " 
45800 .. 

5000 .. 
4000 .. 
3950 .. 

27000 .. 
28000 .. 
81700 .. 

5300 .. 
13000 Adet 

192000 Kilo 
17000 Adet 
18500 Kilo 

3450 Kilo 
15700 .. 
30000 " 
31900 .. 
69500 .. 
55000 .. 
2500 .. 

21350 .. 
14800 " 
23000 .. 
50000 ,, 
61000 .. 
55000 ,, 
55000 .. 

25200 • 
7200 .. 
'1500 ,. 

32800 ,, 

17~00 

44000Q 
285000 

13100 
4900 

7500 
30000 

1650 
20000 
4350 

29600 
950 

88000 
8000 

9 50 
14 50 

50 
53 
38 50 
38 

1850 
1550 

320 
270 

4 

98 
ıı5 

58 

5 
6 
7 
7 

13 50 
13 
11 
20 
8 
7 50 
8 

15 
4 
7 

11 
5 

17 

55 
18 
ıs 

16 
27 
23 
14 
12 
20 
11 
9 
8 
7 

12 50 

55 
27 
22 
35 
21 

1 50 
4 

45 
70 

25 
20 
25 
20 
25 
16 
25 -

27 
30 

25500 Litre 18 
8000 Kilo 16 

36500 Kilo 6 
9500 n 3 
4000 ff 4 

13500 .. s 
4500 Damacana 65 

M. Teminat Şartname bedeli 
Lira kuruş kuruı Şekli 

7402 81 

10759 81 

7852 32 

1244 33 

2932 65 
664 14 
348 

2447 40 

1883 63 

5568 72 

2447 28 

1350 

699 39 

1376 14 

1962 

440 25 

248 25 

219 38 

494 

717 

523 

196 .. .. 

163 

126 

372 

162 

131 

kapalı 

kapalı 

kapalı 

kapalı 

kapalı 

kapalı 

Açık 

kapalı 

kapalı 

kapalı 

kapalı 

kapalı 

kapalı 

kapalı 

kapalı 

kapalı 

Açık 

Açık 

Eksiltmenin tarih i 

23-6-939 Cuma saat 14,30 

23-6-939 Cuma saat 15 

28-6-939 Çarıamba saat 14,30 

28-6-939 Çarşamba saat 15 

30-6-939 Cuma 
30-6-939 Cuma 
30-6-939 Cuma 

saat 14.30 
saat 14,45 
saat 15 

5-7-939 Çarşamba saat 14,30 

5-7-939 Çarşamba saat 15 

7-7-939 Cuma aut 14,30 

7-7-939 Cuma saat 15 

12-7-939 Çarşamba saat 14,30 

12-7-939 Çarşamba saat 15 

14-7-939 Cuma saat 14,30 

14-7-939 Cuma saat 15 

19-7-939 Çarşamba saat ıs 

19-7-939 Çarıamba saat 14,30 

19-7-939 Çarşamba saat 14.45 

Sıhhi Müesseselerin 1939 mali yılı ihtiyaçları olbaptaki prtname ve nümuneleri veçhile eksiltmeye konmuştur. 
1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai Muavenet MildilrlUğü binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. 
2 - Eksiltmenin ıekli; gün ve saatleri, muhammen fiyat, muvakkat garanti miktarları karıılarında gösterilmittir. 
3 - Kapalı zarfla yapılacak eksiltmeler için iahle saatinden bir saat evvel istekliler teklifi havi ve ağzı mühürlü zarflarını No: h makbuz mu• 

kabilinde komisyona vermeleri lazımdır. Mektuplarda teklif olunan fiyatların hem yazı ve hem de rakamla yazılması kanuni mecburiyettir. 
4 - Şartnamelerin paralı olanları hizalarında gösterilen bedel mukabilinde ve diğerlerini parasız olarak komisyondan alınabilir. ve nümuneler 

her uman görülebilir. 
S - istekliler umum müesseselerin bütün ihtiyaçları için veya bir mil eucaenin bir prtname dahilinde bulunan bütün ihtiyacı için teklifte bulu• 

nabilirler. 
6 - İstekliler 1939 yılına ait ticaret odası vesikasiyle 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalar ve muvakkat pranti makbuz veya banka mektuplarını 

kapalı zarfların içerisine koymaları lhımdır. (2147) 12132 

Cebeci Hastanesi 
Cilt, saç ve zühreviye 

mütehassısı 

Dr. Kemal Arıcan 
BERLIN klinifinden mezun 

Belediye ııraaı Emek Ap. kat 2 

U L lJ S - 20. inci yıl. - No: 6418 

imtiyaz sahibi 
lakender Artun 

Umumi negriyatı idare eden 

Yazı lıleri MUdUrü 
Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Baaımevi ANKARA 

Süt alınacak 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezinden : 

. . 
Süt damluı müe11eaemizin 1 temmuz 1939 tarihinden itibaren 

bir sene müddetle günde asgari 50 azami 100 kilo ıüt ihtiyacı a
çık eksiltmeye konmuıtur. ihalesi 28.6.939 çartamba aünü saat 
1 O da genel merkez binasında yapılacaktır. Şartnamesini görmek 
istiyenlerin kurum hesap itlerine müracaat etmeleri. 2213 

Cebeci Hastanesi -
Kulak, Burun, Boğaz mütehauıaı 

DOKTOR 

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

Alman koku aıağıdaki f lyatlarla satllmaktadır 
Ankara Memurlar kooperatif şirketinden : 

l -Asgari bir vaıon olmak üzere istasyonda vaıonda teslim beher tonu 

2 - Depoda toptan satıf fiyatı tonu (nakil vasıtasına tahmil masrafı dahil) 

3 - Perakende aatıf fiyatı kiloau 

4 - Satıtlar 250 kiloya kadar perakende ve bundan yu kansı toptan sayılır. 

2209 

Lira kurut 

26. 

27. 50 

-. 



--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ULUS 17-6~ 
:!1\ lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll --
~ Dünyanın zevkle ve seve seve kullandığı -1 ZÜ APP o sik et eri --------------------------------- Beygir kuveti 8 1/ 2 PS. ----------------------------------------------------- Beygir kuveti 16 PS. ----------------------------------------------------- Beygir kuveti 28. PS. 

Bilhassa sağlamhğı, Güzelliği, iktisath, her zevke her 
keseye uygun tipleri, UCUZ FİYATLI ve geniş 
mikyasda yedek parça stoku olmasiyle binicilerini 

daima memnun etmektedir 

Daima Zündapp motosikletlerini tercih ediniz. 
•• 

ZUNDAPP 

Türkiye Umumi Bayii 

/\ N KARA' DA 
M. ve A. Hanef Kardeşler 

Poda Caddesi Hal karşısı Terefon 31 SO Posta Kutusu 382 
Türkiye'de diğer şehirlerdeki satıcılarımız 

İstanbul'da: Hamdi bey ge(idi Numara 46 - 56 Telefon 21295 

İzmir' de: Vebolid Limited ~irketi İzmir ıübesi Telefon 2365 
!ımsun'da: Ali Ak~an Şık Terakki mağazası Gazi Caddesi Numara 34 

Beygir kuveti 7. PS. il 

Beygir kuveti, 17 1/ 2 PS. 

Beygir kuveti 25. PS. -~ Diyarbak1r'da: Celal Ayylld11 pazarı --5 Konya' da: Mehmet Silleli Chevrolet Acantası 

~lllllllllllllllllllllll''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!!!!_~ 

939 modeli muhtelif marka buz 
Çocuk Sarayı K,.. R"" t•• Telefon 

Dolaplarımızın Bütünebadlangelmiıtir Caddesi Gençağa azım uş u 22os 
Apartmanı No: 6 

İngiliz udbol takımı müsabakaları 
19 Mayıs Stadyum Müdürlüğünden: 

1 ~ lngiliz T DDLESEX WAN DERERS Futbol tokımiyle 
takviyeli ANKARA GÜCÜ maçı 17161939 cumartesi 
saat 17,30 da yapılacakhr. 

2 - ikinci maç 18161939 pazar günü ayni saate İngiliz
lerle takviyeli DEMİ RSPOR arasında olacaktsr 

3 - Bu münasebetle at yarışlan pazar günü saat 15 te baş

lıyacaktır. 

4 - Fiatlar: Loca 6 lira. Birinci mevki 100 kuruş. ikinci mevki 50 
kuruş. Üçüncü mevki 25 kuruştur. 

Birinci ve i ı nci mevkilerde yerler dolduktan sonra bilet sa

tılmıyacaktn 16/6/939 Cuma günü sabahı saat 9 dan iti

baren Stadyum kişelerinde bilet satsşına başlanacakhr. 

5 - Bu iki maçta bile~i bulunmayan hiç kimse giremez. 

Davetiye yoktur. 

, ________________________________________ __ 

VEBOLiD 
KİREÇ TASFİYE CİHAZLARI 

ve 

Şüpheli suları tasfiye eden cihazlar · 

APARATI TASARRUF 

' 
m ...... 

Seyahat için ve banyoya tatbik edilen 

VEBOLID ----
.( C. B. MODELLERi N 1 ): 

12 liraya piyasaya arzetmiştir. Beş sene garanti 

Türkiye Şarkıkarib ıahibi imtiyazı: VEBOLi D Ltd. Ş. 
MERKEZi: lstanbul, Galata, Billur ıokak No. 7-9, Posta kutusu 1094, Tel. 44507 

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

Jzmir, Mimar Kemaleddin cad. No. 15, Poıta kutusu 72, Tel: 2365 

Telgraf adresi: Her yerde "VEBOLID,, 

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

Taksitle satıı yapılır. Daima ıtok ve yedekleri mevcuttur. Taklid )erinden sakınınız. 

YENi SİNEMALAR sus 
BU GÜN 14.45 ' \ HA L K 1 BU GÜN BU GECE 

Matinesinden itibaren 
Mevsim sonu münasebetiyle 

1 
BU GÜN BU GECE ı Herkesin takdir ettiği fransız 

senenin en kuvetli eseri komiği FERNANDEL'in 
Aşk - heyecan ve macera şaheseri 

Damgah Kadın 
Baş Rollerde: 

G1adys George - Warren Wi11iam 

10 ve 12 ucuz matinelerde 

ARTİST ASKI 

KADIN ve DENİZ Gör ,iıit, Söyleme 
Baş Ro11erde 

Dorothy Lamour - Henry Fonda .................................................... 
Seanslar: 

10 ve 12 de ucuz matineler 
oğ1cden sonra 

14,30 - 16,30 - 18,30 
Gece 21 de 

Seanslar: 

14 - 16 - 18 ve gece 20,30 da 

Saat 10 ve 12 de ucuz matinede 

Macaristan geceleri 


