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Nevyork mektupları 

Yazan:N. H.ATAY 

Hatay'ın sevinci 
Huduttaki tahdidatın kalkması 
ve anlaşmanın parafe edilmesi 

Hatay'da büyük bayram yarattı 
Antakya, 17 a.a. - Anavatan hududundaki 

tahdidatın ilgası hakkındaki kanunun 8. M. 
Meclisinde kabulü ve Hatay anlatmasının 
Parafe edilmesi haberleri bütün Hatay' da en 
büyük bayramın çılgınca sevincini yarattı. E
bedi kurtulutun ve anavatana kavutmanın ilk 
ıtıüjdeıi olan bu haber dün geceleyin yıldırım 

~ratiyle yayılınca tehirler battan bata dona-

tılmıya batlandı. Halk caddelerde meydanlar

da, çarşılarda toplanarak biribirlerini kucak

lıyarak kutluyor, şenlikler yaparak Ebedi 

Şef'in aziz hatırasını anıp Yüce Milli Şef' e, 

kahraman ve şanlı orduya, büyük milletin ve 

onun büyük başlarına sonsuz ve hudutsuz min

net ve şükranlarını haykırıyor. 

Mısır hariciye nazırı 
dün İstanbul'a geldi 

misafirimizi Milli Şef muhterem 

bugün Yalova'da kabul ediyor 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Mısır Hariciye Nazırı Abdülfettah 

Yahya pata refakatindeki zevat ile birlikte bugün saat 16,30 da 
Basarabya vapuriyle ıehrimize gelmiştir. 

Türkiye-Mısır 
Necibali KOÇOKA 

1 

Muhterem misafirimiz Tophane rıh
tımında vali ve belediye reisi, merkez 
kumandanı Mısır elçisi ve baş konso -
!osu ve Mısır elçilik erkanı ve kala • 
balık bir halk kütlesi tarafından ha -
raretle karşılanmıştır. Mısır Hariciye Nazırı Ekaelô.na 

Bundan çok az zaman 
evel batan ingilizlerin 
T etiı denizaltısı ve için 
dekileri kurtarmak için 

yapılan beyhude 
gayretler 

U~oncü denizaltı laciası 
Saygon açıklarında Fransızların 

Feniks denizaltı gemisi 
71 kişi mürettebatiyle 

suya daldı, battl! 
Kurtarmak ümidi yoktur, 71 

bakılmaktadır, bütün Fransa 

kitiye 

büyük 

ölmüş nazariyle 

matem içindedir 

Doat memleket Hariciye Vekili
llfll & uı -ıyc y-ı ;ı;17on:u .a1ro:1 uıcudç • 

Bir kıta asker selam resmini ifa et- Abdüllettah Yahya Paıa 
mi_j ve mızıka Mısır ve türk milli marş Paris, 17 a.a. - "Feniks" tahtelba - pindedir. ı--
arını ça mış ır. ==--;,..,__;:-~----=-·----------~---- biri 5 hazi n hl •in Saygon'- 1379 ton hacminde olan bu geminin\ C ·· ·. 

lcet araaında zaten mevcut bulunan 
derin aamimiyeti bir kat daha tak· 
"İYe edecektir. Genç kırallık bütün 
1'\lkukiy)e teıekkül ettiği vakit, o -
t'ayı ilk ziyaret eden hariciye vekili 
1'\irkiye Hariciye Vekili oldu. Cüm
"hUJiyet Türkiyesi osmanh İmpara
torluğunun enkazı altından terüta
:te bir kuvet halinde yeni fıtkırdığı 
28.bıan bir milletin istiklalinin ne 
kadar kutsi bir mefhum olduğunu 
ltendi nefsinde tadarak hiaaetmİ§ 
olduğundan, yeni cümhuriyetin Lo
~llrı'da hukuki varlığı dünya dev
letleri tarafında

0

n tasdik edilirken, 
l'lirkiye her milletin kendi mukad • 
deratma sahip olması lazım geldiği 
l»reııaipi içinde kendisiyle huku
lti alakası bulunan memleketlerin 
latildaUerini herkesten önce tanıdı
tlllı ilan etmiıti. Bize göre Mısır o 
28.bıandanberi müstakildir. Fakat 
t&teınleketlerine aletin bir rabıta ile 
hağ)ı bulunan mısırlılar, tam istik
lallerini kazanmak için vatan ve 
-illet yolunda hayli mesai sarfet-
-İtlerdir. Otedenberi Mısır'Ja filen 
•lakası bulunan İngiltere hükümeti 
"•kıa Mısır'ın istiklalini 1922 de 
tanınııftı. O zamanki lnıiltere be
l'•llnamesine göre her iki memleket 
lcelldi aralarında samimi bir dostluk 
"iicuda getirecekler ve cihan sulhu
~u nıuhaf aza etmek için her iki dev
) et aıkı bir çahıma itliriki yapacak
. •rdır. Bu gayeyi elde edebilmek ve 
•cabı halinde kendi memleketlerini 
"e aulhu müdafaa etmek için bir İl· 
~fak da aktetmitlerdi. Artık bun· 
. •il sonra ( Kasrünnil) de bulunan 
lll ·ı· . gı ız gamizonu da memleketle-
l'ille dönmesi temin edildi. Yapılan 
•nlatınıya göre Mısır yüksek komi
;erliğinin yerine büyük elçi kaim o-
•cak ve büyük elçi ' Mısır'da bulu

nan diğer sefirlerin daimi ( duva· 
~ili) olacaktı. Bu anlatmıya göre 

•sır'ın istiklali temin edilmiş gibi 
: 0riinmekte ise de hukuki bakım -

l'ln bir müstakil devlet olmak man-
2!araaından ziyade vassal bir devle· 
:: henziyen cihetleri vardı. Tam is -
•ldalin temini icin kllpitülasyonla
rrrı kalkması ve diğer birkaç zaruri 
~llrtların tahllkkuku icap ediyordu. 
A~~"_~n İçin 1936 ya lc:adar beklendi. 
~1 hın bu müddet zarfında batla 
t' •sır'ın asil hanedanı olmak tar· 

1.vle bütün Mmr vatanperverleri -
hail go" t d... h .. }. s f!r U!ı evecan ve mes"uu 
rt "-•ka milletlere niimune olacak ka· 

1 ;" asil ve temizdir. Mısır nih1tyet 

19
· 38 da tam istiklalini kazandı ve 
37 d '11 1 . • . d' 

8 e mı et er cemıyetıne gır ı. 

u huausta lngiltere hükümetinin 
( Sonu 8. inci sayfada) 1 

Yolcu salonunun iç ve dışı Mısır da Camaran a~dı:lannda "E•puar,. ia- uaunJufu 92 metre, Jenitlifi 8 metre,, 
ve türk bayraklariyle donatılmıştı. Yalan bir haber minde diğer bir tahtelbahirle talim ya suyun sathında sUrati ıs mil, suyun 

Muhterem misafirimiz yolcu salo • parken kaybolmuştur. altında sürati 10 mil idi. Gemi 10 san- \ 
nundan geçerek emrine tahsis edilen Bükreş, 17 a.a. - Rador ajansı, hü - Geminin mürettebatını kurtarmak timetrelik bir top, bir tayyare dafi to-
otomobile binerek Perapalas oteline kümet azasından birine karşı suykast ümidi mevcut olmakla beraber araş- pu, bir mitralyöz ve 11 torpil kovanı 
hareket etmiştir. yapıldığı hakkında yabancı memleket tırmalara hararetle devam edilmekte- ile mücehhez idi. 

Mısır Hariciye Nazırı Abdülfettah lerde çıkan şayiaları kati olarak ya- dir. Netice vermiyen araştırmalardan 
Yahya Paşa bugün Yalova'ya gidecek lanlamaktadır. Tahtelbahirin kaybolduğu mıntaka- sonra uzak şarktaki Fransız deniz 
ve orada Cümhurreisimiz İsmet İnönü da denizin derinliği 100 metre kadar • kuvetlerinin, başkumandanı henüz ma 
tarafından kabul olunacaktır. Mısır dır. lOm olmıyan bazı sebeplerden dolayı 

MUHTELiT ENCÜMEN - b. d 1 ı· · d Hariciye Nazırı öğle yemeğini Milli 71 kiti kayboldu "Feniks., in ır a ış ta ımı esnasın a 
Şefimizin davetlisi olarak Yalovada Adliye ve Teıkilatı Esasiye muvazenesini kaybederek battığı ka -
yiyecek ve akşam trenle ve Hariciye Saygon deniz makamları dün batan natine varmı,tır. 

encümenlerinden mürekkep F ·k ah lb h" · d 71 k. · b ı Vekilimiz Şükrü Saraçoğlu ile bera - enı s t te a ırın e ışı u un • Naııl battı? 
ber Ankaraya hareket edecektir. muhtelit encümen salı günü Par- duğunu haber vermektedirler. 

ti grup içtimaından sonra topla- "Fcniks", feci akibeti henüz hafıza-
lndopasifik ajansı, "Feniks" deniz -

( Sonu J üncü sayfada ) 

Tiyen~in ablukası 
Bir Amerikan gazetesine göre 

Harp tedbiridir 
Nevyork, 17 a.a. - "Tiyençin" in 

abluka edilmesi bir harp hareketidir,, 
diyen Nevyork Tribune gazetesi şun
ları ilave ediyor: 

"Müsellah kuvetlerle Çinde beynel
milel bir cemaata karşı alınan tedbir
lere ve Kulangsu'da yapılan deniz 
hareketine harp tedbirlerinden başka 
bir şey denilemiyeceğini Japonyaya 
bildirmek şüphesiz Amerikanın vazi • 
fesidir . 

Amerikanın kendisine karşı harp ( 
açan bir devletle dostane diplomatik 
ve ticari münasebetler idame etmek a
deti olmadığını Japonyaya kati bir ti-

( Sonu 3 üncü sayfada ) 

nacaktır. lardan si!inmiyen "Promethee,, nin ti 

Recep Peker Relik ince Saim Ali Fuad Sirmen 
Büyuk Millet Meclisinde barem layihasının evelki ıün müzakeresine devam edildiğini dünkü nüshamızda yazmıo ve bu müza
kereler etrafında uzun tafıilit vermiştik. Karilerimiz bugün 6 ıncı sayfamızda bu müzakerelerin ıon kısmını bulacaklardır. 
Bu müzakereler 7 inci madde üzerinde olan konuımalara dairdir. Yukardaki resimde sıra ile, bu maddenin müzakeresi sırasında 
söz alan mebuslarımızı görüyorsunuz. . 

Gafenko diyor ki : 
••....................... , ....•..........•.....• 

Balkan antanh politikasının ana hatlara ıudur : 

1 - İstiklal ve siyasi birlik 

-TESANÜT 2 

3, -Barış lehinde siyaset 
Atina, 17 a.a. - Romanya Hariciye Nazırı matbuata afağıda

ki beyanatta bulunmuttur: 

Dun Ankara'da Middelsex Wanderes adındaki ingiliz amatör takımı Ankara Gücü ile 
karşılaştı ve neticeyi 4 - 1 kazandı. İstan bulda bulunan fzmir'in Doianspor kulübu 
de milli kume karşılaşmasında Beşiktaş'a S - 1 yenilmiştir. Yukardaki resmimiz, 
dunku maçta bayrak tön~nini gostermekte dir. Diğer resimlerimiz ve bu husustaki 
tafsilit 7 inci aayfamızdadır. 

Evel emirde Yunan matbuatına ve onun vasıtaıiyle yunan ef
karı umumiyeıine bana kartı gösterilen iyi kabulden dolayı teşek
kür ederim. Yunan matbuatına bilhassa teşekkür ederim, zıra 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Moıkova'dal{i ingiliz mümeHili 
Sir Vilyam Strang 

Sovyet 
cevabı 

verildi 
Faris, 17 a.a. - lyi malumat ata 

mahfiller, ingiliz - fransız • sovye 
müzakerelerinin normal bir §ekilde i 
terlediğini bildiriyorlar . 

Zannedildiğine göre, Perşembe gü 
nü Molotofa verilen fransız - ingili 
muhtırasına karşı sovyet reaksiyonu 
nun tevlit ettiği intiba Sovyetleriti 
Baltık meselesi hakkındaki vaziyetle· 

rini tadil etmedikleri anlaşılmakta ol· 
masına rağmen, gayri müsait değildir 

Sovyet cevabı dün Kremlin sarayın 
da İngiliz ve fransız mümessillerin 
verilmiş ve halen Londra ile Paris a 
rasında hararetli fikir teatisine vesit 
teşkil etmektedir. 

Franko Berlin'e 

gelecek mi? 
Berlin, l 7 a.a. - Resmi nazi organı 

olan Wirtscholfts Politischer Dienst 
gazetesi, Frankonun Roma ziyaretin -
den sonra Berlini de resmen ziyaret 
etmesinin muhtemel olduğunu yazı • 
yor 
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Prızar müsahabeleri 

Sofra basında ! 
..J 

- Yemek ağız tadiyle yenirse kolay hazmolur -

Yazan : Selim Sırrı T ARCAN 
Baba sabahleyin i§ine gider, ana 

1 

altına aeren veya yeleğinin düğme
bütün gün evin eksiğini ~.ediğini yo- leri a~aaına sokan, hatta çocuk gibi 
luna koymakla me§guldur. Çocuk • çenesınin altına bağlıyan baylara 
lar mekteptedir. tesadüf ediyorum.Onların da benim 

Aktam aofra başında bütün aile gibi - çocukluktan kalma - bir i
toplanır. Ne allah verdi ise yenir, i- tiyadın esiri olduklarına hükmedi • 
çilir ve kalkılır. Baba gazetesini, a- yorum. 
na dikitini alır. Çocuklar da ertesi Bütün bu ehemiyehiz ıibi görü • 
gWıkü derslerini hazırlamak üzere nen İncelikler aile sofrasında öğre
odalarına çekilirler. Vakti gelince nildiği için ebeveynin bu hususta 
herkeı uykuya yatar. çok kıyınetli birer örnek olmaıı ik

Hemen ekseri orta halli ailelerde 
görülen yaıama tarzı bu tekilde ce -
reyan eder. 

.En çok yarım ıaat süren bu sofra 
baıı toplantıaı göründüiü kadar ba· 
ait değildir. 

Yemek sofraaı, yalnız karın do • 
yurmak için deiil, orası ayni ;ı:a -
manda bir terbiye mektebidir. Ev • 
)atlar, babalarının annelerinin, sof
rada oturutundan, yemek yeyi§in -
den, halinden, tavrından, herkese 
kartı muamelesinden ilk adabımu
aıeret derslerini alırlar. 

Güzel, zarif bir tekilde yemek ye
mek hakikaten bir marifettir. Kü • 
çük yafta tertipli yemeğe alıımamı§ 
dlanlar, büyüdükleri zaman bir da
vette, bir ziya.fette haylı zorluk çe • 
kerler. Şurası muhakkaktır ki bir 
insanın yemek yeyiıinden medeni 
seviyesini anlamak mümkündür. 

Yüksek tahsil görmÜf bir dostum
dan dinlemiıtim: "Memleketimize 
misafir ıelen bir büyük adamın ıe· 
refine tertip edilen ziyafette ye· 
mekler çok nefis idiler. Ne yazık ki 
bir ıaf yapmak enditesiyle aç kal • 
dım ! Yediklerim boğazımda kal
dı!" dedi. 

Küçük ya§ta sofrada dikkat edil
mesi lazım olan bazı kaidelere ria -
yet edilme:z:ae, ilerde onlar fena 'bir 
itiyat teklini alır ve insan bir davet
te müıkül mevkide kalır. 

Vaktiyle Mühendisha ede okur
ken mektebin taamhanes:.n :!eki sof-
ralarm muıambaları pek t miz de -
ğildi. Dirseklerim sürünüp de yağ -
}anmasın diye daima önümdeki ta • 
bağımm altına peçetemi y yardım. 
Tam dört aene her oğür de bu ter-
tipte yemek yedim. 

Tahsilimi bitirip cemiy t hayatı • 
na sirdiğim zaman beni bir ecnebi 
öğle yemeğine davet etti. Ben mek
tepte edindiiim bir itiyadın teıiri i
le peçetemi açtım ve tabağımın al· 
tma dötedim. Sağımda oturan ev sa
hibi madam büyük bir nezaketle: 

- Sofra örtümüz temizdır, sözü
me inanınız 1 demeıi üzerin peçete
yi ıüratle çektim ve kulaklarıma 
kadar kızardım. 

Hala bazan bir lokantada yemek 
yediiim :zaman pe~eteıini tabağının 

l~AVA 

~~ 
Dün 

tı:za eder. 
Bazı evlerde bu gibi adabımua

ıeret hususatına P,ek meraklı olan 
ebeveyn sofrada çocuklarına dur • 
mamasıya ihtarlarda bulunarak za. 
vallı yavrulara - farkına varma • 
dan - yediklerini zehir ederler. 
Şi§lide tanıdığım bir aile vardır ki 
çocuk yemek vaktini korkarak bek
ler ve tıbkı imtihana giriyormuş gİ· 
bi bir helecan geçirir. 

Bir kere ben de bulundum ve çok 
ü:züldüm. Çocuk altı yaşında zayıf 
soluk benizli, zeki bakıtlı sarı§m bir 
oğlan. Baba dalgın hem yemek yi • 
yor, hem hariçteki İ§lerini dÜ§ÜnÜ • 
yor. Ana hem yiyor, hem çocuğu 
tetkik ediyor. ihtarlar ba§ladı: 

- Çatalı güzel tut! iyi çiğne, ça· 
buk yutma, diraeğini öyle dayama! 
Tabağındakini bitir! Ağzını §apır • 
datma. 

Durmamasiye kusur görüyordu. 
Arada bir de bana tikiiyet ediyor: 
- Bu çocukla ne yapacağı;ı: bilmi

yorum? Her sofraya oturdukça yap
ma! etme! demekten bıktım. O gene 
bildiğinden §atmıyor. 

Zoraki bir nezaketle: 
- Büyüdükçe düzelir dedim. Fa

kat o kadar çok söylüyor ki artık ih
tarlarına çocuk kulak asma;ı: ol • 
mu§. 

Çocuğun sofrada bazı müna· 
sebetsiz hareketlerine göz yummak 
ne kadar fena ise, Her kusurunu da 
mütemadiyen yüzlemek ve bilhasaa 
misafir önünde katla, gözle, iıaret• 
le, sözle kabahatlerini mütemadi • 
yen, yüzlemek de o derece zararlı· 
dır. 

Çocuğa yediğini zehir ettikten 
aonra verilecek mua ret terbiy-i-
nin kıymeti yoktur. Yemek ancak a• 
ğız tadiyle yenirse kolay hazmolur. 

Ne§e, §etaret, zevk içinde çocuğa 
adeta belli etmeden muaıeret adabı 
öğretilmelidir. Doktor (A. Fried • 
mann)ın bir yazısında okumuıtum: 

"Mideyi ekıiten asabi ve aert ko
nuımalarla ter temiz bir keten örtü• 
lü sofrada yemek yemektense adi 
bir tahta maaada talı aöderle karın 
doyurmak daha iyidir. 

Sofrada bir çocuğu azarlayıp kal
bini kırmaktan ise, iki kıymetli ta • 
bağın kırılması daha hayırlıdır.'' 

Dahiliye Vekili İstanbul' a gitti 
Dahiliye Vekilimiz B. Faik Öztrak 

dün sabahki Toros ekspresiyle İstan
bul'a hareket etmiş ve Ankara garın

da uğurlanmıştır. 

Yeni 500 ve 1000 lirahklar 

Hizmetten ıyrtlan 

bazı memurlartn 
İzmir' de 
Mahkum 

edilen 

Türkiye Tiftik Cemiyeti 
Umumi Heyeti toplandı 

yapamıyacağı 
Nafıa vekaleti hizmetinden ayrılan 

bazı memur ve müstahdemlerin yapa
mıyacakları işler hakkında bir kanun 
projcıi hazırlamıştır. Projeye göre 
umumi ve mülhak bütçeli daireler, 
belediyeler ve hususi muhasebelerle 
sermayesinin en az yarısı devlete ait 
olan müesseselerde maaş veya ücretle 
vazife alıp da tekaütlük vaziyetinden 
mada bir suretle ayrılmış ve ayrıla

cak olan yüksek mühendis, yüksek 
mimar, mühendis, mimar ve fen me
murları ayrıldıkları vekalet şubeleri
nin, idare ve müesseselerin alakalı 

oldukları veya kontrolları altında bu
lundukları bilumum taahhüt iıılerini, 
ayrıldıkları tarihten itibaren iki sene 
müddetle doğrudan doğruya veya her 
hangi bir nam ile oluna olsun bilva
sıta alamıyacakları gibi bunları al
mış olanların yanında hiç bir suretle 
çalışamıyacaklar ve bunlardan bu iş
leri alamıyacaklardır. 

Ke~iler üzerinde ~ahımalar devam ediyor 
casuslar 

!zmir, 17 (Telefonla) - Casus
luktan suçlu biri yabancı ve diğer al
tısı türk tabiiyetinde yedi suçlunun 
muhakemesi bugün ağır cezada neti
celendi ve karar kendilerine tefhim 
edildi. 

Türkiye Tiftik Cemiyeti umumi heyeti, dün saat 15 de ceıniYe:' 
tin Bendderesindeki umumi merkez binasında senelik kongres:nı 
yapmıftır. 

Kongre, ruznamedeki maddeleri görüşmeğe başlamadan e"el 
~bedi Şef Atatürk'ün ruhunu takdisen üç dakika ayakta arzı ih· 
tıramdan sonra kongre muvakkat reisliğine intihap edilmiş olan 
Ziraat Vekili Muhlis Erkmen müzakereye baılanıldığını heyete 
bildirdi. 

Karara göre Kostantin oğlu Di
mitri, casusluk maksadiyle hudutları
mıza girmiştir. Fakat, fiili nakıs te
şebbüs derecesinde kalmıştır. Bu se
beple beş seneye mahkum edilen Di
mitri'nin eczası mahkemenin gördüğü 
takdir sebepleriyle üçte bir indiril
mi§tir. 

Rele'nin Dimitriye yardımından 

dolayı cezası yarıya indirilerek 2 se -
ne 6 aya mahkQm edilmiş ve 65 ya

şında olduğundan bir kısım tenzille 2 

sene on gün verilmiştir. 

Muvakkat katipliklere Refet Ak • 
soyla Bay Kemal seçildi. İdare heyeti 
raporiyle 939 senesi varidat ve masraf 
büdçeleri ve mürakıp raporiyle 938 se 
nesi hesabı katisi müzakere ve tasdik 
olundu. Umumi reisliğe gene Yozgat 
mebusu Sırrı İçöz seçildi, idare heye
ti asli ve yedek azanın intihabından 
sonra verilen bir takrir üzerine Milli 
Şef İsmet İnönü ve erkanı devlete ve 
Cümhuriyet Halk Partisi Genel Sek
reterliğine arzıtazimata cemiyet re -
isliğini memur eyliyerck kongreye 
son vermiştir. 

Nikola ve karısı Zaharin askeri eş· 
yayı bilerek satın almadan dolayı bi- Cemiyetin çalışma raporu: 

Nafıa vekaleti nafıa şirket ve mües
seseleri reisliği kadrosuna dahil vazi
felerde bulunmuş ve bulunacaklardan 
tekalitlük Vaziyetinden mada bir SU· 
retle ayrılmış ve ayrılacak olan me- rer seneye mahkum olmuşlardır. İdare heyeti, cemiyetin bir senelik 
mur ve müstahdemler, nafıa vckale- Diğer maznunlardan 35 yaşında çalışma faaliyetini umumi raporiylc 
tinin mürakabcsi altında bulunan Mariko ve 22 yaşında Elenko ve Ra- şöyle hulasa etmektedir: 
imtiyazlı §İrketlcrden devlet, beledi- le'nin karısı Hıristo ile Nikola ve ka- "Cemiyetimizin gayelerinden en 
ye ve hususi muhasebelere ait bulu- başta geleni tiftik nesillerinin ıslahı • 

rısı casusluk fiiline ittirak etmedik - d B k d · · nanların madasında vazifeden ayrılış ır. u ma sa ı temıncn tesıs ve teş -
tarihinden itibaren iki sene müddetle !erinden beraetlerinc karar verilmiş- kil olunan nümune ağılları ve niimune 
ve hiç bir nam ile hizmet alıtmıyacak- tir. sürülerinde yetiştirilen tohumluk te
lardır. Bu kanuna muhalif harekette Kararda yazıldığına göre, Dimitri keler merkez ve kazalardaki şubeleri • 
bulunan memur ve müstahdemlerle yabancı bir memleket casuı teşkila- mizde mukayyet yetiştirici azaya ta • 
bunları bilerek istihdam eden veya limatı mahsusası mucibince tevzi cdil-

tından bir yüzbaşının mektubu ile kt d" s·· "d "lk bunlarla ortak alan veya bunlara iş mc e ır. uru en ı randımanın a • 
verenler 3 aydan 3 seneye kadar hapis Kırklareline gelmiı ve nalbant Niko- lırunıya başladığı 1935 tarihinden bu 
ve 100 liradan 500 liraya kadar ağır la'nın evine giderek aynı yerde casus seneye öadar erkek ve dişi (359) adet 
para cezasiyle cezalandırılacaklardır. şefi olarak bildiği muallim Todori'- teke ve keçi dağıtılmıştır. Cemiyetin 

Mevcut kanun, yukarıda isimlerini nin evini sormuş ve öğrendikten son· bu ıslah hususunda aldığı tedbir ve 
saydığımız meslek erbabını beş sene m gösterdiği alakası ve Cümhuriyet Hü-

ra gidip .ıodori'yi bulmuş, kendisi k" t• · b .. '"k h. · 
müddetle işten menediyordu. Nafıa ume ının uyu ımmetlerı sayesin-
vekaleti bu proje ile meslek erbabının ile görüşmüş, mektubu vermiştir. de tiftik keçi nesli muhitte bariz bir 
iş alamama müddetini iki seneye in- Sonra zabıtanın bir şey sezmemesi- salah göstermekte ve veriminin fazla
dirmiş, buna mukabil bütün resmi ni temin için tavuk ticaretine baJla- lığiyle beraber elyafı itibariyle de ne-

faset kesbctmektedir. 
daireleri, belediyeleri, hususi muha- mı§, Nikola'nın evinde yatıp kalk-
scbeleri ve sermayesinin yarısından b Cemiyet, eski nizamnamenin dela -mış ve u suretle casusluk işlerinde 
fazlası devlete ait bulunan müessese- let ve talimatın sarahatile Ankara so -

muhabere vasıtası olarak çalışmıştır. 
lerle, kontrolü devlete ait bulunan fonun ihya ve nesçetmekle tavsif edil-

1 d 1 1 d b 
Kendisinin Bulgaristan'da iki oteli yer er e ça ıpn arı a u kanun çer- mişti. Tadil ve kabul buyurmuş oldu -

evesi için.a alnu "n· ~~-~~.-.---. vardır, Zabıta bunları bütün bas.saıı.i ~ ı; ., 

Dahiliye Vekôletinde 
terfi eden memurlar 

• 
Dahiliye vekaleti mahalli idareler 

umum müdürlüğti memurlarından 

BB. Şükrü Uras, Bürhan Pehlivanlı, 

Sadık Artutmaç, Selim Aybar, Ziya 
Eroğlu, Reşid Saylı ve İsmail Saner 
birer derece terfi ettirilmitlerdir. 

ÇAGRI 

yetiyle takip etmiş nihayet bir gün hasıran yetiştiricilik ve ıslahcılıkla 

hepsini yakalamıştır. 
Mariko ve Elenko evelce casusluk

tan beş seneye mahktlm edilen papas . 
Martiri ile görüştükleri için tevkif e
dilmişlerdi. Bunlar ifadelerinde pa-

pasın kendilerini metres tutmak tek· 
lifinde bulund~ğunu ve kabul etme -
dikler ini, casuslukla alakaları bulun· 
madığını söylemişlerdir. 

Todori ve Nikola ise suçlarını ta -
mamen itiraf etmişlerse de Todori 
Kırklarelinde nezarethaneden kaçtığı 
sırada bir su kuyusuna düşerek bo
ğulmuştur. 

mükellef tutmuş ve dokuma işlerinin 
teşvikini tavsiye etmekle iktifa eyle -
miştir. Geçen sene hükümet büdçesin
den yardım göremediğimizden dolayı 
büdçemize imalat için yalnız iki aylık 
tahsisat konulmuı ve şu kadarki bunu 
yaşatabilmiye imkan bulunursa ima • 
!atta devam edeceğimizi, akai takdir -
de tatili faaliyet etmiye yüksek müsa
adeleri rica edilmit ve muhterem he • 
yetinizde idare heyetinizi bu hlsusta 
serbest bırakmıştınız o sene için ka
bul etmiş olduğunuz büdçede inşa ve 
ikmali iktiza eden bir hayli işlerden 
sarfınazar edilmek suretile yapmış 
olduğumuz büdçeye rağmen gene yük-
sek teveccüh ve itimadınıza istina -

x Milli Müdafaa encümeni 19. VI. Sanatkar Muhtar Aykm'm den sadolunan mesai neticesinde büd-
1939 pazartesi günü saat onda topla- çemizin bütün masraflarını telafi ede-

nacaktır. sergideki eserleri cek surette varidat elde edilmiş ve bu 
X Dahiliye Encümeni 19. VI. 1939 sebeple sof imarntına da muntazaman 

pazartesi günü saat onda toplanacak- Serbest ressamlarımızdan Muhtar devam olunarak eldeki stok iplikler 
tır. Aykın Ankara Sergievindc açılan sarfolunmuştur. Malfımu alileri oldu-

X Sıhat ve İçtimat Muavenet en- resim aergisine dört güzel eserle itti· ğu üzere sof imali cemiyetimiz için 
cümeni yarın saat on dörtte toplana • r!k etmiştir. bir gaye değildir esasen munzam ola
caktır. Tabiat ıgüzel renkleriyle süaliyen rak verilen bir vazifedir. Çıkarılan 

X İktisat encümeni yarın saat 10 ve bize olgun eacr veren genç sanat- kumaşlar heyeti muhteremelerinin e • 

görülememektedir. Bunun için gaye· 
miz haricinde iştigal etmekte olduğu• 
muz bu işten dolayı bu kumaşın SU '" 
merbank fabrikalarınca yaptırılarak 
yaşamasının teminine çalııılacaktır. 
Cemiyet, bir takım mali tekalif ile de 
sık sık karşılaşmaktadır. Nitekiın 934 

senesinden 938 senesi sonuna kadat 
maliyece be~ senelik (5800) lira ka " 
zanç tahakkuk ettirilerek tahsili için 
dahi ihbarname tebliğ edilmiş ve bU" 
na karşı da muafiyeti mübeyyin ve " 
saikın leffiyle itirazname sunulınut .. 
tur. Neticenin ne yolda teayyün ede" 
ceği henüz malCim değildir. 

Aziz ve muhterem heyet cemiyeti• 
mizin vaziyeti hazıra ve mesaisi hak• 
kındaki maruzatımıza son vermezden 
evel geçen bir sene zarfında elde etti· 
ğimiz varidat ve yaptığı sarfiyata 
müteallik olmak üzere yüksek huzu " 
runuza sunulan hesabı kati ve mura " 
kıp rapor ve cedvelleriyle 939 senesi 
büdçcsini ltıtfen tetkik ve şayanı ka· 
bul görüldüğü takdirde tasdikiyle 

heyetimizi ibra buyurmanızı diler ve 
cemiyetimizi Cümhuriyet Halk Parti
sine bağlamak suretiyle göstermiş ol
dukları cihan değer teveccühlerinde~ 
dolayı ıevgili başbuğumuz ve Mill1 

Şefimiz İsmet İnönüne minnettarlı • 
ğımızı arzcder ve bu seneki büdçede 
tahsisatımızı tekrar vermek suretiyle 
cemiyetimizin yaşamasını temin ve 
teşvik buyuran sayın Başvekilimiz 
Reİik Saydam ve Maliye Vekili Fu " 
at Ağralıya ve her zaman cemiyetimiz 
hakkında yüksek şefkat ve teveccyb 
besliyen Ziraat Vekili Muhlis Erk• 
mene ve Cümhuriyet Halk Partisi Ge· 
net sekreterliğine derin hürmet ve 
saygilarımızı sunarız.,, ,.,. 

Yerli ve ecnebi müstahzar 
reklam lan 

Sıhat ve İçtimai Muavenet vekale
ti, iıpençiyari ve tıbbi müztahzarlat 
kanunu müstahzarların reklamlarını 
tahdit etmit olduğu halde bazı mUs
tahzarlar için gelişi güzel reklam ya· 
pıldığını görmüf, tekmil müstahza~ 
reklamlarının yeniden tetkike tab1 

tutulmasını kararlaştırmıştır. Diş ve 
saç tuvaletinde kullanılan müstahzar• 
lar müstesna olmak üzere diğer müs
tahzarlar için vekaİetçe evelce verile!\ 
müsaadelerin hükmü kaldırılmış ve 
reklam için yeniden müsaade alınma· 
11 şart koşulmuştur. Müstahzar sahip· 
leri bu ay sonuna kadar aşağıdaki şart 
lar dahilinde Sıhat ve İçtimai Mua· 
venet vekaletine müracaat edecekler 
ve müsaade alacaklardır. 

Reçete ile satılmasına izin verilen 
tıbbi müstahzarların reklamları yal· 
nız tıbbi mecmualarla yapılacaktır. 

hava umumıyetle 

bulutlu geçti Yeni 500 ve 1000 liralıklarımız te- da toplanacaktır. kirımız bu sergide Uludağ veBuraa'- velki senelerde vermiş olduğu bir ka-

Reçeteli ve reçetesiz satılan müs
tahzar reklamlarında müstahzarların 
kullanılması muvafık olan rahatsız· 

lıklarla ruhsatname tarih ve numara· 
tarından başka hususlar zikrcdilıni· 
yecek ve resimli reklamlar yapılrnı

yacaktır. 

Dün şehrimizde hava urn 
çok bulutlu ve oraj şeklind 
gitmiştir. Rügar cenubu gar 
niyede 2 metre kadar hızla 
En yüksek ısı 31 derece ka 

tir. 
Yurtta hava doğu ve orta 

bölgelerinde çok bulutlu ve 

linde yer yer yağışlı diğer 
de umumiyetle bulutlu geç 

aaatlik yağışların metre mu 

bıraktıkları su miktarları S 
lnönün,de 3, Kütahya ve S 
bir kilogramdır. 

RUgfirlar Karadeniz kıyıl 
eli bolgeleri ile Ege'nin cer. 
ta Anadohınıın garp kısımı. 
maiden, diğer bölgelerde ce 
niyede en çok 7 metre kadaı 
miştir. En yiiksek 111lar Siir 
yarıbakır'da 34 derece kayd 

niyetle 
yağışlı 

en sa -
miştir. 

dilmiş-

nadolu 
aj şek. 

Jgeler · 

aılarına 

av'da 7, 

kamış'ta 

, Koca-

ptan sa
ızla es -

32, Di-
lmiştir. 

Münakalat Vekaletinde terfiler 
Münakalat vekaleti seferb ik mü-

dUrlUğUne 80 lira ile BB. S Seçer, 
ikinci hukuk müşavirliğine lira ile 
tlbeyt Çcrçel, Kara nakliyat dairesi 
mütehassıılığına 80 lira m. a la Ne
cabettin, Husuıi kalem şefli ine 40 
lira ile Cavit Şen, Evrak mudürlüğü 
şefliğine 35 lira ile Sadık Tuzcuoğlu, 
Husust kalem memurluğuna 30 lira 
ile Mustafa Erdinç naklen ve terfian 
tayin olunmuşlardır. 

davüle çıkarılmıştır. Eski 500 ve 1000 X Ziraat encümeni yarın ıaat 10 dan yaptığı iki güzel peyzajı nefiı- rar üzerine maliyetinden yüzde yirmi 
liralık kağıt paralar 3 sene daha teda- da toplanacaktır. tir. Daima kUçtik reıim yapan ıanat- beş noksaniyle satılmaktadır. Sene -
vülde kalacak, ayrıca 7 sene de Cum- X Arzuhal encUmeni 19. VI. 1939 karımızın Dolmabah~ resim müze- !erden beri devam edegeldiği ve halk
huriyet Merkez bankası veznelerinde pazartesi günU ıaat 10 da toplanacak- sinde bet eıeri olduğu gibi muhtelif ta bu fiata almıya alıştığı için yeni 
tebdil olunacaktır. tır. dairelerde del eserleri mevcuttur. baştan sof fiatını arttırmak muvafık 
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Gene yabancı dilinedair 
Osmanlı saltanatı, yıllarca, hat • 

ta bir iki asır, Avrupalılarla Reisül
küttap efendileri vasıtasiyle değil, 

duygu ve akidece hiç de bizden ya
na olmıyan raaya tercümanlar vası
tasiyle konuştu. Osmanlı - Avrupa 
siyasi münasebetlerinde neticelerin 
çok defa osmanlzlar aleyhine çıkma
sına, memlekete bir takım yabancı 
imtiyazların sokulmasına, zorlu ka
pitülasyonların kabülüne hissen biz
den olmıyan bu mutavassıtların da 
sebep olduğunu aklınızdan geçir • 
mez misiniz ? 

Tanzimat hareketi, bize garplilik 
ve garp kültürü değil, garbe ve garp 
medeniyetinin zevahirine karşı kö
rü körüne bir hayranlık getirmiştir. 

O zamanın en ziyade garpli ve 
Avrupalıları tanır, Fransızca bilir 
sayılan ~ahsiyetlerinden Kamil be
yin Boğaziçinde bir kayıkta Fran • 
sız sefareti katipleriyle yaptığı şu 
mükalemeye bakınız: 

Kamil bey - Şu manzara ne ka • 
dar pitagoresktirl 

Ki.tip - Galiba pitoresk demek 
istiyordunuz. 

Kamil bey - Adam sende, pito -

resk, pitagoresk, her ikisi de sina • 
gog değil midir? 
Osmanlı softası bile "bir kavmin 

dilini öğrenen bir kimse o kavmin 
hiylesinden emin olur,, maalinde bir 
hadis rivayet ettiği halde osmanlı 
rejiminin son asrında Galatasaray -
dan başka nerede yabancı dili öğre
tilmiştir? 

Medreselerde yıllarca arapça oku
yan, daha doğrusu arapçadan başka 
bir ıey okumıyan hocalardan han -
gisini bu dille okur, yazar, okudu -
ğunu, bir arap gazetesini anlar gör
dünüz? 
Osmanlı softalarının daha yumu

şak olanları: 

"Farisi şekereıt, arabi hünerest, 
türkt zorest,, 

Yani" Farsça şekerdir, arapça hü
nerdir; ti1rkçe zordur., der; fakat 
ne şeker farsçayı öğrenir, ne arap -
çayı esaslı surette öğrenmek hüne -

rini gösterirdi. 
1908 inkilabını takip eden ilk yıl

larda şöhretli muharrirlerimizin bir 
takım müdhif tercüme hataları yap
mıı olmaları, gene bizim yabancı 

dili öğrenmekte geri kalmıı olduğu
muzun taze ve yeni delillerinden -
dir. 

Sözün kısası, yabancı dili bilmez -
lik bizim zaman zaman aleyhimize 
neticeler vermİJ, irfanımızın Avru. 
pa kültürü ile bağdaımasını geç bı
raktırmııtır. 

Hal böyle iken, bazı mebuslarımı
zın yabancı dili bilen memurlara bir 
derece fazla veren yerinde bir mad
deye neden takıldıklarını anlıyama
dığımı tekrarlamak isterim. 

Tabii, yabancı dili bilmek deyin
ce bir otel kapıcısının, yabancı uğ· 
rağı olan şehirlerde çalışan ayak -
kabı boyacılarının, hatta seyyah 
rehberlerinin bildiği neviden ağız -

dan ve kulaktan kapma mahdut bir 
vokabüler kasdetmiyoruz: bir va -
tandaşı okumağa, yazmağa, anlama
ğa ve konuşmıya muktedir kılan 
yabancı bir dil. 

Bu iktidarı, her hangi bir memur 
vatandaş, ilham ile, tesadüf saika -
siyle elde edemez. Her halde ona 
resmi veya hususi surette yıllarca 

çalışmıştır. Bir dlli elde edebilmek 
için yıllarca sar/edilen emekten son
ra barem cetvelinde bir derece ka -
zanmakl Bu, yersiz bir imtiyaz mı
dır? 
Kaldı ki sayın Recep Peker'in de

diği gibi, bir yabancı dili esaslı su
rette öğrenen bir vatanda~ın önün
de yeni yeni ufuklar açılmııtır. ve 
biz, geniş ufuklar içinde çalıımak 
ihtiyacında değil miyiz? T. 1. 

Bir beyit/ 

Çekya'daki son hadiıelerden 

sonra bir takım çek müıteırikle
rinin Namık Kemal'in bir beyiti 
üzerinde tetkiklere ba§ladıklarını 
tahmin ediyoruz. 

Beyit ıudur: 

Ne mümkün zulm ile, bidad ile imhayı 
hurriyyet, 

Çalış, idraki kaldır, muktedirsen, 
idemiyyetten. 

Vekaletten müsaade alınmış nürnu· 
neler haricinde reklam yapanlar hak· 
kında kanuna göre takibat yapıla· 
caktır. 

Müstahzarlar için radyo ve ainema 
vasıtasiyle reklam yapılması yasaktır. 

• 
lzmir'de bir 
yangın oldu 

İzmir, 17 (Telefonla) - Bu akşan1 
İametpaşa bulvarında Kemal ve Tev
fik isminde iki kişinin benzin depo· 
sundan infilak neticesinde büyük bir 
yangın çıkmış ve itfaiyeyi saatlerce 
uğraıtırmıştır. Civardaki binalarda 
bulunanlar telaş içine düşmüşlerdir. 
Depoda bulunan üç kişi muhtelif yer· 
leri yanmak suretiyle yaralanmışlar· 

dır. Yangın söndürülmüştür. Sebebi 
tahkik edilmektedir. 

Bir tahsil memuru 

ortadan kayboldu 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Kadı -

köy belediye tahsil memuru Necip bir 
kaç gündenberi dairesine gelmediği 
gibi evine de uğramamaktadır. Neci
bin zimmetine para geçirdiği i~in 
ortadan kaybolduğu anla§ılmakta ve 
ubna göre tahkikat yapılmaktadır. 
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Bir türlü yapılamıyan 
anlaşma 

İtti S.Oı:7e!l~rin de sulh cephesine 
Fr ra lerını temin için İngiltere ve 

Feniks deniıalll 

gemisi bath 
(Başı 1 incı sayfada) 

•tr•~ıa. tar.afından yapılan teıebbüs 
....... • ındakı müzakereler hala es· 
l'fli • Perdesinin arkaamda gizlen· 

ıtır İhfl"f h' . arıaı· • ı a noktalarının ma ıyetı 
lllndur: 

l - ln ·ı 

altı gemisinin kayboluşu hakkında a
şağıdaki tafsilatı vermektedir: 

lere gı tere ve Fransa, Sovyet· 
)l.rd Yaptıkları teklifte üç taraflı 
l'flill anı Paktını müphem surette 
ı.ıı 1•tler cemiyeti misakına bağla
her a~ı. Bu, aovyetlerin haklı ıüp -
tip~~ • celbetti. lngiltere'nin bu 
J1111d Yı ızale edecek izahatta bu
)! c ta~, hatta yapılacak anlaıma· 
tı 0~1!et ınisakmdan ayırmıya ra
Çeıı h Ugu bildirildi. Binaenaleyh ge
dil . aftadanberi bu ihtilafa halle-

;uı rıaıariyle bakılmakta idi. 
'°" - ikinci bir ihtilaf noktası da 
\iç ~etlerin kendilerine komşu olan 
h, ~tı~ memleketini - Finlandi
•lt tvıya ve Estonya - garanti 
t'tıı':- almak noktasındaki ısrarla • 
ttr ..... doiınuıtu. lngiltere'nin bu 
~. •ııtıye yanaımak iııtemediiine 
lliıı e~n her üç Baltık memleketi
~ ~. &arantiyi reddetmiı olmala
d._h &ore, bu, birinci noktadan da 
d\l. ; lor bir ihtilaf gıbi görünüyor
.-..._.. Ubunla beraber, İngiltere ve 
t,İll sa hükümetlerinin sovyet nok· 
"-ill 8.la.rını tatmin edecek bir for
btft buldukları söylendi. Ve geçen 
lii~ ~llrn sonuna doğru bu formü
.... 111 ·ı· Str gı ız hariciye memurlarmdan 
~.;ı tarafından Moskova'ya gÖ· 

S ec:eği bildirilmiıti. 
~dtre.ng geçen pazartesi gunu 
~ ,ra'dan tayyare ile uçarak Var
P.t0a~Ya gitmiı ve oradan da trenle 
~0•a'ya vasıl olmuıtur. Şimdi 
t'Qı b:'dan gelen haberlerde Stran· 
"-td Yle bir formülü hamil ol
ble1t1~1 ve müzakerelere devam et
rİli \lzere Moskova'ya gittiği bildi
iit t~r. Taymis gazetesi bu mesele 
~ilde diyor ki : 

Feniks denizaltı gemisini, albay 
Bauchacourt idare etmekte idi. İkinci 
kaptan, yarbay Bahcre idi. Gemide 
bulunanlardan başka daha üç subay ve 
altınış altı gedikli ve er vardı . 

Feniks, Espuar denizaltı gemisi ve 
bir tayyare filosu ile birlikte Camran 
açıklarında ekzcrsiz yaparken 15 hazi 
ran saat 10.30 da dalını§ ve Espuar 
bilahare deniz üstüne çıktığı halde 
Feniks bir daha gözükmemiştir. 

Bunun üzerine derhal bizzat amiral 
Dccout'nun nazaretinde araştırmalara 
başlanmı~, fakat aradan 24 saat geçti
ği halde araştırmalardan hiç bir neti
ce hasıl olmamıştır. 
Denizaltı gemisinin, bütün mürette

batiyle birlikte, mahvolduğuna artık 
muhakkak nazariyle bakılmaktadır. 

Zira, gemideki hava ve oksijen ih· 
tlyatı, bu ana kadar bitmiş olacaktır. 
Bundan başka, denizin kaza yerindeki 
büyük slerinliği de nazarı dikkate a
lınmak icap eder. 

Felaket, Camrah açıklarında sahil • 
den altı mil uzakta vukua gelmiştir. 

Franıa'nın matemi 

Paris, 17 a.a. - Htikümet namına 
millete hitaben neşrettiği bir beyanna 
mede Daladiye şöyle demektedir : 
"Donanmamız matem içindedir. Va

zifeleri uğrunda ölüm anına kadar bir 
birlerine bağlı bulunan zabitler, küçük 
zabiltler ve bahriye efradı vatan için 
hayatlarını feda etmişlerdir. Onlar 
uzak denizlerde müstemleke impara • 
torluğumuzun hudutlarında sıkı bir 
nezaret tesis etmişlerdir. Fransanın u 
zak nöbetçileri idiler. Bütün millet bu 
gün ölülerine ağlıyor. Kahramanlar 
ailelerinin kederlerine samimiyetle iş 
tirak ediyor ve onların fedakarlığına 
Franaa'yı bu hale getiren faziletin mi 
aalini görüyor.,, 

~ Strang bir formülü hamil ola
l~'· Çünkü böyle bir formül bu· 
deri .Ydı Moskova'ya telırafla gön· 
~._, 1ırdi. Hariciye memuru, Moako-
de ~t, yapılacak olan müzakereler- Haber geciktirildi 
~':._liliz sefirine yardım etmek B::ıhriv,. n::ı.zırı Campinchi .dün ak • 

GıyJe gıtmıştır.,, 
Ş.. h pm "Fenik•" tahtelbahirinde ölenle • 

de? •ide :nüzakereler ne i.lem- rin ailelerinin bu feliketi gazeteler ve 
\~ Bu mesele üzerinde henüz Mos- radyolar vasıtasiyle öğrenmelerine ma 
~~dan, dııan bir . haber .. ••zma· ni olmak için geminin ziyaı hakkında· 
dili : Yalnız Tass a1ansı, dun ver- ki haberi mümkün olduğu kadar gecik 
~ hı.r haberde "Sovyet halk ko· tirmiştir. 
~ ~1ii mahfillerindeki intıbam, Bahriye nezareti tarafından teşkil 
t:'r 

10riiııne neticesinin ve İngiliz • edilen bir tahkik komisyonu felaketin 
ltla~~ıı metinlerinin tetkikinin ta· sebebini ve mesuliyetini vaka mahal • 

-....yJe ·· "t ld - u bildir ~ ınusaı o ugun " • linde tesbite çalışacaktır. 
~ I ledir. Filhakika baıındanberi, 
~tlgiliz • Sovyet göriiımelerini te
lilc . l ettiren bir huıusiyet nikbin • 
d tır. Bununla beraber bugüne ka· 
.:: ... h.u nikbinliğin İngiliz ve fransız 
~ f~llerine inhisar ettiği ve aovyet 
"'-ct~l.leri tarafından iıtirak ed~l
t 1ıı de göz önünde tutulmak la-

Denizaltı gemisinin 

tahlisiye plônları 
Vaşington, 17 a.a. - Bahriye nezare 

ti, "Skalus" denizaltı gemisinin mü • 
~ır B • 'b 1 d k" 'h • 1 rettebatının kurtarılmasında kullanı • 

t'•L · u ıh ar a ır ı nı aı o a· 1 hı · . "" e. t h b an ta ısıye çanının planlarını Fran • 
~ e veya ayır ceva ını vere- d' d - . . · · · 
~ :ı:İyette olan aovyetleri~. n~k- ~~:~~~y: :e::;;:~ın~~ıı~aet::ı~~~li-
t'tletin ıy~. ba9la~aları~ bu muza e- yen zat, essasen Amerika'da yapılmıJ 
'Ilı nıusbet hır neticeye varma- tahlisiye aletleri hakkında bütün ya • 
çita1

'd•ulh namına faydalı görenler i- bancı bahriyelere bütün malfımatı ver· 
dtr. e bir nikbinlik vesilesi olmalı· mek Amerika bahriyesinde adettir, 

Sa l>ifer taraftan Almanya'nın bir 
ot "l>et • lngiliz anlaşmasına mani 
to"'~lt için her çareye baş vurdQğu 
'-i r\ilırıektedir. Alman diplomaaiaİ· 
~~11tu1Jandığı tabiye, §Öyle hülaaa 

1 ehilir : 

'o .\lnıanya her ıeyden ziyade, 
"'-"l>etlerle İngiltere arasmda bir iti
)e laıılık havası yaratmıya ebemi
~ t "el'ftlektedir. Esasen inkar edil· 
İd eı bir hakikattir ki iki devleti 
bi:r.e. eden zümreler araaında böyle 
t,lt ıtınıataızlık mevcuttur. Ve mü • 
ti~te~erin bugüne kadar aürüp 
~ ••ınin hakiki aebebi de bu iti • 
) 'laıılılr.tan ibarettir. Almanya'nın 
ti::•iı İf, bu itimatan~lıiı derinleı· 
lerı ektedir. Almanya'nın aovyet· 
, 111 e tenıas halinde bulunduğu ve 
h,lt~lnak )olunda adımlar atıldığı 
lilt lndaki fayialar böyle bir poli· 
lof~ llıanevrasıdır. Almanya, Molo· 
~ .. 1lıı aon söylediği nutukta, At
'-iıı 'fl • Sovyet ticaret müzakereleri
ler· ~olunda gittiği hakkındaki aöz-

•tıı bu k 1 · · t • ti ma sal a ıstıamar e mıt· 
r. F lr. 
~ .. · .a at bir taraftan aovyet komi· 
de::•n nutkunu bu ıekilde tefsir e· 
~c:· en, diğer taraftan lngiliz Ha
t~Ye Vekili Halifaks tarafmdan 
lııg~ hafta söylenen bir nutuk da 
)erı ·dere tarafından Almanya'yA 
hpı I en, nıüzakereye giriımek için 
•itrn'· ~f bir teklif teklinde göate
'-tttktbr. Hakikaten Halifaka, o 
le tn~rıda İngiltere'nin Almanya İ· 
dtt . uıakereye giriımeğe hazır ol· 
L tuııu .. 1 . . F k b. "\l'fl ıoy emıfh. a at ır nut· 
d~ı Yaln.ıı bir cümlesi alınarak, bir 
lair h~lıt. harici politikası hakkmda 

iikfila Yerilemez. Hakikat fU· 

demittir. 

dur ki lnıilter~, Almanya ile ıörüı· 
miyeceğini hiç bir .ıaman söylemiş 
değildir. Ve aöyliyemez de ..• Fakat 
anlaımak için Almanya'nm kabul 
etmesi icap eden ıartlar vardır. Ve 
bu defa bu ıartların Munihte oldu • 
ğu gibi, aala itimadı caiz olmayan 
kuru sözlerden ibaret olmıyacağmı 
bizzat alman devlet adamları pek 
iyi bilirler. Binaenaleyh lngiltere'· 
nin görüşme teklif etmesinde aykı· 
rılık yoktur. Nasıl ki bunun haıka 
maksatlara alet olarak kullanıldığı
nı gören İngiliz Hariciye Vekili, 
aovyet ıüphelerini izale edecek iza· 
hatta bulunmuıtur. 

Almanya'nm lngiltere üzerine 
tazyik yapmak için uzak ıarkta Ja· 
ponya'yı da kıtkırttıiı görlümekte
dir. Bir tazyik de gücünün yetebil
diği Balkan memleketleri üzerine 
yapılmaktadır. Sovyet • lnıiliz an· 
laıması yapılır yapılmaz, sulh cep· 
hesinin hakikatte bir tecavüz cep· 
hesi mahiyetini alacağı ileri sürü
lerek bu devletler, İngiliz garantisi
ni reddetmeie davet edilmektedir· 
ler. 

Bazan biribirine mütenakız o
lan bu manevralar, tedricen kuvet· 
letmekte olan sulh cephesi kartı· 
ımda azıcık tatkmlık eseri de ola -
bilir. Fakat lngiltere'nin ve eovyet· 
terin müteyakkı:ıti bulunmalan ·..e 
hatta bu manevralara mukabele et
meleri lazımdır. Ve en iyi mukabe • 
le de Moskova görüımelerini en kı· 
aa bir zamanda müsbet bir netice· 
ye vardırmaktır. 

A. '4 ESMER 

Gafenko diyor ki : 

Balkın anlanh politikasınan ana hallan ıudur : 

1 - İstiklal ve siyasi birlik 
2-TESANÜT 
3 -Barış lehinde siyaset 

(Başı 1 inci sayfada) 

hakkımdaki tezahürleri yalnız Romanya'ya kartı olan sempati
sinden değil, aynı zamanda meslekdaşlarına karşı olan s?m~ati
den mütevellittir. Zira ben kendimi hala bir gazeteci telakkı et-

mekteyim. 

Ankara'da neşredilmiı olan tebliğ Harbe inanmıyoruz. Avrupa'nın 
ile burada neşredilmek üzere olan bütün memleketlerindeki mesul siya· 
tebliğden de anlaşılacağı üzere, Bal- set adamları tarafından söylenen bil· 
kan antantının bu devresinin reisi sı- tün nutuklarda harbekarşı aynı nefret 
fatiyle kolleklerimle birlikte bugün- ve barış için de aynı arzu göı:ülmek
kü meselelerin tetkikinden sonra tedir. 
Balkan antantı politikasının aşağıda- Balkan antantı barışın muhafazası 
ki ana hatları üzerinde bir kere daha için hizmete Amadedir. Bu maksatla, 
mutabık bulunduğumuzu söylemekle Balkan antantı devletlerinin istikla-
bahtiyarım : li, birlik ve tesanütleri menfaatlerini 

ı - İstiklal ve aiyasi birlik, korumakla beraber, umumi barış da-
2 - Tesanüt, vasının azami surette faydalanmasına 
3 - Barış lehinde siyaset takibi. imkan verecektir. 
Üçüncü madde hakkında ısrar lü- Ankara ve Atina'da müşahede ve 

zumsuzdur. Zira Balkan antantı bu teıbit ettiğim şeyi yugoslav meslek
politikayı takip ettiğini vakıalarla is- taşım Markovi~ ile müHikatlarımda 
bat etmiştir. da müşahede ve tesbit eylemiştim. 

Diğer iki noktaya gelince, Balkan Bulgaristan'dan çok bahsedildi. 
antantı, birçok defa söylediğimiz gi • Hatta antant azası devletler arasında 
bi, hiç bir kimsenin aleyhine müte- Bulgaristan'ın kualiııyona girmeııi 
veccih değildir ve taarruzi hiç bir he· meselesinde ihtilaflar 'Olduğu da söy· 
defi yoktur. Antant hiç bir kimsenin lendi. Bütün bunlar yanlıştır. An· 
iltihakını imkansız telakki etmemek· tant azası arasında ihtilaf değil, bil· 
.tedir. Ancak bittabi kualisyonumuza akis tam bir görüş birliği mevcuttur. 
iştirak etmek istiyen memleketin Balkan antantının hiç bir kimseyi 
Balkan memleketlerinin menfatlerine hariç tutmadığını söylemiştik. Tecrü
ve tesis edilmiş olan nizama riayet be göstermiştir ki, Balkan memleket· 
suretiyle halisane bir surette iş birli- leri arasında bu antant yalnız bu an· 
ği lüzumunu teslim etmesi lazımdır. tanta iştirak etmek istemiyen ve onıt 
Bütün devletlerle barış çerçevesi da- karşı hareket eden Balkan memleket
iresinde iyi münasebetler ve samimi leri için gayrimüsait olmuştur. 
it beraberliği arzediyoruz. Buna bi- Bulgar milletinin hakikaten dik
naen, gurpumuzu teıkil edne devlet- kate taYan olan vaaıflanna kariı he • 
terin siyasi istiklali elzem olduğu ei· pimizin bilyilk hürmetimiz vardır. Fa 
bi, diğer grupmanlar karşısında tam kat Balkan antantına i§tirak evelden 
istiklalini ilan etmekle beraber, barı- şartlara bağlanamaz ve başkalarının 
ıın temini için Balkan antantı devlet zararına olarak vukubulamaz. Bu iıti
lerinin menfaatleri dahilinde her- rik devletlerden her birinin menfaat
keale teşrikimesai edebilecek olan bu leri için, barııı tehdit eden tehlikele
antant devletlerinin siyasi bütünlil- \ ri bertaraf etmek için ve umumi da-
ğü de elzemdir. vaya hizmet için vukubulmalıdır. 

Tiyençin'in ablukası 
Bir Amerikan gazetesine göre -

Bir harp tedbiridir 
TA YMIS "ECER JAPONYA ISTEDICI GiBi HAREKET 

EDERSE INGILTERE MUKABELE EDECEKTiR,, DiYOR 
( Baıı ı. inci say/ ada) 

sanla bildirmek lazımdır.,, 
Bu sabah çıkan gazeteler Tiençin

de japonlar tarafından takip edilen ga
yenin garp devletlerini Çinden tama
miyle çekilmiye icbar etmekten iba • 
ret olduğunu yazmaktadırlar. Gaze • 
teler Tokyo hükümetinin Tiyençinde
ki japon makamlarının kararlarına 

müzaharet ettiğini ilave eülemekte· 
dirler. 

lngiltere mukabil tedbir 
alacalı 

Londra, 17 a.a. - "Times,, gazetesi 
yazıyor: Tiyençindeki japon askeri 
makamları beynelmilel mıntakalarda 
istedikleri gibi hareket etmiye çalışır· 
larsa o zaman mukabelebilmisil tedbir
leri alınacaktır. 

Paria, 17 a.a. - Lö Tan gazetesi 
Tiyençin meselesinde garp devletleri· 
nin gösterdiği tesanüde işaret ettik • 
ten sonra japonyanın halihazırda ha
reketini yalnız İngiltereye tevcih et· 
mek ve Amerika ile Fransanın menfa· 
atlerine dokunmamak suretiyle bu dev 
!etleri biribirinden ayırmıya çalııtığı· 
nı kaydetmektedir. Fakat Tokyonun 
bu gayretleri beyhudedir. Çünkü bu 
mesele Uzak Şarkta mühim menfaat· 
leri olan bütün devletleri alikadar 
etmektedir. Londra, Pariı ve Vaşing • 
ton hükümetlerinin menfaatleri tehli· 
keli bir tekilde tehdit edildiği takdir
de alınacak tedbirleri kararlaıtırmak 
üzere istişarelerde bulunurlar sa buna 
hayret etmemelidir. 
Japonya'nın taleplerini tefsir eden 

Lö Tan ıunları ilAve eylemektedir: 
"Mesele mahallt bir hldisenin hu

dutlarını atmaktadır. imtiyazlar siı • 
teminde ve muahedelerle ihdaa edil • 
mit olan kanunt vaziyete karıı yapı • 
lan genit bir siyasi taarruz kartııın • 
dayu. Tiyençin hadisesinin Avrupa
da demokrasilerle mihver arasında bir 
ıerginlik mevcut olduiu ve İngiltere, 

Fransa ve Sovyetler Birliği ile mühim 
müzakereler cereyan ettiği bir sırada 
vukua gelmesi sadece de bir tesadüf 
mahiyetinde de telakki edilebilir. Fa
kat görünüşe göre japonların hareke • 
ti Avrupada mihver devletleri tarafın
dan takip edilen umumi siyasete bir 
yardımdan baıka bir şey değildir.,, 

Amerika'nın .iya•eti 
Vaıington, 17 a.a. - Alakadar mil

şahitlerin kanaatine göre Hariciye 
Nezaretinin Çin hadiseleri karşısında 
takip ettiği azimkar fakat uysal siya -
setin hedefi Japonyayı İtalya ve Al • 
manya ile ittifaka sevketmemekten i -
barettir. 
, Zu siyaset aynı zamanda böyle bir 

ittifaka muarız bulunan mutedil ele • 
manların nüfuzuna ka r~ı. eğer nüfus 
ları henüz baki ise - mütkülat göster· 
memeyi istihdaf eylemektedir. 

Bunun la beraber Tokyo, Berlini 
takip ettiği takdirde Amerikanın ef • 
karı umumiyeye dayanarak mükabcle 
bilmisil tedbirleri ittihaz edeceğinden 
şüphe edilmemektedir . 

Yaydman idam edildi 
Versay, 17 a.a. - Altı kişiyi katlet

ı;tpş olan Vaydman bu sabah kiyotin. 
le idam edilmiJtir. 

5000 metrelik dünya rekoru 
Helıinki, 17 a.a. - Finlandiyalı Ma 

eki, dün atletizm müsabakalarında 
5000 metrelik dünya rekorunu kımuı
tır. Maeki bu mesafeyi 14 dakika 8, 
8 • 10 da katetmiş ·r. 

Gene Finlandiyalı Pernki, 14 daki • 
ka, 16 2 • 10 ile ikinci gelmiıtir. 

14 dakikat 17 aaniye olan eaki rekor 
Finlandiyalı Lehtinen tarafından te -
ıiı edilmit idi. 
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c oONKO ) 

ISTANBUL Gazeteleri 
VAKİT 

Vaziyet yeniden umumi bir va
hamete gidiyor 

Aıım Uı, buctinku baımakaleainde, 
kııa bir niıbi sükunet devresınden ıon· 
ra ıerek orta Avrupada, gerek Uzak 
ş;rk'ta vaılyetln tekrar vehamete do~· 
ru citmiye baıtadıgını kaydederek 1ngı1· 
tere ile Ruıya arasındaki anlaşma mü • 
zakerelerinin son safhaya girdiii bir sı
rada Berlin - Roma mihverinin orta Av
rupa'da, Japonyanın İngiltere ve Frans.a 
aleyhine olmak üzere Uzak $arkta yem
den askeri mahiyette tedbirler almalc.
rını manidar buluyor. 

YENi SABAH 

Türkiye • Hatay hududu kaldı· 
rıldı 

Ankara (Hutusi) Hataydan gelen 
haberlere core Hatay Millet Meclisi 
Türkiye ile Hatay arasındaki hududu kal
dınnıya karar vermiıtir. Bu huıuıtaki 
karar meclisin son toplantıaı okunmuı ve 
alkışlarla karşılanmıştır. Millet Meclisi· 
nin verdiği bu karar butiin Hatayda bu
yuk bir sevine; uyandırmııu 

Batına güne§ vuran Sinyoru 
boğaza davet 

"$imdilik bu kadar,, sütununda, Avru
navutluktan boiaıicinin geçeceklerini 
ıöyliyen İtalyanlara cevap veren Murad 
Sertoalu. boiazın havasının sert, ':kın • 
tılarının şiddetli olduiunu ihtar edıyor. 

Sulha varmak için 
Hüseyin Cahid Yalçın, bu baımaka • 

lesinde ing.liz devlet adamlarının aarfet· 
tikleri gayretin hayret tevlid edecek ka
da resaslı ve ıı.irekli olduiunu söylüyor 
ve bu kadar esaslı gayretlere raimen 
dünyanın anla15mamasını taaccüble kar • 
ıılıyarak, mihver devletlerinin siyasetin
deki mantıkıızlığı tebarüz ettiriyor ve 
ıulha varmak için yapılacak yeclne vazi
fenin mukavemete hazırlanmak oldu • 
ğunu bunun da yapıldıiını illve ediyor. 

İKDAM 

Politikada ıiyasi akıl ve idrak 

A. Naci Karacan, bu ıerlevha altın • 
daki baımakaleainde, lngilterenin aaır • 
!ardan beri muhafaza ettiii satvet ve 
ıevketi incllil: ıuurunun, bütün hiıleri 
bir tarafa atarak yalnız hesap eden ba • 
rid mantıklı incili.ı ıiyul aklinln eseri 
olarak tarif ediyor alman ve İtalyan ıi • 
yasetıne temas ederek ihafe ve tchdid i-
le bir ıeyler koparabilmk devrinin &~,. 
tfffnf 9ÖJ')8:por. 

a.a. Matbuıt Servısı 

lAi~ 

Efendiler 

Sabiha Zkeriya Sertel, "Görutler., 
sütununda, Gafenko'nun Ankarada yap
tığı goruımeler, bunun neticesindeki be
yanatı Yugoılavyanın Balkan anta.ntına 
sadakatini ve antantın Jcuvetlenmesı Al -
manya'da cok şiddet ve hiddet uyan?ır· 
dıgını soyliyerek ,bir alman pzetesının 
bu munasebetle ' 'bir insan iki efendıye 
birden h izmet edemez,. tarzındaki neşri· 
yatını mevzuu bahsediyor ve almanların 
kendilerini efendi diier milletleri uşak 
telakki ettiklerini. fakat demokrat dev • 
!etleriyle yapılan anlaJmalar efendi ve 
uşak anlaşmaları deııil~ efendi~~rle. efen· 
dilerin anlaşmaıı oldugunu, musavı hak· 
!ara, mi.ısavi vazifelere dayandıiını izah 
ediyor ve "bunun içindir ki biz de bir 
efendi anlaşmasından ziyade bir doıt an
laşmasını tercih ettik .. , diyor. 
Avrupa' da yeni bir mesele 

M. Zekerıya Sertel, bu başmakalede, 
Almanyanın Slovakyayı işgal ederek Al
manya hudutları içerisinde almak ihti • 
yacında olduğunu, bunun için de mutad 
taktiği takibe başla.dıiını. dahilde karı • 
ııklıklar c:ıkararak bunu bastı~mak için 
tazyik ve mudahaleden sonra ışgale ce • 
c;eceğini yazıyor. 

CUMHURİYET 
Bir vaka, bir rakam, bir tethiı 

Peyami Safa "Hidiıeler arasında, • 
ıütununda. dört ıene evci bir mecmua i
daresinin yanlıo pul yapııtırmaaı yüzün· 
den 25 kuru15 ceza vermeıi icap ettiiini, 
mecmua sahibinin 4 seneden beri, Babı -
alide bulunduğu halde aranıp bulunama • 
dığını, 25 kuruş ic;in koskoca bir dosya 
teşekkül ettiğini, birçok memur c;alı15tı
ğını, yirmi yirmibeı miıli israf yapıldı· 
iını kaydediyor, bu hldiıeyi bir kırtaıi
yecilik nümuneıi diye zikrettikten ıon
ra her büyük diva cibl bunun kökleri de 
bünyede olduiunu ıöyliıyor. 
Harp ve sulh karıısında mil-
letler 

Yunus Nadi, bugünkü başmakalnin .. 
de, Münib konferansında ıulhu temin! -
den murahhasların herkesten evci Mu • 
nihin alman halkı tarafından alkıştan -
dıklarını hatırlatarak milletlerin meıru 
ve hayati bir sebep olmadlıkça barba ıü
rüklenmekten ula memnun oltııadıklan
nı tebarüz ettiriyor ve Münihte harbı aı... 
kıolıyan insanların meşru ıebebi olmı • 
yan harplara ki.fi kalp kuvetiyle &'ire • 
miyeceklerini, nihayet uzun süren ve 
muhakkak :zafer vadetmiyen hakıız bir 
harbın sıkıntıları ic;inde niçin harp ettik· 
)erini soramamazlık edemlyecekleriııi 
ilave ile ıulh cephesinin mukavemet 
çemberi kuvetlendikçe harp ihtimalinin 
zayıflaması muhakkak olduğunu ve bu 
~emberin ıimdiden kifi derecede lruntli 
oJdufunu illve edi,.or. 

Türkkuşu filosu bugün 
İzmirde gösteriler yapıyor 

Naciye T oro• kendilerini karııladıktan •onra havada uçuılcuına 
Jevam eden a•keri tayyarelerimizi seyrederken 

lzmir, 17 (Telefonla) - lzmirliler, Türkkuıu filosunun yarın 
Gaziemir tayyare meydanında yapacağı ha va gösterilerine hazır
lanmaktadırlar. Filo, bugün tehir üzerinde bir uçuı yaparak be
yannameler atmıt ve bütün lzmir halkım hava meydanrna çağır
mıttır. Beyanname tudur: 

"Sayın İzmirliler 1 ı büsler de hükümet konağından kalka· 

Tü kk f .1 .... G caklardır. r uşu ı omuz, pazar gunu el· 

ziemir tayyare meydanında 13 tayya- Büyükleri ziyaret 
re, iki planörle büyük hava göösteri
leri yapacaktır. Gösteriler aşağıdaki 
proğrama göre saat 15 de başlıyacak
tır. 

Havacılıfa büyük bir sevgi ile bağ
lı bulunan İzmirlileri kendi evladla
nnı görmek üzere büyük ve heyecan
lı gösterilere davet ediyyoruz . ., 

Türk Hava Kurumu 

Proğram 

l - istiklal martı 
2 - Hava kurumu fahri başkanı va

li B. Ethem Aykut tarafından bir nu· 
nuk, 

3 - Genç bir pilotun havada per
vane durdurarak yere inişi. 

4 - Paraşüt atlamaları (üçlü grup) 
S - Dokuzlu filo uçuıu (genç ba

yan pilotlar dahil) 
6 - Römork (plinör çekme ve pli

nörle akrobasi) 
7 - Tayyarelerle akrobaıi 
Hava kurumunun hazırlamıı oldu

iu huıuai trenler Alaancak'tan, oto· 

Filo kumandanı B. Osman Nuri ve 
baş ğretmen Bayan Sabiha Gökçen 
btgün İzmir valisiyle müstahkem 
mevki kumandanını makamlarında zi
yaret etmiştir. 

Paratüt ekibi lzmir' e vardı 

Buradaki arkadaşlarına iltihak et
mek üzere Ankara'dan gönderilen pa
raıüt öğretme.ilerinden mürekkep pa 
raşüt ekibi bugün İzmire gelmiş ve 
karıılanmıştır. İnönü'nünden hare· 
ket eden iki tayyare tarafından çe· 
kilmekte olan iki planör de bugün bu
raya vasıl olmuştur. 

Dün yapılan uçuf 

Türkkuşu filosunun, dün bildirdi
ğim proğrama göre İzmir kazalarında 
yaptığı uçuş çok muvaffakiyetli ol -
muıtur. Tayyareler uçtukları yerlere 
dövizler yazılı beyannameler atmış ve 
memleket gençliğinin göııterdiği mu
vaffakiyeti tebarüz ettirmittir. 
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TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUGU 

arzu eder, 9 - Le:,:,ıe 
~ak ljarln - Siyah e rı:ııs~ 
10 - ---- Halk tu e'· 
Demirciler demir dol: • 

21.00 Plik neşrıyatı. (s9° A Ankara bugunlerde, oy
nanan siyasi partide 

tiırk unsurunun ehemıyetini 
roıteren kesif bir siyasi faali
yet merkezi olmuştur. 

Romanya Dış Bakanı B. 
Gıfenco, son muzakereler baı
lıyalıdan berı ikıncı defa ola -
rak Turkıye'yi zıyarct edıyor. 
Yunanistan'm Parıs Elçısı B. 
Politis turk devletiyle bır al -
man şirketi arasındaki ıhtilU
ta hakemlik etmek iızere Tiır
kiye'ye gitmiştir; fakat ken -
disinin ayrıca muhim bir siya
si vazife almış olduğu soyle -
niyor. Mısır Dış İsler Bakanı 
orada beklenmektedir. Niha • 
yet hukiımetine ı;on vazıyet 
hakkında malumat vermek u -
zere memleketine gıtmış olan 
von Papen, uçiız ıttffakın akdi 
gecikmesi dolayısiyle bir şey
ler koparabilir miyim diye a -
lelacelc Ankara/ya donmıiştiır. 

Bundan başka, belki Dob -
rucadan ziyade Bulgaristan E
ge denizinde bir mahreç iste -
mektedir. Yunan arazisini iki
ye ayırmadan veya daha ko -
tüsü Turkiye ile Yunanista -
nın irtibatını kesmeden bunu 
temin etmek mümkün değildir. 
Türk - yunan muşterek budu -
du ise bu devletlerin müştere
ken sahip oldukları müdafaa 
kuvetinin esaslı bir unsuru -
dur. 

mesi, bir harp takdirinde 
kendisinin fransız - İngiliz 

orduları ve bu suretle bü -
tün müttefik ordular baı -
kumandanlığına getirilme
siyle alakalı olduğu müta
leasındadırlar. 
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Uzak ~ark'la ekonomi harbi 
. 
lspanyol alhnla11 hali 

Radyo Difüzyon Postaları 
1648 m. 1112 Kcı./120 Kw. 

T. A.Q. 
Ul.74 m. 151"5 Kes./ 20 Kw. 

1.".A.P. 
Sl.?O m. 9•'55 KcıJ 20 Kw. 

21.50 Anadolu ajansı 
servisi) - r 

22.00 Mi.izik (Ca,zban~ beri' 
Z2.45 - 23 Son aJans a 

ve varınki progranı. 

AVRUPA 

La Republique 

Stratejik adalar 
Guam''1.tn başlıyarak, 

Çanakkale boğazı üzerin -
den Aland adalarına ve o -
radan da ta §imal denizine 
kadar yapılmakta olan de -
ğişikliklerin hepsi, ilk stra 
tejik yer alma için yapılan 
mücadelenin henüz bir kıs
mıdır. 

Londra'da bulunan gene
ral Gamelin bu husustaki 
müzakereleri bizzat idare 
etmektedir. Muhakkak o -
lan bir şey varsa, o da, Av
rupa kıtasına gelecek olan 
Britanya ordularının fran
sız başkumandanlığı emri
ne verileceği keyfiyetidir. 
Diğer taraftan, harp, şarki 
Avrupa'ya, Akdeniz'e, ya -
kın şark ve uzak şarka sira
yet ettiği takdirde bura -
larda başkumandalığın ki • 
me verileceği henüz tavaz-

iki yıldanberi devam etmekte olan Çin - japon har
bı, yalnız askeri bir mücadele değil, ayni zam:ında 

karşılıklı bir ekonomi döğüşüdür. Japonlar, işgal et
tikleri toprakların büyüklüğü nispetinde geniş/iyen 
harp ekonomisine göğüs germek kudretinde oldukla
rını göstermek zorundadırlar. Çinliler ise, japonların 
asker] muvaffakiyetleri ve ekonomik taarruz tedbir
leri ile tehdit edilmekte olan ekonomik müdafaa kud
retlerinin zaafa duçar olmaması için, kendilerinin si
yasi dostlariyle karşı kaymağa çalışıyorlar. 

Fransu bankas1nda 
İspanya'da, nasyonalist -

ler Bilbao'yu işgal edelibe· 
ri, Biscaye'deki demir fab
:.-i:C.:ları ve izabe ocal.:la::ı 
tekrar çalışmağa başladı. 
:;.937 kanunusanisindenbcri 
17.( 00 ton demir rr:a Jeni çı
karılmıştır. Yirmi ay irin
de istahsal edilen maden 
cürufu 3 milyon tonu bul -
muştur. Bu istihsalatın ya
rısı İspanya dahilinde is -
tihlak edilmiş. diğer yarısı 
İtalya'ya, Almanya ve İn -
giltere'ye ihraç edilmiştir. 
Fransa ile İspanya arasın
da ticaret anlaşması bulun
madığı için bu madenden 
Fransa'ya hiç gönderilme
miştir. Fransa, kendisine 
lüzumlu olan İspanyol pi
ritlerini ancak İngiltere'
den satın almak mecburi -
yetinde kalmıştır. 

ANKARA 

PAZAR 18 - 6 • 939 
12.30 Pro&ram 
12.35 Türk müziği (Klasik 

pro&ram) idare eden: M e -
ıut Cemil, (Küme ses ve saz 
heyetı). 1 - ---·· Sultani
yeğih peşrevi, 2 - Dede -
Sultaniyegih birinci beste -
Misalini ne zemin, 3 - De
de - Sultaniyecih ağır ıe -
mai - Nihan ettim seni. 4 -
----- Ney taksimi, 5 - De
de - Sultaniyegah yürük ıe
mai - Şadeyledi canü dilimi, 
6 - -····· Sultaniye&ih saz 
semaisi. 

ı.ttl 
OPERA VE OPERET 10 

9.45 Sarbruk praS / 
Frankfurt - 12.45 pra'/ 
14 Paris-19.50 dal"I 
20 Beromiınster. BU ıo 1 
te, Bıikreş, Sotteno -;;der"" 
Münib, Doyc;land zc 
21 Milano, Roma. 1::F' 

ORKESTRA KONS~1:}s&F 
ve SENFONiK K 5tr' 

LER : 9 Bertin - 9JO 10 S 
LER : 9 Berlin - 9. _. 1 
ra.ı:burı: - 10 Viya~a ıoı:t' 
Laypzig - 11.15 ~yo 

Bu seyahatlerin ikisi ltal -
ya'yı pek ziyade dıişundurmek
tedir: Romanya ve Mısır miı
messillcrinin ııcyahatlcri. 

Dün Stampa gazetesi Ro -
manya'ya "Quo Vadis?.. diye 
soruyordu. Ve bizzat kendisini 
teskin için bu gazetenin mu -
harriri B. Gafenco'nun Anka -
ra hıikümetin.dcn turk - ingıliz 
anlaşması etrafında izahat is -
tcmiye gittiğini soylıiyordu. 
1talya'nın gayesi bu anlaşmayı 
Balkan paktı ile telif kabul et
mez gıbi gosterip Balkan an -
tantını dağıtmak ve Yugoslav -
yayı mihver devletlerine bağ -
lamak olduğu malumdur. 

Fakat hakikatte, B. Gafen -
co Ankara'daki emektaşını 
sorguya çekmek şöyle dursun 
memleketinin 1talya'nın Bal -
kanlar istikametindeki taarru
za mukavemetini arttırmak İ· 
c;in romen - türk mi.inasebetle
rini sıklaştırmaktan başka bir 
ııey dıişünmemektedir. l talyan
lar:ın Balkanlardaki manevra -
ıı eimdilik Balkanların hege -
monyasınt cenup slavlarına 
vermeyi istihdaf etmektedir. 
Hakikatte İtalya'nın bir aracı 
vasıtasiyle icra edeceği bir he
gemonya. 

Ş imdi Karadeniz'de sahi
li olan bütün devletle

ri karıılıklı yardım teahhudle
riyle binbirine bağlıyacak olan 
Bulgnristan'ın da dahil olaca -
ğı bir Karadeniz paktı akdi 
mutasavverdir. 

Bulgar revizyonculuğ 
yan maksadlarının başlıc 
nat noktası olduğu için 

Botni körfezi önünde 
bulunan bir kaç yüz ada, 
sırf stratejik durumlan do
layı siyle bir çok defalar si
yasi bir rol oynamıştır. 

Çarlık Rusyasının bu a -
daları hakimiyeti altında 
bulundurmaktaki gayesi, 
gerek lsveç'e gerek 1890 
tarihine kadar nispeten 
milli bir istiktale sahip o -
lan Finlandiya'ya karşı üs
tün bir durum temin et • 
mekten ibaretti. 

Fakat, Kırım harbında, 
Rusya, Karadeniz donan -
masını kaybettikten sonra, 
Baltık denizindeki deniz 
kudreti de zaafa uğradı. 
1830 da, Aland adalarının 

en büyüklerinden birinde 
Bomarsund istihkamı ise, 
16 ağustos 1854 tarihinde 
İngiliz - fransız donanması 

tarafından zapt ve tama -
miyle tahrip edildi. 

Bu münasebetle şunu da 
kaydedelim ki, 1870 de bir 
aralık peyda olan ve Sedon 
dan sonra hemen çekilip 
giden bir zırhlı filosundan 
sarfınazar edilecek olursa, 
fransız donanması kendini. 
bir daha Baltık denizinde 
gösteremedi. 

zuh etmemiştir. · 
Gene söylendiğine göre, 

fransız ve ingiliz genel 
kurmayları arasında yapıl -
makta olan görüşmeler, 

yalnız başkumandanlığı 

deruhte etmek meselesine 
inhisar etmemektedir. Bu 
görüşmeler, ayni zamanda, 
tekmil müttefik onluların 
ı.cvhidi, stratejik planların 
tespiti, silahlanma malze -
mesi işleriyle de alakalı -
dır. 

Doyçe Algemayne 
Saytung 

Parisfeki politika 

havası 

9 haziran tarihiyle Pa -
riı:'ten bildiriliyor : 

Üçlü antantın kurulma -
ıı etrafında, Parisi birden
bire büyük bir asabiyet 
kapladı. Öğleden sonra .baş 
bakan Daladiye'yi ziyaret 
etmiş olan İngiltere büyük 
elçisi Sir Eric Phipps, kon 
aUltaaiyon için aynı llnUn 

Japonların çinlilere karşı giriştikleri ekonomi har
brnın üç hedefi vardır: birincisi, Çin dış ticaretini 
felce uğratmak; ikincisi, Çin'in mali kaynaklarını tı
kamak,· üçünücüsü de Çin parasını imha etmektir. 

Japonlar, Şanghay, Tiyençin, Nankin, Kiukiang, 
Hankov, Kanton, Çingtav gibi büyük limanları işgal 
etmek suretiyle Çin dış ticaretini abloka altına alarak 
onun maliyesini esaslı bir surette sarsmağa muvaffak 
olmuşlardır. Zira, Çin dış ticaretinin yüzde 80 i aşan 
mikdarı bu ana limanlar üzerinden yapılmakta idi. 
Halbuki şimdi bu işler, gayet ağır nakliye şartları i
çinde, Tibet'den ve Birma üzerinden Fransız Hindi 
Çinisi yoliyle yapılmaktadır. 

Frankfurter Saytung 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
mıyan haberler geldi de, 
İngiltere vakit ve zamanın 
da ricatini mi temine çalı
şıyor: yoksa Almanya, sov
yetlere karşı son koz olarak 
mı oynanıyor? 

Doyçe Algt!maynt! Saytung 

Lehlilerin hayat 

sahôsı 

Varşova'dan bildirili -
yor: 

Burada yapılan bir mi -
tingden bahseden "Kuriyer 
Polski" gazetesi, yazısına, 
"Şarki Prusya Lehistan'ın 
hayat aahasıdır." ba!}lığını 

oymu r. 

Bu yayılma hareketinde 
bir çok engellerle karşıla -
şacağız. Almanlar, bize 
şarki Prusya'nın kapısını 

açmak istemiyorlar ama, 
milletin §Ulırlu bir tazyiki 
ile biz onu zorla açacağız." 

Frankfurter Saytung 

Sömürgecilik 
İngiltere, zamanımızın 

en büyük sömürge devleti· 
dir. Onun hakimiyeti al
tında, dünyanın muhtelif 
kıtalarında, türlü ırk ve 
kültürde olmak üzere, beş 

yüz milyondan fazla nüfu
siyle elliden ziyade memle
kc var. u_meaelımin kün
hüne vakıf olmıyan bir 

!spanya'da, maden ha -
reketlerinin günden güne 
inki ·af ettiği görülmekte
dir. Fakat ne de olsa, az -
dır. İspanya, muazzam iş -
]ere girişecektir. 12.625 ki
lometrelik yeni yol yaptı
racak, 31.500 kilometre u -
zunluğunda yol tamir etti
recektJr. Bir çok da ıslah 
işleri vardır. Bilhassa se -
kiz tane limanı ıslah edile
cektir. Bahriyeye .ait ya -
pacakları çoktur. 

Bundan başka, !spanya'
nın demiryolları da, sü -
ratli bir inkişaf için kafi 
değildir. 17.000 kilometre -
lik demir yolunun üçte bi
ri dar yoldur. Raylarının 
en az yüzde 50 sini yenile
mek mecburiyetindedir. 
'R.ü+n- "' ;..,••o• ;,..;"" ı.a..,.,,,..... 

olan malzeme ve eşya ha • 
riçten, daha doğrusu eveti 
Berlin'den getirilecektir. 

13.00 Memleket ıı;aat ayarı, a
jans ve meteoroloji haber -
leri. 

13.15 Müzilı: (Küçük Orkestra 
Şef: Necip Aşkın) 1 -
Franz Lehar - Eva opere
tinden potpuri, 2 - Pepi 
Müller - Küc;ük Serenad, 
3 - Wiga • Gabriel - Haf
ta nihayeti pazar celir, 4 -
Bucalossi - Peıtalozzanın 
bir ıarkısı - Ciribiribin, 5 -
Rober{ Stolz - Viyana re -
celeyin güzeldir, 6 - Em
merich kalman - Kontes 
Mariça operetinden potpuri 

14.15 - 1'4.30 Müzik (Dans mü
ziği - Pi.) 

18.30 Program 
18.35 Müzik (Şen oda müziği 

İbrahim Özgür ve ateı bö
cekleri). 

19.00 Çocuk saati 
19.25 Türk müzifi (İnce saz 

faslı) 

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

20.10 Ne$eli plaklar - R. 
20.15 Türk müziği (Müşterek 

ve solo teganni) 1 - --··
Mahur peşrevi, 2 - Dede -
Mahur beste - Ey gonca 
dilhen, 3 - Abdi efendi -
Mahur şarkı - Gulşeni ez
har açtı, '4 - Seniha Kam -
bay - Mahur prkı - Günler 
receler doldu, 5 - Dede -
Mahur prkı - Sana liyık 
mı, 6 - ----- Mahur earkı 
Saba tarfı vefadan, 7 - -·
• Mahur saz ıemaisi, 8 -

tarzına girişmemi!}tir. Yal-- ---- ---

- 18.30 I.ondon - Re yıısil 
- 20.15 Kolonya. 1'~ prd 
- 21 Varşova - 21.2 _ 21 

- 22.15 Kopcnhag 
Breslav. şıııt 

ODA MUSİKİSİ : 6.3dOeııde 
gıırt - 9 DoyçJan ı sero' 
Frankfurt - ıo.40 ııs"' 
munster - 15.10 ViY3 zı 
18.50 Beromıinster -
Stokholm. B ıl 

SOLO KONSERLERİ :ıoJI 
Roma - 10 Bertin - ıııırl 
Berlin - I0.45 J-lalll16. 
11.20 Königsbcrg - doll' 
Brüksel - 21.s Lo0 

Recyonal. i•ıf 
NEFESLİ SAZLAR (b 1 

v.s.) : 6 Hamburı: - ıl 
Ştutgart, Viyana _._ 1 
Frankfurt, Ştutgar~ 

9
g"' 

Hamburg - ıs.ıs r 
21.20 Droytviç. ı:o· 

ORG KONSERLERİ "e s'3 
ROLAR : 8 Miınih -tır~ 
Layp:ı..g - 14.30 sar 

5
13< 

-18.15 Brno-19 Bre iti' 
HAFİF MUZİK : 12 B~J1ı · 16 Brcslav, Sarbriik. ıo ıS 

na - 20.15 Bresla<1 - zı.3 
Sarbrük, Ş-tutgart -
Frankfurt ıo 

HALK MUS1KtS1 : ~',,,., 
Breslav - 10.30 Mii0 _. 2J 
12 Viyana - 19 Keza e!' • 
Budapeşte (Sigan ork 
rası). i1'' 

DANS MUZ1Ciİ : 21.20 ~z!O 
na - 21.50 Sofya - / 
Brüksel - 22.15 So.~tc~ • 
22.30 - Viyana, Luk5 f;f 
burr - 22.45 Paris ,.;:1,ııc• fel kulesi - • 23 , .. ı sı. 
Paris, Pariı P. T. 'J'., 
razburr, 

. ·ı· . . e sor 
sız - ıngı ız pro1esın . ·~· dikleri cevapta, garanti r-· 

buna çok hiddetlenmek ve 
kombinezonu mlinasız bu :ıak
tadır. Belki de 1931 - 32 ıcne
lerinde, Yunaniatan'la 'I ki -
yeyi barııtırmak için ta uut 
ettiği sıralarda, Ege der in -
de Hegemonyasını tesis tmek 
ve Boğazlarda bir takım ti • 
yazlar elde etmek maks d y -
le buna benzer bir proje ta
ya atmı!J olduğunu hatır dığı 
için böyle yapmaktadır. O za
manlar Roma Moskova e iyi 
geçindiği için kendi reh li -
ği altında bütün Karad zli 
devletleri birarada toplı ak 
bir birliğin teşekkülUnü ek 
iyi bir nazarla gorecekti al· 
kanlarda fransız nüfuziyl rniı
cadele etmek için on.dan i -
fade edecekti. 

F akat bu pli.nlardan e -
lişa düşen Yunaı ~n 

ve Türkiye ondan haber it
tifak ettiler ve Balkan ar.tan -
tını hazırladılar. Bu it rla 

yeni Karadeniz paktı pr si
nin onu endişeye dü5ür:ın ol
masında anlaşılmıyacak ir 

Finlandiya'nın ve bu a -
daların eski sahibi olan İs
veç, 30 mart 1856 da yapı -
lan Paris muahedesinde, 
rusların bu adaları tekrar 
tahkim etmemeleri husu -
sunda bir kayıt koydurma
ğa muvaffak oldu. 

Doyçe Algemayne 
Saytung 

Gelecek harpte 

akşamı Londra'ya hareket 
etmittir. Büyük elçinin bu 
hareketi o kadar ani ol -
muştur ki, İngiltere kıra • 
tının doğum günü münase
betiyle verilen ziyafeti bi -
le yarıda bırakmıştır. Bil • 
yilk elçi Fransız dı~ baka· 
nile ancak telefonla veda -
]aşabilmiştir. 

Büyük elçinin Londra 
hareketinden bir kaç saat 
evel de, Lord Halifaka, İn
giltere'nin Almanya ve t -
talya ile görüşmelere gi -
rişmek için açık kabpı bıra
kıldığını ima eden bir nu -
tuk söylemiştir. 

Mitingde, ''Şarki Prus -
ya"ya dair bir nutuk söy • 
liyen Jankovski adında bir 
adam, şarki Prusya'nın e -
konomik tabii hareket üs • 
teri olmadığı ve bundan 
dolayı da nüfusunun azal
makta oldufunu kaydet • 
miştir. 

Hatip ezcümle demiştir 
ki, 
"Şarki Prusya'nın suni 

olarak cermenle§tirilmesi, 
lehlilerin, Baltık denizine 
varmak için bir çok asır -
danberi besledikleri emel -
lerin tamamiyle aleyhinde
dir. Şarki Pruaya, lehlile -
rin hayat sahasıdır. Şimdi, 
aslen leh olan bu toprakla
ra yayılmak gibi çok mü -
him bir vazife karşısında 

bulunuyoruz. Buna varmak 
için yapılacak olan ilk iş, 
bu topraklan, yalnız eko -
nomik olarak değil, ayni 
zamanda manen de Lehis -
tan'dan ayıran çatlağı ka -
pamaktır. 

kimse, bu imparatorluğa, 

yalnız sahanın genişliği ba 
kımından değil, ona hük
medenlerin başardıkları iş 

itibariyle de, "Büyük., vas
fını kafi görmemek tema

yülünde bulunuyor. Sö

mürgeler, ingilizlerin ku

caklarına birer olgun mey

va halinde düşmemiştir. 

Müstevli ve idareci olarak, 

bu sömürgelere, asırlarca 

müddet muazzam bir enerji 

aarfetmek icabetmi!}tir. 

Fakat İspanya alacakla
rını nasıl temin edecek? 
Mübadele yaparak mı? Fa
kat kendi yetiştirdiği an -
cak kendisine kafi gelmek
te iken nasıl mübadele yap
sın? Sermaye ile temin et -
se, tahrip edici bir harbın 
zaten iktısaden kansız bir 
halde bulduğu İspanya' -
da sermaye ne gezer? 

na 1931 de yatırılan 1.115 
milyon franklık İspanyol 

altını vardır. O zamandan
beri bu mesele hakkında 

bir Bernard - J ordana an -
la§ması olmuştur. Fakat 
bir taraftan lspanya'dan 
Fransa'ya iltica eden mül
teciler, bir taraftan da 
harpten evel İspanya'da 
kalan fransızlar meselesi 
vardır. İspanyQl mülteci -
]erinin masrafları mevzu -
zubahis olmadıktan sonra 
İspanyol altınları frmsız 
bankasında öylece dura -
caktır. 

yalnız Lehistan, RoJtlllrı ~ 
Yunanistan, TürkiY'\ıu 
Belçika'ya değil, her til·ııe 
garantiyi reddetmeler~,.. 
rağmen, bunun Le~0\ıt 
Estonya ve FinJandl)'~rı. 
da teşmil edilmesi tale~~ç. 
den çıkmaktadır. Bu gtııııB~ 
lüğü ortadan kaldır re• 
maksadiyle, fransızlar }ir 
ni bir formül teklif et~rt• 
!erdir. Bu formüle go.,,. 
Fransa, İngiltere veya S~. 
yetler birliği, hayati 11;1e it 
faatlerinin ihJal e~11r,, 
olduğunu telakki ettılc ~ 
her hangi bir meselede ıc· 
yardım paktı meri olaca ıc· 
tır. Bu formül, yardım P~et 
tı dışında, üç devletten ri· 
birinin hayati menfaati~ rı 
ni bizzat tayin etıne ~~ 
imkanını vermektedir. ~· . 

başkumandanlık 

nokta yoktur. 
Bununla beraber Bulga 

tanın böyle bir anlaljmaya 
bakı ciddi meseleler ihda 
tigi gizlenemez. Çunku 
manya Dobruca'nın bir p 
sını terketmekle çok daha 
him olan Transilvanya m 
lesinin meydana çıkm a 
yol açmış olmaktan kcı k r. 
Filhakika revizyonların • 
yuk tehlikesi buradadır. 
de başladıkları maliimdur 
kat nerede biteceklerini k e 
bilmez. 

meselesi 

Paris'ten yazılıyor: 

Geçenlerde kısaca hah • 
;edildiği gibi, iyi haber a· 
lan mahfiller, general Ga
melin'in müdafaa kuvetleri 
başkumandanlığına, yani 
Fransa'nın tekmil milli 
müdafaasının başına geç -

Bu nutuk, Paris'te fev -
kalade bir tesir uyandır -
mıştır. Gazeteler, tefsirle -
rinde, Almanya'nın bu nu
·ukta bir ingiliz zafı ve hu 
susi bir düşünce aramağa 

kalkmamasını kaydetmek -
tedirler. Umumi olarak or
taya atılan sual şudur: Bu 
arada neler oldu? Sovyet • 
ler birliğinden müsait ol -

İçim zdeki Şeytan 
'-Tefrika No 6=Yazan: Sabahattin ALI 

M>Dt"a bu kad canlı ve taze uyanacaiını tahmin 
etmiyordu. Şim ı her §eyi gayet güzel hatırlıyor ve 
ainirlenmeden, gülmeden dütünüyordu. Ömer'le i • 
kisi, diğer)erinı meyhanede bırakarak, dıtan sıvı§· 
mıtlar, bir müddet deniz kenarında yürümüılerdi 
Ortalık aydın) nmak üzereydi. Dümdüz uzanan ve 
toprak bir kapt ki cıva kadar ağır, koyu ve parlak 
görünen denizd tuzlu ve keskin bir yosun kokusu 
yayılıyordu. B k nhtımda sürçe sürçe ve bir fey 
konuımadan b:r hayli ilerlemi§lerdi. Macide Öme· 
r'in böyle anla da söze batlayıp uzun uzun anlat. 
masına alı§tığı ı in her an b.ekliyor, fakat bu sefer 
bu bekleyiıte b r z da isteksizlik karı§ık olduğunu 
kendinden sak} mıyordu. Kocası konu§mağa baı· 
larsa belki bircok ıeyleri izah etmeğe ve Macide'· 
nin kafasındak kanaatleri deği§tirmeğe çalıtacak 
ve belki de bund muvaffak olacaktı. Fakat Maci· 
de, artık ne olı na olsun ta içindeki bir yerde de
ğıfmez bir karar verildiğini ve her hal çareıinin bu 

kararı bir müdd daha geri bırakmaktan başka bir 

§ey yapamıyac ğmı seziyordu. 

Ömer hi< ağzını açmadı. Yalnız Macide'nin 
ayağı bir ta§a ~arpıp sendeleyince onu kolundan 
yakaladı ve genç kadın, yaralı bir yerine dokunul· 
mu§ gibi irkildi: Ömer onu hep bu kolundan, hep 
ayni yerden ve hep bu tekilde yakalardı. Sonra bu 
hadiseyi, eski zamanlara ait tatlı bir hatırayı anar 

gibi dütünmek ona garip geldi ... itte, kocaaı, ayni 
adam yanında idi ve kolunu eskisi kadar sıkı tutu- . 
yordu. Bu adamın kendisini eskisinden daha az, ya· 
but daha farklı sevmediği de muhakkaktı ••• Öyley
se ortada değ iten neydi? Macide değiıenin kendi -
si olmasından ve Ömer'e kartı bir haksızlık yap • 
maktan korktu, "Evet, evet!" diye dütündü. .. ''Bu 
çocuk hep ayni §eydi. llk gündenberi buydu. Ben 
de bunu biliyordum. O zaman tahammül ettiğim 

halde timdi hoı görmemek doğru değil ... Fakat na· 
sıl yapayım?" 

Bir haylı yürüdükten sonra yanlarından bir o -
tomobil geçmiıti. ltaret ederek onu durdurdular 
ve eve döndüler. Ömer dün akşam müsamereye gi· 
derken profesör Hikmet'ten aldığı iki lirayla ara • 
banın parasını verdi. Tenha yolJarda ve serin saba
hın içinde adam akıllı hızlı olarak gelirlerken bile 
Ömer ağzını açmamıttı; odaya girer girmez Maci
de'nin ellerine sarılarak: 

"Karıcığım!" dedi. 
Macide, kocasının yüzüne baktı. Gözleriyle bir 

çok feyler ifade ettiğini sandığı halde, biraz aitem· 
le gÜlümsemekten batka bir şey yaptığı yoktu. 

Ömer bundan cesaret alarak: 
"Macide ..• Bundan sonra hiç bir yere gitmiye· 

ceğiz ... Ne &aza, ne müsamereyel ... Ne de evimize 
ahbap çağıracağız ... Bütün tanıdıklarımla alakayı 
keseceğim ... y ep yeni ve daha manalı bir hayata 
başlaınak istiyorum... İçimdeki bu me)un feytanı 
boğacağım ... " 

Macide bu nevi sözleri belki onuncu defa dinle
diğini unutmuyor, fakat Ömer' in fU anda, her za
man olduğu gibi, tamamiyle samimi bulunduğun • 
dan da asla §Üphe etmiyordu. Bütün kararlarına 

tngiltere'nin sömürge a
lemi çok eski devirlerde 
başlamıştır. İngilizler hü· 

kümetlerinin sömürge po
litikalarını sık sık tenkit 

etmişlerdir. Mamafih, sö

mürgelerin idare ve istifa

de edilir bir hale ifrağında 

işlenen hata ve gösterilen 
zaflar da az değildir. 

Franlılurtu Saytung 

lspanya'nın liberal dev · 
!etlerle ticaret anlaşması 

yapması daha kolay olabi -
lir. Amerika birleşik dev • 
Jetleri İspanya'ya karşı bir 
sempati göstermiyor. Geri
ye İngiltere ile Fransa ka
lıyor. 

Fakat heın İngiltere, 
hem de Fransa, kesif ve a -
zim şekilde silahlanmakta 
olduklarından, sermayele -
rini !spanya'ya bağlıya -
mazlar. Fransa, Burgos'la 
ticari temaslarda bulun -
mak için hiç bir hareket 

rağmen, kocasının aözleri ve bilhassa ateşli tavırla
rı kartısında her zamanki zaaf anlarından birine 
düıeceğinden korktu. Böyle bir ~eyi asla istemiyor· 
du. Bu sefer bütün hiddetini, içinde biriken bütün 
acılan hummalı öpü~melerle silip süpürmek niye
tinde değildi. Nitekim Ömer de bunu sezer gibi ol
du, hazin bir aessizlik çöktü ... Y ataia girer girmez 
ikisi de uyudular. 

Macide timdi uyanınca, kocasının bir iki saat 
uykudan sonra gürültüsüzce kalkıp gittiğini görü
yordu. 

içinde müthiş bir ezinti vardı. Madamla bera -
her kullandıkları mutfağa giderek kendine bir çay 
pifirdi, biraz kahvaltı hazırladı. Karnını doyurduk
tan sonra saate bakınca dörde yaklaımıf olduğunu 
gördü. Dün gece düşündüğü gibi, ortada bir fevka· 
ladelik yoktu, buna rağmen içi sıkılıyordu. Yatak -
tan kalktığı sırada hissettiği hafiflik pek çabuk 
geç.mitti. Kendi kendine: 

"Her halde alkolün tesiri!" dedi. 
Düşüncelerini mümkün olduğu kadar Ömer' • 

den uzak tutmak istiyordu. Mutfakta akşama yiye
cek bir ıey bulunmadığı aklına geldi. Çantasını ka· 
rıttırdı. Yirmi kuruş kadar parası vardı. Sakaldan 
veresiye öteberi aldıkları için bugünü bununla ge
çirebilirlerdi. Yavaş yavaş giyindi. Sokağa çıktığı 

zaman saat altıya gelmiı, caddeleri ter kokulu ve 
aceleci bir kalabalık doldurmağa batlamııtı. 

Macide bakkala uğramadan evel bir dola§ID.ak 
istedi. Bir çok akpm)ar bu saatlerde Gal tasaray 
tarafına yürür v ekseriya Ömer'le kar§ılaırrdı. Bu 
sefer de Tepeba§ı'na kadar yürüdü, sonra karşı 

kaldırıma geçerek geri döndü. Yanındaki bahçe -
den rumca §arkılar geliyordu. Tekrar Galatasa -

Paris - Midi 

·Londra, Paris ve 

Moskova 
Paris'ten bildiriliyor: 
Londra, Paris ve Mosko

va arasında yapılmakta o -
lan görÜ§melerde, asıl güç
lük, 26 mayıs tarihli fran -

·gı 
'>Uretle, Sovyetler bir11 

, , 

ne, Estonya ile Letor1!~rıt 
yı da ittifak sistemi. ıçıJıJ' 
almak imkanı verilmı§ 0 

ca'..<tır. 

ray'a gelince birdenbire irkildi. On beş yirmi adını 
kadar önünde Ömer'e benziyen birisi gidiyordu. 
Yalınayak ayaklarına uzun ökçeli, beyaz iskar • 
pinler giymit bir kadınla, kol kola yürüyorlardı. 

Macide biraz hızlandı, fakat kalabalıkta onları 

kaybeder cibi oldu. Kadını arkadan Omid'e ben • 
zetti; sonra bu dütünceyi gülünç buldu. Onun bu 
kıyafette Beyoğlu'nda dolaşacağma imkan verile • 
mezdi. Bu sırada, onları tekrar, ve otuz adım ka• 
dar ileride gördü. Adam akıllı biribirlerine sokul· 
mutlardı. Macide bütün dikkatini kadında topladı, 
fakat mesafe uzakça olduğu için bir §ey seçemiyor• 
du. Tekrar hızlandı ve gelip geçenlere çarparak on 
adıma kadar yaklaftı. Gözleri kadının penbe ve 

çıplak topuklanna takıldı. Bunlar oldukça yatlı 
bir insana aitti. lskarpinin ökçesine her bastıkça 
alt kenarları irin renginde bir sarılık alıyordu. Kı· 
~a kollu bluzundan aıaiıya doğru sallanan kolu 
kıp kırmızı ve uzaktan belli olacak kadar iri mesa· 
meli idi. Batlarını biribirlerine yakla§hrıyor)ar ve 

konufuyorlardı. Macide olduğu yerde bir adım du· 
rarak derin bir nefea aldı. Bu kadının Beyoğlu'ndn 
adım batında rastlanan nazlılardan biri olduğu 
muhakkaktı. Nasıl olup da aklından evela Omid'İ 
geçirdiğine ıaıtı. Kızmıyordu. Sadece içinde garip 
bir tiksinme vardı. Ani bir kararla tekrar hızlandı. 
Ondekilerini kaybetmişti, bulamamaktan korktu. 
Adeta koıuyor ve gelen ıeçeni kendine baktınyor· 
du. Nihayet tekrar gördü ve bu sefer dört bet adı· 
ma kadar yaklafh. Bu anda ikisi birden sol taraf• 
taki sinemalardan birine girdiler, resimlere hatta 
filmin adma bile bakmadan gİfeye yannttılar. Ma· 
cide bütün kafumdaki niyetlerin bir anda uçup 

(Sonu var) 
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En mükemmel gıda 
h Vaktiyle, insanların kendilerini ! nokta var. Yonca otu şimdiye ka

eslemeleri ne kadar kolay olur- dar insan gıdası olarak tanınmı§ de
:uş! Kann doyuran, daha doğrusu ğildir. Rahmetli Nasrettin hoca da, 

arnr doldurup şişiren her şey insa- yonca otunun bitmesini beklemeği 
~ h~sler diye sanıldlğından, mese- insanlara tavsiye etmemişti. Onu.n 
a hır lenger lahna yedikten sonra, için hayvanlarla mÜ§terek olarak 

onu Verene şükreder, sonra da yan yonca otu yemek insanlara biraz 
Yatarlarnıış.... garip gelebilir. Fakat amerikalılar 
. Şiındi beslenmek işi büyük bir i- alçak gönüJlii)üğü ileriye götüre-
lını 8' k . . 1 . k . · ır yemeğin karnı doldurması re , yonca otunun vıtamın en pe 
lı~.ç bir manaya gelmez. llkin onun çok olduğunu öğrendiklerindenberi 
Yuz graınmdan ne kadar kalori çı- çocuklarına bol bol yonca otu çor-
1'acağmı bilmek lazım. Onun yağı _ bası içiriyorlarmış, hatta C vitamini 
ru, şekerini ve azotunu ayırt etmek portakal suyundakinden dört defa 
Onların araında muvazene temin et- fazla olduuğ için, çocukların dişle
J:bek ister. Sonra da vitaminler ve rin daha iyi korumak Üzere, yonca 
lrıadenler olmazsa insan ne kadar otunu portakal suyuna tercih edi-
~ok Yese aç kalmış gibi eriyiverir... yorlarm~ş. . . 

llnlar şimdiye kadar bilinen un- Gerçı, amenkalılarm yıyecek ve 
~urlar. Daha başka şey çıkmıyaca· İçecek hususunda gustolan pek 
tt~ı da şimdiden kimse temin ede- me~hur değilse de, çinlilerin de pek 
J:bıyor. eski zamanlardanberi yonca otuna 

Bütün bu unsurlan verecek gı· ~ek çok rağb~t ~tt~kleri .. r~~aye.~ edi
daları ayrı ayn bulmak ve yemek lıyor. Halbukı çınlıler butun dunya
de karr§ık hem de güç bir şey oldu- da, yemek hususunda,pek ince gusto 
tundan ;emek hekimlerinden bir sahibi olmakla §Öhret almışlardır. 
t~kllnının işi de, insana lüzumlu Yonca ~tunu salonları.n~a, o k.adar 
turlu" t·· l'' dd 1 · h · · b' kıymetlı vazolarının ıcınde zıynet ur u ma e erın epsını ır- -
den en mün ·p _hem de en ucuz için bulundurmalan da - doğruau 
- bir ıekil;:ı verebilecek gıda ara- -: ince zevk sahibi olduklarına de· 
ırtllktır. Fort otomobilleri fabrikası- lalet eder. • . . 
bın y tı d y ki. · d Yonca otunun amınlı asıtler ver-ap r ıgı re am sayesın e o y d 
kad•r h l f 1 · mesi, vitaminlerinin bollugu ka ar, .. me§ ur o an soya asu yesı- d 8 .1. · · k" b 
birı 0 ük" l d l d b. · 1 değerli bir tarafı ır. ı ırsınız ı u 

nı emme gı a ar an ırı o - . .. .. • Y• •• 

du;;.••n t b'. · •t · · · d'r A asıtler vucut guzellıgme luzumlu .... u, a 11, ışı mışsınız ı . n- . 
~ ·- f ul · · ·k· b'' ··k k §eylerdir. Bunları ınsana verecek 

•y • ...... ya as yesının ı ı uyu e - y• • 

*•Dı' •• d A C 't · 1 · d sebzeler degıl, etler bıle pek az bu-,. •ar ı: ve vı aının enn en 
011da hiç bulunmaması... lunur. 

8 Zaten, yonca otuna çok rağbet 
k u yakınlarda ondan da mü- eden eşek de - sesi çirkin olmakla 

enunel bir gıda bulun.mu§. yonca 
ot beraber - endamca güzel bir hay-u, §imdiye kadar bilinen gıdala-
?trı, hepUnden mükemmel sayılıyor. vandır. C. A. 

Bir kere, kalori vermesi bakı
bıından yüzde 17 den 24 e kadar a
lot}u madde vermesinden dolayı, 
~~Ya fasulyesi ayarında değilse de, 

1ıiın eskidenberi bildiğimiz kuru 
fa~ulyeden üstün. Hem de yonca o • 
!unun azotlu maddeleri insanlar 
1Sirı pek kıymetli olan aminli asitler
clerı olduğu için adeta sığır etinin 
l>erine kaim oluyor ••• Şekeri yüzde 
'l\cak 6 nihayet 9 ise de bu kadar-
;;'ı· , ........ ,. ""nn t .. '7 .. 1;0-1nl" h .. c;.,,.1a • 
. abilir. Yağı da peli az ama, bi

~11ll kunı fasulyede de daha çok 
cleiil. Zaten bu eksiği biraz sade 
l"-ğla yahut :zeytin yağı ile tamam• 
illlıak her va.kit mümkün ..• 

Vitaminler bakımından yonca o-
!'- her türlü gıdanın, ıspan~ğın bile 
'llstiiııde. A vitaminini onun verdiği 
derecede verebilecek ha§ka hiç bit· 
!ey Yoktur. C vitamini ile E vitami
lıi bakımından da gene pek zengin. 
~.~rnek ki bir taraftan çocuklarm 
l llYÜJnelerine, bütün aileyi mikrop
\t hastalıklardan korumıya yara-
dıktan ba§ka neslin devamına da 
eıı iyi hizmet edecek gıda. 

Madenleri de tamam, hem de 
l>iiıde 2 miligram. Hele kireci yüz -
~e Yarım miligram olması çocuklar 
lçin büyiik bir iyilik. 
J.ı· Ucuzluğuna gelince, bu cihetten 
ıç bir gıdanın onunla mukayese e· 

~ilrneğe cesaret edemiyeceği §Üp
e11i2dir. Yonca otu bir yılda en a -

:ağ, üç defa biçilir, güne§İ bol yer -
erde bir yılda altr defaya kadar 
hicildiği de olur. Bu kadar sık mah
&u] ba~ka hiç bir §eyden alınamaz. 

Vakıa .•. Evet, burada nazik bir 

İzmir' de yat klüp 
İzmir (Hususi) - Azaları devlet 

demiryolları atelye ve servislerinde 
çalışan memur ve müstahdemlerden 
mürekkep olan Demirspor kulübünün 
teşebbüsü ile Alsancak'ta bir yat ku
lüp inşa edilecektir. 

Demirspor kulübü gençlerinin de
niz sporu ile geniş ölçüde alakalan -
..... ı ... uıu tı;;ınin c dccclc olan bu teşeb -
büs kuvveden file çıkmak üzeredir. 
Eski "tahtelbahir" gazinosunun bu -
lunduğu yerde inşaata başlanmıştır. 

CALi KUSU 
Maman COLlBRl 

HUGUTTE DUFLOS 
ve 

JEAN PlERRE AUMONT 
Aşk uğrunda yuvasını terkeden 

betbaht bir kadının acıklı 
macerası 

Y enİ§ebir ULUS sinemasında 
14,30 - 16,30 - 18,30 - ve 21 de 
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1 

~enimle birlikte kaleye girmiş o-
an ıki amerikalıyı teklif edince hiç 
§aşınadım. 

d "- Bunlar cesur ve geceleyin yıl -

1 
ızlara bakarak yollarını tayin edebi-
ecek adamlardır, dedi. 
. "Biraz ağırca olan dev adamla cıva 

gıbi cevval olan kısa boylu yanıma 
~t:ldiler. Bir kelime söylemeden se -
. attı verdiler. Kendilerine tevdi etmek 
ıstedifrim vazifeyi yapmak isteyip is
~en,ediıclcrini sordum. Onları zeki 

1 
Ulclum. Her ikisi de Reymon'a söy -
en-ıcıerini emrettiğim sözleri tam bir 

Vuzuhla !Jana te:Cıarladılar. 
k "liec.:in sırtında vahadan ayrılarak 
b al'!nııı aksi ist ikametinde ilerlemiye 
b aşJad ~Jar ; biı t epenin sırtında kay • 
t 01~ncaya kadar onları gözlerimle 
akııı ettim. Ne kaclar endişeyle kulak 

Verdi n· · d · · T " f k ..,ımı tasavvur e ersınız. u e 
sesi· · 1 Ştııniyecek miydim ? Fakat ha • 
r.~ her şey sessiz kaldı ve bu sessi z-

1 ertesi sabaha kadar devam etti. 
b' "Mağmum bir sükCınetle dolu geçen 
s tr kaç saatten sonra, kaledeki yangın 

t
ona ermiş olduğu için, şafaktan evel 
aarruza y • . . ugramıyacagımıza kanaat ge· 
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"İleri safta nöbette olanlardan ma
da bütün askerler uyuyorlardı. Bana 
gelince, ben istirahati aklıma getirmi
yordum. Bu acaip günü doldurmuş o· 
lan hadiseleri düşünerek günün doğu
şunu bekliyordum. 

"Üstümde dalgalanan bayrağiyle bu 
melfın kaleyi ilk gördüğüm andan iti
baren geçen bütün hadiseleri birer bi
rer zihnimden geçiriyordum. 
"Uyanık kalmak için bir cigara tel· 

lendirmek ve sıcak bir kahve içmek 
hususundaki arzuma rağmen bunu ya
pamadığım için bir palmiyeye daya · 
narak şarka dönüyor ve solmakta olan 
yıldızları seyrediyordum. Bedeni yor
gunluğum arttıkça zihnim daha ziya
de açılıyordu . 

Seyircisi olduğum bütün hadiseleri 
kalenin içinde kalmış ve şimdi kömür 
haline kalbolmuş olan bir deliye atfe
diyordum. 

"Küçük zabiti bir süngüyle katlet
miş olan bir deliydi, kim bilir hangi 
sebeple gizlice borazancıyı öldürmü~ 
ve cesedini saklamış olan gene o de • 
Jiydi. 

"Gene meçhul sebeplerden dolayı 

ULUS 

1 NEVYORK MEKTUPLARI 1 
Amerika'da o~ yeni dOsl! 

Nevyork, (Hususi Muhabirimiz
den) - T. 1. Müller. Ortadan biraz 
uzunca boylu, sağlam yapılı, ellilik, 
neşeli bir adam. Oturduğum apart
manın biraz ilerisinde işaret me
murluğu yapıyor. Flushing'e taşın
dığım ilk gün kendisinden otobüs 
hakkında izahat istedim. Yoldan 
geçen bir otobüsü durdurdu (bura
da işaret memurlarının, polislerin 
seyrisefere müdahalede hudutsuz 
bir selahiyetleri var) beni bindirdi. 
Şoföre yabancı olduğumu, yolda 
bilhassa iniş yerinde benimle ala
kadar olmasını söyledi, otobüs ha
reket edinciye kadar da kapının ö
nünden ayrılmadı. 

M üller ertesi ~ab~h yine yerin
de idi. Benı gulerek karşıla

dı. Ve derhal konuşmaya başladı: 
_ Akşam eve nasıl döndüm, şa

şırmadım mı? Çok mu çalışıyorum, 
iş yorucu mu? 16 senedir aynı kö
şede seyriseferi idare edermiş. Ma
halleyi en küçük teferruatına ka
dar tanıyor. Mahallede kimler zen
gin, kimler fakir, zenginler nasıl 
fakirler nasıl yaşarlar.. teker, te
ker anlattı. Daha mühim bir haber 
verdi: 

- Bu cadde, dedi, iki buçuk met
re daha geniş olacaktı, fakat bele
diye düşündü, taşındı, Amerikanın 
bu taraflarında nadir yetişen bu 
yedi ağacı kesmek kararını vereme
di!.. Eyi de yaptı, diye ilave etti: 

- İnsan ağacı feda ederken bir, 
hayvanı feda ederken iki, çok dü
şünmeli ve az karar vermelidir! .• 

B ir akşam geç yatmıştım, sa
bahleyin otobüse üç saat geç 

geldim. Mililer, endişeli endişeli 

yüzüme baktı ; 
- Niçin geciktim? Hastamıyım? 
Bana evinin telefon numarasını 

verdi, gece gündüz telefon edebi
lirsiniz, dedi ; 

- Misis Müller de almanca ko
. nuşur. 

Müller'in babası alman ve İsviç
reli imiş. Luzern'den. Ona İsviçre
yi methettim, sevindi. söyledikleri
nizi karıma anlatacağım, dedi, an
latmış; karar vermişler; 

- Eğer harp olmazsa gelecek 
sene İsviçre'ye gideceğiz. 

M ülleri bir sabah, bir süt ara
basının önünde, iri bir atın 

boynunda asılı gördüm. Asfalt yol 
üzerinde arabanın ağırlığı hayva
nı tazyik ediyor, Hayvanın arka 
ayakları tutmıyor, araba caddeden 
geçen otomobillerin önüne sürükle
niyordu. Müller ne yaptı yaptı ara
bayı durdurdu, hayvanı söktü, ke
nara çekti. Ne dürüşt, ne de sitem
li idi. Arabacıdan hayvanın sıhati 
ve çalışma saatleri hakkında iza
hat aldı. 

- Zaman, zaman arka bacakla
rına masaj yaparsınız! 
Arabacı denedi, beceremedi. Size 

göstereyim dedi, caketini çıkardı 
ve oğmıya başladı. Otobüse bindim, 
ayrıldım, o M.111 masaj yapıyordu. 

Flushing, merkezinden itibaren 

on, yirmi kilometre; büyük 

sedini ortadan kaldırdıktan sonra ni
hayet kaleye ateş vermiş ve kendisi de 
alevler içinde can vermişti. 

"Fakat ben tek başıma kaleyi gezer
ken neden beni öldürmemişti? Nere
de saklanmış olabilirdi? 
"Akıl doktorlarının nazariyeleri bu 

neviden hareketleri izaha kafi olsaydı 
bile, mücevherin çalınması hakkında -
ki esrarengiz itirafın ortaya attığı mu· 
ammayı aydınlatamazdı. 

Lavrens dostunun sözünü kesti: 
- Garip maceranızın en garip hadi

sesi de muhakkak ki budur. 
De Bojole sözüne devam etti: 
- Onun için her şeyi bir deliye at· 

fetmiye karar verdim. 
"Gök yavaş yavaş şark tarafından 

aydınlanmıya başlamıştı. Erkenden 
hepimiz, silah elde dikkat kesilmiş 
bekliyorduk; nihayet doğan günle be
raber Reymon'un kumandası altında

ki senegalliler göründüler. 
"Kendisine sualler yağdırdım. Hiç 

bir şey görmemiş, bir şey işitmemiş -
ti. Katettiği bütün yolda hiç bir canlı 
mahlftka rastlamamış, hatta kendisiy
le irtibat teminine gönderilen adam · 
]arı da görmemişti. Hayır, göndermiş 
olduğum iki adamı ondan sonra hiç 
gören olmadı. Ve ben onların nasıl bir 
akibete maruz kaldıklarını daima ken
di kendime sorup durdum: Tuaregler 
mi? Açlık mı? Yoksa? ... 

"O zaman öğrendim ki Reymon'un 
öncülerinden biri akşam olurken, Zin
dernöf istikametinde silah sesleri işit-

HOYRAT GÖRÜNÜŞLERİ ALTINDA 
SU AMERİKALILAR NE BERRAK 
SONRA NE TEMİZ ADAMLAR! 
fr'tt''t ' ttt' t ., •• ,,," 
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ağaçları, yaya kaldırımlara kadar 
genişliyen yeşil çimenleri, duvar
sız çiçekli bahçeleri içine yerleşti
rilmiş evleri ile, ideal bir bahçe 
şehridir. 

Pazar günü evden erken çıktım, 
büyük parkın ortasında, o tarafa mı. 
bu tarafa mı gitsem diye düşünü
yordum. Önümde altı kişilik bü
yük, lüks bir otomobil durdu, için
den tertemiz sivil elbise ile Mili
ler çıktı, 

- Sizi karıma ve kızıma tanıta
yım! 

Tanıştık, beni otomobillerine al
dılar, üç saat kadar dolaştık. Ben 
tanıdıkları ilk Türk imişim. Hepsi 
bir ağızdan ; 

- Bahtiyarız 1 
diyorlardı. Ben de bahtiyardım 

ve her türlü telkine rağmen gözle
rimi, Müller'in atın bacağına ma
saj yapan, tertemiz beyaz eldiven
li ellerinden ayıramıyordum. 

Y
aşı yirmi beş ya var, ya yok. 

Kendini Donald diye bize ta
nıttı. Arizona'lı imiş. Sergide gün
düzleri enformasyon işlerinde ça
lışıyor, geceleri, Nevyork'ta hukuk 
kursları takibediyor. 

- Fazla kazanmak için çalışıyo
rum, dedi. Günün birinde Ameri
kanın en meşhur adamı olacağım. 

Tahsil, seyahat.. muvaffak olmak 
için insanın ne çok ihtiyaçları var 1 

D onald, birltaç gün sonra te1'
rar bizi görmiye geldi. 

- Türkiyeye gitsem kazanabilir
miyim dersiniz? Bir iki dil konuşu
rum, ingilizce ders verebilirim, ma
ğaza muhasipliği yapabilirim ... 

Mücadele cesaretini kırmak iste
medim. Se\rine, sevine gitti. Bir baş
ka gün geniş yolda tekrar karşılaş
tık: 

- Avukat olmıya karar veu;Nm, 
dedi. 

- Sergi idaresine müracaat et -
tim bana otobüslerde konuşmak işi
ni verdiler, Gündüz sekiz saat, on 
saat konuşarak konuşmağı öğrene-

ceğim. 

Elimi sıktı ; 

- Muvaffak olmak için insanlar 

o kadar çok şeyler öğrenmiye mec
burlar ki... 

Bir gece iki arkadaşımla ona oto
büste rastgeldik. Elinde boru ko
nuşuyordu; 

- Laleler (ı), ziya, renk .. very, 
very Beautiful.. 

rak Reymon'la senegalliler pek sakin 
bir halde olan kaleye yaklaşmışlardı. 
Bununla beraber, bir tuzağa düşme -
mek için gece mola vermiye ve sabah 
erkenden harp nizamında ileri yürü -
yüşe devam etmiye karar vermişti. 

"Pek iyi hareket etmişti. Yegane e
seflendiğim şey, Zindernöf kalesinin 
mahvına sebebiyet vermiş olan Tua -
reglerin onunla benim aramda sıkışıp 
kalmış olmamalarıydı. 

"Yorgun kıtalcır dinlenirlerken, ben 
Reymon'a yirmi dört saattenberi ba -
şımdan geçenleri anlatıyor ve kendi 
kanaatimi söylemeden bu hususta ne 
düşündüğünü ondan soruyordum. 

"Reymon zeki, pek ihtiraslı bir genç 
ve mükemmel bir askerdir. Gerçi göziı 
yükseklerdedir, fakat vatanına en a
ğır şartlar içinde iyi hizmet eder. 

Ben sözümü bitirince o sordu: 
- Bütün bunlar hakkında siz ne 

düşünüyorsunuz? 

"Reymon cevabımı beklemeden de
vam etti: 

••_ Borazancınızın küçük zabiti öl
dürdükten sonra kaçmış olduğunu 

farz edin. 
"- Aman yarabbi 1 Bu faraziyeyi 

hiç bir zaman düşünmedim. Fakat bu 
suretle harekete onu sevkeden ne o
labilirdi? Hem neden kendi süngüsü • 
nü kullanmış ve sonra onu kurbanının 
cesedinde bırakmış olsun? 

"Reymon: 
"- Belki bu bir intikamdır, diye 

cevap verdi. Her halde ilk defa olarak 
. kalı o 

··~ 

Bizi görünce yanımıza geldi; gö
rüyorsunuz dedi; 

- Muvaffak olmak için insanın 
ne çok şeyler öğrenmiye ihtiyacı 
var! 

Adı Mehrman. Kendisi İrlanda-
lı. Krizden önce Nevyork'ta 

büyük bir bankada yıllarca muha
fızlık yapmış, şimdi bizim devlet 
pavyonunda aynı işi görüyor. Meh
mıan hiç bir teşkilata dahil değil ; 

- Mahiyeti ne olursa olsun, bir 
teşkilata girmek kendinden bir şey 
vermektir, diye düşünüyor. Şüphe
lendim, kendisine anarşistlerden 

bahsettim; anlamadı, sordu; 
- Bu bir coğrafya mı, bir tarih 

mi, yabancı bir memlekette yaşıyan 
meşhur bir adamın adı mı? 

M ehrman, bir gün pavyonda ya
nıma geldi. 

- Niçin bana da dağıtmak için 
broşür vermiyorlar? 

Verdiler. Çocuk gibi sevindi ve 
o günden sonra, pavyonun birinci 
planda enformatörlerinden biri ol
du. 

- Turkey very, very Beautiful.. 
Önüne gelenle böyle konuşuyor

du. 

D ün bana Mehrman'ın bir sigor

ta şirketi tarafından yüksek 
bir ücretle angaje edildiğini haber 
verdiler, 

- Demek ayrılacağız? 
- Asla! 
dedi. Koltuğunun altından bir 

tomar broşür çıkardı, 
- Bunları her gittiğim eve gö

türeceğim, her tanıdığım insana ve
receğim, biterse gene gelir alırım. 

Seviniyordu. 
- Artık benim de bir otomobilim 

olacak, gece ben de evimde karı

mın yanında kalabileceğim. 

Bir aralık gözleri kapının sağın
daki büyük resme dikildi. Boğazın 
Bebek'ten Hisara kadar güzel bir 
foto~rafı: içini çekti: 

- Turkey very, very Beautiful.. 

Hoyrat görünüşleri altında şu a
meriaklılar, ne berrak, ne temiz a
damlar!.. 

Not: 

' Aklıma gelmişken yazayım. Holanda -
lılar sergiye muhtelif renkte bir milyon 
me gönderdiler. Laleler dikildi, açdt, 
Sonra gümrük idaresi ile sergi arasında 
ihtilaf çıktı ve ihtilaf şöyle halledildi, 
sergi idaresi mevsimi geçtikten sonra 
!il.leleri imha edecektir. İmha yer yer 
başladı bile. N.H.A. 

belki de ilk fırsatta onu öldürmiye ye
min etmişti. Muhayyel veya hakiki 
bir haksızlığa uğramış olabilirdi. Si
di - bel - Abbes'de veya başka bir yer
de bu adamın emri altında bulunma -
mış olduğunu iddia edebilir misiniz? 
Düşmanına şerefli bir muharebeden 
yegane sağ kalan adam olarak rastla -
mak belki sıkıntının, kinin veya daha 
ne bileyim ne gibi hislerin işlemiş ol -
duğu dimağını büsbütün çileden çı • 
karmış olabilir. 

"-Mümkün mü, Mümkün mü? ... 
Fakat, hayır: imkansız. Eğer küçük 
zabit sağ olsaydı , ben kale önüne yak -
laşır yaklaşmaz derhal bizi karşılamı
ya koşacaktı. Halbuki ben haber ver -
mek için bir çok defalar ateş ettim. 
Bana iki silah sesi cevap verdi. Neden 
küçük zabit kasketini çıkarıp bize sal
lamamış ve sevincini izhar etmemişti? 
Neden parmaklıklara koşup kapıyı aç
mamıştı? 

"- Belki yaralıydı? Yarı ölü bir 
haldeydi? 
"- Hayır, yaralı değildi, dostum. 

Tamamen ölmüştü. Ve onu öldüren 
de yalnız süngüydü. 

"Mülazim: 
"- Belki, dedi, kurşun gibi ağır bir 

uykuyla uyuduğu sırada düşmanı o -
lan borazancı ona rastlamıştı. Eveıa 

onun beynine ateş etmek borazancının 
aklına gelmiş, fakat silah sesinin işi
dilebileceğini düşünerek bundan vaz 
geçmiş olabilir. Bu itibarla süngüsü
nü kullanmamıştır; sonra süngünün 

kendini ele verebilece ini dü ün -
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Türkkuşu lllosunrn 

memleket turnesi 

Türk milleti eserini 
yakından görüyor 

Son haftalar içinde, mühim bir va
tandaş kütlesi, cümhuriyetin gök nes· 
lini yakından görmek, planör, tayya· 
re ve paraşüt çalışmalarını yakından 
takip etmek ve türk işçisinin elinden 
çıkan uçuş vasıtalarının mütevazi a • 
telyelerde nasıl ateşli bir faaliyetle 
vücuda getirildiğini seyretmek fırsa • 
tını elde etti. Büyük parti kurultayı· 
nın Ankara'da toplamış olduğu parti
li memleket çocukları, türk Hava Ku· 
rumunun davetinden dönerlerken, 
Ankara'da böyle bir düzenli havacılık 
yuvasının, bir enerji kaynağının var -
lığını şimdiye kadar bilmediklerini, 
bu milli eseri gördükten sonra Anka • 
ra'dan dönmüş olmak her vatandaş i· 
çin bir gurur ve inşirah olduğunu söy
lemekle Türkkuşu gençlerine kuvet 
ve yarına güven hisleri aşılamış oldu
lar. 
Türkkuşu kanatları bir kaç günden 

beri yurt göklerinde dolaşıyorlar. 

Ankara'da öğrendiklerinin tatbikatını 
yapıyorlar ve eserin sahibi olan yüce 
millete şükran borçlarını ödemeğe ça
lışıyorlar. Her şehir, her kasaba, bir 
tek kucak gibi Türkkuşu gençlerini 
bağrına basıyor. 

Türkkuşu filosu, memleket turne• 
siyle, Türk milletine Hava Kurun~: 
nun bazı dileklerini de duyurmağa ça
lışacaktır. Bu dileklerin biri ve belki 
en mühimi, milli havacılığımızın yar· 
dıma en çok ihtiyaç duyduğu bir dev
rede bulunduğunun bütün milletçe 
takdir edilmesidir. Kurumun gelir 
kaynakları, bir istihale geçirmek za -
rureti karşısında kalmıştır. Kanatlı 
gençliği yetiştirmek işinin istilzam 
ettiği masraf, türk milletini hiç yo -
rulmadan, hiç sıkıntı çekmeden başa .. 
rabileceği kolay meselelerden biri ol· 
duğu için, her zamanki gibi, ufak bir 
teşvik işareti en verimli neticeyi ha • 
zırlıyacaktır. On yedi milyon nüfu • 
sun üçte birinin göklerimiz için ayda 
on kuruş vermesiyle halledilecek bir 
dava, en çetin zorlukları eritmeıini 

bilen, hamuru irade ve azimle yuğu .. 
rulmuş bir milletin elinde kolayca za
fere ulaştırılabilir . 
Türkkuşu kanatlarının aesi, yurdun 

her tarafından vadeden akisler bula -
cağına hiç şüphe etmiyoruz. Türk 
milletine kendi emeğinden doğan e -
serin canlılığını ve gürbüzlüğünü ya
kından göstermek, yarının daha par • 
lak olabilmesi için kafi gelecektir. 

Server Ziya GÜREVlN 

Eski İzmir klüplari 
İzmir (Hususi) - Alsancak ve Üç

ok spor kulüpleri, eski isimlerini tek
rar alacaklardır. Bu hususta yakında 
iki kulüp idare heyeti toplanarak Al
sanc.ak'ın (Altay), Üçok'un (Altınor
du) namlarını almaları mevzuu tetkik 
edecek ve her iki kulübün fevkalade 
kongrelerini toplıyarak keyfiyeti ka
rara bağlıyacaklardır. Bu husustaki 
karar, çoktan alınacaktı ama milli kil· 
me müsabakalarının sona ermesi bek
lenmiştir. O takdirde Doğanspor'la 
Ateşspor ve Yamanlarspor da eski i -
simlerini (Göztepe, İzmirspor, Karşı-

yaka isimlerini) almaları muhtemel -

dir. 

L!2!EL 

dü ; cinayetin garnizondan biri tara • 
fından işlenmemiş olduğu göze çar -
pacağını anlıyarak kaçtı. 

"-Ya tabancada noksan olan bir 
kurşun? 

"- Kaledekilerin gözü önünde at 
sırtında kalenin etrafını devreden bir 
Targi'nin üzerine sıkılmış olabilir. 

"-Ya sol elindeki kağıt? 
"-Onu bilmem. 
"- Ya bizi karşılıyan iki el silahı 

kim attı? 
"-Bilmem. 
"- Ya borazancı kimse farketme • 

den çöl ortasında kaçmıya nasıl mu -
vaffak oldu? 

"-Bilmem. 
"- İşte ben de bunları bilmiyorum. 
"O zaman Reymon doğruldu: 
"- Binbaşım, dedi, borazancı mu -

hakkak ki kaçmamıştır. Küçük z:abiti 
öldürr.ıüş, sonra saklanmıştır. Kalede 
yalnız kalınca iki cesedi ortadan kal
dıran odur. Süngüyü alarak onunla a.,, 
çılan yarayı bir kurşun yarasına çe -
virmeyi akıl etmiş olabilir. Bir masal 

uydurarak böltiğe dönecekti. Fakat 

siz yukarı çıktığınız zaman cesedi ü
zerindeki süngü ile görmüş olduğu -

nuzu hatırlıyarak cinayetinin izini bı
rakmamak için kaleye ateş vermiye 

ve yangının uyandırdığı şaşkınlıktan 
istifade ile kaçmıya karar verdi. Ka • 
fasına bir darbe yiyerek bayıltıldığı -

nı, ancak ateş saçağı sarınca kendine 

Sonu var) 
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Barem ltyihası ü;zerinde müzakereler 
.Barem layihasının 7 inci maddesi

nin müzakeresine başlanırken ilk sözü 

Partimüstakilgrupu mebuslarından 7 ı·ncı· madde u··zerı·nde Mecıı·ste Rize mebusu B. Fuat Sirmen aldı. Bu 
madde yüksek mektep mezunu olan 

tice olarak da, memleketin idarf in· 
kişafı bakımından muhtaç olduğuınuı 
elemanları devlet hizmeti harıcınJ 
bırakmıyacak tedbirleri almak lüzU • 
mu üzerinde ısrar etmiştir. 

Yeni bir likir memurlarla olmıyanların terfi müd - k 1 
detlerine dairdir ve bir mafevk dere • k h t ı • 1 d 
ceye geçebilmek için birincilerin üç, ç o a ra re 1 on uf: m a a r yap 1 1 B. Fuat ~irmendcn sonra kürsü>:.~ 
ikincilerin yani yüksek mektebi bitir'- ~ gelen B. Faık Kurdoğlu bu mevzu u 
memiş olanların dört sene beklemele - zerinde konuşurken ve bilhassa kıY: 
rini amir bulunmaktadır. ı Tatbikatta bu hal suiistimale len çalışkan bir adam üzerinde lise mü muhafaza ediyoruz. Bunun ameli sının yanında ehliyet müsavatının da 

/ 

metli hatiplerden sonra ortaya ye~ı 
B. Fuat Sirmen müstakil grupun uğrar mı? mezunu, orta mektep mezunusuz diye faydası görülmüştür. 1452 numaralı ı bulunması lazım olduğunu düşün - bir fikir almaktaki tehlikeyi muterıf 

bu maddeye büyük ehemiyet atfetti _ terakkisini engelleştirmek üç senede kanunun neşrinden evel yüksek tah- mezsck bu kaziyede yanlış yola git - olduğunu kaydederek söze başla~.•· 
ğini ve maddenin birinci ve üçüncü Bu.nda bir n~kt~?a~ korkul~bilir. bir sene, 25 senede 8 senelik bir hat- sil görmüş pek az memur varken bu - memiz ihtimali ile karşılaşmamız Yalqız bize değil , harpten sonra bütiif1 

f k 1 d d ğ. "kl "k 1 Tatbıkatta belkı suııstımale sapı ır ve vedir ki onun gerisin geriye atmak gün bunların adedi çoğalmıştır. Ve mümkündür. Bu şekilde yeni başla - dünyada memurların vaziyetinin de".· 
ı ra arın a e ışı ı yapı masını .. .. b' ld k • • . . . . r 

A .. d " kl · · .. 1. k d d" bugunku şekle ır başka yo an te - ve çalıştığı halde hayatı umumıyesın çok kıymctlı elemanlar elde edılmış - mış ve ileriye doğru inkişaf etmekte letleri ciddi surette alakadar eden bı. 
zarurı gor u crını soy ıycrc e ı d" .. r. d' . B. b k t 

1 

. . fı 
ki : rar ~?~ ur ~n ı~esı.. ı~ u ~.naa • de topallamıya, sendelemiye, çalıştı- ıtır. Yiıksck tahsil görmemiş memur- bulunmuş olan adam olmak, vatan sa - iş olduğunu söy liyen Kurdoğlu ter 

te degılız. Bız dıyoruz kı bu mustes • ğım halde muvaffak olamadım ... Aza- !arın muayyen dereceden yukarıya çık hibi olmak için yüksek kıymet ve tah- haddi olarak konulmuş bulunan 4 se· 
Küfük memurların terfilerini na kabiliyetin tesbiti o ida~en~." .. ~.a • ı bını çektirmeyi asla kabul edemem. maması keyfiyetine gelince bu, bun- sil kıymeti lazım olduğu yolundaki neyi çok bulduğunu bu takdirde me: 

şında bulunan ada?'~" _ıahsı . goruşu~e İlk girişte bu şartlarla memuriyete dan sonraki memurlar içindedir. Es - kanaat memlekette kökleşmekte iken selci 22 yaşında memuriyete giren b~r 
kolaylQ§tırmak liiztmdır! bırakılmasın. Tc~~ıfımızlc .dıyor~z kı: alınabilir. Fakat girdikten sonra lise kiden memur olanların hakları, azami bu ileri hareketten bizi tevkif edici gencin birinci dereceye normal şekıl 

.. _ Bize teklif edilen şekil aynen bu müstesna kabılıyct tanzım cdılecck ve orta mektep mezunu olması terfi- derecdc muhafaza edilmiştir. İleride mahiyette telakkilerin bu maddede ye- de yükselebilmesi için 4 x ıs ::: flJ 
kabul edildiği zaman kanaatimiz odur bir nizan:ınam.ede etraflıca d.ü~ünüle - )erine kafi görülmez. Ali mektep me- gelecek muvakkat maddelerle clyevm ri olmıyacağı kanaatindeyim.,. sene beklemesi kap ettiğini, bunun 
ki, bilhassa memuriyete yeni intisabı j rck .. tcsbıt e~ılcn esaslar .dahı.lınde ta~ zunu kelimesini~ ka~u.n~a yer. ~lı:na- yüksek m_~k.~ep .. mezunu olmıyan me~ ''Mektepli mektepsiz değil, hiz- da mümkün olmıyacağını tcbarUz et. 
dolayısiyle memuriyetine bağlılık ra- ayyun etmelı ve İcra vekıllerı heyctı siyle, müddetlerın bırısı 3, bırısı 4 murların uçuncu dereceye kadar terfı tirdi. Bundan sonra da kanuna ın~· 
bıtaları henüz vücut bulmamış olan karariyle de tasvip edilmelidir. Bü - keyfiyetini değil ya hepsi 3 yahut 4 etmelerini mümkün kılacak hükümler met gören, görmiyen /arkı .. ,, murlar için teşvik edici hükümlerin ı· 
genç ve kıymetli elemanların bu uzun tün bu merasime riayet edildiği tak- sene olmalıdır, adalet, teadül bahis konmuştur. Bu itibarla Refik İnce Tekrar söz alan B. Refik İnce B. lavesinden fayda geleceği mütaleasııı 
terfi müddetini beklemeden dışarıda dirde bir suiistimale gidildiğini asla mavzuudur. Memuriyete gırınciyc arkadaşımızın adaletsizlik diye tavsif Faik Baysalın bu kanunun bundan da bulunarak s özlerini bitirdi. 
başka sahalara kaçması ihtimali olabi- tah~in etmiyoruz. Z~ten bu suiist~- kadar, memuri~ete girdikten sonra ettikleri vaziyeti bu kanun, muvakkat sonra memuriyete, alınacaklara şamil 
lecektir. Bunlar dışarıda iş bulama - malı yapacak olan kımseler mcsu~ı- yan yana geldıkten sonra bunları a- hükmü ile mahfuz tutmuş bulunmak- olduğunu söylediğini kaydederek ken 
dıkları takdirde dahi memuriyete bağ- yeti deruhte etmiş olan kimselerdır. yırmak Teşkilatı Esasiye kanunun- tadır... disinin bu noktada değil, memuriyeti 
lı kalacak değillerdir. Dışarıda bula- Bu mcsuliyeti istihdaf eden ~im~ele .- daki, hukukta müsavat esastır, buna Recep Peker'in sözleri anlayış noktasında kendilerinden ay -
cakları daha iyi bir icı.e intizaren böy- rin tatbikatta kanunu.n. kcndılcrıne. ı- riayetsizlik olur. Vazife müsavi ol- rıldığını, yüksek mektep mezununun 

:s • • • h h d "ına gı h k k B. Recep Peker de bu maddenin ha- 'Ik 1 d le geçici vaziyette bulunacaklardır. şarct ettıgı usus arıcın~, 1s - ması, u u müsavi olmasını hukuk- memuriyete ı a ınq~ın a aranması -
Binaenaleyh bilhassa küçük dereceler derek ve belki ona mugayır olarak ~~- ta müsavat olunca vazifede de müsa- kikaten çok mühim hükümleri ihtiva nın doğru olduğunu, ancak alındıktan 
de terfi müddetinin böyle ilcrlctilme- rckct ettiği tezahür edecek olurs~ y~k vat olması esastır... ettiğini kaydederek sözlerine başladı sonra o imtiyazın devam ettirilmesine 

d k 1. • . da"ıma 0 mesulıyetın ve evcıa B. Fuad Sirmcn'in müdafaa t ft 1 d • b nun h k k .. sinin ve uzatılmasının doğru olma ı- sc mec ısınız. . ara ar o ma ıgını, u u u mu-
b t Yu"ksek mektep me"'unlarının ettig"i küçük memurları çabuk terfi h' · .. 

ğı kanaatindeyiz. Bu kanunu tedvin _ hesabını ,ora. ı ır. . · "" savatına uymadığını, aynı ızmetı go-
k d k d l t d · l · k ettirmek mütaleasına temas ederek de den esas maksat Devlet hizmetlerinin Kanun emrı şu mer ez c ı en şu ev e aıre erıne O§ması ren, aynı yolun yolcularının aynı csas-

bilhassa ehil eller tarafından yürütül- su. iisti·m· al m. uamelesinin_ sebebi nedir tenkit edildi di ki: lara tabi tutulmaları İcab edeceği yo-
B l h b k "- Memurlar. baremin tesbit ede- d f mesi olduğuna göre böyle elemanların dı.yebı.Iır_. ~naena ey .ız g. e.re tat.- B. Refı'k Şevket İnce bundan sonra }undaki mütalcasını tekrar mü a aa 

k b 1 k d h ccg·i derecenin en acı.ag" ısı üzerinde en · 1 · · 1 b" · d' 
Devlet kadrosu ı'dnde kalmasını te ı- bı at ıtı arıy e gere şım ı ıza ettı- . . "b :s ettı ve söz erını şöy e ıtır ı: 

mı·n etmek lazA ımd:sır. Fakat bunu te T- ğim şekillerde muayyen bir şahsın ikinci itirazına geçmış. ve esas ıtı a- kalabalık ve en yüksek dereceleri ü-
d " . b kin k riyle bütün yüksek mektep mezunla- zerinde de en azdırlar. Binaenaleyh "-Memuriyet hayatında bu farkı, 

min etmek için ne yapmak lazımdır? ken ı. gö.riı_ şünc ıra ıyarak an. u - rının devlet dairelerine koşmalarının - d k d ğ b' h tahsili aliye dog· ru bir rağbet yolu o-k d ğ kd d aşagı an yu arıya o ru ır e ram 
Bu kanun irindeki derecelerden 4 Ü- nun ıçcrısıne oy u .umu_z .ta. ı.r e şiddetle aleyhinde bulundug"unu, bu k " l d . H 1 • · b larak kullanmıya taraftar deg" ilim. 

x k k 1 1 f k teşck u e ıyor. ayat sene erının u 
nün kaldırılması ttayanı şükrandır. Bu ha lı olara ve heyetı ce ı cnın ıttı a halin onlara memuriyetten başka yer- ' f ı · be d ı Yani benim og"lum okuduğu zaman 

s · d hT · d · b vazı c ere ısa t c en parça arını aşa-
auretlc gayet güzel bir adım atılmış- ettiği ve mcmlckctın a ı ı ı ar~sı a- de para kazanılmaz zehabını aşılıya- ğıdan yukarıya doğru taksim ettiği- memuriyette falan dereceye geçecekti 
tir. B unu huzurunuzda tebarüz ettir - kımından her halde hayırlı tesır ya • cag" ını, bunun irin de yüksek mektep . ·· 1 d b' d h yolundaki bir zehabı ben prensip iti -· d x mız zaman on sene er e ıraz a a ça-
mck isteriz. Fakat buna mukabil terfi pacak olan bu imkana miısaa e etme - mezunlarına bahşedilen üç senelik buk muvaffak olsa bile yukarıya çı- bariylc kabul etmem. Hulasa çok na -
müddetlerini birer sene uzatma sure • nizi rica ediyorum... terfi hakkına taalluk eden fıkranın k kl k d 1 k zik bir mevzu üzerindeyiz. Yapacag· ı -b 1 l f k kıldıkça sı ışı ı ve ar ı artaca-
tiyle aşağı yukarı verdiğini almış gi- B. F~~t .s~rmcn bu se ep er ~. ı . ra- değiştirilmesini müdafaa etti. Refik ğından cebri surette kendisini durdur mız iş, mektepli mektepsiz farkı değil 
bidir. Onun için biz şun rica ediyo- nın tadılı ıçın hazırladı~.ı t~krırı_rıy~- İnce sözlerine devamla dedi ki: maya mahkum edecektir. Binaenaleyh hizmet gören, hizmet görmiyen nafi 
ruz: 6 ıncı dereceye k dar, yüksek set makamına vererek kursuden ınmış "- Bundan sarfı nazar devlet me- vazife senelerinin hayatın vcrilmi o- olan nafi olmıyan şeklinde mülahaza 
mektep mezunları için b günkü ka - tir. muriyetinde seyri tabiisini takip et- lan çağına ait olan kısımlarının bir- edilmeli. Devletin 80, 90 liralık dere -
nunda meri olan iki sem ı terfi müd ''Yülı•ek · mektep mezunu olmı- mek şartiyle 5 inci dereceye gelmiş denbire geçilerek sonunda nevmidi- celcrine kadar çıkardığımız bir ada -
detini kabul edelim. Yü sek mektep yan memurlar mağdur oluyor,, bir adam: demek ki on derece takip Y.C ve duunaya mahkum etmektense ma 100 lirayı alamazsın demek bilmem 
mezunu olmıyanlar için gene bu ka • etmiş ve devlet teşkilatında 30 sene makul taksim edilmiş ve kabili hazım nasıLolıır Cünkii..8D OJiralı ~ml!-
nunda meri olan Ü!j sene terfi müd· Söz alan B. Refik lnce (Maniaa) da hinn t nni -v lh• tmnı ııııK tırtT~aTI yuı.ı:crn ç ı- riyetler devletin en mufüm mev ı erı-
dctini kabul eyliyclim.,, bu maddeyi ~ok ehemiyetli bulduğu- yükselmiş olan bir adama, maaşını 90 karmak memur haleti ruhiyesi için dir. İçlerinde elçilikler, konsolosluk -

Bundan sonra hatip te f müddeti o nu kaydettikten sonra yüksek mck- a rıkarmak tazım geldiği zaman dur büyük bir kıymet ifade eder.,. • · 
'S lar, müdürü umumihkler ve saıre var-

larak gösterilen iki ıcn n n, üç se- tep mezunu olmıyan memurların hu- diyoruz: sen ileri gidemezsin. Biz se- B. Recep Peker, B. Fuat Sirmenin dır. Bunlar 100 lira almak zamanına 
nenin hitamında ekseriya memurların kukunu lazım olduğu şekilde müdafaa nin otuz senelik hizmetini tebrik ve ileri sürdüğü bir delili de aksi mana-

k · k .. d ğ. t' ·1 · ·· d' d h 80 1. d b geldiklerinde sanki 90 liralık mem_ u .-terfi edemediklerini, çün açı yer cdemiycn hü mun c ış ırı mesı u- takdir c ıyoruz ama a a ıra an da aldığını ifade ederek eğer azı mc-
d . k. k riyetlcri zamanında bıraktıkları ıntı-

bulunmadığını söylemiş ve bilhassa zerinde durdu ve de ı ı: fazla maaşa çıkamazsın. Bunu 30 se- murlara daha çabuk terfi etmek ha -
bu halin genç memurları memuriyet - "- Bu maddenin gerek bugünkü ne sonra söylüyoruz. Çünkü mektebi kı verilecek olursa o zaman münhal ba 100 liraya terfie müsait değilmiş gi-

. ld ğ k · d' · t ·ı d ğ. d' A k d ı d b' ·1 · d bı' herkesin tabii inkişafını vehmi bir ten soğutacak mühim bir ruıl o u u- tatbikatiyle ve gere şım ı ıs cnı en aliden mezun e ıl ır. r a aş ar, olmaması yüzün en ır ı erı creceye 
nü ilave etmİ§tir. şekliyle ben bazı kısımlarına muhali- bir yüksek mektep mezunu olmak key geçememek halinin daha sık vaki ola- telakki ile kesmiyc doğru giden mü • 

fim. İnsan muayyen bir vazifeyi ka- fiyeti, mektebe verilen manayı değiş- cağını söyledi. taleada hakkaniyet ve isabet yoktur. 
Haz.ine zaTar etmiyecektir bul ettikten ıonra tabiatiyle o vazife- tiriyor.,, Muhterem heyeti celilenin nazarı dik-

'' F evkaliıdeden terli zararlı nin istilzam ettiği mcsuliycti de ka- Hayat ımektebi katini tekrar celbederim.,, B. Fuat Sirmen teklif e t iklcri şe
kil kabul olunduğu takd de devlet 
hazinesinin de zarar gc miycccğini 
çünkü hazinenin mcmula a aylık ola • 
rak verdiği paranın teşk t kanunla
nnda esasen tayin cdilmi ulunduğu
nu olsa olsa iki terfi mü eti geçti -
ği 

0

halde mü~hal olmama! yüzün~~n 
terfi edememiş olan mem rlar ıçın 
hazineye bir miktar fedak r ık tc~e~ -
cüh edeceğini, fakat bunu da buyuk 
bir külfet olmıyacağı kan inde bu • 
lunduklarını söyledi. 

Bundan sonra maddenil" çüncü fık 
rası hakkındaki mütalcala ına geçen 
hatip bu fıkrada bilyük bi usur ol -
duğunu ifade ettikten son a dedi ki: 

"Vazile•imle liyakat go•teren 

bul etmiş ve 0 memuriyetin kendisine neticeler verir!,, 
Va~dettı'ğı· yolda yu··ru"du"ğü nisbette bir Hayat mektebinde bizzat tahsil et- d 1 k r h 1 Hatip bundan sonra a mem c e -
Saadete kavu ... acağı u··mı'dı·ylc yacı.amış mek suretiyle ne kıymet ı ccv er er .. b 1 . k 

:ı :ı timizdc hakiki tecru e er geçırcn ı-
bulunmak saadedni duyduğu ııisbette vardır ki onlar birçok mektep mezun- dem zammı ve fevkaladeden terfi mc· 

dı· r kı' vazifesini iyi yapmak iktidarını larına taş çıkarır. Bunların kıymeti . b .. . d 
1 

tasdik edile edile devlet hizmetinde selesine geçmış ve u mevzu uzerın e 
go .. stcrı·r. Biz burada bu kanun a ma- cu"mle şunları so"ylemiştir · 

· 25 - 30 senelik mevki aldıktan sonra ez · sa etrafında, ayni vazifeyi gôren ve "- Bunun en bariz tatbik yeri ola-

Küçük memurları mesleklerine 
bağlıyacak tedbir liız.ımdır 

Yeniden söz alan B . Fuad Sirmen 

gerek büdçc encümeni reis vekilinin, 

gerek B. Recep Pckerin vermiş olduk

ları izahat ve yaptıkları beyanatın ar
zu edilen maksadı temine kafi garan

tiyi vermemiş olduğunu. küçük me -

murun bir derece terfi ile eline geçe • 
cek olan 7,5 liranın, büyük memurun 
terfiindc kazanacağı 100 liranın elbet

teki bir olmadığını, 100 lira fazla ma

aş almak için büyük memurun kolay· 

!ıkla 3 seneyi bekliyebileccğini söy -

ledi ve ezcümle dedi ki: 

memur 3 derece terli 

ayni vazifeyi muvaffakiyetlc gördü- artık senin kısmetin SO den yukarı de rak orduda esaslı tecrübe günleri gc -
ğünü bildiğimiz arkadaşlara şu ifade- ğildir demek belki talihin cilvesi o- çirmişizdir. Biliyorsunuz arkadaşlar 
de bulunuyoruz. Aferin çok iyi iş gö- larak okuyamamış olan bir adam için kıdem zammı ve nihayet fevkaladeden 
rüyorsun, muvaffak oluyorsun. Ama derin bir azabchr. Onun da ailesi, ço- terfi, bu fevkaladeden terfiin bizden 
senin bir kusurun vardır, yüksek mek cukları ve memlekete hizmeti vardır. evelki karanlık devirlerde zadeganla
tep mezunu değilsin. Bir çark içerisi- Binaenaleyh hizmet bahsinden, fakat ra israf edilen fasılları, bizim geçir
ne girdiğiniz zaman çarkın dişi ol- hizmetinden aykırı olarak ali mektep diğimiz devirlerde hatta muharebe 
maktan mütevellit vazifeyi gördükten mezunu olmamasına mukabil onun da meydanlarında bile fevkaladeden ter -
sonra ve matlup neticeyi verdikten diyecekleri vardır. Ali tahsilim yok- fi diye vatan kurtarıcılığı, vatan ço -
sonra kendisine mazisinin müsaade et tur ama bunların fevkinde hizmetim cuklarına fedakarlığa sevkedelim diye 
mcdiği, mazisinde yapamadığı talihi- vardır derse buna karşı verilecek ce- yapılan bu gibi terfiler gençler üze
nin müsaade etmemesinden dolayı el- vap zannederim ki yoktur... rinde psikolojiyi tahrip edici mah~y~t-
bctte yapamadığı bir mesuliyet _ve va- Hatip bu mütaleasından sonra bir tc ve tamamen makus netice vermıştır. F evkaliıde kabiliyet gösterenler 
ziyeti ebedi bir ceza olarak bır mc- yukarı dereceye terfi için memurların Arkadaşlar: şunu da arzedeyim ki 
murun alnına damga olarak yapıştır- yüksek mektep mezunu olsun olma- asla ve kat'a, türk ordusunun yakında 

ed ebilmel id ir 

Kanunun heyeti umumi esinin mü- makta adalet yoktur. Bu bakımdan sın, aynı müddeti beklemesi muvafık ve uzak mazide büyük :zaferleri varsa 
:zakcresi sırasında da ar. e miştim ki mektepli ve mektepsiz, mektcp.lc.ri- olacağını söyledi ve: bu zaferlerin fevkaHideden terfi gör· 
devlet makanizmasının iy ·ürüyebil- nin derecesini ikinci madde mucıbın- - Bu müddet üç sene veya dört müş ve yahut kıde?1 ~am~ı. a~mı.ş in -

mesi ancak memurların 

tevdi edilen vazifeyi kus 

endilerine ce veya üçlincü madde mucibince sene olarak tcsbit edilebilir. Bu esas sanların eseri dcğıldır. Bılakıs ıdea -
uz olarak tefrik etmekte isabet vardır. Fakat itibariyle 3 sene olmasını teklif edi- list cephede müsavi hakla çalışanlar, 

d . ektcpli yorum. Ve bunun için de bir takrir 'ıdealı'st mu"savi toprak ve vatan sevgi-bu isabeti mütcma ıycn m • 
mektepli diye de tekrar etmekte veriyorum . ., diyerek sözlerini bitirdi. si ile çalışanların ve vazifelerini yal -

asla isabet yoktur.,. Encümen bu Fikirlere tara/tar nız vazife diye yapan kahramanların 
ifa etmekle kabil değildir Binaena -

leyh bugünkü mekanizma n bugün -

kü şekilden daha iyi bir ş le ifrağı i-
ıc::an me - Her mekteplinin mutlaka liya-çin o mekanizme içinde 'S 

eseridir, bu vatan onların eseridir.,. 
değildir Recep Peker bu mütaleasını ku • 

murların, onun ne sureti aha iyi ifa katli olmaı icabetmez 
Bu bakımdan mektepliler vardır, 

şayanı tebcildir fakat her mektepli-

"- Maruzatımız şudur ki, küçük 

memurları bilhassa mesleklerine bağ -
lıyabilmck, ve onların içinde kabili -

yctli olanların mesleke intisabını, 

memuriyete intisabını arttırmak ve 
bunu geçici bir şey telakki etmiycrek 

dışarda daha müsait bir iş bulduğu 
zaman derhal oraya geçmesine mani 
olmak için bu küçük memurlara seri 
bir terfi imkanını vermek çok fayda

lı olur kanaatindeyiz. Muaamafih 

bu husustaki takdir yüksek heyetini -

zindir. Mümtaz ve fevkalade müstes -

"Yüksek tahsilin kıymetini 
takdir edelim!,, 

Söz alan B. Ziya Gevher Etili, bil 
kanundaki hükümlerin bundan sonra 
memuriyete alınacak memurlara tat d 
bik edilece ğine dair olan muvakat ına 
deyi hatırlattıktan sonra, yüksek tah. • 
sil görmemiş olanlara da pek genıt 
haklar verildiğini, mesela umum .ınU: 
dürlüğe kadar yükselcbileceklerinı• 
yüksek tahsilin ise elzem olduğunıl• 
her hangi bir sebeple yüksek tahsili • 
ni bitirememiş olanların hukukunun 
da kanunla mahfuz tutulmuş olduğu· 
nu söylemiş ve bir noktada B. Fuat 
Sirmenle ayrıldıklarını anlatarak alt• 
mış yaşına gelmiş olan bir meınurutı 
çoluk çocuk sahibi olduğunu binaen • 
aleyh onun bir derece yükseliş ınaa • 
şından bekliycceği yüz lira far.k111 

sarfcdilebilcceği bir çok yerler ola • 
cağını, küçük memurlar henüz hayat • 
!arının ilk devrelerinde bulundukla • 
rı için küçiik farkların da onları tat: 
min edebileceğini söylemiş ve sözler•• 
ni şöyle bitirmiştir: 

"- Mukayeseler nazari olursa h0! 
olur. Fakat ameli ~ahava gc.ş~i~ 
Çök e em verıcı bır al aıır. u s 

1 
memur denince çok müreffeh insan ° 
duğunu burada iddia etmemelidir. ~~~ 
timai vaziyet yüksek memurla küÇU 
memuru müsavilcştirir. Onun hayag 
da onunkinden pek parlak değildir. 
nun içın bu otomatik terfi Peker'in 
pek vakıfane mütaleasından sonra za· 
ten mevzuubahis edilmemeli idi. pev· 

let bünyesi de bunu kabul edeınet· 
Tahsil meselesi de burada mevzuub&· 

his değildir ... 

Ziya Gevher maddenin bütçedel'l 
geldiği şekilde kabul edilmesini taleP 

ederek sözlerini bitirmiştir. 

''Asıl gaye pahalılıkla mücadels 
olmalıdır!,, 

B. Ziya Gevherden sonra kürsüye 
gelen Dr. Saim Ali Dilemrc kanunutı 
asıl gayelerinden birinin de pahatııık: 
la mücadele olması icabettiği fikrİ'11 

müdafaa eden şu beyanatta bulunrnıış• 
tur: 

"- Ziya Gevheri dinledikten sonr• 
benim sözüm hiç acaip gelmez. Bura : 
da bir çok teknik gayet hukuk• 

gayet güzel laflar söylendi. Ba." 
rem bir müzayaka neticesi çıkmış bır 
kanundur ama bu ilmen başka bir ıni· 
nadadır. Bu içtimai bir tezahürdür. 

İlmen bu, pahalılıktan çıkmışu.r· 
Ben bu kadar söyliyeceğim. Barcının 
en büyük maddesi - münasebeti yolC 
zannedilir ama - pahalılıkla mücade • 

lcdir. Hani demiyor musunuz hukulc ' 
çular, kanunun esprisi vardır. Eğe~ 
ucuzluk için nasıl ki elimizden gelen• 

edebilccğini düşünmesi ~ ">unun için 
de tedbirler alması lazım . Bunları 
yapabilecek elemanlar, h yerde ve 
bittabi bizim memlekette yaratılış
lan itibariyle müstesna k iliyet gös
teren kimseler olacaktır. Bu itiöarla 
müstesna kabiliyet, ifa e ği vazife 
esnasında gösterdiği yük • liyakatla 

•isbat edenler biraz ileri} e sıçramak 
imkanını kendilerine ve ek kadar 
tabii bir şey yoktur. Biz meseleyi 
devlet idaresi bakımından ok mühim 
telakki etmekteyiz. Bu iti la bu fık
rada istediğimiz tadilat ş ur: Böyle 
arzettiğim esaslar ve şartı dahilinde 
ifa ettiği vazifenin muamelatında ve 
m"nsup olduğu dairenin i lerinde bü -
vük bir salah temin edcb lccek kabi -
Üycti gösteren elemanları bu kayıtlar 
dan biraz kurtarıp bulundukları dere
cenin fevkine, hatta bizce 3 derece 
kadar ileriye geçmesi imkanını ver -

nin de mutlaka liyakatli olması ica

bctmez. Mektepsiz vardır ıu vaziyet

tedir. Fakat mcktepsizlerin içinde 
matlup derecede tahsil görmemişler 
varsa bunların yapmıt oldukalrı işi 
görmeyip de diploma almamış diye 
caza vermek, kabul etmek lazım gelir· 
ki musavatsızlıktan ve haksızlığından 
sarfınazar bir memura adeta bir ceza 
mahiyetinde mütemadiyen bu damga
yı yapıştırmaktan bu kanunu kur
tarmamız lazımdır. Eğer terfi, tcfey 
yüz mekteple olmuş olsaydı bir me
mura terfi tcf cyyüzündc sicile çok c
hemiyet verilmiş olsaydı bu nokta 
üzerinde durabilirdik. Fakat her me
murun mektebli olsun olmasın tcrfi
inde esas derece ve ihtisası olduğuna 
göre ve namuskar bir adama . gör.e 
bu namuıklrlıiı zıiaimclcn takdır edı-

Encümen namına hatiplere cevap vetlendirici bir misal olarak mektep • 
vermek üzere kürsüye gelen B. Faik lerde çok çalışan talebeyi iki sınıf bir
Baysal baremin, diğer iki tayiha ile den terfi ettirmek meselesini ele al -
birlikte yüksek meclise sevkcdilmiş mış, bir talebe ne kadar zeki, ne kadar 
olduğunu ve bu üç layihada da aynı çalışkan olursa olsun buna imkan ol -
esasın takip edildiğini, terfi işinde madığını tebarüz ettirmiş ve ordunun 
müsavat 'gözetilmiş bulunduğunu bi- da vaktiyle tecrübe edilmiş ve fena 
naenalcyh encümenin her hangi bir netice verdiği görülmüş olan bu usul
tadilden ihtiraz edeceğini söyledi ve den - hatta muharebe zamanında da • 
ezcümle dedi ki: hi • vazgeçmiş olduğunu tekrar etmiş-

- Binaenaleyh bu hüküm de esasen tir. 
mühim zararlarını gördüğümüz için "Tahsil üstünlüğü prensibi 

rejimimizin dü•turudur,, ve istisnai kabiliyetlerin gene az za
manda mevkilerini alacaklarını düşü
nerek buna encümcniniz taraftar de
ğildir. Yüksek mektep mezunlariyle, 
yüksek mektep mezunu olmıyan me
murların terfi müddetine gelince bu, 
bugün yaşamakta olan 1452 numaralı 
kanunun yüksek tahsili teşvik ıçın 

koyduğu bir hükümdür. Biz, bu esa
sı muhafaza ettik. Devlet memuri
yetlerine yetlerinc bu gibi anasırı 

teşvik edecek mahiyette olan bu bük-

Bundan sonra B. Refik İnce'nin 
tekliflerine temas eden B. Recep Pe
ker onunla bu hususta müşterek olma
dığını söyliycrek demiştir ki : 

"- Arkadaşımın gilzcl ifade ettiği 
bir noktada müşterekim: halk tabaka
ları arasında hukuk müsavatı gayet 
güzel, gayet parlak ve hakikaten tak • 
dir ve takdis ettiğimiz bir esastır. Fa
kat arkadaılar hukuk müsavatı esa-

na kabiliyet gösterenlerin derece at -

lıyarak terfilerine gelince demin de 

arzetmiştim. Bu husustaki noktai na -

zarımı elan muhafaza etmekteyim. Bil 

hassa bizim memleketimiz gibi - bunu 

açık söylemekte mahzur görmüyorum. 
İdare makanizması henüz tamamen ıs

lah edilememiş yerlerde böyle müstes
na kabiliyetlere normal vaziyet ve 
gönlün arzu ettiği şekilde mckaniz -
manın tamamen işlemesi husule ge
linciye kadar bunu bir zaruret olarak 
kabul etmek lazım gelir. Bunun mah
zuru tatbikinde suiistimal yapılmakla 
meydana çıkacaktır. Yapılmadığı tak 
dirde bilakis mahzur değil faydası o -
lacağı kanaatindeyim .. 

barem için yapıyorsak 40 a 50 ye, 60 • 
70 e, 80 c geçinirdi, geçinemezdi di~e 
bu rakamlar üzerinde duruyorsak bır 
de arkadaşlar bu rakamların karşılığı 
vardır. Odun, kömür, yiyecek, içecele 
vesaire. Bunlar üzerinde de barcın ıc• 
dar ciddi çalışmazsak, bu kadar zihin 
ve heves sarfımız demekki zevahirle 
meşğuliycttir. Demek istediğimi çole 
çabuk anladınız. Bu içtimada mı olu.r• 
gelecek içtimada mı olur hedcfiın1t 
daima ihtikarla çok para kazanması~' 
bilen bazı müesseselerle, bazı acaı~ 
ticaret prensipleriyle mücadele etme 
olmalıdır . ., 

Dr. Saim Alinin bu mütalcası ve te1' 
lifi bravo sesleriyle ve alkışlarla kar • 
şılanmıştır. Bundan sonra reis B. Fe
fik İnce ve B . Fuat Sirmen taraflarırt• 
dan verilmiş olan takrirleri okutmı.lf 
ve reye koymuştur. Bu takrirlcr ka • 
bul edilmemiş ve sonra okutulan fık • 
ra aynen kabul edilmiştir. 

Meclis yarın saat 15 de toplanara1' 
barem kanunu müzakerelerine dev_, 

mek lazımdır. 

Bu mütalealarını hatip, bazı mi
saller &etirerek takviye etmiıtir. Ne- edecektir. 
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İngiliz futbolcuları ilk maçları nda 

Ankaragücünü dün 
Binlerce seyircinin zevkle seyrettikleri 

bir oyunda 4-1 yendiler 

lngili.% ve bizim.iriler maçtan evel bir araJa 

Bulutlu ve yaimurlu ıeçen bir yaz havaıı .. 19 Mayıı atadyomu- mediler. Yoksa 8 ve9 uncu dakikalar
llun tribünleri binlerce Ankaralı ile dolu .• Şeref tribününde Bq- da gol sayısı üçü bulacaktı. Bu iki o
l'ekil Dr. Refik Saydam, birçok mebuslar, lnıiliz Büyük Elçiıi, yuncu Nitık'la karıı karııya kaldık
Sovyeı Büyük Elçiıi, misafir inıiliz ıenerali ve daha birçok ze- ları halde tütlerini dıprı attılar. 
-...t... Bera6erlilr aayıaı 
.lierkeı saat on yedi buçuiu bekliyor .. lıte nihayet hakem Mu- Ankara takımındaki bu bozukluk 

t&ffer Ertui ıöründü. Kısa faadah düdük ıeıine, piatin kenarın- on dakika kadar sürdü. 12 inci daki
dan fırbyan oyunculan 19vk ve heyecanla karıılıyan aeyircilerin kada Muzafferin yerine takıma Ha • 
•lkıtları cevap verdi. ~erdenberi güzel oyunlarmı görmek :;a~.irdi. Bizimkiler de biraz canlan· 

İçin sabınızlandıjmuz iqiliz amatörleri sabaya çıktılar, halkı 14 üncü dakikada bir korner fıraa-
lelimladılar. tı elde ettik. Eğer ıol açık Hamdi to-

Ankaraaücünün aan • licivert formaıı içinde bu mühim maçta pun ayağına gelmesini beklemeseydi, 
~ife alan ıençleri de alanda ıöründüler. Kıaa ve samimi bir ıe- beraberlik sayısını belki bu dakikada 
l'elnoni ile iki takım biribirleriyle tanıfb. yapacaktık. 

Şimdi takımlara bir aöz gezdiriyo- B" • • ol Maç 1 ·O vaziyette ve güzel bir ıe-
ıuz • ırıncı g . . . . kilde devam ediyor. Nihayet 23 üncü 

. Ankara Gücü yalnız bek hattı Oyu~, cere!~n ta:zı ıtıbarıyle bır dakikaya geldik. IJaun karıııındaki 
ile, santrfora Gençler Birliğinden iki ~raberl~k Umı~ı verıyor. Fakat: da · hafı atlattı. Hamdi'ye pas verdi. o da 
0

Yuncu alarak ıu kadro ile oynuyor: k!k~lar ılerledık~.e topa daha zıyade topu ortaladı. Ali, bekletmeden çek_ 
Natık bakım olan ve mukemmel surette pas- tiği bir ıütle kalenin aağ kötesinden 

Nuri EnYer . 1 lapn İngilizler oyunu yarı sahamıza Ankara Gücünün beraberlik golünü 
Abclül Semih lamail nakilde gecikmediler. yaptı.• 

~•hap Fikret Ali Mu:aaffer Hamdi Hücumlar hep sağdan baılıyor, ao- Stadyomu dolduran binlerce seyir-
İnciliz takımı menec:erinden oyun- la geçiyor ve birdenbire ortada gol ci Ankara takımının bu güzel golünü 

CUlarının isimlerini aoruyoruz. Bize vaziyetleri hasıl oluyor .. Nuri ve En- dakikalarca alkışladı. 
baa cençlerin isimlerıni yazıp ver\- ver mütkül prtlar altında gollere ma- • • 
l'or: ni olabiliyorlar. l.lrincı gol 

E. J. Mulley Nihayet tam yedinci dakikada İngiliz takımı oyuncuları bu bera-
F. Hicka J. V. Firth ıatnrfor Head hiç beklenmiyen ve berlik sayısına derhal cevap vermek 

il. R. Brovn C. Foler L N. Hockady müdafaaıı kabil olmıyan bir ıekilde istediğini göıteren bir canlılıkla bir 
ltt. Criffithı R. S. Aııderson A. R. takımının birinci golünü yaptı , ıska dakika sonra kalemize sokuldular. 

Head D. Kelleher N. Sav geçen beklerden birinin ayağından al Nitık sol için bir tütünü kornere 
lllr dalıikalar dığı topu Ankara Gücü ağlarına tak- çeldi. Korner atııından sonraki teh-
kaleyi İngilizler aldılar. Oyuna tı. likeli vaziyeti İsmail fedaklrane bir 

Ankara Gücü batladı. Alinin ıol tara· Ankara Gücü oyuncuları birdenbi- çıkıtla bertaraf etti. 26 ıncı dakika -
fa biraz uzunca kaçan pası, Hamdi'nin re nevmit bir hale düttüler, takım it- da aleyhimize bir de serbest vuruı çe
•:tağiyle taca gitti. Taç atıtından son- lemez oldu. Bereket versin, Head veı kildi, aantrbaflarının tütü kalenin il
.._ topu kapan (M. V.) sağ açığı bir Anderıon fırsatlarlan istifade ede- zerinden uzaklara gitti. 

:'da Güç kalesine kadar yaklqtı ve 
~tarken sıkı bir tüt çekti. Top kale 

~ı.reğinin üstünü sıyırarak avuta git-

İlcinci dakikadaki bu tüt oyunun 
:eticesi hakkında bize petin bir htı-
Unı verdirecek kadar güzeldi. Dört 

heı dakika Ankara takımında bir bo -
~llJna görüldü. Sonra, sağdan biri -
~r~ni takip eden birkaç akınımız in
~lız kalesine tehlike yarattı. Veha-

n rnükemmel bir pasını Ali çok gil-

t
Zel bir tütle kaleyegönderdi. Mulley 

0 1 olabilecek bu ıüte bir kornerle 
l!ıani olabildi. 
q S~ldan Hamdinin çektiği korner 
tı!: onunu karııtırdı. ikinci ve il

:.. eil bir korner daha.. ne yazık 1 Bi
O}'Unculara nazaran u.zun boylu ,.. •s..._.. bilen m,w. mldafileri 

Vaziyete göre, Ankara Gücünün 
sıkı bir müdafaa yaptığı anlatılıyor -
du, fakat ingiliz futbolcuları 30 un
cu dakikada kale önünü çemberliyen 
beklerin ve hafların arasından da gol 
yapmıya muvaffak oldular. Sağ içleri 
Semihin Fikrete vermek istediği kı
sa bir pası kaptıktan sonra diripling
le ceza çizgisine kadar sokuldu ve 
kalecinin görmesine imkan olmıyan 
bir vaziyette yerden bir şiltle ikinci 
golü attı. 

Üçüncü gol 
Ankara Gucü, maçın en güzel oyu -

nunu bu golden sonra çıkardı. Arka 
arkaya yapılan hücumlarla (M. W .) 
kalesini epice aıkıttırdı. Fakat haf 
hattı ile forvet aruındaki açıklık in
giliz takımına topu kolayca uzak
Iaıtırmak imkinını veriyordu. 

Bu esnada Ankara Gücü kalesi bir 
defa sıkıştı ve bu sıkııma da gene 
golle neticelendi. Sağ haf Hickı'in 

yerden bir §Ütü Ankara takımı aley
hine üçüncü golü kaydettirdi. 

Bu golden sonra 41 inci dakikada 
sağdan Güç aleyhine çekilen bir kor
neri Nitık kurtardı. Geçen son daki
kalar içinde ankaralılar gene hareke
te geçtiler. Son bir hücQm vaziyetin
de iken birinci devre 3 - 1 bitti. 

l kinci devre 
Kalede eıınaen yaralanan Natıkın 

yerine Necdet oynuyor. Maçın seyri
ni gene dakikalara göıe takıp edıyo · 
ruz. Güçlüler birinci devreden daha 
iyi oynuyorlar. Fakat üstünlük kar
ıı tarafta. .• 

İkinci dakikada sal hafımızın bir 
ıskası bir gole mal oluyordu. Necdet 
yere atılarak bu golü kurtardı. Bir da
kika sonra soldan bir akını gene güç 
bela kesebildik. 4 üncü dakikada sol-
411111 Jlejıe#ahl f6tlll bir 'lıonler atıp 
eanuında inglll.z kaleci yere düttU. 
Hakem aleyhimize favul verdi. 

5 inci dakikada Ankara Gücü aley
hine bir korneri Necdet uzun boyu 
sayesinde gol olmaktan kurtardı. 

6 ncı dakikada Hasan topu müsait 
bir vaziyette yakaladı. Şüt çekerken 
Hickı yetitti. 

8 inJi dakikada bir ingiliyücQ
mu... Sol açığın tütünü kalecimiz 
kornere çevirdi. Korner avutla neti
celendi . 

10 uncu dakikada Vahap ve Fikret 
güzel bir kombinezonla kaleye kadar 
sokuldular. Fakat Fikretin ıütü kale 
direğinin solundan avuta gitti. 

Oyun bu ıeyirledevam ediyor. İki 
taraf da gol yapamıyor. Fakat, Anka
ra takımı birinci devreden daha iyi. .. 
Eğer topu ayaklarına geçirdikleri za 
man bekletmcseler belki bir ıeyler o
lacaak ... 

Dördüncü 601 
Devrenin müteakip dakikalarında 

mühim olarak kaydedebileceğimiz iki 
şey oldu: 

20 inci dakikada ceza çizgisi üze • 
rinriebir serbest vuruı kazandık. İs
mail topu, kalenin aıkaıındaki fo
toğrafçının ıırtına attı. 25 inci daki -
Irada çok gilzel bir akınımızdan son
ra ingiliz kaleci dıprı çıkmıttı. Boş 
kaleye havadan çekilen ıütü iki bu 
vebir haf kaleyi dolduıarak önledi
ler. 

Bundan batka bir iki tıraat daha e
le geçti. İstifade edilemiyen bu fır· 
.. uara karıı 36 ıncı dakikada, Semi -
hin hataıı yüzünden, u.ııtrfor ingiliz
lerin dördüncü golünü yaptı. 

Bundan sonraki dokuz dakika nis
beten durgun bir bava içinde golsüz 
geçti ve 0}'\111 4 • 1 (M. W.) lehine 
neticelendi . 

Bazı raltamlar 
Dünkü maçta iki tarafa olan bent, 

avut, taç, korner ve ofsaytları muka
yeseye imlı:ln vermek için yazıyoruz : 

Birinci devreJe 
Ankara Gücü aleyhıne 2 bent, 11 

avut, 12 taç, 4 favul, 2 korner olmuı 
ve 2 ofsayt keydedilmittir. 

İngilizler aleyhine 2 bent, 8 avut, 
16 taç, 4 korner olmuıtur. Hiç of .. yt 

Kafi le 
. . . 

sözleri reı sın ın 

Alavay radyo konuşmasında 
nasıl oyun oynanılmasını 
ve gol atılacağını anlattı 

lngiliz takımının ıeli radyoda lngiltere'ye maç laa.lr.lrında 
izahat veriyor 

Dün, Ankara gücü • M. W. maçının iki devreai araıında, inıili:1 
takımının kafile reiıi 8. Alavay radyoda inıilizce olarak birkaç 
ıöz aöyledi. 

Memleketimiz hakkında dostane cümleleri ihtiva eden bu söz. 
ler türkçeye tercüme edilerek hoparlörlerle halkımıza bildirildi. 

Çok alkıtlanaa ve aynı zamanda ıporculanmıza bir derı tetkil 
etmeıi lazım gelen 8. Alavay'm bu konutmaıını ıütunlarımıza 
alıyoruz: 

..._...... Aalılua'ma muJatepaa ctirilnilr, fakat aetic:eaisdir W'f} bu 
bir sı.dı olan, 19 mayıı stadyomun- yüzden enerji kaybolur. 
dan söylüyorum. Ankara Gücü Mid
dclsex Wanderers maçının haftay
mında 3 - 1 vaziyetteyiz. Müthiş bir 
kalabalık var. 

Bu, memleket haricinde yaptığı

mız ellinci turnede Avrupa'nın he
men hemen her yerini gezdik. Fakat 
ıimdiye kadar bu kadar uzaklara gel
memittik. 

Türkiye topraklarına ayak basar 
baıunu dJnyanın neresine gideıı•ek 
gidelim bu derece dostane misafirper
verlikle karşılanamazdık. İstanbul'a 
gelir gelmez dost sporcu kafileleri 
tarafından karıılandık. Hemen anla -
dık ki bizi ıevenler arasındayız. İlk 
ayak buııımuıdan bugüne kadar bu 
inancımız her an artmaktadır. Esasen 
Londra'da türklerin sıcak kalplerin
de bize kartı dostluktan başka hiç bir 
ıey olmadığını bize ıöylemitlerdi. 
Nereye gitsek bu hislerle o kadar ya · 
kından kartılattık ki bu hissimiz her 
dakika kuvet buluyor. 

Biz M. Sex sporcuları gezdiğimiz 
yerlerde hep dost kazanmıt olmakla 
müftehiriz. Türkiye'de ise hiç şüphe 
etmiyoruz ki çok uzun zamanlar de
vam edecek dostlar ve arkadaılar ka
zandık. 

Türk milletini çok yüksek aport -
menlik evsafı ta§ıyan bır l)alk olarak 
gördük ~ tanıdık. Türk sporcuları 

mükemmel futbolculardır. İlk oyunu 
Fenerbahçe ile oynadık ve oyunu 2-0 
kazandık. Bu golleri ancak ikinci 
haftaymda atmağa muvaffak olduk. 
Sizi temin ederim ki oyunu 2-0 ka
zanmak için gayretimizi ıon haddine 
kadar aarfetmeğe mecbur kaldık. 

Türk oyuncularını çok yükselmit 
bulduk. Esasen onların yüksek fut
bolcu olduklannı Londra'da da duy -
muıtuk. Eğer bana türk futbolcu 
dostlarımız oyunları hakkında küçük 
bir tenkit yapmama müsaade ederler
se ıunu söyliyebilirim ki muhacim
leri şüt çekmek f ıraatlarını hüsnüis -
timal edemiyor ve lüzumlu zaman
larda tüt çekmekten çekiniyorlar. 

İngiliz futbolcuları maçın golle 
kazanıldığını hiç bir zaman unutmaz
lar. Fazla çalım ve gösteriıli oyun 
hepimizin bildiğimiz gibi göze güzel 

İngiliz sistemi daha sade fakat cıa. 
ha ziyade neticeyi temin maksadına 
matuftur. Biz muhacimlerimize, pen• 
altı sahasına yaklattılar mı hemen 
şilt çekmelerini öğretiriz. Çünkü bir 
fırsatı kaçırmaktansa, tüt çekerek ta• 
lihini denemek daha faydalıdır. ŞUt 
çekmiyen muhacim hiç bir zaman 201 
yapamaz. 

Türk müdafi oyuncularının, bekle
rin, hafların ve kalecilerinin çok iyi 
oynadıklarını gördük. Onları çok 
methedebilirim. Buna mukabil ıura • 
sına da işaret etmek ist~rim. Bizim 
ıiıtemde aatnrhaf daima üçüncü bek 
olarak oynar ve muhacimlerle birlik· 
te hasım sahasına doğru akın yap-
maz. 

lıtanbul'daki maçı idare eden ha
kemin de liyakat ve iktidarından bu
rada sitayiıle bahsetmeliyim. Bu ha• 
kem ingiliz hakemleri arasında da 
yüksek bir mevki itıal edebilir. 

Bugünkü oyun fevkalide güzel 
veheyecanlı oldu. Her iki takım da 
atadı dolduran on binlerce halk üze • 
rinde çok iyi bir tesir bıraktı. Bu fır• 
satta niıtifaHe ederek Türkiye'yi zi· 
yaretimizde amil olan büyük futbolcu 
Zeki Sporele de teıekkür ve hürmet• 
lerimi sunmayı bir vazife bildim. Tür· 
kiye'yi ziyaretimiz bizde unutulmu 
hatıralar bıraktı. Zeki Sporele bizim 
hesabımıza girdiği kültetlerden do· 
layı tekrar tefekkür ederiz. 

Bizi lngiltere'den dinlemekte olan 
M. Sex kulübünün lJütün dostlarına 
oyuncularımızın hepsinin de son de· 
rece ıen, son derece keyifli ve ııhat• 
te olduklarını tebşir ederim. Hepsi· 
nin de 34 senelik kulüp töhretinezer • 
re kadar halel getirmediklerini ifti· 
harla kaydederim. 

Çok isterdim ki kardctim Bop 
şimdi bu söylediklerimi işitiyor ve 
Türkiye seyahatimiz için ihtiyar et• 
tiği zahmetleri bu vesile ile unuta• 
rak timdi hep onu düşündüğümüzil 
bilerek teselli buluyor. 

ve favul kaydedilmemiıtir. saat 17,30 da Demirayor ile yapacak-
/ irinci devrede tır. Demirspor da Ankara Gücü gibi 

Buradan bütün İngiliz ıporcu ve 
futbolcularına türk dostlarımızın se
lamlarını ve muhabbetle:rini yollamak 
vazifesini seve seve ifa ediyorum. t. 
ki memleket arasında son günlerde 
bir kat daha kuvetlenen Türk - İngi· · 
liz dostluğu ingiliz ve türk sporcula
rını biribirlerine daha yaklnlaıtıra
cak ve ve bağlıyacaklarını ümit ve te
menni ederim. 

Ankara Gücü aleyhine: 9 avut, 15 bir iki noktada diter kulüp futbolcu
taç, 1 favul, 4 korner olmuı ve 2 of • lariyle takviye edilecektir. 
aayt kaydedilmittir. latanbul maçlarına ait tenkitleri 

M. W. aleyhine: S bent, 6 avut, 18 okumak ve dünkü maçı bizzat seyr..a
taç, S korntr, 3 favul olmuı ve bir of- mek suretiyle ingiliz futbolu hakkın-
sayt kaydedilmittir. da bir fikir edindiklerini tahmin et-

uw 

Diier ıpor yazılarımızı ve at ya· 
ntlarma ait tahminleri eekizinci 8 ug ün kü mar tiğimiz demiraporlu ıençlerin buıün 

~ daha iyi oynıyarak cil.zel bir netice , 
Jliufir taJam bu&tm ikinci lmÇIDI ahnaia P1.,fet edectke1eriDi Ulllln&. ---------.. --

sayfamızda bulacaksınız. 



ULUS ıs - 6 - ıs:? -~~~~- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ma~ üzerinde teknik 

düJünceler 

iki takım orasındaki 

farklar nedir? 
Middelsex Wanderers ingiliz ama

cor takımı ile Ankaragücü müsabaka
sının daha ilk dakikalarından itibaren 
nazarı dikkati celbeden başlıca husus 
her iki takımın oyun sistemlerinde 
müşahede edilen esaslı fark idi. 

Oyun başlar başlamaz derhal gö
rüldü ki ingiliz sisteminin vasfı mü
meyyizi realist oyundur. Yani gayeye 
en kestirme yoldan vasıl olmak için 
ne yapmak lfizımsa o yapılmalıdır. 
Onların oyununda merkezi Avrupa 
futbolünde olduğu ve bizim de maale
sef tatbik etmekte ısrar ettiğimiz gibi 
"fioriture., e yer verilmez. Oyuncu
lar bütün gayretlerini müştereken 
yalnız bir hedefin bir maksadın istih
saline sarfederler. Gol çıkarmıya ..... 
Takımın her uzvu oyun müddetinin 
bir buçuk saat sürdüğünü hesap ede -
rek enerjisini, eforunu ona göre ayar
lar ve kullanır. Vaktin nakid oldu
ğu nasıl inkar edilemiyecek bir haki
kat ise, onlar da mahalline masruf ol
mıyan her hareket ve enerjinin heba 
olmuş bir gayret olduğunu düstur ha· 
line getirilmiştir. Bunun içindir ki lü 
zumsuz ve manasız çalımlardan, seme
re vermiyen her türlü didişmelerden, 
topla fazla oynamadan velhasıl her 
türlü boş hareketten mümkün olduğu 
kadar içtinap ederler. On bir kişinin 
bütün harekatı bir saat makinesi inti
zamiyle işler. Her oyuncu kendine 
düşen vazifeyi bilir ve onun hududu 
dairesinde elinden gelen gayreti sarf 
ederek oynar. Denilebilir ki bütün 
oyun sahası bir dama tahtası gibi. bir
çok karelere ayrılmış, her oyuncu da 
kendi dairesinde pion vazifesini gören 
bir unsur olmuştur. Herkesin vazifesi
ni bilmesi ve onu azami gayretle ifa
ya çalışması bütün takımı bir krono 
metre intizamiyle işlemiye sevkeder. 

İşte size ingiliz futbol steminin 
umumi hatlarını gös en bir 

kroki ... Biz dün bunun kil 
munesini gördük... Çerçcv 
mak üzere bunun daha mit kamil ve 
ince işlenmiş şeklini anca rofesyo

nellerde görmek kabil ola lir. İn • 
giltere futbolu denilince il kla ge • 
len ve onu bihakkın temsile ılahiyet· 

tar olan ingiliz profesyone 1 rinin o
yunu olduğuna göre biz d ingiliz 
amatör takımının oynunun görmek-

le ingiliz futbolu akkında 

ancak kabataslak bi fikir 
edinmiş olduk. Bununla beraber 

itiraf etmek lizım gelir ki futbol 
ıimdiye kadar memleketim gelmiş 

olan takımların tatbik etti ri fut -
boldan başka sistemde bir utboldur, 
Futbolun hakiki manasını ha iyi 

anlatan, oyunu ve seyri ze 
temiz ve nezih bir futboldu 

İngiliz oyuncularının ta 
deki ahenk ve insicamı teba 
dikten sonra şimdi biraz da 
biliyetlerini burada izaha ça 

veren 

z ettir
di ka -

Her oyuncu başına ve ay na son 
derece hakim ... Oyuncular her pozis
yonda gelen topu gerek a} lariyle 
ve gerekse başlariyle derhal ıstedik -
teri istikamete çevirebiliyor r, 

Topu tutuşlarında ve k 
rında de büyük bir hakimiye 
dikkati celbediyor. 

Mükemmel vücut çalımla 
yorlar, temiz vuruşları, mek 
gibi işlemeleri ve ayakların 

tutmadan ve katiyen belli etr 
pas vermeleri, topu bir hat 
biribirlerine bırakıvermeleri 
anlıyarak, bilerek oynadıkla 
rer misalini teşkil ediyor ... 

O kadar güzel yer tutu 
bütün paslar yerini bulduğu 
da kendiliğinden her oyunc 
ğına geliyormuş hissini ver 
de topun falsolarını vucud ı 

riyle iyi takip ediyor ve ko 
Topa çıkışları çok seri ol 
hasımdan evel topu kapıp d 
yunu açıyorlar .. Her oyuncu 
ni sonuna kadar başarmıya a 
ret sarfediyor ... Bu itibarla b 
ta gidecek zannedilen topu 
rinde yakalayıp ortalıyorlar 
retle hasım kalesi için tehlik 
yetler yaratıyorlar ... 

Velhasıl takım ferdi ve c 

anışla

nazarı 

yapı -
dokur 

topu 
en ani 
erinde 
utbolu 
ın bi . 

·tar ki 
ibi, top 
un aya
r. Bir 

ainala · 

zifesi
mı gay
.ın avu· 

liyetleri bize nazaran yüksel leman· 
!ardan müteşekkil bir manza rzedi
yor ve tabiatiyle de kendisinden bek· 
lenen randımanı alıyor ... 

Ankaragücüne gelince: itiıaf etmek 
Jbımgelir ki maçtan cvel yağmur 
yağmıt olması güçlülerin aleyhin~ ve 
ingilizlerin de avantajına bır vazıyet 
i .. das etmiştir. Kaygın salıaJa oyna · 

At yarışları 
Bugün yarışlara tamam 
saat 15 de başlanacak 

Bugün ilkbahar at yarışlarının ye
dincisi koşulacaktır. Maruf ingiliz 
Middelesex Wanderers futbol takı

mının saat 17 buçukta yapılacak ma
çına Herkesin rahat rahat gidebilme -
sini teminen bugünkü yarışlar saat 
15 te başlıyacaktır. Koşular geçen 
haftaki yarışlara nazaran ehemiyetsiz 
gibi gözükmekte ise de gene oldukça 
heyecanlı dakikalar geçirecegımızı 

ümit ediyoruz. Bugün beş koşu var. 
dır. Birinci koşu:: üç yaşında ve hiç 
koşu kazanmamış haliskan arap erkek 
ve dişi taylara mahsustur. İkramiyesi 
300 lira mesafesi 1400 metredir. Bu 
koşuya beş tay kaydedilmiştir. 

Dinç (M. Dinçel), Önal (M. Batur) 
Bora (R. Baysal), Örnek (Y. Güçlü), 
Meriç (H. Öncü). 

Bunlar içinde yalnız Meriç ilk haf 
tadanberi bir daha ko~madı. Diğerleri 
kendilerine mahsus yarışlarda koştu
lar. Bunlar içinde Bora ile Dinç'in es
ki koşularda gösterdikleri kuvet do
layısiyle bugün de şanslıdırlar. 

İkinci koşu: handikap: üç ve daha 
yukarı yaştaki haliskan İngiliz at ve 
kısraklara mahsustur. İkramiyesi 300 
lira, mesafesi 1800 metredir. Bu ko · 
şuya altı haliskan kaydedilmiştir: 

Komisarj 65 (Burhan Işıl), Tom -
ru 64 (Asım Çırpan), Taşpınar 53 
(Kemal Tezer), Şıpka 48 (Tevhide 
Çırpan), Botray 47 (Salih Temel), 
Cifl·op 40 (Ferruh Ozan). 

Bu yarışta şansı olan geçen hafta 
güzel bir koşu yaparak Romans ve 
Tomru:}'u geçen ve Özdemirin arka· 
sında ikinci gelen Taşpınar ile handi
kaplarda ekseriya yüksek kilolar ile 
koşup kazanan Komisarjdır. Maama -
fih Gazi koşusunda gösterdiği mu· 
vaffakiyeti nazarı itibara alarak Bot
rayın da ihmal edilmemesi lazım gel
diğini söyliyenler vardır. 

Üçüncü koşu: handikap: dört v~ 
daha yukarı yaşlı yerli yarımkan ingi
liz at ve kısraklara mahsustur. İkra
miyesi 280 lira, mesafesi 2200 metre
dir. Bu koşuya }"edi yaı ımkan kayde· 
dilmiştir: 

Olgo 62 (Mehmet Çelebi), Nazli 
61 (Ahmet Yucgöl), Ceylan 57 (Sa
lih Temel), Alceylan 55 (Feyzi Atlı· 
oğlu), Frig 52 (Hüseyin Atak), Bin -

tepe 49 (Fikret Atlı), Gülcan 46 (İs· 
mail Tetik). 

Bu koşu günün en karışık koşusu
dur. Her zaman olduğu gibi handika· 
pörün gayet güzel kilo tevzi etmesi 
dolayısiyle hemen hemen hepsinin 
şansı vardır. Maamafih başta gelen -
ler arasında Ceylan, Olgo ve Nazlı'
nın bulunacağını zannediyoruz. Her 
zaman olduğu gibi ara sıra köyden 
gelerek bir iki birincilik alıp ortadan 
kaybolan Gülcan bu koşuda avutsay· 
der telakki edilebilir. 

Dördüncü koşu: dört ve daha yu -
karı yaşta ve sene zarfındaki kazanç
ları 250 lirayı geçmiyen haliskan arap 
at ve kısraklara mahsustur. İkramiye· 
si 190 lira mesafesi 2000 metredir. Bu 
koşuya beş haliskan arap kaydedil
miştir. 

Ünlü (Ahmet Geliş), Derviş II. 
(Sait Yılmaz), Bahtiyar (Şemsi Ta
nak), Yıldız (Settar Özkan), Çelenk 
(Fehmi Simsaroğlu) . 

Her koşuya yazılıp ayağının rahat
sızlığı dolayısiyle koşturulmıyan Ün
lü her halde bugün de koşmıyacaktır. 
Koşsa bile bu koşuda mühim bir şansı 
yoktur. Çelenk ise geçen haftaya na
zaran on altı kilo fazla taşımaktadır. 
Bu vaziyette Yıldız ile Bahtiyarın di
ğerlerine göre daha şanslı oldukları 
gözükmektedir. Derviş il. nin mü
him bir şey yapacağını zannetmiyo
ruz. 

Beşinci koşu: üç yaşında ve hiç 
koşu kazanmamış yerli yarımkan in· 
giliz erkek ve dişi taylara mahsus
tur. İkramiyesi 250 lira mesafesi 1400 
metredir. Bu koşuya dört tay kayde -
dilmiştir: 

Poyraz (Halim Sait), Tunca (İr
fan Emeç), Yüksel tNuh Sargın), 
Suzan (M· Atak). 

Burada yalnız Tuncanın koşusunu 
gördük. Diğerleri hemen hemen ilk 
koşularını yapacaklardır. Yüksel ile 
Suzanın idmanlarına göre hüküm 
vermek güçtür. Bu yarışın favorisi 
ahırının şöhreti nazarıitibara alınırsa 

B. Halim Sait'in Poyraz ismindeki 
tayı dır. 

Bu haha çifte bahia bir tanedir. 
Birinci ve ikinci koşular arasıhdadır. 
İkili bahis ise üçüncü koşudadır. 

«===============================================~ 

Milli Küme puvan cetveli 
Mac; Galip Berabere Matlup Attıiı Yediği Puvan 

Ankaragücü 13 8 1 4 31 19 30 
Demirspor 11 8 1 2 31 14 28 
Galatasaray 1 1 8 o 3 31 20 26 
Beşiktaş 1 1 6 1 4 27 14 24 
Fenerbahçe ı 1 6 1 4 25 18 24 
Vefa 12 3 2 7 28 32 20 
Doğan spor 13 3 1 9 13 41 20 
Ateşspor 12 1 1 10 8 37 15 

NOT: Cetvelimiz gol avarajı usulüne göre hazırlanmıetır. Buna nazaran 
hukmen galıp Beşiktaş'ın lehine 2, hülcmen matlup Galatasaray'ın 

aleyhine 2 gol yazılmıştır. 
Hukmen mağlup takımlara aynca sıfır puvan verilmektedir. 

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

Doğonspor Beşiktoş'a 

5 · 1 yenildi 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Milli 

kümemaçını yapmak üzere şehrimize: 
gelen İzmir Doğanspor takımı bu
gün Beşiktaşla karşılaştı. 

İzmir'debu takımı 6 • 1 yenen Be· 
şiktaş bugün de güzel ve üstün bir 
oyunla neticeyi 5 - 1 kazanmıştır. 

mıya alışmış olan İngilizler lehlerine 
olan bu vaziyetten istifade etmesini 
bilerek derhal oyunda bir hakimiyet 
tesis etmiye muvaffak olmuşlardır. 

Ankaragüçlüler ancak ikinci devrede 
sahaya alışarak mutad oyunlarını çı • 
karabilmişlerdir. İngiliz takımının 
Fenerbahçeye karşı galibiyeti ve in -
giliz futbolunun şöhreti de oyunun bi
rinci devresinde güçlUlerin manevi • 
yatı üzerinde tesir bırakmış hissini u
yandırdı ... 

İkinci devrede açılır gibi oldular ... 
Hasım kalesini bir hayli de sıkıştır -
dılar ... Fakat futbolumuzu kemiren o 
ezeli hastalığın tesirinde kalarak müs 
bet bir netice alamadılar. 

Hastalığımızı bir cümle ile şöyle • 
ce hulasa edebiliriz. Onlar kaş ile göz 
arasında topu kapar ve biribirlerine 
geçerken: biz topu aldığımız zaman 
biraz duraklıyacağız, etrafımıza ha • 
kaçağız, arkadaşlarımızı arıyacağız, 

topu sürerken de hasma kaptırasağız 

Bu illetin önüne geçtiğimiz gün 
futbolumuzun inkişaf ve istikbaline 
emniyetle bakabiliriz. 

Sadi KARSAN 

Türkiye-Mısır 
(Başı 1 inci sayfada) 

ıösterdiği centilmence jesti de tak
dir ile yi.detmek lazımdır.Mmr, bu
ıün medeniyet yollarmda yeni he· 
yecan ve yeni hamlelerle mahmul 

genç bir kırallıktır. 

Genç devletin batında yüksek i • 
lim ve irfaniyle, derin zeki.siyle 
herkesin hürmet ve muhabbetini 
kazanmıt aevimli ve genç bir hü
kümdar memleketini daima ileriye 

götürmek için en yüksek enerji ile 
çalışmaktadır. Aıırların yarattığı 

tatlı hatıralarla batlı bulunduğu

muz Mısır'ın bilhassa §U son zaman· 

larda geçirdiği tekamül safhaları 

Türkiye Cümhuriyeti umumi efkarı 
tarafından dikkatle takip edilmiş 

ve Mıınr'ın geniı tekamül ve terak. 

ki adımlan bizde emsalsiz bir neşe 

yaratmıthr. Son zamanların vücuda 

getirdiği siyasi icaplar Türkiye • 

Mrsır'ı biribirine daha ziyade bağ

lamıt bulunmaktadır. 

Biribirlerine hiç bir ihtiras naza
rı olmıyan iki Akdeniz milleti ara
sında aaırlardanberi mevcut bulu
nan aamimiyet ve dostluk bundan 
sonra gittikçe daha ziyadeleşecek 

ve her iki millet beynelmilel sulhun 
muhafazasında kuvetli amil olacak
lardır. 

Necibali KVÇVKA 

BiBLiYOGRAFYA 

Aşkı memnu 
Türk romancılık tarihinin en büyük 

üstadı ve yaşıyan romancılarımızın 
en büyüğü §liphe götürmez surette 
Halit Ziya Uşaklıgil'dir. Edebi töh -
retinin temelini teşkil eden eserleri 
"Edebiyatı Cedide" cereyanı esnasın
da yazmış ve bu arada milli kütüpa
nemize "Aşkı memnu" la "Mavi ve Si
yah" gibi iki muhallit eser hediye et
miş olan üstat uzun zamandanberi ro· 
man tarzını bırakmıştır. Bize küçük 
hiljiyeleri ve pek tatlı bir ualUpla ha· 
tıralarını canlandıran eserleriyle ede· 
bi kabiliyetine halel gelmemiş oldu • 
ğunu ispat eden Halit Ziya'nın iki 
büyük romanından Mavi ve Siyah, 
müellifi tarafından dil bakımından 
sadeleştirilerek geçen yıl Hilmi ki • 
tapevi tarafından güzel bir cilt halin
de neşredilmişti. Edebiyatımızın bu 
derece kıymetli ve edebiyat tarihimi
zin mutlaka bilinmesi tazım bu dere
ce mühim eserlerinin eski harfleri ve 
eski dili bilmiyen genç nesiller tara • 
fından okunamaması cidden hissedi • 
len bir mahrumiyet olduğu içni Mavi 
ve Siyah'ın yeni harflerimizle intişa
rını karilerimizc memnuniyetle haber 
vermiştik. 
Şimdi de bu romanın kıymeteşi di

yebileceğimiz "Aşkı memnu" ayni u
sulle müellifi tarafından sadeleştiri -
lip terkiplerinden ayıklanarak yeni 
harflerle gene Hilmi Kitapevi tarafın· 
dan intişar sahasına konulmuştur. 

Müellif, romanın başına koymuş ol
duğu kısa mukaddimede yeni nesil i · 
çin tanılmamış olan kelimeleri, ter • 
kipleri türkçeye çevirirken uslfıba, i
barelerin teşkilatına dokunmamış ol -
duğunu kaydetmektedir. 

Gerek roman tekniği, gerekse edebi 
uslUbu bakımından pek kıymetli olan 
ve içinde bir kaç phsın adesesinden 
bütün bir devri karakterlendiren bu 
romanı bütün ol.urlarımıza hararetle 
tavsiye etmeyi borç biliriz. "Aşkı 
memnu"u eski harfleri bilmedikleri i
çin okumamış olan gençler bu fırsat
tan istifade etmelidirler. 

Sylvestre Bonnard'm cürmü 

Anatole France, Guy de Maupas • 
sant'la birlikte memleketimizde en zi
yade tanınmış, eserleri en ziyade di • 
limize çevrilmiş fransız muharriridir. 
Şimdiye kadar bu romancı ve müte • 
fekkirin yazmış olduğu eserlerden 
bir çob dilimize e ilmia ve ürk 
karileri arasında büyük bir rağbet 
görmüştür. 

A. France'in romanları arasında en 
kıymetlilerinden biri olduğunda JÜp· 
he bulunmıyan "Sylvestre Bonnard' •. 
ın cürmü" şimdi değerli edip Nahit 
Sırrı tarafından temiz ve güzel bir us· 
lfıpla dilimize çevrilerek Hilmi kitap· 
evi tarafından neşredilmiştir. 

Daha önce gene ayni derecede kıy
metli bir miltercimimiz olan Enver 
Behiç tarafından çevrilerek milli 
mecmuada intişar etmiş ve hatta zan
nımıza kalırsa Edirne'de kitap haline 
de konmuş olan bu eserin piyasada 
mevcuduna rastlamak mümkün olma
dığından Nahit Sırrı'nın değerli us -
lfıbiyle türkçeleştirilmiş olarak bu 
romanın yeniden türk karilerine su -
nulmasını memnuniyetle karşıladık. 

242 sayfalık bir cilt teşkil eden ki -
tabın fiyatı 75 kuruştur. 

Amok 

Avusturyalı mütefekkir ve romancı 
Stefena Zweig son zamanlarda bütün 
dünyada en ziyade moda olan ve en 
çok okunan muharrirler sırasına gir • 
miş bulunuyor. Bu muharrirden şim
diye kadar hikaye ve eser olarak, dili· 
mize bir kaç eser çevrilerek ki'-ilp ha· 
linde neşredilmiş, bir kaçının da ga -
zetelerde tefrika edilmiş olduğunu 
hatırlıyoruz. 

Ekoztik dekoru içinde esrarlı bir 
macerayı sari bir hassasiyetle anlatan 
"Amok" müellifin en güzel hikayele· 
rinden biridir. Daha önceki bir terce
mesi "Yeni Adam" mecmuasında inti
şar eden, bir tercemeıi de kitap halin
de çıkmış olan bu güzelliği nispetinde 
kısa hikaye bu defa kıymetli müter -
cimlerimizden Hamdi Varoğlu tara • 
fından yeniden dilimize çevrilerek 
Hilmi kitapevi tarafından renk
li bir kapak içinde temiz bir şe

kilde neşredilmiştir. Başında müter • 
cimin müellife ait kısa bir notisini ih
tiva eden ve sonuna Zweig'ın kadın ve 
tabiat isimli bir etüdü ilive edilmek 
suretiyle zenginleştirilen bu kitabı O· 

kurlarımıza tavsiye ederiz. 

Mezar kazıcıları 

Aka Gündüz'ün en son tabedilen e· 
seridir. Edebi, çok kıymetli bir ro
mandır. İnkılap kitapevi tarafından 
neşredilen bu kitabın fiyatı 25 k?ruş
tur. 

Amerika'ya kaçırılan türk kızı 

lskender F. Sertelli'nin bu romanı
nın 1 inci tabı 3.000 nüsha olarak bas
tırılmış ve iki ay gibi az bir zamanda 
tek bir nüsha kalmamııtı. Görülen 
rağbet Ü.zerine inkılap kitapevi 2 inci 
tabını bastırmıt ve piyasaya çıkarmıt· 
tır. Fiyatı 25 kuruştur. 
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14 senelik gününü unutuveren Mükrimin •• 

Garson Cemalin evinde şeytana 
bir kerre daha 

- Posta başııııııı ... Mükremin'i ge
tir •. 

Bir jandarma, küçük tevkifaneden 
çıkardığı Mükremin'i önüne kattı, ka
saturasını çıkardı "şark, şurk" diye 
tüfeğine geçirdi ve yürüttü. 

Mükremin ikinci sulh cezanın ka • 
pı&ındaki kalabalığı iki eliyle aralıya· 
rak kendi yolunu kendi açtı, arkasın
daki jandarmaya döndü: 

- Buraya mı girecektik arkadaş, 

dedi, yanlış olmasın da ... 
Yanlışlık yoktu. Biraz evelki tifahi 

davetname bu salondan gönderilmiş -
ti. 

Mükremin uzun boylu, iri yapılı ve 
yuruyuşune, konuşuşuna bakılırsa ka
oadayı yaratışh bır .zat ... Alışkın bır 

tavına xanapenın "suçıu'' tarafında 

yerını aıdı . .oır kaşını Kaldırarak, şoy-
1e yan gozıe dınteyıcılerı suzdu. Lıaıı
ba ıçıerınden bırını arıyordu. Sonra 
gene nakıme dondu, bekledi: 

- Adın M ükremın .. ::>oy adın? 
Kalın, tok, adeta pervasız bır sesle 

cevap veraı: 
- l:unıa~ ... 
Yılmaz mı yılmaz, kim ne diyebilir? 

.nem yıımacu6ı :luııaaıı aa oeuı kı -
soruıuu6u ........ ıciu Kenaısının de teıer
rucium l'eK natıruyamaaıgı - mace -
rau oır uayatı var. ~ma ı;on macera 
.ıcenaısıne oır hayıı agıra mal olmuş, 
şımaı de ıçerıde o son macerasının Çl

lC&ını doıaurmakla meşgul .. 
- .t;vii mısın? 
- .E.vet .• uç de çocugum var. 
- Nerede oturursunı' 
Yılmazın şımauık nerede ikameti 

ihtıyar ettı!!• ar.ıcasında.ıcı sunguıuaen 

ayan beyan anıaşumaktadır vna ao • 
ruıan "gı.ıneş aıtınaa doıaştıgı zaınan-

1ar 'a aıc oturaugu yer ... 
- Atpazarı'ncıa ... Vela.kin evin nu-

marasını neyi bıldıgim yok ... 
- Evelce hiç manküm oldun mu? 

-Hayır .•• 
sın~aıntlıxt. uı.uemın ın mı 

kesurmc "hayır!" cevabı hakimle be
raber butün bu kalabalık dinleyici kit· 
lesınde tebesaümlü bir hayret uyan • 
dırdı. Usul kanunlan dinleyicilere de 
konuşmak hakkı verseydi, o dakikada, 
on beş yır mı agır birden: 

- Ya arkandaki jandarma ne diye 
duruyor? 

Diye soracaktı. Ama bunu herkes i
çinden sordu, hakim dışından ... 
"Yalancının mumu yatsıya kadar 

yanar" derler. Mı.ikremın'inki "hayır" 
ıah hakımin kuiagına dokununca. ıö· 
nü verdi. 

- Ne diye mevkuf&un peki? 
Mükremin ,hele §Ükür, hatırladı; 

- Oldu, dedi, son bir "iş"den mah-
kum oldum. Bir sirkat işinden ... 

- Hangi mahkemede? 
- Birinci asliye cezada ... 
Sirkatin envaı ve cezaları erbabınca 

malümdur. "Her kim diğerinin taşına

bilir malını, rızası olmaksızın bulun -
duğu yerden, faydalanmak için alırsa 
üç aydan bir seneye kadar ... " 

Bunun bir kat şiddetlisi altı aydan 
iki seneye kadar, iki kat şiddetlisi bir 
seneden üç seneye kadar .. Üç katlısı 
da beş seneye kadardır. Bizim kanun 
bir hadisede hırsız olarak karşısına 
gelene beş seneden fazlasını münasip 
görmemiştir. 

Biz gelelim Mükremin'e ... 
Hakim bayan Melahat mazisinde a -

raya araya bir tek hırsızlık hatırlıyan 
bu iri kıyım suçluya: 

- Kaç seneye mahkumsun diye u
suli bir sual daha sordu: 

- On dört ... 
O nasıl hırsızlık öyle, Mükremin'i 

on dört seneye mahkum etmişler: 

Hayatımın erkeği 

Va-Nu'nun, güzel usllıbiyle dilimi
ze naklettiği bir aşk ve macera roma
nıdır. İnkıllip kitapevi tarafından 
neşredilmiştir. Fiyatı 25 kuruştur • 

Şarlok Holmea 
Kanlı Muamma 

Şerlok Holmeı'in en son dilimize çev
rilen, en harikulade macerasıdır. Mü
nir Süleyman Çapan tarafından Ko
nan Dovil'den naklen alınmıştır. İn • 
kıllip kitapevi neşriyatıdır. Fiyatı 25 
kuruştur. 

Haydutlar araıında bir Baker 
Edgar Wallace'in en heyecanlı ve 

macera romanlarından birisidir. İnkı
lap kitapevi neıriyatındandır. Fiyatı 

25 kuruştur. 

• 
uyuvermış ve ..• 
- Bir tek hırsızlıktan adama on 

dört sene vermezler Mükremin ... Baş
ka işler de olsa gerek. 

Mükremin akı karasına karışını~ 
dik başını önüne eydi : 

Birikti de bir kaçı, dedi, onun için 
böyle oldu. On dört sene yatacağız. 

Kendisi razı olduktan, hele suçunu 
da bildikten sonra kime ne? 
· - Sen Cemal'in evine girmiş, eşya 
çalmışsın diye dava olunuyorsun, doğ
ru mu? 

Yerdeki baş gene kalktı. Bir takııtı 
taaccüp işaretlerinden sonra: 

- Bu cemal de kim? Diye sordu. 
Tanımıyor. İddiaya göre evine girip, 
sandığını sepetini karıştırmış, fakat 
Cemal'i tanımıyor. Mamafi olabilir de 
hani .. Öyle ya Cemal'i çalmamış ki ta· 
nısın. Eşyaları sorulsa belki tanıya " 
cak. 

Zabıt katibi kabarık dosyadan bir 
kağıt okudu: 

- •... mahallesinin •••• sokağının 
.••• numarasında mukim iktısat veka
letinde garson Cemal'in evine ... 

Hayır, bu isim Mükremin'e iyiden 
iyiye yabancıdır. Hala tanıyamadı. A· 
ğız alışkanlığiyle hakimin bayan ol " 
duğunu da unuttu, kestirmeden. 

- İftiradır hakim bey, dedi. Ben 
böyle bir ıey yapmadım. • 

Tabii söylemiye lüzum yok ki iddia 
olunan hırsızlık Mükremin'in açık 
havada gezdiği devirlere aittir. 
İddiname okundu. Şahitler aöylü • 

yor, deliller gösteriyor ki Mükremin 
kim bilir kaçıncı defa şeytana uyınuş. 
Cemal'in evine de uğramış ... Fakat 0 

inkarda israr etmekte : 
- Tanımam bile ben bu adamı ... 
İddianamede İsmail, Ahmet, Meh '" 

met adlarındaki ıehitler vakayı ru'" 
yete istinat eden 13hadetleriyle vak " 
tiyle anlatmışlar. Şimdi onların bir d• 
mahkemede dinlenmelerine lüzum gö
rüldü. Mükremin razı bu ite .. 

:ız:.;_,. .. hunlAP o-lalnl•-"- ciiJr),.ı:İtı-

Jer. Esasen ben bu şahitleri de tanı'" 
mam. 

Bu Mükremin de tuhaf hırsı• dol· 
ruıu .. Hiç insan tanımıyor. 

- Elini eşyaya alıştıracağına, gö
zünü insana alıştırsaydı .• 

Diyeceksiniz. 
Gelecek perıembeye üç phit dinle• 

necek .. Bakalım. 

Andre Moruva'nın 

oturduğu koltuk 
Fransız akademisinde azaların ba .. 

zıları•iy1 koltukta, bazıları fena kol " 
tukta oturur. Paris'teki İngiliz büyük 
elçisi Erik Fips şöyle demektedir: 

''Fransız akademisi azasından And· 
re Moruva mükemmel bir koltuk seç • 
miştir. Çünkü onun oturduğu koltuk· 
ta her oturan aza çok yaşar. Fransız 
akademisi 1634 de kurulmuştur; bu 
zamandanberi Andre Moruva'nın o • 
turduğu koltuğu yalnız dokuz akade
mi azası işgal etmiştir. Akademideki 
koltuklardan bazıları fena şöhret ka· 
zandırmıştır. Ve bunlara 1634 denbe
ri on sekiz yirmi kişi oturmuştur." 

Andre Moruva'nın koltuğunu işgal 
eden 30 - 40 sene akademi azası olu -
yor ki, bu bir rekordur. Ondan sonra 
aırasiyle dük dö France'in ve general 
Weygand'ın oturduğu koltuklar u
ğurludur. Generalin koltuğunda otu· 
ranlar 27 aene akademi azası olurlar. 

r ~ 

Ankara Borsası 
17 haziran 1939 fiyatları 

ÇEKLER 
/' r t 1 •q F Kıınıını!ll F. 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Pra 
Madrid 
Varşova 
Budapeı;te 
Bükreş 
Belgrad 
Yokahama 
Stokholm 
Moskova 

5.93 
126.675 

S.3550 
6.6625 

28.535 
67 .2475 
50.8025 
21.5275 

1.0825 
t.56 
4.3375 

14.o350 
23 8725 
24.!1425 
0.905 
2.8925 

34.62 
30.5325 
23.9025 

5.93 
126.675 

3.3550 
6.6625 

28.535 
67.2475 
50.8025 
21.5275 

1.0825 
1.56 
4.3375 

14 0350 
23.8725 
24.8425 

0.905 
2.8925 

34.62 
30.5325 
23.9025 

. ESHAM VE T AHVlLA T 
1933 ikramiyeli E 
Sivas • Erzurum 
Hattı la. I 19.67 
Sivas - Erzurum 
Hattı İs. III 19.77 

19.67 

19.78 

~=================~ 
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Dünkü ~ocuk 
ilbemizde kartpostal 

kazananlar 
kony ç kak 

7 
a ınar mahallesi Cella so-

ll. 1' 9 nu~~rad~ .Kemal Alp, Aya~ 
tıı b. T . muvezzıı Şaban Semerci, 
de~ 0.rlu efendi sultan mahallesi 48 
rnaın·~ı .!aiçınkaya, Zonguldak Ha
liil ~nu bakkal Mustafa eliyle M. 
ille nu .Koç, Gaziantep bakkal Ah -

0
•
1
t elıyle Kürk köylü Yusuf Ziya 

g g ~ l\iehnıet Işık, Diyarbakır tel
ır~· nıuavini Süleyman Sezer oğlu 
g c 1

• Zonguldak Kılburnu tütün ve 
'la~ete bayii Rahmi eliyle Tarık 
S ~!ın, Eğirdir P. T. T. şefi oğlu 
C a ~haddin Barlas, İstanbul Taksim 
d · · P. senıt ocağı idare heyetin -
be\ Zekeriya Eryol, Niğde Ziraat 
ıı::; asında Abdülkadir kızı Beri • 
n etant, Konya Türbe caddesi 62 
. uınarada Hasan Colak Ankara 
J~d • • 
k arma bandosunda Ahmet Türk· 

3;';{ Ankara Albayrak okulundan 

0 
ezban Sungur, Ankara üçüncü 

t rtadan 502 Şükran Akgün, Anka
~ erkek lisesinden 1789 Turgut 
J\ Utlu, Bolvadin dava vekili Rüşdü 
:ı ~soy oğlu Sami, Ankara Devrim 
,.;ulundan 31 Süheyla Ulutaş, An
& ~a !sın.et paşa Uzunyol Sorgun 
~ ak 4 de Kemal Alp Yegül, M. 

6 
eınaı paşa Deveci konağı nahiye • 

0
1~de ?~acı Kamil Kuşçu, Zongul

'i a .l<ılımlide İsmail vğlu Osman 
n enı, Zonguldak ikinci makas 49 
k Umara Mehmet Çinal, Ayaş ilk o-
1~1.un~an 43 Asım Tanyeri, Ankara 
b ıkıaı okulundan 76 Melih Şaha -
c\ Cttinoğlu, Ankara ticaret okulun
• an 176 Nezeha Bühler, Ankara bi<1n . 

cı orta okuldan 1471 Mehmet 
Soze . tnar rı, Bafra Yaka mahallesi 7 nu-

alı evde Neriman Saraç, Antal
ra belediye caddesi Bay Sami eliy
t~lt ~· Emin Arkayın, Tavşanlı İs
g laı okulundan 511 İbrahim Ar • 
Ç un, İstanbul Küçük pazar Katip 
d Clcbi cadesi N o : 24 Meliha Ozer
d cın, Turgutlu Esemenli nahiy~sin-
f:t~Skici İsmail Yürük, Sirkeci Saf· 
&' 1 Paşa sokak No. 7 Nebahat Sez-
6 ıner, 1sparta Karaağaç mahallesi 
~ nunıara Bekir Erdinç, Çorum or
..,. 0lı:uldan 305 Hüseyin Çankaya, 
<:.•Jı:· l{ lpazar yatılı okuldan 154 .Altan 
\ 

0Shisar, Yozgat cümhuriyet oku-
~ndan 207 Cevdet Şengöz, Halke • 
~~ilde Bay Suphi eliyle Sermet Me
gın A.ltıntaşlı, Ankara İltekin ilk o-
uıundan 664 Kemal Aygen, Anka

ra. 
li ın~aat usta okulundan 265 Osman 
k Ztnan, Trabzon tiyatro so· 

ak numara 1 Kemal Taluy, Anka· 
ta ik' . B h . ~ ıncı orta okulan 448 a rıye 

1 tkan, Ankara lsmet İnönü oku • t 1dan 1465 Muharrem Arduç, An· 

8 
ara İsmet paşa mahallesi Atıklar 

d0lı:ak numara 31 de Kamuran Bay-
ur, A.nkara İltekin okulundan 73 

;crnaı Götert, Ankara ticaret lise
pındcn 367 Çelebi Başay, İpsala ka· 
ıcı lllahallesinde Ali Devrim, Trab-

lon t' . 'i ıyatro sokak No: 1 de Engın 
alaza, Ankara mimar Kemal oku· 

~Undan 513 Kılıç Alpat, Ankara er
A.ek, lisesinden 1416 Şevket Süreyya 

lptekin, Uşak askeri doktoru e -
"inde Suzan Çakar, Niğde Kıbla 
ıtıahaUesinden Rasih Özdoğan ya -
~1nda Vahdi Özdoğan, Uşak vakıf· 
dar memuru kızı Süheyla Kural, A
lt ~a kız lisesinden 752 Kevser Er-

er, ~iğde nafıa fen memuru Tacet· 
~in kızı Necmiye, Adana posta ku· 
i~su 97 Abdüssamet, Ankara Ulus 

l 
k okulundan 489 Lütfiye Topay, 
~nı· d .ır Karşıyaka Mithat paşa cad -

r eaı ~o. 114 Mazhar Hergül, Anka
b a halkevi daire müdürü kızı Mak-
d Ulc Atakan, Ankara ön Cebeci Er· 
, Cttı sokak No. 1 de Rabia Bliyük -

0>'. A.nkara P. T. T. muhasebe me
:uru Nurettin Yeğeni Serap Yüz· 
y.' A.nkara Atatürk ilk okulu 318 
h 1tdan Atar, Ankara P. T . T. mu· 
~~ee~e memuru Melahat Bengü kı~ 
ç Şukran Bengü, Zonguldak Yenı 
ı,~t§ı No: 8 de Bakkal Mehmet Sez
l~n, Ankara Etlik ilk okulundan 
ıu~ .. A.yten Yurdcu, İpsala spor ku
t u büfecisi Halim Özgedik, Da-
2~11de Cümhuriyet ilk okulundan 
l{ 6 Öztaş Tan, Zonguldak kitapçı 
ha ötkk.ı yanında Sadık Uzuner, Ço • 

0~lar nahiyesi müdürü oğlu Kadir 

27guz, Ankara İstiklal okıılundan 
b 1 Cenıal Birecik, Ankara Atıf-
dcy tnahallesi No: 283 Kerim Yıl -

l?.el 
~ , 

--~~~~~~~~~~-

· · ·KoicılQr· .· · . 
""' .... - ' - . . , 

Bir Doktor aramyor 
z·ı ı, ' e Şarbaylığından. : 

torı ~~ye 98 lira ücretli belediye dok
'le iu~u tnünhaldir. Taliplerin Sıhat 

Çtırnai kAl • .. 
ta.;ı,t muavenet ve a etıne mura-

etrnc lcri ilfin olunur. 
(4282/ 2408) 12:~0 

Ahır inşa ettirilecek 
Sultansuyu Harası Müdürlüğün

den : 

1 - Malatyanın Sultansuyu Harası 
merkezinde yeniden inşa edilecek ılgı 
ahırı 1-6-939 gününden itibaren 20 
gün müddetle ve kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (37494) lira (39) 
kuruştur. 

3 - İlk teminatı (2812) lira (12) 
kuruştur. 

4 - İhalesi 20-6-939 sah günü saat 
on beşte Hara merkezinde yapılacak· 
tır. 

5 - Şartname ve projesi Hara ve 
Malatya Nafıa müdürlüğünde mev -
cuttur. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
nun iki ve üçüncü maddelerinde ya· 
zılı vesaikle birlikte ilk teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evveline kadar Hara merke • 

· zindeki komisyonu mahsusuna verme-
leri ilan olunur. (2151) 1:!130 

Karaman kasabası içme 

suyu isale hattl 

inşaat eksiltmesi 
Karaman Belediyesinden : 

1 - Yapılacak işin muhammen be · 
deli (31.301) lira (55) kuruştur. 

2 - Eksiltme 10. 7. 939 tarihine rast 
lıyan pazartesi günü saat (15) de Ka
raman belediyesinde toplanacak dai -
mi encümende yapılacaktır. 

3 - İstekliler bu işe ait şartname, 
proje ve sair evrakı (1) lira (60) ku
ruş mukabilinde Karaman Belediye -
sinden alabileceklerdir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vesaiki aynı gün ve saat (14) de kadar 
Belediye reisliğine teslim etmiş olma
ları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun olmak üzere 
2347 lira 58 kuruşluk muvakkat temi -
nat. 

B - Eksiltmeye girebilmek için 
kanunun ve bu işe ait eksiltme şart -
namesinin tayin ettiği vesikalar. 

C - Münakasaya iştirak edecek mü 
teahhitlerin su tesisatı işleri yapmış 

olduklarına dair vesikalarını teklif 
zarflariyle beraber vermeleri l~zım -
dır. 

5 - Teklif mektupları ihale günü 
saat (14) de kadar makbuz mukabi • 
linde belediye reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklif mektup· 
lannın iadeli taahhütlü olması ve ni -
hayet bu saate kadar belediyeye gel -
miş bulunması lazımdır .. (Postada o -
lan gecikmeler kabul edilmez) bu iş 
hakkında fazla izahat almak isteyen • 
lerin Karaman belediyesine miiraca • 
atları ilan olunur. (2179) 12248 

Elektrik tesisatı 
Zile Belediyesinden : 

1 - Zile kazası merkezinde yapıla
cak elektrik tesisatı ve santral binası 

inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltme • 
ye konulmuştur. 

2 - Eksiltme Zile belediye deire • 
sinde 30 haziran 939 cuma günü saat 
10 da teşekkül eqecek ihale korpisyonu 

.:tl Hl l il l l lll l lll l l il l lll 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 l!:. ----- 2 daktilo alınacak ----------- Etibank Genel Direktörlüğünden: -

----.-----------=: İngilizce, Fransızca, Almanca lisanlarından ikisine va- = = kıf iki bayan daktilo alınacaktır. İsteklilerin Ankara' da := 
:::: Genel Sekreterliğe, İstanbul' da Galata Voyvoda caddeıin· :::: = de Güvenhandaki Etibank İstanbul bürosuna müracaatları = = ilan olunur. 2147 --
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Balast münakasası 
D. D. Yollan 4 işletme Müdürlüğünden : 

939 Mali senesi işletmemiz ihtiyacı olan keşif bedeli ile miktar ve mev
kileri aşağıda yazılı bulunan 8 ocaktan "39600" metre mikap balast ihzar 
ve teslimi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 29-6-939 
perşembe günil saat 15 tc Kayseride Dördüncü işletme, arttırma komisyo

nunca yapılacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 3744 lira ilk teminat vermeleri ve kanunun 

tayin ettiği vesika ve eksiltmeye girmeye manii kanun! bir hali bulunma· 
dığına dair beyannamelerle birlikte tek]if mektuplarını eksiltme günü mu
ayyen olan saatten bir saat evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Bu işe ait şartname ve 
mukavelename proeleri Kayseride 4 üncü işletme müdürlüğünden Ankara
da yol reisliğinden, Sıvas Samsun istasyon §efliklerinden parasız olarak 
dağıtılmaktadır. 

Ocak Km. 

483,000 
636,000 
680,000 
96,000 

133,000 
260,000 
360,000 

6,500 

(4217-2347) 

Keşif bedeli 
K 

120 
140 

120 
120 
120 
120 
120 
HiO 

12317 

Muhammen bedeli 
L 

18000 
5600 

720 
2400 
2400 
4800 
9600 
6400 

49920 

.. 

Balast miktarı 
M3 

15000 
4000 
600 

2000 
2000 
4000 
8000 
4000 

39600 

Nakliyat yaphnlacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 

Naklolunacak tuz 
Miktarı Ton 

Sevk mınta· 
kalan 

18.000 Karadeniz mınatkaları 
12.000 Akdeniz=~=0= 

10.000 Marmara denizi .. 
40.000 

• Ton başına 
nakliye ücreti M. bedeli Teminatı 
kuruş Lira Lira 

350 63.000 
300~~~"-.ooo 

150 15.000 

114.000 

4.725 
2.700 
1.125 

I - 939 mali senesi zarfında Çamaltı ve Foça tuzlalarında Karadeniz, 
Akdeniz ve Marmara denizi limanlarına cem'an 40.000 ton tuzun nakli işi 
5-VI-939 tarihinde ihale edilmediğinden yeniden pazarlık suretiyle eksilt

meye konmuştur. 
II - Her mıntakaya naklolunacak miktar ve muhammen bedelleri ile 

teminatları yukarda yazılıdır. 
III - Pazarlık 30-VI-939 günü saat 15 te Kabataşta levazım ve mü~

yaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her gün levazım şubesi veznesinden ve İzmir Anka

ra Baş müdürlüklerinden 570 kuru§ mukabilinde alınabilir. 
V - Talipler gerek üç mıntaka için birden veya gerek 1 ve ya 2 mın

taka için teklifatta bulunabilirler. Bu takdirde verecekleri teminat akçesi 
teklif edecekleri mıntakaya ait miktarlarda olmalıdır. 

Fiatlar haddi layık görüldüğü takdirde 3 mıntaka için birden yapılan 

teklif tercih edilir. 
vı - istekliler % 7,5 gilvenme paralariyle birlikte pazarlık için tayin 

edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarda adı geçen 

komiıyona gelmeleri. (4182-2346) 12316 

tarafından yapılacaktır. ------------------------------
3 - Bu inşaatın keşif . bedeli 47748 

lira 60 kuruş olup muvakkat teminatı 
3582 liradır. 

4 - İstekliler birinci zarfın içeri • 
sin ticaret odası vesikasına ve mali 
itibar mektubuna ve Nafıa bakanlığın
dan veya Tokat nafıa müdürlüğünden 
müteşekkil komisyondan en az sekiz 
gün önce alınmış müteahhitlik vesika-

Makine mühendisi ahnacak 
Malatya Bez ve iplik Fabrikası santralı için bir diplomalı mü

hendis alınacaktır. Talipler Tercümeihal suretleriyle talep ede
cekleri maat miktarını (Ankara. Yenitehir po&ta kutusu 2) adre-
sine bildirmeleri. 2256 
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Muhtelif erzak alınacak 
Ankara Hukuk F akültesiuden : 

Cinsi En az En çok Fiyatı 

Ekmek 
Et (koyun) 
Sade yağ 
Zeytin yağ 
Çay 
Beyaz peynir 
Kesme §eker 
Toz şeker 
Pirinç 
Un 
Kuru fasulye 
Nohut 
Tuz 

45000 
25000 
4500 
1500 

40 
1300 
1250 
4500 
6500 
4000 
3000 
350 

1000 
Kuru soğan 4000 
Makarna 300 
Patates 5000 
Salça 300 
Sabun 1000 
Ceviz içi 200 
Nişasta 75 
Şehriye 75 
Zeytin 450 
Sirke 750 
Sarımsak 100 
Kuru üzüm 300 
Kuş üzümü 75 
Fıstık 35 
Aşurelik buğday 150 
İrmik 125 
Kuru kaysı 
Yumurta 
Yoğurt 

Süt 
Kaysı reçeli 
Tere yağ 
İspanak 
Havuç 

150 
(adet) 55000 

2750 
1500 

400 
250 

Salamura yaprak 
Ayva 

3000 
350 
500 
500 

Prasa 
Lahna 
Elma 

1750 
1200 
1000 

75 Kaşar peyniri 
Kabak 3500 

(demet) 3800 
1600 

Maydanoz 
Bakla 
Taze fasulye 3000 
Limon (adet) 8500 
Semiz otu 500 
Kara ciğer 
Taze kaysı 
Domates 

(adet) 2250 
400 

2000 
300 Taze bamya 

Dolmalık biber 750 
3250 Patlıcan 

Taze vişne 
Taze erik 
Karnabahar 
Marul 
Portakal 

250 
250 

500 
(adet) 3000 
(adet) 2500 

50000 
30000 
5000 
1750 

45 
1500 
1500 
5000 
7000 
4500 
4000 
400 

1500 
4500 
400 

6000 
350 

1250 
250 
100 
100 
500 

1000 
125 
500 
100 
50 

200 
150 
200 

60000 
3000 
2000 

500 
300 

3500 
500 
600 
750 

2000 
1500 
1250 
100 

4000 
4000 
2000 
3500 

10000 
750 

2500 
500 

2500 
350 

1000 
3500 
350 
350 
700 

4000 
3000 

10,25 
40 

100 
60 

370 
45 
32 
28 
26 
9,75 

16 
ıs 

7 
7 

30 
7 

30 
40 
65 
30 
30 
40 
12 
20 
30 
35 

110 
15 
25 
55 
1,50 

20 
17,5 
40 

150 
11 
7 

20 
13 
7 
7 

25 
80 
10 
2 

12 
15 
4 

10 
17,5 
30 
13 
25 
16 
20 
22 
13 

17 
7,5 
6 

Tutarı 

L. K. 

5125 
12000 
5000 
1050 
166 50 
675 
480 

1400 
1820 

438 75 
640 
60 

105 
315 
120 
420 
105 
500 
162 50 
30 
30 

200 
120 
25 

150 
35 
55 
30 
37 50 

110 
900 
600 
350 
200 
450 
385 
35 

120 
97 50 

140 
105 
312 50 

80 
400 
80 

240 
525 
400 

75 
437 50 
150 
325 
87 50 

140 
700 

55 
45 50 

119 
300 
180 

Muvakkat teminat 
L . K. 

384 38 
900 
375 

78 75 
12 49 
50 63 
36 

105 
136 50 
32 91 
48 

4 50 
7 88 

23 63 
9 

31 50 
7 88 

37 50 
12 19 
2 25 
2 25 

15 
9 
1 88 

11 25 
2 63 
4 13 
2 25 
2 81 
8 25 

67 50 
45 

26 25 
15 
33 75 
28 88 

2 63 
9 
7 31 

10 50 
7 88 

23 44 
6 

30 
6 

18 
39 38 
30 

5 63 
32 81 
11 25 
24 38 

6 56 
12 
52 50 

4 13 
3 41 
8 93 

· 37 50 
13 50 

Ankara Hukuk Fakültesi için Mayıs 940 nihayetine kadar alınacak olan 

ve yukarda isimleri hizalarında miktar ve fiyatlariyle tutarları ve muvak • 

kat teminatlan yazılı bulunan erzak 15 gün müddetle açık eksiltmeye ve 

koyun eti ile Ekmek kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. İstekli· 
lerin 19-6-939 pazartesi günü saat 11 de Fakülteye müracaatları. 

(2133) 12107 

Yün ve ..... 
yapagı satışı 

Karacabey Merinos Y eti§tinne Çiftliği Müdürlüğünden : 
Kilo muhammen fiyatı 

Cinsi Kilo Kuruş 

Safkan Merinos yapağı 
Yarımkan .. 

" 

17.396 
9.111 

120 
110 

Kıvırcık koyun ,. 4,068 65 
Bacak, karınaltı kirli yapağı 1.355 30 
Merinos kuzu ve koç yünü 3.052 100 

Çiftlik koyun ve kuzularından istihsal edilen yukarda cinsi, miktarı ve 
muhammen fiatları yazılı yün ve yapağılar kapalı zarf usuliyle arttırmaya 
konmuştur. 

İhale 27 Haziran 939 tarihine müsadif salı günü saat on beşte çiftlik 
merkezinde müdüriyet odasında toplanacak çiftlik komisyonunca yapıla· 
caktır. Muvakkat teminat miktarı "2775" liradır. 

İstiyenler şartnamesini; tatil günlerinden maada her gün çiftlik muha
sebesinde ve Bursa Merinos müfettişliğinde; yün ve yapağıları da çiftlik 
anbarında görebilirler. 

İsteklilerin ihale gününde 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde ihale 
saatinden bir saat evvel teminatlarını ve teklif mektuplarını komisyona 
tevdi etmeleri (4064-2259) 12239 

sını ve inşaatın fenni mesuliyetini ka
bul etmiş bir elektrik mühendisinin 
noterlikçe tasdikli bir taahhütnamesi
ni ihtiva edecektir. İkinci zarfın için
de muvakJ.\at teminat mektubu ile tek
lif mektubu bulunacaktır. 

S - istekliler fazla maHJmat almak 
için ihaleden önce her gün Zile bele • 
diyesine ve Ankarada Belediyeler 
imar heyeti fen şefliğine ve İstanbul· 
da Taksim Ayyıldız palas numara 3 
de mühendis Hasan Halit Işıkpınara 

müracaatla proje ve planları (10) lira 
bedel mukabilinde alabilirler. 

-- Büyük Piyangosu 
= --~~~~---~~~~~~~~~--~~~~~~~--~~ 

(4181/ 2345) 12315 

Elektrik tesisatı 
yapılacak 

. . 
pro1esı 

Durıunbey Belediyesinden 

1 - Kasabaya yapılacak elektrik te-

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

Üçüncü keşide: 11 temmuz 939 dadır 

Büyük ikramiye 50.000 liradır 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye

lerle 20.000 ve 10.000 liralık iki adet mükafat vardır ... 

------------------------------- -- --:;11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

!'lisatı projesi 11. 6. 939 tarihinden iti. Bir fen memuru aramyor Elektrik tesisatı 
haren bir ay müddetle eksiltmeye ko-

nulmuştur. Zile Şarbaylığmdan : Ladik Belediye Riyasetinden : 
2 - Eksiltme 18. 7. 939 tarihine te -

sadüf eden pazartesi günü saat 14 de Mahiye 120 lira ücretli inşaat işle· 14-6-939 tarihinde ihale edilmesi 
belediye dairesinde yapılacaktır. rinde ihtisası olan bir fen memuru a • mukarrer olan kasaba elektrik tesisa-

3 - Muvakkat teminat 30 liradır. ranılmaktadır. Evsafı matlubeyi haiz tı inşaatının talip zuhur etmediğin • 
4 - Mufassal malUmat alabilmek i- olanların belgeleriyle beraber Anka - den 26.6.939 pazartesi günü sat 16 da 

çin Dursunbey belediyesindeki bu işe rada belediyeler imar heyeti fen şefli- aynen evelki ilanat ve şerait dahilinde 
ait şartnameyi bila bedel ala ve göre- fine müracaat etmeleri ilan olunur. ihale edilmek üzere temdit edilmiş o-
bilirler. 12370 (4281/2407) 12375 lunduğu ilan olunur. 12369 

Haymana kaplıcaları 
Kaplıca mevsimi başladı senelerdenberi size ıstırap veren müz

min romatizma, cilt ve kadın hastalıklarına ve daha birçok emra
za en kestirme tedaviyi Haymana'nın asri ve yüksek radyo aktü
viteli sıhhi kaplıcalarında bulacaksınız. Şimdiye kadar on binler· 
ce hastaya şifa veren meşhur ve tarihi Haymana kaplıcalan me
deni ihtiyaçları karşılıyacak tarzda yeni baştan sıcak ve ~oğuk su 
teşkilatiyle umumi havuzlar ve duş tertibatlı hususi banyolar şek
linde tadil edilerek doktor nezareti altına konulmuştur. Banyo 
mevsimi geldi hangi kaplıcalara gideceğiz diye düşünmek külfe
ti halledildi. Hemen fırsattan istifade ederek meşhur Haymana 
şifa yurduna koşunuz. Anakra - Haymana doğru posta ve otobüs-
leri vardır. • HAYMANA BELEDiYESi 

Satıhk hurda demir ve saire • 

T . C. Ziraat Bankasından : 
Bankamızın bahçesinde mevcut bir miktar hurda demirle pik ve çinko 

parçaları kilo ile satılacaktır. Taliplerin 23. 6. 939 akşamıRa kadar leva-
zım müdürlüğümüze müracaatları. 2240 



. Levazım Amirliği 

10'000 kilo tavuk alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

:Alma Komisyonundan : 
1 - Kapalı zarfla eksiltmeye konu

lan 10.000 kilo tavuğa verilen fiyat 
makamca gali görüldüğünden yeniden 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 6000 lira olup 
muvakkat temiantı 4SO liradır. 

3 - Eksiltmesi 29-6-939 perşembe 
günü saat l 1 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3. üncü maddelerin
deki belgeleriyle birlikte ihale gün ve 
saatinden en geç bir saat evveline ka
dar teminat ve teklif mektuplarını 
Ankara Lv. amirliği satın alma komis 
yonuna vermeleri. (2297) 12263 

Buğday öğüttürüfecek 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
l - Ankara garnizon birlik ve mü -

essesclcri ihtiyacı için 600 ton huğ -
day öğütülmesi kapalı zarfla eysilt -
meye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 9000 lira olup 
vakkat teminatı 675 liradır. 

3 - Eksiltmesi 30. 6. ı939 cuma gü
nü saat ıs dedir. 

Milh Müdafaa V. 

Temizlik arabası ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

l ri Fabrikalar umum müdürlüğü mcr - kat teminat olan (97S) lira ve 2490 nu- misyonundan : 
kez satın alma komisyonunca 6. 7. 1939 maralı kanunun 2 ve 3. maddlcrindcki ı - Yerli mamulatından ve beher 
perşembe günü saat 14,30 da pazarlık- vcsaiklc komisyoncu olmadıklarına ve adedine tahmin edilen fiyatı 240 iki 
la ihale edilecektir. Şartname parasız bu işle atakadar Tüccardan oldukları- yüz kırk lira olan 100 yüz adet temiz· 
olarak komisyondan verilir. Taliple - na dair Ticaret odası vesikasiyle mez- tik arabası kapalı zarf usuliyle satın 
rin muvakat teminat olan (243) lira kur gün ve saatte komisyona müraca- alınacaktır. 
(7S) kuruş ve 2490 sayılı kanunun 2 atları. (2378) 12366 2 - Eksiltme 22 haziran 939 pcr • 
ve 3. maddelerindeki vcsaikle komis-

6 1 I k şcm günü saat 15 tc Ankara'da M. M. 
yoncu olmadıklarına ve bu işle alaka- ton klor kalSIUm 8 lftaCa V. satın alma Ko. da yapılacaktır. 
dar tüccardan olduklarına dair Tica - Askeri Fabrikalar Umum Mü- 3 - İlk teminat 1800 lira olup şart-
ret odası vcsikasiyle mezkur gün ve dürlüğü Merkez: Satm Alma Ko- namesi her gün öğleden sonra M. M. 
saatte komisyona müracaatları. misyonundan : v. aatın alma Ko. da görülür. 

(23 3) 12332 Tahmin edilen bedeli (3000) lira 0 _ 4 - Eksiltmeye girecekler .kanun1 
E "1" t t bb" lan 6 ton Klor kalsium Askeri Fahri_ teminat ve vcsaiklc işbu eksıltmeyc 
eza ve a a 1 1 ıye katar umu müdürlüğü merkez satın - konulan işlerle mcşğul t~ccard~n .oı • 

alınacak 
Askeri Fabrikalar Tekaüt ve 

Muavenet Sandığı Müdürlüğünden: 
Askeri fabrikalar tekaüt ve muave • 

net sandığı ihtiyacı için ecza ve alatı 
tıbbiye alınacaktır. Talipler şartname 
yi ve listeyi görmek üzere her gün 
öğleden sonra askeri fabrikalar teka
üt ve muavenet sandığı müdürlüğüne 
müracat edebilirler. İhale 30. haziran 
939 cuma günü saat ıs de kapalı zarf 
usuliylc yapılacaktır. (2322) 12287 

1400 adet boş benzin tenekesi 
sahlacak 

alma komisyonunca 12. 7. 1939 çar _ duklarına dair vcsaiklc~ıyle bırl~kte 
şamba günü saat 14,30 da pazarlıkla i- teklif mektupla~ını cksılt~e saatın • 
hale edilecektir. Şartname parasız ola den bchcmhal hır saat cvelıne kadar 
rak komisyondan verilir. Taliplerin Ankara M. M. V. satın alma Ko. na 
muvakkat teminat olan (22S) lira ve vermeleri. (206S) 12087 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerin • 
deki vesaikıc komisyoncu oımadıkıa. Kanat şeridi ahnacak 
rına ve bu işle alakadar tüccardan ol -
duklarına dair Ticaret odası vcsikasi
le mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (2418) ı2382 

·Ziraat Vekôleti 

Yeşil yonca allnacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
misyonundan : 

1 - 100.100 metre kanat şeridi kapa 
lı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Mu
hammen bedeli 6000 lira olup ilk te -
minat miktarı 4SO liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 7. 8. 
939 pazartesi günü saat 15 de vekalet 
satın alma komisyonunda yapılacak -
tır. 

Aıkeri Fabrikalar Umum Mü- Etlikte Veteriner Bakteriyoloji 3 - Şartname ve nümuncler her 
gün komisyonda görülebilir. dürlüğü Merkez Satın Alma Kc- ve Seroloji Enstitüıü Direktörlüğün 

misyonundan : d 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- en : 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün- Tahmin edilen bedeli (140) lira o- ı - Müessesede mevcut tecrübe 

4 - İsteklilerin kanunun iki ve ü -
çüncü maddelerinde yazılı vesikalar • 
la birlikte ilk teminat ve teklif mek • 
tuplarını muayyen saatten bir saat c
vcline kadar komisyona makbuz mu -

lan 1400 adet boş benzin tenekesi as- h 1 · ı b · 1 · · · 
cü ~a~del~rinde ~~tcnilcn b.clgeleriy- kcri fabrikalar Kırıkkale grup mu··du··r- ayvan arıy e scrom eygır crı ıçın 
le hırı kte hal d S0,000 ila 60,000 kilo yeşil yonca a<'lk 

ı ı c gun ve saatın en en lü- .. d ü kk ' l ~ 

b. . gun c m teşe ı satın alma ko - eksiltmeye konulmuştur. 
geç ır saat evelınc kadar teminat ve misyonunca 29 6 1939 b ·· ·· 

kı'f k 1 • · · perşem c gunu 2 - Tahmin edilen bedeli ı800 li-
tc ı me tup arını Ankara Lv. amır • saat ıs te açık a tt t' ı 
1•• • . r ırma sure ıy e sa· radır. 
ı.gı satın alma komısyonuna vcrmclc- tılacaktır. 

(2296) 12262 3 - Muvakkat teminat ı35 lira olup 
rı. Tenekeler arzu edenlere her gün banka mektubu veya vezne makbuzu 

Bir yüksek mimar veya ~~rık~a!e y~ııam~ memurluğun~a ve devletçe kabule şayan hazine tah
gosterııır. Talıplerın muvakkat temı- vili teminat olarak kabul olunur. 

mühendis aranıyor 
:Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Eskişchirdc i at şubesinde is 

nat olan (10) lira (50) kuruş ve 2490 4 _ İhalesi 29.6.939 !Jerşcmbc günü 
sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki saat on beştir. Buna ait şartname mü
vesaikJc mezkur gün ve saatte komis- esseseden bedelsiz olarak verilir. 
yona müracaatları. (2314) ı2283 5 -2490 sayılı kanımda yazılı şart-

kabili vermeleri. (2414) 12379 

Portatif çadır ahnacak 
.M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - 1000 adet portatif çadır kapalı 

zarf usuliylc eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 7000 lira olup ilk 
teminat miktarı S2S liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 8. 8. 

Ordu hasta bakıcı hemıireler okuluna ait 
bazı izahat ve okula kayıt ve kabul ıartıarı 

M. M. Vekaletinden : 

1 - Hastabakıcı hemşireler yetiştirmek üzere Ankara'da M. :M. Velt5' 
leti tarafından (Ordu hastabakıcı hemşireler okulu) açılmıştır. ııf 

2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, ı:netıl 
olup tekaüdiye alacaklardır. 

1 
3 - Mezun olanlar altı senelik mecburi hizmetlerini ordu hastahane : 

rinde yapacaklar, ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bütün sıhhi t 
şekküllcr kendilerine açık olacaktır. bel 

4 - Tahsil müddeti üç sene olup, bu müddet içinde okurlara ayda · 
lira harçlık verilecek ve iaşe ve ilbasları tamamen Okul'a ait olacak~ır. ' 

S - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre ı7,S lira aslı ~il 
dan başlamak üzere maaş alacaklar ve bu mikdar gittikçe çoğalacaktır. 
zaman dahi iaşe, giydirme ve barındırma orduya ait olacaktır. 

6 - Okul, 15 Eylül ı939 da tedrisata başlıyacaktır. 
7 - Okul'a kayıt ve kabul şartları şunlardır: ~ 

a • Türkiye cümhuriyeti tebaasından olmak ve türk ırkından bulun~~· 
b • Sıhhati yerinde olmak ve durumu her iklimde vazife görmeğe ırııı ·r· 

it bulunmak. (bunlar her hangi bir hastahane heyet raporu ile tevsik etli 
mek ve evraka bağlamak lazımdır. 

c • Yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yukarı olmamak ~· 
d • K~ndisi, ana ve babası iffet ehlinden olmak (bu vaziyet polisçe te 

sik ettirilerek evraka bağlanacaktır. ··r 
c • En az orta okul tahsilini bitirmiş olmak veya bu derecede tahsil ~°ı, 

düğünü ispat etmek (tasdikname suretleri musaddak olarak eklenecektir 9 
f • Evli veya nişanlı bulunmamak (evvelce evlenip boşananlarla ]<ocJ ~ 

ölmüş olanlar kabul edilir.) (Buna ait medeni hali bildirir müsbit e~ 
keza eklenecektir). 

g • Sıhhi sebepler dııında Okulu kendiliğinden terkcttiği yahut e.,.ıe:ı; 
mckı suretiyle veya diğer inzibati sebeplerle okuldan çıkarıldığı yahut. 

8 
C' 

senelik mecburi hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı yahut sıhhi 5 
P 

bepler dışında okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirilecek ınel<t~. 
masraflarını tamamen ödiyeceğinc ve gösterdiği vesikaların tamamen do., 
ru olduğuna dair noterden tasdikli ve kefilli bir taahhüdname verırıek· 

8 - Bu evrak sahipleri Okula imtihansız olarak kabul edilecekti~· ~· 
9 - Altıncı maddedeki evrakı tamamlıyanlar bunları Ankaradakılet ti· 

M. Vekaleti sıhhat işleri dairesine, diğer vilayet merkezlerindekiler Va~{. 
liklerinc, kazadakilcr kaymakamlıklara takdim edecekler ve bu yol iJe 

M. Vekaleti sıhhat işleri dairesine yollanacaktır. 111'' 
10 - Taliplerin kabul edildikleri ve mektebe hareket etmeleri aynı 

kamlar tarafından kendilerine bildirilecektir. f de' 
11 - Kabul edileceklerin Okulun bulunduğu Ankara'ya kadar sar. ;eri 

cekleri yol parası kendilerine ait olacak ve (M. M. Vckfi.leti sıhhat ıŞ dif· 
dairesi reisliği) ne hitaben yazacakları dilekçede bunu tasrih edecekler 

(ı869) 118~ 

Haciz karar1 
tihdam olunmak, inş t, tamirat ve te· 
ıisatın, keşif, proje e resimlerini tan· 
zim etmek ve inşaat. ezaret etmek ü
zere ehliyet ve hizmc ' ne göre azamt 
2SO lira UCTctli yük mimar yahut 
yüksek mimar yerin ynı ücretle yük 
sek mühendis bulun ğu takdirde ta· 
yin edilecektir. İnşaat işleri için gar
nizon haricinde yap~c ğı scyahatlara 
mahsus olarak alaca · crct üzerinden 
harcırah da verilece) r. 

17 kalem su tesisatı 

malzemesi ahnacak 

ları haiz olan istekliJcrin muayyen 
gün ve saatte Ziraat Vekaleti muaa
scbc direktörlüğünde toplanacak olan 
komisyona müracaat etmeleri. (2329) 

939 tarihinde saat ıs te vekalet satın il. Kolordu Komutanlığı Kurma- Ankara Valiliği 

2 Talip olanların c !erinde mevcut 
vesaik suretleriyle b r ikte Eskişehir· 
de kolordu inşaat ş besine müracat 
etmeleri. 214ı) 12123 

Eksiltme ilônı 
:Ankara Levazım Amirliği Satın 

:4.lma Komisyonund n : 
1 - Sübcrhan gam zonunun eylül 

başından haziran 940 nuna kadar bir 
milyon altı yüz elli ın kilo tezeği 

kapalı zarfla eksiltme konmuştur. 
2 - Tahmin bedclı ı6SOO lira olup 

muvakkat teminatı 22 lira SO kuruş· 
tur. 

3 - Eksiltmesi 29. 939 perşembe 
günü saat 16 dadır. 

3 - Eksiltmeye gir c klerin eksilt· 
me günü 2490 sayılı k unun 2, 3 Ün· 
cü maddelerinde siteni n belgclcriy· 
le birlikte ihale gün \ saatinden en 
geç bir saat eveline k ar teminat ve 
teklif mektupları Ağı aatın alma ko-
misyonuna vermeleri. 278) ı22S3 

Nakliyat yap mlacak 
Ankara Levazım 

Alma Komisyonund 
ı - 3020 ton eşya. c 

nakliyesine talip çıkn 
den pazarlık suretiyl 

2 - Taliplerin 19 
zartesi günü saat 11 d 
birlikte Ankara LV. 
ma komisyonuna gch 

k ve malzeme 
ığından yeni
a pı lacaktır. 

ı:iran 939 pa . 
eminatlariylc 
irliği satın al
leri. (2327) 

ı2311 

Bir hayvan s tılacak 
Ankara Levazım 

Alma Komisyonund 
ı - Sanat umum 

nuna ait bir hayvan ı 
ma suretiyle satılacal 

2 - Taliplerin 22 
şembc günü saat 11 d 
mirliği atın alma kc 
mel eri. (24 

Amirliği Satın 

r. 
ziran 939 per • 

nkara Lv. a· 
syonuna gel • 

12383 

ASkert Fabrikalar 

• 

~ . ~ .. 

S ton ıarjör yay ığı ~elik 
ah nacak 

Askeri Fabrika! r Umum Mü
dürlüğü Merkez S. tın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (3250) lira o
lan bet ton Şarıör yaylığı !iClik Aske-

alma komisyonunda yapılacaktır. yından : 
3 - Şartnamesi her gün komisyon- 11 inci kor müstakil topçu taburu 

415 adet sap arabası ahnacak Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüiü Merkez Satın Alma Ko

12291 da görülebilir. erlerinden olup 20. Şubat 938 tarihin· 

misyonundan : .. ' 

Matbuat 

4 - İsteklilerin kanunun ikinci ve de kıtasından firar eden Bandırmalı 
uçuncü ma delerın e yazılı vesa e ~zız og u 3J ogumTu M uzaffer ır A'JIKara vııayennaen--ı 

1 - Vilayetimiz çiftçilerine ôB~: 
tılmak üzere 475 adet sap arabası 
palı zarf usuliyle satın ahnacakt1'delİ 

2 - Arabaların muhmmen bC 

Tahmin edilen bedeli (850) lira o -
lan ı 7 kalem su tesisatı malzemesi As 
keri Fabrikalar umum müdürlüğü mcr 
kez satın alma komisyonunca 3. 8. 1939 
perşembe günü saat ı4 tc açık eksilt - Matbaacılara 

birlikte ilk teminat ve teklif mektup- çok araştırmalara rağmen bugüne ka
tarının muayyen saatten bir saat eve- dar ele geçirilemediğinden askeri mah 
line kadar komisyona vermeleri lazım kemeleri usulü kanununun 2861 sayı
dır. (241S) 12380 lı kanunla değiştirilen 2ı6 ıncı mad -

me ile ihale edilecektir. Şartname pa- Matbuat Umum Müdürlüğün-
rasız olarak komisyondan verilir. Ta • den : 
!iplerin muvakat teminat olan (63) li- Matbuat Umum müdürlüğü 1939 
ra (75) kuruş ve 2490 sayılı kanunun mali yılı zarfında bastıracağı on iki 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle ko - adet ayın tarihi adlı mccmularını 6. 6. 
misyoncu olmadıklarına ve bu işle ala- 939 tarihinden 22. 6. 939 tarihine kadar 

iktisat Vekôleti 

Benzin alınacak 
kadar tüccardan olduklarına dair Ti - kapalı zarf usuliyle eksiltmeye koy - lktısat Vekaletinden : 
caret odası vesikasiyle mezkur gün ve mu~tur. ' ı - Makam otomobilinin 939 senesi 
saatte komisyona müracaatları. ı - Mecmuaya ait beher formanın ihtiyacı için (7000) ve hizmet otomo · 

(2364) ı2333 muhammen bedeli 2S liradır. Ayın ta- bili ile motosikletleri için de (7000) 

2 ton Dl'fenı'lamı'n alınacak rihlerinin bir senelik forma mecmuu litre ki ccman (ı4,000) litre benzin sa 
azami olarak 420 dir. Ve her nüsha a- tın alınacaktır. 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez: Satm Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (4300) lira o
lan 2 ton difenillimin askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 4.7.939 salı günü saat 
15.30 da pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname parası zolarak komisyon -
dan verilir. Taliplerin muvakkat tc -
minat olan (322) lira (SO) kuruş ve 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddele -
rindeki vcsaiklc komisyoncu olmadık
larına ve bu işle alakadar tüccardan 
olduklarına dair ticaret odası vesika • 
siyle mezkilr gün ve saatte komisyo • 
na müracaatları. (2338) 12325 

yın tarihi 1100 olarak basılacak ve 2 - Tahmin edilen bedel (2478) li-
1100 olarak tesellüm edilecektir. ra ve muvakkat' teminatları (ı8S) lira 

2 - Muvakkat teminat yedi yüz (85) kuruştur. 
seksen yedi lira elli kuruştur. 3 - İhale 26. 6. 939 tarihine tesadüf 

3 - Eksiltme 22. 6. 939 tarihinde eden pazartesi günü sat onda levazım 
Ankarada Dahiliye vekaleti binasın - müdürlüğünde toplanacak olan satın • 
daki umum müdürlüğün satın alma alma komisyonunda yapılacaktır. 
komisyonunda saat on beşte yapıla • 4 - Taliplerin şartnameyi görmek 
caktır. Taliplerin tayin edilen saatten ve % 7,S muvakkat teminat paraları 
nihayet bir saat evci teklif mektupla- yatırmak üzere levazım müdürlüğüne 
rını komisyon reisliğine vermeleri müracaatları ilan olunur. (2239) 12210 

§attır. 

4 - Şartname Ankarada Matbuat Bir daktilo allnacak 
umum mlidürlüğünde ve İstanbul'da lktısat Vekaletinden : 
vilayet binasındaki matbuat bürosu Vekalet teftiş heyetinde açık bulu· 
şefliğinde parasız olarak verilir. nan 100 lira ücretli bir daktiloluk için 

S - Taliplerin ilan edilen günde haziranın yirmi birinci çarşamba günü 
komisyon reisliğine 2490 numaralı ka saat on yedi buçukta bir müsabaka im-3 ton akardit ahnacak 

Askeri Fabrikalar Umum 
dürlüğü Merkez Satm Alma 
miıyonundan : 

nunun emrettiği vcsaikle. beraber şim- tihanı yapılacaktır. Talip olanların 
Mü- diye kadar ayın tarihi tekniğinde eser tahsil vcsikalariyle şimdiye kadar ça
Ko- bastıklarına dair alakadar dairelerden tıştıkları yerlerden aldıkları bonser • 

tasdik edilmiş birer nümune getirme- vislcri ve sıhat raporiylc hüsnühal va
Tahmin edilen bedeli (9ıSO) lira o

lan 3 ton Akardit askeri fabrikalar u-
leri ıarttır. (2205) 12174 rakalarını hamilen zat işleri müdürlü-

mum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 4. 7. 1939 salı günü sa
at 16 da pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(686) lira (25) kuruş ve 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3. maddelerindeki veaaiklc 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle 
alakadar tüccardan olduklarına dair 
ticaret odası vesikalariylc mczkCir 
gün ve saatte komisyona müracaatla • 
rı. (2339) 12326 

Polis 
Kışllk elbiselik kumaş 
Emniyet Umum Müdürlüğünden: 
ı - Elde mevcut nümuncsine ve 

şartnamede yazılı vasıfları dairesinde 
zabıta memurları için azı 15.000 çoğu 
16.000 metre kışlık elbiselik kumaş 
kapalı zarf usuliylc 30.6.939 cuma gü
nü saat ıs de münakasaya konulmuş-

164 kalem makkap ahnatak tu~. - Beher metresine 500 kuruş fi. 
yat biçilen bu kumaşlara ait şartna • 

•Askeri Fabrikalar Umum Mü- meyi almak ve nümunesini görmek is
dürlüğü Merkez Satm Alma Ko- tiyenlerin umum müdürlük satın al • 
misyonundan : ma. komisyonuna müracaatları. 

Tahmin edilen bedeli (13.000) lira 3 - Eksiltmeye girmek istiycnle • 
olan ı64 kalem makkap Askeri Fahri· rin 6.000 liralık teminat makbuz veya 
kalar umu müdürlüğü merkez satın al banka mektubunu muhtevi teklif mck· 
ma komisyonunca 12. 7. 939 çarşamba tuplarını ve 2~90 sayılı kanunun 4 
günü saat 14 de pazarlıkla ihale edile- üncü maddeıınde yazılı belgelerle 
cektir. Şartname parasız olarak ko - birlikte saat ı4 de kadar komisyona 
misyondan verilir. Taliplerin muvak - teslim etmeleri • . (2272) 12277 

ğüne müracaat etmeleri ilan olunur. 
(2402) ı237ı 

Çelik tel alınacak 
T. H. K. Türkkuıu Genel Direk· 

törlüğünden : 
1 - (DIN L 9) a göre muhtelif ka

lınlıkta (20.000) metre örme çelik tel 
alı nacaktır. 

2 - İşbu m«lzcmcnin muhammen 
bedeli (lSOO), muvakkat teminatı 
(112.5) liradır. 

3 - İhale açık eksiltme ile 3.7.939 
pazartesi saat ıs tc Türkkuşu Genel 
Direktörlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin ticaret vesikalarını, bir fir· 
mayı temsil ediyorlarsa buna ait belge 
ve sirkülerini beraberinde getirmcle • 
ri ve muvakkat teminatlarını daha ön
ce Tk. veznesine yatırmış olmaları la
zımdır. 

5 - Daha başka maıamat ve şart -
name almak istiycnlerin Tk. satın al • 
ma amirliğine başvurmaları ilan olu • 
nur. 22SS 

desinin ikinci fıkrası mucibince Tür
kiye dahilindeki mallarının haciz edil 
mesinc ve bu haciz kararına kayıp suç 
tunun mallarının bulunduğu mahalli 
Cümhuriyct müddei umumiliklerince 
infaz ettirilmesine ve aynı maddenin 
dördüncü fıkrası mucibince bu haciz 
kararının Balıkesir, Bandırma, Söke 
mahalli gazetelerinde İstanbul'da, 
Cümhuriyet ve Sonposta gazetelerin • 
de ve Ankara'da Ulus gazetesinde i
lanına karar verildi. (4283/ 2409) 

ı2377 

Fakülteler 

Odun ve kok kömürü 

3467S lirağır. ı,e 
3 - İhale 29 haziran 939 perŞ:~e 

günü saat ıs de vilayet daimi cncıı 
ni tarafından yapılacaktır. tıııl 

4 - Şartnameleri Ankara. tstan ar 
Eskişehir, Bursa, İnegöl ve Adapat g 
ziraat müdür ve muallimliklerinde 
rülebilir. ıaııı 

S - Eksiltmeye iştirak edecek 0 tıl 
talipler muhammen bedelin % 7.5 b 
tarı olan meblağa ait banka mektıı tı 
veya hususi muhasebe veznesi~e ya5 
rılan depozite akcası makbuzu ıle g ;.ı 
terilen günde saat 15 de vilayet en;) 
menine gelmeleri iliin olunur. (219 

4 1223 

~ose tamiri ve sınai imal il 
Ankara Valiliğinden : 

1 k Ankara - Kırşehir yolunun 39 -t 1 a 1 naca - S6 + 000 ıncı kilometreleri at 
l . e sı f-

A k H k k F k"lt • d sında yapılacak esas ı tamırat v ,. n ara u u a u esın en : . 
7 939 be gü 

H k k f k··ıt · · · ·· t k k imalat işlen 6. • perşem ... u u a u csı ıçın yuz on o . • . • .. enı • · 

k.. ·· .. ·1 · · b b" k.l d saat ıs te vılayet daımı encurn ıı omuru ı e yırmı eş ın ı o o un .. k h ı. 

1 kt K.. ·· ·· t hm' · f " t ihalesi yapılmak uzerc ve apa a ınaca ır. omurun a ını ıya ı . . k 1 tur. 
yirmi altı lira ve muvakkat teminatı usulıy.lc cksıl~meyc 1~nu ~uı ruşt ı9S liradır. Odunun tahmini fiyatı dok Kcşıf bedelı 8~272 ;~:3 r 

0

65 ıctJ 
san para ve muvakkat teminatı 42 li - Muvakkat tcmınatı ıra 
ra SO kuruştur. İsteklilerin şartname- ruştur. ti 
yi görmek üzere her gün ve eksiltme- İsteklilerin t~klif mek.tuplarıntt<b 
ye girmek üzre 19. 6. 939 pazartesi gü- caret odası vcs~ka~ı, temın~t . rna n 
nü saat 10,30 da fakülteye müracaat • veya mektubu ılc ıhale tarıhınde .. 
tarı. (2131) 12105 az 8 gün cvcl vilayet makamına rrı~1 caatla alacakları ehliyet vesikaları 

Çamaşır yıkattanlacak birlikte adı geçen günde saat 14 de 
dar viliiyet cncümcmi reisliğine ver 

Ankara Hukuk Fakültesinden : lcri. , 
Ankara Hukuk fakültesi leyli ta· Bu işe ait keşif ve şartnamesinin t 

lebesi çamaşırlarının yıkanması eksilt layet nafıa müdürlüğünden 211 kil 
meye konmuştur. Tahmini tutarı ı990 mukabilinden alabilecekleri. 
lira ve muvakkat teminatı lSO liradır. (2394) 
İsteklilerin şartnameyi görmek üzere 
her gün ve eksiltmeye girmek üzere 
ı9. 6. 939 pazartesi günü saat ıo.30 da 
fakülteye müracaatları (2132) ı2ı06 

Hissedarların naıan dikkatine 

Vakıflar U. Md. -
Hurda eşya satışı 

Umumi Mağazalar Türk Anonim V k fi U M'"d" tiii'° 
Ş. k t' d a ı ar mum u ur 
ır e ın en : ı d 

Esas mukavclenamemizin 10 uncu en : 
maddesi mucibince ıirkct sermayesi - Ankarada ikinci vakıf apartıt1~ 
nin % 12,S nun hissedarlardan talebi- bodrum katında mevcut Hereke 
ne idare meclisinin 7 haziran 939 ta • mulatından perde, korniş, tclefofl• 
rihli 3ı inci içtimaında karar verilmiş lcktrik, ampul ve mümasil bazı ıııı 
olduğundan, sayın hissedarların his • da eşyanın 293 lira 50 kuruş rrıull•. 
sel erine isabet eden miktarı bir ay men bedelle 22. 6. 939 perşembe g t 
zarfında tirkctimizin, 1ı bankası An - saat on beşte aleni müzayede sur~ 
kara ıubcıi nczdindcki hesabı carisi - le toptan satılacağından istekli 0 ~ 
ne tevdi etmeleri lüzumu ilan olunur. ların ayniyat muhasipliğine mUracl 

(2430) ı2385 ları ilan olunur. (2417) ı238 



~-8- 1939 

Vilôyetler 

ULUS 

kasaya konulmuştur. İnşaat kısmına mimi kongre toplantıaı, Ankara'da or
ittirak edecekler 32564 lira 36 kuruı du evi binuındaki salonda haziranın 

Aydm Vilayeti Daimi Encüme- üzerinden ve tesisat kısmına ittirak e- otuzuncu cuma günü aut Ön dörtte 
ıünden : decekler 40258 lira 24 kuruş bedeli ke- yapılacaktır. Ruznamedekl maddeler 

lıld1rım inıaatı 

1 - Aydın - Muğla yolunun 51 + şif üzerinden yüzde 7,5 yedi buçuk te- atafıdadır: 
Erzurum Valiliğinden : 507 - 55 + 127 kilometreleri arasın - minat verme&e ~e~burdurlar. Tali?. - 1 - Anayasanın tadili, 

1 - Erzurum vilayetinde yeniden da 16906 lira 50 kuruı keşif bedelli a- ler 2490 sayılı kanun ahkamına gore 2 - MalQller için teis olunacak bir 

inşaat münakasası 

~apılrnakta oıan ilk okut binasının dt kaldırım inpatı eksiltmeye ıcon • ihzar edecekleri teklif mektuplarını yardım sandıtı veya sigorta teklinin Kira h k : 

-tt-

Satılık : 
ı~li inşaatı kapalı zarf usuliyle ek- muıtur. 3 temmuz pazartesi günü saat 16 ya tesbiti, 
•ıltıneye çıkarılmıştır Yapılacak iş 4420 m. adi kaldırım kadar Edirne belediye encümenine 3 - Heubatın tetkik ve yeni bütçe- x· 1 k C be . f 1 •. • ı · . . d" • b d 

1 
th 1 4 

. . . ıra ı ev - e cı aı atı uzerınde Acele satılık arsa - Yapılmıt olan 
- Vahidi kıyasi fiyat üzerinden 2 - Bu ııe aıt evrak şunlardır: tev ı etmege mec ur ur ar. a e nm taıdıkı, ü k"l b'" .. . . . . . . . hltıhammen bedeli 65000 liradır. A - Taş ve kum ocakları grafiği temmuz 939 salı günü saat 15 de Edir- 4 - Genel merkez heyetinin ve ha - m sta ı 1 uruk ~:;e. elefktrık ~u ha ~hçelı ev~er kooperat_ıfıne bıtı.ş~k ıe-

.. 3 - İhalesi 30. haziran 939 cuma gü B - Hülasai keşif ne belediye encümeninde yapılacak - mi resile fahri reisin intihabı, ;;.gazı~ e 
0~· ~ cı as altı 0

· 
24 nış cephelı ma~zaral~ ımar dahılı 1000 

nu. saat 15 te hükümet konağı içinde C- Hususi fenni prtname tır. Proje ve şartnameler 360 k.uruş 5 - Dileklerin tetkiki ve cemiyetce ımar eyse evı. 2143 
M. parsellenmış Tel · 

2
40

6 
2102 

daııni encümen odasında yapılacaktır. D - Ekıiltme şartnamesi bedel mukabilinde Edirne beledıye - mühim görülen hususatın müzakeresi. Kiralık - 3 oda 1 hol banyo vesaire Satılık Z arsa - İsmetpaıa mahal· 
4 - Muvakkat teminat 4.500 liradır. E - Bayındırlık işleri genel prt - sinden tedarik edilir. 2263 Yenişehir Meşrutiyet caddesi Mimar lesi Çankırı asfaltı 1.062 metre murab-
5 - İstekliler eksiltmeye girebil • namesi (5272/2404) 12372 Kemal okulu arkası türe sokak No: 6 baı; ve lsmetpata mahallesi Uluc:ak 

hlek için ihale gününden sekiz güne- F -Tesviyeyi türabiye, şose ve ka- M d k.. .. .. 1 nacak Mühendis ve fen Çatı katında ev sahibine müracaat. sokakta 887 metre murabbaı. Tel: 
~el vilayete müracaatla bu iti yapabi- gir inpata ait fennt prtname a en omuru a ' 2154 2749 a müracaat. 2119 
d~ceğine dair vesika alması mecburi • G - Mukavele projesi Haydarpqa Liaeai Satm Alma memuru ye Veteriner Kiralılr daireler - Ulus meydanın- Satılık ev - Bahçeli evler koope

ratifi B. 4 tipinde. Fazla mal<Unat için ır. İsteyenler bu evrakı Aydın nafıa Kurumundan : da KOÇAK HAN'da büro için elve -
.~ - İstekliler teklif mektuplarını müdürlüğünde görebilirler. Haydarpaşa lisesi pansiyonu için ritli 2 ve 3 odah daireler var. Asan -
ı .. le günü olan 30. haziran. 939 cuma 3 - Eksiltme 3. 7. 939 tarihinde pa- satın alınmak üzere azami 1800 ton tu aranıyor sör, kalorifer ve konfor. Kapıcıya mü 
Cünü saat 14 e kadar eksiltme komis. zartesi günü saat 15 de viHlyet encü - venan maden kömürü 14. VI. 939 ta. Kayseri Belediye Reialiiinden: racaat. 2157 
Ydonuna makbuz mukabilinde teslim e- meninde yapılacaktır. rihinden itibaren on be• gün müddet- Belediyemizin ıehri üç yüz lira üc- K e k :r • iralık - Vekaletler karşısındaki 
. ce lerdir. Postada vuku bulacak ge- 4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle - le ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye retli mühendisliği ve 175 lıra ücretli t d K 1 k k • d 4 . 

Cıkıneler kabul edilmez. dir. nulmuştur fen memuru veya mimarlığı ve 30 lira edpel et ızkı ırmf al sfo akgı~da genış 
E · · t i r ~ · ·· h ld. o a ı am on or u ev a. e nezaret. 

(Tel: 1890) a milracaat. 2122 

Satılık otomobil - Döşeme ve mo
tör kısımları çok iyi halde altı silin· 
dirli bir buik otomobili ucuz satıla• 
caktır. Görmek ve konuşmak için 
2280 e telefon edilmesı. 2123 (2342) 12313 5 - ksıltmeye girebilmek için is - Eksiltme 29. VI. 939 günü saat 15 aTıt1• ma~ılıdiv1eter ner ı~~ ~unhala ır. li mükemmel apartman. Tel : 6046. 

S 1 k 
telilerin 1268 liralık muvakkat temi - de Beyoğll;l İstiklal caddesi Karıman .a ıplerın P ~a'. terc~meı v~ 2169 

Otl 1 çam ağaCI nat vermesi ve Aydın vilayetinden bu karşısında liseler alım satın komisyo. dığer evrakı müsbıtelerıyle Kay~erı Satılık Çiftlik - htanbula 28 mil, 
lh Antalya Orman Çevirge Müdür. iş için alınmış ehliyet vesikası ve Ti - nu binası içinde toplanacak olan ko • Belediye riyasetine müracaatları ılin Kiralık - Mobilyalı oda. Yenişe _ deniz kenarı, me~.h~.r Arm~tl~ kaph· 
"iiİııden : caret odası vesikası bulunması lazım - misyonda yapılacaktır. olunur. (4280•2406) 123ü4 bir sağlık bakanlığı arkasında Tuna caları yanında, buyuk zeytınlık, dut• 
~ - Antalyanın Alanya kazasına dır. . . Tahmin bedeli beher tonu 11 lira 50 caddesi Ertürk sokak No 11 re müra- luk, koru, orman ve merayı havi 

bagtı Söğüt devlet ormanlarından bir 6 - Teklıf mektupları yukarıda ü - kuru§ hesabiyle mecmuu (20700) ve caat. · 2175 meşhur Keçikaya çiftliği satılıktır. 
lene tnüddetle satılığa çıkarılan 

1408 
çün~ü maddede. ~azılı sa~~ten ~ir saa! ilk teminat 1553 liradır. . Fazla tafsilat için Gümüşhacıköy A-

lrıetre mikap gayri mamfıl çam ağacı e~elıne kad_a_ r vılay.et .~n.cumenıne getı İstekliler şartnameyi her gün mesai Ucuz kıra/ık oda - Aile yanında kif Çakmana mektupla müracaat. na 
1 

k 
1 

- kb möbilyalı veya bot yalnız bayan için 2162 
. ~erilen bedel haddi layik görülme rı e~~ encu~en reı~ ıgıne m~ u~.mu saatleri içinde mektepte görebilirler. Hacı Bayram Domangı sokak 4 eski 

dığınden yirmi gün müddetle ve kapa kabıhnde verılecektır. Posta ıle gon • Eksiltmeye girmek isteyenlerin cari fflYI 01.Ullır fıllmlflRIR 86 Satılık ev - Ayda 80 lira iratli tl'"-l d ·ı k k 1 ü ün il il jandarma komutanlığı yakınında. ... 
ı zarf usuliyle tekrar arttırmaya ko • erı ece me tup arın nihayet ç. c sene ticaret odası vesikası ilk teminat daire. Misaki milli mahallesi Özden 
llulrnuıtur. maddede yazılı aaata. ka~ar gelmı.ş 0~- makbuz veya banka mektuplariyle bir add "nde 1 2177 

sokak Tel: 1431 2203 
. 2 - Satıt 21. 6. 939 tarihine müsa - ~ası ve dıı zarfın mühür mumu ıle ı- likte teklif mektuplarını eksiltme sa - m iSi yazı 1 Devren kiralık daire - Etfaiye mey 

dif Ç&rfamba günü saat 16 da Antalya yıce kapatılmıı. olması lazımdır._Pos - atinden en son bir saat eveline kadar • danında Hukuk mektebi arkasında Al Satılık ıpırtmın - Çıknkçılar yo-
OttJıan idaresinde yapılacaktır. tada olacak gecıkmeler kabul_ edılmez. makbuz mukabilinde komisyon başkan llrfları haiz istekliler: tay apartmanının 5 No.lu dairesi ey • koşunda Ege sokagında 5 numaralı 

3 - Muhammen bedel çamın beher 12214 lığına vermeleri. Hava Okulu Komutanlıiından: lül &ayeaine laldar. İçindekilere müra- bodrumdan başka üç büyük daireli 

Cani mamut metre mikibı 490 kurut- Kapalı zarf usulı"le molorı"n Zarfların kanuni tekilde kapatıl - Dilek k!ğıdı ve vesikalariyle tem - caat. 2180 konforlu apartman satılıktır. Tel: tur ·· d ·ı k 3255 numaraya müracat. 2211 
. mış olması ve posta ile gon erı ece muz başlanğıcından ağustos sonuna Kiralık daire _ Bankalar caddesin-

bi 4 - Muvakkat teminat % 7,5 heaa- ahfti(lk teklif mektupları zamanında gelmiı kadar _okula ~I vururlar. Okulun b~- de dört oda bir hol ve müttemilit Acele satılık ars.a - Saflık bakan. 
Yle 517 lira 44 kuruttu'- olması lazımdır. (4222/2348) 12365 lundugu yerın dıtında bulunanlar dı- resmt ve husust daireye elveritlidir bfı karpaında 1llm IOkapnda 530 il. 

11 
•• s - Teklif mektupları 21. 6. 939 gü- lstanbul Mıntakası Sıhiye Müca - lek kağıdı ile vesikalarını posta ile Telefon: 1317 2207 Meşrutiyet caddesinde 430 M. uygun 
u saat 15 ıe kadar behemhal Antal . dele Riyaseti Arttırma •e Eksiltme Okul binası yapf1rda<ak okula gönderirler ve alacakları karşı· fiyatla verilecek. Tel: 1538 2220 

ra o.nnan müdürlüğünde müteıekkil Komisyonundan : lığa göre hareket ederler. Kiralık - Sağlık babnlıtı karJıaı 
0hlisyon reisliğine verilmelidir. 1 - Mıntaka ihtiyacı için (80 ton) Diyarbakır Vilayetinden : Madde 86 - Hava okulu gedikli kıs Çagatay sokak No. 22 Akkaya Ap. 3 . Satılık ~uz d.?labı - Elek~ri~iz it-
.. 6 - Şartname ve mukavelenameyi motorin alınacaktır. 1 - Eksiltmeye konulan iş: Diyar- mına girme ,artları tunlardır: oda 1 sandık odası gayet ferah bir da- lı_ren prat~k mukemmel ve bır aıle l · 

C0tnıek isteyenlerin Ankarada orman 2 - Eksiltme 29.6.939 perşembe bakır Yenişehirde 30579.89 lira bedeli A - Türk olacak. ire. • 2215 çın ucuz fıyatla Etfaiye meydanı th • 
lıblurn müdürlüg"üne ve Antalya or - günü saat 14 te Kadıköyünde Moda keşifli beı dersaneli ilk okul ikmali B - Orta mektep - lise sekizinci aı- san. B. Ap. No. 

5 
fC müracaat. 

22
25 lrıa k ·1 Kirılık - Temiz ve müstakil mo -

it n çevirge müdürlüğüne müracaat • caddesindeki 91 numaralı sıhiye mü- inşaatı kapalı zarf usuliyle e 81 tmeye nıf - tahsilini bitirmit en az 17 ve en bilyalı bir oda bir bay için kiralıktır. Devren satılılr ve kiralık lolrantı -
r, (4020/2208) 12175 cadele riyaset binasındaki komisyon - konulmuıtur. çok 20 yaıında olmak. Bekir bulun - Yenişehir Karanftı sokak 15 A. 1 Zincirli cami karfıaında No. 9 Sebat 

Ek k 1 k 
da yapılacakt~r. 2 - Bu iıe ait evrak ıunlardır: mak. 2228 Atcvine müracaat Hasan Demirtq. 

me Q lnQCQ 3 - Tahmin edilen fiyat 5600 lira A - Eksiltme prtnamesi C - Sihl vaziyeti uçuculukta ve u- 2229 
B .:_ Mukavele sureti, D · t Ama C d olup muvakkat teminat 420 liradır. çuı iılerinde kullanılmala elvesitli ol evren kzralılc - ç Cebeci Kutlu 

.. _ : aya • Mil deiumumilitin· 4 - Şartnameler her gün Kadıkö - C - Ek husuıt prtname, duğuna dair miltehauıaları tamam o • gi1n aokalında yoğurtçu ve yafcı Satılık •v •ıyuı - Büfe, yemek O-

l _ Amuya J:U& ~ l )aazirUA yündeki mücadele riyaset kaleminden D - Bayındırlık ve yapı itleri •e lan bir hastanede sıhat heyeti raporu dükanı mobilyası ile devren kiralık- dası takımı, lO lAmbalı R. C. A. raci • 
~gününden 

31 
mayıs 

940 
senesi 

50
_ görüldUğil gföi bedelsiz de alınabilir. fenni şartnameleri. olmak. Boy 1,65 den aşağı olmıyacak- tır. İçindekilere müracaat. 2241 yo, tuvalet ayna, çocuk arabası Yeni· 

llıuı. kadar beheri dört yüs sekaea .,.5 - ..Eksiltmiyc girebilmek şartla- E - Bu evraklar Diyarbakır Nafıa tır. şehir Tuna caddesi Alt lCat No. 32 
tr rına sahip olan iateldilerin teklif Diirnin8e jtifllebilir .. i8teailir. .Kiralık Daire - ~lıkWil ~ • 2248 

lllıdan bir çifti dokuz yüz altımı 3 - Bu itin lhaleal 3 teınmu• gUnG ı p Karanfil ve Bllce aokalJ k"-•al 4 
D?..- • 'ba · 

1 
b. ı·k ·· mektuplariyle muvakkat teminatları- Bulundukl..-. yerin alrerli._ fU,_ __ l d -r •·1U11 ıtı rıy e ır sene ı yuz otuz saat 10 da Diyarbakır viliyet daimi .. ~ ~- • o a 1 hol, banyo, havagazı, su, elek-

lekia bin yedı" vii ... kı'lo "'---ya beledi- nı eksiltme &a.atinden bir &a.at evetine ne muracaatla muayeneye gonderıhr- trı'k 40 1• 8 N .. t 2235 , - ADJa9 encümeninde kapalı zarfla yapılacak- ıra o ya muracaa 
l'e · kadar sıtma mücadele binasındaki ler. Tam teıkilath ııhi heyeti bulunan · · · · 
ı.... ~n kabul ettiği ikinci nevi yerli ko . . 1 1 tt tır. l d . b'" .. k k d x· l lı: y . h' Ad k l uı.ı. ı."4Y ekmeg·i bugünkü belediye ra. mısyona vermış oma arı şar ır. .1 k . . yer er e o yerın en uyu uman a • ıra ı - enıte ır a a e ao. 4 - Eksiltmeye girebı me ıçın r.cıne göre on bin dört yüz iki lira el- (4227/ 2333) 12293 

2293
_49 liralık muvakkat teminat ver- nına müracaatla muayeneye gönderi - kak No. 19 1 ve 2 oda ve müştemilatı-

ı kuru• muhammen bedel ile 1.6.939 G lirler. nı havi kalorifer ve fenni tesisatlı aa-
•~- :r o""çmen evı· yaptır lacak mek ve aşağıdaki vesikaları ibraz et -"'ll' •• ihinden itibaren yirmi dört gün 1 D - Ahlilı:ı sağlam oldu~una ve yet kullanıılı modern daireler. Kapı-
111 mek lizımdır. • 

Uddetle kapalı zarf usuliyle eksilt - lzmir lakan Müdürlütünden : A _Nafıa Müdürlüğünden alınmıı hiç bir suretle suçlu ve mahkQm olma- cıya müracaat. 2237 

Satılık ,kiralık, mobily•li, mobilye
si:ı - Çankaya Kavaklıdere Ö:ıdemir 
caddesi No. 65/2 iki kat iki daire her 
türlü konfor bakımlı bahçe satılıktır. 
Dört odalı birinci kat mobilyeli, mo
bilyeaiz kiralıktır. Tel: 3456 dan 33 de 
KimiL 2254 

llleye konulmuttur. Urla kazası merkezinde keresteleri müteahhitlik vesikası, dığına dair bulunduğu yerin emniyet Kiralık - 2 ve 4 odalı ucuz daire-
~d- İsteklilerin muhammd en .~delkin iskan dairesince verilmek ve sair mal- B - 939 mali yılına ait ticaret odaıı md UdilrldU~kUl?den.kvey~."polis amk iri!ğin- ler tam konfor Bakanlıklara civar iş ar~yanlar : 

e yedi buçuk olan ye i '1.lz se • zeme ve itçiliği müteahhide ait olmak veıikaıı en tas ı ı veaı a gosterme · Meşrutiyet Selanik caddeleri köıesin-
~n lira on sekiz kurut yirmi bet san· üzere 100 adet kirgir göçmen evinin 5 T ı· ı · kl'f kt 1 E - Okula alınacak okuyucular, de Babaog-ullar Apartmanı d 2238 ~nispetinde para veya tahvilit ve - a ıp erın te ı me up arını Gedikli erba•lar hakkındaki 2505 sa • n a. lı ırıyor - Orta tahsilli tezgihtar-
,..q inıası kapalı zarf usuliyle münakasa - pazartesi günü ihale saatinden bir aa- :r 

ka mektuplarını mahsus kanunda ya konulmuıtur. at evel komisyon reiıliğine makbuz yılı kanun mucibince muamele göre - Acele kirılılc daire - Yeniıehir, lık işlerinde mümaresesi olan bir pnç 
llrlhati veçhile teklifnameye ekli • 

1 
_ Beher evin muhammen ke,if be mukabili vermeleri luımdır. Posta ge- ceklerini, mektebi bitirdiklerinde 12 Atatürk bulvarı üzerinde, Kalaç a- bir bakkaliye veya bir mağazada İf •· 

l'e~ek ihale günü olan 24.6.1939 cumar- deli 476 lira 30 kuru• olmak üzere cem cı" kmelerı' kabul edilmez. yıl müddetle Hava Gedikli Erbaş ola- partımanında 4/2 numaralı 2 oda, ban- ramaktadır. Ulus'da il rumunna mek• 
teıı .. ·· d"' d k d A :ır ._ "f ·• kl · i hh" tf k k ı "f t la .. t. -s gunu saat on ort e a ar mas- an 

47630 
liradır. 6 _Dördüncü maddenin A fıkra. ras n.zı e gorece erın taa ut et. yo, mu a , a orı er, sıcak suyu ha- up muracaa -.v 

l'~ nıUddeiumumiliğinde toplanan ko- 2 - İhalesi 3 temmuz 939 pazartesi d ki müteahhitlik veaikasın - mek. vi müstakil bir daire, gertk dört ay ve iş arıyor - Alaturka alafranga ye -
11\~yonaİhvelrilm~si .. tizı~ddıdr'. Tk günü saat 11 de lzmir iskin müdürlü- :~nkt eksiltmeye çıkarılmıı olan her Hk - lstelkli aldedi çkok 'vkeya imtiha- g~rek senelik olarak ehven teraitle melı: pitirir her tUılü ev itleri ütü, ko
d&i - a e gunu mu eıumumı ı ğünde müteıekkil komisyon huz~run- hangi iş için istenildiği açıkça ya- nı azanan ar a ınaca mı tardan faz- kıralıktır. 2261 la mükemmel yapan bir bayan it arı -
on r~~inde toplanan. komisyo~a s:-at da icra edilecektir. zılmak şartiyle eksiltmenin yapılaca- 1~ olursa bunların içinde:' riyaziye bil Kiralık möble apartmın _Vekalet- yor. Yeni hal Abdullah oteli No. 1" 

dortten sonra verılecek teklıf ıle, 3 K "f bed r ot. 7 5 • .. d k" ·· 1 bir isti gıleri daha iyi ve yabancı dil bilenler T 1 22 tfnıi k 
1 

k bul d'l i - eıı e ı mecmuunun 1o , gı gun en en az ıe ız gun eve • 1 . lerin kartııında Meşrutiyet caddesi e : 00 ze müracaat. 2217 
ctkt~t me tup arı a e ı m ye • dan tutarı olan 3572 lira 25 kuruş mu- da ile vilayet yolu ile Nafia müdürlü- yen enı~. Hava okulları o~u!ucul.a~ı Konur sokak No. 12. M8ble 5 oda 150 

4 
ır. • vakkat teminat parasının mal sandığı- aünden iıtenilecek ve bu müddet zar· askeri lıseler okuyucuları gıbı yedırı- liraya Anahtar u··at kattadır. 2252 
- Bu ıhale 2415 939 cumartesi gil- • lir ve · d' T Kit d'ğ d · J\il · · • • na yatırıldığına dair makbuzun veya- fında vesika talebinde bulunmıyanla - . gıy ırı ır. ap ve ı er ers ı· 

lı arıyor - Türk, Fransız ilniver • 
sitelerinden mezun bir ıenç franaızca 

Kiralık kat - Dört oda ve sair tercüme itleri ve ders vermek istiyor. 
müştemilatı, havagazı, elektriği, bah- Tel : 1538 ze müracaat edilmesi. 2219 11\u saat on ~·t.e Amasya C. müd~eıu- Banka teminat mektubu ile 2490 sayı rın eksiltmeye giremiyecekleri çın lizım olanlar parasız verilir. 

ınilik daıresınde toplanan komısyo- 1 k .. kt . k 12378 V - Hava okullarına kabul edilenler 
llun h d 

1 
k ı anuna gore mu azı evra ve vesa • uzurun a yapı aca tır. 'k' .h 

1 
d b' 1 k . den birinci sınıfı muvaffakiyetle biti 

5 F la i h 1 k · t• 1 r A ı ı ı a e en ır saat eve omısyon -
- az za atama ıs ıyen e - . ı ·· · kb k b· ı · d d. Parke ye Lesme do·seme iıı" renler arasından kabiliyetlerine göre lllaay C Md U ı· • · yer reıs ıgıne ma uz mu a ı ın e tev ı il , , • · · · ıgıne veya 0 d · ı · 

1
• d uçucu, makinist, telsiz, fotoğrafçı a-

ctza evi üd .. ıu···ne ihaleden evet e ı mesı azım ır. 1 d. • d ' hlü m ~~ gu 
12 3

) 4 _ lşbu in§aata ait şartname ce sa- zmir Bele ıyesın en : hf ve bombardımancılığa ayrılırlar. 
racaatları ılan olunur. (400~2116~ ir evrak her gün lzmir, Ankara ve İs- Karşıyaka 1717 ve 1843 sayılı cad _ _- (2189) 12158 

tanbul lakin müdürlüklerinde görü_ delerde yapılacak parke ve kes~e do- ---------------
elbilir. c200112281) 12255 şeme işi başmühendislikteki keşıf .ve Bir mütercim ahnaca .. k 

1 
ıartnamesi veçhile kapalı zarflı ekıılt-

Bır fen memuru aranıyor miye kanulmuştur. Hariciye Vekaletinden 1 lesisall Muhammen bedeli 22.383 lira Vekiletimizde münhal bulunan 150 
il!' Çankın Belediyesinden ı 34 kuru•tur. İhalesi 30. 6. 939 cuma lira ücretli almanca mütercimliğine 
1:..rzurum Vilayetinden : 1 - Belediyemizin yeni inşa ettir- :r 1 E 'd ·d t ı günü saat 17 dedir. 2490 sayılı kanu - imtihanla almanca lisasına bihakkın 
- rzurum a yenı en yap ırı • mekte olduğu elektrik fabrikasını i -11\akt ı ··h · ı..-~ nun tarı'fatı dahı'linde h"'•ırlanınıt tek- vakıf bir mütercim alınacak ve imti -

. a o an emrazı zu revıye 1 1411tane- dare edecek bir fen memuru alınacak- ... 

ı•.ınin 23414 lira 60 kurut ketif bedel • tır. lif mektupları ihale günil azami saat han 2().t>.1939 tarihinde icra kılınacak-

Elektrik, kalorifer Ye saire 

çesi var. Ucuz fiyatla verilecektir. Daktilo lfleri _ Vazifedar bir ba-
Demirtepe Yenigün sokağı 12 No. yan akpmlan evinde çalışmak üzere 

2247 Türkçe Almanca Fransızca daktilo iş

Kiralık - Kilçük Esatta 8 oda ve 
bir garajlı ev kiralıktır. Saraçlar çar
ııaında Kavaf Mustafa Güdüllü'ye 
müracaat. 2249 

Kiralık möbleli oda - Kızılay kar
tııı Paıakay apartımanında 3 üncü 
kat No. 10 a müracaat. 2250 

Sallhk Köknar tomruıu 

leri almaktadır. Ankara P. K. 501 e 
yazılması. 2236 

Bir mürebbiye iı ırıyor - Bir ec
nebi bayan çocuk bakım itleri ara
maktadır. Yeniıehlr Postre1tant E. L. 
rumuzuna mektupla yazılması. 

2253 

Usta bir camcı iş arıyor - lnpat 
ve mağazalar.da çatııır memleketin 
her tarafına gidebilir. Camcı rumuzu 
ile Ulus'a mektupla milracaat. 2260 ı elekt 'k k ı ·r h" n 16 ya kadar encümende riyasete veri - tır. Taliplerin 20.6.1939 tarihine kadar 

rı , a on er, sı ı ve yangı 2 - Elektrik i•lerinde bulunınut teai k ' lir. Muvakkat teminatı 1679 liradır. hüviyet cllzdanı, tahsil, hüsnühal, u-
. satı itleri kapalı zarf usuliyle e • olması ve Nafıa Vekiletinden birinci Devlet Orman lıletmesi K tiltıne k 1 ög· leden sonra kapalı olmasına bina • hat .ve ukerl.ik .veaikala.rını vekil et ara-

ye onu muştur. veya ikinci sınıf ehliyeti haiz olması 1 i d bük Revir Amirlitinden : 2 lh ı i 29 6 939 be ·· en öğleden evel it bankasına yatırılır. zat ıı er aıreaıne tevdı eylemeleri I 
llii - a es . . . perıem gu- prttır. (2068/2386) 12367 lüzumu ilin olunur. (2271) 12252 l - Büyük düz bölgesi katiyatın - Ş verenler ! 
ki aa:'t on bette hükilmet konafında- 3 - Aylık Ucret olarak yüz lira ve- dan Karabükte istasyonda revir önün-
tı daımi encümen odasında yapılacak- rilecektir. Bir memur ahnacak B • I • a . de iıtifte mevcut "652" adet muadm . 

r. 4 - Taliplerin ellerinde mevcut ev- oya IJ eri ve t mp:at "'567" metre mikap .. 543" desimetre Tıhsıldar arınıyor - Bir mUeae-
3 - Muvakkat teminat 1756 liradır. rakı müspite veya suretlerini 30 hazi- Çankm Belediyesinden : mikap köknar tomruğu açık artırma sede çalıpnak üzere kefalet vereblle-

11\ 4lı:- İstekliler eksiltmeye girebil - ran 939 tarihine kadar Çankırı bele- 1 - Belediyemizin Zabıtai beledi- H C.t.HB Pk ~tar~ Vilayet idare ile satılacaktır. cek bir tahsildara ihtiyaç vardır. istik 
'fi t

1 
için ihale gününden 8 gün evet diyesine göndermeleri ilin olunur. ye komiıerliğinl ve seyri sefer ve 1t- eye 1 at an 

1 
m an : 2 T kl ı.. •• lı: lil f 

iyete müracatla ehliyet vesikası al-
12363 

faiye amirliği ve vazifelerini ifa ede- Yeniıehir Emniyet meydanında - omru arın ayrıca ...., esme ırınına müracaat. 2242 
11\ası ınecburidir. cek 50 lira ücretle bir memur alına - Parti villyet idare heyetinin iığal etti payları mevcut ve kabukları aoyulmuı Fransızca bilen bir tezgihtara ih· 
-~ - Talipler bu işe ait prtname ve- S k h caktır. ği binada yaptırılacak boya itleri ve olup hacim orta kutur Uzerinden he - tiyaç vardır. ikinci bir lisan bilen 
- ırey1 her oün vilayet daimi encü - OğU ava depOSU 2 - Bu itlerde bulunmu• olmak ll- tamirat bir hafta müddetle pazarlığa sa3planmTııtır. k ... t • • :r k - omru lara ait aatıt ...... name tercih edilecektir. Bankalar cadde-
lii n ıı kaleminde ve Nafıa müdürlü - • • zımdır. onınuttur. :r- • 

nde görebilirler. Ve Saire lnŞGatl 3 - Taliplerin ellerinde mevcut İsteyenlerin tartname ve ketfini sl Ankara orman umum mUdürlilğün • ıinde 48/ 2 Yıldız kırtasiye puanna 
rrı: - İstekliler kanunun 2 ve 3 üncü Edirne Belediye Riyasetinden: evrakı müspite veya suretlerini 30-6- görmek ve fiyat vermek üzere C H de, Ankara ve lıtanbul orman çevirge müracaatları. 2251 
t• dde~trinde yazılı vesikalarla birlik- 25 Mayıs 939 tarihinde ihalesi icra 939 tarihine kadar Çankırı belediye - P. vilayet idare heyeti aekreterli~in; müdllrlilkl~rinde ve ıtaı:abükt.e . ~ev • --------------
" teın 

1 
. müracaatları ilin olunur. 2257 let .o.~. ııletmesi revır amırlıginde 

ltıadd ınat ~e .tekli! mektupl~n 32 in~i ed.~lmek üzere kapalı zarf usuliyle sine gönderme erı ilin olunur. ı6rulebılır. A 
laa e nıucıbınce ıhale aaatınden bır munakasaya konulan 72822 lira 60 ku- 12364 ..lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 4 - Tomrukların muhammen bedeli rQnıyar : 
illet ev~line kadar viliyet daimi encü- ruı bedeli ketifli mezbaha soğuk hava U ,. k 1 i M - ''13" liradır. _. -
.. n l"etılitine vermelerinin ve posta~ deposu· ve buz fabrikasının münakasa- mumı ongre top antısı = acera Kadını ; 5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat Arınıyor- Blr adet ilda çocuk ara 
~bulacak gecikmelerin muteber sı fesh edilmit ve bu defa inpat kıs - Ordu Mal611er Birliii Reialitin· : Alma Bella 5: pey akçesi ile 3. 7. 93g günü saat "11" bası almak istiyorum. Satmak isteyen 

Y&caiı ilin olunur. mı ile te1i1at lı:ımıı ayrı ayn olmak 11- den : : : de Kuabllkteld revir merlceslne mtlra lerin Ti· (3690) No - milracaatl 
(4250/2343) 12314 zere ve 20 gün müddetle tekrar müna- Birliiimi.ıin fevkalide olarak u • ,llllllllllllllllllllllllllllllllllHllr caatları. (4279/2405) 12373 • • ı- 2232 an • ...... 



Aradığınız 
A. E. G. Vantilôtörlerini 
A. E. G. 

.. 
Utülerini 

A. E. G. Çaydanlarını 

A. E. G. Toz emme makinalarını 
A. E. G. Ekmek kızartma aletlerini 

A. E. G. Motörleri n i 
A. E. G. Cila makinalar1nı 
A. E. G. Yasdıklarını 

A. E. G. Tesisat malzemesini 

Yalnız 

Koç Ticaret Anonim Şirketinin Ulus 

meydanındaki mağazalar1nda bulabilirsiniz 

HASAG 
Lüks lambalan 

Ankara satış yeri 

NiYAZI ve 
ORTACI 

Anafartalar cad · 
desi No. 93 

2059 

Sungurlu Asliye Hukuk Hakim
liğinden : 

Sungurlu belediye kabilesi İsmail 
kızı Fethiye Aydoğunun lstanbul'da 
galatada şarap iskelesi demir tüccarı 

vasıtasiyle şoför Tahir aleyhine açtı • 
ğı boşanma davasının icra kılınan tah
kikat ve duruşması için tayin edilen 
günde müddealeyhin semti meçhule 
gittiğinden bahisle davetiye verekası
nın bil! tebliğ iade edildiğinden aley
hindeki davaya dair tebliğatın gazete 
ile ilanen icrasına mahkemece karar 
verilmiş ve bu babtaki duruşmada 17. 
7. 939 pazartesi günü saat 9 talik edil
miş olduğundan yevmi mezkQrda biz • 
zat gelmesi veya bir kanuni vekil gön 
dermesi aksi takdirde gıyaben duruş
ma icra edileceği ilan olunur. 2259 

r·~; ·A·öRtA:.-ıc;· ·~·~·· ·· 
i S. A. N. Servislerinin tekemmül 

1 
programını müteakiben 9 Hazi
ran 939 tarihinde Adriyatik de
nizi Limanları Haftalık Ekspres 
hattının küşat resmini icra et-

i 
miştir. Bu hatta işliyecek olan 
muhteşem 

"RODl" ve "EGlTTO" 
nam vapurlar lSTANBUL - VE

i NEDİK yolculuk müddetini bir 

.:!Jflf llffffllllffff fff f lff f llf lllllllllflllff ff JJJffffJJJIJffflflflfllllflllf lll:. ı· ~~ :~s;~~~~ı:ı::~ 10 da Gala-= - ta Rıhtımından PİRE (24 saat) = = BRİNDlZl, VENEDlK ve TRİ· = ç k k t • h := f YESTE için hareket. Şimdiye = a m a aş 1 1 ra ç ve = ! kadar tatbik edilmekte olan bi. = · := f let fiatlarında hiç bir tebeddül - k• ı •• k = ı yoktur. PAR!S ve LONDRA na mu na asa s 1 § ı için tenzilatlı doğru biletler. 
- 7226 --- - ....................................................... . -§Türkiye demir ve çelik fabrikaları müessesesi§ - -- -

~müdürlüğünden : = -E: Balı kısık is ta yon una takriben sekiz kilometre mesafe- := 
:= de gösterilecek e den 10.000 ton çakmak tatının ihracı,§ 
E ıartnamesi veçhi e kırılması, Balıkııık lıtaıyonuna nakli := 
=: ve vagona tahmili iti bir müteahhide verilecektir. İhale 26 := 
=: Haziran 1939 paz rtesi günü saat 15 te Karabük'te Mües- := = ıese Müdürlüğünde yapılacaktır. Talip olanların teklif := = mektuplarını 2000 liralık muvakkat teminat akçelerile bir- = 
§ likte ihale günü! t 14 e kadar muhaberat servisimize tes-§ 
E: lim etmeleri ilan olunur. = -=: Bu husustaki ı rtname bet lira mukabilinde müessese- := 
§ mizden temin olun bilir . § - -- Müessese bu İ§ dilediği talibe vermekte ıerbeıttir. = -- 2227 ----
~ıııııııııııııııııııııııı ııı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;:: 

Peşin para ve açık 
arttırma ile satılık emlôk 

Emlak :Ve Eytam Ban asından : 
Esas N o. Me k i ve nevi Mukadder K. Depozitosu 

T.L. T.L. 

124 m So. (Güzeller 688 
. arsa. 640.- 128.-

129 So. 688 ada 10 par-
560.- 112.-

131 1 asker So. 688 ada 3 
340.- 48.-

528 ;,ılaskcr So. 688 ada 

Necatibey M. Tak 
ada 5 parselde 80 
Nccatibey M. Ayh 
selde 70 M2• arsa 
Necatibey M. Meç 
parselde 30. M2• ar 
Necatibcy M. Me 
2 parselde 16 his 
79. M 2• 

e 4 hisse arsa (tamamı) 

580 Necatibey M. Me ul 
parselde 141 M2• a. 

asker 687 ada 7 

581 Necatibey M. M< 
8 parselde 18 his 
120 M2.) arsa 

ulasker So. 687 ada 
(tamamı 

!imler ve Ayhan So. 
248 M2• arsa 

198.- 39.60 

1128.- 225.60 

280.- 56.-

1488.- 297.60 
583 Necatlbey M. ML 

687 ada 10 parsel 
1 - Yukarıda mevki nevileri yazılı arsalar, peşin para ve açık artır· 

ma ile satılıktır. 
2 _ Artırmaya iştira edecekler içinde mühür kullananların mühürle

Tini noterden tasdik ett meleri ve müzayede sırasında verilen bedel, mu
kadder kıymeti geçtiği dirde, taliplerin depozitelerini niıbet dairesin· 
de tezyit eylemeleri lazı 1ır. 

3 _ İhale 3. 7. 939 p :ırtesi günü saat onda Bankamız satış komisyo-
nunda yapılacaktır. İst< ilerin o gün depozito akçesi, Hüviyet cüzdanı 
ve iki vesika fotoğrafı ıle Bankamız evrak servisine müraatları. 

2427) 12388 

:!.llIIHlli45ayın N KARA halkı na ıııımınml!:. 

~ BOMONTİ 
. -':ili .. .... .... .. ........... . · ··

............ ········. 
h . h . = Ba cesı 
ır ~ 

.... 
açılmıştı r~ 1 

---·-·····- ---·- · 
........... ······· 

1 -ll'F 

Malatya Sulh Hukuk Hakimli· 
tinden : 

Uzun zamandan bcd a 1p ;ve • -

rede bulunduğu meçhul Malatya'nın 
lskender mahallesinden İlyas oğulla • 
rından Kadir oğlu Vahabın mal ve 
emlak ve arazisinin nazaret ve idaresi 
ve acele işlerinin ifası için avdetine 
kadar ve nihayet iki sene müddetle 
karısı Mehmet kızı Fatmanın vaki ta
lebine mebni 12-6-939 tarihinde kay -
yum tayinine karar verildiği ilan olu • 
nur. 2258 

~- Dr. Asaf Koryak 
Deri, saç, Tenasül hastalıkla· 

ları mütehassısı. Belediye sırö.sı 

REHBER Ap. Saat 15 • 19 

Ev telefonu : 3618 -

CAY 
Bisiklet Evi 

Atatürk Bulvarı Yenişehir 
En ucuz ve en sağlam 

Bisiklet, çocuk bisikleti ve çocuk 
arabalarını Cavit CAV'da 

bulacaksınız. 

FiYATLA R 
BAVER 31,50 
GRAND EKSPRES 33, 75 
OPEL 35,00 
N. S. U. 39,75 
GöRIK 41,75 
MIELE 47,50 

Taksitle satı§ yapılır. 

ihat Başartan 
Gümrük komisyoncusu 

HANS W ALTER FEUSTEL 
firması Ankara muhabiri. Bay
ram Cad. No. 1 Tel: 1214 

U L U S - 20. inci yıl. - No: 6420 

İmtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Umumi neşriyatı idare eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz faik FENiK 

ULUS Baaımevi ANKARA 

Hem Radııonuzu lfletlr 
hım da evin izi tenvlrader 

EVİNPE ÇEHİ~ CE!lEYANI OJ.MAYANJ.APA 
rwı · RllKİPSİr 2 İPEAL 
ınJ RADYO 

5 PA RTO N, .. 9 6L TIP 

8 ıımb•h te dın 2000 m dalgalı 

Yılnız 8 vallluk bir ık0moııt6r1• lfler 

#OOT~ 
!ı lambalı 16 ı:ıan ?000 m dalga lı 

e lıtuııon ı~ın otomıtllı ıııar IMtlb•ll vardıf) 
QO ,,...., .. .., ... "2 voltluk tur ıll,.Qll'IOl•tOr•....... • 

SAMiBINiN SESİ 

Veresiye satış 
ANKARA İSTANBUL 

KO( Ticaret Türk Anonim ~irkefi Ulus meydam Beyoğlu İstiklal caddesi No. 302 

M ütenasip bir EndQ_]m 
J "•"atel K•,..ılerf (0aırtı) - • Ke• 

••"• "" 110cwdw . .......... 11,,.. •••••D•I 
4t Mt• e ti • ' Stwt1n11tıııt• t. • t•I , , ,,..... .. 
.. tl• ••c•ltt f•M'-t•ld' • • ı .. cıltl•· • 

... ,,u •• ı 1( . ... .. , . ,. • lln4'• • \ 
M••• ••• r (Gel•• ) •wfr•"''' ..., .... 

25 Ul'84• • 1lı~ue1t. 

Satıı; r•rl r•lnı;"• 

Kirahk ev 

Maden Kömürü İşleri Türk Anonim 
Sirkti nden: 

1 - Şirketimiz Sömikok istihsalatının Fabrikaca satışı
na başlanmııtır. Fiat vinç altında F.OB Zonguldak ve ya· 
hut Zonguldak vagonda teslim tonu on beş liradır. 

2 - Satışlarımız şimdilik yalnız Ankaraya veya Zongul· 
daktan itibaren demiroylu ile gönderilebilecek şehirlere 
Ağustos 939 sonuna kadar yapılacak sevkiyata inhisar ede
cektir. 

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

Havuzbaşında, Atatürk bulvarında 

7 numaralı ev: 17 oda, bir veranda, 6 
banyo, 3 mutfak, kalorifer ve ayrıca 
sıcak su. Dahili telefon. Büyük salon-
lar ~ h n, 1 t UÇ' ''"" '"-=a ft-~ -· :z •• 5 .ı.ı..ı.... .,:...1...4 _ .. ı.....,~.ı..--.y-. ,u.-,· 
kısım olarak kiralıktır. Resmi daire
ler ve büyük müesseseler için bilhas-
sa elverişlidir. Tel: 2749 a müracaat. 

2113 

Suıehri Sulh Hukuk Mahkeme
sinden : 

Suşehrinin aşağı mahallesinden 
Mersin oğlu Şemsettin torunu Sabri -
ye'nin ikametgahının meçhul bulun -
duğundan hukuk mahkemeleri usulü 
kanununun olbaptaki ahkamına tevfi
kan kendisine bir ay müddetle ilanen 
tebligat ifasına muhakemenin talik 
kılındığı 19-7-939 çarşamba günü bil
esale veya bilvekale isbatı vücut et -
mesi lüzumu ilan olunur. 2264 

ketin Ankara' da Y enişehirde Ülçerler sokak 5 numarada-
ki bürosunda bulunmaktadır. 2212 

Satılık enkaz 
Ankara Belediye imar Müdürlüğünden : 

Cinsi Mahallesi Adası Parsel 
Muhammen bedeli 

Lira K. 
_.o, 

Ahşap hane Duatepe 285 6 70 
Yuakrda mevkii ile muhammen bedeli yazılı ahşap hanenin 27-6-939 sa· 

lı günü ihalesi yapılmak üzere 15 gün müddetle enkazı müzayedeye koll' 
muştur. Taliplerin teminatlariyle birlikte İmar Müdürlüğü Alım Satım kO' 

misyonuna müracaatları lüzumu ilan olunur. (2312) 12282 

Balast münakasası 
D evlet Demiryolları Yedinci İ§letme Müdürlüğünden : : 

Aşağıda yerleri miktarları, muhammen bedelleri ve muvakkat teminat miktarları yazılı balast 2490 sayılı ka· 
nuna tevfikan kapalı zarf usuliyle ayrı ayrı eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Eksiltme 26Ilaziran 1939 tarihinde pazartesi günü saat on birde Afyon karahisarda yedinci işletme binasın· 
daki eksiltme komisyonunda yapılacaktır. İstekliler 2490 sayılı kanunda ve eksiltme şartnamesinde yazılı vesi· 
kalarla muvakkat teminat banka mektup veya makbuzlarını ve teklif mektuplarını havi zarfları 2490 sayılı ka• 
nunun 32 ve 33 üncü maddesindeki tarifat veçhilc hazırlı yarak ihale günü olan yukarda yazılı günde saat on· 
da Afyonkarahisar işletme binasında eksiltme komisyon reisine makbuz m uyabilinde teslim etmiş bulunmaları 
lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartname ve mukavelename projelerini Afyonka rahisarda işletme yol başmüfettişli• 
ğinden alabilirler. 12188 

Bir metremika· 
hının muhammen Muhammen bedeli Muvakkat teminat 

Balast ocağının Kilomet- İhale edilecek Müddeti bedeli Tutarı Tutarı 

bulunduğu yer resi miktar M3. ay kuruş Lira Lira 

Çay • İshaklı arası 227 16.000 10 125 20.000 1500 
Pınarbaşı - meydan ara-
sında bozdağocağı 395 • 397 10.000 10 120 12.000 900 

Afyon. Balmahmut 400 • 401 16.000 10 120 19.200 1440 

YENi SİNEMALAR sus 
BUGÜN BU GECE 

Seven, aşkın zevk ve ıstırapları
nı bilen ve analık heyecan ve fe
dakarlığını anlıyan bir kadının 

heyecanlı ve hissi hayatını can
landıran 

Damgah Kadın 
Baş Rollerde: 

Gtadys Georges • W. William 

10 ve 12 de ucuz matine 

öğleden onra 
14,45 • 16,45 - 18,45 ve gece 21 de 

HALK 
BU GECE 

Baştan başa heyr.can ve esrar 
dolu film 

Bay Tekin yeni 
dünyalarda 

30 kısım birden 
11111111111111111111• ............................ -............ .... .. 

10 ve 12 de ucuz matine 
öğleden sonra 

14 - 16 - 18 ve gece 20,30 da 
KADIN ve DENiZ 

Dorothy Lamour 

BU GÜN BU GECE 

Herkesin takdir ettiği fransız 

komiği FERNANDEL'in 

Gör ,iıil, Söyleme 
Seanslar: 

10 ve 12 de ucuz matineler 

öğleden sonra 

14 - 16 - 18 ve gece 20,30 da 

"" 


