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Bugün 5 inci sayfada 

Nevyork mektupları 

Yazan: N. H. ATAY 

Yahya Paşa bugün Ankaraya geliyor 
Yalova' daki Cümhurreisliği köskünde ... 

Milli Şef dost devlet 
hariciye nazır1nı 
kabul buyurdular 

Yalova, 1 8 a.a. - Mısır Hariciye nazın Abdülfettah Yahya paşa ve 
l'rıaiyeti erkanı bu sabah &aat 8.30 da Ülev vapuru ile T opane rıhtımrn -
dan Yalova'ya hareket etmişlerdir. Misafirlerimiz Heybeli ada önlerin -ten geçerken Yavuz zırhlısı tarafından selamlanmış ve saat 11 de Ya -
0 va'ya muvasalat etmişlerdir. 

....____ _____________ _,I Mısır Hariciye nazırı türk ve Mı-

Mı 
sır bayraklariyle süslenen Yalova 

lsl r iskelesinde Hariciye vekili Şükrü 
Saraçoğlu, Yalova kaymakamı ve 

Hetay işleri için 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Bugün Dahiliye 

Vekaletinde bir 
komisyon toplanıyor 

Ana vatanla Hatay arasın
daki hududun kaldırılması ve 
Fransa hükümetiyle yapılan 

anlaşmanın parafe edilmesi ü
zerine hasıl olan vaziyeti göz
den geçirmek ve Vekaletlerce 
icap eden tedbirleri almak Ü· 

zere bugün Dahiliye Vekale
tinde bir komisyonun toplana
cağı haber alınmıştır. Bu ko
misyona bütün Vekaletlerin 
birer mümessili işlirak edecek
tir. 

A. Şükrü ESMER 

h ~i~alde bir müttefik devletin 

jandarma kumandam tarafından 
karşılanmış ve bir müfreze jandar -
ma taraf mda selam resmi ifa edil -

Mısır Hariciye Nazırı Af,dülfettah Yahya Paşa, Galata rıhttmına çıkarken 

~rıcıye vekili tarafından yapılan 
~•Yaretin tatlı heyecanını yaıar
h en~ . cenupta bir kardeş devletin 
f'ilrıcıye vekilini selamlamak ıere-

miştir. 
Misafirlerimi2 ' burada kendilerine 

tahsis edilen hususi otomobillerle Kap 
lıcaya gitmişlerdir. 

••• t • 
ı 

.,-
İngiliz kabinesinin harici komitesi 

1Yle :ınübahiyiz. Bugün Ankara'ya 
~Yak basan Mısır hariciye vekili 
..\hdi.ilfettah Yahya Pata unutul
l'ıııt:ı hatrralarla bağlı bulunduğu
~~ dost bir milletin sevgisini geti
l'ıyor-. 

Mısır ... Bu ismin telaffuzu ile es
lc:i Ve yeni tarihin esrarlı sahneleri 
terhal göz önünde canlanıyor: kıt-

(Sonu 8 inci sayfada) 

İtalyan ~ı· sermaye ı 

elektrik sirkelleri 
:> 

mübayaa edildi 
ık devrinde Y akubun ve evlatları

~llı iltica ettikleri memleket. Yusuf 
,~llıantik hayatını burada ya§adı. 
''1\lsa kabilesiyle beraber bu mem-
1~1tete hicret etti. Firavunlar, Kleo-
f .... _, 1..ı-'- !- .. --- --·-11 .. ..,. _ı. .. ı: Naf:ia Vakilinin boyanatı 
eler-, Yavuz Selim. MemlUkler, Na-

1>.olyon, Mehmet Ali. lıte sinema ,e
_.tdi gibi göz önünden geçen bazı 
'lhneler ve bazı isimler ••• 

F alc:at yeni Mısır nedir? Harta
l-'a. bakılınca Afrika kıtasınm şima
litarkiaini işgal eden bir memleket 
0lduğu görülür. Coğrafya kitapları
tıa bakılınca da şu derece ıimalde, 
hu. derece ıarkta fU miktar nüfusu 
0 1an bir memleket diye bir tarife te
•adiif edilir. Fakat Mısır'ın dünya 
~llvazenesi içindeki iktısadi ve siya
•ı ehemiyeti bu tarifle anlatılmış ol
tr\a.z, Evet Afrika'nm timalişarki
•inde ekilebilen arazisi dönümle öl
çiHen bir memleketle esrarengiz bir 
rtehir. Fakat bu bir avuç toprakla 
hir nehir eski ve yeni zaman fatih • 
lel'ini daima kendine doğru çek· 
~iştir. Neden? Çünkü Mısır strate _ Nafıa Vekiliruu Ali Fuat 
Jı hakımmdan son derece ehemiyet- Cebesoy 
~i h!r mevkide bulunuyor.N~~olyon İstanbul, 18 a.a. - Memleketimizde-
?tgıltere'yi mağlup etmek ıçın Mı- ki İtalyan sermayeli elektrik şirketle

hır'ı. eline geçirmeğe çalışmı!tı. Hal- rinin satın alınması münasebetiyle na 
tı.kı Mısır o zaman osmanlı ımpara- fıa vekili Ali Fuat Cebesoy aşağıda -
trl~ğun~ _ait idi. O zamand~be~i ki beyanatta bulunmuştur: 
. gıltere nın Mısır hakkrndakı polı- "-Bursa cer tenvir kuvvei mu -
tıkaaı §U olmuştur: Mmr'da hakim harrike Türk Anonim' şirketine ait 
olan otorite ile dost olmak; yahut Bursa elektrik müessesesi ile mütte -
da bu memlekette otoriteyi kendi 
el' ine geçirmek. On dokuzuncu as · ( Sonu 3 üncü sayfada ) 

• • 

Muhterem misaliri.miz mızıkanın çaldığı ,milli marşları dinliyor 

Metaksas Gafenko görüşmelerinden 

sonra bir tebliğ neşredildi 

Balkan .. antantının 
Ana prensipleri olan birlik ve sulhçuluk 

Siyaseti teyid edildi 
B. Gafenko bugün Pire' den ayrılıyor 

Atina, 18 a.a. - Metaksas - Gafenko konuşmalarından sonra aşağJ -
daki tebliğ neşredilmiştir : 

''Romanya Hariciye Nazırı Gafenko Atina'da yaptığı ziyaret esnasın
da 1 5 ve 1 6 haziranda Yunan Başvekili ve Hariciye Nazırı Metaksas ile 
bir çok mülakatta bulunmuştur. 

l'ıll haılangıçlarında İngiltere Napol 
~0n'u Mısır'dan atmak için osmanlı 
1rtı1>aratorluğu ile iş birliği yaptık -
tan sonra kölemenleri tutarak ora -
da kendisi yerleşmeğe çalıştL Os
~anhların mukavemetiyle karşılaş
tı. Bir müddet sonra doğrudan doğ
tuva. donanmasiyle Mısır'a hücum 
etti. Bu defa da memlekette bir ku
"et olarak beliren Mehmet Ali kar
ftaına çıktı. Sonra osmanlı impara -
torluğunun dostluğunu arıyarak 
hııısırdaki vaziyetten emin olmıya 
Çalıştı. Mehmet Ali :le sultan Mah -
~ut arasındaki mücadelede sultan 
•vıahınudu tuttu. Bundan sonra da 
~~rek Mısıra ve gerek Boğazlara 
. akim olan osmanh imparatorluğu 
ıle lngiltere arasındaki dosl1uk de -
"atn etti. Fakat burada izahı pek 
~~un süren amiller altında ingili:z 

1 16 haziranda majeste ktral Joj Ga-"''''''''''"''''""'"""".,. .... ,,, .................. ,,,,,,.,.,,, .. , ............. , .......................... 1 1 fenko'yu lutfen kabul ederek öğle ye-
• meğine alıkoymuştur. 

giliz heyeti Ebedi Şef'in kabrınde Metaksas ile Gafenko arasında ya-
pılan konuşmalar Romanya ve Yuna-

•nlonıasisi Berlin muahedesinden 
'

0 nra. imparatorluğa karışı mülki 
~'llllıtrnlık siyasetini değiştirince, 
"~iltere Mısın eline geçirmeğe lü

,. .. ...., gördü. Ve 1882 senesinde iş
h"1 etti. Hukuki esasa davanmıvan 

'
1 fili i~gal 1914 senegİne kadar de-

"aırı etmiştir. 1914 senesinde lngil · 
tere M ·· · d h. 'I" t • ısır uzerın e ımaye ı an e • 
~ liarpten ıı.onra 19!2 senesinde de 

ısır-'a dört şarta bağlı olarak is-

( Sonu 3 üncü sayfada) 

Bir kaç gündenberi şehrimizde muhtelif temaslar ~.apm.akta .olan Genera_I Lund'un .. ri; 
yasetindM<i ingiliz askeri heyeti dün Etnografya ~u:esıne_ g!_derek Eb.edı Şef Atatu:.k • 
ün muvakkat kabirlerine bir çelenk koymuş ve Buyuk Ôlunun manevı bu?urunda ~ur -
metle eğilmiştir. Resmimiz, heyetin Etnografya müzesine ge]işini göstermektedu:. 

nistan'ı doğrudan doğruya alakadar 
eden bütün meseleler hakkında tam 
bir anlaşmanın mevcut olduğunu bir 
kere daha ispat etmiştir. 

Balkan antantının şimdiki reisi sı
fatiyle Gafenko yunan başvekili Me
taksas'a geçen ay içinde Yugoslavya 
Hariciye Nazırı Markoviç ile yaptığı 
konuşmaları bildirmiştir. Keza Ro -
manya Hariciye Nazırı son günlerde 
Türkiye Hariciye Vekili Şükrü Sa -
racoğlu ile yaptığı konuşmaları ve 
Ankara'ya vuku bulan resmi ziyareti
nin çok memnuniyet verici neticele -
rini de arzetmiştir. 
Başvekil Metaksas ~alkan antantı

nın ana prensipleri olan vahdet ve 
katiyen muslihane siyasetin yeniden 
teyit edilmiş olduğunu müşahede et -

(Sonu 8 inci sayfada ) 

MUHTELİT ENCÜMEN 
Adliye ve Teşkilatı Esasiye 

encümenlerinden mürekkep muh 
telit encümen sah günü Parti 
grup içtimaından sonra toplana
caktır. 

bugün Tiençin işini tetkik için toplanıyor 

ihtiyat tedbirleri ve 

mukabele bilmisil 
Meselelerini gözden geçirecek 

Londra, 18 a.a. -Yarı resmi Association'un diplomatik muhar. 
riri yazıyor: Hafta sonunôa Tiençin gerginliği hiç hafiflememiJ· 
tir. Akşam Londra' da bir uzlaşma zemini bulunacağı ümitleri 
pek azdı. 

Eğer süratle vaziyette bir değişik - L 
lik olmazsa, yarın toplanacak olan ka- [ 11!11111111111111111111111111111111111111 
bine harici işler komitesi mukabelei 
biJmisil meselesini tetkik edecektir. F • k 
Bütün buhranlı vaziyetlerde olduğu 
gibi, ikinci derecede bir meselenin e n 1 s 
tehlikeli bir ihtilaf çıkarması daima 
mümkün olduğundan nazırlar vaziye
tin heyeti umumiyesini tetkik ede -
cekler ve icap ederse ihtiyat tedbirle
rine de tevessül eyliyeceklerdir. 

Lord Halilak• halta tatili 
yapmadı 

Londra, 18 a.a. - Lord Halifaks 
dün öğleden sonra "Yorkshire" den 
avdet etmiştir. 

(Sonu 8 inci sayfada ) 

• • 
seyırcı 30.000 

takımı ile dün 

Denizaltısının 
battığı nokta 

Bulundu 
[Yazısı 3 üncü sayfada] 

11111111111111111111111111111111111111111 

önünde İngiliz 

yaptığı maçta 

Dün şehrimizde Demirsporla bir maç yapan İngiliz Middlessex Wan~ere~s takımı ~-O 
mağlup olmuştur. At koşuları kalabalık bir halk kütlesi tarafından alaka ı]e seyredı~ -
miştir. 1stanbulda yaprlan millt küme maçında Galatasaray Dogıınsporu ~-O . yenı;ı.111: 
Fenerbahçe de Hilali 7. 3 yenerek şi]d şampiyonu olmu.ştur. S~?r h~berlerımız 7 ıncı 
sayfadadır. Resmimiz ingiliz kalesi önünde heyecanlı bır anı gosterıyor, 



-2- lJ L U S 19 - 6 - 1939. 
ı-; ................ ""' 1' '11 ....... 1 ınu '""""""', 1 ...... uı,., ... , , 1,,,' •• '' 1"'' 11"' 

l~~-~-~ÜNÜN İÇİNDEN 1 
t•tt1111111t1t•U•Ut'l;l • 1ı11111111u 1111111lllUUlil11111U111tttUt1111111111fiı111111111lllUU1111111111 

Bir spor karşılaşması 
dolayısiyle 

r· ........................ 11. 111111 ................................ 1 ... 1. 11. 11 ................... 

1 i Beıiktaıh Seref i~in ihtilal 
Dünkü atyarışları 

çok heyecanlı oldu 

General Wellington'un meşhur sözüne bakılırsa ingilizler Waterloo 
hıubini futbol çizgileri üzerinde maç yapar gibi kaz.anmışlardır. 

Bir haftaya yakın bir müddettir futbolün ilk vatanından gelmiş bir 
takım, üç gündür, şehrimizde bulunuyor. Bu genç ve zinde futbolcüler, 
dün ve evelki gün 19 Mayıs Stadyomunda ilk maçlarım bizim Ankara
gücü takımımızla. ikinci maçlarını Demirspor takımımızla yaptılar. 

Üçüncü koşudaki iki 1 i bahis 

bir 1 i raya 0'1 1 i ra getirdi 

Bu karşılaşmadan yirmi üç, yirmi dört sene önce, yani iki tarafın o -
yunculan henüz dünyaya gelmeden, yahut ana kucağında öulunurlar -
ken aym yaştaki türk ve İngiliz delikanlıları bir stadyomda değil, fakat 
bir savaş boyunda da karşılaşmışlardı. 

Dün ilkbahar at yarışlarının yedincisi her zamanki gibi büyük 
kalabalrk önünde yapıldı. Y arıtlara ıaat on beşte başlandığı iç~Jl 
seyircilerin 19 mayıs atadyomundaki maça yetİ§meleri de teın 111 

edilmi§ti. 
Dünkü koşular pek mühim olmamakla beraber zevkli ve heye· 

canlı oldu. 

Banş içinde ve dünya barışını korumak için dost ve müttefik bulunan 
iki millet gençlerinin bir spor karşılaşması dolayısiyle Çanakkaleyi ha -
tırlayışımı garip bulmayınız. 

Dün nasıl, iki millet gençleri bir spor sahasında birbirlerinin karşısın -
da mert ve centilmen oynadılarsa onlardan bir iki nesil önce savaş bo -
yunda karşılaşanlar da o kadar mert ve centilmen dövüşmüşlerdi. 

Milletlerin özünde ve cevherinde bulunan mertliği, centilmenliği bir 
etad'm yeşil çimenleri üzerinde görebildiğiniz gibi bir ateş boyunun du
manlan, barutları, topları, gülle ve bombalan da bu meziyetleri peçeliye
mez. 

Savaşta ve barışta, neticesi ister z.afer, ister mağlubiyet olsun her han
gi bir karşılaşmanın hatırasındaki kıymet, eğer o karşılaşanlar, yüksek 
ct>vherler ve meziyetler taşıyan iki milletin çocukları ise, her iki taraf a
rasında böliişülür. 

Beşıktaşlı Şeref'ın ölümunün yıldönümu dolayısiyle merhumun arka -
daşları dün sevgili ölünün mezari başında hazin bir tören yaparak kendisi
ni anmışlar ve çelenkler koymuşlardır. Resmimiz, törende bir anı teabit 
ediyor. 

Halkevi köycülük kolu 
Üyelerinin gezintisi 

Dünkü atıcıhk 
müsabaka lan 

Atıcılık muallimi binbaşı Sırrı 
Conker nezaretinde birinci ve ikinci 
devre atıcılık amatörleri Hacıkadın 
deresinde aralarında bir öğle yemeği 
tertip etmişlerdir. 

Köycülük şubesi gençleri bu hafta programında dahil bulunan Bursal 
ve Örencik köyüne gitmek üzere cumartesi saat 14 de Halkevinden 
hareket ederek Bursal köyüne varmışlar orada, doktorlar 44 hastaya ba

, kıp ilaçlarım parasız vermiş ve sağlık hakkında tablolar üzerinde iza -
hat ve ögütlerde '..>ulunmuştur. • 

Bu karşılıklı cevherleri, savaşın barutlu ve dumanlı günleri bile göz -
lerimizden gizlememişti. Barış ve dostluk günlerinde yapılan bu türlü 
karşıla malarda ise iki gençlik arasındaki yakınlık büsbütün artacaktır. 

. N.ARTAM 

Yemekten evet muallim Sırrı Con
ker tarafından "güneşli, rüzgarlı ve 
tozlu havalarda atış nasıl yapılır?,. 

mevzulu ve çok istifadeli nazari ve 
ameli bir ders verilmiş ve ikinci dev
re amatörleri arasında bir müsabaka 
tertip edilerek en yüksek puvan alan 
sekiz amatör birinci devrede yetişen 
amatörlerle de karşılaştırılmışlardir 

Haııer aldığımıza göre bu ay so
nunda nmumi bir atış müsabakası 

tertip edilecek ve bu müsabakaya her
kes iştirak edebilecektir. 

Türkku§U filosu k andanı lzmir'de gazetecilerle konuıurken 

Yeni yapılan köy okulunun geniş çeşmenin yaptırılması hakkındaki mü 

İzmit kurtuluşunu 
bahçesinde kadınlı, çocuklu ve erkek- racaatlarının çabuk neticelendirilme -
1i bütün köylüler Halkevlileri, görün- ıi arzusu olmuştur. Köylülerden alı -
ce toplanmış bulunuyorlardı bu fır - nan salmanın miktar itibariyle tahdi -
sattan istifade edilerek, eski devrin di ve 20 lirayı geçmemek üzere tayi - kutlomoğo hazırlanıyor 
köylUsü ve köyü ile cümhuriyet devri ninin kendilerini sevindirdiği ilave e
nin mesut köylüsü arasındaki fark ve dilerek hükümete karşı minnettarlık -
rejimin köy divasına verdiği ebemi - tarını söylemişlerdir. Başladıkları iş
yet ve şimdiye kadarki başarılar, köy leri bihakkın yapmak için bu köyden 
kanununun köylümüze verdiği hak ve ancak saat 21 de ayrılabilen köycüler 
vazifeler etrafında çok heyecanlı has- b~ hafta Örenciğe uğrıyamadıkları i
bihaller yapılarak asırlarca zaman i- çin üzillmektedirler. 
çinde köylere eski idarenin dikil~. bir Bu geç hareket ve fazla yağmur ya~ 
taşı olmayııına ve o zamanlar koyde .. .. d M h. d 
bir tek okur yazar bulunmayışına mu- maıı yuzun en ° ıye arasın a ça -
kabil, kısa cümhuriyet devrinin öl - murluğa saplanarak ve yolda iki defa 
mez ve eserleri unutulmaz abidesi olan lastik patlama yüzünden gecenin an • 
köy okulu ve iki seneli~ okurları, zi - cak saat 1,30 unda şehre dönen halke
raatteki yenilikler, her sahada yapılan v~gençlerine geçmiş olsun derken bat 
sayısız hizmetler ve bu arada halkevi- h • •• 1'- • 1r h" • d d J lı.• ..-ın ne A .ır:fl!:Vtnfl! va ıaır ,,. 
nın kar eşçe yar ım arı koyıuıernnr-
. h ı h- 1 · ·ı 1 program ve sebatla çalışmalarından 

zın eyecan ı teza ur erme vesı e o . . . . . 
muş köylüler "yaşasın cümhuriyeti • dolayı da kendılerını tebrık ederız. 
miz, yaşasın onun asil ve yüce başı Bu sıkıntılı fakat samimi hizmetin 
İnönü'mliz !..,. diye samimi gösteriler verdiği neşesine eş bulunmıyan gezi 
yapmışlardır. de, köycülük şubesi üyelerinden ba -

İzmit, 18 (Telefonla) - İzmit'in 
kurtuluşunun yıldönümü olan 28 ha -
ziran gününde yapılacak tören hazır -
lıklarına başlanılmış bulunulmakta
dır. Şehrimiz halkevi müze ve sergi 
_şubesi bu münasebetle yerli ressam 
ve fotograf meraklılarını teşvik mak
sadiyle bir sergi tertip etmiştir. Ser -
giye iştirak edeceklerin eserleri lz
mit'in kurtuluş gününde tetkik edi
lecek ve en çok beğenilen eserlere 
mükafatlar verilecektir. 

Köy kadınlariyle onları alakalandı- yan Mebrure Aksoley, Zekiye Eğlar, 

ran mevzularda köycü bayanların yap- Muazzez Kayı, Münire Sertoğlu, Be -
tığı temas ve hasbihaller pek faydalı rin Kent, İffet Beretel, Zeynep Yurdda yağmur devam ediyor 
ve sevindirici, kaynaştırıcı olmuştur. Gürle, doktor Sait Çalık, Şükrü O - Dün şehrimizde hava öğleye kadar 

Okur yazar köylülere, okul çocuk - guz ve komiteden Halil Sezai Erkurt bulutlu, ıonraları çok bulutlu ve o-
"" !arına halkevi neşriyatından büroşür- bulunmuşlardır. rajlı geçmig, rüzgar cenup istikarne-

ler hediye edilmiş ve mini mini köy tinden saniyede en çok 6 metre kadar 
yavrularına bayanlar tarafından şeker hızla esmiştir. Günün en yüksek ısısı 
ikram edilmiştir. ÇAGRI 29 derecedir. Yurdda, Trakya, Koca-

...., Köylümüzün dilek ve arzuları din - eli, Ege bölgeleriyle Orta Anadolu -
lenerek orada izahı mümkün olanlar x tktısat Encümeni bugün saat 10 nun garp taraflarında hava kapalı ve 
etrafında aydınlatılmışlar ve diğer şe- da toplanacaktır. yer yer yağmurlu, diğer bölgelerde 
birde takibi gereken işleri not edil - bulutlu geçmiştir. Yirmi dört saat i-Türkkugu tayyarec l ri kendilerini karıılıyanlarla bir arada 
miştir, Genç yaşta bacağının birisini X Ziraat Encümeni bugün saat 10 çindeki mevzii yağışların karemetre-
kestirmek bahtsızlığına uğrıyan 9 ya- da toplanacaktır. ye bıraktığı ıu mikatrı Çubukta 10, 

şında sevimli bir köylü kıza köycü ar X Milli Müdafaa encümeni bugün Kastamonu ve Ilgın'da 2, Karaköse-
kadaşların yardımiyle bir bacak tak - de 6, Karsta 4, Erzurum'da 1 kilogram saat onda toplanacaktır. 
tırılması taahhüt edilmiş ve şehirde dır. Rüzgarlar, Karadeniz kıyılariyle 
mütehassıslariyle temasına gelinmiş - X Dahiliye Encümeni bugün saat Orta Anadolunun §ark taraflarında 

tir. Bu hal köylülerimizin derin min- onda toplanacaktır. !Jimalden diğer bölgelerde ekseriyet -
netini celbetmiş ve halkevlilere teşck- İ le cenup istikametinden en çok 9 met X Sıhat ve çtimai Muavenet encü-
kür etmişlerdir. re kadar hızla esmi•tir. Yurdda en meni bugün ıaat on dörtte toplana- :r 

Bursal köyü halkının başlıca isteği, caktır. yüksek ısılar, Antalya'da 25, Bursada 
yazın çeşmelerinin kesilmekte oldu • 26, lzmirde 27, Adana'da 28, Manisa-
ğu ve bu çeşme namına vakıf bulunan X Arzuhal encümeni bugün saat 10 da 29 Mardinde 31, Malatyada 32 Di-
şehirdeki 8 dükkan geliri ile evkafca da toplanacaktır. yarbakırda 34 derecedir. 

Bir bayram havası içinde 

Türkkus filosu İzmir'de 
._;, 

gösteri uçuşları yaptı 
sahada 3 - 40. 000 kişi vardı 

İzmir, 18 a.a. - Birka gündenbe-C, 
ri yurd göklerinde dola kta olan j 11 l l l l lll l il il l l l l l l l l l l l il il l l l il l l l il l l l lll l il l l l l l l il l l il l l l l l l l l l l l l il l lll l l il l l il l l il l l l lll llll llll llll l lll l l lll 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

ve türk milletine kendi emeğinden Kömür depoları! ~ Yalnız her yeni ve güzel ıey 
doğan eserin canlılığı ve büzlüğü- fi ~ karımnda olduğu gibi asfalt cad-

Tanzimat yıllannda boğazm fJ delere karıı da bir takım vazife-
nü yakından gösteren Ti kuşunun güzelliğine güya hayranlığını ifa- lerimiz olduğunu unutmamalıyız. 
bugün lzmir'de yaptığı gi teriş uçuş de etmek istiyen frenk hayranı 

ları Egenin hakiki bir bCt am günü bakmıı bakmı§ da: 
olmuştur. Saat 15,30 da ı mir'in her - Şu cennet gibi yer frenklerin 

semtinden tren ve otobü erle Gazi

emir meydanına taşınan a k tahmi • 
nen 30-40 bin kişiyi mütec vizdi. 
Türkkuşunun genç par tçü, pHi -

nörcü ve pilotları havada İzmir hal-
kına zevkli, heyecanlı ve 
kikalar yaşatmışlardır. 

yükseklerden halk üzerin 
yet mahirane ve akroba 
yapmı§lar, bunu genç mu 
zetlerinin motörlü tayyar 
telif irtifadan yaptıkları 1 

kip etmi tir. Paraşüt atla 
haasa çok heyecanlı olmu 
rimiz şiddetli ve siırekli b 
kı§lanmışlardır. 

salsiz da· 
"nörcüler 
doğru ga

uçuşlar 

im nam -
rle muh-
nerler ta
ları bil -
e gençie
urette al 

İzmir belediyesi bu akşam Türkku
şu pilotları şerefine şehir b hçesinde 
mükellef bir ziyafet vermektedir. Ya
rın hava müsait olduğu takdirde 
Türkkugu filosu 7-8 arasında Çivril'e 
ı~ . · cek ve orada benzini tamamlıya
rak Konya'ya uçacaktır. 

elinde olaa, kimbilir, neler neler geçiyordum. Bu sokak geçen se· 
yapmazlardı 1 ne aıfaltlaıtırılmıı ve iki yanma 
demiı. Bunu duyan bir zamane Üf ağız! müsrif kadınların kocalarının ho- güzel binalar yapılmııtır. Ben ge· 
münevveri, galiba, Şair Ziya paıa ıuna gidecek midir? çerken yolun tam ortasına: 
da: 

- Yapacakları ıu idi, demiı, i· 
ki sıraya antrepolar ve kömür de
polan kurarlardı! 

Ziya paıanın sözü, keramet gi
bi, mütareke senelerinde gerçek • 
1eıti. Yakın vakte kadar orta köy
le Kuruçeıme arası kömür tozun
dan geçilmez bir halde idi. 

Hatti. evelki sene bir dostum 
lıtanbul'da deniz kenarı yazmı 
§Öyle anlatıyordu: 

:..._ Ada'da ve Marmara kıyıla -
rında isen güneıten, Ortaköy'le 
Arnavutköy'ü arasında isen kö -
mür toz.undan aim siyah olunun! 

Mimar Prost'un lstanbul'dan 
bu belayı kaldıracağmı duyunca 
İstanbullular kadar, biz de sevin
dik. 

Bir Romanya gazetesi, bay Ca-
fenko'nun ziyaretleri ve Balkan Köşe kapmaca ımı? 
antantının vaziyeti dolayıaiyle 

yazdığı bir yazıda diyor ki: 

"Ankara ziyareti, Tuna aizmm 
hüriyeti lüzumlu boğazlar dere
cesinde mühim bir nokta olduiu
nu iıpat eylemektedir." 

Tuna ağzı, Eaıe denizi ağzı ve 
Karadeniz ağzı .. Bana öyle geli -
yor ki bu ağı:ılarda sulh, hüriyet 
ve dernokra1i nefes almaktadır. 

Muıihi de modaya karışıyor! 

Bir Avrupa mecmuası, bir yere 
konulduğu, yahut başa giyildiği 
zaman ahenkli nağmeler çıkaran 
el çantalariyle kadın ıapkalarmın 
moda olduiunu haber veriyor. 

Bunların çalacağı ıarkılar, ne 
kadar ~üzel olursa olsun, bilmem 

Gazeteler yazıyor: 
"Kont Ciano Madrid'e, ıeneral 

Franko da Roma'ya gidecek!" 
Acaba mihverciler, aralarmda 

köıe kampaca mı oynıyacaklar? 

Baıka tehirlerimizden Anka· 
ra'ya gelen vatandaıların hayran
lık ve takdirle ıöyledikleri söz· 
lerden birisi de §U oluyor: 

- Ne güzel asfalt caddeleri· 
niz var! 

Gerçekten asfaltlanmız övü
necek kadar güzeldir. 

Emek ve para harcıyarak baı
ıehrimizin baılıca yollannı aafalt
laıtıran himmetlere her zaman 
şükran borçluyuz. 

-Patl 

diye bir §ey dü§tÜ. Bu sesi içi
ne hıyar, domates parçaları sa
rılmıt bir paket çıkarmııtı. Tabii, 
paket, yere dü§er dü§mez parça
landı ve içindekiler etrafa yayıl
dı. Bunu bir apartımanın Üst ka· 
tından birisinin attığını ve atar 
atmaz da süratle içeriye çekildi
ğini ıözümde gördüm. 

Aıfalt caddeye böyle mi hür
met edeceğiz? 

Eminönü'ndeki ıaat! 

lstanbul gazetel rinde Eminö
nü meydanına dikilen yeni saatin 
resmini görüyoruz. Bu saat, eier 
resim ldatmıyorsa, eskisinden 
bir hayli yüksektir. 

Boyu kısa ve gözleri miop bir 

ı Birinci ko§u: 
Hiç ko u kazanmamı§ haliskan araP 

taylara mahsustu. İkramiyesi 300 }ira 
mesafesi 1400 metre idi. 

Koşuya beş tay iştirak etti, dünkil 
nüshamızda da yazdığımız veçhile :s. 
Rifat Baysal'ın Bora ismindeki tayı 
zorluk çekmeden birinciliği kazandı. 
Dinç ikinci, Örnek üçüncü oldu. J{o· 

şunun zamanı 1,39 dakikadır. 
Müşterek bahis: Ganyan 175, plase 

125 - 175 kuruş. 

ikinci koıu: 
Üç ve daha yukarı yaştaki haJiskan 

ingiliz at ve kısraklara mahsus han~ 
dikaptı. İkramiyesi 300 lira mesafesı 
1800 metre idi. 

Bu koşuda altı halis kan koştu. 53 
kilo ile koşan Taşpınar bu koşunun 
favorisi addediliyordu, en kuvetli ra· 
kibi olan Komisar'ın 65 kilo gibi bil· 
yük bir yük taşıması şansını azaltıy0~ 
du. Fakat koşu tahmin edildiği gibt 
bir netice vermedi, Start'ta geri kalan 
Taşpınar ancak üçüncü olabildi, Bur· 
han Işıl'ın Komisar'ı birinci, Salih 
Temel'in Batırayı ikinci oldu. 

Koşunun zamanı 1,55 dakikadır. 

Müşterek bahis Ganyan 280 plase 
165 - 280 kuruş. 

Üçüncü hoıu: 

Dört ve daha yukarı yaştaki yarıı:rı 
kan ingiliz at ve kısraklara mahsU5 

handikaptı. İkramiyesi 280 lira mesa: 
fesi 2200 metre idi. Bu koşuda ycdı 
yarımkan koştu. 

57 kilo ile koşan Salih Temel'in 
Ceylan ismindeki kısrağı rakiplerin· 
den şanslı gözüküyordu, son viraja 
kadar önde giden rupu takip ed~ 
~_rYu.l ı b"'~\..T-ol urınıı U"n:l~ 

bastırarak birinciliği kazandı. Fakat 
arkasında al Ceylan veya Frig'den bi• 
rinin ikinciliği beklenirken 61 kilo i· 
le koşmasına rağmen Nazlı ikinci 55 
kilo ile Alceylan ilçüncü oldu. 
Koşunun zamanı 2,28 dakikadıı 

Müşterekbahia: Ganyan 205, plase 
120 - 155 - 140. \ 

Dördüncü koıu: 

Dört ve daha yukarı yaşta ve sene 
zarfında 250 liradan fazla ikramiye 
kazanmamış haliskan arap at ve kıs• 
raklarına mahsustu. İkramiyesi 190 li· 
ra mesafesi 2000 metre idi. 

Bu koşuda beş at koştu. Geçen haf· 
ta 40 kilo ile koşarak batak arazide 
bir sürpriz yapan Çelenk'in bugün bir 
şey yapamıyacağı zannediliyordu. 
Müşterekbahiste en fazla rağbet edi· 
len Bahtiyar ve Derviş il idi. 

Koşu başlar başlamaz öne geçen Çc· 
lenk bu iki rakibinin kuvetli hücum· 
larına rağmen birinciliği bırakmadı. 

2,24 dakika gibi çok kuvetli bir dere• 
ce ile hayatının ikinci koşusunu ka• 
zandı, Derviş il ikinci, Bahtiyar ü • 
çüncü oldu. 

Müşterekbahis: Ganyan 820 plase 
345 ve 245 kuruş. 

B qinci koıu: 

Uç yaşında ve hiç koşu kazanma • 
mış yarımkan ingiliz taylara mahsus· 
tu. İkramiyesi 250 lira mesafesi 1400 
metre idi. 

Bu koşuda üç tay koştu. İçlerinden 
yalnız Tuncan'ın koşusunu gördüğü· 
müz için Bay Sait Halim'in Poyraz is• 
mindeki tayının ne yapacağını kestir· 
mek zordu. Poyraz koşunun ortaların 
da başa geçti. Binicisi Horvat'ın son 
anlardaki hatası az kaldı koşuyu kay· 
betmesine sebep oluyordu. Tunca ile 
Poyraz'ın arkasında güzelce gizlenen 
jokey Pavul yerinde çok güzel bir hil· 
cum yaptı, Poyraz ve Tunca koşuyu 
bu yüzden kırbaç kırbaca bitirdiler. 
Bir baş ara ile Poyraz birinci Tunca 
ikinci oldu. 

Koşunun zamanı 1,33 dakikadır. 

Müşterekbahia: Ganyan 140 kuruş. 

Birinci ve ikinci koşular arasında-
ki çifte bahis 525 kuruş üçüncü koşu
daki ikili bahis de 10 lira verdi. 

dostumuz bu resme baktı, baktı 
da dedi ki: 

- Bizim gibiler saatin kaç ol
duğunu görebilmek için, artık 
Y enicami minarelerine mi çıkma· 
lı, ne )"8iı)mah1 
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Mısır DÜNYA HABERLERİ 
c O U N K O ) 

lilllll (Ba.§ı 1 ınci sayfada) 
'il bet •el'dı. Bu dört ıart üzerinde 
\iia &ene kadar anlaımak müm· 
~· obnadı. Nihayet ltalya'nın Ha· 
1'i~:aıı•ı. İtgali üzerinedir ki Mısır 
tilte,:'~ ıle anlaıabildi. Muur'ı ln
ltbeb., ıl.~ anlaımıya tazyik eden 
~ !OJle ima ile dahi olaa do· 
'-ilelııktan sonra Munr'ın beynel· 
d1') llluvazenedeki ehemiyeti •Y· 
~I ~e aynı zamanda Mısır'la 
cle llll clakı yeni bağların ıümulü 
L....1 &fılnııı oluyor. Filhakika bu 

Göbels'in şiddetli bir nutku Övr gazetesine göre ISTANBUL Gazeteleri 

~ar o A air( '. aıyaaı mukadderatımızm 

ltJti ~ bulunduğu asırlar zarfm • 
't\irkj rabıtalar kadar sağlamdır. 
~,. halkı kardeı Mısır'm mu· 
tlllt. "'~!nıa karıı daima en yakın 
\i ıoatenniıtir. Mı11r, Faruk gi
~~ dinç ve çok sevilen bir hü
~· idaresi altında şüphesiz, 
l._ bi •e lllesut istikbale namzet o
it~ ~enılekettir. Muhterem mi· 
ltij ıın ıahsında bu kardeı mil • 

"l&nılarız. 
A. Şükrü ESMER 

'tecavüze uğramazsa 
td;_n_d_a_h_a_rb--e 

rirmiyecek 
8 -
·de Valeranın beyanatı 
~hl' b" ~ ın, 18 a.a. - B. de Valera. ut-

Danzig Almandır! 
• 

Polonya'nm bu şehir 
üzerinde hakkı yoktur! 
Danzig, 18 a.a. - Dün aktam Danzig tiyatrosunda söylediği 

bir ntukta doktor Göbels Danzig'in bir alman şehri olduğunu ve 
Polonya'nın bu tehir üzerinde bir hakkı olmadığım tiddetli bir 
lisanla iddia etmiştir. 

Göbels saat 20 de Luraya gelmiş 
Danzig tiyatrosunda baleleri seyret
miıtir. Tiyatro binası önünde halk 
Göbels'i alkışlamış ve bir hitabe irat 
etmesini kendisinden rica etmiştir. 

B. Göbels, hitabesine Almanya'dan 
ayrı bırakılmış olan şehrin alınanları· 
na Hitler tarafından gönderilmiş o· 
lan selamı iblağ etmekle başlamıştır. 

Hatip, Danzig'in alman olan mahi
yetine ve lisan, kültür ve ırkın ihdas 
etmekte olduğu imkansız rabıtalara 
işaret etmiştir. 

B. Göbels, bundan ıonra yahudile
rin tesiri altında bulunan demokratik 
medeniyeti takbih etmiı ve "geveze 
demokrasiler,. e mukabil Almanya'da 
hüküm sürmekte olan serbest tenki -
din mevcut otduğunu söylemiştir. 

Hatip, üçüncü Reich'in kültür sa

Moskovadaki 
müzakereler 
kat'i safhada 
Paris, 18 a.a. - SovyetJer Birliği i

le yapılmakta olan müzakereler hak
kında Övr diyor ki: 

"Sovytelerle yapılmakta olan mü -
zakerelerin tarzı cereyanına dair Lon 
dra ve Paris dün büyük bir ketumi -
yet gösteriyordu. Müzakereler kati 
bir safhaya girmiştir ve ifşaat ile mu
vaffakiyeti haleldar edilmek istenil
~yor. Bu süküt müzakerelerin tevak 
kuf ettiğini tazammun eylemez. De
mek ki biraz sabır lazımdır. Beklenil
medik bir hadise olmazsa görüşmeler 
her noktada tam bir anlaşma ile bir
kaç güne kadar neticelenecektir. E
sasen tek müşkül nokta da Baltık dev 
leterilnin garanti edilmesi meselesi • 
dir . ., 

Fen iks 
Deniza!tısının 

battığı nokta 

VAKİT 

Hatay ana vatana iltihak 
ederken Atatürk' e ait bir hatıra 

Asım Us, bu başmakalesinde, milli hu
dutlarımız haricinde milletin vatan par· 
çası olarak kalan Hatay'ın anavatana il· 
tihakı kati bir hakikat haline ııeldiııi ıu 
sırada Atatiırk'un aziz hatıraunı anma
mak mümkun otmadığını ıoyliyerek, o
nun Hatay davası için, yalnız devlet ve 
millet reisi ııfatiyle değil yerine ıöre 
bir hariciye vekili, bir diplomat, hatti 
bir gazeteci ıdbi çalııtıiını izah edi
yor ve 22 kanunusani 1937 27 kinunuaa
ni 1937 ye kadar Vakit ıazeteıinde inti
tar eden baı;makalelerin Atatiırk tara
fından not ettirilen fakat Asım Uı im· 
zasiyle cıkan yazılar oldugunu belirti· 
yor ve Ataturk"ün ölümünden sonra ter
kedilmiyen bu milli davanın, Milli Şef 
İsmet tnônü'nün direktifi ile buıünkıi 
muvaffakiyetli •ekle ulaştığını kayde
derek: "İsmet İnonü devri için bir fali
hayr olan bu milli muvaffakiyet ile A
tatürk'un ruhu da şad edıimiı oldu" di • 
yor. 
Devletçi ve halkçı yeni 
kanunlara ihtiyacımız var 

.... Mıtbuıt Servı•ı 

talebeye fena muamele edildiği yolunda
ki ne,riyatı tekzip için ıilya tUrk talebe 
ağzından uydurma bir mektup neşretti • 
ğini söylüyor ve bu mektubun bir ıureti· 
ni dercettikten sonra, nasyonal ıosyalizn:ı 
lehinde ıozleri ihtiva eden bu mektubun 
tıirk talebenin maruz bulunduğu asıl 
tehlikeyı açıkça ııoıteren bir 'Vesika ol • 
dulunu izah ediy6r, oraya ıonderdlii • 
miz türk talebeıinin, donUıte dunya hak
kındaki telakkilerinin tiırk zaviyesine uy. 
ııun olmasını istediğimizi söylüyor ve al
man matbuatına terbiyeli liaan kullan-
masını tavsiye ediyor. 

Bir telgrafçıya göre 
barem kanunu 

Sabiha Zekeriya Sertel, Görilıler ıU -
tununda, umumi harbe ve milU milcade· 
leye i•tirak etmiş bir telıraf memuru • 
nun 23 ıene çalıetıktan ıonra ancak yir
mi lira maaı alabildiğinden ve yeni ba • 
rem kanunundan terfi beklcdiiinden bah· 
ıeden bir mektubunu neırediyor ve aaru• 
retin ahlik üzerinde menfi tcairlerini 
tebariız ettirdikten ıonra barem kanu • 
nunun büyük memurlardan ziyade küçük
leri terfi etmeyi ıaye edinmesi lüzumu
nu ileri siırüyor. 

CUMHURİYET 
Abdülfettah Yahya Papmıı 
beyanatı 

Atinadan telefonla aldığı bir habere at
fen, Atinadan hareketinden evci, ıazete· 
ye şu beyanatta bulunduğunu yazıyor : 
"Türkiyeye giderken, dost ve kardee mil
leti tanıyacağımdan büyiık ıaadet duyu
yorum. Milli Şef İsmet lnönüne ve bu
yuk türk milletine sevıili kıralımızın 
selim ve muhabbetlerini ııötiıruyorum. 
Ankarada muhterem Saraçoğlu ile iki 
memleketi a15.kadar eden meseleler üze
rin.de gorüıeceğim ... liattahnıinatı hakkında yakında Mec· 

~ Ylpılacak olan müzakereler mü· 
llııt betiyle mühim beyanatta bulun· 
ti:'· Mumaile:yh İrlanda ordusuna 
~ 1 olanlara icabında büyük Bri
~Y• \'eya timali lrlandaya karşı 
dııl edeceklerinin ihtar edilmiş ol • 
illi ~lll dair olan haberleri tekzip et· 

hasında tahakkuk ettirmiş olduğu 111.liıl_.,.,_ 

!eylerin kendisine erişilmesine imkan 
mutasavver olmıyan bir tekaddüm 
bahşetmiş olduğunu beyan etmiştir. Bul·undu 

Sadri Ertem, (İşaretler) ıutununda ta
rihi bir takım zaruretler neticesınde dev
letin kendi eliyle başarmak istediği it
ler için piyasaya dbktiıgu sermayenin ve
rimli olmasını temin mak&adiyle, muhte
lif mueneseler arasında nizamlı bir iş
birliği mevcudiyeti lüzumunu ileri &iı
riıyor ve devlet sernıayesinın munferit 
şahısları zengin edecek bir tarik haline 
girmemesini temin etmek iktiza ettiği -
ni, bu hal, yeni iktisadi hale uygun bir 
hukuk manzumesinin vucuda getirilme • 
siyle mümkiın olacağını şoyluyor ve Al· 
tmcı Büyük Millet Meclisinin bu ikti • 
sadi organizasyonu vucuda getirmesi dev· 
letçilik ve halkçılığın inkiıafında yeni 
bir merhale olacaiını ilive ediyor. ~ 

ııoAM llalyan sermayeli 

Itır b • d . . k" .. · .wıumaıleyh emıştır ı: 

htt - Bizim şimali lrlandaya karıı 
ti~ttnıek üzere bir ordu vücuda ge
'1'r kte olduğumuza dair olan şayi
liı: hiç bir §ey muhik gösteremez. 
'ld 1!1 laker toplamaktan esas mak • 

1"11ı nıilli müdafaadır . ., 
li E:,. laydalı ıey bitarallılı 

lı~ ltip, kendi hükUmetinin ~itara~ • 
...... ~t\lsunu yeni baştan teyıt etmıı 

... ..,,.., .. ., - :o .. : ... 

--~-... !ftıkUmetin alyaseti ve bizim 
teıı tnıiı elimizden geldiği kadar harp 
'~ durmaktır. Herkes biliyor ki 
it iln olduğu takdirde en faydalı 
1bit k A de,ı araflıktır. Ordumuz, mer ezı 

~ttlere kartı istihdam edilmek ar
ltr l'lda değildir, meğer ki bu devlet-

blıe karşı taarruzda bulunsunlar . ., 

lngiltere ile ticaret 
' münaaebetleri 

tıa.; de Valera bundan.ıonra, h~rp es
~l'ldt İngiltere ile tıcaret munase -
içi trinin idamesi hususunun İrlanda 
l~ 'ilah bir mesele olduğunu söy • 

.. 1 'le !Öyle demiştir: 
' - :E:ğer herhangi bir millet bu mü 
di • ~tlerin idamesi husuıunun ken
tıı"rı~~ harbi kazanmasına mani oldu
trı:Ulahazasında bulunacak olursa 
d~ da'nın mukavemet etmesi icabe· 
~~~ Ve bu ticareti idameye çalışa • 
tt~'· Zira İngiltere ile ticari müna· 
ll._ t~erde bulunmıya memleketin ik-

dıy•tı imirdir . ., 

0 Almanya'cla hakiki clemokraıi 
var,, 

B. Göbels, Almanya'nın halihazır -
da kültürel otokrasiyi tatbik etmek 
imkanına malik olduğunu söylemiı
tir. Mumaileyh, halk ile sanat arasın
da iman birliği vücuda getirmek için 
huıuıt cemiyetleri im&line hldim 
kılmaktan ibaret olan demokrasi ai•· 
temini muahaze etmittir. Mumaileyh, 
bugün Almanya'da mevcut olan re • 
jimin hakiki demokraai oldağunu, 
!ırUUILU 41Uı&>• .uı ..... i.ulu, .. u i ı. ı; . lôt -
larını kendiaini idareye memur etmiı 
bulunduğupu aöylemit ve hilküpt 
erkim arasında görüş ayrılıkları çı • 
kabileceğini kabul etmi§, ancak bu 
ihtilafların mesela erkanıharbiyeler 
arasında zuhur eden ihtilaflar gibi or
taya çıkmakta olduğunu beyan eyle
mittir. 

Kültür na.aıl ilade olunur? 
Hatip, bundan sonra, alınan lisa

nı ile edebiyatının ve mimarisinin üs
tünlüğünü ispat maksadiyle muhtelif 
sanatları ögzden geçirmiştir. 

Hatip, Führer'in siyaseti bir sanat 
gibi telakki ve o suretle takip etmek
te olduğunu, çünkil kendisinin bir 
mimar tahıili görmüı bulunduğunu 
ıöylemiştir. Ecnebi politikacıların 

hazan onu anlıyamamaları mümkün
dür, zira onlar birer artist değildir
ler, belki sadece politika işçileridir· 
ler. 

Sinema sahasında Almanya'nın A -
merika'dan pervası yoktur. 

Filistin' de 
B. Göbelı, sözüne şu ıuretle devam 

eski etmi§tir: 
"- Siyasi hız devreleri aynı za-

bir d 
manda kültürel hız devreleridir. Biz-havra yan 1 ler, Führerin sevk ve idaresi altında 

't alman ruh ve kültürünün mümessil-

Alman propagancla nazırı B. 
Göbbelı 

nünde gerilediğini ve şantajın karşı
sında boyun eğdiğini zannetmekle 
tehlikeli bir hata işlemiş oluyor. Bu· 
nun içindir ki danzigli alman erkek· 
leri, kadınları ve çocukları istikbale 
emniyetle bakabilirainlz. Naıyonal • 
aoayaliat Almanya sizinle beraberdir. 
Almanya nerede alman varsa orada
dır. Binaenaleyh sizin de bulunduğu
nuz yerdedir . Bu bayram gününde 
liiltüıı kalbimisle "'yquan fübreri• 
miz, yatuın alman Danzlg'imiz, yap· 
sın büyük alman devleti,, diye bağıra
lım.,, 

Diplomatik mahfillerin fikri 
Halk nutku hararetle alkışlamıı, 

bundan sonra Almanya'yı, FUhreri 
selamlamış ve : 
"- Yahudilerle polonyalılar defol

sunlar!., diye mükerreren bağırmış

lardır .• 
B. Forster de, bir hitabe iradede

rek, B. Göbels'in Danzig'in beynelmi
lel siyasetin tam merkezinde bulun· 
duğu bir sırada yapını§ olduğu ziya
retinin çok büyük bir kıymeti oldu -
ğunu söylemiJtir. Mumaileyh, nazıra 
Danzig'in tekrim nipnesi olan Baltık 
anberinden bir saat ibda etmiştir. Mu
maileyh bundan sonra muhtelif mü -
kafatlar ibda etmiştir ki, bunların baş 
lıcası profesör Willy Groas'a "orta 
çağdan barok devrine kadar Danzig'e 
resim" Unvanlı eserinden dolayı veril 
miş olan resim sanatı mükafatıdır. 

Diplomatik mahfillerde hasıl olan 
kanaate göre, Göbels'in nutku ve bil
hassa halk üzerindeki tesirleri, alman 
propaganda nazırının ziyaretine vesi
le olmak üzere tertip edilmiş olan 
Danzig kültür haftasına bu nevi te
zahüratın çereçvesini genit mikyasta 
aşan bir mahiyet nrmiştir. 

ııe/beriye, 18 a.a. - İhtimal bir kast teri olduk, fakat aynı zamanda alman 
tııt ıceai olan bir yangın, ikinci asrın kuvetinin de mümessili olduk... Zira 
~f Yahudi ilahiyetçilarının en kültür, aynı zamanda kuvet ve satvet Polonya'nın temkinine mukabil .. 
t..: .. fu liabam Nur yüzünden ıöhret .. ~ llı ile de ifade olunur.,, Paris, 18 a.a. - Alman propaganda 
lllaıı 1! olup meıhur bir ziyaretg nazırı Göbels'in dün Danzig'de söy • 
&irı. llıt\'kide inşa edilmiş bulunan "Hitler'e itimat edelim,, !ediği nutku mevzuubahs eden Jur 

1f Cog•u tahrip etmi1tir. Hatip, netice olarak, Danzi&lilere gazetesi diyor ki: 

Saygon, 18 a.a. -
"Feniks .. tahtelbahirinin 300 kadem 

derinlikte bulunduğu notsta nihayet 
"Camranh" körfezinin açıklarında 
tesbit edilmiştir. Suyun yüzünde ge • 
nit bir yağ lekesi vardır. Kazanın vu
kubulduğu mahallin etrafında fran
sız harp gemileri dolaımaktadır. 

KurtulUf imluinı yolıt 
Pari•, 18 a.a. - Feniks denizaltı 

gemisi mürettebatını kurtarmak için 
hiç bir ümit kalmamış olmakla bera
ber--tk liı11V1aı8c. ç--.YüO ._ üri 'tahli· 
siye cemisi kua mahallinde dolat· 
maktadır. 

Feniks denizaltı gemisi ilk haber

ler hilifına olarak, Camrahn körfe

zinde batmıı değildir. Bu körfezin 

derinliği pek ender olarak yirmi met

reyi geçer. Denizaltı gemisi körfezin 
şimal sahilinden 12 kilometre açıkta 
batmıştır. Buraıının derinliği harta
lara göre 112 ile 115 metredir. Bina
enaleyh böyle bir derinlikte, denizal· 
tı gemisi suyun tazyikine dayanıp 

parçalanmaaa dahi içindekileri kur
tarmaja imkan yoktur. 

taziyeler 
Paris, 18 a.a. - Bay Metakıaa ve 

Haiti hariciye nazırı B. Laleu Fenik
s'in ziyaı münasebetiyle taziyet tel • 
grafları göndermişlerdir. 

İtalya ıefiri Bay Guariglia, bu sa
bah hariciye nezaretine giderek bükü
metinin taziyetlerini bildirmittir. 

Hollanda'ya giden yahudi 
mülteciler 

Anvera, 18 a.a. - Jıan Van Arckel 
Holanda vapuru Saint Louis vapu
runda bulunan yahudi muhacirlerin
den 160 ını Holanda'ya götürmek il· 
zere bugün Anvera'ten hareket etmiş-
tir. ıı 

Alman Thakotis vapuru da geri 
kalan 500 muhaciri Fransa'ya ve tn
giltere'ye götürmek üzc-e yüklemek· 
tedir. 

"- ~rat yüz binlerce ingiliz lirası· hitap ederek şöyle demiştir: "Bu gibi sözlerin ve hareketin Po-
" it olmaktadır. "- Mu'"ttehı" t alman mı"lletı' arka- 1 1 1 t f d .. 'l b 1 1 ld ğ h" · C'\}'rı . on ya ı ar ara ın an goıterı en tem - at anı mıt o u unu ıtabesıne mev-

111aıı d~iraıntakada yine bir kaat e.erı nızdadır. Çok ciddi olan bu gerginlik kin ve ihtiyatla nasıl bir tezat teıkil zu ittihaz etmiıtir . 
~rd.a 1 er bir yangın külliyetli mik· devresinde Führere itimat edelim. ö- ettiği bir kere daha görülmektedir. Murpaileyh demiştir ki: 
ııo" lafaltı muhtevi bulunan bir de-"" ... ,_ . • • nümüzde müttehit, büyük, kuvetli ve Çemberleyn ve Lord Halifaks'ın sulh- "- Saraybosna cinayeti har~ se-

.....__ :urıp etmııtır. . ·· 1 · ·ı 

1 

~ " mağllıp edilmesi imkansız olan Al- çu soz erı nazı er tarafından fena an- hep olmamış, belki harbe başlama işa-
1 i'ı - ' 1 manya vardır. Arkamızda da millet laşılmııtır. İşte bunun içindir ki na- retini \'ermiştir. Harbin sebebi, al. 
...:!__ ( U 1 O 1 Ş HABER l ER ve hepimizin başında Führer vardır . ., ziler seslerini yükseltmeğe başladılar. man milletini boğmak isti yen çenber-

-...._ Alman propaganda nazırı lngilte - yeni bir emrivaki beklenebilir... ellerin arzusudur. Bugün hiç bir şey 
)( •• re'yi Polonya'yı istediğini yapmakta E k · d değişmiş değildir. değişen bir şey 

" ... ••evyork - Ruzvelt refakatinde po gazetesı e şöyle yazıyor: varsa o d Al ' k t 
C'\"Qer{L- serbest bırakmakta ve Almanya'yı i- Al , a manya nın uve ve sat-
:t -.nın p · ı· i B llitt oldu " manyan ın önümüzdeki günler 'd" '" ı._, arıs ıe ır u • hata etmek istemekle ittiham ettikten vetı ır. Führer, silah elinde olduğu 
tı -..ıde "P t " t · 1 h ft o- içinde bizi yeni bir emrivaki karşısın-
il .. . . o omac ya ıy e a a s sonra demiıı.tir ki: halde aulhu ilan etmittir . ., 

"'tılını· · k ·· h t :ı da bulundurmağa te•ebbüs etmesi bek Sıltın geçırme uzere seya a e :r Kültür haltaıı kapandı 
~be •ttır. Sefir Avrupa hakkında son " - Fakat karşılarında zayıf ve lenebilir. Fakat Polonya uyanık bulu-
tir. rleri vermek üzere buraya gelmiı burjuvataımıt bir Almanya bulmağı nuyor. Polonya ve onunla müteıanit Bertin, 18 a.a. - Danzig kültür 

ümit edenler aldanıyorlar. Nasyonal olan devletler daima aynı azmi göıter haftası Hitler gençliğinin öğleden 
Sitı~ 8udıpe~te, _ Avrupa kupası i- aosyalist Almanya kuvetlidir \re hali- mek suretiyledir ki, Hitler'i Veraay sonra yaptığı geçit resmi ile kapan
,,,,1Yapılan beynelmilel futbol turnu- hazırda dünyanın en kuvetli ordusu· muahedesinin yeni sayfasını yırtmak mıttır. 
ttib~ın birinci kısmında Çekoslovak na maliktir . ., tan menedeceklerdir.,, Evelce bildirildiğinin hili'fına 0 • 

tl·r. 
1 Macar ekı'bı'ne 3.2 galı'p gelmit· Bu &özlerine halk: tarak Göbels yeni bir nutuk aöyleme-Viyana'da bir ·-'dönümü "'- Bir devlet, bir millet, bir Filh • T" miştir. Yalnız Hitler gençliği reiıi 

?o i ~ııdapeıte _ Naip Horti'nin rer,, diye bağırmıştır. Viyana, 18 a.a. - Nasyonal • sosya- Göfert ile Danzig ayan reisi muavini 
ıtte~cı Yıld6nUmü münasebetiyle ga - ,, Al D . 'I b b tl' liıt fırkasının Avusturya'da tesisinin Huth birer nutuk söyliyerek Danzig 

ister inan, ister inanma 

A.. N. Karacan, Bahçıvan Muharrem 
isminde birinin, bahçeıindeki sebzeleri 
!ağam sulariyle ıuladığından dolayı sa
dece 3 gun hafif hapis, beş lira para ce
:ıaaına mahkilm olduiunu, bunların da te· 
cil edildiiini kaydederek, bunu pence -
resine bir kara sinek kondu diye bir haf
ta miiddetle kapatılan bir lokantanın va
•İyetiyle mukayese ediyor ve "Aynı ıe
hirde uhi tedbir ve teczlyenin iki turlü 
anlayı,ını ııöıteren bu ilı:i lı:arakteriıtik 
vakayı bil.dikte n sonra isabet derecesi • 
ne ister inan, iıster inanma,. diyor . 

YEIİ SABAH 

İngiltere' de türk gazetecileri 

Hüseyin Cahit Yalçın, Paristen yaz • 
dıiı bu&ünkiı bapnakalesinde, türk ıa • 
zetecilerinin, lnıilteredeki on ııiınlük 
ziyaretleri eınasında, lnııiltere'nin kiıl- • 
tür hayatı üzerinde yaptıkları müşahe
deleri izah ettikten sonra, tiırk ıazete • 
ciıine ıöıterilen hiısnıi kabulü tebarıiz 
ettiriyor ve bu ;;ercfi, biıtıin vatandaşla
rın ihenııli ve vatanperverane mesaileri 
temin etti&ini iftiharla kaydediyor. 

Mısır Hariciye Nazırrnın 
Türkiyeyi ziyareti 

(Politika) ıütunu muharriri, Mısır ha
riciye nazırının Tıirkiyeyi :ıiyareti, ıar
ki Akdeniz havzasında yaııyan iki doıt 
milletin münasebetleri uzerinde buyuk 
bir tesir icra edecek mahiyette olduğu • 
nu ıöyliyerek, ilı:i memlelı:etın ıarkt Ak
deniz havzasındaki ticaret ve ıiyaset yol
larını ellerinde bulundurmaları bakı -
mından"11'1evkilerinin ehemiyetini teba • 
ruz ettiriyor ve Türkiye ile Mısırın bü • 
tün devletlerle dostane ıiyuet ta.kip et
mek hususundaki arzularını i;;aretle 
Bunun içindir ki, her iki memleket, An
karada aralarındaki samimi münasebet • 
lerini teyit ederlerken umumi ıiyaset ha
vasında rahat nefeı almak imkanını ha
izdirler., diyor. 

TAN 
Muallimler neden çekiliyorlar? 

Başmakale ıiıtununda intişar eden bu 
makalede, muharrir, Maarif velı:ılinin 
meılelı:ten çekilmek istiyen muallimler~ 
hitab eden tamimi ıle mebus Rıdvan Na
fizin barem kanunu munasebetiyle mec
liıte aoylediıri ıozleri, muallim ımıfının 
tedirııin oup meslekleriyle rabıtalarını 
kesmekte olduklarını ıoıteren iki kati 
vesika diye tarif ettikten ıonra muallim
lerin bu vaziyetinin, merhum Necati za
manındaki imtiyaz ve hakların yavaı ya
vae kaybolmasından iler igeldiğini izah 
ediyor ve bu hali onlemek ancak mual • 
lim}erin mesleki mesailerini teshil ter
filerini eı.ki ıekilı.le teıbit ve fazla' yük 
altında cııılmemelerini teminle kabil ola
cağ!n.1 söylüyor ve diyor ki: "Bunun te
d!'vııı yollarını aramalı: ehall irfanımız j. 
çın vehamet doıurabilecelı: bir zaruret • 
tir . ., 

Şarki Akdeniz'in iki 
büyük devleti 

Ömer Rıza Doirul, kendi sütununda, 
earki Akdenizin iki bıiyıik devleti olan 
Türkiye ile Mıaırın, Ak.deniz emniyeti 
bakımından ehemiyetlerini tebarüz et -
tirdikten ıonra, Suriye ile Filiıtinin hu
zurauzluklarını bu iki memleketin esefle 
ve teessürle mıiısahede ettiilni ıöylilyor 
ve Suriye ile Filiatinde kati bir ıiyaaet 
takip edilirse ıulh cepheıinin biraz daha 
takviye edilmiş olacağını, Türkiye, Su -
riye, Filiıtin ve Mıaınn elele vcrmeıiyle 
ıarkf Akdenizin müdafaası daha sağlam 
eıaslara istinat etmiı olacatmı ili.ve edi
yor ve "Her halde bu mesele iki mem • 
leket araıında tetkike deier., diyor. 

Türk matbuatına hücum •itay~r Macar devlet reisi hakkında manya amı6 e era er ar,, yıldönilmil münasebetiyle bir nutuk gençliğinin Hitler'e sadakatinl ve 
)< ı~r makaleler yazmaktadırlar. Göbelı, aözlerine devam ederek! söyliyen B. Buerekel, AJmanyan'ın Danzig'in alman hUriyeti için yaptığı Günün meseleleri ıiitununda, alman 

lfSrıı ~lbao - Alman Leipzig kruva- demiıtir ki: çenber içine alınmasına matuf olan mücadelenin kutsiyetini tebariiz et- pzetelerinin türk matbuatma son rün -" B 1'·- ler fazlaca hücuma baıladıiını yazarak, 
_ .._ _ _ _ ı_..,._o_li_m_;an;;.;;..;.;ı;;;;na=.ıı;ı..;;;el;;.;.m;;.;.ı;;,,· !.,;,t .;..;ir;... _____ "-__ D_ ün....:.y.:.a_F_ ü_h_r_er_'_in __ t_e_h...::d.:.it.:..l.:.e_ri_:ö-....:.._ı9_1_4_ı_:iy:._a_s_e_t_in_i_n_b_u..::gu:..·_· n_ t_e_k_ra_r_ ta_:_k--ibe:..:__t_i_rm_ i:tl_e_r_d_ir_. __________ _:_ bir alman gazetesinin, .\!manyadaki tıirk 

elektrik ıirkellerl 
:l / 

mübayaa edildi 
(Baıı ı. inci sayfada) 

bit Tilrk Anonim şirketine ait, Bursa, 

Gaziantep, Balıkesir, Tekırdağ, Edir

ne elektrik müesseseleri ile Mersin e

lektrik şirketine ait hisse senetlerin • 
den bir miktarının hillrilmetçe satın •· 
lınması hususundaki mukavele hazır· 
lanmış olduğundan bugün bu şirketle· 
rin mürahhasları mühendis Neri ve 
Bertola ile aramızda tanzim edilen 
kaveleye göre müesseseler 1 temmuz 
939 dan itibaren fili devril tealime 
başlanacaktır. Şirketlere "850.000" li
rası peşin ve mütebakiıi beı ıene mü
savi taksitlerle ödenmek üzere "1.750. 
000 .. lira ödenecektir. 

T akıitler türk malıaulleriyle 
ödenecek 

Bu paralar diğer şirketlerdeki ah • 
kim misillu memleketimiz mahıulitı· 

nın satın alınması suretiyle harice çı· 

karılacaktır. Şirketlerin heyeti umu • 

miyesi 20 haziranda satın alma muka

velesini tasdik etmek üzere içtimaa 
çağrılmış olduklarından mukavelesi -
nin imzasını geciktirmemek üzere 
Ankara'da hazırlanmış olan mukave • 
lenin imzası lstanbuld'a bulunmaklı • 
ğım hasebiyle burada yapılmıştır. Bu 
münasebetle Nafıa tirket n müessese 
leri reisi Emin İplikçi Ankara'daı'
gelmiştir. 

Bu mukavelenin tasdiki hakkındaki 
kanun layihasını Büyük Millet Mec • 
tisinin bu devrci içtimaiyesine yetif • 
tirilmesi mukarrerdir.,, 

Macaristan'da 90 
kişi kudurdu 

Budapeşte, 18 a.a. - "Karag" şehri 

ahalisinden doksan kişi, kuduz hasta

lığına yakalanmıştır. Bu hastalık bun 

tara kuduz bir köpek tarafından ısı -
rılmış olan ineklerden geçmiştir. Kö

pek eveke bir çobanın ollunu da ısır· 
mış olduğundan hastat'ık bütün şeb· 
re sirayet etmekte gecikmemiştir. 

İçlerinde çocuklar da bulunan 22 
kişi Budapeşte kuduz enstitüsünde te 
davi edilmektedir. 

Teşekkür 
Geçirdiğim kaza üzerine yatırıldı • 

ğım Ankara Nümune haataneşinde di
ğer hastalara oldğu gibi bana karşı da 
göstermiş oldukları alaka ve ihtimam
dan dolayı sertabip Rüştü ve muavini 
operatör Şerif, operatör Hamdi, Dr. 
Nurettin ve hariciye ıerviıinin hemşi
relerine muhterem gazeteniz vasıtasiy
le teıekkilrü vazife bilirim. 

Feridun DEMOKA# 



-4-

Gafenko'nun Atina ziya
reti iki millet arasındaki 
sıkı ve eski dostluk müna • 
sebetleriyle mütenasip bir 
parlaklıkda olmuştur. 

Gazete, Yunanistan'ın 

harici siyasetini gözden 
geçirerek AICdeniz'deki ni· 
zamın muhafazasına matuf 
olarak İngiltere ve Fransa 
ile olan karşılıklı yardım 
paktını ve Balkan antantı
nın müsalemetperver tesa
nüt ve garantiler sistemine 
iltihakını tahlil etmekte 
ve mütaleasına §U suretle 
devam eylemektedir: 

Bugün Yunanistan ve 
Romanya diplomasisini i • 
dare edenlerin Atina'daki 
mülakatı, Yunanistan'ın 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Tabulun kapağı kapandı, 
• 

fakat lpndeki ölmedi 
Çekoslovakya 

1 
.............................................................................. 

1 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~~~.~~: .. ~.~.~~.~ .. ~~.~~.~ .................. . 
Tabutun lcıpualı Çekoslovıkyanm üzerint1 kapanmıştlr. Fa

kat ubutun içindelcı henuz ölmemiştir. Zahiren alman tahak
kümü altmda boyun etmiş gôrunen Çt!k milleti, tarassut Vt! 
tazyik altmdı kımdini b1rakmıyor. 

İngiltere hakikaten 

spor memleketi midir! 

19. 6 .. ıtt' 
~~~~·~~~~~~~~--~ 

c._R_A_D_ v_o_,) 
TOR KiYE 

T0RK1YE Radyosu 
ANKARA RıdytMu 

DALGA UZUNLUGU 

Radyo Difüzyon Postalan 
1648 m. 1112 Kcl.!120 Kw. 

T. A. Q. 
19.74 m. l!>l .. S Kel./ 20 Kw. 

1'. A.P. 
.u:ıo m. !J4fi5 Kca.1 20 Kw. 

ANKARA 
PAZARTESİ - 19.IS.1939 
12.30 Program 
12.35 TÜRK MUZtöl : 
13.00 Memleket saat aran, a-

jans ve meteoroloji haber • 
leri. 

13.15-44 MOZtK (Kantık pro
ıram - Pi.) 

19.00 Program . 
19.05 MÜZİK (Bir solist • 

Pi.) 
19.15 TÜRK MOZIGİ (Faııl 

Heyeti) 
20.00 Memleket saat ayan, a • 

jans ve meteoroloji haberle
ri. 

20.15 Neşeli plaklar - R. 
20.20 TÜRK MUZİÖİ : 

ı - --- Bayati araban Pet· 
revi. 

tra • Şef: NECiP J. 
1 - Paul Dietricb • 
(Marş) 

2 - Kari Konuak • 
aıkı (Potpuri) . Jlr 
3 - Paolo Toıtı • 
için . 111 • 
4 - Anton Rubınste :J/I 
mans. RJlflllf" 
5 - J. Lanner • .ili 
valı. ~ 
ıs - Micheli -. Şen ;:;il!. 
7 - Maacapı • __ .1.a f1 
Ruıtikana opera•~ 
puri 1.,c 

23.00 Son ajans ba~lto 
raat, esham, tahvı ( 
biyo - nukut bor~ .... 

23.20 MUZIK (Cu~ 
23.55-24 Yannki pro .. --

AVRUPA 
OPERA VE OPERB~ 

- 19.40 Beromü09ler 
12 Hamburı - 15-:,,"jt 
Pariı - P.T.T. -

"h. 
ORKESTRA KONSJC~ 

VE SENFONİK il 
LER: llS Bmo - 20·Jıl 
burı - 21 Ştütıart• ~ 
Varşova 21.45 oro~T ... 
22.40 Kolonya. 

5
JO 

Daha geçenlerde İngiliz büyük Avrupa devletlerine 
bahriyesini yası bürü • kar§ı olan kiyasetli barış 
yen Tetis denı"zaltısının ve müvazene siyasetini, 
su üzerinde kalan perva- müttefiklerine karşı olan • 
nesi ve belki sevgilisi -
nin, bt1/ki nişanlmnın Balkan tesanüdilnü ve Ro-

Ekseriya mukavemeti gizli, maskeli ve kanun dışı. Fakat 
sık sık bu mukavemet. mt1sela matbuattı olduğu gibi aşikar 
surt1ttt1 te;ıahür etmektMlr. Bir Jcaç gün eve/, protektorada 
yaşıyın ı/mınlırın başllca organı "Der N t!Ue Tag" bazı çek
lerin. yani hepsinin bt1slediği İlmidlue hücum 'edeuk çek 
mıllt1tinin bundan boyle ne tedafüi, ne tecavüzi biç bir rol oy
myımıyacağmı söylüyor Vt! kendilerine tamamiyle işleri ve 
aileleriyle meşgul olmalarınr tavsiye ediyordu. 

lşte çek gazetelerinin cevap/a11 : 
"Norodni Listy.,: "Almanlarla yaptılımız erkekçe mücadt1· 

le/erde aldığımız yara/aun izluini sa1cla.mamıza lüzum yok -
tur. Prag'da Mozart veya Wıgner'i, veya Berlin'de Dvorak 
ve ~metana'yı dinlemt11cten yüzümuz luZlrmaz. Yakın/ığımrz 
tabu surette kavgalar doğuracaktı. Fakat hakikaten büyük 
bir millt1t bir dijerini st1fi/ bir bayata sürüklemez, nısll ki 
kendisinin dt! böyle bir akibete sürüklenmesine tahammul et-

İngiltere'de gerek mek
teplerde gerekse yetişkın 

insanlar arasında çok faal 
bir beden terbiyesi hare -
keti olduğunu söylüyorlar. 
Gazeteler, büyük İngiliz 
stadlarından, Oksford ve 
Kembriç gibi aristokrat ü
niversitelerle, daha bazı 

zengin kolejlerdeki spor 
tesislerinden sitayişle bah
settiklerinden biz bunu bü
tün İngiltere için umumi -
leştirilmiş ve !ngiltere'yi 
beden terbiyesi noktasın -
dan çok mükemmel telak -
ki etmişizdir. 

Halbuki, hele ingilizle -
rin kendi noktainazarların
dan, hiç de öyle değildir. 

İngilizler usullerinin ne 
kadar noksan olduğunu 

takdir ettikleri için bir çok 
çarelere baş vurarak nok • 
sanlarını telafi etmeğe, boş 
yerleri doldurmağa çalış -
maktadırlar. 

2 - Hasim bey - Bayati ara
ban şarkı - Nimeti vashn i -
çin. 
3 - Ruhi beyin - Bayati ara
ban earkı - Gönlüm hicrana 
yakdı. 

4 - -·-- Kanun taksiıı:.. 
5 - Su yolcu - Bayati ara -
ban şarkı - Neyleyeyim iltce

ODA MUSİKİSİ: -~"'•I.,, 
ziı - 22.35 Kop
Doyçland Zender. Rİ' ı 

SOLO KONSERLE ' 
Stokholm - 15.25 il~ 
- 17.15 Roma - ı
yana - 18.20 Köni ·~~ 
19.45 London - Rec_r:;ıı 
2125 Bratiılava - ~ 
brük, Viyana - 22.
lıv. ,... bt1lki de kardeşinin kur- manya ile olan samimi 

tarılmasını boş yue ü- dostluk rabıtalarını temhir 
mid Men bir lcadm. 1 

deyim olamam. 
6 - ---- Bayati araban pr
kı - Düşme dağda ıeaen ıe • 

NEFESLİ SAZLAR \~ 
ı.): IS.30 Breslav, F ,. -p 
- 8.30 Breslav - ı. 
lonya, Münib - 17.lf -------------------1 etmektedir. ------ O niversul, makalesini 

yiğin. 

7 - ---- Bayati araban .. r. 
mu_ ı 

kı • Saz semaisi 

Gafenko'nun Ankara yor: §U suretle bitiri -

İki r."lemleket hariciye 
nazırlarının görüşmeleri 
Balkan antantının ananevi 
hatlarının çerçevesi içinde 
bir istişare mahiyetinde -
dfr. 

"Narodnl Prace": "Bizden istenilen şeyin manası milliye
timizdt1n vız geçmemiz, ikinci vt1ya İiçiıncu smlf bir millet 
hı/ine Jt!lmemizdir. Alman talepleri $ansöliyt1 Hitlt1r'in va -
idluint! ve B. Neurath'm bt1yanatınr tekabül etmiyor ve bizim 
millJ mevcudiyetimizle kııbiH tt1/d dt1lildir. Çek millt1ti çıllş -
kın ve ıayretlidir, fakat medeni bak/arma sahip olmak istu ... 

8 - Leyli hanım - Hicaz 
şarkı - Zevki ıevda duyma
dım. 

ofci KONSERLERİ~-?!, 
lonya - 21.15 Ko~ 
22.30 Roma - 22.35 L 
burı - 22.45 Ham 

ve Alina ziyaretleri 
B. Gafenko'nun Ankara'yı ziyareti bütün Av

rupa'ya, yalnız ırkı ve sağlam Türk • Romen doıt 
luk ve ittifakını değil, fakat aynı zamanda bu doıt· 
luk ve ittifakın Balkanlar için en emin garantiyi 
teıkil ettiğini de iıpat etmittir. 

B iıtün Bükreş gazete
ler~ Romanya hari

ciye nazırına Atina'da ya -
pılan iyi kabule geniş sü -
tunlar tahsis etmekte ve 
gerek yunan resmi makam
larının ve gerek h Ikın te· 
zahürlerindeki ssatan 
samimi mahiyeti t barüz 
ettirmektedir. 

Resmi ziyafette teati e • 
dilen nutukları ilk yfa • 
larına koyan gazetele , Yu
nanistan - Romany ost • 
luğunun kuvetini v iki 
dost ve müttefik devletin 
Balkan ve Avrupa ulhu 
lehine faaliyetleriı ı kay -
deylemektedir. Ga eteler, 
elen matbuatının yazıları -
na da aynca sütunl r tah -
sis eylemektedir. 

Moment gazetesi aiyor 
ki: 

Atina'da B. Gafcn o'ya 
çok candan tezahürl,.r ya -
pılmıştır. Resmi ziyaretle-
rin hemen alınan bu ç ık i
yi neticeleri çok ebemi
yetlidir. Bu sebepten dola
yı, bu gibi ziyaretler n sık 
sık yapılması bilhass p -
yanı tavsiyedir. Bu a -
retler, efkS.rı umumi e ü -
zerinde derhal tt> ler 
yapmakta ve bu efkar vü
cut bulmasını mümki.n ıl
dığı gibi enterna~ 
münasebetlerde çok 1 m-

lu fikir teatilerine de vesi
le teşkil eylemektedir. 

Semnalut gazetesi diyor 
ki: 

Ankara'da neşredilen 

resmi tebliğde sarahatle 
zikredilen keyfiyet, Tür • 
kiye ve Romanya'nın Bal· 
kan antantı sulh siyasetine 
ve bu siyasetin istiklal ve 
birliğine müıterek bağlı -
lıkları, Atina'da da aynen 
müşahede olunacaktır. 

N eamul Romanesc ga
zetesi diyor ki: 

B. Gafenko'nun Ankara
yı ziyareti, bütün Avrupa· 
ya, yalnız sıkı ve sağlam 

türk - romen dostluk ve it· 
tifakını değil, fakat ayni 
zamanda bu dostluk ve itti
fakın Balkanlar için en e -
min garantiyi teşkil eyle • 
diğini göstermiştir. Atina -
daki tezahürler de, Türki • 
ke, Romanya ve Yunanis • 
tan noktayı nazarları ara • 
sında hiç bir fark olmadı -
ğını anlatmıştır. B. Metak
sas'ın Atina'daki sözleri ve 
B. Şükrü Saracoğlu'nun 

Ankara'daki sözleri, Bal -
kan antantının sulh siya -
setindeki katiyet üzerinde 
hiç bir şüphe bırakmamış -
tır. 

Univeraul gazetesi, "A -
tina mülakatı" başlığı al • 
tında neşrettiği bir maka -
lede ezcümle diyor ki: 

gittiğini, hemen açmaktan, mümkün olduğu ka • 
dar çabuk uzaklaımaktan baıka bir ıey düıüneme
diğini farketti. S kakta eve doğru koıar gibi iler
ledikçe içindek bulantı hissi daha çok arttı ve mad
dileıti. Bir takım pis hayaller gözünden gitmek is
temiyordu. Onların locadaki hallerini dütünüyor ve 
adımlarını tepinir gibi yere vuruyordu: 

"Her halde: undan eve) de böyle ıeyler yap
mııtır ... Sonra ya yana yattık ... Bana süründü. Be· 
ni kollarının, ayni kollarının arasına aldı ... Ne pia 
fey! ..• Ne piı ey! .•• " diye söylendi. Sesinin boğa 
zında tıkılıp k ldığınr, ve uzun zaman bağıra ça
ğıra konuşmuı da ağzı kurumuı gibi gırtlağının a
cıdığını hissett Yanından geçenlere kızgın göz
lerle bakıyordu Birdenbire, bu caddedeki bütün 
insanların ötedenberi hep sırıtarak dolaıtıklarını 

keıfetti ve kızdı Dükkanlarm önünden geçtikçe 
burnuna vuran kokular da canını sıkıyordu. Bir 
manavdan yayılım şeftali kokuıu yanı batındaki 
tuhafiyecinin n f alinine ve her ikiıi birden, nere· 
den geldiği anla ılmıyan kızarmış çiroz kokusuna 
karıııyordu. Gelip geçen otomobillerin arkaların
da bıraktıkları yanmıt benzin dumanları da bun
larla birle,erek, Macide'nin yuzune yapışıyor ve 
ıenç kadın, ağaçlar arasmda dolaıırken yüzüne ta
kılan örÜmcek ağlarını kovar gibi, elini yanakla
rında ve bumunda dolaştırıyordu. 

"Romanya gazetesi de" 
Atina'dan aldığı uzun bir 
röportajda bugünkü vazi -
yet dahilinde Balkan ant • 
antı memleketleri için te • 
sanüt ve dışarıdan kendi -
!erine karşı bir taarruz ha • 
tinde karşılıklı yardım ih -
tiyacını kaydettikten son • 
ra diyor ki: 

Gafenko'nun nutkundan 
ve Ankara ve Atina teblif· 
lerinden çıkan netice, he • 
yeti umumiyesi itibariyle 
Balkan ~ntantının ve hu -
au•iYle Romanya'nın Bul -
garistan ve Macaristan ile 
her türlü yaklaşma hareke
tini ve samimi iş beraberli
ğini kabul ve müdafaa et -
tikleridir. Romanya. tıbkı 

antantın diğer memleket -
leri gibi, bu yaklaşma ve 
teşriki mesainin tahakku • 
kunu görmekle bahtiyar o• 
lacaktır. Şu şartla ki, all -
kadar tarafların hak, men -
faat, hakimiyet ve bütün -
lüğüne kar§ılılrlt ve mut -
lak surette riayet edilme· 
lidir. Bazı devletler ve on
ların dış politikasını idare 
edenler meseleyi hakikt 
mahiyetiyle anlamıyarak, 
yalnız en küçük münaka§a
ya mevzu olmakla kalma -
yıp mevzuubahis devletle • 
rin menlaatlerine de uy • 
gun olmıyan manevralara 
tevessül etmektedirler. ~o
manya ve diğer Balkan 
antantı devletleri bu ze • 
minde her türlü görüşmeyi 
kati olarak reddetmekte • 
dirler. 

"'Ven.kov": "Biz inatçı Vf! vatanına şaşmaz bir sadakatle 
ballı bir millt1tiz. Bizi milliyetimizden uzaılaştırıcak veya 
milli haklarrmıza lakayd bıraktıracak biç bir kuvt1t yoktur. 
Ferdıyt1timize borçlu olan hürmt1tin ıösterilmesini istiyoruz; 
Fiihrer'in vidi yerine getirilmelidir; kimse ona itaatsizlik e -
dt1mez ... 

"Lidovt1 Niviny": "Bugünlerdt1 ya bayatı, ya t1mperya/i, ya 
bilmt1m ne, /alt.at daima sahadan bıhudiliyor, fakat unutma • 
malıdır ki Bohemya ve M oravya sadt1ct1 bir sabadan ibaret dt1-
ğıldir, burası aynı zamanda bir milletin vatanıd1r. Biz bir sa-
hanm sakinleri dt1liliz, bir milletiz... . 

M oravya ,;ehirlt1rindt1 dil meselt1si ayrr bir münakaşa mev
zuudur. $ehirlude çek ekst1riyt1ti kuvetlidir: Brno'da '7c77. 
Moravska Ostrava'da %74. Jihlava'da rc6s. Fakat idare al • 
manlarm elindedir. Bilhassa Brno'nun vaziyeti karaktuis • 
tiktir. "Bund Dt1utscht1r Ostt1n - $ar1ci alman birlil.i" nin içti
mamda reisi Dr. Strıtil-Saner, şunu il.ive etmiştir ı 

"Brno. kuruluşundanbt1ri daima bir alman şt1hri olagelmiş • 
tir. Bu şt!brin, şimdi Almanya içinde alman olmaması man • 
tıkS1zlıl1n son ba.ddi olur. Ôte tarı/ta başka türlü duşünenler 
varsa, yanılıyorlar . ., 

Fakat aldanan asıl çek olmıyan Dr. Stratil'dir. 1910 da bile 
Avusturya - Macar istatistiklerine lört1, şehrin bınliyösiyle 
birlikte %54 lik bir Çt!k ekst1riyt1ti vardı; iç şehir, ıayesi al
man/ıra adedi bir üstünlük vermek olan suni bir icattı. 

lste bu mesele bakkrnda ıızett1lerdt1n bazılarrnın mütılt1a -
larr : 

"Vealco.,..: "Brno. lıqria.l:ü Ylzİ7ttt11 .,.._,,.,,..,;., J,;. _...._ 
drr, JJrno,---ı.T -mnrenne·JJurmet etllldıgını ısoat için yegint1 
f11sattır. Brno'aun bir alman şehri o/dulu söylenemez, bura • 
sı, en büyük alman aılltına sıbip bir çek şehridir ... 

"Narodni Listy": "Biz çeJc/er, muhtar idart1mizin mesuliyt1-
tini taşırız, fakat su şartlarla ki kendimizi serbestçe idare et
memize karışılmasın. Hu şt!yden t1ve/ çek unsurunun be/Mİ -
Yt1lt1rdt1 nisbi olarak temsil t1dilmesi mühimdir . ., 

"Lidove Listy": "iki millt1tin işbirlil.i için, her şt1yden e. 
ve/, 15 mart ft1vlcalade hidist1/eriyle yaratllmış olan mahalli 
İdart1nin buıünkü vaziyeti dt1lişmelidir • ., 

Görüldülü ıibi, silihlarrndan tt1crit edildili halde bilt1. çek 
milleti mücadelede devam ediyor. "Hamiler" se bir ideale kar
sı en kuvetli ordunun bile bir Şt!y yapamwacalım ihsas için 
her /Jrsattan istifade ediyor. 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

E kalliyetler meselesi -
ne gelince, Roman

ya'nın bu husustaki hattı 
hareketi meşruiyet, hakka-
niyet ve mantık esaslarına 

dayanmaktadır ve Roman
ya bu esasları milli mev • 
cudiyetinin yüksek menfa
atlerine uygun bir surette 
tatbik ve inkitaf ettirmek 
istiyor. Bu meselede de, ne 
Romanya, ne de diğer bir 
antant devleti her hangi 
bir tekilde olursa olsun dı
prdan bir müdahaleyi ve -

y.a tehdidi kabul etmiye -
ceklerdir. 

Yazısını, iki memleketin 
kati barış arzusunu ve kar
şılıklı muamelede müsavi -
lik şartiyle komşularına da 
açık bulunan halisane ve 
sıkı işberaberliğinin idame 
ve inkişafı hakkındaki ar -
zularını tebarüz ettirmek 
suretiyle bitiren gazete: 

"İşte, Türkiye, Yunanis
tan, Yugoslavya ve Ro -
manya'nın mülaki olduk -
ları birlikde yürüdükleri 
zemin budur" diyor. 

Beden terbiyesi faaliye • 
ti: ingiliz mekteplerinde 
beden terbiyesi faaliyeti 
çoktur. Bir kere ingiliz 

9 - $ali.haddin Pınar - Hli:r
zam şarkı - Omidini kirpik
lerine 
10 - Hayri Yeniıün - Hü:r
zam şarkı - Öllinem ya:rık • 
tır sana kanmadan. 

21.00 Konuşma (Doktorun sa
ati) 

mekteplerinde öğleden 21.15 MÜZİK (Ferhunde Er
sonra talebe, geniş geniş k!n tarafından Brahms'dan 

. . . 1 pıyano parçaları) 
beden terbıyesı hareketlen 21.35 MUZtK (Melodiler _ 

kılmıştır. Bazı yerlerde 22.00 MUZtK (Küçük Oskea-

HAFiF M0Z1K: ıa ll•a 
ş,ütıart - 20.ıs "" 
Ştütıart - 21 Kolo..,.. ~ 

HALK ~UStKtSl : ı"iJ 
Praı - 19 Berlin - -'! 
Sarbrük - 20.15 Jtol ;-. • 

DANS MOZİGİ: 20.ıS ~ 
nib - 21.10 Sarbrük - JY. 
Tuluz - 21.40 Sof,a -
Floransa - 22.300 ·~ 
22.45 Milino - 23 ,,..-,.,, 
pqte, Droytviç, Fi 
Lüksemburı, MillnO• 
- 23.10 London - R 

yapmak için serbest hıra • ı 21.45 Konuşma. 

her gün beden hareketine ·~~-;--~-~----~~~-~------
iki saat tahsis edilmiştir. komitenin düşüncesine na- on sekiz yaıındaki ~ 
Orta mekteplerle sanat zaran gerek kız gerek er • la d bi anket"' 
mekteplerinde haftada bir r araıın a r ,.. ~ 

kek orta mekteplerinde be- mııtır. Anket, 719.7'1" ... 
saat ayrılmıştır. Bazı tah - den terbiyesi en az üç aaat- dan ancak yüde 15.7 ti_:, 
sil müesseselerinde ise, lik bir zaman ayrılacaktır. den terbiyesinden vt~ 
resmen anlaşıldığına göre Fazla olarak, oyun ve yüz- dan hoılandığını V 
beden terbiyesiyle hiç ala- me saatleri de hesaba katı- · · 
kadar olunmaz. mııtır. IJll 

Hükümet, beden terbi -

mek ve mekteplerde genç -
liğe uygun gelecek beden 
hareketi şekilleri temin et
mek için çalışıyor. Milli 
terbiye nezareti bütün 
gençliğe uygun beden ha • 
reketi şekilleri bulmaktan 
vazge~iş ve "ruhi terbiye 
komitesi" 1936 da kati tav
siyelerden ibaret bir rapor 
hazırlamıştır. Komitenin 
hazırladığı rapor intişar e-
der etmez derhal tatbikata 
geçilecektir. Tatbikatı şöy
le olacaktır: 

a) Bütün ilk mektepler
de günde bir ders saati be
den hareketine tahsis erli -
lecektir. Sanat okulların -
da haftada üç ders jimnas -
tiğe bir ders oyuna veya 
yüzmeye hasredilecektir. 

b) Orta mekteplerde, 
derslerin zor olduğu nazar 
itibare alınarak bir pro
gram yapılacaktır. Fakat 

lacaktır. ft nezareti on se..W. 

luık..YILVllUlda ~ 
Tarı da buna benzer lr 

c) Nihayet, Univeraite • 
• ..,..._... 7unq<;"'n; ıu""n'"l""--.""ıç 

de beden terbiyesi kona· 
caktır. 

Fakat bilhassa Univeni
tede büyük bir kitle olan 
ilk mektep talebelerinin 
beden hareketleri yapması 
temi nedilmesi dijfUnUlU -
yor. 

Mektepler haricinde be • 

den terbiyesi faaliyeti: a • 
matörler olsun, profeıyo -
neller olsun devamlı bir te
kilde spor hareketleri yap
mak için muadil federu • 
yonlara kaydolunurlar. Fa
kat büyük bir yıpn olan 
diğer vatandaşlar ne yapı
yor? 

Her ne kadar huıusl bir 
çok cemiyetler ve fabrika 
mömessilleri ve akpm 
kurları mevcutsa da aon za
manlara kadar birlikte ola
rak hiç bir hareket yapıl -
mamıştır. "Milli çocuk ku
lüpleri cemiyeti" on dört 

rübeye tibi tutmu~ • 
aizler arasında becJeO ti,. 
biyeaine ve ıpora ra~ 
den yii% kitide an
kiti bulunmuıtur. 

unayi müeueıeteriııd' 
türlü anketlerde eli 
celbedecek neticeler .,er 
mittir. Bazı fahri 
tesis etmit olduğu ıpaf 
irelerinde bile spora . ,_ 
eden, beden terbiyell sS 
venlerin niıpeti yiUdl 
af!DAD1ıttır. 

1936 da yapılan bit,. 
ket, lngiltere'de on dart 
le kırk yaı arasındakiJetl 
yüzde 79 unun spor ve 'il' 
den terbiyeaiyle alA 
olmadıklarını göıte 

Bununla beraber in 
re spor noktasından F 
aa ile mukayese edi 
Frana'ya ü•tündUr. 

Paris - Jli4' 

Eve geldiği zaman tamamiyle sakinletmifti. 
Hemen çantaamı aldı, eıyaaını içine doldurmağa 

batladı. Emine teyzelerinden aynldığmdanberi 

bunlara bir iki çift çoraptan baıka bir fey ili.ve e

dilmemitti. Kahverengi kazağı olduğu gibi duru
yordu. Fakat ayni renkteki i•karpinleri bir kenara 
atılmıı ve tozlanmıftı. 

Birdenbire doğruldu. Kendi kendine: 
"Nereye gideceğim? Bunlan ne yapacağım?" 

diye sordu. "Balıkeair'e mi? Emine teyzelere mi? 
Ne münasebeti •• " Gidilecek hiç bir yer yoktu. Fa
kat, kim bilir, belki de vardı... Bunu dütünürken 
asla heyecanlanmadı. Baıka ne yapabilirdi? Emi
ne teyzelerden çıkıp kapının önünde nereye gide
ceğini bilmeden dururken olduğu gibi gözlerinin ö
nünde mehtaplı bir deniz canlandı .• Ömer'le bera
ber kayıkta oturup •eyrettiği, önce dokunmaktan 
korktuiu ve aonra elini bileğine kadar daldırdığı 
patlak ve esrarlı deniz ••. 

çıkıp senin arkana takılarak geldiğim gündenberi 
bunun böyle olacağı hakkında içimde garip bir 
korku vardı ... Bunu kendimden ne kadar saklama· 
ğa çalıısam, bir fırsatını bulup tekrar kafamda be
liriyor ve beni çok üzüyordu. Bu korkunun sebep
lerini düıündüm, üç ayı geçen beraber hayatımız 
eanaamda, bu anın gelmemesi için neler yapmak 
lazım olduiunu arattırdım, nihayet kendimi teıa· 
düflerin ve hayatın eline bırakmaktan baıka çare 
kalmadığını gördüm .... Bilmem ıana söylemeğe ha
cet var mı? Ömer, benim sevgili kocacığım, biz, 
hiç bir tarafları biribirine benzemiyen, hiç bir 
müıterek düıünceleri ve yörüıleri olmıyan iki insa
nız... Kimbilir ne gibi sebeplerle tesadüf bizi bir
lettirdi. Sen beni sevdiğini söyledin, ben buna inan
dım. Ben de ıeni seviyordum. Hem nasıl seviyor· 

sefer hiç bir doinı ve akıllıca tarafmı bulamadı· 
ğım bu hayata beni bailıyan kuvetin, içimde sak• 
h bir ,eytan olmuı sahiden mümkündü. Bu ihti
mal beni adam üdlı telifa diifünlü. Hayatta ken
di düıüncelerim •e kararlarımdan batka bir ta• 
kım kuvetlerin emri altma sirmek asla tahammül 
edemiyeceğim bir teYdi. Ayni samanda, aeniııl• 

beraber bulundaf1un müddetçe, aecleme irademi 
kullanamadığmıı prclüm. Sana, senin iradene tabi 
olmak bana ağır selmezdi, fakat aramızda hiç ol• 
mazsa en küçük bir mütterek nokta buluamuı, 

yaptıklanndan hiç olmazsa bir kılllllllı benim de 
doğru ve iyi bulmam llz•dı. Kendi kendime hiç 
bir zaman yapamıyacaflm teYleri, ırrf bilmeclifilll 
bir kuvete ti.bi olmak ,;iziillden, boyuna tekrar et• 
mek beni dütündürdü •• nihayet, aylardanberi 
kaçtığım bu karan •erdirdi. 

Çantasına bir tekme yapııtırdı. Çamaııırlan 
kirli halmın Üzerine daiıldı. 

''Bunlara ne lüzum var ... Abdallık!" dedi. 
Yatağın bat ucundaki dolaptan bir deste kağıt 

aldı. 

Ortalık henüz tamamen kararmamıı olduğu 
halde perdeleri kapadı ve lambayı yaktı, maaanm 
batma geçerek, kurıun kalemiyle ve acele acele 
yazmağa baıladı: 

"Ömer! Seni bırakıp gidiyorum Bunun bana 
ne kadar acı geleceğini, hayatta senden baıka hiç 
kimaem olmadığmı bilinin ••. Senin de benden bat· 
ka kimaen olmadığını biliyorum. Buna rağmen ae
ni bırakıp gideceğim... Emine teyzelerin evinden 

dum ... Hislerimde bugün de bir değiıiklik yok. F •· 
kat niçin seviyordum, itte bunu bulamadım ve be
ni düıündüren, ıeninle olan hayatımızın devamın

dan fÜphe ettiren bu oldu. Seni niçin sevdiğimi bir 
türlü bilmiyordum. Huylarını, yaptığın itleri be
ğenmiyordum demiyeyim, fakat anlamıyordum. 

Sen de benim bir çok ıeylerimi anlamadığını inkar 
edemezsin. Böyle olduğu halde nasıl garip bir ku· 
vet bizi biribirimize bu kadar sağlam bağlamııtı? 
ilk andan itibaren tamamiyle baıka dünyaların İn· 
sanları olduğumuzu anladıirm halde beni burad" 
tutan ve seni gördüğüm zaman içimi sevihçle dol
duran neydi? Acaba ıu senin her zaman bahsetti
ğin ve her hareketinin kabahatini kendisine yük. 
lediğin 19ytan mı? Son gÜnlerde ben de bundan 
korkmağa bqladrm. Şimdiye kadar hep düıünüp 
doğru bulduğum ıeyleri yapmağa alıımıthm... Bu 

"Ömer, benim kalm•mm MDin izerincle en ki

çük bir tesiri, bir fayduı olacaimı bilHm muhak• 

kak kalırdım. Hiç inkir etme Ye benim yanlıı dü• 

ıündüğümü zannetme; bana olan bütün ae•sİn, ... 

nin üzerindeki bütiıa aüfuum bir parçacık bile ı.: 

ni deiiıtiremedi. 'taıumcla iken dünyaam en iyi, en 
tatlı ve mi.kul insanı idin, ayrılır ayrılmaz eıki ha• 

line dönüyor ve belki de bana boyun eidiiiıı için 
kendine kızarak daha ileri sicliyordua, Zaman bu 
hallerini düzelteceii ,.,.. daha fenaya sötürdü. 
Y anıbaıında oturdaiam, sözlerinin içine ltakbjml 
halde sana müessir oluaacbtmu prdim. Kim bi
lir, belki sen ve etrafmclakil• hakl11DUZ ... Belki in
san yülueldikçe t.ö• olmak mecburiyetindedir. 

( So..ı l1Cll') 
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NEYYORK 
Sişmanlara güneş banyosu AMERİKA İLE Yabancı 

dil 

meselesi k Güııeı banyoıu - modaya uya- bu auddeler daha iyi iıledikçe ıiı· 
r• h - büyük havuzun kenarında manlıiın aebebi ortadan kalkar de· 
l'l ut Plajda kumlar üzerinde aıü • mektir ••• Ancak güneı banyoıunun 
lel vücut göıtennek için yapılmca ilk aıünlerinde teair akainedir. 0-
:~llet banyoaundan en ziyade çe- nun için ilk aıünlerde kilo biraz ar· 

Ticaretimizi inkişaf ettirmek için 
NE YAPMALI? 

Son zamanlarda Büyuk Millet Mec
lisinde mekteplerimizdeki yabancı dıl 
tedrisatı etrafında dikkate değer mü -
nakaşalar cereyan etmiştir. Maarif ve· 
kaleti bütçesinin tetkiki esnasında 
mekteplerimizde halen tedris edilen 
üç garp dili yerine bir tek dilin ka~ul 
edilmesi daha doğru olup olmıyacagı
nı soranlar bulunmuştu. Son barem la 
yihası müzakereleri esnasınd~ d~ Y.~ • 
hancı dile vukufun barmede bır ustun· 
lük vasfı diye kabul edilmesine itiraz 
edenler oldu. 

,llUııeleri lazım gelenler, ıüpheaiz, tana merak etmemelidir. Birkaç 
1'.t11b~ıılardır. Güneı kartmnda aer· aıün aonra kilo düımeie baılar ve 
Pı lbıt .. 1 .. i . . 'k d" d ıuze vucut seyretme e gı· aııttı çe uıer. 
~iller, pek zayıf yahut aakat bir Güneı banyoaunun adaleleri, oy-

"ucut gördükleri vakit onlara belki nak yerlerini kuvetleıtirmesi de 
:~ıtlarsa da, ıiıman bir vücut gör- ıiımanlar için baıka bir iyilik. Yağ
b:~leri va.kit gülecekler daha çok ların arasında sıkıımıt olan adale-

uııur sanlt'ım. ler ıiımanlarda kuvetaiz olur. Şiı-
lc Fakat gÜneı banyosu, vücudu man hareketten çabuk yorulur. Gü
. ~vetıendidererk hasta olmamak neı banyoıu bir taraftan yağlan e -
~ç?' Yahut bir haatalığı aıeçirmek rittikçe, bir taraftan da adalelere 
•çın Yapılınca, 0 vakit güneı banyo- ve oynak yerlerine kuvet verdikçe 
·~lldan istifade ed~ekler arasmda 1 vücudu daima yorgun, mecalsiz O• 

t•tınanlar ilk sırada gelirler. Şiı· lan tiıman y~ttıiı yerde yorulma
"'-ıııarın en çoiuna günef banyoıu dan kuvetlenır. 
tll iyj ilaçtır, denilebilir. Güneı banyosunda midenin iıle-

Giine• tabiidir ki üzerine tesir mesi de düzelir. Bir taraftan da 
tt . "'' ' 
111tıii her ıeyin sıcakhimı arttırır. böbrekler iı.lerini da~": iyi gö~rler: 
~'-'ll da taılar ve madenler gibi Bunlar da ııımanlar ıçın ehemıyetlı 

1."lleıe karıı mukavemetsiz bir ci- faydalardır. 
•ıırı zanneden eski hekimlerden ba· Yalnız, aıüneı banyosunun mü
lıları, güneıin insan hararetini de him bir ıartı vardır: tiımanhktan 
•rttırıp arttırmıyacağını merak e· kurtulmak lazımsa günet banyosu 
dtrek vaktiyle araştırmalar yap- yapmalıdır. Şifmanhk vücuda lü· 
lrltia kalkmıılardı. Halbuki insan zumlu bir hal olunca günef banyo -
etr•fındaki sıcaklık ne oluna ol· au, tabii, zarar verir. Şiımanhğın 
•ııaı kendisinin tabii haarretini mu- lüzumlu veya lüzumsuz olduğunu 
htf•za eder ve bunun için vücu- meydana çıkaracak ıey de ancak 
~llllda mahsus bir cihaz vardır. Ak· hekim muayeneıidir. 
•ıııi düıünmek insanı aoğuk kanlı, 
etr•fındaki sıcaklığa tabi bir hay
'°l!l ıibi tasavvur etmek olur. 

G. A. 

Bahkçllara solucan veren 
otomatik makineler 

Amerika 'lılar 
Türk mallarını 
almak istiyorlar 

N evyork (Hususi Muhabiri
den) - Dün sergide DON

NARD adında bir amerikalı ile ta
nıştım. Bana şu hikayeyi. anlattı. 
Şubat ayı içinde idi; dedı'.. .. 

_ Vaşington'daki ti.irk bu~uk e~
çiliğine müracaat ettim. Dedım kı; 
biz Amerika'dan Türkiye'ye ucuz 
kadın eşyaları idhal ediyoruz, fa • 
kat takas almak, takas satmak be • 
ıaıı' bir iş. İster misiniz bu işi tan -
zim edtlim, mesela; biz Türkiye' de 
(götüreceği"?iz eşyanın topd~n kıy
meti 30 bin lırayı geçmemek uzere) 
bir sergi açalım, bu sergide ucuz 
kadın eşyaları teşhir edelim, ve ser
gi kapandıktan sonra müşteri bulur 
bu malları satarsak bedelini merkez 
ban· •sına yatıralım. Buna mukabil 
Türkiye'den, münhasıran işlemeler 
ve Amerika'da henüz tanınmamı§ 

süs eşyaları satın alalım. 
Büyük elçilik teklifimizin tadi

lini istedi, evela siz Amerika mal
larını Türkiye'de değil, türk malla
rını Amerika'da satınız, dedi. Ka -
bul ettik, 

- Türkiye'ye derhal adamlarımı-

Amerika 'lılar 
Türk mallarını 
çok beğeniyorlar? 
1939 Nevy?rk dünya ıer~isinin 

aynı zamanda, turk - a
merikan ticaretinin inkitafına yar
dım edebileceğini memlekette aayı
aı pek az münevverimiz takdir ede
biliyordu. 

Çiftçi ve sanayici Amerika'ya, sı
nai .zirai büyük hazırlık devresinde 
olan Türkiye'den ne gönderilebi -
lir? Belki merak uyandırıcı bir kaç 
turist eşyası, biraz ham madde! ... 

Diye düşünüyorlardı. 
Sergide bu telakkinin baştan ba

şa yanlış olduğunu anlamamız için 
aylarca beklemeğe lüzum kalmadı. 
Önce sigaralarımız satılmağa ve a -
ranmağa başladı, gittikçe talepler 
arttı; gülyağı, sabun, arandı. 

Nevyork'un en büyük elbise ma
ğazalarından (Broadstreetı) biri • 
nin sahibi, uzun müddet ayağım -
daki pabuçlara baktıktan sonra: 

- Bunları, dedi, mağazamda olsa 
30 dolardan aıağı satmam. Mevcudu 
olsa ne kolay satılırdı 1 

Ben bunları İstanbul'da 16 liraya 
almıştım. 

İnaan vücudunun güneıe karşı 
~Ukavemet ederek kendi harareti 
Ilı lrıuhafaza etmesi, tam da, tit· 
Ç~lllllrm iıine yarıyacak bir ıeydir. Amerikan ıehirlerinde yeni bir oto- zı gönderir, oradan bu gibi eşyayı 

matik makinesi görünmeğe başladı. satın aldırır, burada Kirly and 
M acy Nevyo.rk'un ve dünyanın 

en büyük kombine mağaza
sıdır. Geçen gün bu mağaza sergi 
heyetine bir mektup gönderdi, 
"Müşterilerim rakı ar.amıya başla
dılar toptan satıldığı yerin adresini 
verir misiniz" diye. 

Utıkü insan etrafındaki fazla 11-

Ca.klria kartı terlemekle mukave
~et gösterir. Terledikçe de yağ e
'l'ıf ır. Birkaç hafta oluyor, burada 
Çılc•ll Yazılardan hatırınızda kal· 
"'1t l k . ı .. .. k ) o sa gere tır, yanız yurume • 
.ı:· t~rlemeden jimna~tik yap~ak-

. Vücudun yailan erımez. Y agları 
t~tecek feY terlemektir. Onun için 
•111rı1 - .. k an arın en çogu gunef arıı-

'llld• terlemekten iatifade ederler. 

1 ~cak, güneı banyosunun vücut 
•ıo..ıdıimı arttırdığı da olur. ilk 
~~e_rinde olursa bunu da tabii 
~-hdır: vücut aunef b yoıu • 

"- •lıımcıya kadar mukavemeti a • 
~•labilir. Fakat sıcaklığın yükael
~eaj devamlı oluraa o 2aman güneı 
'"Yosundan mutlaka çekinmek la-
~~drr. Şitmanhk, baıka bir haata • 
•rrn zayıflatıcı tesirine karıı, tabi • 
•tııı kurduğu bir mukavemet vası -
ltaı demektir. 
),• Cüneı banyosunun tiımanlar için 
dır faydası da güneıin akciğerler • 
~ çıkan au buharmı arttırmasm

:lıl ileri gelir. insanın etrafındaki 
l '"• ne kadar kuru oluna akciier
erden o kadar çok ıu buhan çıkar. 
~·· Uneı de etrafımızı en ziyade kuru-
ltn feydir. Nefesle buhar çıktıkça 
~~ile vücuttaki yağlar erir. Demek 

Bu makinenin üzerinde nasıl kullanı- Block müessesesinde (Amerika'da 
lacağını anlatan tarife tablasında şu iki yüzden fazla satış mağazasının 
satırlar okunmaktadır: "Mandalı di - mübayaada bulundukları müesese) 
bine kadar çekiniz. Önünüze bir top- teşhir eder, satar ve ele geçecek pa-
rak güveç içinde bir sürü sulucan ge- ranın yalnız yüzde ellisi ile Türki-
lecek. Balıkların en sevdiği, başına ü- ye'ye idhalat yaparız. Dedik. Bü • 
şüştüğü kurtlar bunlardır." yük elçilik son tartı kabul etti. Ay-

Bu otomatik makineyi birleşik A - rıca "Chase National" (Nevyork'un 
merika devletlerinden Massachucets'- en büyük bankası, merkez bankası
de Duyar adında bir tüccar dütünmüş, nın muhabiri, dünyada en çok mev
sırf balık avcılarına kolaylık olsun di- duatı olan banka) ile beraber çalış
ye böyle otomatik makineler yaptır • tığımızı öğrendi ve .Ankara'ya yaz. 
mıştır. Şimdi, Amerik.a'nın hemen bil- dı. 
":!- 2 .... ı.:-ı • ..,:- .1 ., ı.:.ıı.Go•• d n l • , .no ~ -.- ...-. Cevap'? 
hir, ve göl kıyılarındaki kasabalarda. 
bu otomatiklerin ba_şında adam eksik 
olmuyor: o kadar rağbet görmektedir. 

ATİNA KACAK(ILARI 
(Almanca sözlü) 

Hana Al bert 

Baştanbaşa heyecan aşk ve 
sergüzeşt filmi ... 

Ayrıca yeni jurnal 

Y enitehir ULUS ıinemaıında 

- ........ . 
Ayrıldık. 

8 ir ziyafette, biri deniz, öteki 
gıda, üçüncüsü keyif mad-

delerinden birini ihraç eden üç ya· 
rı resmi teşekkülümüzün burada 
münasebette bulundukları tacirler
le tanıştım. Onlara sordum, 

- Türk mahsullerinin Amerika'
da satışını arttırmak için ne yap • 
mak lizımdır? 

- Bir çok §eyleri, bilhasaa ken • 
dilerine salahiyet verdiğiniz iş a • 
damlarınızın iş telakkilerini değit
tirmek !.. 
Anlamadım, yüzlerine baktım. 

Bir halı tUccarı (T. J. Breslin), 
hiç boyanmamış türk halıları, bir 
başkası desenleri kendisi tarafın -
dan verilecek halılar, bir mimar 
(Berberyan) sitenin dış cephesine 
konan Kütahya çinileri, bir moda 
mağazası erkek çamaşırı olarak lan
se etmek üzere kızılay bezleri için 
teklifler yaptılar. 
Sümerban~ letanbul piya..-ın

dan f<Sylec-ı toplayıp sergiye getir
diği ufak tefek eşya gümrükten çı
karıldıkları gün müşterinin eline 
geçiyor. Kaliforniya incirlerinin ci
hanşümül şöhretine rağmen sergiye 
getirilen incirler bile kalite bilhas
sa fiyatı yadırganmadan satılıyor. 
Kıymetleri bir dolara kadar ol

mak şartı ile, sergiye bir milyon li
ralık mal getirilebilseydi, altı ay i · 
çinde ııkıntııız satılabilirdi. 

~. .. . h tunet karıııında yanan ıııman Bu gece 21 de 
•lll cildinden, hem akciğerlerin- , 11 , 

111111111111111
,, .. 11111111 , 1111," 

- Memlekete döndüğünüz za • 
man, dediler; eğer siz şahsen yapa
mazsanız, yapmak salahiyetinde o -
lanlara söyleyiniz ki, bu müessese • 
]erin muhabere dosyalarını tetkik 
etsinler! Amerika' da ticari müesse· 
seler bu türlü mektupların servis -
!erinde çalıştırdıkları beşinci dere
cedeki memurlarına bile yazamaz • 
lar. Hele cem hataları ile fatura tan
zim etmek, bu hataları sigorta poli-

Türk • Amerika ticaretinin tim -
diye kadar varabileceği yüksek in • 
kişaf merhalesine varamayışının se
bebi, yalnız Amerika pazarı hakkın
daki cehlimiz değil; Amerika ile ti· 
caret itlerimizi bu pazarın ıartları
na göre tanzim edemcyitimizdir. 

çesinde, menşe şehadctnamesinde, 
konşimentoda tekrar etmek Ameri
ka ile ticaret yapmak ve yaptığı ti
careti genişletmek istiyen memle -
ketlerin ciddiyetle sakınmaları ica
beden hatalardır. Bilhassa yarı res
mi ticaret müesseselerinin 1 

deıı terliyerek yailannı eritir• 
d Güneıin, hormon çıkaran gud
),~leri iıletmeıi de ıiımanlar için 
dır İyiliktir. Şiımanhk birçokların· 

• tiroit guddeainin, kadınlık veya 
•'keklik guddelerinin iyi iıleme• 
"''•İnden ileri geldiğini de hatırlar
••nız. Güneı banyosunun teıiriyle ... 2 

12,15 • 14,30 - 16,30 - 18,30 
gündüz matinelerinde 

Son defa 

ÇALI KUŞU 

~--•Ti: 219?---r 
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MAVi SU 
Yazan: Major WREN =======- 14 -1/ 

~~lerek kaçmış olduğunu söyliyebilir-
ı. Bu faraziye mümkün olan şeyler 

~~t~evesine girmez mi? Eğer siz buna 
~· tıınal vermiyorsanız, bir daha bahsi· 

1•
1 etrniyelim. Yalnız bu faraziye rea • 

~.teden daha garip değildir. Siz de ay· 
1 fikirde değil misinz? 

··- Tamamiyle, mülazım. 
~.:·-Neden bir yalan kıvırarak bölU
;une iltihak etmemiş olduğunu soru· 
lt~rıı:nuzdur? l_şte benim kanaatim: 
i.i Uçük zabitin hakikaten borazancının' 
t Zerine ateı ettiğini ve onu ağır su • 
"'/ette yaraladığını farzedin. Kendiıi, 
k angına çıkardıktan sonra, dıprı çı • 
la~~1.Yacak kadar kuvetten dü§lllUt o
ıtı •lır. Fazla kan kaybederek bayıl • 

t '' ve alevler arasında kömUr olmuı
ur. 

k .. _ Güzel, fakat izahınızın yegane 
c usuru şudur: eğer küçUk zabit taban· 
i ~s~nı kullanmış olsaydı, tUfek sesini 
t~~ltdik: çölün sessizliği içinde bir 
• anca patlayııı 75 lik bir top gürül-
11s" 
.. u kadar sarih surette duyulurdu. 

İl, ~eYnıon biraz canı sıkılmıı olarak 
ave etti: 
•• 
- Doğru. Şu halde delirmişti. Her 

şeyi yapan odur; sonra intihar etmiş 
veya canlı canlı yanmıştır. 
"- Ah! Dostum; siz de benim gibi 

yegane mümkün görünen faraziyeye 
geliyorsunuz: bu işi bir delinin yaptı
ğına. Şimdi müsaade edin de size bir 
şey söyliyeyim: borazancı suçlu de -
ğildir. Küçük zabiti o öldürmüş ola -
maz. Çünkü borazancı benden on da • 
kika evel kaleye girdiği zaman küçük 
zabit esasen saatlerce evel ölmlit bu • 
lunuyordu. Fakat daha düşünün baka
lım. 

••ve Reymon daha batka hal tekil
leri ortaya attı; hiç biri ciddi bir tet • 
kike mütehammil değildi. Hepıi de 
ıonunda imkinıız çıkıyorlardı. 

"Reymon'la ben, yorgunluktan bit
kin bir vaziyette olduğumuz için bu 
muammalara bir cevap bulmaktan zi -
yade yirmi dört saat istirahate ihtiya
cımız vardı. Esasen hiç bir makul i
zah bulmut olduğumu sanmıyorum. 

.. Tokotu'ya dönerken müthit bir 
sıtma rekoru kırdım. Hecinin her at
tığı adımda sanki kafam tiddetli bir 
darbeyle açılıyor sonra gene ani bir 
darbeyle kapanıyordu. Ve hezeyan 

halinde kendi kendime tekrarlıyor • 
dum: küçük zabiti kim öldürdü? Ni • 
çin öldürdü? Niçin? 

"İtte hepsi bundan ibaret, Corc. 

IX 

- · ......... . 
Ayrıldık. 

lını kazıtmakla büsbütün güzelleımiş 
bir fransız zabitiydi. İngilizle fran
sızın birbirlerine pek merbut olduk
ları aşikardı. 

İki dostun biribirine söylenecek 
mühim sözleri olmalıydı, çünkü ye-

Appam gemisinde Lagoa'tan Bir • mek, uyku ve briç saatleri haricinde 
kenhead'a giden yolcular, kah şez· fasılasız surette konuşuyorlar, daha 
longlar içinde yan yana uzanan, kah doğrusu yalnız franaı.z konuıuyordu. 
gövertede aşağı yukarı gezinen fakat Kazara ingiliz cevap verdiği zaman
daima yalnız ve baş başa kalan iki lar ya açık başlı bir adamın hüviye • 
dostu merkla seyretmişlerdi. tini arattırmak, yahut da bir kağıdı 

Bunlardan biri ingilizdi, uzun boy- yazmış olanı keşfe çalışmakla meşgul 
lu, zayıf, tunç yüzlü, kaba tavırlı; fik· görünüyordu. 
rini ifade için bir kelime kafi gelir - Fransız bir cinayetten, kaybolan 
ken hiç bir zaman iki kelime söyle - bir adamdan, bir yangından bahsedi • 
mezdi. Mavi gözlerinin bakıtı bir ok yordu. 
gibi nüfuz ederdi. Saçları ve bıyıkları Corc Lavrens mavi gök altında son 
bir çelik rengindeydi. Keskin hatlarla derece berrak bir sabah : 
çizilmit olan ağız ve çene demir üze • - Ne 2a1mndanberi Leydi Bran -
rinde işlenmiıe benziyor ve hatlarının don'dan haber almadınız? 
sertliği kalbinin aoğuk madenini ha • - Oh! Senelerdenberi. Belki altı 
tırlatıyordu; çekingen ve münzevi yedi sene oluyor. Sondan bir evelki 
kendi kendine yetiyordu. Abbas - tatilimde Abbas • Brandon'da bir haf
Brandon'un Leydi Brandon'u belki ta geçirdim. Ziyaretimi takip eden te
bu adamı hakiki hüviyetiyle veya ala- şekkür mektubundan sonra ona bir sa
bileceği hakiki hüviyetle tanıyan ye - tır bir yazmadım. Ya siz muntazamen 
gane kadındı. Daha ilk bakışta bu a • kendisiyle mektuplaşır mısınız? 
damın dostluğunu ibzal etmediği, fa. - Hayır, muntazamen mektuplaş -
kat herkesin kendisine hürmet ettiği mayız. Bu tatil esnasında Abbas • 
hissediliyordu. Brandon'a gidecek misiniz? 

Daha kısa, daha gürbUz yapılı, ayni - Bahsettiğiniz o inanılmıyacak 

zamanda daha sempatik olan öteki vesika yüzünden bu ıene gitmeliyim, 
hem cinslerinin yakınlığından daha j fakat bu seyahat tatil programımı alt 
ziyade hoşlanıra benziyordu; o, na • üıt edecektir. Gerçi klğıdı posta ile 
zik, zarif, berrak yüzlü, siyah saçlı ve de gönderebilirim. Fakat bunun için 
gözlü. Ve üç senelik bir bir çöl saka- bir izah mektubu yazmak lazım, bu da 

Amerika ile neden 
ticaretimiz daha 
inkişaf e~miyor? 

T ürk - Amerikan ticaretinin 
inkişafı için, her şeyden ön

ce, bu inkişafı önliyen amilleri or
tadan kaldırmak lazımdır. 

Birinci amil, memleket içindeki 
teşkilatsızhktır. Misaller vereyim: 

1 - Geçen sene Amerika'da kes
tane ağaçlarına bir hastalık musal • 
lat olmuş, mahsul alınamamış, Ame· 
rika hükümeti kestane üzerine mev
zu gümrüğü kaldırmış, mesul ma· 
kamlar Bursa'ya, şuraya buraya 
yazmışlar, cevap bile alamamışlar. 

2 - Amerika ile Japonya arasın
da siyasi vaziyet gerginleşince, a
merikalılar ipek ihtiyaçlarını Tür
kiye'den temin etmeği düşünmüş -
ler, akla gelen gelmiyen bin türlü 
para, teşkilat teklifleri yapmışlar, 
hatta memlekete adam bile gönder
mişler, kısmen fiyatların Amerika 
piyasasına göre yüzde üç yüz yük -
sekliği, kısmen de mercisizlik yü -
zünden hiç bir şey yapamamışlar. 

3 - 1938 de amerikalılar Türki
ye'den 10 milyon kilo tütün almış -
lar, bir milyon daha alacaklarmış 

bulamamışlar. 

tlh .. İlh ...... 
!kinci amil, takas mukaveleleri

dir. Yukarıkilerden, çok daha ente· 
resan olan şu notları okuyunuz: 

1 - 1938 yılında Amerika'ya, 
Türkiye menşeli kuşyemi Holanda
dan, keçi kılı Rusya'dan, bağırsak 
ve yapak Almanya'dan (eskiden Çe
koslovakya'dan), fındık Fransa' -
dan, şamfıstığı Suriye'den, pala -
mut, av, bilhassa tavşan derileri Ka
nada'dan ilh .. ilh, girmi§tir. 

2 - Takas mukaveleleri, memle
kette mahsul fiyatlarını (mukabi -
linde alınan kıymetiyle beraber) su
ni owak yükseltiyor. bu auretle 
mallarımız beynelmilel piyasaya ta
rafımızdan arzedilmek kabiliyetini 
kaybediyor, beynelmilel piyasa ile 
aramıza, bu malları bizden daha mü
sait fiyatlarla arzedebilecek yaban
cı unsurlar giriyor. 

3 - Beynelmilel piyasaya türk 
mallarını, memleketteki satış fiyat
larından daha ucuza arzeden bu 
memleketler aradaki fiyat farkını; 

a - Mütekabilen bize sattıkları mal
ların kısmen kalitesini düşürerek, 
kısmen de kıymetini yükselterek, 

b • Bazan yüzde yüze kadar yük
selen takas primleri ile, 

c • Serbest ticaret yapan memle
ketlerin dövizleri ile, 
kapatıyorlar .. 

Beynelmilel piyasadan uzaklaş -
ma pahasına elde ettiğimiz bu tica
retten karlı mı, zararlı mı çıktığı • 
mızı takdir, salahiyet sahıbi mesul 
makama aittir. Ben sadece gördük
lerimi ve öğrendiklerimi yazıyo

rum. 

N. H. ATAY 

bir haylı uzun sürer. Ben uzun mck • 
tuplardan hiç hoşlanmam. 

- İsterseniz bu vesikayı götürmeyi 
üzerime alabilirim. Gelecek hafta Ab
bas - Brandon'8a olacağım. Maykıl 
Cest'i mükemmelen tanırım; bu ina -
nılmıyacak muammanın anahtarını 

elde etmeyi pek isterdim. 

Yabancı dil meselesi bizde gerçek • 
ten üzerinde durulacak bir mevzudur. 
Osmanlı imparatorluğu, din husumeti 
dolayısiyle Avrupanın kültürüne ve 
dillerine kayıtsız kaldığı içindir ki u
zun müddet imparatorluk medeniyet 
aleminden tam bir infirat içinde yaşa• 
dı ve garbin seri tekamülüne bu yüz • 
den bigane kaldı. 

Milli kültürümüz, milli kütüpane .. 
miz, henüz tek başına kendimize yete
cek seviyeye erişmiş olmaktan uzak -
tır. Bu itibarla daha uzun müddet me.m 
leketimize bilgi ithaline mecburuz. E
sasen en yüksek kültürlü memleket • 
!erin bile bundan vareste kalamadıkla
rını görüyoru:ı. Bunu temin içinse ye 
gane vasıta yabancı dil vukufudur. 

Bir tek yabancı dille iktifa etmek 
düşüncesi, bizce, yalnız o dilin ait ol • 
duğu ileri kültürlü memleketin bir ne 
vi manevi nüfuz sahası haline gelmek 
itibariyle değil aynı zamanda dünyayı 
ve medeniyeti görüş ve anlayış çerçe -
vemizi daraltmak itibariyle de mah • 
zurludur. Biz muayyen bir milletin 
değil, bütün medeniyet aleminin kül • 
türüne tevarüs ediyoruz. Bunu iıe, an
cak, kabil olduğu kadar müteaddit ve 
muhtelif kaynaklardan istifade etmek 
suretiyle temin edebiliriz. 

Bizce, mekteplerimizde üç garp dili 
nin. tedris edilmesi fazla olmak §Öyle 
dursun, daimi ve sıkı temas halinde 
bulunduğumuz memleketler itibare a
lınca lüzumundan azdır bile. Filhaki
ka, bugün kültürlerini ve kendilerini 
yakından tanımamız icabeden memle • 
ketler hiç şüphesiz üç büyük garp dev 
letine münhasır değildir. Komşuları -
mız ve çoğrafi vaziyetimiz itibariyle 
sıkı münasebette bulunduğumuz me -
seli Rua, İtalyan. Arap, İran,"Romen, 
Bulgar, Srıp ve Yunan milletlerinin 
de dillerine vakıf her meslekten genç 
yetiştirmek zaruretini hissetmeliyiz. 
Halbuki maalesef bugün aramızda bu 
gibi dillere vakıf olanlar çoğalmak 
şöyle dursun gitgide azalmaktadır. 

Tesadüf ve zaruret icabı olmadıkça 
gençlerimizin kültilr bakımından ikin 
ci ve üçüncü derecede olan milletle -
rin dillerini öğrenmiye heves etme -
diklerini müşahede ediyoruz. Ankara 
Dil, Tarih ve Coğrafya fakültesi, ted· 
ris ettiği dillerin adedi itibariyle cid • 

(Sonu 8. inci sayfada) 
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- Şimdi, mücevher eğer hakikaten 
çalınmışsa, bu vesika zabıtaya tevdi e
dildiği takdirde polisi mühim bir ket· 
fin izi üzerine götürmesi muhtemel
dir. Eğer mücevher kaybolduysa Ley· 
di Brandon'a araştırmalarında kendi • 
sine yardıma hazır olduğumu temin 
edin. 

Umumiyetle az hassas, çekingen, 
kayıtsız olan Lavrens'i dinlediği vaka 
ta iliklerine kadar sarsmıştı. Duymuş 
olduğu heyecan ve alakanın bir eşini 
daha hatırlıyamazdı. Leydi Brandon'a 
uzaktan yakından temas eden her şey 
onda derin akisler bırakırdı. 

- Anlaşıldı, dostum. Yakında orada 
olacağım. Rastlıyacağım ilk canlı 
mahlükun "Güzel Cest" olması ve bir 
kaç saat sonra "Mavi su"yu hayran -
lıkla seyretmek fırsatını elde etmem 
muhtemeldir. 

- Şüphesiz. Fakat söyleyin bana, 
Corc, Maykıl Cest'in el yazısını tanır 

Onun içindir ki Bojole, seri bir te
bessümü tutarak ciddi bir tavırla ce • 
vap verdi: 

- Mükemmel, aziz dostum 1 Beni 
bir kilometre uzunluğunda bir mek • 
tup yazmak zahmetinden kurtaracak • 
sınız. Leydi Brandon da beni işi be • 

mısınız? 

- Hayır, hatırlamıyorum. Fakat 
neden bu sual? Bunu yazanın "Güzel 
Cest" olduğunu tahmin etmezsiniz her 
halde? 

nimsememiş olmakla itham edemez, - Ben bir şey tahmin etmiyorum. 
çünkü sadık doatu olan size her şeyi Faraziyelere artık nihayet verdim: 
anlattım, diğer taraftan kendisini a - Bununlaberaber, ilk göndereceğiniz 
lakadar eden vesikayı size tevdiden mektubu tehalükle açacağıma emin o
çekinmedim. Bunun bir muziplikten labilirsiniz. Mavi su ya çalınmıştır, 
ibaret olmasını temenni ederim. Her ya da çalınmadı. Çalındıysa, ve.,'!ta 
neyse, kendisine kağıdı verirken, onu derhal mühim bir kıymet kazanır. Mü
memnun etmek için hiç bir şeyden !je- cevher çalınmamıısa. kağıdın kıyme-
kinmiyeceğimi söyle. ti sadece nazari aahada kalır. 

- Çok haklısınız. "Güzel Cest"in - Her iki halde de kıymeti naza -
mücevheri çalmamış olduğu muhak ·ı ridir. Çünkü hırsız miicevherl, facia
kak ise de, kiğıdm Cest'e veya Leydi .. . . ' z· d ··f 
B d • .1 · 1A d Ç" k.. nın musebbıblerı, her şey ın erno ran on a verı mesı azım ır. un u 
orada her ikisinin de adı geçmekte _ kalesi yangınında yok olmu§tur. 
dir. (Sonu var) 
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Mali bahisler 

İngiltere' de yeni para kanunu 
Dr. Kasım GOLEK 

Son bir kaç ay zarfında beynelmi- vaki olunca arzedilen sterlinleri mü
lel finans aleminin en mühim hadise- bayaa etmek suretile istikrar temin 
lerinden birisi İngiltere bankasında etmek olmuştur. Bu muamelattan edi
ki altına yeniden kıymet verilmesi len zararlar hazine tarafından öden
hadisesi ve bu vesile ile İngiltere pa- mekte bulunmuştur. 
ra ihracı sisteminde çok mühim bir İngiltere 1931 altın esasından ay
inkilap yapan kanunun neşri olmuş- rılmış olmakla beraber, İngiltere ban 
tur. kasında mevcut altın eski parite üze 

Manisa'da mahsul vaziyeti 

Pamuk, tütün, üzüm, zeytin 
• kaliteli çok bol ve • 

ıyı 

Bazı köyler bu yıl hiç salma koymadı 

bazılar1 da salma miktarını indirdiler 

~· ''\l 

İngilterede resmi mahafili bu hadise rinden hesap edilerek gösterilmiş ve 
ye ehemiyet verilmesini istemişler, ve bu suretle bir (Fiction) idame edilmiş
bunu alelade bir kanun olarak göster- tir. İşte bir kaç ay evel "1939 para ve 
mek istememişlerdir. Mesela, bu kanu banknot,, (Curreney ant Bank note 
nu parlamentoya tevdi ederken Maliye act of 1939) namiyle neşredilen ka
nazırı, kanunun hiç bir tarihi maliye- nun ile yapılan şey İngiltere banka
ti haiz olmadığını, ve sadece teknik sında mevcut bu altınları eski pari
mahiyette "küçük bir kanun" olduğu- teye göre değil, piyasadaki altın fi
nu söylemiştir. Fakat bu kanunun bu atına kiymetlendirmek olmuştur. 

F esliğen kanallarında bu yılki çalışmalar 

zamanda isdarı, beynelmilel maliye Şimdi yeni kanunun esaslarını hüla-
aleminde, İngiltere para siyasetinde sa edelim: 

.,, 

"' f it 
d 

' , >. 

• -

Cankırı' da sıtma mücadel 
.:. 

müsbet neticeler verdi 
Çankırı (Hususi) - Yıllardanberi r-

yapılan sıtma mücadelesi bugün şch- 1 _. 
rimizde sıtmayı yok etmiş denebilir. eı· r ıocuk 
Bu melun hastalığın mülhakatta da ~ 

elinden 

baba 
annes 

dc:ğişiklik yapılması ihtimalleri mev- Yukarda söylediğimiz gibi, İngiltere 
cut olduğu tarzında tefsir edilmiştir. 1931 de altın esasından ayrılmış ol
Fakat Maliye nazırı bunları tekzip i- makla beraber, muntazaman neşredilen 
le, beyanatında şunları ilave etmiştir: İngiltere bankasının haftalık vazi
"Bu kanun para siyasetimizde her han yetleri bu altının eski parite üzerin
gi bir tahavvül ile alakadar olmadığı den hesap etmekte devam etmiştir. 
gibi, İngiliz lirasının Stabilizasyonu Bu suretle altının piyasadaki fiatı 
ve bu atabilizasyon'un zaman ve tarzı yükseldikçe bankada mühim miktar
halı:kında da bir kararı ifade etmekte- da bir "Gizli rezerv,, meydana gel
dir." Maliye Nazırının bu tarzda ida- mekte idi. 

Manisa' da Amerikan asma fidanlığı 

kökünün kurutulması için çalışılmak· 
tadır. Evelce şehri saran sivrisinekler, 
başlıca şehrin çok yakınında bulunan 
Fesliğen sahasının bataklık olan ça
yırlıklarından vücut buluyor ve yüz
lerce insanı sarartarak, kurutarak sıt
malı, hastalıklı bir hale getiriyordu. 

kurfar1rken öl 
rei kelam etmesine rağmen, kanunu Yeni kanun bankada mevcut altının 
ingiltere para ihracı sisteminde mü- derhal piyasa fiyatı üzerinden kiymet
him bir inkılap olarak adetmekte bey lendirilmesini temin ederek bu gizli 
nelmilel maliye alemi haklıdır. rezervi meydana çıkarmıştır- Her ne 

Hadiseyi eyice anlıyabilmek için kadar ingiliz lirası filen Stabilize e-
1ngilterede banknot ihracı sistemini dilmiş isede, altının piyasadaki fiatı 
kısaca anlatmak lazımdır. İngiltere tamamile sabit kalmadığı için banka 
bankasının banknot ihracı işleri 1848 daki altının bcıc hafta cari piyasa fi 
de çıkan meşhur banka kanunu ile e- yati üzerinden tekrar kiymetlendiril
saslı surette tanzim edilmiştir. Buna mesi tekerrür etmiştir. Kanunı bu ve
nazaran, İngiltere bankası çıkardığı sile ile, bu haftalık kiymet takdirini 
banknotların karşılığı olarak % 100 altına hasretmemiş, aynı zamanda pa 
altın bulundurmak mecburiyetinde- ra karşılığı olarak bulundurulan Dev
dir. Bundan yalınız 14 milyon ster- Jet tahvilatı kiymetlerinin de her haf
linlik bir miktar müstesnadır, ve bu ta piyasaya göre tebdilini mecburi kıl
miktar mukabilinde altın değil, mu- miştir. Bu suretle bankanın haftalık 
teber tahvilatı bulundurabilir. (Fi- vaziyeti halı:ikata daha uygun bir şekil 
liyatta bu devlet tahvilatına inhisar almıştır. 

Manisa, (Hususi) - Manisa bölgesinde bu yıl bütün mahsul
ler çok iyi vaziyettedir. Bu arada pamuk yüksek kaliteli ve bol 
miktaorda yetişmektedir. Fasıla ile düşen yağmurlar bağ, zeytin, 
tütün, darı mahsullerine çok faydalı olmuştur. Bu yağmurları 
boğucu sıcaklar takip edecek olursa bağlara yeniden göz taşı ve 
kükürt atmak için tertibat alınmıştır. 

Fesliğen bataklığının kurutulması 

için kanallar açıldıktan ve sivrisinek
lerin barınacakları yerler dezenfekte 
edildikten sonra Çankırı sıtmadan 
kurtulmuş oldu. Sıtma mücadele teş -
kilatının çalışmaları kısa bir zamanda 
çok müspet neticeler verdi. Pamuk ziraati ı baret vilayetin, birkaç kazası bu ni -

metten mahrumdurlar. 
Pamuk s3;11aları ziraat teşkilatı ta- Halkın bu alakasını gören mahalli Çankırı'da bugün elan sıtma müca

delesi devam etmektedir. Mevcut ka
nallar her yıl temizlenmekte, suyun 
akıntısı temin edilmektedir. 

rafından daıma kontrol altında bulun- hükümet eldeki kalbur makinelerini 
durulmakta ve Nazilli pamuk üretme 
çiftliğinin bastırıp gönderdiği resiın · 
li cğüdler Jai:-:!s~nde ıstih;;alatın key
fiyet ve kernı?ct itibariyle: yük~elme
'>inc uğraşı:maktadır. Z~raat vekaleti 
ta:aıından 1\hıni<.a vilayetine verilmiş 
··lan ve bir y:!clanberı i~leyip faydala
rı bütün halkç2 takdır edilen toh~m 
tt.ı:nizleme evkı inin harman sonu fa
ajiyete geçm"! hazırlıklar. başlamış

lar bu 14 milyon rakamını, mukabi- Bu kanunun kabulü anında banka
linde altın istenmesi muhtemel olma- da mevcut altın eski parite üzerinden 
yan asgari miktar olarak tahmin ve 126 milyon sterlin iken, piyasaya na- tır. 
tesbit etmişlerdir. Devletin İngiltere zaran verilen yeni kiymet 221 milyon Şimdiden bu evlerin işlemesi için 
ba kası 1 11 015 O) lı·ralık d • lazım olan maddeler hazırlanmıstır. 

n na o an • 1 aı- sterlin oltnu~tur. Bu suretle mevcut .. 
mı. borcu da bu 14 m Jvona mukabı"l Her ev için gelen tohum ilarlama kı-

altın miktarının 95 milyon sterline ya Y 

b 1 ndu lacak kar .. ı lı bı"r kısmı sımları da yerlerine dag-ılmakta ve 
u u ru ;$ ı kın artması ile bankada, mukabilinde 

te~kil edebilecektir. O z man para naza banknot çıkarılacak yeniden 95 milyon halkın yüksek evsafta ve hastalığa 
· ·ı · · ·· k"" ld - k d mukavemetli tohumu tarlasına ekmesi 

rıyecı erının mum un ° ugu . a ar sterlin meydana çıkmıştır. Fakat bir-
enflasyona mani olma ~~~sadıle kuT denbire bu paranın piyasaya çıkması L u suretle temin ediımi!i bulunmakta-
dukları bu sistem ço" ·ıJıde olmuş- bir çok karışıkhğı mucip olacağından ı:t~·r tt a·· d.. b" "k" . . . 
tur ve zamanın değişen ihtiyaçlarına . - k 1 d ı aye e or u sa ıt, ı ısı gezıcı 

P
ek zorlukla uymuştu Fakat ingı" - yenı kanun kar.~ıhgı a~un o ma a_nk altı selektör mevcut ise de halkın yük 

· çıkarılmasına musaade edılen para mı • k t kd · 1~1- k l k 
!izlerin meşhur Suples'ı buna çare bul . ..e a ır ve a c;U\.asını arşı ıyaca 

tarının aynı derecede azaltılmasını der d d d -·1d· O b" k d · 
mu• ve çek ile tediyat n 19 uncu 20 . . . erece e egı ır. n ır aza an ı-
. :• • ' .... pış etmıştır. Bu surtle 1928 kanunu-
ıncı asırlardalı:ı hayre bahş tekamulu nun müsaacdesine istinaden hazine
bu rijid sisteme büyül bir elestiki - . m vafakatı"le muhtelif zamanlarda giltere bankasına "İngilterede mühim 
y~t te~in eder7k i?~il z para1 sisten:ıi- ~~~ m~yondan 400 milyon sterline çık- her hangi bir kimse nezdinde 10,000 
nın mukemmelıyetını meydana getır- olan altın karşılıksız miktar 31\o sterlinden fazla kiymetindeki altını 
miştir. :;~yona endirilmiş ve bundan böyle eski parite üzerinden mübayaa etmek,, 

Bu hal büyük harbe adar devam 260 milyon yerine 300 milyonun kar- hakkını vermiştir. Bu hakkın şimdiye 
etmiş, fakat o zamanın uazzam mas- şılıksız banknot çıkarabilecek azami kadar istimal edilmemiş olmakla bera
raflarını kısmen kar lamak üzere miktar olarak tesbiti tekarrür etmiş- ber yeni kanunla ibka edilmesi, hususi 
Devlet, İngiltere Banka banknotla - eşhasın altın saklamasına mani olmak 
rına ilaveten, (Currency Notes) na - tir. maksadile olmuşdur-

Böylece altın rezervi artırmak ve al . k miyle 10 şilin ve 1 sterlinlik kupür - .. Yem anun bunlardan başka, bank-
. tın karşılıksız çıkarılmasına musaaede t "hrac d d 1 ld d'l k~ ler halinde ayrıca para ıhraç etmıştir. . . no ı ın an o ayı e e e ı en ar-

edilen yekunu aynı mıktarda azaltmak 1 h kk d · hk~ "ht" tm k 
1925 de İngilterenin harpten evvel- · b k k'' 1 ar a ın a yem a amı ı ıva e e suretile ihraç edılen an not ye unu . t d' 1928 k .b. b k 

ki parite üzerinden altın esasına av - . . . · · · ı e ır. anunu mucı ınce an not aynı olarak ıbka edılmıştır. Yenı ka- .h d t h 1 d k k4 1 d -
deti bu iki türlü paranır tevhidi lüzu- nunla 300 milyon sterlin olarak tespit ı r;cınd a~ a ashsu. e ece ar akr og
munu meydana koymuş e artık altun d k 1 ru an ogruya azıneye geçme te ve 

edilen karşılığı altın olma an çı arı a varidat kaydedilmekte idi. 1938 
esasının daimi kalacağı kanaatile 1928 b"l k ·k 8 k d d r 
d ı_ ece .~.ı tar,_192 anununun amane mali senesine kadar geçen dokuz sene e, Devletin çıkarmış c.. d~ğu paralar -
İngiltere bankasına evredilerek pış ~ttı~ı veçhıle gene. zaman za . zarfında hazine böylece senede vasati 
bankanın karşılıkh olar k altın de • Haz~nenın muvafak~t~ ı~e a~tırıl~_bıle- 3,5 milyonluk varidat temin. etmiştir. 
ğil tahvilat bulundurab Ieı:eği miktar cektır._B~nun ga!e~ı ıktısadı ve .~ucca~ Yeni kanun bu vaziyeti de değiştir-

.1 ri şeraıt ıcab ettırdıkçe tedavuldeki k b k t "h d d ı t 260 mı yon sterline çıka ılmıştır. Ay- . me , ve an no ı racın an o ayı n-
para miktarını artırmak suretıle para ·ıt b k t . d - · kA ni zamanda altından ba ka karşılık . . . b h d"l 1 ik" gı ere an asının emın e ecegı ar-

ile çıkarılabilecek bu m ktarı banka- ıhr~c~ s~stemı°:e . a şe ı en e est ı- !arın hazine tarafından kambiyo tesvi-
nın hazine kararile artı eksiltme- yetının. ıdamesıdı:· . . ye hesabı (Exchange Exqualition Ac-
sine müsaade edil"rek i liz bank - 95 Mılyon sterlını altın rezerve ıla- conut) e devredilmesini derpiş etmek-
not ihracı sistemine bü < bir elesti- ve etmek suretile karşılığı altın olarak tedir. Bu suretle, hükümet bu varidat 
kiyet temin edilmiştir. . çıkarılan para miktarının 400 milyon- membaım gene kendisinin mülkiyetin 

Halbuki bundan üç se e sonra, 1931 dan 300 milyona indirildiğini izah et- de olan bir hesaba geçirmektedir. Şu 
miştik. "Bu suretle meydana çıkan 95 farklaki, bu varidatı istedigyi gibi de -

de İngiltere altın esasu d n ayrılmalı: l" l"k · · ı milyon ster ın ı Devlet tahvılı ne o - g~ il, ancak ingiliz lirasının temevvüca-
mecburiyetinde kalmış, v bunun ta- d 
bii neticesi olarak İngi re bankası- muştur?,, tarzın a bir sual sorabilir. tına mani olacak şekilde kullanacaktır. 
nın talep vukuunda 1844 kanununun Bu paranın 9,5 milyonu mevcut tahvi- Yeni kanun neşriyle husule gele -
teshit ettiği fiyat üzerir d n altın sat- lat üzerin~e;'1 şimdiye kadar edil~n z~- cek tehavvüllere gelince, bunları şu 

rar mukabılı olarak banka rezervıne ı- suretle hillasa etmek mümkündür: 

tamir ettirerek selektörsüz kazalara 
göndermiş ise de bu küçük makinele
rin az iş çıkarmaları ve ihtiyacı kar
şılıyamamaları çiftçiyi tatmin edeme
mektedir. 

Ziraat vekfileti tarafından vilayete 
altı selektör gönderildiği takdirde 
Manisa vilayetinin tohumluk davası
nın kökünden halledilmiş olacağına 

hiç şüphe kalmıyacaktır. 

Zararlı hayvanlar 
Ekilmiş ve dikilmişlere zarar ve

ren zararlı hayvanlar mücadelesine 
önemle devam edilmektedir. Muayyen 
miktar domuz itlafı ile mükellef tu-
tulan kazalar mükellefiyetlerini vak
tinde ve tamamen ifa ettikleri ve bu 
muzır matiltlkların zararından çiftçı-
yi kurtardıkları takdirle görülmekte
dir. 

Bilhassa Manisa v~ bö1gesi avcıla
rının faaliyeti çiftçilerin şükra~ını 
kazanmaktadır. Çekirgelere karşı a
çılan mücadele cezri ve teknik bir 
tarzda devam etmiş ve vilayette zarar 
verecek hiç bir çekirge sürüsü bıra
kılmamıştır. 

Pek perakende kalan son döküntü
lerle de zehirli yem usuliyle mücade
leye devam edilmekte olduğu ve 939 
yılının Manisa vilayeti için son çe
kirge yılı olacağı tahmin edilmekte
dir. 

Şimdi de büyük bir gayretle bu işe 
başlandıktan maada şehir içindeki 
durgun su mahalleri, havuzlar, arklar 
buna mümasil yerlerde dezenfekte e
dilmekte ve bu suretle sivri sineklerin 
barınmalarına mani olunmaktadır. 

Yalnız vilayet hududu dahilindeki 
köylerde sıtma tamamiyle ortadan 
kaldırılamamıştır. Bu da çeşme ayak
larının pis sularında ve mandaların 
banyo yaptığı durgun suların bol 
miktarda sürfe menbaı olmalarından 
ileri gelmektedir. 

Mamafi vilayetin Ilgaz ve Çerkeş 
kazalarında da mücadele teşkilatı ku
rulmuştur. Mülhalı:atta da mücadele 
bır K.aç yıı oevam cnıAtcu 1'vııı e1 yau-

kırı sıtmadan tamamiyle kurtulacak -
tır. - Kadri Korman 

gezilerinde mütemadiyen köylüye a
tılan salmanın mümkün olduğu ka
dar az miktara indirilmesi öğüdlen
miştir. 

Salmayı kaldıran köyler 

Memnuniyetle haber aldığıma gö
re Manisa'ya bağlı Nuriye köyü 938 
senesinde 1811 lira, Uncuboz köyü 645 
lira salma yapılmış iken bu sen yani 
939 senesi köy bütçelerine köylü için 
hiç salma koymamışlardır. Bu miktar 

Köy· salmaları parayı köyün şahsiyeti maneviyeleri-
Partimizin Beşinci Büyük Kurulta- ne aid köy gelirleriyle temin edecek-

yında hararetli müzakerelere sebep o- !erdir.. . .. .. d . 
lan köy salması, köylülerin ve köy- ı Keçılı koyun e ayn~ sure_~~e bu _se
lünün cidden tetkike değer bir işi- ne salma yapılmıyacagını ogrendım. 
dir. Bu köyler köy geliri ile mecburi mas-

Partimiz hükümetinin senelerdenbe raflarını karşılıyacaklardır. 
ri takip ettiği köy kalkınması işinde Bu üç köyün muhtarları olan Ham 
en çok önem verdiği nokta, köylüye za Seçkin, Hüseyin Bozkurt, Hüseyin 
fazla salma yapılmamasını temin için Algök cidden takdire layık surette ça 
köyün şahsiyet maneviyesi namına hşmış ve hükümetimizin büyük arzq
irad getirecek fidanlıklar, nümune sunu ilk önce tahakkuk ettirenlerden 
tarlaları, icara verilecek dükkanlar ve olmuşlardır. 
saire tesis ve ihdası tavsiye edilmiş- Gene Manisa köylerinin birçokları-
tir. nın bu neticeye doğru yürüdüklerı 

Dahiliye Vekaletinin müteaddit e- görülmektedir. Mesela Horoz köy 938 
mirleri vilayet makamından lazım gel senesinde (5160) lira salma yapmış 
diği veçhile köylere tamim edilmiş iken 939 senesinde 1038 lira, Fom Ku
ve gene vilayetin tensibiyle Halk- yucak köyöü 938 de (1745) lira salma 
evimizde muhtar ve ihtiyar meclisleri salmış iken 939 da (523) lira salma 
azalarına açılan kurslarda ve Halkevi yapacaklardır. - Ö. KAYA 

Edirne (Hususi) - Kıyık 

de köy hocası Ali adında bir 
rısiyle kavga etmiş, karısını 
başlamıştır. Annesinin feci şe 
yak yediğini gören 17 yaşın 
zım, babasına yalvarmış, ann 
tarmak istemiştir. Fakat k 
geçmiş bir halde olan Hoca 
deki bıçağı çocuğa saplamış, 
çocuk derhal ölmüştür. Hoca 
mış, tahkikata başlanmıştır. 

Aydında dikiş kurs 

Aydın (Hususi) - Bu yıl 
mizde açılan Dikiş, nakış 

kursuna devam eden kırk ik 
nin imtihanları yapılmıştır. 

kızlarımız iyi dereceler almı 

Adana ticaret lisesi bi 
inşaatı durdu 

Adana (Hususi) - Adana' 
caret lisesi binası inşasına b 
ğını yazmıştım. Üç ay evel 
başlanan bu binanın bodrum 
cı 'kal ı~ctau u1ullJ!1 ve: LaAaL 

aliyeti burada durmuştur. ç· 
iş için ayrılan 22,000 liralık 
işe kafi gelmemiştir. Yarım 
şaatın tamamlanması için Ve 
dinde teşebbüslere geçilecekt 

İstanbul • Adana - Ha 
hava seferleri başlıy 

Adana (Hususi) - Aldığı 

mata göre, önümüzdeki haft 
İstanbul - Adana • Halep h 
muntazaman işlemiye başlı 

Havayolları idaresi bu hattın 
için tazımgelen hazırlıkları y 

Adana' da tren saati 

Adana (Hususi) - Adana 
Mersin - Adana - Payas aras 
rinin adedi çoğaltılmıştır. 
manda bu hatların süratleri 

mıştır. Dörtyol • Papas ara 
her gün işl}yecek bir tren ih 
miştir. Yeni tarifeler, her b 
çok faydalı olmuştur. Ve bil 
se ve orta tahsil için kazalar 
gün Adanaya gelen talebenin 
ti düşünülerek hareket saatl 
ris saatlerine uydurulmuştur. 

Halk bu vaziyetten çok m 
dur. Ve keza Adana - Mersin 

sürat sayesinde biraz daha 
ması da tüccarları pek sevin 
tir. 

m::ıt: mecburiyeti kaldın ştır. Bu su- lave edi_lmiş, müteba.ki_ 85,5 mily~n lira Evvela altın ve diğer kiymetleri pi-
retle İngiltere ri1'ld bir ra sistemin- d k b k b t 

rttllttltllUU•HtHMHllttUtUt•tttttlttltitt .. tHtUttt•ttttUtttllllttttHI .............................. , ................................... ..... 

1 YURTTAN RESİMLER ~· yenı anun mucı ınce am ı~o ~s yasa kiymetleri iJe göstermekle hafta-
den, güdümlü bir para ı temine (x) vıye hesabına (Exchhange Equalızatı· lık banka va~iyetini hakikate tamamile 
doğru mühim bir adım nış, ve kam- on Account) devredilmiştir. Bu suret· tevafuk eder bir şekilde irae edilmek· 
biyo tesviye hesabın n (Exchange le bu hesaptaki para mühim bir miktar te, ve rezerv miktarı hakikate daha ya-
F.gvalızation Account) e kili ile artık da artmıştır. kın bir şekilde ifade edilmektedir. 
ta~ile gi:id~m:ü pare ahasına gir- Yeni kanunla derpiş edilen diğer bir Sonra, kambiyo tesviye hesabına 
mış ıse de bu ıstıha_I~ 11 ~a:a ka?u-, noktada, 1848 kanunu ile İngiltere ban Exchange Equnalization Account) 
nuna_ k~dar ~esm~n ıtıra -.:e ılan edıJ - kansına vazedilmiş ohn altın mübayaa 85.5 milyon sterlin gibi mühim bir meb 
memışhr. Fılhakıka İng 1 ere 1931 d~ sı mecburiyetinin kaldırılması olmuş- lağ ilave edilmekle bu hesabın seyyal 
altın e~as_ında ayrıld_ıkd· n son~a _ste.rlı tur. Filhakika, 1848 kanunu İngiltere menbaii mühim miktarda artırılmış ol 
ne yenı bır esas tesbıt ed lr:ıemış ıktısa bankasına, arzedilen altının ll/l2 maktadır. Bu hesabın şimdiye kadar 
di ve tüccari vaziyetin ·apettirdiği safiyetinde olduğuna göre (Ounce) sı gördüğü ve ilerde görmesi muhtemel 
şekilde tahavvüller yapıl ak fili bir 3 sterlin 17 şilin 9 peni den mübayaa mühim işler gözönüne getirilecek 0 -

istikrar temin edilmiştir Temevvüc- etmek mecburiyetini vazetmişti. 1931 Jursa bu ilavenin ehemmiyetini idrak 
lere mani olarak ingili parasını bu de altın esasından ayrılırken İngiltere etmek kabildir. 
suretle muayyen bir haıld tutmak i- bankasının bu fiattan altın satmak Nihayet yeni kanun ingiliz para ih- ' 
çin de kambiyo hesabı (f change Equ mecburiyeti de ilğa edilmiş idi. O va- raç sistemine tam bir elestikiyet temin 
alızation Accunt) namilc b r hesap te- kittenberi altının piyasa fiatı derhal etmekle zamanımızın çok çabuk deği
ı;iı; edilmiştir. Bunun ga .i. piyasaya parite fiyatının çok üstüne yükseldiği şen iktisadi şartlarına kolayca uymak 
sterlin kiymetini yükst 1 cek kadar için bankanın altın mübayaa mecburi- imkanlarını temin etmiştir. 
faı:la talep vuku unda ı:ıterlin arzet- yeti bahis mevzuu olmamıştır. Fakat i
mek, kiymetini düşürecek derecede arz terde böyle bir vaziyetin tehaddüs et-

mesi ihtimali gayri mümkün olmadı-

(ıı:) Manaıed Currency, monnaie diri- ğı.wıdan banka böylece bu mecburiye· 
ıce. tinden kurtarılmıştır. 1928 kanunu, İn-

Bibliyografi: Kisch arıd Etkin Central 
B.anks Willis and Bcckhart Foreign Bun~ 
kıı:ıg Systcms. The Ekonomist No. 4980, 
Mıdland Bank Monthly revicw April 1939, 

Barclays Bank Monttly Review March 
1939. 

Maraşta belediye 
Maraş (Hususi) - Göksun ve Kayseri yolunun 

methalinde yeni bir park vücuda getirildi. Parkın ci
varı, yeni kurulacak mahalleye tahsis edildi. Parkın 

içinde on beş metre uzunluğunda bir havuz vardır ve 
havuzun ortasında bir arslan heykeli bulunmaktadır. 

bir park yaptırdı 
Gönderdiğim resim, parkın umumi vaziyetini gi 

mektedir. Batıpark adı verilen bu yeni bahçe, ~ 

kanapeleri, cazip gölgelikleriyle halkın istirahat 

mükemmel bir kö§e olmuştur. 
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30.000 kişiden fazla bir 
seyirci kalabahğı önünde 
--

Middlessex Wanderers'le dün yaptığ• 
enfes ve heyecanh mactan 

.:> 
sonra 

Demirspor 2 -O galip geldi lngiliz takımının kalesi önünde, hiç eksik olmıyan akınlardan biri esnasında .•• 

Dün Ankara şampiyonu Demirspor 
takımımız 19 Mayıs Stadyomunu dol
duran otoz binden fazla seyirci önün
de tnisafir İngiliz takımı ile karşılaş
~ı ve her iki devrede attığı birer gol
] c Onları yendi. Güzel, canlı bir oyun
a kazanılan bu galibiyet, misafirleri-
~izi bile şaşırttı. Otuz bin ankaralı 
ıac sevinç ve coşkunlukla çocuklarımı 
ıı alkışladı. 

llava düne nazaran biraz sıcaktı. 
~.ribünler baştanbaşa doluydu. Başve-

ıl Dr. Refik Saydam, Muhabere ve 
~ünakale Vekilimiz B. Ali Çetinka· 
Ya, İngiliz ve Sovyet Büyük Elçileri 
llarti ve İdare heyeti azaları, Mebus
lar, Generaller ve daha birçok zevat 
§cref tribününde maçları takip edi -
:>'Otlardı. 

Saat 17 buçuğa doğru Hakem İh
~~n Türemen sahaya çıktı. Onu eve
a ingiliz, sonra Demirspor takımla
rı takip etti. 

1 
Demirspor, yalnız haf hattına Genç 

crbirliğinden Hasan ve Keşfiyi, An-
~~ragücünden Nusreti alarak şöyle 
ır ~kım kurmuştu: 

Necdet 
Gazi Şevket 

Nusret Hasan Ketfi 
Aiuatafa Arif Orhan Orhan Zeki 

Bu takım, maçtan evel spor muhar-
1'himizin makalesinde çıkarılmasını 
ta\'siye ettiği ııekilde kurulmu§ olu -
~ordu. 

(M. W.) dünkü kadrosunu muhafa
za etmekte idi. 

ilk dakikalar: 

Kısa ve samimi bir seremoniden son 
ta kucağında kulüplerinin maskot'unu 
taşıyan ingiliz idarecileri türk arka -
daşlariyle beraber sahayı terkettiler 
'1e tam zamanında maç başladı. 

İlk dakikalar, onların birdenbire 
lturdukları bir hakimiyetle bizim ka
le önünde geçmeğe başladı. Fakat, 
l'ni.idafaa hattı idareli bir şekilde teh
likeleri bertaraf ediyordu. 
İlk ciddi tehlikeyi 10 uncu dakika

da atlattık. Sağaçık ve için bir pas -
laşınadan sonra santrafora geçirdikle
~i. top, demir gibi bir şütle kale dire
gıne çarptı, geri geldi. Gene santrafor 
'tın kafa vuruşu avutla neticelendi. 

Bundan sonra hücum sırası Demir-
8Por forvatine geldi ve bir korner ka· 
~andık. Mustafanın çektiği korner 
8antrafor Orhanın şütiyle avuta gitti. 

14 üncü dakikada çok mükemmel 
bir akınla ikinci ve bir dakika sonra 
iiçüncü korneri kazandık. Ne yazık 
ki bunlar da neticesiz kaldı. 

liaf hattımız çok güzel oynuyor ve 
hasım forvedini işletmiyor. Buna rağ 
tncn ustalıklı inişler yapan ingilizler 
18 inci dakikada bir gol vaziyeti ya -
kaladılar. Bir favulle golden kurtul-

Ba§vekilimiz, İngiliz büyük elçisiyle beraber şeref tribününde 
maçı takip ediyor 

duk. 20 inci dakikada aleyhimize ilk 
korner oldu. Necdet topu yumrukla 
uzaklaştırdı. 

Birinci golümüz: 
Maç mütevazin cereyan ediyor .. hat 

ta zaman zaman Üstünlük bize geçi -
yor .. 

İşte, sağ haftan pas alan lfüçük Or
han ilerliyor. Arife ince bir pas ver
di. Arif bu taktiki anlıyamadı ve sol
bek yetişerek kalesini golden kuratr
dı. 

25 inci dakikada gene sağdan inki
şef eden güzel bir akınımız Mulley'in 
fedakarane bir yatışı ile kornerle bit
ti. Mustafa topu avuta attı. 

Fakat artık şans bize yüzünü gös -
termiş görünüyordu. Netekim yirmi 
yedinci dakikada bir korner daha ka
zandık. Ba dördüncü korneri Musta
fa çekti. Top kale önüne düştü ve sağ 
bekin kafa vuruşiyle biraz geride bu
lunan Orhan'ın ayağına kadar geldi. 
Vole bir şüt.. top eveıa üst direğe 
çarptı, sonra kale içine girdi. 

Bravo çocuklara: 

Bu gol (M. W.) takımını zembere
ğinden boşanan bir makine gibi hare
kete getirdi. Seyrine doyulmaz bir o
yun 19 mayıs Stadyomunu dolduran 
halkın takdirini topluyor. 

Misafirler her vaziyette mükemmel 
kafa vuruşlariyle, güzel paslariyle ne 
kadar iyi oynıyorlarsa, Demirsporlu -
lar da onlara her suretle mukabele -
den geri kalmıyorlardı. 

İki insicamlı takımın bu müsavi o
yunu, tabii iki tarafa da hücum ve gol 
vaziyeti veriyordu. 

29 uncu dakikada (M. W.) soldan 
güzel bir akın yaptı. Necdet topu e
linden kaçırmıştı. Lakin soliçleri topu 
boş kaleye atamadı. 

31 inci dakikada Küçük Orhan'ın 
yerinde bir pasını Orhan Barlas ala
madı. Orhan biraz sürat gösterseydi 
ikinci gol muhakkaktı. 

33 üncü dakikada İngiliz santrfor -
vedi az daha topu Necdetle beraber 
kaleye sokuyordu. Hakem kendisine 
favul verdi. 

Bu arada ingilizler bir oyuncula -
rını değiştirdiler. 

40 ıncı dakikada ZelCi birkaç kişiyi 
birden atlatarak kaleye kadar sokul -
du. Kaleci karşısına çıktı ve topu ya
kaladı. 41 inci dakikada soldan bir 
korner kazandık. Fakat istifade edi -
lemedi. Birinci devre son dakikada 
Demirsporun kalesine çekilen bir ser 
best vuruşla nihayet buldu. 

ikinci devre: 

Bir ıııfır galibiyetle ikinci devreye 
giren Ankara takımı bu haftayım mü
dafaaya ehe~iyet verdiğini gösteren 
bir oyunla başladı. 

Birinci dakikada sağdan Demirspor 
aleyhine korner oldu. Gazi'nin sert 
bir çıkışı kale önündeki sıkışıklığı aç
tı. 

Misafir oyuncular arka arkaya hü -
cum yapıyorlar. Fakat Demirspor bek 
ve hafları birer oyuncuyu demarke e
derek akınları kırıyorlar. 

İki açığımız ve santrfor ileride bek 
liyorlar. Sekizinci dakikada Şevket -
ten kopup gelen topu Orhan tuttu ve 
Zekiye Pas verdi. Çok güzel bir va
ziyet.. İşte gol oluyor, diyorsunuz. 
Fakat bizimkiler biribirlerine pas ve
receğiz diye fırsatı kaçırıyorlar. Bu 
hale ingiliz oyuncuları gülüyorlar. 

Sıkı bir mücadele: 

Takımlar sıkı bir mücadele halin
deler. 10 uncu dakikada soldan ilerli

(Sonu 8. inci sayfada) 

İngi.liz takımının 

kafile reisi diyorki : 

Türk oyuncuları 
çok iyi oynıyorlar ... 

••• İngiliz profesyonellerine 
daha büyük farkla 

yenilmeleri imkans11d1r 
İngiliz takımı kafile reisi dün de An -

kara radyosunda maçın iki devresi ara -
sında bir konuşma yaptı. Bu dikkate lia
yan konuşmayı siıtunlarımıza alıyoruz : 
"- Bugün gene tekrar Ankara'nın 

muhteşem stadında ve daha büyük bir se
yirci kalabalığı karşısında Demirspor ta
kımı ile ikinci maçımızı yapıyoruz. Bu 
takım memleketin ve bu mmtakanın en 
kuvet}i bir on biridir. 
Havanın çok sıcak olmasına rağmen 

stadda 30.000 den fazla seyirci var. Bu 
stadın güzelliği her türlü stayişin fev • 
kindedir. Stadın her hangi bir köşesin
den olursa maç seyretmek bir zevktir. 
Stadm kapalı tribününde 12.000 kişi ra
hatça maç seyredebilmektedir. Üstü a -
çık ve kapalı kısmı da dahil, stad 35.000 
seyircinin rahatça oturmasına müsaittir. 

Çimen saha o kadar güzeklir ki bura -
sını İngiltere'nin en güzel sahası olan 
Wembley stadına teşbih edebiliriz. 

Middlesx kulübünün ellinci seyahati 
olmasına rağmen bu en unutulmaz bir 
hatıra olarak yaşıyacaktıı-. 

25.000 millik seyahat 
Buraya gelmek için 2500 mil seyahat 

ettik. Oyuncularımız seyahatlarından 
son derece memnundurlar. Son derece sa 
mimi ve dost bir hava içinde yaşıyoruz. 
Ankara'daki sporcuları her zaman hatı
ramızda dost ve arkadaş olarak yaşa -
tacağız. 

Bugün stadda gene mümtaz bir halk 
var. Bir çok yüksek siyasi simalar ya -
nında İngiltere ve Sovyet Rusya'nın se
firleri de maçı seyretmektedirler. 

Oyun bakımından son derece memnu
nuz. Buraya geldikten sonra takımımı -
zın gol adedini fazlalaştırmak imkanla -
rına malik olduğu halde bunu yapamadı
ğından bahsedildiğini duydum. Türk o -
yuncuları çok iyi oynuyorlar ve fazla 
gol yapmamıza imkan vermiyorlar. Türk 
futbolcular ıdeğil amatörlere, ingiliz pro
fesyonellerine bile daha büyük farklarla 
yenilmezler. Eğer türk muhacimleri şüt 
çekmesini öğrenirler ve bu fırsatlardan 
istifade ederlerse onları mağlup etmek 
daha güçleşecektir. Türk sporcularının 
şunu da bilmelerıni isterim ki İngilizler 
daha ziyade neticenin çekişe çekişe pay
laşılmasını daha çok severler. Oyuncula
rımız buradaki oyun şartlarını farklı bu
luyorlar. lngiltere'de biz soğuk hava.da 
futbol oynarız. Orada sahalar ekseriya 
çok çamurlu olur. Bunun için top kon -
trolümüz de kuvetlidir. Bundan dolayı 
daha seri oynarız. Bugün hava bize na
zaran fevkalade sıcaktır. 

Türkiye'ye geldiğimiz. için 
çok memnunuz. 

Türkiye'ye geldiğimizden dolayı son 
derece memnunuz. Umarım ki bir gün 
Türkiye'ye beynelmilel takımımızı da 
yollamak fırsatını elde ederiz. Middlesex 
takımı Ankara'yı ziyaretlerinden son de
rece memnundurlar. Bu şehir yalnız ha
li hazırın değil, yarının da büyük bir şeh-
ridir. Nereye baksak memleketin uzağı
gören büyük insanlar tarafından idare e

, , dildiğini görüyoruz. 
İleride bu şehrin bugünkünden daha 

muhteşem bir istikbale namzet olduğu 
her şeyden belli oluyor. 

M: , •j". , 

Demir•por. Middleasex Wanderers takımları bir arada 

Sizin misafiriniz olan biz İngilizlere 
Ankara'yı ziyaretimiz ileride daha bü -
yük başarıların bir sembolü olarak göze 
çarpıyor. Bütün Türkiye'de Iutbolünü -
zün ilerlemesini candan diliyoruz. 

Spordan beklenen gayeler 
Bizim gibi sizin de spordan, ferdlerin 

yükselmesi, arkadaşlık ve dostlukların 
kuvetlenmesi gibi gayeler beklediğinizi 
gôrerek seviniyoruz. 
Ankara'yı ziyaretimiz esnasında bir 

çok nişanelerini gördıiğünıüz dostlukla -
rın iki millet arasında gitgide daha ku -
vetlenmesini candan diliyor ve iki mil • 
Jet arasındaki müşterek vasıfların mazi
de olduğundan çok daha kuvetli bir halde 
inkişaf etmesini bekliyoruz. 

fenerbah,e Jild ıampiyonu oldu 
İstanbul, 18 a.a. - Şilt finali bu . 

gün öğleden evel Taksim stadyomun
da yapılmış ve Fenerbahçe 7-3 Hilal'i 
yenerek şilt şampiyonasını kazanmış
tır. 

On senelik bir müddet için konu
lan bu şildin sonuncu turnesini teş -
kil eden bu müsabaka ile, şilde üç de
fa ismini yazdıran Fenerbahçe, Halk 
Partisi tarafından konulan kupayı 

kazanmıştır. 

~:=========================================:...... 

Milli Küme puvan cetveli 
Maç Galip Berabere Mağlup Attığı Yediii Puvan 

---
Ankaragiicü 13 8 1 4 31 19 30 
Galatasaray 12 9 o 3 38 20 29 
Demirspor 11 8 1 2 31 14 28 
Beşiktaş 11 6 1 4 27 14 24 
Fenerbahçe 11 6 1 4 25 18 24 
Ooğanspor 14 3 1 10 13 48 21 
Vefa 12 3 2 7 28 31 20 
Ateşspor 12 1 1 10 8 37 15 

NOT: Cetvelimiz gol avarajı usulün~ göre hazırlanmıştır. Buna na'laran 
hükmen galip Beşiktaş'ın lehıne 2. hükmen mağlup Galatasaray'ın 
aleyhine 2 gol yazılmıştır. 
Hükmen mağlup takımlara aynca sıhr puvan verilmektedir. 

. " .. 
MiLLi KUME MAÇLARI 

Galatasaraylılar 
Doğanspor'u 
7 -O yendiler 

İstanbul, 18 a.a. - Milli küme maçlarına bugün de devam edil· 
di. Havanın kapalı ve zaman zaman yağmurlu olmasına rağmen, 
Galatasaray - Doğanspor'un karşılaştığı Taksim Stadyomuna 
3.000 den fazla seyirci gelmişti. 

Maça tam 17,30 da başlandı. Gala
tasarylılar şu kadro ile oynuyorlardı: 

Osman - Faruk, Adnan - Musa, 
Rıza, Celal - Bedii, Salahattin, Ce
mil, Buduri, Sarafin. 

İzmirliler dünkü kadrolarını mu
hafaza etmişlerdi: 

Maçı Adnan akın idare ediyordu. 
Oyunun başlamasını takip eden 

ilk dakikalarda galatasaraylılar vazi
yete hakim oldular. Galatasaraylılar 

devamlı hakimiyetlerinin ilk netice -
sini 28 inci dakikada Buduri'nin sıkı 
bir şütü ile kazandılar. O zamana 
kadar mütemadiyen golposta çarpan, 
kalecinin eline gelen ve direği sıyıra
rak avuta giden top, inhayet ağlara 

takılmıştı. 

Bu golden sonra galatasaraylıların 
faaliyeti daha fazla müsbet bir hale 
geldi. 23 üncü dakikada gene Budu -
ri, manasız bir çıkış yapan Doğan · 

sporun kalecisini de arkasına takarak 
kaleye girdi. Galatasaraylılar 42 inci 
dakikada bu sefer de Cemil'in ayağı 

ile üçüncü gollerini yaptılar ve birin
ci devre 3-0 Galatasaryın lehine bitti. 

İkinci devre yeniden üstünlüğü 

Macı seyrede1ken 

tesis eden Galatasaray altıncı dakika· 
da Cemilin bir şütü dördüncü, 11 in• 
ci dakikada gene Cemilin ayağı ile 
beşinci sayısını yaptı. 

Bu andan itibaren, oyun cidiyetini 
kaybetti. Galatasaray muhacimleri a -
deta müsamahalı denecek şekilde ha
reket ediyorlar. Bir defasında Cemil, 
topla beraber kalecinin önüne kadar 
geldiği halde geri dönmek gibi garip 
bir jest yaptı. 

İzmir müdafaasının sertleşmesi o. 
yuna yeniden hararet verdi. 19 uncu 
dakikada Celal şahsi bir hücumu gü
zel bir şiltle tamamlıyarak altıncı go
lü kaydetti. 

İzmir sol muavini hakemden ihtar 
alacak kadar bol tekme atıyor. Sağ iç 
yerinde oynıyan galatasaraylı Bu· 
duri, bu tekmelere hedef teşkil ettiği 
için Galatasaray kaptanı onu sağ açı
ğa aldı ve Sarafin Galatasarayın gol 
adedini yediye çıkardı. 

Oyun, Galatasarayın devam edeıı 
hakimiyeti esnasında nihayet buldu 
vı: sarı kırmızılılar sahadan 7-0 galip 
çıktılar. 

ANKARALILAR 
enerjik oyunlarmm 
mükôfatlnı gördü.er 

Ankara şampiyonu Demirspor dün 
mücadeleyi kil.bul eden güzel ve e
nerjik bir oyundan sonra hak etti
ği galibiyeti temine muvaffak ol
du. Bu netice şüphe yok ki demir
sporluların kısa bir tarihe malik o
lan spor hayatlarına yaldızlı ve şe
refli yeni bir sayfa olarak ilave e -
dilmiş olacaktır. Dün otuz bine ya
kın muRzzam bir seyırci kütlesinin 
hayran1ık ve takdir uyandıran na
zarları önünde kazanılan bu par
lak zafer milli sporumuz için de ö
vünülecek bir muvaffakiyettir. 

Temiz ve sportmence bir oy_undan 

sonra çekişe çekişe kazanılan bu 
güzel muzafleriyette demirspor o
yuncularının bila isusna hepsinin 
bir hisseiiştiraki vardır. Çocuklar, 
vazifelerini kendiforinden bekle-

nenden bir fazlası ile başardılar. 

Ellerinden gelen r.nerjiyi bir an 
gevşetmeden sonur.a kadar devam 

ettirdiler ve pek haklı olarak d3 
gayretlerinin mükafatını iktitaf et
tiler. Tam manasiyle alın teriyle 
elde edilmiş bir muvaffakiyet işte 
buna denir. 

( Sonu 8. inci sayfada) 
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İngiliz kabinesinin harici 
Tiençin işini tetkik için 

komitesi 
toplanıyor 

Demirspor 

2 - O galip geldi 

Ma~ı seyrederken 
(Başı 7 inci sayfada) d 

Demirsporun dünkü galibiyeti ora. 8 

.. utı bulunan ve bulunmıyan but 

Mısır Hariciye Nazırı, lıtanbul Valisi ve Emniyet 
Müdüriyle birlikte 

Yalova'daki Cümhurreisliği köşkünde 

' Milli Şef dost devlet hariciye 
nazırını kabul buyurdular 

(Başı 1 incı sayfada) hüsnü kabul ve misafirperverlikten do 
layı fevkalade mütehassis bulunu

Cümhurreisimizin huzurunda yorum. Bu husustaki intibalarımı hak 
Reisicümhur İsmet İnönü bugün kiyle ifade edecek kelime bulamiyo -

Hat 11.45 de Mısır hariciye nazırı Ab rum. 
dülfettah Yahya paşa ve meiyeti erka- Hatti tabiatin müstesna güzelliği de 
nını Riyaseticümhur köşkunde kabul bu hislerime ayrıca bir revnak 
buyurmuşlardır. vermektedir. 

Kabul resmini Reisicümhur tarafın- buldum Yalova'yı fevkalade güzel 
dan verilen ziyafet takip etmiş ve zi • k b w a· . . ve ço egen ım. 
yafet saat 15 e. kaf~a: ~cv_am .et7ıştır. Cümhurreıaınız İsmet fnönü'nün 
Muhter~1? mısak~;. eşr~~ı~ ~ya et~~n şüphe yok ki en büyük takdirkarların

~~n~~ ~·~ıcı~~ ve 1 

1~, ;.u ar~~og ~ danım. Kendilerini gördükten ve gö -
1 e ır ı t~ U~rmdda • o~e ıhne gı ~re rliştükten sonra bu his tasavvurumun 
terasada bır m et ıstıra at etmı§ler k t k t f k" ··k ld' . a a ev ıne yu se ı.,, 
dır. 

Abdülfettah Yahya paşa ve maiye -
tindeki zevat saat 15,30 da kaplıcalar
dan otomobillerle Yalova iskelesine 
inmişler ve buradan "Ülev" vapuriyle 
Pendik'e geçmişlerdir. 

Nazırın beyanatı 

Vapurda Mısır hariciy" nazırı inti
oalarını soran gazetecile e şunları söy 
}emiştir: 

Ankara'ya hareket 

Pendik, 18 a.a. - Mısır hariciye na
zırı ve refakatlerindeki zevat saat 
17,40 da "Ülev" vapuriyle Pendik"e 
muvasalat etmişlerdir. 

Muhterem misafirimiz Pendik cad
desinin her iki tarafını dolduran bü -
yük bir halk kütlesinin hararetli te -
zahüratı arasından geçerek hususi 

"- Çok sevdiğim ı 
girdiğim ilk dakikalarda 
na karşı gösterilen kardr 

mleketinize trenle beraberlerincle hariciye vekili -
tibaren ba miz Şükrü Saraçoğlu olduğu halde 
e ve dostça Ankaraya hareket etmişlerdir • 

Balkan antantının 
Ana prensipleri olan birlik ve sulhçuluk 

Siyaseti teyid edildi 
(Başı 1 inci yfada) j Yakaların tekzip ettiği haberler 

n:ıekle bahtiyar ol~uştur Bu si~ase. - , Bu gazete, ingiliz - türk anlaşması 
tın bu suretle yenıden tc: t edılmış ve Yugoslavya'nın gfıya mihver dev -
olması dört dost ve mütt f k memle - 1 1 . Uf t ··1 t · 1 

d k
• ü be . d . et erı n uzuna emayu e mış o ması 

ket arasın a ı m nase t ı aha zı-
yade itimatlı ve daha ziy e sıkı kıl- neticesinde Balkan antantının infisah 
maktan hali kalmıyacaktı tehlikesi karşısında bulunduğunu zan

nettirmek istiyen bazı ecnebi gazete -
telerin neşriyatının hatırlatarak yazı-

(Başı 1. inci sayfada) 

Hafta sonu titili esnasında Londra· 
ya avdeti Moskova'da ingiliz sovyet 
müzakerelerinin cereyan ettiği ve İn
giltere ile Japonya arasında Tiençin 
hadisesi dolayısiyle haııl olan ~ergin 
liğin izalesine çare bulunmadığı şu 

sırada diplomatik vaziyette vahameti 
tebarüz ıettirmektedir. 

İmtiyaz mıntakasının iaşesini te -
min etmek üzere Tiençin'e harp ge -
mileri gönderilmesine dair henüz bir 
karar verilmediği söylenmektedir. Bu 
hususta bir teşebbüse girişilmesi için 
Çin sularındaki ingiliz deniz kuvet -
leri kumandanının kararına bağlıdır. 

İngiliz nazırları bu meselenin he
yeti umumiyesini pazartesi günü tet
kik edeceklerdi~ 

Çemberleyn hafta sonu tatili dola
yııiyle Londra'dan ayrılmış ise de 
başvekaletteki arkadaşlariyle teması 
muhafaza etmektedir. 

"Harp ilanına muadil bir 
hareket • 

Londra, 18 a.a. - Press Association 
bildiriyor: 

Amiral Kayes bugün Londra civa
rında Hornsey'de söylediği bir nu
tukta demiştir ki: 

" Tiençin hadiseleri ve İtalya ile 
Almanya'nın Japonya'ya müzaheret 
leri Büyük Britanya İmparatorluğu -
na karşı harp ilanına muadildir ve ce
vap verilmesi icap eden bir meydan 
okumadır. 

Eğer İngiltere azimkar davranır ve 
bütün zenginliklerini, bütün sanayii
ni ve bütün insan kaynaklarını kulla
narak harbe hazır olduğunu bütün 
dünyaya gösterirse, sil§ha müracaat 
etmeden harbi kazanabilir kanaatin
deyim. 

Fakat eğer tereddüt edecek olur
sak, küçük düşeceğiz ve bunun neti -
cesi de harp artık önüne geçilmez ola
caktır.,. 

iki vapur ablokayı yardı 

Londra, 18 a.a. - Tiençin'dcn Roy· 
ter ajan ına bildiriliyor: 

İki ingiliz vapuru Mai nehri üze
rinde japon kontrolü tarafından tev -
kif edilmeksizin bugün Tiençin'e gel
miştir. 

Bu vapurların ahiplcri anghay'· 
daki memurlarına telgraf çekerek ih
tiyaten tatil edilmiş olan Tiençin sev
kiyatına tekrar başlamalarını bildir
mişlerdir. 

40 derece hararet altında •.• 

Şanghay, 18 a.a. - Tiençin'de va -
ziyct sükunetini muhafaza ediyor. 
Fransız mıntakasında yiyecek boldur 
ve mütemadiyen de geliyor. Fakat 
ingiliz mıntakasında bazı maddeler 
bulunamamağa başlamıştır. Bununla 
beraber dün İngiliz mıntakasına sekiz 
bin yumurta ve mühim miktarda da 
sığır, balık ve sebze gelmiştir. Hara -
ret derecesi 40 tan fazla olduğundan 
imtiyazlı mıntakanın kapısındaki 
bekleme zarureti çok müşkül oluyor. 
Ve birçok kimseler hastalanıyor. Ja -
ponlar ingilizler alc.'yhindeki şiddetli 
propogandalarına devam ediyorlar. B. Galenko bugün hareket 

ediyor 

Atina, 18 a.a. - Roman 
Nazırı Gafenko Romany. 
Uzere pazartesi günü Da 
ile Pire'den hareket cdec 

sına •öyle devam ediyor: p • 'd 
~ arıs e •• Hariciye 

dönmek "Vakıalar bu gibi haberleri tekzip ------

Gafenko İstanbul'dan 
Rum Patriğini ziyaret edı 

vapuru 
tir. 
geçerken 
ktir. 

Balkan teıaniıd i 

Bükrcş, 18 a.a. - Semn 
6i, hariciye nazırı Gafenk 
ra ve Atina'ya yaptığı zi} 
ticclerini mevzuu bahsed 
ki 

:.ıl gazete
un Anka
etlerin ne 

rek diyor 

etmektedir. Balkanlar haricinde her 

devlet kendine en uygun gördüğü si

yaseti takip edebilir. Buna mukabil 

Balkanlar içinde ittifakın zaruri kıl -

dığı hattı hareketten başka hattı hare
ket ittihaz edemez . ., 

Yabancı dil 
"Balkan antantı mem ıeetlerinin 1 

dostluğu bu ziyaretlerle k etlenmiş- m ese esi 
tir. Ve Balkan antantının Avlupa sul-
hu için olan ehemiyeti biı efa daha (Başı 5 incı sayfada) 
tezahür etmiştir. den takdire değer bir hizmet görmek-

Ankara ve Atina'da c< yan eden 
muzakereler dört devletin t sanüt gös tedir. Bunun yanında sırf yaşıyan dil-
temıek ve her birine kar• evcih olu- ler tedris eden bir mektep düşünebi -
nacak taarruzlarda biribir ine yar - liriz. Hatta hariciye mesleki için muh 
dım etmek hususundaki n terek a - telif yabancı dillerine vakıf gençler 
zimlerini tebarüz ettirmi r . ., yetiştirmek maksadiyle hususi bir kül 
Brılkan antantı ve Bı l aristan tür müessesesi kurmak ihtiyacı da ha-

tnrdependance Rouma e gazetesi ura gelebilir. Bugün maalesef elçilik 
de Gafenko'nun ziyaretle in bütün konsolos1uklarımızdan bazıları çalış · 
dünya umumi efkfirı naza nda Bal . tıklan memleketin diline vakıf türk 
kan antantının vaziyetir meydana gençleri bulamadıkları için yabancı 
koyduğunu yazıyor ve di r ki: ırktan mlitercim kullanmak zaruretin-

" Bal kan tesanüdü hiç k se aleyhi- de kalmaktadırlar. Fakat bu, hiç şüp -
ne ve hele Bulgaristan al hine asla hesiz, mahzurların en küçüğüdür. Ya-
müteveccih değildir. Bul istan iste- kından temasta bulunduğumuz ve bu-
diği zaman derhal antant irebilir ve lunmak mecburiyetinde olduğumuz 
ittifakın esası olan mülki amamiyet memleketleri ancak dillerine hakkiyle 
ve sulhun korunması preı plerinc il- vukuf suretiyledir ki yakından tanı -
tihak ıdebilir. Balkan ant ının mü· mıya ve neşri yatlarını dikkatle takip 
dafaa ettiği sulh fikri, Balkanlar bari- ederek düşüncelerini anlamıya mük • 
cinde şu veya bu devletin menfaatle - tedir olabiliriz. 
rinc hizmet etmiyen umumı sulh fik· Bu mesele üzerinde münevverleri -
ridir. Hiç bir ideoloji siyaset veya in mizin ne dilşündüklerini öğrenmek 
ikat sistemi dört devletin hattı hare - cidden faydalı olacaktır, sanıyoruz. 
keti üzerinde müessir olamaz . ., *** 

londra ve V Cl§İngton'la 
fikir teatileri 

Paris, 18 a.a. - Hariciye nazırı 
Bone dün öğleden sonra İngiltere se
firin kabul etmiştir. Nazır bundan 
sonra uzak şarktaki vaziyetin inkişa
fı ve sovyetlerle yapılan müzakereler 
hakkında telefonla Fransa'nın Lon
dra elçiıi Korben ile konuşmuştur. 

İngiltere, Fransa ve Amerika arasın
da Tiençin hakkında yapılan fikir te
atilerinin sırf iıtihbari mahiyette ol· 
duğu öğrenilmiştir. Bununla beraber 
salahiyetli fransız mahfillerinde iz
har edilen kanaate göre Amerika'nın 
tarzıharekcti vaziyetin gelecek inki
şaflarında kati bir amil olacaktır. 

Japonya'ya boykotaj yapılırıa ••• 

Paris, 18 a.a. - Tiençin ablokası 
hakkında Jurnal gazetesi diyor ki: 

"Eğer uç büyük sulhçu devlet Ja
ponya'ya kar ı boykotaj yapacak o
lurlarsa bunun neticesi Japonya için 
felaketli olacaktır. Amerika, İngilte
re ve Fransa Japonya ile her türlü mü
badeleyi durdurdukları takdirde Ja
ponya'nın ihracatının, yüzde 41 ine 
set çekmiş olacaklardır. Bunun yüz -
de 17 si Amerika'ya, 21 i nİgiltere'ye 
ve 3 ü de Fran&aya'dır. Aynı ıuretle 
Japonya yaptığı ithaHitın yüzde 61 i
ni de temin eden piyasaları kaybede
cektir. Demokratik bloktan aponya'
nın aldığı iptidai maddelerin en mü . 
hinuni petroldur. Bu petrolun yüzde 
63 ünü Amerika ve yilzde 7 sini de 
ingiliz Borneo'su temin etmektedir. 
aponya ithal ettiği petrolların yüzde 
yetmişini bu suretle kaybedince siya-

setini biraz güçlilkle idame edecek
tir. 

Amerikan tavaıaıtu mu? 

sporcularımıza nünıuııeiimtisal ol· 
(Başı 7 inci sayfada) malıdır. Demek ki bizdede etolfe 

yoruz. Bir şandel, top Arifin eline çar varmış, fakat bunu kullanmasıtıJ 
pıyor. 13 üncü dakikada çok fena bir bilmiyormuşuz. Bütün oyun rniid • 

Paris, 18 a.a. - Matin aazoteai- vaziyet .. Necdet topu tutamadı. Beş detince her hususta tam ve mut· 
nin öğrendiğine göre, Japonya Ti-ı İngiliz muhacimi karşısında. Necdet lak bir hakimiyet tesis ettiktetl 
ençin ihtilafında Amerika'nın te- bu vaziyette ayağiyle topu kornere sonra futbol üstatlarına karşı kB" 
vasgut teklifini kabule mütemayil- attı. zandığınıız bu muvat fakiyeti rek· 
dir. 17 inci dakikada santrforun şahsi rar etmememiz için bence bir sebeP 

bir akını. Şilt bekliyoruz. Hayır, o sol yoktur. Eğer bunu yapamazsak b~ 

VaJinglon' da • 
''Enerjik bir harekette 
bulunmak lazımdır!,, 

Vaşington, 18 a.a. - Hariciye nazı
rı Hull Fransa sefiri M. de Sain -
Kantcn ile Sovyetler birliği ıefiri U -
movski'yi kabul etmiştir. Mülikat es
nasında Tiençin'deki vaziyet görüşül
müştür. 

Burada tahmin edildi~ ·.;re hali 
hazırda cereyan eden , .... "\lya, 
Almanya ve Japonya t. ıpıln 
üç taraflı tehdit hakkım.. R .ve·:. ve 
hükümet namına söz söyliyeıı uığer ze 
vatın sık sık öne sürdükleri görüşleri 
teyit etme!ıtedir. Umumiyetle matbuat 
ve umumi efkar İngiltere ve Fransa'
nın yardımiyle Amerika'nın enerjik 
bir harekete bulunmasına taraftardır. 

"Japon aahilleri abloka 
edilmeli!,, 

İnfiradçıların organı olan "Deyli 
Niyus" gazetesi bile Japon sahilleri
nin İngiliz ve Amerikan donanmala -
rı tarafından abluka edilmesini tavsi
ye etmektedir. Bununla berarber gö -
rilnüşe göre hükümet, Amerika'nın hat 
tı hareketini tayin etmeden evel Lon
dra kabinesinin daha sarih bir şekilde 
vaziyet almasını beklemeyi tercih et
mektedir. 

Yarı resmi müfessirler mihver dev
letleriyle Japonya arasında kati bir 
anlaşma olduğunu iddia etmemekle 
beraber alman ve İtalyan gazeteleri -
nin japonların hareketini demokrasi
leri zayıflatmayı matuf olduğu için, 
taavip ettiklerini müşahede eylemek
tedir. 

Sovyetlerin proteıtosu 

Moskova, 18 a.a. - Hozovski, Ti
ençin'deki sovyet konıolosaneainin 
japon kıtaları tarafından işgalini To
go nezdinde §ifahen protesto etmiş -
~ir. :ı'ogo hf'idiaedcın haMTci&r •l-d.•-

ğı için bu protestoyu kabul edemiye
ceği cevabını vermiştir. 

Ankagücü temsil 

kolu muvaffakıyetli 

temsil 1 er veriyor 
Ankara Gücünün temıil koluna 

mensup gençler cumartesi akşamı 

kulüp lokalinde Yusut Serveri'nin 
(Bir gönül masalı) piyesiyle Mahmut 
yesari'nin (Abdurrahman efendi ge
be) adlı komedisini gü:r.ide bir seyirci 
kütlesi önünde muvaffakiyetle tem
sil etmitlerdir. 

Gerek piyes ve gerekse komedinin 
temsilinde gençlerin ~öıterdikleri iı
tidat her suretle takdire değecek bir 
güzellikte idi. Altı aylık çalışmasını 

bitiren temıil kolu bir aylık dinlen
meden sonra kıt ıezonu için çalışma -
!arına ba§lıyacaklardır. 

Haber aldıfımıza göre, güçlüler 
Kırıkkale'ye de giderek temsiller ve
receklerdir. 

Uzak Şark'ta fransız - İngiliz 
askeri konferansı 

Saigon, 18 a.a. - Fransız Hindi Çi
ni kumandanı general Martin, Hanoi
den tayyare ile buraya gelmiştir. U
zak şark İngiliz ve fransız kuvetleri
nin işbirliğini tanzim etmek üzere 
toplanacak konferanslara amiral De
coux ile iştirak etmek üzere Singa -
pur'a gitmektedir. 

Hitler kıral lbniaauud'un 
murahhaıını kabul etti 

Berchteıgaden, 18 a.a. - Reımt D. 
N. B. ajan ının bildiıdiğine göre, 
Hitler dün öğleden ıonra Arabistan 
kıralı İbnissuudun fevkallde murah • 
hası Halidilhud'u kabul etmit ve uzun 
müddet görUşmüştür. 

D. N. B. bu mülAkat hakkında hiç 
bir tasrihte bulunmuyor. 

General Fra·nko Bilbao'ya 
hareket etti 

Burgos, 18 a.a. - General Franko, 
Bilbao'nun kurtuluşunun ikinci yıl· 
dönümü münasebetiyle tertip edilen 
merasimde hazır bulunmak Uzere bu
gün Burgos'tan hareket etmiştir. 

Franko hareketinden evel dahiliye 
naazırı Suner'i kabul elmiıtir. Suner 
İtalya'ya yaptığı ziyaret hakkında 
izahat vermiştir. 

içe pas verdi. Tutulmaz bir ~üt kale bizim kabiliyetsizli&ımizden degı 
direğinin yanından avuta gitti. fakat ihmal ve teseyyübümiizden 

20 inci dakika: bir İngiliz oyuncu- doğan acı bir netice demek olur. 
su daha değişti. Türkün fıtratan müstesna bir istidat 

Solaçık Zeki soldan ilerliyor. Ceza ve kabiliyete mazhar olduğunu bU· 
çizgisi içinde sağbek çelme takarak gün bilmiyen yoktur. Bunun en 
gole mani oldu. Bir penaltı bekliyo - son ve bariz misalini işte dün genç· 
ruz. Hakem vermedi. /erimizin sahada tatbik etnıegc 

25 inci dakikada aleyhimize bir kor muvaffak oldukları gayretli 0y~rı 
ner oldu. Üç dört dakika top bizim sisteminde gördük. JngilizletJfl 
yarı sahadan ayrılmadı. Demirspor bir tek maçmı seyrl!tmeleri futbol· 
gene müdafaa yapmağa başladı. San - ·ıl da galibiyeti elde etmek için rıa:> 
trfor Orhan takımdan çıktı. Yerine oynamak icap edeceğinin sırrını 
Salih girdi. onlara kc§fettirdi. Bır gün eve/ öğ• 

27 inci dakikada İngiliz santrfor ı rendik/erini bir gün sonra hoca a· 
belki fiıtbol hayatında hiç unutamı - rına tatbik eden talebeler adeta on· 
yacağı bir golü kaçırdı. Necdetle kar· Jara ders vermiş oldular. Bu kadat 
ıkarşıya kaldığı halde topu avııta at-

kısa bir zaman içinde şayam haY • 
tı. 
/kinci golümüz: ret bir istidat ve kabiliyet göster · 

mek ancak doğuşumuzun bize baM 
Haftayımın yarım saati geçtikten 

ettiği büyük bir mazhariyettir. 
sonra Ankaralılar birinci devredeki Dünyanın en kuvetli takımlarındafl 
güzel oyunlarına tekrar başladılar. olan Silavya'ya birkaç defa büyük 
Fakat bütün cehtlerini kale önüne h 
k d f d h · 

1 
b d farklarla yenildikten sonra ni .': 

a ar sar e en mu acım er ura a yet gene kendi oyun sistemlerıtıt 
görülmedik bir beceriksizlikle gol a- tatbik ederek vaktiyle bir çeyre/c 
tamıyorlardı. zarfmda be• gol atmak suretiyle 

32 inci dakikada soldan bir korner ,.. · hezimete ugwratmamızın sırrını ış· 
kazandık. Bir dakika sonra Zel:inin · te gene bu yüksek kabiliyet ve ıs-
direğin önüne düşürdüğü ikinci bir tidadımıza atfetmek lazımdır. 
korner daha .. bu da kaçtı ve top taca Demirspor-Middelsex Wanderers mı· 
gitti. ~t çının geçirdiği bütün safahatı go. • 

35 inci dakikada gene soldan bir önünde tutarak Ankaralı gençlerı.1 
korner. Top havalandı. Dört beş baş galibiyeti ne suretle temin ettikle • 
birden ona doğru yükseldi. Arifin ka· rini tahlil etmek lazımgelirse kısa· 
fası hepsini bertaraf etti ve topu 36 ca şunlar zikredilebilir: 
ıncı dakikada ikinci defa olarak ingi- Demirspor hasmının mücadeleci 0yu~ 
liz amatörlerinin kalesine girdi. sistemine göre oyun tatbik etti. ],!~ 
Haftayımın geri kalan 9 dakikasını cadeleye mücadele, enerjiye enetJ' 

misafirler mağliibiyeti kabul ettikle - ile mukabele ederek ü.stün çıktl• 
rini gösteren yavaş bir oyunla geçir- Bütün oyuncular müsabakanın so· 
diler. Demirsporlular da artık yalnız nuna kadar biran gev§emiyen, yıl.' 
gol yaptırmamak istiyorlardı. Maç mıyan, aksamıyan çok azimkar bıf 
böylece 2 - O Ankara şampiyonunun oyun oynadılar. Galibiyete adeta 
zaferiyle neticelendi. susamış gibi sarılmış1ardı. Galibi • 
Birkaç ıöz: yet kadehini son katresine kaciaf 

Demirspor takımının İngilizleri içmeden ellerinden bırakmadı/af· 
yenmesini Ankara ve dolayısiyle türk Bu kadar kuvetli bir azmin önünde 
futbolü için bir zafer olarak kabul~e---..~uar.sttaraf ıızıuı bir üddet nıO· 
dCOıTınz. Bunun i'Ç'lri'Demırspor or- cadeleden sonra nihayet hakkı tes· 
ması altında bu galibiyeti kazanan /im ederek gev§eyiverdi. 
gençlerimizi hararetle ve candan teb- Eğer demirsporlular ellerine ge)etJ 
rik ederiz. Dünkü maçta bütün takım bulunmaz bir kaç fırsattan da istİ: 
çok gayretli oynadı. Oyuncuların bir iade edebilseydiler maçın neticesi 
gün evelki maçı dikkatle takip ettik- dört sıfır, yahut beş sıfır olabilit .. 
leri ve ingilizlerin oyun ıistemini öğ- dl.... . 
rendikleri tam manasiyle görünüyor- Ankara oyuncularının dünkü oyıJ11" 
du. larmda gayretlerinden başka naza· 
Takımın merkezisıkleti haf hattı i- rı dikkati celbeden bir çok muvaf .. 

di. Hasan, Ketfi ve Nusret, her za- fakiyetleri de görülmüştür. 
man güzel oyunlarını gördüğümüz Topa vuruşları çok temizdi. Başlarını 
Demirspor forvedine en güzel gol im- çok iyi kullanarak oynadılar. Kale 
kanlarını hazırladılar ve müdafaaya önünde topla fazla oynamadan det· 
adamakıllı yardım ettiler. Necdet, so- hal p14se güzel şütler çekiyor/at• 
ğukkanlı tavurlariyle takımına en bü- dı. Müdafi ve muavinler karplarırı· 
yük itimadı veriyordu. Gazi ve Şev - da ki oyunculara göz açtıracak fır· 
ket tam bir muvaffakiyetle oynuyor- sat vermedikleri gibi mühacimlef 
lardı. Bazı ufak tefek hatalarına rağ- de onlarm müdafaasını güzel pas .. 
men Mustafa, Arif, Zeki ve iki adaş. /ar sürüşler ve çalımlarla kolaylık .. 
Orhanların usta İngiliz futbolcularını la atlatıyorlardı. Her oyuncu daha 
şaşıtracak oyunları hala ıözümüzün topu almadan arkadaşmın vaziyeti· 
öniinde canlanıyor. ni biliyor, top kendisine gelince, 

Varol unuz, Demirsporlular t hiç beklemeden başla, ayakla onıl 
Hakem: en müsait pozisyonda olan arkada· 

Dünkü maçın hakemi İhsan, bazan şına geçiveriyordu. Bu suretle oyu1' 
otuz bin kişinin heyecanının sirayeti süratini kaybetmeden, büyük bit 
ile kendini maçın seyrine kaptırdı. insicam ve ahenk içinde devam edi-
Fakat umumiyet itibariyle oyunu gü- yor, zevkle ve heyecanla seyredilİ" 
zel idare etti. yordu. Oyuncular vazifelerini biri· 
Ziyafet: birlerinden daha iyi başarmak içiıı 

Demirsporlular dün aktam misafir sanki biribirleriyle de mücadeleyı 
arkadaşları şerefine Gar gazinosunda girişmiş gibi ateşli ve hevesli oynı-
bir ziyafet vermişlerdir. Ziyafette in- yor/ardı. Topa çıkışları seri oldu-
giliz misafirlerden başka, Beden Ter- ğu kadar da isabetli idi. işte bütii~ 
biyesi genel direktörlüğü ve Ankara bu meziyetlerin bir araya gelmesı 
bölgesi erkanı, Demirspor kulübü ida- muvaffakiyetlerinin unsurlarmı teS 
recileri ve ıporcuları ve diğer bir çok kil etmi§tir. 
zevat bulunmuıtur. Çok yerinde bir psikoTojik tabiye ile 

Ziyafette iki taraf hararetli ve sami elde ettkileri bu galibiyetten dola· 
mi nutuklar teati etmitlerdir. Bu ara- yı hepsini ayrı ayrı tebrik ederi111· 
da muhtelif yerlerden Demirspor gali-
biyetinden dolayı tebrik eden telgraf- Sadi KARSAN 
lar gelmiıtir. 

Miıalirler gidiyorlar: 
Middelesx Wanderers takımı bugün 

öğleden sonra gene tayyare ile 1ehri • 
mizden İstanbul'a gidecek ve oradat1 
İngiltere'ye hareket edecektir. 

lngiliz kaleciıinin bir kurtar'!' 
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- 3 - Aylık ücret olarak yüz lira ve-

g İden ölüler rilecektir. 

Cocuk mecmuası 
Yeni bir şekilde çıktı 
Ocuk E · -

tıeşrcdil sırgeme Kurumu tarafından 
ltıua rnckte olan haftalık çocuk mec 

sının 143 .. .. 
1ıfec uncu sayısı çıkmıştır. 

cu1tıtnuanın bu son sayısı bütün ço -
arın al~k ta h a asını celbedecek ve onla-

gcçiern zevkli hem istifadeli saatler 
rtecek kadar nefistir. 

"Ç 
layıı ocuk., bu hamlesiyle, ilerideki 

Çin'in Çekiang vilayetinde, siluet ve 
kağıttan hayvan ve eşya şekilleri ya -
pan, sırf bu işle uğraşan tam 200.000 
çinli ve.rdır. Bu kağıt eşyalar, cenaze 
merasimlerinde işe yarar. 

Mesela bir kadın kocasını kaybetti 
mi, kendi evi gibi kağıttan bir ev ıs -
marlar. Kocası hayatta iken at, araba, 
telefon velhasıl ne gibi şeyleri çok se
viyorsa onların kağıttan ya minyatür
lerini, yahut da kağıt üzerine çizilmiş 
siüetlerini yaptırır. 

Cenaze merasimi yapıldıktan sonra 
kadın gelip kağıt evi tutuşturur. Ev-

Eczacı . aranıyor 
Seyhan Kızılay Cemiyeti Mer

kezinden: 
Her gün öğleden sonra çalışmak 

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

İsteklilerin şartları öğrenmek üze
re on beş gün zarfında merkezimize 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

2163 

Gö~men evi yaptmlacak 
COıtearı~ daha mükemmel olacağını 
da bü~ış bulunmaktadır. Bu sayıyı 
&İye un Yavrularımıza hararetle tav-

Cdcriz. le beraber kocasının sevdiği ne kadar Tekirdağ 
eşya varsa hepsi yanarak ortadan kay- den : 

İskan Müdürlüğün-

Ol bolur, kocasının ruhuna vasıl olur. d' U Ş 1 - Çorlu kazası dahilinde E ır -
echr' . ' Bütün Çin'de, en çok kullanılan eş- ne - İstanbul asfalt yolunun (124) CÜ 

lık ıınızde çıkmakta oları bu hafta- yaların kağıttan örnekleri satırlır, bu kilometresi civarında yalnız kerestesi 
iinc~debiyat ve fikir mecmuasının 24 ticaret çok revaçtadır. hükümet tarafından verilmek üzere 
!ntt~ •ayısı da tanınmış imzaların kıy- 200 göçmen evi inşa ettirilecektir. Ke-
ttn/ ~azılariyle dolu olarak intişar . _ . .. . şif bedeli 63024 liradır. 
tUn~';:r. İçinde Yahya Kemal'in "Dü- portaJ, A. Caferoglunun bır ornek ın- 2 - Şartname ve planlar ve sair ev-
dad' e adlı nefis bir şiiri, Halil Ve • san, Enver Behnan Şapolyo'nun Ah- rak 315 kuruş bedeli mukabilinde Te-

ın "B· hah b' ır mülakatı okurken., serlev- met ağa oğlu hayatı ve eserleri, Ragıp kirdağ ıskan müdürlüğünden alınabi-
başka ır baş yazısı vardır. Bunlardan Kösemihaloğlu'nun bir tavzih, Rifki lir. 
lılt, A.~· Tevfik Ararat'ın milli var - Melfıl Meriç'in kitaplar, Adnan Cemi 3 - Eksiltme 27. 6. 939 salı günü 
tf,lih met Muhip Dranas'ın masalı, lin kordlar adlı yazı ve şiirleri var • saat 14 de Tekirdağ iskan müdürlü -

Cevdet Anday'ın roman ve rö - dır. Tavsiye ederiz. ğünde müteşekkil komisyon marife • 
"---.. tiyle yapılacaktır. 

Yol inşaat ve tômiratı 
latan bul Daimi Encümeninden: 

>.tuh 
~ at:xunen teminatı 

edeli mı'ktarı Y l k · apı aca ış .._____ ------------
13581.57 1026,03 

lSOR<ı.04 11.31.68 

14807.sı ıı 10,56 

Kadıköyünde Klaptancı Tulumbacı Emin, Suadiye 
plaj yolu, Erenköy, Telli kavak, Bağdat caddesi so -
kaklarının şose olarak inşası. 

Fatihte marmara balat mahkeme altı Elifli Ahmet ve 
elektrik Molla Hüsrev sofalı çeşme merkez efendi 
Eğrikapı ve muvakkithane ağa çayırı ve Ağaçkakan 
sokaklarının adi kaldırım tamiri. 
Beyoğlu kazası dahilinde Havuzlu bahçe Eşref efendi 
sokakları adi kaldırım, Şairnigar sokağı parke kaldı-
rım inşası. 

850,26 Üsküdar kazası dahilinde Halk dersaneleri Selamsız 
dolap Miroğlu, Selvili sokaklarında adi kaldırım ta-

l miriyle İskele sokağında istinat duvarı inşaatı. 
2747,28 956,05 Eminönü kazası dahilinde Şehsuvar, Latif, Küçüka-

yasofya, İbrahim paşa, Nişancı fırın, fırın aralığı so
kaklarının adi kaldınm tamiri Keresteciler, Çiçekpa
zarı, taşçılar sokaklarının parke kaldırımlarının ta-

l' miri. 
t~- 12karda muhammen bedelleriyle teminat miktarları yazılı yol inşa v 
~t itleri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Bunlara ait keşif 
hu ~tnaıneler zabit ve muamelat müdürlüğünde görülebilir. İsteklilerin 
bi l§lerc benzer iş yaptıklarına dair almış oldukları vesaiklc eksiltme tari
ca~~en 8 gün evel İstanbul belediyesi fen heyetine müracaat ederek ala -
ltııt arı fenni ehliyet vesikalariyl 1939 yılına ait ticaret odası vesikasını ve 
St\'"ll~kat teminat makbuz veya mektuplariyle 2490 numaralı kanunun çer
tii tsınde hazırlıyacakları kapalı zarflarını ihale tarihi olan 4-7-9.39 sah 

tı.U Silat 14 de kadar daimi encümene vermeleri. (4316-2410) 12398 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat miktarı 

(4401) liradır. 
6 - Teklif mektupları yukarıda ya

zılı eksiltme saatinden bir saat evel -
sine kadar komisyon başkanlığına tev 
di olunacaktır. 

Talip olanların ehliyet vesikalarını 
hamilen müracaatları. 12275 

250 ton motorin ahnacak 
İzmir Belediyesinden : 

Otobüs işletme idaresi için 250 ton 
motörin satın alınması başkatiplikte· 
ki şartnamesi veçhile kapalı zarflı ek
siltmeye konulmuştur. Muhammen 
bedeli 17000 lira olup ihalesi 30-6-939 
cuma günü saat 17 dedir. 2490 sayılı 
kanunun tarifatı dahilinde hazırlan· 
mış teklif mektupları ihale günü aza
mi saat 16 ya kadar encümende riya
sete verilir. 127 5 liralık muvakkat te
minatı öğleden sonra kapalı olmasına 
binaen öğleden evel İş Bankasına ya-
tırılır. (2056-2385) 12354 

Bır fen memuru aranıyor 
Çankırı Belediyesinden : 

1 - Belediyemizin yeni inşa ettir
mekte olduğu elektrik fabrikasını i -
dare edecek bir fen memuru alınacak
tır. 

2 - Elektrik işlerinde bulunmuş 

olması ve Nafıa Vekaletinden birinci 

4 - Taliplerin ellerinde mevcut ev-
rakı müspite veya suretlerini 30 hazi
ran 939 tarihine kadar Çankırı bele· 
diyesine göndermeleri ilan olunur. 

12363 . 

Bir memur alınacak 
Çankırı Belediyesinden : 

1 - Belediyemizin Zabıtai beledi
ye komiserliğini ve seyri sefer ve İt
faiye amirliği ve vazifelerini ifa ede
cek 50 lira ücretle bir memur alına -
caktır. 

2 - Bu işlerde bulunmuş olmak la· 
zımdır. 

3 - Taliplerin ellerinde mevcut 
evrakı müspite veya suretlerini 30-6-
939 tarihine kadar Çankırı belediye . 
sine göndermeleri il3n olunur. 

12364 

Su tesisatı yaptırılacak 
Kütahya Garnizon Satın Alma 

Komisyonundan : 
1 - Kütahya'da tayyare garnizonu

na şehir şebekesinden itibaren yaptı
rılacak su tesisatı eksiltmeye konul -
muştur. 

2 - Muhammen keşif bedeli 20.125 
yirmi bin beş yüz yirmi beş liradır. 

3 - Eksiltme 6 temmuz 939 perşem
be günü saat 11 de Kütahya merkez 
komutanlığındaki komisyonumuzda 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
olacaktır. 

5 - Muvakkat teminatı 1510 bin beş 
yüz on liradır. • 

6 - Keşif ve şartnamesini görmek 
istiyenler her gün, eksiltmeye girecek 
olanlarda kanunun icap ettirdiği ve
saik ve teminat mektuplarını havi tek
lif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat eveline kadar makbuz mukabilin
de komisyona vermiş bulunmaları. 

(2401) 12397 

· . · Kazalar 

·Belediye binası ve hal 
yaptırılacak 

Adıyaman Belediye Riyasetin· 
den: 

Kaza merkezinde hal ve belediye bi 
nası ' n ı kapalı zarf usuliyl eksilt 
meye konulmuştur. 

Bedeli ke~if (43913) lira (41) ku • 
ruştur. 

Muvakkat teminat (3293) lira (51) 
kuruş olup ihale 24 haziran 1939 tari -
hine müsadif cumartesi günü saat on 
birde Adıyaman belediye binasında 

yapılacaktır. 

2490 numaralı kanunda yazılı evsa
fı haiz olanlardan talip olanların bu 
husustaki şartnameyi üç lira mukabi
linde Adıyaman belediyesinden alabi
lecekleri ve fazla malfımat edinmek is 
teycnlerin Adıyaman belediyesine mü 
racaatları ilan olunur. 12114 

Pansiyon binası yaphnlacak 

Satılık : 

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

Satılık ev - Bahçeli evler koope
ratifi B. 4 tipinde. Fazla malumat için 
(Tel: 1890) a müracaat. 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 

Küçük ilôn şartları 
Oort satırlık küçtik ılan !ardan: 

Bir defa için 30 Kuruı 
İki dela ıçin 50 Kurut 
Üç defa İçin 70 Kuruş 

Dort deta ıçın SO Kuruı 
Devamlı kuçıik ilanlardan heı de
fası ıçin 10 kuru~ alınır. Mesela 10 
deta neşredılecek bır ılii.n ıçın, 140 
kuruş alınacaktır Bir kolaylık ol· 
mak uzere her satır. kelıme arala
rııidakı boşluklar müstesna. 30 harf 
ıtibar edilmıstır. Bır kiıçtık ilan 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır ıçın 
beher seferıne ayrıca on kurus ah
nır. 

Kı.içük ılanların 120 harfi geçme
mesı laumdır . Bu mıktan geçen İ· 
linlar ayrıca pul tarifesine tibııJir. 

Kiralık möbleli oda - Kızılay kar
şısı Paşakay apartımanında 3 üncü 
kat No. 10 a müracaat. 2250 

Kiralık möble apartman - Vekalet
lerin karşısında Meşru iyet caddesi 

Satılık ev - Ayda 80 lira iratli üç Konur sokak No. 12. Möble 5 oda 150 

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

Fazla tafsilat için Gümüşhacıköy A
kif Çakmana mektupla müracaat. 

2162 

daire. Misaki milli mahallesi Özden liraya Anahtar üst kattadır. 2252 
sokak Tel: 1431 2203 

Satılık apartman - Çıkrıkçılar yo
koşunda Ege sokagında 5 numaralı 
bodrumdan başka üç büyük daireli 
konforlu apartman satılıktır. Tel: 
3255 numaraya müracat. 2218 

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

Satılık buz dolabı - Elektriksiz iş
Iiyen pratik mükemmel ve bir aile i -
çin ucuz fiyatla Etfaiye meydanı İh -
san. B. Ap. No. 5 şe müracaat. 2225 

Acele küalık daire - Yenişehir, 

Atatürk bulvarı üzerinde, Kalaç a
partımanında 4/ 2 numaralı 2 oda, ban
yo, mutfak, kalorifer, sıcak suyu ha
vi müstakil bir daire, gerek dört ay ve 
gerek senelik olarak ehven şeraitle 

kiralıktır. 2261 

Is arayanlar: 

lş arıyor - Orta tahsilli tezgahtar
lık işlerinde mümaresesi olan bir genç 
bir bakkaliye veya bir mağazada iş a
ramaktadır. Ulus'da M rumuzuna mek· 
tupla müracaat. 2205 

Satılık ev eşyası - Büfe, yemek o-
dası takımı, 10 lambalı R. C. A. rad - !ş arıyor - Alaturka alafranga ye· 
yo, tuvalet ayna, çocuk arabası Yeni- mek pişirir her türlü ev işleri ütü, ko
şehir Tuna caddesi Alt kat No. 32 la mükemmel yapan bir bayan iş arı -

2248 yor. Yeni hal Abdullah oteli No. 17. 
Tel: 2200 ze müracaat. 2217 

Sat1lık ,kiralık, mobilyeli, mobilye· 
siz - Çankaya Kavaklıdere Özdemir lş arıyor - Türk, Fransız üniver • 
caddesi No. 65/2 iki kat iki daire her sitelerinden mezun bir genç fransızca 
türlü konfor bakımlı bahçe satılıktır. tercüme işleri ve ders vermek istiyor. 
Dört odalı birinci kat mobilyeli, mo- Tel: 1538 ze müracaat edilmesi. 2219 

bilyesiz kiralıktır. Tel: 3456 dan 33 de 
Kamil. 2254 

Kirahk: 

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

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

2154 

Kiralık daireler - Ulus meydanın
da KOÇAK HAN'da büro için elve -
rişli 2 ve 3 odalı daireler var. Asan -

Daktilo işleri - V azif edar bir ba
yan akşamları evinde çalışmak üzere 
Türkçe Almanca Fransızca daktilo iş
leri almaktadır. Ankara P. K. 501 e 
yazılması. 2236 

Bir mürebbiye iş arıyor - Bir ec
nebi bayan çocuk bakım işleri ara· 
maktadır. Yenişehir Postrestant E. L. 
rumuzuna mektupla yaı:ılması. 

2253 

Usta bir camcı iş arıyor - İnşaat 
ve mağazalarda çalışır memleketin 
her tarafına gidebilir. Camcı rumuzu 
ile Ulus'a mektupla müracaat. 2260 

1 ş verenler.: 

sör, kalorifer ve konfor. Kapıcıya mü Tahsndar aranıyor - Bir müesse• 
Karacabey Harası Müdürlüğün-den : racaat. 2157 sede çalışmak üzere kefalet verebile-

cek bir tahsildara ihtiyaç vardır. İstik 
Müessesemiz merkezinde (15404) Kiralık - Vekaletler karşısındaki lal fırınına müracaat. 2242 

lira (88) kuruş bedelli bekar pansiyon tepede Kızılırmak sokağında 4 geniş 
binası inşası kapalı zarf usuliyle ek odalı tam konforlu fevkalade nezaret· Fransızca bilen bir tezgahtara ih-
siltmeye konmuştur. Eksiltm 26. hazi· li mükemmel apartman. Tel: 6046. tiyaç vardır. İkinci bir lisan bilen 
ran 939 tarihine müsadif pazartesi gü- 2169 tercih edilecektir. Bankalar cadde-
nü saat 15 de Bursa baytar müdürlüğü sinde 48/ 2 Yıldız kırtasiye pazarına 
binasında yapılacaktır. Muvakkat te- Ucuz kiralık oda - Aile yanında müracaatları. 2251 
minat 1155 lira 37 kuruştur. Bu işe a- möbilyalı veya boş yalnız bayan için 

H B D k k k. Kasiyer aranıyor - İtibari kefalet 
it mali ve fenni şartname mukavele ve acı ayraın omangı so a 4 es ı 
planlar bilabedel hara muhasebesin . jandarma komutanlığı yakınında. verebilir bir kasiyere ihtiyaç vardır. 
den verilir. 2177 Y. Şehir meşrutiyet Cad. Sümer bak-

kaliyesine müracaat Tl: 3065 2266 
Taliplerin eksiltmeden sekiz gün e· 

vel tarihle Bursa nafıasından bu iş i
çin ala~akları ehliyet vesika, teminat 
ve diğer evraklariyle birlikte saat on 
dörde kadar 2490 numaralı kanunun 
hükümleri dahilinde teklif mektupla
rını Bursa baytar müdürlüğünde içti
ma edecek komisyona tevdi etmeleri. 
Şartname ve diğer evrakı görmek is -
teyenlerin Hara muhasebesine müra -
caatları. (3986/ 2184) 12190 

Su projesi yaptırılacak 
Baybur t Belediye Riyasetinden : 

Kiralık - Temiz ve müstakil mo 
bilyalı bir oda bir bay için kiralıktır. 
Yenişehir Karanfil sokak 15 A. 1 

2228 

Kiralık Daire - Bakanlıklara kar -
şı Karanfil ve Bilge sokağı köşesi 4 
oda 1 hol, banyo, havagazı, su, elek
trik. 40 lira. 8 N o. ya müracaat. 2235 

Kiralık - Yenişehir Adakale so -
kak No. 19 1 ve 2 oda ve müştemilatı
nı havi kalorifer ve fenni tesisatlı ga
yet kullanışlı modern daireler. Kapı-
cıya müracaat. 2237 

(2500) lira bedeli keşifli su projesi 
pazarlık suretiyle eksiltmeye çıkarıl- Kiralık - 2 ve 4 odalı ucuz daire
mıştır. Taliplerin eksiltme kanunu ah ler tam konfor Bakanlıklara civar 
kamını tamamen ifa ve ikmale mec - Meşrutiyet Selanik caddeleri köşesin
bur oldukları gibi su mühendis ve mü- de Babaoğullar Apartmanında. 2238 
tehassısı olmaları şarttır. 
. Belediyeler imar birliği fen şube - Devren kiralık - İç Cebeci Kutlu 

sınde bu hususa ait tanzim edilen ev- gün sokağında yoğurtçu ve yağcı 
rakı tetkik etmek yahut başka tafsi. dükanı mobilyası ile devren kiralık
Iat almak isteyenlerin Ankara'da Be- tır. İçindekilere müracaat. 2241 

lediyeler imar birliğine yahut Bay - Kiralık kat _ Dört oda ve sair 
hurt belediye riyasetine müracaatları müştemilatı, havagazı, elektriği, bah-
ilan olunur. 12320 

..1ııııııı ı ıııı ı ıııııııııııııııııııııııııa.. - ---- Vatan hasreti --- -Harry Baur E 
-:;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

--

çesi var. Ucuz fiyatla verilecektir. 
Demirtepe Yenigün sokağı 12 No . 

2247 

Kiralık - Kilçük Eı.atta 8 oda ve 
bir garajlı ev kiralıktır. Saraçlar çar· 
şısında Kavaf Mustafa Güdüllü'ye 
ınüracaa~ 2249 

Aranıyo r : 

Aranıyor - Bir adet ikiz çocuk ara 
bası almak istiyorum. Satmak isteyen 
lerin Tl: (3690) No. ya müracaatları. 

2232 

Benzin alınacak 
Rauyoevi Müdürlüğünden ı 

1 - Etimesğut radyodiffüzyon is
tasyonuna ait servis otobüsü için 939 
mali yılı içinde azami 19,800 asgari 
18.000 litre benzin açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. 

2 - Beher litre benzin için 17, 70 
kuruş fiyat tahmin edilmiş olup mı..· 
vakkat teminatı 262 lira 84 kuruştur. 

3 - Açık eksiltme, 22. 6. 939 per
şembe günü saat 10 da yapılacaktır. 

İsteklilerin muvakkat teminatlarını 
ihale gününden laakal bir gün evel 
radyoevi muhasebecilik veznesine ya
tırmaları ve ihale gün ve saatinde un
van ve ruhsat tezkereleri ile birlikte 
radyoevi müdürlüğünde toplanan sa
tın alma komisyonunda hazır bulun -
malan ilan olunur. 

4 - Bu işe ait şartname radyoevi 
müdürlüğünde her gün görülebilir. 

~ı") u1u 
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Ameliyat çadın alınacak 
M. M. Vekaleti Satan Alma Ko -

misyonundan : : 
1 - 8 adet ameliyat çadırı satın alı

nacaktır. Beherine tahmin edilen be -
del 800 lira olup ilk teminat miktarı 
480 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 21. 7. 
939 cuma günü saat 15 te vekalet satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon -
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve üçün· 
cü maddelerinde yazılı vesikalarla bir 
likte ilk teminat ve teklif mektupları
nı ihale saatinden bir saat evetine ka . 
dar komisyona vermeleri. (2135) 

12109 

Yün çorap alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko -

miayonundan : 
ı - 10.000 çift yün çorap açık ek 

ailtme suretiyle satın alınacaktır. Mu 
harnmen bedeli 3800 lira olup ilk temi
nat miktarı 262 lira 50 kuruştur. 

2 - Açık eksiltmesi 27. 6. 93~ salı 

günü saat 15 de vekalet satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve nümunesi her 
gün komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3. cü 
maddelerinde yazılı vesaikle birlikte 
ilk teminat veya makbuzlariyle muay
yen saatte komisyonda bulunmaları. 

(2223) 12180 

Montaj hangarı yaphnla<ak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
ı - Kayseride bir montaj hangarı 

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

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 30.6. 
939 cuma günü satt 5 de vekalet sa -
tın alma komisyoım ıda yapılacaktır. 

3 - Şartname v resimler 750 ku -
ruı mukabilinde k misyondan alına -
bilir. 

4 - İhaleye itt r k etmek için bir 
hafta evel hava mil t şarlığı inşaat şu
besinden vesika almak şarttır. 

5 - 1stek1ilerin kanunun ikinci ve 
üçüncü madde'lhind yazılı vesaikle 
birlikte ilk teminat ve teklif mektup -
larını en geç ihale s tından bir saat e
vetine kadar komis} ona makbuz muka
bili vermeleri lizın d r. (2220) 12237 

Plan malzeme ani ası ah nacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

miayonundan : 
1 - Müteahhit nam ve hesabına 100 

adet plan malzeme ~ antası açık eksilt
meye konmu§tur. E cher adedine 34 
lira 75 kuruş fiyat ahmin edilmiştir. 

2 - Eksiltmesi 30 6 939 cuma günü 
saat 10.30 dadır. 

3 - İlk teminatı 2 O lira 63 kurut 
olup prtnamesi kor yonda görülür. 

4 - Eksiltmeye g r teklerin ilk te
minat ve 2490 sayılı k unun 2, 3 mad· 
delerinde yazılı belge r ve bu gibi iş
lerle ittigal ettikleri dair ticaret o
dasından alacakları esikalarla bir -
tikte M. M. V. satın lma komisyo -
nunda bulunmaları ı 2 17) 12285 

100 adet rüzgar ileti kllıll 

adet rüzgar aleti kılıfı açık eksiltme
ye konmuştur. Beher adedine 375 ku
ruş fiyat tahmin edilmiştir. 

2 - Eksiltmesi 30.6.939 cuma günü 
saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı 28 lira 12 kuruş o
lup §artnamesi komisyonda görülür. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 
3. maddelerinde yazılı belgeler ve bu 
gibi işlerle iştigal ettiklerine dair ti
caret odasından alacakları vesikalar -
la birlikte M. M. V. satın alma komis
yonunda bulunmaları. (2318) 12286 

250 fon sömikok ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 

1 - 250 ton sömikok kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmu§tur. Muhammen 
bedeli 5500 lira olup ilk teminatı 413 
liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 8.7.939 
günü saat 11 de vekalet satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi satın alma komisyo
nunda görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerinde yazılı vesaikle birlikte 
ilk teminat ve teklif mektuplarını i -
hale saatından bir saat eveline kadar 
komisyona vermeleri. (2416) 12401 

Levazım Amirliği 

Kuru ot alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komiayonundan: 
1 - Alay hayvanatının bir senelik 

ihtiyacı olan 504.000 kuru ot K. zarfla 

3 - Eksiltmesi 7. 7. 1939 cuma gü -
nü aaat 16 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 
maddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat eveline kadar teminat ve tek -
lif mektuplarını Vize tümen satın al -

metre mikabı Balast Askeri Fabrika
lar Umum Müdürlüğü Merkez satın 
alma komisyonunca 4 Temmuz 1939 
salı günü saat 14 te açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartname (48) ku· 
ruı mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 
(720) lira ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mu -
ayyen gün ve saatte komisyona müra-
caatları. (2302) 12266 

4 kalem f erro malzemesi 
alt nacak 

ma komisyonuna vermeleri. Askeri Fabrikalar Umum Mü-
Hatıra 

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko-
A - Evsaf bağlıdır. misyonundan : 
B - Teslim ıeraiti ilk taksit 88 ton 

45 ton :ferro silisyum 
mukavelenin imzasından 15 gün için - 2 to f W lf 
d D

. _ . . 
0 

n erro o ram. 
e. ıger taksıltler 40 ıli 5 ton ol • o 6 ton :ferro t"t 

k . d b. k . • ı an 
ma ve 10 nısan 940 a ıtme ıartıy- O 6 ton ferro sffs - Aleminyü 
1 k 

. . , ı yum m. 
e mecmuu 10 ta sıttır. . .. Tahmin edilen bedeli (24.000) lira 
. c. -. Halen mevcut v~r~.ı ve rus~.m olan cins ve miktarları yukarıda yazı
ıle ılerıde konacak vergı rusumu mu • 1ı 4 kalem ferro malzemesi askeri fab-
teahhide ait olduğu gibi malın tartı rı·kalar ·· d ·· 1 .. - ·· k . 1 umum mu ur ugu mer ez sa • 
nakli ve depo kirası ıle mukave e mas tın alma komisyonunca 4.7.1939 salı 
rafı müteahhide aittir. <2421) 12403 günü saat 14.30 da pazarlıkla ihale e-

T \,J ı k dilecektir. Şartname parasız olarak 
ereyagl Q lnQCQ komisyondan verilir. Taliplerin mu -

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

ı - 14. 6. 939 çarşamba günü kapa· 
lı zarfla eksiltmesi yapılan 5000 kilo 
tereyağına verilen fiyat ğali görüldü
ğünden yeniden pazarlıkla satınalına
caktır. 

2 - Pazarlığı 6. 7. 939 perşembe gü 
nü saat 11 dedir. 

3 - Taliplerin teminatlariyle birlik 
te belli gün ve saatte Ankara Lv. amir 
Iiii satın alma komisyonunda bulun -
malan. (2423) 12404 

Askeri Fabrikalar 

100 ton toleol ahnacak 

vakkat teminat olan (1800) lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde
lerindeki vesaikle komisyoncu olma
dıklarına ve bu işle alakadar tüccar -
dan olduklarına dair ticaret odası ve
sikasiyle mezkur gün ve saatte ko -
misyona müracaatları. (2315) 12284 

4 kalem ve ceman 20 f akım 
hadde silindiri ahnacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

eksiltmeye konmuştur. Askeri Fabrikalar Umum Mü-

Tahmin edilen bedeli (9.000) lira o
lan 4 kalem ve ceman 20 takım hadde 
silindiri Askert fabrikalar umum mü
dürlüğü Merkez satın alma komisyo
nunca 6-7-1939 tarihinde perşembe gü 
nü saat 16 da pazarlıkla ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak ko · 
misyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (675) lira ve 2490 sa· 
yılı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve 
bu işle alakadar tüccardan oldukları
na dair Ticaret odası vesikaaiyle mez 
kQr gün ve saatte komisyona müraca-

2 - Tahmin bedeli 1134 lira olup dürlüğü Merkez Satm Alma Ko-
muvakkat teminatı liradır. misyonundan : : 

3 - Eksiltmesi 30. 6. 939 cuma gü • Tahmin edilen bedeli (30.000) lira 
nü saat dedir. olan 100 ton toleol askeri fabrikal~r u-

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- mu mmüdürlüğü merkh satın alma 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3. ün- komisyonunca 29.6.1939 perşembe gü
cü maddelerinde istenilen belgeleriyle nü saat 14 te pazarlık ile ihale edile
birlikte ihale gün ve saatinden en geç tektir. Şartname (1) lira (50) kuruş 
bir saat evetine kadar teminat ve tek- mukabilinde komisyondan verilir. Ta
lif mektuplarını Dörtyolda belediye tiplerin muvakkat teminat olan (2250) 
binasında aa, AL komisyonuna verme- lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
]eri. Şartname her gUn alay levuımın maddelerindeki v~lde ~omiıi'O~~u 
da isteyenlere verilir. olmadıklarına ve bu l§le alakadar tuc· 

(2251) 122117 cardan olduklarına dair ticaret odası 
vesikasiyle mezkQr gün ve saatte ko -
misyona müracaatları. (2214) 12236 Sade yağı alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komiayonundan : 

1 - İstanbul levazım amirliğinin 
ihtiyacı için 78.000 kilo sadeyağı K. 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 74100 lira olup 
muvakkat teminatı 4955 liradır. 

3 - Eksiltmesi 5. 7. 1939 çarşamba 
günü saat 15 dedir. 

4 -Eksiltmeye gireceklerin eksilt -
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün -
cü maddelerinde istenilen belgeleriy -
le birlikte ihale gün ve aaainden en 
geç bir saat evetine kadar teminat ve 
teklif mektuplarını İstanbul Lv. amir
liği satın alma komisyonuna verınele-
rı. (2389) 12392 

Kuru ot alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiayonundan : 

6 
6 

Ton 
Ton 

beyaz 

o rap 

sabun 

sabunu 
Aakeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüiü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (4800) lira o
lan 6 Ton beyaz sabun ile 6 Ton arap 
sabunu Askert fabrikalar umum mü -
dürlüğü merkez satın alma komisyo
nunca 30-6-939 cuma günü saat 14 te 
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartna

me parasız olarak komisyondan veri
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(360) lira ve 2490 aayılı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki veaaikle komisyon· 
cu olmadıklarına ve bu itle alakadar 
tüccardan olduklarına dair Ticaret O· 

daıı vesikasiyle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları (2301) 12265 

3000 metre mikibı Balast 

atları. (2379) 12349 

4 kalem ve ceman 20 takım 
hadde silindiri hakkında 

Askerf Fabrikalar Uiiium Mtı• 

dürlüiü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

10-7-1939 pazartesi günü saat 15 te 
kapalı zarfla ihale edileceği 24, 26, 28 
ve 30 mayıs 1939 tarihlerinde ilan e
dilen dört kalem ve ceman 20 takım 
hadde silindirlerinin muhammen bede 
li arttırılarak 6-7-939 perşembe günü 
saat 16 da pazarlıkla ihale edilmek ü
zere yeniden ilana verildiğinden mez
ktır günlerde çıkan ilanlar hükümsüz-
dür. (2380) 12350 

2 ton grafit 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüiü Merkez Satm Alma Ko
miayonundan : 

olan 149 kalem ateşe mukavim muhte
lif tuğla ve harçlar Askeri Fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 10. 7. 1939 pazartesi gü 
nü saat 14 te pazarlıkla ihale edilecek
tir. Şartname (7) lira (56) kuruş mu -
kabilinde komisyondan verilir. Talip -
lerin muvakkat teminat olan (8808) li
ra (50) kuruş ve 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komis 

Maarif Vekaleti 

Muallim muavini olrn; 
isteyenlere 

Maarif Vekaletinden ı 
yoncu olmadıklarına ve bu işle alaka - rıo\ 
dar tüccardan olduklarına dair Tica - 1 - Orta okullarda türkçe. ta 
ret odası vesikasiyle mezkur gün 
saatte komisyona müracaatları. 

~ f . . b". {rarısı ve cogra ya, rıyazıye, ta ııye, aı 

almanca ve ingilizce muallim ~ıııi 
olmak istiyenler için bu sene ıın 
açılacaktır. 

(2362) 12390 

50 ton Gliserin alınacak 2 - İmtihanlar ı eylül curııa ~ 
İstanbul üniversitesinde başhY8 

Askeri Fabrikalar Umum Mü- tır. ~ 
düralüğü Merkez Satın Alma Ko- 3 - Bu imtihana dahil olacald 
misyonundan: A) Türk vatandaşı olmaları, t 

Tahmin edilen bedeli (32.500) lira B) Yaşlarının 20 den eksik ve 45 

olan 50 ton Gliserin Askeri Fabrikalar tazla olmaması, ~ 

umum müdürlüğü merkez satın alma C) Hüsnühal erbabından ol~ll~tl' 
k~misyonunda 26. 6. 193.9 pazar~esi gü ! . .!r hangi bir surette mahkurıtıY~ 
nu saat 14 te pazarlıkla ıhale edılecek- olmadığı hakkında bulundukları 

tir. Şartname (1) lira (63) kuruş mu - yet veya kaza idare heyetinden alt rP 
kabilinde komisyondan verilir. Talip- biı· mazbata ibraz etmeleri (halell tt 
}erin muvakkat teminat olan (2437) mur ve muallim olanlar bu ka~i 
lira ( 50) kuruş ve 2490 numaralı ka - müstesna olup mensup oldukl~rı 
nun 2. ve 3. maddelerindeki vesaik~e amirinin vereceği vesika k!fidır.) ~ 
komisyonucu olmadıklarına ve bu işle D) Her türlü hastalıktan ve ııııı 
al~kadar ticcardan . oldu~larına da.ir limlik etmeye mani vücut arııa1~ 
T.~laret odası ve.sıkalarıy~.e mezkur dan salim olduklarını ispat ederi 
gun ve saatte komısyona muracaatları. dikli hekim raporu ibraz etıneler' 

(2390) 12393 . 5 91fll 

Gümrük Muhafaza 

Bir müfettiş ve bir 
müdür aranıyor 

E) En az lıse veya 4 veya 1,ıı-öğretmen okulu mezunu veya bU11 

muadili tahsil görmüş olmaları· ~ 

Muamm mektebirıden mezun ~~ 
ların en az iki ders senesi mualh 
etmiş bulunmaları lazımdır. ff 

4 - Namzetler imtihanda ınuva dl 
oldukları takdirde kanuni şartlar !il' 
hilinde her hangi bir orta tedrisat ıer 
• llim muavinliğine tayin edilecek 

Gümrük Muhafaza Genel Ko- dir. · ol 5 - Yukarıdaki şartları haıı 
11 mutanlığından : namzetler bir istida ile vekalete ııı\f!· 

Gümrük Muhafaza Genel komutan- caat edeceklerdir. Bu istidaya şu 
lık hesap teftiş komisyonuna 165 lira katar bağlanacaktır. f 
ücretli bir müfettiş muavini ile Mar- A) Nüfus tezkeresinin aslı veY' 

1 

din bölgesi için 126 lira ücretli bir le- dikli sureti. 1 
vazım müdürü alınacaktır. B) Tahsil dere<.elerine ait şahad; 

İsteklilerden Ankara'da bulunanla- name veya vesikalarının asıl ve Y' 
rın izahat almak üzere karargah ikin- suretleri. 

ti şube müdürlüğüne müracaat etme- C) Hüsnühal mazbatası. •fi' 
leri ve taşrada bulunanların da bel- Ç) Bulundukları yerlerin ı;naarı_..,,ı 
gelerini dilekçelerine iliştirerek pos· daresinden nümunesine göre alıll" 
ta ile Genel Komutanlığa gönderme - tc.ıdikli sıhhat raporu. . ~ 
leri. (2391) 12357 ·~tı 

E) Maarif idaresinden tasdı 

1 O 1 b 1 k 
fotoğraflı fiş .. , 

ta e e O ınaCO F) Altı adet 4x6,5 büyükliiJiil' 

G .. '"k Muh f G 1 K kartonsuz fotoğraflan. ,,;-umru a aza ene omu- _lllJ,. 
tihlflmi:UM : 1-:Rn v~ıiluılar. ... , -.n...aon-1~1~ .;• 

Bu sene sivil liselerden mezun ve 
olgunluk imtihanlarında muvaffak o
lanlarla Genelkurmay Başkanlığının 
tensipleriyle bu seneye mahsus olmak 
üzere üniversite ve diğer yüksek o -
kullarda tahsilde bulunan ve harp o
kuluna girmek istiyen talebelerden 
bulundukları sınıfın imtihan netice
sini beklemeden evsafı haiz olanlar -
dan Gümrük Muhafaza teşkilatı için 
muvazzaf subay yetittirilmek üzere 
harp okuluna on talebe alınacaktır. 

İsteklilerin lise ve olgunluk şeha
detnameleriyle ve hüviyet cüzdanla -
rını dilekçelerine bağlıyarak doğruca 
Ankara'da Gümrük Muhafaza Genel 
Komutanlığına müracaatları. 

(2392) 12358 

Dahiliye Vekôleti 

Benzin alınacak 
Dahiliye Vekaletinden : 

hıne kadar veUlete gönderılınıf ;.ıetl 
sı lazımdır. Bu tarihten sonra ve ,ıııı' 
müracaat etmiş olanlar imtihan• 71 
mıyacaktır. (2200) ızı 

2 eser tercüme eHirile<d 
Maarif Vekilliğinden : 

1 F . . . b" . . 1'1~1 
- auııt pıyesının ırıncı. e • 

ile Jül Sezar piyesinin en iyi b1~ j~ 
kilde dilimize çevrilebilmeleri iç•~.ır 
iki ~serin tercümesi işi 15.VI. t930eı ı 
rihinden itibaren iki sene rnüd 
müsabakaya konmuştur. 

2 - Yapılacak tercümeler, rn'1~ 
vekilliğince tetkik edildikten so~ 
Faust'u terceme edenler arasında r>' 
rinciliği kazanana 1000, ve Jül Se·Ji· 
tercüme edenler arasında biriıt'1 ~· 
kazanana 500 lira mükafat verilece 
tir. • .4 

wrlJJ 
3 - Bu eserler doğrudan d?~ iı' 

yazılmış oldukları dilden dı!ı1'1 
çevrilecektir. . ( 

1 
Vize piyade tlimenine bağlı Pınar - A • •• a ınaca hisar top alayı hayvanatının mali yılı .. ~·~~n Fabrıkalar Umum Mu-

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- ihtiyacı olan 520 ton kuru ot kapalı d~luıu dMerkea Satm Alma Ko-
• • za fl ks"I k t mısyonun an : 

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

Vekalet makam otomobili için açık 
eksiltme ile senelik 8750 litre benzin 
alınacaktır. 

4 - Tercümelerin kolayea tetkılc~r 
dilebilmelerini temin maksadiyle~iıı' 
katete gönderilecek nüshanın rrıa ··? 
ile yazılması ve türkçeye terciJ 

1
• 

metninin, orijinal metnin beher. tB e~ 
fasiyle karşılıklı tanzim edı11'1 

mııyonundan : r a e ı tmeye onmuı ur. 
ı _ Müteahhit nam e hesabına 100 1 2 - Tahmin bedeli lira olu mu -1 Ketif bedeli (9600) lira olan 3000 

·----- vakkat teminatı 1365 liradır. L_ 

Muhtelif erzak alınacak 
Ankara Levazım .\mirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Miktarı M. bedeli İlk Te. 
Kıtası Cins Kilo Lira K. Lira Kr. İhale tarihi Saati Şekli 

Tümen bir-
likleri Arpa c riye 15700 3877 90 290 84 29-6-939 9 Açık eksiltme 

., ., Çorbalık pirinç • 14000 3485 00 259 35 29-6-939 10 ,, ., 
,. ,, Kuru a ülye 54100 9197 00 689 78 29-6-939 11 Kapalı zarf 
., ,, Pilavlı pirinç 20950 6075 50 455 66 29-6-939 15 Açık eksiltme 
., ., Sabun 15600 6068 40 728 20 29-6-939 16 Kapalı zarf 
,. ., Nohut 23500 3337 00 250 27 30-6-939 9 Açık eksiltme 

na müracaatları. (2381) 12351 

Kır~kalede yaphnlacak inıaat 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

düralüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan: 
Keşif bedeli (21557) lira olan yuka -

rıda yazılı inşaat Askeri Fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 6. 7. 1939 perşembe gü
nü saat 15 te kapalı zarfla ihale edile
cektir. Şartname (1) lira (8) kuru1 
mukabilinde komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan (1616) 
lira (78) kuruıu havi teklif mektup -
larını mezkur günde aaat 14 de kadar 

Muhammen bedeli 1548 lira 75 ku
ruştur. 

Muvakkat teminat miktarı 116 lira 
16 kuruştur. 

Alınacak benzinin evsafı eksiltme 
şartnamesinde yazılıdır. 

Eksiltme 21. 6. 939 çarıamba günü 
saat 15 te Vekalet binasında toplana
cak satın alma komisyonunda yapıla-
caktır. • 

İsteklilerin eksiltmeye girebilm~k 
için 2490 sayılı kanunda yazılı ıeraiti 
haiz ve vesikaları hamil bulunmaları 
lizımdır. 

Talipler şartnameleri bedelsiz o
larak her gün Vekalet levazım müdür
lüğünden alabilirler. (2168) 12144 

şarttır. t~ 

5 - Hazırlanacak tercümeler, 1,ıı 
geç müsabakanın hitam tarihi 0 e • 
15.Vl.1941 tarihine kadar maarif ~iti' 
kileti Ar genel direktörlüğüne te5 

edilmiş olacaktır. e~ 

6 - Bu müsabakaya iştirak etıı' ti' 
istiyenlerin, adlariyle sarih adres1'6r 
ni maarif vekaleti Ar genel direk~ıı 
lüğüne yazı ile bildirmeleri ilan ° 91 
nur. (2160) ~ 

Vakıflar U. Md. 

,, ., Bulgur 61750 9880 00 741 00 30-6-939 11 Kapalı zarf 
,, ., Kuru s 43300 3767 00 282 53 30-6-939 15 Açık eksiltme komisyona vermeleri ve kendilerinin --------------

Hurda eşya satışı 

,. ., Makan 37700 9236 50 692 74 30-6-939 16 Kapalı zarf 
,. •• Toz şe e 27610 7454 70 372 74 30-6-939 17 ,. " 
,. •• Sade y 65000 72800 00 5460 00 1-7-939 10 " ,, 
,. ,. Kırmız mercimek 54100 9467 50 700 06 1-7-939 11 ., ,, 
ı - Tiimen birlik le rinin beş aylık ihtiyacı olan çorbalık pirinç, pilavlık pirin~, ~oh~t, arpa şehriye, kuru fa-

cutya, bulgur, maka , kırmızı merci mçk, altı aylık ihtiyacı olan sabun bir senelık ıhtıyacı olan kuru soğan toz 
şeker sadeyağı kap; zarf ve açık eksiltme usuliyle mukaveleye bağlanacaktır. 

2 - Şartnameleri ı görmek istiyenler her gün it saatlerinde Edirne tümen aatınalma komisvonunda görebi 
lirler. 

3 - İhale tarihler i aynen yukarda yazılı olduğu gibidir. 
4 - Açık eksiltmeler için belli gün ve saatlerde komisyonda hazır bulunmak ve kapalı zarfla için belli saatler

den bir saat evvel teklif mektuplarını ve teminatlarını komisyona vermeleri. 
5 - İsteklilerin belli gün ve saat !erde ilk teminatlariyle birlikte Edirne tümen satın alma komisyonuna 

müracaatları ilan olunur. (2328) 12290 

de 2490 numaralı kanunuu 2 ve 3. mad 
delerindeki vesaikle muayyen gün ve 
saatte komisyona müracaatları 

(2337) 12387 

149 kalem ateıe mukavim 
muhtelif tuğla ve har~lan 

ahna<ak 

Boya işleri ve tômirat Vakıflar 

den : 

~~M' 
Umum MüdürJu,."' 

C. H. P. Ankara Vilayet idare Ankarada ikinci vakıf apartıııaıı' 
Heyeti Batkanlığmdan : bodrum katında mevcut Hereke ı:ıı'( 

Ycniıehir Emniyet meydanında mulatından perde, korniş, telefoıt• • 
Parti vilayet idare heyetinin iığal etti lektrik, ampul ve mümasil bazı ıııs' . 
ği binada yaptırılacak boya i§leri ve da eşyanın 293 lira 50 kuruı mulı8111 

tamirat bir hafta müddetle pazarlığa men bedelle 22. 6. 939 e embe giif'I 
konmuştur. • .~ rş retİY 

Aakeri Fabrikalar Umum Mü- İsteyenlerin prtname ve ketfi'ni saat on bette alenı muza~ede ~uta". 
düralüiü Merkez Satın Alma Ko- görmek ve fiyat vermek üzere c. H. le toptan satılacağından ısteklı o f 

misyonundan: P. vilayet idare heyeti sekreterliğine ların ayniyat muhasipliğine müracl' 
Tahmin edilen bedeli (151.170) lira müracaatları ilan olunur. 2257 ları ilan olunur. (2417) 12381 



i ' 
r 
~ 

'ti' 

; 

Nafia -Vekaleti 

Yapı işleri tesisatı 
Nafıa Vekaletinden : 

r !· - Eksiltmeye konulan iş: Anka-
8~ a Yaptırılmakta olan Atatürk lisc

ı tesisatıdır. 

l<eşif bedeli 141.969 lira 21 kuruş
tur. 

aa 2· Eksiltme 3.7.1939 pazartesi günü 
i tt .ıs ~e nafıa vekaleti yapı ve imar l erı reısliği eksiltme komisyonu o -
asında kapalı zarf usuliylc yapıla -

taktır. 

3 Ek ·ı · b .. t · sı tme şartnamesı ve una mu-
l ~f erri evrak 710 kuruş bedel mukabi-
11nde yapı ve imar işleri reisliğinden 

l ınabilir. 

lil 4· .Eksiltmeye girebilmek için istek
erın 8348 lira 50 kuruşluk muvakkat 

~:zninat. vermeleri ve naf~a vek~lctin • 
n bu ışe girebileceklcrınc daır alın

:ış ehliyet vesikası ibraz edecekler • 
~.r. Bu vesika eksiltmenin yapılacağı 
~Unden en az sekiz gün cvcl bir istida 
~.e nafıa vekaletine müracaatları ve 
b~le~çelerine en az bir k~le~de yüz 

1 
ın lıralık bu işe benzer hır ış yaptık· 

1 
arına dair işi yaptıran idarelerden a
~lllnış vesika raptetmeleri lazımdır. 
bu ınüddet zarfında vesika talebinde 

j Iık kıtaları ihtiyacı için 7000 kilo sa -
dcyağ kapalı zarf usuliyle ihalesi 4 
temmuz 939 salı günü saat 11 de An -
karad'a Yenişchir'de komutanlık bi -
nasındaki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli yedi bin li · 
radır. 

Muvakkat teminatı (525) liradır. 

3 - Şartnameler her gün parasız o
larak eatın alma komisyonundan alına 
bilir. · 

4 - İsteklilerin şartnamesinde ya -
zıh vesikalarla berarber teklif mektup 
!arını ihale saatinden bir saat eveline 
kadar komisyona vermeleri ilan olu -
nur. (2412) 12399 

Pirinç ve kuru fasulye ah nacak 
Orman Koruma Genel Komutan

lığından : 
20.000 kilo pirinç ile 20.000 kilo ku

ru fasulye açık eksiltme ile ihalesi 5. 
temmuz 939 çarşamba günü kuru fa -
sulyenin saat 11 de, princin saat 14 de 
Ankara'da Yenişehir'de Komutanlık 

binasındaki satın alma komisyonun -
da yapılacaktır. 

Pirincin muhammen bedeli 4850 li · 
ra kuru fasulyenin 2650 liradır. Pirin
cin muvakkat teminatı 363 lira 75 ku
ruş, kuru fasulyenin muvakkat temina 
tı 193 lira 75 kuruştur. 

Şartnamleri her gün parasız olarak 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin Ulunnııyanlar eksiltmeye giremiye • 

Cekı d' muvakkat teminat makbuzu ve şartna-
er ır. d k ' .k 1 . 1 b' rk 'h 1 

h 
S. İsteklileri teklif mektuplarını i · . ~~ e 1 ve:.ı : arıy e kA ır ı te ı a e 

aJe günü olan 3.7.939 pazartesi günü g~.n ve saa ı~ Ae mez ur komisyona 
•aat 14 k d k .1 k . nu muracaatları ılan olunur. (2413) e a ar e sı tme omısyo 00 
reisliğine makbuz mukabilinde teslim · 124 

tdeceklerdir. 
. Postada olacak gecikmeler kabul e-

dıınıez. (2270) 12322 

Maliye Vekôleti . 

Raf tômiri 
Maliye V eki.letinden : 

l - Pazarlığa konulan iş: munta -
ıarn borçlar umum müdürlük binası -
ll.ın raf tamiratı. 

2 - Keşif bedeli: 920 lira 81 kuruş
tıır. 

3 - İstekliler bu işe ait ıartname 
~e sair evrakı görmek ve izahat almak 
ıçin maliye vekaleti milli emlak mü • 
diitlüğüne müracaat edebilir. 

4 - Eksiltme pazarlık suretiyle ya· 
l>ılacaktır. 

S - Eksiltme 10 temmuz 939 pazar
fe~j günü saat ıs de maliye vekaleti 
lrıılli emlak müdürlüğünde yapılacalt· 
tır. 

6 - Pazarlığa girişmek iıtiyenle • 
tin 69 lira 10 kuruş tutan teminat ak· 
c~ıını yatırmış olmaları ve nafıa mü
durlüğünden ehliyet vesikası göster • 
trleleri lazımdır. (2398) 12394 

Beton tômiri 
Maliye Vekaletinden : 

l - Pazarlığa konulan iş: Vekalet 
bahçesinin çökmüş olan betonlarının 
taıniri. 

2 - Keşif bedeli: 997 lira 50 kurut· 
tur. 

3 - İstekliler bu işe ait şartname ve 
•~ir evrakı görmek ve izahat almak i -
Çın ınaliye vekaleti milli emlak mü • 
dürlüğüne müracaat edebilirler. 

4 - Eksiltme pazarlık suretiyle ya
Pılacaktır. 

S - Eksiltme 10 temmuz pazartesi 
tiinü saat 15 de maliye vekaleti milli 
tl'l'ılak müdürlüğünde yapılacaktır. 

6 - Pazarlığa girmek istiyenlerin 
1• lira 81 kuruş teminat yatırmaları 
\re Ankara nafıa müdürlüğünden ehli· 
~et varakası göstermeleri şarttır. 

(2399) 12395 

Muhtelif tômir işleri 
Maliye Vekaletinden : 

1 - Pazarlığa konulan iş: ba~vckA
let karşısında bulunan havuz ile ve -
~alet binasının hala borularının ve zat 
1~leri müdürlüğünün raflarının tami· 
\'t, 

2 - Keşif bedeli: 995 lira ıs kuruş· 
hır. 

3 - İstekliler bu işe ait ~artname 
~~ sair evrakı görmek ve izahat almak 
·~~n maliye vekaleti milli emlak mü
durlüğüne müracaat edebilirler. 

4 - Eksiltme pazarlık suretiyle ya
Pılacaktır. 

S - Eksiltme 10 temmuz pazartesi 
tünü saat ı 5 de maliye vekaleti milli 
'nılak müdürlüğünde yapılacaktır. 

6 - Pazarlığa girişmek istiyenlerin 
74 lira 62 kuruş tutar muvakkat temi
nat J.kçesinin yatırmış olmaları ve An
kara nafıa müdürlüğünden ehliyet va· 
l'akası göstermeleri lazımdır. (2400) 

12396 

~-_Orman koruma 

Sade yağı al.nacak 

P. T. ve T. Md. ' · 

Alüminyom manşon 

allnacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğün

den: 
1 - Teahhüdün ademi ifasından do 

layı 20.000 tanesi 3 ve 80.000 tansi 4 
milimetre olmak üzere ceman 100.000 
adet alüminyum manşon açık eksilt -
meye konmuştur. 

2 - Muhammen bedel 8000 lira, mu
vakkat teminat 600 liradır. 

3 - Eksiltme, 7. 8. 939 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat 16 da Anka
rada P. T. T. umumi müdürlüğü bina
sındaki satın alma komisyonunda ya • 
pılacaktır. 

4 - Taliplerin, muvakkat teminat 
makbuzu veya banka mektubu ile ka
nuni veıaiki hamilen mczkfir gün ve 
saatte o kimisyona müracaatları. 

5 - Şartnameler, Ankarada P. T. T. 
levazım ve İstanbulda Kınacıyan ha • 
nında P. T. T. levazım ayniyat şubesi 
müdürlüklerinden parasız olarak veri-
lir. (2310) 12386 

Manşon ahnacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğün

den: 
1 - İdare ihtiyacı için (30.000) a

det 3 m/ın bakır ve (100.000) adet 4 
m/ m aliminyum manşon ki ccman 
(130.000) açlet manşon kapalı zarfla 
eksiltmeye çıkarılmıgtır. 

2 - Muhammen bedeli (6650), mu -
vakkat teminat (498,75) lira olup 8. 8. 
939 (salı) günü saat (16) da Ankarada 
P. T. T. umum müdürlük binasındaki 
satın alma komisyonunda yapılacak -
tır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektupbiyle ka -
nunt vesaiki muhtevi kapalı zarfları • 
nı o gün saat 15 e kadar mezk!lr komis 
yona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. T, 
levazım, lııtanbul'da Kınacıyan hanın
da P. T. T. ayniyat şubesi müdürlük -
terinden parasız olarak verilecektir. 

(2365) 12391 

_. Okullar 

Koyun eti ahnacak 
Yükıek Mühendis Mektebi Satın 

Alma Komisyonundan : 
Mektebin 939 mali senesi zarfında

ki 46000 kilo koyun eti ihtiyacı kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. lşbu ihtiyacın muhammen bedeli 
"53" elli üç kuruş olup ilk teminatı 

"1828" lira 50 kuruştur. 
Kapalı zarf usuliyle yapılacak olan 

işbu eksiltmeye ait teklif mektupları 
2490 sayılı kanunun emrettiği diğer 
vesikalarla beraber muayyen 1aatten 
ı saat evci makbuz mukabilinde komis 
yon reisliğine verilmesi. Posta ile gön 
dcrilecek mektupların muayyen saate 
kadar komisyona gelmiş olmaları muk 
tezidir. Eksiltmesi 22. 6. 939 tarihine 
rastlıyan perşembe günü saat 11 de 
yapılacaktır. Şartnamesini görmek is
teyenlerin her gUn ve eksiltmeye gire 
ceklerin belli gün ve saatte mektep 

Onnan Koruma Genel Komu- binası dahilindeki komisyona müraca· 
tanlık Satın Alma Komisyonundan: atları ilan olunur. 3869/ 2115) 

1 - Orman koruma genel komutan- 1210'1 

D. Demiryollorı 

Muhtelif zımpara taılar1 ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyo
nundan : 

Muhammen bedeli 7088 lira olan 
muhtelif zımpara taşları 28.7.939 cuma 
günü saat 15.30 da kapalı zarf ustıliyle 
Ankarada idare binasında satın alına
caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (531,60) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtı-
lacaktır. (2228) 12238 

Hareket memur namzedi 
ah nacak 

Devlet Demiryolları İşletme U
mum Müdürlüğünden : 

1 - Devlet demiryolları istasyon 
sınıfında istihdam edilmek üzere mü
sabaka ile hareket memur namzedi a
lınacaktır. 

A - Türk olmak; 
B - Müsabakaya iştirak edebilmek 

için orta tahsili bitirmiş olmak; 
C - Yaşı 18 den aşağı ve 30 dan 

(dahil) yukarı olmamak; 
D - Asgari bir sene için askerlik

ten muaf olmak, 
E - İdaremiz hekimleri tarafından 

yapılacak sıhi muayenelerinde faal 
servisde çalışmağa mani bir arıza ve 
hastalığı olmamak; 

2 - Müsabakada kazananlar 61 lira 
ile tayin edileceklerdir. Ecnebi lisan
larından birine vakıf olanlar 67 lira 
ücretle alınacaklardır. 

3 - Askerliğini bitirmiş lise me
zunları imtihansız olarak ayni şartlar 
dahilinde alınacaktır. Bu gibilerin di
lekçelerini ' doğrudan doğruya umu
mi müdürlüğe göndermeleri 13.zımdır. 

4 - Müsabaka imtihanı 15 temmuz 
939 cumartesi günü saat 14 de Hay • 
darpaşa, Sirkeci, Ankara, Balıkesir, 
Kayseri, Malatya, Adana, Afyon, İz
mir ve Erzurum işletme merkezlerin
de yapılacaktır. 

5 - En son müracaat 10 temmuz 939 
cuma gününe kadardır. 

6 - Talipler işletmelere ve istas • 
yonlara istida ile müracaat edecek -
terdir: ·• 

7 - Kabul şerait ve evsafı hakkında 
daha fazla maromat alma'IC iatiyenler 
işletme merkezlerine ve istasyonlara 
müracaat edebilirler. (2308) 12307 

Badana ve boya işleri 
Devlet Demiryolları ve Liman· 

ları ikinci l~letme Arttırma ve Ek · 
siltme Komisyonundan : 

1 
saat 15.30 da :capalı zarf uıulü ile ve 
ayrı ayrı ihale edilmek üzere Anka -
ra'da idare binasında satın alınacak -
tır. 

Bu işe girmek istiyenlerin metal i
çin 15.610 kalay için 4.696,81 liralık 
muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı 
gün saat 14.30 a kadar komisyon reis
liğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (345) kuruşa Ankara 
ve Haydarpaşa veznelerinde satıl -
maktadır. (2178) 12321 

Muhtelif avadanhk almacak 
O. D. Y o il arı Satın Alma Komis

yonundan ı 

Muhammen bedeli 24.954 lira olan 
atelyelere ait muhtelif avadanlıklar 
1.8.1939 çarşamba günü saat 15 de ka
palı zarf usulü ile Ankarada idare bi
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiycnlerin (1871,55) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 e kadar komisyon re
isliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka

rada malzeme dairesinden, Haydarpa
şa'da tesellüm ve sevk şefliğinden da-
ğıtılacaktır. (2323) 12323 

Eksiltme ilônı 
O. D. Yolları Satın Alma Ko

misy01'Jmdan : 

21.7.939 cuma günü eksiltmesi yapıla 
cağı ilan edilen 10671,80 lira muham -
men bedelli Karo fayans ve Seramik -
terin eksiltmesi görülen lüzuma bina • 
en işarı ahire kadar tehir edilmiştir. 

(2351) 12388 

Ev inşaatı 
D. D. Yollan Satın Alma Ko

misyonundan : 

Sivasta Lojman olarak yaptırılacak 
blok ve müteferrik evlerin inşaatı ka
palı zarf usulü ile ve vahidi fiyat üze
rinden eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu inşaatın muhammen bedeli 
200,000 liradır. · 

2 - İstekliler bu işe ait şartname ve 
sair evrakı devlet demiryollarının An
kara, Sirkeci vezneleriyle Sivas istas
yon veznesinden (10) lira bedeli mu • 
kabilinden alabilirler. 

3 - Ekailtme 7. 7. 939 cuma gUnü 
saat 16 da D. D. yolları yol dairesin -
de toplanacak merkez !. .. inci komis -
yonca yapılacaktır. 

4 - Ekailtmeye girebilmek için is -
teklilcrin teklif mektupları ile birlik
te aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ay 
nı gün saat 15 e kadar komisyon reis -
liğine tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

a) 2490 s'ayıl kanun ahkamına uy -
gun 11250 liralık muvakkat teminat. 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesika• 
tar. 

c) Münakalat vekaletinden alınmış 
bu işe mahsus ehliyet vesikası. 

(İsteklilerin ihale gününden en az 
sekiz gün evci bir istida ile Münaka -
lat vekaletine müracaat etmeleri ve 

-11-
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lnsaat 
.:> 

mü na kasası 
In~isarlaY Umum Müdürlüğünden 

İşin nev'i 
Keşif bedeli 

Lira kuruş 
% 7,5 teminatı 

Lira kuruş 

Eksiltme 
Şekli Saati 

Gerze bakım evi inşaatı 78.815,49 5190 kapalı zarf 10 
Gümüşhacıköy bakım evi 
inşaatı 81.157,83 5307,89 " 

,, 11,30 

I - Şartname plan ve keşifnameleri mucibince yukarda yazılı Gerze 
ve Gümüşhacıköy bakım evlerinin inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

II - Keşif bedeli muvakkat teminatları eksiltme saatleri hizalarında 
gösterilm i ştir. 

III - Eksiltme 27-Vl-939 salı günü Kabata§ta levazım ve mübayaat şu· 
besindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Keşif ve şartnameler her gün sözü geçen şubeden "394 ve 405" ku
ruş mukabilinde alınabilir. 

V - İsteklilerin yüksek mühendis veya mimar olmaları, olmadıkları 
takdirde aynı evsafı haiz bir mütehassıst inşaatın sonuna kadar daimi ola
rak iş başında bulunduracaklarını noterlikten musaddak bir teahhüt kağı
dı ile temin etmeleri ve "70.000" liralık bu gibi inşaatı muvaffakiyetle yap
mış oldukl:ınna ait vesika vermeleri lazımdır. Münakasaya iştirak · edecek

ler yukarda vazılı ve!"aikin 8 gün evveline kadar İnhisar Umum Müdürlü· 
ğü inşaat şubesine ibraz etmeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın 

vesika almaları lazımdır. 
VI - Mühürlü teklif mektubunu ve V inci maddede yazılı kanuni ve

saikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihti
va edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü ihale saatlerinden birer saat 
evveline kadar yukarda adı geçen komisyon başkanlığına makbuz mukabi-
linde vermeleri Hiztmdır. (4033-2235) 12247 

Arsa satısı 
..:> 

Ankara Defterdarlığından: 
Miktar Muhammen be. M. teminat 

Mahallesi Sok~ğı Ada Parsel M2. Lira K. Lira K. 

İstiklal Sıvas 190 24 3,75 7 50 I 57 

" .. .. 23 24-25 48 00 3 60 

Yukarda evsafı yazılı arsanın satışı on gün müddetle temdit edilmiş 
tir. İsteklilerin 26-6-939 pazartesi günü saat 15 de defterdarlıkta toplana 
cak satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. (2420) 12402 

$ose ve sınai imalat İJİ 
Ankara Valiliğinden : 

Ankara - K. Hamam - Gerede yolu -
nun 95 l 000-103 + 800 üncü kilomet
releri arasında yapılacak şose ve sınai 
imalat işi 3.7.939 paazrtcsi günü saat 
on beşte vilayet daimt encümeninde 
ihalesi yapılmak üzere, kapalı zarf u
ımliyle eksiltmeye kon~lmuştur. 

Keşif bedeli (54683) lira (88) ku -
ruıtur. 

Muvakkat teminatı (3984) lira (19) 
kuruştur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını, ti
caret odası vesikasiyle teminat mek
tup veya makbuzu ile ihale tarihinden 
en az 8 gün evet vilayet makamına 
müracaatla bu işe ait alacakları ehli -
yet vesikalariylc birlikte sözü geçen 
günde saat 14 de kadar encümen reis
liğine vermeleri. 

Bu işe ait keşif ve şartnameyi 137 
kuruş bedel mukabilinde nafıa mü 
düdüğünden alabilecekleri. (2326) 

12310 

teklilcrin ticaret vesikalarını, bir fir 
mayı temsil ediyorlarsa buna ait belg 
ve sir.külcrini beraberinde getirmele 
ri ve muvakkat teminatlarını daha ön 
ce Tk. veznesine yatırmış olmaları la 
zımdır. 

5 - Daha başka mal ı1mat ve şart 
name almak istiyenlerin Tk. satın al 
ma amirliğine ha!fVUrmaları ilan OİU 
nur. 2255 

Polis 
Fotin alınacak 

Emniyet Umum Müdürlüğün 
den : 

1 - Elde mevcut nümunesine 
şartnamede yazılı vasıfları dairesin 
zabıta memurları için 6250 çoğu 67 
çift fotin kapalı zarf usuliyle 26.6.9 
pazartesi günü saat 15 te münakasa 
konulmuştur. 

Keşif ve muhammen bedeli 3003 li
ra olan Ankara is~asyonundaki umu
mi idare binasının harici badana ve 
boyası vesair temizleme işleri 3 tem
muz 939 tarihine rastlıyan pazartesi 
günü saat 16 da Ankara istasyonunda 
ikinci işletme müdürlüğü binasında 

toplanacak komisyon tarafından iha -
lesi yapılmak üzere açık eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

ehliyet vesikasının verilmesine esas --------------
olacak belgeleri istidalarına raptetme-

2 - Beher çiftine 465 kuruş fiyat bf 
çilen fotinlere ait şartnameyi almak "il 
nümunesini görmek istiyenlerin u 
murn müdürlük satın alma komisyo 
nuna müracaatları. 

Şartname ve mukavele projeleri i
kinci işletme komisyon kaleminden 
parasız verilir. 

İsteklilerin muvakkat teminat olan 
225,23 lirayı Ankara veznesine teslim 
ettiklerine dair makbuz veya banka 
teminat mektuplariyle kanunun tayin 
ettiği vesaiki hamilen muayyen giln 
ve saatta komisyonda hazır bulunma-
ları ilan olunur. (2330) 12312 

leri lazımdır.) (2354) 12389 

Ankara Valiliği 

Erzak alınacak 
Ankara Valiliğinden : 

1 - Etimesğut yatı okulu talebesi
nin iaşesi için (91) kalem muktazi er
zak (11123) lira (55.) kuruş muham
men bedeli üzerinden kapalı zarf usu
li yle eksiltmeye konulmuştur. 

Lokomotif metali ve 

kalay alınacak 2 - Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün kültür direktörlüğüne 

O. D. Yolları Satın Alma Ko- ve ihale günü olan 3 temmuz 1939 pa-
miıyonundan : zartesi glinii saat 15 tc kanuni tarifa-

Muhammen bedeli 296.500 Ura olan tına göre hazırlıyacakları teklif zarf-
200 ton lokomotif metali ile muham- larını vilayet daimt cncilmeni başkan-
men bedeli 68.936,2S lira olan SO ton lığına tevdi etmeleri. (2324) 12288 
külçe kalay 1 ağustoı 1939 salı günü _ 

Tıbbi ecza alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan : 
Muhammen bedel ve muvakkat teminat miktarı aşağıda ayrı ayrı göste

rilmiş olan 7 liste muhteviyatı tıbbi ecza ve malzeme 31~7-939 pazarteıi 

günü saat 15 den itibaren sıra ile ve kapalı :zarf usuliyle Ankara'da idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
vuikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar komisyon Reisliğine ver
meleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara Malzeme dairesinden, Haydarpaşa-
da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (2274) 12302 

1 No 1ı liste muhteviyatı 
2 

" " " 3 
" " " 4 " " 

,, 
5 

" " " 6 
" " " 7 " 

,, 
" 

Muhammen bedel Muvakkat t~minat 
Lira 

24155 
20047 
9130 

14297 
4448 
2114 
3937 

Lira 

1811,63 
1503,53 
684,75 

1072,28 
333,60 
158,55 
295,28 

Hava Kurumu 

Atölye inşaah 
3 - Eksiltmeye girmek iıtiyenler 

2351 lira 80 kuruşluk temin.at makb 
veya banka mektubunu muhtevi tekl 

Türkkutu Genel Direktörlüğün 
den: 

• mektuplarını ve 2490 sayılı kanun 
dördüncü maddesinde yazılı belgel 
le birlikte eksiltme günü saat 14 
kadar komisyona teslim etmeleri. 

1 - Etimesgut'ta Türkkuşu alanın
da yapılacak atelyc inşaatı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli (314,166) L. (77) 
kuruş ve kanunen yatırılması icabe
den muvakkat teminatı (16,316) L. 
(67) kuruştur. 

3 - Eksiltme 20. 6. 1939 salı günü 
saat 15,30 da Türkkuşu genel direktör· 
lüğünde yapılacak ve ihale kendileri
ne H. K. Başkanlığının tasvibi ile teb
liğ edilecektir. 

4 - Taliplerin eksiltme saatinden 
bir saat önce, usulü dahilinde kapatıl· 
mış zarflarını Tk. satınalma amirliği
ne vermiş olmaları lazımdır. 

S - Talipler yüksek mimar veya 
yüksek mühendis olduklarını veya 
bunlardan birini bu işte çalıştıracak
larını ve ayni zamanda şimdiye kadar 
en az (150,000) liralık bir inşaatı mu
vaffakiyetle yaptıklarını bir vesika ve 
bonservisle isbat edeceklerdir. 

6 - Şartname ve proje almak için 
Tk. satınalma amirliğine müracaat e· 
dilmelidir. 2050 

Çelik tel allnacak 
T. H. K. Türkkuıu Genel Direk

törlüğünden : 
1 - (DIN L 9) a göre muhtelif ka

lınlıkta (20.000) metre örme çelik tel 
alınacaktır. 

2 - İşbu malzemenin muhammen 
bedeli (1500), muvakkat teminatı 
(112.5) liradır. 

3 - İhale açık eksiltme ile 3.7.939 
pazartesi saat 15 te Türkkuşu Genel 
Direktör!Uğünd~ yapılac:ıktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is-

(2176) 12165 

Getir alınacak 

Emniyet Umum Müdürlüğ' 

den: 

1 - Mıntaka ihtiyacı için (80) 
motorin alınacaktır. 

1 - Elde mevcut nümunesine 
şartnamede yazılı vasıfları dairesi 
zabıta memurları için azı 1250 ço 
1500 çift getir açık eksiltme ile 2 
939 pazartesi günü saat 11 de mün 
saya konulmuştur. 

2 - Beher çiftine 220 kuruş fi 
biçilen getirlere ait şartnameyi al 
ve nümunelerini görmek istiyenle 
umum müdürlük satın alma komis 
nuna müracaatları. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyen 
rin 247 lira 50 lrnruşluk teminat m 
buzu veya banka mektubunu ve 2 
sayılı kanunun dördüncü maddesi 
yazılı belgelerle birlikte eksiltme 
nü tam saat 11 de komisyona gel 
leri. (2177) 12166 

Cebeci Hastanesi 
Cilt, saç ve zührcviye 

mütehassısı 

Dr. Kemal Arıca 
BERLİN kliniğinden mezun 

Belediye sırası Emek Ap. kat 



ULUS 

DİKKAT: 

F F 
EN BİRİNCİ KAN, KUVVET İSTİHA SURUBUDUR 

.J J 

FOSFARSOL'u, bütün kuvet turuplarmdan ayıran başlıca hassa: Devamlı bir surette Kan, kuvet ve iştah temin etmesi ve ilk kullananlarda 
bile tesirini derhal göstermesidir. Her eczanede bulunur . 

..11ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 

~ M. NEDİM İRENGÜN 
--------- -- ---- ---- ------- Yeni hôl No. 1 • 59 TL. 2246 -----
-

-----------
-Her nevi ambalaj ve Matbaa kağıtları Mukavva Kırtasi- : 

ye terazi ve ölçüleri en ucuz fiyatlarla mağazamızdan te- : 
min edebilirsiniz. 22267 ----- ------ Airam ampulleri Ankara deposudur ------'"tllllllllttıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııll"' 

• 
Lokanta ve Gazinoların 

nazarı dikkatine 
Fabrikamızın BAŞKURT markalı yerli 
mamulatunızı görmeden: ÇAT AL, KA
ŞIK ve BIÇAK takımlarını almayınız. 

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

Ankara satıı merkezi: Niyazi Kırımman ve Ortağı Anafar· 
talar caddesi. No. 93 Tel. 1973 285"" 

• 

=================================• 

Satıhk hurda demir ve saire 
T . C. Ziraat Bankasından : 

Bankamızın bahçesinde mevcut birmiktar hurda demirle pik ve çinko 
parçaları kilo ile satıl caktır. Taliplerin 23. 6. 939 akşamına kadar leva-
zım müdürlüğümüze r.ı racaatları. 2240 

kolonyası firiksiy nu ile geçer. Kara Çamın kuvvetli tesiri doktor· 
larca da tasdik edi i§tir. Hastalarınızda, çocuklarınızda Kara Çam 
Kolonyası kullanınız. Kanın deveranını tenbih ederek çocukların 

i§tihalarını açar. C 1 le tazelik, ciğerlere kuvvet verir. 
Eczane, ecza deı o u ve parfümeri mağazalarından isteyiniz. 
Deposu: Kemal R bul e<:zanesi Beyoğlu ağa camii yanında 

~======= 1 S TAN B U L 1940 =======~ 

1937 Ar KARA ENTERN.ASYONAL 
KÖMÜR SERGİSİNDE 

iRİNCİ MÜKtÜ~ T vı:: EP.Ef OİPI o~ı L1 

TEl\lİNAT'L I 
CAN KOÇ 

TERMOSiFONLAR v~ YEMEK OCAKLAR! 

Mımar Vedat N° t7-I STANBUL 

• 

Deutsche Lufthansa 
Junkera Ju 52 tipinden 3 motörlü büyük tayyare ile 

P.:azar günleri mitstesna olmak üzere seyrüsefer tarifesi 
lstub l'dan hareket 7,55 
Sofy a muvasalat 10,45 
Belgr t'a muvaaslit 11,40 
Bud p şte'ye muvasalat 13,35 
Viye n 'ya muvasalat 14,45 
Beri ne muvasalat 17,10 

Gidit - dönüş bilet ücrtei aynı zamanda tediye edilecek 
ol r a. dönü, bileti ücretınden 

Yüzde yirmi tenzilôt yapılır 
Bu hava hattının Amııterdam, Atina, Briiksel, Bükreı, Kopenhag, 
Londra, Milano, Ma lmö, Paris, Roma, Venedik, Zürih gibi büyük 
Avrupa tehirlerile de rtibatı olup aynı günde bu tehirlere varılır. 

izahat ve malum t almak üzere ve kayıt muamelesi için, 
tayy bileti umumi saht acentası 

'' Hons Walter Feustel ,, 
lıtanbul • Galata Rıhtım caddesi No. 45 adresine müracaat 

olunmalıdır. (Telefon: 41178, Telgraf: Han6aflug) 
7222 • 

Güzelliğin 
sırn yok 

sebebi var 

ti RADYOLlN ===~ 

dişleri mikroplardan, çürükler -
den iltihaplardan koruyarak sağ 
lamlaştıran, hem de minelerinin 
bozulmasını ve sararmasını me
nederek daimi bir güzellikle mu
hafaza eden asrın en kuvetli diş 
macunudur. 

Her sabah, öğle ve akşam 
yemeklerden sonra 

RADYOLİN 
7208 

c 
Bisiklet Evi 

Atatürk Bulvarı Yenişehir 
En ucuz ve en sağlam 

Bisiklet, çocuk bisikleti ve çocuk 
arabalarını Cavit CAV'da 

bulacaksınız. 

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

Taksitle satı§ yapılır. 

"KODAK" 8 25 
llra 

"B R A UN i '' J UN 1 O R 6 2 O 
Hatta yeni başlayanlar 

bile çok net ve parlak 

resımler cekebitirler. 

" K O D A K V E R i K R O M " fi 1 mi ile 
hiç bir poz zayi olmaz 

8 pozdan 

MAKBUL BiR HEDİYE daima 

8 resim 

Sütun K O O AK satıcılarından arayınız 

ve ya şu adrese müracaat ediniz 

KODAK Şirketi - Beyoilu, İstanbul 

Bir mimar aranıyor 
I Ankara lnıaat Ceza Evi Müdür-

lüğünden : • 

Şahsiyeti hükmiyeyi haiz Ankara 
İnşaat ceza evi için ücretli bir mimara 
ihtiyaç vardır. Talip olanların yetle -
rindeki vesaikle Ankara inşaat ceza e· 
vi müdürlüğüne müracaat etmeleri i -
lan olunur. (2197) 12171 

İlk ve Orta okul 

talebelerine 
Yeni ve seri bir metodla Riyaziye 

dersi verilir. Müspet netice müem -
mendir. Ulusta Rz rumuzuna yazıl -

• Y. Mühendis, Y. Mimar 
ve ressam aranıyor 

Toprak mahsulleri ofisinden 
Merkezde Teknik Büroda çahımak üzere Betonarme he

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

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

Cebeci Hastanesi - ması. 2246 

Kulak, Burun, Boğaz mütehassısı' 
DOKTOR 

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

Tank Edip kitap evi 
Bankalar caddesine nakledilmiş-

tir. Telefon: 3000 2245 

DEVREN KİRALIK 
Ulus meydanında büyük mağaza 

Tarık Edip Kitap evine 
müracaat 2245 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6421 

İmtiyaz ıahibi 

lskender Artun 

Umumi neşriyatı idare eden 

Yazı işleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basnnevi ANKARA 

Alman koku aıağıdaki fiyatlarla satllmaktadır 
Ankara Memurlar kooperatif şirketinden : Lira kurut 

1 - Asgari bir vagon olmak üzere istasyonda vagonda teslim beher tonu 

2 - Depoda toptan satış fiyatı tonu (nakil vasıtasına tahmil masrafı dahil) 

3 - Perakende satıı fiyatı kilosu 

26. 

27. 50 

-. 
4 - Sattılar 250 kiloya kadar perakende ve bundan yu karıaı toptan sayılır. 

2209 

YENi SİNEMALAR sus 
BUGÜN BU GECE 

Seven, aşkın zevk ve ıstırapları
nı bilen ve analık heyecan ve fe· 
dak8rlığını anlıyan bir kadının 

heyecanlı ve hissi hayatını can
landıran 

Damgah Kadın 
Baş Rollerde: 

Gladys Georges • W . William 

Seanslar: 
14,45 - 16,45 • 18,45 ve gece 21 de 

Halk matinesi J2,15 de 
MEŞ'UM KADIN 

1 

HALK 
BUGÜN BU GECE 

Baştan başa heyecan ve esrarla 
dolu film 

Bay Tekin yeni 
dünyalarda 

30 kısım birden .................................................... . 
Seanslar : 

13,30 • 17 • 20,30 da 

BU GÜN BU GECE 

Herkesin takdir ettiği fransız 

komiği FERN ANDEL'in 

Gör ,iıil, Söyleme 

Seanslar: 

12 - 14 - 16 - 18 

Gece 20,30 da 


