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Bugün gazetemiz 

ADI .MI% ANCIMl%CIR. 16sayfa 

Hatay artık vatanımızın parçasidır 
Hatay anlaşması dün Ankara'da, Türk - Fransız 

l 
müşterek beyannamesi de Paris'te 

Basvekilimiı dün Me<lisle ~ok 
mühim bir nutukla 

beyannameyi izah elli 

• 
ımza edildi 

Bugün Hatay'ın anavatana kavuşmasiyle ruhu 
bir kat daha huzura kavuşan Ebedi Şel 

Türk - Fransız anlaşmasiyle sulh 
cephesi yeni bir kuvet kazanmıştır Hatay'ın anavatana kavuşmasını büyük başa. 

rıları ve eserleri silsilesine ilave eden Milli Şef 

~-R-K-İY--E-- ....--FR_A_N-SA_B_İ-RL_E_ŞM_E_sfl 

DÜNYA SULHUNUN NEFİ NEDİR 

Başvekilimizin beyanah 
ta;·~ reisliği~d~ y~ptığı"t~pi~~tı ii~. aevr~ni;~n'tarihf CCiset~Tn~~h"SI: 
rini yaşamış oldu. 

Hatay, 
Fransa ve 

1 Kordiplomatik ve dinleyici locala -
1 rı tamamen dolu idi. Kordiplomatik 
lc-casında Sovyet, Fransız büyük elçi
leri ve diğer elçilikler ileri gelenleri 
göze çarpıyordu . 

Türkiye 

Celse açılınca reis sözü, Başvekili -
mize verdi. Muhterem Refik Saydam, 
sürekli ve devamlı alkışlar arasında 

kürsüye geldi ve meclisin büyük bir 
dikkatle dinlediği şu mühim beyanat
ta bulundu : 

F. R. ATAY "Muhterem arkadaşlarım, 
Geçen mayıs ayının 12 sinde, 

Türkiye ile lngiltere arasında muh
temel taarruzlara kar§ı teşrikime· 

ıaiyi istihdaf eden müşterek beyan
nameyi bu kürsüden okuyarak yük· 

Hatay hakkındaki anlaşma 
dün, saat 13.10 da Türkiye Hari
ciye Vekili Şükrü Saraçoğlu ile 
Fransa Büyük Elçisi Mösyö Mas. 
sigli arasında Ankara' da imza e· 
dilmiştir. Gene dün Paris'te fran
aız Hariciye Nazırı Mösyö Bone 
ile Türkiye Büyük Elçisi Suat ' 
Davaz arasında iki devlet arasın
da muhtemel taarruzlara karşı 
nıütekabil yardım için bir dekla
rasyon dahi imza edilmit bulun
maktadır. 

Bu mesut günde her türk va
tandaşının kalbi, hiç şüphesiz, 
Atatürk' e karşı bir daha sevgi ve 
minnetle çapıyor: Hatay zaferi 
dahi onun eseridir. Atatürk ha
yatının son senelerini, bütün sa
atlerine kadar Hatay davasına 
'\lakfetti. Hastalığının ağır gün -
!erinde, hekimlerinin kati tavsi
yelerine rağmen Hatay'm eşik· 
lerine kadar gitti . Ölürken gözle
ri onun hayali üstüne kapandı. 

(Sonu 7 inci sayfada) 

TEBLİG 
Ankara, 23 a.a. - Tebliğ: 

Tifrkiye ile Suriye arasında 
arazi mesailinin kati surette 
hallini ve binnetice Hatay ara
zisinin Türkiye'ye ilhakını ta
zammun eden anlaşmalar bu
gün Hariciye Vekaletinde Ha
rıcıye Vekili Saraçoğlu ve 
Fransa büyük elçisi Mösyö 
Massigli tarafından merasimi 
mahsusa ile itn%a edilmif ve iki 
devlet murahhasları bu müna. 
sebetle doatane nutuklar taati 
etmiflerdir, 

' 

J 

İmza töreninin tafsi lôtı 
Ebedi Şef'in yoldaşı ve arka

daşı İsmet İnönü ve Büyük Ka· 
nıutay, başlanan davayı zafere 
erdirmek için, onun ölümünden 
düne kadar çalıştılar. Hatay bi -
:z:im olmuştur. Hatay, artık Tür· 
kiye cümhuriyetinin bir vilayeti
dir. Atatürk'ün ruhu şac.Jdır. Biz
ler ve evlatlarımız, inkılap eseri
ni korumak ve tamamlamak için 
her zaman işte bu azmi ve sada
kati göstereceğiz . 

Bu sırada gene gönüllerimiz, 
nıuhabbet ve şükranla inkılap 
Türkiye'sinin iktidarını elde tu
tan Milli Şef'e, Kamutay'a ve 
hükümetine dönüyor: Hatay, te
miz ve sarsılmaz bir idealizmin. 

Fransızlar 22 temmuza 
1 

kadar Hatay'ı 
tahliye etmiş olacaklar 

(Sonu 7 inci sayfada) 

Hatayın Türkiyeye ilhakına mütedair mukavele ve merbutatı 
dün saat 13.10 da Hariciye Vekaleti kütüpane salonunda Harici
ye Vekili B. Şükrü Saraçoğlu ile fransız Büyük Elçisi B. Maasigli 
arasrnda merasimle imza edilmiştir. 

(Sonu 7 inci sayfada) 

GÜNÜN HABERLERİ 

Barem livihasının dün 
1 inci müzakeresi bitli 

Büyük Millet Meclisi dün barem layi
hasının birinci müzakeresini bitirmiş -
t ir. Bu husustaki tafsilat 2 inci sayfa -
mızdadır. 

• • 
100 Sovyel tayyaresi 
Man~u sımrmı ge~ti 

Londra, Tokyo ve Ksin King'den ge -
len haberlere göre yüz sovyet tayyaresi 
Mançu.ko hududunu geçmiııler ve bazı 

Mançu şehirlerini bombardıman etmiş • 
!erdi r. Bu husustaki tafsilat 3 üncü say
famxzdadır. 

• • 
Yusuf Ziya Öniş ve ba11 

arkadaşlar1 tevkif edildi 
Sa tiye binasının almması hakkındaki 

tahkikat ikmal edilmiş ve Denizbank'ın 
sabık umum müdüı-ü Yusuf Ziya Öniş 
mua vini T ahir Kevkep, İsmail İsa, Sa
dun Galip, Mühendis Neset, Meteos 
tevkif edilmişlerdir. Hamdi E min Çap 
ve avukat Atıf için ihzar müzekkeı-eleri 
kesilmiştir. Bu hususta İstanbul miıddei 
umumisinin beyanatını 11 inci sayfa -
mızda bulacaksınız. 

f""••ııııııııııııııııııııııııııııııı iıll 

Milli Sef'imiz 
hükumetimizi 
tebrik ediyor 

Ankara, 23 a.a. - Hatay'ın ana yur
da iltihakı münasebetiyle Reisicüm • 
llUr "tsmet l noniI'ye Başvekil Dr. Re· 
fik Saydam tarafından çekilen tel
grafa Reisicümhur aşağıdaki cevapla 
mukabele etmişlerdir: 

Başvekil Dr. Refik Saydam 
Ankara 

Hatay'ın ana vatana iltihakını ah
den ifade eden mukaveleyi imza et
meğe muvaffak olduğu için cümhuri· 
yet h ükümetini hararetle tebrik ede -
rim. Milletler arası sulh ve emniyet 
teminatını, milli şeref ve menfaatle 
birleştirmek gibi sağlam bir siyaset 
sayesinde reislik ettiğini?. değerli hü
k ümet büyük milletimızin halis tak
dirine hak kazanmıştı'". 

İSMET İNÖNÜ 

Başvekil Dr. Refik Saydam tara
( Sonu 7 inci sayfada) 

111111111111111111111111111111111111111111 

Paris'feki imza 
töreni fafsilafl 

'Fransız Hariciye Nazın 

ve Paris buyük elçimizan 

radyo' da ki hitabeleri 
Paris, 23 a.a. - Bugün öğleden son

ra saat 18,30 da Hariciye nezaretinde 
hususi merasimle, türk - fransız kar
şılıklı yardım deklarasyonu Hariciye 

(Sonu 7 inci sayfada) 

Muhiflin Üstündağ ve 
arkakadaılannm müdalaası 
İstanbul eski vali ve belediye reisi B. 

Muhi ttin Üstündağ'la mua\'ini aleyhine 
açılan davalara diin devanı edilmiştir. 
Dün idd;a m3kamı idd ' asını sc~detmiş 
ve miıddeialeyhler müdafaalarını }"ap -
mışlaı-dır. Karar vermek üzere dnruşma 
8 t emmuza t alik edilmiştir. Dünkii 
muhakemeye ait tafsilat 11 inci s::yfada • • 
Almanlar Sovyetlere 

kredi mi açacaklar ? 
Berlin'den veı-ilen bir habere gore al

man sanayi erbabı sovyetlere bir kredı a
çacak lardır. Hatta bu hususta müzakere~ 
!erde bulunmak üzere bu sana)•i erbabın
dan bazıları M oskova'ya hareket etmı!f
lerdir. Bu husustaki haberlerimiz 3 uncü 
say famızdadır. 



Günün i~inden 

HATAY 
Dün saat on üçü on geçe Hariciye Vekilimizle Fransa'nm Ankara 

Büyük Elçisi arasında imzalanan bir anlaşma ile on sekiz, on dokuz yıl
dır, hasretini çektiğimiz Hatay, anavatana bir daha ayrılmamak üzere 
kavuımuş bulunuyor. 

Bir arkadaşımızın çok güzel ifade ettiği gibi, böylece Hatay bayrağı· 
ntn yıldızındaki gölgeler silinmiş, birbirinden muvakkaten ayrılan çiz. 
gıler biribiriyle ebediyen birleşmiştir. 

Bu mesele üzerindeki anlaşmanın bir az geçikmesi ve müzakerelerin 
biraz uzaması son haftalar içinde Avrupa'daki tezvir makinelerini 
gayrete getirmişti : 

Dost olması lazım gelen bir Avrupa gazetesi, 
••Jskenderun sancağında Fransa, Milletler Cemiyeti tarafından man. 

dater nasbedilmiştir. O mandayı da ancak Milletler Cemiyetinin mu -
vafakatiyle bırakabilir. Onun için türklerin fransızlarla müzakerelerde 
bulunması kafi değildir,, yollu ukalalrklarda bulunuyordu. 

Daha sonra bir başka gazete de ·'Anlaşmanın imzasını türkler, gittik
çe fazla şeyler istemek suretiyle geciktiriyorlar., diyordu. 

Dün saat on üçü on geçe imzalanan anlaşma, yurt içinde her vatan -
claşa : 

- Sevin, bayram et 1 derken yurt dışında kötü düşünenlere, fena ni -
yedilere de : 

-Sus! diye haykırıyor. 
Gerçekten bu siyasi zafer, harp sonu dünyasında müzakere ve diplo . 

masi yoliyle de maksatların elde edilebileceğine bir örnek, bunun aksini 
düşünenlere bir ders olmuştur. Lozan sulhunun, mağlup milletlere dik
te edilmiş muahedelerin değiştirilebileceğine ilk nümune olduğu gibi. 

Hasrette ve gurbette kalmış bir vatan parçasının anavatana kavuşma· 
ıı anla,manm imzası, lnönü devrinin uğurlu başarzlarmdan birisi olarak 
tarihe geçiyor. 

Bu büyük ba!fanyı Milli Şefe minnetlerle kutlarken Ebedi Şefin Ka • 
mutaydaki meşhur nutkunda Hatay hakkmda milletine verdiği büyük 
sözü ve sonra yerli ve yabancı bir çoklarına bu davadan bahsederken 
ölmez Atatürk'ün gösterdiği heyecan ve galeyanı aziz hatırasına tüken
mez saygılarla hatırlıyalım. N. ART AM 

Türkkuşu filosu 
Kayseri'ye bugün 
hareket edecek 

Adana, 23 a.a. - Türkkuşu filosu, 
Toroslar üzerinde hava vaziyetinin 
müsait olmamasından dolayı Kayseri 
ıeyahatini yarına tehir etmiştir. 

Çivril'Je Hava Kurumuna 
teberrular 

TürkkuJU filosunun Ç ı ril'i ziya -
ret etmesi, kazada şimdi kadar eşi 

&örülmemiş heyecanlı, ç ş run bir bay 
ram havasına vesile olrr u tur. Milli 
havacılığımızın canlı eı erini yakın 
dan görmeğe muvaffak o1an kaza hal
ka, hava kurumu 9ubesine nesi var, 
n~•i yoksa teberru etmek için biribir
J>:-tyle adeta yarııa girmı terdir. Ya -
pı~a.n teberrular 9unlardır t6 dönüm 
töl::la, 167 lira para, 6 altın, 2 gümüş 

kuşak, 1 seccade, 2 kilim, 1 öküz ara
bası, 13 koyun, 1 kısrak, 1 manda, 2 da 
na, 3 inek, 3 dtiğe. 

Türk milletinin, gökle ı korun • 
ı _.u davasına beslediği can lan alaka
Mtı bu yeni tezahürünü tiı hava ku
rumu bütün yurttaşlara ldirmekle 
zevk ve gurur duyar, muhte em Çiv • 
rillilere tilkranlarını ıunar (a.a.) 

Pamuklu endüstrisi 

üzerindeki h zı 

takyidler kaldırıldı 
Memlekette tesiı edilec( pamuk 

ipliği ve pamuklu mensuca anayii -
nin tabi olacağı şartlar hakli da ge . 
çen sene İcra vekilleri heye i ce ko -
nulmu§ olan bazı takyidler ni bir 
kararname ile kaldırılmıştır. 

Mektebe devam 
etmiyen talebeler 

Maarif Vekaleti; bundan evelki 
senelerde mektep idarelerini epeyce 
meşgul eden bir meseleyi kökünden 
halledecek mühim bir karar vermiş
tir. 

Bu karara göre, özürsüz olarak 
bir ve daha fazla yıl mektebe devam 
etmiyen talebenin kayıtları silinecek
tir. 

lzmir'de yeni bir 
yof daha açıl.yor 

İzmir, 23 a.a. - Şehir içinde ycspı· 
lacak olan büyük yollardan birinin 
daha inşaatına belediyece karar veril
miştir. 

Kadife kaleye kadar imtidat edecek 
ve asfalt olarak yaptırılacak olan bu 
yol, şehrin baş caddelerinden birini 
teşkil eyliyecektir. 

Fuarda Hatay pavyonu 
İzmir, 23 a.a. - İzmir fuarına işti

raki tekarrür eden Hatay'ın fuarda 
yaptıracağı pavyonun tesisatı için 
şehrimize gelen Hatay iktısat müste
şarı Celal Akyürek, bir muharririmi
ze beyanatta bulunarak, Hatay'ın İz
mir fuarına iştirak için gösterdiği ar
zunun İzmir belediye reisi Behçet 
Uz tarafından yakın bir alaka ile kar
şılanmıt olduğunu söyliyerek demi9-
tir ki: 
"- Hatay için sergide en mutena 

bir köşe tahsis olunmuştur. Bundan 
başka sergi methalinin .ağında ve so
lunda ayrıca birer vitrin verilmiştir. 

Buraya Hatay'ın kurtuluşunu göste -
ren bir heykel koymak istiyoruz, bu 
hususta temaslarda bulunmak üzere 
yarın Ankara'ya gideceğim . ., 

ULUS ?4 - '3 -

Dış ticaretimiz Abdülfettah Yahya 
Paıa Bursayı gezdi 

Meclisin dünkü toplantısında 

Klirlng hesaplan bakiyeleri ve 
kredili ithalata ait taahhütler 
Türkıye Ciımhurıyet Merkez bankaı;ın

dan alman hesap hülisalarma görel7-6-1939 
tarihindeki kliring hesapları bakiyeleri. 

İstanbul, 23 aa. - Mısır hariciye 
nazırı Abdülfettah Yahya paşa, mai -
yeti erkaniyle beraber bu sabah saat 

· Barem lôyihasmm ilk 
müzakeresi bitirildi 

CETVEL:l 

Türkıye Cilmhurıyet Merkez bankasın~ 
dakı lclmng hesapları borçlu bakiye/en 

Memleket Miktar T. L. 

8 de hususi vapuriyle Mudanya'ya, Den ,· zyo 11ar1 ve ı ·ı m an 1ar1 n 1 n oradan da Bursa'ya gitmişlerdir. 
Muhterem misafirimiz, bu akşam 

İstanbul'a dönecektir. b. f k b •• t f . k b 1 d · ı 
Bursa, 23 a.a. - Dost misafir Mısır On f r ay 1 U çe eri Q U e 1 

hariciye nazırı ekselans Abdülfettah 
Belçika 
Çek-Slovakya 
Finlandiya 
•Fransa 
Holanda 
İngiltere 
İııpanya 
İsveç 

645.300 
3.039.200 

786.000 
3.582.900 

702.800 
11.620.600 

276.600 
3.007.500 

822,100 
2.426.700 

22.400 
1.449.600 

645.ZOO 
163.600 

1.086,500 
467.500 
176.000 

Yahya paşa, bu sabah sureti mahsusa
da rükubuna tahsis edilen vapu
ru ile İstanbul'dan Mudanya'ya hare
ket ederek 10.30 da Mudanya'ya muva 
salat etmiş ve iskelede Bursa valisi 
Refik Koraltan, belediye reisi Neşet 
Kiper'le Mudanya kaymakamı ve be -
lediye reisi tarafından karşılanmış -
lardır. Vali ve belediye reisi evela va

Münakalat Vekilrmiz izahlarda bulund 
İsviçre 
İtalya 
Ll<'histan 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
s.s.c.ı. 
Yugoslavya 
Yunanistan 

Büyük Millet Meclisi.dün Şemsettin Günaltay'ın reisliğinde to 
lanmış ve üç ölüm mazbatasını kabul ettikten sonra Devlet Deniz 
yolları işletme umum müdürlüğünün 1939 mali yılı on bir aylı 
bütçesi hakkında kanun layihasını müzakereye başlamıştır. 

CETVEL:2 

Muhtelıl memleketlerın Merkez banka
larrnda tutulan klırrng hesaplarındaki 

alacaklarımız 

Memleket Miktar T. L. 

Almanya A. Hesabı 3.430.400 
B. Hesabı 248.000 

Yunanistan C. Hesabı 
İtalya B. Hesabı 
Letonya 
Es ton ya 

3.678.400 
9.900 

98.000 
9.400 

33.600 

Köylerde sağhk 
propagandası 

Sıhat ve içtimai muavenet vekaleti 
yurtta geniş mikyasta sağlık propa -
gandası yapmak için bir programla 

çalışmaktadır. İlk iş olarak halka muh 
telif hastalıkların insanlara ne suret-

pura çıkarak hariciye nazırına hoş Müstakil grup reis vekili B. Ali 
geldiniz demişler, müteakiben iskele Rana Tarhan denizbank ile onların ye 
meydanını dolduran kalabalık bir halk rine kaim olan dairelerin tahsisat ve 
kitlesi tara:ından ~ara.retle ~lkışlana- kadroları arasında mükayese neticesi
rak _otomobıllere. h~nmışler, ı~k ot? - ni bütçe encümeninden sormuş, encil -
mobılde dost harıcıye nazırı ıle ~alı • men namına mazbata muharriri B. Sır 
tniz ve diğerlerinde de maiyetlerı er • rı Day, denizbankta mevcut kadrola
kanı olduğu halde Bursa'ya hareket ra nisbetle 200 bin liralık bir tasar -
etmişlerdir. Doğruca Çeli_kpalas'a inen ruf mevcut olduğu cevabını vermiştir. 
misafirler bir müddet istırahattan son B. Hikmet Bayur (Manisa), Deniz
ra evela Yeşil türbeyi gezmişler, s~~- bankın banka muamelesi yapıp yapma 
ra Muradiye türbelerini, Ulu camıyı, dığını sormuş, bu muameleden temin 
kapalı çarşıyı, Merinos ve İpekiş fab· ettiği karın bir iki yüz bin lirayı ge • 
rikalarını ziyaret etmişlerdir. çip geçmediğini öğrenmek istemiştir. 

Dost nazır gezdiği yerlerde halk ta
rafından hararetle alkışlanmıştır. 

İpekiş fabrikasında misafirlere Bur 
sa'nın hatırası olarak !pekli kumaşlar 
takdim edilmiştir. Ayrıca belediyemiz 
tarafından şehir namına iki güzel al -
büm hediye edilmiştir. 

Misafirler Çelik palas'ta yemek ye
dikten sonra Ulu dağ'a çıkmışlardır 

ve akşam 17 .30 da merasimle uğurlan
mışlardır. 

fuarda çalışmalar 

Münakale Vekilimizin cevapları 
Münakale Vekilimiz B. Ali Çetin -

kaya şu cevabı vermiştir : 
"- Denizbankın dokuz aylık bir ha 

yatı vardır. Dokuz ay zarfında böyle 
muamele denilecek esaslı bir şey yap
mamıştır. Ve % 7,5, 8, 8,5, faizle para 
almıştır. Ve bu parayı etrafa icabet· 
tikçe vermek istemiştir. Tabiatiyle a
ğır bir muameleye namzet bulunmuş
tur. Onun için yaptığı muamele deni
lecek esaslı bir şey yoktur. Şimdi de -
nizbankın kadrosunda arkadaşımızın 

dediği gibi 200.000 lira kadar bir ta -
le geçtiğini, vücutta ne gibi tahripler İzmir, 23 a.a. - Fuar sahasından in- sarruf vardır. 200 küsür memur alın • 
yaptığını, insanı nasıl ölüme sürükle- şaat faaliyeti devam etmektedir. Yeni mıştır, kendisinin teşekkülünden iti • 
diğini, bu hastalıkların nerelerden a- yapılan açık hava tiyatrosunun inşa - haren bu memurların bir takımı ken • 

l d ğ b"lh b 1 k atı bitmiştir. Yeni elektrik tesisatı i- di kendilerine çekilmiştir. Bir kısmı ın ı ını ve ı assa un ara arşı ne 
gibi tedbirler almak lazımgeJdiğini çin sipariş edilen direkler ve kablo da arkadaşımız zamanında, benden e-
gösteren renkli ve büyük afişler yap • levazı~ı gelm~ştir. ~u sene f~ar. sah~- vel bir tasfiyeye tabi tutulmuştur, on
tırılmış ve bunlar köylere dağıtılmış- sındakı elektrık tesısatının milhım hır lar da çekilmiştir. Az bir miktarını da 
tı. Bu afişlerin büyük faydası görül - kısmı yeraltı şebekesi haline tahvil e· biz kendi kadromuz dahilinde yerleş • 
müştür. Vekalet bu şekildeki propa - dilecektir. • tirdik. Tam bir kadro halinde vaziyeti 
gandaya daha hızlı ve müessir bir şe· tanzim, tesbit etmiş bulunuyoruz. 
kilde devam etmeğe karar vermiştir. İstanbul'daki şirketlerin Refik İnce (Manisa), Yeni idare il-

Haber aldığımıza göre bu. sene de tesellümü bugün baılıyor zerinde bazı mutalealarda bulunarak 
yü-"' 'bin kadar büvilk renklf ~fi vap • Seyrisefain, Denizbank1 tekrar deniz • 

k
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tırılacak ve bunlar öylere ::ı .... ıtı a • bul tramvay, elektrik ve tünel idar~~e- zah etmiş, yeni idarelerden temenni ~ 
caktır. .. . . rinin belediyeye devir ve tesellum terini bildirerek muvaffakiyetler dile

Halkevlerine de gonderılen afışler, m amelesine bugünden itibaren başla- miştir. 
halkevi köycülük teşekkülleri tarafın- u kt r . . . naca ı . Sırrı İçöz (Yozgat), bir hatırasını 
dan köy gezıntılerınde berarberce do· anlatmış ve yeni idareden halka ko .. 
laştırılmakta ve halkevi doktorları ta· Ovacık kazası merkezine !aylıklar gösterilmesini istemiştir. 
rafından bunlar üzerinde ayrıca iza • Ç k k'' Hakkı Kıhçog-lu, bu sahada halka 
bat verilmektedir. "Mareıal a ma 

adı verildi teşebbüs ve faaliyet imkanları ayrıl -

Bir hafta içinde 

yakalanan kçakçılar 
Geçen bir hafta içinde gümrük mu

hafaza teşkilatı : 
Suriye hududunda kırk bir kaçak -

çt, yedi yüz altı kilo gümrük kaçak 
malı ile iki bin yirmi altı defter siga
ra kağıdı, iki sil~h. yirmi yedi mer • 
mi, yirmi sekiz tiirk lirası, kırk ka -
çakçı hayvanı. 

İzmir'de: sekiz suçlu, elli alh ki· 
lo sekiz yüz dört gram uyuşturucu 

madde. 
Trakya'da: iki suçlu, kırk kesim 

hayvanı, 
Ege denizinde : kara sularımızda 

avlanan beş yabancı ile otuz üç parça 
ağ, üç balıkçı sandalı ele geçirmiştir. 

Pulur köyünde bulunan ve Ovacık 
kazası merkezi olan Belde adının 
"Mareşal Çakmak,. olarak değiştiril -
mesi İcra vekilleri heyetince kabul o • 
lunmuştur. 

İzmir' de atıf poligonu 

İzmir, 23 a.a. - Kültür Park'ta ya
pılmakta olan atış poligonunun inşa
atı ve tesisatı tamamlanmıştır. Poli
gon, temmuzun ilk günlerinde açıla -
caktır. 

ÇAGRI 
• Maliye encümeni bugün saat 10 

da toplanacaktır. 
X Adliye ve Dahiliye müşterek En

cümeni bugün saat 11 de toplanacak -
tır. 

masını talep etmiştir. 
Münakale vekilimiz, Çetinkaya tek 

rar söz alarak şu izahlarda bulunmuş 
tur: 

Deniz i§lerimizin ıılahı 
"- Münakalat vekaletinin teşkilat 

kanununu müzakere ederken münaka
latın memlekette modern esaslar da -
bilinde tanzim ve islab edilmesinin 
bir zaruret olduğunu evelce izah et -
miştim Bunun sebeplerini ve ne gibi 
esaslar üzerinde nasıl çalşılması la -
zım geldiğini de söylemiştim. Şimdi 
Denizbankın yerine ikame edilmesi lü 
zumunu hissettiğimizi denizyolları iş 

letme idaresi ve bunu takip edecek o
lan limanlar idaresi işlerinin memle • 
ketin ticareti bahriye hayat ve ihtiyaç 
!arına uygun bir şekilde muhtacı is -
Iah olduğu kanaatindeyim. Arkadaş -
!arımın temas ettiği, ruzu merre işle -
rin, tanzim ve islahına dikkat etmekle 

beraber benim şahsi kanatıma göre 
Demiryolarını tanzim ve islah etme 
teşebbüs ettiğimiz zaman da bu cih 
te ehemiyet verdik, fabrika, havuz 
idaresi ve aynı zamanda ve bilhas 
mektebin de islah edilmesi lazımd 
Memlekette canlı ve yeni bir ticar 
bahriye esasını kurabilmek için bu 
lar birinci derecede lazım olan işler: 
dendir. Bu işi alırken birinci derece 
de günlük işleri tanzim etmekle ber 
ber aynı zamanda bu Uç noktaya eh 
miyet verilmesi lazım geldiği kana 
tin deyim. 

Böyle geniş sahilleri olan ve be 
nelmilel deniz nakliyatının geçit no 
tası üzerinde bulunan bir memlekett 
deniz i~lerine büyük bir ehemiyet ve 
mek lazımdır. Deniz ticaret mekteb 
nin yeniden tanzim edilmesine çatışı 
lacaktır. Kurulmuş olan mektebin 7, 
senelik basit bir ömrü vardır. Ayrı 
zamanda deniz fabrikalarının tanzi 
ve ıslahı lazımdır. Fabrika vapurları 
hayatını daima muhafaza edecek esa 
lı bir lazimedir. 

Havuzlar meselesi 
Havuzlar meselesine gelince : ha 

vuzlar biliyorsunuz Selimi Salis za 
manında 'temeli atılmış bir müessese 
dir. Uzun senelerdenberi bir takı 
istihaleler geçirmiştir. Ve hiç bir va 
kit onun üzerinde lazım olduğu ka 
dar durulmamış, ıslahına ve tanzimi• 
ne doğru gidilmemiştir. Bugün basit 
surette elindeki vesaitle orada bir ta· 
kım vapurlar yapılmaktadır. Benim 
şifahi olarak, daha görmeden arkadaş 
lardan yaptığım tahkikatıma nazaran 
orada havuzlar çalışacak bir vaziyete 
getirildiği zaman 5 bin tonluk kadat 

.. - __ b ........ , """"' 

ha genişletildiği takdirde büyük va• 
purların dahi yapılmasına imkan ola· 
cağını söyliyorlar. Büyük havuzların 
orada mevcut olduğunu fakat temel• 
terinin yıprandığını ve ıslah edilecek 
olursa memlekette derhal kendi him· 
met ve gayretimizle hem tamir ve 
hem de inşaat işlerinin ileri götürüle· 
bileceği anlaşılmaktadır. 

Böyle bir vazifeyi Münakalat Veki· 
li olarak üzerime aldığım vakit bu ih· 
tiyaç ve imkanlardan mülhem olarak 
bunları yapmağa doğru bir vazifeyi 
de üzerime almış bulunuyorum. İti• 
mat ederseniz, tasdik ederseniz eli· 
mizden geldiği kadar günlük müna• 
kale işlerini tanzim ettiğimiz gibi bu 
işler üzerinde de tetkikat yaparak ça· 
lışmağa mecbur olduğumuzu huzuru• 
nuzda arzederim. (Bravo sesleri, al
kışlar). 

Bu izahattan sonra Denizyolları i .. 
daresinin yeni bütçesi kabul edilmiş• 
tir. 

Devlet limanları i§letme 
u.mum müdürlüğü bütçesi 

Bundan sonra devlet limanları iş -
!etme umum müdürlilğü bütçesinin 
müzakeresine · başlanmış, bu münase· 
betle Ali Rana Tarhan Trabzon Uma· 
nının inşa vaziyetini sormuştur. 

Kaldırılan bu takyidler hı si mü . 
teşebbisler tarafından kurul :ık iplik 
fabrikaları için getirilecek t n maki

nelere taallük etmektedir . .f u emil re
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Nafıa Vekilimiz general Ali Fuat 

Cebesoy şu cevabı vermiştir: 

fedilmiş olan kararnameye 

ıi müteşebbisler ithal edece ri ma · 
kineler için İktisat vekaleti en mü
saade almak ve 10 bin iğder noksan, 

25 bin iğden fazla tesisat vü :ia geti
remiyeceklerine dair vekale e mfıte • 
ber teminat vermek mecb yetinde 
idiler. Bu müteşebbisler ayl'! ~aman -
da tesislerine 6 ay zarfında aşhya -
caklarını ve 2 sene içinde f ıaliyete 
geçecelderini de gene İktisa vekale -
tine karşı temin edeceklerdi Pamuk 
ipli~i ve pamuklu mensucat istihsal 
eden mevcut fabrikalar da abancı 
memleketlerden makine geti ken es
kilerini ya kullanılmıyacak h e ge · 
tirmek veya mt'mleket dışı çıkar 

mak mecburiyetine tahi tutu :.ışlar . 
dı 

İktisat vekaletinin gördüğu lüzum 
tizerine Vekiller Heyetinin v rmiş ol
duğu yeni karar i.i?erine bütü JU hü
kümler müteşebbisler lehine olarak 
t'efolunmuştur. 

Yeni kararın memleketin end istri • 
leşmeıi yolunda hususi teşebbü sa • 
biplerine daha geniş imkanlar bahşet
miş olduğun ' "lemi ye lüzum yok -
tur. 

Alfabemiz Elifbe 
olamaz! 

Yeni türk harflerinın ilk kabu
lü sıralarında dil encümeninde bir 
vazifem vardı. Bu münasebetle 
Bursa'daki devlet d3.irelerinden bi
risinde odacılık eden bir vatandaş
tan encümene gelen mektubu gör
müştüm. Bu mektupta bizim vak
tiyle iptidai mektebinde okurken 
eli/beden sonra öğrendiğimiz, fa
kat neye yaradığını hala an/ıyama
dığım kargacık burgacık işaretine 
benzer bir işaret çizilmiş, bunun 
"ş" harfi olarak kabulü teklif edil
mişti. 

lstanbul'da okumamız, yazma
mız, memleket irfan ve maarifi ile 
fili bir alakası bulunnıadığını kati
yetle bildiğimiz bir kitapçı'nın eski 
"se" /eri, "zel" /eri, "hı" /arı, "dat"
ları, "zı" ları yeniden diriltmeğe 
matuf bir alfabe tadilinı teklif et
tiğini ve bunun bir gazetede çıktı
ğını öğrenince bu odacının mektu
bu hatırıma geldi. 

Bu münasebetle vaktiyle Divan
yolunu açmak için Fransa'dan ge· 
tirtilen mütehassıs bir mühendise 
zemane şeyhülislamının akıl öğret· 

tiğini de hatırlıyabilirsiniz. 
lstanbullu bir arkadaşımızın da 

işaret ettiği gibi, böyle bir tadil 
yapılacak olursa, on yılda neşredi
len ve son neşriyat sergisinde göğ
sümüz kabara kabara seyrettiğimiz 
kitapları ateşe mi vereceğiz? 

Geçenlerde meşhur bir muharri
rimiz, tercüme faaliyetinden bahse
derken "bugünkü alfabemizle bu i
şi yapmamız mümkün müdür?,, yol
lu bir sual ortaya atmıştı. 

Acaba bu kitapçı efendi, bu tür
lü mütalealardan mı cüret alarak 
böyle garip tekliflere girişmiştir? 

Teklif sahibine sorsalar "se" Ji, 
"zel" li, "hı" Iı, "dat" Jı, "zı" lı bir 
tek türk kelimesi bulup bize gös
terebilir mi? 

Hayır! Alfabemizi Elif be yap-
mak istemiyoruz. T. 1. 

Şiir ve lelsele buhranı! 

Felsefesiz ve §İİrsiz bir dün-

yada ya§adığımdan §İkayet eden 
dostumuz Peyami Safa, diyor ki: 

"Mehtaplı gecelerde, yaprak
larından ay ı§ığı, sevgi ve rüya 
damlıyan salkım ııöğütlerin di· 
binde Hamit'in, Fikret'in, Hati· 
m'in, Verlaine'in türleri değil, 

Chamberlain'in sözleri tekrarla
nıyor. 

" Mehtap kemer ince belinde" 
mi 1 Hayır "kuvete kartı kuvet", 
''Vahim günler ya§ıyoruz", ''Po
lonya hududunda tahıidat." 

Belki biz, Chamberlain'in söz· 
lerini tekrarlıyoruz. Fakat bu 
yatlı diplomat, en buhranlı gün
lerde bile, bir pundunu bulup 
Şekspir'den tiirler söylemesini ih
mal etmiyor, neme lazım! 

Romaya giden yollar! 

Klark Gabi 
"Roma'ya giden 

ile Mirna Loy, 
yol" isimli bir 

film çeviriyorlannıt. Eski romah-
1 ar zamanından kalma bir aözü 
hatırlarsınız: "Bütün yolar Ro
ma'ya gider.,, 

Son siyasi vaziyetlere göre, 
artık, bu atalar sözünün ne dere
ceye kadar doğru olabileceği me· 
seledir. Bana kalırsa bugünkü 
günde yalnız Almanya'daki yol
lar Roma'ya gidiyor, o kadar! 

Bir hamam yazısı! 

Sürekli yağmurlann bu kadar 
yağmakta ısrar etmesine rağmen 

havalar, artık, tamamiyle ıaınmıt· 

tır. Haziran ayının s,on günlerin• 
de dostumuz Burhan F elek'in 
"Hamam lafları!,, ba§hkh bir 

yazısını gördük. 
Ne yalan söyliyelim, bu, bize 

yazın salep satmak nevinden bir 
§ey gibi geldi. 

Mizah yaparken soğukluktan 

azami derecede çekinen arkada

§tmızın bu sıcak havada hamam· 
dan bahsetmesi de biraz mübala
ga değil midir? 

Mevzuu deniz hamamlarına 

çeviremez mivdi? 

"- Nafıa bütçesi müzakere edildi
ği sırada Trabzon limanı hakkında 
matumat arzetmiştim. demiştim ki in
giliz kredisinden buraya heyeti veki
lece bir miktar ayrılmıştır. Bu madde 
ona aittir. Bu işin halli için İngiltere
den mütehassıs celbediyoruz. Buna 
göre inşaata başlanacaktır, şekil bu· 
dur.,. 

Barem layihası müzakereleri 
Bundan sonra barem layihasının 

müzakeresine devam edilmiştir. En. 
cümenden gelen maddeler okunup ka
bul edildikten ııonra muvakkat mad
delerin görüşülmesine başlanmış ve 
neticelendirilmiştir. Dünkü müzake -
relerle, barem layihasının ilk görüşül
mesi tamamlanmış bulunmaktadır. 

Kamutay pazartesi günü toplana -
caktır. 

Köylü için çok ucuz 

bir cıgara yapıl.yor 
İstanbul, 23 (Telefonla) - Öğren -

diğime göre inhisarlar idaresi Do ~u 
isimli çok ucuz bir köylü siğarası 

0

çı 
karmağa karar vermiştir. Bu sıeara 
doğu villyetlerimizde yetişen tütün -
terden yapılacak ve yalnız oralarda 
satılacaktır. 
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Çemberleme: 

Efsane mi? hakikat mı? 
Alman politikacıları ve alman 

:•zetecileri, büyük harpten evelki 
t:~.riıı tarihi içinden aldıkları bir 
d .•rle, eski Almanya hakkında ol· 
d uıu gibi, yeni Almanya hakkında 
•.bir "çemberleme" siyaseti takip 
~ılmekte olduğunu iddia etmekle· 
hırl~r. Acaba bu çemberleme bir 
alukat mı; yoksa efaane midir? 

h Bu suale cevap verebilmek için, 
er ıeyden önce, çemberin ve çem

berıenıenin ne olduğunu bilmek la
~lllıdır. Alman gazetelerinin "çem-

rlenıe" tabirinden murat ettikleri 
~ana tudur: alman milleti, sulh ve 
•~kün içinde yaıarken ve ticareti-
ilin • k" f 1 k t ın ııa ını temine ça ıtır en, baı· 
d• İngiltere olmak üzere, bir takım 
.\evletler Almanya'yı kıskandılar. 

iman milletini iktııaden boğmak 
~ nihayet mahvetmek için etrafını 

ata ettiler. Şimdi de bu komplola· 
kını tatbik etmek maksadiyle fırsat 
011amaktadırlar. 

Bu manada bir çemberleme efaa· 
lleden ibarettir. Ve buna Dr. Gö
~lı ıibi usta bir propagandacı bile 
Unyayı inandıramaz. Nihayet in· 

lan, hafızası kısa olan bir malllük 
~labilir. Fakat dün herkesin gözü 
o .. 

d
nunde olup bitenler de unutulmuı 
eğildir. 

Ancak batka türlü bir çemberle· 
~enin mevcut olduğu da inkar edi
emez. Hakikat olan çemberleme 
IUdur: Almanya ve ltalya bir teca· 
~z politikası takip ederek Avrupa 
:illetlerini korkutmuılardır. Onlar 
~ Politikayı haklı göstermek için 

~!r takım sebepler ileri sürebilirler. 
.-.ıeıela diyebilirler ki hayat &aha· 
~ızdır. Nüfusumuz arttığından ae· 
llıtlemeğe mecburuz. Fakat bütün 
hunlar bir taraflı görüılerdir. Karıı 
tarafın noktainazaruıı heıaba kat· 
bııyor. Almanya hayat sahası kaza· 
nacak diye, bir takım milletler ha· 
)at hakkından mahrum kalamaz· 
lar. Almanya kendi hayal aahaıuıı 
hatkalannın hayal hakkiyle telif 
etmelidir. Almanya bugünkü tart· 
lar altında dahi Balkan memleket • 
lerinde iktııaden hakim bir vaziye
te geçmittir. Bu memleketler, tica • 
l'etlerinin yüzde 50 ile yüzde 70 a • 
l'asmda bir nisbetini Almanya ile 
•• •• 1 1 " ~--d· . •lıraz ettiğı yôlCtur.- Atma J'l"!llHI 
ile istiyor? Bununla da iktifa etmi
Yetek diğer büyÜk devletleri bu aa· 
hadan kaçırmaya ve fili surette te· 
•İs ettiği inhisara, hukuki bir tekil 
Vermeğe çalıtınca, alakadar devlet· 
lerin alman müstemlekeleri vaziye
tine düşmemelerine imkan tan.v· 
vur edilebilir mi? 

Almanya iktısadi penetrasiyon 
Yolu ile temin etmeğe çalıthiı bu 
iti, darbeler ve emrivakilerle yap· 
huya çalışınca, istiklallerine düıkün 
olan milletler arasında korku ve he
Yecan uyanmııtır. itte hakikat olan 
Çember budur. Bu çemberi kuran 
lngiltere ve İngiltern ile beraber 
Yürüyen devletler değildir. Alman· 
Ya'nın kendisidir. Ve yüreklerimiz
de Almanya'nın ve ltalya'nm istilİl 
emelleri hakkında 9üphe uyandığı 
dakikadan itibaren kurulmuştur. 
Ceçen marta ve nisana kadar böy • 
le bir korku yoktu. Almanya'nın 
hayat sahasından bahsedilmiyor de· 
iildi. ltalyanm da Balkanlarda e· 
lnelleri olduğu söyleniyordu. Fakat 
hayat sahasının şümul ve manası 
lnüphemdi. Hudutları muayyen de • 
iildi. Bazılan Almanyanm hayat 
sahasını daha uzaklarda ingiliz ve 
fransız müstemlekelerinde görü
yorlardı. Fakat mart ve nisan dar· 
heleri tehlikeyi bütün açıkhiı ile 
anlattı. Almanya'nın ve ltalya'nm 
farkı aralarında paylatmak istedik· 
leri ıörüldü. Arnavutluk ile Çekos· 
lovakya'nın akıbetleri de bu hede
fe varmak için müracaat edecekle
ri vasıtaların mahiyetini aydınlattı. 
itte almanların çemberleme admı 
verdikleri vaziyet bunun üzerine 

lneydana gelmiştir. Bu kombinezo • 
nun hedefi tecavüzü, yani halihazır 
vaziyetini kuvetle ve emrivakile de· 
iiıtirmeie matuf hareketi önle· 
ınekten ibarettir. Yani tedafüidir. 
Buna iıtirak eden devletlerin sulh • 
çu politikalan da bunu İspat eder. 
Almanya tedafüi maksatla kurulan 
bu kombinezonun tecavüzi bir mak· 
sat gütmekte olduğundan ıüphe e
diyor. Almanya'nın bundan fÜphe 
ettiğine inanmakta mazuruz. Hiç 
bir devlet Almanya'ya kartı teca· 
vüz maksadını istihdaf etmiyor. Ve 
bunu Almanya da bilir. Fakat Al
manya'nın yapacağı tecavüzü önle· 
ıneğe ıelince; buıünkü sulh cephe
sine ittirak etsin etmesin, her dev· 
let buna mani olmıya azmetmiıtir. 
Bı'.a manada bir çemberleme efsane 
deiil, hakikatin kendisidir. 

A. Ş. ESMER 

Ut;US -3-

DÜNYA HABERLERİ 
( D U N K U ) 

SOVYET - MANÇU SINIRINDA YENİ BİR HADİSE 

• 

ISTANBUL Gazeteleri 
ttt tı 

100 Sovyet tayyaresinin Mancu 
hududunu gecliği bildiriliyor 

CUMHURİYET 

Uzak Şark'ta Japonya 
Yunus Nadi bu ba&makalesinde, Japon

yanın uzak şarktaki istili hareketini bahis 
mevzu ediyor, bu hidisenin, uzak prkta
demokrasilere mü,külit çıkarması tota
literleri memnun ediyorsa da, hakikatta 
Japonyarun maksadı uzak ıarktan, mihver 
devletleri de dahil, butün Avrupayı kov
mıya el atmış bulundurunu izah ediyor ve 
biitün bu oyunda, Avrupa devletlerinin 
japonyaya alabildiğine fıraat veren ihti
llflarmdaki mantıbızlığı ve doğruyu gör
memesi şaheseri olduğunu soyliıyor. 

göre Söylendiğine 

Bombardımanlar 

bile yapılmıı 
Londra, 23 a.a. - Royter ajansının 

Tokyo'dan öğrendiğine göre, Mançu
ko'daki japon ordusu umumi karar· 
gahının bir tebliğinde dün saat 16 da 
100 sovyet tayyaresi Buirnor gölü ü
zerinden Mançuri hududunu geçtiği 
bildirilmektedir. 

Tebliğde japon tayyarelerinin sov· 
yet tayyarelerini durdurduğu ve bun· 
lardan brrçoğunu dü§ürdüğü ilave e • 
diliyor. 

Bombardımanlar ı 
Tokyo, 23 a.a. - Domei: Hsinking- \ 

ten bildiriliyor: Kuantung ordusunun 
salahiyetli bir mümessili tarafından 
gazetecilere verilen hlr tebliğde ez
cümle deniliyor ki: 

17 haziranda 12 sovyet tayyaresi 
Hsinking'in 450 kilometre batı şima · 
lindeki Rodonal Shal'ı bombardıman 
etmiştir. Birkaç sivil ölmüş ve yara
lanmıştır. 

19 haziranda, 17 sovyet tayyaresi 
Buirmor gölünün şimalindeki Kon
jur üzerinden uçarak 500 benzin san
dığını imha etmiştir. 

12 tayyare müteaddit vesilelerle 
Nomjahan yakınındaki Zangonobo'yu 
bombardıman etmiştir. 

M ançuri hükümetinin prote•tcmı 
Tokyo, 23 a.a. - Hsinking'ten Do· 

mei ajansına bildiriliyor: 
Mançuri hükümcti, Mançuri top-

.:.ı.'öT""-- -zıt.-..... ,. ... -ırı alnnları ve mogo ıutaatının mançurı -nm:roounu 
geçmelerini 19 haziranda radyo ile 
dış Mogolistan makamları nezdinde 
protesto etmiştir. Hükümet, mogol 
makamlarını her türlü yeni tahrikat
ta bulunacak mogol kıtaatını püs
kürtmeğe amade bulunduğundan ha. 
berdar eylemektedir. 

Sovyetlerin yaptığı 

tekliflerden sonra 

Anlaşma 
ümitleri 

kesilmedi 
Görüşler arasında 

hafif bir yaklaşma var 
Londra, 23 a.a. - Sovyetlerin dünkü 

cevabından sonra Moskova müzakere
leri hakkında tefsirlerde bulunan 
"Taymis" gazetesinin diplomatik mu
habiri şöyle yazıyor: 

"Son ingiliz tekliflerinin müzake· 
relerin başlangıcında Sovyet hüküme 
tinin telkin ettiği bütün hususları ih· 
tiva ettiği malümdur. 

Bu teklifler, Baltık devletleri hak
kında ileri sürüle ntalepler istikame
tinde bir terakkiye işaret etmektedir. 
Gerçi iki taraf arasındaki yaklaşma 
hafiftir. Fakat bu yaklaşma, müşterek 
cephe istikametinde yapılmaktadır. 

AnltJ§ma ümitleri ke.ilmedi 
Deyli Herald gazetesinin diploma

tik muhabiri diyor ki: 
Görünüşe göre Molotof, gediği tı· 

kamak için hiç bir p.hsi teşebbüste 
bulunmamı§, fakat bir köprü bulmak 
işini ingilizlerle fransızlara bırakmıt· 
tır. İhtilafların Baltık devletleri me· 
ıelesi üzerinde toplartdığı söylenebi
lir. 

Dün Whitehall'da büyük bir inki
sar havası esmekte idi. Fakat bundan 
ümitlerin kesilmesi lazım geldiği ma· 
nası çıkarılmamalıdır.,. 

Deyli Meyi şöyle diyor: 
"Tecavüze mukavemet hususunda 

prensip itibariyle umumi bir anlatma 
mevcuttur. Fakat üç tarafın aynı de
recede görüşlerini ifade edecek tam 
tabirler bulmak imkanı henüz huıl 

olmamııtır.n 

• • J\I Pekın 
Tiençin =-

Sovyet tayyarelerinin geçtiği haber verilen Buirnor gölünü 
göıterir harita 

Almanya Sovyetlere 
kredi mi açıyor ? 

Bir Alman heyeti Moskova'ya gidiyor 
Berlin, 23 a.a. - Alman sanayicilerinden mürekkep bir heyet, al -

man - sovyet iktisadi münasebetlerini islah etmek üzere Moskova'ya 
7 iş adamı göndermiye karar vemli§tir. 

Söylendiğine göre heyet, sovyetlere 1 O sene vade ile 750 milyon 
marklık bir kredi açmayı teklif edecektir. Bu kredi ile sovyetler, al -
manlardan mal alacaklar ve almanlar da Sovyetler Birliğinden mü -
him miktarda iptidai maddeler tedarik edeceklerdir. 

Heyet azasından bazılan §imdiden yola çıkmı!tır. Diğerleri de ya • 
kında hareket edeceklerdir. 

••• 
Prag, 23 a.a. - Skoda müeueseıine makine ıiparif etmek üze-
• .. .._ - ~ ...... " -• ..... ......,..-..., •"""a...•s•.._ 

İngiltere Svatov'daki 
ablukayı tanımıyor 

Yeniden iki destroyer Svatov 
limanına hareket etti 

Hongkonı, 23 a.a. - lngiliz Bahriye makamları japonlarm 
Svatov limanına hiç bir ecnebi gemisinin girmemesi suretindeki 
taleplerine raimen, İngiliz seyriıefain kumpanyalarına bu liman 
ile olan ıerviılerine tekrar batlamaları tavaiyeainde bulunmuı
lardır. 

- 1 Ablukayı ingiliz makamları tanı • 
j mamaktadır. Scout ve Thanet torpido 

Macar hükumeti muhripıeri, ~icaret gemi.ıe~inin. ser • 
bestçe sefer ıcra etmelerını temın mak 

Rütenya'nın idare 

tarzını tesbit etti 
Budapeşte, 23 a.a. Macar hükümeti 

Rütenya'nın idaresi hakkında bugün 
bir emirname neşredilmiıtir. 

sadiyle limanda kalmıılardır. Ameri • 
kanın Pillabury, Pope torpido muh -
ripleri de Svatov önünde bulunmakta· 
dır. Asheville adındaki amerikan gam
botu Kulangıu'ya gitmiıtir. Ancak 
Svatov'da her hangi bir hadise zuhuru 
takdirinde bütün süratiyle bu limana 
dönmek emrini almıttır. 

Svatovdaki 70 İngiliz kadın ve ço
cuğu Hangkong'a gelmitlerdir. 

Svatovda sükun hüküm sürmekte -
dir. 

TAN 
Türkiye - Mısır münasehatında 
yeni bir merhale 

Ömer Rıza Dogrul, (But\in) siıtunun
da. yeni Turkiyenin başarılarını mısırlı 
misafirlerimize yakından gostermenin, 
cümhuriyetın ilinı ile başlıyan kalkınma 
ve yukselme hareketinin ıilmuhinü anlat
mak bakımın __ n isabetini tebaruz ettir -
dikten sonra, misafirlerimiz in gördükle
ri Turkivenin, bildıkleri Tiirkiyeden da
ha ileri ve daha bUyuk bapnlara namzet 
olduğunu anlamaları, kendilerine bir öz 
kardeş sevinci verdiğini izah ediyor ve 
Mısırın da aynı kalkınma ve başarı yo . 
!unda ilerledigini kaydederek dahilde ve 
hariçteki hedeflerin bu benzerliği her H· 
hada teşriki mesaiyi ve beraberliii hız • 
!andırmaya sebep teşkil ettiğini ilave e
diyor. 

Gizli zehir 
(Görüıler) sütunu muharriri Sabiha 

Zekeriya Sertel, dunku yazısında, tehli
kelerini işaret ettiği ecnebi artist mese
lesi hakkında bir musiki sanatUrından 
aldığı bir mektubu nesrederek, bu mek· 
tup uhıbinin, bu artistlerin memlekette 
teşkil ettikleri içtimai tehlike hakkın -
daki izahatını sütununa geçiriyor ve ya
bancı orkestra heyetlerinin faaliyeti ka
nunla yasak edildiği halde bunların ge
ne faaliyete devam etmeleri türk sanat
karlarının infialini mucip olduğunu ili
veden sonra, bu hususta alınacak tedbir
lerin bilhassa türk gençliğini bu zehirli 
kucaklarda zehirlenmekten kurtaracağı
nı ıoyluyor. 

YENİ SABAH 

Amiral Horti'nin nutku 
Hüseyin Cahit Yalçm, Amiral Horti • 

nin, yeni intihap edilen macar parli.men
togunda irad ettiği nutku tahlil ediyor 
ve amiralin, büylik devletler nezdinde ta
vassutta bulunmasından blhiı sözlerini 
naklederek bu fikrin, alınan ve İtalyan 
--t.a.;~~1 ... -ı.-J.- ~, .. __ ...__ -ı---a. 

ııerı surülmüı bulunmaıı ihtiır.alinden 
~~tti.kten ı~nra, sözünü ıulh cephe • 
ııne ıntıkal ettırerek mihver devletleri • 
nin bu cephe karıısında bir çıkmaza Jir· 
diklerini yazıyor. 

Bir vatandat ıstırap içinde 
haykırıyor 

Birinci sayfasında, büyük punto ile 
dizili bu bolık altında, Karacabeyde o • 
turan Süleyman Ersek isimli bir okuyu
cusunun mektubunu neşrediyor. Bu oku
yucu milli m!ica.dele esnasında milli ku
vetler te~kil ettigini, o zaman hususi 
muhasebe memuru bulunduğunu sonra 
sebepsiz yere işten çıkanldıiını' on beş 
~enede~b~ri sefalet içinde sürü~d!iiünü 
ı~t_e;ı .ru~ın ~ık~rıldıimı hali öğreneme
dıgını, ıımdı dılenmek mecburiyetinde 
kaldığını söyliıyor ve "Vatan için düı • 
mana kurşun sıkan ellerimi buıün bir 
lokma ekmek dilenmek için nuıl aça • 
yrm., dedikten sonra, hakkın.da tahkiltat 
yapılarak sebepsiz yere itden kovulan 
k~ndini!1 ve çocuklarınm kurtarılmasmı 
rıca edıyor. 

İKDAM 
Türkiye ve Mısır kardqliği 

A. N. Karacan, bu baf!Mkaleıinde, 
~ısırın, en uzak tarihlerdenberi mümey
yız.vufı olan yapıcılığına ve ıene bütün 
tarıh boyunca, M11ır hayat ve mukıd • 
deratının bizim tarihimize karııtığmı 
tebarüz ettirerek, Türkiye • Mııır doıt· 
luğunu izah ediyor ve Abdülfettah Yahya 
ya patanın, memleketimizde bir yabanci 
devle~ '!1Ümesaili cibi değil, kendi öz na
z~n ıı~ı kı~ılındığını hatırlatarak bu 
zıyaretın devam ettiği iki elin içinck, iki Bu muvakkat emirnameye göre, Rü

tenya'nın muhtariyeti bir kanunla ka
ti olarak tanzim edilinciye kadar dev
let reisi tarafından ba§vekilin inha • 
siyle bir komiser tayin edilecektir .. 
Bu kon1isere merkezi Ungvar'da bulu· 
nacak olan bir istişare heyeti yardım 
edecektir. 

ke~d.iıini g~rmesini Japonya büyük 
elçmnden rıca etmi§tir., Halifaks'ın 

Hariciye lromiteıinJe bu' hakaretlerin müsamaha ile karşı • 

Rütenya'nın resmi dilleri macarca 
ve Rütencedir. Resmi rnakamata Ril • 
tene• verilecek iıtidalarda gene Rü • 
tence cevaplar verilecektir. 

Rütenya'ya ait mHelelerin hal ve 
tanzimi için ;1yrıca sekiz kişilik bir is 
tiıare komisyonu kurulacaktır. 

Yunan donanmasının 

manevraları 

Atina. 23 a.a. - Atina ajansı bildi
riyor: 

Baıvekil Metakaaı, amiral gemisin· 
de kıral ile birlikte filo menevralan • 
nı takip etmek üzere buıün Panaru'a 
gitmiştir. Kırat, manevralardan son • 
ra Korfu'ya oradan da prenses İren'· 
in evlenme merasiminde huır bulun • 
mak üzere ltalya'ya fidecektir. 

B. Metaksaı filo ile birlikte Atina
l!:• dönecekti{. 

Londra, 23 a.a. - Alakadar nazır - namıyacağını büyük elçiye bildirece
lardan müteıekkil hariciye komitesi ğinden asla ıüphe etmiyorum. 
dün öğleden ıonra Avam Kamarasında Japon ültimatomundan ıonra Sva • 
toplanarak B. Mereing'in uzak şark tovdaki vaziyete gelince, gazete haber 
vaziyeti hakkındaki izahatını dinle - terine göre, japonlann noktainazarla. 
miştir. rını değiftirdikleri anlatılmaktadır. 

Bunun üzerine Tiençin meselesi hak Bir mebus derhal mukabelei bilmi • 
kında bir münakaşa bqlamııtır. ıil tedbirleri derpiş edip etmediğini 
Bu müzakerelerden hiç bir ıey tere§· başvekilden sormuş ve Çemberleyn şu 
tüh etmemiıtir. cevabı vermi§tir : 

/life pçlülılerini gidermek "- İşin bu raddeye gelmiş olduğu • 
için tedbirler nu zannetmiyorum.,, 

Londra, 23 a.a. - Çemberleyn bu Japonlar Svatov'a vapurların 
sabah Avam Kamarasında aıağıdaki girmeıini ya.ak etmemifler 
beyanatta bulunmu§tur : Tokyo, 23 a.a. - Domei: Gaimu§O, 

nun bir mümessili gazetelere verdiği 
"- Hilkümet halen imtiyaz bölgele· beyanatta, japon deniz makamlarının 

ri içinde çabuk bozulur yiyecek mad- yabancı gemilere yeni bir deniz hare • 
deleri ihtiyacının ne suretle temin e • katı mıntakasından uzaklaşmalarını 
dileceğini tetkik etmektedir. Zira bu tavsiye etmeleri mutad bulunduğunu 
maddeler bölgeye bugünkü normal ve bu defa ise Svatov civarında bulu -
miktarın yüzde onu nisbetinde gel • nan yabancı gemilere yapılan tavsi • 
mektedir. Buna mukabil çabuk bo • yenin büsbütün yanhı anlaşıldığını, 
zulmu maddeleri ıtoku kifi derece • zira muhtemel her hangi bir hadiseye 
dedir. Avam Kamaruı bası hiç şüp- mahal kalmamak üzere hareket edil • 
hesiz İngiliz tebauına karp yapılan miş olup japonların l'abancı gemile -
tazyik hakaretlerini gazetelerde oku - 1 rin Svatov'a girmelerini menetmek iı
muılardır. Halifakl bu huıuıta bugün temiı olduklarını bildirmiıtiı. 

a.a. Matbuat Servısr 

milletin, belki Hırların yapamadığı ka
dar birbirine yaklaımıı olduğunu soyle
mekte hata yoktur, diyor. 

İtıizlere iş 
(İııaretler) sütunu muharriri. İl kanu

nunun, İ!iı;izlere iıı bulacak t~tkilita aıt 
olan kısmının tatbiki ıeçiktirildigini soy· 
Jiyerek bunun içtimai, iktisadi ve ahlakt 
zararlarını ileri sürüyor ve teşkilitm bu 
yıl içinde kurulınuı füzumunu mtldafaa 
ediyor. 

VAKİT 

Almanya enflasyona giriyor 
Asım Us, alman devlet bankasının doi• 

rudan doğruya Hitlerin emrine verilme· 
ıi, yeni statu mucibince karıılıksız U
ğıt para çıkararak yapılmıe ve yapılacak 
fevkallde muraflan karşılamak ıelihi
yetini alması mlınasebetiyle yazdıiı bu 
başmakalede Almanyanın maruı bulun -
duğu mali müşkülitı hıtırlauyor ve Al· 
manya ile iı yapan bütün memleketlerin 
bu deiişikliği dikkate alması lüzumunu 
ileri sürüyor. 

Korumak değil kurutmak 
(Akşamdan akııama) ıtltununda, Vl-Ntl 

Cemal Nadirin men' i israfat kanununa 
telmih yollu yaptığı bir çiçek karikatü -
rıinü bahis mevzu ederek, men'i ııırafıı.t 
kanununun tatbik ediliı tekli, ikti1&t 1&· 
basındaki bir çok çiçekleri koruyacagı 
yerde kurutacağını söylüyor ve düfün" -
rin otellerde yapılıcacı yerde Halkc , 
tiyatro. kulüp nevinden binalarda J'IP· -
ması, gene aynı otel vesaiti kullanılmak 
yıiründen daha pahalıya mal olacağını 
izah ederek. kanunun, düğün!i değil an
~k israfı menettiiine nenn dikkati cel
bediyor "Talimatname yniden tetkik e -
dilmeli, Bu derece zecri memnuiyetlero 
hayatımız ihtiyaç hiaııettirmiyor. Karan
fili koruyalım diye kurutmıyalmı., diyor. 

SON POSTA 
Halka doğru ve millete doğru 

Muhittin Bırgen (Her ıun) sütunun
daki makalesini, cene turlı: dili ınevzuuna 
tahsiı ediyor ve İstanbul münevverlen
nin türkçeyi kendi fantezilerine göre 
ddiıtirmiye hakları olmadığını, bunun 
milli kültur bakımındın, en hafif t.ıiblr· 
!erle büyük bir ~nah teııkil ettiiini 116)'
ledikten sonra, türkçenin yalnız Türki
ye dahilinde delil, milli hudutlar haric!D
deki türklerinde dili olduğunu i.ıah edi
yor ve buıünkü münevver türk zümre
aiyle halk arHındaki bığlarm cittikçe 
cevıemekte olduğunu, ortaya yeiden 
bir oımanlı dili çıkmuiyle jgbat ede -
rek, bıitün ıiyasi ve içti.ın&l miieNaeler
le mütemadiyen halka doiru cidilmesi 
lü:r:umuna İiaretle "Türk münevveri bu'dll 
ınü~ıv.redde dllaiinm.91at- ne saman ken
~i~ını Jnırtanr ve halin millet r-1.iteıi 
ıçıne atılmı)'J ne uman öğrenirse tiirklük 
de kati kurtuluıunu ancak o vakit idrak 
eder,, diyor. 

SON TELGRAF 
Almanya ne yapmak istiyor ? 

Etem İzzet Benice, bu ünvınh baı -
makalesinde demokrasi cepbeeinin henüı 
tımamlanmamıı bir tal"lfınm Sovyet 
Ruaya ile olan ittifak olduğunu ya:ıi:lık
tan ve Moıkovıdı cereyan eden mü -
zakerelerin henüz netiçelenmemiı olmak
la beraber erıeç bir itilif müncer ola -
cağı ümidini izhar ettikten sonra alman
ların biıtün malı:satlırınm sovyet Rus -
yaıım hiç olmazsa bitaraflığını temin ~t· 
me1ı: olduğunu ili.ve ediyor ve ıu mütale
ıda bulunuyor: "Evdeki heubm çarıı • 
71 uyacağuu zannetmek bir hayal et:eri 
olacaktır.,, 

HABER 
Palavra ve ıureti hak 

Necip Fazıl Kıaakürek, bu fıkarasında 
bazı fatiıt nııir vasıtalarının bize karşı 
kabadayılık takınmakta olduklarını 
bunlardan birinin güya ilk fırsatta as • 
kerlerinin bota zsularındı condol sefa
sına çıkacaklarını yazmıı olduiunu yaz • 
dıktan ıonra ıu mütaleayı ıerdediyor• 

"Biı o milletiı ki bütün tarih boyun: 
ca iıi ıevdiiimiı kadar palavradan if • 
rendik. Şehir surlarına "Allah bizi feli
ketten, hastalıktan ve tehlikeden koru • 
ıun,, cümlesini yazdırarak, öz lcahraman
lıfımıım mübaliiasını bile palavracılara 
yaptırdık. Onun içindir ki size yapamı
yacaiımız eeyleri iade etmek.' bize de 
yapabileceğimiz ıeyleri ıoylememelı: dil
ıer.,, 

Bir anlatma zemini 
bulundu mu? 

Şanghay, 23 a.a. - Tiençinden bil • 
diriliyor : 

Dönen şayialara göre, Çin şehrinin 
belediyesi japonlardan mülhem olarak 
Tiençin işinin aıağıdaki esaslar daire
sinde halli için yabancı makamlar nez
dinde yakında bir teşebbüs yapacak -
lardır : 

1 - Çin polisiyle işbirliği edilerek 
imtiyaz bölgesi dahilinde kuoming -
tang azasının ve komünistlerin takibi 

2 - İmtiyaz bölgesindeki bankalar 
hesaplarının tetkiki, 

3 - Milli hükümetin banknotları • 
nın tedavülden meni, 

4 - İmtiyaz bölgelerindeki banka -
lar elindeki madeni eümüşün Çin be • 
lediyesine verilmesi. 

Teşkllifl esasiye Encümeni 
Reisliği 

B. Fethi Okyar'ın Adliye Ve
kiletine tayini üzerine inhilal 
eden Tetkillb EauJye Encümeni 
Reisliğine Recep Peker ıeç..ilmit· 
tir. 
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. 
lf alyanlar Akdenizdeki 

hakimiyetle 
ne kazanacağını umuyorlar 1 

1 YAZAN: EMiLE ROCHE 1 
M usolini Hitler'in ta· 

birini taklit ederek 
her fınatta Akdeniz'in 1 · 
talya için hayati saha ol -
duğunu ıöylüyor. 

Bundan ne mana çıkar -
malıyız? Otarşisini tahak
kuk ettirmek için Akde • 
niz'i fethetmek istediğini 
mi? Evet. Geriye bm1un İ
talya için hayati bir zaru • 
ret olup olmadığını anla -
mak kalır. 

İthalatının 3 80 inden 
fazlası İtalya'ya denizden 
gelir. Bu da gösterir ki tam 
bir iktısadi istiklali İtalya 
ancak denizaşırı memle -
ketleri f ethetmck suretiyle 
temin edebilir. 

İtalya'ya 12 milyon ton 
demir, 2 milyon \:on zahire, 
kahve, eker, yün Cebelüt
tarık yoliyle gelir ve ital -
yan ithalfi.tının yarısı bu 
boğazdan yapılır. Mühim 
miktarda zahire ve petrol 
kendisine Çanakkale boğa
zından geçerek gelir (itha
l4tının 325 i). İthalatının 
% 16 ıından fazlası da Sü
veyt'den gelir. 

Akdeniz sahilleri ona it· 
halatının ancak onda biri 
kadarını temin eder. 

Yalnız Akdeniz sahille • 
riyle yaptığı ticareti ltal
ya'ya otarıik bir impara • 
torluğun tahakkuku imka • 
nını temin edemez. 

Filhakika İtalya'da eksik 
olan nedir? Demir, klSmiır, 
petrol, kauçuk, yün ve pa
muk. 

*** 

A kdcniz memleketleri 
ona ne verebilirler? 

Anadolu maden servetle-
rine sahiptir. Fakat Al • 
manya bunları kendi haya 
sahasına dahil telakki et • 
mi yor mu? Mihver farzı • 
mahal galip gelse bile İtal
ya bu servetleri elde ede • 
ceğine güvenemez. 

Maden servetleri itiba 
riylc İspanya da zcn~indir 
Fakat onun Almanya de 
dahil olduğu halde mütead 
dit milşterileri vardır. Bun 
ları muhafaza etmek lazım 
dır. İtalya Akdeniz'e h& • 
kim olursa, hpanya'ya At· 
lantik mahreci açık kalır 
bu suretle iktısadi serbes • 
tisini muhafaza edebilir. 

Nihayet mühim miktar • 
da maden servetine malik 
olan onuncu Akdeniz 
memleketi Fas'dır. O da 
Akdeni.z'den ziyade Atlan· 
tik sahasına dahildir. 

Petrole gelince Karade • 
niz'de iki memleket petrol 
istihsal eder: Sovyetler ve 
Romanya. ltalya'nın impa· 
ratorluk Otar§isine her hal
de Sovyetler hizmet ede • 
cc:k değildir. İkincisine ge· 
lince, o da Almanya'nın 
hayat aahaıına dahil değil 
midir? 

Üçüncü bir petrol kay -
nağı vardır ki Akdeniz'den 
nakledilir: Irak. Fakat I
rak münakalesini Basra 
körfezine çevirebilir. Bir 
harp neticesinde Irak de -
mokrasilerin elinden çıksa 
bile bu sefer onun üzerin • 
de Almanya hakimiyet id • 
dia edecektir. 

*** 

B u itibarla Akdeniz'e 
hakimiyet İtalya'ya 

ne madenler, ne de petrol 
itibariyle istiklal veremez. 
Kauçuk da temin edemez. 
Ona ancak pamuk ve yün 
temin eder. 

Buna mukabil, böyle bir 
hakimiyet imparatorluğun 
şarap, portakal, zeytin, tü
tün ilh gibi istihsallerini 
haddinden fazla arttırmak 
neticesini doğurur. 
Şu halde bir Akdeniz 

imparatorluğundan husule 
gelecek olan bir otarşi de -
ğil, başlıca ham maddele -
rin elde edilmesi ve zirai 
istihsalin satılması için her 
zamankinden ziyade hari

ce muhtaç olacak bir iktı • 
sadi bloktur. 

Şimali Afrika'nın en 
zengin memleketlerine sa • 
bip olan Fransa, buna rağ
men her istediğini impara
torluğunda bulmak imka • 
nına nail olamamıştır. 

İtalya Akdeniz'in haki • 
miyetini ele geçirmek su • 
retiyle kudretini vücuda 
getirmek istemekle kaba 
bir hataya düşmektedir. 

Eski Roma'nın misalini 
göz önünde tutarken unu • 
tuyor ki o zamanlar milref· 
feh bir otarşiyi tahakkuk 
ettirmek için zirai istihsal 
kafi geliyordu. 

Bugün ham maddelere o
lan ihtiyaciyle endüstri 
vardır. Akdeniz hikimiye
ti bu endUstriyi tatmin e • 
demez. 

Demek oluyor ki İtalya 
hiç bir semere vcrmiyecek 
bir fetih uğrunadır ki bir 
Akdeniz harbına meydan 
vermek tehlikesi arzedi • 
yor. 

İtalya'nın bugünkü ıiya· 
setinin teşkil ettiği daim! 
siyasi tehlike Akdeniz hav
zasında vahim iktısadi ka
rışıklıklara meydan vere • 
bilir ve bu denizin batlıca 
serveti olan transit nakli • 
yatını başka taraflara çe • 
virtebilir. 

La Republique 

Londra'daki 

görüşmeler 

lngiltcre'nin ortaya çı· 

kardığı çenıber içine alma 
politikasının mahiyeti ile 
mütenasip olarak sarfedil· 

İçimizdeki Şeytan 
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İngilfere'ye karıı Almanya 
Almanya lngiltere'yi uzak §arlcta bir mücadeleye 

sokmayı umuyor. Bu suretle onu Avrupa işlerinden 

bir müddet için uzaklaştırabileceğini tasavvur ediyor. 
Hitler değişen bir adam değildir. ve göründüğü muh
telif çehreler altında kendi doktrinine, Mein Kampl'a 
sadık kalıyor. J,!emleketinin lngiltere ile Fransa'ya 
karşı müştereken bir harbe girmesi doğru olmıya~ağı 
fikrindedir. Evela muhtelif vasıtalarla ingiliz - fran
sız anlaşmasını bozmıya çalıştı. Buna muvaffak ola
mayınca lngiltere'ye uzak bir noktada hücum ediyor 
veya japon müttefiki vasıtasiyle hücum ettiriyor. Bu 
suretle lngiltere'nin A vrupa'daki faal kuvetini kötü
rümleştirmeyi umuyor. ltalya da bize taarruz etmeyi 
tasarld.yınca Alp/er üzerinden ziyade harbı şimali Af
rika'da yapmak daha kolay olacağını düşünüyor. 

Hesap biraz çocukcadır. lngiltere Tiençin'deki 
imtiyazlı mzntakasını müdafaa etmekle zayıf düşmez. 
Bir büyük bir de küçük harbı ayni zamanda idame e
decek kadar kuvetlidir, üstelik şarkta kolay yardım
cılar bulacaktır. Evelfı. davası kendi davası olan Çin, 
Sonra da ]aponya'mn teşebbüslerinden kendisinden 
ziyade tehdide maruz bulunan birleşik Devletler. E
sasen lngiltere'nin elinde iktisadi tedip imkanları 

vardır ki japonlar yakın zamanda bunun tahripkar te
sirlerini hissedeceklerdir. Bu şekilde almanlara bağ
lanmakla bir çılgınlık yapmaktadırlar. Bu hata onla -
rın müstakbel mağlubiyetini hazırlıyabilir. 

Fakat bu lngiltere'nin cesurca üzerine almış oldu
ğu rolün hayati ehemiyetini gösteren bir keyfiyettir. 
Diktatörlerin yeni kuvet darbeleri karşısında tered. 
düt geçirdiklerini görüyorsak, bu, 1ngiltere'nin azmi 
tasarladıkları macerada bütün şartları değiştirdiğini 

anlattıkları içindir. Yegane sulh teminatı, Fransa ile 
lngiltere'nin birleşmesidir. Geçen gün B. Eden'in de
diği gibi, tecavüz zararlı bir iş olmuştur. Belki bu se
ne hasat mevsiminden sonra yeniden tehlikeler geçir
memiz muhtemeldir. Fakat hasımlarımızın gördükleri 
muazzam tehlikeleri göze alabileceklerini sanmıyo • 
ruz. Onların Tiyençin'deki bu son manevraları endi
~elerini ispat etmektedir. 

GALLUS lntransigeant 
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mekte olan diplomasi gay
retlerinin yanıbaşında bir 
de Londra'yı ziyarete ge
lc:u bfr~olc :ıgJc•Tt lıcyc:t1•r 

i:Örillmektedir. Denebilir 
ki, çemberci devletlerin 
genel kurmay münıessille· 
ri halen bir "kongre ak
tetmektedirler 

General Gamelni'nin ge 
çenlerde İngiltere'yi ziya -
reti ve kendisinin fransız 
orduları baıkumandnalığı • 
na tayini ile al!kalı olmak 
üzere, bir harp takdirinde 
çemberin baıkumandanlı • 
ğı meselesi etrafında ya
pılmakta olan konıbine
zonlar, Londra'da açıktan 

açığa asabi bir hava uyan
dırdı. 

İttifak harplerinde bil§• 
kumandanlığın tevhidi key 
fiyeti, ne kadar çetin bir 
mücadele olduğunu, gerek 
İngiltere, gerek Fransa 
tecrübe ile kafi derecede 
ötrenmigtir. 

Andre Tardieu'nün ne§· 
rettiği "Avec Foch" adın-

daki eserinde mevcut ve 
bugüne kadar matOm olmı· 
yan vesikalar, birinci Marn 
.,...J'~.. ... muliareo~sın~"'" 
sonra İngiliz - Fransız 
mUşterek hareketinin ilk 
anlarındaki zorluklarını 
bUtUn vuzuhiyle göster
mektedir. 

Doyce Algemayne 
Saytung 

İspanya harbinden 

ahnan dersler 
Berlin'den yazılıyor: 
İspanyol generali A· 

rando alman orduları baş· 

kumandanlık dairesinde, 
İspanya harbinde edinilen 
tecrübelere dair bir konfe
rans verdi. 

General Arando, evela, 
Frankocularla cümhuri • 
yetçi orduları arasında, 

farkları, organizasyondaki 
esas ve metodları anlattık

tan sonra, cümhuriyetçile-

Tefrika No: 82='Yazan: Sabahattin ALI 

ıunya gelince bq b ta verip fısıltı halinde konufU• 
yorlar, bir münakaıa a fikirlerine kuvetli bir hü • 
cum yapılsa, hasımlar na cevap vermiyerek: "Za· 
m nı gelsin, biz sana ünyanın kaç bucak olduğunu 
goateririzl" demek s iyen emin bir gülümseme ile 
i.ctifa ediyOl"lar ve n h~yet, ıimdiye kadar mahi· 
) e tleri tamamen anlaşılamıyan bir takım macera· 
perest ve esrarlı h riflerle düıüp kalkıyorlardı. 

Bunlardan biri, ara a ""a Nihad'ın yanında gördüiü
muz o tatar auratlı herif de mevkuflar araaında ... 
Neyse, fazla tafaila enneğe hacet yok, bu coıkun 
gençler, bir kıamı b lerek, bir kıımı bilmiyerek, 
mükemmel bir ağm ı ine düımüıler .••• Kendi fikir
lerimizi söylüyoruz v yazıyoruz! sanırken yaban
cı ve barbarca kana tlerin tercümanı, za\'alh birer 
oyuncağı olmuılar, endilerine telkin edilen yalan· 
eı ve sinsi dünya gö ünü müdafaa edeceğiz der· 
kcn kendilerinin, m lletlerinin ve inıanlığın kuyu
sunu kazdıklarını bil emiıler... Ve nihayet baıka 
bir devlet hesabına h met denilebilecek kadar ile
rı giden itlere girmi l r .•• Ele geçen veıikalara na • 
uran memlekette ke dilerine muhalif bildikleri 
insanlarm listeleri yapılıp perde arkaımda kalan 
esrarlı etlere verilm · §· • Bir çok insanlar dönütleri· 
nin istı"kametine; kanlanna; yedinci cedlerinin ne
acbine veya doğduğu yere göre taanif edilip defter• 
lere kaydedilmif ... Bu arada bir haylı da P,ara dala· 

veraıı dönmÜ§ •.• Yalnız bundan ancak kodamanlar 
İstifade edip öteki zavallı çömezleri pir aıkına ba
ğırtmı§lar ••• Zaten mesele de buradan meydana 
çıkmıf ..• Ortada para oyunu olduğu halde kendile
rine bir fey koklatılmadığını ıezen bir kaç idealist 
genç iti meydana vuruvenni§ler... Görüyorsunuz 
ya, iğrenç teYler •.• Ömer'in, zannetmiyorum ki bir 
ali.kası olaun ... Yalnız Nihad"ın evine bıraktığı iki 
yüz elli lira yÜzünden veznedar meselesi meydana 
çıkarsa diye korkuyor ... Korkuyor da denmez ya .•• 
Acaip bir halde •.. Bir gece içinde değiımiı ve ken
dinden ziyade veznedan merak eder olmut··· Her 
ıeyin üatünden haftalarca, hatta aylarca zaman 
geçtikten aonra bu hali bana garip göründü ... Za· 
ten bütün tavırlarmda §İmdiye kadar alı§madığım 
bir durgunluk vardı. Fazla dütünceli görünüyor
du ... Sonra ... Sizden bahsedince ... " 

Bir türlü ıözünü bitiremiyordu. Macide aordu: 
"Beni merak ediyor mu? Ne diyor?" 
Bedri yÜzünü buruıturarak: 
"Doiruıunu isterseniz ben pek bir ıey anlama

dun I" dedi. "Sizin iaminiz geçince uzun düıüncele· 
re daldı. Macide meselesi halledilmeli artık! dedi. 
Ben: ne gibi? diye sordum. Cevap vermedi ve lafı 
deiittirdi. Daha heyecanlı olacağını zannetmiıtim. 

Değil .•• Acaba korkuyor mu diye dütündüm, baktım 
ki tevkifinden dolayı telif ettiği yok. Kurtulacağın
dan emin ••• Belki bu hal, biraz daha makul bir haya
tın batlangıcıdır ••• " 

Macide gözlerini Bedri'nin yakasmdaki bir toza 
dikerek daldı ... Kanıık bir heaabm içinden çıkmak 
ister gibi alnını bunııturuyordu. Bir müddet aonra 
sabit bakıılariyle karıısındakini bağlamak ister gibi 
aorduı 

rin Frankoculara nazaran, 
fazla olarak daima 2 veya 
3 sınıfını silah altında bu· 
lundurmuş olduklarını, da
ha doğrusu, cümhuriyetçi -
lerin ordu mevcudu Fran
koculardan yüzde 15 • 20 
daha fazla bir vaziyette bu 
lunduğunu söyledi. Gene • 
ral ezcümle dedi ki: 

1938 nihayetinde cüm· 
huriyctçiler, 17 den 45 ya· 
şına kadar olanların hepsi
ni sitah altına almış bulu
nuyordu. Buna mukabil 
Frankocular, yalnız 18 den 
31 yaşına kadar olanları 

askere almıştı. Bunun neti 
cesinde, iki taraf da 700 
biner kişi karşı karşıya 

geçmişti. Yani 1,400,000 ki
şi silah altında idi. 

Generalin topçu ve tank 
tar hakkında verdiği malll
aıat bilhassa çok entere
sandı. Frankocular, en ke· 
sif hazırlık ateşini iki ki • 
lometrelik bir cephede 150 
batarya ile yapmışlardır; 

yani 10 metreye 3 top yer· 
leştirilmiştir. 

En büyük hazırlık ate
şinde 30,000 mermi atılmış 
tır. 100 gün süren Ebre 
meydan nıuharebesinde ce
man 1,5 milyon topçu mer
misi harcanmıştır. 

Doyçe Algemayne 
Ssytung 

Almanya'nın 

nüfusu 

87.000.000 
17 Mayıs ı 939 da yapılan 

nüfus aayımının ilk netice
lerine göre, sayımın yapıl -
madığı Memel bölgesi ha -
riç, 1939 da Almanyada bu
lunan nüfus 79,6 milyon ki 
§iden ibarettir .. Sayımı bi -
tı:1. .. ~ .. ""nıfara\ı: Jl]an Me -
mel'in 153.000 niıtusıy.1.e oır 
tikte, Rayhı'ın nüfusu 79,8 
nıilyon kişidir. 

Buna, Bohemiya, Mora -
viye protektoralarındaki 
6,8 nıilyon nüfus ilave edi -
lince, büyük Almanya top· 
raklarında yaııyanların sa
yısı, 86,6 nıilyonu bulmak· 
tadır. 

Bu sayımdan evet yapıl· 

nıış olan sayımlara nisbetle 
(Sar hariç olmak üzere, es -
ki Almanyada 16 temınuz 

1933 de: Sar da 25 haziran 
1934 de, Südet arazisinde 1 
ilkkanun 1930 da nüfus sa
yımı yapılmıştır.) Alman -
yanın nüfusu, Memel ile 
Bohemiya ve Moraviya ha
riç, 3,5 milyon yahut yüz • 
de 4 artmıştır. Bu artış, e -
sas itibariyle, eski Alman
ya topraklarındaki doğum 
çokluğundan ileri gelmiı -
tir. 

Rayhı'taki tekmil nüfu -
sun 38,8 milyonu erkek, 
40,8 milyonu kadındır. Ci· 
han harbinden sonra yapı -
lan sayımların hepsinde 
müşahede edildiği gibi, ka
dın nüfusun artı§ı epeyce 
gerilemiştir. 1939 da her 
1000 erkeğe, 1050 kadın i -
sabet etmektedir. Halbuki, 
1933 de 1060, 1925 de 1703, 
1919 da da 1101 kadın, 1000 
erkeğe düşüyordu. 

Nüfus kesafetine gelince 
bundan evelki sayımda, be
her kilometre karaya 131 
kişi düşmüş olduğu halde, 
1939 da bu miktar 136,4 ol
mu§tur. 

Avrupa devletleri arasın 
da Almanyadan daha kesif 
nüfuslu olan memleketler 
yalnız Belçika, Holanda, 
İngiltere ve İtalyadır. Ye -
kun itibariyle Sovyetler 
Birliğinden sonra Avru • 
pada nüfusu en çok olan 
memleket Almanyadır. 
Almanyanın 1871 deki 

nüfusu 41 milyon idi. 1910 
da yapılan nüfus sayınıın
da, Almanyanın nüfusu 
64,9 idi; 1914 de bu rakam 
67.8 nıilyona varmıştır. 

1925 de yapılan sayımda, 
Versay muahedesiyle kır -
pılıp kilçülttilnıüş olan Al 
manyadaki nüfus 62,4 mil -
yon olarak tesbit edilmit -
tir. 1933 yı~a kadar, Al • 
manyanın nüfusu 65,2 mil· 
yona yükselmiştir. 

Fölkişer Beobahter 

İngillere'nin hava 

silahları ve mihverciler 
Londra'dan yazılıyor : 
Deyli Telegraf gazetesi

nin havacılık mUtehaasısı 

yazdığı bir yazıda, ingiliz 
havacılık endilstiisi. hall'!n 
ayda 750 den taz a tayyare 
inp etmekte olduğunu ey· 
lülden itibaren de bu mik • 
tarın takriben 1000 i bula • 
cağına ipret etnıektedir. 

Fakat, endüstrinin istihsa
li, bu rakanıla azami haddi 
bulmuş olmıyacaktır. Aynı 

yazıda, gelecek yıl Alman
yanın cephe tayyaresi ade· 

di, İngiltere ve Fransa tay
yere adedi yektlnunun iki 
misline varacağı kaydedil -
mekte, İngiltere, Fransa, 
Sovyetler Birliği Lehista • 
nın birle§ik hava kuvctleri 
daha ziyade tesirli olabil • 
mesi için, sulh halinde iken 
bugünkünden daha sıkı bir 
surette elbirliğiyle çalıtma 
nın zaruri bulunduğu söy -
lenmektedir. Gene bu yazı
da deniliyor ki, alman • i . 

"Siz Ömer'in deği§eceğini zanneder misiniz?'' 
Bedri kaçamaklı bir cepap verdi: 
"Ne gibi? Neden aordunuz?" 
"Hiç? Fikrinizi öğrenmek istedim. Ne dersiniz?" 
"Bilmem ..• Değiıebilir .... Fakat ... " 
"Evet!" 
"Çok zaman iıter ••. " 
"Öyle! ... " Birdenbire yerinden kalktı. Şu anda 

bu mesele üzerinde fazla konuımak iıtemediiini 
belli ederek: 

"Haydi, gidelim ve Omer'i ıörelim! Her halde 
bana gösterirler!" dedi. 

Bedri bu teklifi bekliyordu. Beraberce çıktılar. 
T evkifanede Ömer'i &ÖC'mek yÜç olmadı. Maci· 

de kocasının adam akıllı deiifmit olduiunu farket
ti ve derhal bunun sebebini aradı. Biraz aakallan 
uzamııtı. Fakat bu her zamanki hali sayılırdı. Ha· 
yır, batka bir tahavvül, gözlerinde, yÜzünün çizyi
lerinde batka bir mana vardı. Eveti Macide'ye, 
sonra Bedri'ye elini uzattı. 

Beyaz badanalı görüpne odaamda iki tahta san· 
dalye bulunuyordu. Ömer misafirlerini oturtarak 
kendi ayakta durmak istedi fakat Bedri yerini ona 
verdi. 

Macide hafifçe tebe11üm ederek kocaıına bak
tı. Ömer'in cevap olarak baıladıiı rülümaeme ise 
yanda kaldı. Onun, yüzünün adalelerini, böyle ra
hatsızlık verecek kadar garip bir gerginlikte tut • 
maaı, Macide'yi üzüyor ve acmdırıyordu. 

Hiç biri söze baılaya.mıyordu. Bedri kan koca· 
yı yalnız bırakıp biraz ötede duran ıardiyamn ya• 
nrna gitmeği daha muvafık buldu. Buna rafmen 
ne Ömer, ne de Macide biribirlerine yaklqunl70J'• 
lar ve bu &ıkmtılı aükut dnam e~ aralarmda 

(_R_A _D v_o__,) 
TORKIYE 

Radyo Difüzyon Postalan 

TURK1YE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUGU 

1648 m. U2 Kcs./120 Kw. 
T.A.Q. 

19.74 m. l~JQ5 Kes./ 20 Kw. 
1'.A.P. 

Sl.70 m. '4'55 Kes./ 20 Kw. 

ANKARA 

CUMARTESİ - 24-6-1939 
13.30 Program 
13.35 TURK Mttzıcı : 

l - ··------- Acem Aşiran 
peşrevi. 

2 - Dede - Acem Aşir an bes 
te - Yar meşamı hatıra 

3 - Nikoğos - Acem kiırdi 
ıarkı • Sevdi &önlüm ey 
meleksima seni 

4 - S. Kaynak • Bayati ıar
kı - Her sinede bir gam 

5 - ·-·--··---- Halk türkü -
Yürükde yaylaıında. 

5 - ···-·· ····· Hüzzam tür • 
kü - Akşam oldu gene 
bastı karalar. 

7 - ·--·----·--Huzzam saz ae 
maisi. 

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

'14.10-15.30 MUZtK (Dans mü
zigi - Pi.) 

18.30 Program 
18.35 MÜZİK (Melodiler • 

Pi.) 
18.45 MÜZİK (Küçük Orkcs • 

tra ·Şef: NECİP AŞKIN): 
1 - Franz: Lchar - Eva ope

retinden vals 
2 - Emmerich Kalman • Çar 

daş presesi operetinden 
potpuri 

19.15 TÜRK MÜZİCİ (İnce 
saz faslı) 

20:00 Memleket saat ayarı, a • 
Jans ve meteoroloji haberle
ri. 

20.10 Neşeli plaklar. R. 
20.15 TURK MUztcı : 

1 - Hüzzam peşrevi 
2 - Mahmut Cetllettin pa • 

sa • Hüzzam şarkı. De
fildi böyle . 

3 - Milmen Şen • Hüzzam 
ıarkı • Sukılnla geçer 
omrüm. 

4 - --·--·· Hüzzam tür • 
kü - At abinesim &eldi. 

20.30 TURK MÜZtGt (Erkek 
1 r~me heyeti) : 
L_are eden MESUT CEMİL 

talyan hava silahının orga -
nizasyonu göz önüne geti -
rilince, gerek Britanya'nın 
gerek Franaa'nın hava ıi -
lahlanma programının bu -
günkü §ekliyle kafi olmadı 
ğı anlaıılır. 

Doyçe Algemayne 
.~RvtflntT 

Almanlara göre 

hayat sahası 

"Lebensraum" (Hayat sa 
hası), bir nıilletin kendine 
hasrettiği aiyasi bir saha 
değil, o milletin serbestçe 
inkişaf etmesi ve halkının 
varlıfını emniyet altında 

bulundurabilmesi için, dai
ma hulul edilebilir bir va -
ziyette olması zaruri bulu -
nan bir muhit dernektir. İn 
giltere için, anavatan ile 
imparatorluğu arasındaki 

nıuvasalayı temin etmek 
bakımından, bütün deniz -
terdeki yolların kendisine 
serbest olması ilk şarttır. 

Bu hayat damarlarına kar-

1----- Besteniglr""' 
revi eoitfl 

2 - Haşim bey • Best 
1111

• 
şarkı • Kaçma rnCC 
rundan _,..., 

3- M. İzzet • Best~ 
şarkı - Gayndan bul_. 
teselli ~ 

4--····-· Viyola il• 
sim. ta' 

5 - Lemi • Hicaz şarkı· 
rulmasın bana ye'tidlo 

6 - Dede •••••••••••• BiJıaılll 
zamanı geldi .. w 

20.50 Konuşma (Dıs poliıı
hidıweleri) 

21.05 T E M S İ L • • • . .-
22.00 Haftalık posta kUı--

(Ecnebi dillerde) ,~. 
2'2.30 MÜZİK (Oda mis .. • 

23~~) Son ajans haberle!1_._sl~ 
raat, esham, tahvitit, )-

23~~ ·.:tJ~İtK1<~:;ı,~:j~pı) 
23.55·2-4 Yarınki program. 

AVRUPA 

OPERA VE OPERETLER r 
19 Berlin - 20.10 Frankfııtl 
- 20.15 Ştıit&art - 20.SO,.. 
ris. P.T.T. - 21 Varııov• l 

ORKESTRA KONSERLE~ 
V"' SENFONİK KONSSP" 
L R: 11.35 London - ReC • 
yona! - 20 London - Rec";i 
nal - 20.30 Strazburc -
Lüksemburr - 21.50 R~ 

ODA MUSİKİSİ: 12 Br
- 13 London - Recyonal • 

SOLO KONSERLERİ : d 
Münib, Paris • P.T.T. ..,-
18.0 Sarbrük. Beromünstef· 

NEFESLİ SAZLAR (Mart.,, 
ı.): 6.30 Brcılav - 830 Bre:; 
lav - 12 Hamburc -
Frankfurt - 18.30 Pr&I ..,-
24 Breslav 

ORG KONSERLERİ VB JC0-
ROLAR: 18.30 Hambarl ..,-
21.30 Beromünster. 

HAFİF MÜZİK: 20.15 DoJÇ .. 
land Zcnder - 20.30 KolOD" 
ya - 22.30 Viyana 

HALK M USJK!SJ: 14.10 Şdl 
gart - 19.10 Kolonya. 

DANS MUZ1C1: 2L30 Tul~ 
-21.40 Sof ya - 22.10 Br-
ıel - 22.20 Münib, Beta• 
münster - 22.30 Dro~ 
Sottens - 22.40 Kolonya ..,-
2'2.45 Pariı • Eyfel kuleei -
23 Floransa, LükıcıaıbGtl
Paris. Roma, Strazburl ..,-
23.10 London • Recyonal :: 
23.15 Vareova - 23.30 Dror 
viç - 24 Floransa, Roma. 

ıı yapılacak her tarrus .r 
ya tehdit, İngilterece, JEeıı• 
di varlığına kartı bir tebli .. 
ke teklinde telakki edilir• 

Bu devlet, milli varlıiS .. 
nı nıuhafaza etmek içiO. 
kendi siyasi sahası (impat'. 
torluk) dahilinde her türlil 
ekonomik imkanlardan IJOl 
~ha.ya· ~;beıtçe geçebildi .. 
ği halde, alman milleti, kcll 
di siyasi sahaaı dahiliııd• 
zaruri ihtiyaçlarını kili de
recede tatmin edememekte .. 
dir. 

Almanya, bunu, her iki 
tarafın nefine olmak il .. 
zere mübadele ettiği cenu .. 
bu şarki nıemleketleriyl• 

kısmen telafi ctmektedit· 
Fakat, iki devlet aruındaki 
bu çalı ıma divası ve onun 
inki§afı dışardan ıektey• 

uğratılınca, karşısında, ba
yati ehemiyeti haiz bulu • 
nan geçitleri tehlikeye cir .. 
diği anda, İngilterenin yap 
tığı gibi, böyle bir hareke- ' 
ti düşmanca, bir hareket teo' 

lak ki etmek nıecburiyetin • 
de kalır. 

Doyçe Diplomat~ 
Korespondeaa 

kopmuı bir §ey bulunduğunu daha çok hiuediyor
lardı. Macide dün yazdığı mektupta "biribirimize 
söyliyecek hiç bir ıeyimiz yok muydu?" teklinde 
bir cümle bulunduğunu hatırladı ve büyük bir teeı· 
aür içinde: "Belki de yoktu. Bakıana ... Yabancı gİ• 
bi ... Ben de öyleyim! Neden? Neden?" diye düıün
dü. "ilk görüıtüğümüz gün, beni tanımadan, dinle
yip dinlemiyeceğimi bilmeden ne kadar çok konuı· 
muıtu. Hep böyle... Harikulade baılıyor ve hemen 
arkaaını bırakıyor .•• Belki tenbellikten, belki de ne• 
reye vardıracağmı bilmemekten ... " 

Nihayet bir ıey ıöylemiı olmak içinı 

"Çok sıkıldın mı Ömer? Ne zaman buraya ıel· 
din 7" dedi. 

"Sıkılmağa vakit olmadı. Dün gece yanıma ka· 
dar tahkikat devam etti, bu sabah erkenden bura• 
ya gönderildik!" 

"Çok üzülüyor muaun ?" 

"Yok canım! ... Benim bir 19yle al ikam olmadı
iını timdiden anlamaia baıladılar. Yalnız Nihad'· 
m ve avenesinin haline acıyorum. Kahramanlar u· 
yuz kedilere d

0

öndüler. Her biri kabahati Ötekinde 
buluyor. Daha bugünden kavgaya tutuştular •.. Aı·· 
kadaıhk ve gaye uğruna canlarını fedaya kalkan 
yiiitler timdi yakayı aıyırmak için biribirlerini ıat• 
maia uiraııyorlar. Onları bütün acizleri ve çirkef
likleri içinde görmek hazin bir 19y ... " 

Macide dikkatle dinliyor ve bu sıradaı 

c "Kendimize dair konuıacak hiç bir teY yok 
mu?" diye diifünüyordu. Fakat bu yabancılıim 
bütün kabahati kendinde olamazdı. itte, Omer de 
deminden beri uzak durmakta devam ediyor ve 

(Sonu var) 
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Erkeklik hayatı 
Gerçekten erkeklik hayatı -

kadınlık hayatına nisbetle - geç, 
Pek geç ba§lar. Kız çocuk on dört 
)'aşına geldiği vakit kadın ıeklini 
e.ldığı halde o yaıtaki erkek hala 
Çocuktur. 

Eıki hekimler, on dört, on bet 
Yaşına gelmiı erkek çocukların vü
cudunda kıllar peyda olmasına ba
karak erkekler için bıilüğ yaşını o 
Yaşlardan hesap ederlerdi. Halbuki 
Çocuğun vücudunda kıllar peyda ol
bıaıı gerçekten erkeklik bakımın
dan hiç bir ıey ifade etmez. 

Erkek çocuklardan bazıları o 
Yatlara gelince birdenbire uzarlar. 
llundan dolayı da bülüğ yaıının o 
•akit başladığı sanılırdı. Halbuki 
boyun uzaması erkeklik hormonla -
rından değil, ipofiz hormonlarından 
lelir. Bu hormonlar da erkeklik 
horınonlarının itlememesinden fır
lat bularak daha ziyade çıkarlar ve 
bo)'U daha ziyade uzatırlar. Nite
lti11ı hadım ağalanndan pek çoğu • 
•un boyu upuzun olur. Onun gibi 
erkek çocuğun da on dört, on beı 
Yatında boyunun birdenbire uzama
lı gerçekten erkek olduğuna değil, 
•kaine erkekliğin geciktiğine dela • 
let eder. 

O yaıa gelmiı erkek çocuğun er
keklik uzuvları bile hala çocukluk 
halindedir. On yedi yaşına kadar bu 
llzuvlar büyürler, tam erkeklik 
teklindeki hali ancak 20, hatta 25 
1•tında alırlar. 

Eski hekimleri aldatan bir §ey 
de, erkek çocukların küçük yafta 
Çocukluk adetini yerine getfrmeğe 
baılamalan olmuıtu. Bu adete er
ken baılamak, erkek çocuiun son • 
radan, bulacağı kudrete bir alamet 
olabilir. Fakat gerçekten erkekli
iin erken baıladığını ispat etmez. 
Çünkü erkek çocuk - tabii müsteı
balan bulunmakla beraber - on 
•ekiz yatından önce baba olamaz. 
Daha önceki yatlarda, çocukluk a
detini yerine getirmesi, hatta daha 
baıka marifetleri taklitten ve arka
daılarından aldıiı telkinden baıka 
bir ıey değildir. 

Genç kız, 20 nihayet 22 yaıında 
t1Un bir kadın olduğu halde o yaı
taki erkek hala bir delikanlıdır. 

keklik yaıı kadı~İıkt~-Üç yıl ıon· 
ra gelir, diye teıbit etmiıti. Halbu • 
la:i hormonları tetkik' eden hekimi• 
rin en yeni müıahedeleri tam er
keklik zamanınm ancak 30 • 35 ya
tında geldiğini gösterir. 

Roman okumaia merakınız var
la dikkat etmiııinizdir. Yalnız gör
düklerini tasavvur etmek isliyen na
türaliıt romancıların en çok anlat
tıkları erkek atkı da böyle 30 - 35 
1aımdaki erkeklerin aıkıdır. Ro
llıan okumayı aevme11eniz bile, en 
aon iıittiğimiz ve büyük bir tacı 'Ye 
tahtı bıraktınnıı olan büyük aıkm 
kahramanı olan erkeğin pekde genç 
olmadığı ıüphesiz ıözünüze çarp
llıııtır. Onun için - zaman ile hor
llıonlann da ıiddeti değiıtiği ispat 
edilinciye kadar - eski zamanlar
dan kalmıf pek genç erkek aııklar 
hikayelerinin ancak muharrirleri
llİn hayali mahıulü olduğu iddia e
dilebilir. 

Böyle, zaten geç baılıyan, tam 

@: 

derecesine de geç varan gerçekten 
erkeklik hayatının, kadınlık haya
tının tükendiği zamandan sonraya 
devam etmesini çok görmemelidir ... 
Fakat erkeklik hayatı ne kadar son
ra devam etıe de, onun da bir ıonu 
vardır. Hormon hekimlerine göre 
onun ıonu 63, 65 yaıında gelir ... 
Vaktiyle lpokrat hekimin insan öm
rünü nihayet 63 yaıına kadar say
mıt olmaaı da bundan ileri geldiği 
timdi anlatılıyor. 

Vakıa o yaıtan sonra hala ger
çekten erkekliğe aahip olduklannı 
iddia edenler yok değiidir. Daha i
lerlemiı yaıta otopsileri yapılmıı 
erkeklerin uzuvlarında çocuk tohu
mu bulunduğu da olmuıtur. Ancak 
tohumların görülmeıi onlarm ite 
yarıyacak halde bulunduklarını iı -
bat edemiyeceği gibi iddiacıların 
aözleri de, çok defa böbürlenmek
ten baıka bir şey değildir. 

Gerçekten erkeklik hayatı da 
kadınhk hayatı gibi otuz, otuz bet 
yıldır. ikisinin araıındaki fark ıa· 
dece daha erken yahut daha geç 
başlamaktadır. G. A. 

Kayıp aranıyor 

Vanda Selimbey mahallesinde Mus
tafa oğlu Mehmet Özbek imzası ve 
adresini taşıyan bir mektup aldık. A
şağıya aynen koyuyoruz: 

Genel harbin devamı sıralarında va
ki muhacirliğimiz esnasında etrafın 
kargaşalığı dolayısiyle Mardin'de Ey
tan okulunda iken oğlum Mehmet oğ
lu Salih 23 aenedenberi kaybolmuş -
tur. Aşağıda adres ve künyesi yazılı 
çocuğumun araştırılması hususunda 
yüksek delaletlerinizi saygı ve min
netle rica ederim. 
Çocuğumun adresi şudur: Van Se

limbey mahallesinde Çenesiz oğulla
rından Mehmet oğlu Salih; Anası adı 
Hediye 1327 doğumlu. 
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Bütün dünyada büyük muvaffa

kiyetler kazanan aık ve kahra
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MAYi SU 
Yazan: Major W REN 

Kurşun askerlerle dolu gemiler üç 
dolu bakır topla silahlı idi: bu gemi -
ler en ziyade bir metre mesafeye ka -
dar yüzerlerdi. Her topa bir hava fi -
§eği bağlanır, sonra yüzbaşının emri 
lizerine fişekler ateşlenir ve gemiler 
limandan uzağa itilirdi. 

lngiltere'nin beyaz sancağını taşı -
yan geminin mukadderatına yüzbaşı 
hükmederdi: mülazim, direğinde 
fransız bayrağı dalgalanan gemiyi 
tevkederdi. 

O zaman biz şerefli, fakat kararsız 
bir zaferi beklerdik. 

Her gemi bir mermi yiyebilir, veya 
yalnız biri hasmın ateşine maruz ka -
lırdı: iki geminin toplarının da seyir
leri esnasıdaki inhiraflar dolayısiyle 
hiç bir netice vermemesi de mümkün
dü. Toplar patladıktan sonra, muhare
benin dumantariyle taclanmış olarak, 
gemilerin, bazan yelkenleri ve hatti 
tekneleri delinmiş olarak sularda yü -
zUşünü doya doya seyretmek için uza
nırdık . 

O zaman ben cüceler memleketinde 
Güliver gibi, derin suya dalmak imti
yazına maliktim, ve vuifem gemileri 
limana getirmekti. 

-19-

Toplar Maykıl ve Digbi tarafından 
bir kere dolduruldu mu oyun tekrar 
başlardı. 

O giln, ilk muharebe ideal oldu. Ge
milerin topları hemen ayni zaınanda 
ateş aldı. Askerler devrildiler veya 
göverteden aşağı döküldüler. Hemen 
ayni lahzada gemiler birleıti ve bir a
itim darağuşu ~çinde biribirine çivi • 
lenmiş gibi yan yana kaldılar. O za
man yüzbaşiyle millizimin emirleri 
çınladı: "Yolcular göverteye 1 Yolcu
ları kurtarmıya hazırlanın." 

Ve muhayyilesi tatmin edilen May
kı1: 

- Zayıf Cest, git bakalım gemileri 
getirmeye, emrini verdi. 

Paçalarımı sıvıyarak gemilere git -
tim ve onları limana ittim. 

İkinci muharebe zevksiz oldu. Çün
kü yalnız bir top, bir franaız topu, en 
küçük çaplı top ateş almıttı. 

Ben tekrar suya girdim ve fransız 
gemisini •tutmak üzereydim ki birden 
bire müthit bir gürültüyle büyük top 
patladı ve muhteviyatını bacağıma yi
dim. 

- Öldüm, diye haykırdım. 
Yüzbaıı: 

güzelleştirme birliği var Oluş 

Her hafta dolgun ve özlü yazılarh 
muntazaman neşredilmekte olan "O· 
luş,. mecmuasının yirmi beşinci sayı• 
sı çıkmıştır. Bu sayı Melih Cevdet'in, 
İnsanın hayatı, Suud Kemal'in Sanat 
ve hayat, Ahmet Muhip'in, Sofra, dok 
tor Rasim Adasal'ın, Modern ruhiyat 
cephesinden şahsiyet ve tipleri, Sa· 
bahattin Kudret'in, Sırdan kıtalar, 
Celal Saraç'ın, yeni ziya teorileri, 
Behçet Necati'nin, cuma günleri, Per
tev Nail'in, Dede Korkut hikayeleri, 
Faik Dıranaz'ın, Parmanidesi desta • 
nı, Abdülkadir lnan ve Rifat Melfıl
ün notlariyle. Halil Vedadın, Dariil· 
bedayi Ankara'da, isimli yazılarını 

ihtiva etmektedir. Tavsiye ederiz. 

Birliiin kurucu
au uelat eden 
Madam Ba11ot 
Stak'ın hemıi -
fİre•İ Prunella 
Sta'lr, ablaarnın 
eaerin• deuam 
ediyor. Bu re
.imde onu, ta 
lebeleriyle bir
likte açık ha· 
uaJa uücudr. 
11üaelleıtirici b 
den hareket 
leri yaparken 
11örüyoru~. 

B ir çok me~lek:tterde ol~u~u 
gibi İngıltere de de buyuk 

harbın tesirleri, 'milletin sıhi bün
yesinin kuvetlendirilmesi yolunda 
bir takım tedbirler alınması lüzu -
munu telkin etmiJtir. BUyilk harp
ten önce de bu mesele ile yakından 
alakadar .olan madam Bagot Stak, 
harpten sonra bu işi daha geniş öl
çüde ele almak ve beden temrinle -
riyle sıhatin inkişafına çalıımak 
lüzumunu duymuıtur. 
Şimdi bu kadının himmet ve gay

retiyle yalnız lngiltere'de ve lrlan
da'da değil, biltün ingiliz domin • 
yonlarında da "sıhat ve güzellik ka
dınlar birliği" ismi altında vUcuda 
getirilmit oJ,an te9kilit, kadın vü -
cutlarının en güzel tekli alması ve 
sıhatlerinin korunması için var ku
vetiyle çalışmaktadır. 

il ad~ ~ta~~-1:-«!.~!!~~o~~ 
mından kızları sınıflara ayırmak u
sulünü tatbika başlamıştır. Bu mak
satla İngiltere'nin en bUyUk endüst
ri fehri olan Mançeıter'de itçl kız
lar için bir akıam mektebi açtı. Bu
rada bu kızlar, beden sıhati ve gü
zellifi dersleri ve temrinleri uıul -
teri hakkında derıler aldılar. Bun -
dan maksat, bu ilk talebeleri, ondan 
sonra açılması tasavvur edilen bat -
ka idman merkezlerinde öğretmen 
olarak kullanmaktı. 
Şimdi Bagot Stak sıhat mektebi 

ismini taşıyan bu mektep, tetki -
U.tını çok genitletmittir ve sıhat 

ekzersizleri, ııhıt nuariyeai, ana -
tomi ve fizyoloji, umumi yerlerde 
ıöz ıöylemek derıleri vermeie muk· 
tedir liyakatli ö&retmenler yetittir
mektedir. 

Y ukarıda adı ieçen birlikten 
baıka son zamanlarda vücut

ları gilzelleıtirmek için başhyan 
miJJi hareket de burada yetiıecek 
muallimlere büyük bir ihtiyaç duy-

- Asılmıya liyikıin, diye haykırdı, 
buraya gel. 

Mavi ve yuvarlak bir delikten kan 
ıızıyordu. Sadık Köpek bir dehıet ni
dası fırlattı. 

Klodia: 
- Ne bi11ediyorıun, diye ıordu? 
- Sanki ölmütüm gibi bir his .. Kal-

bim duracak sanıyorum. 
Yüzbaıı hemen cebinden çakısını 

ve bir kibrit kutuıu çıkardı. 
Maykıl bir kibrit çakarak çakının 

ucunu aleve tutarken millazim sordu: 
- Mikrop kapmasın diye yarayı 

dağlıyacak mısın? 
- Hayır. Deniz cerahisi.. Eveti 

merminin ihracı. 
Sonra, müstakbel tahta ayağını dü

ıünen bana dönerek ıordu : 
- Ağzını tıkayalım mı? Çünkü a

meliyatım eanaıında vahıt çığlıklarla 
taciz edilmek iıtemem. 

Mertce cevap verdim: 
- Bağırmıyacağım. 

- Dig, onun batı ucuna otur. 
Fakat, ipretle Digbi'yl uzaklqtıra

rak, yan yattım ve bacağımı uzattım. 
Yüzbaıı: 
- Öyleyıe ayağını tut, emrini ver-

di. 
Ameliyat tarif edilemiyecek kadar 

canımı acıttı. Bununla beraber, par -
mağımı ııırarak, çifte ttmamayı mu
vaffak oldum. E11sen buna imkin 
yoktu ya, çUnkU Digbi bacatımın, 
Klodia da ayatımın üıtüne oturmut
lardı. 

Hayh usun bir saman aonra - his 

1929 da birlik kurulduğu 
zaman onbin azası vnrdı 

==:::=5!!5!!5 

1939 da kadın ve kız ôza 

sayısı 150.000 i buldu 
==:==::::;:: 

Dağdan Türk ocağmdan 

alacağı olanlar 
Dağılan Türkocağından alacağı o • 

lan hakiki ve hükmi eşhasın parti mer 
kezinde teşkil edilen tasfiye komisyo
nuna kaydettirdikleri matluplarından 

vesikaları tetkik olunarak kabul olu • 
nanların ödenmesine başlandığı ve a • 
Iakalıların Partiye müracaatları müte
addit zamanlar gazetelerle ilan olun • 
muştu. 

Tasfiye işleri sona ermek üzere bu· 
lunduğundan evelce alacaklarını kay
dettirmiş olanların 939 senesi birinci 
kanun nihayetine kadar doğrudan 
doğruya veya bulundukları yer Parti 
teşkilatı vasıtasiyle Parti merkezin • 
deki tasfiye komisyonuna müracaatla· 
rı ve müracaat etmiyenler hakkında u• 
mumi hükümler dairesinde muamele 
olunacağı son defa olarak ilin olu • 
nur. 2277 

New - York sergisinde 
ve 

Bütün Amerika'da 
Büyük merasimle tes'it edilecek 

Türk gününe yeti~ecek 
5 ve 8 Temmuz Kafilelerinin 

Birlikte bir ıabah idmanı Jerai 
Kaydı ıçin SON GON 

Müracaat NATTA maktadır. 

Kadınları vücutlarını azami de -
recede güzel ve sıhatli tutmak mak
sadını güden bu birlik ilk defa 1929 
senesinde kurulmuştur. Madam 
Stak, bunu kurarken Çekoslovak -
ya'daki meşhur Sokol teşkil~tından 
ilham almıştır. Buraya dahil olan -
lar, iki şiling altı peni verirler ve 
te§ekkül, bu surette finanse edilir. 
Kuruluşundan üç ay sonra 100 

bin kızın dahil olduğu bir birliğin 
bugün 150.000 izası vardır. 

Birlifin en büyük maksadı şu -
dur: Britanya'daki kadınların sı
hatini korumak. Bu teıekkiil, sıhat
li çocuklar vilcuda getirebilmeleri 
için annelere sıhatli olmayı öğret
mekte ve bedeni hareketlerin sıha
te dikkatin saadete yol açacağını 
telkin etmektedir. 

Birlik her ıeyden önce çalı • 
şan kızlarla kadınlara ehe -

değilse bana öyle geldi - Maykıl'ın 
aanki uzaktan gelen sesini itittim: 

- ltte geliyor 1 
O zamana çetenin haykırııları ve 

cellatlarımın dağılııı bana merminin 
çıkarıldığını haber verdi. 
Yüzbaıı Digbi'ye emretti: 
- Onu topun içine tık. Sen de, 1-

ıobel, banyo dairemizin aralığındaki 
raftan ilaç kutuıunu kot getir. 
Sadık Köpek, yaşla dolu yüzünü si

lerek itaat etti: az sonra ilaç kutu -
siyle geri döndü. 

Ameliyat ve pansıman hakikaten 
muvaffak oldu. Şüphesiz ki mermi çok 
derine gitmemişti ve çakı pek de uy -
gun bir ameliyat aleti değildi; fakat 
elimdeki vasıtalarla bir doktor yarayı 
daha çabuk ve daha temiz tedavi ede
mezdi. 

Sargılar sarıldıktan sonra, ameliyat 
esnasında gösterdiğim cesaretten do, 
layı bütün arkadaıtarın huzurunda, 
yUzbatı bana resmen ve daimi olarak 
"Cesur arkadaı" unvanını bahşetmek 
suretiyle beni sevince garketti. 

Wiking (1) lerin cenaze merasimi 
her gün yapılamaz, çünkü bunun için, 
ezcümle bir geminin gözden çıkarıl -
ması lbımdır. 

Ölen Wiking geminin ortasında bir 
odun yığının üstüne yatırılır; mızra -
ğı, kalkanı, önceden öldürülen atı ve 
köpeği, y;-nına konulur. Odun yığını
na ateş verildikten sonra, gemi, bütün 
yelkenleri rüzglrda olarak denize iti
lir. 

Onun içindir ki, kurıun aıkerler a· 

miyet veriyor ki buna da büyük bir 
ihtiya~ olduğu meydandadır. 

İlk önce Londra'nın varoşlarında 
şube açmıya başlıyan birliğin şimdi 
bütün lngiltere'de, İrlanda'da Ka
nada ve Avusturalya'da şubeleri 
vardır. 

BirJik, kendi propagandasını 

yaymak için bUyük parklarda, spor 
sahalarında, spor saraylarında sık 

sık gösteriler yapmaktadır. 
Bu parlak teşkilatın kurucusu o

lan madam Stak, 1935 senesinde ö
lünce bu işi kız kardeşiyle kızına 
bırakmııtır ki, kızı sonradan Lord 
David Duglas Hamilton ile evlen
miştir. 

Ş imdi bu teşkilat sayesinde he
men her akşam İngiltere' -

nin bir çok yerlerinde mütehassıs 
öğretmenlerin nezareti altında bir 
çok kızların ve kadınların bedii 
danslar ve beden temrinleri, spor -

rasından bilhaıısa intihap edilen biri, 
Con Cest, içi barutla dolu bir kibrit 
kutusunun üstüne yatınldı (atı başı 

ucunda, porselenden küçük köpeği a
yak ucundaydı). Gemi gazlandı mı? 
Evet, her şey hazır. 

Baılarımızı açtık. Maykıl, elini yu
karı kaldırarak mutat sözleri söyle -
di: 

- Her şey topraktır ve gene topra
ğa kalbolur. Eğer tanrı ruhunuzu ka -
bul etmek istemezse cehenneme gider
siniz." Sonra kibrit kutusunu ateşle
di ve gemiyi nilüferli havuza itti. 

Manzara pek muhteşem oldu. Alev
ler direği ve yelkenleri yakarken ha -
rap tekne yalpa vurarak gidiyordu. 
Biz hepimiz orada, bir deniz yangını
nın dehıetini düşünerek, sessiz, he -
yecan içindeydik. 

Gemi su sathına kadar yandıktan 
sonra bir duman bulU\u su arasında 

keskin ıılıklar çıkararak batarken, 
Maykıl, senelerce sonra ve bam başka 
bir dekor içinde hatırlıyacağım fU 
sözleri söyledi: 

- lıte cenaze merasimi diye buna 
derim. Bununla bir mezarlığın cese -
dinizi kurtların paylaşamadığı çamu
ru arasında ne büyük fark. Sıram ge -
lince böyle bir cenaze merasimine na
il olmak için her ıeye razıyım. Güzel 
fikir. Son arzumu yerine getirmezse
niz hiç birinizin mirasıma nail olamı
yacağınızı vesiyetnameme yazaca • 
ğım. 

Digbi: 
- Pek ili, Güzel, dedi, istediğin 

Seyahat acenteliğine Beyoilu 
Ankara' da: Uluı sineması ıahibi 

SAlT ÇELEBİYE müracaaL 
Tel: 2193 

lar yaptığı görülür. 
Madam Stak'ın en çok söyledifl 

sözlerden birisi ıu idi: 
"İnsan ırkını yapacak olanlar da, 

bozacak olanlar da kadınlardır." 
O, İngiltere kadınlarını bozucu 

olarak değil, yapıcı olarak yetiıtir • 
meyi kendisine ülkü edinmitti. 

Bugiln onun kurduğu birlik de, 
gerçekten, Britanya'nın bugUnkU 
ve yarınki annelerini sıhat ve vücut 
güzelliği bakımından gereği gibi 
yetiştirmek yolunda çok muvaffa • 
kiyetli adımlar atmaktadır. 

zaman bunu üzerime alırım. 
- Önce sen ölürsen, ben de ayni ıe

yi yapacağım, Dig. 
O akşam, mütalea salonunda oturu

yorduk ki, metrdotel Burdon, salona 
inebileceğimizi bize bildirdi. Klodia, 
kendinden emin bir büyük insan gibi, 
pek neşeli görünen ve bizi kendiıine 

takdim ettikleri bir yabancı ile konu
şuyordu. Bu, iznini geçirmekte olan 
bir fransız süvari zabitiydi ve kendi • 
sinin Fas'da harbetmekten geldiğini 
öğrenince heyecanlandık. 

Beyaz kadife bir yastık üzerine ko
nulmuş bir cam kürenin etrafına top
lanmıştık. Yastığın ortasında meşhur 

yakut ışıldıyordu: Mavi su. 
Maykıl: 

- Yarın onu mütalea salonuna ka • 
dar çıkartacağıma bahsine girerim, de· 
di. 

Biz takdirkar bir sükut içinde mü
cevheri seyrediyorduk. Baktıkça bana 
git gide daha büyük görilnüyordu; 
çok geçmeden, onun suyuna baş aşağı 
dalabileceğim gibi garip bir hisse ka -
pıldım. Pek gençliğime rağmen, bu 
harikulade canlı renk blokunu uzun 
uzun seyretmenin doğru olmıyacağını 
müphem bir tekilde hissettim. Evet, 
yakut adeta canlı gibi görünüyordu, 
ifade edilemez şekilde mavi olmasını 
rağmen canlı ve korkulu. 

Her zamanki gibi arzusu tatmin e • 
dilen Klodia: 

- Ona dokunabilir miyiz, Patricia 
teyze? dedi. 

(Sonu ucır) 



• 

Sulh cephesi yeni kuvet kazandı 
Meclis Türk-Fransız müşterek beyannamesini 

dün ittifakla ve alkışlarla tasvip etti 
Meclisin dun aktettiği iki celsede 

muhterem başvekilimizin türk - fran
sız müşterek beyannamesi' hakkındaki 
beyanatlarından sonra. ilk olarak aö -
zü Refik İnce (Manisa) almıştır. Ha-

Mebuslar sulh cephesinin kazancından 
;:~~~~f.fü~~::~~~~~~~{=~~~~~ dolayı hokOmeti ta.kdir ve tebrik ettiler 
denilecek bir zamanda kendileriyle 
karşı karşıya harbcttiğimiz iki büyük j yatı m~k~dderatlarınd~ birlik yapar
milletle bugün harp değil, sulh muka- lar mı ıdı. Yapılacak ıı esasen zaten 
velesi yapnuı bulunuyoruz. Devlet ta- anlaşıldıktan sonra yapılmııtır. Yal
rihlerini insan tarihleriyle, münase - nız şu söylenebilir ki türk tiarı esas 
bctleriyle tahlil edersek onların da olarak tarihlerin sureti muntazamada 
münasebetlerinde dostluk ve bazan ve muttarida da, hatta düımanların 
buna muhalif vaziyetler olduğu görül lisanı ile dahi tasdik edilmesi; vefa
düğü gibi devletlerin vaziyete göre ka da, sözünü tutmakta, hayatı ve na -
rar almak zamanını tayin eden ricali - musu mevzuubahs olduğu zaman bun
nin o nisbette talih bakımından mev - lar için yapılması lazımgelen vefa • 
ki kaz.andıkları ve millet nazarında karlıkların azamisini yapmaktadır. 
tebcile ve takdire ve aksi hareketlerin Binaenaleyh eski tarihlerle sabit olan 
dahi mthazeye maruz kaldıklarını bu tecelliyatın, yeni misalleri olmala
görmek kabildir. rı, ingilizler ile franaızlar aynı ka-

rakteri muhafaza ederek yeni Türki-
Dünya uaziyeti ve politikamız ye'nin kendisinin kabul ettiği bütün 

İşte arkadaşlar; biz Avrupada do -
ğan ve hududunun akıntısının tesiri 
yalnız küçük milletleri ve belki bütün 
beşeriyeti tehlikeye sevkedeceği en -
dişesini veren son zamanın müheyyiç, 
korkutucu havası karşısında Türk dev 
leti dün nasıl kendi hayatını ve sulhu 
muhafaza için evela Balkan paktını, 
ondan sonra Sadabat paktını yapmış • 
sa bugün de yakın zamanda İngiliz 
ittifakını, Fransız ittifakını yapmış 
olmakla sulha olan davayı, hayatta 
bağlılığını ve topraklarını muhafaza -
ya olan bağlılığını göstermek yolun -
da hakikaten, ve hakikate en pyanı 
takdir bir dftrendişlik göa rmiş vazi
yette bulunuyoruz. 

Biz, bizleri dün olduğ gibi bu
gün dahi ileriyi görerek ı ye devam 
etmek, idare etmek diraye ni ıöeete
ren ölen ve }"aşıyan Şefle huzurun 
da hürmetle ilk defa eğilm ği vuife 
bildikten sonra ilive ederi ki Türki
ye bükümetinin ve Türkiye cümhuri
yet halk partiıinin eaaa um esi olan 
yurtta aulh, cihanda sulhu ille ta • 
allük eden her hangi bir ha 
tısında cephe almağı bir va e biliriz. 
(Alkışlar). 

Baıka milletlerin haJJnna 
hürmet 

Her millet yaııyabilmit 
kendine göre muhtelif pro 
bik etmek hakkını haizdir. 
kün noktainazarında bu ha 
ancak başka milletlerin 
hürmet kaydiyle mukayyc 
yaşıyayım, fakat ba1kaların 
bahasına davasının türk dü 
gibi bundan sonra da en bil 
manı olacaktır. (Alkışlar). 

Biz bu ittifaka niçin 
ıuııuz diye kendileriyle her 
mıyanlar tarafından sualler 
muştur. Böyle bir ittifaka 
mamızın sebebi kendilerinin 
semai hilkatte uyandırdığı t 
dişesidir. Tehlikeyi vaktin 
tedbir alanlar takdir olunur 
tehlikeyi görüp de lazımı k 
bir almıyanlar tarihin muka 
celliyatına kendilerini ve 
İşte Turk milleti bu mukad 
di lehine çevirmek ve ~nu 
yürütmek bakımından cıdd 
ve tebcile layıktır. 

tlttilakın manası 

ancak ve 
ukukuna 
r. Ben 

ölümü 
olduğu 

k düş -

iriyor -
r ol • 
it ol -

mit ol -
tün bu 

lrayetle 
takdir 

Arkadaıtar, bir milletle i 
rnek, o milletin mukadderat e, ken
di mukadderatını, onun m ddera • 
tiyle kendisininkini birleşt 
mek olduguna göre, iki mili 
Jet ve yahut bet milletin 
tecelli eden vaziyeti biıtün 
radı arasında tabiatiyle na 
kar bir jekilde ölum aahas 
cıya kadar birlepnenin iatih 
tabii insanlık neticesinin bi 
Dün İngilizlerle olduğu gi 
de Fı:ansızlarla bir mubabbe 
c reyanı bir anda hepi'Dızi ekdiğe
rimize bir ukde halinde ba lamakta -
dır. ŞirDa sayın Baıvekilim bu uk
deyi aynı bir bağlantı duğüm olarak 
ifade etmitlerdir. Bu duğüm daima 
bize en doğru bir teminat rdiğin
den dolayı herhalde en eaaa akitler 
ve teminatlardan biri olma• mahiye
tinde düıuniılecek bir ıeydi (Bravo 
ııesleri). 

Biribiriyle anlatan iki milletın yek
,iiğeriyle anlaımaaını anlatmak imkln 
ıı: 7. külfetlere girmek demektır Esasen 
yekdiğeri ile anlaımamıı olsaydı ha· 

tartları ecdadının yaptığı gibi bili 
perva geçen gün büyük Milli Şefimi
zin dahi kurultay münasebetiyle söy
lediği veçhile şahlanmıg bir halde ce
saretinin ve ırkıyetinin icabettiği te
kilde yapacağına inanabilirler. Biz de 
kendilerinden aynı emniyeti tamamen 
vicdani bir kanaatle hasıl ettiğimizi 
söylemeği vazife telakki ederim. (Bra 
va sesleri, alkışlar). 

K"'Jrlıklı emniyet 

Arkadqlar insan camiasının baka
ıında biribirinin hakkına ve duygu -
larına hürmet esastır. Bu hakikati ye
ne en veciz surette Milli Şefimiz İs
met İnönü Kurultay münasebetiyle 
göstermitlerdir ve demitlerdir ki, biz 
kendi hayatları için küçük milletleri 
yutmak ve onları bllytlk bir aillndlr 
altında .bulundurmak, kcnd11~rin,. Jil . 

zım hayat gıdaları telikki etmek zih
niyetinin aleyhindeyiz. Demek ki, bu 
zihniyeti taşıyanların aksine olarak 
biz bir blok içerisine girmit oluyo
ruz. Bu blok bugün için ne demokrat
ların birlepesi ve ne de menfaatle
rin birlepeai değildir. Beşeriyetin 
hayatı, mevcut namus ve insanlık hu
kukuna hürmet duygusunun birlet -
mesidir. (Alkıılar) Böyle memleke
tin her tarafına tepeden gelecek bom
baların yağmuru altına. sağdan sol -
dan gelecek tankların tekerlekleri al
tında ezeceği endiıesiyle küçük mil
eltlerin bugünkü mevcudiyetlerini 
geçmit tarihlerini de aöndürmeğe ait 
olan fmel ve her adım Balkanda, Ak
deniz'de, Asya'da, nerede olursa olsun 
beteriyet hukukuna bizim için bir ta
arruz demektir. 

lıte bu ittifak bu etuları, ittifakla
ra taarruzun bir mukabelesi olduğu 
için dün İngiltere ile anlattık, bugün 
Fransa ile anlatıyoruz ve davayı gü -
den her devletle anlatmayı kendimiz 
için esaslı bir vazife telakki ederiz. 
(Bravo sesleri). 

Bizimle ittilak yapanlar ••• 

Aziz arkadaşlarım; Batvekilimizin 
gayet etraflı bir görüşle millete hesap 
veren, yaptığı ittifakın, millet namı
na yapılan ittifakın istihdaf ettiği 
maksatları veciz bir surette tafsil eden 
beyannamesinden sonra benim btarada 
aciz mütalealarımın kıymeti olmıya -
cağını bılmekle beraber, sözlerime ni
hayet verirken, 1unu tekrar etmek is -
tiyorum. Türkle ittifak edenler tür -
kün 1iarından ve ıuurundan tamamen 
istifade edeceklerdir ve ittifak deni -
len sözün, vadin dalına ileri tutulaca -
ğını iyi bilsinler ve aynı zamanda dost 
luğuna dostlukla mukabele ihtiyacın -
da bulunan tıirk milletinin yaptıtı it
lerden bir istirahati vicdaniye tqıdı
ğını ve kendi ideallerini tahakkuk et
tirmek için, ideallerinin tahakkukuna 
memur ettikleri milli ıeflerinin kabul 
ettikleri davaları kendilerine candan 
bağlanarak biıyıik bir vazife telakki 
ettiklerini bilsinler. Baıka memleket
lerin şu veya bu davaları birer busu • 
aiyet taıırlar. Bizde de aynı kud • 
aiyet vardır. Onu kabul etmekle 
beraber bizim türk milletinin ıiarı, e
,aulı dhalarında daima ba1buğlarının 
arkasından vefa ile iman ile yürümek
tir. Bu imanı telkin eden büyükleri -
mize tekrar hatırlatarak, arkalarından 
ayrılmadıiımızı ve aynı imanı tqıdı
ğımızı aöyliyerek sözlerime nihayet 
veririm. ( Alkı1lar) 

Cihan ..,Ihanun belıletliği 
müjJ e .•• 

Fazıl Ahmet Aykaç (Elazığ) - A -
ziz arkadatlar: muhterem hatip Refik 
İnce, bendenizin huzurunuzda anlat -
mak istediğim bir çok duyguları be -
nim anlatmama ihtimal olmıyan bir 
belgatle ifade etmit oluyorlar. Ben -
deniz bunların ategine, gönlümde u 
yanan son temaları, zevatı iliyenize 
arzedeceğim. 

Arkadaşlar; 
Bugün bize verilen kıymetli haber; 

yalnız fransız dostlarımızla bizim de
ğil, bütün cihan sulhunun, bütün me -
deniyet aleminin çoktanberi sabırsız
lıkla beklediği bu müjde idi. Ondan 
dolayı memnuniyetimiz münhasıran 
şahsi ve milli sahada kalınıyor. En 
kuvetli temellerinden birini kurdu -
ğumuz dünya aükfuıunun, insanlık a -
sayişinin mimarlarından biri sıfatiyle 
de, beşeriyet namına bu hayırlı mu -
vaffakiyetten mesuduz ve müftehiriz. 
Geçen gün bir makalemde de izah et· 
miştim; Fransa ile Türkiye uzun za -
manlardanberi yalnız bir toprak kom
ıuluğu ve menfaat ortaklıiı içinde ya
pmakla iktifa etmemiıtir. Bilikia
doat milletle bizim aramızda bütün ide 
olojilerimize sirayet eden bir irfan ve 
ideal kardeşliği mevcut bulunuyor. 
1848 tarihinde Fransada cümhuriyet a
yaklanırken meflıur Lamertin harici
ye nezaretine gelınittir. Onun o zaman 
bütiln diplomui ajanlarına vaki olan 
cetııl~i 1ri -~: .... ""'"'ir tesadüf edilir 
bir aiyut bellgat vuikuıdır - hangi 
hükümleri ihtiva ederdi bilir misiniz? 

Politikamızın ana vcuıllan 

Hemen aöyliyelim. Eter bizim 
cümhuriyet ilinındanberi takip etti
ğimiz inkılap davalariyle iç ve dıt po
litika prensiplerimi.ı:i hatırlarsanız 
Lamartin'in eserini okumaktan müa -
tağni olabilirsiniz. Bi.ı: ne diyorduk? 
Malum: diyorduk ki inkılip savqı -
mız, yurtta ve cihanda barıt yqat
maktan batka bir gaye kovalamaz. 
Çünkü cehaletle, taassupla ve geri
likle cenkleşmek için, içeride de, dı -
prıda da sulhu kuvetlendirmekten 
verimli tedbir yoktur. 1848 de aynı fi
kir ileri aürülmüttü. Biz demittik ki 
en küçük haksızlık ve tecavüze karıı 
bütün azmilegöğüa germeğe hazır bu
lunan milletimiz her milleti ve her 
yurdu kendi idealine yoldat bilerek 
onun hukuku üzerinde hassasiyet 
gösterir. Çünkü fethetmek istediği
miz ıey, başkalarının ana toprağı de
ğil terakki ve sulh ülkesidir. Bizler 
ne iliyiıli taçların, tahtların f&l&Uı 
ileboyanacak gözümüz vardır ne de 
zahiri muzafferiyet uğultuları içinde 
millet enininin boğulmasına razıyız. 

1848 de Lamartin de §Öyle demitti: 
"Harpten en büyük zararı yalnız va -
tan değil, hüriyetin de ta kendisi gö -
rür. Çünkü her harp az çok bir dikta
törlüktür. Hattl hazan diktatörlüğün 
dıt parıltısı hakiki büriyetin ruhuna 
tevcih edilmit auikutler üzerine ge
rili bir perde olur. Şüphesiz ki cüm
huriyet de zafer istiyor. Fakat bunu 
sulh için ve kendisi için istiyor. Se
zarlar, Napolyonlar hesabına değil." 

Arkadaşlar, şimdi memnuniyetle 
itiraf edelim. Türk - Fransız dostlu
ğu cihana ilin olunurken medeniyet 
namına pek mühim bir tarihi hadiıe 
husule gelmittir. Bunun gerek her i
ki memleket, gerek bütün beşeriyet i
çin ne bayırlı bir menfaat kaynağı 
tetkil edeceğini aöylemeğelüzum var 
mı? Birdenbire hatıra "hayır,, diye 
bir cevap gelir. Çünkli hakikat o ka -
dar meydandadır. Fakat ben diyece
ğim ki dlltllndüiümüzü söylemeliyiz. 
Zira Türk - Fransız milatakbel müna
sebetlerinin aiyut, iktıaadt, mali ve 
kültürel sahalarda mazhar olabileceii 
o kadar mesut inkipflar nrdır ki 
bunları ne kadar tebarüa ettirsek u
dır. 

Prenıiplerimizin tleuamı 

Ana prensi pimizi her vesile ile 
tekrarladık. En gerçek dostluğun en 
aağlam temelini, daima dürüstlük 

umdesi üzerine kurulu açık sözlülük- haris emellere insanlık ıüklinunu bo
te buluyoruz. Türkiye diplomasisini zucu haksız hareket ve cotkunluklara 
bugünkü parlak muvaffakiyete erdi- parmağiyle ipret ettiği zaman insan
ren son metod dıtaynı prensip olmadı 1 lığa, sulha, aüklina ve adamlığa sevk
mı? eden, irca eden büyük bir kıymet ve 

Devirler var ki türk ruhu ve kültü- kudret olarak yeryüzünde duruyor. 
rü Fransa ile bir irfan kucaklaşması Elbet bu bizim dünyaca mallırn olan 
içindedir. Bu deraguf bugün bütün milli kıymet ve kabiliyetimizden ve 
ıahalara geçmiş bulunuyor. bizim her hususta üstün olan kıymet-

Şu sebeple Fransa ve Türkiye ara- terimizin muhassalası olan türk ordu
aındaki mesut anlaşmanın bütün a- sunun daima hazır bulunan kıymet ve 
millerini tebrik ederiz. Çünkü tebrik kabiliyetindedir. (Alkışlar). 

edilecek bir eser vücuda getirmişler- Fakat bütün bu kıvmet ve 
dir. İki memleketi ayrıca 'kutlamak " 
iıteriz. Çünkü ikisi de menfaat ve şe- kabiliyetleri kenJimiz için, İn· 
reflerine en uygun bir iş görmüştür. •anlık için tam, olgun ve hay. 
Nihayet en gerçek tebrikata layık ra kullanılır bir •İlah haline 
bulduğumuz diğer bir mercie de sı

cak duygularımızı yükseltmek veci
besi vardır: cihan sulhu ve medeni-
yet; 

Evet idealist insanlığa müjdeler 
olıun. Çünkü işte nihayet kendisine 
en büyük samimiyetle yar olmak is
tiyen üç ulu milleti gene kendi biz. 
metine amade buluyor. Türkiye, İn
giltere ve Fransa. Hem de maksat ta
kip ederek; yalnız hakkı korumak ve 
geleceği kurtarmak için. (alkı~lar). 

Mü•talıil grupun görüıü 
B. Ali Rana l;arhan ( lstan

bul) - Muhterem arkadaılar; 
çok kıymetli Baıvekilimi:s be
yanla riyle bi:se Cümhuriyet 
Halil Partiai Hüküatetinia ~ 
r - ~- 1 .. - & .,....;;t.u-. t,.ı,.,.,. uo 

müdebbir siyasetinin yeni bir • 
aerini bildiriyorlar. 

Franaa'nm da iltihakiyle 
sulh cephesini takviye eden bu 
eMri arupumu:s tamamiyle tas
vip eder ve bükümeti bu isabet
li hareketinden dolayı tebrik et
meii çok ıerefli bir vazife bi
lir. ( Bravo sesleri, sürekli alkıı
lar). 

Dünyayı sulh ue inıanlık 
yoluna çevirdik 

Cevdet Kerim İncedayı (Sinop) -
Aziz arkadaşlar;: biraz sonra kulla
nacağımız reyle beşeriyetin halis ve 
saadeti adına tarihe mal edeceğimiz 
bu vesikanın tümul ve delileti hak
kında uzun bir izah yapacak değilim. 
Çünkü bu karara varmak için aylar
dan beri milletimiz adına ve insanlık 
adına gerek parti grup içtimalarında 
ve gerekse meclis müzakerelerinde 
her ıeyi tetrih, tahlil ve müzakere e
derek vukuf ile buraya varmıt bulu • 
nuyoruz. 

Bundan başka biri İngilizlerle ya
pılan antant olmak üzere bugün ikin
cisiyle sayın Başvekil Refik Saydam 
gayet veciz, sarih yalnız w ~u ~~~. -
antla alakalı milletlere degıl butun 
beşeriyete vaziyeti izah eden mühim 
bir beyanat yapmıt bulunuyorlar. Ar-
tık bunun kıymetini, tümulünü ve i
caplarını tahlile hacet yoktur. Biliyo
ruz ki, dünya 1914 denberi bugünlere 
kadar mütemadiyen ateş, ıstırap ve 
rahatsızlık içinde idi. Bunu iki saf
haya ayırırsak büyük harbin ateş kıs
mı, öldürücü, zehirleyici, yok edici 
safahatı insanlığı huzurıuzluk ıçinde 

iciz ve naçar bırakan bir karıtıklık 
mevcut ıdi. İtte bu aon zamanlarda 
had vaziyete gelen bu bcteriyeti ha
kikaten mühim kati bir tehlikenin ö
nüne getiren bu hadise ilk tehlike yo
lundan sulh ve sükftn, insanlık yolu
na çeviren türk milleti, Türkiye cüm
huriyeti ve onun hükümeti olmuıtur. 
(Bravo aesleri1 alkışlar). 

Cihanın Atatürk' e Yerdiği 

kıymetin eseri 
Arkadaşlar, hep biliriz ve dünya bi

lir ki bir zamanlar ve yakın zamana 
kadar Türkiye bir takım ivarız ile 
zayıf kaldıit tünlerde cazip varlıkla
rına bir an evel tehalükle tevarüs e -
dip onu inkıaama utratmak için hak· 
sız yere dünya sulh ve aükOnunu bo
zan bir turit unsuru diye tanıtırdı. 
Halbuki bugün Türkiye yeryüzünde 

gelme•ine, bunlardan iyi i•ti
latle etme.ini bilerek bir dev
let karan Ebedi Şel Atatürk' e 
cihanın verdiği ehemiyet ve 
kıymetin e•eriJir. ( Alkıılar ). 

Biz, riyazi rakamlarla 
ölçül meyiz 

Arkadatlar, geçenlerde mukaddes 
bir gün vesilesiyle söylediğim gibi 
burada bir noktayı bir daha tekrar et
mek isterim: Türk milleti, ıu kadar 
mesahayı aathiye üzerinde, ıu kadar 
nüfusla, ıu kadar bilmem ne ile cem, 
tarh kaideleriyle ölçüye gelen bir mil 
let değildir. (Bravo sesleri, alklflar). 
Bizi tarih boyunca böyle mütalea et· 
mek 2'aftetine dfüst'n mfl1,.f1t-r rfaimıı 
ıuuanmışıaraır. ~ısravo aeı erı, -a:ı.ıuır 

lar,) Biz çok yüksek riyaziyat düatu -
runa daha doğrusu riyazi düsturlara 

aığmıyan ayrı ayrı, yeryüzünlln en 
üstün bir milletiyiz. (Bravo sesleri, 
alkıılar). Bizi böyle mütalea ettikçe 
insanlık daima istifade etmit ve fay
da görmüştür ve böyle mütalea ettik-
çe gene istifade edecek ve fayda gö -
recektir. Şüphesiz biz bununla insan-
lığı huzur ve aükWıa kavuıturaca -
tız. Bizi yeryüzünün bütün milletleri 
çok iyi tanırlar; harp hayatımızdan 

tanırlar, sulh hayatımızadn tanırlar 

ve bizim bütün maddi manevi vasıfla
rımız olduğunu çok iyi bilirler. O -
nun için dost olanlar bu üstünlükte 
bulunan bir milletle dostluklarını in
saniyet yolunda çok iyi kullanırlarsa, 
keza hasımlar da bizi bu vaaıflarımız
la daima mütalea ve daima göz önün
de tutarlarsa, gaflete düşmekten ken· 
dilerini korumuş ve onlar da layda
lanmıı olurlar. (Alkışlar). 

Yeni türk cemiyetini medeniyet 
Aleminde her gün yeni bir ufka utaı
tıran Milli Şefimiz İsmet İnönü'ne 
tükran sunarken muvaffak hükümeti
mizi de tebrik ederim.,, 

Dünya politiluuıntlaki 
mevkiimiz 

Ali Muzaffer Göker (Konya) 
Saynı arkadaılarım, Türkiye cümhu
riyeti kurulalı az bir zaman oldu, Fa
kat dünya siyasetinde tutmut olduğu 
mevki birinci derecede bir mevkidir. 
Bu mevkii türk tarihinin hazırlamış 
olduğu pek haklı bir mevkidir. Bu 
mevki dünya menfaatine uygun olan 
bir mevkidir. Türkiye cümhuriyetinin 
siyaseti, ilk günlerdenberi, daima sul
ha müteveccih oluyor. Bu sulh siya
seti hiç bir zaman inhisarcı olmadı. 
Türkiye cümhuriyeti, hakkına hür
met eden her millete dostluğunu açık 
tuttu. Baıkalarının hakkına hürmeti 
kendisi için vazife bildi, onlarla dost 
oldu. 

Balkan Birliği ve Sidabat paktı bu 
siyasetin bir ifadesidir. Dünya vazi
yeti, hepimiz biliyoruz ki son zaman· 
tarda değifti. Sulhun bozulması ihti
mali başgösterdi ve bu tehlike türk 
menfaatlerinin doğrudan doğruya a
likadar bulunduğ uaahalara yaldaı -
mak istidadını gösterdi. 

Böyle bir vuiyet hadis olduğu za -
man Turkiye climhuriyeti pek tabii o
larak kendi haklarının müdafaasına 

ait tedbirleri derpit etti; vaziyetin i
cabettirdiği kararları almak mecburi -
yeti kaqısında kaldı, hllldimet derhal 
bu itle meığul oldu. 

Biz büyük bir muvazene 
unmruyuz 

Sulhu temin eden unsurlardan biri• 
si müvazenedir. Dünya tarihinde bÖY'" 
le olmuştur. Müvazenenin bozuk oldıı· 
ğu zamanlarda sulh en ziyade tehlike
ye maruz kalmıştır. Kuvet müva.ıene • 
sinin tesisi mevzubahsolunduğu za • 
man türk kuvetinin bu husuta haiz ol• 
duğu yüksek kıymeti herkes bilir; 
sulha merbut olan, sulhun tehlikeY• 
maruz kalmasını menfaatlerine muha• 
lif bulan memleketler bu hakikati g6t 
dü. Böylece Türkiye ile sulhun muhr 
fazasına çalışan devletler arasında blt 
anlaşmanın husulü tabii oldu. 

Türk kuveti Avrupada büyük bit 

müvazene unsuru olmuttur. Dört a• 
sırdan fazla devam eden bir zaın&JI 
zarfında türk ve fransız milletleri bu• 
nun yüksek kıymetini bilfiil deneıııif 
terdir. 

Vakıa iki memleketin münasebat111 

da menfaatlere uygun olmıyan tarzd• 
hareket edildiğini gösteren zamanlar· 
da oldu. Fakat ıükrane liyik olan nok 
ta bu anlaşmazlıkların iki milletin de 
menfaatine aykırı olduğunu biran e: 
vel anlaşmıı olmasıdır. Bu anlayı§ ı· 
ki devletin mukadderatını idare edeıt• 
terin bu münasebata yeni bir veçhe 
vermelerini kolaylaştırmıştır. Maziııi.ıt 
verdiği misaller istikbal için müesıır 
oldu. İngiltere ve Fransa ile imzaladı 
ğımız beyannameler Türkiye'nin sııl~ 
politikasının bir icabıdır. Hüküınetı• 
mizin hazırlayıp bize getirmit oldui" 
itilafname başından bugüne kadat 
cümhuriyet hükümetinin Ebedi Şef 
Atatürk'ün, Milli Şef İsmet lnönü'niill 
yüksek direktiflerine tevfikan ve Bii• 
yük Meclisimizin tasvibiyle takip et• 
miş olduğu sulh siyasetinin bütün arı" 
anelerine muvafıktır. Biz milliyetçi • 

Klmeff IWatlmk~'a vt~ltkmiz var ·m;d•'• 
yok mudur, kuvetimiz kifi midir, de
ğil midir, bunu düşünmeden vatanıll 
tehlikede olduğunu görürsek aillba 
davranırız. Silahımız yoksa göğsümll• 
zü kullanırız, vatan müdafaaaındall 
birgün bile geri kalmayız. Bu türk ta• 
rihinin devamlı bir ananesidir. 

Hülrümeti tebrik etlerim 

Ancak milli kendi menf aatlerimizill 
vatanbirliğinin, bütünlüğünü muhafa
zasına son derecede merbut olduğu• 
muz gibi aynı zamanda menfaatimizi 
dünyanın yüksek menfaatleriyle de 
telif etmeği kendimize düstur edin· 
mişizdir. Bundan dolayıdır ki, dünya 
vaziyeti son zamanlarda sulhun mu· 
hafuası için yeniden bir takım ted• 
birler ittihazını ve sulha merbut dev• 
letlerin birleımesini zaruri kıldığı za 
man hem kendimizin, hem de dünya• 
nın menfaatini düşündük, birleıtik. 
Bundan dolayıdır ki hükümetimiz mil 
1i menfaatlere uygun, cümhuriyet po
litikasının bütün ananalerine uygun 
olmıyan dünyanın ali menfaatlerine 
uygun ve hiç kimsenin aleyhine mü· 
teveccih olmıyan, yalnız kendi men
sup olduğu zümrenin menfaatine ve 
sulhu koruyan müzakerelere girişti. 
Şimdi sayın Baıvekilimizin ağzından 

dinlediğimiz beyanat ve anlaşma met
ni bu vaziyetin ifadeıidir. Hüküme· 
timizin gösterdiği teyakkuzdan dola· 
yı tebrik ederim. Milletin ve dost ve 
müttefikleri için bu anlatma havirlı 
olsun (Alkışlar). 

Mazhar Müfit Kansu (Çoruh) -

"Müsaade ediniz ben de bir kelime 
ile unutulan bir ıeyi söyliye~im: 

(söyle sesleri) ingiliz ve fransızlarla 
aktettiğimiz mukaveleden maksat sul
hu temindir. Bu sulha yan bakanların, 
bunu anlamamak istiyenlerin, bunu 
bozmağa cüret edenlerin vay haline.,, 

Beyanname iHif akla kabul 
edildi : · 

Bundan sonra müzakerenin kifa· 
yeti hakkında bir takrır okunarak ka· 
bul edilmiş ve Kütahya intihap daıre· 
sinden rey toplanmıya başlamııtır. 

Tasnif bittiği zaman reis, neticeyi u
mumi heyete arzetmit ve Türkiye ile 
Fransa arasında imza edilen müşterek 
beyannamenin mevcudun ittifakiv e 
ve 344 reyle tasvip ve kabul edildi nı 

bildirmittir. 
Bu netice, meclisin ıurekli alkıııa

riyle karıılanmııtır. 
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TÜRKİYE - FRANSA BİRLESMESİ 
------------~----------~-------- Hariciye Vekilimiz 

~-·· N ____ Y ___ A_s_u ___ L ___ H ___ U __ N __ U __ N_N __ E F_i _N ___ E o_i ___ R Halay anlaımasından 
Başvekilimizin beyanah 

(Başı 1 incı sayfada) 
•ek tasvibinize arzetmit olduğum 
'=aman, Türkiye ile Fransa arasın
da. da aynı esasta anlafmalann der
deatirnüzakere olduğunu söylemit· 
tilll, 

Bugün huzurunuza. Türkiye ile 
Fransa arasında müzakeresi itmam 
edilen beyanname metnini getiri
Yor ve sulh davasına yeni ve kuvetli 
bir düğüm ilave eden bu teırikime· 
3a.i senedini millet vekillerinin yük • 
&ek tasvibine arz ediyorum. ( alkıı· 
la.r). 

Fransa ile en kuvelli rabıtalarla 
bağlanmıı oluyoruz 

Türkiye - Fransa beyannamesi, 
İngiltere hükümetiyle kararlaştır -
lllış ve tatbik mevkiine koymuş ol • 
duğumuz beyanname metninin har· 
fi harfine aynıdır. (Bravo s~s~e~) 

Büyük bir dava uğrunda gırışılen 
llıiitekabil teahhi.itlerin, iki devlet ve 
lllillet arasında tam bir itimat hava -
81 içinde aktedilmesi ve bunun için de 
arada maziden müdevver bazı pürüz • 
lcrin halledilmiş olması hem bize ve 
heın Fransa hükümetine daha muva
fık göründüğü içindir ki bu beyanna
llleyi, esasları ta mayıs ayındanberi 
ll'ıukarrer olmasına rağmen, şimdi yük 
&ek tasvibinize arzedebiliyorum. 

Menfaatlerimizin, hislerimizle mii -
teradif olarak bir çok noktalarda bir -
leştiği fransızlarla, artık en kuvetli ra
bıtalar bizi biribirimize bağlamış olu
i'or. (Alkışlar) 

Türkiye ile Fransanın birleımesi 
dünya sulhunıin nelinedir 

Akdenizin iki ucunda aynı sulh ga
i'esinin samimi hadimleri olan Tür -
lciye ve Fransa, uzun bir kara hududu.
llıın bize bağladığı arazideki vaziyet 
İtibariyle de birbirine yakın, birbiri -
ilin kuvetinden kuvetlenen iki mil -
let gibi yan yana büyük davada yer al
"llıakatdırlar (Alkışlar). Türk milleti
llin idealist vasıfları, türk ordusunun 
~ahramanlık destanları. (Alkışlar, 

lc~::;l-;-;e büyÜk kahra~anlıkİ; ha: 
dimi olan fransız milletinin vasıfları, 
i'anmda, muhtemel taarruzları defet -
lnek gayesiyle, biribirini ikmal eden 
iki azmü metanet sütunu halinde di -
kilmiş bulunmaktadır. ( Alkı§lar) 

Türkiyenin, Fransa ile birleşmesi, 
dünya su/hunun nefinedir ve her tür
lü hasis menfaatten ari olarak bu sul
hun muhafazasına yardım edecektir. 
(Alkışlar, bravo sesleri) 

Beyannamenin metni 
Aziz arkadaşlar, 
Size, şimdi Türkiye - Fransa müş -

terek beyannamesini aynen okuyacak 
\ı'e bu fırsattan istifade ederek beyan -
namenin ihtiva ettiği maddeleri haki
ki mana ve mefhumlarında hülasaten 
teşrih edeceğim. 

Bugün Paris'te Fransa hariciye na
:1arı ile büyük elçimiz tarafından imza 
edilecek olan beyanname şudur : 

"1 - Türkiye ve Fransa bükü. 
metleri, biribirleriyle sıkı bir 
istişarede bulunmu§lardır. A
ralarında cereyan eden ve ha
len devam etmekte bulunan 
müzakereler, görütlerindeki 
mutat birliği tebarüz ettirmİ§· 
tir. 

2 - iki devletin. kendi milli em· 
niyetleri nefine olarak karşı
lıklı taahhütleri tazammun e· 
decek uzun müddetli nihai bir 
anlaşma aktetmeleri takarrür 
etmiştir. 

3 - Bu nihai anla§manm aktine 
intizaren, Türkiye hükümeti ve 
Fransa hükümeti, vuku bula· 
cak bir tecavüz hareketinin 
Akdeniz mmtakasında bir har· 
be saik olması halinde yekdi • 
ğeriyle bilfiil ithirliği yapma • 
ğa ve yediiktidarlarında bulu· 
nan bütün yardım ve muzaha· 
reti biribirlerine göstermefe 
hazır bulunduklarını beyan e· 
derler. ( Alkıtlar). 

4 - Gerek beyanat ve gerek der
piş edilen anlaşma, hiç bir 
memleket aleyhine mütevec· 
cih değildir. Ancak, lüzumu 
tahakkuk ettiği takdirde Tür
kiye'ye ve Fransa'ya karşılıklı 
bir yardım ve muzaharet temi· 
nine matuftur. 

5 - Nihai anlaşmanın ikmalin· 
den evel, kar~ıhkh taahhütle• 
rin mevkii fiile geçmesini icap 
ettirecek şartların daha sarih 
bir ııul"ette tayini de dahil ol
mak Üzere, bazı meselelerin 

da.ha derin bir tetkike ihtiyaç 
gösterdiği her iki hükümetçe 
kabul edilmektedir. Bu tetkik, 
halen devam etmektedir. 

6 - İki hükümet balkanlarda 
emniyetin teesaüsünü temin et· 
mek lüzumunu dahi tasdik e
derler ve bu gayeyi en seri bir 
surette istihsal için mütavere 
halindedirler. 

7 - Şurası mukarrerdir ki, yuka
rıda zikredilmit olan hüküm
ler iki hükümetin herhangi hi· 
rının, sulhun takviyesindeki 
umumi menfaat iktizasmdan o
larak diğer hükümetlerle an • 
la§malar aktetınesine,mani de
ğildir. 

Maddelerin tahlili 
Aziz arkada§lar; birinci maddesin

de iki memleket arasındaki görüş bir
liği ve mütalea edilen siyasi vaziyetin 
aynı şekilde muhakemesi neticesinde, 
müşterek teahhütlere girilmek kararı 
verilmiş olduğunu ifade etmekle, Tür
kiye ve Fransa son zamanların hadi • 
satında sulhu tehlikeye düşüren ve 
kendi emniyetlerine müteveccih inki
şaflar gösteren manzaraları aynı sulh· 
perverlik mefkuresi ve aynı korunma 
vazifesiyle muhakeme ettiklerini gös
termektedirler. 

İkinci madde, beyannamenin istih • 
daf ettiği hususlarda geçici bir teşri -
ki mesai değil, hakiki hedefin uzun va
deli bir birleşmede mündemiç olduğu
nu kabul ve tesbit eden ve kati mua -
hedeyi yakın bir atide akit kararını 
gösteren bir hüküm ifade ediyor. Bu 
münasebetle arzetmek isterim ki Tür
kiye ile İngiltere arasında olduğu gibi 
Türkiye ile Fransa arasında da kati ve 
nihai anlaşmanın hazırlıkları süratle 
inkişaf etmekte ve bu vesikaların tan· 
zim ve ikmali kuvei karibeye gelmiş 
bulunmaktadır. 

Akdenizde yardım taahhütleri 
Beyannamenin üçüncü mad

desi, feyizlerinden bütün aahil
darlarm aynı veçhile is.tifade et
melerini ideal bildiğimiz Akde -
-ni.._ hav~uı_d~taarruzda'D do -gt1.011eceK ıncnaun ıçııı ın.1 u .......... 

leketin biribirine tam ve §amil 
bir tekilde yardmı teahhütlerini 
ihtiva etmektedir. 

Demek oluyor ki arkadaşlar, 
Akdeniz' de doğabilecek tehli -
keler ve orada kopması melhuz 
fırtınalar Türkiye ile fngiltere'yi 
olduğu gibi, lngiltere'nin mütte
fikleri olan Türkiye ile Fransa'yı 
da bir cephede yanyana görecek
tir. (Alkıılar, bravo sesleri). 

Hayati menfaatlerimizin ve 
emniyetimizin en mühim cenahı 
olan Akdeniz havzasında üç mil
letin teıriki mesaisi, sulhu arıyan 
bir idealizmin, sulhu bulmasına 
matuf, kuvetli gayretlerinden 
başka hir ıey değildir. 

Yalmz emniyetimizi korumak ... 
Dördüncü maddede, Türkiye • Fran

sa asistansının hakiki manasını teba· 
rüz ettiren bir mefhum görüyoruz. 

Evet arkadaıılar; bu beyan
name ile giriştiğimiz teahhüt -
ler, yarınki muahedelerin iı -
tihdaf edeceği teahhütler gi
bi, yalnız bizim emniyetimizi 
korumağa matuftur ve hiç bir 
devletin aleyhine müteveccih 
bir mana bunlarda mündemiç 
değildir. 
Beşinci maddenin mevzuu -

bahı ettiği temaılar, biraz ev el 
arzetmiı olduğum gibi. faali
yetle devam etmekte ve bun
lar Türkiye • lngiltere anlaş
masının meınetlerini hazırla
dığı gibi, Türkiye - Fransa ni
hai muahecleıinin ele aynı ruh 
ve mana dahilinde temellerini 
atmaktadır. 

Beyannamenin altıncı mad
cleıi, Türkiye emniyetinin yal
nız Akdenizclen gelebilecek 
tehlikelere karıı değil, bu em· 
niyeti alakadar edecek mınta
kalann kalleıinde belirmesi 
muhtemel tehditlere ve tehli
kelere kartı ıiyaneti iıtilzam 
etmektedir. 

Balkan antanh sulh vazifesine 
devam edecektir 

Muhterem arkadatlar, 
Malumunuzdur ki, Türkiye em -

niyetinin bir cephesini kuvetle tu-

Meclisi haberdar etli 
Büyiik Millet Mediııinin dünkü 

ilk celsesi açıldığı anda, Hariciye 
Vekilimiz Saraçoğlu söz almıt ve 
meclise §U müjdeyi vermittir: 

"- Arkai:laılar; gelecek hafta
nın celselerinden birinde, Büyük 
Meclis, kendi tasdik ve tetkikine ar
zedilecek bir kanun layihasmı bu
lacaktır. Bu kanun layiha11, bir an -
laıma, bir protokol, bir zabıtname, 
iki lahika ve üç mektuptan ibaret 
olacaktır. Bugün imza edilmit olan 
bütün vesikalar Hatay topraklan
nın türk topraklarma kaVJlfluğunu 
gösteren senetlerdir.,, 

Hariciye Vekilimizin bu beyana
tı, meclisin bravo sesleri, tiddetli ve 
sürekli alkıtlariyle karşılanmıttır. 
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İçkilerin derecesi 

Bir kilodan aıağı 
rakı safllmıyacak 

İstanbul, 23 (Telefonla) - İnhisar
lar idaresi alkol derecesi yüksek olan 
içkilerin taammümilnün önüne geçmek 
için bir müddettenberi tetkikler yap • 
makta idi. İdare, bu husustaki tetkik
lerini bitirmiştir. Bu cümleden olarak 
halkın yüksek dereceli içki olan rakı
yı kolaylıkla tedarik edebilmesinin ö
nüne geçilmesine çalışılmaktadır. Bu 
arada evela 10 santilitrelik, rakılar, 
bilahare 15 santilitrelik şişeler satış
tan kaldırılacaktır. Bu suretle tedri -
cen büyük şişe ile satışa doğru gidile 
cek ve bir kilodan az rakı satılmıya -
caktır. İdare bundan başka 40 derece -
lik bir rakı yapmak için tetkiklerini 
bitirmiştir. Bu yeni rakı bir aya kadar 
piyasaya çıkmış olacaktır. 

tan ve senelerdenberi feyizli seme
releriyle sulh davasına büyük hiz. 
metler etmiş olan Balkan misakı, 
ııon görüşmelerimizden bir kat da
ha itimat ve kuvet bularak çıkını~ 

~-------- ..... ......,. J -

nn için de esaslı bir sulh unsunı o· 
larak vazifesine devam etmek azmi 
katisini göstermekte bulunmu§tur. 
( alkıtlar). 

Türkiye - Fransa mütterek be
yannamesinin altıncı maddesindeki 
hüküm, bittabi Balkan misakınm 
akitlerine verdiği hukuk ve vezaifi 
hiç bir veçhile ihlal edecek mahi
yette değildir. 

Balkan misakı, Türkiye - İngil
tere, Türkiye - Fransa anlaşmala· 
riyle tedahül göstermeksizin bütün 
istiklalini muhafaza etmekte ve ay
n bir sulh amili halinde mevkiini 
tutmaktadır ... 

Beyannamedeki bu madde, 
herkesin anlamış olacağı veçhile, 
Türkiye ile Fransa•nm, Türkiye 
ile İngiltere arasmda olduğu gi • 
bi. bu akit ile gözetilen emniyet 
endişelerini ve hususi vaziyetle • 
rini alakadar ediyor. 

Yedinci madde, bir gaye etra· 
fmda birleşen memleketlerimi· 
zin ııulh mmtakasmı tevsi etmek· 
te serbest olacaklarını göster
mektedir ki, bu da aktetmit ol· 
duğumuz asistansın hangi yük
sek ideale müstenit olduğunu bir 
kere daha İspat eder. 

Tedbirlerimiz milletin hakiki 
menfaatleri icindir 

Muhterem arkadaşlarım ; 

Siyasetinin bütün inkişafları, mil 
letin hakiki menfaatlerini dikkatle 
aramakta, memleketin emniyetini 
teyakkuzla korumakta mündemiç 
olan Türkiye Cümhuriyeti Hükü • 
meti; millet vekillerinin yüksek di
rektifleri ve teşvikkar tasvipleriyle 
kendine vermiş olduğunuz vazife -
yi ifaya çalışmaktadır. (Alkışlar) 
Bu vazifenin bir eserini daha yük -
sek huzurunuza getirdim. Türkiye 
- Fransa müşterek beyannamesi hak 
kında açık reylerinizi kullanmanızı 
rica ederim. (Bravo sesleri) (Şid · 
detli ve sürekli alkışlar) 
Başvekilimizin memleketin her ta -

rafında radyo ile dinlenen bu mühim 
beyanatından sonra muhtelif hatipleı 
söz almışlar ve beyannamenin üzerin · 
de takdirle durmuşlardır. Neticede be
yanname, mevcudun itifakı olan 344 
reyle ve alkışlarla tasvip edilmiştir. 

Meclis müzakerelerinin bu kısımları
na ait izahat diğer sütunlarımızdadır. 

İmza töreninin tafsi lôtı 

Fransızlar 22 temmuzo 
kadar Hatay'ı 

tahliye etmiş olacaklar 
(Ba§ı 1 inci sayfada) l 

Hariciye vekaleti umumi katibi Bay l.J t 
Numan Menemencioğlu ile Hataymü-1 c-ıa ay, 
messilimiz B. Cevat Açıkalın'ın san -
cak delegesi albay Colet'nin, fransız Fı 
s~fareti ~aş~atib~ B. Roux'nu~, hari • ransa ve 
cıye vekaletı erkanının ve yerlı ve ya-
bancı matbuat mümessillerinin hazır Ti k e 
bul~ndukları b~ me~asimde~ ':'esikala- . u·· ... l' v~ 
rın ımzasını muteakıp, Harıcıye Ve - • J '.T ~ 
kili B. Şükrü Saraçoğlu, iki taraf mü
nasebetlerini sarsmış olan bir mese' -
nin artık tamamiyle halledilmiş ol -
duğunu bildirmiş ve bu neticeye var -
mak için sarfedilmiş olan mesaiyi si -
tayişle hatırlatarak bu mesaiye işti -
rak etmiş olanlara teşekkür etmiştir. 

B. Şükrü Saraçoğlu, B. Mas:.igli'nin 
daima tekrar etmiş olduğu bir cümle
yi, "Hatay meselesi, hali ve istikbali 
zehirliyen bir mazi meselesidir,. etim· 
lesini kaydeylemiş ve işte bu mesele, 
bugün kati surette halledilmiş bulu • 
nuyor, demiştir. 

Türk - Fransız dostluğuna ..• 

Hariciye vekilimiz, nihayet, şam -
panya kadehini türk - fransız dostlu -
ğu şerefine kaldırmış ve sözlerini şöy
le bitirmiştir : 
"- Bu dakikada türk - fransız dost

luğuna içiyorum. Pek yakında da türk 
fransız ittifakına içeceğiz . ., 
Fransız Büyük Elçisi B. Massigli, 

verdiği cevapta, Hatay işinin kati su
rette halledilmesinden duyduğu zev
ki tebarüz ettirmiş, o da bu hal işinde 
bezlolunan gayretlere işaret ederek bu 
arada bilhassa hariciye katibi umumi -
si B. Numan Menemencioğlundan sta
yişle bahsetmiş ve Fransa ile Tür· 
kiye arasındaki samimi dostluğa emin 
bulunan fransız hükümetinin göster -
diği anlaşma zihniyetini de ayrıca kay 
deylemiştir. 

Milll Şefimizin bir ıözü 

B. Massigli, nihayet, Reisicümhur 
İsmet İnönü'nün Parti kurultayında 
söylediği nutukta türk - fransız mü -
nasebetlerini alakadar eden bir cüm • 
lesini, "Hatay işinin hallinden sonra 
~---A Tilr.ı.:•- ... ----..J ... 1.: .., _.___ ... 

lığı hiç bir kuvet bozmıyacaktır., cüm-
lesini hatırlatmış ve kadehini iki mil· 
let arasındaki yakın dostluk şerefine 
kaldırmıştır. 

İki hükümet mümessillerinin bu sa
mimi temennilerine, merasimde ha -
zır bulunanlar da kadehlerini kaldıra
rak candan iştirak eylemişlerdir. 

Bu kadar samimi bir hava içersinde 
geçen bu imza merasiminin akibinde, 
hariciye umumi katibi Numan Mene -
mencioğlu, imza edilmiş olan metinler 
hakkında Anadolu Ajansına şu izahatı 
lQtfetmişlerdir : 

imzalanan metinlerin mahiyeti 

"- Şimdi imza edilmiş olan vesika
lar, bir anlaşma, bir protokol, iki la
hika ve bir proseverbal ile iki mektup 
tan ibarettir. 

Bunların esaslarına göre, 1921, 1926 
ve 1930 mukaveleleriyle tesbit edilm'iş 
olan hattı hudut tashih edilmek sure
tiyle, Hatay, Türkiye arazisine ilhak 
olunmaktadır. Hatay ile Suriye ara -
sındaki hudut esasen bir türk - fransız 

askeri heyeti tarafından tahdit edil -
miş bulunmakta idi. Bu tahdit, iki üç 
noktadan çok ufak bir tashihi ile yeni 
hududu teşkil edecektir. 

Vesikaların diğer hükümleri, bir ta· 
kım emval, hukuk ve menafi mesele -
terinin halline mütedairdir. 

Mukavele, tasdiknamelerin teati -
siyle meriyete girecektir. Fakat bu, 
tasdiknameler, en geç 23 temmuzda te
ati edilmiş bulunacaktır. Fransız aske
rinin Hatayı tahliyesi ve fransız rna -
kamatının devir ve teslimi de en geç 
22 temmuzda ikmal edilmiş olacaktır. 

Romen senatosunda 
Bulgar ve Alman 

ekalliyet şeflerinin 
beyanatı 

Bükreş, 23 a. a. - Senatoda kıralın 
nutkuna verilecek cevabın müzakere -
si esnasında alman senatörü Bedrich 
bir nutuk vererek alman milletinin 
Romen milletiyle işbirliği yapmağa 

bütün kuvetiyle amade olduğunu, bun 
dan dolayı, müsavi muamele görmek 
talebinde bulunmağa kendini haklı 
gördüğünü söylemiştir. 

Bulgar senatörü Tankof da buna 
benzer beyanatta bulunmuş ve devle
tin hayatında vukua gelen mesut de • 
ğişikliklere işaret etmiştir. 

(Başı 1 inci sayfada) 

dava aşkının ve feragatin ve an· 
cak bu faziletlerden doğabilen 
namağlup iradesinin zaferidir. 
Bu zaferi kazanmak için, millet, 
sonuna kadar derin bir hassasi
yet, yüksek bir şuur, emsalsiz bir 
tesanüt göstermiştir. Bu hassasi
yet, şuur ve tesanüt baki kaldık· 
ça, Türkiye'mizin halletmiyeceği 
bir mesele, başaramıyacağı bir 
müşkülat tasavvur edilebilir mi? 

Bugünün ikinci mesut hadisesi 
dost Fransa ile aramızda hiç bir 
mesele kalmamış olarak, müşte
rek barış ve emniyet cephemizi 
kurmuş olmaklığımızdır. Fra·nsız 
devlet adamlarının, bu davada, 
bize karşı göstermiş oldukları iyi 
niyet ve asil işbirliğinin hatırası
nı, ananevi fransız - türk dostlu
ğunun yeni ve kuvetli bir temina· 
tı olarak muhafaza edeceğiz. 
Türkiye•yi Fransa•dan ayıran ne 
maddi ne manevi herhangi bir 
menfaat tezadı, his ve düşünce 
aykırılığı yoktur, hakikat odur 
ki Fransa ile Türkiye'yi biribi
rinden uzaklaştıran sebepler ari
zidirler, muvakkattirler. Biribiri
ne yaklaştıran amiller ise tabii -
dirler, daimidirler. Cihanda sulh 
ve demokrasi idealinin müdafaa
sı için siyasetlerimiz zaten aynı 
idi: bugünden itibaren, aynı o • 
lan bu siyasetlerde, hiç bir imti
handan dönmiyecek ola'n milli 
kudretler.im.izi birlestirer.ek de
vam edeceğiz. Mühim olan ıey, 
Türkiye'nin coğrafyası değildir: 
mühim olan şey, bu topraklar i
çinde yaşamakta olan ve memle· 
ketlerinin nazik ve tarihi vazife
lerini en büyük civanmertlik, sa
dakat ve feragatle yerine getir
miye muktedir . olduğuna asla 
şüphe olmıyan türk milletinin 
kendisidir. Ne biz Fransa'dan, 
ne Fransa bizden, ne de iki mil
let beraber hiç kimseden istedi
ğimiz yoktur: biz sulhu, beynel
milel işbirliğini, söze, ahte ve 
milletlerin haklarına riayeti is
tiyoruz. Tarih, yüksek insan\ da
valar hususunda iki millet hesa
bına da unutulmaz fedakarlıklar 
kaydeder. 

Hatay'a kavuştuğumuz için ne 
kadar mesut isek, Fransa ile ara
mızdaki son engeller kalkarak 
biribirimize ellerimizi bütün ku
veti ve samimiyeti ile vermek İm
kanını bulduğumuz için de o ka~ 
dar bahtiyarız. 

F. R. ATAY 

İtalya 

Kendisine hisse 
~ıkarmak isliyor 

Roma, 23 a.a. - Hatay'ın Türkiye • 
ye terkine dair Fransız gazeteleri ta -
rafından yapılan neşriyat hakkında 
tefsiratta bulunan Stefani ajansı di • 
yor ki: 
Yarı resmi Fransız gazeteleri dahi 

Hatay'ın terk edilmesinin Fransa için 
muazzam bir kayıp teşkil ettiğini bil
diriyorlar. İmdi, İtalya'ya karşı olan 
borcunu ödemek için topraklarında,n 
bir metre murabbaı yerin terkini u -
mumi bir harp bahasına dahi redde • 
den Fransa, İtalyan isteklerine daha 
iyi mukavemet için oldukça mühim a
razi fedakarlığına tahammül eylemek
tedir. 

Fen iks 
gemısının 

denizaltı 

battığı yer 
Saigon, 23 a.a. - Alınan son malu -

mata göre, Feniks denizaltısının bat
tığı nokta kati olarak bulunmuştur. 

Milli Sef'imiz 
hükumetimizi 

tebrik ediyor 
(Başı 1. incı saytada) 

fından çekilen telgraf metni aşağıda· 
dır: 

Reisicümhurumuzun Yüce Ka
tına 

Yalova 

Şimdi toplanan icra Vekmeri He
yeti, büyük ve aziz Şeflerinin göster
diği yolda ve yüksek direktifleri da
iresinde Hatay davasının Türkiye 
cümhuriyeti lehine nihayet bularak, 
yirmi senelik bir ayrılıktan sonra; 
gene büyük türk vatanına kavuşma· 
sını intaç eden müzakerelerin netice
lendiğini ve hazırlanan mukavelenin 
ve merbutatının yüksek tasfiplerine 
iktiran eden şekilde Fransa büyük 
elçisi ile imzalandığını sevinçle arza 
beni memur etti. \ 

Yüksek itimat/arına mazhar bulun
makla mübahi olan Başvekiliniz ve 
icra Vekilleri Heyeti azap. tebrikle
rini ve tazimlerini arzederken, büyük 
Türkiye'nin ve cümhuriyet rejiminin 
büyük şeflerinin paha biçilmf!Z sevk 
ve idaresi altında daima ileriye ve da
ima iyiye gideceğinde-n emin olarak 
bir kere daha en kalbi bağlılıklarını 
sunarlar ve Jüt/en kabulünü rica e-
derler. 

0 

Hayatımın en mesut bir hatırası o
larak yaptığım bu vazifede1' dolayı 
duyduğum şeref ve huzura nihayet 
yoktur. Büyük Şefim. 

Başvekil 
• Dr. REFİK SAYDAM 

• 

Paris'teki • 
ımza 

töreni tafsilatı 

Fransız Hariciye Nazırı 

ve faris büyük elçimizin 
radyo'dakı hıtabeleri 

(Başı 1 ıııcı sayfada) 
Nazırı B. Bone ve Türkiye Büyük El
çisi B. Suat Davaz tarafından imza -
lanmıştır. 

ı....,.:a}" .miit.e:alcip. Rransa Hariciye 
Nazırı ve Türkiye Büyük Elçisi, rad
yo ile neşredilen kısa hitabelerde bu
lunmuşlardır. 

B. Bone, türk - fransız karşılıklı 
yardım deklarasyonunun 12 mayıs ta
rihli türk - ingiliz deklarasyonunun 
tamamiyle aynı olduğunu tebarüz et
tirdikten sonra bu türk - fransız kar
şılıklı yardım deklarasyonu, ~Fransa 
ile İngiltere'yi ve diğer taraflfn İn
giltere ile Türkiye'yi biribirine bağ
lıyan teabhütleri müvazi bir hale ge
tirmeyi de istihdaf eylemektedir, de
miştir. B. Bone, anlaşmanın iki esas 
noktasına işaret etmiş ve bu anlaşma· 
nın hiç kimsenin aleyhine mütevec
cih bulunmadığını bilhassa kaydeyle
miştir. Fransız Hariciye Nazırı niha
yet, bu suretle sulha yapılmış olan 
yardımdan dolayı büyük memnuniye
tini izhar etmiştir. 

B. Suat Davaz da, Türkiye ile Fran 
sa arasındaki dostluğun bu suretle 
bugün temhir edilmesini görmekten 
duyduğu memnuniyetini bildirmiş ve 
sözlerini şöyle bitirmiştir: 

"- Bu anlaşmalar, hiç kimsenin a· 
leyhine müteveccih değildir. Bunlar, 
en sulhsever gayeler için imzalanmış
tır. İdealimiz, sulhtur ve bu suretle 
sulhun idamesinde işbirliği yapmış 

oluyoruz . ., 

Fransız Hariciye Nazırının 
beyanatı 

Paris, 23 a.a. - Ti.irk - Fransız an
laşmalarının imzası münasebetiyle, 
Hariciye Nazırı B. Bone, E~ansijan 
gazetesine aşağıdaki beyanatta bulun· 
muştur: 

"- Bugün imzalanan fransız - türk 
anlaşmaları, Türkiye, Fransa, Suriye 
ve Lübnan arasındaki bağları mesut 
bir surette tesbit eylemekte ve dosta
ne komşuluk münasebetlerini tanzim 
etmektedir. Bu anlaşmalar, bu suret
le, Akdenizin şark havzasınıg siyasi 
istikrarına kıymetli bir yardı'11 .[!etir· 
mektedir. 

Türk - fransız anlaşmaları son türk
ingiliz dekHirasyonuna muvazi ola
rak, yakın şarkta ve Avrupa'da 11iza
mın ve sulhun idamesinde ayeı suret
te alakadar iki devlet arasınjia seme
reli bir işbirliğinin temelini~eşkil e
decektir . ., 

Nazırlar meclisinde 

Paris, 23 a.a. - Yarınki nazırlar 

konseyi dış işlere tahsis edilecektir. 
Sovyet . Fransız görüşmeleri, uzak 
doğu işleri ve türk • fransız itilaf ve 
beyannamesinin imzası, Bone'nin ve
receği izahata başlıca mevzu teşkil e
decetkir. 



Hacıbektaş nasıl bir yerdir ? 

Haubektaı . taıından modern ev eıyalar1 

ve süsleri yapılmaktadır 
Hacıbektaş (hu-

su:oıJ - Orta A-
nacıolunun yeşıl 

sırtlarına belıni 

cıayıyan, ytiksekçe 
bır yayl~nın etek
lerine serpilen ve 
yer yer yeşillikle
ri uzaktan yüze 
gulen Hacıbektaş, 

bır tarihi kasaba
dır. Ana pınarı, 

Dedebagı, Hanba -
ğı gibı mesireler
le bir kat zengin 
ve renkli hale ge -
len tabiat, suyu ve 
yeşili buraya ölçti· 
suz bir cômertlikle 
vermiştir. Burada 

Hacıbekta§ belediye dairesi 

h men her köşe başında bir çeşme, I 
h ... r evin etrafında bir bahçe vardır. 
Burada halkın çoğu çiftçilik ve taş
~lıkla geçinir. Taşçılık, Hacıbektaş 
taşını işlemek, ona mana ve şekil ver
mek demektir. Bütün yurtta Hacıbek
taş taşı ile şöhret bulan kasabamızın 
bu şöhreti yarın sitemli çalışmalar sa
yesinde hudutlarımızı da aşacaktır. 
Bugün bu sanat dağınık bir şekilde 
ve iptidai vasıtalarla yapılmaktadır. 
Hacıbektaş taşını işliyen ve ona şekil 
veren ustalarımızın yaptıkları vazo -
lar, gece Himbaları, sigara tablaları, 

pudriyelerle Avrupa'nın en modern 
eşyalariyle boy ölçüşmekte ve bu e
serlerin sahipleri kabiliyetlerini isbat 
etmektedirler. Hacıbektaş taşını işli

yen sanatkarlar, birleşerek bir şirket 
halinde çalışmak, ve bir motör temin 
etmek arzusundadırlar. Bu birlik ve 
bu vasıta temin edildiği takdirde bu 
taştan yapılan istihsal miktarı kısa 
bir zamanda birkaç misline çıkacak -
tır. 

Son yıllar içinde belediye çalış

maları elle tutulur hale gelmiştir. 

Aydın'da bir katil 
idam edildi 

Aydın, 20 (Hususi) - Muğlada 
Katrancı köyiınde dere içinde zahire 
tüccarı Mehmet oğlu Durmuşu öldü
ren Ali Avşar namında biri bu sabah, 
şehrimizde idam edilmiştir. 

Ali Avşar cinayeti 3.'i lira için işle
~iştir. Zavallı tüccarı tabanca kurşu
nu ile öldürdükten sonra, şüphesini 
izale için, kurşunun isabet ettiği kal
bine parmağını sokup yoklamıştır. 

Bir aralık, Aydın hapisanesinin 
zemininde bir yol açarak kaçmak te
şebbüsünde bulunmuş, bunun üzerine 
İzmir hapisanesine nakledilmiştir. 

Hakkındaki idam kararının tasdiki 
üzerine dün şehrimize getirilmiş ve 
hüküm, bugün infaz edilmiştir. 

Kasabada yeni binalar, modern dük- Manisa' da bir delinin 
kanlar yükselmeğe, caddeler açılma -

ğa başlanmıştır. Kasab, n n en güzel yaptı ğ 1 
bir yeri" park haline kor uştur. Par

kın içinde bir havuz y ılmış, içine Manisa, 20 (Hususi) - Balıkesi
r'in İvrindi köyünden Yusuf oğlu 

yerli sanatkarlardan bırı tarafından Mustafa namında bir dt'li, tedavi edil-
yapılan bir btist dikilmi t r. mek Uzere şehrimiz akıl hastanesine 

Kasabanın §İmdilik en mühim ih- getfriJir.lcen ı:ıkr.ab.ııııının elinden lnır 
tiyacını değirmen teşkil etmektedir. tulup kaçmış, Çoban İsa, Manisa is· 
Kasaba ve civarında kuvet i akar su- tasyonları arasında, kilometre taşla -

rından birisini sökerek rayların ara
lar olmadığından halk ununu öğüt- sına koymuştur. 
mek için 7 - 8 saatlik ye lere gitmek Tam bu akada Alaşehir - İzmir se
mecburiyetinde kalmakt dır. Burada ferini yapan tren yaklaşmış, yolcular 
kurulacak bir un fabrik , hem hal- görerek bağrışmış ve makinisti ikaz 
kın büyük sıkıntısını ön yecek, hem etmişledrir. B u suretle bir felaketin 

önüne geçilmiştir. Deli, yakalanmışde mühim kazanç temin l'!decektir. 
Halkın ikinci bir dileği le vaktiy· 

tır. 

ULUS 

Bir köpeğ i n sadakati 

B. İzmir'deki ır ıene sonra 
eski sahibini buldu 

İzmir (Hususi) 
- Şehrimizde, bir 

l köpeğin sadakati 
etrafında şimdiye 

kadar anlatılan bü
tün hikayelerden 
daha cazip bir ha -
dise geçmiştir. Ha 
dise şöyle olmuş -
tur: 

Göztepe'de Ha
tay caddesinde 31 
numaralı evde otu 
ran B. Mehmet'in 
pek küçük beyaz 
ve bol tüylü sevim 
li bir köpeği var -
dır. B. Mehmet ge-
çen sene bu köpe
ği Ödemiş'te otu· 
ran bir arkadaşına 
hediye etmiştir. 
Henüz yavru olan 
köpek yeni sahibi tarafından büyük 1 
bir ihtimamla büyütülmüş ve bütün 

ailece ç?k sevilmiştir. Ar.~dan. bir se~ Kastamonu'da 
ne geçtıkten sonra bu kopeğın yenı 
sahibi geçenlerde şehrimize gelmiş, 
B. Mehmedi görerek köpeğinin kay
bolduğunu, bu yüzden çok müteessir 
bulunduğunu yana yakıla anlatmış
tır. 

Bu hadiseden sonra dün sabah Bay 
Mehmedin evinin aralık kapısından 
çılgın bir sevinçle beyaz bir köpek 
girmiş, alışkanlıkla evin etrafını do
laşmağa kuyruğunu sallamağa başla -
mıştır. Bu beyaz tüylü, iri, zeki ba -
kışlı köpek biraz sonra eve girmiş, 
ev halkının ayakları dibinde yaltak
lanarak, türlü şaklabanlıklar yaparak 
btitün ev halkını hayretler içinde bı
rakmıştır. 

Ev halkının bu tereddüt ve hayret 
dakikaları geçtikten sonra bu köpe -
ğin bir sene evci bir dosta hediye edi
len yavru olduğu anlaşılmıştır. Şimdi 
bu sadık hayvan yeni kavuştuğu sahi
binin bahçesinde daha ne~eli ve daha 
canlı koşup durmaktadır. Bu hadise 
şehrimizde alaka ile karşı lanmıştır. 

Ankaz altından 
çıkar1lan kasa 

le.mir. 7'.t •·•· :D11lvar inı:::a:at• ~$:" 
yıkılan binaların enkazı kaldırılırken 

ken Kantar karakolu civarında bulu -
nan büyük kasa bugün bir heyet hu
zurunda açılmıştır. İçinde altmış altı 
altın lira ile bazı mücevherat ve muh
telif kıymette muhtelif devletlere ait 
esham ve elmas yüzük ile eski zaman
lara ait osmanlı ve ecnebi paraları, 
zinet altınları da vardır. Kasa sahibi
nin kim olduğu tesbit olunamamıştır. 

köy okulları 
Kastamonu (Hususi) - Eğitmenli 

key okulları tedris faaliyetine niha -
yet vermiş ve tatil dolayısiyle vilcl.ye
timizin bütün mıntakalarında inşaata 
başlanılmıştır. 

Bu hayırlı işte köylülerimiz maddi 
manevi her türlü müzahareti esirge
memektedir. Bazı köyler de halk da
ha evci bir okul binasına sahip ola
bilmek için biribirleriyle ve civar eğit 
menli köylerle müsabaka edercesine 
çalışmaktadırlar. 

Halkın bu feragatkarane çalışması 

karşısında memnun olmamak müm -
kün değildir. Bu geniş ve umumi me
saiye göre gelecek ders yılı başına ka 
dar bütün eğitmenli köylerimizin bi
rer okul binasına kavuşmuş olacağına 
şüphe yoktur. 

Eğitmen kurm 

Göl eğitmen kursumuzda bu sene 
istimlak edilen sahada kurs için ıa -
zım olan binalardan birinin daha te
melleri atılmııtır. Geçen sene yapılan 
mPlit,an hin;ısınrl:an d;ıha Ut'nİı:: mik -
yasta olan bu binanın inşaatı hararet-
le devam etmektedir. 

lzmir Naf~a Komiserliği 
İzmir, 23 a.a. - İzmir Nafıa şirket 

ve müesseseleri komiserliği, mütead -
dit elektrik ve su mühendisleriyle 
takviye edilerek baş komiserliğe tah
vil edilmişti r. 

fdirne'de kurulan • 
yenı müzeler 

'' Edirne tarihin yazılı 
canlı bir kitabesidir 

ve 

'' Edirne, (Husu
si) - Müzeler u
mum müdür mua -
vini doçent Remzi 
Oğuz üç günden -
beri Edirnedeki es 
ki eserler ve mü
zeler üzerinde tet
kikat yapmaktadır. 

Doçent, bu ça
lışmalar hakkın
da bana şu izaha
tı verdi : 

" - Edirne'ye 
müze ve eski eser
lerin son vaziyeti
ni tetkik etmek ü
zere geldim. Her 
şeyden evci şura· 
sını büyük bir 
mem tuniyetle kay 
detmeliyim ki U-
mumi Müfettiş Ka 
zım Dirik'in bu iş
lerin en kısa bir 
zamanda ve en mü 

kemmel bir tarzda 
başarı imalarında 

büyük himmetleri 

geçmiştir. Yakın 

yıllara kadar müh· 

mel bir vaziyette 
bulunan bu eserle -

rin üç dört sent 

gibi kısa bir za- ~Aslrna uygun bir olmasına rağmen en kıymetli etnogrr 
manda bu hale ge - lşekilde tamir ve fik eserleri toplamak, korumak 'ff 

L
·slib edilmekte o -

tirilmeleri görün - an tarih eserinin göstermek istemiştir. Tasnif edil• 
d .. - ·· k d k l eski haline bir dikten sonra memleketimizin en kır ugu a ar o ay bakış 
bir iş değildir. İl- ______ ...Jmetli bir müessesesi olacaktır. 

gili makamların bıı işler üzerindeki Diğer taraftan ekmekçi Ahmet Pr 
alaka ve yardımlarını de arttırmak şanın karvansarayının açık mtize ba• 
suretiyle General Kazım Dirik'in bu line konulmak suretiyle is!ami mah • 
sahada da sarfettiği yüksek gayret ve kiikat bakımından bugün ne İst.0-

bulda, ne Ankarada ve ne de Bursada enerjilerini daima şıikranla karşıla· 
mak ve anmak hepimiz için bir borç rastlıyamıyacağımız hususiyet 'il 

zenginliği bilhassa tebarüz ettirmek olmuştur. 
isterim. Henüz ufak tciek noksanllf 

Asıllarına göre tamir edilip güzel- göze çarpmasına rağmen Edirne'dl 
leştirildikten sonra emsalsiz kıymet - sıkı bir alaka, titiz ve şuurlu bir idr 
!eriyle karşımıza çıkan bu C-Jerlerle re ile yürütülmekte olan bu işleriO 
ne kadar övünsek yeridir. Kısaca ve en kısa bir zamanda en mütekamil blf 
tek bir sözle: Edirne, tarihin yazı l- hale konulacağında asla şüphem yok• 
mış canlı bir kitabesidir ve umumi tur. 
mUfetti tikle beraber vakıllar idareai HUl"' ""ı!h- ı! ı 
_. "'•t.-· •',I• .. • "'"".,'"'" UU&dUa U•• ~v mu"eıef'93~e'İ'1fiUe'ıti-"tetk~Jer1m;;--11r' 
vi tapu senedimiz olan abidelerimizi 
korumak için bizimle el ele vermiş bu

lunuyor. Buradaki müzenin başında 

senelerdenberi büyük bir gayretle ça
lışan Necmi İye gibi bir arkadaşın 

bulunmasını da btiyük bir kazanç sa· 

yarım. 

Etnografya müzesi yeni doğmuş 

ticesi her bakımdan sevindirici 'il 
yarın için ümit verici mahiyettedir. 
İşlerin el birliği ile tutulmuş olmatı• 
bilhassa memnuniyetle kaydedilece~ 
bir noktadır. - K. Oğuz 

Tarsus'ta bir yapı 

kooperatifi kuruldu 
• uı 111111111111 111'' ... 1 ..... ........... . .......... . 1 il ........ ..................... .. . ......... 1 1 1 .......... . . .. . 11 . ..... .... . ........... ........ . ........... . Adana (Hususi) Tarsusta mtl • 

le tekke zamanında ell bin liraya 
yapılarak tekkenin kapatı masiyle üs

t ü açık kalan yüz odaya yakın üç 
katlı kargir, memrmer kapılı binanın 
bir mektep, bir kışla, yah t bir hasta

ne haline getirilerek onu bugünkü 
harap vaziyetten kurtarmaktır. 

YURl-TAN RESİMLER 
him bir inşa faaliyeti başlamak üıe

redir. Tarsusta bir "bahçeli evler ya• 
pı koopt'ratifi,. vücud buldu. Bu ko • 
operatifin müessisler heyeti tarafın 

dan ana mukavelesi hazırlanarak icra 
veki1Jeri heyetince tasdik edilmek U• 
zere Ankaraya gönderilmiştir. Yanı başındaki çeşm teri binaya 

ait olan bağ ve bahçeleriyle bir zira -
at mektebi, bir eğitmen k r u, yahut 

bir köy muallim mektebi lmağa çok 
elverişlidir. Halkın ve civ köyltrin 
müstahsil vaziyetleri (800) kışilik bir 
talebenin iaşesini temin e eğe mü. 
saittir. Halk ve belediye b ı uğurda 
maddi fedakarlıklardan i durmı-
yacaklarına samimiyetle s veriyor-

lar. - lfslil Aytekin 

Ödemiş'te bir çoban 

öldürüldü 
İzmir, ((Hususi) - Ö 

Birgi nahiyesinin Türkön 
Mustafa oglu otuz yaşınd. 
Ji1 Gökçen, feci şekilde o 
tur 

Zavallı, gece vakti dağ 
rüsünü bir kenara çekmiş, 
U} umuştur. Sabahleyin c 

çe"ller, genç çobanı kula 
b"r kurşunla oldürülmüş 
n .l::ırdır. 

• ladise, bir yanlışlık yi. 
m tur. 

Aynı köyden Mehme 
namında bir genç, bir kız 
den Ali Kara namında diğ 
cın rakibi ve onu öldurme 
tcdir. Ali Kara, maktul H 
bas·dır. 

nişe tabi 
öyilnden 

oban Ha· 

şında sü
•ndisi de 
dan ge· 
a sıkılan 
uak bul· 

nden ol-

Tanrı gül 
eselesin
bir gen
istemek
in akra· 

Mehmet, rakibini aı ar . nerede 
yatt1ğını bulmağa çalışırkc n sürüsü· 
nün başında sarılmış olarak yatan 
Halili görmüş ve karanlıkta, rakibi 
Kara Ali olduğunu sanarak kulağına 
kurşunu sıkmıştır. 

Katil yakalanmıştır. Antalya' da Kırkgöz köprüsü 

Bu kooperatif Tarsusta çok hayırlı 

işler yapacaktır. Tarsus istasyonu ci• 
varında yaptırılacak yeni mahallede 
bahçeler içerisinde mahalli ihtiyaç· 
lara, iklime uygun olarak konforlu 

asri evler yaptırmak isteyenlerden 

yüzelli kişi kooperatife müracaat et· 
miştir. Şirketin resmen faaliyete geç• 
mesine intizar eden bu namzedleria 

inşaat kadrosunda ev arsası angaje 
etmeleri için şirketin beşer liralık hiı· 
se senetlerinden ikişer adet satın a
larak iş bankası.ndaki hesaba onar li· 
ra yatırmaları suretiyle bir kolaylık 

gösterilmektedir. Bu namzedler bila· 
hara ev sipariş edebilmek ve şirkete 

asıl aza kaydedilebilmek için aldık• 

tarı hisseleri mikdarını ytiz liraya ib
lağ etmeğe mecbur tutulacaklardır. 

Bu şirketin ana mukavelenamesi 
yüksek tasdikten geldikten sonra i
dare heyeti intihabı yapılacaktır. Tar 
sus kaymakamı Mehmed Ali Oran bu 
işi büyük bir alaka ile takib etmekte· 
dir. Esasen Tarsusun imarı için ku -
rulan bu kooperatifin müessisi bu ça• 
lışkan idarecidir. 

Tarih yapıları bakımından büyük 
bir kıymet taşıyan Tarsus, yakında 

modern yapılarıyle birkat daha kıy -
met alacak, güzelletecektir. - Ni. Ta. 

Kastamonu' da 
inhisarlar binası 

Kastamonu (Hususi) - Burada in
'3 olunacak İnhisarlar müdürlüğil 
binası için arsa tedarik olunmuştur. 
Şehrin merkezinde un tüccarı K~· 
oğullarına ait bir arsa 6000 liraya i1-
timlik olunmuştur. İnşaata mevsim 
geçmeden hemen başlanacaktır 
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Yukarda resimlerini gördüğünüz 
kedilere beş dakika dikkatle bakın. 
Fakat her şeylerine dikkat edecek
siniz. Baktıktan sonra resimlerin 
üzerini örtün ve aşağıdaki suallere 
cevap verin. Bu suallerin bir tane
sine doğru cevap verirseniz bir nu-

Mithat Akif sokak 19 No. da Cevat 
Küçük, Kastamonu P. T. T. muha -
sebe memuru B. Fazıl kızı Hayrün
nisa Uzun, Ankara cümhuriyet ilk 
okulu 111 Naci Pekriz, Adana Niğ
de hanı kartısında berber Muhittin 
eliyle Bedri Akkaya. 

Birer cep laahra defteri 
lrazananlar: 

Yozgat ikinci komiser Tahsin oğ
lu Muhsin, Ankara Yenişehir Met
rutiyet caddesi Kütükçü Hüseyin 
Moralı, Ankara Yenişehir Karanfil 
sokak 30 No. İbrahim Sütay, Anka -
ra erkek lisesi 485 Fuat Akdur, Çi
çekdağ Dumlup:nar okulu lO'i Tur
gut Erten, Ankara Atlıspor kulü
bü a\kasında 31 numaralı evde Rıza 
Parlak, Ankara üçüncü orta okul 
216 Necdet Sabri, Çaycuma Ahmet 
Ziren, Ankara Çıkrıkcılar yokuşu 

Emin apaıtıman No. 53 de Orhan A
kalan, Bolvadin mahkeme bat kati
bi Abdurrahim oğlu İbrahim Dum
lu, Hatay Kırıkhan Meydan karako
lu 108 No. ,polis memuru Selim Sap
maz, Ankara Demirtepe U runç so
kak 3 No. da Yılmaz Beydağ, Bolu 
Mudurnu Ziraat bankası müdürü 
Kizım Batır oğlu Özdemir Başır, 
Arıkara Saman pazarı Hacı Ayvaz 
mahallesi Tilkici oğlu sokağı 36 
No. da Bülent Aydını Ankara Et -
lilı: incirlik bağları 35 No. Muzaffer 
Çakın, 4 üncü umumt müfettişlik 

sıhat memuru oğlu Hasan Hüsnü 
Kavaklı, Ankara inhisarlar rakı i -
malitanesi tefi kızı Birsen Yurda
tapan, Diyarbakır cümhuriyet oku
lu öğretmeni oğlu Cemal Güvenç, 
Ankara Dumlupınar okulu 171 Ah
met Sayılır, Ankara birinci orta o
kulu 669 Fikret Arat. 

Birer .aban kazananlar: 
Sorgun Yeşilyurt okulu 80 Kud

ret Sivas, Ankara Nazım bey ma
hallesi No. 4 de Seniha Omaz. An
kara Atatürk okulu 359 Haran, An
kara Çıkrıkçılar yokuıu Aktan so
kak 11 numarada İlhan, Ankara Ga
zi lisesi 1458 Suavi Evin, Ankara 
cümhuriyet okulu 849 Jale, Ankara 
erkek lisesi 1086 Fevzi Öksüz, An
kara üçüncü orta okulu 101 Besim 
Özkan, Ankara ikinci orta okulu 
804 Zekiye Usar, Samsun havuzlu 
otel Yurtsever•kızı Necla, Havza İ · 
maret mahallesi 82 numarada seker
göz katibi İbrahim Tavşan oğlu 
Nusret, Ankara Ziraat bankasında 
sevk memuru oglu Mustafa Ersan, 
Ankara İsmet paşa mahallesi U zun-

mara, iki tanesine doğru cevap ve
rirseniz 2 numara, böylece hepsi
ne doğru cevap verirseniz tam 6 nu
mara kazanırsınız. 

Bütün suallerden hiç birisine ve
veya bir tanesine yahut da 2 tanesi
ne doğru cevap verirseniz hafıza-

yol Akşehir sokak 18 numarada Vil
dan Master, Ankara Dumlupınar o
kulu 90 Vedat Meral, Kırıkkale 

fabrika 2928 Mehmet Tezcan, An -
kara hukuk fakültesi 4290 Lütfi e
liyle Erdemir, Ankara Leblebici 
mahallesi Arğın sokak 4 Perihan, 
Ankara Keçiören okulu sınıf 2 nu
mara 5 Şükran Aksut, Yerköy ba
prma ticaretevi odacısı Ömer Ay -
dın, Ankara İltekin ilk okulu 440 
Şevket, Ankara Devrim ilk okulu 
336 Kemal Kuvat. 

Birer Ulu• ~ocukları ruzeti 
kazananlar: 

Ankara Yenişehir maarif cemiye
ti 295 Emel Karabekir, Ankara Ye
nişehir Yüksek caddesi Ataç sokak 
Hikmet apartıman Suzan Bora, An
kara Yenişehir Karanfil sokak Nur 
apartıman 19 İkbal Özaltay, Kayse
ri Deliklitaş caddesi 79 'numarada 
M. Karder, Ankara Necati bey oku
lu 92 Abdüsselam Başaran, Anka
ra mimar Kemal okulu 766 Leyla 
Kamsoy, Ankara ikinci orta okul 
925 Dirahşan, Ankara belediye kar
şısında Mermerci zadeler apartı -
man kat 3. numara 10. da Kazım Fe
rah, Ankara Nazım bey mahallesi 
Balcı oğlu sokak 15 numarada Emi
ne yüksek, Ankara üçüncü orta o -
kul 821 Remzi Yeşilırmak, Ankara 
Atatürk erkek okulu 594 Ester To
lonay, Ankara erkek lisesi 1416 Şev
ket Süreyya Alptekin, Diyarbakır 

hususi muhasebe katibi Şükrü Ak 
gündüz, Ankara İstiklal okulu 209 
Münevver Ertüm, Ankara Yeni a
çım sokak 5 No. da Müfekkire Ma
ral, Ankara Kocatepe ilk okulu 149 
Behice Uzunkaya, A11-kara ikinci 
orta okul 680 Türkan Yeniay, An
kara İstiklal okulu 25 Çetin Aşın, 
Ankara Sümerbank'ta Cahide Oyal 
kızı Mine Oyal. 

(Sonu yarınki ULUS'ta) 

ULUS'uo Çocuk ilavesi 
Bilmece Kuponu No: 77 

Adı: 

Soyadı: 

Okul: 

Numarası: 

Şehir: 

nız çok kötü demektir. 
3 numara kazananın hafızası ka

fi değildir. 4 numara kazananın za
yıf, 5 kazananın iyi, 6 kazananın 

çok iyidir. 

Sualler: 
1 - Resimde kaç kedi var? 

ULUS'un Çocuk ll&ır..t 

~% ~ 
-~ --

2 - Kaç kedi yemeğini yi. 
vip bitirmiıtir? 

3 - Kaçı tekirdir? 
4 - Kaçı beyaz? 
5 - Kaçı kordelab 
6 - Kaç tanesi ayağını ta

bağm içine koymuf? 

Jimnastik yapıyor musunuz ? 

Bu ı'eıimde gördüğünüz miniminiler, sa·ğlıklarını korumak ve 
vücutlannı güzellettirmek için jimnastik yapıyorlar. Siz de jim
nastik yapınayı adet edinin! 

Portatif bir piyano Akordeon 
Ağızla çalınan armoniği ve elle 

çalınan körüklü akordeonu ilk de
fa 1825 te Avusturyalı Damiani a
dında bir mızıkacı bulmuştur. Ar
monik olsun akordeon olsun o za
mandanberi çok değişmiştir . Eski
den bir iki ses olan akordeonlar 
şimdi bir piyano kadar çok ses veri
yorlar. 

Biliyorsunuz ki piyano bugünkü 
musiki aeltlerinin en mükemmeli-
dir. Çünkü en kalınından en incesi
ne kadar btitün ve yarım sesler var
dır. Armoni ve akordeonlar da taşı
nabilen birer piyano olduklanndan 
bu çalgılar Avrupa ve Amerika'da 
çok sevilir. 

1936 da Paris'te bir milletler ara
sı akrdeon kongresi bile olmuştur. 

Almanya'da "akordeon günü'' diye 
bir gün bile vardır. 

Avrupa köylerinde bir iki akor
deon bir araya geldi mi mükemmel 
bir konser verir, düğünlerde, balo-

larda, bayramlarda hep akordeon 
çalarlar. Akordeonların bazılarında 
on tuş vardır, bazılarında 19 ve 21 
tuş bulunur. ŞekilJeri de çeşit çeşit
tir. Yeni yapılan son moda akorde
onlar viyolonsel ve keman gibi. kı
lernet gibi ses verir. Hele bir alman 
müzikçisi tam 2 metre boyunda ye
ni bir akordeon yapmıştır. 

Cumartesi - 24 Haziran 1939 - Sayı: 77 
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Her cumartesi çıkar Para ile sablmaz 

Genç 
çiftçiler 

, 



(Başı geçen sayımızda) 
Başladı tarlasında çalışan çiftçiler
den para istemeğe, onları sıkıştır
mıya .... Zavallı çiftçiler para bulup 

vermediler mi, onları sopa ile evle-
rinden dışarıya koğuyordu. 

Herkes .• ondan korkmağa, adeta 
tir tir titremeğe başlamıştı. 

Kumarda kaybetti mi, büsbütün 
hiddetleniyor, şatonun geniş sa~ 

lonlannda bir aşağı bir yukarı ge
zinmiye başlıyor, önüne gelen uşak
ları itip kakıyor;; mutfağa inerek 
aşçılara iziyet ediyor, aşçı yamak
larını tokatlıyor; ahıra giderek se
yisleri dövüyordu, o kadar hiddet-

leniyordu ki, hiddetinden atlar bi
le korkuyor, şaha kalkıyordu. 

\>yle kötü, öyle kötü oldu ki, kö
tülükte eski efendisi yaramaz dü
kü bile gölgede bıraktı. 

Çocuklar da kendisi gibi iqi, onu 
taklit ediyorlardı. Gururlu, kibirli, 
zalim ve her biri babasından daha 
şiddetli, daha- fena olmuştu. 

Yalnız, çocukların anneleri Janet 
uslu duruyordu. Halim selim bir va
ziyette idi. Bir odaya kapanıyor, es
kiden fakirken olduğu gibi gene 
hep çıkrık çevirip, iplik büküyor
du, Büktüğü beyaz yün iplikleri, 
çocuklarına sıcak elbise yapsınlar 
diye fakir köylü kadınlara veriyor
du. 

Bir akşam Oano efendi (efendi 
oldu artık yal ) köy civarında 

bir mezarlığın yanında dolaşıyor -
du. Vakit gecikmişti. Nerede ise 
gece yarısı idi. Altın bel birdenbi
re Cano'nun koynundan yere zıpla
dı . Bir mezarın üstüne indi: başla
dı mezarı kazmağa ... Kuru odunlar 
ateşte hani nasıl çatur çutur eder, 
mezarın taşları da bu küçücük kü
reğin altında işte öyle çatlıyor, kı
rılıyordu. Derken mezardan büyük 
bir delik açıldı. Delikte bir iskelet 
gördü. İskeletin uzun kolları ara -
sında. cilalı bir demir kasa vardı. 

Hunu görünce, Cano'nun tüyleri 
diken diken oldu. Derisinden soğuk 
bir ter çıktı. Birdenbire ürktü, geri 
çekildi. Fakat İskeletin elinde ka -
sayı gördü ya. Paraya dayanamadı. 
Çukurun batına tekrar geldi. Ölü
nün iizerine eğildi. Ölünün kolla -
rından kasayı zorla söktü aldı. 

ôiyah servilerden bir baykuf sesi 
geldi. 

"Cano t Cano 1 Cano 1" diyor gibi 
ıdi. 

Cano kasa ile beraber Altınbel'i 
de alarak evinin yolunu tuttu. 

Çok korkmuştu. Eve girince ka
pıları sım sıkı kapattı. Gecenin de
rin sessizliği içinde uğursuz kasa
nın kilidini k_ırdı. Kapağı kaldırdı: 
inciler, elµıaslar ... Neler, neler var! 
Fakat hepsin~n Uzerinde kan leke -
leri vardı. Cano bütün mücevherle
ri yıkadı. Şafak aökUnceye kadar 
uyuyamadı. 

Cano, yeniden zengin olmufta. 
Baıtadı yeni yeni tarlalar satın al -
maya. Sahte arkadatlarını kovdu. 

Çünkü bu yalancıktan arkadaş gibi 
görünen sahtekarlar onu aldatmış -
}ardı. Çok masrafa sokmuşlardı. Ar
tık kasalar dolusu geliri vardı. 
Oturduğu şatonun kulesi içinde 

uzun müddet kalıyor, korkusundan 
tabancaları üst üste yığıyordu. Dı

şarıda küçük bir tlkırtı işitti .mi bir
denbire titriyordu. Evden giderken 
kapıya yüz on kilit vuruyordu. 

Bir yaz akşamı idi. Birdenbire 
sıçrıyarak kalktı. Penceresini vu -
ruyorlar zannetti. Kalktı. Pencere -
ye yaklaştı . Pencerenin önünden 
büyük bir baykuş üç kere "Hu! Hu! 
Hu!" diye öterek uçtu. 

Cano uyuyayım diye uğraştı. Ne 
gezer! Şatodan çıktı. Gece serindi. 
Biraz sakinleşmek için bir kaç adım 
dolaşmak, gezmek istedi. Ormana 
doğru ilerledi. Bir zamanlar, orman 
perisine bu ormanın içinde rastla -
mıştı. Sema açık, gökte ay vardı. 

Büyük ağaçlar uyuyor gibi hare
ketsiz ve sessiz duruyorlardı. 

Cano düşüne düşüne yürümekte 
iken arkasında keskin ve öfkeli bir 
ses işitti: 

"Cano 1 Cano !, ölü soyan 1 Çok 
.zenginsin I" "Cano 1 Cano, dikkat 
et, sefillere çok eziyet ediyorsun!" 

Cano geriye döndü. Çok kork
muştu. Arkasına baktı, fakat hiç 
bir şey göremedi. Gece tekrar ses -
sizleşti. Cano'nun kalbi ezildi, evi
ne döndü. 

Ertesi gün kırat Cano'yu sarayı
na çağırdı. Kıra] bu adamın zengin 
olduğunu işitmişti. Fakat bir kere 
de gözleriyle görmek istedi. 

Cano bir arabayua bindi. Maiyeti 
ile beraber kırata gitti. Bahşiş ola
rak yanında o sihirli beli de götü -
rüyordu. 

Kırat fil dişinden bir taht üstün
de oturuyordu. Cano'yu kabul etti. 
Fakat birdenbire gene o mini mini 
bel Cano'nun koynundan yere zıp
ladı, sıçraya sıçraya kırala doğru 
ilerlemeğe başladı. Tam kıratın o -
turduğu tahtın önüne gelince mer
mer ve abanoz döşemeyi kazmıya 

başladı. 

Kırahn adamları bu vaziyeti gö
rünce korktular. Kıralı öldürecek 
sandılar, hemen: 

"Sihirbaz, büyücii 1 Öldürelim si
hirbazı öldürelim büyücüyii !,, diye 
Cano'nun üzerine atıldılar. 

Fakat kıra] : 
- Bırakın öldürmeyin, hepsedin 1 

diye emretti. 
Kıralın muhafızları Cano'yu al

dıktan ,gibi zindana attılar. Zindan 
çok karanlıktı. İçine ne ııık giriyor, 
ne güneı giriyordu. 

Cano zindanda yata dunun. Biz 
gelelim sihirli bele ... Altınbel tah
tın dibinde büyük bir kuyu açtL 
Kuyudan zengin bir define çıktı. 
Bu defineyi vaktiyle kıralın baba
ları gömmüıtil. K:ıral yerden çıkan 
defineyi hemen kucakladı. Muha
fızlara dıprı çıkmaları için emret
ti. 

Kıral bir kaç saat sonra, Cano'nun 
yatmakta olduğu zindana geldi. O
na Altınbel'in hiklyesini anlattır
dı. Canyo'yu hapisaneden çıkarın. 
dıi• gibi ondan aynlırken ona: 

Bu haftaki bulmacamız 
Doğru 
güzel 

çözüp gönderenlere 
hediyeler vereceğiz 

2 3 4 

Size bu hafta bir çapraz kelime
ler bulmacası veriyoruz. Bir kolay
lık olsun diye sorduğumuz kelime
lerin baş harflerini de yazdık. Ya
zacağınız harfleri, aşağıdaki izah
lara göre yazın: 

1 - Yakında anavatana kavuşan 
memleket parçası. 

2 - Geçenlerde Hariciye Nazırı 
Ankaraya gelmiş olan dost . mem
leket. 

3 - Daha sonra Hariciye Nazırı
' nı Ankara'ya göndermiş olan dost 
ve kardeş memleket. 

4 - Mısır'da bir nehir. 
5 - Mısır'ın sahil olduğu büyük 

deniz. 
6 - Romanya'nın merkezi. 
Bu çapraz kelimeler bulmacamı-

"Bana bak 1 Sen ölünceye kadar 
burada yatacaksın. Eğer gardiyan -
lara yahut her hangi bir adama ba
na anlattıklarından bir tek kelime 
söylersen kendini asıldın bil I" 

Kıra] çok sevinç içinde idi. Zin
danın merdivenlerinden çıktı. Doğ
ruca bag nazırın yanına gitti. Çün
kü bu nazır, "kıral devletin parala
rını çalıyor, onun için son günlerde 
çok para harcıyor" diye kıraldan 
fÜphelenmişti. Kırat beraberinde 
sihirli altın beli de götürmüttü. Da-

ha bat nazırın yanına girerken kü
rek birdenbire yere zıpladı, dıvarı 
göıl' açıp kapayıncaya kadar yıkı
verdi. Bat nazır .ne kadar parası 
varsa, hepsini bu dıvarın içine göm
mügtü. Kıral bütün paralan topla -
dı. Çıkan paraları tam on tane ara
baya yiikletti, sarayına döndü. 

Fakat kıral da hasisti. Bu paraya 
kanmadı. Her gün altınbeli berabe
rine alıp saraydaki adamların birer 
birer yanlarına gitmeye, paralarını 
soymağa batladı. Nerede pra varsa, 
hepsini de bu sihirli bel haber veri
yor, meydana çıkarıyordu. 
Hattı o kadar ki, Jnralın oturdu

ğu merkez ıehirde ne kadar adam 
varsa, Jnral çalacak diye, paralarını 
götürüp kırlarda, kayaların altına, 
nehir yataklarına yahut onranların 
içine ginneğe baıladılar. - abt be
ri yanda da hınulara ıı doğdu. 

l 
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zı bulanlar arasında kura çekeceğiz. 
Birinci gelene gayet .güzel bir kı
ravat, ikinciye büyük bir ipek men
dil: üçüncü, dördüncü ve beşinci ge-

lenlere birer büyük alb\im, bc~inci
den yirmi beşinciye katlar birer şi

şe kolonya, yirmi beşinciden ellin
ciye kadar birer Ulus Çocukları 

Ruzeti, e1Iinciden yüzüncüye ka
dar birer kokulu sabun, yüzüncü
den iki yüz ellinciye kadar birer 
kartpostal hediye edeceğiz. 

DİKKAT: 1 - Mektep ve yahut 
ev adresinizi okunaklı bir yazı ile 
bilmece kuponumuza yazınız. 

2 - Bilmece kuponumuzun nu
marasını zarfların üzerine büyük 
.rakamla yazınız. 

Hırsızlar zavallı adamları kırlara 
kadar takip ederek, onların bin ih
tiyatla sakladıkları paralan bir bir 
aşırdılar. 

Kıral arabasından bir yerde inin
ce, zavallı halk sakın bize gelme -
sin? 1 diye tir tir titreşiyorlardı. 
Yalnız korkmıyan, sakin sakin do -
laşan fakirlerdi. Fakirler, zengin -
lerin yanından geçerken: 

"Aman efendimiz, bugün kıral 
sizi ziyaret edecek ,gibi!" diye onla
rı korkutuyorlar, onlarla alay edi
yorlardı. 

(Sonu var) 

ilk ıözlük 
• 

Hayvanlar arasında yaıama mücadelesi 

Geyiklerin boynozları hem atılma hem de korunma silahıdır. Bu hayvan
lar biribirleriyle kavga ederken boynozları bazen sarmaş dolaş olur, 

"" her ikisi de yıkılıp ölürler. 

Bu karaca yavrusunun boynozu, dişi, pençesi yok, kendisini koruyamaz. 
Kaçamaz da. Otların yaprakların arasına girer, kımıldamadan durur. Ça
kal, tilki, kurt gibi yırtıcı hayvanlar bu yavrunun ta yanından geçerler 

fakat g6remezler. 

\ 

' 
Bu kirpiler, bizim memleketlerimi
ze mahsustur. Birçok cinsleri var
dır. Bunlara Avrupa Jcirpisi denir, 

insanlar silahları keıfetmeaen 

önce, yeryiizilnde silah vardı. Bin· 
lerce sene evet yapmış olan hay
vanlarda hem atılma silahı, hem de 
korunma silahı bulunuyordu. Diş, 

pençe, boynoz, gaga, ok, iğne hay
vanları hem biribirinin üzerine atıl
mağa, hem de biribirinden korun
masına yarar. 

Atılma ve korunma silihı olmı

yan havvanlar ya çok kaçar, ka 
lara ağaçlara tırmanır, yahut ken
disini bulunduğu toprağıp rengine, 
ağaçların tckline uydurur. Gene si
lihsız bau hayvanlar vardır ki, si
lahlı olanlardan c:.anlarını kurtar
mak için ağaç koğuklannda, toprak 
ve .kaya oyuklarında, mağara ve in
lerde yapr. 

Birçok hayvanların yawuları, bO· 
yüyiinciye kadar eilibsız olduğun
dan bu yavrular, içinde yapdıkla-

"'-

Yukardaki resim üzerine bir hasım 
atıldığı .zaman yumak gibi olu~unu 

gösteriyor 

> 
rı dallara ve yapraklara uyacak ıc-
kilde renkleri dalgalı olur. 

Amerika'da, Afrika'da, Hindis
tan'da ve Malezya'da bir nevi bü-

yük kirpi vardır. Bu kirpi ağaçla
rın üzerinde dolaşır. Kendisine 
doğru bir düşman gelince, elleriyle 
ağacı tutarak dikenli kuyruğunu 

hasmına şiddetle vurur. 
Bizim mf'mlf'kt'tlerimiı:df' bulu· 

nan k irp 
ları vakit hemen yumak olurlar. 
Tıpkı dikenli soyulmamıt bir kes
tane gibi olur. Bizim kirpiler bö
cek yer. Fakat Brezilyada ve Ka-

nada'da bulunan büyük kirpiler ot, 
ağaç ne bulurlarsa yerler. Malezya 

adalarında bir de büyük oklu kirpi 
.ardır. Bu kirpi bir insan görünce 
sırtındaki okları insana doğru fır
latır. Bu oklar zehirlidir. 

Berezilya kir pisinin sırtı böyle di -
kenli, kuyruğu çatal olur. Kuyruğu 
ile ağaca tutunur. Ôn ayaklariyle 
meyvaları koparır, kıtır kıtır yer. 
Bir hayvan görünce, dalın üzerine 

adamakıllı sarmaşır, burnunu da 

dala bastırır. Üzerinden ne kadar 

vursanız sopa lastik topa vurulu

yormuı gibi geriye geriye zıplar. 

E velki hafta çıkan 
ilavemizdeki bulmacamızdan 

hediye kazananlar 
Evelki hafta çıkan çocuk ilave -

mizdeki çocuk ile arslan bulmaca -
mızı başaranlar· arasında kura çek
tik. Gerede Misakı milli ilk okulun
dn 4. A. da Hatice Talu birinci gel
di ve güzel bir dürbin kazandı, An
kara Mimar Kemal okulundan Hik
met Seviğ ikinci geldi ve şık bir 
kol saati kazandı. Ankara Kocatepe 
ilk okulundan 167 Şevkiye Yıldız 
üçüncü geldi ve bir kalemlik ka -
zandı. Çiçekdağ Dumlupınar oku -
lundan 33 Fikret Akyön dördüncü 
geldi ve yarım kilo çukulata kazan
dı. 

Büyük mlu boya takımı 
kaz.ananlar: 

385 Muzaffer Alp, Ankara birinci 
orta okulundan 1394 Orhan Nal
bantoğlu, Kızılcahamam Çamlıdere 

nahiyesi Yayalar köyünde Şükrü 
Demirel, Diyarbakır İzzet paşa cad
desi çubukcu sokak 24 de Celil Gü
venç, Nevşehir cümhur!yet okulun
dan 165 Hadi Özer, Ankara Süley
man Sırrı caddesi Buyrak sokak 1 
de Rıza Saner. 

Büyük albüm lıtuananlar: 
Kızılcahamam Pelice sokak 46 

numarada merhum Hüseyin oğlu 
Mesut Özgen, Ankara çocuk sara
yı caddesi Semekeilek sokak 6 da 
Sevgi Özdoğan, Ankara Albayrak 
okulundan 126 Türkan Elbir, Anka
ra Ulus okulundan 259 Ahmet A -
kın, Ankara kız lisesinden 646 Fah
riye Akın, Ankara kızılay §efkat 
yurdunda 113 Mahir Gürcan, Anka
ra Yenişehir Kızıl ırmak caddesi 15 
No. da Yüksel Karaburc.ak, Ankara 
İsmet paşa mahalles1 Uzunyol Sor-

un sokak 4 No. Muzaffer Kemal 
Ankara üçunc\ı orta ok u l 
Nazmiye Arpacıoğlu, Diyarbakır 
telgraf muavini Süleyman Sezer 
oğlu Zeki Sezer, Ankara Devrim o
kulu 225 Fatma Gürses, Kırıkkale 
Azim ve sebat ticaretanesi vasıta -
siyle Rahmi Pehlivanlı, Elhıt po
lis merkez karakol komiseri yeğeni 
Hasan Tahsin Bani, Çiçekdağ Pı -
nar sokak Hüseyin Erdoğan, Anka
ra birinci orta okul 363 HaPan Gü-
ler, Ankara Bahriye caddesi 30 nu-

marada Necla Akçay, Ankara Et
lik ilk okulu 297 Yüksel, Ankara I
şıklar caddesi Yüksek apartıman 2 
No. da Nazan Erim, Ankara buz de
posunda Kazım yanında Adil, An
kara birinci orta okul 69 Sabahattin 
Öztürk. 

Birer kurfUn dolma kalem 
kazananlar: 

Ankara Kurt mahallesi Menekşe 
apartıman 9 Mevlüde Şavlu, Anka
ra Na2ım bey okulu 4 Muzaffer, An
kara Işıklar caddesi Yüksek apar -
tıman ı No. da Sami Yamancan, 
Ankara İsmet paşa kız enstitüsü 
273 Perihan, Ankara Kızılay şefkat 
yuvasında Mahir Gürcan, Ankara 
üçüncü orta okulu 875 Servet Tan
men, Ankara Kocatepe okulu 89 K5.
zım Özyıldınm, Ankara T. M. C. li
sesi Sevim Akman, Ankara birinci 
orta okulu 410 Necdet Gürsoy, An
kara üçüncü orta okul 937 Fatma 
Heves. 

Birer güzel lıalemtırQf 
ka:zcirtanlar : 

Yozgat emniyet dairesi adli ko -
miser oğlu Hüseyin Yalçın, Anka
ra Devrim ilk okulundan 16 Server 
Tam tunalı, Ankara Devrim ilk o
'mlu 487 Adnan Çabuk el, Ankara 
ikinci orta okuldan 929 Naciye Er
kan, Kütahya posta ve telgr~ hat 
çavuşu Ali Kılıçars]an kızı Seniye, 
Ankara İsmet pqa mahallesi Akya-
pı sokak 25 No. da Mehmet Gülten, 
Ankara İnönü okulu 271 Tilrkin A
çıkkan, Ankara hamamönil alanı 109 
Emine Yalnız, Ankara İsmet • 
met pa,a mahallesi Uzuyol'da Yar
kın sokak 12 No. da, Ankara erkek 

sesi 1315 Sabahattin İpekçi, An
kara birinci orta okul 982 Necati 
Çörek, Diyarbakır Fatih pa,a sa -
buncu sokak 32 İrfan Akdofu, An
kara Iııklar caddesi Yilbek apartı
man 1. No. da Ziyan Yamancan. 
Niğde tümen muhasebe veznedarı
nın oğlu Turgut Kqkal, Zongul -
dak 63 tahlilhanede ni:zuneci Mus
tafa Besim Kara, Ankara İnönü ilk 
okulu 309 Hikmet Babatin, Kozlu 

(Lut/en saylayı çeviriniz; 
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Haftanın 1 

Bö/g~~~!İ~:~da., 1 

Denizbank erktanından 
bazıları tevkif edildi 

Karar 8 Temmuzda verilecek 
Bugünkü ma~ı kim 

kazanacak! 

Milli kü.rne maçlariyle, milli 
küme haricindeki kulüpler ara- ( 
sındaki kupa maçlarına bu haf- İstanbul müddeiumumisinin beyanatı 

İstanbul eski vali ve belediye reisi Muhittin Üstündağ ve arka
daşlarının otobüs, asri mezarlık ve Sürp Agop mezarlığı işlerin -
~:ki yolsuzluklar dolayısiyle açılmış olan muhakemelerine dün 
<ıgleden evel saat onda temyiz dördüncü ceza dairesinde devam 
<>.undu. Reis Mecdi Beyde~ azalar ve iddia makamı geçen celse • 
lerdeki zevattan mürekkepti. Maznunlardan Üstündağ ve eski 
llluavini Ekrem Sevencan Üatündağ'ın avukatı Kenan Ömer, Ek. 
tem Sevencan'ın avukatı İsmail Hakkı da hazır bulunuyorlardı. 

Mücadele her halde 
çok çetin olacak 

ta 19 mayıs stadyomunun iç sa
hasında aşağıdaki programa gö-
re devam edilecektir. Yusuf Ziya Öniş, Tahir Kevkep, 

24. 6. 939 cumartesi 

Güneş - G. Saray saat 14,30 
Hakem: Necdet Özgüç 

Fenerbahçe - D. Spor S: 17,30 
Hakem: Ömer Örel 

İ sa , Sadun Galip, mühendis 
Meteos tevkif edildiler 

İ smai l 
Neşet, 

Hamdi 
k Otobüs davasında her türlü tahki
~t ve tetkikat ikmal edilmiş olduğun 

n tnaznunların müdafaa yapmaları
:a, asri mezarlık davasında bu mezar
ı){ tnevkiinin şehir sınırı dahilinde 

01up olmadığının tahkikine, Sürpa
ıop mezarlığı davasında da Dahiliye 

kemesine devam edildi. Gelen evrakın 
Dahiliye V ckaleti tarafından gönde
rilen tahriratın Ekr;m Sevencan ta-

Dün akşam şehrimize gelen Fener
bahçe futbol takımı bugün saat l 7,30 
da 19 mayıs stadyomunda Demirspor
la milli küme maçları için karşılaşa
caktır. 

Ankara radyosunun meşhur spor 
spikeri Sait Çelebinin geçen haftaki 
maç arasında fırsattan ihtifade ede
rek söylemeği ihmal etmediği gibi 
Ankara stadyomunun nadide bir halı 
kadar zarif yeşil sahasında memleke
timizin güzide bu iki takımının maçı
nı seyretmekle en büyük zevki duya· 
cağız. Bu sebeple gönünllerde yer a
lan en büyük arzu; ingilizlerle olan 
karşılaşmalarımızda olduğu gibi bu 
maçın da mütekabil nezahet, nezaket 

25. 6. 939 pazar 

F. Bahçe - A. Gücü Saat 17,30 
Hakem: Asım Kurt 

• • 
ıçın 

Emin Çap ve Avukat Atıf 

ihzar müzekkereleri kesildi 

tkaletinden İstanbul valiliğine ya
~ılan tahriratın aslının ve Vekalette 
lı: Ulunan müsveddesinin istenmesine 
arar verilmişti. 

rafından alındığı bildiriliyordu. 
Reis Ekrem Sevencan'a hitaben: 

- Tabriratın aslını siz almışsınız; 
dedi. O da: 

- Hayır ben almadım efendim, ev
rak hukuk işlerine gelmiştir. Bende
niz bir derkenarla havale ettim. Ev
rakın benimle esasen hıç bir alakası 
yoktu, diye cevap verdi. 

Yukarıda tesbit edilen saatler 
maça başlama saatleridir. Bunun 
için takımların, hakem ve yan 
hakemlerinin stadyomun soyun
ma salonlarında maça başlanma
dan on dakika önce soyunmuş O• 

larak bulunmaları lazımdır. Teb-

l 
ı 

İstanbul, 23 (Telefonla) - Fındıklı'daki Satye binasının De
nizbank tarafından satın alınması iti hakkında bir müddet evel 
Maliye ve lktısat müfettişlerince yapılmakta olan tahkikat İstan
bul adliyf;s.ine intikal etmiş bulunuyordu. 

Otobüs dava&ı 
d ~vela otobüs yolsuzluğu hakkın
akı davanın müdafaası yapıldı. İlk ... 
0ıü avukat Kenan Ömer aldı. İddia 
~kamının iddialarının kati bir esasa 
Cl:Yanmadığı.nı, müfettişler tarafın

dan hazırlanan fezlekelerin bir tckra
tından ibaret bulunduğunu söyledi. 
:Bundan sonra İstanbul gibi büyük bir 
~ilayette vesaitinakliyenin ilk zaman
arda halk için çok büyük zararlar hu
auıe getirdiğini ve daha sonra beledi
~e otobüslerinin faaliyete geçmesiy
le bu gibi zararların sona erdiğini ifa· 
de etti. Belediyenin otobüs işletme 
faaliyetinin amme menfaatini tam bir 
§ek:ilde temini için aldığı kararların 
~atnamen kanuna muvafık olduğunu 
ileri sürerek: 

- Buna rağmen bazı yolsuzluklar 
"'uku bulmuş ise bu hal bir zaruretin 
neticesidir. Faaliyette bulunmak isti
~en otobüslere verilecek müsaadenin 
§ehir meclisi tarafından verilmesi la
ııın gelirken encümen tarafından ve
tildiğine dair yapılan itirazat gayri
\'arittir. Müekkilim Üstündağ bu ic
raatı belediye encümeninin karariyle 
l'aprnasına rağmen şehir meclisinden 
rarar almak için de müracaatta bu-
llnmuştur, aeuı. 

Avukat bundan sonra ruhsatın ge
ti alınması yolundaki isnat edilen id
diaya cevap verdi. Burada da müek
lı:ilinin talimatname ahkamına göre 
hareket ettiğini, eğer bu işte muhak • 
kak bir mesul aramak lazım geliyor -
la tnesul olacak kimsenin Üstündağ 
Olmayıp talimatnameyi yapan kimse· 
ler bulunduğunu söyledi. Ve iddia 
lllakamının belediye kanunlarını de
ğil ceza kanunu ahkamını nazarıitiba· 
ta alarak hareket ettiğini, burada ve
rilecek cezanın nihayet vekalet emri
ne alma, vazifeye nihayet verme gibi 
haller olacağına göre ceza kanunu ile 
hiç bir alakası bulunmadığını ilave 
etti ve son söz olarak: 

- Gözümüzü kırpmadan hak ve a
daletin tecellisini bekliyoruz dedi. 

Ostündağ'ın müdafaası 
Avukattan sonra söz alan Muhittin 

Üstündağ iddia makamının kendine 
isnat ettiği fiil ve hareketlerle kendi
•inin hiç bir alakası olmadığını, bita
raf bir görüşle bu hadiseler tetkik e
dildiği takdirde kendisinin tamamen 
rnasum ve bigünah olduğunun aşikar 
bir şekilde görüleceğini ifade etti. O
tobüs işinin iç yüzünü birçok defalar 
anlattığı için tekrar ederek baş ağrıt
mak istemediğini söyledi, ve bir saat 
süren bir müdafaada bulundu. Üstün
dağ sözlerini şöyle bitirdi: 

- İddia makamının hakkımda is
nat ettiği fiil ve hareketlerin neden 
dolayı bir suç teşkil ettiğini benim 
aciz kafam bir türlü anlıyamadı. Ma
zur görmenizi rica eder, beraetimi ta
lep ederim. 

Vakit bir hayli geçmiş olduğundan 
rnuhakemcnin öğleden ıoonra saat 14 
otuzda devamına karar verildi. 

Öğleden sonraki celse 
Öğleden sonra celse tekrar açıldı. 

Reis sözü Ekrem Sevencan'a verdi. 
:E:krem Sevencan müddeiumuminin 
kendisine isnat ettiği suçluluk fiillc
riylebir alakası bulunmadığını söyli
Yerek beraetini istedi. 

Müddeiumumi muavini Arif Can
kaya bazı istizahlarda bulunacağını 
bildirdi ve Üstündağ'a bazı sualler 
sordu. Üstündağ bu sualleri pek anlı
yamadığını, mevzuubahis arsanın me
sahası üzerinde kati bir şey söylemek 
imkanının mevcut olmadığını bu ava
rızı ölçen her mühendisin başka ra· 
kamlar bildirdiğini ifade etti. 

Bundan sonra müddeiumumi baş -
muavini Arif Cankaya iddiasını oku· 
mağa başladı. Başmuavin bu iddiana
mesinde: 

1 - Belde ve belediyenin le.bine da
ha müsait şeraitle sulh akti çok müm
kün iken bilakis bu imkanı elde etmek 
için hiç bir teklif ve teşebbüste bu
lunmıyarak ermeni cemaatinin ileri 
sürdükleri sulh şartlarını olduğu gi
bi kabul ve belediye aleyhinde sulh 
aktedildiğinin; 

2 - Sulhname ve hartalar mucibin
ce belediye uhtesine tescil ettirilmi · 
yen daha bir miktar mezarlık arsası 

mevcut vebu miktarı sulh muktezası 
olarak ermeni cemaatine terk iktiza 
ederken bunu yapmıyarak belediye 
uhtesine tescil edilen kısımdan ifra
zen vermek hususları vazifeyi suiisti
maL.ınahhzetinde 2örülcrek ceza ka
nunumuzun 240 ve 80 fnci maaaeıen 
ile tecziyesi istenmiş ve sulhnameyi 
Dahiliye Vekaletine tasdik ettirme
den tatbik ve infaz noktasından da lü
zumu muhakeme karan mevcut ise de 
bu hareketi yukarıda gösterilen vazi
feyi suiistimal suçunun bir mütem
mimi ve binaenaleyh unsur mürekke
bi sayılması talep ve iddia edilmiş· 

tir. 
İddia makamının bu iddiasından 

sonra Avukat Kenan Ömer müekkili 
Üstündağ'ın her türlü icraatının ka • 
nuna uyduğunu - eğer burada mut
laka bir mesul aramak lazım geliyor
sa Üstündağ'ı değil talimatnameyi 
yapan kimseleri mesul tutmak lazım 
gelir - yolundaki mütaleatsını tek
rar etti. 

Üstündağ avukatının fikrini daha 
§Ümullü bir şekilde izah etti. Hadise
yi uzun uzadıya izah ettikten ve bü
tün isnatları refeden cevaplar verdik
ten sonra beraetini istedi. 

Bundan sonra asri mezarlık dava
sına geçildi. lstanbul'dan gelen tahri
ratta Zencirlikuyu'daki Asri mezar· 
lık adı verilen arsanın celediye hudu
du dışında olduğu bildiriliyordu. Bu 
sırada Muhittin Üstündağ arsanın 
satın alındığı zaman Ankara'da bu
lunduğunu bildirir bir vesika takdim 
etti. V c geçen celsede müddeiumumi 
ile aralarında geçen münakaşalı ko
nuşmayı telmih ederek, "Eğer valinin 
işi bir havaleden ibaret ise bu valiliği 
kim olsa yapar,. sözüne cevap verdi. 
Ve !stanbııl'da on üç sene vali olarak 
çalıştığı zamanlarda her an mesuliye
ti müdrik bir memur gibi hareket et· 
tiğini vemüddeiumuminin bu sözünün 
kendisini müteessir ettiğini söyledi. 

Müddeiumumi başmuavini Arif 
Cankaya da istihfaf kastiyle bir söz 
söylemediğini, sözünün bir suitefeh
hüm uyandırdığı için kendisinin de 
müteessir bulunduğunu ösyledi. 

Bundan sonra her üç davanın da 
her türlü tahkikat ve tetkikatı ikmal 
edildiğinden 8 temmu?; cumartesi gü
nü toplanıp karar vermek üzere dün
kü celseye nihayet verildi. 

liğ olunur. l 
\.: ........ .. ..... ................. ,,,,,,,, ........ ..1 

ve spor centilmenliği kaidelerine uy- ğından: 
gun bir havada cereyan etmesini te- Bugün ve yarın saat 16 da başla -
mennidir. mak ve gelecek hafta cumartesi ve 

Fenerbahçe takımının burada ya- pazar günleri devam edilmek üzere 
pacağı maçlardan bilhassa bugünkü 19 Mayıs Stadyomu iç sahasında An
karşılaşmanın milli küme şampiyona-ı kara Atletizm birincilikleri yapıla-

d ··h· b" ı·· d Sarı la... caktır. Bu müsabakalara mektep tale-sın a mu ım ır ro u var ır. - · . . . . . . 

İstanbul adliyesi bugün öğleden e
vci bu husustaki sorguları bitirerek 
bazı tevkif kararları vermiştir. Bu 
mesele hakkında İstanbul müddeiu
mumisi B. Hikmet Onat gazetecilere 
demiştir ki : 

8. Hikmet Onat'ın beyanatı 
"- Denizbank tarafından tesisatı 

Elektrik Türk Anonim Şirketinden 

satın alınan Satiye binasının alımın
da bir yolsuzluk olup olmadığı hak
kında lktısat Vekaleti emriyle mali 

· t t k b ·· a~l... oldug~u belen de arzu ettıklerı takdırde ıştı-
cıver a ım ugun m g up . . . 
takdirde Demirsporun galip çıkarsa rak edebılırler. Gençlerle müsabaka. • 
da Galatasarayın fikstÜrdeki mevkile- ya gireceklerin nüfus cüzdanlarını 

ye ve iktısat müfettişleri tarafından 
müştereken yapılan tahkikat sonun
da hazırlanan fezlekeli tahkikat ev · 

rını şampiyonluğa yaklaştıracaktır. beraber getirmeleri lazımdır. rakı usulen memuriyetimize verilmiş
tir. Bu evraka nazaran Satiye binası
na İktısat Vekaletince mütehassıslar
dan mürekkep olmak üzere teşkil e
dilmiş olan bir heyet tarafından 113 
bin 134 lira kıymet konduğu, istimlak 
kıymeti de 106 bin lira bulunduğu ve 
bankanın inşaat servi$i şefi tarafın

dan 223.000 lira kıymet takdir edil
diği halde Denizbank tarafından bu 
kıymetler nazara alınmadan, istimlak 
kanunu hükmü tatbik edilmeden pa
zarlık suretiyle 250.000 liraya müba
yaa edilerek binnetice hazine yüz bin 
liradan ziyade bir zarara uğratılmış· 
tır. Alım satım işinde muamele Je
ranf şirketi müdürü ile reassürans 
şirketi avukatları tarafından tavas
sutta bulunularax iknial edilmi§, 

Bu maçın ehemiyeti dolayısiyle spor 
muhitimizde günün yegane münaka • 
şa mevzuu; Fcnerbahçenin galibiyeti 
veya mağlfibiyctidir. 

İngilizlerle yapılan son karşılaşma
lar bugünkü neticenin kimin lehine 
döneceğine aşağı yukarı cevap vere -
cek mahiyettedir. 

Melih gibi seri bir muhacim ve Ci
hat gibi üstat bir kaleci ile takviye e
dilen Fenerbabçe takımı terütaze ilk 
maçını yapan İngiliz ekibi karşısında 
iyi bir randıman alamıyarak 2 • O 
mağhlp olduğunu, Hasan, Nusret, 
Keşfi gibi ınütesanit, müdafaa ve mu
hacime tam muavin bir haf bek hattı 
•ı- ... ı..v-;p ... ~rlilflln n • ....,;1"'•.JIU'-- ...ı • .. , •• 
üste iki maç yaparak yorulan ingiliz
lcre üstün bir tefevvukunu gördük. 
Bunları göz önünde tutarak bugüne 
kadar vaziyeti tahlil edersek; Fcner
bahçe, (Middelex Wanderrers)' e oy
nandığı takımdan yalnız kalesine, Ci
hadı çıkarıp ceza müddetini ikmal e
den Hüsamettin'i koyarak tam kuve
tiyle çıkacaktır. Buna mukabil Demir 
spor'un da son galibiyeti kazanan ta
kımından üç mühim muavini çıkarta
cak ve yerine kendi haf beklerini ika
me edecektir ve binaenaleyh İngiliz
lere karşı çıkardığı takımdan mühim 
bir kuvet kaybedecektir. 

Oldukça kuvetli bir haf hattının 
yardımı ile seri hücumlar yapacak Fe
ner muhacimlerini tevkif etmek ve 
onlardan topu kaparak kendi muha
cimlerini beslemek keyfiyeti Demir
spor hafları için çok çetin ve müşkül 
olacaktır. 

Demirspor hücum hattı muavinle • 
rinden yardım göremeyince kendile
ri top alarak hücuma kalkacaklar; bu 
da fazla efor ve enerjiye malolacak • 
tır. Ve dolayısiylc akınlarının tesiri 
azalacaktır. 

Fener muhacimleri daha eski oyun
cu ve daha tecrübelidirler. Bilhassa 
Fikret ve Rebii'nin paslariyle fırlı -
yan Melihi tevkif etmek çok çetin bir 
meseledir. 

Her iki takım için de saha farkı a
şağı yukarı bahis mevzuu olamaz. Fe· 
ner bahçe de Demirspor da çimen sa • 
hada oynamağa alışkındırlar. 

Demirsporun bu maçta yegane a
vantajı, elemanlarının gençliği ve e
nerjilerinin fazlalığıdır. 

Biz neticeyi bir türlü kestiremiyo
ruz. Çünkü oyun hemayar iki takım 
arasında yapılacaktır. 

Bir macar takımı 
geliyor 

Futbol federasyonu Macaristan'ın 
meşhur Firençevaruş futbol takımını 

Türkiye'ye getirtmeğe karar vermiş
tir. 

Buhaftaki yüzme 
müsabakaları 

Ankara Beden Terbiyesi bölgesi su 
sporları ajanlığından: 

Bölge yüzme teşvik müsabakaları 

25 haziran pazar günü saat 14,30 da 
başlıyacaktır. Müsabakalara kulüple
re mensup ve lisanslı yüzücüler işti
rak edeceklerdir. 

Hakemler: karar hakemi Ajan, di -
ğer hakemler: Yekta Hülakü, Fuat 
Bora, Enver, Ziya Ozan. 

Müsabakalar: 1 - 100 metre ser • 
best; 2 - 100 metre sırtüatü; 3 - 200 
metre kurbağ•lama; 1' - -too metre 
serbest; S - Atlamalar. 

a) Öne idi balıklama; b) Geriye a
di balıklama durarak; c) Bir percn
deli ters atlama. 

6 - Bölge bayrak yarışı: 50 sırtüs
tü + 100 kurbağalama + 50 serbest. 

Bu mfüıabakalar sonunda kazanan -
lara madalya ve en çok puvan alan 
kulübe de kupa verilecektir. 

İzmir'de kükürt ihtiyacı 
İzmir, 23 a.a. - Geçen yağmurlar • 

dan sonra mülhakat bağcılarının kil -
kürt ihtiyacı çok artmıştır. Alakadar 
makamlar kükürt şirketlerine müra • 
caat ederek piyasaya fazla kükürt çı • 
karılmasını istemişlerdir. 

Ziraat Vekaleti '-

Yeşil yonca alınacak 
Etlikte Veteriner Bakteriyoloji 

ve Se roloji Enst itüaü Direktörlüğün 

den : 
1 - Müessesede mevcut tecrübe 

hayvanlariyle serom beygirleri için 
50,000 ila 60,000 kilo yeşil yonca açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 1800 li
radır. 

3 - Muvakkat teminat 135 lira olup 
banka mektubu veya vezne makbuzu 
ve devletçe kabule şayan hazine tah
vili teminat olarak kabul olunur. 

4 - İhalesi 29.6.939 perşembe günü 
saat on beştir. Buna ait şartname mü
esseseden bedelsiz olarak verilir. 

5 -2490 sayılı kanunda yazılı şart
ları haiz olan isteklilerin muayyen 
gün ve saatte Ziraat V ekaleti muha
sebe direktörlüğünde toplanacak olan 
komisyona müracaat etmeleri. (2329) 

12291 

bunların yaptıkları bu işten dolayı da 
komisyon namiyle 12.500 lira para al
dıkları ve komisyonun usulen yüzde 
ikiyi geçmemesi icap ederken komis
yonun yüzde beşi bulduğu ve alım sa
tım işi de elektrik ve tünel şirketleri
nin elektrik vesaitini temin etmek 
maksadiyle teşkil edilmiş olan Satiye 
şirketinin ve tiinel şirketlerinin hü -
kümetçe satın alınması üzerine esa
sen idamei mevcudiyet cdemiyecek 
bir hale geldiği ve tatili faaliyete ka
rar verdiği ve aynca Nafıa Vekaleti
nin istimlake teşebbü9 ettiği bir za
mana tesadüf etmiştir. Nafıa Vekale
ti İktısat Vekaletine ı. 11. 938 tari
hinde yazdığı tezkere ile elektrik u
mum müdürlüğü tarafından istimla
kine teşebbüs edilen Satiye binasının 
Denizbank tarafından satın alınmak 

1 istenildiğini bildirerek bankanın 
1 mümkünse bu alıştan vazgeçmesini 
istemiş, İktısat Vekaleti bunun üze
rine bankaya yazmış olduğu 8.11.938 
tarihli tezkere ile bu binanın ne mak
satla satın alınmak istenildiğini ve 
mübayasına ne gibi bir lüzum ve za • 
ruret hasıl olduğunu veböyle bir mu· 
mele mesbuk ise ne safhada bulundu
ğunu sormu§ ve Nafıa Vekaletinin 
yazısının bir suretini de bağhyarak 

bankaya göndermiştir. ,, 

Hakikate muhalif beyanlar 
"Denizbank İktısat Vekaletinin 

tezkeresini alır almaz ferağ muamele
sini çabuklaştırmış ve 14.11.938 tari
hinde binayı teferrü ederek 16.11.38 
tarihinde İktısat Vekaletine de "kı
sa bir müddettenberi yedi tasarrufu. 
muzda bulunna binanın bu kere mua
melei. ferağiyesi ifa edilmiştir.,, tar . 
zında cevap verilmiştir. 

Halbuki bankanın binayı filen işgal 
edebileceği tarih 31.12.938 olarak tes
bit edilmektedir. Bankanın bu tarih -
ten evci verdiği cevapta filen tasar
rufumuzdadır demesi hakikate muha· 

..11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. 

= -- -- -- -
Bundan sonra Ekrem Sevencan'ın 

avukatı İsmail Hakkı söz aldı. Müek
kili Sevencan'ın kanun icaplarına gö
re hareket ettiğini söyliycrck: : 

Zayi _ Ankara belediyesinden al _ Ma~ar p:ofesy~nelleri, şartları ka· 
dığım 2331 numaralı bisiklet plakası • bul ettıklerı t~kdırde, 11 ve 13 tem
nı kaybettim. Yenisini alacağımdan muzda İst~nbul da Galatasaray ve Fe-

~Mutena bir fırsat ----
- Bu işte aranması lazım gelen şey 

kasttır. Ne devlet şurası mazbatası, 
ne de diğer evrakımüsbite müekkili • 
ınin bir kasti olduğunu tebarüz ettir
rrıiyor, cürüm kasti bulunmayınca 

tnesuliyeti mucip bir hal olmadığına 
dair en kuvetli karine elde edilmi§ 
demektir. Müekkilimin beraetini iste
rim dedi. 

Asri mezarlık davasından sonra 
Sürpagop mezarlığı davasının muha· 

k-:- · · h"'km"" lmad w • 1... 1 nerbahçe ıle; 15 ve 16 temmuzda An-
es ısının u u o ıgı ı an o u • k 'd D . A k G"" .. 
nur. 

2330 Nezih Akarsu 

Zayi - Ankara emniyet müdürlü -
ğünden aldığım 1/1564 sayılı ikamet 
tezkeremi kaybettim. Yenisini alaca -
ğımdan eskisinin hükmü olmadığı i
lan olunur. 

Yugoslavya tabasından İhtimam 

ara a emırspor ve n ara ucu 
ile karşılaşacaklardır. Ankara'dan dö
nüşlerinde de gene İstanbulda Fener· 
bahçe - Galatasaray muhteliti ile bir 
maç daha yapacaklardır. 

Atlet iım müsabakaları 
A nkara Bölgesi A tktizm A jan/z. 

: Macaristan mamulatı memleke -
Etimize henüz gelmiş, kullanılma - ......... 
:mış ve mükemmel koşumlariyle -
: birlikte İngiliz "Gigg'' modeli bir 
::araba satılıktır. Telefon: 2338 

= 2324 ------

------------------------- -.,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,.. 
-

lif beyan mahiyetinde görülmüştür. 
Bankanın binayı depo ittihaz et• 

mek maksadiyle iştiraya talip olması· 
na göre ittisalini temin için de ön 
tarafta bulunan ve belediyeye ait olan 
denizden dolma arsa ve rıhtımın da 
alınmasına zaruret bulunduğu cihetle 
ve bu zaruret icabı olarak rıhtımı da 
ihtiva eden arsayı belediyeden satın 
alıp bina ile birlikte deniz banka sat• 
mak imkanlarını aramışsa da belediye 
bu talebe yanaşmamıştır. Yani arsayı 
satmamıştır. Bu suretle de Denizban· 
kın belediyeden bilahare arsayı satın 

alabileceği de ihtimal halinde bulun• 
sa bile zayıf bir vaziy~tte kalmış ve 
rıhtımla ittisali olamıyan bu binanın 
maksadı temin edemiyeceği meydan • 
da iken bu cihet göz önünde tutulma• 
mıştır. Fakat banka, zayıf bir ihtimal 
dahi olsa, arsa ve rıhtımı belediyeden 
almak ümidinde bulunmuş ve bu lirli· 
dini tecelli ettirebilmek için de :r .ıya 
girmiş olan müşkülün halli için bir 
formül aramış ve banka aleyhinde ol
mak üzere izah edeceğim şu şekilde 
bir formül bulmuştur. Şöylcki: deniz· 
bank arsa için bina bedeli olan 250 bin 
liradan 15 bin lira tenzil edecek ve 
banka belediyeden arsayı 15 bin lira· 
dan fazlaya satın aldığı takdirde faz
lası için şirket rücu hakkını muhafa· 
za edecektir. Bulunan formül budur.,. 

Yırtılan dosya 
"Fakat banka inşaatı sevis şefi tara

fından tazim edilmiş olan keşif rapo
runda ise belediyeden mübayaa edil • 
mesi iktiza eden mezkur arsa ve rıh .. 
tım 40797 lira değerinde gösterilmiştir 
Alım v.e satım muamelesinin ikmalin • 
den ve İktisat vekaletince bu işin in
celenmesi hakkında alakadarlara 
tebliğat yapılmasından ve işin tahki .. 
kine el konmasından sonra binalar 
servisinde bulunan Satiye dosyası ka).. 
dırılarak evelce bankanın bina ve ya• 
pı servisi şefi tarafından tanzim edil • 
miş olan 4-8-938 tarihli, 223000 liralık 
keşif raporu müsveddeleriyle beraber 
yırtılarak yerine aynı şef tarafından 

yazılan 269.455 liralık bir keşif rapo· 
ru konmuş ve bu rapor eski tarihiyle 
yani 4-8-938 tarihiyle tanzim ve aynı 
şube şefi tarafından imza ve alakalı 
memurlar tarafından da kezalik imza 
ve havale muameleleri yapılarak d<>&
yasına konmuştuı. 
Şimdi elimize gelmiş olan bu hazır .. 

lık tahkikatı mündcrecatına göre me
muriyetimiz Denizbank umum müdürü 
Yusuf Ziya Öniş, umum müdür mua -
vinlerinden Tahir Kevkep ile Hamdi 
Emin Çap, hukuk müşaviri avukat İs
mail İsa, umumi katip Sadun Galip, 
yapı ve binalar servisi şefi Ne • 
şet, idare meclisi reisi Ziya, aza Sa
im Giray, Sedat, reasürans avukatı A
tıf, Jerans şirketi müdürü Meteos, re
asürans ikinci müdürü Malik Kevkep 
haklarında devlet alım satım işlerine 

fesad karıştırmak suretiyle menfaat 
temini, resmi evrakta sahtakarlık ikaı, 
vazife ve memuriyetini suyistimal suç 
larından dava açmıştır. Tahkikat ev -
rakı dördüncü sorgu hakimliğine ve -
rilmiş ve bugün sabahleyin saat 8.30 da 
başlıyan sorgu saat 12.30 da sona er • 
miştir. 

Tevkil edilenlerin isimleri 
Sorguları yapılmış olan suçlulardan 

Yusuf Ziya Öniş, Tahir Kevkep İsma
il İsa, Sadun Galip, mühendis Neşet, 
Meteos sorgu hakimliği karariyle tev
kif edilmişlerdir. Sorguları yapılan 
diğer Ziya Taner, Şahin Giray, Sec\at 
ve Malik Kevkep haklarındaki tahki -
katın da hakimlikçe gayri mevkuf o • 
larak devamına karar verilmiştir. Da -
va açtığımız suçlulardan başka yerde 
bulundukları anlaşılan Hamdi Emin 
Çapla avukat Atıf haklarında sorgu 
hakimliğince ihzar müzekkerele -
ri kesilmiştir. Tahkikata devam olun -
maktadır. Meselenin mahiyeti bundan 
ibarettir. Dava açtığımız suçlar türk 
ceza kanununun 339, 240 ve 205 inci 
maddelerine uymaktadır.,, 

Tevkif edilenler bugün öğleden son
ra tevkifaneye gönderilerek yerleşti • 
rilmişlerdir. 
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DİKKAT 

Gripin 'kutularınm üzerine resimde gördüğünüz tekilde 
kabartma pullar ilave edilmiştir. 

Her yerde ıararla pullu kutuları isteyiniz ve pulsuz 
kutuları tiddetle reddediniz 7239 

Ankara Harita Genel Direktörlüğüne şehri 

ücretle kartoğraf memuru al.nacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 
Aranan evsaf ve ~erait şunlardır: 
1 - Türk tebaası olmak 
2 - Askerliğini yapmak 
3 - Otuz yaşını geçmemek 
4 - Orta tahsilini bitirmek 
S - Yapılacak muayenede sıhhati tam olmak 
6 - Devlet hizmetinde istihdama mani bir gOna hali bulunmamak 
7 - Harita tersim imtihanında muvaffak olmak 
8 - imtihan Ankara•da Harita Genel Direktörlüğünde yapılacaktır. 
9 - Müracaat 31 Temmuz 939 tarihine kadar kabul olunur. 

lO - İmtihan ve hususatı saire için harita genel direktörlüğü kartoğraf 
ıubesi müdüriyetine müracaat edilmelidir. 12494 

Cümhuriyet Halk Partisi Genel 
S kreterliğinden: 

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

Müsabakaya dahil o mak için taliplerin: 
1 - Türk tabiiyetinde olması (Nüfus ki.ğtdı) 
2 - Sıhhatte bulun ıası (Sıhhat raporu) 
3 -Aıkerlik hizm t ni ifa etmİ§ olması (askeri terhis vesikası) 
4 - Ali tahıili bulunması (Yüksek tahsil diploma11) 
5 - Evelce bulunduğu hizmetlere ait (Beraati . zimmet ve hüs

:nü hizmet) mazbatalarını ibraz etmesi. 
6 - Baıka yerde herhangi bir metgale ve vazifeainin bulun -

maması ıarttır. 
Yukarda yazılı va ıfları haiz bulunanlar arasmda 26 Haziran 

939 pazartesi günü saat (10) da Parti merkezinde yapılacak im
tihan neticeıini kazanaalar aylık (200) lira ücretle tavzif oluna
caklardır. 

Bu imtihana aynı ! raiti haiz Parti Genel Sekreterlik Bürosu 
Sekreterleri de iştirak edebilecektir. 

Talipler 24 Haziran 939 cumartesi günü saat (13) e kadar par
ti Genel Sekreterlik Bürosu Başsekreterliğine vesikaları ve üç 
krta fotoğrafla birJikt~ ınüracaatlan lüzumu ilan olunur. 2148 

Aradığınız 

A. E. G. 
A. E. G. 
A. E. G. 
A. E. G. 
A. E. G. 
A. E. G. 
A. E. G. 
A. E. G. 
A. E. G. 

•• 
antilatörlerini 
tülerini 
aydanlarını 

ozemme makinalarını 
Ekmek kızartma aletlerini 

Motörlerini 

ila makinalar1nı 

asdıklarını 

Tesisat malzemesini 

Yalnız 
111111111111111111111 

Koç Ticaret Anonim Şirketinin Ulus 

meydanındaki mağaxalar1nda bulabilirsiniz 

Ut US Z4. 6 - 1939 ___ ___. 

DİKKAT - EViNDE ÇEHİR CEREYAN/ OLMAYANLAPA 
, fifl RllKİPSİr 2 İPEA4, Sadeyağı merakhlarma müjde 

Hakikt Urfa yağı toptan ve pe
rakende Yenihal No: 47 URFA 
bakkaliyesinde satılır. 

Bir defa deneyiniz 
IO 
Ol 
N 
N 

300 fon Sömikok alınacak 
Polis Enstitüsü Müdürlüğünden: 

1 - Ankara polis enstitüsü ihtiyacı 
için kapalı zarf usuliyle 300 ton sö • 
mi kok alınacaktır. Beher tonuna tah
nıin edilen bedel 26 liradır. İhale 15. 7. 
939 cumartesi günü eaat 11 de polis 
enstitüsü binasında müteşekkil satın 
alma komisyonunca yapılacaktır. Şart 
namesi komisyondan parasız verilir. 

Hem Radyonuzu lfletl? 
hem de evinizi tenvıreder 

~ RADYO 

2 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin 
510 liralık teminat makbuz veya ban -
ka mektubunu muhtevi teklif mek -
tuplarmın ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte eksiltme günü sat 10 na kadar 

5PARTON w9~ri• 
8 ıamb•h 18 darı 2000 m, d•lgah 

yaıaız e voltluk bir ak0mOlat6rle iti• 

~ lambalı ıe dan '2000 m, d•fplı 
9 lstaQon ı~ırı otomııtılı .,., teırtlb•tı vatdll! 

acı - ""pO "t - .W ıı.tınıllla- -

komisyona teslim etmeleri. ı 
(2533) 12502 

ri~~:ç~~~a~!ry~a~W•kla-

Veresiye satış 
SAHİBİNİN SESİ 

mütehassısı. Belediye sır;;.sı 

EHBER Ap. Saat 15 - 19 

ANKARA İSTANBUL 
,_ Ev telefonu : 3618 __ _. Ko~ Ticaret Türk Anonim ~irketi Ulus meydana Beyoğlu İstiklal caddesi No. 102 

Kirahk depolar ve dükan 
Ankara Belediyesinden 

Semti Cinsi Senelik İcarı Muvakkat temi. 

Şükriye mahallesi Tlepo 120 Lira 9 Lira 
İstasyon civarı " 750 ,, 56.20 " 
Hapishane " ., 200 . , 15 .. 
Anafartalar caddesi 1026 •• 77 .. 
89 numaralı dükkan 

Yukarda yazılı gayri menkuller için talip çıkmamasına binaen pazar -
hkla ayrı ayrı kiraya verileceğinden §artnamesini görmek istiyenlerin her 
gün Encümen kalemine ve isteklilerin de 30-6-939 cuma günü saat (10,30) 
da Belediye Encümenine müracaatları. (2529) 12496 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. ---------------

Bayanlar1n nazarı dikkatine 

VİYANA ŞAPKA SALONU 
HE L L İ 

-------------------:: Af af ürk bulvarı 57 Ali Nazmi aparfıman - -E 3 No. lu Daireye naklettiğini sayın müıterilerine arzeder. E: 
~rııııııııııııııııııııııııııırııırrııırıııırııııııııııııırıııııııırıııııııırıı~ 

Dünyanın en eski ve en eyi tıraı bıçağıdır. 

Ankara' da aatı§ deposu: KAGITÇI M. NEDiM IRENGON 
Yeni hal No: 1-59 Tl: 2246 1343 

. Yol inşaat ve tômiratı 
İstanbul Daimi Encümeninden: 

Muhammen teminatı 

Bedeli miktarı 

13681,67 1026,03 

15089,04 1131,68 

14807.52 1110,56 

11336,86 850,26 

12747,28 956,05 

Yapılacak iş 

Kadıköyi!nde KlSptancı Tulumbacı Emin. Suadtye 
plaj yolu, Erenköy, Telli kavak, Bağdat caddesi so' 
kaklarının şose olarak inşası. 

Fatihte marmara balat mahkeme altı El:fli Ahmet .;e 
elektrik Molla Hüsrev sofalı çeşme merkez efendi 
Eğrikapı ve muvakkithane ağa çayırı ve AğaçkakaJ1 
;okaklarının adi kaldırım tamiri. 
Beyoğlu kazası dahilinde Havuzlu bahçe Eşref efendi 
sokakları adi kaldırım, Şairnigar sokağı parke kaldı• 
rım inşası. 

Uıküdar kazası dahilinde Halk dersaneleri Seıanısı~ 
dolap Miroğlu, Selvili sokaklarında adi kaldırım ta• 
miriyle İskele sokağında istinat duvarı inşaatı. 
Eminönü kazası dahilinde Şehsuvar, Latif, Küçük'' 

--~...---""·asofya, İbrahim paşa, şancı fırın, fırın aralı~ı &O' 

kaklarının adi kaldırım tamiri Keresteciler, Çiçekpa' 
zarı, taşçılar sokaklarının parke kaldırımlarının ta• 
miri. 

Yukarda muhammen bedelleriyle teminat miktarları yazılı yol lnta .,e 
ti.mirleri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Bunlara ait ketif 
ve şartnameler zabit ve muamelat mildiirlüğünde görülebilir. !ateklileriıı 

bu işlere benzer it yaptıklarına dair almış oldukları vesaikle eksiltme tari• 
hinden 8 giln evci İatanbul belediyesi fen heyetine müracaat ederek ala• 
cakları fenni ehliyet vesikalariyl 1939 yılına ait ticaret odası vesikasını ve 
muvakkat teminat makbuz veya mektuplariyle 2490 numaralı kanunun çet• 
çevesinde hazırlıyacakları kapalı zarflarını ihale tarihi olan 4-7-939 salı 
günü saat 14 de kadar daimi encümene vermeleri. (4316-2410) 12398 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Polis Enstitüsü Müdürlüğünden: 

Beherinin 
muhammen % 7,5 

Miktarı bedeli teminatı Münakasa 
Erzakın cinsi Kilo Li. Krş S. Lr. Krş. tarihi günü saalt 
------ ------- -- -- ----------
Birinci nevi ekmek 40000 
Koyun eti 10000 
Kuzu eti 1500 
Sığır eti (kemiksiz) 1000 
Sadeyağı 4000 
Süt 4000 
Yoğurt 2000 

10 25 
40) 
33) 
40) 

1 05) 
15) 
20) 

307 50 12-7-939 çarıamba 

267 13 13-7-939 perşembe 
315) 

) 14-7-939 cuma 
75) 

14 . 

14 

14 

1 - Ankara Polis Enstitüsünün 939 mali yılı ihtiyacı için cins, miktar, 
muhammen bedelleriyle ilk teminatları ve ihale gün ve saatleri yukarda 
yazılı erzak partileri ayrı ayrı açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işlere ait şartnameler polis Enstitüsü binasındaki satın alma 
komisyonunca parasız verilir. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenler teminat makbuz veya Banka mektup· 
bu ile 2490 sayılı kanunun 2,3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte 
tayin edilen gün ve saatte komisyona gelmeleri. (2532) 12499 

İyi İngilizce bilen ı 
Bir bayan - Müsait şeraitle İngi 

lizce ders vermektedir. Pazardan ma 
ada öğleye kadar 3936 Telefona mil - YEN/ SİNEMALAR sus 
racaat. 2284 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6426 

İmtiyaz ıahibi 
lakender Artun 

Umumi neşriyatı idare eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Baamıevi ANKARA 

BUGÜN BU GECE 

Fransızca sözlü nefis komedi filmi 

ÇİFTE NİKAH 
Baş rollerde 

Mirna Loy - William Powel 
Seanslar: 

14,45 - 16,45 • 18,45 - Gece 21 de 

10 ve 12 ucuz Halk matinesinde 

Damgah Kadın 

HALK 
BU GÜN BU GECE 

Harry Baur ve J eanine Crispin 
tarafından oynanan 

VATAN HASRETİ 
Seanslar: 

14,30 • 16,30 - 18,30 - Gece 21 de 
10 ve 12 de ucuz matine 

BU GÜN BU GECE 

Henry Garat - Meglemonier 
tarafından oynanan 

Namuslu Kadın 

Seanslar: 
14 • 16 - 18 - Gece 20,30 da 

10 ve 12 ucuz Halk matinesinde 

Taras Bulba 
Bu akıam saat 21 de Açik Hava Sinemaımda Lorel - Hardi ve İkizleri Türkçe Sözlü 

Duhuliye 20 kuruıtur. 
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Levazım Amirliği 
T ereyag'-' 1 ah nacak 4 - Eksiltmeye gireceklerin ekıilt- van derisi arttırma sureiyle satılacak

me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3. Un- tır. 

Ankara Levazım Amirliği Satm cü maddelerinde istenilen belgeleriyle 2 - Taliplerin 26. 6. 939 pazartesi 
Alma Komisyonundan : birlikte ihale gün ve saatinden en geç günü saat 10 da Ankara Lv. amirliği 

250.000 kilo un alınacak 
1 - 14. 6. 939 çarşamba günü kapa· bir saat eveline kadar teminat ve tek· satınalma komisyonuna gelmeleri. 

lı zarfla eksiltmesi yapılan 5000 kilo lif mektuplarını Fındıklıda komutan- '2534) 12500 
AIAnkara Levazrm Amirliği Satm tereyağına verilen fiyat ğali görüldü- lık satın alma komisyonuna vermele - E 

1 
k 

"nıa Komisyonundan: ğünden yeniden pazarlıkla sabnalına· ri. Şartnamesi bedeli mukabilinde veri t a 1 naca 
2 

1 - Milas garnizonu ihtiyacı için caktır. lebilir. (2548) 12511 
SO.Ooo kilo un kapalı zarfla eksilt • 2 - Pazarlığı 6. 7. 939 perşembe gü S b 1 k Ankara Levazım Amirliği Satın 

l?ıeye konmuştur. nü saat 11 dedir. e ze Ve meyva a ınaCO Alma Komisyonundan : 

2 - Tahmin bedeli 32500 lira olup 3 -_Ta!iplerin teminatlariyle birlik Ankara Levazlttl Amirliği Satın 1 - Karadeniz Boğazındaki birlik -
llıuvakkat teminatı 2438 liradır· t~v?ellı gtin ve saatte Ankara Lv. amir Alma Komisyonundan : lerin ihtiyacı olan 85000 kilo sığır ve-

3 Ek -1 · 9 9 çarşambe lıgı satın alma komisyonunda bulun - h . .. ğ ya keçi etlerinden fiyatı müsait olan - sı tmesı 28. 6. 3 1 - 27 azıran 939 salı gilnu aşa ı -
ırun·· maları. (2423) 12404 satın alınacaktır. Kapalı zarfla eksilt-
" u saat 15 tedir. da cins ve miktarları yazılı sebze ve 

4 • mesi 11 Teni. 939 salı günü saat 15 te 
- Eksiltmeye gireceklerin eksılt- Kuru ot alınacak meyveler pazarlıkla satın alınacaktır. 

~.e günü 2490 sayılı kanunun 2, 3. ün- 2 - Pazarlığı 27. 6. 939 salı günü yapılacaktır. Muhammen kıymetleri: 

be~ llıaddelerinde istenilen belgeleriyle Ankara Levazım Amirliği Satın saat onda yapılacaktır. sığır et
1
inin 28900 keçi etinin 27200 li-

ırJikt "h . d Alma Komisyonundan •. 3 T 1. 1 . t . tl . le b" radır. lk teminatları sığır etinin 1168 
b
. e ı ale gün ve saatın en en geç - a ıp erın emına arıy ır • . . . . . 
ır sa t ı· k d . t t k Vize piyade tümenine bag~lı Pınar • l"kt b 11· .. t A k ra leva lıra, keçı etının 2040 Iıradır. Şartna • 

1
. a eve ıne a ar temına ve e • ı e e ı gun ve saa te n a - . b d . k bT d .1 b'l" 
ıf tnektuplarını Muğlada tuğay satın- hisar top alayı hayvanatının mali yılı zım amirliği satın alma komisyonuna mı esı .e ~lı . mu a .1 ın c vene ı ır. 
llına komisyonuna vermeleri. ihtiyacı olan 520 ton kuru ot kapalı müracaatları, (2542) steklılerı? ılk temınat makbuzu veya 

) 12213 zarfla eksiltmeye konmuştur. K . 1 mektuplarıyle 2490 sayıl kanunun 2, 
(2247 ı 0 3. cü maddelerindeki yazılı vesaikle -

2 - Tahmin bedeli lira olu mu -

250.000 kilo un ahnacak vakkat teminatı 1365 liradır. 800 - 900 Taze erik riyle beraber ihale günü ihale saatin -
den bir saat evetine kadar teklif mek-

3 - Eksiltmesi 7. 7. 1939 cuma gü - 2800 - 3200 Taze soğan 
Aııkara Levazım Amirliği Satın nü saat 16 dadır. 800 - 900 Taze vişne tuplarını Fındıklıda komutanlık satın 

.&.lnı K · d 4 alma komisyonuna vermeleri. a omısyonun an: - Eksiltmeye gireceklerin eksilt 2000 - 2300 Taze kayısı 
1 - Muğla garnizonu ihtiyacı için me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 1200 - 1500 Yeşil büber (2545) 

12508 
250.000 kilo un kapalı zarfla eksiltme- maddelerinde istenilen belgeleriyle 200 - 240 Taze bamya 
~e konmuştur. birlikte ihale gün ve saatinden en geç 4000 - 4800 Kırmızı domates 

2 - Tahmin bedeli 32500 lira olup bir saat evetine kadar teminat ve tek - 2800 - 3600 Patlıcan 
nıuvakkat teminatı 2438 liradır. lif mektuplarını Vize tümen satın al - 1400 - 1800 Taze fasulya 

.. 3 - Eksiltmesi 28. 6. 939 çarşamba ma komisyonuna vermeleri. 10000 - 15000 Taze fasulya 
gunu saat ıs dedir. Hatıra 6000 - 9000 Patates 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- A - Evsaf bağlıdır. 50 Kuş üzümil 
~: günü 2490 sayılı kanunun 2, 3. ün B - Teslim şeraiti ilk taksit 88 ton 50 Çam fıstığı 12505 
c~ ınaddelerinde isteniJen belgeleriyle mukavelenin imzasından 15 glin için · 
b~rlikte ihale gün ve saatinden en geç de. Diğer taksiltler 40 ita 50 ton ol -
~ır saat evetine kadar teminat ve tek - mak ve 10 nisan 940 da bitmek şartiy
lıf nıektuplarını Muğla tuğay satın - le mecmuu 10 taksittir. 
llına komisyonuna vermeleri. C - Halen mevcut vergi ve rüsum 
Şartnameler komisyondadır. (2248) ile ileride konacak vergi rüsumu mü -

12214 teahhide ait olduğu gibi malın tartı 

V• 1 nakli ve depo kirası ile mukavele mas 
ım, Kaül ve saire a IDacak rafı müteahhide aittir. (2421) 12403 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
A.lnıa. Komisyonundan : 

1 - Hastane için aşağıda cins ve 
ltıiktarları yazılı mevad pazarlıkla sa
tın alınacaktır. 

2 - Taliplerin 26 haziran 939 pazar
t:si günü saat 11 de teminatlariyle 
bırlikte Ankara Lv. amirliği satın al -
tna komisyonuna gelmeleri. 

Kilo Cinsi ---200 
ıoo 

40 
60 

Filit - filit marka 
Vim en iyisinden 
Kaul en iyisinden 
Arap sabunu iyisinden 

(2518) 12490 

Sade yağı allnacak 

Koyun eti altnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Haydarpaşa hastanesinin ve Se

limiye garnizonundaki birliklerin ih
tiyacı için 48.000 kilo koyun eti K. 
zarfla eksiltmeye kon uştur. 

2 - Tahmin ~deli 20640 lira olup 
muvakkat teminatı 1548 liradır. 

3 - Eksiltmesi 10. 7. 1939 pazartesi 
günü saat 11,30 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün -
cü maddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat evetine kadar teminat ve tek -
lif mektuplarını Fındıklıda komutan
lık satın alma komisyonuna vermeleri. 

Et alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Selimiye garnizonundaki birlik 

lerin ihtiyacı olan 150.000 kilo sığır 
veya keçi etlerinden fiyatı müsait o -
lanı satın alınacaktır. Kapalı zarfla 
ihalesi 10 Tem. 939 pazartesi günü sa
at 11 de yapılacaktır. Muhammen kıy
metleri sığır etinin 49500, keçi etinin 
46500 liradır. 

İlk teminatları sığır etinin 3713, ke
çi etinin 3488 liradır. Şartnamesi be -
deli mukabilinde verilebilir. İsteklile
rin ilk teminat makbuzu veya mektup 
lariyle 2490 sayıl kanunun 2, 3. cü mad 
delerinde yazılı vesikalriyle beraber 
ihale günü ihale saatinden bir saat e· 
veline kadar teklif mektuplarını Fın
dıklıda komutanlık satın alma komis-
yonuna vermeleri. (2544) 12507 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satıh. 

Alma Komişyonundan : 
1 - Erzurum asker1 satın alma ko· 

Hareket memur namzedi 
ah nacak 

Devlet Demiryolları 
mum Müdürlüğünden : 

İşletme U-

1 - Devlet demiryolları istasyon 
sınıfında istihdam edilmek üzere mü
sabaka ile hareket memur namzedi a-
hnacaktır. 

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 
Ucretle alınacaklardır. 

3 - Askerliğini bitirmiş lise me
zunları imtihansız olarak ayni şartlar 
dahilinde alınacaktır. Bu gibilerin di
lek~elerini ., doğrudan doğruya umu
mi müdürlüğe göndermeleri lazımdır. 

4 - Müsabaka imtihanı 15 temmuz 
>...&u.._a-1..a_vazon ..6.mirlii.iSabn 

..\lnıa Komisyonundan ı 
"-.." --~~~~--_ıLll-4..6) 12509 

Arpa ve yulaf alınacak 
.-i&vonundan aluatoa 030 da ... ı.....ır.a.. J>2~ -..-..rt-i ai.inii aaat: .14 da Hay -
940 sonuna kadar Karaköse garnizo - darpaşa, Sirkeci, Ankara, Balıkesir, 

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

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

nunun ihtiyacı için 11000 kilo Kağu- Kayseri, Malatya, Adana, Afyon, İz
man için 10500 Sürbehan için 14000 ve mir ve Erzurum işletme merkezlerin
Iğdır için 13000 kilo olmak üzere cem· de yapılacaktır. 

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

1 - Muğla, Marmaris, Milas, Kül -
lük, Bodrum garnizonları ihtiyacı o • 
lan 350 ton arpa ile 350 ton yulaf K. 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

an 48500 kilo sadeyağı kapalı zarfla 5 - En son müracaat 10 temmuz 939 
eksiltmeye konulmuştur. Karaköıenin cuma gününe kadardır. 

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

4 -Eksiltmeye gireceklerin eksilt -
tne günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün -
tii maddelerinde istenilen belgeleriy • 
le birlikte ihale gün ve saainden en 
geç bir saat eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını İstanbul Lv. amir
liği satın alma komisyonuna vermele-

2 - Eksiltmesi 10. 7. 1939 pazarte -
si günü saat 15 dedir. 

tahmin bedeli 9900 lira ilk teminatı 6 - Talipler i11letmelere ve istas • 
742 lira 50 kuruş Kaızman sadeyağı - yonlara istida ile müracaat edecek • 
nın tahmin bedeli 9950 lira temina .. lerdir. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayıl kanunun 2, 3 ün -
cü maddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat eveline kadar teminat ve tek
lif mektuplarını Muğlada komutanlık 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

tı 708 lira 75 kurut Silrbehan aadeya - 7 - Kabul şerait ve evsafı hakkında 
ğının tahmin bedeli 12880 lira ilk te - daha fazla malUmat almak istiyenler 
minatı 1366 lira, Iğdır yağının tah - i§letme merkezlerine ve istasyonlara 
min bedeli 10960 lira ilk teminatı 897 müracaat edebilirler. (2308) 12307 

ri. (2389) 12392 

27 .000 kilo yonca ahnacak 
Ankara Levaznn Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
l - Ankara garnizon birlik ve mü -

esseseleri ihtiyacı için 27.000 kilo 
Yonca açık eksiltmeye konmuştur. 

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

3 - Eksiltmesi 10. 7. 939 pazartesi 
günü saat 11 dedir. 

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

(2550) 12513 

Şartnameler komisyondadır. 
4 - Arpanın tutarı 19250 lira mu -

vakkat teminatı 1444 lira olup yulafın 
tutarı 20125 lira ve muvakkat teminatı 
1509 liradır. (2547) 12510 

Koyun eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komiayonundan : 
1 - İstanbul komutanlığına bağlı 

birliklerle Gümüşsuyu hastanesinin ih 
tiyacı olan 71.000 yilo koyun eti K. 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 30530 lira olup 
muvakkat teminatı 2290 liradır. 

3 - Eksiltmesi 10. 7. 1939 pazartesi 
günü saat 15,30 dadır. 

liradır. Hepsinin eksiltmesi 10 Tem. 
939 pazastesi gUnü ıaat 16 da Erzu -
rumda askeri satın alına komisyonun
da yapılacaktır. Hepainin tahmin be -
deli 40190 lira ilk teminatı 3314 lira 
25 kuruıtur. Yağların hepsine birden 
her garnizonda ayrı ayrı teklif mek -
tubu veriliebilir. Şartname ve evsafla
rı kolordunun tekmil garnizonların -
da mevcut ve aynıdır. Her gün göre -
bilirler. Teklif mektupları belli gün -
de belli saatten bir aaat evel komis -
yona verilmiş veya posta ile gönderil-
miş olacaktır. (2543) 12506 

Bir hayvan derisi 

satılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - 2. Topçu taburuna ait bir hay -

Muhtelif erzak alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan ı 

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

Tümen bir-
Arpa şehriye 15700 3877 90 290 84 29-6-939 
Çorbalık pirinç 14000 3485 00 259 35 29-6-939 
Kuru fasülye 54100 9197 00 689 78 29-6-939 
Pilavlık pirinç 20950 6075 50 455 66 29-6-939 
Sabun 15600 6068 40 728 20 29-6-939 
Nohut · 23500 3337 00 250 27 30·6-939 
Bulgur 61750 9880 00 741 00 30-6-939 
Kuru soğan 43300 3767 00 282 53 30-6-939 
Makarna 37i00 9236 50 692 74 30-6-939 
Toz şeker 27610 7454 70 372 74 30-6-939 

likleri 

" " 
" .. ,, ,, 
,. ,. 
., ti 

,, u 

.. .. .. ,, 

9 Açık eksiltme 

,, " 10 
11 Kapalı zarf 
15 Açık eksiltme 
16 Kapalı :ıarf 
9 Açık eksiltme 

11 Kapalı zarf 
15 Açık eksiltme 
16 Kapalı zarf 
17 
10 

.. 
,. 

.. .. Sade yag· 65000 72800 00 5460 00 1-7-939 ,, .. 
" ,, Kırmızı mercimek 54100 9467 50 700 06 1-7·939 11 ., ., 
ı - Tümen birliklerinin beş aylık ihtiyacı olan çorbalık pirinç, pilavlık pirinç, nohut, arpa şehriye, kuru fa-

sıı ı ya, bulgur, makarna, kırmızı mercimek, altı aylık ihtiyacı olan sabun bir senelik ihtiyacı olan kuru soğan toz 
şeker sadeyağı kapalı zarf ve açık eksiltme usuliyle mukaveleye bağlanacaktır. 

2 - Şartnamelerini görmek istiyen ler her gün iş saatlerinde Edirne tümen satınalma komisyonunda görebi 

lirler. 
3 - İhale tarihleri 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. 
S - İsteklilerin belli gün ve saatlerde ilk teminatlariyle birlikte Edirne tümen satın alma komiı,Yonuna 

müracaatları ilan olunur. (2328) 12290 

Muhtelif makkap ve 

burgularr alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 

Muhammen bedeli 10.200 lira olan 
muhtelif makkap kalemi ile burgular 
4. 8. 1939 cuma günü saat 15.30 da ka· 
pah zarf usulü ile Ankara'da idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin (765) li· 
ralık 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 dağı· 
tılacakt1r. (2336) 12421 

Devlet Orman İş. 

Sat. llk Köknar f omruğu 
Devlet Orman ltletmesi Kara

bük Revir Amirliğinden : 

1 - Büyük düz bölgesi katiyatın -
dan Karabükte istasyonda revir önün· 
de istifte mevcut "652" adet muadili 
"567" metre mikap "543" desimetre 
mikap köknar tomruğu açık artırma 
ile satılacaktır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 
payları mevcut ve kabukları soyulınuş 
olup hacim orta kutur üzerinden he -
saplanmı§tır. 

3 - Tomruklara ait satış şartname 
si Ankara orman umum müdürlüğün -
de, Ankara ve İstanbul orman çevirge 
müdürHiklerinde ve Karabükte Dev -
Jet orman işletmesi revir amirliğinde 
görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bedeli 
"13" liradır. 

5 - İsteklilerin % 7 ,5 muvakkat 
pey akçesi ile 3. 7. 939 günü saat "11" 
de Karabükteki revir merkezine müra 
caatları. (4279/ 2405) 12373 

FLiT 

5i1Y!51Z 
Jihik/Pri· 

FLiT 
İLE 

Ö/.DÜRU/IUZ 

' • 
Umumi deposu J ICrespln, 

latanbuı, Cı lnta, Yonod• Han 1 

Enkaz satısı 
.:> 

Ankara Belediyesinden : Muhammen bedeli: % 7,50 
Cinsi: Mahallesi: Ada: Parsel: Lira: Ku. Lira: Ku. 

2 Ahşap hane, ı - Duatepe 285 
Dükkan 

3 250 18 75 

Yukarda muhammen bedeli yazılı iki ahşap hane ile bir dükkanın enka
zı arttırılma suretiyle satılacaktır. İhalesi 26-6-939 pazartesi günü aaat 15 
de yapılacaktır. Taliplerin İmar Müdürlüğünde müteşekkil komisyona mü-
racaatları. (3234) 12206 

Ba'ast münakasası 
D. D. Yolları 4 İşletme Müdürlüğünden : 
939 Malt senesi işletmemiz ihtiyacı olan keşif bedeli ile miktar ve mev

kileri aşağıda yazılı bulunan 8 ocaktan "39600" metre mikap balast ihzar 
ve teslimi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 29-6-939 
perşembe günü saat 15 te Kayseride Dördüncü işletme, arttırma komisyo
nunca yapılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 3744 lira ilk teminat vermeleri ve kanunun 
tayin ettiği vesika ve eksiltmeye girmeye manii kanuni bir hali bulunma -

dığına dair beyannamelerle birlikte teklif mektuplarını eksiltme günü mu
ayyen olan saatten hfr tıadt evveline kadar koırıieyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Bu işe ait şartname ve 
mukavelename proeleri Kayseride 4 üncü işletme müdilrlüğlinden Ankara
da yol reisliğinden, Sıvas Samsun istasyon şefliklerinden parasız olarak 
dağıtılmaktadır. 

Ocak Km. 

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

133,000 
260,000 
360,000 

6,500 

(4217·2347) 

Keşif bedeli 
K 

120 
140 

120 
120 
120 
120 
120 
160 

12317 

Muhammen bedeli 
L 

18000 
5600 

720 
2400 
2400 
4800 
9600 
6400 

49920 

Balast miktan 
M3 

15000 
4000 

600 
2000 
2000 
4000 
8000 
4000 

39600 

Askerlik yoklaması 
Ankara askerlik şubesinden : 

310 dan 330 dahil doğumuna kadar olarak yapılmakta olan se
nelik ihtiyat erat yoklamasına birçokları hem.iz gelmemişlerdir: 
Yoklama müddeti bitmek üzeredir bu doğumlu erattan yoklama
larını yaptırmamış olanların hemen askerlik Juhesine müracaa -
tiyle yoklamalarını yaptırmaları menfaati iktizasından olduğu 
tekrar ilan olunur. (2495) 12463 

Nakliyat yaptlnlacok 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 

Ton başına 
Naklolunacak tuz 
Miktarı Ton 

Sevk mınta
kaları 

nakliye ücreti M. bedeli Teminatı 
kuruş Lira Lira 

18.000 Karadeniz mınatkaları 
12.000 Akdeniz .. 
10.000 Marmara denizi ,, 

350 
300 
150 

63.000 
36.000 
15.000 

40.000 114.000 

4.725 
2.700 
1.125 

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

il - Her mıntakaya naklolunacak miktar ve muhammen bedelleri ile 
teminatları yukarda yazılıdır . 

111 - Pazarlık 30-VI-939 günü saat 15 te Kabataşta levazım ve milb::ı· 
yaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün levazım şubesi veznesinden ve İzmir Anka
ra Baş müdürlüklerinden 570 kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - Talipler gerek üç mıntaka için birden veya gerek 1 ve ya 2 mın
taka için teklifatta bulunabilirler. Bu takdirde verecekleri teminat akçesi 
teklif edecekleri mıntakaya ait miktarlarda olmalıdır. 

Fiatlar haddi liyık görüldüğü takdirde 3 mıntaka için birden yapılan 

teklif tercih edilir. 
VI - İstekliler % 7,5 güvenme paralariyle birlikte pazarlık için tayin 

edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralariyle birlikte vukarda adı geçen 
komiayona gelmeleri. (4182-2346) 12316 
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Vilôyetler 

İnşaat münakasası 

ULUS 

6 - İstekliler kanunun 2 ve 3 üncü mi vezne eylemesi için 7 gün kadar 
maddelerinde yazılı vesikalarla birlik- mehil verilecektir. İşbu müddet zar -
te teminat ve teklif mektupları 32 inci fında ihale bedeli yatırılmadığı tak -
madde mucibince ihale saatinden bir dirde ihale bozulacak ve bu tarihten 
saat eveline kadar vilayet daimi encü- evel en yüksek teklifte bulunan talibe 

Kazalar 

men reisliğine vermelerinin ve posta - teklif veçhile almağa razi olup olma - Elektrik tesisatı 

24 - 6 - 1939 

Erzurum Valiliğinden : 
l - Erzurum vilayetinde yeniden 

yapılmakta olan ilk okul binasının 

ikmali inşaatı kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye çıkarılmıştır. 

da vukubulacak gecikmelerin muteber dığı sorulduktan sonra teklif veçhile • ~d"k 8 1 d' R' t" d 
1 - 'l"- ı ı - · · "h 1 f k b 1. ~ ı e e ıye ıyase ın en : 

sayı mıyacagı 1 <lU o un ur. a maga razı ıse ı a e ar l u ta ıpten 14 tr.939 'h' d "h 1 d"l . Kı" ra l ık •· 
4250/2343) 12314 h ·1 d"l k ·· b ı·be "hal ·u- tarı ın e ı a e e ı mesı ( ta sı e ı me uzere u ta ı ı e e- k 1 k b ı kt 'k t · 

2 - Vahidi kıyasi fiyat üzerinden 
muhammen bedeli 65000 liradır. 

3 - İhalesi 30. haziran 939 cuma gü 
nü saat 15 te hükiimet konağı içinde 
daimi encümen odasında yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 4.500 liradır. 
5 - lstektiler eksiltmeye girebil -

mek için ihale gününden sekiz gün e· 
vel vilayete müracaatla bu işi yapabi
leceğine dair vesika alması mecburi -
dir. 

6 - İstekliler teklif mektuplarını 
ihale günü olan 30. haziran. 939 cuma 
günü saat 14 e kadar eksiltme komis -
yonuna makbuz mukabilinde teslim e
deceklerdir. Postada vuku bulacak ge
cikmeler kabul edilmez. 

(2342) 12313 

Maden kömürü alınacak 

d·ı k . mu arrer o an asa a e e rı esısa-

8• f ı ece tır. lr en memUrU arlRIJOf Teklifi veçhile almağa razi olmaz _ tı inşaatının talip zuhur etmediğin -

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 
veya ikinci sınıf ehliyeti haiz olınası 
şarttır. 

3 - Aylık ücret olarak yüz lira ve
rilecektir. 

sa gayri menkul (15) günlük ikinci 
den 26.6.939 pazartesi günü sat 16 da 

aynen evelki ilanat ve şerait dahilinde 
artırmıya çıkarılacaktır. En çok artı- ihale edilmek üzere temdit edilmiş o
ran talibe ihale edilecektir. 

6 - Her iki artırmada gayri menkul 
talibine ihale edildikte tapu harcı müş 
teriye ihale tarihine kadar olan müte-

lunduğu ilfin olunur. 12369 

Elektrik tesisatı 
rakim ve dellaliye resmi satış bedelin- Zile Belediyesinden : 
den ödenecektir. Alakadarların gayri ı - Zile kazası merkezinde yapıla
menkul üzerindeki haklan ve hususiy cak elektrik tesisatı ve santral binası 
le faiz ve masrafa dair olan iddiları - inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltme -
nın evrakı müsbiteleriyle (20) gün i· ye konulmuştur. 

4 - Taliplerin ellerinde mevcut ev- çinde dairemize bildirmeleri Hizım - 2 - Eksiltme Zile belediye deire • 
rakı müspite veya suretlerini 30 hazi· dır. Aksi takdirde hakları tapu sicilli sinde 30 haziran 939 cuma günü saat 
ran 939 tarihine kadar Çankırı bele· ile sabit olmadıkça satış bedelinin pay 10 da teşekkül edecek ihale komisyonu 
diyesine göndermeleri ilan olunur. !aşmasından hariç tutulacaklardır. tarafından yapılacaktır. 

12363 7 - Artırmaya iştirak edecekler 3 - Bu inşaatın keşif bedeli 47748 
20. 8. 939 tarihinden itibaren 38/15 No. lira 60 kuruı olup muvakkat teminatı 

inşaat münakasası lı dairemizde yerinde herkese açık 3582 liradır. 
Tunceli Nafıa Müdürlüğünden: bulunan şartnamesini okuyacaktır. 4 - İstekliler birinci zarfın içeri . 

ı _ Eksiltmeye konulan iş: Tunce- Evelce Ankara'nın Hacettepesinde sin ticaret odası vesikasına ve mali 
1. · · N · · k ı 'k oturan ve halen ikametgahı meçhul o· itibar mektubuna ve Nafıa bakanlığın· Haydarpa§a Lisesi Satın Alma ı vılayetı azımıye ış a ve ahırı ı -

1 •t.. t d B · · k 'f b d 1. lan taş müteahhidi Mustafaya: dan veya Tokat nafıa müdürlüğünden Kurumundan : ma ınşaa ı ır. u ışın eşı e e ı 

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

Kiralık odalar - Yeni~ehir Atatürk 
bulvarında mükemmel mobilyalı ve 
konforlu odalar. Posta kutusu 1046 ya 
müracaat edilmesi. 2268 

Kiralık - Bakanlıklara yakın güzel 
bahçeli 6 odalı bir ev icabında 9 odalı 
ve müstakil olarak da verilir. Karan . 
fil S. No. 37 Tel: 2274 2269 

Kiralık - Bir veya iki oda, kalori -
fer, sıcak su, tam konfor, aile nezdin
de, Atatürk Bulvarı 49/2, Kalaç Ap. 
8, Kızılay karşısında, (Odalar mobil · 
yasız da verilir.) 2273 

Kiralık - Yenişehirin merkezi ye · 

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık küçük ilinlard::n: 

Bir defa için 30 Kurut 
İki defa için 50 Kuruı 
Üç defa için 70 Kuruı 

Dort defa ıçin 80 Kuruı 
Devamlı küçük ilanlardan her de
fası için 10 kuruş alınır. Meseli 10 
defa neşredilecek bir ilin için, 140 
kuruı alınacaktır. Bir kolaylık ol· 
ınak üzere her ıatır, kelime arala
rındaki boşluklar müstesna, SO barf 
itibar edilmiştir. Bir küçük ilin 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dort satırdan fazla her aaur fçiıı 
beher ıeferine ayrıca on kuruş alı· 
nır. 

Küçük llinlarm 120 harfi reçıne
meıl lazımdır. Bu miktarı reçen l· 
!anlar ayrıca pul tarifesine tibidir. 

Satılık : 
rinde büyük bahçeli, müstakil dört o- ---
dalı tam konforlu ev kiralıktır. Yeni • Acele satılık arsa - Sağlık bakaıt 
şehir Bayındır sokak No. 3 müracaat. lığı karşısında İlkiz sokağında 530 

2281 Meşrutiyet caddesinde 430 M. uy 32653 83 1• ad Ziraat bankasına olan borcunuzdan müte.,ekkil komisyondan en az sekiz 
Haydarpaşa lisesi pansiyonu için • ır ır. :ıı 

2 B · a"t t k dolayı mahçuz olan 522 ada 1 ve 165 gün önce alınmış mütea_hhitlik vesika· K. fiyatla verilecek. Tel: 1538 22ZO satın alınmak üzere azami 1800 ton tu - u ışe ı şar name ve evra 1 d ıralık - Kasap ve manav dükkan-
ı d parse numaralı arsanızın satışına a - sını ve inşaatın fenni mesuliyetini ka-

venan maden kömürü 14. VI. 939 ta· şun ar ır: · k - b' t' b !arı Ycnişehirde işlek yerde bakkal Satılık ,kiralık, mobilyeli, mobil 
A Ek 'Jt . ır __ yu arıda yazılı ila.nın ır su.r.e ı te bul etmi" bir elektrik mühendisinin 

rı"hı'nden ı"tı"baren on be" gu''n mu··adet· - sı me şartnamesı - 1 k :o yanında Yüksel cadesı· At k k sı'z Çankaya Kavaklıdere Özde :ıı lıg makamına da kaım 0 ma uzere ı· noterlikçe tasdikli bir taahhütnamesi- · aç so a -
le ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye B - Mukavele projesi 1- 1 2323 Özenç apartmanı Tel: 3319 2288 caddesi No. 65/2 iki kat iki daire bllC c B d an ° unur. ni ihtiva edecektir. İkinci zarfın için· • _ _.., nulmuştur. - ayın ırlık işleri genel şart - --------------- K. 1 k obı"Jyal b .

1 
türlü konfor bakımlı bahçe satıhın-.ıı 

5 namesi de muvakkat teminat mektubu ile tek- tra ı m ı, mo ı yasız oda 0 .. d 1 b" . . k b'l 
1
. ~ 

Eksiltme 29. VI. 939 günü saat 1 lif mektubu bulunacaktır. - Yenişehir Atatürk caddesi Ordue . _ort ~ a ~ ırıncı at mo ı ye ı, "' 
de Beyoğlu İstiklal caddesi Karlman D - Keşif hülasa cetveli 5 _ İsteklı"ler fazla malu~mat almak . k S . A N 3 d . bılyesız kıralıktır. Tel: 3456 dan 33 • 

E H • t vı arşısı evım p. o. aıreye mü Ka"mı·ı. 2254 karşısında liseler alım satın komisyo - - ususı şar name 
F Y · ı · · e fenni şart irin ihaleden önce her gün Zile bele - racaat. 2289 nu binası içinde toplanacak olan ko - -. apı ış erı umumı v " 

namesı diyesine ve Ankarada Belediyeler K. 1 k K f 1 .. b"' .. k misyonda yapılacaktır. . . f fl' ~. İ b 1 ıra ı - on or u uç uyu oda 
Tahmin bedeli beher tonu 11 lira 50• G - Seridöpri Rakı manton alınacak ~ma~ h:~etı Aen ~~ ıgınle ve stan u; bir salon bahçe içinde geniş daire alt-

kuruş hesabiyle mecmuu (20i00) ve H - İsteyenler bu işe ait evraktan inhisarlar Umum Müdürlüğün- da ~hsı~. it ız J~-~s ~u~ara lmış liraya: Yenişehir Tuna caddesi 
l"lk temı'nat 1553 lı'radır. yapı işleri umumi ve fenni şartname • e mu en ıs asan a ı şı pınara B Ik k k N 2 .. k t .. t den : .. 1 . 1,, 1 (lO) 1. a so a o. ust a a muracaa . •· • • 1 b ındırlık 'şlc · ı muracaat a prOJC ve p an arı ıra 

2303 İstekliler c::ırtnameyi her gun mesaı sıy e ay ı rı gene şartna . . 

Satılık - Yeni bir halde yemek O 

dası, salon takımları ile piyano ve 
ğer müteferrik eşyalar ucuz satıhlı 
tır. Yenişehir Bayındır sokak No. 
müracaat. 2280 

:ıı- • d d 1 - Şartname ve nümunesi mucibın bedel mukabilinde alabilirler. 
Saatler·ı ı"çı"nde mektepte görebilirler. mesın en ma aasını 1,5 lira mukabi • 

ce 20 X 25 ebadında (17) milyon rakı (4181/2345) 
Eksı.ltmeye girmek isteyenlerin cari linde Tunceli Nafıa müdürlüg-ünden k 

mantarı pazarlıkla satın alınaca tır. 
sene ticaret odası vesikası ilk teminat satın alabilirler. Yapi işleri umumi 11 _ Muhammen bedeli beher bini 
makbuz veya banka mektuplariyle bir ve fenni şartnamesini ve bayındır · sif (358) kuruş hesabiyle (60.860) li· 
likte teklif mektuplarını eksiltme sa • lık genel şartnamesini görmek isteyen ra muvakkat teminatı (4564,50) lira • Buldan Belediyesinden : 

12315 

Bir motopomp alınacak 

Kiralık daire _ 2 oda 1 kiler banyo Satılık - Yeni yapılan Meclisin 
mutbak kömürlük hava gazı elektrik ka~ınd.~ A~ağı a.yrancıda 1840 M2. ~ 
Bakanlıklara çok yakın Y. şehir De • sa ı~e uzerı?dekı _34. ve ~.5 No.lu ,,.
mirtepe Akbay s. 9 2304 yenı ev. İçındekılere muracaat. 2- J 

atinden en son bir saat evetine kadar ler Tunceli Nafıa dairesinde bedelsiz dır. 1 _ Satın alınacak olan 1200 lira 
makbuz mukabilinde komisyon başkan olarak görebilirler. III _ Pazarlık lO. VII. 939 pazarte· bedeli muhammenli 15 beygir kuvetin
lığına vermeleri. 3 - Eksilme 4. 7. 939 salı günü sa - si günü saat 15 de Kabataş'ta levazım de bir adet motopomp 28 haziran 939 

Zarfların kanuni şekilde kapatıl - at 15 de. Tunceli nafıa müdürlüğü bi- ve mubayaat şubesindeki alım komis _ çarşamba günü saat 15 de açık eksilt-
mış olması ve posta ile gönderilecek nasında kapalı zarf usuliyle yapılacak yonunda yapılacaktır. meye konulmuştur. 
teklif mektupları zamanında gelmiş tır. iV _ Şartnameler ve nümuneler 2 - Eksiltme Buldan belediye en -
olması lazımdır. (4222/2' ) 12365 4 - Eksiltmeye girebilmek için is • her gün levazım şubesi veznesinden ve cümeni huzurunda yapılacaktır. Ek -

teklilerin 2449.4 lira muvakkat temi • İzmir, Ankara başmüdürlüklerinden siltmeye iştirak için bedeli muhamme 
Soğuk hava deposu nat vermesi ve aşağıdaki vesikaları (304) kuruş mukabilinde alınabilir. nin % 7,5 ğu olan 90 liranın teminat 

Kiralık - Maltepe otobüs son du -
rak, Ekim So. 14 No. evin, havagazı 
su elektrikli 4 ve 2 odalı daireleri ay 
rı ayrı kiralıktır. Üst kata müracaat. 

2312 

Kiralık oda - Yalınız bir bay için 
mobilyalı Sağlık bakanlığı otobüs du
ragında 12 numarada bakkal Mehmet 
Mustafaya müracaat. 2317 

ve saire inşaatı 
haiz olup göstermesi lazımdır. v _ İstekliler pazarlık için tayin gösterilmesi lazımdır. 

A - İhaleden en az 8 gün evel Tun- olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme 3 _Fazla bilgi edinmek ve şartna _ Kiralık ev - Yenişehir Yüksel cad
celi viliyetine müracaat ederek bu işe paralariyle birlikte mezkftr komisyo _ meyi görmek isteyenlerin her gün me- desi Ataç sokak No. 15 - 40 büyük bah 

Edime Belediye Ri.>a etinden: girebilmek için alınmıı ehliyet vesi· na gelmeleri. (4325, 2437) 12413 sai saat erinde belediyey:e müracaat • ~~ onas_ın 1:am konforlı_ı i od~. ayrı 
25 Mayıs 939 tarihinde halesi icra kası. la şartnameyi bilabedel alabilecekleri hızmetçı odası mutbak kıler. Gormek 

edilmek üzere kapalı zarf usuliyle B - Ticaret ve sanayi odası sicil ilan olunur. (4322/2439) 12415 için her gün saat 8 den 18 ze kadar · i-
münakasaya konulan 72822 lira 60 ku- vesikası (939 senesi). çindeki bekçiye, konuşmak için de Ti: 
ruş bedeli keşifli mezbah oğuk hava s - Teklifler 3 üncü maddede yazı Bir Doktor aramyor 2798 ze müracaat. 2318 
deposu ve buz fabrikasın n münakasa- lı saatten bir saat evetine kadar Tun- Z'l Ş b 1 - d Kiralık - Keçiören de polis kara -
sı fesh edilmi!ll ve bu defa nşaat kıs - celi Nafıa dairesindeki eksiltme ko - y • 1 • • ı e ar ay ıgın an : k ı k d İ f • 4 d 

:s apı iŞ erı tesısatı M h' 981. .. l' b 1 d' d k o u arşısı ve?.ne ar r anın o a mı ile tesisat kısmı ayrı a olmak ü- misyonu reisliğine makbuz mukabilin a ıye ıra ucret ı e e ıye o - 1 b .. .1• 1 .. k'l 
1 ~ .. h ld' T 1. 1 • S h sa on anyo ve muştemı at ı musta ı 

zere ve 20 gün müddetle tekrar müna- de teslim edilecektir. Posta ile gönde- Nafıa VekaAletı"nden •• tor ugu mun a ır. a ıp erın ı at k k' 1 k o k .. · · - kal . .. atı ıra ı tır. ust ata muracaat. 
kasaya konulmuştur. İnş t kısmına rilecek mektupları nihayet 3 üncü mad 1. _Eksiltmeye konulan iş: Anka- ve ıçtımaı muavenet ve etme mura- 2320 

Satılık otomobil - Az kullanılrdİI 
hususi beş kişilik fort acele satılık a4ı 
tiye civarı Denizciler caddesi No. 1 
Telefon: 2119 İş evi 2292 

Satılık ev - Bahçeli evlerden J). 
tipi 24 numaralı ev satılıktır. 3173 
lef ona müracaat. 2 

Satılık arsa - Çankaya'da asfalt 
zerinde 1800 M. arsa içindeki Ank 
taşı ile ve uygun fiyatla satılaca 

Tel: 3173 2294 

Satılık ev - lki katlı iki dai 
çok sağlam yapılmış. 1000 M2 arsa~ 
nişehir Şurayı devlet arkası. MüraC-. 
Telgas Seyfi Uzer. 2313 

Satılık ucuz e~ya - Yemek, sal~ 
takımları, karyola, kütüpane, rad~ 
Yenişehir Çiftlik mağazası karım J&'. 
kut Apartmanı No. 3 2315 

]"•tı'rak edecekler 32564 1i a 36 kuruş dede yazılı saate kadar gelmict olması 1 A .. k . caat etmeleri ilan olunur. 
:o :r rada yaptırılmakta o an tatur lıse-

üzerinden ve tesisat kısmı a iştirak e- ve artırma eksiltme ve ihale kanunu - si tesisatıdır. ( 4282/2408) 
decekler 40258 lira 24 kur ş bedeli ke- na uygun olarak mühür mumu ile iyi- Keşif bedeli 141.969 lira 21 kuruş- a· F 
şif üzerinden yüzde 7,5 yedi buçuk te- ce kapatılmış olması lazımdır. Posta • tur. lf en memUfU araRIJOr 

12376 Kiralık - 3 oda 1 hol ve saire. Ye- iş yerenler : 
nişehir Meşrutiyet Cad. Mimar Ke - -------

minat vermeğe mecburdu r. Talip • da olacaka gecikmeler kabul edilmez. 2. Eksiltme 3.7.1939 pazartesi günü 
Ier 2490 sayılı kanun ahk..unına göre (2450) 12439 saat 15 de nafıa vekaleti yapı ve imar 
ihzar edecekleri teklif l"lektuplarını işleri reisliği eksiltme komisyonu o • 
3 temmuz pazartesi günü a t 16 ya Ankara icra Dairesi Gayrimen- dasında kapalı zarf usuliyle yapıla • 
kadar Edirne belediye e cümenine kul Satıı Memurluğundan : caktır. 

tevdi etmeğe mecburdurla İhale 4 Mahcuz olup satılmasına karar ve _ 3. Eksiltme şartnamesi ve buna mü-
temmuz 939 salı günü saat 1 de Edir· rilen Cebecide 522 ada ı ve 165 parsel teferri evrak 710 kuruş bedel mukabi-
ne belediye encümeninde pılacak - numaralı iki arsa aşağıdaki yazılı şart tinde yapı ve imar işleri reisliğinden 
tır. Proje ve şartnameler O kuruş tar dahilinde açık artırma ile satışa alınabilir. 
bedel mukabilinde Edirne belediye çıkarılmıştır. 4. Eksiltmeye girebilmek için istek-
sinden tedarik edilir. lilerin 8348 lira 50 kuruıluk muvakkat 

(5272/2404) 12372 Evsaf ve müştemilatı: teminat vermeleri ve nafıa vekaletin -
Bir numaralı parsel 58 metre murab

Bir memur alınacak 
Çankırı Belediyesinde 

1 - Belediyemizin Zabı beledi-
ye komiserliğini ve seyri s fer ve it
faiye amirliği ve vazifeler· ifa ede· 
cek 50 lira ücretle bir me 
caktır. 

den bu işe girebileceklerine dair alın· 
baı sahasındadır. Beher metre murab

mış ehliyet vesikası ibraz edecekler • 
baına ikişer liradan 116 lira kıymet dir. Bu vesika eksiltmenin yapılacağı 
takdir edilmiştir. günden en az sekiz gün eve! bir istida 

2 - Bu işlerde bulunmu 

İki numaralı parsel üzerinde kadas- ile nafıa vekaletine müracaatları ve 
tro tesbitinde Muharrem karısı bedi • dilekçelerine en az bir kalemde yüz 
yeye ait kerpiç ve üstü adi saçla örtü- bin liralık bu işe benzer bir iş yaptık
lü bir ev mevcut ise de bu ev satıştan lanna dair işi yaptıran idarelerden a
hariçtir. Yalnız arsa olarak satılmak - hnmış vesika raptetmeleri lazımdır. 

lmak la- tadır. 113 metre murabbaı sahasında - Bu müddet zarfında vesika talebinde 
dır. Beher metre murabbaına ikişer - bulunmıyanlar eksiltmeye giremiye • zımdır. 

3 - Taliplerin ellerinde mevcut 
evrakı müspite veya suret ini 30-6-
939 tarihine kadar Çankır elediye . 
sine göndermeleri ilan olu r. 

2 64 

Elektrik, kalorifer ve saire 
lesi sah 

den 226 lira kıymet takdir edilmiştir. ceklerdir. 
Satıt tartları: 5. İsteklileri teklif mektuplarını i . 
1 - Satış peşin para ile 8. 8. 939 ta- hale günü olan 3.7.939 pazartesi gUnil 

rihine müsadif salı günü saat 10 - 12 saat 14 e kadar eksiltme komisyonu 
ye kadar icra dairesi gayri menkul reisliğine makbuz mukabilinde teslim 
satış memurluğunda yapılacaktır. edeceklerdir. 

2 - Talipler satılacak hisseye tak - Postada olacak gecikmeler kabul e-
dir edilmiş olan yukardaki muham - dilmez. (2270) 12322 
men kıymetin % 7 ,5 nisbetinde pey 
akçesi veya 1\Iİtli bir bankanın teminat 

Erzurum Vilayetinden mektubu ile kanunen teminat olarak Çadır alınacak 
1 - Erzurum'da yenide vaptınl • kabul edilen hazine tahvilleri getire - Nafıa Vekaletinden : 

makta olan emrazı zührevi e hastane· cektir. 27.6.939 salı günü saat 10 da Anka-
sinin 23414 lira 60 kuruş k f bedel - 3 - Satış günü artırma bedeli his - rada nafıa vekaleti binası içinde mal
Ji elektrik, kalorifer, sıhi e yangın seye takdir edilen kıymetin % 75 ni zeme müdürlüğü odasında toplanan 
tesisatı işleri kapalı zarf uı iyle ek - buluduktan ve uç defa nidadan sonra malzeme eksiltme komisyonunda ce -
siltmeye konulmuştur. mezk('ır günün 12 inci saatinde en çok man 2072 lira muhammen bedelli Hay· 

2 - İhalesi 29. 6. 939 pe mbe gü· artıran talibine. ihale. olunur. . darpaşada teslim prtiyle 20 amele 6 
nü saat on beşte hükümet nağında- 4 - İşbu_ tarıhtekı artırma tek~ıf e- mühendis 4 hala ve 4 banyo çadırının 
ki daimi encümen odasında vapılacak· dilen bedelı umhamm_en kıymetın % açık eksiltme usulü ile eksiltmesi ya-

75 ini bulmadığı takdırde 23. 8. 939 ta- pılacaktır. 
tıra _ Muvakkat teminat 1 liradır. rihine müsadif çarşamba ~~ü . saat Eksiltme ıartnamesi ve teferruatı 

4 - İstekliler eksiltmeye girebil · 10 • 12 ye kadar yapılac~k ıkıncı. ar· bedelsiz olarak malzeme müdürlilğün
mek için ihale gününden 8 in evet tırmada en çok artırana ıhale edıle • den alınabilir. 
vilayete müracatla ehliyet 'e "kası al- cektir. . Muvakkat teminat 155,40 liradır. 
m=tc;ı mecburidir. 5 - 1 inci ve 2 inci artırmalar~a ı - İateklil~rin muvakkat teminat ve 

~ - Talipler bu işe ait şartname ve- hale bede.li iha_Ieyi_ m~teakip ~erılme- ş~rtname~ın~e yazılı vesikalaı:la bir -
sai•eyi her gün vilayet daimi encü - diği takdırde iızerıı:e ıhale ~d~len ta_- lıkte aynı gun saat }O da komısyonda 
men iş kaleminde ve Nafıa müdürlü • libin talebi üzerine ıhale tarıhınden ı- hazır bulunmaları lazımdır. 
fün•ie görebilirler. tibaren kendisine bedeli ihaleyi tesli- (2269) 12251 

Zile Şarbaylığından : 
Mahiye 120 lira ücretli inşaat işle -

mal mektebi arkası Türe. S. No. 6 Ça
tı katında ev sahibine müracaat. Eh • 
vendir. 2321 

rinde ihtisası olan bir fen memuru a - Kiralık daire - Yenişehir büyük 
ranılmaktadır. Evsafı matlubeyi haiz tren köprüsü yanında İskitler cadde -
olanların belgeleriyle beraber Anka - sinde asfalta 30 metre 3 No.lu Ka -
rada belediyeler imar heyeti fen şefli- mar Ap. 4 oda konforlu daire. Tel: 
ğine müracaat etmeleri ilan olunur. 2413 2326 

Mürettip alınacak - İyi cetvelci 
ticaret matbaalarında çalışmıı olma 
sı lazımdır. Çankaya matbaasına mil 
racaat. 2274 

Tezgahtar aranıyor - Fransızca .. 
len bir tezgahtara ihtiyaç vardır. B~ 
kalar Cad. Yıldız kırtasiye pazarına 

(4281/2407) 12375 

Mezbaha tôdili 
Arapkir Belediyesinden : 

1167 lira keşifli Arapkir belediyesi 
mezbahasının fenni şekle ifrağı 17. 7. 
939 pazartesi günü saat on altıda iha
le edilmek üzere kapalı zarf usuliyle 
münakasaya verildiğinden talip olan
ların Arapkir belediyesine müracaat • 
ları ilan olunur. 12514 

Bir mimar veya mühendis 

alınacak 
Kilis Belediye Reisliğinden 

Şehri iki yüz lira ücretle belediye -
miz için yüksek mimar veya diploma

Kiralık oda - Güzel güneşli hava -
müracaat. 2305 

dar bir oda kiralıktır. Etfaiye meyda- (Türkçe ve ingilizçe bilen bir ha 
nı İhsan bey Ap. ikinci kat No. 5 na ihtiyaç vardır. Taliplerin tahsil 

2329 hal tercümesi ve adreslerini havi me 
. tupla Ankara posta kutusu 134 No 

Kıra/ık oda - Kızıay karşısı Paşa· müracaatları). 2316 
kay apartmanı 3. eli kat 10 numaraya 
müracaat edilmesi 2331 --------------.... 

Kiralık daire ve dükkanlar - Ko -
yunpazarında Ağazade çarşısında kon 
forlu daireler ve yeni dükkanlar kira-
lıktır. Mahalline müracaat. 2322 

Kiralık garaj - Vekaletlere yakın 
Mısır sefarethanesi yanında 49 numa
ralı apartmandaki garaj kiraya verile
cektir. 2478 Telefona müracaat. 

2333 

Aranıyor : 

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

2232 

lı mühendis alınacaktır. Taliplerin ev Kiralık daire - Yenişehir Devlet 
rakı müsbiteleriyle müracaatları ilan Şurası arkası ayış sokak Yozgat Ap. 
olunur. (2537) 12504 3. kat. 3 oda 1 sandık odası 1 hol 2 

Ev alınacak - Yenişehir'de 1 veya 
2 katlı bir ev satın alınacaktır. Posu 
kutusu 101 re yazı ile müracaat. 2319 

Sihatve lçtimaiM. V. 
Devlet Şurası 

Sömikok köD1ürü ahnacak 
Devlet Şurası Mübayaa Komis

yonundan : 
Devlet şurası dairesine muktazi 60 

ton yerli sömikok kömürü açık eksilt
me suretiyle alınacaktır. Muhammen 
bedeli 1500 liradır. 

İhale 10 Temmuz 939 pazartesi gü -
nü saat 14 de Devlet Şurası mübaya -

balkon tam konfor. 52 lira 2334 

iş arayanlar: 

lş arıyor - Türk, Fransız üniver 
sitelerinden mezun bir genç fransızca 
tercüme işleri ve ders vermek istiyor. 
Tel: 1538 ze müracaat edilmesi. 2219 

Kok kömürü almacak 
Sıhat ve içtimai Muavenet v .. 

kaleti Hudut ve Sahiller Sıhat U· 
mum Müdürlüğünden : 

Umum müdürlük kalorifer daireal 
Orta Ticaret mektebi mezunu ve . . k .

1 
.
1 

· b toa 
Fransızca lisan ve muhaberatına vakıf ıçın açık e sı tme ı e yetmış eş 
tecrübeli bir muhasip it arıyor. Ulus- yerli kok kömürü alınacaktır. 
ta N. O. rumuzuna mektupla müraca - Beher ton için tahmin edilen bedeli 
at. 2314 yirmi dört lira muvakkat teminat yill 

a komisyonunda yapılacaktır. --------------- otuz beş liradır. 
Eksiltmeye girmek için yüz de 15 Zayi - 330 senesinde Arhavi rüşti- Açık eksiltme 10. Temmuz 1939 pa• 

hesabiyle 225 lira teminat itası lazım- yesinden mezun oldum. umumi harp zartcsi günü umum müdürlük satın 
dır. senesinde şahadetnamemi kaybettim alma komisyonunda saat on birde va-

İsteklilerin ve şartnameyi görmek yenisini çıkartacağımdan eskisinin pılacaktır. 
isteyenlerin her gün saat 11 de Devlet hiikmiı yoktur. Şartnamesini görmek isteyenlerbJ 
Şurası miibayaa komisyonuna miiraca- Dumlupınar mahallesi Karalar so - ayniyat muhasibi mesullüğüne müra .. 
at etmeleri ilan olunur. (2549) 12512 kak No. 26 A. Rezzak Baydar caatları. (2535) 12501 



Askeri Fabrikalar 
16• 1. 1 LL 1 L Eksiltme 3 temmuz 939 puarteai • •• em mıuıp 1 ın1<1a günü aaat ıs de Develi belediye daire· 

Aakeri Fabrikalar Umum Mü- sinde toplanacak eksiltme komisyonu 
dirlif6 Merkea Satm Alma Ko- tarafından yapılacaktır. 

6 lo misyonundan ı Muvakkat teminat 34S liradır. 
n klor kalsium llı111e1k Tahmin edilen bedeli (13.000) lira 2 ahır yaphrılacak Oksijen fiatı Eksiltmeye ittirak edeceklerin vak· 

~ Aıkeri Fabrikalar Umum Mü· olan 164 kale.m .~kap Askeri Fabri M. M. Veklleti Satm Alma JCo. A • tinde belediyeler imar heyetinden it· 
dllrlüı-ü Merkez Satm Alma Ko- kalar umu mildurlüğü merkez aatın al • d tktı .. t Vekaletınden : tirik vesikası almaları ve bunu teklif 
... : Lomi mısyonun an 1 25 VI 939 t 'h' d · 'ba k · k -aı1onundan : ma & syonunca 12. 7. 939 çarıamba 1 _ 12• 6• 939 saat 11 de kapalı zarf. ·. . arı ın ~n ıtı ren o .sı- me tubuna koymaları lbımdır. 

'l'lbrnin edilen bedeli (3000) lira o- gilnU uat 14 de pazarlıkla ihale edile- la eksiltmesi yapılacatı ilin edilen jen~ın beher .metre mıkibının fabrıka Şartnameler (Develi) belediyesin • 
lan 6 ton Ki r kalsium Askeri Fahri • cektir. Şartname parasız olarak ko • 161804 l' 82 • .rı. al bl bl ki teslım satıt fiyatı 50 kurut ve 5 metre den ve Ankara•da belediyeler imar' 
ltalar um 

0 
.. d .. 1.. ... erLe- aatın misyondan verilir. Taliplerin muvak. u_ d" ır1-: , .... k ~kıit k r n •ke .zf mikiplık tüplerin fiyatı (tüp depozi • heyetinden parasız olarak alınabilir. 

u mu ur ugu m & .. • k . yLU; ort ıra ae ıen ı urut etı b . ) SO k 1 k b' T kl'fl · · d'l ·· d atın. ko · 12 7 1939 r_a" at temınat olan (97S) lira ve 2490 nu bed 11• A L-- 'da 1 --'- h f tosu arıç 2 urut o ara tes ıt e - c ı erın tayın e ı en gun e saat 
mısyonunca . . ~ • al e ı n.ıuua yapı a..-& mu a ız dil . . 14 d k d D 1• bel d' · · 

!aınba günü saat 14,30 da paı:arlıkla i- mar. ı kanunun 2 ve 3. maddlerindekl alayı hayvanlan için iki ahır lnpatı mıttır. . . . . .. e a ar eve ı e ıye rıyaaetı · 
hale ed'I k . ş rt araaız ola veaaıkle komisyoncu olmadıklarına ve i . 1. dl __ Fabrikada teslım oksııen tüpünun ne verilmesi ve yahut posta ile bu aa-

ı ece tır. a name p b . prtnamea nın tes ım ve te ye s-6" T 'ki i f · k d .. d .1 • 1ıı_ d 
tak ko · d ·ı· Taliplerin u ııle allkadar Tüccardan oldukları- 1 d d ~· 'kl'k ld lh elan .ı tazyı asgar 130 atmos et ve oksı - ate a ar gon erı mesı ;;u;ım ır. 

mısyon an verı ır. . arın a e.ıtı ı yapı ı •• n eve~ . k.b. , ot. 99 1 k (2262) l2298 
llıuvakk t . t 1 (225) lira ve na daır Ticaret odası vesikasiyle mez- 1 'la 1 h"k" .. dd d'l 3en ter ı ı asgarı /'O o aca tır. 
2-490 at emına o an dd 1 • kCir gün ve saatte kom'a na müraca ce yapı ~n ı n ar u umsuz a . e ı e· Fabrikalar asgari bir tüpe kadar sa-

sayılı kanunun 2 ve 3 ma e enn ı Y0 - rek yemden kapalı zarfla ekaıltmeye ~ 
dek· . . d kı atlan (2378) 12366 . .. tıt yapmaga mecburdur. Harı"ta ya"'tırılacak ı vesaıkle komısyoncu olma ı a • · konulmuş ve eksıltme günu olarak 27. (2505) 12478 v 
tltll ve bu itle alakadar tUccarclan ol - haziran 939 salı günU saat 11,30 on bir Dahiliye Vekaletinden ı 
d11Jrtanna dair Ticaret odalı veaikaai- 5 lon kuqun ÜSlübe<İ 2 ton buçuk teabit edilmittir. Amasya kasabaıının 190 hektarlık 
le llıezkQr gün ve saatte komiıyona 2 - İlk teminat 9340 lira 24 kuruı meskCin ve gayri meskun aahaaının ha· 
llıliracaatları. (2418) 12382 ıinkO üstübeci olup prtname ve sair evrakı 810 kuru 1i hazır haritalariyle bunu çevreliyen 

ta adı geçen komisyondan alınır. 100 hektarlık arazi ile 290 hektara va-
fılfilaıhhif nam fi heSlblftl Askeri Fabrikalar Umum Mü- 3 - Eksiltmeye girecekler kanuni ran sahanın 1/ 4.000 mikyaılı milnha • 

dürlüiü Merkez Satın Alma Ko- teminat ve 2490 aayılı kanunun 2 ve Sömikok Kömürü ıhna<ak nili takeometrik haritasının alımı işi 
92890 K fi.. f ıhnıcık misyonundan : 3 cü maddelerinde yazılı belgelerle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

g. UJpl Tahmin edilen bedeli (4200) lira o- bu gibi itlerle metful tU~cardan ol • Adliye Vekaletind~n =. İşin maktu bedeli 7.000 liradır. 
Askeri Fabrikalar Umum Mü· lan 5 ton kurtun üstübeci ile 2 ton çin duklarına dair veaaikle bırlikte teklif 1 - Vekalet ve temyız bınaları ka - Eksiltme 30 haziran 939 cuma günü 

diiJ.lüfü Merkez Satın Alma Ko- ko üstübeci Askert Fabrikalar umum mektuplarını eksiltme aaatlnden be • loriferleri ihtiyacı için alınacak olan saat ıs de Amasya belediye dairesinde 
llıiayonundan : müdürlüğü merkez satın alma komis. hemhal bir aaat eveline kadar Ankara- 365 ton yerli türk antrasiti sömikok toplanacak eksiltme komisyonu tara-

'l'ahmin edilen bedeli (3715) lira yonunca 17. 7. 1939 pazartesi günü aa- da :M. M. v. aatın alına Ko. na verme- kömürü kapalı zarf usuliyle eksiltme- fından yapılacaktır. 
(60) kuruı olan 92890 Kı. Früspat u- at 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. leri. (2284) 12243 ye konulm~ıtur. . . . Muvakkat teminat 525 liradıl. Ek -
kert fabrikalar umum müdürlüğü mer- Şartname parasız olarak komisyondan 2.- Eksıltı:ıe ~.o. 7. 939 tarıhıne mil- siltmeye ittirlk edeceklerin vaktinde 
lceı satın alma komisyonunca 8.7.1939 verilir. Taliplerin muvakkat teminat Ahır İnşaatı aadıf pazart~ıı ~nü saat on beıte An- belediyeler imar heyetinden ittirik 
tuınartesi günü saat 11 de pazarlıkla olan ( 3lS) lira ve 2490 numaralı kanu- M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- karada teı:nyız ~ı~as~~~~ vekilet leva- vesikası almaları ve bunu teklif mek· 
ihale edilecektir. Şartname parasız o- nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle . zım ve daıre mudurlugu odasında top- tubuna koymaları llzımdır. 
'- ·ı· T ı · 1 i mıayonundan : 1 k 'lt k · f d Ş t 1 (A ) bel d' · 141'ak komisyondan verı ır. a ıp er n komisyoncu olmadıklarına ve bu işle k . anan e sı me omısyonu tara ın an ar name er masya e ıyesın-
lrauvakkat temınat olan (278) lirt (67) 1 d · 1 - 12. 6· 939 da kapalı zarfla e sılt yapılacaktır den ve Ankara'da belediyeler imar he· 
ı..__ a ikadar tüccardan olduklarına aır mesi yapılaca~ı ilin edilen 80902 lira ·. . 
'"'lllllt ve 2490 numaralı kanunun 2 ve Ticaret odaıı veaikasiyle mezkQr gün • . .. . . . 3 - İsteklıler bu hususa aıt ıartna- yetinden parasız olarak alınabilir. 
a. -·ddelerı'ndeki vesaikle komisyon- ,_ . "- l 41 kurut seksen hın dokuz yuz ıkı lı- meyi vekilet levazım ve daire müdür- Tekliflerin tayin edilen günde aa • 

- ve aaatte &omısyona m'"acaat arı. k k b' k k 'f bed 11· A k 
CU olmadıklarına ve bu itle alikadar 2530) 12497 ra ~r ır urut etı e ı .n a • lUğUnden parasız alabilirler. at 14 de kadar Amasya belediye riya-
ttlccardan olduklarına dair ticaret o- ( ra pıya_de. ala~ı hayvanları ahırı ınp • 4 - Kömürün beher tonu isin tah • setine verilmesi veyahut posta ile bu 
dası veıikasiyle mezknr gUn ve uat- atına aıt ıdarı prtnamenin tediye ve min edilen bedel yirmi bet liradır. saate kadar gönderilmesi li.zımdır. 
te komisyona müracaatları. (2419) teslim prtlarında detiıiklik yapıldı • 5 - Eksiltmeye ittirak edecek olan (2263) 12299 

12405 ğından evelce yapılan ilinlar ~ilklim- isteklilerin bedeli muhammenin % 
süz addedilerek yeniden ekaıltmeye 7,S iu nisbetinde olan 685 lirayı nak -
konulmut ve ekailtmesi 27. 6. 939 salı den veyahut devletçe nakit makabi -

Orman koruma 

S d "" 1 k günü aaat 11 de Ankarada M. M. V. llnde kabul edilen tahvilitı mal san -
tomruğu lhRa<ak a e yagı a anaca satın alma Ko.da yapılacaktır. dağına teslim etmit olduklarına dair 

2 - İlk teminat 5295 lira 12 kurut olan aandık makbuzlariyle teklif mek-
Aakeri Fabrikalar Umum Mü· Orman Koruma Genel Komu- olup tartname ve aair evrakı 405 ku • tuplarını havi mühürlü zarflarını ek -

dirtü.=.n Merkez Satm Alma Ko- tanlık Satın Alma Komiıyonundan: k 1 ğ d d k · yon . ... rut arıı ı ın a a ı geçen omıs • siltme saatinden bir saat evetine ka -
lbiayon~nda? : . 

40 000 
. 1 - Orman koruma genel komutan- dan alınır. dar komisyon riyasetine vermeleri, 

1000 metre mikibı ceYlı Harita yaptırılacak 
Dahiliye Vekaletinden ı 

Bor kasabaıının 180 hektarlık meı· 
knn ve gayri meskQn sahasının hali 
hazır haritalariyle bunu çevreliyen 60 
hektarlık arazi ile 240 hektara varan 
sabanın 1/ 4.000 mikyaıh münbanili 
takeometrik b.tritaaının alımı iti ek • 

Baş Vekôlet · 

Matbaacılara 
Baıvekalet latatiatik Genel Di

rektörlüğü Eksiltme ve ihale Ko
miıyonundan : 

1 - Pazarlıkla ihalesi yapılacak o • 
lan 2S forma tahmin olunan maliye is
tatistiğinden 1500, 22 forma tahmin o
lunan sanayi istatistiğinden 500, 25 
forma tahmin olunan tapu ve kadastro 
istatistiğinden 750 misha bas;ırılacak
tır. unların 16 sayfalık behef forması 
için 40 ar lira fiyat tahmin olunmuş -
tur. 

2 - Hahmin olunan forma bedelleri 
ü.rerinden % 7.5 hesabiyle muvakkat 
teminat vesikası verı lmek lizımdır. 

3 - Eksi ltme 1939 haziran ayının 
26 ıncı pazartesi günü saat ıs de umum 
müdürlük binasında toplanacak olan 
komisyonda açılacaktır. Ndmunelcr 
dairede görlilür ve şartname komisyon 
katinliğinden istenebilir. (2173) 12163 

Matbaacılara 
Baıvekalet latatiatik Genel Di· 

rektörlüğü Eksiltme ve llyle Ko
miıyonwıdan : 

1 - Açık pazarlıkla ihalesi yapıla
cak olan 31 forma tahmin olunan Adli
ye istatistiğinden lSOO, 26 forma tah -
min olunan maarif istatistiğinden 2000 
nüsha bastırılacaktır. Adliye istatiaai
ğinin 16 sayfalık beher forması için 40 
ve maarif istatistiğinin 16 sayfalık be
her forması için 50 lirtı fiyat tahmin o
lunmuttur. 

2 - Hahmin olunan forma bedelleri 
il%erinden % 7.S hesabiyle muvakkat 
tem:nat vesikası verilmek lazımdır. 

3 - Eksiltme 1939 haziran ayının 26 
ıncı pazartesi günü saat 14.30 da umum 
müdürlük binasında toplanacak olan 
komiıyonda açılacaktır. Nümuneler 
dairede görülür ve şartname komisyon 
kitipliğinden istenebilir. (2174) 

.12164 

Matbaacılara Tahmın edılen ?«=?elı ( i · ) lıra lık kıtaları ihtiyacı için 7000 kilo sa - 3 - Eksiltmeye girecekler kanuni taıradan teklif mektubu gönderecek o 
~an 1000 metre mıkabı cev z t;m~uğu deya~ kapalı zarf usuliyle ihalesi 4 teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve }anların da aynı saate yetişmesini te

•kerl Fabrikalar umu~ mil Ur Utn temmuz 939 aalı gilnU saat 11 de An • 3. maddelerinde yazılı belgelerle bu minen daha evelden postaya tevdi et
;ıerkez satın al~a ~~mıayonunca lO. karad'a Yenitehir'de komutanlık bi • gibi inıaat itleriyle mettııl tUccardan mit olmaları ve dıt zarflannı mühür 

siltmeye çıkarılmııtır. Baıvekalet latatistilt Genel Di-
İtin maktu bedeli 4800 liradır. rekt,örlüğü Ekıiltme ve ihale Ko-

· 1939 paz~rtesı ~nü aaat 14•30 da nasındaki satın alma komisyonunda olduklarına dair veaaikle birlikte tek- mumu ile ayrıca mühürlenmit olması, 
~tıkla ıhal~ .edılecektir. Şartname yapılacaktır. lif mektuplarını eksiltme aaatlnden ve komisyon muvakkat teminat ola • 
(~) lıra mukabılınde komiayondan ve- 2 - Muhammen bedeli yedi binli. behemhal bir saat evetine kadar Anka rak nakit mahiyetinde tahvil alamı -
tıUr. Taliplerin muvakat teminat olan radır. rada M. M. V. aatın alına Ko. na ver· yacağından beşinci maddedeki aara -
(3.00Q) lira ve 2~90 numaral~ kanunun Muvakkat teminatı (525) liradır. meleri. (2283) 12242 bata riayet edilmesi. 
2 Ve 3. maddelerındeki veaaıkle ko • 3 - Şartnameler her ,un parasız o- (2S08) 12481 
rrıiıyoncu olmadıklarına ve bu itle a • tarak aatın alma komisyonundan alına 50 Subay cadlrl ıhnlClk 
ltbdar tUccardan olduklarına dair Ti bilir 
ti!'et' (J\Tım • v A 

'-tte komisyona müracaattan 
(2376) 12419 

100 ton Avrupa Linters 

mıayonun a 
zılı ve~ikalarla ~rarber teklif mek~up 1 _ 50 adet ıubay çadırı açık ek-
lanru ıhal~ saatınden bir ~t evelıne siltme suretiyle aatın alınacaktır. Mu 
kadar komısyona vermeleri ılin olu • h bed 1• 4000 ı· ı 'Ik t ammen e ı ıra o up ı e-
nur. (2412) 12399 · t 'kt 300 ı· d 

mına mı arı ıra ır. 

- . -
t'OllS 

Getir alınacak 

Pamug"" U ah nacak p• • k f 1 1 L 2 - Açık eksiltmesi 4. 7. 939 sah Emniyet Umum Müdürlüiün· 

u M "'~ '' uru ısu ye ı ına<ıa günü aut 11 de vekilet aatın alma ko- d 
Aakeri Fabrikalar mam G· . en ı 

dGrtüiü Merkez Satm Alma Ko- Orman Koruma Genel Komutan- mısyonunda yapılacaktır. 1 - Elde mevcut nümunesine ve 
. btmcl 3 - Şartname'ıl her giln komiayon- prtnamede yazılı vasıfları dairesinde 

llaiayon';°'d~ ı d li (45 000) lira 20 OOOank~l l i il 20 000 k•t ku· da görülebilir istiyenler kopyasını a· zabıta memurları için azı 1250 çoğu 
Tahmın edılen be e · · ı o P r nç e · ı O 1 bT 1 olan 100 ton Avrupa Linten pamutıı ru fasulye açık ekailtme ile ihalesi 5. a ı ır etr. n ri k ı1-1 lSOO çift getir açık eksiltme ile 26.6. 

ba ku f 4 - ıtekl1ı1e n anunun aı ve U- 939 • .. il t 1 ı d il k 
Aılrerl Fabrikalar umum mUdürHllO temm~ 939 çarpm gilnU ru a • ilncU maddelerinde lı veaalk ile pazartesı gun saa e m na a-
lllerkez aatın alma komiayonunca 10. aulyenın saat 11 de, prlncin saat 14 de ç . yazı aaya konulmuttur. 
'1. 1939 pazartesi gilnU aaat 16 da pa • Ankara'da Yenitehir'de Komutanlık blrlıkte ilk teminat mektup vey. mak 2 - Beher çiftine 220 kurut fiyat 
ıarlıkla ihale edilecektir. Şartname binaıındaki aatın alma komisyonun • buzlariyle komlayona ıelmeleri. biçilen ıetlrlere ait prtnameyi. almak 
(2) lira (25) kurut mukabilinde ko • da ya~ılacaktı~. <2359

) 12343 ve nümu~e~~ri?i görmek istiyen~erin 
misyondan verilir. Taliplerin mum. Pinncin muhammen be~ell 485~ l_l. 2 ıdel Dlıel motirlü elektrik umum ~ildurlük satın alma komısyo-
kat temınat olan (3375) lira ve 2490 ra kuru fuulyenin 2650 lıradır. Pırın- nuna muracaatları. 
sayılı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki cin muvakkat teminatı 363 lira 75 ku· grupU llllClk 3 - Ekıiltmeye girmek istiyenle -
\'esaikle komisyoncu olmadıklarına n rut. kuru fasulyenin muvakkat temin& rin 247 lira 50 kuruıtuk teminat mak-
bu itle alikadar tUccardan oldukları· tı 193 lira 7S kuruttur. M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- buzu veya banka mektubunu ve 2490 
ıı. dair Ticaret odaaı veaikalyle mez· Şartnamleri her giln paraıız olarak miayonundan 1 aayılı kanunun dördüncü maddesinde 
kelr giln ve saatte komlayona mOraca • komiayonda cörUlebilir. 1ateklilerin Beygir Muh. Bedeli İlk teminat yuılı belgelerle birlikte eksiltme gü-
ıtlan. (2377) 12420 muvakkat teminat makbuzu ve tartna· Lira nn. tam saat 11 de komisyona gelme-

medekl veaikalariyle birlikte ihale 600 32.750 2456,25 lerı. (2177) 12166 

5ton1 No. lu santralH ıhn1<1k ctın •e aaatinde mezkor komisyona 300 11.200 . 1290 
müracaatları ilin olunur. (2413) 1 _ Yukarda yazılı iki adet dizel 

Askeri Fabrikalar Umtm1 Mü· 12400 motörlü elektrik ıurubu prtnameain 
Fotin ahnacak 

dürlüiü Merkez Satm Alma Ko- 3 kalem y"ıyecek de tadilit yapıldıfından yeniden ka- Emniyet Umum Müdürlüiün _ 
llliayonundan 1 palı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. den : 

Tahmin edilen bedeli (9250) lira o- 2 - Kapalı zarfla ekailtmeai 19. 7. 1 - Elde mevcut nümuneaine ve 
lan 5 ton 1 No. lı Santralit Aakerl Fab alınacak 939 çartamba günü saat IS te veldlet tartnamede yazılı vasıfları dairesinde 
rikalar umum müdürlüğü merkez sa • Orman Koruma Genel Komutan- satın alma komisyonunda yapılacak • zabıta memurları için 62SO çoğu 67SO 
tın alma komisyonunca 12. 7. 1939 lıimdan: tır. çift fotin kapalı zarf usuliyle 26.6.939 
çarşamba günü saat lS,30 da pazarlık· 1ıtanbul'da orman koruma talim _ 3 - Bu mot<Srler birlikte alınabile • pazartesi günü saat 15 te mµnakasaya 
la ihale edilecektir. Şartname para • clhı ihtiyacı için 20 000 kilo bulıur cefi ıibi ayn ayn da alınabilir. konulmuıtur. 
sız olarak komisyondan verilir. Talip- 7000 kilo nohut 6000 kilo kuru nz~ 4 - Birlikte alındıjı takdirde trt· 2 - Beher çiftine 465 kuruı fiyat bi-
lerin muvakkat teminat olan (693) lira pazarlık suretiyİe alınacaktır. Eksilt· nameai 250 kurut ve yalnız 600 bey· ç~len fotinlere ait tartnameyi almak ve 
(75) kurut ve 2490 numaralı kanunun meai 29 bulran 939 perpmbc cünil girlik motörün prtnamesi 1,64 lira nilmunesini görmek lstiyenlerin u • 
2 ve 3. maddelerindeki veaaikle ko • saat 1 ı de Ankara'da Yenitehir'de or- mukabilinde komiıyondan alınabilir mum müdürlük satın alma komisyo • 
rniıyoncu olmadıklarına ve bu itle a- man koruma genel komutanlık bina • 5 - tateklilerin kanunun 2 ve 3 Un nuna milracaatlarL 
lakadar tüccardan olduklanna dair undadır. cU maddelerinde yazılı veıikalarla 3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
Ticaret odası vesikasiyle mezkQr gUn Bulgurun beher kiloaunun muham • birlikte ilk teminat ve teklif mektup • 2351 lira 80 kurutluk teminat makbuz 
Ye saatte komiayona milrac:aatlan. men bedeli 10 nohudun 10,5, kuru u- larını ihale saatinden bir saat evetine veya banka mektubunu muhtevi teklif 

(2482) 12455 zümün 20 kuruttur. Muvakkat temi • kadar makbuz mukabilinde komlayo • ~~ktuplanru ve 2~90 aayılı kanunun 

81 fr
• bl ·ıflf 1 k natları bulgurun 150 nohudun 55 u • na vermeleri lizımdır. (1987) 11982 dordUncO maddesınde yazılı belgeler-

OR na ıum su l lllCI ra 13 kurut Udlmün '90 liradır •• ~ekli y·· le birlikte eksiltme günU saat 14 de 
A.keri Fabrikalar Umum Mü· terin yazılı giinde komiayona ~nraca- Un ÇOrap ah nacak kadar komiıyona teslim etmeleri. 

dürlüiü Merkea Satın Alma Ko- at etmeleri ilin olunur. (2176) 12165 
~ayonundan ı (2442) 12470 M. M. Veklleti SabD Alma Ko. 

Tahmin edilen bedeli (700) liri olan miayonandan 1 

8 ton Natrium bisülfit Aakerl Fabri • Zayi - Beypazarı nilfuaundan al • l - 10.000 çift yiln çorap açık ek 
katar umum müdilrlülU merbs aatın dığım nüfus cüzdanımı kaybettim. ailtme auretiyle aatın alınacaktır. Mu 
alma komisyonunca 12. 7. 1939 çarpın- Yeniaini alacatımdan eakisl hUküm. hammen bcdell 3800 lira olup ilk temi· 
ba günü aaat 16 da pazarlıkla ihale e- aUzdUr. Itıklar caddeai İlkar Apart. nat miktan 262 lira 50 kuruttur. 
dilecektir. man No. 2 Terzi. 2 - Açık eblltmeai 27. 6. 930 aalı 

Dahiliye Vekôleti 

Harita yaptırılacak 
Şartname paraıız olarak komiayon • Abdi oğullamıdan Hilmi of. 329 do ıflnil aaat 15 de vekllet aatın alına ko- Dahiliye V ekiletinden 1 

dan verilir. Taliplerin muvakkat temi tıımlu Riza ÖzkuL 2332 mlayonunda yapılacaktır. Deveıt kaabaıının 170 hektarlık 
nat olan (52) lira (50) kurut ve 2490 3 - Şartname ve nilmuneal her meıkim ve gayri meakOn aahuının ha-
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin· Zayi - Ankara belediyeainden al • gün komiıyonda ıl:Srillebllir. lihazır haritalariyle bunu çevreliyen 
deki veaalkle komiayoncu olmadıkta • dıtım 527 numaralı hammal numarası· 4 - tsteklllerin kanunun 2 ve 3. en 60 hektarlık arui ile 230 hektara va • 
rına ve bu itle alikadar Tilccardan ol· nı kaybettim. Yenisini alacatımdan ea maddelerinde yanlı veaalkle birlikte ran aahanın 1/4.000 mikyaalı mllnha· 
duktanna dair Ticaret odası veaika • kiılnin hükmü olmadıfı illn olunur.. ilk teminat veya makbuzlarlyte muay- nlll takeometrlk haritasının alımı iti 
siyle mezkfir gün ve saatte komisyona Ankara Hacet tepeai Topraklık yen saatte komisyonda bulunmaları. eksiltmeye çıkarılmııtır. 
müracaatları. (2483) 12456 Mehmet Nihat ~2223). 12180 lgin maktu bedeli 4.600 liradır. 

Ekailtme 10 temmuz 939 pazartesi miayonundan : 
günü saat 15 de Bor belediye daire • 1 _ Açık pazarlıkla eksiltme ve iha 
sind. toplanacak ekıiltme komisyonu lesi yapılacak olan ve 3S forma tahmin 
tarafından yapılacaktır. olunan 10 uncu cilt istatistik yıllığın. 

Muvakkat teminat 360 liradır. dan 2000 nüaba, 25 forma tahmin olu· 
Eksiltmeye ittirik edeceklerin vak- nan küçük istatiatik yıllığından 4000 • 

tinde belediyeler imar heyetinden it· 5000 nüsha ve ayrıca rakamları türk • 
tirak vesikası almaları ve bunu teklif çesinin aynı, başlık ve yazılan fran • 
mektubuna koymaları lazımdır. sızca olan cep yıllığından fso • :woo 
~ (Bm) beled.iyniQdeıı. allı&• a.-... ıa ... -.... • 

ve Ankarada belediyeler imar heyetin- .. y 11 k i · t h · ı 1925 d 
1. - ı ı çın a mın o unan 

en parasız olarak alınabilir. Teklifle- 1• bed 1 ü · d ot 7 5 h b. 1 · • d'l ... n d d k ıra e zerın en , 0 , eaa ıy e 
rın tayın e ı en 6 .. n e saat 14 e a- 14s ı· 11 ... • • ahın. l 
d B 

. . • • i ıra, cep yı ıgı ıçın t ın o u • 
ar or beledıye rıyaaetıne verılmea nan 112s lira bedel üzerinden ,;, 7 s 

yahut posta il.: bu saate kadar gl:Snde- . . . ' 
rilmesi lizımddır. (22M) 12300 he~bıyle SS hralık muvakkat temınat 

veaıkaaı vermek li.zımdır. 

H!ır ta yaptaralacak 
Dahiliye V ek&letiaden ı 

Bünyan kuabuının 90 hektarlık 
meakQn ve pyri meıkQn aahanın hali 
hazır baritalariyle bunu çevreliyen 60 
hektarlık arazi ile 150 hektara varan 
sahanın 1/2.000 mikyaalı münhanili 
takeometrik haritasının alımı iti ek· 
siltmeye çıkarılmıştır. 

İşin maktu bedeli 2500 liradır. 
Eksiltme 6 temmuz 939 cuma günü 

aut ıs de Bünyan belediye dalreainde 
toplanacak ekıiltme komisyonu tara • 
fından yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 187,5 liradır. 
Eksiltmeye ittirik edeceklerin vak

tinde belediyeler imar heyetinden it· 
tirik vesikası almaları ve bunu teklif 
mektubuna koymaları lizımdır. 

Şartnameler (Bünyan) belediyelİn· 
den ve Ankarada belediyeler imar he
yetinden paraaız olarak alınabilir. 

Tekliflerin tayin edilen günde saat 
14 de kadar Bünyan belediye riyueti· 
ne verilmesi ve yahut posta ile bu a&• 

ate kadar gönderilmesi li.zımdır. 
(226S) 12301 

Ankara Valiligi 

$ose ve sınai imılil lıl 
Ankara Valiliiinden : 

Ankara • K. Hamam - Gerede yolu • 
nun 9S + 000-103+800 üncü kilomet
releri arasında yapılacak pe ve aınal 
imalat iti 3.7.939 paazrteai ıunu aaat 
on bette villyet daimi encümeninde 
ihalesi yapılmak il%ere, kapalı zarf u· 
ıuliyle eksiltmeye konulmuttur. 

Ketif bedeli (54683) lira (88) ku • 
ruttur. 

Muvakkat teminatı (3984) lira (19) 
kuruttur. 

lateklilerin teklif mektuplanru, ti· 
caret odası veaikuiyle teminat mek· 
tup veya makbuzu ile ihale tarihinden 
en u 8 gün evet villyet makamına 

müracaatla bu ite ait alacaktan ehli -
yet veaikalariyle birlikte aözil ıeçen 

gilnde aaat 14 de kadar encümen rei•· 
liline vermeleri. 

Bu ite ait ketlf ve prtnameyi 137 
kurut bedel mukabilinde nafıa mil 
dürlüğünden alabilecekleri. (2326) 

12310 

• 

Ekıiltme 1939 temmuz ayının 10 un 
cu pazartesi günü saat 14-30 da umum 
müdürlük binasında toplanacak olan 
komisyonda açılacaktır. Nümuneler 
ve prtanme komjıyon kltipliğinden • 
istenilebilir. (2493) 1249S 

Ankara Defterdorlıgı 
. 

Satılık matbaa makinesi 
Ankara Defterdulıfmdan : 

Satılığa çıkarılan malların cins ve 
nevi. 

1 - Verk Augsburg • Maachinen 
fabrik markalı büyük tabı makinesi. 

2 - Dresden Eip Ziger tip markalı 
orta tabı makinesi. 

3 - Saraglia Torino marlıflı büyük 
tabı makinesi. 

4 - Lino Typ Model • 8 markalı i· 
ki adet harf dizme makinesi. 

5 - 1710 No.lu bir adet tap makin~
ıi. 

6 - KüçUk D. R. P. markalı tapma 
k

. . 1 • 
ınesı. 

7 - Kesme makinesi. r 
Vergi borcundan ötürü mthcuz o -

lup yukarıda cins ve markaları yazılı 
8 adet tap makineleri 27. 6. 939 salı gü 
nü aaat ikide Doğanbey mahallesinde 
Esenler sokağında 17 No. lu evde Re
cep Uluaoğlu Basımevinde açık' ar -
tırma ile satılacağından isteklilerin 
mezkCir gün ve saatte satıı zaaııaıinde 
bulunmaları ilin olunur. 

(2S31) 12498 

Vakıflar U. Md. 

Kirahk arsa 
Vakıflar Umup Micİürlüğün

denı 
Tabakhanede Ali Nazmi apartmanı 

ittiaalindeki 482 vakıf sayılı arsanın 

aenelik kiraaı açık artırmaya konul -
muıtur. Senelik muhammen kira bede 
li (120) lira olup muvakkat teminatı 
(9) liradır. lbaleıi 3. 7. 939 pazartesi 
gilnil saat 16 da Vakıflar umum mil -
dürlüiU varidat müdürlüğünde yapı -
lacaktır. Tutmak ve prtnJannı öğren
mek isteyenlerin adı ~eçen müdürlü -
fe müracaatları. (2S36) 12S03 

• 

• 




