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İ K İS İ 
Büyük Aşk Romanı 

insanlığın bütün hiHi sefaletleri· 
ni anlatan bu sürükleyici romanı 

karilerimiz yakında takip 
etmeğe başlıyacaktır 

Hatay büyük bayramım yaşıyor 
Sulh cephesinin kazandığı kuvet 

Pal"İs, 24 a.a. - Fransız • türk anlaşması hakkında Matin ga -
2etesi diyor ki: Ötedenberi söylenegelmittir: her türlü ittifak ve 
anlaşmada bunları aktedenlerin vasıflarıdır ki hesaba katılır. im
zalanan kağıdın mahiyeti sonra gelir. Her şeyde olduğu gibi bir 
ittifakta da manevi cihet her şeye üstündür. işte bu bakımdandır 
ki türk ittifakının çok yüksek bir kıymeti vardır. 

Asker 
İngi.ltere 

1 
Övre yazıyor: 
Fransa Suriye'de deruhte ettiği va· 

zifeden başka bir devlet lehine vaz · 
geçmemeği taahhüt ediyor. Bu sur.et· 
le eğer İtalya Suriye ve Lübnan cüm-

Falih Rıfkı ATAY 

huriyet1eri üzerinde istikbal için bazı 
emeller besliyorsa bütün emelleri su
ya düşmüş oluyor. 

Omanite şöyle yazıyor: 
Fransız • Türk muahedelerinin ak -

dinden dolayı hiç bir kimse bizim ka
dar memnun olamaz. Türkiye cümhu
riyeti her türlü emniyet sisteminin 
zaruri bir unsurudur. Ankara hükü • 
meti mihver devletlerinin rica ve taz
yiklerine mukavemet göstermek ve 
sulh cephesine iltihak etmek gibi bü
yük bir kiyaset göstermiştir. 

Londra 31 mayıı - Gözlerimi 
\lğutturacağım geliyor. Acaba 
1933 Londra'sının sokaklarında 
nn dola§ıyorum? Hyde Park'ın 
kapısından, Nelson heykelinin 
boyunundan, büyük bina cephe · 
lerinden hep National Service'in 
ilanları sarkıyor: Enrole today! 
:yahut Have yon ollered your's! Yeni itlif akın faydaları 
[l]. 

1933 de İngiliz üniversitelerin- Paris, 24 a.a. - Eski bahriye nazırı 
Cfe bir daha harbetmemeğe ve Pietri,, Fransız - Türk anlaşması hak 
askerlik hizmeti kabul etmeme • k~da Jc~r ga~tesinde yazdığı bir ma 

f ........ , .. ::-- ~__..,.;j'- G-•.r-~ ;, Yeni ittifakın strateik faydalarını...,...n .......... ı,,-,.. • .,.; 
er~ le§ekkul edıyo~. 0.: e~~ 0 teferruatına girişmek istemiyorum. 
tarıhte k~tamızd3: hukum su~e? Fakat iki nokta var ki çok barizdir: 
kanaatlerın belkı en kuvetlısı, Boğazlardan geçerek icabında deniz -
Büyük Britanya imparatorluğu- den Romanya'ya yardım etmek ve Sov 
llun artık yeni bir harbe girmiye- yetler birliği ile irtibat tesis etmek 
ceği idi. Bu kanaat, muahedeler imkan dahiline girmiş olduğu gibi Sü 
~e ittifaklar nizamı üzerine tesir veyşin de karadan müdafaası temin o
etmiştir. Bu kanaat, memleket i- lun~uştur. .. . ~ 
çinde, lngiltere'nin milli müda- Nıhayet şunu da tebaruz ettırmek la 

... ·.· ,.. . ~ -. 
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faa kuvetlerini zayıflatmağa se- (Sonu 8 inci sayfada ) Hatay'da artık yalnız türk bayrağı dalgalanacaktır. 
hep olmuştur. O kadar ki Habe- 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
fistan hadisesi olduğu vakit, İn-
giliz donanması muvaffakiyetli 
bir harbe hazrr değildi. 
Şimdi bütün parklarda, meı

hur ananevi İngiliz çimenleri bi
le sökülerek, yeraltı sığınakları 
hazırlanmıştır. Tayyare müdafa
ası toplarmm ağzı havaya çev
rilmiştir. Tıbkı bizim ilk ihtiyat 
:tabitliği günlerimizde olduğu 
gibi, kıtla avlularında sivil es
\1apları ile talime başlıyan İngiliz 
gençleri görülmektedir. 

- Madam, hu akşam sizinle 
\1e efendinizle buluşabilir miyiz? 

- Maatteessüf, kocamı mazur 
görünüz: bu akşam için gönüllü 
hizmeti var! 

İngiliz makinası ağır alır, fa
kat emniyet ve heybetle işler. 
Şimdi her tarafta imparatorluk 
müdafaası makinasının, bütün 
çarkları, kolları ve cihazları ile 
işler olduğunu hissediyoruz. 
Sulh, ebedi sulh, bu bir aşk rüya
aı gibi, esefle hatırlana·n bir ha
tıra olmuştur. Tehlike, şarkta ve 
garpte imparatorluğun kapıları · 
nı çalıyor. Talih eseri olarak, bu 
tehlike, milli hüriyetlerin ve sul
hun müdafaası zarureti ile bir
leşmiş.tir. imparatorlukla müca · 
deleye girişmek için, eveli, belki 
Asya ortalarına kadar giden ge
niş bir ham maddeler ve gıda 
ınaddeleri sahası lazım. Bu saha
yı uzun bir muharebenin şartla -
tına göre organize etmek ve ah -
loka imkanını kırdıktan sonra, 
deniz ihtiyacı olmaksızrn, cihan 
f,.thi ..tl\va,mı ortaya atmak l~ 
Zrnı. Her konu~tnğumuz intıiliz 
Vatl\ndaşımn yüzünde, bu tehli
keyi önlemek için, cesur ve civan-

( Sonu 8. inci sayfada) 

(1) Bugün Jraydolunuz, yahut, k~ndi . . . . 

B. Bone'nin beyanatı 

İki devlet sulh 
emrinde 

işbirliği yapacak 
Pariı, 24 a.a. - Hariciye Nazın Bone, bugün Cümhurreisinin 

riyasetinde toplanan kabine içtimaında evela fransız • türk anla§· 
malarını izah etmiştir. 

Bone'nin izahatına nazaran akdolunan anlaşmalarla, türk -
fransız münasebetleri tarihinin o kadar mesut olmıyan anları ka
panmıştır. Bu anlaşmalar, iki memleket arasrnda karşılıklı yeni 
bir itimat devresi açmaktadır. iki devlet balkanların ve tarki Ak
denizin sulhunda işbriliği edeceklerdir. 

Bone'nin beyanatı 

Paris, 24 a.a. - Türk • Fransız 
deklarasyonunun imzasından sonra 
Bone'nin radyo ile de verilen beyana· 
tının metni şudur: 

" Fransız - Türk karşılıklı yardım 
deklarasyonu 12 mayıs İngiliz - Türk 
deklarasyonunun aynı terimlerini ele 
almaktadır. Bu deklarasyon, Fransa'· 
yı İngiltere'ye bağlıyan taahhütlerle 
Büyük Britanya'yı Türkiye'ye bağlı · 
yan taahhütlerin tamamiyle muvazi 
kılınmasını istihdaf eylemektedir. 

Filhakika Türk • Fransız dekla
( Sonu 8 incı sayfada) 

Muvakkat encümeni 
Vergilerde itiraz ve temyiz usul • 

lerine ve mercilerine ve vergi ihbar
namelerinin tebliği suretine dair ka -
nun layihasını müzakere için seçilen 
muvakkat encümen 26.6.1939 pazarte-
. aat 10 da to lanacaktır. 

Fransız Hariciye Nazırı 

B. Bone 

Hatay 

İskenderun' da sonsuz 
heye<an var 

İskenderun, 24 (Hususi) - Hata
yın anavatana iadesine dair olan mu -
kavelenin bugün Ankarada imzalandı
ğı haberi geç vakit radyodan öğrenil -
miş olmasına rağmen, Hatay yerinden 
oynadı. Anayurda kavuşma gününü 

(Sonu 8 inci sayfada ) 

Mısır Hariciye Nazır1 
dün Bükreı' e 

hareket elli 

Oradan Belgrad, Sofya 

ve Atina'ya uğnyacok 
İstanbul, 24 (Telefonla) - Bir 

haftadanberi memleketimizin misafiri 
bulunan Mısır Hariciye Nazırı Abdül
fettah Yahya paşa bugün İstanbul mü
zeleri ile şehrin diğer tarihi yerlerini 
gezdi. Ekselans Abdülfettah Yahya 
paşa yirmi ikide Romanya vapuriyle 
Köstence'ye hareket etti. 

Kıymetli misafir rıhtımda İstanbul 
valisi, İstanbul merkez kumandanı, 
polis müdürü, Mısır elçisi, Mısır kon
solosu ve konsolosluk erkanı tarafın
dan uğurlandı. 

Hareketinden evel kendisiyle gö • 
rtiştüm. Ekselans bana şu beyanatta 
bulundu: 

(Sonu 8 inci sayfada ) 

Milli Şef 'in teşekkürleri 
Yalova, 24 a.a. - Riyaseticümhur Umumi Katipliğinden: 

Reiıicümhur lımet lnönü, Hatay'ın anavatana kavuıma
sı dolayısiyle yurdun her tarafından aldıkları ve vatandaf
ların ıevinç ve tebriklerini bildiren telgraflardan çok mü
tehasıiı olmuılardır. T eıekkürlerinin ve mukabil tebrikle
rinin iblağına Anadolu Ajanıını .memur etmi§lerdir. 

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

Sotye binası tahkikatı 

Dün de Malik K~vkep ve 
avukat Atıf tevkif edildi 

Mevkuflar1n sayısı sekizi buldu 
İstanbul, 24 (Telefonla) - Satye Şirketinin Fındıklıdaki binasının 

Denizbank tarafından satın alınması işine a.it Adliye tahkikat ve ka
rar safhalarını dün bildirmiştim. İstanbul dördüncü sorgu hakimi B. 
Sami bugün de saat on beşe kadar bu tahkikatla meşgul olmuştur. 
Bugün reasürans umum müdür muavini Malik Kevkep'le reasürans 

avukatı Atıf haklarında tevkif kararı 
verilmiştir. Bu suretle mevkufların 
sayısı sekizi bulmuştur. 
Reasürans M. muavini Malik Kevkep 

dün yapılan istiçvapta salıverilmişti. 

Dünkü tahkikatta idare meclisi reisi 
Ziya Taner, ba Şahin Giray ve Sedat 
Ödül gibi hakkındaki muhakemenin 
serbest olarak cereyanına karar veri -
len Malik Kevkebin bugün birdenbire 
tevkif edilmesinin sebebi, evelce ver -
diği ifadeyi değiştirerek tahkikatı 
başka yola sevk ve İ§kal etmek iste -
mesi kanaatinin basıl olmasıdır. 

Öğrendiğime göre, hakkında ihzar 
karan verılen ve diln Lilfeburgazda 
bulunan reasürans avukatı Atıf Ödül 
bugün İstanbula geldiği vakit adliye 
tarafından arandığını öğrenmiş ve ih· 
zar müzekkeresinin infazını bekleme
den saat 13 ü biraz geçe adliyeye git -
miştir. Sorgu hakimi B. Sami, Atıf 

Yusuf Ziya Ônİf 
Ödül'ün ifadesini almış ve hakkında',...------·--------
derhal tevkif kararı vermiştir. • 

Denizbank umum müdür muavini Maliye Vekili lstanbul'da 
sıfatiyle bu bina meselesinde hakkın • İstanbul, 24 (Telefonla) _ Maliye 
da takibat yapılan Hamdi Emin Çap Vekili Fuat Ağralı bu sabahki eks -
Ankarada bulunduğundan hakkında presle buraya geldi. İstasyonda bir. 
ihzar müzekkeresi bugün henüz infaz çok kimseler tarafından karşılandı. 
edilememiştir. 

Bunlardan başka yeniden birçok 
şahidlerin de ifadelerine müracaat e -
dileceği anlaşılmaktadır ... 

İstanbul müddeiumumisi B. Hik
met Onat'ın bu meseleye ait dün bil -
dirdiğim izahatı arasında "binalar ser-

( Sonu 8. inci sayfada) 

Muhtelit Encümen 
Adliye ve Dahiliye Encümen • 

lerinden mürekkep muhtelit en
cümen yarın saat 14 de toplana
caktır. 

Dün An.kara'da Demirsporla Fenerbahçe, İstanbulda Galatasarayla Ate.şspor karşı • 
!attılar. Demirsporla Fenerbahçe arasında ki maç 1 - 1 beraberlikle, Galatasaray Ateş
spor arasındaki maç 3 - 1 Galatasarayın galibiyetiyle neticelendi. Bu maçlar etra -
fındaki tafailat yedinci sayfadadn. 



Pazar müsahabeleri 

Çocukların oyunları 
Çocuk bahçelerinin mübdii al

man pedagoku (Frocbel) §Öyle di
)or: Oyunu alelade eğlence kabi -
linden zannetmek doğru değildir. 
Uyun derin manası olan bir faali· 
yettir. Çocuk oyunları bütün be§er 
hayatının adeta tomurcuklarıdır. E
ğer hayatımız, sakin veya canlı, ke
derli veya ne§eli, durgun veya faal 
geçerse bilmeliyiz ki ta çocukluğu -
muzda aldığımız terbiyenin bunda 
bir rolü vardır. 

( Freud) a göre de hayatın in
unları mecbur kıldığı mesaiye o -
yun mütemmim bir faaliyettir. Bu 
itibarla oyunun biyolojik bir vasfı 
vardır ki o da çocuğu hayata hazır
lamaktır. Hayvanatta da öyle de -
ğil mi 7 her yavru mevcudiyetine ta• 
alluk eden oyunları sevki tabii ile 
oynamıyor mu?- Kedi ilerde fare tu 
tacağı için bir makarayı ıikarı gi
bi takip eder, köpek bir posteki par 
~asını diıleri ile didikler, koyun, 
keçi iki ayak üzerine kalkıp tos vu
rur. Ne bir kediye tos vurdurmak 
ne de bir keçiyi makaranın peşinde 
koıturmak mümkün değildir. Dik -
kat olunursa kız ve erkek çocukla
rın da daha pek küçük yaıta bu ha· 
yat hazırlığına ait olan oyunlan 
batka, başkadır. Bir kız eline ge -
ç.irdiği bez parçalarından bebek 
yapar, ona bazan ninni, hazan ma
aal söyler çünkü ileride anne ola • 
caktır. Erkek ise her hangi bir değ 
neğin at gibi üzerine binip tozu du
mana kataraktan koımaktan zevk 
alır. O sebepledir ki çocukların o· 
yun ve oyuncakların da ilerideki 
içtimai vazifelerini göz önünde tu • 
tarak intihap etmek mürebbilerin 
vazifesidir. 

Gene Froebel, çocuğun ruhu ile 
bedeninin aynı derecede inkişafı • 
na hizmet etmek için daha bida • 
yette ona müzikle müterafık vücut 
hareketleri, ıarkılr rakslar, oyun • 
lar tavsiye ediyor ve 7evk ile fayda
yı mezcetmeyi bilmelidir, iyor. 

Şurası muhakkak ki ru ile cisim 
birlikte inkiıaf eder. Bur.:I rdan bi· 
rinin yorgunluğu tesirini iğerinde 
söst~rir~ ..Hu aebeple değıl midir ki 
(Yuvenal) salim fikir aa lam be· 
dende bulunur demiıtir. 

Çocuğun ilk faaliyeti oyuna mün 
kalip olan a~ali harek tler değil 
midir. Kollarını, bacakla ı dur • 
mamasıya iıletmesi hep 
ihtiyacını ifade etmez mi· u saye· 
de büyiiyor, kuvetleniyor, c nlanı -
yor. 

Tabiatin bu tezahiirler nı terbi -
yenin bütün safhalarında adım, a -
dım takip etmek oyunların ocuiun 

fikren ve ciımen inki,afmd ki ro • 

lünü daima göz önünde t tmak bir 

zarurettir. 
Cene o sebeple değil m dir ki 

ll-I AVA 

F~ 
Yurdun bir ~ok yerlerinde 
yağmurlar devam e i or 

yaka 
sonra-
ı geç -

25 dere-

Yazan: Selim Sırrı T arcan 
mekteplerde bilhassa harekete ih -
tiyacı olan ve iılemek için yaradı! -
mış olan yavruları uzun müddet sü
kün ve süküta mecbur etmek fayda 
yerine zarar vermektedir. 

l§te ( Froebel) o devrin mekteple
rinin küçük çocukların bedenen İn· 
ki§afında yaptığı zararları düıü -
nerek beıer nebatını yoliyle yetiı -
tirmek emeliyledir ki çocuk bahçe
lerini ibda etmiştir. Evet bu bü
yük terbiyeci: çocuklnr birer çiçek 
gibidir. Ben de . onlann bahçıvanı 

olmak isterim demiştir. 
Mekteplerde talim ve terbiye ço· 

cukların ruhu gibi bedeninin de in
kişafını daima göz önünde tutarak 
her yaşın kudretinin icap ettirdiği 
oyunları tasnif ve tertip etmiştir. 
Mesela 4 ila 6 yaşındaki ana mek
teplerinde rondlar, şarkılar, yürü -
yüşler, dikkati tcnmiye eden o
yunlar, vücuda biçim veren müzik. 
li basit hareketler, nefes temrinle
ri ve saire. 

7 yaıından 14 yaşına kadar vü -
cut ekzersizlerinde daima fayda i
le zevki mezcederek çocukların be
deni ve fikri vasıflannın inkişafına 
çalışmalıdır. Bu oyunlar sayesinde 
çocuk bir taraftan vücudunu iıle
tirken, diğer taraftan zekasını, mu
hakemesini, dikkatini, sabrını, ce
saretini yerinde kullanmayı öğren -
melidir. 

Yalnız oyunlarda da tıpkı çocu
ğu besliyen gıdalar gibi tedrice ri
ayet §arttır. Bir çocuğa vaktinden 
evel hazmı güç. şeyleri verirsek mi
desi nasıl bozulursa bir an evel ku
vetlendirmck, gürbüzleıtirmek ar
zusiyle kudret ve tahammüllerinin 
fevkinde oyunlar oynatırsak onla· 
rın henüz körpe olan ve teşekkül 
halinde bulunan vücutlannı kavu
rur ve zedeleriz. 

Bütün marifet çocuğa ister fik
re, İster bedene ait gıdalan vaktin· 
de ve lüzumu kadar vermeyi bil· 
mektir. 

Henüz vücutlarının teşekkülü ta· 
marn olmamış olan yani bülüğ ça· 
ğından evel çocukları spor mahiye
tinde faaliyetlere teşvik etmek on • 
lan yarışlara sokmak, bisiklete bin· 
dirmek, gür ştirm v ya fu bol oy
natmak o körpe vücutların maddi· 
yetine ve maneviyetine bir suikast 
yapmaktan ise, onun eviyesine İne· 
rek, ihtiyacını takdir ederek zarar
lı temayüllerine mümaşat etmiye
rek ilmin prosedelerini daima göz 
önünde tutarak onu tedrican haya
ta hazırlamak ve onu biçimli, mü
tenasip, daynıklı ve neşeli bir insan 
yapmak Önce ebeveynin, sonra da 
muallimlerin vazifesidir. 

( Froebel) in §U kıymetli sözle
rini daima kendimize rehber edine
lim: 

"Çocuklarımız için yaşıyalnn!,, 

ipekli kadın ~oraplan 
İstanbul, 24 (Telefonla) - Sanayi 

tetkik heyeti İstanbul ticaret odasın
dan ipekli kadın çoraplarının standar
dizasyonu hakkındaki fikirlerini sor
muştu. 

Oda bu husustaki tetkiklerini bir 
raporla Vekalete bildirmigtir. Bura
da söylendiğine göre, İstanbul ticaret 
odası bu raporunda, çorap standar
dizasyonunu tetkik için memleketi· 
mize getiril~n alman mütehassııı Karl 
Alc'nın verdiği raporu şiddetle ten· 
kit etmiştir. 

Deniz bank Türk Hıva Kurumu 

1 Temmuzda temomen Ordu lıin hava 
tasf İye ediliyor gediklisi yeliıtiriyor 

İstanbul, 24 (Telefonla) - Yeni 
denizyolları ve devlet limanları u
mum müdürlüklerine ait hazırlıklar 

tamamen bitmiş gibidir. Bir temmuz
dan itibaren Denizbank tarihe karı

şacak ve bu iki idare bankayı istihlaf 
edecektir. Denizyolları umum müdü
rü B. İbrahim Kemal Baybora, liman
lar umum müdürü Raufi Manyas ' son 
hazırlıklarla meşguldürler. Bugün
lerde buraya gelmesi beklenen Müna
kale Vekili Ali Çetinkaya son hazır
lıklan tetkik edecektir. 

Denizbankm bütün menkul ve gay
rimenkul kıymetleri, binalar, anbar • 
lar, vesait ve aaire iki umum müdür· 
lük arasında taksim edilmittir. Ban
kanın memur kadrosu da Büyük Mil -
let Meclisince yeni kabul olunan büt
çe ve kadroya göre iki idare arasında 
taksim olunmaktadır. 

İzmir'de denizbanka ait tesisat ve 
vesaitin devir ve tesellümü ile meı· 
gul olmak üzere İzmir e gitmiş olan 
Limanlar umum müdür muavini Ha· 
mit Saraçoğlu bugün İstanbul'a dön
müştür. 

Türkkuıu filosu 
Kayseri'ye vardı 

Kayseri, 24 a.a. - Bu sabah 7.45 de 
Adanadan kalkan Türkkuşu filosu 
9.30 da Kayseriye inmi§tir. Tayyare -
ciler meydanda kolordu komutanı ge
neral Muzaffer, Vali Şefik, emniyet 
müdürü, belediye reisi, jandarma ku -
mandam gazeteciler, tayyareciler ve 
bütün Kayseri halkı tarafından can • 
dan tezahüratla karşılanmışlar ve ken
dilerine buket verilmiştir. Seyahat 
havanın çok bulutlu olmasına rağmen 
çok güzel geçmiştir. Tayyare fabrika -
sının kantininde fabrika tarafından 
tayyarecilerimiz şeref ine bir öğle ye • 
meği verilmiştir. 

Devlet ıurası i(in se(im 
Devlet Şurasının ölüm ve ayrılma 

gibi sebeplerle boşalan bir daire re! -
liği ve üç azalığı için, meclis Adliye 
ve Teşkilatı esasiye encümenlerinden 
mürekkep muhtelit encümen bugün 
toplanarak namzetler üzerinde ııeçim 
yapacak ve neticeyi umumi M~{..'in 
tasvibine arzedecektir. 

İstanbul' un ekmek iıi 
İstanbul, 24 (Telefonla) - Son gUn 

!erde İstanbul'un en çok meşgul oldu
ğu meselelerden biri de ekmek mese
lesidir. Bazı gazeteler, fırıncıların un 
bulmak hususunda güçlük çektikle· 
rini ve bazı semtlerde ekmek buhra -
ranı görüldüğünü yazmışlardı. Bugün 
bir toplantı yapan fırıncılar cemiyeti 
bu meseleyi ehemiyetle görüştü. Ce -
miyet reisi böyle bir un müşkülatı ol
madığını, fırıncıların her zaman un 
tedarik edecek vaziyette bulundukla
nı görüldüğünü yazmışlardı. Bugün 
de ekmek buhranı olamıyacağı, böyle 
bir halden cemiyet haberdar edildiği 
takdirde o semte her taraftan ekmek 
gönderilmek üzere tertibat alındığını 
söylemiştir. Pazartesi günü belediye 
de ekmek imal edenlerin de iştirakiy
le İstanbul ekmek işlerini tetkik için 
bir toplantı yapılacaktır. 

Türk hava kurumu, Türkkuşu va -
sıtasiyle, hava ordumuza yedek ele
man yetiştirecek yeni bir müessese 
kurmuştur. Burası, hava gedikli ha -
zırlama yuvasıdır. 

Bu yuvaya orta mektep mezunları 
alınacaktır. Müracaat edenler arasın
da aranan vasıfları taşıyanlar ayrıla· 

rak Ankara gedikli yuvasına getiri· 
lecekler, yuvaya kabul ve uçuşa baş
ladıkları tarihten hava okullarına 

sevkedildikleri güne kadar gedikli 
yuvasında geçirecekleri müddet .zar· 
fında her ay peşin olarak üç lira ta
lebe tahsiaatı alacaklardır. Ayrıca ba
va sınıfının kıyafet kararnamesine 
göre hava gedikli aınıfına mahıua 
şekil ve renkte elbiııe giyeceklerdir. 
Gedikliler, Türkkuşuna ait işareti ta
kacaklar ve bu elbiseyi taşıdıkları 
müddetçe askeri ni.zam ve kaidelere 
tabi olacaklardır. 

Hava gedikli namı:etleri hava q.. 
kullarına sevkedildikleri tarihe kadar 
bir taraftan Türkkuşunda ptanörler 
üzerinde A, B, C talim devrelerinde 
uçuş kudret ve kabiliyetleri bir taraf
tan da Eskişehir bava muayene beye· 
tinde uçuJ hizmetlerine müsaade nis
betleri tesbit olunacaktır. 

Hava gedikli sınıfına ayrılma işi 
bittikten sonra ikinciteşrin sonunda 
matlup vasıflan haiz olanlar doğruca 
Eskişehir'deki hava okulları emrine 
sevkolunacaklar ve bunlar hava okul
lan D. 89 talimatının bütün büküm -
terine tabi tutulacaklardır. 

Namzetler hava okullarında uçuşa 
ba§ladıkları tarihten itibaren hava sı
nıfı mensuplarının tabi tutuldukları 
2485 sayılı kanun mucibince uçuş 

tahsisatı alacaklardır. Uçu§larını ve 
kurslarını ikmal ettikten sonra, dip
lomalarının tasdik tarihinden itiba • 
ren hava gedikli çavu§lukları Milli 
Müdafaa Vekiletince tasdik edilerek 
hava birliklerine dağıtılacaklardır. 

Gerek yerde, gerek havada uçuş 

hizmeti sebepleriyle malQl kalanların 
bu yoldaki kanun mevzuatına göre 
terfihleri yapılacaktır. Tekaütlüğü 

mucip hallerde teğmenlik rütbesinden 
emekli muameleleti ikmal edilecektir. 

Yuvaya girmek için bekar bulun
mak. yaııı on altıdan aııağı. on sekiz
den yukarı bulunmamak ~arttır. 

Hava kurumu bu sene, lnönü'nde 
gedikliler için yeni tesisler yaptır· 
mıştır. Bu ıene yüz gedikli yetiştiri
lecek, gelecek seneler bu miktar art
tırılacakfır. 

Ticaret 
bazı 

Vekôletinde 

tôyinler 
Ticaret Vekaleti kadrosunda açık 

bulunan 100 lira maaşlı birinci hukuk 
müşavirliğine İktıaat Vekftleti iş da
iresi birinci bölge funiri Dr. Ferit 
Ayıter, 90 lira maaşlı dış ticaret dai -
resi reis muavinliğine İstanbul mınta
ka ticaret müdürü Cemal Ziya Ardal, 
80 lira maaılı iç ticaret umum müdür 
muavinliğine teşkilatlandırma umum 
müdürlüğü müşavirlerinden Salahat
tin Çuhruk ve İstanbul mıntaka tica
ret müdürlüğüne İzmir ticaret odaaı 
ikinci katibi Mehmet Ali Eten tayin 
edilmişlerdir. 

Vekalet e~rine alındı 
Muğla Vakıflar müdürü B. Ömer 

Onat görülen lüzuma binaen veka • 
let emrine alınmıştır. 

Beyrut'a giden tayyarecilerimiz -
Türk tayyarecilerine yapılan 

iyi kabule ait tafsilat 

Türk tayyarecileri Rayak hava meydanında 
Berut'ta yapılan hava limanının a

çılış töreninde Türkiye namına bulun 
mak üzere, Fransa hükümetinin da· 
vetlisi olarak giden tayyarecilerimi -
zin döndüğünü haber vermiJtik. Mil· 
li Müdafaa Vekaleti Hava Müsteşarı 
Albay Zeki Doğan'ın kumandası al. 
tında Binbaşı Fehmi Özapal, birinci 
mütazim Cevat ve Havayolları Müdli· 
rü B. Ferruh Şahinbaş'tan mürekkep 
olan türk heyetinin Berut'ta ve Şam· 
da nasıl candan tezahürlerle karşılan
mış olduğunu da ayrıca kaydetmi§ -
tik. Berut hususi muhabirimizden al· 
dığımı% aşağıdaki mektupta birçok 
dostluk tezahürlerine vesile olan bu 
ziyaretin intibalarını bulacaksınız. 

Berut (Hususi) - Türk tayyareci
lerinden mürekkep heyet Berut'ta 
kaldığı iki gün içinde mandater ve 
mahalli hükümet erkanı tarafından 
fevkalade bir hüınükabul görmüştür. 

Bu çok kısa zaman zarfında, biribi· 
rini takip eden .ziyafetlerde davet e
dilen tayyarecilerimizi görmek için 
binlerce Berutlu itlerini güçlerini hı· 
rakarak onların geçecekleri yollarda 
toplanmışlardı. Ayyıldızlı tayyarele -
re yüzlerini gözlerini sürebilmek için 
h•ıra m e y ~'"tn bvltt ... .. h . r ~· .. 
kadar giden halkın haddi hesabı yok· 
tu. 

Barut'a, daha birçok yabancı heyet· 
ler gelmi~ bulunuyordu. Onlarla te -
mas ettim. Hepsi, son sistem olan türk 
tayyarelerinin mükemmeliyetinden 

takdir ve atayiıle bahsettiler. Hele 
tayyarecilerimizin tam manasiyle bi
rer hava kahramanı ve birer centil · 
men olduklarında hepsi müttefiktir· 
ler. . 

Büyük bir devleti temsilen Berut'a 
gelmiş bulunan yükıek rütbeli bir as· 
kerle konuştum Türk heyeti hakkın· 
da bana aynen §Unları söyledi: 
"- Bugün nümunesini gördüğü. 

müz türk tayyareleri ve kendileriyle 
tanışmış olmakla §Cref duyduğumuz 
genç türk tayyarecileri bize Türkiye 
cümhuriyetinin kara ve deniz kuvet
lerine olduğu gibi hava kuvetlerine 
de geniş bir itimad beslemekte tama -
men haklıdır. Dünya~ın, havacılıkta 
en ileri gitmit milletleri bile, bu mü
kemmeli yetteki cihazlar ve bu kabili
yetteki elemanlarla bihakkın iftihar 
edebilirler.,. 

Tayyarelerimiz Ankara ile Berut a
rasındaki mesafeyi üç saatte katet· 
mişlerdir. Toroslarla Halep arasında 
ıon derece bulutlu ve fırtınalı bir ha-

Hava müstqarımız Zeki Doğan 
bir haritayı tetkik ediyor 

vaya rastlamışlarsa da gayet normal 
bir uçuşla ve ıüratlerinden hiç kay• 
betmeden sükunetle yollarına devaııı 
etmitlerdir. 

Tayyarelerimiz beklendiklerindeıt 
bir buçuk saat evel Rayak meydanına 
.. ••• ı "''"'' lıtr•'hr • ..:Ka.r.,..lav"" tar yol' 
tarı ve sürati hesaplıyarak onların Be• 11 

rut'a ancak 4.5 ııaat sonra varabile • 
ceklerini zannediyorlardı. Tayyareci• 
!erimiz Rayak meydanında, hava ku• 
mandanları, memurlar ve başta bando 
olmak üzere bir bölük asker ve Berut 
başkonıolosumuzla konsolosluk erki• 
nı tarafından kar9ılandılar. Bando iı· 
tiklal marşımızı çalıyordu. 

Hava heyetimiz, baıkonsolosumuz 

B. Faik Zihni Akdor'la birlikte Be .. 
rut'ta fransız aİi komiseri, Lübnan 
Cümhurreisi ve fransız amiralı taraf· 
larından ıereflerine verilen ziyafet· 
lerde hazır bulunmuşlardır. 

Berut'tan başkonsolosumuz'la bir .. 
lik'te Şam'a hareket eden tayyareci -
lerimiz orada metfun bulunan türk ha 
va şehitleri Fethi, Sadık ve Nuri'nin 
kabirlerini ziyaret etmişlerdir. 

Diln şehrimizde hava saat ı 
dır çok bulutlu ve clizi yağı) 
]arı u bulutlu ve hafif rüzg 
mittir. Günün en yüksek ısıs 
ce olarak tesbit edilmi§tir. lllllll 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Buradaki manzara cidden gözleri 
yaşartacak bir ulviyeti haizdi. Yirmi 
beş yıl evci, vatan yolunda, kazaya 
kurban giden şehitlerimizin kabirleri 
başında, onların manevi huzurlarında 
genç türk tayyarecilerini derin bir 
ııükQt içinde el bağlamış görenler ken 
dilerini tutamamış ve hıçkırıklarla 
ağlamışlardır. Heyetimiz beyaz ve 
kırmızı kurdelalarla bezenmiş ve üze· 
rinde, aziz şehitlere "Ankara havacılı 
ğının şükran ve minnetleri,, ibaresi 
yazılı çelenk göz yaşları arasında me• 
zarların üstüne koymuştur. 

Yurdda hava doğu ve orta Anadolu 
bölgeleriyle Trakya'da çok ulutlu, 
yeryer orajlı ve yağışlı, diğ r ~erler~ 
de bulutlu geçmiştir. 24 saat ı ındekı 
yağııların metre ihurabbalaı .a bı • 
raktıkları ıu mıkdarları K., Jcösede 
12, Sandıklı ve Sarıkamışta 1 Pınar
ı-ıaar ve Karamanda 10, Gey\ c e 9, İn· 
önU, Yozgat ve Çorumda 8, C ·Iu'da 7 
Sıvaata 6, Turhal ve Hınısta diğer 
r ~·ılı yerlerde de 1 - 4 kilo m ara
smdadır. 

RUzgirlar umumiyetle g rptan en 
~ k aaniyede 5 metre kadar ızla es • 
ır·.tır. En yüksek ısılar İzm r, Nazil
li. Bodrum ve Diyarbakırda Akhi
s .. .1a 33, Manisada 34 derece 

Bazı maden imtiyuları 
hükümetçe feshedild 

Gtimüşane vilayetinin Bayb ka • 
zasına bağlı Şengah köyünd Un • 
yit madeni, Rize vilayetinin l ı köy
lerindeki prit dö fer ve Muğla vilaye
ti merkez kazasındaki zımpara maden
leri imtiyazları vaktiyle veri mış olan 
f crmanlara istinaden eşhası üzerinde 
bulunuyordu. Bu imtiyazlar bukümet· 
çe feshedilmiştir. 

Kendi ışığımız 
Şair Tevfik Fikret, sade babası, 

amısı için değil, anavatam için çok 
vefasız çıkan oğlu "Haluk" u lskoç
yaya uğurlarken: 

Bize bol bol ziya kucakla cetir; 
Duımek etrafı görmemcktcndir. 

demişti. 

Beyitin ikinci mısramdaki harcı
Mem hikmeti bir tarafa bırakınız; 
Haluk, babasmm dili ile "meçhule
lektrikçi,, idi. Onun için tDrk baba
nın, şimdi amerikalı olan oğlundan 
istediği ı§ık, olsa olsa, elektrik ış_ığı 
olmu§tUr. 
Yukarıki beyiti, yurdumuzdaki 

elektrik şirketlerini satın alırken 

hatırlıyoruz. 
Biz, nutuksuz, propagandasız, 

gösterişsiz, beyannamesiz ve muka
velesiz kendi yağiyle kavrulmasını 
bilen, icabedince belimizdeki keme
ri kasan bir milletiz. Kendi yağı
mızla kavrulmak, güzel, bu satın al
malarla kendi ışığımızla da aydın· 
/anacağız. Yabancı dinamonun istih
sal ettiği ışığı bile istemiyoruz. 

T. t. 
Haklı bir teusür ve ıikayet 

Artvin'in Ormanlı köyü hal-

kından Ali Çoruh imzasiyle aldı
ğım bir mektupta deniliyor ki: 

"Muhterem üstat, Trabzon'da 
çıkan Halk gazetesinin 30. 5. 939 
tarih ve 789 numaralı nüshasını 

takdim ediyoruz. Gazetenin bi· 
rinci sayfasında Trabzon valisi
nin Trabzon'dan ayrılışı münase
betiyle ••• imzasiyle intişar eden 
yazıdaki üslup garabetini nazarı· 
dikkatinize arzederken biz Ço
ruhluların milli hissiyatını renci· 
de eden ikinci sütundaki (Çoruh 
evelce rus idaresine bağlı bir ka
saba olduğu için) diye baılıyan 
37 satırlık tek cümleye de çoruh
lular namına münasip göreceli· 
niz tekilde cevap vermeniz rica
siyle yüksek bilgi ve kaleminize 
sığındığımızı arzederim. 

Şurasını da arzedeyim ki, Tür
kiye'de Çoruh diye bir kasaba 
yoktur. Ancak merkezi Artvin ol· 

mak üz-=r• Çoruh ıuyunun geçti· 
ii mıntakada Şavşat, Yusufeli, 
Hopa, Borçka, Artvin olmak üze
re beı kazadan ibaret ve Çoruh 
vilayeti vardır.,, 

Bu okurumuzun mektupla be· 
raber gönderdiği gazetede işaret 
edilen yazıyı okudum ve Bay Ali 
Çoruh'u teeaaür ve ıikayetinde 
haklı buldum. Ele kalem almak, 
gazetelere yazı yazmak her ay
dın vatanda9 için bir hak olabilir. 
Fakat bu hakkı kullananların 
göz önünde bulundurmaları ge
reken bir takım noktalar bulun
dufunu kabul etmeliyiz. Bir vali
yi haklı olarak metheden bir ka
lem ıahibi, aynı zamanda bir ta
kım vatanda,ları kırmamak, ya
nı baıındaki bir vilayetin coğraf
yaıı hakkında doğru bilgi sahibi 
olmak lazım geldiiini düıümne· 
meli mi idi? 

Hayır itlemek için ihtilas! 

Paris'te bir ili.nat acentaaı ka -
aadannın 260.000 frank açıiı gö
rülmüı. Tabii, adamcağız timdi 
tevkifhanededir. Fakat iıin öteki 
ihtilaslara, suiiatimallere benze
miyen bir tarafı var: bu kasadar, 
aldığı paradan bir frangına bile 
el sürmediğini hepsini yoksullara 
ve hayır cemiyetlerine ver.diğini 
söylemiı; tahkikat neticesinde 
bunların hepsinin doğru olduiu 
anlaıılmııtır. 

Bu vaziyet karıısında hakim • 
lerin ne karar verecekleri merak
la beklenmektedir. 

Biz "Sultanahmet'te dilenip A· 
yasofya'da sadaka verme"yi bile 
garip buluruz. 

Bir vakitler meıhur eşkiya Ça
kırcah'nın da zenginlerden vurdu
ğu paralarla yoksullara yardım 
ettiğini hatırlarsınız. Fakat bu 
hareketi ondan "eıkıya" sıfatını 

kaldırmamııtır. 

İyi niyeti diyeceksiniz. Fakat 
bir ingiliz atalar sözüne göre "ce· 
hennemin kaldırımları da iyi ni -
yetle döıenmiıtir.'' 

Heyetimizin Berut'tan hareketi aa
atinde, kendilerini görmek için büyük 
bir kalabalık Sen Jorj otelinin önüne 
birikmigti. Berutlular türk tayyareci· 
lerine bu sırada kırmızı beyaz çiçek
lerden yapılmıı çok mükellef buket• 
ler verdiler. Tayyarelerimiz aynı sa
mimi merasimle Türkiye istikametin· 
de havalandı. 

Mesut bir doğum 
Devlet hava yolları umum müdürii 

B. Ferruh Şahinbaş, bu seyahatta iken 
ikiz çocuğu olduğu hakkında Ankara
daki ailesinden bir telgraf almıştır. 
Çocukların ismini Muhabere ve Müna 
kale Vekilimiz B. Ali Çetinkaya Çe • 
tin ve Tekin olarak koymuştur. İkiz 
kardetlere uzun ömürler dileriz. 

ÇAGRI 
X Dahiliye encümeni yarın saat 

onda toplanacaktır. 
X Divanı muhasebat encümeni ya

rın saat onda toplanacaktır. 
X Arzuhal encilmeni yann aaat on· 

da toplanacaktır. 

[ 
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Türkiye - Fransa 
S Muhterem Baıvekil Dr. Refik 
d 'Yde.nı evelki gün, İngiliz - Türk 
t tldaruyonunun bir zeyli olan 
'Af~llrtısız • Türk deklarasyonunu 
V •Uet Mecliıi kürsüaünden okudu . 
• e bu deklarasyon meclisin ittifakı 
ltlaiyle tasdik edildi. Fransız-Türk 
deltt&.ra.syonu hakikaten 12 mayıı
t, akunan lngiliz • Türk deklaraa
)oıı • ç·· k"" 1 llnun zeytinden ibarettır. un u 

' ) Svatovdaki abluka bitti 

İngiliz gemileri limana 
serbestçe girebiliyorlar 

~ailtere ve Fransa Akdenizde sıkı 
"lf ittifak halinde bulunduklarına 
10re İngiltere ile, 12 mayıs deldi.
t''Yonunun teıbit en.iği münasebet
lere ririıtikten sonra fili surette 
trıı.rtaa ile de aynı müııasebetlere gi
l'i • 

i ngiltere aleyhinde nümayişler yapılıyor 

i ngiliz Konsolosu şiddetli bir protesto verdi 

1
.flnit bulunuyorduk. 12 mayıs dek-
lr1.1yonunun lngiltere, Fransa ve 
liirkiye arasında üç tarafh olarak 
hı>ılrnası mukarrerdi. Fakat Fran
.._ ile aramızdaki Hatay ihtilafı et • 
~lfnıda bir takım projeler halledi • 
le'lrlediğinden ftansız deklarasyonu 
~qiiirıe kaldı. Bununla ber~ber, Ha
ly davasiyle franaız deklarasyonu 
'l'a.arndaki münasebet izİlnı edilme· 
'ıelidir. Otoriter devlet matbuatı, 
tra.ııaa'nm Hatay'ı Türkiye'ye sulh 
c~Phesine ittirak etmek içi~ v.erdi
t1rıi yazmaktadırlar. Bu ıddıanm 
.ı0iru olmadığını anlamak için Ha
ta,) ırıeselesinin ıon yıllar içindeki 
ta,l'ihini hatırlamak kafidir. Ve Tür
~ih'nin sulh cephesine i,tiraki ba
hia ırıevzuu olmazdan çok eve), bu 
lloitta üzerinde Fransa ile Türkiye 

Cenubi Afrika milli müdafaa 
nazırı Pirov Berlin'cle general 

Milh ile konuşurken 

Almanyan1n 
sömürge 
istekleri 

Cenubi Af rlka müdafaa 

nazır1 buna hak veriyor 
'r•aında prensip itibariyle bir an • 
1ltntıya varıbnı,tı. lıin mahiyeti iti
ba.riyle pürüzlerin izalesi için zama· 
lla ihti~aç vardı. Ve bu pürüzler or· Lydenburg, • Transvaal, 24 a.a. 
ta.daıı kalkmadıkça deklaraıyonun Müdafaa nazırı Pirow, bir nutuk söy
}'•ı>dmasmı Türkiye muvafık bul- liyerek Afrika'nm garp cenubunda 
llı11.dı. Şu muhakkaktır ki Hatay kaybettiği sömürgelelerle Tanganyi • 
,._ d F ka'nın yerine Almanya'ya tavizatta 
..... eıelesi ha.lledilmesey i, ranaız • 'l'.. bulunulmasını istemiş ve demiştir ki: 

llrk deklarasyonu yapılamaz, hat-
tt belki de Hatay Fransız • Türk - Almanya'nın sömürge taleplerı 
doatlugun· un mezarı olurdu. açıkça tasdik edilmedikçe, devamli bir 

sulh teessüs edemez. Bununla bera -
Fransız· Türk deklarasyonunun ber, Tanganyika ile garp cenubu Af· 

lapıJrnasiyle iki millet arasındaki rikasının Almanya'ya iade edilmesine 
lb.iiııasebetler yeni bir merhaleye imkan yoktur. Çünkü 1914 tenberi bu 
tİtrnektedir. Türkiye ile Fransa a- havali büyük inkişaflara mazhar ol • 
"a&ındaki münasebetlerden bahse- muştur. Fakat müzakere yoliyle bu 
derken "ananevi dostluk,, ti.birini topraklarm yerine Almanya'ya lüzu -
\:llllaıımak bir anane olmuştur. On mu kadar toprak verilmelidir. 
tltıııcı ura kadar geri giden bu Göbel•'in •özleri etrafında 
doatluiUJı, türk milletinin kalbinde alman ajansının izahı 
tlltuıi bir yeri vardır. Türkler garp· Bertin, 24 a.a. - D. N . B. ajansı teb 
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t'trtda dost olarak franıızlan &'Ördü· Alman propaganda nazırı . Göbbels, 
1tr. gOya Almanya'nın tarihte kendisine 

Hongkong, 24 a.a. - Svatov
daki japon makam]arı, bugün 
öğleden itibaren İngiliz vapur • 
tarının Svatov limanına girebile
ceklerini bildirmişlerdir. 

lngilizleri çınlçıplak ıoymuılar 

Tiençin, 24 a.a. -İngiltere kons~losu 
imtiyazlı mıntakadaki ingilizlerın çı
rılçıplak soyulmalarını tahriri olarak 
şiddetle protesto etmiştir. 

İngiltere konsolosluğundan öğre • 
nildiğine göre, Tiençin'in Çin beledi
ye reisi muvakkat Pekin hükümet~ ta
rafından İngiltere ve Fransa sefırle
rine gönderilen aynı maalde iki mek
tubun birer suretini İngiltere ve Fran 
sa konsolosluklarına tevdi etmiştir. 

Bu mektuplarda, ihtilafın hallini 
mümkün kılacak bazı şartlar ileri sü
rülmekte ve fransız - ingiliz maka -
matı bu şartların tamamını kabul et
medikleri takdirde Pekin hükümeti
nin esaslı bir tasfiye işine ve vaziye
tin icabettirdiği tedbirlere müracaat 
mecburiyetinde kalacağı bildirilmek
tedir. 

lngiltere aleyhinde nümayiıler 
Tsingtao, 24 a.a. - Dün Tsingtav· 

da İngiltere aleyhinde büyük nüma
yişler yapılmıştır. 

Tiençin t:)e Klangıu'da yiyecek 
kıtlığı 

Vaşington, 24 a.a. - Hariciye nazı
rı Hull, matbuata beyanatta buluna· 
rak, Amoy'daki Amerika mümessili
nin Klangsu'da hüküm süren yiyecek 
kıtlığı hakkında japon makamları 
nezdinde teşebbüslerde bulunduğunu 
söylemiştir. 

Japonlar: bu itirazı tetkik edecek
lerini vadetmişlerdir. 

Hun, Tıençın ae aynı §ekıloe teşeb-
büslerde bulunulduğunu, fakat yiye-

cek getiren vapurların 
methalinde daima japon 
tarafından durdurulmakta 
teyit etmiştir. 

Tiençin'in 
makamları 

olduğunu 

lngiliz gazetelerinin yazdıkları 

Londra, 24 a.a. - Uzak şark vaziye
ti halkı aıakadar etmekte devam edi-
yor. 

Times diyor ki: 
İngiliz topraklarında ve bilhassa 

Singapur'da pek çok japon kolonisi 
vardır. Bunu unutmamak lazımdır. 

Vakıa ingiliz makamatı bunlara kar
şı Tiençin'deki barbarlığı yapacak de· 
ğildir. Fakat japonya diplomatik dili 
anlamazsa, bu dili ona anlatacak ted
birlere müracaat etmek icap eyler. 

Deyli Telegraf gazetesi de şu ma· 
lUmatı veriyor: 

Lord Halifaks dün japon büyük el
çisini davet ederek J aponyanın battı 
hareketi hakkında izahat istemiş, Ti· 
en~in hadiaesinin tasfiyesi ve normal 
vaziyetin tekrar tesisi lüzumunda ıs
rar ederek bugünkü gerginliğin çok 
vahim ve şümullü neticeler verebile
ceğini anlatmıştır. 

Çemberleyn'in beyanatı 
Kardif, 24 a.a. - Burada bir miting 

de söz söyliyen Başvekil B. Çember
leyn, uzak şark meselelerine temas 
ederek demiştir ki: 
"- Hiç bir ingiliz hlikümeti, kendi 

tebaasının, Tiençin'de yapıldığı bil
dirilenler gibi muameleye tabi tutul· 
masına müsaade edemez. Ve hiç bir 
ingiliz hükümeti, kendi harici siyase
tini tesbit için başka hükümetlerin 
emrine tabi olamaz. Bundan dolayı 

ümit ederim ki, japonyanın böyle bir 
niyeti yoktur, kendi askerlerinin bu 
hareketlerini affedecek değildir ve 
.ingilia: milletinin Çin'deki hak ve 
menfaatlerini istihkar etmek arzusun-
da bulunmamaktadır. 

Filhakika Kanuni Süleyman ve ait olmuş olan bütün toprakları tek -
bilinci Franauva zamanında kutu· rar elde etmek istediğine dair havas 
1•rt eski dostluk aıırlarm imtihanm- ajansının kendisine atfettiği sözleri 
dall geçmİ§ bir münasebetti. Biri söylememiştir. Hakiki metin tağyir 
tiıtpoly'on'un Mısır'• tecavüzü, di- edilmiştir. 
teri de kırk sene kadar sonra Fran- Göbbels, şimdiye kadar takip olu.
'•'nıu Mehmet AH tarafmı iltizam nan müzakere usullerinin muvaffaki
ttntesiyle iki defa f aıılaya uirıyan yetsizliğini kaydederken, müzakere 
bil dostluk on dokuzuncu asrın ııo- usullerinin muvaffak olabileceğine bir 
b.Qnda fransız harici siyasetinin ana delilini istemiş ve sömürge meselesi -
hattı yeni bir iıtikauıet takip edin. ~~n. ~a~lini bö~le. bir delili verebilece-

Mançu sınırındaki hôdise üzerine 

Japon ordusu bir tebliğ neşretti, bunda 

tedbirlerin • 
müessır En 

tj., k d d tın"•tı" Alman gını ılave etmıştır. "" a ar evam e ly • • . , A 

süratle alınacağı söyleniyor 
h.'dan ıs7o harbinin iııtikammı al- Göbbels Al~nya nın umumı harp 
ıı:ı k d. sonunda kendısınden cebren alınan 
lö' ilk için Rusya ile ittifaka te mce, toprakların iadesini istediğini beyan 
l'aııııa'nın oımanh imparator)~~- eylemiştir. 

lla kartı takip ettiği siyaset degıfb. 

Hsinking, 24 a.a. - ''Domei ajansı" Ma.nçuri' deki japon o,rdu· 
su ne§rettiği bir tebliğde huli.aatan diyor ki: 

r>aha doğruıu Fransa, çarlık Ru ... 
haının imparatorluk üzerindeki e-
lı:ıellerinin mürevvici olmak mecbu
ti1etinde kaldı. Almanya orta Av• 
l'tıpa'da kuvetleıtikten aonra Fran· 
•ıı • Rua tesanüdü de sağlamlaıta. 
Şllrk itlerinde Almanya Avuıturya'· >-. Fransa da Rusya'ya yardım nok· 
taanıda biribiriyle rekabete giritti
ler. Ve harp arifesinde Fransa ar· 
1•k Rusya'nm ıarktaki davasını, 
lteııdi davası gibi benimsemitti. Oı
lı:ııtnh imparatorluğunu Almanya'· 
tltı:ı kollan arasına atan bir amil de 
hu olmuıtur. 

İngiliz Kırahnın 

söylediği nutuk 
Londra, 24 a. a. - İngiltere kıral 

ve kıraliçesi dün öğleyin Guildhal'e 
giderek Londra belediye reisi ile muh 
telif teşekküller tarafından tertip o
lunan ziyafette hazır bulunmuşlardır. 

Belediye reisinin "hoş geldiniz., 
nutkuna cevaben kıral, gerek kendi· 
sinin gerek kıraliçenin milyonlarca 
insan tarafından gösterilen kabulün 
samimiyetinden dolayı fevkalade mü
tehassis bulunduklarını kaydetmiş ve 
demiştir ki: 

Bugün artık harpten evelki vazi· 
l'et değiımiıtir. Tarihte osmanh İm· 
))ara.torluğu ile ittifaka girmeıi, za· 
lı:ıanma göre bir cesaret aayılan "Bugün idaresini deruhte etmiş 
transa'ya, timdi Türkiye Cümhuri- bulunduğum bu camianın sağlam i· 
l'eti o zamanki muvazeneye ga• manını kuvetlendirmek ve bu camia • 
l'ip benzerliği olan şartlar altmda nın milletler arasında sulhu koru· 

Sovyet hava kuvetleri tarafından 

son zamanlarda Mançuri toprakları -
nın ihlali hadiseleri Buir gölünün şi· 
malinde 200 kilometre genişlikte ve 
Mançuko topraklarına 60 kilometre 
derinlikteki bir sabaya şamil bulun -
maktadır. Bu tahrikat layik mukabe
leyi görecektir. Eğer sovyet hava ku
vetleri iki defa uğradığı ağır zayiat
tan mütenebbih olmıyarak tecavüzle· 
rine devam ederse Mançurideki ja -
pon ordusu karşı tarafın teşebbüsü 
yüzünden basll olacak her tlirlü va -
ziyeti aüratlc ve müessir bir tarzda 
karşılamak üzere icabeden bütün ted
birlere tevessül etmeğe karar vermiş· 
tir. 

Lübnan, Süriye 
ve Fransa 

0atı:ıanlı devrinden daha kuvetli bir mak yolunda büyük bir kuvet olduğu- Paris, 24 a.a. - Fransa'nın Suriye -
doatluk eli uzatmaktadır. Eııki nu göstermek hedefimizdir. Eğer bu deki vazifesine ait deklarasyonun met 
doatlanmız, yeni Türkiye'nin on ııe· maksadımıza herhangi bir suretle e - ni şudur: 
lt.iıinci ve on dokuzuncu aırm os· rişmiş isek bütün hayatımızca bu, Cümhuriyet hükümeti beyan eder 
ıı:ı1 anlı İmparatorluğundan çok fark· ben ve kıraliçe için sevinç kaynağı o- ki, Fransa Suriyede ve Llibnan'da ifa 
t bir Türkiye olduğunu takdir e· lacaktır.,. etmekte olduğu vazifeden başka biri 

derler. Hasta adam efsanesi arhk lehine vazgeçmek niyetinde asla de • 

arkada kalmııtır. Karıılıklı müna- S f El 'I''"'' d ğildir. 
•ebetıerinıizin yeni bir merhaleye OyYe ÇI lglR e Bu deklarasyon Bone'in imzasını ta-
tirdiği bu arrada fransız dostları- k 'I d • şırnaktadır. 
lı:ıı:ı bilmelidirler ki, yeni Türkiye, dün a ıam Yeri en gar enpafl Suriye'nin vaziyeti hakkında bir 
ltıt.pitülasyon zincirlerinden kurtu- Sovyet Büyük elçisi B. ve Bayan Maıır gazetesinin yazclılılan 
1•ra.k, kıskanç surette bağlı bulun • Terentiev, bu akşam büyük elçilik hah Kahire, 24 a.a. - Suriye'nin vaziye
dutu iatikl&lini, modem hayatın çesinde bir gardenparti tertip etmiş - ti hakkında tefsirlerde bulunan "Mu
b\itiin teki.mülleriyle takviye etmit tir. Çok samim1 bir hava içinde geç kaddem" gazetesi, İngiliz - Fransız 
0 1e.n genç ve dinç bir devlettir. Ve vakta kadar devam eden bu garden - matbuatının yazdığı gibi Suriye hal -
bu Yepyeni millet Franıa'ya derin partide ezcümle nafta vekili gene - kının galeyanı, mihver devletlerinin 
hialerle baibdır. İki memleket ara- ral Ali Fuat Cebesoy, Müna ajanları tarafından hazırlanmış olma· 
~ındaki doıtJuklarm kuveti, millet • kalat vekili Ali Çetinkaya, B. Ali Ra- dığını yazmaktadır. 
leıiıı kar§ılıkh hisleriyle ölçülür. O- na Tarhan, bir çok mebuslar, başta u- Bu gazeteye göre, bu galeyanın se· 
11uıı içindir ki Fransız • Türk dost- mumi katip B. Numan Menemencioğ- bebini mandater devletin imza edilen 
lıı.ğunun kuvetine ve i.tiaine güve· lu olduğu halde hariciye erkanı, kor~·muahedeyi tatbik etmemesinde ve bü
ltenler aldanmazlar. diplomatik ve türk gazetecileri bulun- tün memleketi parçalamağa karar ver-

u mesinde aramalıdır. 

Sovyet • İngiliz 

görüşmeleri 

B. Bone 
güçlükleri 
anlatıyor 

Paris, 24 a.a. - Cümhurreisliğinin 

başkanlığında yapılan kabine toplan
tısında fransız hariciye nazırı Bone, 
Moskova müzakerelerine dair izahat 
vermiştir. 

Son fransız - ingiliz tekliflerine 
Molotof tarafından verilen ve İngiliz 
hariciye nezaretine gelen cevabı ve 
bu hususta Faris ile Londra arasında 
yapılmakta olan noktai nazar teatile
rini bildiren Bone, mevcut müşkülatı 
istihfaf etmemekle beraber, meselele· 
rin fevkalade girift ve düzeltilmesi • 
nin pek güç olduğunu da unutmamak 
Hizım geldiğini söylemiş ve fakat 
Farnsa ile İngiltere'nin bir neticeye 
varmak için hiç bir gayretten geri dur 
mıyacaklarını söylemiştir. 

''T empı" gazeteıinin yazdıkları 
"Temps" gazetesi, ingiliz - fransız 

sovyet müzakerelerine bakim olan ha
vanın artık aydınlanmasını istemekte 
ve bu müzakerelerin uzaması ve müş· 
külatı şimdiden üç memleket arasın
daki münasebetlerde teessüfe şayan 
akisler bıraktığını kaydetmektedir. 

Bu gazete, demokrasileri müşkül 
vaziyette bırakacak olan yeni bir em
rivaki karşısında kalınmadan evel bir 
netice elde etmek isteniyorsa, acele 
etmek luımgeldiğini ilave evlemekte
dir, 
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iSTANBUL Gazeteleri 
YENİ SABAH 

Hatay'ın anavatana avdeti 
Şimdilik bu kadar sütunu muharriri 

Murat Sertoğlu, Hatay'ın anavatana av
deti münasebetiyle, Atatürk'ün Hatay 
davasına olan bağlılığını tebarüz ettire
rek, Hatay'ın bize, bizim Hatay'a kavuş
tuğumuz bugün O'nun aramızda bulun • 
mamasını esefle kaydettikten sonra, Ha
tay'm anavatana kavuşması şerefinin bü
yük bir kısmı da hiç şüphesiz Cümhurre
isimiz İsmet 1nönü'ne ait olduğunu, Mil
li Şef'in Hatay'm ebedi olarak milli hu
dutlar içine girişini dahiyane bir planla 
realize ettiiini ilave ederek "bu h immet
lerinden dolayı, türk milleti , bu ik: ada
ma ebediyen minnettar kalacaktır., diyor. 

Hatay'ın anavatana kavuşması 
Politika sütunu muharriri Reşat Sa

gay, türk - fransız anlaşmasının imzası 
münasebetiyle cihan sulhunun teyid ku- , 
vetlerin.den biri daha ortaya çıkml'i bu
lunduğunu, yalnız bu anla~manın esasını 
teşkil eden Hatay'ın anavatana avdeti 
keyfiyeti çok yuhıek manalı bir siyaset 
hadisesi teşkil ettiğini ve Türkiye Cum· 
huriyetinin dost siyasetinin, beynelmilel 
politika alemine büyük muvaffakiyeti 
olduğunu söyledikten sonra, Hatay'ın 
Türkiye'ye avdetinin sırf türklüğiınden 
mütevellit olduğunu tebarüz ettiriyor ve 
bu cihetin fransız efkarı umumiyesi ta • 
rafından da anlaşılmış olduğunu kaydet
tikten sonra "Fransa. türklerin bu meş
ru haklarını tanımakla büyük bir siyasi 
basiret ve uzak görüş kabiliyetini gös • 
termiştir,. diyor. 

Nihayet biribirimize kavuıtuk 
Her sabah sütunu muharriri , uzun 

hasret yıllarından sonra nihayet Hatay
ın anavatana, anavatanın Hatay'a kavuş
tuğu bugünden itibaren aziz Hatay'ın da 
artık bir tlirk vilayeti olduğunu söylüyor 
ve bu münasebetle ebedi Şef'in manevi
yetine, İsmet İnönü'ne ve Refik Saydama 
mesai arkadaşlarına minnet ve şükran • 
lannı sunduktan sonra "Gözün aydın 
hatayh nine, rüyaların işte hakikat ol
du,. diyor. 

Ekmek kavgası 
Hüseyin Cahit Yalçın bu başmakale

sinde, nasyonal - sosyalizmin resmi ga
zetesi tarafından yazılan bir makale mü
nasebetiyle, mihver devletleriyle garp 
demokrasileri arasındaki kavganın, bü -
tün ideoloji ve prensip süslerini kaybe
derek bir lokma ekmek hır gürüne inkı
llp ettiğini söylüyor ve almanlann artık 
maksadlarr tamamen anlaşıldıktan son
ra, hayat sahası tabirinin manası hakkın
da tereddüde mahal kalmadığını, istila • 
ya maruz memleketlerin vuzuhsuzluktan 
kurtulduğunu ilave ederek, bu memle -
ketlerin, çekleri ve arnavutlan mahve • 
den {elakete uğramamak için elele ver
meleri 111swnunu ileri aiiriıyor. 

İKDAM 

Hatay 
İkdamcı imzalı başmakalede, zaman 

zaman müzminleşmek istidadı gösteren 
bu meselenin geçirdiği fena devreye bir 
(ÖZ atmak türk - fransız münasebatımn 
vaziyeti bakımından faydasız olmıyaca
ğını söylenerek, Franklen Buyon itilaf. 
namesiyle başlıyan Hatay meselesinin 
tarihçesi yapılıyor ve Hatay'ın Türkiye
ye avdetinden sonra Fransa ile aramız
da artık hiçbir pürüz kalmadığı, artık 
dünya sulhunu ve Akdenizin emniyetini 
tehdid eden tehlike karşısında yekdiğe • 
rimize dayanarak kudretli ve muzaffer 
süngülerimizi gösterebileceğimiz ll!ve 
edildikten sonra anavatana kavuşurken 
beraberinde, büyük türk milletine kah -
raman bir doı;t, sulh cephesine de yeni 
bir tesanüd veııil~i getirmesi, Hatay'ın 
güzel tecellisi olarak izahtan sonra ila
ve ediliyor "ve sen ey ebediyetlere şeref 
veren Atatürk, milletinin firkatinle ya • 
ralanmış yüreğinde müsterih uyu, değer
li halefin İnönü, uğrunda çırpındığın 
Hatay davasını büyük bir kudretle halle 
muvaffak olmuştur. 

TAN 
MiJli misakımızın tam zaferi 

Ömer Rıza Doğrul, bugün sütununda, 
türk milletinin hürriyet ve istiklaline 
türk vatanının bütünlüğüne kasdedenler
le mücadeleye karar verdiği zaman mil
li bir misak ile türk yurdunun hududu • 
nu tesbit ettiğini hatırlatarak, milli mü
cadelenin Lozan sulhu ile neticelenen 
safhaları esnasıı:ı.da hüriyet ve istiklalini 
kurtardığını: ondan sonra, geriye kalan 
milli emellerini sulh yolu ile kazanmıya 
karar verdiğini izahla siyasi sahadaki 
muvaffakiyetlerimizi kaydettikten son
ra bugün Hatay davasını kazanmakla 
milli misakımızı tam zafere ulaştırmış 
olduğumuzu söylüyor ve bu tam zaferi 
kutlamak her türkün vazifesidir, diyor. 

Bizim Hatay yine bizim oldu. 
M. Turhan Tan, "penceremden,, sütu

nunda Hatay'm ve Hatay davasının ta • 
rihçesini yaptıktan sonra asırlardan be
fi tarihin bildiği bir hakikati hükümeti
mizin teyid ettiğini ve özü türk, sözü 
türk bir toprağın türklüğe yabancı ya -
pılamıyacağı bir kere daha isbat edilmiş 
oldugunu, Milll Şef'in riyaset devrini 
şereflendiren, Refik Saydam hiıkümeti
ni revnaklandıran bir muvaffakiyet teş -
kil ettiğini söylüyor hataylılara geçmi~ 
olsun diyor. 

Örnek devlet ve Hatay viJayeti 
Bugünkü başmakalede Akagündüz 

büyük harptan beri dünyanın ıilihsı~ 
boğuşmanın yirmi birinci yılı ortasında 
bulunduğunu, kurtulmak için yeni baştan 
silaha sarılmaktan başka çare kalmaz, 
diyenlere mukabil biz türklerin her tür
lü anlaşmazlığı insanca görüp anlaşma 
ile tatlı neticeye vardırmak mümkün ol
duğu kanaatinde bulunanlardan olduğu
muzu söylüyor ve Türkiye'nin, kuvetini 
haksız davalara karşı kullanmak isteme
diğini, sadece hakkını kuvetine dayadı • 
iını, dünyaya birçok örnekler veren Tür
kiye'nin bu sefc;r de Hatay davasında ye
ni bir örnek verdiğini ilave ederek Ha • 
tay'a geçmiş olsun diyor, anlaşma, em • 
niyet ve sulh içinde yaışamağı iıtiyen 
milletleri eğer bu ideallerinde samimi 

- iseler bizim cepheye davet ediyor. 

a..ı. Mıtbuıt Si!rvısı 

VAKİT 

Hakkı Süha Gezgin, başmakalesinde, 
Hatay'ın anavatana avdeti münasebetile, 
onun türk çemberi haricinde kalması bil· 
tün dünya ve insanlık tarihi için bir fa • 
cia olduğunu söyliyerek Hatay'ın türk
lüğü kadar açık bir hakikat bulunamıya4 
cağını, tabiatten medeniyete, tarihe, di
le ve gayeye kadar her şeyin türklükle 
bir olduğunu, bugün soğukkanlılığın ve 
ciddiyetin zaferini elde ettiğini iliveten 
sonra diyor ki: 

" Hatay'ı kılıçla alsaydık eskiyi tek • 
rardan başka bir şey yapmış olmıyacak • 
tık. Onun için bugün kendimizde iki ke
re muzaffer bir milleti alkışlıyoruz.,, 

• CUMHURİYET 
Hatay a·navatana kutlu olsun. 

Yunus Nadi, bu serlevha altındaki 
başmakalesinde, Hatay'ın anavatana ilti· 
hakı münasebetiyle bu davadaki haklı 
vaziyetimizi ve bununla beraber bu di
vayı sulh yolu ile balletm~ini bildiğimi
zi tebarüz ettirdikten sonra, bu mesut 
hadisenin uyandrrdığı memnuniyeti artı
ran türk - fransız anlaşmasının da dün 
hemen hemen aynı saatte Ankara'da vo 
Paris'te millet meslislerine tebliğ olun
duğunu yazıyor ve Hatay meselesinin ta· 
rihçesini yaparak bu mesut hadise müna
seb~iyle Atatürk'ün hatırasını taıiz ve 
Milli Şef'i Dr. Refik Saydam hükümeti· 
ni ve milleti tebrik ediyor. 

Hatay kollarımız arasında 
Peyami Safa, "hadiseler arasında,, ıil. 

tununda, Hatay'm birçok müşküllerderı 
sonra nihayet kendisini tamamen anava
tanın kolları arasına attığını söylüyor 
ve şimdi Akdeniz'in şarkında, bir elimi -
:ti Fransa'ya, ötekini İngiltere'ye ver
miş bulunduğumuzu, Akdeniz kıyısın~, 
türk seddinin İskenderuna kadar uzandı· 
ğını, bu körfezin başında türk • franıız • 
İngiliz dostluğunun deltası, üç devletin 
Yakın Sarktaki askeri siyasi ve iktıaadl 
menfaatlerini birleştirdiğini illve ederek 
"dost Fransa'yı selamlayalım, başında. 
alev dehah Milli Sef'le türk milletinin 
bu en büyük gününü kutlıyalım ve Hata. 
yı bağrımıza basarken onun ilk ve ebedi 
hamisi Atatürk adını da eksilmiyen ve 
gevşemiyen bir minnetle analım.,, diyor. 

Sovyetler 

Almanya ile ticaret 
anlaıması 

yapabilirler mil 
Moskova, 24 a.a. - Havas bildiri • 

yor: 
Bugüne kadar mevcut intibaa göre, 

7 alman mütehassısının Moskova.'ya 
gelerek Sovyetler birliğine 750 mil • 
yon marklık bir kredi teklif edeceği • 
ne dair Berlin'den çıkan haberler ha • 
kikate uygun değildir. 

Moskova'daki alman mahfilleri bu 
haberi tekzip etmektedir. Moskova 
mahfileri Fransız • İngiliz • Sovyet 
müzakerelerinin cereyan ettiği bir sı· 
rada Almanya ile de ticaret müzakere 
leri yapılmasının muvafık olmıyaca • 
ğı mütaleasındadır. 

İngiltere ve Fransa ile yapılmakta 
olan müzakereler neticelendikten son· 
ra tabiatiyle vaziyet değişebilir. Bazı 
kimseler Sovyetler birliğinin İngilte· 
re ve Fransa ile siyasi bir anlaşma ve 
Almanya ile de bir ticaret anlaşması 
yapabilmesinde hiç bir mahzur gör .. 
memektedir. 

X Budapeşte, - "Magyar Orszag" 
gazetesinin bildirdiğine göre naip ta
rafından Rütenya'ya tayin edilecek 
olan yeni komiser, eski ziraat nazırı 
Kallay'dır. Bu zat, eski Rütenya baş
vekili Brody ile teşriki mesai edecek
tir. 

X Vaşington - Haziran sonunda 
nihayet bulacak olan mali sene içinde 
hükümetin masrafları dokuz milyar 
dolara baliğ olmaktadır. 

X Belgrat - Yugoslav gazeteleri4 

nin Sofya'dan aldıkları bir habere gö· 
re Kıral Boris, yanında Prens Kiril 
olduğu halde dün öğleden sonra Sof
ya üniversitesinde açılan yugoslav 
kitap sergisini gezmiştir. 

X Londra - Hükümeti tarafından 
geri çağrılan Liverpol'daki alman 
konsolosu dün Berlin'e dönmek üzere 
Birkenhead'tan hareket etmiştilr. 

X Paris - Hariciye nazırı Bone, 
Vellington Koo'yu kabul etmiştir. 

X Tirieste - Yahudi ırkına men· 
sup olduklarına dair vaktinde beyan· 
name vermiyen beşi kadın olmak üze· 
re 14 yahudi on beşe: gün hapse ve 
biner liret para cezasına mahkum ol· 
muşlardır. 

X Paris - Oto gazetesinin İtalya -
ya girmesi İtalya hükiimetincc yasak 
edilmiştir. 
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Almanya ve İtalya 

halalariyle karıı kar~ıya 
c· ·· ······~~i·~~~··~i~·~i~ ·~~·~··~·iQ·~~ ....... :J ................................................................... 
8 alkanlarda vaziyet 

ne merkezdedir? 
Türk - romen yakınlaşma -
sı Almanya ile İtalya'yı en
dişelendirmektedir. Fakat 
bunu inkar etmiye mahal 
yoktur: Roma ve Bcrlin 
kazaya rıza göstermemek 
mecburnyetinrledirler. Bun 
dan başka, Yunanistan da, 
tabir caizse, ingiliz suları 
içinde kaldığından geriye 
Bulgaristan'ın alman - ital
yan politikasına hizmet e -
dip etmiyeceğini bilmek 
kalır. Berlin bunu umuyor. 
Roma bunu umuyor. Roma 
kıraliçe Ciyovanna'ya gil -
veniyor. Berlin Coboourg 
katına güveniyor. Roma ve 
Berlin ayni zamanda 1915 
in hatırasına güveniyorlar. 
Fakat bu 1915 darbesi der
hal Bulgaristan'ı bir tabi 
vaziyetine getirmişse, ne -
tice hiç de onun lehine çık
mamıştır. Sofya bunu ha -
tırlar. 

leri buna delildir. 
Çekoslovakya'nın işgali 

ve mazlum hali, Arnavut • 
luk'un işgali, ltalya'nın i -
çine düştüğü tabi vaziyet 
milletler üzerinde tesir 
yapmamasına imkan olmı -
yan müthiş misallerdir. O
nun içindir ki, geçen mart· 
tanberi, Polonya, Roman -
ya, Türkiye ve Yunanistan 
Fransa ve İngiltere'ye tc· 
veccüh etmek suretiyle re
aksiyon göstermişler, Ho -
landa ile Belçika da biri -
birlerine yaklaşmakta ve 
- İsviçre gibi - istiklal -
l rini müdafaaya hazır ol -
duklarını beyan etmekte -
dirler. 

. . -

1 

................................................................. """ "'" .. "" ... """" ........... " ....... """ 1 
Kardeş Mısır' da yeni eserler veriyor. 

Danzig statükosunun tek 
taraflı bir tadilini Polon -
ya mı ileri sürmüştür? Al -
man - leh iyi komşuluk mu
ahedesini feshetmiş olan · 
Polonya mıdır? Polonya 
mesul devlet adamlarının 
ağzından bir tek söz çıkmıf 
değildir ki bütün memle -
ketlerde bütün makul in -
sanlar tarafından kayıtsız 
şartsız tasvip edilmiş ol
masın. Almanya tarafından 
ihdas edilmiş olan vaziyet 
karşısında Polonya'nın du
rumunu izah eden kolonel 
Bck'in beyanatı bütün dün
yaca kusursuz telakki e • 
dilmiştir. Bu sözleri tekzip 
edecek hiç bir hadise geç -
memiştir. Buna mukabil, 
alman hükümetinin bakan
larından olan ve Danzig'e 
varınca kendisinin "Füh • 
rer'in mümessili" bulundu
ğunu bilhassa ilan eden bi
rinin sözleri tamamen teh
dit ve tahrik mahiyetinde 

( ____ R_A_o_v_o_) ~ 
bey - Muhayyer prkı • 
kavuştu. 
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PAZAR - 25 - 6 - 939 
12.30 Program 
12.35 Türk müzifl (Klasik 

program) İdare eden: Me
ıut Cemil, Kume ses ve saz 
heyeti. 

13.00 Memleket saat ayarı. a
jans ve meteoroloji haber -
leri. 

13.15 Müzik (Küçük Orkestra 
- Şef : Necip Aşkın) 1 -
Ludwig Sied - Sevgilim 
(İntermezzo), 2 - Berger 
- Manon (Vals boston), 3 -
Hans Schneider - Meşhur 
röfrenlerden (Potpuri), 4 
- Paul Holzner - Saksonya 
köylü dansları, 5 - Nie
mann - Zenci dansı, 6 -
Bruno Hartmann - Parlak 
güneş ışığında dans (Enter
mezzo). 

14.15 - 14.30 Müzik (Melodi -
ler - Pl.) 

18.30 Program 
18.35 Müzik (Şen oda müziti

İbrahim Özgür ve ateş bö -
cekleri). 

19.00 Çocuk saati 
19.25 Türk müziği (İnce aa:ı: 

faslı). 

21.00 Konuşma • ır 
21.lS Muzik (Violo solo .ft• 

ki Berkuren tarafın~aıı; ,ır 
Schubert - Aspeggıoıı 
nate.) .. ;~"' 

21.35 Müzik (Neşeli rrıuJ 
Pı.> csııc' 

21.50 Anadolu ajansı 
servisi). rıl 

22.00 Müzik (Cazband _.berlel' 
22.45 - 23 Son ajans ha 

ve yarınki program. 

AVRUPA 
1 

OPERA VE OPERE'fL!ı~ 
9.30 Frankfurt - 13.10 1( 161 
ya - 13.30 Bratislava ~ t;.ı_f 
Floransa - 18.20 Kön1f JI' 
- 19.30 Brno - 20.15 Lt' 

Diğer taraftan, Yugos -
lavya ve Bulgaristan'ın, 

Balkan harbı müstesna, 
hiç bir zaman ayni safda 
mevki almadıkları ve Bal
kan harbının ertesinde de 
boğuştukları malumdur. 
Berlin ve Roma'nın kabul 
etmesi lazımdır ki Bel -
grad'a el koydukları tak -
dirde, sağda Romanya'ya, 
aolda Yunanistan'a, arkada 
Türkiye'ye iyice yaslanan 
Bulgaristan'ın menfaati 
garbe karşı cephe almak o
lacaktır. 

Şimal memleketleri ise 
bitaraflığa sığınmışlardır. 
Bu jest Almanya ile bir 
saldırmazlık paktı akdini 
reddetmiş olan İsveç, Nor
veç ve Finlandiya tarafın· 
dan daha pervasızca yapıl
mıştır, buna mukabil, se -
kiz gün mukavemet ede • 
miyecek olan Danimarka' -
da ve hiç bir vechiyle harp 
sahası olmak istemiyen 
Baltık devletlerinde kor -
kunun tesiri görüldü. Fa
kat aldığı şekil ne olursa 
olsun, her yerde reaksiyon 
olmuıtur. Bizzat Yugoslav
ya bile vakit kazanmıya ça
lışmıştır. 

ç .: .. ,, fJ 1 

telakki olunabilir. Doktor 
Göbbels hiç şüphesiz söz - • 
!erinin Almanya'da yapa -
cağı tesiri düşünmüş, ha -
riçte propaganda düşünce
siyle hareket etmemiştir. 

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

20.10 Neşeli plaklar - R. 
Z0.15 Turk müziği 

1 - -----· Hicaz peşrevi, 
2 - Hafız Yusuf - Hicaz 
ıarkı - Sevdayı ruhun aşk 
eline, 3 - Arif bey - Hicaz 
ııarkı - Benim halim fira
kmla, 4 - ------ Kemençe 
taksimi, 5 - Bimen $en -
Hicaz prkı - Yıllar ne ça -
buk geçti, 6 - ----- Hicaz 
şarkı - g~lşeni hüsnüne, 7. 7 
------ Hıcaz ıaz ıemaısı, 
8 - Artaki - Kürdilihicaz -
klr şarkı - Yetmezmi tüken 
mezmi, g - Faize - Nikriz 
şarkı - Gönül ne için ateş -
lere yansın, 10 - Nevreı 

nih - 21 Roma. S, 
ORKESTRA KONSE?~Ji· 
Rl VE SENFONİK ,.. tfP' 
SERLER : 18.30 Doyçlı~ 
der, Droytviç - 20.15 La sa"' 
- 21.5 Sottens - 21.50 1ce 
22.30 Sarbrük.. i/i' 
OUA MUSİKİSİ : 18.SS ,, 
yana - 19 Frankfurt, ~(· 
burg - 22.20 Doyçlanı:t1ıe . 1 
SOLO KONSERLER :,.1 
Münib - 8.5 KolonY1 ıl 
Berlin - 9.40 Bertin l'tJI 
Breılav Königsberg - poJÇ' 
Beromünater - 20.lS 
landzender. ,ıf 

NEFESLİ SAZLAR (~JI' 
v. s.) : 6 Hamburı - 8.4S_.. ıı 
nih - 10.45 Frankfurt 19.ıf Aiyana - 12 Mlinih -
Prag - 19.52 Beromünıtef~ 
ORG KONSERLERİ ıııt' 
KOROLAR : 8.10 Fraıı~. 
- 8.30 Laypzig - 9.30 S _, 
lav, $tuttgart - 10.40 Pr'fo' • 
11.10 Laypzig - 11.15 1'~ 91r 
ya 11.20 Kônigsberg - ış_, 
yana, Kopenhag - 14.30 So!' 
gart - 18.30 Prag - 19 ıo.rJ 
tens - 19.30 Kolenya -
Beromlinster. .,,, 
HAFİF MÜZİK: 12 Berli11 ,,,, 
ı 7 Münill - '20.10 Kotoıı>':ıır 
20.15 Berlin, Breslav, l-1 
burg, $tutgart, Viyana. tf 
HALK MUSİKİSİ : 8.10 8~1' 
lav - 10.30 Viyana - 12 $sa· 
gart - 18 Frankfurt - 23 

Roma ile Berlin'in Bul -
garistan'la Yugoslavya'yı 

ayni zamanda ele geçirebil
meleri için evela hırvatis -
tan'ı Belgrad'a karşı ayak
landırmaları, Hırvatistan'
ın ayrılması, Yugoslav ' 
nın dağılması ve iki mihver 
de<vletiyle anlaşarak, arı a -
vut italyan kuvetleri ın 
yardımiyle Makedony 'yı 
istila etmesi lazımdır. 

K ısacası bütün mem -
leketler telaşta ve 

itimatsızdır. Alman akını 
karşısında açık olarak yal
nız Macaristan görünmek
tedir. 

Avrupa - bilhassa orta 
ve Balkan Avrupa'sı - ge
çen marttanberi büyük bir 
endişe içindedir. Bıçağın 

kemiğe dayandığı hissi i -
çinde yaşamaktadır. 

L• Republiqut1 

Singapor 

Fakat hayır. B. Göbbels
in nutuklarını okurken ma
nevra göze çarpıyor. Bun -
dan böyle Danzig meselesi 
üzerinde öyle bir tazyik 
yapılmak, Almanya'nın bu 
hususta o kadar kati dav
randığı hissi verilmek iste
niyor ki, herkes, böyle bir 
mesele için harp değer mi? 
düşüncesine kapılsın. 

Beş sene müddetle biz 
ne Danzig'den, ne de "ko
ridor"dan bahsedildiğini i
şitmedik. Almanların bu 
vaziyete pek ala katlanabi
leceklerini bundan iyi ne 
ispa teder? Neden birden -
bire tehditlerle mü~adele -

-~~-~y-e -=--b~aşlanmıştır. Çünkü Çe-
koslovakya'nın icabı icra 
edilmiştir. 

Y alnız Türkiye ıle 
Romanya uyumu -

yorlar. Böyle bir sarıın:ı -
ya müsaade ederler mi 
ikisi de bilirler ki böyle ır 

hareketin ertesinde aral • 
rında bir küçük Bulgaris -
tan ve hatta bir büyük Bul· 
garistan değil, fakat ital -
yanlaımış bir Bulgaristan 
bulunacak, yani italyan a 
Karadeniz'e inmiş olacak • 
lardır. Esasen bu sanır tı 
vukua gelemez, şu makul 
sebeple ki hırvatların lidc • 
ri B. Maçek zeki ve ihtiy t· 
lı bir şeftir. Be1grad sar -
yı Yugoslavya'nın yega e 
büyüklük şansının şere ı 
bir federalizmde olduğuı u 
henüz kabul etmedi diye 
bırvatlar pire için yorg, n 
yakacak değildirler. 

Bugünlerde dünyanın en 
muazzam istihkamlarından 
birinde, Büyük Britanya 
ve Fransa ordu mümessil -
leri toplanarak, bu kalenin 
değerini daha ziyade art -
tırmak çarelerini araştıra • 
caklardır. Ancak, bahis 
mevzuu olan şey, topları ve 
bu adadaki tayyare mey
danlarını tetkik ve takviye 
etmek vey;ı çoğaltmak de -
ğildir; her hangi bir muha
sarayı güçleştirmek için, 
insan kudreti dahilinde o
lan her tedbir, bu adada a
lınmıştır. 

Her gün yeni bayındırlık eserleriyle süslenen Mısır yeni ve büyük bir hastane 
daha kazanmış bulunuyor. Yukarıda resmini gördüğünüz muazzam bina kıral birinci 
Fuat hastanesinin kuşbakışı görünüşünü ve cephesini göstermektedir. Alttaki re
sim, Firavunlar devrini temsil ~den bugünkü Mısır kızlarını göstermektedir. 

Çekoslovakya için de hal 
böyle olmuştur. On sekiz 
sene müddetle, biz hiç bir 
zaman "südetler"den bah -
sedildiğini işitmedik. Ne • 
den bu azlıkların vaziyeti 
"tahammül edilmez" bir ha
le gelivermişti? Çünkü A -
vusturya'nın icabı icra kı -
lınmıştı. Böylece, hadise -
den hadiseye, 16 mart 1935 
e, Almanya'nın silahlanma
sını ilan ettiği güne kadar 
çıkılabilir. 

Esasen bizzat bulgarlar 
da bilirler ki Almanya i e 
İtalya'nın kollarına atıl -
dıkları takdirde istiklalle • 
ri bir hafta meselesi ola -
caktır. Arnavutluk hadis' -

Londra ve Paris'teki 
devlet adamlarının proje
leri daha ileri gitmekte -
dir: maksat, büyük okya -
nusun garbında muazzam 
bir müdafaa sistemi kur -
mak ve bu sistemde de Sin
gapur'a sadece bir köşe di
reği rolünü vermekdir. A
vusturalya mümessilleri -
nin de bu görüşmelere işti
rak etmekte olmaları her 

halde maksatsız sayılamaz: 
münhasıran britanyalılara 

ait olan dünyanın bu kıta
sında çok şümullü bir harp 
endüstrisi kurulacaktır; a
dada depo edilmiş olan mü
himmat ve malzemenin tü
keneceği bir harp takdirin
de, bu endüstri, Avustralya 
müdafaa kuvetlerine top, 
tüfek ve tayyare vereceği 

gibi, Singapur'daki kuvet -
}erinin de harp malzemesi 

ihtiyaçlarını karşılıyacak -
tır. 

Franlt.lurttır Saytun~ 

Vaziyet sarihtir 
Doktor Göbbels Danzig· 

de her halde gelişi güzel 
olmıyan bir tahrik ve teh
dit mücadelesine girişmiş 

bulunuyor. Nazi propagan
da şefi, cumartesi akşamı 
ve dün söylediği nutuklar
da, tabii Almanya'nın ser
best şehir üzerindeki emel-

kendilerine ait ol yan mevzular üzerinde dolaıı
yordu. Bunu teshil etmek, zannının aksine olarak, 
Macide'ye hiç de ac gelmedi... Ömer'in kendinden 
uzaklaımağa baıladığmı görmek bu kadar kolay 
mıydı? Fakat ona ızmağa, hatta hayret etmeğe 
ne hakkı vardı? Ka ·ıısında her zamanki gibi hare
ketli ve küçük gÖ 1 rle, saçları alnına dökülmüı 
duran ve austuğu z man bile güzel dudaklarını kı
mıldatan Ömer, ona eski heyecanların, eaki arzula
rın hiç birini verm yordu. Kocasını uzak bir akraba, 
yeni tanıtılan ıöyle ir dost gibi nazik bir alaka ile 
dinliyor, fakat onda hala a~ık olduğu, kafasmda 
hayalini yaıattığı ve belki her zaman yaıatacağı 

Ömer'den pek ufa bir kaç iz buluyordu. 
Gardiyaqın işareti üzerine ayağa kalktılar. Sü

kunetle hatta biraz da dostca ayrıldılar. Fakat Ma· 
cide, kendilerini kapıya kadar geçiren Ömer'in yü
zünde aynen geldikleri zamanki gibi yarıda kalmıt 
bir gülümsemenin ta.kallüslerini fark etti ve eve ıe
linceye kadar, hatta daha uzun zaman, bu hayali 
kafasından uzakla.ıt ramadı. 

Macide, hep Bedri ile beraber olmak Üzere, haf
tada iki defa Ömer'ı ziyaret ediyordu. içinde gene 
o tahlil edemediği bıribirine zıt hiıler vardı. Koca
amı görmediği zaman, onu adam akıllı aevdiğini, 
fakat artık beraber yaıamalarına imkan olmadığı· 
nı düıünüyor, fakat kartı karııya gelince, sevdiği 

adamla bu Ömer arasında pek az münasebet bu
lunduğunu, buna rağmen, onu böyle bir vaziyette 
bırakıp ayrılmanın imkansızlığını, hatta Ömer bu
radan kurtulduktan aonra da hayatlarını bir müd
det beraber sürüklemeğe çalıımanın icap edeceği
ni, kabul ediyordu. 

llk tahkikat on bet gündenberi devam ediyordu. 
Bedri'nin anlattığına göre, her gün ortaya yeni bir 
mesele çıkıyordu. Hadise, umumiyet itibariyle, zan· 
nedildiği kadar korkunç bir ıey değildi. Bet on bu
dala delikanlmın, mühim laflar etmek, yazılar yaz
mak ve kendilerine bu sayede büyük mevkiler ha
zırlamak hülyasiyle, bir takım dalavereci, macera
perest ve satılmıı adamlara alet olmalanndan iba
retti. Her biri kendini istikbalin, hatta bugünün en 
kuvetli münakkidi, felsefecisi, tarihciıi, ıairi, siya
ıetcisi, gençlik rehberi sayan ve hepsi birden iyi ol
maz bir büyüklük deliliğine yakalamruı bulunan 
bu cahil ve korkak gençler mustantik kar· 
traında ağlıyorlar, jandarmalara dert yanıyorlar, 
gardiyanlardan medet umuyorlar ve mahkemeye 
gizli mektuplar yazıp yeni cürüm ortakları veya 
mevcut cürüm ortaklannın yeni cürümlerini haber 
veriyorlardı. 

Macide bunlan hep Bedri'den öğreniyordu. Son 
zamanlarda Ömer ne kendinden, ne de baıkalarm
dan bahsediyor, aadece gözlerini Macide'nin yüzü
ne dikip susuyor, yahut Bedri ile havadan, sudan 
konuıuyordu. 

Macide bu kararsız vaziyetin daha fazla uza
masına lüzum olmadıima; her feyİ keaip atarak, 
ne yapacağmı ondan sonra diif ünmeye karar ver
di. Bedri ile Bayazid'deki kahvelerden birinde bu
Iuıup Omer'e ıitmeği taıarladıklan bir ıün, hala 

!erini ne şekilde tahakkuk 
ettirmek niyetinde olduğu
nu söylemiye yanaşmamış
tır. Fakat taleplerini şid -
detle yenilemiş ve Alman
ya'nın "tehditler ve şan -
tajlar karşısında geri çe -
kilmiyeceğini" söylemiş · 
tir. 

Usul daima aynidir ve 
bunu bir defa daha meyda
na vuralım. Almanya teh -
dit ederek bizzat kendisi -
nin tahrik ettiği tabii re -
aksiyonlara "tehdit" adını 

Yarın, dünya Danzig ta
rafında teslimiyet göstere
cek kadar çılgınlık ederse, 
bunun kendisine neye mal 
olacağını biliyorµz. Fakat 
Avrupa bu çılgınlığı işle -
miyecektir. Şansöliye Hit
ler, geçen 15 marttta, pna 
bunu ihtar etmeyi bizzat ü
zerine almıştır. 

Polonya almış olduğu 
dost ve akıllı vaziyetini de-

muhatabına verilmemiı olan uzun mektubu da ya
nına aldı. Ömer'i görüp konuştuktan sonra ayrılır
ken gardiyanlara göstermeden bırakmak niyetinde 
idi. 

Öğleye doğru evden çıktı. Bedri ile beraber bir 
aıçıda yemek yiyecekler, saat ikide tevkifaneye 
uğrıyacaklardı. Tramvayda gittiği müddetce elini 
cebine sokmaktan ve dört kata kıvrılmıı olan mek-. 
tuba dokunmaktan kaçtı: 

"Ne oluna olsun, bunu yapmamalıyım!., diyordu. 
"Onun böyle aciz, belki de bana muhtaç olduğu bir 
zamanda bu darbeyi vurmak ..• Fakat ne darbesi? 
Ne muhtacı? Yanına gittiğim zaman yüzü burutan 
o ..• Beni bir tek söze layik bulmıyan o ... Ben ona 
ne yaptım ki? Hep o bana yaptı ... Benden uzaklat
tığını ilk ortaya vuran da o ..• Hayır ... Bunlara kız
mıyorum .•• Fakat ne diye bu haksızlığı yapıyor? 

Mektubu muhakkak vereceğim ..• Ne zaman yazdı
ğımı da söyliyeceğim. Anlasm ki ben kararımı on· 
dan evel verdim. 

Hem de bu tevkifle alakası filan olma
dan verdim... Hiç kızmıyorum diyebilir miyim? 
Fakat kime olsa dokunur ... Hem haklı olmak, hem 
kabahatli görülmek ..• Acaba kafasında benim hak
kımda neler var? Her giditimizde, ayrılacağımıza 
yakın, Bedri'nin kulağına bir ıeyler söylüyor ve 
Bedri tasdik ediyor .•• Bana ait bir şey olduğunu se
ziyorum, fakat aonnağa utanıyorum. Bedri bu it· 
lerde çok yoruldu ve hiç mecburiyeti olmadan çok 
fedakarlık yaptı. On bet gündenberi Ömer'e de, ba
na da, o para yetiıtiriyor ••• Her ziyaretimde Omer
in bana verdiği bir kaç liranın Bedri'den çıktıimı 
bilmek keramete muhtaç değil •.• Hapisanede para 
kazanmaia baılamadı yat ••• Fakat Bedri doirudan 

ğiştirmemiştir. Biz onunla 
beraber ve onun ardında • 
yız. İngiltere de ona temi
nat vermiştir. 

Ne B. Göbbels'in nutuk· 
lan, ne Moskova ile yapı • 
lan müzakerelerin yavaıh
ğı berrak olan bir vaziyet -
le tıı:'ç on üc6iiihlib y:ap'.f 
maz. Ya isteyici olan Al • 
manya normal diplomasi 
sahasında Polonya ile mü -
zakereye girişecek, ya da 
kuvet dokttrini dolayısiy -
le arzusunu zorla kabul et
tirmeye kalkışırsa karşı -
sında Avrupa'yı ve mütte· 
fiklerini bulacaktır. 

Wladimir d'Orm~sson 
Le Figaro 

Büyük Okyanos 
Bir japon gazetesi, bil • 

yük okyanusun oynamakta 
olduğu rol etrafında şuno

ları yazmaktadır: 

Bundan 30 yıl evci, Tco· 
dor Ruzvelt, demişti ki: 
Amerika'nın keşfi üzeri

ne, Akdeniz'in devri geç
miş, Atlas denizi ise, en 
yüksek mertebesine var -
mış, şimdi de sıra büyük 
okyanusa gelmiştir. Bu da
vanın dönüm noktası, ci : 
han harbıdır. 

da peşte. , 
DANS MUZtôt : 21.lS \':o• 
ıova - 21.30 Sofya - 22 ,• 
dapeşte, Strazburg, var;;ı~ 
- 22.10 Beromünster - fİo' 
Belgrad - 22.30 Viyana, .
ransa - 22.45 LüksembutJiJI' 
Pariı Eyfel kulesi - 23 
no, Paris P.T.T., Straı:butl· 

Vaşington ve Lotı~ 
konferanslariyle, İngilt:r.
Amerika ve Japonya , 
sında tespit edilen dotı~ 
ma kuvetleri nispepti ~.w 
cesinde, üstünlük mUcr
Jesinin kapısı açılmıf~ 

Fakat, bu anlaşma ,,l• , ..... , .... ,, ___ : ::---:.- .... tel' 
yet deği~i§ ve o vakit 
pit edilmiş olan nispet ~ 
rine silahlanma ıerbe•t~f 
geçmiş ve dolayısiyle 
yarış başlamıştır. , 

Haritaya bir göz atılı:.. 
ca, büyük okyanu,un d , 
ri ehemiyeti derhal anllf', 
lır. Amerika'nın deniz U•., 
Ieri, şimalden başlıy~r:,, 
Kiska, Unalaska, Sıt 6ı 
Kodiak, Puget Sou1\ 
Tongue Alamenda ve ~ 
Dilgo; garpte, Havai, ?tf~r 
way Wake ve Guam a t• 
lan ile Filipin adalarıd~, 
Bu tertip, Japonya'yı t1 , 
maiden, şarktan ve cen\l~ 
tan çeviren ceman ıs. 
deniz mili uzunluğu ol'l' 
bir müsellestir. . 

1 İngiltere cenubu garbı~ 
Singapur'la okyanu• , 
garp geçidine; Panama ki• ı 
nalı ile de Amerika ~~ 
geçidine hakim bulumu
tadır. 

Doyç11 AJı,,md"' 
Saytunı 

doğruya bana para t~klif etmeğe utanıyor •.. Ona 
kartı ne kadar borçluyum .•• Daha doğruau borçlu • 
yuz ..• " 

Tramvaydan indi. Bayazit kahveleri doluydu. 
Masalarm ve iskemlelerin arasından geçerek Bed
ri'yi aradı. Hiç bir tarafta göremedi. "Burada olaa 
beni görürdü her halde!" diye düıündü. Masalarda 
oturanlann kendisine dikilen gözleri, vücudunda 
dolaıan yabancı eller gibi onu rahatsız ediyordu. 
Şaıkın ıaıkın bakınırken, köıelerden birinde bir 
gurup halinde toplanmıı bulunan profesör Hikmet 
ve arkadaılarmı gördü. Şair Emin Kamil, muharrir 
ismet Şerif hep beraberdiler. Muharrir Hüseyin 
bey hayır cemiyetinin ak saçlı reisi ile tavla oynu• 
yordu. Macide ile profesörün ıözleri kartılattL 

Genç kadm eski bir alıtkanlık ve yiyecek aibi ba • 
kan saygısız bir kalabalığın verdiği tatkınhlda giİ• 
lümıiyerek o tarafa doğru bir adım attı Prof. Hik· 
met derhal baımı çevirerek fevkalade büyük bir 
dikkatle tavl" oyununu seyre baıladı.Dudaklarının 
kıpırdamasından etrafındakilere bir teyler söyledi· 
ği anlatılıyordu. Nitekim Macide'yi farketmiı bu• 
lunan diğer bir kaç kiti de gözlerini baıka istika • 
metlere çevirerek masum tavırlar almağa çalııtılar. 
Genç kadın büsbütün ıaşırdı. On gün evel kendi· 
sine lüzumundan biraz fazla teveccüh göstermiı o
lan kabadayı, arkadaı canim, fedakar ve olgun a• 
limin bu kabalığına ilk anda mana veremedi, fakat 
bir mevkufun karısı olduğunu hatrrlaymca gülme
ğe baıladr 

(Sonu vat) 
DÜZELTME: Dünkü İçimizdeki ıeytan tefrika· 

mızın birinci sütun, alttan dördüncü aatırdaki dönüt
leriniıı kclimeai dütünütlerinin olacaktır. Düzeltiria. 
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Hava ve kadınlık 
Havva anmızla kız torunları a· 

l'&ıındaki münasebetleri söyliyece
iiırıi elbette tahmin edersiniz. O bü
>iik anamızın adını eskiden ha har
'1ile yazarak etrafımızdaki hava
d,rı ayırt ederdik, timdi iki v ile 
>'lıarak belli etmeğe çalıııyoruz. 

Bugün söylemek ıstediğim ikli
ı.ürı kadınlık üzerine tesirleridir. 
t,kat iklim değiıtirmek yerine ha
-., tebdili derneğe dilimiz daha zi -
>'•de ahıık olduğu için - bilhassa 
l>ıı, hava tebdili mevsiminde - ik
IİQı Yerine hava demit bulundum ...• 

İklimin kadınlık üzerine tesiri 
Pek küçük yaıta meydana çıkar. 
Ptteaela vaktinden pek erken uyan
..__k istiyen, biraz hatan, hem de 
tt'kek çocuklar gibi çirkin huylara 
llıtaıı bir kız ıehirden çıkarılıp da 
Lir köye hava tebdiline götürülün -
te - orada ayran içmeıe de - pek 
kbuk aakinleıir. 

Bunun akıine, kızlann bazıları 
el, tehirde kaldıkça o günlerini 
IÖrınekte gecikirler. Sancılanırlar 
'•kat 0 kadarla kalırlar. Onları da 
hir köye, açık ve temiz hava.lı bir 
>'ere cötürünüz. Pek kısa bır za
a.ı.nda her ıey düzelir, aancı kal
a.ı.ı: ve kız kendini bilir ..• Aynı va
lıtaaın, yani açık havanm birjbiri -
llİJı akai iki türlü teıir yaptığına ta
ltcüp etmemelisiniz. Açık havanın 
teairi, köydeki bol gÜneıin teairi 
'-orınonlann itini düzeltmektir. Cü
ll .. , vaktinden önce uyanmak isti
)en küçük kızda olduğu gibi hor
'-onun fazlalığına da, vakti ıeldiii 
lı.alde yalnız aancı çeken daha bü -
>iicek kızda olduğu gibi, ekıikliii • 
ile de iyi gelir. Cünef hayatta mu
•aı:eneyi temin eder. 

Daha ıonra da kadınlık hayatı -
._, llın her devrinde güneıin ve hava 
1' tebdilinin tesirleri pek büyüktür. 

8'"1a en ziyade ıimal memleketle -
rinde dikkat edilmiıtir. Oralardaki 
lıadınlardan birçoğu kıım, ıüneııiz 
lbevıimde, kadınlıklannı bilemez
ler, çocukları da olamaz. Halbuki 
ilkbahar gelip de güneı meydana 
ÇJkınca, yahut kıt içinde ıünetli 
hatka bir memlekete gidince o ka
dınlann itleri yoluna girer, çocuk 
"'~ de olurlar. 

' \, Jlw,.1aa oihi. k1a.m..da Jtjiqea,j olan 
~.,ır ınemlekette, fakat ev ıçınde ya-

hut apartımanda kapalı kalarak 
her defasmda sade aancı çekerek 
l'&Lataız olan kadınlar, açık havada 
•e bol ıünef altmda kısa bir müd
det kalınca sancılar geçer, her teY 
)oluna girer. Sancı çekip çocuk an
lleıi olamıyan bayanlar için bu te
•ir mutlaka tecrübe edilecek bir 
feydir. 

Çocuğu olmıyan kadınlara deniz 
l,anyoaundan fayda olduiu öteden
beri - kadınlarm kendi aralarm
da da - meıhurdur. Bunun doğru
lutunu, tecrübe etmiı olan hekim • 
ler de taadik ederler. Kadınlık •e 
•nnelik hormonlan yolunda iılemi
)enler için deniz banyosu iyi bir ça
redir. Fakat deniz banyosu yapamı
hcaklar için güneı banyolan aynı 
derecede tesirli olur. Zaten deniz 
banyosunun teıiri denizin suyundan 
lbıdır, yoksa deniz kenarında gün•
tin bol olmasından mıdır, ayırt edi
leınez. Çünkü deniz kenarında .. • 
dece oturup da banyo yapmıyan 
bayanlar da aynı tesiri ıörürler. 

Yalnız gebelik eanaaında deniz 
kenan ve dai havaaı tecrübe edile
cek teYler deiildir. Temiz ve açık 
hava gebelikte de, ıüphesia pek 
faydalı olur. Fakat havanın birden· 
bire deiitmeleri ıebelikte fena tesir 
eder, havale gelmesini kolaylaıtı· 
rır. Deniz kenannda, dailar ara
sında da havanın birdenbire deiit
meleri çok olur. Onun için ıebelik
te denizden uzak, dağlardan alçak, 
ıakin havalı bir ova iklimi tercih e
dilmelidir. 
Kadmlıiın aonbahan da bir ba

kımdan, gebeliie benzer. lıtikbal 
baıka batka olmakla beraber, ı•· 
belikte de, aonbaharda kadınlık ve 
annelik honnonlan itlerini durdur • 
muılar demektir. Bun°dan baıka, 
aonbaharına eriımit bayan çok ter· 
ler, çabuk aoğuk alır. Bazdan da 
çokça da kaıınır. Ondan dolayı, ne 
deniz kenan, ne de havası sık sık 
deiiıen dağlık yerler. Denizden u
zakça, düzlükte, havası kuru, rüz
garıız, sakin bir yer. Cünet pek de 
çok olması lazım deiildir. 

Sonbahar mevsiminden aonra, 
kadın vücudu gene naziktir. Hava• 
nm ufak tefek deiiımelerinden mü
teeaair olmazsa da, fırtınalar, aaia· 
naklar pek dokunur. O zaman ro· 
matizma ainları da geldiiinden 
daima, deniz kenarından uzakça, 
düz bir iklimde, rutubetsiz, hele 
fırtınasız büsbütün sakin bir yer is-
ter ..• 

Demek ki - bir haatalrk kanı • 
mazsa - gençlikte yüksek bir yer 
yahut deniz kenan, sonraki mev· 
simde de daima düzlükte ıakinlik. 

C.A. 

Alman donanması Danzig' e 
gidiyor 

Var§ova, 24 a.a. - Büyük harpte 
ölen alman bahriyelilerinin ıerefinc 
yapılacak ihtifal münasebetiyle al
man donanması erkanından bir heye • 
tin Danzig'e gelmesi bekleniyor. 

Heyete atman donanması kuman • 
danı amiral Racdcr riyaset edecek
tir. 

·~ KAPT..A.N - D~ nQQ~ 

ERROLFLYNN 
OLlVlA DE HA VlLLAND 

Bütün dünyada büyük muvaffa
kiyetler kuanan aık ve kahra

manlık dolu bir pheaer 

Aynca Yepyeni Jumal 

Y enitehir ULUS ıinemaımda 
Bufiln 10 - 12 • 14,30 • 16,30 

• 18,30 ve 21 de 
... Ti: 2193-1 __ __ _ 

İzmir Entemısyo111I 
Fuar1na haz1rlan ın ız 

20 Ağuıtoa - 20 Eylül 
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MAYi SU 
Ya.zan: Major W REN 

Patricia teyze küreyi kaldırdı ve 
llliiccvhcri fransıza uzattı. O da bunu 
lelodia'ya verdi ve dedi ki: 

- Bu yakutun ne kadar mücadele· 
lerc, kederlere, ve hatta kana mal ol • 
ıtıuı olduğunu hiç bir zaman bilmiye· 
Ccğiz 1 Ah! Konuşabilseydi, bize neler 
Öğretebilirdi. · 
Maykıl sordu: 
- Ya siz bize mücadele, keder ve 

lcan hikayeleri anlatabilir misiniz? 
Cevabı veren Klodia oldu ve sanki 

zabiti eskiden tanıyormuş gibi: 
- Pek tabii, dedi. O sık sık arap ıü

\tarilcrinin başında olarak hücumları 
eırigir. 

O zaman kendisinden bize muhare -
helerini anlatmasını rica ettik. O an • 
dan itibaren kendisi Brandon - Ab
has'ın Mavi su'dan sonra en büyük 
taıibcsi olarak telakki edildi. 

Ertesi gece, yüzba§ı Klodia'yı fran
sıztara murahhas göndererek bize 
harp maceralarını anlatmasını rica et
tirdi. 

- Gilıcl yabancıyı bizim yanımıza 
tetir, sırlarını koparmayı ben üzeri • 
ille alırım, dedi. 

-20-
yetle franıızın üzerinde icra etti ve 
onu evin yanındaki korulukta bulu • 
nan kampımıza getirdi. 

Zabit bir kütüğün üstüne oturarak, 
realist bir uslikpla hikaye ettiği ya • 
pnmış menkıbeleriyle bizi iliklerimi
ze kadar ürpertti. Bu hikiyelcrde si· 
pahilcr, lejyonerler, ve türlü isimli 
yerli askerlerin isimleri sık ıık geçi
yordu. 

Bize çöl harbından, Berberlerin za
limliğinden ,ayni zamanda mertlikle· 
rindcn, orta çağda olduğu gibi at üı
tündc kılıç kıhça yapılan muharebe -
lerden, cesur maceralardan, yüzleri 
örtülü Tuareglcrdcn, eırarlı tehirler· 
den, vahalardan, scraplardan, kum 
çöllerinden, Afrika topraklarının bü
tün fcvkalAdeliklcrinden bahsetti. 

Sonra bize bir kaç eskrim talimi 
yaptırdı. 

Ellerimizi sıktıktan ve Klodia'nın 
elini öptükten sonra yanımızdan ay -
rıldığı zaman, can ve gönülden ona 
bağlanmııtık. 
Maykıl birdenbire dedi ki : 
- Mektepten çıkınca yabancılar 

Lejyonuna yazılacağım, sonra da o • 

ULUS -5-

lstanbul'un plônı 

inıaal müsaadesi 
verilmiyen semtler 
İstanbul, 24 (Telefonla) - latan -

bulun imar planını yapmakta olan B. 
Proat Kadıköy ve Üsküdar'ın nazım 
planlarını hemen tamamlamıı gibidir. 
Bundan başka §Chrin muhtelif yerle -
rinde semt semt tatbikat planları ya -
pılmaktadır. Mütehassıs, Eminönü 
plinına da son şeklini vermigtir . 

Şehir planının hazırlanması ve na
zım planların tadil cdilmi§ bulunması 
dolayısiylc birçok emlak ve·arsa sa -
bipleri kendi mallarının vaziyetlerini 
teshil etmek üzere belediye imar mü
dürlüğüne müracaat etmektedirler . 

Bunlar, yeni plana nazaran arsa ve 
binalarının vaziyetlerini öğrenerek 
aatıı halinde buna göre talepte bulun • 
makta oldukları gibi diğer taraftan ye
ni veya tamir suretiyle hcrhang~ bir 
inıaat için müracaat edenler de hır de
fa belediye imar müdürlüğüne bat 
vurmaktadırlar. Bunlardan arsaları 
plina göre yola veya meydana d~tmi • 
yenlere inşaat için müsaade vcrılmek
te ve diğerlerine müsaade verilme • 
mektedir. İstimlak kanunu, plan tat • 
bik edilmiş ıehirlcrdc lüzum görüldü
ğü takdirde beg sene müddetle inşaata 
müsaade etmemek ve bcı sene sonun • 
da buraların mecburi istimlake tabi 
tutulması hakkını belediyelere ver • 
mc•tedir. Bütün bunların alakalılar • 
ca iyice anlatılması için belediye ya -
kında musaddak planları halka teşhir 
edecek ve gazetelerle de ilan edecek
tir. 

İstanbul' da yapllacak 
vilayet binası 

İstanbul 24 (Telefonla) - İstanbul 
vilayet nafıa müdürlüğü, İstanbul vi
layet sarayının plinlarını hazırlamak 
tadır. Bu planlara göre yeni vilayet 
binası muhtelif cba'tta 320 odayı ihti
va edecektir. Defterdarlık bunun 100 
odasını i§gal edecektir. İstanbul vila
yet sarayı inşaıına bir milyon lira 
harcanmuı icabetmcktedir. Bu para
nın milli emlak hakkındaki 1410 nu • 
maralı kanunun ahkimı dairesinde 

At yarışları 

Reisicümhur koşusu 
bugün koşuluyor 

Bugün Ankara ilkbahar at yarışları bitiyor. Her hafta yarıt 1&· 

atini dört gözle bekliyen, koşacak atları öğrenmek için daha iki 
gün evelinden tütüncülerde program arıyan meraklılar sonbaha
ra kadar yarıtlara hasret kalacaklardır. 

Bilhassa bugün yapılacak olan yedi 
koıunun bıraktığı intiba geçen yedi 
haftalık koıuları unutturacak kadar 
güzel olacaktır. 

Bugünkü koıular arasında en mü· 
himmi §Üphesiz, bugün ilk defa ko • 
ıulacak olan, Rcisicümhur koıuıudur. 
Şimdiye kadar memleketimizde ya· 

pılan koşuların en yükıek ikramiyc
lisi ve en mühimmi Gazi koıusu idi. 
Bu kotu İngiltcrc'dc yapılan Dcrbi -
nin, Fransa'da da Jokey kulübün mu
adilidir ve yalnız üç yatlı yerli halis 
kan ingiliz taylara mahsustur. 

Fransa'da da aynı isimle ko§ulan 
Reisicümhur koşusu ise üç yaıhları 
büyükleriyle karşılaştırır. 

Mesafesi Gazi koşusu gibi 2400 met 
re ikramiyesi 5500 liradır. 

Bu büyük koşuyu kazanacak atı 

memlekette yetişen en kuvctli at ola· 
rak kabul etmek icabeder. Bu sebep
le kogunun chemiycti ikramiyesi ka
dar büyüktür. 

Koıulara saat on beşte ba§lanacak
tır. 

Birinci kofa: fan koıusu: 

Üç yaşındaki yerli yarımkan İngi
liz taylara mahsustur. İkramiyeai 765 
lira mcasfcsi 1800 metredir. 
İlk koşularını İzmir'de yapan tay

ların adedi onu buluyordu. Fakat iç· 
lerindc muvaffakiyct göstcrcmiycnlc· 
rin ve bazı arızalar dolayısiylc koşa
mıyanların yokluğu bugünkü koşuyu 
dört taya inhisar ettirmiştir. Bunlar 
da Yılmaz, Poyraz, Nirvana ve Tunca 
ismindeki taylardır. Poyraz geçen 
hafta Tuncanın önünde pek kolay ol
mıyan bir birincilik kazandı. Nirva
na da Yılmaz ve Tuncayı geçerek 
dördüncü haftaki koşuyu kazanmıştı. 
Her iki tayın da koşularını göz önü
ne getirecek olursak daha ziyade Nir
vana'ya şanı vermek icabcder. 

llıinci koıu: Tunca koıusu: 

iki taydan biri tarafından kazanılma
sı beklenebilir. Rakiplerinden küçük 
fakat nefesli bir tay olan Gt>nccyc de 
müşterek bahiste Outsidcr olarak oy
nanabilir. 

Dördüncü koıu: Reisicümhur 
koıuau: 

Üç ve daha yukarı yaıtaki yerli ha
liskan ingiliz at ve kısraklara mahsus 
tur. İkramiyesi 5500 lira mesafesi 
2400 metredir. Bu koşuda yedi tane 
üç yaşlı ve üç tane de yaşlı at koşa -
caktır. İsimlerini sıra ile aşağıya ya
zıyoruz: 

Sahibi 
Ahmet Atman 
Asım Çırpan 

Kemal Tezer 

" 
" " 

Atıf Esenbel 
F. Karaosman 
Musa Kaya 
Salih Temel 

,, ,, 

İsmi Jokeyi 
Özdcmir İhsan 
Tomru Bayram 
Taş pınar 

Karanfil Filips 
Dorukurt Hüseyin 
Kaya Şandor 
Yatagan Mustafa 
Yılmazkaya Zeki 
Batray 
Ece 

Ne yazık ki B. Sait Halimin Sen -
yör ve Romans'ı bu koşuya kaydetti
rilmcmiştir. Her ikisinin de mevcudi
yeti koşuyu çok daha güzelleştirebi
lirdi. 

Bu koşunun favorisini bulmak pek 
kolay değildir. Şimdiye kadar memle
ketimizde yetişen en iyi nesil olduğu 
iddia edilen üçlüler bu koşuda yaşlı 
rakiplerine tefevvuk edebilecekler 
midir? Eve la bunu nazarı itibarc al -
mak Jazımdır. Üçlülcrden bir favori 
seçmek icabedcrsc hiç şüphesiz ilk 
akla gclc<:ck olan Gazi koşusunun ga
libi Yılmazkayadır. 

Gazi koşusunun iki kuvctli atı ola
rak gösterilen Karanfil ve Senyör' o 
gün maalesef koşuya bile karııamadı
lar. Bugün Senyör kof111uyor, Karan
fil de iki hafta cvclki anormal koıu -
sunu unutturacak bir koşu yapabile -
cck midir? Bunu kestirmek güçtür. 

İstanbul hapisanesi 
10.000 liraya 

yıkıhyor 
İstanbul, 24 (Telefonla) - fstan • 

bul hapisanc binasının yıktırılması 
10 bin liraya münakasaya konmuştur. 
Müteahhit binayı 100 günde yıkacak
tır. Bu binanın yerinde 700 bin lira 
sarfiylc yapılacak olan yeni 1atanbu1 
Adliye sarayının inıası için Adliye 
Vekaletiyle temaslarda bulunmak ü
zere Ankaraya gitmiş olan bu binanın 
planlarını yapan mimar bugünlerde 
latanbul'a dönerek çalıımalarına de
vam edecektir. 

Gümrük kaçakçılığı yapan 
japonlar 

Ncvyork, 24 a.a. - Gümrük mc· 
murları "Jamaka,, ismindeki büyük 
jopon ithalat firmasının bulunduğu 
bi a girerek birkaç bin dolarlık eş· 
yaya vaziyet ctmi§lcrdir. 

Firma, gümrüğe getirilen cıyanın 
kıymetini az göstermek ve muafiyet • 
ten istifade eden eşyanın kıymeti· 
ni göstermek suretiyle gümrük kaçak· 
çılığı yapmakla ittiham edilmektedir. 

1 BiBLiYOGRAFYA 1 
Çocuk çıktı 

Çocuk Esirğcme Kurumu Genel 
Merkezi tarafından çıkarılmakta olan 
(Çocuk) adlı derginin (144) aayısı 
çıkmııtır. Yurt yavrularının sağlık, 
sosyal kültürel durumlarının inki • 
şafına hizmet eden bu kıymetli dergi
yi çocuklara, çocuklu ana ve babalara 
tavsiye ederiz. 

Arkitekt (Mimar) 
Bu dcrgınin 99 - 100 cü sayıları zen· 

gin bir mündcrccat ile çıkmııtır. l -
çindc: Ankara' da bir kira evi, Bağlar 
ba'ında bir ev ile İbrahim paşa kötkü, 
Almanya'da mimari sergi, hava hü
cumlarına karşı tedbirler, başka mem
leketlerde mimari faaliyet yazıları ve 
Sivas halkevi projesi müsabakaaı var
dır. Alakadarlara tavsiye ederis. 

yani vilayet dahilinde hazineye ait Dört ve 'daha yukarı yaştaki yarım
arJLa VLemlikten.-.hir_jklr.Jı1.1•.ııım111.nn.1.1••~iM•-*hL11-j.Jır.lj ..... Jü.l_M - WPIPIP'·ra ... •• -
ması suretiyle temini muhtemeldir. tur. İkramiycai 500 lira mesafesi 2400 

Yaşlılar arasında Özdemir'in güzel 
bir kotu yapacaj-ını •annediyoruz. 
Herhalde B. Ahmet Atman'ın üç atı 
bu koşunun favorisi olan Yılmazka -
yayı geçmek için çok çalışacaklardır. 

kan arap at ve kısraklara mahsustur. 
İkramiyesi 1000 lira mesafesi 3000 

metredir. 
Bu kotuda sekiz at yuıbdın 
Yıldız, Dcrviı il. Ceylan, Unlu, Al

derviş, Bahtiyar, Yüksel, Çelenk, fa. 
kat bunlardan Ceylan, Alderviı ve 
Yüksel'den gayrisinin şansı yok gibi
dir. Bu üç atın son üç yilz metrede 
yapacakları mücadele çok çetin ola
caktır. Ko§uyu önden götüreceğini 
tahmin ettiğimiz Yükıel çabuk atlar
la bofuımadan düz yola rahat çıkabi
lirse rakipleri için yakalanması zor 
olur. Aksi takdirde kotu mücadeleden 
yılmıyacak olan Ccylan'a döner. 

Yunanistan'ın 

1 ngiltere' den 

istediği tarihi eserler 
Atina, 24 a.a. - Londra'da Britıh 

Museum'da bulunan ve lngiltere'nin 
oamanlı padiphları nezdine g8nder • 
dili sefir kont Elgin tarafından mem 
leketine götürülen Partbenon'un mi • 
mart tezyinatına ait kabartmaların 
Yunanistan'a iadesi bundan bir müd • 
det evel Lord Byron'un ahfadından 

biri tarafından matbuatta mevzuu bah 
sedilmi!tir. Bu mesele, Atinad'a de -
rin akisler uyandırmıştır. 

Baımakalesini bu meseleye tahsis 
eden "Typos" gazetesi, Atina'da Ak -
ropol müzesinde ancak alçıdan birer 
numuneleri bulunan bu kıymetli eser
lerin Yunaniıtan'a iadesini istemek -
tedir. 

Tabit Digbi: 
- Ben de, dedi. 
Ben de ayni fCYİ söyledim. 
Augustos Brandon dütünccli görü-

nüyordu. 
lsobel: 
- Acaba ben de yazılabilir miyim, 

diye sordu. 
Klodia: 
- Hepinizin zabit üniformalarınız· 

la beni gönniye gelmenizi istiyorum, 
dedi. Fransız zabitleri daima tık gi
yinirler. Bu ne güzel şey. 

Ertesi günü ihzari mcktcbimize dö
nüyorduk. 

ili 

metredir. 

Bu koşuda Olgo, Mahmure, Nazlı 

ve Alceylan isminde dört yarımkan 
koşacaktır. • 

Bundan evclki kotuların rakiple
rinden hafif kilo ile koştuğu halde 
bir ıey yapamıyan Alceylan hariç di
ğerleri biribirlerine çok yakın kuvct
tedirler. Pist ıslak ve ağır olduğu tak 
dirde Mahmurenin birincilik ihtima
li fazlalaıır. Aksi takdirde mÜ!terek
bahiıte her üçüne de oynanabilir. 

O,üncü kofa: //tinci lnönü 
lrofusu: 

İki yaşındaki yerli haliskan ingiliz 
taylara mahsustur. İkramiyesi 1200 
lira mesafesi 1000 metredir. 

Bu koşuda altı tay koşacaktır. Ahi
me Pour cux, Goncc, Mis, Gürayak, 
Martbir, Sibel. 

Bu taylardan birincisi İki hafta e
vci yapılan 800 metrelik koşuyu ka -
zandı, çok yakın bir mesafe ile Mis i
kinci oldu. Bugünkü kotunun da bu 

Beıinci kotu: Konije koıusu: 
Üç yaşındaki haliskan arap taylara 

mahsustur. İkramiyesi 700 lira mesa
fesi 1600 metredir. Bu kotuda Tomur
cuk, Bora, Aşkın, Dinç ve Örnek is
minde bet tay kopcaktır. Bu koıuya 
giren tayların her kazandıkları koşu 
için iki kilo fazla siklet alacakların
dan hiç ko'u kazanmamıg olan Dinç 
ve Örnek diğerlerinden hafif kilo ile 
koşacaklardır. Bununla beraber koşu
nun neticesi üzerinde müessir olacak
larını zannetmiyoruz. Bazan pistten 
dışarı kaçmak hevesine kapılan Bora 
eğer bugün, geçen haftaki gibi, nor • 
mal bir koşu yaparsa birinciliği ka -
zanması ihtimali rakiplerinden fazla -
dır. Aksi takdirde Aşkın veya To
murcuğun kazanacağını zanncdiyo -
ruz. 

Altıncı kotu: Mohaç ko§Usu: 

Dört ve daha yukarı yaıtaki halis-

Yeclinci koıu: Erıene ltofum: 
Üç ve daha yukarı yaıtaki baliı 

kan ingiliz at ve kısraklara mahsus
tur. İkramiyesi 900 lira mesafesi 2400 
metredir. 

Burada Sunandair, Dandi ve Komi
sar'ın yarışını seyredeceğiz. 

Kotunun bu sıra ile bitmesi de en 
kuvctli ihtimaldir. Kuvetli bir mesa
fe atı olan Dandi koıuyu kazanabilir
se iadci itibar etmiı olur. 

Bugün dördüncü ve altıncı koıular
da iki ikili bahis, üçüncü ve dördün
cü koıular aruında da bir çifte bahis 
vardır. 

!ES E 

tarihçesinin pek az maliım olduğu ce- - Mavi su'ya sahip olmak için yen- birdenbire papas puslayı ıaıırdı. Bu 
vahım verdi. Yalnız bu mücevherin 18 geme ne verirdiniz? hal Patricia teyzenin yanında hiç ba-
inci asırda yedinci Sir Rektör Bran- - Ben tüccar değilim, cevabını ver- şına gclmcmi.§ti. 
don tarafından Dcccan racalarından di. Bizim yanımızda bir çok garip bal-
birinin hizmetinde asker bulunurken Klodia, Patricia teyzeye "Papas de- teri olurdu, onun için Patricia teyze-
eldc etmiş olduğu mallımdu. liği"ni ve burada içinde mücevherle - den baıka herkesin bundan haberi 

General hoş sohbet bir zattı; ye- rin saklandığı kasayı Sir Bazil'e gös- vardı. 
mckte bize meşhur mücevherlerden tcrip göstcrmiycccğini sorunca cnte - SükQnctle: 
bahsetti. Çok geçmeden muhavere bir rcsan delikanlı söze kanıtı: - Burdon, dedi, bana iri penbe göz-
monoloğa döndü, ve bu şahsen benim - Sakın ha, yenge. Karanlık bir gc- lü, çok güzel bir tavşan bulabilir mi
pc~ hoşuma gitti. General Nadir şahın ccdc deliği değil ama mücevheri çal - siniz? Kabilse boynunda pembe bir 
zümrüdünü nasıl keşfetmiş olduğunu mıya gelebilir. kordclası olsun. Eflatun da gider ama 
anlattı. Sir Bazil Malkolmson, müccv- Patricia teyze bu fikre hiç chemiyct asla mavi kurdcla istemem. 
heri tetkik edince, zümrüdün üzerin- vermedi. Sir Bazil'le eski bir dost o- Bu zeka inkitaı müessif bir haldi: 
de görülen çiziklerin bu taıı sarıkla- lan diğer davetliyi (Nigcrya'da zabit hepimiz onu bir sürü lif karı§tırarak 
rında taşımış olan mogol imparatorla- olan Lavrcnı isimli bir adam) Papas gizlemek için elimizden geleni yap • 

Eton mektebindeki son aylarımız • rının isimleri olduğunu keşfetmişti. Deliğini göstcnniye götüreceğini söy- tık, fakat Burdon'la Maykıl'ın sesleri 
dan önceki tatillerde Mavi suyu tek - "Bu taş, Londra Kule'sindcdir" diye ledi. bizimkilere baskıh çıktı. 
rar gördüm. ilave etti. Lif lifı açtı ... Papas Deliğinden ve - Taibi, efendim. 

Bu, mücevherler hususunda bir ıa- O zaman, biri bir taıra asilzadesi - din mücadeleleri esnasında iki taraf- Diye sanki bir beyaz tavtan bir ta-
lihiyet addedilen general Bazil Mal- nin, diğeri İngiltere kıratının malı o- tan birinin kuvctlcnmcsine göre bu bak kadar kolaylıkla bulunurmuş gi
kolmıon'un ziyareti münasebetiyle ol- lan bu mücevherler acaba: hırsızlık, delikte saklanmıt olan katolik ve pro- bi kilere koştu. 
du. O, vaktiyle Londra Kulc'sinde kan, ıstıraptan mürekkep safahatının tcstan papaslardan bahsedildi. Maykıl: 
mücevherler muhafızı idi ve öyle sa- sonuna gelmi§ midirler, diye dütünü- Kıraliçc Elizabet'in askerlerinin pa- - t,te yeni bir fikir, dedi. Sofraya 
nıyorum ki Britiş Muzcum'le müna - yordum. pas Kampion'u ararlarken parkeleri, bütün tüyleriyle birlikte getirilecek 
scbcttc bulunuyordu. "Mcıhur müccv- Mavi suyun hali hayat ve ölilme ağaçları ve kapıları tahrip etmelerine kızarmı9 tavusla ne iyi giderdi. 
herler" ismiyle yazdığı bir kitapta en şahit olmaıı tabii bana imkin11z gö • rağmen papas deliğini bulmaya mu- Digbi ilivc etti: 
meşhur mücevherlerin tarihçelerini rüııüyordu. Bununla beraber, böyle vaffak olamadıkları da hiklye edildi - Evet, ya da cam gözlil bir ar, ba-
anlatmıştı; o esnada daha az meşhur, mücevherlerin ömürlerine son yoktur. (tahribatın izleri hali görünmekte • tiyle; fakat timdiye kadar derısiyle 
tili kıymette mücevherler hakkında Bunların tamah yüzünden cinayetle - dir). Bu enteresan yemeğin sonunda birlikte sofraya getirilen tavıan itit. 
bir başka eser hazırlıyordu. re sebebiyet vcrmiycccklerini kim id- pek sevdiğimiz dostumuz pto papa. memiıtim, cidden mükemmel bir fi • 

Kitabında Mavi suyu tarif ederek diaya cesaret edebilir? sının beklenmedik bir müdahalesiyle kir. 
tarihçesini yazmak müsaadesini mck- Her ne de olsa, büyük yakutu tek - daha ziyade alw kesbetti. Papas aafca gülümsüyordu. Augua-
tupla istcmi§ti. rar görmek ve Sir Bazil'in onun hak- Yemek esnasında onun kendisini tos Brandon homurdanıyordu. 

Klodia'nın i§ittiklcrindcn anladım kında söyliycccklcrini i§itmckle pek yirmi yaş daha ihtiyarlatan &ümüt Ben de muhavereye lcarıttım. tao • 
ki Patricia teyze bu tekliften pek hoı- memnun olacaktım. saçlariyle çevrili fil diti yüzü pek aa- bel de, papua aenclerdenberi çaltıtı • 
lanmamııtı. Mücevheri Sir Bazil'e Augustos o akpm temayüz etti. Sir kindi: pek makul sözler söylemitti. iı eski aynalar mevzulu eser hakkın-
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Dünkü çocuk ilavemizdeki 
bulmacada hediye kazananlar 
Uluı Çocuk ruzeti kazananlar: 

Ankara Karaoğlan caddesi zafer 
sokak 14 n.ımara işkembeci Nuri 
Özdenler, Mersin İleri ilk okul 458 
Rasim Gelemen, Ankara İsmet İnö
nü okul 1094 Remzi Serin, Zongul
dak Türkiş 63 anbarında Şevki Pa
pıla, Ankara türk Maarif Cemiyeti 
Ana ilk okul 281 Erol Anayurd, An
kara Yeni hayat ilk okul 593 Riza 
Aba. Sıvas Kepenek caddesi No. 11 
Gündüz, Ankara müdafaai hukuk 
caddesi 102 Vildan Kundakçı, An
kara erkek lisesi 675 Feridun !şeri, 
Ankara Ulus okul 682 Suat Ecer, 
Ankara Yenişehir Dikmen caddesi 
42 Gündüz Agel, Kartala bağlı köy 
Maltepe cami sokak 15 Raziye Ak
yıldız, Konya sebze pazarı civarın· 
da arabacı Ali Naltekin, Elazığ hal
evinde mücellit oğlu Güney TWin, 
Beypazarı meyva pazarında ba°f&al 
Ömer eliyle Baki Kutucu, Bor cüm
huriyet okulu 182 Feriha Çankaya, 
Elazığ Tunceli emniyet müdürü oğ
lu İsmet Tüzün, Kastamonu Kasap
lar çarşısı Hurdavatçı Şerif eliyle 
tezgilıatr Hakkı, Elazığ tüccar Ga
Furoğlu Selçuk Sungur, Yerköy 
bağlarbaşı 31 numarada Niyazi Gök 
Ankara Anafartalar caddesi Niza· 

mettin apartman zencirli cami karşı 
sında 70 No. Mihrünnisa Emre, An
kara Yenişehir Maltepe Aflaz so
kak No. 9 Erdoğan, Filyos hisarö -
nü 16 No. Cevdet Göktürk, Çankı
rı Kurtuluş Ayşe Çakır, Kayseri es
ki postane karşısında No. 2 Ziya 
Güney, Samsun orta okul 10l2 Or
han Tunç, Ankara Gazi lisesi 7234 
Vehbi Baycan, Ankara Etlik incir
lik bağı 34 Ayhan Yurdcu, Sinop 
orta okul 31 Nezaket Öner, Safran
bolu Gümüş okul 301 Muhsin Ga
nioğlu, Ankara Türk maarif cemi • 
yeti okul 105 ışık Kadaç, Sıvas cüm
huriyet caddesi İzmir garajı civa -
rında Acentacı Yahya Polat oğlu 
Edip. 

Birer kart kazananlar: 

Ankara Devrim okul 311 Mual1a U
lutaş, Ankara Mimar Io e nal okul 
sınıf 5 Selçuk Babaç, Ankara kız 
ilk okul 119 Aydın Tuıa 1ı oğlu, 
Ankara ağır ceza mahkemesinde 
Ahmet Tanyeri, Ankara Vehbi Koç 
apartman Fatu§ Sönme , Ankara 
erkek lisesi 1784 Şeref ' osun, An
kara birinci orta okul 1667 Nejat, 
Ankara Ulus ilk okul 594 Kemalet
tin Unutmaz, Ankara ist k al mahal
lesi Doğaç sokak 4 No. 'I ur gut Ay
dın, Ankara Atatürk okul 886 Edip 
Gürün, Ankara İltekin okul 122 
Nurten Günçakır, Ankaıa devrim 
ilk okul 31 Süheyla, Ank r Kamel
ya mağazası Kadri kızı Sı.ieyda Te
ker, Ankara gazi lisesi Ol Mahir 
Ecer, Ankara erkek lisesinden 999 
Boyacıoğlu Zühtü, Anka a üçüncü 
orta okul 532 Mirat Kut u , Anka
ra Devrim ilk okul 275 Sızan Sayar, 
Ankara Nazımbey Balmumcu so
kak 15 No. da İbrahim Cengiz, Di
yarbakır tayyare birinci sınıf ge
dikli aubayı Nafiz eliyle Sa ıih Ak
bulut, Malatya gazi okul :"3 Nevin 
Sanoğlu, Ankara istiklal okul 117 
Yaşar Arinç, Ankara Ulus ı k okul 
489 Lutfiye Topay, Karab k Demir 
çelik fabrikalarında Osman Çalış
kan, Ankara ticaret lisesi 42 Baba
can, Sinop orta okul 8 Ert ğ nıl Tu
ran,, Ankara birinci orta ckul 1661 
Mehmet Güner, Bor cümh iyet o
kul 217 Zahide Vural, An a a cüm
huriyet okulundan 902 Sır ı Dümen
ci, Ankara İsmet İnönü o u undan 
1465 Muharrem Ardinç, A ara Ye
nişehir meşrutiyet caddes ' 38 Al· 
bay Nazikoğlu, Ankara P.T f. mu
hasebe memuru Nurettin yeğeni 
Serap Yücel, Ankara Necatibey ilk 
okulundan 149 Burhan Başar, An
kara cümhuriyet ilk okulun lan 18 
Rıfkı Ural, Ankara Yenişebı • Yük
sel caddesi Okula sokak A daç a
partman ikinci katta Adnan, Diyar
bakır gazete muhabiri B. Sabri eliy
le Şazi Karagöz, Diyarbak r berber 
Raif yanında Ali Narin, Elaziğ A
vukat Naim kızı Bedihe, A tara ti
caret lisesi 346 Mübeccel arıgül, 
Elazığ tüccar mutlu Emin oğlu Ya
şar mutlu, Diyarbakır Su eyman 
Nazif okulundan 42 Tekir Yozgat 
alay doktoru oğlu Vefik E demir, 
Mersin sıhat müdürü oğlu Uhan De
mirok, Eskişehir lisesinden 50, Ha
mi Gözükan, Ankara birin orta o
kuldan 603 Hayati Özark, Elazığ 
Halkevinde Mücellit oğlu L tfi Gü
ney. Silis istasyon şefi kıtı Nevin 
Güraun, Ankara üçüncü cru okul 
870 Seher Hunöz, Şarkikar gaç ilk 
okul 323 Kadriye tekay, A ara 0 • 

nuncu yılbaşı okulu 232 D an Gi
zer. Tokat sıhat müdürlüğu katibi 
Kadri Özen, Tav~anh Dumaniç ilk 
okul 20 İrfan Batum, •Ankara bi
rinci okul 335 Muhtar Güven, An
kara ticaret lisesi 314 Hıfzı Şenak
tan, Ankara Suluhan Kabzımal Ali 

Yüksel oğlu Kemal Yüksel, Diyar
bakır Cemal Yılmaz mahallesi Sa
man sokak No. 3 de Leman Özet, 
Uşak orta okulunda 43 İbrahim Öz
alp, Ankara üçüncü orta okul 94 
Faruk Baraz, Ankara Cebeci Ba
yındırbent sokak 30 No. Yılmaz Çi
bilir, Karabük demirtaş oteli müs
tesici oğlu İsmail Akartürk, Bolva
dın Akçeşme okul 233 Muammer 
Yüksel, Ankara Dumlupınar okul 
217 Müzeyyen Dağlıoğlu, Yozğat 
inhisarlar müdürünün kızı Beyza 
Akdağ, Ankara lsmetpaşa kız ens
titüsü 592 Melahat Mengi, Ankara 
bentderesi çamlıca sokak 3-5 No. da 
Hamza Ersoy, Ankara Işıklar cad
desi ucuzluk bakkaliyesinde Emin 
Usta, Gerzede Kazım oğlu Hasan 
Ergüler, İstanbul Gazi Osmanapşa 
(Ortaköy) okul birinci sınıf Seyret 
Aksoy, Adana kız lisesinden 494 Şa
dan Özsayın, Elazığ tümen baştabi· 
bi kızı Melahat Alkan, Diyarbakır 
(Kulp) Recep çavuşun oğlu Ahmet 
Mutlu, Diyarbakır Urfa caddesi 28 
numarada Kamil Şener, Sıvas İsmet 
paşa okulundan 15 Erdoğan Sanalan, 
Ankara üçüncü orta okuldan 1132 
Kemal Ayrılmaz, Elazığ ikinci ko
miser Halitoğlu Şeref Karabulut, 
Malatya İmren mağazasında Muzaf
fer Turfanda, Çarşamba Yeşilır
mak kıraatanesi vasıtasiyle Cevat 
Ersoy, İzmir Karşıyaka orta oku -
lundan 611 Ali Güçer, Kırşehir Na
mık Kemal okulundan 34 Mustafa 
Taş, Ankara Atatürk erkek okulun
dan 646 İbrahim, Elazığ postane ci
varında kahveci Hüseyin eliyle Nu
ri usta torunu Şahap Can, Ankara 
Mimar Kemal okulundan 185 Müfit 
Tuncer, Diyarbakır Doğruluk evin
de elektrikçi Nasır Özet, Diyarba
kır Cendere caddesi N o. 18 Terzi 
Şükrü Kurtlar, Elazığ dördüncü u
mum müfettişlik emrazı Sariye dok
toru Mukdin Aysam eliyle Hüsnü 
Kavaklı, Ankara İsmetpa_şa ilk o -
kulundan 1243 Sıtkı Başaran, An
kara İltekin ilk okul 674 Oğuz O
nat, Diyarbakır Yoğurt pazarı Rakı 
bayii İbrahim Yakar, Ankara birin
ci orta okulundan 449 Argun Mut
lu, Ankara Keçiören okulundan bi
rinci sınıfta Nurten Diryal, Anka -
ra bölge sanat okulu 298 Hüsnü Ka
ya İnci, Ankara Manevi çocuk oku· 
lundan Şerif Karapınar, Kayseri Mi
mar Sinan caddesi 38 numarada 
Mehmet Oğuz, Diyarbakır diş dok
toru B. Mahmut yanında Baran Ça· 
hm, Gaziantep (Fevzipaşa) sanat o
kulundan 107 Rahim Dolgun, An
kara İsmetpaşa Ökulundan 1343 Cen
giz Ulutaş, Diyarbakır Hasanpaşa 
hanında tüccar Hüseyinoğlu Per
tev Arslan, Kalecik ilk okulundan 
157 İrfan Ceyhan, Tarsus Köşkerler 
karşısında bakkal ve kendirci oğlu 
Ali Özündür, Diyarbakır Cemalyıl
maı rnahallesi Saman sokak No. 3 
de Zeki Özet, Ankara Necatibey o
kulundan 499 Feridun Söyler, Di· 
yarbakır Şafak kıraatanesinde Yu· 
suf Yakar, Diyarbakır İzzet paşa 

caddesi çubukçu sokak 24 numara
da Tekin Güvenç, Nevşehir Ziraat 

. Bankası Ajans müdürü oğlu Şadi 
Sümer, Ankara ikinci orta okuldan 
956 Aziz Sabahattin, Malatya Sıvas 
caddesi 6 No. da Neriman Yakın, 

Ankara erkek lisesinden 1540 Cahit 
Çorbacı oğlu, Ankara İsmet İnönü 
ilk okulundan numara 3 Lutfi Gök
men, Ankara Atıfbey mahallesi 212 
numarada Işın Biçer, Ankara İsmet 
İnönii ilk okulundan 378 Behire Bi
çer, Ankara erkek lisesinden 1090 
numaralı Sedat Ergin, Gaziantep 
cümhuriyet otelinde 5 numarada 
Salih Uğur, Ankara birinci orta o
kuldan 1518 Adnan Çelik, Ankara 
ticaret lisesinden 15 Nimet Kaynak, 
Konya Ereğlisi Galatasaray lisesi 
talebesinden 1508 Tarık Altan An -
kara İstiklal ilk okulundan 251 Er
gün Benzigül, Yozgat Sakarya o -
kulundan 121 Gürker Sevinç, An
kara Ulus ilk okulundan 189 Cevat 
Ezan, Zonguldak çelikel lisesinden 
281 Saadet Kurban, Ankara Hacı
bayram uygun sokak 14 No. da De
mir Ulucan, Diyarbakır 28 numaralı 
polis memuru kızı Nilüfer Korkut, 
Bulvadın banka memuru kızı Gül 
Afacan, Elazığ avukat Hamit Ali 
oğlu Behzat Yöney, Samsun subaşı 
Bağdat sokağı 56 No. da Aydınol. 
Ankara Gazi lisesinden 816 Nizam 
Uzar. 

Kıra] Piyer balık tutuyor 
Belgrat, 24 a.a. - Yııgoslavya'nın 

cenup sahillerinde kain Milgşer şato
sunda ikamet eden kıral ikinci Piyer 
havaların güzel gitmesinden istifade 
ederek sahilin muhtelif mahalJerini 
gezmektedir. 

Denize birka çkere büyük bir ağ 
atılarak sahile kadar çekilmiştir. Kı
ra!, çok miktarda balık tutulduğunu 
görerek memnun olmuştur. Civarda 
bulunan balıkçılar kıralı hararetle al· 
kışlamışlardır. 

izmir kız enstitüsü mezunları suyu ihracı başıad• 
! ı 

İzmir, (Hususi) 
- Ders senesinin 
bitmesi dolayısiy • 
le Cümhuriyet kız 
enstitüsü ile Ak
şam kız sanat O· 

kulunda, zengin 
ve kıymetli iki ser 
gi açılmıştır. Her 
iki 11erginin açılı

şında vali, ve şeh· 

rin ileri gelenleri 
hazır bulunmuş • 
lardır. Türk kız • 
lannın vücuda ge 
tirdikleri eserler, 
çok nefistir. Kız 

enstitüsü talebe 

Kas ta mon u Lisesi ne 

bir pavyon ilôve ediliyor 
Kastamonu (Hususi) - Lise pav

yonu istimlak ve inşaatı için 100 bin 
liraya daha ihtiyaç görülmüştü. Bu 
tahsisattan 50 bin lira havale edilmiş
ti. Bu defa vekaletçe 45 bin lira daha 
verilmiş ve yakında 5 bin liranın da 
havalasiyle 100. bin liralık tahsisatın 

tamamen verilmiş olacağı vilayete bil 
dirilmiştir. 

Bu 100 bin lira ile pavyon için ica
beden istimlak yapılacak ve hemen in 
şaata başlanılarak pavyonun gelecek 
ders yılı başına kadar ikmaline çalı • 
şılacaktır. 

mevcudu 251, Kız sanat okulunda-----

ise bine yakındır. Akşam kız sanatj Trakyo1do bir gezintinin 
okulu bu yd 250 kadar mezun vere- ------------------------
cektir. Gönderdiğim reaimler, ens • 

intibalar1 

titü talebelerini ve çiçek atölyesin · 
de çalışan kızl~rımızı göstermekte -
dir. 

Allcıhk müsabakası 
Atıcı/ık ajanlığından: 

Bölgenin, temmuzun ilk haftasın · 
da yapılacak atış müsabakaları. 

A - lstasyondaki kapalı atış poli
gonunda : 

Zamanı : ı - temmuz - 939 cumarlesi I 
günü. Saat 14 : 18 arasında. 
ı. vazife: Münferit atış. (50) metre· 
den ayakta desteksiz, 10 mermi. (mek
tepliler, askerler, kulüpler, amatörler 
ve bayanlar arasında yapılacaktır. En 
yüksek puvan alan şahıslarla ekiple • 
rin yalnız birincileri hediye alır. .~ • 
nuncuya kadar takdirname verılır. 
(Flober tüfeğiyle atış yapılır.) 

2. vazife: Av tüfeği ile. 50 metreden 
ayakta desteksiz olarak kaçan do~uza 
iki atım. Poligondaki av tüfeklerıyle 
ve İnhisar fişekleriyle. Tahdid edile
cek şekil üzerindeki nahiyeye en dar 
hüzme (mermi dağılması) _toplayana 
hediye verilir. (yukarda yazılı şahıs -
lar ve avcılar), 

3. vazife: Tabanca atışı. 50 metreden 
beş müteharrik hedefe beşer mermi ~
tılır. Ayakta ve çökte fazla he~ef .?u
şüren birinci sayılır. 1. 2. ve 3 uncuy~ 
iftihar levhası verilir. Herkes kendı 
tabancası ile kendi fişeğini atar. 

B - s·arıkışla şimalindeki alay atıi 
yerinde (ordu tüfeğiyle): 

Zamanı : 2 • temmuz • 939 pazar gü
nü saat 8 : 12 arasında. 
ı. vazife: 150 metreden 24 daireli he -
defe, yatarak destekli 3 mermi atıla -
cak. Fazla yekun sıraya dahil olur. 1. 
2. 3. kadar hediye verilir 4 den 10 a ka
dar takdirname. 

2 vazife : 200 metreden, düşer 10 gö
ğüs hedefine, yatarak desteksiz, ~ 
mermi atılır. Her atıcı karşısında.kı 
hedeflerden birisine atar. Fazla hedef 
düşüren galip sayılır. Birinci grupt~~ 
bir hedef düşünce diğer gruptan hırı 
harice çıkar. Birinci çıkan ekipe veya 
grupa bir kupa verilir. 

3. vazife: 150 metreden kaçan do • 
muza, ayakta desteksiz, 3 mermi atılır. 
Fazla numara alan, (yani mahallinde 
tesbit edilecek kısma vuruş yapanlar
dan en küçük dairede, hüzmeyi toplı· 
yana) hediye verilir. 

İştirak edecekler: Atıcılık amatör
leri, bayanlar, subaylar, mektepliler, 
siviller. 

Kayıt zamanı: 28 - haziran • 939 gü
nü akşamına kadar. 

Müracaat yeri: İstasyondaki atış 
poligonunda atış muallimi ve ajan ve
kili, yahut poligon memurluğu. 

Not: 1 - Tabanca ile fişeği müstes
na olmak şartiyle diğer bütün malze • 
me ve nakil vasıtası bölgece temin e -
dilir. Atış yerlerine istirahat sebep -
leri temin edilmiştir. 

2 - Halktan arzu edenler seyirci 
sıfatiyle her iki atış yerinde de bulu
nabilirler. (17 yaştan yukarı olan bay 
ve bayanlar.) Daha küçük yaşta olan
lar baba ve analariyle bulunabilirler-

Köy kalkınması süratle 
inkisaf etmektedir 

.:> 

Bir çok köylerimiz, modern tesislere kavuşmuş 

mübrem ihtiyaçları kısmen giderilmiştir 

Edirne ( Husu · 
si ) - Trakya bu 
sene görülmedik 
bir berekete kavuş
muştur. Üç dört 
gün evetine kadar 
devam eden bol ve 
sürekli yağmurlar, 
zengin bir rekolte 
temin ederek Trak 
ya'ya her sahada 
başlamış bulundu -
ğu kalkınma hare· 
ketlerinin inki • 
şafında en mühim 
rolü oynamış ola -
caktır. Köylü yağ-

.. 

murları müteakipıYukarda, Kırklare -ıvanköy, Uzunköprü - Alpullu arasın
yazlık ve k~ş~ıkl~r linin örnek köylerin- daki demiryolu üzerinde modern bir 
.. erinde bırıkmış den İnece ve Naha . . b. k" .. .. d.. K .. 
~z . . Vekaleti tarafmdan çehre almış ılerı ır oyumuz ur. oy 
~ş~erını ba~a~makıy.~ptırıl<l:_n beton kö.P-İ manevi şahsiyeti adına vücuda getiri -
ıçın gecelerını da-ıru. Aşa~ı~~ Hamıt~ı len 15 dekarlık dutluk, 5 dekarlık ce
bi tarlası başında abat ko~un?,e y~nı vı·zlik 50 dekardan fazla akasya ko · . d" yapılan bır koy evı. • 
geçırmekte .. ır.:: .. _ ..... , ..... _ ... _ ruluğu, çamlarla bezenmiş 10 dekarlık 

.:rrakya k?~.lusu- . . .. bir parkın ortasında mermerden ya • 
nun bekledıgı ?e esasen bu ıdı. Dort pılmış Mehmetçik anıdı, 10 dekar ge
beş senedenberı devlet k?ntrol ~e yar- nişliğinde nümune sebze bahçesi ve 
dımlarının da eklenı:xıe~ıy~.e sı.stema- meyva fidanlığı, Atatürk'ün güzel bir 
tik bir tarzda ve genış olçude bır kal- büstü ile süslenmiş ve çöp sepetlerine 
kınına seferberliği içinde çalkanan bu varıncaya kadar her şeyi tamamlan -
şirin ve verimli yurt ~a~çasında. fazla mış İstasyon parkı, tam teşkilatlı ve 
mahsul~ vereı:ı: bereket.lı bı.r se?e;ıın oy- zengin bir müzesi, kütüpanesi, ecza -
nıyacagı rolun ehemıyetı aşıkardır. nesi, dıvar gazetesi, kovanları ve her 

Bugün imar bakımından olsun; kül~ şeyi tamam modern bir binaya malik 
tür, ziraat, hayvancılık ve ekonomı ilk okulu, 8 dekarlık bağı, tavuk, tav· 
bakımından olsun geniş ölçüde bir i • şan ve arı istasyonları, un fabrikası, 
}erlemeye şahit olmak herkes için 315 ortağı olan ve bu sene 31.000 lira 
mümkündür. ikrazatta bulunan zira.1 kredi koopera-

Geçen gün Lalapaşa'dan başlıyarak tifi, radyosu, güzel bir okuma o~a~~· 
bir kısmı Edirne'ye, bir kısmı da çarşısı, çelik kanat adlı spro kolubu, 
Kırklareline bağlı olan Hasanağa, Hı- tavanlarına varıncaya kadar her tarafı 
dırağa, Küçük Döllük, Pravadı, Yağ- yağlı boya ile boyanmış 1500 teneke 
cılı, Süleoğlu, Kerameddin, Dolan, peynir imal eden modern ve çok sıhi 
İnece, Hasköy, Osmanlı, Kırcasalih bir mandırası, elektrik tesisatı, ve ni
ve Pehlivanköyü'ne kadar uzayan kü- hayet mektebin civar köylerden gelen 
çük bir tetkik gezisi bana köylerimi • çocuklarına ait pansiyonu... Trakya 
zin son durumunu tanıma bakımından köylerinin koyuldukları ileri hareket 
çok faydalı oldu. Hepsini hülasa ede· hakkında bir fikir vermeğe kafidir sa
cek ve hepsi hakkında aşağı yukarı bir nıyorum ... 
fikir verecek mahiyette olan Pehli- Diğer köylerde de, daha küçük mik-

hmir (Hususi) - Şehrimizden dı! 
·· .. 'h cına başları pazarlara uzum suyu ı ra . 

.. .. k rnu ta 
mıştır. Geçen sene uzum uru .. t 
rafından yapılan tecrübeler nıuspe 

. ·1yoıı 
netice vermiş, Almanyaya bır ~.ı ·•z· 
litre üzü msuyu satılmıştır. önunı il . 
deki mevsim için alınanlar beş 111· 

yon litre üzüm suyu daha almağa ta~ 
liptirler. Diğer memleketlerden ~~ıtl 
müsait teklifler gelmektedir. üzu 

k "e suları suni surette hazırlanma ta . 
varillere konarak ihraç edilmektedır· 
Bu üzüm sularına konacak yüzde yi:: 

. d'"'I mi alkolün ithaline müsaade edıl ı~ 
takdirde üzüm suyu ihracatı artaca ' 
bağcılarımızın yüzü gülecektir. 

İzmir1in sipariş 
ettiği otobüsler 
İzmir, 24 a.a. - Belediye tarafınd~" 

sipariş edilmiş olan 27 otobüsün bı~ 
kısmı yarın şehrimize gelmiş olacalc 
tır. Ismarlanan bu otobüsler en soll 
sistem olup aralarında elli kişi taşıya
cak genişlikte olanları vardır. Bunla! 
plajlara ve asarıatika bulunan kasaba: 
lara işletilecektir. Almanya'ya yapıl 
mış olan siparişler arasında fuar za: 
manı kültür parka 200 kişiyi naklede 
cek romorklu bir otobüs de vardır. 

Kayseri1 de sancağa 

istiklôl madalyası 
Kayseri, 24 a.a. - Piyade alayı satll 

cağına istiklal madalyası talik törell 
bütün alayın, memurların teşekkül~_e· 
rin ve binlerce halkın iştirakiyle d~~ 

E u· yapıldı. Korgeneral Muzaffer rg 
· b .. ·· ala\f derin söylevınden sonra utun · 

sancağını ve yurdu son nefeslerine ıta· 
dar koruyacaklarına ve sancaklarını 
zafer madalyalariyle süsliyeceklerirıe 
andiçmişlerdir. 

İzmir' deki kız sanat enstitüsii 

İzmir, 24 a.a. - Kültür park civa; 
rında inşa edilmekte olan kız sana 
enstitüsünün ikmali için Nafıa Vet<a• 
leti 27 bin 500 lira tahsisat gönderm~Ş: 
tir. İnşaatın süratle tamamlanması 1 

çin azami gayret sarfedilmektedir. 

lzmir'in müstakbel planı 
•' il 

İzmir, 24 a.a. - ~elediye .Izmir.1r· 
müstakbel imar planını tanzım ett~ .• 
mek için maruf fransız şehircilik ını.l 

·1 te • tehassıslarından Kurbozye ı e 
masta bulunmaktadır. Mütehassıs .~~ 
işi üzerine almak için ileri sürdiıg.~ 
teklifler tetkik olunmuş ve mukabı 
bazı teklifler yapılmıştır. Şilide bir-at 
isi olan mütehassıs üç aya kadar şeb· 
rimize gelecektir. 

İzmir fuarına gelecek yunanhla.t 

İzmir, 24 a.a. - Fuar zamanı Yu. • 
nanistandan şehrimize 400 kişilik bıt 
seyyah kafilesi gelecektir. Bunla~.a 
otel ve yer temini için belediyeye rnu· 
racaat edilmiştir. Yunan devlet banka· 
sı bu kafileye dahil olacaklara 40 tü~I< 
liralık döviz vermiye karar vermiştı!· 

yasta dahi olsa, bütün bu saydıkları • 
mın çoğuna ve bazılarında fazla ola • 
rak aşım duraklarına, arteziyenlere, 
damızlık eşek aygır ve boğalıkların3• 
kavaklıklara, ve Trakya'nın hızla a • 
ğaçlandırılmasında mühim rol oynı • 
yan köy örnek fidanlıklarına rastla • 
mak mümkündür. Şehir ve kasabalara 
gelince : bunlar da daha geniş ölçüde 
ve daha modern bir tarzda inkişaf et· 
miştir. Daha yedi sekiz se~e eve.~in~ 
gelinceye kadar büyücek bırer koy • 
den farksız olan Lüleburgaz, Babaes 
ki, Vize .. gibi kaza merkezleri bunutl 
en canlı birer örneğidir. 

Ancak Trakya'yı umumi hatları il • 
zerinde durarak tanıtma bakımındaf1 
lüzumlu gördüğüm bu tafsilattan son· 
ra Edirne'nin imar ve şehircilik bakı: .. ı 
mından bugüne kadar muhafaza ettıg 
geri durumunu da tebarüz etti:ıne~ 
isterim: muhtelif sebeplerle Edınıe 

de belediye müessesesinin kendisin.' 
den beklenilen hamleyi yapacak vaı;ı· 
yette olmayışı ve sonra asfalt yol ~e 
şehir planı yuzünden şe~rin. esa~lı ,b1~ 
ımar hareketine geçmesıne ımkan oı.ı 
lunamayışı. Edirne yi '1 rakya'nın dı· 
ğer şehir ve kasabalarına nispeten ~~ 
bakımdan geri bırakmıştır. Bunun. 
beraber şehır haritası bnmek üzere v• ' 
duğu gibi asfalt yolun da Edirne'derı 
geçmesi artık zamana mütevakkit bı! 
mesele olmaktan çıkmıştır. 

Bundan sonra şehrin imar sahasın • 
da ileri bir hareketin başlamaması i • 
çin mühim bir sebep kalmıyor demu ;· 
tir. Hele Edirne'nin günden güne ka· 
1abalıklaşması ve bu yüzden ev bulı . J• 

nının her gün biraz daha artması bil 
hareketi de kolaylaştıracak belli baj•~ 
amillerden biridir. Bunun içindir kı 
bugün Trakya hakkında bir fikir e· 
dinmek için Edirne bir örnek olamaZ· 
-Kadri Oğuz 



25. 6. 1939 

.Yaşa Demirspor ! Oh kurtuldu ! 

s p o R 
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Milli küme maçları nihayetlenirken 

D.Spor-Fenerbahıe 
1 -1 berabere kaldı 

ilk dakikalar: Dün Ankara'da milli kümenin en 
•on maçlarından biri olan Demirspor 
- Fenerbahçe karşılaşması vardı. Spor Oyuna başlıyan demirsporluların 
zevkini arttırmıya ve halkı toplamıya ilk akını çabuk kesildi ve fenerbahçe· 
büyük hizmetleri dokunan 19 Mayıs liler ilk anlarda neticeyi tayin edecek 
ıtadyomunun tribünleri, her mühim bir gol çıkarmak azmiyle hücuma geç· 
ınaçta olduğu gibi, fevkalade kalaba • tiler. Maç çok seri ve heyecan verici 
lıktı. Dünkü oyun, Demirspor veya değişmelerle geçiyor ve Fenerbahçe · 
Galatasarayın şampiyonluğunu apğı nin bu dakikalarda üstün olduğu gö · 
Yukarı tayin edeceği için tribünlerde- ze çarpıyordu. Fakat manzara gittik -
ki bu halk, Demirspor, Fenerbahçe ve· çe değişti ve demirsporlular Fener
Ya galatasarayh olsun, heyecan ve me- bahçenin bu hücum üstünlüğünü ber • 
rakla oyunu seyretti. Neticeden bir taraf etmekte gecikmediler. 
hissesi olan kulüplerin dışında kalan Bu esnada en mühim hadise Nec · 
spor ve futbol meraklıları ise taraftar- detin boş bıraktığı kaleye Esatın topı> 

atamayışı oldu. Kamilin güzel bir ha· 
ların co•kunluğu karşısında aynı his- k A "f"n kafa vuru•unu 

:s va pasını apan rı ı Y 

le maça bağlandı. Fakat ne yazık ki da Hüsamettin ustaca vakalıyarak 20-
dün istediğimiz ve beklediğimiz maçı le mani oldu. 
göremedik. Bizimle beraber ekseriyet 
stadyomdan derin bir hüsran ile ay - Demir•por'un golü: 
rıldı bizde bu hissi uyandıran maçın 
tafsilltı_J,u-~d_;;;u~r;_: ~-=--~._,..,,...__.,..--~c,.,..--'"4._ .. D";;evı,a;r~e., ilerledikçe çok geri ve daha 

·~ m f-ya-Y•••- ...._-',,.ete 
Hakem ve takımlar: oynıyan Fikret ve Rebii'nin yalnız 

bıraktığı forvet hattı hücum yapamaz 
Maçın idaresi Ömer Orel'e verit - hale geldi. Bu suretle gol atma şansı 

ıniıti. Tam zamanında alana çıkan Demirspora tamamiyle geçmiş bulu -
hakem düdüğünü çaldıktan biraz son- nuyordu. 
ra iki takım sahada göründü ve halk 24 üncü dakikada İbrahim'in biraz 
tarafından alkışlandı. Demirapor, serbest bıraktığı Naci gene muhak -
ınilli kümenin başlangıcından beri kak bir golü kaçırdıktan sonra demir
görmiye alıştığımız şu takımla yerini sporlular üst üste sol cenahtan Fener 
aldı: kalesini tehlikeye düşüren akınlar 

Necdet _ Gazi, Şevket • lbrahim, yaptılar. Fenerliler için bu akınları 
lbrahim, Kamil _ Mustafa, Arif, Or- kesmek çok zor oluyordu. 
baa, Orhan, Zeki. 26 ıncı dakikada sağdan ortaya dil -

ıen bir top fenerlileri kale önüne top-
Fenerbahçe de Günqin futbol fU - Iadı. Beş Demirspor forveti de bunlar 

besinin ilgasiyle açıkta kalan futbol • arasında gol çıkaracak açığı arıyor -
culardan Rebii, Melih ve İzmirden e • du. Bu arada, Fener müdafaasından 
veli Ankaraya gelen ve sonra latan - çıkan hafif bir seyirle ceza çizgisinin 
bula giden Basri dahil olduğu halde: biraz ilerisinde duran santrhaf İbra -

Hüsamettin - Yapır, Lebip - Ali Ri- him'e kadar gelen top ani ve çok sıkı 
za, Esat, Re§at - Naci, Fikret, Melih, bir tütle Hüsamettin'in kımıldaması -
Rebii, Basri. na imkan vermeden kale direğine şid

detle çarparak kaleye düttü. Hakem 
teklinde bir takım çıkarmııtı. kaleye kadar giderek topun düştüğü 

Vaziyet sakin ! 

yeri gördü ve gol verdi. 

Devrenin •anlan: 
Fenerliler bu golden sonra bera -

berlik sayısı için büyük bir gayretle 
çalışmıya başladılar. Lakin Demirspo
run takdire değer oyunuyla bu fırsatı 
bir türlü yakalayamadılar ve hatta bir
kaç kere ciddi gol tehlikeleri geçirdi
ler. 

Son on beş dakikada oyun gene bir 
beraberlik içinde geçti. İki taraf da 
gol çıkaramadı. Devre 1 - O Ankara 
ıampiyonunun galibiyetiyle bitti. 

ikinci devre: 

İkinci haftayımda birinci devre -
deki sürat kalmadı. Bunun yerine fa
vuller serisi başladı. Daha ilk dakika
larda Arifle çarpıpn Esat başından 
biraz zedelendi, dıprı çıktı. Sonra ba
şı sarılı olduğu halde tekrar maça 
girdi. 

F eıwr müılalaaı Demir•por alanuiı Jurıluruyor 

ULUS 

Yaşa Fener ! Eyvah gol ! Fena ilerliyor ! Netice feci ! 

• .. 1 İstanbul'daki maçta 

Fener kalesine gol! 

Sert bir oyun ile maç gittikçe zev
kini kaybetti. Bir aralık kör döğütü 
seyrettik. Mesela, Yaşar gibi futbola 
senelerce emek vermiş ve iyi bir şöh
ret kazanmış olan futbolcu, Zeki'nin 
kendisini kıvırıp geçtiğini görünce 
çelme, itme, kakma yetişmiyarmuı gi
bi, onu belinden yakalayıp arkasından 
koşuyor, Rebii yere düıen İbrahimi 
birkaç dakika yerde halsiz yatacak 
kadar hırpalıyordu. 

31 inci dakikada Fikret'in Arif'i 
arkasından takması da bundan aşağı 
kalmıyacak kadar göze fena göründü. 
Maamafih bu hal Demirıporun lehine 
oluyordu. Çünkü her dakika gol ata • 
cak vaziyete geliyorlardı. Fakat dün 
çok beceriksiz olan Demirspor forvet
leri ayaktan ayağa topu geçirerek sa
yısız fırsatlar kaçırdılar. 

Beraberlik sayı•ı: 
Nihayet maçın sonu yaklattı. Ar -

tık bir golle Demirsporun galibiyeti 
beklenebilirdi. Fener hücumlarına 
kartı Necdet - Gazi - Şevket müdafa
ası atılmaz. bir mania olmuştu. Haf 
hattı da canlı, fedakar bir oyunla mü· 
dafaaya mükemmel yardım ediyordu. 

Fakat 35 inci dakikada Demirspor 
kalesinin sağ tarafında top dolaşırken 
hakem, sebebi bir çoklarınca meçhul 
kalan bir sebeple penaltı verdi. 

Esadın ıütü ile bu penaltı Fener'e 
beraberlik aayısını kazandırdJ. 

Biraz sonra da maç bitti. 

Oyundan •onra: 
Yukarıda da yazdığımız gibi dün • 

kü maç futbol meraklılarını hiç de 
tatmin etmiyecek kadar fena idi. Ha
kem, birinci devre esnasında bizde az 
çok iyi bir intıba bıraktı. İkinci dev -
rede ise ortadan silindi. 

Tehlike artıyor ! 
Demirsporlular dün, herkesi mem· 

nun eden güzel bir futbol oynadılar. 
Eğer forvet hattı, bilhassa üç orta bir· 
az gayret sarfederek yerinde atak 
yapmasını bilseydi, galibiyet muhak
kaktı. 

Haflar, bekler ve kaleci vazifeleri· 
ni hakkiyle yaptılar ve muvaffak ol -
dular. 

Bugünkü maç 
Bugün Fenerbahçe ile Ankaragii· 

cü karşılapcak. Söylendiğine göre 
Ankaragücü bu maça : 

Natık - Enver, Salih - Abdül, 
Semih, lsmail - Hamdi, Ali Rıza, 
Vehap, Fikret, Hamdi. Fenerbahçede, birer yıldız olarak 

türk spor tarihine adları geçen fut· 
bolcular, dün en fena oyunlarını oy- şeklinde bir takım çıkaracaktır. 
nadılar. İkinci sınıf telakki edilenler Ali Rızanın tekrar takıma girmesi 
bilakis canlı ve gayretli idiler. Takım bir kazançtır. Vehabın da ortada oy -
ahenksiz bir halde, hedefi malC1m ol - nayışı gol fırsatları hazırlamak bakı
mı yan bir şekilde bir buçuk saat çaba- mından iyi olacaktır. Takımın müda -
)adı, durdu. Dünkü maçı gördükten faası da kuvetlidir. Yalnız bütün sık
sonra, daha geçen seneye kadar bura- Jetin haf hattına yüklendiği muhak . 
ya her geldikçe, güzel ve uvkli o- kaktır. Her halde Semih'in bugün en 
yunlariyle ankaralılann sempatisini güzel oyunlarından birisini çıkarma -
toplıyan ve çok alkışlanan, sevilen ıı lazımdır. Bu takdirde Ankara Gü· 
Fenerbahçe bu mudur 1 dedik. Uma · etinden bir galibiyet bekliyebiliriz. 
rız ki bütün göze çarpan fena jestler Fakat netice ne olursa olsun, istedi . 
ve fena oyun, dünkü maçla beraber ğimiz, her iki tarafın da bize, ingiliz 
maziye karıpcak ve Fenerbahçeliler [takımını seyrederken duyduğumuz 
içimizdeki sevgiyi gene yatatacak ha- zevk ve heyecanı verecek nezih ve 
le geleceklerdir. güzel bir oyun göstermeleridir. 

Galatasaray 3 · 1 sayı ile 
Ateşspor' a galip geldi 

1 
İstanbul, 24 a.a. - Milli küme maç-

• larına bugün yağışlı bir havada de • 
Dün atletı zm vam edildi. lzmir'in Ateşspor takımı, 

milli küme şampiyonluğuna en ku -. . b k 1 vetli namzet olan ekiplerden Galata-m U SQ Q Q 0 rl sarayla karşılaşıyordu. Sahada ancak 
bini geçebilen seyrek bir seyirci küt· 

Yapı I d i lesi vardı. 
Saat 17.30 da iki takım beraber sa-

Dün 19 Mayıs Stadyomunda atle -
tizm müsabakaları yapılmıştır. Bu mü 
sabakalara ait teknik neticeler şudur: 

110 engelli K: 
1) Faik Önen (Mg.) 15.9, 2) Kamil 

Şenlen (D. S.) 18.0, 3) Raşit (T. L.) 
21.0. 

400 M. K: 
1) Nuri Slaydın (D.S.) 53.7, 2) Ra

şit (T. L.) 57.7, 3) Oğuz İrş (M.G.) 
58.0. 

5000 M: 
1.) Mustafa Kaplan (D.S.) 16.37.5, 

2) Cevat Uluşan (D.S.) 18,16.8, 3) 
Mehmet Ali (M.G.) 18,21.8. 

300 M. Gençlere: 
1) Celil (T. L.) 40.S, 2) İsmail kök

türk (T.L.) 40.8, 3) Ömer (G.L.) 41.2. 

3 adım atlama: 
1) Faik Övem (M.G.) 12.77, 2) Hay

ri Özoğul (T.L.) 12.03, 3) Enver Sön
mez (M.O.) 11.71. 

Cirit atma: 
1) Mustafa (A.G.) 46.26, 2) Musta

fa Kaplan (D.S.) 43.66, 3) Melih Ali
çay (M.G.) 39.70 .•... 

Yüzme müsabakalarına 
talebeler de giriyorlar 

Dün haber verdiğimiz gibi, bugün 
saat 14.30 da Karadeniz yüzme havu -
zunda su sporları bölge teşvik müsa -
bakaları yapılacaktır. 

Bu mevsim ilk defa yapılacak bu 
müsabakalara kulüpler büyük bir ehe
miyet atfetmektedirler. Memnuniyet
le öğrendiğimize göre, mektep spor 
yurtları talimatnamesine nazaran tale· 
benin de bu teıvik müsabakalarına 

girmeleri için alakalılardan izin alın -
mıştır. 

Bu suretle beden terbiyesi genel 

1 
direktörlüğünün müsabakalarına ta -
}ebelerin de ittiraki bugünkü yarııla-

1 ra hususi bir kıymet vermektedir. 

lspanya'dan ayr1lan 

ltalyan a'ikerleri 
Madrit, 24 a.a. - Dün İspanya'dan 

ayrılan 5000 İtalyan ekseriyetle fenci
lerden mürekkeptir ve İtalyan kuvet
lerine ait malzemenin sevki için İs· 

haya çıktılar. Mutat merasimden son· 
ra takımlar şu şekilde yer aldılar: 

Galatasaray: Osman - Faruk, Yu • 
suf - Musa. Rıza. Celal - Bedii, Se· 
lahattin, Cemil, Buduri, Sarafim. 
Ateşspor: Seyfi - Sezai, Cemal • 

Avni, Reşat, Saim - • zzet, Ethem, Os
man, Ömer, Ferit. 

Hakem Ahmet Adem. 
Oyun başladığı zaman yağmur ke • 

silmişti. 

24 üncü dakikada Cemil, soldan ge
len topu kaçırarak İzmir kalesine 
sarktı ve hafif bir vuruşla ilk golü 
çıkardı. İki dakika sonra yine Cemil, 
kalecinin çıkış yapmakta tereddüt e
dişinden istifade ederek ikinci golü 
yaptı. 

Bu golden sonra oyunda hareket
sizlik ve adeta laübalilik başladı. Gala 
tasaraylılar işi gevşettikleri gibi İz
mirliler de yalnJz müdafaac;la enerjik 
oynuyorlardı. Oyunun bu tatsız cere
yana 38 ci dakikaya kadar devam et· 
ti. Cemilin attığı üçüncü gol iki tara
fı da hızlandırdı. Oyun, başlangıcın
daki sürati yeniden kazandı. 

Mamafih bu canlanış hiç bir seme
re vermedi ve devre 3-0 Galataaaray· 
lehine bitti. 
ikinci devre: 

İkinci devre baıtadıfı zaman iki ta
kımda da isteksizlik bariz bir şekilde 
göze çarpıyordu. Oyun, yorgun ve he· 
yecansız 22 kişinin koşuşmaıından 

ibaret zevksiz bir manzara arzediyor· 
du. 

Bu hareketsizliği evcla İzmirliler 
bozdular ve 25 ci dakikada vaziyete 
hakim oldular. Bunun neticesi olarak 
Musanın ihmali yüzünden şüt atmak 
imkanı bulan Ömer, kalecinin vaktin
de kesemediği bir vuruşla takımının 
şeref golünü çıkardı. 

Bu gol İzmirlileri canlandırdı, o ka 
dar ki A teş'in yerinde tecrübeli bir 
takım olsaydı vaziyetten azami suret
te istifade ederdi. Fakat İzmir takı. 
mı, manasız bir aceleye düşerek isti
fade etmek imkanını bulamadı. 

Devrenin son dakikalarında Galata
saray yeniden vaziyete hAkim oldu ve 
oyun bu şekilde 3-1 Galatasaravın ga
libiyetiyle bitti. 

hava İtalya 
müsteşarı 

panya'da kalmı9lardı. Berlin, 24 a.a. - İtalya hava mlls-
Bu mühim grupun kumandanı ital· ı tetarı general Valle mareşel Göring

yan generali Laferla bunları vapura in daveti üzerine bugün tayyare ile 
kadar götürdükten sonra tekrar Se · buraya gelmiştir. 
villa'ya dönmüıtür. Alman matbuatı, bu ziyaretin iki 

Bütün lspanya'da ancak bazı mu · memleket arasında mevcut dostluk 
allim ve irtibat subaylarının kaldığı münasebetlerini daha ziyade sıkılaş
ve bunların da teker teker harekete tırmağı istihdaf eylediğini yazmakta• 
hazırlandıkları haber verilmektedir. dır. 

Milli Küme puvan cetveli 
Maç Galip Berabere Matlup Attıtı Yedıiı Puvan 
- - - - --- --- -- -- -

Galatasaray 13 10 o 3 41 21 32 
Demirspor 12 8 2 2 32 15 30 
Ankaragücü 13 8 1 4 31 19 30 
Fenerbahçe 12 6 2 4 26 19 26 
Beşiktaş il 6 1 4 27 14 24 
Vefa 12 3 2 7 28 31 20 
Doğanspor 14 3 1 10 13 48 21 
Ateşspor 13 1 1 il 9 40 16 
NOT: Cetvelimiz ıol avarajı usulüne ıöre hazırlanmııuı Buna nıuran 

bükmen ıılip Betiktat'ın lehine 2, bükmen maclup Galıtasaray'ın 
aleyhim: 2 ıol yazılmııtır. 
Hükmen mat16p takımlara ayrıca sıfır puvan verilmektedir. 

1 
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B. Bone'nin beyanatı Asker 

İki devlet sulh 
• 

lngiltere 

emrinde 
işbirliği yapacak 

(Başı 1 ıncı sayfada) 

merd Türk müdahalesinin kıy
meti, bir sevinç halinde okunu· 
yor. Mihver zincirine Türk hal
kası ilave edilmiş olsaydı, teca • 
vüz tehlikesinin ne ebad alaca
ğını coğrafya gösterir. Fakat 
şimdi Anadolu' da istiklal kahra
manlarının mirası ve tecrübesi 
oturuyor! rasyonu, 

(Başı 1 ıncı sayfada) 1 

Evelıi, Akdenizde bir harbe mün -
cer olacak bir taarruz takdirinde 
fransız ve türk hükümetlerinin biri -
birlerine ellerinden gelen her türlü 
yardım ve muzaharette bulunacakları · 

nı, 

Saniyen, işbu taahhüdün, Balkan 
larda da emniyetin teminini istihdaf 
edecek olan kati anlaşmada tasrih 
olunacağını derpiş eylemektedir. 

İşte deklarasyonun iki esaslı nok -
tası bunlardır. 

Esasen bu hususta şunu da kaydet
mek gerektir ki, anJaşma, açıkça tas
rih edilmiş olduğu üzere, hiç bir mem
leket aleyhine müteveccih değildir. 
Bu, İngiliz - Türk deklarasyonunun 
aynıdır ve Paris, Londra ve Ankara
yı te~rik eden ve muvaffakiyeti sul
hun idamesi hususunda esaslı· tesanüt 
lerini gösteren müzakereler sırasında 
tanzim edilmişti. 

Hususi meseleler üzerinde olduğu 
gibi umumi siyasetin yü!tsek sahasın
da da tezahür eden bu sıkı anlaşmanın 
aradaki bağları daha ziyade sıkılaştır
mış olduğunu gördüğümden dolayı 
bi1hassa bahtiyarım . ., 

Suat Davaz'ın •Özleri 
Bone'den sonra Türkiye büyük el

çisi Suat Davaz da demiştir ki: 
" Dostum hariciye nazırı Bone yap

makta olduğumuz şeyler hakkında i -
cap eden malfımatı vermiştir. Buna 
ancak şunu ilave edeyim: 

Türk - Fransız birleşmesinin bu
gün teeyyüdünü görmekten mütevel -
1it büyük sevincimi ifade etmek iste -
rim. İki memleket, bugünkü anlaşma
ları sulhu tarsin için im?:., lamıştır. 
Bu anlaşmalar kimsenin ale yhine mü
teveccih değildir. Bunları e 1 sulhçu 
maksatlar ilham eylemiştir. B zim ide· 
alimiz sulhtur ve bu sure le sulhun 
muhafazasında teşrikimesai ediyoruz. 
Fransa, Türkiye ve !ngilt r ! bütün 
beşeriyet için ellerinde•n gc e :ıi vapa
caklardır.,. 

İngiltere - Pol ya 

askeri anla~ması 
Varşova, 30 a.a. - Çok t ır in kay

naklardan öğrenildiğine gör general 
Raiski'nin riyaseti altındaki P olonya 
askeri heyetinin Londra'da i iliz or· 
duau mümessilleriyle yapma a oldu
ğu müzakereler nihayet bulmak üzere 
dir. Polonya hariciye nazu Bek'in 
Londra'yı ziyareti esnasındc nisan
da aktolunan karşılıklı gar t i an
laşmasının tatbikatını tesbit elen as
keri anlaşma pek yakında Lo dra'da 
imzalanacaktır. 

• 
lngi ltere 

~omanya S.S mılyon 

selling ikraz ed or 
Londra, 24 a.a. - İngiltere 

manya arasında Londra'da cc yan e· 
den mali müzakereler niha >ir an· 
1:-sma ile neticelenmiştir. Bu anlaşma 

mucibince İngiltere, Roman_ ya 5,5 
milyon sterling ikraz edecekt . Bu 
p1ra, iki memleket arasındal ı müba
c • 1elerin kolaylaştırılmasına ısis e· 
edecektir. 

Satye binası 
ta hkikatı 

(Başı ı ıncı <ıaytada J 

,.· .ıinde 'ıuh.ınan Satye dosya aldın· 

l rak evelce bankanın bina yapı 
r .rvisi ., • fi tarafından tanzirr dilmiş 
< an 4.8.938 tarihli 230 bin lira keşif 
ı Poru miısveddeleriyle beral yır -
t •arak yerine aynı şube şefi afın -
ı....ın yazılan 269.455 liralık b keşif 
ı...ı;ıoru konmuş ve bu rapor es · tarihi 
He tam:im ve aynı şube şefi ta a ından 
imza ve alakalı memurlar tar< ıdan . 
C:a imza ve havale muameleler apıla
r .. k dosyasına konulmuştur. kaydı 

\ardı. Öğrendiğime göre esk kesif 
raoorunun müsveddeleriyle b~raber 
prultnasının sübut bulmasına karşı 

•:lkadarlardan hiç birisi bu yırtılma 
i!i'.ni üzerine almamakta ve l· psi de 
"b!z yap.uadık., demektedirler 

Hatay 

İskenderun' da sonsuz 

heyecan var 
(Başı I incı sayfada) 

büyük bir heyecan içinde bekliyen 
Hatay'ın şu dakikada duyduğu son -
suz sevinci tasvire imK:an yoktur. Bu 
sevinç haberi, kısa bir zaman içinde 
Hatay'ın dört köşesine yayılmış, bü -
tün evler ve binalar bayraklarla do -
natılmıştır. Herkes sokaklara dökül -
müş, biribirini kucaklamıya, tebrik et
miye başlamıştır. Her taraftan sevinç 
nidaları yükselmiş, A tatürk'ün aziz 
hatırası ihya edilmiş, yaşasın İnönü 
diye haykırılmış, büyüklerimize min -
net telgrafları çekilmiştir. Yarın bü -
tün Hatay'da büyük tören yapılacak -
tır. 

Hatay büyük bayramlara 
hazırlanıyor 

Antakya, 24 a.a. - Anadolu Ajan· 
sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Hatay anlaşmasının pazartesi gü
nü Büyük Millet Mechsinde tasdi
kinden sonra aynı gün Hatay'da bay
ram yapılacaktır. Asıl büyük kurtu
luş bayramı 23 temmuzda muhteşem 
vemuazzam tezahüratla kutlanacak-
tır. O günkü merasimde bulunmak ü
zere Ankara'dan müteaddit heyetle
rin geleceği anlaşılmaktadır. 

5 temmuz kahraman ordumuzun 
Hatay'a girdiğinin yıldönümü olması 
münasebetiyle, bu mesut gün de par· 
lak merasimle kutlanacaktır. 

Hatay şehirleri bayramlar münase
betiyle fevkalade surette donanmak -
tadır. Halkın sevinci gorülmemiş de
recededir. 

Mebu•larımız Hatay'da 
İskenderun, 24 a.a. - Anadolu A· 

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Mebuslarımızdan Rahmi Apak, 

Cevdet Kerim İncedayı, Ali Münif 
bugün Hatay'a gelmişlerdir. Payas 
istasyonunda parti erkanı, mebuslar 
ve dahiliye müsteşarı, emniyet umum 
müdürü tarafından karşılanmışlardır. 
İskenderun halkevinde karşılayıcılar 
ile hasbıhalden sonra Antakya'ya git
mişlerdir. 

Samsun'da şenlikler 

Samsun, 24 a.a. - Hatay'ın ana va
tana kavuşması haberi şehrimizde 

coşkun tezahürata vesile oldu. Şehir 
baştan ba~a bayraklarla ve elektrik
lerle donatıldı. Bu güzel vesile ile 
halk sevinç içinde hakiki bir bayram 
günü yaşadı ve Milli Şefimize, Bü
yük Millet Meclisimize karşı derin 
sarsılmaz bağlılıklarını bir kere daha 
izhar etti. 

Rize' de sevinç 

Rize. 24 a.a. - Güzel Hatay'ın a -
navatana kavuşturulması haberi Rize
de büyük bir sevinç uyandırmış ve bü
tün şehir ve çarşı bayraklarla donan -
mıştır. Vali ve belediye tarafından 
Milli Şefimize ve büyüklerimize teb
rik telgrafları çekilerek bütün Rize 
halkının ve parti mensuplarının bağlı
lıkları ve sevinç şükranları arzedil -
miştir. 

Antakyada bayram 

Bugünkü programın başında 
British Council' de bir kabul var. 
Muhterem Lord Lloyd ve arka
daşları ile tanışıyoruz. Doktor 
T efik Rüştü Aras'ın çayında i
se bilhassa ingiliz matbuat ale • 
minin bir çok erka-nı ile bulu§u
yoruz. Büyük elçimizin davetlile
ri arasında eski hariciye nazırı 
Eden de var. Nazır lstanbul'u ve 
İzmiei, eski hallerinde, tanıyor. 
Davetlilerin birçoğu lstanbul'un 
ve Türkiye güzelliklerinin turiz
me açılacağı zamanı soruyorlar: 

- Sizin için ne iyi fırsat! Ar· 
tık kimse ne Almanya, ne İtalya, 
ne de orta Avrupa'ya gitmek is
temiyor-

Türkiye' de eskiden sefirlik 
etmiş olan George Clerk: 

- Ve bilseniz ne kadar az 
şey lazım! diyor. 

Atatürk'ün ölümünü t~kip e
den devredeki nizam ve istikra
rın yeni Türkiye'nin kuvetini ne 
kadar teyit etmit olduğu görülü
yor. Cümhuriyetimiz, Türk mil
letinin kurtuluşuna alamet sayıl
mış olan tekmil inkılapları ile, 
bura fikir aleminde artık inanıl
mış olan bir şeydir. Kimse Pierre 
Loti hayallerinden bahsetmiyor. 
Akşam saat 8 de Olympia' da 

Military T our - ament progra
mını görmeğe gittik. Üç saat ka
dar süren askeri gösteriler! Atlı 
ve makinalı talimler! Zengin es
vaplı muhafız krtalarından on i
ki on üç yaşmdaki üniformalı ço
cuklara, süvarilerden tanklara, 
muharebe atışlarına ve bahriye 
top yarışlarına kadar, büyük sa
ha içinde lngiltere'nin yeni as
keri çehresini görüyoyruz. Üstü
müzdeki locada bizzat başku
ma·ndan bulunuyor. Binlerce 
halk İngiliz askerlerinin at ve 
makine üstündeki müstesna hü • 
nerlerini çılgın alkışlarla karşı· 
lıyor. Bu program dahi, milleti 
yeni askerlik havasına ısındır
mak, halkı ordu ile kaynafbr
mak için tertip edilmiştir. 

Kendi kendime: 
- Asıl marifet bunl"r değil, 

diye düşünüyorum. Asıl marifet 
bir daha harbetmemeğe ahdet
miş zannolunan bu memlekette 
bu havayı, bu harbe karar ver
mek, harbe hazırlanmak ve harp 
fikrine bu kadar alışmak havası
m vücuda getiren mihver politi
kası ! Fakat bu bir kumar politi
kası! Montekarlo masalarının 
başrnda bire bin kazanan talihli
ler görülmüştür. Ancak bunun 
devam etmiyeceğini zannederek, 
yüksek talih kazancım muhafaza 
edenlere tesadüf edilmiş midir? 

Falih Rıfkı ATAY 

Sulh cephesinin 
kazandığı kuvet 

(Başı 1. inci sayfada) 

zımıdır ki, Sicilya - Pantellaria - Lib
ya üçkenini kabul dahi etsek Akdeni
zin gerek garp gerek şark havzası İn
giltere ve Fransa'nın tefevvuku altın
da bulunmaktadır. 

Türk ittifakının bütün islam ale -
minde yapacağı derin tesiri de kay -
detmek lazımdır: Alman ve İtalyan 
emelleri ve propagandalarının ölüm 
çanını çalmıştır. 

Antakya, 24 a.a. - Hatay'ın ana -
vatana iltihakını temin eden anlaşma 
münasebetiyle birçok heyetler devlet 
reisini ve başkonsolosumuzu ziyaret 
ederek sevinçlerini izhar ve tebrikle -
rini sunmuşlardır. Büyüklerimize 
minnet ve şükran telgrafları çekilmiş
tir. Bayram kutlama komisyonu baş -
vekilin reisliğinde büyük bir program 
hazırlamaktadır. Halk bu mesut günü Amerikan mahfillerinde 
gösteren Ebedi Şef Atatürk'ün mane- ı 
vi -~u-~urunda egilı:nekte ve .. Milli Şef Vaşington, 24 a.a. - Amerika diplo 
İn~nune sonsuz ~ınnet ve şukranları- matik mahafili Türk - Fransız anlaş
nı ıfade etmektedır. masının akdini Avrupada sulh cephe-

Bulgar kırah Rama·yı 

yakında ziyaret edecek 

sinin kuvetlenmesinde ciddi bir amil 
olarak telakki eylemı:ktedir. Aynı 

mahafil Tfü:k - Fransız anlaşmasının 
Moskova müzakereleri üzerinde de 
müsait bir tesir yapacağı ümidinde -
dir. Amerikan mahfillerinde Mosko -

Roma, 24 a a. - Roma siyasi mah - va ile yapılmakta olan müzakerelerin 
filerinde söylendiğine göre, Bulgar neticelenmesinin totaliter devletlerin 
kıralı Boris, yanında Bulgar başveki- genişlenmesine set çekmek için siya - ı 
li oldu;.u halde, yakında Roma'yı zi - si ve askeri bir zaruret olduğuna işa-
yaret '- "·-~·<tir. ret eylemektedir. 

ALMANY A'NIN KARA VE 
NEHiR YOLLARI İÇİN 

SARFETTİGİ GAYRET 
•ı ngilizler, İngiliz siyasetinin İngiliz ticareti de· 

mek olduğunu söylerler. Alman iktisadını al
man siyasetinin emrine vermekle, Füh.rer bir noktaya 
kadar bu formülü tersine çevirmiştir. 

Biraz canlı bir mahiyet arzeden her iktisat sistemin
de, müessir bir randıman alınması için inkişafı ve te
kemmülü son haddine götürülmek lazım gelen bir fa
aliyet sahası vardır. Bu faaliy et sahası münakale vası
talarıdır. Bu vasıtalar milli cihazlanmamn birinci sı· 
nıfında yer alır. Bu işler hususi teşebbüs sahasını de
ğil, k<>llektif teşebbüs, devlet teşebbüsü sahasına da
hildir. Ancak bir devlettir ki milli menfaatlerin icabı 
dairesinde bir münakale siyaseti tarif ve tespit edebilir. 

Dğer taraftan, iktisatcılar servetin münakaleyi de· 
ğil, münaıkalenin serveti yarattığı hususunda mütte
fiktirler. Büyük sahranın koynunda en zengin kömür 
madeni münakale vasıtaları yaratılmadıkça eıbediyen 

ticari bakımdan krymetsiz kalmıya mahkfundur. 

Nasyonal - sosyalist partisinin ikt idara gelmesine 
kadar, Almanya'nın münakale siyaseti yarım yamalak 
yürümüştür. Demiryollrı bir yandan kötürümleşirken 
yol şebekesi de bariz bir tedenni arzediyordu. Su yol
larına gelince, bunlar da hiç bir umumi plana tabi tu
tulmamııtı, aralarında manttk1 rabıtalardan mahrum 
bulunuyordu. 

.. 

Ba~vekilliğe gelir gelmez, Führer bu muhtelif nakil 
vasıtalarını muvazeneleştirmek lü -
zumunu derhal kavradı. Demiryol
ları işba haline gelmiş olduğu için 
hususi bir ihtimama ihtiyaç göster -
miyordu. Buna mukabil yol şebekesi 
ya tamamen yeniden inşaya, yahut 
da geniş ölçüde islaha muhtaç bulu
nuyordu. İşte alınan şefi bu ikinci 
şekli kabul etti. Umum müfettiş 

Todt'u bu işe memur etti ve ona 
geniş salahiyetler verdi, Yeni yol 
şebekesini tasarlayıp inşa edecek 
oydu. 

Al.manya' da bir otoıtrad 

Eski alman yolları ihtiyaca kifa -
yet etmekten uzak bulunduğu gibi, 
otomobil de memlekette kafi dere -
cede yayılmış değildi. Bu itibarla 
bir yandan yol şebekesi yaratılırıken 
kuvetli bir otomobil endüstırisinin 
kurulması lazım geliyordu. Alman 
hiikümetinin bu sahada yaptığı teş
vikler muvaffakiyeti tacil emiştir. 

Eveıa 1933 nisanında hizmete çıka -
rılacak bütün yeni otomobillerin re
simlerden muaf olacağına karar ve
rildi. 

1932 de piyasaya yalnız 41.000 ye
ni araba çıkarılmıştı. 1933 de bu ra
kam iki mislini aşmıştı. 1934 de da
hili müşteriler 131.00 araba satm al
dılar. 1935 de bu rakam 180.000 e, 
1936 da 213.000 e ve 1937 de 250.000 
den fazlaya çıktı. Kamyonlara gelin
ce bunların satışı daha büyük nis -
petlerde arttı. 1932 sonundan 1937 

sonuna kadar satışlar 1 e 7 nispetin
de yükselmiştir. Almanya'nın oto • 
mobil programı 1940 de Fransa'da 

ve İngiltere'de hizmette bulunanla -
ra müsavi miktarda turizm otomobi-

. li gözetmektedir. Satış fiyatlarının 

da 1932 den 1936 ya kadar % 10, '!7e 
sonra% 6 ila 14 azalmış olduğunu da 
ilave edelim. 

A
lmanyan'ın otomobili halka -

rasında yaymak hususundaki 
gayretleri daha başlangıçta bu kadar 
muvaffakiyetli neticeler verince mo
dern bir yol şebekesinin kurulması 
birinci derecede ehemiyetli olacağı 
aşikardır. 

Evelce mevcut 300.000 kilomet::-e· 
lik kara yollarından 100.000 i b~raz e
hemiyet arzediyor ve ancak 25.000 
i büyük münakale yolu ismine layik 
bulunuyordu. Kısa zamanda yaratı -
lacak geniş bir ot:.ostrad şebekesi Al
manya'nın yol münakalelerini islah 

edecekti. Şebeke yekunu evela 7.000 
sonra 10.000 kilometre olarak tespit 
e<lilmiş olan bu otostradlar neticed• 
11.800 kilometreyi bulacaktır. Bu 
yollar startejik bir ehemiyet arezdet 
mi? Hiç şüphesiz. 

Bu yeni yolların inşası, eskileri -
nin islahı 6 milyar mark olarak talı -
min edilebilecek olan mütıhiş mas -
rafları icap ettirmiştir. Böyle bir 
gayretin dünyanın hiç bir yerinde 
misli görülmemiştir sanıyoruz. Al
manya'nın mükemmel kalitede bir 
yol şebekesine sahip olacağı gün 
yakla~aktadır. 

N ehir kanallarx şebekC$ini inki· 
şaf ettirmek hususunda da 

ayni şekilde gayret sarfedilmiştir. 
Fakat bu sahada icraat mecburen 
daha yavaştır çünkü teknik problem
ler çok daha girifttir. Bir kanalın 
açılması bir yolun inşasından daha 
fazla mesaiye ihtiyaç gösterir. 

Bu sebepler dolayısiyle kanallar 
hususunda işlerin daha yavaş yürü
müş olması pek tabiidir. Bununla be
raber bu sahada da alman mühendis
lerinin lehine kaydedilecek büyük 
işler başarılmıştır. 1.200 tonluk ge -
milerin geçebileceği ilk kanal, Mitt
land kanal garbi Almanya'nm ikti
sadi mıntakasınr alman hiiıkümet 
meııkezine bağlıyor. Garptan şarka 
doğru bütün dağlık mıntakalardan 
geçen bu kanalın inşası için mühen
disler müstesna bir cürete malik e
serler vücuda getirmişlerdir. Mag • 
deburg'da, gemilere 18 metrelik bir 
irtifa farkını aşmak imkanını veren 
Rıotheuse kanalı bu meyandadır. 

85 metre uzunlukta ve 12.5 metre 
genişlikte, 5.400 kilo ağırlıkta su i
le dolu bir havuz tasavvur edilsin ve 
bu muazzam havuzun hususi bir ter
tibat sayesinde içindeki gemi ile 
birlikte yükseldiği düşünülsün. Bu 

inanılmıyacak cihaz irtifa farkını iiç 
dakikada almaktadır. Tabii elektrik
le müteharriktir ve işlemesi otoma
tiktir. Bu muvaffakiyetten cesaret a-

lan mühendisler biraz ileride ayni 
tipten iki havuz daha inşası işine gi
rişmişlerdir. 

İkinci ve mühim nokta Ren, Mayn 
ve Tuna nehirlerini birleştirmektir. 
Bemberg seviyesinde bu hatta ilti • 
hak edecek olan ikinci bir kanal 

AlmatU1a da kara Yollarını RÖBterir harita 

Otoıtradlarda •iiratle gidenler 
için geyik tehlike İ§areti 

Bren'i Tuna'ya bağlıyacaktır. Fakat 
W eser - Tuna'nın su makadları ge
ni~ miktarda münak:a1 y JCafi gelmi• 
yeceğinden Elbe nehri Tuna ile Ü• 

çüncü irtibatı temin edecektir. N i .. 
hayet Oder'in çizeceği dördüncü bir 
yol Stettin'i de Tuna'ya bağlıyacak
tır. 

Bu dört kanalın Mittland kanalı k~ .. 
tettikleri de kayda şayandır. Bu su• 
retle Karadeniz'le şimal denizi ve 
Baltık denizi arasında su yolları ar
trk açılmış olacaktır. 

IIIustration 

I M H . . N ısır ar1uye azırı 

dün Bükreı' e 

hareket etli. 
(Başı 1 inci sayfada) 

- Kardeş Türkiye'yi terkederken 
söyliyeceğim sözler şimdiye kadar 

4 

söylediklerimin birer tekrarından iba· 
ret olacaktır. Bununla beraber fırsat· 
tan istifade ederek memleketinizin 
her tarafında kıralımıza ve Mısıra kar• 
şı gösterilen son derece dostane ve 
kardeşçe tezahürattan dolayı duydu -
ğum büyük memnuniyeti bilhassa te -
barüz ettirmek isterim. Türkiye'ye 
yaptığım ziyaret resmi mahiyette ol -
mamakla beraber tamamiyle dostluk 
ve kardeşlik havası içinde vuku bul -
du. Bunun sebebi de iki kardeş millet 
arasında mevcut asırlara dayanan ku
vetli bağlardır. Bu bağları bir kat da
ha takviye eden bu mesut fırsatta Mı
sır'ı temsil etmek fırsatına nail oldu-
ğum için kendimi bahtiyar addederim. 
Türk ricaliyle bütün türk milletinin 
bize karşı aynı dostluk ve kardeşlik 
tezahürlerine şahit olmak bizim için 
sonsuz memnuniyeti mucip olmuştur. 

Türkiye'de geçirdiğim günlerin hatı
rasını hiç unutmıyacağım. Büyük ve 
kıymetli şeflerinizin idaresi altında 
tahakkuk ettirdiğiniz mucizeleri göz-
lerimizle görmekle hususi bir zevk 
duyduk. Bu ziyaretin iki kardeş mem-
leket münasebetlerinin her sahada 
takviye edeceğini ümid etmekte
yim. Fırsattan istifade ederek gazete
niz delaletiyle, bize karşı gösterilen 
fevkalade hüsnü kabulden dolayı türk 
milletine minnettarlığımızı bildirme
nizi rica ederim.,. 

Abdülfettah Yahya paşa Bükreş'te 
üç giin kaldıktan sonra Belgrad'a, o -
radarı da Sofya ve Atina'ya uğrıya -
caktır. 

•" 



25. 9 - 1939 ULUS 

Vilôyetler 
le ticar~t odasından bu yıl iç~nde alın- 7 - Teklif mektupları yukarıda ya- 1 - Safi buğday unundan yapıl • 
;ı11:. v~~ka ve x_nuvakkat temınatları i- zıh gün ve saatten bir aaat evel bele - mak ve belediyenin piyasada ikinci 
de k~r ı .. te t~klıf !11ek~upların.ı yukarı- diye encümen riyaaetine makbuz mu- nevi addedeceği ekmekten olmak ve 

\ 1 ~nde ıh~l~ saatın?en bır saat e- kabilinde verilecektir. aynı §erait dahilinde pişirilmek üzere 
2 Pıvvon yıpltrlllClk ve. ı~f ' adar vılayet daımi encümeni 8 - Kapalı zarfların hizalarında tek beheri 960 gram itibariyle her gün i • 

,. 
1 

reıs ı ın(c vermeleri ilan olunur. lif mektuplarının yazılışında ve bu çin en az 300 en çok 900 ekmek tes -
kiitahya Jandarma Okulu Ko- 441312467) 12441 zarfların tevdiinde ve posta ile gön - lim edileccktiı;. 

'-tanlıfmdan l MÜ he d. f derilmesinde taliplerin 2490 sayılı ka- 2 - Ekmekler sabahları saat 9 da 
h lCUtahya jandarma okulu komutan- n IS, en nunun 32 ; 33, 34 üncü maddelerine ve cezacvine teslim edilmiş olacaktır. 
~ında mütcıekkil komisyon riyaıe- bu husustaki şartname hükümlerine 3 - Evsafı ve miktarı gösterilen 

den: memuru ve veteriner harfiyen riayet eylemeleri lüzumu i - ekmeğin muvakkat teminatı 1977 lira 
lapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko- lan olunur. (4430/ 2465) 12440 94 kuruştur. 

~lan it: aranıyor 1 .. k 4 - Teminat banka mektubu veya 
~ - Kütahya içinde fişnc fidanlığı Kayseri Belediye Reisliğinden: nşaat muna asaSI mal sandığına yatırılacak nakit veya· 
~ısında seksen yedi bin be§ yüz al- B~lediycmizin şehri üç yüz lira üc Sultansuyu Harası Müdürlüğün - tahvilata ait nakit ve ayniyat makbu -
~!ıra doksan altı kuruş bedel keşifli rctlı mühendisl iği ve 175 lira ücretli den : zudur. 

Pavyon inıasından ibarettir. fen memuru veya mimarlığı ve 30 lira 1 - Malatya'nın Sultansuyu harası 5 - İhale 10 7. 939 pazartesi günü 
2 - Bu iıc ait evrak tunlardır: asli maaşlı veterinerliği münhaldir. merkezinde inşa edilecek ılgı ahırı saat 16 dadır . 
.\) Eksiltme tartnamcsi Taliplerin diploma, tercümei hal ve 20. 6. 939 gününden itibaren 20 gün 6 - İhale Bursa C. müddeiumumi -
8) Mukavelename projesi diğer evrakı müsbiteleriyle Kayseri müddetle ve kapalı zarfla yeniden ek- liğindc yapılacaktır. 
C) Sıhht ve fenni prtname Belediye riyasetine müracaatları ilan siltmcyc konulmuştur. 7 - Talipler teklif mektuplarını ve 

Ol?>) Nafıa itleri tcraiti umumiyesi olunur. (4280/ 2406) 12374 2 - Keşif bedeli (37494) lira 39 ku- teminatlarını ayrı ayrı zarflara koya-
~ lfıa dairesinde mevcuttur) bede- ruştur. rak 10. 7. 939 da komisyona azami aaat 
Yle. 1 ncaat mü na kasası 3 - İlk teminatı (2812) lira (12) 16 ya kadar ibraz etmeleri lazımdır. 
t) Keşifnamc. :!1 kuruştur. Bu müddet geçtikten sonra yapılacak 

1 
lı.telclilcr bu evrakları Nafıa müdür Siirt Vilayeti Encümen Kale- 4 - İhalesi 10. 7. 939 pazartesi günü t,.\difler kabul edilmiyecektir. 

1~tUnden alabilirler. (Bedeli mukabi- minden : saat 14 de Hara merkezinden yapıla - 8 - Bu hususa ait masraflar ve ila-
111de). 1 - Siirt merkezinde Yenişehirdc caktır. nat ücretleri alıcıya ait olacaktır. 
it 3. - Eksiltme 3 temmuz 939 pazar- idarci hususiye tarafından yaptırıla - S - Şartname ve projesi hara ve Ma 9 - Kanuni evsaf ve şeraiti haiz o-

ıı günü saat on bette jandarma oku- cak tek katlı mülasık ikişer evden i - latya nafıa müdürlüğünde mevcuttur. l~p da münakasaya iştirak edecekte -
~ binaaında müteşekkil komisyon baret iki bina inşaatı yirmi gün müd - 6 - Eksiltmeye gireceklerin kanu - rın fazla malumat almak ve şartname
hıııurunda yapılacıtlctır. Zarflar aynı detle açık eksiltmeye konulmuştur. nun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı ve- yi görmek üzere Bursa C. müddeiu -
~de saat on dörde kadar komisyon 2 - Her birinin muhammen bedeli sikalarla eksiltmeden 8 gün evel Ma- mumiliğine veya cezaevi direktörlü -
teı•lifinc verilmiş olacaktır. 4800 liradır. Müteahhidin yapacağı i - latya nafıasından bu iş için alacakları ğünc müracaat etmeleri lüzumu ilan 

4 - Eksiltmeye girebilmek için~ !İn nevine göre metre mikap veya met ehliyet vesikalariyle birlikte ilk temi- olunur. (4408/ 2466) 12515 
.\) Beş bin altı yüz: yirmi be§ lira r~ murabbaı üzerinden kendisine tc - nat ve teklif mektuplarını ihale saa • 

0tuz bet kuruıluk teminat mektubu. dıyat yapılacağından teklif edeceği fi- tinden bir saat evetine kadar hara mer 
B) İhaleden sekiz: gün evci Kütah- yatlarda bu esaslar üzerinden olacak - kezindeki komisyonu mahsusuna ver-

Şose inşası 
~ \'ilaycti Nafıa müdürlüğünden bu tır. melcri lazımdır. (2556) 12524 Kocaeli Vilayetinden : 
iti Yapmağa ehil olduklarına dair bir 3 - İnşaatı bayındırlık işleri umu - Gö 1 • 1 k İzmit - Karamürsel yolunun 5 x 
"taika. mi ve hususi fenni şartnamelerine uy- (men ev en yaphn acı 000 - 15 x 000 inci kilometreleri ara-
? C) Şimdiye kadar en az elli bin li- gun olarakt~~· Proje. keşif v~ şartna - Kırklareli iskan Müdürlüğün- sındaki şose inşaatı kapalı zarf usu • 
•lık intaat işini muvaffakiyctle ba· m:lcr .her gun m~saı saatler~~~.e n~f!a den : tiyle eksiltmeye konulmuştur. 
llrdıklarına dair aynı daireden alın- daıresındc bedelsız olarak gorulebılır. 1 _ Kırklarelinc 19 kilometre uzak Keı1if bedeli (36130) liradır. İhale 
lıııı vesika. 4 - Her binanın muvakkat teminatı ta bulunan Arizbaba çiftliğinde 100,20 temmuzun on yedinci pazartesi gunu 

l>) 1939 senesinde ticaret odasında 360 liradır. kilometrede Tekkeşehler'de 50 ve 22 saat on ikide vilayet makamında ya -
~llkayyct bulunduklarına dair vesika 5 - Bu iş için vilayetten verilmi§ kilometrelerde Kızılcamüsellim kö - pılacaktır. 
uraz etmeleri prttır. 12362 ehliyet vesikası ibrazı mecburidir. yünde 50 ki cernan 200 göçmen evi in- Bu işe ait evrak: 

6 - İhale 6. 7. 939 pe11embc günü şaatı yalnız kerestesi hUkümet tara - 1 - Mukavelename 

Satılık un fabrikası 
saat 10 da vilayet daimi encümenince fından verilmek üzere toptan veya gu- 2 - Fenni hususi şartnameler 
yapılacaktır. rup halinde eksiltmeye konulmuıtur. 3 - Proje ve keşif hülasası 

Antalya Valiliğinden : 7 - Taliplerin mezkur encümene 2 _ Umum keşif tutarı 64452 lira İsteklilerin o gün zikredilen saat • 
müracaatları ilan olunur. 96 kuruştur. ten bir saat evetine kadar (2710) lira-~l - Vilayet emlakinden Antalya is 

tt leıinde günde otuz ton buğday öğü 
)'{il un fabrikasının mülkiyeti yüz 
~~i bin lira muhammen bedelle 1 

( 444712468) 12442 3 _Eksiltme 10 temmuz: 939 pazar- lık muvakkat teminat mektubu veya 

( M 
'd" k d tesi günü saat 15 de Kırklareli iskan banka makt;>uzu ile teklif mektupları • orumun ecı ozü azasın a müdürlüğünde müteşekkil komisyo - nı 2490 sayılı kanunun 32 inci madde

nu tarafından yapılacaktır. sindeki tarifat dairesinde vilayet ma -ıran 939 dan 31 temmuz 939 pazar-
tt.i günU saat 12 ye kadar kapalı zarf İskİft evleri yapılacakhr 
lıaulile arttırmıya konulmuıtur. 

.. 2 - Muvakkat teminat yedi bin iki Kapah eksiltme ilônı 
>Ut elli liradır. Çorwn tıkan Müdürlüğünden: J - İhale bedeli peıin oldufu gibi 6 'l. 939 t 'h be ·· .. 
'""lltliL yü d alt f i t bi 1 k U · • arı perşcm gunu saat 

ııt z e ı a ze a oma • 11 d ç 1 k" .. d .. ı ··v·· k 'l ~re s k. d ki il . k c orum s an mu ur ugu c sı t-
•t... e ız sene c ve ıc .z m savı ta k · d d .. 33750.. ı· '"'tte d öd b·ıı me omısyonu o asın a ıra 

e ene ı r. 'f b d ıı· M 'd·· .. d . d'l ~ _ nıtpletın telrtt~ eıı c e ı ccı ozun e ın~a c 1 e-
2._ 

1 
k 'f d • . cek 75 çift iskan evi ınşaatı kapalı 

~ sayı ı anunun tarı atı aırcııın - f · k · de .. ..ıı-
11 

L...d A 
1 

•
1
.. zar usulıylc e sıltmcyc konulmuştur. 

v l!i'"• aat re ıuıı ar nta ya vı a· B . .. 1 • >et -·k 
1 

• ı•- d u ınşaata lazım o an kereste ıdarecc 
- amına verme en a.ı:ım ır.. ·1 w • d k 'f bed l' d . S T ti 

1 
k 1 1 k 1 k 0 ven ccegın en eşı c ınc ahıl de 

- a p ere o ayı oma zere V'ld' M . 
b....__ • b' t' A k t gı ır. ukavclc. eksıltmc Bayındır • .... maınenın ırer ıure ı n ara, s • . . • 
~bul İ · s han İsparta, B _ lık ışlerı genel, hususı ve fenni şartna 
d 

, zmır, ey , ur 1 • . k . f h·· 1~ . 1 
llr I> • l' M ğl vı'l•yctlcrinde d mc en proje, cşı u ösasıy e buna , cnız ı, u a a e .. f . d. ~ k İ 

torutebilir. 3553/1962) 12043 m~t~. e~~~ .. ıger evra . Ç?rum ska~ 
mudurlugu ve Ankara ıskan umum mu 

Bir fen memuru aranıyor 
Çankırı Belediyeainden ı 

1 - Belediyemizin yeni inp cttir"'kt• oldutu elektrik fabrikasını i -
litre edecek bir fen memuru alınacak
~r. 

2 - Elektrik itlcrinde bulunmuş 
0htıaıı ve Nafıa Veklletindcn birinci 
"en ikinci sınıf ehliyeti haiz olması 
'-rttır. 

3 - Aylık Ucret olarak yüz lira ve
ttıeccktir. 

4 - Taliplerin ellerinde mevcut ev
ttlı:ı müspitc veya suretlerini 30 hazi· 
~tı 939 tarihine kadar Çankırı bele· 
Yeıine göndermeleri ilin olunur. 

12363 

Bir memur ahnacak 
Çanlun Belecliyeıinden : 

l - Belediyemirin Zabıtai beledi· 
~'.komiserliğini ve seyri sefer ve İt· 
lıye Amirliği ve vazifelerini ifa ede· 

tek 50 lira ücretle bir memur alına · 
'-ktır. 

2 - Bu itlerde bulunmuı olmak li· 
~dır. 

3 - Taliplerin ellerinde mevcut 
~ala müspite veya suretlerini 30-6· 
~g tarihine kadar Çankırı belediye 

•ıı:ıe ıöndcnneleri ilin olunur. 
12364 

Yol ve köprü inşaatı 
Zonsuldak Valiliiinden : 

ı. Zonguldak vilayeti içinde Safran -
uotu - Araç hududuna kadar mevcut 
ltavtye üı:erindc yapılacak yüı: otuz 
~bin lira muhammen bedelli yirmi 
ır kilometre şose ve elli iki adet bü7 

"e kırk sekiz: adet köprü ve menfez it' kapalı zarf usuliylc ve vahidi fiyat 
zerinden eksiltmeye konulmuıtur. 
Ekıiltmcsi 7. Temmuz 939 cuma gü

:11. saat on bette Zonguldak vilayeti 
.•ıınt encümeninde yapılacaktır. Ek -

'•tınc prtnamesi ve buna mütcferri 

· · ~ l · ır;~r evrak Zonguldak nafıa müdür · 
ğünden ve daimi encümen kalemin

"" görülebilir. Muvakkat teminat on 
~'" yüz yirmi bet liradır. Eksiltmeye 
~"?1ek iıteyenlerin ihale gününden 
tıı ·~ız cUn evel Zonguldak viliyetine 

uracaat ederek viliyet mak..mından 
'1tnacak müteahhitlik ehliyet veaikaıi 

dürlüğü fen hcyctındc görülebilir. 
Muvakkat teminat 2531 lira 25 ku -

ruştur. 

İsteklilerin teklif mektupları ve bu 
işe benzer iş yaptığına dair idarelerin
den almış olduğu vesikalar 939 yılına 
ait ticaret odası vesikalarını 6. 7. 939 
perıembe günü 10 a kadar Çorum is -
kin müdür)iiğüne vermeleri lazımdır. 

12410 

Mezbaha yaptırılacak 
Samıun Belediye Reisliğinden: 

l - Eksiltmeye konulan iş: Sam -
sunda Çarşamba şosesi güzergahında 

Mert ırmağı ile koıu yeri arasında ya
pılacak olan mezbaha inşaatı muham
men keşif bedeli 60467 lira 99 kuruı 
olup kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - 11 vahidi fiyat üzerinden veri
lecektir. 

3 - Bu işe ait şartname ve evrakı 
saire aşağıda yazılıdır. 

A - Yapı eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şart -

namesi. 
D - Nafıa işleri umumi ve fenni 

şartnamesi 

E - Fenni şartname 
F - Keşif ve silsilei fiyat cctv~li 
G- Proje ve sair evrak. 

C - Ve D fıkrasındaki evraktan 
baıka diğer evraklar taliplerine 302 
kuru§ mukabilinden belediye heyeti 
fcnniyesince verilir. 

C - Ve D fıkrasındaki evrak bele
diye heyeti fenniyesince tetkik edile
bilir. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 4273 
lira 40 kuruştur. 

S - Eksiltme 20. 7. 939 tarihine mü
sadif perşembe günü saat 15 te Sam -
sun belediyesinde müteşekkil beledi . 
ye encümeni tarafından yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye iştirak edebilmek i
çin Samsun Nafıa müdürlüğünde mü . 
tcşekkil komisyonu mahsusunda bu 
i§i yapabileceğine dair vesika ibraz et
mesi ve inşaatın devamı müddetince 
diplomalı bir mühendis veya mimar ve 
yahut fen memuru istihdamı ve Tica
ret odasından kayıtlı olduğuna dair 
acnci haliye vesika ibraz ve yapı ek -
siltmc şartnamesinin 4 üncü madde · 
sindeki vasıfları hazi olması şarttır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle - kamına vermeleri lazımdır. Posta ile 
dir. gönderilecek mektuplarda vukua gele-

5 - Münakasa şartnamesi, plln ve - cek teehhür nazarı itibare alınmaz 
sair evrak 322 kuruı bedel mukabilin- şartname ve bu hususa ait diğer evra
dc Kırklareli iskan müdürlüğünden a- kı görmek isteyenlerin viliyet nafıa 
lınabilir. müdürlüğüne müracaatları. 

6 - Muvakkat teminat akçesi: (2555) 12523 

Arizbaba için "2565" lira 46 kuruş, 
Telıdı.,.hler için "1120" lira 15 ~ CWua ft sMe Jlil ıhlllelk 
Kızılcamüscllim için "1137" lira 11 ku-
ruş olup 200 eve birden teklif vere- . Erzurum Askeri Satm Alına K~ 
ccklcr için de "4472" lira 65 kuruştur. mııyonundan : . .. 

7 _ Teklif mektupları eksiltme sa- ı_ı:rz.urum garnızonunun 939. malı yı· 
atindcn bir saat cveline kadar komis- lı ıhtıyacı olan (1.300.000) kılo çam 
yon başkanlığına tevdi edilmiı bulu - odunu ve (800.000) kilo meıe odunu 
nacaktır. kapalı nrfla eksiltmeye konulmuştur. 

8 - Eksiltmeye talip olanların eh - ~am od~nun tahm.in bedeli ~3800 l~ 
liyet vesikalariylc birlikte müracaat • ra ılk temınat 2535 lıradır. Eksıltmesı 
lan ilan olunur. (4542/2551) 12522 10 Temmuz 939 pazartesi günü saat 

dokuz buçuktur. 

Elektrik tesisatı 
Af yon Vilayetind~n : 

Afyon memleket hastanesinde yap -
tırılacak 21622 lira 89 kuru' ketif be • 
delli elektrik tesisatından 12093 lira 
85 kuruşa tekabül eden kısmı 11 tem
muz 939 salı günü saat 15 de Afyon 
vilayeti daimi encümeninde ihale edil 
mek üzere kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. Kcşifname, ıart • 
nameler, planlar 60 kuruş bedel muka
bilinde Afyon nafıa müdürlüğünden 
alınabilir. Muvakkat teminat 907 lira 
4 kuruştur. İsteklilerin ticaret odası 
kayıt vesikası, şimdiye kadar buna 
mümasil işleri müteahhit olarak yap -
tıklarına dair ellerindeki vesaiki ve 
en az üçüncü sınıf enstclatörlük vesi
kasını bağlıyarak ihaleden sekiz gün 
cvel vilayet makamına istida ile mü -
racaatla alacakları vesika ve teklif 
mektuplarını 11 temmuz 939 tarihinde 
saat 14 de kadar vilayet makamına ver 
melcri veya göndermeleri ilan olunur. 

12521 

Elektrik malzemesi ahnacık 
Çankırı Belediyesinden : 

Belediyemiz elektrik enıtalasyon 
malzemesi 6. 7. 939 tarihine kadar pa
zarlıkla alınacağından taliplerin be -
Jcdiyemize müracaatları veyahut o 
günden evel tekliflerini belediyemize 
göndermeleri ilan olunur. 

(4518/2522) 12519 

Ekmek alınacak 
Buna Cümhuriyet Müddeiumu

miliiinden : 
1 - Bursa cezaevinin 939 senesi ha

ziran ayı iptidasından 1 haziran 940 
gününe kadar 939 mali senesi zarfın -
da Bursa cezaevinin ekmek ihtiyacı 
aşağıdaki şartlar dairesinde kapalı 
zarf usuliylc eksiltmeye çıkarılmış -
ve ihale gününün 15. 6. 939 perıembe 
günü saat 16 da yapılacağı ilin edil -
mit ise de bazı noksanlı muamele do
layısiylc yevmi mezkiirda ihale yapıla 
madığından yeniden ilanat icrası ko -
misyon kararı iktizasından bulunmak
la keyfiyet apiıda yazılı olduiu üze
re ilin olunur. 

Meıe odununun tahmin bedeli 24000 
liradır. İlk teminat 1800 liradır. 

Eksiltmesi aynı gün saat on buçuk
tadır. 

Eksiltmeler Erzuı:.umda askeri sa -
tın alma komiıyonunda yapılacaktır. 
Şartname ve evsaflar kolordunun 

tekmil gamizonlarında mevcut ve ay -
ri'ıdır. Her gün her yerde görülebilir. 
Teklif mektupları belli gün ve saat -
ten birer saat cvel komisyon başkanlı
ğına verilmiş veya posta ile gönderil
miş bulunacaktır. 

Erzurum askeri satın alma komis -
yonundan-

A ğustos 939 dan temmuz 940 sonu
na kadar Erzincan garnizonunun yir
mi iki bin kilo, Bayburt garnizonu i
çin 8000 kilo, Trabzon garnizonu için 
10.000 kilo, Pilümür için 4600 kilo sa
deyağı kapalı zarfla eksiltmeye konul 
muştur. Erzincan sadcyağının tahmin 
bedeli 22000 lira ilk teminatı 1650 lira, 
Trabzon garnizonu sadeyağının tah -
min bedeli 11000 lira ilk teminatı 825 
lira, Bayburt garnizonu sadeyağının 
tahmin bedeli 7200 lira, ilk teminatı 

540 lira ve Pilümür garnizonu sadeya
ğının tahmin bedeli 4830 lira ilk temi
natı 362,25 kuru§tur. Hepsinin tahmin 
bed~li tutarı 45030 lira ilk teminatı 

3377 lira 25 kuruttur. Eksiltmesi 10 
temmuz 939 pazartesi gilnil saat on 
be§te Erzurum askeri satın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. Yağların 
hepsine birden her garnizona ayrı ay
rı fiyat teklif etmek şartiyle bir tek -
lif mektubu verileceği gibi her gar -
nizonda ayrı ayrı teklif mektubu veri
lebilir. Şartname ve evsaftan kolordu
nun tekmil garnizonlarında mevcut ve 
aynıdır. Her gün her yerde görülebi -
lir. Teklif mektupları beli günde ve 
belli saatten bir saat evci komisyon 
batkanhğına vcrilmiı veya posta ile 
gönderilmiş bulunacaktır. 

(2563) 12537 

Kıpıh e~siltme ilim 
Çorumun İskilip kazasına bailı 

Alagöz ( Bayat) nahiyeıinde iskan 
evleri yapılacaktır. 

Çorum iskan Müdürlüfünden : 
10-7-939 pazartesi günü saat on bir

de Çorum iskan müdürlüğü eksiltme 

-9-

r DİKKAT 

Gripin kutularının üzerine resimde gördüğünüz tekilde 
, kabartma pulJar ilave edilmittir. 
Her yerde ısrarla pullu kutuları isteyiniz ve pulsuz 

kutuları şiddetle reddediniz 7239 

Muhtelif alôt ve edevat ahnacak 
Çoruh Devlet Orman İti etmesi Revir Amirliğinden : 

1 - Borçka'da kurulacak kereste fabrikası için cif hopa lokomobil vı 
aşağıda adet ve isimleri yazılı ormancılık alat ve devatı satın alınacaktır. 

1) adet lokomobil normal 200 beygir kuvetinde 
1) adet elektrik generatör alternatif 231/ 400 volt 40 Kw. 
4) adet (Katrak) çerçeve açıklığı 850 - 750 - 650. 550 m/ m 
2) adet yuvarlak tezgah masasız. 600 m/ m 
2) adet (pcndula) duvar için elektrikli 600 m/ m 
1) adet şerit bıçkısı elektrikli otomatik 1000 m/ m 
1) adet tomruk başkeseni elektrikli 1000 m/m 
1) adet çapraz makinesi elektrikli 
1) adet Torna tezgahı 300/ 1500 m/ m orta tip 
2) adet bileme makinesi otomatik 
1) adet makkap makine kabiliyeti 1/ 30 m/nı 

2) adet Transmisyon ve kayış kasnakları (projeye göre) 
1) adet nihayetsiz zincir. Nakliyat için (projeye göre) 
1) adet dekovil hattı 600 m/ m (projeye ~öre) 
1) adet yumurta talaş makinesi 
1) adet prese (talaş balya tazyik makinesi) 
1) adet tataı makinesi bıçak bileme tertibatı 
2 - Bu atat ve edevata ait fenni şartnameler Ankarada orman umum 

müdürlüğü İstanbul orman çevirge müdürlüğü Çoruh devlet orman iılet -
meai Revir lmfrllffnde garUIUr ve parasız alınabilir. 

3 - Vermek istiyenlerin kataloğ TürJt liraıı üzerinden son teklif mek. 
tuplarını 20 temmuz 1939 tarihine kadar Çoruh devlet orman itletmeti Re-
vir Amirliğine bildirmesi. (4271-2403) 12409 

S I N I R zafiyeti, vücut yorgunluğu, ağrı ve ıızıları 

komisyonu odaeında (17500) lira ke~ 
tif bedelli İskilip'e bağlı Alagöz (Ba
yat) nahiyesinde inp edilecek (50) 
çift iskan evi inşaatı kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. Bu in
pata lazım olan kereste idarece veri
leceğinden keşif bedeline dahil değil
dir. Mukavlc, eksiltme bayındırlık iş
leri genel, hususi ve fenni şartnamele
ri, proje, keşif hulasalası ile buna mü
tcferri diğer evrak Çorum iskan mü
dürlüğü ve Ankara iskan umum mü. 
düdüğü fen heyetinde görülebilir. 

Muvakkat teminat (1312) lira (50) 
kuruştur. 

İsteklilerin teklif mektupları ve bu 
işe benzer iş yaptığına dair idarelerin 
den almış olduğu vesikalar 939 yılına 
ait ticaret odası vesikalarını 10-7-939 
pazartesi günü saat 10 a kadar Çorum 
iskan müdürlüğüne vermeleri lazım-
dır. 12520 

Harita işleri 
Kayseri Belediye1inden : 

Belediyemizini hali hazırasını gös • 
terir mevcut 1/2000 mikyasındaki har 
ta yapı ve yollar kanunu mucibince 
1/ 1000 mikyasının yapılacağı gibi yi
ne bu harta halen mevcut 1/ 500 ve 
1/2000 mikyasındaki şehrin hali ha • 
zırasını gösterir hartaları üzerine iş -
lenmesi bir ay müddetle nafıl vekale
tinden gösterilen şartname ve muka • 
velcname projesine tevfikan açık ola • 
rak münakasaya çıkarılmıştır. 

2 - Yukarıda yapılması icabeden 
hartaların muhammen bedeli taliple
rin belediye encümenine teklif ede -
ceklcri fiyatlar tetkik olunacak bele -
diyenin nefine olan teklif kabul edile 
ccktir. 

3 - İmar heyctin~en musaddak eh-

liyct vesikası olan yüksek mühendis 
ve bu gibi şehir planlarını yaptıfına 
ve muvaffak olduğuna dair nafıa ve -
kalcti şehircilik mütehassısları 'ire • 
bilirler. 

4 - Bu itin yapılması belediye en
cümenince kendisine tevdi ve ihale 
olunan mühendis veya mütehassısla -
rın yapacakları bu hartaJarı yapı ve 
yollar kanunu mucibince belediye mec 
lisine ve vilayet makamına ve nafıa 

vekaleti imar reisliğine tasdik ettir -
miye mecburdur. 

5 - Talipler teklif edecekleri fiyat 
üzerinden arttırma ve eksiltme kanu
nunun bu baptaki hkümleri mucibince 
yüzde yedi buçuk teminatı muvakka
tc olarak belediye veznesine yatırı1 • 
ması şarttır. 

6 - Talipler ellerindeki vcıikayı 

en az ihale gününden sekiz gün evel 
Kayseri nafıa müdürlüğüne ibraziyle 
tasdik ettirilmesi ve 19. 7. 939 tarihi -
ne müsadif çarşamba günü saat 15 te 
belediye encümenine ve fazla iza -
hat almak isteyenler belediye mühen -
disliğinc müracaatları ilan olunur. 

(4520/ 2524) 12519 

Ankara 3. cü Sulh Hukuk Mah• 
kemesinden : 

Ankarada vefat etmiş olan demirci 
boınak Fevzi usta metrukitından olup 
Fcvzipaşa mahallesinde fabrika aoka
ğındaki dükkan ve depoıunda bulu • 
nan torna motörü ve örs ve körük ve 
sair demirciliğe ait alit ve edevat ve 
araba 29-6-939 perşembe günü saat 15 
te mahallinde bilmilzaycdc utılaca -
ğından almak istiycnlerin mahalli 
mezkQrda hazır bulunmaları il!n olu-
nur. 2335 



3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 2 - Eksiltmesi 11. 7. 939 salı günü 

· Maarif Vekaleti 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. saat 11 dedir. 

P. T. ve T. Md. 

Muallim muavini 

isleyenlere 

olmak 

cü maddelerinde yazılı vesikalarla bu 3 - İlk teminat 2357 lira 35 kuruş 
gibi işlerle meşgul tüccardan oldukla- olup şartnamesi 157 kuruşu mukabi • 
rına dair vesikaları ile birlikte eksilt- linde komisyondan alınır. 
me gün ve saatinde Ankarada M. M. 4 - Eksiltmeye gireceklerin kanu. Telsiz Perforaför bandı ahna<ak 
V. satın alma Ko. da bulunmaları. ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 

(1867) 11877 3. maddelerinde yazılı belgeler ve bu P. T. T. Levazım Müdürlüğün-
• , gibi işlerle iştigal ettiklerine dair ti - den : 

Maarif Vekaletinden : U(UJ pısft yaphnlacak caret odasından alacakları vesikalarla 1 - Teahhüdün ademi ifasından 
1 - Orta okullarda türkçe, tarih • M. M. Vekaleti Satın Alına Ko- birlikte ihale saatinden behemhal bir dolayı 5.000 adet telsiz perforatör 

coğrafya, riyaziye, tabiiye, fransızca, misyonundan : saat eveline kadar (tekliflerini) M. M. bandı yeniden açık eksiltmeye kon • 
almanca ve ingilizce muallim muavini v al k · 1 · 1 - İzmir Gaziemirde bir adet u. . satın ma omısyonuna verme erı. muştur. 
olmak istiyenler için bu sene imtihan çuş pisti yaptırıJacaktır. Muhammen (2562) 12536 2 - Muhammen bedel 1500 lira, mu-
açı1acaktır. k · 

1 bedeli (131.096,36) lira oıup nk temi_ M k it k sa·ıre va kat tem.mat 112,5 liradır. . . .. 2 - mtihanlar 1 eylül cuma günü asa o u ve nat miktarı 7806 liradır. ı 3 - Eksıltme 2.8.1939 tarıhıne mu-
Istanbul üniversitesinde başlıyacak - d A 2 - Kapalı zarfla ihalesi 28. 6. 939 sadif çarşamba günü saat 16 a n • 
tır3 _Bu imtihana dahil olacakların: perşembe günü saat 11 de vekalet sa- olanacak kara'da P. T. T. umumi müdürlüğü 

A) Türk vatandaşı olmaları, tın alma komisyonunda yapılacaktır. M. M. Vekaleti Salın Alma Ko- binasındaki satın alma komisyonun • 
B) Yaşlarının 20 den eksik ve 45 den 3 - Şartname, proje ve resimleri misyonundan : da yapılaca~tır.. . 

fazla olmaması, 660 kuruş mukabilinde satın alınabi. 1 - Ordu ihtiyacı için 4 adet masa, 4 - Talıplerın, muvakkat t:mınat 
lir. 2 am 6 d t vrak rantası, 4 a- makbuzu veya banka mektubu ıle k.a-

C) Hüsnühal erbabından oldukları, masa c ı a e e " • 'k" h · ı k" ·· 
. 4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3. cü det koltuk, 14 adet sandalye 11,5 met- nunı vesaı ı . anıı en m .. ez ur gun ve l-.!r hangı bir surette mahkfuniyetleri ı 

olmadığı hakkında bulundukları vila • maddelerinde yazılı vesaikle birlikte re murabbaı linoleon muşamba 11,S saatte o komısyona muracaa.t arı. 
yet veya kaza idare heyetinden alırunı9 ilk teminat ve teklif mektuplarını mu- metre murabbaı mukavva pazarlıkla 5 - Şartnamİeler, A~kara da ~· T. 
bi. mazbata ibraz etmeleri (halen me- ayyen saatten bir saat eveline kadar satın alınacaktır. T. levazım ve stanbul da Kı?acıyan 

komisyona vermeleri lazımdır. 2 - p 1 ~ 26 6. 939 pazartesi hanında P. T. T. levazım aynıyat şu-
mur ve muallim olanlar bu kayıttan azar ıgı · b · ··d·· l"kl · d · 

(2219) 12201 gu"nu" saat 11 de M. M. V. satın alma .esı mu uru erın en parasız verı • 
müstesna olup mensup oldukları daire ı (2266) 12276 

· k · d ılacaktır ır. amirınin vereceği vesika kafidir.) U • I" f 1 k omısyonun a yap · ---------------
0) Her türlü hastalıktan ve mual • ~Uı plS 1 yap lfl ata 3 - Hepsine tahmin edilen fiyat 

limlik etmeye mani vücut anzaların- • M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- 957 lira olup had teminatı 143 lira55 
dan salim olduklarını ispat eder tas - misyonundan : kuruştur. iktisat Vekôleti 
dikli hekim raporu ibraz etmeleri, ı - Çorluda bir uçuş pisti yaptırı. 4 - Fazla izahat almak nümune ve 

E) En az lise veya 4 veya 5 sınıflı lacaktır. Muhammen bedeli (161 ,027, evsaflarını görmek isteyenler her gün 
oğretmen okulu mezunu veya bunların 33) lira olup ilk teminat miktarı 9302 M. M . v. satın alma komisyonuna mü- Avrupa'ya gönderilecek talebe 

Ankara Valiliği ---
200 adet pulluk ahnacak -..,, ..................................... ,. 
Ankara Vilayetinden : k 

Askeri Fabrikalar 
1 - Vilayet çiftçilerine dağıtı~~ 

üzere satın alınacak olan 200 ~det 1 
•J 

tekerlekli ve tek demirli ecnebı ~· 
latı pullukların 7. 8. 939 paza.rtesı .19, S ton il No. h santralit ahnacak nü saat 15 te kapalı zarf usuııyıe \'\~· 
yet daimi encümeninde ihalesı yaoı 

Askeri Fabrikalar Umum Mü- caktır. Iİ 
dürlüğü Merkez Satm Alma Ko- 2 - Pullukların muhammen bede 
misyonundan : 5200 liradır. bıll 

Tahmin edilen bedeli (9250) lira o- 3 - Şartnamesi Ankara ve lstan ,. 
lan 5 ton 11 No. 1ı Santralit Askeri Ziraat müdürlüklerinden meccanen 
Fabrikalar umum müdürlüğü merkez lınabilir. 7 5 
satın alma komisyonunca 12. 7. 1939 4 - İsteklilerin, pullukların '% ', 
çarşamba günü saat ıs te pazarlıkla i- tutarı olan meblağa ait banka nıekt~e 
hale edilecektir. bu veya hususi muhasebe veznesi i· 
Şartname parasız olarak komisyon- yatı~ıl~ış ~epozit.~ ~.kç:~i m~kbuzıl t, 

dan verilir. Taliplerin muvakkat te • le bırlıkte ıhale gunu gosterılen saJ , 
minat olan (693) lira (75) kuruşu ve te vilayet daimi encümeninde 11' 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde- zır bulunmaları ilan olunur. 
terindeki vesaikle komisyoncu olma • (2445) 1247~ 
dıklarına ve bu işl~ al~kadar tüccar • 50 adet pulluk ahnacak 
dan olduklarına daır Tıcaret odası ve-
sikasiyle mezkQr gün ve saatte komis- Ankara Vlli.yetinden : ~ 
yona müracaatları. (2455) 12428 ı - Vilayet çiftçilerine dağıtıl~d t 

üzere satın alınacak olan (50) a e. 
19 ton petrol alınacak sandıklı ve üç demirli ecnebi ~il~. 

latı pullukların 7. 8. 939 pazartesı ~. 

muadili tahsil görmüş olmaları. liradır. racaat debilirler. 
Muallim mektebil"den mezun olan • 2 - Kapalı zarfla ihalesi 28. 6. 939 5 - Taliplerin belli gün ve saatte 

Askeri Fabrikalar Umum Mü- nü saat 15 de kapalı zarf usuliyle "\. 
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- lAyet daimi encümeninde ihalesi ya" 

fktraat V eki.Jetinden : misyonundan : k laca tır. Ji 
Dericilik, yünlü ve pamuklu men • Tahmin edilen bedeli (4750) lira o- 2 _Pullukların muhammne bede tarın en az iki ders senesi muallimlik perşembe günü saat 15 de vekalet sa - bu gibi işleri yaptıklarına dair ticaret 

etmiş bulunmaları lazımdır. tın alma komisyonunda yapılacaktır. odası vesikaları ve kanuni teminatla -
• - Namz-etler imtihanda muvaffak 3 - Şartname, proje ve resmileri riyle beraber M. M. V. satın alma ko-

oıdukları takdirde kanuni şartlar da • 810 kuruş mukabilinde alınabilir. misyonunda bulunmaları ilan olunur. 
lilinde her hangi bir orta tedrisat mu- 4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3. cü (2559) 12533 
~llim muavinliğine tayin edilecekler • maddelerinde yazılı vesaikle birlikte S d k k 
dir. ilk teminat ve teklif mektuplarını iha an 1 utula r alınacak 

.5 - Yukarıdaki şartları haiz olan le saatinden bir saat evetine kadar ko- M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-
namzetler bir istida ile vekalete müra- misyona vermeleri. (2218) 12200 misyonundan : 
caat edeceklerdir. Bu istidaya şu vesi· 1 - Mamakta gazdan korunma evi 
kaıar bağlanacaktır. Mikroskop alınacak için hepsine tahmin edilen fiyatı 125 

A) Nüfus tezkeresinin aslı veya tas· M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- lira olan altı çeşit sandık kutular açık 
dikli sureti. misyonundan : eksiltme suretiyle ve 12 Temmuz 939 

B) Tahsil derec.elerine ait şahadet - 1 - Müteahhit nam ve hesabına 9.6. çarşamba günü saat 10,30 da Ankara -
name veya vesikalarının asıl ve yahut da M. M. V. satın alma Ko. da satın 939 saat 11 de açık eksiltme suretiyle 
ıuretleri. alınacaktır. 'h 1 b satın alınacağı ilan edilen 7990 lira 

C) Hüsnü a maz atası. h 2 - İlk teminat' 54,5 lı'ra olup şart -1 d ki l f · ta min fiyatla 50 adet Zayis mikros • 
Ç) Bu un u arı yer erin maari ı . k b . . d ~ d namesı' her gu"n o··g~ leden sonra M. M. d .. · o una ısteklı çıkma ıgın an bir ay 

daresin en numunesıne göre alınmış f d 1 kl 1 ~ k V . satın alma Ko. da görülür. 
tc..ı.dikli sıhhat raporu. zar ın a pazar ı a a ınacagı arar . 

laştırılarak pazarlık günü olarak 10 3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
E) Maarif idaresinden tasdikli ve temmuz 939 pazartesi günü saat 11 teminatları ile birlikte eksiltme gün 

fotoğraflı fiş tespit edilmiştir. ve saatinde M. M. V. satın alma Ko.da 
F) Altı adet 4x6,5 h:=vüklüğünde 2 !ık . 600 1. 1 bulunmaları. (2557) 12531 

lc:artonsuz fotoğrafları. - temınatı ıra 0 up şart-
Bu vesikaların en son 1 .8.1939 tari- namesi bedelsiz olarak M . M. V. satın 

alİna KO. da görülür. hine kadar vekalete gön erilmiş olma-
aı 11zımdır. Bu tarihten sonra vekalete 3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
müracaat etmiş olanlar imtihana alın • teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 

cü maddelerinde yaz1lı belgelerle bir-

Gaz bezi ahnatak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-

misyonundan : 

sucat tahsili için Avrupaya gönderi - lan 19 ton petrol Askeri Fabrikalar 5500 liradır. 
1 

lecek talebeyi seçmek üzere 2. 5. 939 umum müdürlüğü merkez satın alma 3 _ Şartnamesi Ankara ve 1stal1bıl 
tarihinde Ankara, İstanbul, Bursa ve komisyonunca 28. 6. 939 çarşamba gü- Ziraat müdürlüklerinden meccanen a· 
İzmir bölge sanat okullarında açılan nü saat 16 da pazarlıkla ihale edilecek- Jınabilir. $ 
müsabaka imtihanına girenlerden aşa- tir. Şartname parasız olarak komisyon 4 _ İsteklilerin, pullukların °/o 7, 
ğıda isimleri yazılı 6 istekli muvaffak dan verilir. Taliplerin muvakkat te • tutarı olan meblağa ait banka 01e~~~ 
olmuştur. (2580) minat olan (356) lira (25) kuruş ve bu veya hususi muhasebe veznesi . 

1 - Abdullah Arkun 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. maddele • yatırılmış depozito akçesi makbuz\! 1
; 

2 - Nihat Ogen rindeki vesaikle komisyoncu olma - le birlikte ihale günü gösterilen sa3
, 

3 - İhsan Ergün dıklarına ve bu işle alakadar tüccar - de vilayet daimi encümeninde hllt1 

4 - Mehmet Güçkan dan olduklarına dair Ticaret odası ve- bulunmaları ilan olunur. 2446) 
5 - Kamil Yiğiter sikasiyle mezkur gün ve saatte komis- 12472 
6 - Celalettin Arkun 12538 yona müracaatları. (2461) 12432 

Ankara Belediyesi 

Satıhk yer 

14250 Kg. Sutkostik 
oh nacak 

Aıkeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satm Alma Ko 
misyonundan : 

Ankara Belediyesinden : Tahmin edilen bedeli (2138) lira o-
l - Yenişehirde Konur sokağında lan 14250 Kg. Sutkostik Askeri Fabri-

108? adanı~ 12 parselinde bulunan Be- kalar umum müdürlüğü merkez satın 
ledıyeye aıt 121 metre murabbaı yol alma komisyonunca 14.7.939 cuma gü
fazlası on beş gün müddetle açık ar • nü saat 15,30 da pazarlıkla ihale edile-
tırmaya konulmuştur. cektir. 

2001 adet pulluk alma ak 
Ankara Vilayetinden : 

Vilayet çiftçilerine dağıtılmak u:~; 
re satın alınacak olan (200) adet ı ıı 
demirli ecnebi mamulatı pullukları, 
7. 8. 939 pazartesi günü saat 15 de le~, 
palı zarf usuliyle vilayet daimi ene 
meninde ihalesi yapılacaktır. tl 

2 - Pullukların muhammen bede 
7000 liradır. ııl 

3 - Şartnamesi Ankara ve 1stal1b,. 
Ziraat müdürlüklerinden meccaııeıı 
lınabilir. ı,J 

tııa 

Ola 
da 
Pa 
•i 

il 

te 
tt 

trı 

trı 

bi 
b' 
li 
il 

ınıyaca.ktır. (2200) 12172 Jikte pazarlık gün ve saatında M. M. 
V. satın alma KO. da bulunmaları. 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

1300 lira olan yirmi bin paket gaz bezi 
12 Temmuz 939 çarşamba günü saat 
10 da Ankara'da M. M. V. satın alma 

2 - Muhammen kıymeti (605) lira- Şartname parasız olarak komisyon-
dır. dan verilir. Taliplerin muvakkat temi-

3 - Muvakkat teminat (45,50) lira- nat olan (160) lira (35) kuruş ve 2490 

4 - İsteklilerin, pullukların '% , 
tutarı olan meblağa a it banka ıneltt?. 

111" •ııı bu veya hususi muhasebe vezneli i• 
yatırılmış depozito akçesi makbuı\J te 

Milli Müdafaa V. 

250 ton sömikok hnatak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 

(2319) 12309 
dır. numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin-

Talebe kaydı Ko. da açık eksiltme suretiyle satına· 4 - Şartname ve krokisini görmek deki vesaikle komisyoncu olmadıkla -
hnacaktır. isteyenlerin her gün encümen kalemi- rına ve bu işle alakadar tüccardan ol -

M. M. Vekaletinden : 2 - İlk teminat 97,5 lira olup şart - ne ve isteklilerin de 27. 6. 939 salı gü duklarına dair Ticaret odası vesikasiy 
lstanbuldaki Askeri hesap ve mua • namesi her gün öğleden sonra Ko.da nü saat 10,30 da Belediye encümenim le mezkilr gün ve saatte komisyona 

mele memuru okuluna yedek subay· görülür. müracaatları (2291) 12257 müracaatları. (2515) 12488 

Satıhk 

le birlikte ihale günü gösterilen saat , 
vilayet daimi encümeninde hazır b\173 lunmaları ilan olunur. 2447) ız4 

Masa, koltuk saire ahnacak 
Ankara Valiliğinden : , • 

1 - 250 ton sömikok l ıalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 1'1'.uhammen 
bedeli 5500 lira olup ilk te ninatı 413 
liradır. 

!ardan talebe kabulüne başlanmıştır 3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
Girmek isteyenlerin askerlik şubele • teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
rine müracaatları. (2242) 12212 3 cü maddelerinde yazılı belgeleriyle 

Su soğutma dolabı 
birlikte eksiltme gün ve saatiode M. 
M. V. satın alma Ko. da bulunmaları. 

yer 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Yenişehirde Çoruh sokağı ile 
Kızılırmak sokağının birleştiği maha 
de 1091 ada 1 parselde bulunan Bele 
diyeye ait 46 metre murabbaı yol faz • 
lası yer on beş gün müddetle açık ar 
tırmaya konulmuştur. 

3 'on Dl'fenı'lürefaR alınacak Vilayet hususi idare müdürlüğU 111
) tiyacı için satın alınacak olan (3031
1 

Askeri Fabrikalar Umum Mü- lira muhammen bedelli (45) adet yaıı:ı 
dürlüğü Merkez Sat1n Alma Ko masası (3) döner (19) sabit ki ceil13 

, er 
2 - Kapalı zarfla eksi tmesi 8.7.939 

günü saat 11 de vekalet s tı n alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi satın al ma komisyo
nunda görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanun 2 ve 3 cü 
maddelerinde yazılı vesa e birlikte 
ilk teminat ve teklif mektuplarını i -
hale aaatından bir saat eve ine kadar 
komisyona vermeleri. (2416 12401 

alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - Ordu ihtiyacı için bir adet dört 

musluklu su sogutma dolabı satın alı -
nacaktır. 

2 - Pazarlığı 26. 6. 939 pazartesi 

(2558) 12532 

Matbuat 

Matbaacslara 
günü sat 11 de M. M. V. satın alma Matbuat Umum Müdürlüğün-
komisyonunda yapılacaktır. den : 

Amba1a·1· malzemesı' alınatak 3 - Tahmini fiyatı 550 lira olup ka- 1 M b "d" l'" w .. il 
t " t · t 82 ı· 50 k t - at uat umum mu ur ugun n 
ı emına ıra uruş ur. . . . d b w d 

M M 4 D l 
.. . . .. k . bır sene ıçın e astıracagı 12 a et a -

. . Vekaleti Satm Jma Ko- - o ap numunesını gorme ve ı- . . . . .. 
• d h t 1 ak · t 1 h gün M M yın tarıhıne aıt 22. 6. 939 tarıhınde ve 

mısyonun an : za a a m ıs eyen er er . . v t al k · .. saat 15 de yapılmış olan kapalı zarf 
1 - Dört kalem ambalaJ nalzemesi d. bs~ı ·ınl ma omısyonuna muracaat eksiltmesinde talipler tarafından veri 

pazarlık suretiyle satın al nacaktır. e e ı ır er. 1 f " 1A k h dd " l · 1 

2 - Muhammen kıymeti (276) lira 
dır. 

3 - Muvakkat teminat (21) lira • 
dır. 

4 - Şartname ve krokisini görmek 
isteyenlerin her gün encümen kalemi
ne ve isteklilerin de 27. 6. 939 salı gü
nü saat 10,30 da Belediye Enc~eni -
ne müracaatları. (2290) 12256 

Çizme ahnacök 
P ı w 5 T 1. 1 . b 1. .. tt en ıyat ayı a e göru memış o -

2 - azar ıgı 27. 6. 939 sa 1 günü sa- - a ıp erın e ı gun ve saa e ~ . . . 
d kAl b ' b' . 1 . t kl d . . t dugundan ıhalenın pazarlık suretıyle Ankara Belediyesinden : at 11 e ve a et satın alına omisyo _ u gı ı ış erı yap ı arına aır tıcare . . . 

1 k d ' k 1 . 1 b' l'kt M M V yapılmasına karar verılmıştır. 1 - İtfaiye memur ve müstahdem. nunda yapı aca tır. o ası vesı a any e ır ı e . . . . 

misyonundan : (22) koltuk ve (33) adet hezaran g , 
Tahmin edilen bedeli (9150) lira 0 • meli İnegöl sandalyası açık eksiltıJ1e 

lan 3 ton Difenilüretan Askeri Fahri- ye konmuştur. , 
kalar umum müdürlüğü merkez satın İhalesi 13. 7. 939 perşembe günil s: 
alma komisyonunca 14. 7. 1939 cuma at 15 de vilayet daimi encümenin ~ 
günü saat 16 da pazarlıkla ihale edile- yapılacaktır. Taliplerin 277 lira 80 k~y' 
cektir. ruş depozit mektup veya makbuzlal'.1 • 

Şartn~me parasız olarak komisyon • le. birli.~te i~ale gününde vil~ye:. da~)( 
dan verılir. Taliplerin muvakkat temi- mı encumenıne ve şartnameyı gorIJJ • 
nat olan (686) lira (25) kuruş ve 2490 isteyenler de her gün encümen kale 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin- mine müracaatları ilan olunur. 
deki vesaikle komisyoncu olJlladıkla • (2553) 12530 
rına ve ve bu işle alakadar tüccardan 
olduklarına dair Ticaret odası vesika
siyle mezkur gün ve saatte komisyo -
na müracaatları (2516) 12489 

S kalem vidanm muhammen 

bedeli hakkmda 

Enstitüler 

Bir elektrik~i ahnacak 
Yüksek Ziraat Enstitüsünden. s 

L . . h t 1 k . d b 1 1 2 - Talıpler pazarlık yapılacak O· !eri irin yaptırılacak 92 çift çizme ve 3 - ıstesı er gün k misyonda sa ın a ma omısyonun a u unma a - . .. .. " 
görülebilr. İsteklilerin mı a ·yen saat- rı ilan olunur. (2560) 12534 lan 3o haz~r~n 1939

A cuı;na gunu saat yedek pençeleriyle berarber on beş A&keri Fabrikalar Umum Mü-
te ilk teminat mektuplari 1 komis • • 15 de n.~~lı~~w~ekale.tı m~tbuat ~ • gün müddetle açık eksiltmeye konul- dürlüğü Merkez Satm Alma Ko 

Kurumumuz santralında 100 lira i.iC' 
retli elektrikçilik münhal olduğundatı 
talipler arasında 3 temmuz 939 pazaı:'' 
tesi günü imtihan yapılacaktır. yanda bulunmaları. (2 75) 12448 1 nşaat yaptırılacak °.1~~ mudur.lugundekı komısyon reı_s- muştur. misyonundan : 

lıgıne evelkı şartnamede yazılı vesaık 2 _ Muhammen kıymeti (1622 50) 10. 7. 939 pazartesi günü saat 15,30 Talip olanlar mektep şahadetnaıııe' 
!eriyle, askerlik ve nüfus vesaikiyle 
beraber şimdiye kadar çalıştığı mahal 
!erden ve nafıa vekaletinden almaları 
lazım gelen ehliyetnamenin birer sıl' 
retleriyle fotograflı olarak istidalarif 
le Ankara'da Yüksek Ziraat enstitüsiİ 
daire müdürlüğüne imtihan gününe 
kadar müracaat etmeleri ilan olunur· 

4000 adef yemeni hnatak M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- ve nümuneyle birlikte yediyüz seksen liradır. , da pazarlıkla ihale edilecek olan beş 
M. M. Vekaleti Sat ima Ko- misyonundan : yedi buçuk liralık muvakkat te~inat 3 - Muvakkat teminat (121,75) li - kalem vidanın muhammen bedeli 21. 

. d l ' kl - Çorluda ~apalı zarfla cephane- mektubu getirmeleri ilan olunur. radır. 6. 1939 tarihli gazetede yalnış olarak 
mısyonun an : ı ve karakol bınası yaptırılacaktır.. (2583) 12529 

ı _ 4000 adet yemeni alınacak~ır. Keşif bedeli (24.906,17) liradır. İlk 4 - Nümune ve şartnamesini gör - 22.000 lira ve muvakkat teminatı da 
Muhammen bedeli 7400 Jır olup ılk teminat miktarı 1868 Jiradır. mek isteyenlerin her gün encümen 1650 lira olarak çıkmıştır. 

· d kalemine ve isteklilerin de 7. 7. 939 cu Şartnamede olduğu gibi muham -
teminat miktarı 555 lıra ır 2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 12. 7. 

2 _ Kapalı zarfla ihale ı 28. 6. 939 939 çarşamba günü saat 15 de vekalet ma günü saat 10,30 da belediye encü - men bedelinin (2200) ve muvakkat 

d k Al t t menine müracaatları. (2457) 12430 teminatının da (165) lira olduğu ilan 
perşembe günü saat 16 a v a e sa ın satın alnıa komisyonunda yapılacak -
alma komisyonunda yapı la ;.ıktır. tır. olunur. (2519) 1249l 

3-~rtn~eHn~un ~bugün 3-Ş~~ame,prajewp~n~r125 Demir karyola alınacak 5 ~otopomp alınacak ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
(2428) 12437 

komisyonda görülebilir. kuruş mukabilinden her gün komis • B k 1 • d 1 k 
4 - İsteklilerin kanunı 2. ve 3. cü yandan alınabilir. Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Belediyesinden : eş a em vı a a 1 naca 

maddelerinde yazılı vesa · e birlikte 4 - İsteklilerin kanunun iki ve Ü_ Ankara Satın Alma Komisyonun- 1 - Yangınlarda ve seylaplarda · 
ilk teminat ve teklif mek plarını i - çüncü maddelerinde yazılı vesaikle dan : kullfnılmak üzere belediye için alına-
hale saatinden bir saat ev l ne kadar birlikte ilk teminat ve teklif mektup • 1 _ Bir tanesine yirmi lira kıymet cak olan 12,500 lira bedeli muhammen
komisyona vermeleri. (22 7) 12199 !arını en geç ihale saatinden bir saat biçilen bin iki yüz elliden bin beş yü- 1i beş adet motopomp kapalı zarf usu-

500 k
'I f • d k eveline kadar komisyona makbuz mu- ze kadar vasıf ve örneğine uygun alt- liyle eksiltmeye konulmuştur. 
1 0 Sa IYO lnBCB kabili 1ermeleri lazımdır. (2561) lı üstlü somyalı demir karyola 1.7.939 2 - İhalesi 7. 7. 939 cuma günü saat 

M. M. Vekaleti Satır ima Ko· 12535 cumartesi günü saat onda kapalı zarf 11 de belediye encümeninde yapıla • 

Y 1 t 1 k usulü ile satın alınacaktır. caktır · misyonundan : 
1 _ Hepsine tahmin e ilen fiyatı 

450D lira olan 500 kilo saf (1 Y O D) 
7 . temmuz - 939 cuma gür u .aat 10 da 
M. M. v. satın alma Ko. da açık ek
siltme suretiyle satın alınacaktır. 

2 - İlk teminat 337 lira 50 kuru~ o
lup şartnatnesi her gün öğleden sonra 

Ko. da görülür. 

0 yap iri aca 2 _Şartnamesi yüz elli kuruş kar· 3 - Muvakkat teminat 937,50 lira· 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- şılığında komisyondan alınabilecek dır. 

misyonundan : bu eksiltmeye girmek istiyenlerin iki 4 - Şartnamesini görmek isteyenle-
1 _ Keşif bedeli 31431 otuz bir bin bin iki yüz elli liralık teminat ve şart- rin her gün encümen kalemine müra

dört yüz otuz bir lira 36 kuruş olan ı:amede yazılı belgeleri muhtevi tek • caatları. Ve isteklilerin de teklif mek 
muhafız ve piyade alayları kışlaları lıf mektuplarını en geç belli gün ıaat tuplarını 7. 7. 939 cuma günü saat ona 
yolları kapalı zarfla eksiltmeye kon • dokuza kadar komisyona vermiş ol • kadar belediye encümenine vermeleri 
muştur. \ maları. (2303) 12306 ilan olunur. (2456) 12429 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma Ko 
misyonundan : 
3000 Paket 5 X 50mm. Dip vidası. ) 
5000 ,, 5,5 X 35 ,, Kuşak ,, ) 
2000 ,, 6 X 40 ,, Kulp ,, ) Beher pakette 144 
2500 ,, 4 X 20 ,. Menteşe vidası ) adet olacaktır. 

100 ,, 5 X 45 ,, Sandık ,, (Pirinç) ) 
Tahmin edilen bedeli (2200) lira olan yukarda yazılı beş kalem vid' 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez satın alma komisyonunca 
10-7-939 pazartesi günü saat 15,30 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartnanıe 
parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (165) 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyoncıJ 
olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccardan olduklarına dair Ticaret odaS1 

veaikasiyle mezkQ.r gün ve saatte komisyona müracaatları. (2500) 12492 
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25. 6. 1939 ULUS -11-

Levazım Amirliği Et ve kuru ot ahnacak 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3. ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evetine kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Çanakkale müı • 
tahkem mevki satın alma komisyonu
na vermeleri. İsteklilerin şartnameyi 
451 kuruş mukabilinde ve posta ücret
leri kendilerine ait olmak üzere satın 
alma komisyonundan ister ve alabilir· 
ler Şartnameyi yiQe Ankara, İstanbul, 
İzmir ve Diyarbakır Lv. amirlikleri 
satın almalariyle Belıkesir kor, Urfa 
tüm, ve Çanakkale müstahkem mevki 
satın almarında parasız olarak görebi-

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan 

Nakliyat münokososı 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

~lıııa Komisyonundan : 

Cinai 

Sıfır eti veya 
keçi eti veya 
koyun eti 
Kuru ot 

Miktarı Bedeli 
Kilo Lr. K. 

144000 22320 
276000 11700 

Teminatı 

Lr. Kr. Günü saat şekli 

--
Kirohk: 

1674 00 5-7-939 Çarş. 15 K. Z. 
877 50 5-7-939 ,, 16 K. Z. 

Küçük ilôn şortları 1 - Bir ay içinde pazarlıkla alına • 
tlğı ilan edilen 3020 ton, eşya erzak, 
lbalzeme naklinin ilk pazarlık günü 
0Ian 19. 6. 939 günü talip çıkmadığın· 
dan tekrar pazarlıkla alınacaktır. Son 
Jl:1zarlık günü 8 temmuz 939 cumarte· 
'i tünü saat 10 dadır. 

1 - Mersin garnizonundaki kıtaatın bir senelik ihtiyacı olan yukarda 
cins, miktar, muhammen bedeli ve muvakkat teminatiyle eksiltme gün ve 
saatleri yazılı iaşe ve yem maddeleri kapalı zarfla eksiltmeye konuldu. 

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 - Yenişehir Atatürk 
bulvarında mükemmel mobilyalı ve 
konforlu odalar. Posta kutusu 1046 ya 

Dort satırlık kilçuk ilanlardan: 
Sır defa ıçın 30 Kuruı 
lkı dela ıçın 50 Kuruı 
Oc defa ıcın 70 Kuruı 

, 2 - Tahmin bedeli 5057 lira olup 
tllt teminatı 380 liradır. 

2 - Eksiltme Menin As. Şb. üst katında askeri mahfelde askeri satın
alma komisyonu tarafından yapılacaktır. lirler. (2565) 12526 

Don dela ıçın 80 Kunıı 
Devamlı klı~uk ılinlardan her de
fası ıçın 10 kuruş alınır. Meseli 10 
defa neşredılecek bır ılin ıçin, 140 
kurut alınacaktır. Bar kolaylık ol
mak uz ere heı satır. lı:elıme arala
rındakı boşluklar müstesna. 30 harf 
ıtibar edılmıstır Sır kuçük illn 
120 harften ıbaret olmalıdır. 

3 - İstekliler belli gün 
.\nkara Lv. amirliği satın 
tıiayonuna müracaatları. 

ve saatte 
alma ko -

(2567) 
12528 

3 - Zarflar aynı günde açılı§ saatinden bir saat evveline kadar kabul 
edilir. Fazla bilgi edinmek istiyen istekliler askeri satın alma komisyonun-

müracaat edilmesi. 2268 

Kuru ot alınacak Kiralık - Bakanlıklara yakın güzel 
bahçeli 6 odalı bir ev icabında 9 odalı 

Ankara Levazım Amirliği Satın ve müstakil olarak da verilir. Karan 

da mevcut olan şartnameleri her zaman görebilirler. (2443) 12416 

Sebze ve meyvo alınacak Sığır eti olanacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm Ankara Levazım Amirliii Satm 

~111\a Komiıyonundan: Alma Komisyonundan : 
l - Niğde ve Bor• garnizonlarının 1 - 27 haziran 939 salı günü aşağı • 

lltnelik ihtiyacı olan 105000 kilo sığır- da cins ve miktarları yazılı sebze ve 
tti }{. zarfla eksiltmeye konmuştur. meyveler pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 22050 lira olup 2 - Pazarlığı 27. 6. 939 salı günü 
ltıuvakkat teminatı 1653 lira 75 kuruş saat onda yapılacaktır. 
t\ır. 3 - Taliplerin teminatlariyle bir -

3 _ Eksiltmesi 26. 6. 1939 pazarte • likte belli gün ve saatte Ankara leva-
li günü saat lO dadır. zı~ amirliği satın alma komisyonuna 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- mura.caatları, (2542) 
ille günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü K ı l 0 

ltıaddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat eveline kadar teminat ve tek
lif mektuplarını Niğde tümen satın 
llrna komisyonuna vermeleri. 

(2215) 12198 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm 

.\lına Komisyonundan: 
l - Edremit ve Bergama garnizon

ları ihtiyacı için 21500 kilo sadeyağı 
le. zarfla eksiltmeye konmuıtur. 

2 - Tahmi nbedeli 22575 lira o. 
h.ıp muvakkat teminatı 1693 lira 13 ku 
tuştur. 

3 - Eksiltmesi 30. 6. 1939 cuma gU. 
llii saat 16 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
Ciinü 2490 sayıl kanunun 2, 3. üncü 
2'ıaddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat eveline kadar teminat ve tek
lif mektuplarını Edremit tüm. satın • 
-tlrna komisyonuna vermeleri. Teklif 
lııcktuplarına Edremit ve Bargama i -
$in ayrı ayrı fiyat yazılacaktır. 

(2250) 12216 

800 - 900 Taze erik 
2800 - 3200 Taze soğan 

800 - 900 Taze vişne 
2000 - 2300 Taze kayısı 
1200 - 1500 Yeşil büber 
200 - 240 Taze bamya 

4000 - 4800 Kırmızı domates 
2800 - 3600 Patlıcan 
1400 - 1800 Taze fasulya 

10000 - 15000 Taze fasulya 
6000 - 9000 Patates 

50 Kuş üzümü 
50 Çam fıstığı 12505 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundftn : 

1 - Manisa ve hariç kıtaatın ihtiya· 
cı için 33300 kilo sadeyağı K. zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 36630 lira olup 
muvakkat teminatı 2747 lira 25 kuruş
tur. 

3 - Eksiltmesi 5.7.939 çarıamba gü
nü saat 11 dedir. 

Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Cizre hudut taburu ihtiyacı i

çin 160.000 kilo un kapalı zarfla ek -
siltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli lira o-
lup muvakkat teminatı 1670 liradır. 

3 - Eksiltmesi 24.7.1939 pazartesi 
günü saat 9 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Cizre tabur satın 
alma komisyonuna vermeleri. (2425) 

12407 

Sade yağı ohnaco~ 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Balıkesir birliklerinin ihtiyaç

ları olan 33 ton sade yağı kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 34650 li-
radır. 

Alma Komisyonundan: fil S. No. 37 Tel : 2274 2269 
1 - Alay hayvanatının bir senelik . . . . . 

ihtiyacı olan 504.000 kuru ot K. zarfla Kıra/ık - Bır veya ıkı o~a. kalor_ı • 
eksiltmeye konmuştur. fer, sıca~ su, tam konfor, aıle nezdın· 

2 _ Tahmin bedeli 1134 lira olup de, Ataturk Bulvarı 49/ 2, Kalaç ~P· 
muvakkat teminatı liradır. 8, Kızılay karşısında, (Odalar mobıl . 

Dort satırdan fazla her satır için 
beher seferint a vrıca on kuruş alı· 
nır. 

Kuçuk ilinlarrn 120 harfi ıeçme
mesı lazımdır . Bu mıktan ıeçen 1-
linlar ayrıca pul tarifesine tibidir. 

3 - Eksiltmesi 30. 6. 939 cuma gü . yasız da verilir.) 2273 

nü saat dedir. Kiralık - Yenişehirin merkezi ye. Satılık : 
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- rinde büyük bahçeli, müstakil dört o 

me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3. ün· dalı tam konforlu ev kiralıktır. Yeni . Acele satılık arsa - Sağlık bakan
cü maddelerinde istenil n belgeleriyle şehir Bayındır sokak No. 3 müracaat. lığı karşısında İlkiz sokağında 530 M. 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 2281 Meşrutiyet caddesinde 430 M. uygun 
bir saat eveline kadar teminat ve tek· Kiralık _ Konforlu üç büyük oda fiyatla verilecek. Tel. 1538 2220 
lif mektuplarını Dörtyolda belediye bir salon bahçe içinde geniş daire alt- S 1 k k " 1 k b"J 1• b·ı 
b. d AL k · atı ı , ıra ı , mo ı ye ı, mo ı ye-
ınasın asa, omısyonuna verme- m1ş liraya : Yenişehir Tuna caddesi . Ç k K kl d Ö d · 

leri. Şartname her gün alay levazımın Balk sokak No. 2 üst kata müracaat. sızdd- . Nan a6y5a/ 2 .ak~ak ı ~kr~ d ~ emıh r 
d · t ı e · 1· ca esı o. ı ı at ı ı aıre er a ıs eyen er ven ır. 2303 

(2251) 12217 . . . türlü konfor bakımlı bahçe satılıktır. 
Kıra/ık daıre - 2 oda 1 kıler banyo Dört odalı birinci kat mobilyeli, mo-

Kazalar 

Su saati o il nacak 
Bergama Belediyesinden : 

mutbak kömürlük hava gazı elektrik bilyesiz kiralıktır. Tel: 3456 dan 33 de 
Bakanlıklara çok yakın Y. şehir De • Kimil. 2254 
mirtepe Akbay S. 9 2304 

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 

Satılık - Yeni bir halde yemek o • 
dası, salon takımları ile piyano ve di
ğer müteferrik eşyalar ucuz satılık -
tır. Yeniıehir Bayındır sokak No. 3 
nıüracaat. 2280 

3 _ Muvakkat teminatı 2598 lira 75 1 - Bergama içme suyu tesisatı için Kiralık oda - Yalınız bir bay için Satılık - Yeni yapılan Meclisin ar· 
mobilyalı Sağlık bakanlığı otobüs du- ka~ınd_~ A~ğı •_Yrancıda 1840 M2. ~
rağında 12 numarada bakkal Mehmet sa ıle uzerındekı 34. ve 35 No.lu ıld 
Mustafaya müracaat. 2317 yeni ev. İçindekilere müracaat. 2283 

kuruştur. "250" adet 13/ 15 mm; lik ve 10 adet 20 
4 - İhale 4. 7. 939 sah günü saat 11 mm. lik su saati fenni ve hususi şart

de Balıkesir kor satın alma komisyo • namelerine tevfikan satın alınacağın-
nu binasında yapılacaktır. dan açık eksiltmeye konmuştur. Kiralık ev - Yenişehir Yüksel cad-

5 - Evsaf ve şartlar her gün ko - 2 - Saatlerin muhammen bedeli desi Ataç sokak No. 15 • 40 büyük bah 
misyonda - İstanbul, Ankara M.M.V. "3720" lira muvakkat teminatı mik · çe ortasında tam konforlu 4 oda ayrı 
L · ı·-· l k · ı tarı "279'' liradır. v. amır ıgı satına ma omısyon arın . . hizmetçi odası mutbak kiler. Görmek 
da görülebilir. 3 - Şartnameler beledıye fen daıre- için her gün saat 8 den 18 ze kadar i-

6 - Taliplerin belli belgeler ve mu sinden bedelsiz olarak verilir. çindeki bekçiye, konuşmak için de Ti: 
vakkat teminatlarını havi teklif mek - 4 - İhale 12 temmuz 1939 çarşam - 2798 ze müracaat. 2318 

Satılık ev - Bahçeli evlerden D. 4 
tipi 24 numaralı ev satılıktır. 3173 Te-
lefona müracaat. 2293 

Satılık arsa - Çankaya'da asfalt ü
zerinde 1800 M. arsa içindeki Ankara 
taıı ile ve uygun fiyatla satılacaktır. 

Tel: 3173 2294 tuplarını ihale saatinden en geç bir ba günü saat 15 de belediye dairesin -
saat eveline kadar komisyona rnak):ıuz de yapılacaktır. 1:~li~~erin 249o s~yıh Kiralık - Keçiören de poliı kara • Satılık ev - İki katlı iki daireli 
mukabili teslim etmeleri lüzumu ilan kanununun 2, 3 uncu maddelerınde kolu karşısı vu~~dar ~rfan'ın 4 od.• çok sağlam yapılmıı. 1000 M2 arsa Ye 
olunur. - Postada vaki gecikmeler yazılı vesikaları hamilen mezkur gün salon ~anyo ve muştemılat~~ mUstakıl nitehir ,Şurayı devlet arkası. Müracaat 
muteber değildir. (2372) 12336 ve saatte belediye encümenine müra - katı kıralıktır. Üst kata muracaat. Telgas Seyfi Uzer. 2313 

ı· ~ Hastane yaptır1lacak 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 
aaacWelcdad. i.-nilen belaeleriyle 
birlikte ihale giln ve saatinden en geç 
bir saat eveline kadar teminat ve tek
lif mektuplarını Manisa tüm satın al
ma komisyonuna vermeleri. Şartna -
mesi parasız olarak komisyondan ve • 

--dan lJla oıtuaur. (4420 2"1) 2320 . Et ah nacak 12517 Kiralık - 3 oda 1 bol ve saire. Ye- Satılık ucuz •u• - Yemek, salon 
nişehir Meşrutiyet Cad. Mimar Ke. takımları, karyola, kUtilpane, radyo. 

e Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan: 

l - Adanada yeniden yaptırılacak 

Olan hastane binası K. zarfla eksilt • 
lbeye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli 232.665 lira olup 
l'Jıuvakat teminatı 12882 liradır. 

3 - Eksiltmesi 30. 6· 939 cuma günü 
llat 16 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ckıilt
l'Jıe günü 2490 sayılı hn.ınun 2, 3. Un
cu maddelerinde isteııilen belgeleriyle 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat evetine kadar teminat ve tek • 
lif mektuplarını Adana tümen satın al 
rna komisyonuna vermeleri. İnşaata a
it ketif plan ve şartnamesini görmek 
isteyenler Ankara, İstanbul Lv. amir
liği aatınalma komisyonu riyasetine 
~e Adana tümen satın alma komisyo 
nunda görebilirler. (2249) 12215 

Yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Söke süvari alayı ihtiyacı için 

&60.000 kilo yulaf K. zarfla eksiltmeye 
lconmuttur. 

2 - Tahmin bedeli 33825 lira olup 
muvakkat teminatı 2536 lira 88 kuruı· 
tur. 

3 - Eksiltmesi 3.7.1939 pazarteıi 
günü saat 10 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 24'l0 sayılı kanunun 2, 3 ~n
cü maddelerinde istenilen belgelerıy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Sökede alay kışla· 
sındaki satın alma komisyonuna ver • 
nıeleri. (2276) 12303 

Sığır eti ohnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundanı 

rilir. (2277) 12304 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm 

Alma Komiıyonundan : 
1 - Siirtteki birliklerin ihtiyacı i

çin münakasaya konulan ııfır etine 
verilen fiyat pahalı görüldüğünden 
95.000 kilo ıuğır eti 5 temmuz 939 çar
şamba günü saat 11 de pazarlık ıure
tiyle alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 20900 lira 
ilk iıtiyenlerin it saatlerinde her gün 
eksiltmeye gireceklerini belli gün la· 

atte tüm satın alma komiıyonuna mü-
racaatları. (2300) 12305 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm 

Alma Komisyonundan : 

l - Kırklareli garnizonunun ihti • 
yacı için 60 ton sade yağına talip çık • 
matlığından tekrar 60 ton sadeyağı K. 
zarfla eksiltmeye konmuıtur. 

2 - Tahmin bedeli 60.000 lira olup 
muvakat teminatı 4250 liradır. 

3 - Ekıiltmesi 10.7.939 pazartesi 
günü aaat 16 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü maddelerinde iıtenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Kırklareli askeri 
satın alma komisyonuna vermeleri. 
Şartnamesini her gün komisyonda gö-
rebilirler. (2422) 12406 

Sığır eti alınacak 
1 - Balıkesir birliklerinin bir ıene-

lik ihtiyacı olan 130 ton sığır eti K. Ankara Levazım Amirliii Satm 
zarfla ekıiltmeye konmuıtur. Alma Komiıyonundau : 

2 - Tahmin bedeli 35100 lira olup 1 - 3. Kor merkez birlikleri ihtiya-
ınuvakkat teminatı 2632 lira 50 kuruş· cı için 150.000 kilo sığır eti K. zarfla 
tur. eksiltmeye konmuıtur. 

3 - Eksiltmesi 29. 6. 1939 perıembe 2 - Tahmin bedeli lira olup mu. 
&ünü saat 11 dedir. vakkat teminatı 3037 lira 50 kuruıtur. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt· 3 - Eksiltmesi 10. 7. 1939 pazartesi 
ıne günü 2490 sayılı kanunun 2, 3. ün- günü saat 11 dedir. 
ıı:ü maddelerinde istenilen belgeleriyle 4 - Ekıiltmeye gireceklerin eksilt
~irlikte ihale gün ve saatinden en geç me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün -
Lir saat eveline kadar teminat ve tek • cü maddelerinde istenilen belgeleriyle 
l=r mektuplarını Balıkesir Kor. aatın birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
•·ma komiıyonuna vermeleri evsaf ve bir saat evetine kadar teminat ve tek
,., tnameleri her gün komisyonda - ls lif mektuplarını Çorluda kor aatın
.. nbul ve Ankara M. M. V. levazıma alına komiıyonuna vermeleri. Şartna
ftirliği satın alma komisyonunda gö - ve evsafını ıörmek iıteyenler her 

&ün Çorluda kor satın alma komiıyo • 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

Bir makinist alınacak mal mektebi ar~ası Türe. s. No. 6 Ça- Yenişehir Çiftlik mağazası karııaı Er 
tı katında ev sahibine müracaat. Eh - kut Apartmanı No. 3 2315 

Develi Belediyesinden : vendi~ 2321 1 - Tire piyade alayının bir sene -
tik ihtiyacı olan 67000 kilo sığır veya 
keçi eti K. zarfla eksiltmeye konmuı· 
tur. 

2 - T_fhmin bedeli 15410 lira olup 
muvakkat teminatı 1155 lira 75 kuruş
tur. 

Develi belediyesinin elektrik santra Kiralık daire ve dükkl.nlar - Ko -
lına ayda seksen lira ücretle . buharlı yunpazarında Ağazade çarşısında kon 
makine ve elektrikten anlar bir maki - forlu daireler ve yeni dükkanlar kira-

Satılık ucuz arsa - Bahçeli evler 
kooperatif bitişiğinde İmar dahili ıe
niş cepheli 1000 metre parselli Tel 
2406 bayram caddesi No. 1 2337 

nist alınacağından talip olanlar kanu- lıktır. Mahalline müracaat. 2322 

3 - Eksiltmesi 12. 7. 939 çarşamba 
gilnü ıaat 10 dadır. 

nt vesikasiyle bizzat veyahut mektup- K" 1 k d . y · h. b"" .. k 1 1 
la develi belediyesine müracaat etme- ır~. 1 

.• ~ıre - eını~e ır uyu ş veren er : 
teri. (4519; 2523) 12516 t~en koprusu yanında skıtler cadde -

sınde aıfalta 30 metre 3 No.lu Ka -
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt· 

me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriyle 

A(ık eksiltme İIİRI 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç Polatlı Belediyesinden : 
bir saat evetine kadar teminat ve tek- 7093 lira 86 kurut keşif bedelli Po • 
lif mektuplar!nı Tire piyade al~y sa • latlıda Gümüşlü içme suyu kaptaj in -
tın alma komısy~nuna vermelerı. Ev • şaatı münakasasına talip zuhur etme
saf ve ~a~t~ames~ Ank~~a ve lstan~ul diğinden ihale müddeti 15 gün temdit 
L~. amırlıgı İzmır 57 tume~ ve Tıre edilmiştir. Münakasa 6. 7. 939 perşem
pıyade alay satın alma k~mısyo~luk • be günü saat 15 te belediye encüme • 
larında mevcuttur. İsteklıler muraca- ninde icra edileceği ilin olunur. 
atla okuyabilirler. (2566) 12527 12434 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın k B B ~ Ü h r Cebeci Hastaneıi -

Al K 
· d a , urun, ogaz m te assı11 

ma omısyonun an : DOKTOR 
1 - Çanakkale müstahkem mevki 

birlikleri ihtiyacı içi~ 902001 kilo sa - Şevket Hüsnü Toroy 
deyağı K. zarfla ekaıltmeye konmuş • 
tur. 

2 Tahmin bedeli 90200 lira olup mu 
vakkat teminatı liradır. 

3 - Eksiltmesi 10 7. 1939 pazartesi 
günü saat 11 dedir. 

Haymana 

Adliye köıesi sarraf Hakkı 
Ap. muayenehane Ti: 3912 
Ev Ti: 3485. 16 2003 

kaphcaları 
Kaplıca mevsimi başladı senelerdenheri ·size ıstırap veren müz

min romatizma, cilt ve kadın haıtalıklarına ve daha birçok emra
za en kestirme tedaviyi Haymana'nın asri ve yükıek radyo aktü
viteli sıhhi kaplıcalarında bulacaksınız. Şimdiye kadar on· binler· 
ce hastaya ,ifa veren meşhur ve tarihi Haymana kaplıcalan me
deni ihtiyaçları kartılıyacak tarzda yeni baştan sıcak ve ıojuk ıu 
teıkilitiyle umumi havuzlar ve dut tertibatlı husuıi banyolar tek
linde tadil edilerek doktor nezareti altına konulmuıtur. Banyo 
mevıimi geldi hangi kaplıcalara gideceğiz diye düşünmek külf e
ti halledildi. Hemen fırsattan istifade ederek meıhur Haymana 
şifa yurduna koıunuz. Anakra. Haymana doğru posta ve otobüs-
leri vardır. HAYMANA BELEDiYESi 

Ankara 

satış deposu 
Yenihal No: (l • 
59) kliıtçı M. Ne

dim lrenıün Tl : 
zz• ıoos 

mar Ap. 4 oda konforlu daire. Tel: Mürt!ttip >alınacak - İyi cetvelci ft 
2413 2326 ticaret matbaalarında çalışmıt olına • 

Kiralık oda - Güzel güneşli hava • aı lazımdır. Çankaya matbaasına mll • 
dar bir oda kiralıktır. Etfaiye meyda- racaat. 2274 
nı İhsan bey Ap. ikinci kat No. 5 

2329 
Tezglhtar aranıyor - Fransızca bi 

len bir tezgahtara ihtiyaç vardır. Ban-

Kiralık daire_ Yeniıehir Devlet katar Cad. Yıldız kırtasiye pazarına 
Şürası arkası ayı§ sokak Yozgat Ap. müracaat. 2305 
3. kat. 3 oda 1 sandık odası 1 hol 2 
balkon tam konfor. 52 lira 2334 

Kiralık Mobilyalı oda - Aile ya
nında konforlu bir oda kiralıktır. Kı
zılay karşısı Paşakay Ap. 3 kat No. 
10. 2331 

Kiralık - Yeniıehir Düzenli sokak 
No. 15 Güvenç apartmanında 40, 50, 
55 liralık ferah ve manzaralı daireler. 
Telefon: 3063. 2339 

Kiralık - 4 oda ıu tenvirat dahil 
35 lira Öncebeci Bagaturlar ıokak 
mektep arkası kasap ve bakkal karı~· 
sında No: 32. 2340 

(Türkçe ve ingilizçe bilen bir baya
na ihtiyaç vardır. Taliplerin tahsil 
hal tercümesi ve adreılerini havi mek 
tupla Ankara posta kutusu 134 No 
müracaatları). 2316 

Tezgahtar ve tezgahtar yamağına 

ihtiyaç vardır. İkinci Anafartalarda 
terzi M. Galip Çankayayı müracaat. 

2338 

Aranıyor : 

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

2232 Kiralık - Dr. muayenehanesine ve
ya aile için elveritli kalöriferli 52 li
raya devren kiralıktır. Ankara poıta 
Cad. Hanef Ap. No: 3 Tl: 3714 

Ev alınacak - Yeniıehir'de 1 veya 
2 katlı bir ev satın alınacaktır. Poıta 

kutusu 101 re yazı ile müracaat. 2319 
Kiralık - Mobilyalı bir oda bir bay 

için kiralıktır. Yeniıehir Karanfil so-

kak No: 15 A. ı. 2343 iş arayanlar: 
Kiralık müstakil oda - Güzel man-

zaralı mobilyalı veya mobilyaııa ve
rilecektir. Yenişehir lanet İnönü cad. 
No: 71 re müracaat. 2344 

Kiralık oda - Kutlu pasta salonu 
üstünde birinci kat No: 6 apartman 
sıcak su banyo ve mobilyalı bir oda 
kiralıktır. 2345 

Kiralık odalar - Yenişehir Karan
fil bilge sokak Şinasi B. Ap. No: 9 ve 
!tıklar Cad. Yüksek Ap. kat 3 No: 8 
ze müracaat. 2346 

Zayi - İıtanbul İthallt OüıısrilğU 
nün 2678 sayılı ve 17.7.935 intaç gün
lü beyannameye ait 256922 sayılı 

makbuzu zayi ettim. Yenisini çıkara
cağımdan eskisinin hükmü olmadığını 
illn ederim. 

Moda Caddesi No. 18 de Adalet 

tı arıyor - Türk, Fransız Univer • 
ıltelerinden mezun bir genç fransızca 
tercüme işleri ve ders vermek istiyor. 
Tel: 1538 ze müracaat edilmesi. 2219 

Orta Ticaret mektebi mezunu ve 
Fransızca lisan ve muhaberatına vakıf 
tecrübeli bir muhasip it arıyor. Ulus
ta N. O. rumuzuna mektupla müraca • 
at. 2314 

Zayi - Kızılcahamam nüfuı idarc
ıinden aldığım nüfus kaiıdımla Mal
kırı 8 zinci alay birinci taburdan al
dığım terhis tezkeremi kaybettim. 
Yenilerini alacağımdan eskilerinin 
hükümleri olmadığı ilin olunur. 
Kızılcahamam Semer köyünden Os

:nan otlu 327 dofumlu Hasan Erdo • 
lan. 2342 
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EN BİRİNCİ KAN, . KUVVET İŞTİ HA SU RUBU DUR 
FOSF ARSOL'u, bütün kuvet şuruplarından ayıran başlıca hassa: Devamlı bir surette Kan, kuvet ve iştah temin etmesi ve ilk kullananlarda 

bile tesirini derhal göstermesidir. Her eczanede bulunur . 

.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 -
~ Dünyanın zevkle ve seve seve kullandığı -
~ ZÜ N DAPP Motosikletleri ------------------------- Beygir kuveti 8 1/2 P S. --------------------------= --------------------- Beygir kuveti 16 P S. ------------------------------------------------- Beygir kuveti 28. PS. · ----------------------

Bilhassa sağlamlığı, Güzelliği, iktisath, her zevke her 
keseye uygun tipleri, UCUZ FİYATLI ve geniş 
mikyasda yedek parça stoku olmasiyle binicilerini 

daima memnun etmektedir 

Daima Zündapp motosikletlerini f ercih ediniz. 
•• 

ZUNDA·PP 

. . 

... 

Beygir kuveti 7. PS. 

Beygir kuveti, 17. 1/2 PS 

Beygir kuveti 25. PS. 
1 
1 
il 
51 
!E 
il 
il 

Türkiye Umumi Bayii AN KARA'DA . ve . HA EF KARDEŞLER 1 = • ~ Posta Caddesi Hal karşısı Telefon 3150 Posla Kutusu 382 il 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 I~ 

Yedek Subay Okuluna 

'

mekteplerden mezun olmuşta henüz da yabancı olanlardan bu şeraiti haiz .:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. iyi İngilizce bilen 
yedek ıubay okuluna sevk edilmemiş bulunanların 27. haziran 939 gününe = • - Bir bayan - Müsait şeraitte tnsl 
orta askeri ehliyetnamesi olanlar 1. kadar, yerli olanların Ankara yerli ve = 8 1 d · k k t" = lizce ders vermektedir. Pazardan ma 

11°d111tı.1eklere "' 939 d k d 1 k .. = ayan ann nazari I Q ıne --- ada o··g-leye kadar 3936 Telefona mi "" ·..ı..em. a o ul a bu unma uzere yabancı olanlar da Ankara yabancı as-

Ankara Aakerlik Şube6inden: sevk edileceklerdir. ıkerlik şubelerine müracaatları ilan o- = vı·YANA CAPKA SALON u = racaat. 2284 

Kısa hizmetli olmak hak ını haiz Gerek Ankaralı ve gerekse Ankara- lunur. (2510) 12483 :: t/ := 

Heıw R•dyonılzu l4letlr 
hem de evinizi tenvlreder 

EV/NPE ÇEHİR CE1lEYANI OJ.MAYANJ.APA 
rwı ~llKİPSİr 2 İPEAL 
~ RADYO 

SPARTQN .. 9~T"• 
e •-b•lı 141 du• 2000 ,. d••••" 

Yalıuz e wottıulı bir elıllm01•t6rte lfler 

( iSTEYENLERE KATALOGLAllJ PARASJZ) 
GÖNl>61lıtlll. . 

MARKONi #OOTİP 
~ tımbah ıe ıı.n 2000 m dalgalı 

• ıatasııon 19n otom•tllı •ır•• tertlbatl nrdw 
QO .................. 2 ..ıttulıırı ..... ~...., .. 

Veresiye sahş 
SAHİBİNİN 

ANKARA 
SESİ 

İSTANBUL 
I~ lkaret Türk Anınim ıirketi Ulus meydanı Beyoğlu İstiklil caddesi No. 302 

-
HE L L İ ---------- ----Atatürk bulvan 57 Ali Nazmi aparllman -- ---=: 3 No. lu Daireye naklettiğini sayın müıterilerine arzeder. - -

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Ankara Birinci icra Memurlu- ı günü saat 14 de belediye müzayide 
ğundan : satış salonunda satılacaktır. Mallar 

Mahçuz satılması mukarar olan da muhammen kıymetinin% 75 işini bul
Mahcuz satılması mukarrer 75 şer mazsa 28. 6. 939 çarşamba günü aynı 

lira kıymetinde bir zımba bir kitap yerde kati satışı yapılacağından ta -
dikiş makneleri 26. 6. 939 pazartesi !iplerin oradaki memura müracaatları. 

ULU S - 20. inci yıl. - No: 6427 

imtiyaz sahibi 
lakender Artun 

Umumi neşriyatı idare eden 

Vazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Baaımevı ANK4RA 

YEN/ SİNEMALAR sus 
BUGÜN BU GECE 

Fransızca sözlü büyük komedi 

(İFTE NİKAH 
Baş rollerde 

Mirna Loy - William Powel 

Seanslar: 

14,45 • 16,45 - 18,45 • Gece 21 de 

10 ve 12 de ucuz halk matinesi 

HALK 
BU GECE 

Tenzilatlı fiatlarla iki film birden 

1 - Dag kıralı 
2 - Şemsiyeli Canavar 

fiatlar: Balkon 35 - Salon 15 

Gündüz 10 ve 12 de ucuz halk 
matinelerinde ve öğleden sonra 

14,30 - 16,30 - 18,30 

VAT AN HASRETi 
Harry Baur 

BU GÜN BU GECE 

Henry Garat - Meglemonier 
tarafından oynanan 
fevkalade komedi 

Namuslu Kadın 
(Afife) 

Seanslar: 
10 ve 12 de ucuz matine 

öğleden sonra 
14 - 16 - 18 - Gece 20,30 da 

Bu akf&Jll ıaat 21 de Açık Hava Sinemasında Lorel - Hardi ve ikizleri Türkçe Sözlü 
Duhuliye 20 kuruıtur. 


