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Türk - Fransız anlaımasından sonra 

Sarki Akdenizde bir 
Majino hattı kuruldu 

Bir İngiliz gazetesi yap.lan yeni 
anlaşmayı bu cümle ile selômhyor 

Londra, 25 a.a. -Türk- F rannz ittifakı hakkında tefsirlerde bulunan 
Deyli Ekspres gazetesi, bu ittifakla prld Ak.denizde bir Majino hattı vü
cuda getirilmiı olduğunu yazmaktadır. 

••• 
Arcachon, 25 a.a. - B. Bchıne, cenubu garbi mmtakası radikal sos -

yalist federasyonunun ziyafetinde bir nutuk irad ederek Moıkova ile 
ınüzakerelere devam edilmekte olduğunu beyan etmiıtir, 

Hatay'a 
• 

aıt 

Mumaileyh, bu bapta sarih ve kati 
malQmat ve izahat veremiyeceğini an
cak Franaa'mn Sovyet Rusya ile yapı
lan müzakerelerin süratle! neticelen -
meai için elinden geleni yapmakta ol -
dutunu ıöylemittir . 

mültthazalar 
Türk • fransız itilif ından bahıeden 

hatip, tUrk baıvekili Refik Saydam'ın 
"Türk - Fransız birliği dünya ıulhu i
çin bir kazançtır" aözünil tekrar etmif
tir. 

Kati metin 
B. Bonne, itillfın kati metninin iki 

hWrilmeti Akdeni.zde bir harbe sevke
decek her hangi bir taarruz vukuu tak
dirinde yekdiğerine miltekabilen yar
dım ve müzaharette bulunmak huau • 
sanda mutabık kalmalarını natık ola • 
capnı .öylemittir. Bu teahhilt kati 
bir itiltinamede turib edilecek ve ay· 
m amanda bu itillfnamenin gayesi, 
balkanlarda emniyeti zemin altına al -
ınalıt olacaktır. 

On beş gün süren 4000 km. lik 

bir hava yolculuğundan sonra 
11 Tür kuşu 11 filosu dün 

şehrimize döndü 
B. Bonne, Fransa ile İngiltere ara -

Anlapna laer tara/ta iyi 
lıaTtılandı ••• 

halde seçkin bir kalabalık karşıladı 
Parla, 25 a.L - Türk - Fransız an -

lapıaları hakkında Figaro gueteain
(Sonu J üncü sayfada) 

"Türklnıtu" filosu memleket iı;inde yaptıiı dön bin kilometrelik ıeziyi muvaffakiyetle 
bitirerek dün Anbra':va dönmüı ve Baıvelcilimizle bava lnanunu erlı:inı tarafından lı:ar
ıılıuumttır. Yulrandalri resimlerde Baıvelı:illmiz filo lı:umandanmı tebrik ederken, ve 
filo kumandanı oilu ile öpütüriten ıorülmelrtedir. Filonun dönüıüne ait yudanmız
la diier resimler 8 inci uyfamızd&dır. 

Belçika ayan azasından biri _____________ _... ....... ___________ ....... __________ _ 

Belçika, Fransa ve İngiltere 
arasında kurmay görttımeleri 

yapılması için bir takrir verdi 

Hldise Alman ıiyut mahfillerinde 
endite ve hotnutsuzluk uyandırdı 

Berlin, 2S a.a. - Belçib, Fransa ve lngiltere eıkbı harbiyeleri ara -
smda görüpeler yapılması hakkında Belçika Ayamnda birinin bir takrir 

vermesi ve Belçika' da bu hususta bazı temayüller belirmeli siyasi alman 
mahfillerinde encfite ve ~otnudsuzluk uyandırml§tır. 

"Diplomatiadıe wıcl Politi1ebe Kor 
reapondenz,, gazeteai Belçikanın "ne • 
ticeai vahim olabilecek bir ittifak ak -
detmek veya tedbirler almak,. hakkı 
da dahil olduğu halde harici aiyaaet 
hakkında her türlU kararlar ittihaz et
mek hakkına malik bulunduğunu ta• -
dik etmekle beraber .. Belçika ıiyase
tine yeni bir imkmnet vermek üzere 
ittillu edilecek kararların Belçika ha -

(Sonu J liacii sayfada) 

Muvakkat encümen 
Verıielrde itinll ve temyiz uaaal

lerine n mercilerine ve nrp iblıu
namelerinin tebllli suretiM dair Jra
nun llyihaaını müzakere için ae~len 
muvaikat encümen buıün aaat 10 da 1 
toplanacaktır. 

Mısır hariciye 
nazırı Bükreş'te 

Bükref, 25 LL - Mııır hariciye na 

zın Abdülfettah Yahya pap bugün 
öl'leden sonra buraya gelmit ve ak -
f8Jn yemeğini bayan ve bay Gafenko 
ile birlikte yemiıtir. Yarın başvekil 
Kalineaco'yu ve müteakiben kıralı zi
yaret edecektir. 
Mıar hariciye nazınnın kırat Karol 

ile Gafenko'yu resmen Kahireyi ziya
rete davet edeceği zannedilmektedir. 

Muhtelit encümen 
Adliye ve Dahiliye Encümen

lerinden mürelc:kep muhtelit en-
cümen buaün ... t 14 de toplaaa-ı 
caktır. 

Dün Anlrara Gü
cü F •ner6ala • 
P7İ 3 • 2 yen· 
lllİflİT. At 711 • ,.... . .,_ .. 
lôlta ile talrip 
o/mamut .,. Batı 
ray ismindelri 
at #leiaicümlaar 
ltoıa-u ita • 
..... .,.a1r 6500 
Ura miiltôlal al
mtflır. /mın6ul
da BqilrtGf A
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hfl ""'fi 3 - o 
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1 K 1S1 
Büyük Aşk Romanı 

insanlığın bütün hiaai ıef aletleri
ni anlatan bu aürükleyici romanı 

karilerimiz yakında takip 
etmeğe batlıyacaktır 

Hatay'daki coşkun 
neşe devam ediyor 
Halk hazırlanan program mucibince 

büyük bayramı kutlamağa hazırlanıyor 
Antakya, 25 (Hususi) - Hatay'ın 

1 
ana vataıa kavupıaaını temin eden 
anlaşmanın imzasından sonra bütiın 
memleketi coıturan neşeli hava butün 
hararetiyle devam etmektedir. Halk 
parti ve halkevleri tarafından teabit 
edilecek programlar dairesinde bay -
ramı kutlamağa buırlanmaktadır. 

Her taraf tiırk bayraklariyle süslen
mittir. 

B. Tayfur Sökmen bugün Anka
ra'dan gelen BB. Rahmi Apak ve Cev
det Kerım 1ncedayı ıereflerine bir zı
yafet verdi. Bundan sonra İskende
run ve Antakya halkcvlerindeki top
lantılarda hasbıhaller yapıldı. 

Burada aöylendiğine gôre, fransız 
hilkümeti tarafından ışgal senelerin-
de vücuda getirilen elektrik, telefon 
gibi tesisat hükümetimiz tarafından . 
aatın alınmıştır. Bunların bu ay için
de tesellümüne batlanacaktır. 

Znguldak'ta bayram 
Zonguldak, 25 a.a. - Hatay'ın ana 

vatana kavuımaaı müjdesini alan zon-
Mareıal Fevzı Çalımal ve Orgea•ral 

guldakhlar dün büyük bir bayram 18- Falırettın Altay'ın zıyaret esnasmda 
adetiniD coıkunluğu içinde ıehri bat· alınmış re11mleri 

tan bata donatarak kutlamıılar ve bu 
münasebetle Büyük Millet Meclisin- Mareşal Çakmak 
de geçen müzakeratı büyük bir alika 
ile takip eylemitlerdir. Reisicümhur Tekirdağ' da askeri 
ve Milli Şef İsmet İnönü'ne bu millt 

muvaffakiyetten dolayı Zonguldak kıtalart teftic etti 
halkının ebedi minnet ve tükranları ~ 
da telgrafla bildirilmittir. Tekirdağ, 25 a.a. - Trakyad'a tet • 

kiklerde bulunan marepl Fevai Çak• 
Etlimtltle sevinç mak refaketlerinde Orgeneral Fahret 

Edime, 25 LL - Hatay'ı,n ana tin Altay, orgeneral Salih Onurtak. 
yurda. llti~ haberi Edime de bil- ve diğer sevat olduiu halde dün aaat 
>:ilk hır aevınç uy_and~rmııtır: Edirne- 11.30 da Tekirdağına gelmittir. Mu • 
lıler bu ıe~nçlerıı~t ızhar içın bu ak- radlı yolu üzerinde asker, halk ve mek 
şam halkevınde hır toplantı yaparak tepliler tarafından hararetle karıılan-
. ·-· :P••ll• .,......._ mera• ardır ............... ietiM>al eden -
sımle kutlıyacaklardır. lerin hatırını aormuılar ve "yap. var 

Çorum'Ja ol!,, Sesleri arasında bayraklarla do -
Çorum, 25 (Hususi) _ Hatay'ın nattlmış olan şehre in~ılerdir. .. 

ana vatana dönmesi Çorum'da ve vill- Sayın mareplımız dün aaat clortte 
yetin her tarafında büyük bir sevinç sa~il kı.ılası~da kıtaat·ıı:~%l teftit ~t • 
uyandırmııtır. Herkesin kalbi büyük mıtlerdır. Dort aaat nı.ı ·~n, t~ftıfte 
· i f · L.. d M'lli cı. f' sonra mare.,ahmız rr .... kt"t.erındeld 
sıyu za erı IUUan ıran ı ve ı- . . l"kt 1. k ~ da f 

· R · · ümh t t ı .. U' zevat ıle bır ı e va ı onta,ın ıere 
mız eıaıc ur sme non ne ve . . 
L d tl' ..... k'l • • lerine verılen zıyafette bulumnutlar· .. u re ı ...,ve ı e sonsuz mınne,. ve 
tilkran hialeriyle doludur. Çorumlu- dır. . . . 
ı.. hata 1 k d 1 • · d t b 'k Geceyı Tekırdafında geçıren ıura• 
,. y ı ar q erını can an e rı •• 1 bu .. "ğl d M-'Ln-

kı büyük. k' 1 ,..ımız gun o e en sonra .._. 
etme e en .zev ı tatmıı o u - 1 •1 G l'bol h k t d '-1 orlar yo u ı e e ı uya are e e ece .. er 
y • d' 

ır. 

Satye binası 
tahkikatı 

İıtanbul, 25 (Telefonla) - Satiye 
binasının aatın alınması itinde yol• 

\ 
suzluk yapılması suçu ile haklannda 
tahkikata giritilen ve tevkif edilen 
denizbankın eski umum müdürü Yu· 
suf Ziya Öniı ve arkadqları için tev
kifhanede ayrı ayrı hücreler ayrılmıt
tır. Tecrit edilen mevkufların yalms 
aileleriyle ve avukatlariyle temaalart• 
na müsaade edilmektedir. 

Eski umum müdür muavini Hamdi 
Çap dün akpm tehrimize ıelmittir. 
Yarın iaticvabı yapılacaktır. Yarın 
aynı zamanda phitlerin de dinlenme
si muhtemeldir. Şahitler arasında ea· 
ki umum müdür Yuıuf Ziya Ersin ve 
avukat Gat Frankonun da adları geç· 
mektedir. 

"Hamidiye,, gemisi 
Zonguldak'ta 

Zonguldak, 25 (Huausi Muhabiri -
mizden) - Karadeniz'de bir cevelan 
yapmakta olan Hamidiye mektep ge -
miiı bugiın bmanımıza gelmittir. Ku· 
mandan karaya çıkarak saat 9.30 da 
valiyi ziyaret etmit ve aaat 10 da bu 
ziayret iade olunarak vaU top atıl -
mak suretiyle ıelimlanmıftır. 

Bütün halk, sabahtan itıbaren gemi· 
yi gezmiılerdir Gemideki genç su • 
baylar, ziyaretçile biiyilk bir nen
ketle karııhyarak kentlilerine her tur 
1ü izahatı vermitlerdir. Ziyaretler, 
akpmın saat 18 ne kadar devam edU· 
mittir. 

Saat 17 de, büyük bir halk kitlesi 
önünde Zonguldak spor kuHlpleriyJe 
Hamidiye spor k••, bil aras nda yanı-

(Sonu J IJaeu sayfada) 



-%-

Avrupada 4 hafla: 
• 

lngiliz balilla'ları 
Olympia salonu bilmiyorum kaç 

kiti alıyor. Fakat bir süvari bölüğü 
yahut bir topçu bataryası yahut 
bunlann hacmine denk gelecek e -
hemiyette bir motörlü kıta, bu sa -
londa, gözünüzün önünde talimler 
yapa biliyor. 

Uzunluiuna olan bu ıalonun, bü -
tün bu kıtalar tul mihverinin iki u
cunda bulunan kapılarından girip 
çıkıyor. Karıılıklı iki tribünün birin
de halk birinde asgari smoking 
aiymiı kimseler oturuyor. 

Göıterilen ıeye "Askeri bir var
yete" adını verebiliriz. Filvaki, nu
maraları yapanlar, İngiliz müsellah 
kuvetlerinin muhtelif kategorileri -
ne mensuptur. 

Meıela bir numara, tudur: iki 
aahra topu çekilerek geliyor ve ara
nızda duruyor. Şimdi bunları, bir 
maniadan aıırmak, bunun için sök -
mek, taıımak ve mania geçildikten 
sonra yeniden kurup atet etmek la
zımdır. Acaba bunu, hangi topun 
mürettebatı daha çabuk yapacak • 
tır? 

Maniayı aımak için hakiki bir ha
vai hat yapıldığı da düıünülürse bu 
enfes topçu taliminin ve müaabaka
ımın ne kadar heyecanlı olduğunu 
tasavvur edebilininiz. Efrat o kadar 
çabuk ve o kadar canlı hareket edi
yor ki, koca topun kurulup atet et
meainden .onra, mürettebatının bi -
tap halini görüyorsunuz. 

Bir diğer numara, hava müdafaa
aına ve balon barajına dairdir. Pa
raıüt hakkında mufaasal ve göz ile 
aörülür izahat veriliyor, 

En .onunda hakiki bir köprü baıı 
müaademesi gösteriliyor. Sahneye 
hakiki hasta arabalan, motörlü kı -
talar, tanklar, telsiz arabalan sev
kediliyor. Ve makineli tüfeklerin 
yaktığı manevra fiıekleri, salonu, 
barut kokusu ile dolduruyor. Neti -
cede, bir düıman pususunun, ıüratli 
istihbarat ve harp vasıtaları saye • 
sinde nasıl neticesiz bırakıldığı gös
terilmiı oluyor. 

Bütün bunlar yapılırken, bizim 
gittiğimiz aktam, kıral 1 caaında 
genel kurmay reiıi oturuyor ve her 
intanın selamını, ayakta kabul edi
yordu. Diğer akıamlar, ya bil' gene
ral ya bir amiral bulunuyormut-

Ba söaterilerden makaat, insilia 
halkma, İngiliz müdafaa sıla hl arı -

Antalyada 37 derece sıcak var 
Şehrimizde hava bulutlu Jçmiı, 

rüzgar saniyede 3 metre kad r hızla 
esmiıtir. En yüksek ısı 29 deı 
rak kaydedilmiştir. 

Yurdda hava Karadenizle s 
aımlariyle doğu Anadolu'da 
lutlu ve mevzii yağışlı, cenu 
su ve Orta Anadoluda diğer b 
de umumiyetle açık geçmiştir 

1 kı. 
k bu· 
doğu
:reler-

24 saatlik yağışların Karen e reye 
bıraktıkları su mıktan Kırkla e inde 
6, Pınarhisar ve Çorlu'da, Be ama -
da 6, lnönünde 18, Tokatta 15, Kırşe
hir, Eskişehir ve Bolu'da 9, T rhalda 
7, Sarıkamış'ta 9, Kars'ta 7, Er 
da 6, Gcrze'de 5, diğer yağışlı 
de de 1 ile 3 kilogram arasın ır. 

nın en son tiplerini göstermek ve bu 
suretle hem devlet namına bir tek 
hesap vermek, hem de halkın as -
kerliie olan alakaıını arttırmaktır. 

Bir süvari bölüğü ile bir topçu ba
taryasının yaptıkları "haute ecole" 
süvari talimi bir sanat eaeri kadar 
güzeldi. 

Fakat, bütün bunlardan batka, 
bir de ufacık asker talebesinin bir 
muharebe ıahneıini seyrettik. Sekiz 
yatından yukan olmıyan bu çocuk • 
ların, harp ıahneleri, tıbkı kutudan 
çıkmıı gibi oyuncakımıı, idi. Elbise· 
leri asker bebek elbisesi, tüfekleri 
tahtadan, yüzleri boyalı idi. Bir de 
kendilerinden iri arkadaılarmın çal
dığı enfes bir bandoları vardı. 

Yaptıkları, harp değil, muharebe 
oyunu; halleri, kahramanca detil, 
çocukca idi. İngiliz balillaları, ço • 
cuk kalmak ve çocuk gibi oynamak 
hakkını kaybetmemittir. Anlatılan, 
kendilerine cesaret aıılamak için, 
ellerine birer sahici tüfek tututtur
mağa da lüzum yok. Nitekim, harp
te, teslim olduklarını, bir tarafın a
zalıp bittiğini ve kendine, yeniden 
kocaman bir kutudan, yeni ve canlı 
asker çıkardığını ıördük. 

Bütün oyun, enfes bir çocuk bale
sidir. Cidden, bir kocaman kutudan, 
aıker oyuncaklar çıkmıt ve muhare• 
be oyunu oynuyor ıanıyoraunuz. 

Daha büyüklerin ciddi silah 'ta • 
limleri arasında, İngiliz çocuğunun 
çocukluğunu böylece muhafaza et • 
mesi, ve kendisinin daha o yafta 
zartzortçu bir otomat haline getiril
memit olması, ıayanı dikkattir. An
laıılan bazı milletlerde, cesaret ve 
kahramanlık irıi olduğundan, bu
nun bir takım suni yollardan kendi
lerine aıılanmaaına, pek lüzum sö
rülmüyor. 

Olympia ıalonundaki ıösteriler, 
bir varyete programı kadar eğlence
li ve milli müdafaa terbiyesini ve 
sevgiıini aıılamak bakrmmdan bir 
geçit resmi kaôar ciddi ve faydalı i
di. 

Salon, her aktam doludur. Bura • 
ya gelmek huıusunda her hanıi bir 
mecburiyet fÖyle durıun bilakis pa· 
ra verip bilet almak lazımdır. Iıte, 
indirekt telkin ve ince propaıanda 
böyle olur. 

Burlıan Belge 

İki kiJİ hakkında tahkikat 
yapllıyor 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Müdi
deiumumilik tarafından yeni bir ih
tilas tahkikatına el konulmuştur. Ha
disenin maznunları Beyoğlu postane
si muhabere memurlarından Cemil ve 
Niyazi adında iki kişidir. İddiaya gö
re bu iki memur it sahipleri tarafın
dan verilen telgraflarda cümlenin ma
nasına halel gelmiyecek şekilde de· 
ğişiklik yaparak uzun telgrafları in -
saltıp dip koçanlarına tam geçirmek 
suretiyle telgraf ücretlerinden bir 
kısmını ihtilb etmitlerdir. 

Dördüncü sor&u hikimliii tahkika
ta batlamış bulunmaktadır. 

CAGRI 
X Dahiliye encümeni bucün saat 

onda toplanacaktır. 
X Divanı muhasebat encümeni bu

gün saat onda toplanacaktır. 
X Arzuhal encümeni buıün saat 

onda toplanacaktır. 

ULUS 26- 6- 1939 

GI. Cemil Tahir Taner 
On beş günlük bir yolculuktan sonra 

şehrimize döndü 
General tetkiklerine ait intibaları anlatıyor 

Ankara Halgevi köycülük kolu üyeleri, köylülerle bir arada 

Hatay zaferi dolayısile 

Ankara köylüleri 
bayram yapıyorlar 

Halkevi köycülerinin gezileri 
Halkevimizin köycülük kolu üyelerinden 2 grup bu hafta tati -

tinde de köylerde çalıtma programlarına devam etmitlerdir. 
Cumartesi saat 14 de Anayurd köyüne gitmek üzere hareket 

eden grup yağmurlardan yolun bozulmut olmaıından Zir - Ayaş 
to•eıi yakınında bulunan Kayı köyünde, pazar günü saat 9 da ha· 
reket eden grup da, Yalıncak, Kızılcatar ve lncek köylerinde ça
lıtmıılardır. 

Ayrıca cvelki haftalarda ziyaret e- rak bunun daha ucuz ve daha sağlam 
dilmit olan Karakutun ve Taıpınar olduğunu anlıyarak hemen gidip ala
köylcrinc de uğrıyarak ilk köyün te - caklarını, artık şurada burada aldan -
hirde takip edilmek üzere not edilen mıyacaklarını aöyliyerck, bu elbisele
itlerinin neticesi anlatılmıt ve 2 inci rin Milli Şefimizin Kastamonu seya -
köyde de evelki yıl toprak bayramın • hatleri sonunda verdikleri emirler ü

Beden Terbiyesi Genel Direktörü 
Cemil Taner, on bet gün evel bazı tet
kiklerde bulunmak üzere lstanbula 
gitmi§ti. Oradaki incelemelerinden 
sonra İzmit, Adapazarı, Bolu ve Ge -
redeyc uğrıyan Genci Direktör şch -
rimize dönmüştür. 

Seyahat intibalarını ve tetkiklerinin 
neticesini gazetemize lutfetmcıini ri
ca eden bir arkadaıımıza sayın gene -
ral tu beyanatta bulunmuıtur : 
"- Mevsim dolayısiyle, hassatan su 

sporları faaliyeti hakkında yerlerinde 
tetkiklerde bulunmak ve burada ku -
lüpleri ve sahaları ve kış faaliyeti hak
kındaki hazırlıkları görmek üzere la -
taııbul, İzmit, Adapazarı, Bolu, Gere -
de, Kızılcahamam mıntakasında genel 
sekreter ve su sporları federasyonu 
başkanı ile dolaştık. 

GördUklerimiz ve intibalarım hak -
kında sırasiyle size maliımat vereyim: 
lstanbul: 

Su sporları: lstanbulda bu bakım -
d:ın Beykoz, Galatasaray ve Boğaziçi 
kulüplerini gezdik. Beykoz kulübünde 
çok müsait şerait içinde olmamakla be
rab~r. idarecilerinin içten gelen hiz • 
met şevkiyle çalı§maları ve gençlerin 
gene yurda hizmet duygusiyle hevesli 
gayretleri neticesi, her şubede olgunca 
bir faaliyet göze çarpmaktadır. Bu 
faaliyeti tesisat ihtiyaçlarını mümkün 
mertebe tamamlamakla teşvik etmek 
gerek bölgeye ve gerek genel direk -
törlüğc tcreddüp eden bir vazife ola -

da dikilen 1500 ağacın bakımı kon - zerine süratle yaptırılmıı olamasından kanlı dinçliğine ve sağlamlığına ma -
trol edilmiştir. duyduktan sevinci ve minneti, "sağ - lik olan Kızılcaşarlı Mustafa Yıldı -
Uğranılan bütlin köylerde, hastalık- olsun köycü Şefimiz! Kahraman ku - rım, köylü filosf gerek Hatay zaferi -

tan tikiyet edenler doktorlarca mua • m~ndanı~ız ismet ln?n~n:üz! - ,, Ve nin tezahüründen ve gerek diğer sa
yenc edilerek ilaçları dağıtılmış ve bu c.umh~rzyet hükümetımız .... ., :ez.~ - mimi hizmetlerden gözü yaşararak, 
vesiyle ile de tablolar üzerinde halka hilrlerıyle anlatmışlar ve halkevı koy- "çok şükür bugünleri de gördük ı,, di
sağlık öğütleri verilmiştir. cülerine de böyle değerli malları ve ye söze başlayıp "birlik kuvcttir.,, "O, 

B t rkadaş köylerin ko<ıum sa- faydalı şeyleri günü gününe kendile - neler yapmaz ki., bunu her zaman köy-
ay ar a :ı ' • ki d d - 1··1 d ·· 1 · ğım ve kömes hayvanlarının bakım ve rı.ne tanıttı arın an olayı sag olun u ere e soy crım. 

sağlık vaziyetleriyle meşğul olmuş ve dıyc bağırış~ı~lardır. .. . .. İşte devletimizin 1evketi de bu el • 
ayrıca hayvan bakımı ve neslinin isla- -··Cumaürteııbgı~e1n grup

1 
koydke hır du- ele vermeden aramızdan ıu sızmaz 0 • 

hı etrafında faydalı öğütler vermiş • gun m nase ctıy e ça ınma ta olan luşundan geliyor allah Gaziye gani 
davulu geniı meydanlığa aldırıp ka - gani rahmet etsin çok yaıasın pnlı 

tirZiraatçi arkadatlar, yeni ziraat a _ dınlı, erkekli b~:~~ ~köylüyü ~ra~.a İsmet paıamız !... diyerek sözlerine 
Jetleri ve beygir vasıtasiyle ziraat yap topl~rarak bu dugunun mesut bır gu- son verdi ... Köylülerimiz de bu ummi 
manın faydaları, tohumların seçilme • n~ . Hatayın anavat~na . k.a~uş~~.~ı,, filcsofu dakıkalarca alkııladılar ! ..... 
si illçlanmaaı köylerde imklnına gö- gunüne raatladığını, şımdı ıkı dugu • Körülüyor ki, Halkevlilerin prog • 
re' gıda.-ıenevvUilnü temin İ!iİn aeb.ra~, nll b~rliktıo yapar.;ı klar~nı ·-~övliverek ramlarını, f?ilnlük hftdi~ıol .. rin ir.:ıhla • 

_ . . . . bu mılli davamızın geçırdıgı safhaları rına uydurarak çalışmaları içli ve cev 
meyva ve bag xetııtırıl~esı ve 1 ~nla - açık bir lisanla köylülerimize anlat - herli türk köylüsünün susadığı ihti -
rın fayda ve luzumu, zıraatte münave- mıtlar Ebedi Şefin bilyük hizmetleri- yaçları karıılıyor. Ve köylillerimiz i
~ u~utle~i çiftçi.yi ve .. köJ'.'. kanunun ni, Milli Şefimizin bu yoldaki azimli çin en müessir telkinciyi içlerinden 
hükilmle.rı gereğıne gore .koylc.rd~ ya- mesaisini tebarilz ettirip ve türk mil - keşfettirmeğe vesiyle oluyor. Halkcvi 
pılması ıcabeden mecburı ve ıhtıyart Jetinin ve tilrk ordusunun kuvetinin gençlerinin, etrafı tunç yüzlü mert 
itlerin izahı suretiyle de köyün idare- zaferi olduğunu izah etmişler sevinç türk köylüsüyle nasıl candan bir ala -
sin~ alakalandıran faydalı hasbihaller alkış tufanı dalga, dalga her kÖy ufuk ka ile çcvirildiğini görmek bu iddia -
ve ızahlar yapılmıttır. . . tarını çınlatmış ve bugünün şerefine nın en canlı şahidi oluyor ... 

Ayrıca çalıtmalarında kendılerıne saatlerce ıüren milli ve mahalli oyun- Bu duygulu çalışmaların yorulmaz 
rehberlik yapacak, muhtelif mevzular lar oynanmıt bağlama ve davul çalın - gönüllerinden, bu sefere ittirak eden
da, anlıyabilecckteri bir sadelikte ya- mıt ve köylüler çok heyecanlanmıt • ler, bayan Saffet Dengi, Mebrure Ak
zılmıı büroıilr ve.~ita~!ardan okur ya- lar eğitmen Yusuf bu büyük müjdeyi soley, Miline Atasayan, Sevim Öz, 
zar olanlara ve koy egıtmcn ve okul - getiren halkevlilere teıekkür etmit • Münire, Zekiye Eğlar, Münire Sert -
larına verilmiştir. tir. Bundan sonra çiftlere saadetler oğlu, Zeynep Gürle, doktor Sait Ça -

Cümuhiyet hükümetinin, C. H. P. temeni edilerek aaat ancak g da bu köy lık, baytar Cemal Kön, ilyelerden, 
sinin yüksek prensiplerinin tahakku • den ayrılmak kabil olabilmittir. Şükrü Oğuz, Hüıeyin Benadam, Zir 
ku ve köylerimizin kalkınması uğ - Pazar günkil gezilen köylerde de başöğretmeni Habip ve komiteden 
runda, timdiye kadar yaptığı büyük Hatay anlatmaıı ve bunun büyük mi- doktor Remzi Gönenç'le Halil Sezai 
hizmetler, bin bir misalleriyle anla • nuı köylülerimize anlatılmıt çok içli Erkurt'tur. 
tılmıt. halkevleri köycülük ıubeleri - tezahürlere vesile olmuıtur. Yalın • Halkevliler, köylillerimizin kendile 
nin kardeşçe, kendilerinin hizmetine cak'tan bay Ali Bican lncekten bay rine göıterdiklcri sıcak allka ve kay • 
ve emrine Amade gençliği vasıtasiyle Zekeriya Şener ve Kızılcqard'an Mus natmadan ve tarif edilen itlerin ikin -
de köylerimizde yapılmakta olan çalış tafa Yıldınm tilrk köylüsünün milli ci bir ziyarete kadar yapılmıt olmasın 
matara işaret edilmiştir. Bu arada itlerle ne kadar yakın alakalı olduğu- dan dolayı bütün köylülere, eğitmen 
Sümerbankın yaptırdığı köylü elbise- nun, siyasi rüttilnü kısa bir zamanda ve muhtarlara ıon derece mUteıekkir
lerinden, nümunelik ve köylüye tanıt- ne yüksek bir mertebeye çıkarmış bu- dirler. Bunun için gazetemizle de 
mak maksadiylc kötilrülen elbise, a- lunduğunun bir örneği sayılabilecek "sağ olsun türk köylüsü!,, demeyi va
yakkabı ve çamaşırlar köylülerimize pek derin minalı konutmalar yapmıı- zife sayıyorlar. 
göıtcrilmiJ, kendileri evelce hariçten lardır. rak kabul ettim. Kulüpte su sporları 
aldıkları elbiseleriyle mükayesc yapa- Haasatan 65 yaıında, fakat bir deli - faaliyeti için elinde bulunan malze -

mcsini bakımlı gördüm ve alakadarla" 
rı yerinde takdir ettim. Yalnız mal " 
zemenin bulunduğu kayıkane yol in· 
psı dolayısiyle yıkılmak üzere oldu • 
tundan bu mıntakada Beden Terbiye· 
si direktörltiğU namına bir kayıkane 
yaptıracağım ve bu kulübün bu ka-
yıkaneden istifadesini temin edece " 
fim. 

Bu kulübün bir kaç idman salonu " 
na ihtiyacı tebarüz etmektedir. Bu su· 
retle ayrı ayrı yerlerde idman yapmak 
mecburiyetinde kalan gençler bir ara· 
da çalışmak imkanını bulacaklardır. 

Bu hususu İstanbul un tesisat progra • 
mına koydurmak auretiyle ilk bütçe 
imkanının husulünde temin edece • 
ğim. 

Bcykozun gilzel bir futbol sahası 

vardır. Bu saha biraz tanzim edildiği 
halde muhtelif müsabakaların yapıl • 
ması için de faydalı olacaktır. BeykoJ 
mıntakasının kendi muhitlerinde her 
cihetle verimli bir spor faaliyeti gös • 
tereceği hakkında bana kuvetli ümit· 
ler vermiştir. 

Galatasaray kulübünün Bebekteki 
deniz ıubcsi yüzme ve kürek ıporla • 
rı bakımından, oldukça tanzim edil -
mi§tir. Ve bu sporlara hevesli olan 
gençler faaliyet için burada kafi ve " 
ıaite maliktirler. 

Burada deniz olmakla beraber ayn" 
ca bu teıisat arasında bir yüzme ha • 
vuzu yapılması bir eksiği tamamhya • 
caktır. İstanbul mıntakası bu imkanı 
temin çarelerini araştıracaktır. 

Galatasaray mektebinin Galatasaray: 
kulübünün bu tesisatından istifade et· 
mesi ve kendi mektep yurduna men • 
sup gençleri muntazam programlar • 
la burada su sporlariyle meşgul et
mesinde hiç bir mahzur yoktur ve ve • 
kalctin spor talimatı da buna müsait • 
tir. Galatasaray kulübünün kayıkları· 
nı da temiz ve bakımlı buldum. 

Gerek Beykoz kulübüne ve gerek 
Galatasaray kulübüne beynelmilel kü
rek yarı9ları için kullanılan sekizlik 
birer tekne vereceğim. 
Boğaziçi kulübünün ıu sporları ile 

büyük bir alakasını görmedim. Bu ku
lüp futbolla meşgul olmakta ve fut -
bolcllarını idman ettirmek için tran"• 
vs:a1r ,, ... ~ ......... !"~ ......... -•••••\. •.C. ll'o..ıt -

köylerine kadar göndermektedir. Bu· 
nun için yapılan masrafları lüzumsu.z: 
ve faydasız buldum. Her kulübün mu· 
bite uyan sporlarla iştigal etmesi da· 
ha verimli ve faydalı olur. 

İstanbul ıu sporları ajanlığı beden 
terbiyesi genci direktörlüğü su spor -
lan federasyonundan verilen umumi 
programı zamanında tatbik ve buna ait 
teferruatı tanzim etmek bakımından 

takdire şayan faaliyet göstermit ve 
ilk müsabakayı Beşiktaş kulübünün 
sahasındaki havuzda tertip etmi§tİr. 

Federasyonca verilen programa gö • 
re yapılacak müsabakalar daha ziya • 
de kulüpler arasında tertip edilecek • 
tir. Fakat halen kulüplere mensup ol
mıyan yüzücülerin de ittirak edebile• 
uği ıcrbest yüzme müsabakalarını da 
ayrıca tertip ettireceğim. 
Diğer kulüplerin su ıporları faali • 

yetini fırsat düıtükçc ayrıca görece • 
ğim. 

StaJyom ve ıahalar: 

Rüzgarlar Trakya, Ege ve K caeli 
bölgelerinde cenubu garbiden diğer 

bölgelerde şimalden saniyede çok 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Bir §ehrin stad ve sahalarının ade • 
di ve yerleri ıehrin nüfusuna, topogra· 
fi vaziyetine ve umumi imar planına 
göre tayin edilir. Büyük bir şehir için 
aureti umumiyede her on beş bin nü -
fusa bir oyun sahası hesap edilir ve 
normal olarak memleketin topografik 
vaziyeti müsait oldukça her idman 
sahası iki kilometre kutrundaki bir 
mıntakaya tahsis edilir. 7 metre hızla esmiştir. 

En yüksek ısılar Eğridir, B 
,-c Diyarbakır'da 34, Balıkcsi 
nisa ve Akhisarda 35, Antal) 
derecedir. 

lrum, 
Ma
a 37 

1 zmir limanındaki vosait 
latanbul, 25 (Telefonla) - İzmir 

limanındaki daire ve vesaiti ni u
mum müdiırluklere taksim e ek ü
ze e lzmir'e giden liman işle melcri 
u .. ıın müdiır muavini Hamit araç
cğ u dün şehrimize dönmüşt 

İzmir limanında antrepo, lavuz 
ve romorkörciılük liman işl~ meleri 
umum müdürlüğüne, körfez v ırları 
ile acentalıklar da Denizyotlar mum 
müdürlüğüne bağlanmıştır. 

Somsun'da Kızılay 

haftası başladı 
Samsun, 25 a.a. - Dün şeh mizde 

Kızılay haftasının başlaması munaae
betiyle bir tören yapılmış ve Halke
vinde toplanan Kızılay mens plan 
toplu bir halde Ebedi Şef Ataturkün 
anıtına giderek bir çelenk koymuşlar

dır. 

Kopalı çarşı ! 
lıtanbul'daki kapalı çarımm 

tamiri için 200.000 liraya ihtiyaç 
olduğu söyleniyor. Oradaki unaf 
da bu tamir için paraca yardıma 
hazır olduklarını bildirmiılerdir. 

Eğer belediye böyle bir tamire 
karar verirae o zaman çarımm or• 
taaından ıeçen yolu uf alt J'apa· 
cakmıf. 

lstanbul'un bir aaf alt devri ya
ıadığı görülüyor. Acaba, 7an m6-
ze halinde muhaf aaaıı daha mu· 
vafık olan çartıJ'a enli parke dö
temek daha UJ'SUD dÜfmİyecek 
midir? 

Bir cinayetin mulaalıemeail 

lstanbul aiır ceza mabkem .. 
ıinde aeçen ramazanda Çenıel• 
kö,.ü'nde Yulıua ıeleıı bir ,.arala· 
ma Yakaımm muhakemui J'apd· 
1D1f ve ıuçlular c:esa7a çarptırıl• 
mıılar. 

Bu yaralam•nm taYUk Jibfln· 
den ileri ıeldiii aö,.leai7or. Mu • 
hakeme eanaımda midafaa 701 • 
lu cinayetin kacha 71riad• ya
pıldıiı eöylemnitM ele mahk-. 
tavuk ,.üzündea 7apı)clıiı kanaa
tine varmqtu. 

Tavuk ve kadmt Hiç bir huıua
ta birbirinin ayni değillerdir a • 
ma vakaımm muhakemesi yapıl· 
mıt vesuçlular cezaya çarptınl· 
Dlltlar. 

Ge!'f lıızlann ıoyaıJ~..1 

Bilmece, cinas gibi teYlere pek 
meraklı bir tanıdıiımız aordu: 

- Bir senç kızm adı, aon defa 
olarak ne saman babaımm aoya
diyle birlikte yazılır? 

V • ıuale maruz kalanlar, vere
cek cevabı dütünürlerken ıene 
kendiai c:eYap verdh 

- Guetelerde evlendiiini, dü
filn yapıldıimı yazan ilanda. 

Yabancı artiıtl er! 

Bayan Sabiha Zekeriya Sertel, 
Wr fıkrauada yabancı kadm ar • 
tiatl• arumdan bazılanmn za
man saman memleketin eararmı 

çalmak vazifesini de Üzerlerine 
aldıklannı yazıyor. 

Demek ki bunlar, aade, öteki 
minisiyle çalmak ve oynamakla 
iktifa etmiyorlar. 

Biz ise, bunlardan bir çoğunun 
aarhot mütterilerden .... ar değil, 
fakat aile bütçelerini çaldıklarım 
aörmüı, duymuıuzdur. 

Anteroı! 

Saniyedeki ıürati 29 kilometre, 
aiırlıiı bir milyar ton olan Ante
roı iıimli 1bir meteor, yani "Hace
ri semavi,, eğer mahrekini biraz 
ıaııracak olursa küremize çarpa
bilirmit. Bereket Yenin, bunu ha· 
her ••ren fen adammm iami giz
li tatalduiuna ıöre buna pek faz
la ehemiyet Yermemek lazım. 

Eier ö7le olmaıaydı, alakalı 
devletler, çoktan onu da "mihYer,, 
e almıya kallutırlardıl 

lmralı'ya çıkan manda I 

Duydunuz mu 7 Sakinleri yalnız 
mahkumlardan ibaret olan lmralı 
adaıına geçenlerde yüze yÜze bir 
manda çıkmıf. MahkUınlar da 
hayvancağızı aldıkları gibi çifte 
sürmüıler. 

ihtimal ki manda da çift çu
buk itinde çalıımak için oraya gö
nüllü gelmiıtir. Eğer "ıöyle bir 
baıımı dinlendireyim 1,, diye ve 
ıayfiye niyetine oraya gitmiı iae 
yakında hısımı, akrabaıı da mi
safirliğe gelirler. MahkUınlarm 

çift hayvanları artmıt olur. 

~in harlleri! 

Çin harfleri Üzerinde bir Ame
rikan ıa:zetecisinin yaptıiı tetkiki 
okudum. Bu yazıdan sonra, bir 
nevi resimlerden ibaret olan Çin 
harflerinin ıerçekten entereean 
olduğu anlatılıyor. 

Öte tarafları hatırımda kalma
dı ama, Çinliler "dedikodu,, ke
limesini anlatmak için yan yana 
üç kadm reami çizerlermiı. 

Dedikoduyu da bundan dalıa 
veciz anlatmaia bilmem imkan 
var mıdır? 

İstanbulun bu bakımdan stadyom 
ve sahalarının miktar ve mevkilerini 
uenüz tayin ve tesbit edilmemiştir Yal 
uız İstanbul içinin umumi şehir pli • 
nında Yenibahçe civarında surun için· 
de ve dıtında olmak üzere büyük bir 
ıtadyom ve hipodrom ve Dolmabahçe 
mıntakaaında da küçük bir stadyom, 
Mecidiye köyünde ve tlaküdarda Bağ
larbatı civarında birer saha konul -
muıtur. Bunlar tabii ihtiyaca kafi de
ğildir. 
Yukarıdaki esaslar dahilinde halkın 

kesif bulunduğu yerlerde gençlerin 
kolaylıkla çalıımalarını temin edecek 
saha yerlerini tesbit edip İstanbul be • 
lediyeıi vasıtasiyle şehir mütehassısı 
Proatun tetkikine vereceğiz. Ve nazım 
plinla bu yerlerin spor sahası olmak 
üzere konulmalarını temin edeceğiz. 
ve bu yerleri program tahtında İıtan • 
bul bütçesinin müsaadesi dahilinde 
zaman ile gençlerin istifadelerine ha -
zırlıyacağız. Önümüzdeki senelerde 
Dolmabahçc stadyomu, Üıküdar, Fa -
tih, Eyüp, Mecidiye sahaları üzerinde 
filiyata geçilecektir. 

Dolmabahçe ıtadyomu için derme -
yan edilen bütün miltalealar ve imkan
lar uhibi salihiyet mütehas111lardan 
ve sporculardan mürekkep komisyon 
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Belçika • Fransa ve 
lngdtere arasında 

kurmay giriiımeleri 
(Bqı l laf:l .. ,,_,,,) 

ricbı4e lldlhr uyanclırmaa *iri., 

ondra'da 
gene bomba 

pa ladı 
-

Loııdra, 21 LL - Takriben ... t 22 
de Plccadilly CircU1'te kilçilk aktila· 
Ute llll.....a ciftnllcla bir byumcaa 
dülddmaıa BelDde pddetli bir infi
llk vuku bulmUttur. 

Bir kiflaba yaralandılı .&ylenmek
tedtr. Hallr oumarteal üpml•n bil· 
buaa kalabalık olan bu mahalde top
lanmıttır. Poliı kordonları tefkil e
dilmlıtir. 

itfaiye ve ııht imdat arabaları va -
ka mahalline ıönderilmiıtlr. 

Ot lıİfİ 7'11'...,I 
Loadra, 25 a.a. - Plcaclllly Clrcut

ta wku bulla infilik netlcelinde Uç 
kitinin yaralandıiı öirenilmittir. 
Bwılardan biri baataneye kaldınlmıt· 
tır. 

Vaka.,a plait olanlardan birinini
fadesine ıöre, iki kiti blr tabi ile 
celmitJerdir. Bunlardan biri poata 
kutuıunun içine bh llY atmıt " mtl
tealrtben bır ikili de kaJabalıtın isin· 
de kaybolmutJardır. 

Blr tiltilncU clüklrlmnın in kıtma 
harap olmuftUr. Civardaki matuala· 
na ıpldı olan levbalan tanlmııtar. 

lrlanflalılarm nima)'İfİ 
~ 25 .... - iki ylb kadar ir

ln4alı bap Lonclra tokaklarıhda 
biU..... dünldl infillkların vuku bul· 
dutu binalann önünde aUmayiı yap • 
..... dır. Bualuın elleriıade ı.pdık • 
lan levhalarda .. uluda biç bir zaman 
bUriyıt.u banp trlpyeoektir. n. 
14Alkerllk bbmetiıal kabuldente al· 
IDek mtinccütar._ libi yanlar bulu· 
Dil~ 

Trafalpr lquan 4e,.aGOO ldtl top-
llDarals "Cromwellden tleri lqlllS 
...-.torıupu. takbiılt eden Mtlp • 
Itri dl~ntir. 

Balık a•ı isinden 

( D O W & O ) 

ISTANBUL Gazeteleri 
ClMIUIİm 

HataJ artık bizimdir 
Nadir Nadi, buıJiinldl ba, maıkalesJa. 

de, Hata.yal an&Yataaa intikal 1'ldİ ..... 
Din, yurdua her tarafında derip akialer 
Q)'UClml....., Milli Şerlıı Bqvekil Re
fik Sa7dam'a ahderdlti telsnfta mil· 
70ft)arca nt.aada11D bll ...-. MYIDciDl 
en 1allhl1etli bir ıfadı ilt açıla nrda
tmıu ta1ledllt• eoan -Bata:r artılr bl
dmclir" clmleaınde T8* milleli lçhı ne 
bdar 4eria Ye töamlla ~ecaa lraJ'llÜ
lan baJandapm, Atatlrk'b oa 7edi se
ne evel c..., kıydatulda JaPtılı HY*· 
lıat etnaımdald "ltı,. ...... ttlrk 7Ul'4a 
ealr ı..ı.,... •• IOdd llatırlat&nık bala 
e4i~r •• Bbedt $ef'ıa. iatikballmiı bak
kmdaki önceden ileri drdtlll ıkfltler· 
dm bir tanesinin da - halinde ta
haklnak ettllhai lllvı ederek "Bana bia 
ıflknn Ula Atam" dl1or. 

L&tin harfleri nealinin istikbali 
Hlcliaeler araıundaı ıfltuna muharriri 

P.,..U Safa. tnsiltere'de tabh,ata dair 
netnclilmlt IMl'lerin mtt bladen J1lkan 
oldatan• 167U7erek biaba IDi•eraitemi· 
se intikal ecli100r •• tabil,.t ,apaa iiai
Tenite talebesiaia "91f harflerle basil• 
mıt bir tek lla7'na&ı ~ n•tat kltao 
bmdaa bile mahnma oldalam kqdettik
.... eoma bll ıJclitl• ittin harfi ••1lain 
iatikbali tatla• tblerlmls .......... 
kondonbilec:ellmb • r .. ı YUtf Pi• 
dur: "Korll\lllÇ" d17or. 

TAii -

YAiiı 

SoyYet • Çin tico 
nlaıması imzalandı 

..,...., .... _Tll.,...Mlot 
diriyor: 

ScwyetS. IHrHll U. ÇiD 17 M • 
riyetl aruında 11 batna .. 41& lılr 
ticaret ................... .... 
ea1Ws ve mitjJal'blUllr 11111• tali• 

Propq•daa Wr ..... 
1abl••ralı: adllJ.,. fttila 



Japonya 

ve İngiltere 

J aponya'nın lncilte -
re'yi tahrik etme

ye neden uğraıtıpnı an
lamak mümkün müdür, de
lil midir, aynı mesele; fa
kat japonların inıilizlerle 
aralanm adam akıllı boz
mak mabat ve niyetinde 
olduklan qikirdır. 

Japon kuvetleri, çinlile
ri kendilerine boyun eğdir 
meye muvaffak olamamıt
lardır. Geçen 1ene içinde 
japonlar İngiltere'nin, 
Fransa'mn ve Amerika'mn 
Çin'deki imtiyaz IMStıele
rinde ticaret haklanna ri
ayet etmemiıler, japon nö
betçileri iftliliz vatandatla 
nnı tokatlamıflar, tevkif 
etmifler, harp ve ticaret ge 
milerimize ateı açmıflar
dır. Ondan IODra hükilme· 
tin verdili notalarla gön
derdili protestolara cevap 
ftrilmemesine de artık a
bpmt bulunuyomız. 

Son samularda ise bÜ 
taarruz ve tecavüzler, fran 
sızlarla amerikalılan ayn 
tutarak bilhaua inıilizlere 
kartı sıksık tekrarlanmap 
batlamııtır. 

Bütan bunlardan 10nra 
japonlar kendi arzularına 
rmn edebilmek için Tien
çindeki iftlilb imtiyaz mın 
takalım abloka etmele ve 
aç bırakmafa kadar kalkıt
Dnftır. 

Bu tazyikin bir çok se
bepleri mevcut olmakla be
raber, 10n ı&sterilen sebep, 
burada japonlar aleyhinde 
faaliyette bulunan bir ta
kım kimselerin, cerh ve ci
nayetleri hakkında sarih 
bir delll bulunmadıfı hal· 
de, tealiminclen bbtina 
Junma•ıchr. 

50.000.000 dolardan fula 
bir çin sermayesinin bun
daki ı.nkalarda bul...., 
at ... bmmn japeDlana ... 
tihu edilen kararlan di -
lememeei de japonlan hid 
dete ft tecavilse MVket 
mektedir. 

aponların Tiençinde 
ki kullandıkları .. 

tot hem tfddetli, hem de 
tehlikelidir. 

BUnlar, imtiyaz mıntaka 
atada bulunan blltiln japon 
ticaret adamlarına oradan 
çekilmek emrini vermitl• 
ve Japon idareai albnda bu 
Janan b8l1•1erde it yapa 
yablnalara da bir çok mUt 
Jdlat çıkarmap bqlamıt
larmr. 

fimcli ba nnntehnın her 
carafma builratler .. '"tel 
arpta manialar ,.,_tlar 
ve nehir yolmıdaa ı.tD 
her taraftan ablüa etmefe 
ctripniflerdir. 

B'1 abloka tehdidi bun
dan 8nce bir kaç defalar 
daha ileriye sf.lrlllmllftil. 

Fakat japonlar, bu sefer bu 
iti tahakkuk ettirip zorla 
inıiliz ve fransız tUccarla
nnın dediklerini yapmala 
mecbur olacaklarına inan
maktadırlar. 
Japonların Uzak Şarkta 

İngilizlere karp takındık
lan meydan okur durum, 
.. Çin cemiyeti,,nin 1938 ra
porunda a1lb verecek bir 
surette izah edilmekte ve 
denilmektedir ki: 

.. Japon'8'daki inıiliz a
lebdarı partinin muayyen 
bir hedef ve maksadı yok
tur. Bununla beraber yal
nız orduda ve donanmada 
delil. millkt idarenin de 
bir çok ıubelerinde, tiiaret 
ileminde de inciliz dtlflllll
m unsurlar mevcuttur. 

B u cesaret, daha ziya
de kırk betten da

ha genç olan imanlar ara
sında görillilr. Hele bu yq 
ta bulup da siyul fikir ve 
kanaat olanlarda bu duyp 
pek umumidir. 

Bu bir az da hayatın her 
sahuında dinamik olduk
larım aöyliyen japon faıiıt 
leriyle eski nesle mensup 
liberaller arasında devam-
lı mücadelenin de bir aksi· 
dir. Bu yapı klik, Japonya 
modem bir devlet halini 
aldıktan sonra onu idare 
etmit olan kimselerdir. 

Japon fatistleri lnıilte
reyl. japon genifleme hare 
keti karpsında yeline ha
ile teklinde telakki etmek
tedir." 

Buizahat, Japonların ne 
kadar kolaylıkla incilizler 
aleyhine bir harekete kal
kıpbileceklerini anlatabi
lir. Fakat japon billdlmeti, 
durdurmak için hiç bir teY 
yapmadıfı bu temayülü tu 
vip etmekte midir? Eğer 
yapıyorlana nlçılıı? 

ç-. ,.:4aa ~----IUIUftda Amerlb"dan, bat-
ta Almanya'dan daha fazla 
bir teY yaP"'""f olan !n
ciltere, Japon nefretinin tl
serine temerkils ettili tek 
bir hedef haline mi ıetiril
mektedir. 

d aponya, mihvere il
tihak etmemesine 

mu bil Uzak Şark'ta bu 
tacizleri yapmakla Alman
ya'ya tavizlerde bulunmuı 
olmak mı iıtiyor? 

Yoba B. Çemberlep'in 
yabftırma siyaseti. Japon 
liderlerine lnailtere'nin 
tehditlerle Çin'den dıpn 
ablabileceli kauatini mi 
vermiıtir. 

Her halde bu itleri dv· 
durmanın nmanulır. 

Eler bu ıiyuet devam 
edecek olursa bunmı neti
celinde ortaya çıbcak _. 
ziyetlerden kendisinin me
aul olacafı Japon htlldlme
tlaı bilclirilmelidir. 
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İspanyol meçhulü 
r:::::::::::::::~~~~:!::~~~~~:~~:~~~:::::::::::::::t 

lspan7ol iç barbi bittılınd•nberi, ,.eni lspan7a'nın ne 61· 
bi sı7uet talip edfff:elıne dair bırbirinı tutaJl7an birçolt P-
7ıalar çıbıştlr. 

lspan7a'da eve1' rejım mnelnı "ardır. General Fraaio, 
nli sistemin tamamr7le mabvoldalanu d7ledr. Hallan r .. 
7ine muracaat edilm17ecelı faht bir demolırasi dilüüldl
llJ b•bi• mevzuu olu7or. Lilin, balbn re7ini .,. filırini al
madan, berlıes ıçin müuvi bak/ar tesbıt etmed.u, bütün mil
let namına so71i7en •• bareket eden bir bükümetı iontrol 
edecei olan bir balk temsıli bulunmadan, dmolırui nasıl 
olur? 

Buna benuz karar •erılnıiı delıldir. H11kiht olan ıudur 
il, zamanımızda mubtelif büiümet sistemlerinin aruında ne 
i•dar fari olursa olsun, ancak ilci formül me.,cut olabilir: 
Y• demohasr, yahut pbsi iktidar; 7a parlamanter rejim, 
7abut totaliter rejim. 

$imdr Alm11nya. bele Faııst ltal7a, İapan7a'71 ili totali
ter de.,letin m11breli dabılıae .uruk/emele çalışıyor. 

Yaln1a, faıızm ve nu7onal ... ,alızm pei pbsl olan la
JMn7ol mizacı•a u711J11z. Portekıa'de Salazar'ın ber hnıi bir 
aerbest filirden mülbem olaa otorıter bır tecribni "ardır. 
Bu tfff:riibe lspan7olo mılletin• çoi tnır edr7or. Tamam17le 
maz17e donmei ı•tea117eal11r böyle bır tecrlJbe7e tema7iiJ 
•iMterı,.orlar 

Ac•b• General Fr11nlıoo bıı tarala dolru mu do~ei7 
Yalıu4 da, hrallıi ura/tarlarının tesırı nasyonalist ve falazı
Jist hreinıoıo llzerrae çıhra.I:, Madrıd'e oon ııçüncii Al
fou'u 6ftlrip aiba7.C brallıi rejimine çılan buit bir ulf
bat dnrnı ol11rlli mı hl11cdtır '! 

o,.ı. •örülü7or ki ıu •nda, Pirenelerın ardınd• böyle bir 
illrlfıltlıi ~üm ~ni7or. $urası muballa.1: iı, lspan7amn 
dlf sıyaetı!2e, dabılı vazıyet kumanda -.lecelttir. 

lspan7a dan muhtelif havadis ia7naklan7le •elen llllber
lere ınanılacak olursa, lladrıd'de ve ispanyanın birçok bli-
7"' merkez/erinde ruhlar bilf 7atı1tırılam11mııur. 

Eler General Fraaio, lıendi si7ui eserini boa.tcai tabi
·~· ber banıi bir hreiet yar11ttırm11k i•te111ezse 6•7et ted
bırlı davranacaktır. llemlelıetinin 11raai bütinlililni •• i• 
tı'J:Jilinı idame ettırmei ıçın birçolt breler teyid flttili için 
Franio'nuıı idaresi, samimi telflli edilebilir. ' 

-LeSoir-
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Bu hususta ikti1adl taz

yik& utnyan Amerika ve 
Fransa ile beraber hareke
te geçilmelidir. 

Avrupa'da bitaraf kala
cap vadine kanarak bu tilr 
lii tecavüzlere göz yummak 
hataların en büyilfil ola
caktır. 

Çünkü vait denilen teY• 
kolaylıkla bozulur ve hatır 
lanmalıdır ki Japonya Av
tupa .. da delil, Uzak prkta 
dar. 

ltalyanlar 

telaş ediyorlar 
16 huiran tarihiyle Ro

ma'dan yazılıyor: 
Romanya'mn takındıfı 

tavır İtalya'da hayretle 
karplanmaktadır. Roman
ya Dıt Bakam B. Gafen
ko'nun, Ankara radyo.mı
da lrullandıfı dilden, Ro
maya'mn Türkiye ile as
keri bir pakt akdetmek ni
yetinde oldulu anlqılmak
tadır. 

İyi haber alan mahfiller, 
çember cephesine ıeçmu
den eveı. kendi vaziyetini 
iyice teemmill etmeai için 
Romanya'yı teyakkuza da
nı edeceklerdir. Roma'mn 
sabrı 10na ermiı olduiu. 
kın Tiirkiye'ye de ihtar 
edilecektir. Ttlrkiye'nin 

tuttulu istikamet kartı
aında İtalyan matbuatı 
bugüne kadar temkinli 
davranımttı. 

Fakat timdi "Stempa" 
gazetesi, ltalya'nın, Mont
rö anlapnuım imzalıyan 

devletlerden biri oldutunu 
ve boiazlardaki aerbeıti
nin, sadece bir fiblyon
dan ibaret kalmuına •la 
rui olumyacatmr hatır
latmakta ve !taıya'mn iza
..._ lllllt•Ml'r .-.na 
yak•a.,..kta et•.pnu 
kaydetmektedir. 

Tribana auetHi, Ro
men - Tilrk pütımn plin
lannı, lqiliz liralariyle 
kurulan tıhlrimat hattı ile 
allkalı ıörmektedir. Bu 
Roma ıazetesi, BWueı'e 
vuıhı bir adım atmamam 
tavsiyesinde bulunmakta, 
Romanya'nın bolıevfklile 
kartı hududlanm korumak 
zaruretinde oldutuna, Bul 
priatan'ın Romanya'ya bir.. 
çok taleplerle müracaat et
tliini, Budapeıtenin de ay
nca ihtarda bulunduimıu 
yumaktaclır. 

Romanya dıt politikua
nm. bunların bepaini ak 
&ıtlnde tutmalı icabettili· 
ni yazan Tribuna. macera
lı politikanın Wbetleri 
kolay kolay dtlseltilemu, 
diyor. 

cata söderiai aman- bir yere dikmei• çabpr, 
.._ o tarafa seçip yiiaiiDe baktıksa Wİ7lk Wr S•Y· 
Nt arfedenk beni sörawaek isw .. ailaayet ... 
... sareleriai yiikMk Wr ...ı ... tehdit ..... p"bi 
ora-ata beflarclı. Oaaa lııa hali bana fnhllcle 
ptlaç selinti. itte bisim ı.. beyleria taYldan .._ 

- habrlattı. Büyük ·•- kadar ac.aice " sl
lillt bir sayretle söal..mi betka iatikametlce çe
wiırwq. 9frapyorlanb. Fakat kahalaat Wnm tla 

Misa..,. secesi olduiu pbi, n Mhr ele • 
....., .. laa,....t etti. 8afka bir 167 beld-edilini. 
iN Nlemlana fU aacla cebinde duraa mektapta YAiia 
thia slW, laaldki iae••t• yabaacı olchtldanm dfi. 
ebdL ı.w. •tlthit m.ir ana belirdi. LmiDi bU... 
eliti. tanıt. W. oW.tu bir malüt arvoH• He • --IEM..._ pkqt ,ıtmek, IOlll'a da, ı. aclemlar
la laic ~bir yer w .. solmlmak İaot 

...... oldu. Sisi söriiP ..... ••ı.tm --- iıPa 
,.......... sitmek Ülı..,.._,, 

Bedri cillimslyer• clinliyerda. Macide lklaG 
lillıl' ı ı ya.at Wr ...ı., tıpla .m....... akpm• 
cı ")llllt rsi±ln odaemda oldaia silti, aöyl-ie ........ 

-a. wıl !ıına ..._.k bile fulaclJr, Muiclel. 
o.il. C-. ..._ - hMiai- wleee ~ 
laital' ettiiW fuUttl, fakat "-da e•i•i,.U. 
aipde Wr lloca. Wr ata'-Y ..._ ftrcla. Macicle 

tecti. G.i ......... ·-·· ..... yolda ......... 
keadiaiae-..... rM•ıu Beclri'aia ........ 
İfal'8t eltiiW ....... lkiade..,. .... ___ ___ 

...... daha 171 ......... slak8 o.ıiier' ... .... 
itil' ..... lıreaclislyle isli ................. tla7a-
...uyacaimı laiuecUJwda. Hattı aU'bk o....'i W. 
.. İ8tGlllİJOI' .. rahanda böyle tatlı ... okpp:ı m· 
taplan kartı laeNu olan Wr taraf ~ 
... ,.... .. a.dni d9YW ettiı 

.... ........... hepsi büJik Wr ~- "'Ddlik ....... ..,....,.ıar. Hiç Mri --- ......... .. 
........ ya ....... oldaia ....W ._...,.._ •e 
.... .... t ••••IJNlll'· Kafalan .... ~ 
--. ,... ree•alr bilailm iQıuiıle ..._ 1111•-• 11 r\tq Wr laaWe. ~.at.i bpm 

.. ...... ~ ... ..,... ............ ftllflan, .. 
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Akdenizde 

intlllz - italyıı 

ftkabeti 

F ranaa'da, Akdenizin 
lnıiltere için sade

ce bir ticaret yolu, meıhur 
Hindiıtan yolu ve impara
torlupn lkıbeti bu yolun 
emniyetine bağlı olduğu

ıu sananlar çoktur. 
Akdeniz muhakkak ki 

lnıiltere ve milltemleke
leri için ebemiyetll bir mü 
nakale yoludur. Fakat ln
giltere'nin, bu denizi her 
türlü ferdi tahakkümlere 
kartı müdafaaya azmetmiı 
olması burası sırf bir yol 
oldulu için deiildir. 

Şüphesiz, Londra bu 
yolun emniyetiyle alakalı 
hiç bir teYi ihmal etmez. 
Cebelüttarıkt'a, Malta'da, 
Kıbns'ta, lakenderiye'de 
kuvetli iialer kurmuıtur. 

Süven üzerinde tesis et
mit olduğu kontrol filidir. 
Gemilerinin yolu üzerin
deki muhtelif noktalarda 
ukerl hareket vasıtalarını 
her ıün biraz daha kuvet -
lendirmektedir. 

Süvent'en ıeçen ıemi
lerin % 50 si in&iliz hay
ratını tqır. Hindiıtan mil 
nakalitının % 70 ine ya
kın kısmı bu kanaldan ya
pılır. Avusturalya ithali
tının dörtte biri ve ihra
catının yarısı da kea bu 
kanaldan geçer. 

1nıiltere Mısır'a 400 
m11yon ıterlinclen fazla 
sermaye yatırmıttır; Yu
nanistna'ın borçlarının ya
rııına ittirlk eder ve Tür
kiye ile Akdeniz ve Kara
deniz• ballı Balkan dev
Jetlerlne miltemadiyen 
JuedUeı .açar. 

Deınek ki lnciltere için 
Akdenizin hayati bir ehe
miyeti vardır. Gerçi, eski 
Kap yolu icabında onmı 

yerini alabilir. Eğer Ak· 
deniz lnılltere için •de • 
ce bir ticaret yolu olsaydı, 
nakliyabm bu denizden u
zaldqbrmak ve böylece 
faldrlettinnek ıuretiyle o
nu yalnız kendine hasret -
mek istiyenleri cezalandı -
rabilirdi. 

Fakat Akdeniz daha 
fula bir ıeydir. Bu bir 
stratejik yoldur ve iall
mın betllidlr. 

Akdenizin stratejik ro-
18 Sflven kanalının açıl
muından evet de mevcut
tu. lnciltere ile Napolyon 
anundald rekabet bunu 
Wıat etmlftir. 

1914 - 1918 de Rusya ile 
Çanakı.Iı'den irtibat te
min edllaeydl ruı ihtlWl 

( RADYO ) 

ve Brest - Litovak muahe
desinin önüne geçilebilir
di. 

TORKIYE 
Racbo Diftlz,.on Poetalan 

TOltKIYB lbdJ'OSD 
ANKARA Rad,.oau 

DALGA UZUNLUGU 

1'41 m. 1112 KCL/llO Kw. 
r. •·o. 

lt.74 m.151115 KcaJ 20 Kw. 
r. A.P. 

Sl.70 11L "'65 KcaJ IO Kw. 

ANKARA 
Bllbuu 1931 denberi - PAZ.ARTBSl - ıa - 6 - 39 

dir ki İnciltere için Akde- :;:: ~~OztQl _ PL 
nizin stratejik ehemiyeti 13.00 Memleket saaıt a,..n, a. 
bir kat daha artmııtır. Ja- jana ve meteoroloji haberle -
ponya'nın kuvetlenmeai, 13~5_1,. MUZlK (Karqık pro
Çin ilz~rindeki emelleri, cram - Pl.) 
Jzak prlı: pazarlarına hA - 19.00 Proıram 
kim olan adalann itaıııli 19.05 MUZlK (Bir Uvertür -

•- Pi) 
Londra'yı uzak tarkta mü- 11.15 TU'RK MU.ZtOl (Faul 
bim kuvetler bulundurmalı: He,.eti) 

Z0.00 Memleket saat a71tn, a -
lüzumuna ilı:na etmittir. jana ve meteoroloji llaberle-

Singapur inıiliz üsleri- ri. 
nin en kuvetlisi olacaktır. 20~~ Konutma (Doktorun aaa-

lngiliz adalarile uzak ıark 20•30 TURK MUZ!Ot (Kadın 
arasındaki lı:ıaa yol bu ba· lı:üme ses ve au be,.eti) : 
kımdan bilhaua ehemiyet ı - Hicuklr petre -
keapeder. Aıkerl nakliyat- Yi 

'- 1 2 - Sada11ab ata - Hlcaülr ta &azanı an zamanın ehe- earla _ Hiramet ptıene. 
mi yeti ticart nakliyatta- 3 - ------Hicaalı:lr .. rkı -
kinden çok daha mühim· Mini o1Q1'0r halimi tü-
d

. rire. 
ır. 4-Snlri be1' - Hicuklr 
İngiltere için, icabında, earkJ • Gönlümü duçar 

daha enerjik bir uzak ıark eden bu hale hep. 
ıiyasetine ııtınatglh ol- 5---Keman takalmi 
mak üzere Singapura' on 6-Rabmi be,. - Hisar .. r -

lı:ı - Bir nevcivanun. 
bet gün mesafede bulunan 7 - Hisar puselilı: 
Akdenizde mühim deniz tara • Küçük suda ıör

dim Mai. 
kuvetleri tahtit etmekte ı-Latif ata • Hicaalı:lr ear 
fayda vardır. lı:ı - Gönllimii bir tıfh 

İşte ltalyan'ın Akde- dilbaz. 
niz'deki askeri üıleri ve 9 -;;~Hicaalı:lr 1U se-

mühim deniz ve hava ku- 21.10 Milli muailı:Hre dair Uda
vetleridir ki bu denizin in- ci konul)ID& - ROlllen mui -
oiltere için olan strateJ'ik kisi : H&!il Bedi. 
•· 21.25 Neteli pllkJar - R. 
ehemiyetini azaltmaktadır. Zl.30 MUZ!K (Opera upıa • 

Ticari ve stratejik kıy- n - PL) 
metten bqka, Akdeniz İn - 22.00 MUZtK (Kftçük Orlı:ea -
oiltere için siyasi bir ehe- tra ·Şef: NECİP AŞKIN): 
•· 1 - Rudolf Nützlader • Ha,. 
miyet de arzeder. Bu deniz di lıu&birbava daha çal 
iılmun beJilidir. İmdi 2-Beetboven - lelı:oc;,.. ha· 
dünyanın en büyük islim vatan. 

3 - Kart Föderl • 
tarkıaı 

4-Fellix Gl-.mer • 
aelim (Pant~i) 

5-J. Stn- - Ma.t 
valıi. 

6-Pepi Müller -
prkıu üzerine f 

7 - ltalo Azzoni • 
tarlı:111 

23.00 Son ajana haber 
raat, esham, tahvillt, 
biyo - nukut borun 

23.20 MUZtK (Casball4 
23.55-24 Yarınki prom~ 

devleti inphz imparator -L-------------------
luğudur. lı1'mlıp doku- teeir " neticeleri daha lann bütün yapbkları _jl • 
nan herkes ingiliz impara- 10nra görülecektir. Bir de man polisinin tethiıiiılti 
torlutunu tehdit eder. İ- üçüncü Rayh, bu ilhakı tırmak ve protektora 
talya bilhuu .. ialAmuı kı· yapmakla Jııudutları içine da bulunan arazlyi l 
lıcı" olmıya kalkıtbiı za- yabancı ve düpnan bir ırkı etmek için ıildet ı~ 
mandır ki Londra'yı im- aldıpndan zamanla bunun nna ilaha ziyade 
dırmaktadır. katil neticelerini ıörecek • mek olınuıtur. 

St- ı.ı,... .J "*7 ~ ti& ~ t.,dbi ler tamatl• 
kabetının öallllU nokta& 'i•uıı.ı.ı ..... "'"' yır.1. Y~ büı \ütün i::~)?......-~ 
buradadır. Şarkta, Fille- rinde bir protektora ida - huzurauzlup arttınDlf 
tin'de, llıur'da yertqmlı reainde muvaffak olabile· Kladno ismindeki bit f' -
olan, Ankara tlzerindeki i· cek en 10D ailllettirler. birde bir alman poliil M • 
tibannı idame etmek isti- Onlar çeklere mahkGm 99 dUritlmtiftilr. 
yen lnciltere Amawtlu • tlbl olmua lbım plen bir Almanlar buna karf1 il 
tun iıplindenberi, ital- ırk nazariyle ba~kta " bu tehire ceza tarhetmİi.~~ 
yan emperyalizminin muh· onların ldlltilr aahıbi " i• örfi idare iltn ile Jrapı~ 
t lif t ah"-l . '-otları- tikWe istekli olduklarını ve pencerelerin •'-- if 
e ez ~ erıne & hi hnaba katmamaktadır- -,..-
nı kavuıturup seyirci ka· 

1 
ç kizden sabah 11&t bete .ki • 

ıamu ar. dar a,ıımaaını yasak .ır 
. Boyunduruk altına &ir. mitlerdir. Açık tuwJ.611.lf 

Al 1 meyi kabul etmiyen, çetin ıörille?n her hanıi bir#. man ar bir millet olan çekler bir cereye derhal atet eclil-
defa bu kan döldlbnebizin ii bildirilmittir. 
yapılan filtuhabn 'tetdill Fakat bu türlil pdcleıMr 

ve tekler =:~:~: yuetinin, oradaki hotGOt 
yeniden elde edecek ohlr- auzlu&u, kaynapnayı art 
larsa o aman mesele sarpa brmaktan bapa bir fl(!1 
saracaktır. yaramıyacağı cörille-

Gittikçe daha artan bir 
hararetle belli olmaktadır 
ki Almanya'mn Bohemya 
ve lloravya'yı ilhak etme
li muaszam bir bati olmut
tur. 

Bu hareketle İngiltere' • 
nin dıt siyaseti esallı ıu -
rette delipnitclir ki bunun 

Kaldı ki onlar, bunun alınanlar da bu ptote~ 
tfmdiye kadar da pevler- da tiddetle, tethitle ele lS 
le, sabotajlarla, ıesateriler - tunabilmek için bir,_ __ ~ 
le ve buna benzer hareket - paralar harcamak zo~ 
lerle bir çok misaller de kalacaklarını gtireceıdti • 
vermiflerdir. dir. 
BQDmı karpıında alman-

muı paaa11 olaupa Wr kCiylü, bir amele, llalet· 
taJia Wr ................... çok daha ........... 
bir bltiadfir. Çbldi o adam, wll Ha.an ata, 
Hasaa ata olarak difiiaür, Wyle YafU'· Hükim
ı.,; laa7aba ftl'diil bir takım tecriibeleria netice
sidir .. kendin• söreclir. Kon11f1U'ken karpnda 
Huan atadan batka kimse yoktur. Fakat bu e
fendilerin hiç biri kendiai delildir. Fikir db'e or
taya atbklan her feY, bfalarma ruqele doldar
daldan haamedilmeaü1t acayip, blrWrlae ... WJ. 
silerin tahrip edilmiı tekillerinden ibarettir. Me
Mll Mehmet ...,le ull Mehmet bey olarak koaut-

haa t...U.. Yaradainu eal•memqtlr. o.- iPa 
lııa ani iıuaalarclan behwlilirkea boyana Wrlnri· 
ne aymu aö.ı. 4....,._ Biri aWaln .._._ 1-

teld akdh, biri ahl&am clerk• diferi halfık ••· 
Ş. tarafı iyi ..... tarafı çGrlk tlİY• hikimler 
Yerilir. Bir İDMD• Ml.W, dltbcel.-i, ..... 
alal&la, hullsa her fGyİyle ltir iil oltlaiaaa h•~ 
..ııpa ,-. Bu mulatelif taraftar bir iaeacla aııt 
kadar ayn çehre sösterine s&teraia, bir aoktada 
Wrletir Ye Mr .ı...- .._.. sethirler. O nokta4"a 
taJaaiyet decliiJmi• ~ir. lıt• buaaa için ben Mı 
yanm, n ilnti, .. -•alb ve sülüaç adamJ-.rİa 
ahbepbk ...... ulnlmyorum. Baaa ...... bil pi. 
PDO 4eni wırcliiiııa MJda yatmdald Wr l0C9k .. 

mafa İlallb bulamasam. Siyuetten bahaecleoek 
oban kupula tu ı........ suetesİDİ nya lııa dik· 
tatöriia aatlmaa w....._ Miaik llfı &fS&D WI· 
-- haasi ........ kita .. ..,.. haasi ......... 
... ~ karpiapnm._ Beieacliii ,....li 
ei)tl.._ Wle M~ ~delildir. Mühim adua-

larm ....ı ~ bef-ıDMi il•- selcliiiai 

..... ··- .... cliJ•••· Çok "-- iki IUı 
W..W.hü la' .... meclnariyetiadedir. ÇWdi .. ....,._t h•kln-•a d.,... veya okuyup a,..;..,...tnı. 

teri ıa mWHfla fikirim iM, t......,_, ...a.11ı 

laakkmclald Wlsll.S de, dlaya sörif6 " amt 
aala)'IP ib"ltariyle - taban ta•- ncl 1tir ...... 
iıimlaarrinl• edin ılllr. Ba Wk--iw• ......_t 
.. "-ad•~ kopar, .......... ·~ 
nbr, sahiW7'e ............... mil_..,._ ... 
fildırit. Çf=H Wt w.taılı fildlw ..-Wld• tü
.,_ ...... • lar ı '1'11. Hig Wıl weı.U• .._.. 
Jtla -h-· .............. Wr ..,. ..... 
• ....... 1111 Wrt ..... ,......,. ~ ..... 
.... Mltlla • 1 .... .... ............ ,.._ 

... aileli tarafmclaa ..,... edilip ..... - 79fl• 
kuta benettb-it,,. Mi halW. ...... , ........ 
ıırılm11ıa, ..__ P.R•i• Wrçok MiyGk malaanlt 
.. mGtefekkirl ........... allb ....- llr ...... 
16ktw. Bir sanoa, ... ka~ tahai fikirleri ~ 
... .Wiil .. ötı-clili tGYleri ....... ..... 
.._. ı.mm-'ua, ltiaim lııa miDen..._.. laep.. 
... lstla ... kQ ı'lidir. KG........ ..... 
..,.... ölnairim ... ~ - -- a&•-. 
............ bir""'- cleiil- .. ~ ...... 
taa - ..,. •aailettiaia, fallat ,. .... 7•ftf ...... 
oWaldarau .W~ ... Hif laa,nt etme~. Hat
tl -'ana ldiatala " talt-.vls hali.mi itile ma. 
._. siriia-- Çiak1l alellde Wr ..._ bDe olma~· 
lan ...... keadil-- Wr ~.......,.,.. --.. ~ 
si ...nmc. .. .JaqattA1d ..-ıa" lb ............ ~ ..__ ..... ..,.~..,._.e ....... ....._ .......... ~- ............ . , ..... ) 



İktisadi bahisler c:::::::::~::~::~::~::~::::::~~::::~~::~::~::~::!.::::::::::::J 
Bayanlara tebdilhava 

llava tebdiline İDaaD biraz dinlen metabolizmasını düzeltir, ittahı ar• 
~. birçok da gezip eilenmek ve tınr, hazım yoluna airer. Deniz ke
~ vakit aeçinnek için aider. Bu· namım zayıf rüzain cildin ainirle-

İngiltere' de yeni füzyon 
hareketleri ve memleketimiz 

aa da hakaız denilemez. Gönül fe- rine faydalı oldutundan bundan do- Son haftalar zarfında lngiltere'de 
~ıiı aıhat için daima faydalıdll'. layı cilde •• onun altmdaki adal• ortaya konulan iki yeni plan fertçi 
~ inaan en iyi havalı bir yerden lere kuvet aelir. Bu da Yiic:udun aü· ve liberal olarak tanınmıt olan bu 
" fena havalı bir yere bile hava zelliiine hizmet eder. memlekette dahi iktısadi icaplara na
t.bdiline gitse aene istifade eder. Deniz ikliminin bir iyilili orada ııl uyulduğunu göstermektedir. Bu 
it.va tebdilinde e .. • yer deiittir· hem deniz banyosu, hem de siinet pJJnlaradn birisi iki mühim hava nak 
llaektir. banyosu yapılabilmeıidir. Bunların liyatı tirketinin devlet tarafından sa-

Pakat inaan aideceii yeri aeçmek ikiai de faydalı olur ... Dem• uzak tın alınması diğeri de kömür maden
te aerbeat olup da kendi mizacma yerlerde de yalnız ıün•ı banyolİy- terini itleten müesseselerin gruplar 
lire uygun bir yere hava tedbiline le kalmamalıdır. Deniz baayoau halinde birleştirilmesi tetcbbüıüdür. 
Iİclerae elbette daha iyi olur. Böyle mümkün olmayınca, hiç olmaz .. ba- İngiltere ile diier kıtalar ve bilhas-
,_..mak mümkün olunca: yala MI banyosu. u imparatorluk memleketleri arasın-

Biraz kamız, öjiinlerini rahat Güneı banyoau ile ıu banyosu bir daki hava münaklitını temin eden iki 
tiremiyen genç kızlara, yahut ka- araya gelince kadm haatalaklarmm tirket vardır. Bunlardan en mühimi 
...... aletleri tarafından uzunca bir hemen hepıine iyi ıelir. lmperial Airways ve diteri de Bri-
'-atalaktan sonra sinirleri yoraun, G. A. tiah Airwayı'dır. 
"-da sırada sinirden bayılan, tiro- M. S. imulı melrtup &dibi zata - İngiltere hükümeti timdiye kadar 
it tuddeleri fazla itlediiinden dola- kitaba da, bana da tevecca.lıiJnb de- bu tirketlere, harici hava nakliyatını 
)1 YÜcutça zayıf bayanlara - An· ferlerinden fazladır. Kitap ikinci bir himaye makaadiyle, senede 3.000.000 
.... a ıibi - ne pek yüluek, ne de terciJmeye değmiyecefi 6ibi, birinci- iıterline yakın bir yardımda bulun
'1Çak olmıyan iklim ha•aıı İyi se- &inden da.lıa iyi&inl yapmıya bende makta idi. Şirketler de havai hatları
lir. Böyle orta yükseklikte ildim ıi· lrudret yolctur. lltif atınıza teplliJr- nı aralarında taksim etmit oldukların 
_.,.eri ..kinleıtirir ve kuvetlendi- /er... dan birbiriyle fazla rekabet yapmıyor 
lir_ Şu kadar ki her vakit Ankara· lardı. Fakat buna rağmen İtalyan ve 
4a oturanlar için öyle yerin iklimi bilhaıu Alman hava hatlarının git 
lıi ıelirmit diye hava tebdili mevai- İstanbulda bir gide geniılemeıi ve İngiliz hatlariyle 
illinde aene orada kalmak artak İyi rekabete giri,meıi yeni tedbirler alın-
lelmez. Ayni fArllarda bile olaa ik· kamyon kazaSI maaını icabettirmit ve geçen ıeneden 
ban deiittirmek lazımdır. beri düıünülmekte olan bu tedbirler 

Hele ainirler çok yorulmut olur- nihayet bir kanun layihası halinde 
'bilha ... kıt içerisinde bir ateıli S•••u mfor" yakalındı Parlamentoya tevdi olunmuıtur. Ye-
.._talıktan sonra, yahud hiç bir "\' r ni kanun layihaaına göre Britiıh 0-
ı...talık aeçirmeden evde uzunca fıtanbul, 25 (Telefonla) - Evelki verseas Airwayı Corporation namiyle 
llıaüddet kapalı kalarak - hekim ta· gün Tozkoparanda vukubularak Eli- yeni bir müessese kurulacak ve bu 
~le - vücutlarım zehirlemiı o- ze adııada bir kadının ölümüne ve Ka- müe11ese mevcut iki büyük hava tir
laaİar için sinirleri yalnız aakinlet- ıımpap postanesi müvezzilerinden ketini satın alıp birlettirecektir. 
tİrecek dejil, ayni zamanda tenbih Ahmedin de ağır yaralanmuına ae • lngiltere'de Public Corporation na
edecek bir iklim lüzumlu olur. Bunu bep olan kamyon kazaıının müıebbibi mı altında kurulan bu gibi müeaseıe
tla en iyi, daha yüksek iklim temin toför Yuıuf Kemal, vakayı müteakip ler devletin yalnız idari ve mali ne
eder. Ancak, sinirler pek yorgun ol· kaçmıt yakalanamamıttı. zareti altında ve tamamiyle ticari e
-.ıda beraber, uykusuzluk, bq al· lki gündenberi yapılan aıkı bir a- saılara ve icaplara göre çalışırlar. Ku 
1'1aı, iç aıkmtıaı olursa o vakit yük. rattırmadan sonra Yusuf Kemal dün rulacak bu yeni müessesenin İdare 
lek yerin havası fazla tehyiç eder, sabah Beyoğlun~ bir arkadatının Mecliıi izilan Hava Nezareti tara
hk yüksek yerden çekimnek zaru· aaklandığı evinde bulunmuı, adliyeye fından ıeçilecek ve bunlar da umumt 
ti olur. tealim edilmittir. bir müdür intihap eyliyeceklerdir. 

Kaclm hastalıklarınm bir çoiu Sultanahmet birinci ıulh ceaaca ıor Müeueae eıki tirketleri ıatın almak 
damarlardaki tansiyonu diifürür. O guya çekilerek tevkif edilen Yuıuf için 10 milyon iıterline kadar tahvillt 
~akit az yüksek yer bile dokunur. kazayı töyle anlatmıttır: ihraç eylemek aalihiyetini haiz ola
laiabütün alçak, fakat deniz kena• - Kamyonuma Clhancir tarafından cak ve devlet de hava nakliyatına o
........ uzak bir iklim iyi aelir. ç.r. toprak yükleterek Tozkoparandan Ka lan yardımını senede 4.000.000 isterli
ltnab çekenler ıöğüalerinde airdar· ıımpapya iniyordum. Kamyon yokut ne çıkaracaktır. 
... an tikayet edenler, ainirleri za,.d atağı fada yülriin tesiriyle birdenbire Bu yeni plinda dikkate pyan bir 
••biraz da UJ'Ufuk olanlara da yük. ıüratlendi. Derhal vitesi deitittirdim. nokta vardır: Devlet iki mevcut şir
~ 7erler dokunur. Bunlaruı .!fıift'. tf~fııtl~~!ifflM.tfrHia~üznrc~r1i~n~e+t~li..&Wı ahD bir müce·- 11.ali
._. ClUZfOYau& yerıerm ııun81 ı oymaıcıa 6eül>er bir inhisar vflcude 
..... bir teıiri görülmedi. 

Yum hava tebdili hatıra ıelince, Bu ıırada kamyon korkunç bir •il-
i.iade deniz kenarma ıitmek içia te- ratle yokut aptı uçmaia batladı. 
-.yül çoktur. Tabii, d..U.ia dzel- Gazlerim karardı, hiç bir teY görme
liiiaden. •• Soara ela deniz keaarma dim. Sonrası bildiğiniz gibi bir kadın 
-ııpk olanlar onu her fırsatta tek· öldUrmilı, biriıini de yaralamıtım. 
.._ sörmeii ... erler. Fakat d..U. JCua kamyonun etki olmaıı ve i
-.r. ha•aaı ainir.leri çok tehyiç .. çinde f ula yük bulunmaıından ileri 
"-·Onun için sinirleri saten h.,. .. ıelmittir. Benim ıuçum yoktur.,, 
eanda olanlar, bulunduklan yerde IWdm Rqit, ıuçlu toför hakkında 
ıatea rahat UJ'UyalDIJ'anlar, bclm- tnldf karan vermittlr. 
ilk hormaınl•n fasla ifliymler. bil· 
....._ damarlan her hanıi 1tir ... 
laeptea Ml'tl..-it olu bayanlar et .. 
laİa kenarında daha ziyade rahatsa 
olwlar. Verem hutalıima hltalmut 
•lanlar için de deniz kenan iyi ıel· 
llaez. 

Bunlara karıdık dem ha•aaı, 
lairçok hallere faydalı olur. Kandaki 
lıınmaı kürecikleri artırchiı Ye b· 
.._ hemoalobin maddeaini çoialtb· 
iı için kamız olanlara iyi aelir. o .. 
laİz haYUIDID iyodu tiroit pdcleai
lae faydalı - hem de pek lümnlu 
- bir madde oldujunclan ricuclun 

Küçük Lord 
Freddi Bartholdmew 

ve 
Dolons Coatello Barrymore 

Kalpleri titreten cözleri yqartan 
baldkl bir aile hayab 
lllveten yeni jurnal 
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getirmit değildir. Her ne kadar mali 
yardım yalnız yeni kurulan müeıse
ıeye yapılacaksa da ayni hatlar üze
rinde bafka lngiliz tirketlerinin de 
hava nakliyatı yapmalan menedilmiı 
delildir. Bu ıuretle amme müe11ese
ıiriin iktısadi itlemesi bir nevi kon
trol altına ahnmıt olmaktadır. Çiinkii 
kanun llyihasında aarahaten ifade o
lunduğuna göre yeni müe11esenin 
batta gelen vuifeıi, "iktıaadt itletme 
ile kabili telif olmak prtiyle harici 
hava nakliyatının azami inkipfını te
min eylemek ve nakil ücretlerini ma-
ldU bir hadde tutmaktır.,, Devletten 
maU yardım gören bir müeıseıe inhi· 
ura da malik olacak oluna tabii it
letmeyi iktısadt bir tarzda yapmak 
için fazla gayret göıtermez. Fakat 
it aahaıı batkalarına açık oluna ve 
bunlar da ayni hatlarda nakliyat yap
mak imkinını bulurlarsa devlet tara
fından kurulan müe11esenin pek iyi 
iılemediği meydana çıkar. 

İngiltere hülrilmeti bir taraftan ha
va nakliyatında~ birlepne hareketin· 

muyorlardı, fakat Sir Hektor'un ta
kip ettiii yol daima altunla döteliy
cli. 

H.A.KUYUCAK 
de bu teşebbüsü yaparken diğer ta
raftan da daha eskiden kurulmut o
lan kömür komiıyonunun yaptığı tet
kiklere müıteniden kömür madenleri
nin birlettirilmeıi itine giritmittir. 
Komiıyon kömür madenlerine bir 

beyanname göndererek 23 mıntakada 
mevcut 819 müeaseseyi coğrafi vazi
yetlerine göre 42 grup halinde birlet
tirmeği teklif eylemittir. Maden u
hipleri kıımen bu birlepneler taraf
tar iseler de muhalif olanları da çok
tur. Binaenaleyh kömür birlepneleri 
İ§inin hava yollarının birlqmeai ka· 
dar kolay olamıyacağı meydandadır. 
Bundan batka her kömür tirketinin 
sahip olduğ'u madenin zenginlifi, kö· 
mürünün cinsi ve piyasaya karabeti 
kıymeti üzerinde mühim rol oynıya
cağından bütün bu müeaseseleri kıy· 
metlcndirip büyük gruplar halinde 
toplamanın ne kadar güç olacağı tah
min edilebilir. Fakat kömür komiıyo
nu müzakere ve ikna uıuliyle ve ma· 
den sahiplerinin aklı selimine ve mem 
leket duyguauna müracaatla bu müt
kül itin de başarılacağına kanidir. 

Bu komiıyona 1930 ve 1938 de net
rolunan kömür madenleri kanunlariy
le milli menfaate uygun gördüfil hal
lerde kömür madenlerinin birlepne
lerine yardım etmek vazifeıi tahmil 
olunmuıtu. Mütemadiyen yapılan tet
kikat, müfkülata raimen, bu birlepe 
lerin umumt menfaat bakımından fay
dalı olacatını ve gerek kömürün ma
liyeti ve evsafı ve gerekıe kömür a
melelerinin mesai tarzları ve ücretle
ri üzerinde iyi neticeler haaıl edece
iini meydana çıkarmıttır. 

Görülüyor ki İngiltere bu iki bir
letme pliniyle iktısadt tekimilliln i
caplarına uymak suretiyle bir taraf
tan dünya nakliyatında İngiliz pres
tijini muhafazaya ve diğer taraftan 
da en mühim milli gelir kaynakların· 
dan olan kömürlerini randımanla it
letmeie çalıpnütadır. 

Uzun tetkiklerden sonra alınan bu 
iki tedbir bizim için de iki noktaya 
tebarüz ettirmektedir. Bunlardan bi
risi hava nakliyatımızın devlet tara
fından ve bir elden idaresindeki isa
ı.-...uw--ı .a. • • -· •••• ... • ...... 
zasında batlanılan birle§tlrme itinin 
devam ve intacı lüzumudur. 

Filhakika eskiden batka şekilde o
lan müe11eaeleri yeni icaplara uydur
mak bilhana İngiltere gibi bir mem
lekette giiç ise de bu müesseseleri ye· 
niden kuran memleketler için iktıu
dl tekamülün en ıon tekillerini seç· 
mek hem isabetli hem de kolaydır. 

Zonguldak kömür havz1mızdaki 

birlepne hareketi fae epeyce ilerlemiı 
sayılabilir. Atılacak bir iki kati adım
la bu havzada itmam edilecek olan bir 
lepne muhakkaktır ki hem iıtihlil 
kabiliyetini artıracak, hem maliyeti 
indirecek ve hem de amele tedariki 
huıuıunda timdi alınmuı giiç &örii
nen mühim iktıudl ve içtima! tedbir
leri almak imkinını verecektir. 

Prag sefiri geldi 
• İstanbul, 25 (Telefonla) - Prag ae

fırimiz Yakup Kadri, izinli olarak 
diin tehrimise gelmittir. 

MAYi SU 
bir vaziyetteyim ve yatafımda kendi· 
me geldiğimi zaman Maykıl ıılak bir 
aüngerle yüzümü siliyor ve Digbi 

Leydi Brandon, tazyik altında ya· göğsümü tamarlıyordu. 
tıyanların acı iniltilerini dinlemek i-

::: Yasan: llajor WREN 
Masanın bir kötetine otunnuı olan 

teyzem hidiaeyi farketmit miydi? 
\Pan ıözle ona baktım, bana bir Wıza
da on sene ihtiyarlamıı gibi görllndil. 

Yemekten sonra teyzem Maykıl'ın 
'1Jağına eğildi : 

- Bu akpm papasla metgul olun, 
4edi. Uyku uyuyamıyor, çok değiıti. 
Fıkat ulonda, Mavi ıu, beyu kadi

fe yutığı üzerinde mütebeuim uaa • 
llırken, papaa tekrar kendine ıeldi: 
Sir Bazil"den daha maJOmatlı, daha 
bot aohbet oldutunu gösterdi. 

içim rahat etti 1 ÇilnkU Patricia tey
zenin ihtiyar dostunu, korku ile Omit 
itasında aallanarak, bir annenin biri· 
eik oflunu gözetler gibi gözetlediğini 
&ördükçe içim içime aığmıyordu. 

iV 
Zavallı Patrlcia teyze 1 Sir Rektör 

llrandon'la aanki bır illet~ miiptell 
olur gibi evlenmittl. 

Bu teeniirilnü yeıtne hafifleten 
ley kocanın hemen daima namevcut 
Oluıuydu. Hakiki bir hodbinlik ibide
li olan Slr Brandon, kendi evi mOatn
lla, her yerde bUır w nuırdı. Biytlk 
1air bCI olan, Ud w dört ayaklı tlklr-

çin evinde kalıyordu. Çarçabuk kendime ıeldim, yaptı-

-21- === 
Fakat, erkek kız, biz çocuklar ten ğım münuebetıizlik dolayııiyle iyice 

bir güruh teıkil ediyor, ve neıeli bir bir azar itittikten ıonra "ıiyah bir a
kalple, ıefimiz Meykıl'ı takip edi • dam,, ın Patricia teyzeyi görmiye 

lan ayni hararetle takip eden Slr Hek- yorduk. gelmit oldufunu haber verdiler ... Eı-
tlr bayatta bir mabat ve pye uhibi rar 1 Şövaliyenin önünde uzun bir ko-
olmakla ölflntlrdü. V nuıma yapmıılar: sonra adam otomo-

Av tabloaunda kut. balık illh. Bü- Meykıl'ın bütün icraatı aruında ü- biliyle dönmüıti.L 
tün yapyan mablQklardan birer nü- zerimizde en aiyade teıir yapanı fU Bu ııraıız ziyaretten pek ziyade me 
munenin bulunduğunu ıöyliyebilmek oldu: Bir zırhın içinde o kadar uzun raklanaraJc muhtelif faraziyeler ta· 
iıtiyor ... Ve her milletten kadınlara zaman kaldı ki, ben olsam i"inden aai ladık bi 

ıs ur • ze malOmat verebileceğini 
kur yapmıı olmakla öfUnüyordu. Pek çıkmazdım. umduğumuz Maykıl da bize bir ada 
aıll ihtiraslara malik büyük bir ph- Bir öileden sonra, dıprıda yapur mın geldiğini, aonra gittiğini ıöyle 
ıiyet defli mi? yaidığı için holde eğleniyorduk. Bir- mekle iktifa etti. Eaaaen 0 , Maykıl, 

Küçük birer çocukken, biz bu sert denbire yüsbqının aklına parlak bir tqıdığı ağır aırhın altında mutlak bir 
ve kötü ahWı:lı adamın kapriılerine fikir geldi: Bize zırhlar &iydirerek hareketalzlik mubafua edebilmek ı .. 
tabi olan Patricia teyaenin ııtırapla· tebdili kıyafet ettirmek. çin çok ıütlllk çelrmiıtt He bir ÇI• 

nm ve adamlariyle hizmetçilerin ne· Bir hayli &ilçlllkle yüzbaııyı bir tırdı, ne de bir gıcırtı orada oldutu· 
ler çektiklerini anlamıyorduk. Fakat tövaJiye zırhının içine girdirmiye nu ifp etmemittL 
büyüdükçe, herkesin eniıteye kartı muvaffak oldu. Bu hareketin uyandırdıfı umumi 
beslediği kini farketmemek imkinaız Birdenbire bir otomobil boruıu 6t- takdir karpaında benim yapbfım 
oldu. Çılgınlıklarının sebebiyet ver· t6: ve &ilrllh ilk t6fek ıeainde dalı- farkedilmecli. 
dlği muraflara kartı koyabilmek için lan taYpnlar gibi dafıldı. Mekıl bir Apbeymin hakkını yemeıw11: için 
çiftçilerinin p~ıtun~ yüdyordu. iıkemleye buarak ıillhlıfa çıktı. hemen söylemeliyim ld, Patrida 

Çocuklar, kötü bır ıulama teaiutı- Digbi bliyUk merdivene kOflu, ıenç nın teyaesinin hareketinden aonra he· 
nın dofurduğ~ ııhbt prtlardan dola· kızlar ulona hücum ettiler. Auıuıtoa mm koıup beni andıktan Sııranmıtı. 
yı 6Ulyor: ibtıyarl.ar evlerinin damla- aerviı merdivenine •tındı ve ben de Giydifi aırhı çıkanp yerine ıe,. 
n delik kaldığı içın 6lüyorlardı. Ve • etki bir undığa girdim. tirdlkten aoara, Maykıl beni '::..... 
kiliharç Adeta bir eıircl vuifeal ~ Ben bunun içinde dar bir tabut g6tllnnlftil. 
rilyordu, fakat Sir Hektor'un yatı yat içinde gibiydim, fakat, kilçilk dilpe. Uzun ve güç temrinlerden sonra 
1ann en gtlzeliydi, fakat Slr Hektor'- mek için hiç bir zaman gizlendiflm mükemmel bir boruancı olan Di&bi 
un dostları hÜi bir JQclen mahrum ol· yerden. çıkmak latemezdim. Pek fena pl1111D1 .un. aldı ve llqlnl'la be • 

General Cemil Tahir 
Taner şehrimize döndü 

(Bqı Z inci aylada) 
tarafından esulı surette tetkik edil • 
dikten sonra imar pllnına göre orada 
bir mıntaka stadının hemen inpsına 

batlanmasına karar verilmit ve bu ka
rar viliyet makamına bildirilmittir. 
Kapalı jimnatikhane ve 
salonlar: 

lıtanbul'da yine ilk tesisat aruında 
bir kapalı müsabaka salonu, bir volod
rom, iki jimnaatikbane yaptırmafa 
batlıyacağız. Kapalı müsabaka salo -
nunun ıergievi ile birlettirilmesi im
kanı da Vali Dr. Lutfi Kırdar tarafın
dan tetkik ettirilmektedir. Bu teaiu
tı bet ıene içinde ikmal ettirebilirsek 
lıtanbul'un ibtiyaçlannın mühim bir 
kıamını kartılamıt olacapa. latanbul 
Valiıi Dr. LOtfi Kırdar'ın yakın allka· 
ıı ve ubqkanın keneli it zamanlan ha 
ricinde geç vakitlere kadar beden terbi 
yesi ve ıpor ibtiyaçlariyle yakından 
meıgi)l olmuı bu teıiutın zamanında 
bitirilecetinin en kuvetli teminatı • 
dır. 
Kapalı salon 941 seneaine kadar bi • 

tirilebilirae Avrupa gilreı birincilik • 
lerini İıtanbulda yapmayı diltilnUyo • 
ruz. 

Spor efitmen lrarm 
Biliyonunuz ki bu sene Kuleli mek 

tebinde bir spor efitmen kunu aça • 
catız. Bu kurıtan maksadımız muay· 
yen bir ıporun mütehauıaını antrenör 
veyahut montörünü yetittirmek değil
dir. Bu kurıtan beklediğimiz ıunlar • 
dır : 

A) Bir kuabadaki her türlü ıpor 
faaliyetini tekniğine ve sıhi tartlara 
uygun bir ıurette tanzim ve idare ede
cek eleman yetittirmek, 

B) Her hangi bir uhada veya kapa
lı jimnaatik ulonunda yapılması müm 
kün olan beden terbiyesi hareketleriy
le ıpor hareketlerini gençlerin yaıla • 
rını ve vücut kabiliyetlerini göz önün
da bulundurarak tanzim ve idare ede· 
bilecek ve muhtelif milubakaları ha
.zırlıyabilecek ve gençlere beden ter • 
biyeıi ve ıpor faaliyetlerinde doğru 
yolu gösterebilecek bilıi ve kudret 
vermek, gerçi kunun müddeti azdır. 
Fakat timdilik bu kadariyle iktifa et
mek .ıaruretindeyiz. 

Bu maksatla kura proıraımna her 
türlü beden terbiyesi, oyua ve spor ha
reketlerinin gerek na.zart Ye cer-ek 
ameli öğretilmesi hususları kanulmuı 

bN' ıpnruo hadi miitehı•,.Jarı ta· 
rafından ayn ayrı aıretilmesi de dil • 
ıünülmüttür. Bu kuralar seneden se • 
neye tekemmül edecek ve nihayet ye
rini, açılma imkanı bulunduiu zaman, 
beden terbiyesi yübek enıtitüsüne 
bırakacaktır. 

Kurılarda alman yilksek beden ter • 
biyeıi mektebinden diplomalı müte • 
hauıı muallimlerden de iıtifade ede
ceiiz. Mektebin jimnutik ulonunu 
bu bakımdan tetkik ettim. Oldukca 
mUaaittir. Buı eksiklerini gördüm. 
Bunları da tamemhyacatım. 

F ederayon telrnilı miifavere 
heyetleri: 

Nizamname projemizde federaıyon
lar için lüzum görüldüiü zaman top
lanmak üzere teknik milpvere heyetle 
ri kabul ediyorua. Bu heyetlerden bek· 
lediğimiz fayda tetkilitımız haricin -
de bulunan tecrübeli zevatın tecrübe 
ve ihtiaaalanndan yurt ve ıpor beu • 
bına iıtif ade imkinını temindir. Bu 
makutla iıtanbulda bulundulum müd 
detçe Ud f edereayonun da teknik mü· 
pvere heyetlerini toplıyarak ilk mü
zakerelerini yaptırdım. Bunlar da at-

nim göatermit oldufumuz metanetten 
dolayı bir ıeref boruıu çaldı. 
Maykıl ıiyah adamın aiyareti bak 

kında pek ihtiyatlı davrandı: bunun
la beraber, prip hidiae hakkında mil
nakaplar ettik; türlü faraziyeler ileri 
ıilrüldü. Bunların bir taneti üserin
de durmak imkinını bulamadık. Niha· 
yet, ziyaretçi ile bugün mühim ve pek 
mümtaz bir Hindu hükümdarı olan 

letizm ve güret federeıyonlarıdır. 
Atletizm federasyonu için; Adil 

Giray, Gembriçten mezun atlet irfan, 
Semih, Mimar Şinasi, eski atletizm fe· 
derasyonu reisi Burhan Felek. ve gü • 
ret federasyonu için; Ahmet Fikri, 
Seyfi Cenap, Sadullah, Vehbi, Burhan 
Felek, muhtelif günlerde toplanmış • 
lar, önümüzdeki senenin bütçe imkan
ları dahilinde faaliyet programlannı 
müzakere etmiılerdir. Bu müzakerele· 
rin neticelerini henüz almadım. 
Diğer federasyonlar için de en kısa 

bir zamanda teknik heyetleri tophya • 
rak hazırlanmış olan programlar ic:in 
mütalealarını iıtiyeceiim. 

J,..üu. Fener maçı: 
Iatanbulda bulundu&um zaman te

udilf eden Fenerbahçe - lnıiliz ma .. 
çına Fener kulübü tarafından clivet e
dildim ve gittim. Bu maç hakkında 
bir futbol mutehaaaııı ııfatiyle aöz • 
aöylemiye cesaret edemem. Ancak; ıu 
huıullar gözümden kaçmamııtır: 

1 - Bu oyunda bütün oyun imtida· 
dınca gerek ingilia takımında, ıerek 
bizim takımda hemen yok denilebile • 
cek derecede favul olınamııtır. Kendi 
iki takımımız oynarken seyircilerin 
gözünden kaçmıyan favullil hareket· 
lerin burada olmaması oyunculano 
iıterlerae favulıüz oynamayı da bil • 
diklerini ıöstermektedir. §u halde 
batka zamanlar yapılan favullerin bi .. 
lerek ve istenerek yapıldığı anlatıl • 
maktadır. 

2 - İngiliz oyuncularının bizim o • 
yunculara nazaran atletik kabiliyetle
rinin fazla olduğu tebarüz etmiıtir. 

3 - Bizim oyunculardan biriıi bir 
top darbesiyle yere düttüğü zaman bir 
kaç ingiliz oyuncusu bizim kale öniin· 
deki musait vaziyetleri bırakarak o • 
yuncumuza yardıma koımutlardır. Fir 
sattan istifade etmeyi düşiınmemi§ • 
lerdir. 

Bu spor terbiyesi ve ıportmenlik 
namına ibret ile derı alınamıı: lizım 
gelen inaani bir harekettir. 

4 - Hakemin bu maçı çok iyi idaro 
.ettiğini gördüm. Hakemle konuttu • 
ğum zaman idarede ne gibi miltküli· 
ta maruz kaldığını aordum. Temiz ve 
usulüne muvafık oynıyan takımlar a• 
raıında hakeme büyük bir it kalmadı· 
tını ve maçın idare9inde biç bir zor • 
luk çekmediğini aöyledi . 
Şu halde hakemlerin vazifelerinde 

muvaffak olmaları için c!yuncuların 
oyunun bütün kaidelerini bilerek ve 
kendilerini bu kaidelere uydurarak 
oynamaları ve kulüp idarecilerinin de 
kendi takımlarına zaman zaman ders • 
ler vererek oyun kaidelerini eaaalı bir 
surette belletmeleri lazımdır. 

S - Maçta çok kalabalık bir seyirci 
kütlesi bulunduğu halde nezaket ve 
pezahate uygunıuz biç bir tezahür gö
rülmemiıtir. Bu huıus seyirciler he • 
ubına pyanı takdirdir. Kendi takım • 
larımız arasında yapılan maçlarda se
yirciler tarafında ara aıra görülen uy· 
gunıuz tezahürleri bazı kulüpler tara• 
f ından kendi lehlerine bir hava yarat· 
mak için seyirciler aruına sokulmut 
huıuıi çığırtkanlar marifetiyle ibdai 
ettiklerini zannediyorum. Bunlar ı:a • 
man zaman ıeyirciler aruına konula • 
cak resmi ve ıivil zabıta memurlan ta
rafından kollanndan tutulup dıpnya 
atılmak auretiyle halkımızda eusen 
mevcut bulunan nezaket ve nezahatin 
daima muhafaza edileceğine ıüphe 
yoktur.,, 

Genel direktörün lıtanbuldan hare
ket ettikten aonraki tetkiklerine ait 
kıamı yarın netre devam edeceiiz. 

Mukadderatın ılt üst olmua, o .za. 
mana kadar ukin ve mesud kalmıı 
bir aile yuvaıında acılar, kederler ve 
ölümün doğmaıı için hazan bHit bir 
hareket kafi gelir. 

Bütün sakin akpmlara benziyen 
bir ıonbahar akpmı öğleden ıonra bu 
aile toplantısının ıonuncuıu oldutun· 
dan tüphelenmeden Brandon Abbas'· 
ın ulonuna girdik. Patricia teyı:e, pa· 

garip bir genç aruında bir münasebet paa, Isobel, Klodia, Maykıl, Diebi, 
teliı etmekten ibaret olan çılgınca bir Auguıtos ve ben hazır bulunuyorduk. 
izahla kendimizi tatmin ettik. O a-
man veliaht olan bu çocuk, Mihraca Patricia teyı:e IOodia'dan tarkı 
tarafından ta hail etmek üzere Eton'a aöylemeaini iıtedi, fakat genç kız bi
ıporcu olan bu genç yalnız Mıykıl'a ru yorgun olduğunu bahane ederek 
ıporcu olan bu genç yalnız Maykul'a özür diledi. Solgun oldugu görülü· 
pek merbutiyet bealerdi. yordu; ııhati, neteıi parlaklığını kay-

Patricia teyze prensi Brandon Ab • betmiıti. Günlerdenberi ııkıntılı ve 
ba'da karpladı ve mn adeti veçhUe endifeli duruyordu. Belki bir briç 
ona Mavi Suyu ıa.terdi. Hindu mtl· borcu veya terzi faturalan bu defi· 
cevheri ,artınc:e bayıldı. tiklifi iah edebilirdi. 

Bu çocuk aonralan bir daha mU· Çok iyi bir kız olan !aa bel o zaman 
cnberln adını apma almadıfı için piyaaıoya seçti ve sempatik teliyle 
hlcliaenin prabetl DUanmlsda bir kulaklarımın oqadı. Teyse 6rıü ö • 
kat daha arttı. rilyor, Pıpu parmaklarını kırıyor ve 

Bton lhsarl mektebhıln ve aoaraıa .. IOodla. bf1an çabk, nahot dütünce· 
n Obford'un tatilleri emuanda len dalımı &lrtlqlyordu. AupıtOI 
Brandcm Abbu'da ptirdllfmls ha- yümıya ceuret --..Uii bir ıiıara· 
yat n• meeuddu. yı tat.kaaUiııa *-akla meyuldii. 

F 1 11 
Dipl dalgın lib" ~kilde bir pzeteyi 

ası &kden ıeçlrlJOl'du. 11a11rıra gelince, 

.. _ . • S , l endiıeli nuarlan Xlodia"dan aynlmı-
1+1a'Yl Uyan b~ yordu. 

l lıobel prkııını bitirince lı:alktı Ye 
Sonra, clnlln birinde hayatua ren- piyanoyu kapadı. 

il birdenbire delftivenU. (Sonu vuJ 



İNGİLİZ • DENİZAL Ti e GEMİLERİ 

" .. 

Yeni T ıınılına .mensup olan bu yeni denizaltı gemisi, T etiı'irı aynen benzeridir· 

• 

DENİZCİLİK 

BAHİSLERİ 

/ngiltere 'nin bugünkü 
kuveti Denizaltı 

- Yazan -

Herbert 
Dawson 

lngiltere'nin mef
hur deniz itleri 

muharriri 

r-··--·······•••u•: 
: :i~i~unkdon~:a~ı!~ f i inşa ed ilmiş ve yahut f 
i in asına başlanmış 69 t 
: denizaltı gemisi var- f 

ı! dır. 1939 yılı içinde i 
de dort tane daha ya- i 

! pılması karar altına ! 
: alınmıştır. Bundan i 
i başka İngiltere'nin i 
t 16 modern gemiden i 

lngiltere'nin L ve O ıınıfına menrup denizaltı gemileri demirli bir halde 
i
l mıirekkep kuvetli bir t 

Akdeniz denizaltı fi- f 
i losu vardır. İ .................................. 

I ngiliz denizaltı gemileri başlıca üç sınıfa ayrı
lır: 

1 - Vazifeleri tamamiyle tedafüi olan sahil tiple
ri. 

2 - Okyanoslarda her türlü bava şartlarına muka
vemet ederek uzun sefer yapabilenler. 

3 - Vazifelerinin ne olduğu isimlerinden anlaşı· 
lan "torpildöken,, denizaltı gemileri. 

Bugünkü günde ingiliz donanmasının inşa edilmiş 
ve yahut inşası yaklaşmış 69 denizaltı gemisi vardır 
ve 1939 yılı içinde de dört tane daha yapılması takar
rür etmiştir. 

Bu filodan 48 tanesi Büyük Okyanoslara aç\iabi
lecek büyük denizaltı, ç, tanesi en yeni ve modern 
tipte torpil döşeme d n zaltısı, geriye kalanlar da 
sahil muhafızı ve yahu harp zamanından kalma es
ki denizaltılarıdır. 

Anavatan donanması a bağlı olan denizaltı filo
gundan. başka, 1ngilter ' in 16 modern gemiden mü
rekkep kuvetli bir Ak eniz denizaltı IilotiJaşı var
dır. 

D enizaltı gemileri i ilk defa kullanan Büyük 
Britanya değild ;Bunu keşfetmek şerefi 

Birleşik Amerika'nındır İngiltere de. tecrübe etmek 
iizere, ilk denizaltı ge terini oradan almıştır. tn
giltere'de yapılmış ilk enizaltı filotilası, ancak 1904 
senesinde talimlere başl mıştır. 

O ilk senelerde deni a tında hareket edecek olan 
bu gemilerin nelere mu edir olabileceğini pek az 
milletler takdir edebili. lardı. Bir İngiliz denizaltı 
filotilası lngiltere'den Iong-Kong'a kadar kendi 
Kendine sefer ettikten :ıradır ki bunların kıymeti 

ve kabiliyeti resmen ta 
1914 senesinde ingili 

ınmıştır. 

• ilanından Uç saat sonra 
ağustosun beşinde E-9 
ligoland harp limanına 
muştu. 

denizaltı gemileri, harbin 
düşman sularında idiler ve 
'.'.lizaltı gemisi meşhur He
rmiş, fakat orayı boş bul-

İngiliz denizaltı gemi e inin harpteki maceraları 
deniz tarihinde eşine te düf edilemiyecek derecede 
zengindir. Bunlar, büyü arpte devamlı bir surette 
Çanakkale'de, Marmara' şimal denizlerinin şark 
kısmında, Baltık denizir de faaliyetlerine devam et
mişlerdir. Bu gemiler, ejeflerine yaklaştıkca ya
pacakları iş müşkülleşiy lu. Bunlar 54 harp gemisi, 
274 nakliye ve malzeme misi batırmışlardır. 
Bunların batırdıkları sında 19 alman denizaltı 

gemisi vardır. Bir takım "miler de, İngiliz torpilini 
yedikten sonra üsleri ya ., olduğundan oraya kadar 
gitmiş, tamamiyle batm, an kurtulmuşlardır. 

1 ngiltere de 35 tane 
tırılmak, 26 tanes 

sakatlık ve saire gibi s 
kaybetmiştir ki "kaybo 
1917 de Baltık sahilleri 
rettebatı tarafından tah 
dır. 

Bütün bunlar maziyf 
İngiliz denizaltı filosu 
Ve bu filonun ne gibi 
vardır? 

Teknik bakımından 

düşmanlar tarafından ba
arpışma, makinelerindeki 
plerle 61 denizaltı gemisi 
gemiler,, le Almanların 

istilası üzerine kendi mü
' edilenler bu adede dahil-

air hikayelerdir. Bugünkü 
e haldedir? Kuveti nedir? 
arp hareketlerine iktidarı 

!iliz denizaltıları dünvanın 

Bir denizaltında kumandanın periskopla 
bakarak kumanda verdiği yer 

en mükemmel gemileridir. İçlerinde 21 inçlik altı 
torpil kovanı ve 4 inçlik topları bulunan Thames sı
nıfına mensup gemiler mevcut denizaltıların en sü
ratlisi oldukları gibi mürettebatı da gayet seçmedir. 
İngiliz filosu, artık, tedafüi bir donanma değildir 
ve denizaltıları da her hangi bir hücum ve taarruzda 
en başta bulunacaklardır. 

Zabitler ve efrat bütün hücum talim ve temrinleri
ni yapmışlardır. Kendi şahsi tecrübe ve müşahedele
rime istinaden diyebilirim ki hepsinin taktikleri ve 
teknik bilgileri pek mükemmeldir. 

T etis'in meşum akibete uğradığı gün dokuz sa
at müddetle hedef vazifesi gören bir destro

yere karşı hareket eden modern bir denizaltı gemi
sinde bulunuyordum. 

Bu talim ve temrinlerde deniz sathında yüzen ge
milerde görülmiyen bir hakiki harp manzarası göze 
çarpıyordu. Hedef olan destroyer'in hangi zigzagları 
yapacağı ve hangi rotayı takip edeceği denizaltı mü
rettebatının malômu idi. Fakat ne de olsa 20 mil sü
ratle hareket eden bir geminin takibi pek öyle kolay 
bir iş değildir. 

Denizaltının bütün kısımlarında çalışanlar, tam 
ve hakiki bir harp vaziyetinde imişler gibi çalışıyor
lardı. Zaman zaman kaptan periskopunu çıkarıp dest
royer'in mevkiini daha çabuk takibe uğraşıyordu. 

Hedefin vaziyeti tesbit edilince bir kumanda veriyor, 
mürettebat ise diğer kumandayı almak üzere vaziyet 

alıyorlardı. 
Birkaç saniye içinde denizaltı son sürati ile sey

re başlıyor, bu sırada geminin kaptanları da en ince 
hesapları yapıyorlardı. Yavaşça Periskop kaldırılı
yor, herkesin kulağı tetiktedir. Biraz sonra şu ku

manda veriliyor: 
- 1 numaralı kovan ateş 1 
Bundan sonra denizaltı torpilin hedefe vardığını 

görmek ve yeni rotasını almak üzere bekliyor. 

H arp zamanında hazır bulunduğum bir hücum
da bu endahtı denizaltında bir infilak takip 

ederdi. Bu manevrada suyun yüzüne çıkıp yaz güne
şine kavuştuğumuz zaman destroyer'in çektiği "isa
bet,. filaması, hücumu maharetle yaptığımızı işaret 

ediyordu. Bütün gün bu türlü hücum talimlerine de
vam edildi. Hepsinde muvaffakiyet olmadı; fakat 
yüzde heasbiyle isabetler memnuniyet verici idi. 

Hedef gemisi iki defa periskopumuzu görmüş ve 
rotasını değiştirmişti. Bir defa da yanlış hesabımız 
dolayısiyle bir hücumumuz imkansız olmuştu. 

Bir defa da hedefimize pek yakla~tık ve torpidonun, 
pervanesinin suyu köpüklendirdiğini görerek başımı
'ın selfimeti için altmış kadem derinliğe daldık. 
Öğleden sonra geç vakit üssümüze döndüğümüz 

zaman İrlanda denizindeki felaket haberini aldık. 
Zabitlerle neferlerin ne düşündüklerini bilemiyo

rum. Fakat ne yaptıklarını gördüm: Gemiler temiz
lenecek, ertesi gün yapılacak manevralar hakkındaki 

planlar kararlaştırılacaktı. 
Denizaltı servisi, şahsi teessür ve kederin göste

rileceği yer değildi. Orta8a yapılacak iş varken ne 
sebeple olursa olsun, teessür ve teH'iş göstermeğe im

kan olamazdı. 

Denizaltı gemilerinde, deniz altında da 
hayat normal ve nqeli ge~iyor 
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Burdurda çalışmalar Bir kaysi hırsız ı 

bekçiyi yaralad ı 
Köy kültür ve dokumacılık 

İşleri devamlı şekilde ilerliyor 
İzmir, (Hususi) - Şevki oğlu yir• 

mi yaşında Hamdi Yıldırımla 19 yaş· 
larında arkadaşı Ahmet, Kızılçuııuda 
Çiçekçi Ali'nin ~hçesindeki ağ~~: 
lıklara tırmanarak kayısı çalmak ı 
temişler, o sırada bekçi Rıdvan ye: 
tişmiştir. Hamdi, hırsızlıkları Jtafı 
değilmiş gibi, hemen tabancasını ç~k 
miş, bekçiye dört el ateş etmiştıf· 
Zavallı bekçi ağır surette yaraıaıı· 
mış, vakanın kahramanları da yaka· 
lanmıştır. 

Burdur (Hususi) - Bundan evelki mektubumda Burdur' da ba
şarılan i!ler hakkında Burdur valisinin beyanatını göndermiştim. 
Bu mektubum, başarılan diğer işleri tebarüz ettirecektir. 

Kültür İ§leri 

Vilayette 935 yılında tahsil çağında 
7578 kız, 7554 erket olmak üzere 15132 
çocuk vardı. Ozaman mektep sayısı 

49 öğretmen adedi 89 okuyanlar 1587 
kız 2954 erkek talebe olmak üzere 4541 
di. 

Bu gün vilayetimizde okuma çağın 
da 12131 kız 12150 erkek olmak üzere 
24280 çocuk vardır. Mektep sayımız 

57, öğretmenlerimiz 116 okuyan tale
bemizde 1990 kız, 4562 erkek olmak 
üzere 6552 dir ki 935 nazaran okuyan
ların nisbeti % 40 artmıştır. 
Beş yılda yapılan mekteplerin yedi

si yatılı köy okulu olup bunla da 327 
leyli talebe vardır. 

Köy kalkınması 

Burdur vilayetinin 205 köyünden 
172 köyde köy kanunu vardır. Bütün 
köyler için birlik merkezlerinde pos
ta kutuları muntazaman eshabına da -ı 
gıtılmak üzere teşkilat yapılmıştır. 

Vilayetin bütün köyleri birer sant
ralla bir birlerine, nahiye, kaza, ve vi
layet merkezine telefonla bağlıdır. 

Köy kanunu tatbik olunan 172 kö
yün nüfusu 98861 ve yıllık bütçeleri
nin yekiinü 200500 liradır. 

Köy manevi şahsiyetleri namına bu 
güne kadar 72 parçada 2000 hektar tar
la, 6 dükkan, bir kahvehane 2 artezi
yen, bir furun, 3 lonce, 2 hal yaptırıl
mıştır. Bu köylerde Cumhuriyet dev
rinde köy hizmetlerinde 79500 lira 
sarf adilerek 22 mektep yaptırılmış

tır. 

İmece suretile meydana ketirilen 
köy yollarının uzunluğu 551 kilomet
redir. Bu yollar üzerinde köy emek ve 
parasile 12 ahşap, 11 beton köprü 17 
menfez yaptırılmıştır. 

Vilayet dahilindet 14 köyde aşim 

durağı vardır. Her köyde cumhuriyet 
alanı yaptırılmıştır. son iki yılda köy 
!erde 210000 adedi kavak olamak üzere 
360,000 ağaç dikilmiştir. 

Belediye itleri 

Belediye ışık işini kırk şerikli bir 
şirkete devretmiş, 700 oboneye ve 400 
belediye sokak lambasına cereyan ve
ren şirket, şehre muntazam cereyan 
veriyorsa da, şeriklerin geçimsizliği 

daha iyi verim alınmasına mani olu
yor. 

Şehrin su projesi yapılmak üzere 
bütçede tahsisat ayrılmıştır. 60 - 70 
bin lira arasında başarılacağı tahmin 
olunan su . işi için belediyeler banka
sından 50 bin lira alınacaktır .... 

Dokumacılık 

Burdurda halıcılık bırakılmıştır, gül 
yacılıkla son günlerini yaşıyor. Şimdi 
herkes dokumacılığa sarılmış. Burdur 
dokumacılığının ömrü osmanlı devri 
boyunca uzanır. 

Kapitulasyonların rekabet imkanı 

bırakmamasına rağmen Burdur alaca -
cılığı cumhuriyete kadar mevcudiye
tini korumuştur. 

Babaları alaca ve iplik ticareti ya
pan, kendileri manifaturacılıkla işti-

ğal eden kahya zade kardeşlardan biri 
si 934 yılında istanbula gidiyor bir bu
çuk sene Burdur dokumacılığı üzerin
de etud yapıyor. O sırada İstanbul pi
yasasını kaplıyan japon bezleri ele a
lınarak Burdur alacalığına yeni bir 
istikamet veriliyor tezkahlar ıslah o
lunuyor, japon bezleri kalite. desen 
ve uzunluğunda bezler dokumaya baş
lıyor. 

934 de tamamen aski tarzda 2000 
tezkah varken bir iki senede tezkah 
sayısı 3200 oluyor ki bunun yarıdan 
fazlası yeni sisteme çevrilmiştir hafta
da 40-50 bin metre dokunuyor, istih
salin %75 i istanbula gönderilmek su
retile tamamen eriyor. Bir tezkah gün
de 80 - ıoo kuruş kazanç temin ediyor 

Burdur'da bir te:r.gô.h 

Balıkesirde Merinos 

istasyonları açılıyor 
Balıkesir, (Hususi) - Bir yıldan

beri vilfiyetimizde faaliyette bulu -
nan Merinos yetiştirme şefliğinin 

gösterdiği faaliyet ve koyunlardan 
aldığı randıman Ziraat Vekaleti ta
rafından çok iyi karşılanmıştır. 

Onun için, bu yıl da vilayetimiz 
çevresinde, 12 Merinos suni tohumla
ma istasyonu açılacaktır. Bu istasyon 
!arda 50.000 koyuna suni tohumlama 
ameliyesi yapılacaktır. 

~. kar ahi sar' a giden fen 

heyeti işini bitirdi 
Şarki - Karahisar, 25 a.a. - Şehri• 

mizin müstakbel planını tetkik içiıı 
nafıa vekaleti tarafından gönderileıt 
mühendisler tetkiklerini bitirerek 
dönmüşlerdir. 

Bir katil 12 yıla mahkum 
İzmir, (Hususi) - BirincikordoJ1• 

da Fethi tütün imalathanesinde, ken· 
disini işten uzaklaştırdığı için tüti.İ11 

eksperi Haydar'ı öldüren ustabaşı 
Recep Kosova, 12 sene ağır hapse, 
(800) lira tazminata mahkum olmuş· 
tur. 

İzmir'e gelecek turis.tler 
İzmir, (Hususi) - 17 Eylülde ts· 

tanbul'da inikad edecek 18 inci bey• 
nelmilel antropoloji ve preistorik ar• 
keoloji kongresine gelecek olan mu· 
ıahhaslar, Bergama, Efes, Sart 'le 
Milet harabelerini de ziyaret edecek· 
lerdir. Konforlu otel ve nakil vasıta• 
lan hakkında, vilayetten malCtmat is· 
tenmiştir. .. 

Senirkent tazyikli içme 
su tesisatı yakmda bitiyor 

Ucuz elektrik de temin 
.. 

Isparta, (Hususi) - Senirkent' dl 
geçen sene başlıyan tazyikli içme su· 
yu tesisatı hayli ilerlemiştir. Bu su· 
yun yolda yaptığı sükuttan istifade 
edilerek ayrıca elektrik de istihsal 
edilecektir. 

İçme suyunun menbaından kasa· 
• baya kadar getirilmesi ve depolar 

yapılması için 42.000, şebeke için 
39.000, elektrik santralı vı: tevziatı 
için de 26.700 lira bedel keşfedilmiş
tir. Beledieyler Bankdsından geçen 
yıl yapılan 25 bin liralık istikrazla 
suyun menbaından şehre kadar geti· 
rilmesine başlann.ıştı. Belediyeler 
Bankası ikraz vadelerini on beş yıla 
çıkardığından Senirkent belediyesi 
daha 40 bin lira istikraz yapmak te· 
şebbüsündedir. Bu paraya belediye 
bütçesinden ve halktan yapılan yar • 
dımlar da ilave edilerek başlanan iş-

Elektrik ıantralına giden su Jer tamamlanacak ve güzel bir kasa· 
boruları ba olan Senikent pek yakında elek· 

· triğe ve tazyikli temiz suya kavuşa· 

· ' b · ı d k b d'l · d 1 ~ caktır. ıtı arı e e re a et e ı mesı o ayisi-1 
le Burdur bakırcıları muğlaya kadar Senikent'de dokumacılık çok ilerle· 

Burdur doku!11~~ı.ları, umumiyetle müşteri bulmakta ve bu sanat da git- miştir. Kasabadaki bin ikiyüz evin 
(dokumacılar bırlıgı) adıla kurulan tikçe inkişaf etmektedir. yarısına yakın miktarında el tezgah· 
birliğe bağlanmışlardır. Her tezkah ay B d I I I . f" l · Ş h l kt ·k t 
da beş kuruş verir, buna mukabil bir- ur ur u ar eve ce rnısa ır erıne lan çalışmaktadır. e re e e rı g .:: • 
liğin kontrolundan geçmiyen tek arşın gülyağı hediye ederlerdi. Şimdi şık diğinde bütün bu tezgahlar küçJk 
dokuma ne satılır, ne harice gider. bakır sefer tasları ve çeşitli ev levva- motörlerle işliyecektir. Böylece is-

zımı veriyorlar. 
Burdur dokumacılığı hakkında ver- tihsalin hacmi artacağı gibi işçilerin 

diğim bu malumata, bu sanatın, köyle- Madencilik de sıhati korunmuş olacaktır. Mu· 
rede yayıldığını şehirdekinden başka Burdurun ot büyümiyen çıplak dağ- harrik kuvet su olduğundan dokuma 
1500 tezkfıhın da köylerde kurulduğu- lan megw er bir hazine imiş,. Şimdi İs- tezgahlarına verilecek elektrik çok 
nu ilave edersem burdurluların halıcı-

parta Ve Denı·zıı· ı"stı'kametı'ı1de beşer ucuz olacagw ı tahmin edilmektedir. 
ğı terk etmeleri sebebi daha iyi anla-
şılır sanırım. kilometrolik uzaklıkta karaburun mev- Senirkent belediyesi kasabanın ha· 

Bakırcılık 
kilerinde zengin linyit madenleri bu - ritasını da yaptırmıştır. Yakında 
!unmuş her iki mevkide de ocaklar a- müstakbel pliin da yaptırı lacaktır. 

Burdurda bakırcılık sanatı da çok çılmı .. Birisi işlemiyor, diğerinden 
ileridedir. Hususi çarşıda 40 - 50 ba- 20 - 25 ton kömür istihsal ediliyor ve 
kırcı çalışır, makina ile yapılan bakır keçiborlu kükürt fabrikasına sevkolu
kapların metanetini kaybetmesi, fiat nuyor. O. Becerik 

Bütün bu işlere ait teşebbüsleri ta
kip içi'l belediye reisi Şevket Başyi
ğit Ankara'ya gitmiştir. 
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Oyun güzel gidiyordu ama .•• 

Aaaa! ... bir gol Jaha oldu! 

Hig bö,.le fiil görmemiftim ••• 
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DÜN Bİ NLERCE ANKARALI MİLLİ KÜMENİN 

EN HEYECANLI MACLARINDAN BİRİNİ SEYRETTİ 

Ankaragücü takımı 
Fenerbah(eyi 3 -2 yendi 

Dün Fenerbahçe Ankara'da ikimf <( ( • , 

ınaçını oynadı ve milli küme müsabo . 
kalarmın sonuncusunu yapan Anka
ta Gücüne 3 - 2 yenildı. Saha birincı 
~ünden daha kalabalıktı. Tribünler 
beyecanlı ve maça büyük bir alaka 
~österen binlerce seyirci ile dolu idi. 
Oyunun bütün safahatını dikkatle ta
Jcip eden bu binlerce ankaralı, dün 
heyecandan heyecana diıştükten son
:ra temiz bir galibiyet kazanan Anka
ra Gücünü coşkunca alkışladı. Futbol 
culardan birçoğu, bilhassa Ali Rıza 
omuzlar üzerinde kuljibüne kadar gö
türüldü. 

Bu samimi tezahürlere hak kaza
'l811 Ankara güçlülerin galibiyeti ile 
neticelenen müsabakaya Asım Kur
Jun habmliği ile saat 17 ,30 da h<Ula 
.ııı ldı. 

Ankara Gücü dünkü sayımızda ta-
kımda sağ açık oynıya.:ağını bildirdi- Ankaragücü kaleciainin güezl bir kurtarııı 
ğimi~. Ham~inin yerine Faruku ala-

1 

karşıya kaldığı halde şüt çekemiyen l 
tak şoyle hır takım çıkarmıştı. Şabanın vuruşu ile 1- O Ankara Gücüı o r •• k•• atletı•zm 

Natık lehine bitti. Un U 
Enver Salih 

Abdül Semih lamail ikinci devre, ikinci gol: 
Vahap Fikret Ali Rıza Faruk İkinci haftaymda fenerliler Fikre-

Hamdi ti sol açığa almışlardı. Güç takımı da 
Takımda Ali Rızanın bulunuşu ta- birkaç kere birkaç oyuncunun yerini 

~aftarlarına bir galibiyet teminatı değiştirmek tecrübesinde bulundu. 
f'ermiı olmah ki takım yerini alınca Oyun, ilk on dakika birinci devre· 
halk onun adını söyliyerek tezahür - nin kaydettiğimiz dakikalarında ol· 

müsabakala rı 
Dün 19 mayıs stadyomunda bölge 

atletizm tetvik müsabakalarına de
vam edildi. Bu müsabakalara ait tek
nik neticeler şunlardır: 

lere başladı. duğu gibi, gene Fenerin hikimiyeti 100 M. 
Fenerbahçenin dünkü takımında altına girdi. Hücumlar hep soldan o-

l d Abdili b hu 1 b.. Uk Oğuz (M.G.) 11.4, Şevki (D. S.) 
vuifeıini en iyi yapan Esat bugün uyor u. u cum arı uy 

d d - l d 11.5, Nuri (D. S.) 11.6 yerini Ali Rızaya terketmitti. Fikret bir gayretle ur urmaga ça ıııyor u. 
haf oynuyordu. Şaban da sağ açığa Natık ve iki bek de soldan gelen ve 800 M. 
geçmişti. Bu suretle takım : çok müşkul vaziyetler ihdas eden bu 

"",.....,..~H~u~·· a;:am=~t;r.m;;· ~-'-="'._..,,_..t-::h=:üc=u==m~~ı ~ön:r.;lemek i~n .i.Wüa bi!~r'tiftG:Za::""li1ıpll(ıt1D•.•SP1.ı"T.D .._ .... .._........,,... ..... 
~~=~~~ aıar ıp gayret gos er yorlardı. 

Heyecan in.ana hararet ueriyor 

Alerin Ankaragücüne/ ••. 

Reıat Ali Rıza Fikret Bu engeJ karşısında Fener muha- 2000 Gen~lere: 
Şaban Naci Melih Rebii Baari · 1 · b" • ld d d"l cı.m erı ır netıcc e e e eme ~ er ~e İsmail (T. L.) 6,33, Osman (A. G.) 
:s :ıı :s nı aye a . ın ~r ~avaı _Yavaı esı me.ge 6140.9, Musa (A. G.) 6,!i3.0 •eklinde sahaya rıkmı• bulunuyordu. h t k 1 k 1 - 1 

Gücün birinci golü: başladı. Yırmıncı dakıkadan sonra ıse 
Ankara Güçlüler vaziyete hikim ol- 4X400 M. 

Maçın ilk dakikaları seri ve güzel dular. Bu hikimiyetin neticesi fener
geçti. Fenerbahçelilerin bir gün evel- lilerin olduğu gibi netıcesiz kalmadı 
ki fena intıbaları silmek istedikleri ve 22 inci dakikada Farukun verdiği 
görülüyordu. Bu düzgün oyunla üs- bir pa!!la Vahap karşısındakini atlat

1 - Demirspor takımı 3,39.9, 2 -
Demirspor takımı 3,53.5, 3 - Muha -
fız Gücü takımı 

tünlüğü de almak kolay olmıqtu. Bu tıktan sonra topu kaleye yaktaıan Yük•elı atlama: 
•ebeple ekseriyetle Fikret ve Rebii- Ali Rızaya verdi. Ali Rıza bekletme
nin huırladıklan neticeye müetsir den çektiği bir tütle takımının ikinci (M. G.) 

üınlar oluyordu. Fakat Ankara Gücü golünü de yaptı. 

Jerfi (G. L.) 170. Faik 
160, Celil (T. L.) 150. 

müdafaası da çok fedakar ve yerinde 
yaptığı müdahalelerle fenerlilere gol Fenerin ilk golü: Gülle atma: 

Hann (M. G.) 990, Faik (M. G.) 
902. Jerfi (GL) -

fırsatı vermiyordu. 
İlk on bet dakikada iki taraf da bi

rer gol fırsatı kaçırdılar: 11 inci da • 
kikada Semihin çektiği firikikten 
ıonra topu yakalamak istiyen Faruk 
ıska geçti ve muhakkak bir gol kaçır
dı. 18 inci dakikada Şabanın çektiği 
bir kornerden sonra Naci de bot ka
leye topu sokamadı. 

Oyunun ıeyri yirminci dakikadan 
itibaren değitti. Güçlüler kalelerinin 
önünde toplanmaktan vazgeçerek mü
nvi tekilde hücumlara batladılar. 
Bunun ıemereai göründil ve Fener -
bahçe müdafaası bu sık hücumlar kar
ııaında biraz düzenini kaybetti. 

29 uncu dakikada geriden gelen 
bir pasla şahsi bir hücuma geçen Ali 
Rıza Lebibi atlatmak: suretiyle kale • 
ye aokuldu ve ıol köteden takımının 
ilk gol sayıaını yaptı. 

Uzun uzun alkıtlanan bu ıolden 
hemen birkaç dakika sonra Burinin 
çok •ıkı ve tutulması mütkül bir fÜtü 
kale direğine çarptı. Abdili kottu ve 
muhakkak bir golü kurtardı. 

Bu golden aonra fenerbahçeliler 
gene üstün bir oyuna batladılar. On 
bet dakik' içinde üç korner kazana -
cak kadar Güç kaleaini sıkıttırdılar. 
Fakat baskıları bir netice vermedi. 
Devre son dakikada kaleci ile karşı 

Top ortaya geldi. İki golle mane
viyatı sarsılmaıı lizım gelen fenerli
ler bilakis önce gösteremedikleri bir 
enerji ile hücuma geçtiler. Galibiyeti 
iki golle perçinliyen Ankara güçlüler 
bu hücumlara mukabaleden geri kal
mıyorlardı. 

Bu arada ceza çizgisinin tahminen 
bet on metre sağ geriıinde Güç aley
hine bir favul oldu. Favulü Baıri çek· 
ti. Önünde bulunan İsmail ve Salih 

(Sonu 8 incı sayfada) 

Milli Küme 

Beşiktaş Ateşspor'u 

3 • O mağlup etti 
İstanbul, 25 a.a. - Bugün Be,ik

taı ile Ateşıpor arasında yapılan mil
li küme maçını 3 - O Beşikta, kazan
mııtır. 

puvan cetveli 
MaG Galip Berabere Mailup Attıiı Yediii Puvan 

Ankaragücü 14 9 1 4 34 21 33 
Galatasaray 13 10 o 3 41 21 32 
Demirspor 12 8 2 2 32 IS 30 
Beıiktaş 12 7 1 4 30 14 27 
Fenerbahçe 13 6 2 5 28 22 27 
Vefa 12 3 2 7 28 31 20 
Doğanspor 14 3 1 10 13 48 21 
Ateşspor 14 1 1 12 9 43 17 
NOT. CetveHmls rol naraJı uıulllne röre huırlanmııtır. Buna naıaran 

' hükmen calip Betiktaı'm lehine 2, hükmen mailup Galatauray'm 
aleyhine 2 rol yazılmııtır. 
Hltkmen maildp takımlara aynca aıfır puvan verilmektedir. 

Eller heyecanı naıl ilaıle ed er: Mirin Mirin 
Juran 6a lcaJın elleri-

Alasın hararetli zamanlarında yumruk ıekline 
JİrİP.. hımt11 sant•an olıpr 1-

-7-

Rei•icümhur koıumnun finali 

Dünkü At yarışlarında 
... 

Reisicümhur koşusunu 
" Batı ray ,, kazanarak 

5.500 li ra ikramiye aldı 
Dün atadyomdaki F enerbahçe • Ankaragücü maçına rağmen 

yarış yeri hınçahınç dolu idi. Kotular umumiyetle çok güzel ve 
heyecanlı oldu, Reiıicümhur kotuıu beklenilmiyen bir netice ve
rerek mütterekbahiste diğer kuvetli atlar üzerine oynıyanların 
kaybetmelerine sebep oldu. Filhakika timdiye kadar hiç bir kotu· 
da büyük bir varlık göateremiyen Batıray dün akla hayret verecek 
bir kotu ile en kuvetli rakibi karanfili geçti. 

Diğer koşularda da sürpriz kollı· 

yanlar aldanmadılar. Bu yüzden müş· 
terek bahis ekseriyetle do1gun para 
verdi . 
Koşulara saat on beşte başlandı 

Birinci koıu: 
Birinci koşu: üç yaşındaki yarın 

kan İngiliz taylara mahsustu. İkrami· 
yesi 765 lira mesafesi 1800 metre idi. 

Bu koşuda dört tay koştu. En zi -
yadebirinciliği beklenen Nirvana dör· 
düncü oldu. Bay Sait Halim'in Poy -
raz ismindeki tayı birinci, Yılmaz i
kinci, Tunca üçüncü oldu . 

Koşunun zamanı 2,10 dakikadır. 
Müşterek bahis: ganyan 245, plise 

155 ve 240 kuruş. 

l kinci koıu: 
Dört ve daha yukarı yqtaki yarım 

kan inıiliz at ve kısraklara mahsuı -
tu. İkramiyesi 500 lira mesafesi 2400 
metre idi. Bu koşuda Olgo, Mahmure, 
Nazlı ve Alceylan koştu. Koşuda seri 
bir ahn bulun......,..ı yüzünden bü
tün jokeyler biribirlerini kollıyarak 

başlangıçta ağır gittiler. İlk hücftmu 
Olgo yaptı, bunu Mahmure ve Nazlı Reiaicümhur koıumnu kazanan 
kovalıyorlardı. Bu mücadeleleri ge- Batıray, cokeyi ue aahibi 
riden sükClnetle takip eden jokey 
Horvat düz yol üzerinde Alceylin i
le kuvetle hücum etti, önde didişmek
ten yorulmu' rakiplerini yakalıyarak 
ellerinden ko1uyu aldı. Mahmure İ· 
kinci, Olgo üçüncü oldu. Kotunun 
derecesi 2,45 dakikadır. 

Müşterek bahis: ganyan 775, plase 
290 ve 175 kuruı. 

Üçüncü koıu: 
İki yaşlı halis kan ingiliz taylara 

mahsustu. İkramiyesi 1200 lira, mesa· 
fesi 1000 metre idi. 

Bu koşuda altı tay koıtu. Birinci· 
lifi tahmin edildiği gibi Bay Sait Ha
lim'in Abune pour eux ismindeki ta
yı kazandı, Mis ikinci, Gonçe üçüncü 
oldu. 

Koşunun zamanı 1,03 dakikadır. 
Mü,terek bahis: ganyan 135, plise 

115 ve 135 kuruş. 

Dördüncü koıu: Reiaicümhur 
kotum 

Rcisicümhur koşusu: 
Oç ve daha yukarı yaıtaki haliskan 

İngiliz at ve kısraklara mahsustu. İk
ramiyesi 5500 lira mesafesi 2400 met
re idi. 

Koşuya dünkü nüshamızda isimle
rini yazdığımız on haliskan iştirak 

etti. Müıterek bahiste hemen bütün 
atlar üzerine oynanıyordu. Fakat en 
ziyade rağbet gören Bay Ahmet At -
man'ın Özdemiri ile Gazi koşusunu 
kazanan Yılmazkaya idi. 

Startta Karanfil rakiplerinden ön
ce kaçmağa muvaffak oldu, fakat ko· 
ıunun yarısında Yılmazkaya hücftm 
ederek öne geçti, Kaya da Yılmazka 
yayı takip ediyordu. Jokey Filips sü
kQnetle bu iki atın arkasında bekledi, 
son virajda Karanfil ile Yılmukaya
yı batbata gördük. Kın bir mücade • 
leden Karanfil faik çıktı. Artık her· 
keı Karanfilin birinciliğini muhak
kak görüyordu. Fakat birdenbire Sa· 
lih Temel'in Batırayı meydana çıktı. 
Bıtray ve Karanfil kırbaç kırı.ca e· 
pey boiuıtular. Nihayet bir bat ara i· 
le Batray birinci, Karanfil ikinci, Yıl
mazkaya üçüncü, Özdemir dördüncü 
oldu. 

Koşunun derecesi 2,37 dakikadır. 
Müıterek bahis": ganyan 810, plJ. 

se 215, 200 ve 155 kuruı. 

Be,inci hfU: 

Oç yaşındaki haliıkan arap tayla
(Sonu 8 inci aylada ) 

Y anılar, yeni robların göderil • 
me•i için de ve.ile tqkil ecliyor 

Ba ilıi bayan Ja bu ueaileJen 
iatilaJe ediyorlar 
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BCl§vekilimiz, Hava Kurumu Erkanı ve Türkkutu tayyareci/eriyle bir arada 

On beş gün süren 4000 km. lik 

bir hava yolculuğundan sonra 
JJ .Türkkuşu,, filosu dün 

şehrimize döndü 
Filoyu, başta Başvekilimiz olduğu 

halde seçkin bir kalabalık karşıladı 
On beş gün cvcl, büyük bir memle

ket hava turu yapmak üzere Ankara
dan uçan on bir tayyarelik Türkku
§U filosu, dün öğleye doğru şehrimi
ze döndü ve başta muhterem Başveki
limiz olduğu halde seçkin bir kalaba
lık tarafından karşılandı. 

İki hafta süren ve dört bin kilomet
reyi bulan bir yolculuktan muvaffak 
ve muzaffer, yuvalarına dönen on bir 
kartal saat on biri çeyrek geçe ufukta 
gözüktüler. Başvekil, saat on bire 
doğru Etimesğut sahasını şer 'lcndir
miılerdi. Kendilerini karşıt an baş
kana sordular: 

- Filo ne zaman gelecek 
"- Tam on bir buçukta ... 

Gökçcn'e, kız tayyarecilerin uçuşta 
erkek arkadaşları kadar mukavemet 
gösterip göstermediklerini sordum. 
Gene gülerek şu cevabı verdi: 

··- Biz hep beraber uçuyoruz. Kız 
erkek aynı kabiliyeti gösteriyor.,. 

Artık bu hakikat bir ıual olarak 
tevcih edilmek kıymetini kaybetmiş
tir. Türkkuşu'nun binlerce defa ispat 
ettiği bir hakikati tereddüt halinde 
saklamakta ne mana var? Meydanı, 
motör homurtulariyle dolduran bu on 
bir tayyareden atlıyan kızlı erkekli 
gençlik türk milleti için bu sualin ce
vabını vermiştir: Biz milli davaları 
cins farkı olmaksızın başarıyoruz. 
Birçok milletlerde henüz bir istifham 
halinde olan bu realite, Türkiye'nin 
ba lıca kuvetlerinden biridir. 

• 

Sabiha Gökçen tayyare•inden 
inerken 

Hiç kimsenin hatırına, h rhangi 
bir sebeple vaki olacak bir ecikme 
gelmiyor. Bu hissi, dört yaş giren 
Türkkuşu hayatında sarsacak iç bir 
hadise olmadı. 

Bu sefer de öyle oluyor. S at on 
bir buçuğa beş kala filo tam iı rimiz
dedir. Meydanı dolduran oton biller
den çıkanlar kartalları gururl e mu
habbetle alkışlıyorlar. Evcla filoya 
kumanda eden Türkkuşu gen 1 direk
törü Osman Nuri Baykal'ın ta yaresi 

Acaba filo kumandanı, genel direk
tör neler anlatacak? Onu, tecrübeli 
bir asker gibi de dinliycccğiz. Yarbay 
Osman Nuri Baykal da ne soracağı - Bir pilot genç kız, arkadQfımıuı 
mızı tahmin etti. Kısaca: ihtiıaılarını anlatıyor 

"- Çok güzel bir seyahat yaptık . ., memnun olup olmadığını sormuş al
diye bir cümle ile iki hafta süren ve 1 dıg·ı müıpct cevap üzerine ge '1 
d.. b' k'l h 1 · nç ere ort ın ı omctrc tutan scya at erı- şunları söylemişlerdir. 
nin bilançosunu yapmak istiyor. ••-İlerde daha b·u· .:k e daha 

F k b •· 1 · · · d k' b' yu v uzun 
. a at u cum enın ıçın e ım ı- seyahatler yapacak, bütün memleketi 

lır daha neler var? ve her tarafı dolaşacaksınız. İçinizde 
m gör- "- Kumandan, diyorum. Eveli filo bu arzu ve heyecanı görüyorum. Her 

in de nuzdan memnun musunuz? §eyin başı budur. Sizleri tekrar teb-

yere iniyor. 
Gözlüklerini çıkartırken bi 

düğümüz değişikliğini, kendi 
bildiğini ıu cümle ile anlatıy r 
"- Beyaz gittik, siyah gel 
Hakikaten de öyle ... bulutla 

.. _ Kelimenin tam manasiylc evet! rik ederim .... 
Aralarında ilk defa uçanlar bulunan Muhterem Refik Sayd h 'dd ff 1 am, avacı 
bu gençler, cı en muva ak o muş - genrliğin •ükran ve s g' t ah .. 1 

sındaki rüzgar insanın rengin 
bT ğ kk k ·ı · ıı :s ev ı ez ur e-

lardır. Ka ı ıyet, so u anlılı , bı gı, ri arasında uğurlandı. 

dar çabuk karartıyor? Fakat bı 
mer renk değil. .. Tunca bcnz 
güneıte bir ayna parçası gibi 
bir renk .. aynı halin başkaları a da 
olup olmadığına bakıyorum. İş e ikin
ci olarak inen Bayan Gökçen, er za
manki neşeli haliyle gülerek: 

intizam, mukavemet bakımlarından 
beklediğimizden üstün nteicclcr ver
diler. Hava seyahati pilot için ne de 
olsa yorucudur. Bu yorgunluğa ra~
men bize her şeyi unutturan bir neşe 
ve şevk gösterdiler. 

Bugün dört buçuk saattenberi uçu· 
yoruz. Sabah saat 6 da Kayscridcn 
çıktık. Eveıa Amasya, sonra Merzi -
fon'a vardık, oradan doğru olarak An
kara'ya geldik. Ankara üzerinde bir 
tur yaparak meydana indik.,, 

"- Bize sahada yağmur vaı edi -
lcrdi. Halbuki hiç bir şey yok., diyor. 
Yüzünde aynı parlak tunç reı var. 
Ne güneş banyosunun, ne tuzk sc1yun 
ne ycryüzı.inün veremediği l tam 
tarif olmıyan hususi rengi bula mck 
için muhakkak uçmak lazım ... 

Biz, kendilerini kartılamıya gelen 
Başvckil'e teşekkür vazifelerini ifa i
çin saf haline gelmek üzere hazırla· 

tası- nan tayyarecilerle konuımamızı biti
remeden Başvekilimiz geliyor. Muh -

mu- terem Refik Saydam, bütün gençlere 

Turkkuşu başöğretmeni lime 
nı içerken kendisine sormaya 
!andığımızı hissettiği için olac 
kaddcr sorguya muhatap olma 
latıyor: 

"- Seyahatimiz çok güzel 
Çocukların kabiliyeti harikula 
ramızda ilk defa böyle bir s 
çıkanlar var. İnsan bilmediği 
de yürürken bile yadırgar de 
Bunlar havada hiç böyle bir t 
göstermediler. Sonra her gi• 
yerele görduğümüz alfika ... on 
mak çok giıç .. 

safa geldiniz diyor, hepsinin ayrı ay· 
rı ellerini sıkıyor, tebrik ediyor ve 

cçti. diyor ki: 
·· A- "- İki haftadır seyahatinizi mun -
ıhate tazaman takip ediyorum. Gözlerimiz 

hep üzerinizde idi. Bugün muvaffak 
olarak yerinize dönmlit bulunuyor
sunuz. Artık müsterihim. Muvaffaki-

7imiz 1 yetlcriniz.i .ay:ı ayrı tebrik ederim.,, 
nlat- Başvekılımız Bayan Gökçen'c husu-

si bir ataka göstermi,, hatırını ve 

/ 

Kurum Başkanı Erzurum mebusu 
B. Şükrü Koçak, Türkkuşu genel di
rektöründen seyahat hakkında izahat 
alırken, Bayan Sabiha Gökçen'e bu 
dört bin kilometrelik bir mesafe tuta
cak kadar genit ve uzun bir saha üze
rinde yeryüzüne bakarken en entere
san olarak nereyi bulduklarını soru • 
yorum. Atatürk kızı, tcreddiltsüz fU 
cevabı veriyor: 

"- Toroslar ... vakıa hava kapalı i
di, parça parça bulutlar vardı. Fakat 
bu harikulade tabiat parçasına gök
yilzünden bakmıya doyum olmuyor. 
İnsan adeta bir başka alemde imiş gi
bi ... ,, 

Havacılar yorgundur. insan dört 
saat değil tayyare, araba idare etse bi
le yorulur. Bunu bilmiyor değiliz. 
F.aka~ fU havalar, tayyareye çok defa 
bınmış olmama rağmen, binmiyenleri 
düşünerek, bana gene o kadar konu -
ıulacak, anlatılacak tarafları var ola
rak geliyor ki bu sefer, filonun en 
genç pilotu olan Kemal Karapars'ı ya
kalıyorum. Yanımda olan Türkkuşu 
talim terbiye direktörü Şakir Hazım 
Ergökmen ıu sırrı fısıldıyor. 

··- Ben bu arslanı nizamnameye 
uygun olmadan Türkkuıuna üye ola
rak aldım. Geçen sene !6 yaşında idi. 
Yaıının küçüklüğünden batka hiç bir 
e~si.k tarafı yoktu. Yaı küçUklUğU ek
sıklıği mi? diyeceksiniz. Ben de sizin 
gibi dUıUndüm ve - k.mun tibiriyle -
bu ç~~uğ~ İnönüne gönderdim. Bu yıl 
17 sının ıçindedir. Kırklık pilotlarla 
yarııtırmıya hazırım.,, 

On yedilik pilot heyecan içind 
İıtanbul'dan, Buraa'dan ı · 'de ... 
K 'd , zmır en, 

:ı onya an, Adana'dan, Kayser"ı'd 'f ., en, 
Meuı on dan bize hatıralar anlatıyor 

Kalan arkadQ§lar, gelen /eri •elGmlıyorı. 

Üzerinde ısrarla durduğu bir hakika~ 
var: 
"- Her tarafta tUrk ıençliği 

Türkkuıu ıubesi, kısacası uçmak isti
yor.,, 

Kötürüm kalmak iıtememek bbe_ 

Karadeniz havuzunda A. Gücü F. Bahçeyi Dünkü at yarışları 
-- 3 -2 yendi (Baıı 7 inci sayfada) 

Dün mevsimin ilk 

yüzme yarışları yapıldı 
Dün Karadeniz havuzunda yapılan 

bölge teşvik müsabakaları ile bu se -
neki yüzme mevsimi açılmış bulunu -
yor. Ancak aynı günde muhtelif spor 
hareketleri olduğu için yüzücülerin 
hepsi müsabakaya iştirak için geleme
mişlerdir. 

Müsabakalara saat 14,30 da başlan
mııtır. 

Müsabakaların icrası esnasında Be
den Terbiyesi Genel Direktörü Tüm
general Cemil Taner ile Genel Sekre
ter Cemal Gökdağ da ge1crck müsaba
kaları baştan sona kadar takip etmiş
ler ve müsabakaların tcferruatiyle ya
kından alakadar olmuşlardır. 

Neticeler: 
100 metre •erbe.t: 

Gençlcrbirliğindcn Nusret Öktem 
1.29 3/10 ile birinci, Ankaragücünden 
Salim ikinci, Güncş'tcn Fevzi üçün
cü olmuşlardır. 

200 metre •ırtüıtü: 

Gcnçlerbirliğindcn Necdet Alpaylı 
1.49 6/10 ile birinci, Güneşten Salim 
Polatlı ikinci, Muhafızgücündcn Ha
san Bulut üçüncü gelmişlerdir. 

200 metre kurbağalama: 

Gençlerbirliğinden Vahdet Yurda
can 4.3 6/10 ile birinci, Güneşten Nec
det Atakan ikinci, Güneşten Hayri 
Öztürk üçüncü gelmişlerdir. 

50 metre •erbeıt (küçükler ara
•ında): 

Nejat 33 saniye ile birinci, Natık 
Balkır ikinci, Tahsin Alpsoy üçüncü 
gelmişlerdir. 

Bölge bayrak yarııı: 

30.12 ile Sedat, lhsan, Nusrettcn 
mürekkep Gcnçlerbirliği takımı bi -
rinci, Hayri, Halit, Salimden mürek
kep Güne§ takımı ikinci ve Refet, 
Fevzi, Natıktan mürekkep Güneş ta
kımı Uçüncil gelmişlerdir. 

Müsabakadan sonra derece alanlara 
madalyaları ve en çok puvan alan 
Gençlerbirliği kulübüne de bir kupa 
hediye edilmiştir. 

Bordo'da bir bomba 

on kişiyi yaralôdı 

Bordo, 25 a.a. - Şehrin tam göbe -
ğinde bir barda dün akşam bir infilak 
vukua gclınittir. Bar binası tamamiyle 
harap olmuştur. Birisinin yarası ağır 
olmak üzere 10 kadar yaralı enkaz al
tından çıkarılmıştır. İnfilakın sebep -
teri malUm deiildir. Polis tahkikat 
yapmaktadır. 

bu zamanların dikte ettirdiği vatan 
müdafaası şartlarından birine bu 
memleket gençliğinin intibak ctmiye 
hazır olduğunu anlatır. Genç pilot, 
kendisi de bir zamanlar aynı hasreti 
çektiği için, Türkiye'nin dört tarafın· 
daki bu gençlik arzusunu, seyahati -
nin en kuvctli hatırası olarak bize an· 
lattı. Ben de, bu içli arzuyu, hayatla
rını ve emeklerini vatandaşların hak
lı, meşru, milli menfaatlerin emretti
ği istekleri yerine getirmiye vakfe • 
den alakalıların hassasiyetine suna -
rım. 

On be§ günlük hasretle sevimli kü
çük yavrusunu öperken, Osman Nuri 
Baykal, bir §Cyler daha söylemez mi 
diye yanına sokuldum. 

.._ Biru da size bizden istenenler
den bahsedeyim dedi. Türkkuşu şu -
besi olmıyan gittiğimiz yerlerde biz
den evela bunu istediler. Sonra bazı 

yerlerde gençler, çok enteresan bir 
fikir olarak, bizden futbol kulüpleri, 
spor teıckkillleri gibi Türkkuşu ku
lüpleri istediler. Üzerinde zaten meş
gul olduğumuz bu fikri, gençliğin 

kendisinin talep ettiğini görünce isa
betine daha kuvctlc kani olduk. 

Görüyorsunuz ki hepimiz arızasız, 

kazasız, dertsiz geldik.On bir tayyare 
ile baflıyan iki haftalık bir hava yol· 

culuğunun aynı tekilde bitişi teknik 
bir muvaffakiycttir. Aramızda ilk de
fa bir seyahate çıkan genç pilotların 
bulundufunu, bunların, çeıitli prtlar 
gösteren havalarda, çeıitli tartlar göı 
teren yerlere inmek zaruretinde ol -
duklarını da diltUnünilz .. Gün geçtik
çe çocukların enerjileri arttı ve ml
neviyatları yükseldi. Bu netice, bizi 
daha uzun ve devamlı seyahatlerde de 
aynı muvaffakiyeti göstereceğimizi 
anlatır. Türkkutunun dört ıenelik o
lan tarihinde, bütün hldiıeleri, hatı
raları, intibiları bir araya toplayınız. 

Genel Direkt6re ıu cevabı verebili
riz: 
"- TUrkkutu için bUtUn memleket 

de asgari sizin .kadar nikbindir ve 
böyle dllt~tedir." 

KUTAY 

(Başı 7 inci sayfada) 
topu başlariyle karşılıyacakları bek -
lcnirkcn yere doğru eğildiler. Kale· 
ci de önünü görcme.z vaziyette idi. 
Bu suretle top kalenin sol köşesinden 
doğruca ağlara giderek takıldı. 

Gücün üçüncü golü: 

Oyun 2 - 1 vaziyetinde on beş daki
ka kadar devam etti. Fenerliler artık 
yorulmuşlardı. Vahabı santrfora, a
yağı sakatlanan Fikreti sol açığa alan 
Ankara Gücü forveti nisbcten iyi bir 
hale gelmişti. 

Hamdi sol taraftan birkaç kere ka
leye kadar sokuldu. Fakat hücumlar 
hep taçla, avutla neticeleniyordu. Ni
hayet 40 ıncı dakikaya geldik. Geri -
den bir pas alan Vahap güzel bir sıy· 
rılışla topu üçüncü defa olarak Fener 
kalesine soktu. 
Fenerin son golü: 

Artık hücumlarına nihayet veren 
güçlüler sıkı bir müdafaa ile oyunu 
bir an evci bitirmeğe çalışıyorlardı. 
Bu esnada Fikret oyunu terk mecbu
riyetinde kaldı. Salih de şiddetli bir 
hareketle Rebiiye çarptığı için hakem 
tarafından dışarı çıkarıldı. Ankara 
Gücü takımı bu suretle 9 kişi kaldı. 

Tam 44 üncü dakika idi. Fener 
muhacimleri bir gol çıkarmak için 
Güç kalesi önüne toplanmış bulunu -
yorlardı. Bu sırada Fikret ofsayt va
ziyetinde yakaladığı topu hiç zorluk 
çekmeden Güç kalesine attı. Bir da -
kika sonra oyun bitti ve halk 3 - 2 ma
çı kazanan Ankara Güçlüleri alkışlı -
yarak stadyomdan ayrıldı. 

.. 
F enerbahçeliler: 

İstanbulun bu en sevimli takımı 
bir gün evelkinc nazaran her suretle 
takdire değer bir şekilde oynadı Ne 
yazık ki forvet hattı beceriksiz kaldı 
ve bir sürü fırsatlar kaçırdı. Maama -
fih Güç müdafaası da onlara göz aç -
tırmamıştır. 

Güçlüler: 
Galibiyeti hak eden güzel oyunla

larından dolayı Ankara Güçlüleri ha
raretle tebrik ederiz Dün takım can
la başla çalıştı n muvaffak oldu. 
Forvet hattının teşkilinde eğer ufak 
bir hataya düşülmemi' olsaydı belki 
netice daha iyi olacaktı. 

Milli kümenin 14 maçını bu suretle 
bitirmiş olan ve liçilncülüğU kazan· 
mış bulunan güçlülere gelecek sene
lerde muvaffakiyctler dileriz. 

Dünl<ü ziyôfet 
Ankaragücü kulübü Umumi Reisi 

ve Askeri Fabrikalar Umum Müdürü 
Tümgeneral Eyüp Durukan, dün ak
şam, milli küme maçlarını muvaffaki· 
yetle bitiren azaları şerefine Etipa -
las'ta bir ziyafet vermiştir. Yüze ya
kın gencin toplandığı ziyafet samimt 
bir hava içinde geçmiı ve gençler fut
bol ıezonunun kapanmasını hararetle 
tesit etmişlerdir. 

Fenerliler Atalürk'ün 
manevi huzurlar1nda 
İki maç yapmak üzere ı1ehrimizc 

gelen Fenerbahçelilcr dün Etnograf
ya müzesine giderek Atatürk'ün mi.
nevi huzurunda eğilmişler ve kabri 
üzerine bir çelenk koymuılardır. 

Bu hazin merasim gençleri teessür 
içinde bırakmış ve onun eserlerini mu 
hafaza yolunda çalıpcaklarına bir ke
re daha andiçmeğe vcıile olmuıtur. 

Güneş Galatasarayı 

5 • O mağlup etti 
Milli küme dıtında kalan takımlar 

arasında tertip edilen müsabakalara 
cumartesi günü Ankara'da devam e -
dildi. 

Galatasaraylılar İstanbul Galata
sarayının sağ açığı Necdet ve Ekrem 
de oynadığı halde, durgun ve daha 
çok müdafaa yaparak maçı 5 - O kay
betmitlerdir. 

Bir müddet futbol faaliyetini bı -
raktıktan sonra tekrar çahımalarına 
başhyan güneılilcr gayretli ve canlı 
oyunlariyle seyircilerinin takdirleri -
ni toplamıılar ve ilerisi için ümit ver 
mişlerdir. 

Elektrik, Tünel, Tramvay 
lılerinin tesellüm muamelesi 
İstanbul, 25 (Telefonla) - Tesel -

lüm muamelesi devam etmekte olan 
elektrik, tünel, tramvay idareleri, bir 
haftaya kadar bütün tesisat ve kadro
lariyle İstanbul belediyesine ıeçmiı 
olacaktır. 

Bunun ardından hemen otobüı iti
nin tanzimine ıeçilecektir. Belediye
nin getirtmek istediği otobUılerin ti· 
pi tesbit edilmit olduğundan huırla
nan prtname, elektrik, tünel, tramvay 
ların devrinden sonra ilin edilerek o
tobüsler münakasaya konacaktır. 

Şimdilik otobüı mübayaatına tah . 
ıiı edilen meblfii bir ~OA lira4K. 

ra mahsustu, ikramiyesi 700 lira ıııe
safesi 1600 metre idi. 

Koıu bet tay arasında oldu. B•1 
Rifat Baysal'ın Bora ismindeki tayı 
koıunun favorisi idt Son metreler• 
kadar da önde idi. Fakat Bay Dünda· 
r'ın Tomurcuğu son anlarda Bora>? 
yakaladı, Jokey Horvat ve Pavl bı• 
rincilik için çok uğraştılarsa da mı.ı• 
vasalit yerini baş başa geçerek ikisi • 
de birinci oldular. Bir at boyu gerile• 
rinde Örnek üçüncü oldu, koJunı.ın 
derecesi 1,55 dakikadır. 

Müşterek bahis ganyan 110 ve 175. 
plase 105, 130 ve 235 kuruş. 

Altıncı ko§u: 

Dört ve daha yukarı yaştaki halis" 
kan arap at ve kısraklara mahsustu· 
İkramiyesi 1000 lira, mesafesi 3()()0 
metre idi, koıuya tanınmış en kuvetli 
arap atları da dahil olmuştu. İçlerin· 
de bilhaaaa Yüksel, Aldervif ve Ce}"'" 
lan birincilik için kuvctli namzetler" 
di. Koıu başladığı zaman Yüksel der" 
hal bata geçti. Hemen Aldervit do 
yanına sokuldu, bu iki kuvetli at rnii· 
temadiycn biribirlcriyle mücadele et• 
tiler. Arkalarındaki grup yüz metre 
kadar geride idi, iki hafta üst üste 
kotu kazanan Bay Fehmi Simsaroğlı.ı· 
nunÇelcngi de bütün jokeylerin Ba" 
ba diye tanıdığı jokey İhsanın altın· 
da bir o kadar geride yalnız başın• 

gidiyordu. Koşunun bitmesine 1000 
metre kala Çelenk öndeki grupu he
men yakaladı, mücadeleden yorulan 
Yüksel de ağırlaşmıştı, Aldervişiıı 
tek başına önde kaldığını gören BaY, 
İhsan bunu da yakalamakta gecikrne" 
di ve düı yolda kolaycacık bu kuvetll 
rakibini de geçerek ustaca bir koşu 
kazandı. 

Koşunun derecesi 3,45 dakikadır. 
Müşterek bahis: ganyan 815, plase 

265, 250 ve 275 kuruş. 

Yedinci lıoıu: 

Üç ve daha yukarı yaıtald hali• 
kan ingiliz at ve kısraklara mahsustu. 
İkramiyesi 900 lira, mcsafeıi 2400 
metre idi. Bu koıuda üç haliı kan 
koıtu. , 

Bu mevs!m hiç gcçilmiyen Bay Sa .. 
it Halim'in Sunandair ismindeki kıı• 
rağı bu koıuyu da kolayca kazanacak 
zannediliyoıdu. Fakat koşunun 2200 
metresini önde götüren bu kuvetli 
kısrak son iki yüz metrede Dandi'nin 
hücumuna mukavemet edemedi. Bay; 
Aıım Çırpan'ın Dandisi birinci, Ko-
mıaar ikinci oldu. 

rL 

Koıunun dercccıi 2,35 dakikadır. 
Müıterek bahiı ganyan 590 kurut
DördllncU koıuda ikili bahis 72 li• 

Altıncı koıudaki ikili bahiı 110 lf .. 
la 

"Üçüncü, dördüncü koıular arasın• 
Jaki çifte bahiı de 16 lira verdi. 

Bir yanı atı bir 

milyoe frank kazandı 
Paris, 25 a.a. - Mevsimin ıon at ko .. 

şusu bugün Longıan hipodromunda 
yapılmış ve bir milyon frank müki .. 
fatı Marcel Bouasc'ın Pharis adlı atı 
kazanmııtır. 

Koşuda rcisicümhur ile Fas sultanı 
kor diplomatik azası da hazır blun : 
muıtur. 

Ekmek meselesi 

üzerinde konuşmalar 
İstanbul, 25 (Telefonla) - Ekmek 

meselesi üzerinde görütUimck için 
diln fırıncılar cemiyetinde birçok es· 
nafın ittirikiyle bir toplantı yapılmıı 
tır. Fırıncılar bu toplantıda belediye· 
ye yapacakları teklifi kararlaıtırmıı
lardır. 

Yarın belediyede yapılacak istiıare 
heyeti toplantısında fırıncılardan da 
iki murahhas bulunacak ve esnafın 
fikirlerin~ bildirecektir. Yarınki top
lantıda bılhassa imaliyc ücretleri ü
zerinde görüşülecektir. Fırıncılar c -
v~l~e ~93• kuruı olan imaliye ücretle
rının ıstışarc heyeti tarafından bun
d.an bir müddet evel 156 kuruşa indi
rı.lmesine itiraz etmektedirler. Bu in
dıriı esnasında kendj fikirlerinin a
~ı~dığını ıöyliyen fırıncılar yarın 
ırnaJıye ücretlerinin arttırılması hu • 
suıunda ısrar edeceklerdir. Eğer bun
da muvaffak olurlarsa ekmek fiyatla
rına da zammedilmesi icap edecektir. 

B.Gafenko'nun ziyaretleri 
hakkındı bir tavzih 

. Biikreı, 25 a.a. - Rador Ajansı bil
dıriyor : 

Gafenkonun Ankara ve Atina ziya_ 
retleri esnasında siyasi ve askeri yeni 
aı:ııatımlar aktedildiği hakkındaki ıa· 
yıalar asılıızdır Bu ziyaretlerin hedef 
ve neticeleri matbuata verilen beyanat 
ve tebliğlerde tasrih edilmiş bulun • 
maktadır. 

8 
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[~:~~=~~-] 
TAYYARE SAA TLERI 

Vilayetler 

Saat Dakika 
Kapah zari usulile motorin 

lınıirden - Ankaraya 9 10 
4danadan - Ankaraya 9 30 
lıtanbuldan - Ankaraya 9 30 ah nacak 
#.ııkaradan - İzmire ıs 05 
luıkaradan _ Adanaya 14 4S İstanbul Mıntakası Sıhiye Müca -
l.nıtaradan - İstanbula 16 OO dele Riyaseti Arttırma ve Eksiltme 

NÖBETÇi ECZANELER Komisyonundan : 
ı Eczaneler 29 1 - Mıntaka ihtiyacı için (80 ton) 
2 - Cebeci ve Yeni 5 11 1~ ~! 30 motorin alınacaktır. 
3 - lialk ve Sakarya 6 12 1 

4 - Merkez ve Çankaya 7 13 19 25 2 - Eksiltme 29.6.939 perşembe 
s-AnkaraveYenişehirS 14 20 ~~ günü saat 14 te Kadıköyünde Moda 
& - Sebat ve Ege 9 ıs 21 
-1atanbul eczanesi 10 16 22 28 caddesindeki 91 numaralı sıhiye mü-
))azar geceleri nöbet alan eczaneler pa- d 1 · b" d k" k · ._r t\inü de nöbetçi olarak açık bulunmak ca e e rıyaset ınasın a ı omısyon. 

llı.tcburiyetindedirler, diğer e;zaneler pa- da yapılacaktır. 
'tt ttinleri ihtiyari olarak tatıl yapabıle- 3 - Tahmin edilen fiyat 5600 lira 
tekJ.erdir. olı,ıp muvakkat teminat 420 liradır. 

ACELE iMDAT 
8ir yaralanma, bir kaza, fevkalade bir ~a~· 4 - Şartnameler her gün Kadıkö -
talık vukuunda acele imdat ıstemek ıçın yündeki mücadele riyaset kaleminden 
Belediyeler Hastanesine (2257 > numa· görüldüğü gibi bedelsiz de alınabilir. 

, rıilete1efonedilır. 5 Ek ·1 · · b ' I k tl 4-'(}ZUMLU TELEFON NUMARA~ARJ - sı tmıye gıre ı me şar a· 
\'1ncın ihbarı: (1521). -Telefon. muraca· rına sahip olan isteklilerin teklif 

at: Şehir: (1023 -1024). - ~ehırler ara- mektuplariyle muvakkat teminatları-
11: (2341 • 234Z). - Elektrık ve Hava · nı eksiltme saatinden bir saat eveline 
razı arıza memurluğu: (1846). - Mesa-
ieri Şehir Anbarı: (3705), kadar sıtma mücadelP. binasındaki 

°rAKSf TELEFON NUMARALARI: k · . l 
Zincirlicami civarı: (2645-1050-1196) omısyona vermış olma arı şarttır. 
Sama.npazarı civarı : (280~ •. 3259). . (422712333) 12293 
'Yenişehir, Havuzbaşı Bızım Taksı • 
(3848). . T k ... , 12" 1> Bır fen memuru aramyor 
Çanları Caddesı Ulus a sısı · .,, · ı 
fstanbul Taksisi: (3997). 

1
1 • Çankırı Belediyesınden : 

· . (1788) 1 - eledıyemızın yenı ınşa ettır-
Devlet Demı·ryolları Gar stıhbarat ve 

1 

B . . . · · · 
M: üracaat M emurlugu · · . . . 
I,ık Taksi İnönü Caddesi (3394). mekte olduğu elektrık fabrıkasını t -

Otobüslerin ilk ve son seferleri dare edecek bir fen memuru ahnacak-
t.ı1ua M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 tır. 
lt dere'den Ulus M. na 7·15 23·20 ı _ Ell'ktrik is.lerinde bulunmuş 
'llıua M. dan Çankaya'ya 7 .25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 olması ve Nafıa Vek51etinrlcn birinci 
lrluı M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 veya ikinci sınıf ehliyeti haiz olması 
l>ikmenden Ulus M. na 7.00 20.30 
lııua M. dan Keçiören'e 6.00 21.00 şarttır 
Xeçiören'den Ulus M. na 6.30 21.30 3 - Aylık ücret olarak yüz lira ve-
lIIuı M. dan Etlik'e 6.30 21.00 rilecektir. 
ttlik'ten Ulus M. na ?.oo 21.30 · d 
'lrluı M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 4 - Taliplerin ellerın e mevcut ev-
Cebcciden Ulus M. na 7.00 23.00 rakı müspite veya suretlerini 30 hazi-
Cebeciden A. Fabrikalara 7.oo ran 939 tarihine kadar Çankırı bele· 
As. fabrikalardan Cebeciye - .- 17 .00 
'ienişehirden Ulus M. na 7.00 23.00 diyesine göndermeleri ilan olunur. 
lrlus M. dan Yeni~ehire 7. 10 23.00 12363 
S. pazarından Akköprüye 6.15 7.00 
Akköprüden S. pazarına 7.30 9.45 
llahçeli evlerden Ulus M. na 7.45 -.
trıus M. dan Bahçeli evlere -.- 20.00 
1 Ulus meydaniyle İstasyon arasmda her 

be~ d:ıkikade bir sefer olup tren za • 
manian seferler daha sıktır. 

1 Ulus meydaniyle Yenişehir, Bakanlık. 
lar Cebeci, Samanpazarr arasında saat 
8 den 20 ye kadar vasati her beş daki • 
kada; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her on beş, yirmi ve otuz dakika
da bir muntazam seferler vardır. 

1 Akşamları Ulus Meydanından saat 23 
deki ıon ıeferlerle bunların Ulus mey
dınma dönüşleri sinemaların dağılış sa
atine tibidirler. 

Posta saatleri 
'l'eahhUtlü saat (18) e kadardır • 
l'otıta saat (19) a kadar İstanbul cihetine 

Bir memur alınacak 
Çankırı Belediyesinden : 

1 - Belediyemi7in Zabıtai beledi
ye k~miserliğini ve seyri sefer ve İt
faiye amirliği ve vazifelerini ifa ede
cek 50 lira ücretle bir memur alına · 
caktır. 

2 - Bu işlerde bulunmuş olmak la
zımdır. 

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

12364 
lllektup kabul eder. • 

Tren saatleri ilk okul ltinMı yephrtlecak 

ULUS 

A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavelename 
C - Bayındırlık işleri genel şartna 

mesi. 
D - Fenni ve hususi şartname. 
E - Keşif ve keşif hülasası. 
F- Proje. 
3 - Eksiltme 15. 6. 939 gününden 3 

7. 939 pazartesi gününe kadar kapalı 
zarf usuliyle eksiltmey konulmuştur. 

4 - Eksiltme 3. 7. 939 pazartesi gü
nü saat 15 te vilayet daimi encümenin 
de toplanan komisyon tarafından ya • 
pılacaktır. 

5 - İstkliler bu işe ait tafsilatı Na
fıa müdürlüğünde görebilirlr. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (1318) lira (12) kuruşluk 
muvakkat teminat vermeleri ve aşağı
daki yazılı vesikalrı ibraz etmeleri la
zımdır. 

A - Ticaret odasında kayıtlı oldu-
ğuna dair vesika. 

B - Bu işler için bir hafta eve) vi
layetten alınmış ehliyet vesikası. 

7 - Teklif mektuplarının eksiltme 
tarihi olan 3. 7. 939 pazartesi günü sa
at 15 ten bir saat evetine kadar vilayet 
daimi encümenine makbuz mukabilin
de vermeleri lazımdır. 

B - Ticaret ve senayi odası sicil ve 
sikası (939 senesi) 

5 - Teklifler 3 üncü maddede yazı
lı saatten bir saat evetine kadar Tun
celi nafıa dairesindeki eksiltme ko ~ 
misyonu reisliğine makbuz mukabilini 
de teslim edilecektir. Posta ile gön -
derilecek mektupların nihayet 3 üncü Ki rol ık : 
maddede yazılı saate kadar gelmiş ol- -~--
ması ve artırma eksiltme ve ihale ka -
nununa uygun olarak mühür mumu i
le iyice kapatılmış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edil· 
mez. (2449) 12423 

inıaaf münakasası 
Kastamonu Vilayetinden : 

ı - Kastamonu vilayet dahilinde ve 
merkezi kasabaya 12 kilometre mesa • 
fede bulunan Ziraat vekaletine ait fi
danlıkta yeniden inşa edilecek meyva 
lı ağaçlar binalarına ait tanzim edilen 
(43108) lira (22) kuruşluk evrakı keli· 
fiyesine göre inşaatı kapalı zarf usu -
liyle ve bir ay müddetle eksiltmeye 
konulmuştur. 

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 - Bir veya iki oda, kalori -
fer, sıcak su, tam konfor, aile nezdin
de, Atatürk Bulvarı 49/2, Kalaç Ap 
8, Kızılay karşısında, (Odalar mobil -
yasız da verilir.) 2273 

Kiralık - Maltepe otobüs son du -
rak, Ekim So. 14 No. evin, havagazı 

su elektrikli 4 ve 2 odalı daireleri ay 
rı ayrı kiralıktır. Üst kata müracaat. 

2312 
Kiralık oda - Yalınız bir bay için 

mobilyalı Sağlık bakanlığı otobüs du
rağında 12 numarada bakkal Mehmet 
M ustafaya müracaat. 2317 

Kiralık ev - Yeni§ehir Yüksel cad-

Küçük ilôn şartları 
Oort aaurhk küçük ilanlardan: 

Bir defa için 30 Kuruı 
İki defa için 50 Kuruı 
Üç defa için 70 Kuruı 

Dort defa ıçin 80 Kuruı 
Devamlı küçük il6.nlardan ber de· 
fası için 10 kurus alınır. Meseli 10 
defa neşredilecek bir ilan için, 140 
kuruş alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak uz.ere her satır. kelime arala
rındaki boşluklar müstesna. 30 harf 
itibar edilmistir. Bir kıiçük ilan 
120 barften ibaret olmalıdır. 
Dört &atırdan fazla her satır için 
beher seferine ayrıca on kuru' alı· 
nır. 

Küçük ilanların 120 harfi geçme• 
mesı lazımdır. Bu miktarı geçen i
lanlar ayrıca pul tarifesine tabidir. 

Satılık : 
Bundan sonraki teklifler ve posta • 

daki aecikrneler kabul edilemiyecek • 

2 - İsteklilerin bu işe ait evrakı 

keşfiyesini Kastamonu nafıa müdür -
lüğünde görebilecekleri gibi fazla bir 
izahat isteyenler de mezklır müdür · 
ilikten bir mektupla sorabilirler. 

desi Ataç sokak No. 15 - 40 büyük bah 
çe ortasında tam konfor\ıı 4 oda ayrı Satılık ,kiralık, mobilyeli, mobi/y~-
hizmetçi odası mutbak kiler. Görmek sız - ~ankaya K.a~aklıd:r~ Ö~demır 
için her gün saat 8 den 18 ze kadar i- ~d~.esı No. 65/ 2 ıkı kat ıkı daıre her 
çindeki bekçiye, konuşmak için de Tl: tu.:ıu konfor. ~ak~mlı bahç7 sat.ılıktır. 
2i98 ze müracaat. 2318 Dort odalı bırıncı kat mobılyelı, mo

tir. .. 12411 

İnşaat münakasası 

... 3 - İhalesi 15. Temmuz 939 cumar
tesi günü saat 11 de Kastamonu Zira
at müdürlüğü odasında toplanacak ek 
siltme komisyonu tarafından yapıla -

caktır · . . Kiralık - Keçiören de polis kara -
Tunceli Nafıa Müdürlüğünden: 4 _ Eksiltmeye girebilmek ıçın % kolu karşısı veznedar İrfan'ın 4 oda 

. 7,5 dan 3233 lira 12 kuruşluk verile · .. 'l" 1 ·· k"l ı _ Eksiltmeye konulan ış: Tunce- . salon banyo ve muştemı dt ı musta ı 
. . cek temınatın 2490 sayılı kanunun 16 . O k ·· 

li vilayeti Deşt kışla ve ahırı ıkmal ın . . dd . .. k .
1 

katı kıralıktır. st ata muracaat. 
B 

. . 1_ • f b d 
1
. 27172 58 ve 17 ıncı ma esme gore e sı tme 2320 şaatır. U ışın rı.eşı e e 1 • 1 k . h h · b' z· 

. ornısyonu namına er angı ır ıra- K. 1 k 3 oda 1 hol ve saire Ye-lıradır . ıra ı - · 
. . evrak at bankası veznesıne yatırılarak mak- . h" M t' t Cad Mimar Ke • 2 - Bu ışe aıt şartname ve . .. .1 . , nıse ır eşru ıye · 

buzunun kom.ısyona gonderı me_sı . ve 1 m~l mektebi arkası Türe. S. No. 6 Ça-
şunlardır · nafıa vekaletınce evelce kendılerıne · · ·· Eh 

A - Eksiltme şartnamesi. . .. . . . . tı katında ev sahıbıne muracaat. • 
. . verılmış olan muteahhıtlık vesıkası t· vendir 2321 

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

Satılık - Yeni yapılan Meclisin ar• 
kasında Aşağı ayrancıda 1840 M2. ar
sa ile üzerindeki 34. ve 35 ~o.lu iki 
yeni ev. İçindekilere müracaat. 2283 

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

B - Mukavele pr~1esı.' le ihale gününden bir hafta eveline ka- · 
C - Bayındırlık ışlerı genel şart · dar bulundukları vilayete resmen mü- Kiralık daire ve dükkan:ar - Ko - Satılık arsa - Çankaya'da asfalt Ü· 

namesi. racaat ederek bu insnatı yapabilecek _ yunpazarında Ağazade çarşısında ~on zerinde 1800 M. arsa içindeki Ankara 
D - Keşif hülasa cetveli lerine dair alacakları ehliyet vesikası· forlu daireler. ve ye.~i dükkanlar kıra-ı taşı ile ve uygun fiyatla satılacaktır. 
E - H ususl şartname nın ve 939 yılı T. c. odasınca tesçil e- lıktır. Mahallıne muracaat. 2322 Tel: 3173 2294 
F - Yapı işleri umumi ve fenni d·ı . 

ı miş vesikaların ıhale günü ve saa • Kiralık daire - Yenişehir büyük 
şartnamesi 

G - Seridöpri 
H - İsteyenler bu işe ait evraktan 

yapı işleri umumi ve fenni şartname • 
siyle bayındırlık işleri genel şartna 
mcsinden maadasını bir lira mukabi -
tinde Tunceli Nafıa müdürlüğünden 
satın alabilirler. Yapi işleri umumi ve 
fenni şartnamesini ve bayındırlık i~ • 
leri genel şartnamesini görmek iste -
yenler Tunceli Nafıa dairesinde bedel 
siz olarak görebilirler. 

3 - Eksiltme 3. 7. 939 pazartesi gü
nü saat 15 de Tunceli nafıa müdürlü -
ği.A hinaaında bpalı zari uauJiyle ya • 
pılacaktır. 

tinden laakal bir saat önce Kastamonu tren köprüsü yanında İskitler cadde • 
ziraat müdiirlüğünde toplanacak ko - sinde asfalta 30 metre 3 No.lu Ka -
misyona gelmiş bulunması şarttır. mar Ap. 4 oda konforlu daire. Tel: 

5 - Posta ile gönderilecek teklif 2413 2326 
mektuplariyle istenilecek vesika ve 
makbuzlar iadeli ve taahhütlü gönde 
rilmesi ve ihale saat~ne kadar komis -
yona gelmiş bulunması lazımdır. 

6 - Postaların gecikmesinden do • 
layı zamanında gelmiyen teklif mek 
tupları ve evrakı müsbiteler nazarı i · 
tibare alınmıyarak sahibine ret oluna 
cağı ilan olunur. 12435 

ffüKumet konağı inşası 

Kiralık oda - Güzel güneşli hava • 
dar bir oda kiralıktır. Etfaiye meyda
nı İhsan bey Ap. ikinci kat No. 5 

2329 

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

Satılık ev - İki katlı iki daireli 
çok sağlam yapılmış. 1000 M2 arsa Ye 
nişehir Şurayı devlet arkası. Müracaat 
Telgas Seyfi Uzer. 2313 

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

Satılık motosiklet - Zündapp 
DBK 250 tipinde 8,5 beygir kuvetinde 
gayet az ve çok temiz kullanılmış. 

Müracaat: mesai saatlerinde Tel: 
3289 da Ata. 2349 

Haydarpaıa'ya ı Her sabah : 8.20. 
her akıam: 16.30, 
19.15 ve 19.50 de. 
(Pazartesi, Per
ıembe, Cumarte
si, TOROS SÜ~ 

Kırşehir Vilayetinden : 4 - Eksiltmeye girebilmek için is-
Buna Nafıa Müdürlüğünden : 

Kiralık daire - Yenişehir Devlet 
Şurası arkası ayış sokak Yozgat Ap. 
3. kat. 3 oda 1 sandık odası 1 hol 2 
balkon tam konfor. 52 lira 2334 iş verenler: 

Samsun ha.tt.ı 
RAT). 

: Her gün 9.35 (Kay -
seri, Sivas, Amasyı 
bu hat üzerindedir) 

Diyarbakır battı : Her gün : 9.35 
Zonculdak hattı : Hergün : 17.08 

1 - Eksiltmeye konan iş : teklinin 2037.94 lira muvakkat teminat 
Kırşehir Yenice mahallesinde yapı- vermesi ve aşağıdaki vesikaları haiz o 

lacak on yedi bin yüz yetmiş dört lira lup göstermesi lazımdır. 
doksan altı kuruş keşif bedelli beş A - İhaleden en az 8 gün evel Tun 
dershaneli ilk okul binası ikmal inşaa- celi vilayetine müracaat ederek bu işe 
tı işidir. girebilmek için alınmış ehliyet vesi • 

2 - Bu iş ait evrak şunlardır: kası. 

1 - İnegöl kasabasında inşa edil -
mekte bulunan hükümet konağının 

21068 lira 87 kuruşluk inşaat bakiyesi 
olup kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2 - Bu işe ait keşif, fenni ve husu
si, bayındırlık işleri genel kapalı zarf 
usuliyle eksiltme şartnameleri, proje 
ve mukavele projesi nafıa dairesinde 
görülecektir. 

3 - Eksiltme 15. 7. 1939 cumartesi 
günü saat 11 de belediye salonunda 
nafıa müdürlüğü eksiltme komisyo -
nu tarafından kapalı zarf usuliyle ya
pılacaktır. 

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

Kiralık - 4 oda su tenvirat dahil 
35 lira Öncebeci Bagaturlar sokak 
mektep arkası kasap ve bakkal karşı· 
sında No: 32. 2340 

Kiralık - Dr. muayenehanesine ve
ya aile için elverişli kalöriferli 52 li
raya devren kiralıktır. Ankara posta 
Cad. Hanef Ap. No: 3 Tl: 3714 

1 
Kiralık - Mobilyalı bir oda bir bay 

için kiralıktır. Yenişehir Karanfil so-

(Türkçe ve ingilizçe bilen bir baya· 
na ihtiyaç vardır. Taliplerin tahsil 
hal tercümesi ve adreslerini havi mek 
tupla Ankara posta kutusu 134 No 
müracaatları). 2316 

Tezgahtar ve tezgahtar yamağına 

ihtiyaç vardır. İkinci Anafartalarda 
terzi M. Galip Çankayaya müracaat. 

2338 

İş aravanlar: 
4 - Eksiltmeye girebilmek için is

teklilerin 1580 lira 17 kuruş muvakkat 
teminat vermeleri, üçüncü maddede ya 
zıh evrakı kabul ve imza etmeleri ve 
bu inşaatı yapabileceklerine dair Bur
sa vilayet makamından ehliyet vesika
sını almış olmaları ve 939 yı h ı Ticaret 

kak No: 15 A. I. 2343 Orta Ticaret mektebi mezunu ve 
Fransızca lisan ve muhaberatına vakıf 

Kiralık müstakil oda - Güzel man-
tecrübeli bir muhasip iş arıyor. Ulus• 

zarah mobilyalı veya mobilyasız ve- ta N. O. rumuzuna mektupla müraca -
rilecektir. Yenişehir İsmet İnönü cad 

2314 
No: 71 re müracaat. 2344 

odası vesikasının göstermeleri lazım· Kiralık oda - Kutlu pasta salonu 
dır. üstünde birinci kat No: 6 apartman 

5 - 2490 sayıl kanun mucibince ek- sıcak su banyo ve mobilyalı bir oda 
kiralıktır. 2345 siltme evrakını hazırlayıp 15. 7. 1939 

günü saat ona kadar komisyon reisli· Kiralık odalar - Yenişehir Karan
ğine makbuz mukabilinde vermeleri fil bilge sokak Şinasi B. Ap. No: 9 ve 
icabeder. Postada vukubulacak gecik- Işıklar Cad. Yüksek Ap. kat 3 No: 8 

at. 

Zayi - İstanbul ithalat gümrüğün • 
den almış olduğum 44.274 numaralı 

beyannameye ait 243 lira 84 kuruşu 

havi 293.007 numaralı irat makbuzu 
senedini kazaen zayi ettim. Yenisini 
çıkartacağımdan eskisinin hükmü ol • 
madığını ilan ederim. Mehmet Akyüz. 

7244 meler kabul edilmez. (2578) ı ze müracaat. 2346 

12557 --~~~~--~--·--~~----~_::_~~~~----~~--~---

Göçmen evleri yapt1rılacak 
Diyarbakır iskan Müdürlüğünden: 

Cinsi Mevkii Adedi Muhammen Güveni İhale İhale İhale 
bedeli % 7,50 şekli Tarihi günü 

Tek tip Göç- Bismil kazası- 100 70361 5278 Kapalı zarf 7-7-939 Cuma 
men evi nın Çoltepe 

köyü .. .. Özmen köyü 50 34256,5 2570 ,, ,, 8-7-939 Cumartesi 

" .. D. Bakır mer-
kezi Matrani 
köyü 100 58082 4357 

" " 10-7-939 Pazartesi 

" " Karabaş Kö. 50 26721 2005 
" " 11-7-939 Salı 

300 

İhale 
saati 

11 

11 

11 
11 

1 - Diyarbakır vilayeti göçmen evleri için keşif, plan ve şartnameleri mucibince mevki ve miktarları. keşif 
bedelleri ve ihale gün ve saatleri yukarda gösterilen tek IX köy tipi kerpiç, iskeletli 300 adet göçmen evinin 
inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltme ye konulmuştur. 

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

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

4 - İsteklilere usulen verilmesi lazım gelen keşif ve eksiltme, idad ve fenni şartname, plan ve buna müteal 
tik evrak ve tafsilatı her gün iskan müdürlüğünden alınabilir. 

5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin kanunda muayyen ve kabule şayan olan% 7,50 güvenlerine ait evrakı ile 
ehliyetnamelerini ihtiva eden teklif mektuplarını gayet açık ve okunaklı bir surette kapeılı zarfla mühürlü 
olarak ihale saatinden bir saat önce komisyon baııkanlığına vererek sıra numaralı makbuz almaları lüzumu i-
lin olunur . . (2393) 12359 



lll~MI 
Milh Müdafaa V. 

5000 .. harp paketi ah nacak 

ULUS 

cı olan 120.000 kilo sığır eti K. zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 22SOO lira olup 
muvakat teminatı 1687 lira 50 kuruş 

tur. 
3 - Eksiltmesi 7. 7. 1939 cuma günü 

saat 15 dedir. 
. 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt-

ma komisyonunda yapılacaktır. sı kapalı zarfla eksıltmeye konmuş • me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3. ün-
3 - Şartnamesi her gün komisyon- tur. .. cü maddelerinde istenilen belgeleriy-

da görülebili_r. . 2 - !halesi 7. 7. ~~9 cuma gunü saat le birlikte ihale gün ve saatinden en 
4 - İstekhlerın kanunda yazılı ve - 11 de Çanakkale Must. Mv. satın al • geç bir saat eveline kadar teminat ve 

saikle birlikte ilk teminat mektup ve- ına komisyonunda yapılacaktır. . teklif mektuplarını Erzurum askeri 
ya makbuzlariyle muayyen saatte ko • 3 - Hastane binasının keşif bedelı satın alma komisyonuna vermeleri. 
misyonda bulunmaları. (2569) 70931 lira 52 kuruş olup muvakkat te- Şartname ve evsafı kolordunun tekmil 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko • 12548 minatı 4796 lira 60 kuruşt~r. • garnizonlarında mevcut ve aynıdır. 
misyonundan : I k 4 - Hastane binasına aıt hususı ve H .. h d .... 1 b.1. 

B. kı"ne a ınaca . A k er gun er yer e goru e ı ır. 
1 - sooo adet harp paketi satın ah - 1 r ma fenni şartnameler ile pro1eler n a~a (?382) 12340 

nacaktır. Muhammen bedeli 1700 lira M. M. Vekaleti eınakin inşaat şubesın -
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- de go··ru··1ebilir. Ve bir de İstanbul, İz- Et alınacak olup ilk teminat miktarı 127 lira 50 

k misyonundan : mir levazım amirlikleri satın alma ko-
uruştur. w k n 

.. .,. 
yi ve listeyi görmek üzere her giln yonunca 17. 7. 1939 pazartesi günU ır 
öğleden sonra askeri fabrikalar teka- at 14 de pazarlıkla ihale ed~IecekJ,~ 
üt ve muavenet sandığı müdürlüğüne Şartname parasız olarak komısyon. at 
müracat edebilirler. İhale 30. haziran verilir. Taliplerin muvakkat teınınıı· 
939 cuma günü saat ıs de kapalı zarf olan (31S) lira ve 2490 numaralı k~~le 
usuliyle yapılacaktır. (2322) 12287 nun 2 ve 3. maddelerindeki vesa

1
•11e 

komisyoncu olmadıklarına ve bu ~ iC 

Kınkkalede yaphnlacak in(aat alakadar tüccardan olduklarına ~" 
f Ticaret odası vesikasiyle mezkftr gu 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
düralüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan: 
Keşif bedeli (21557) lira olan yuka • 

rıda yazılı inşaat Askeri Fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 6. 7. 1939 perşembe gü
nü saat ıs te kapalı zarfla ihale edile
cektir. Şartname (1) lira (8) kuruş 
mukabilinde komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan (1616) 
lira (78) kuruşu havi teklif mektup -

ve saatte komisyona müracaatları· 
(2530) 12497 

250 ton elektrolit baktr ahnacık 
Askeri Fabrikalar Umuın ~! 

dürlüğü Merkez Satın Alma 
misyonundan : rra 

Tahmin edilen bedeli (175.000) 
1 rİ 

2 _Açık eksiltmesi 26. 7. 939 çar - 1 - Bir adet Banddan sogu ~ro 1 misyonunda görülür. Mezkur şart· 
çekme makinası kapalı zarfla eksıltme. nameler ve proJ·eıer Çanakkale Müst. 

şamba günü saat 15 de vekalet satın b d 1 
Ankara Levazım Amirliği Satın larını mezklır günde saat 14 de kadar 

olan 250 ton elektrol~t .. ba.~~:. Aslc:eı 
Fabrikalar umum mudurlugu rner 939 
satın alma komisyonunca 14. 7. ı .tı' 
cuma günü sat 14,30 da pazar!ıkla ;S) 
le edilecektir. Şartname (8) Iıra ( ri 
kuruş mukabilinde komisyon.dan ~afi 
lir. Taliplerin muvakkat temınat 0 il. 

(10.000) lira ve 2490 numaralı k~ıcte 
nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaı. te 
komisyoncu olmadıklarına ve bu ı§ir 
alakadar tüccardan olduklarına d~ 
Ticaret odası vesikasiyle mezkOr g 
ve saatte komisyona müracaatları. 

alma komisyonunda yapılacaktır. ye konulmuştur. Muhammc;n e e 1 Mev. inşaat komisyonunda 350 kuruş Alma Komisyonundan : komisyona vermeleri ve kendilerinin 

8000 lira olup ilk teminat mıktan 600 k b·ı· d 1 b'l'r 3 - Şartnamesi her gün komisyon- mu a ı ın e a ına ı ı · İ · ·· hk k. S f de 2490 numaralı kanunuu 2 ve 3. mad 
1 - zmır musta em mcv ı c er- . . . 1 ·· 

h . k d k" b. l'kl . 81 000 delerındekı vesaık e muayyen gun ve da görülebilir. liradır. . . 5 _ Miinakasaya girebileceklerin 
2 - Kapalı zarfla eksıltmesı 14. 8. "h 1 k 2 3 maddlerinde ya 

ısar mınta asın a ı ır ı erın . . .. 
. . . ~ . saatte komısyona muracaatları 

4 - lsteklilerin kanunun 2 ve 3. cü ı a e anununun , • 
939 nazartesi günü saat 15 de vekalet ı ·k ·· ·· ·· maddede yazılı maddelerinde yazılı vesaikle birlikte t" • k zı ı vesaı ve uçuncu 

kıla kesı.lmı~ ~ıg.ır etı veyahut burul · (2337) 12387 
muş keçı etı ıhtıyacı kapalı zarf usu-

satın alma komısyonunda yapılaca • muvakkat teminat akçeleriyle birlikte ilk teminat mektuplariyle muayyen 
saatte komisyonda bulunmaları. tır. . h .. k . ihale saatinden bir saat evel satınalma 

Iiyle eksiltmeye konmuştur. 
2 - İhalesi 7 Tem. 939 cuma günü 

saat 16 da kışlada İzmir levazım amir
liği satın alma komisyonunda yapı -
lacaktır. 

3 - Şartnamesı er gun omısyon • komisyonuna vermeleri lazımdır. 
(2216) 12179 ··1 b·1· 1 da göru e ı ır. 6 _ Postada vaki gecikme er ko -

4 - İsteklilerin kanunun iki ve ü- misyonca kabul edilmez. 
çüncü maddelerinde yazılı vesaik ile (2373) 12337 Yün battanive ahnacak 3 - Tahmin edilen tutarı 18630 li -
ilk teminat ve teklif mektuplarını iha 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- le saatinden bir saat evetine kadar ko- Et allnacak radır. 

4 - Teminatı muvakkata akçesi 
misyonundan : misyona makbuz mukabili vermeleri Ankara Levazım Amirliği Satın 1397 lira 25 kuruştur. 

1 - 1 haziran 939 perşembe günü sa lazımdır. (2570) 12549 Alma Komisyonundan : 5 - Şartnamesi her gün komisyon • 
at 11 de kapalı zarfla satın alınacağı 
ilan edilen ve beher adedinin tahmin 
fiyatı 14 lira 93 kuruş olan 7500 adet 
yün battaııiye eksiltme günü talip çık
madığından yeniden kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuş ve eksiltme günü 
28 haziran 939 çarşamba günü saat 11 
tesbit edilmiştir. 

2 - İlk teminat 6850 lira olup şart-
namesi 560 kuruşa Ko. dan alınır. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. 
cü maddelerinde yazılı belgelerle bu 
gibi işlerle meşğul tüccardan oldukla
rına dair vesaikle birlikte teklif mek
tuplarını eksiltme saatirtden behem -
hal bir saat eveline kadar Ankarada 
M. M. V. satın alına Ko- na vermeleri. 

(2193) 12194 

Plan malzeme ~antası ahnacak 
M. M. Vekaleti Satr Alma Ko

misyonundan : 

ı - Müteahhit nam ve hesabına 100 
adet plan malzeme çantas açık eksilt
meye konmuştur. Beher. a ed:ine. ~4 
lira 75 kuruş fiyat tahmı edılmıştır. 

2 - Eksiltmesi 30.6.939 cuma günü 
saat 10.30 dadır. 

3 - İlk teminatı 260 1 ra 63 kuruş 
olup şartnamesi komisyonda görülür. 

4 - Eksiltmeye girecek erin ilk te
minat ve 2490 sayılı kanunu 2, 3 mad
delerinde yazılı belgeler ve bu gibi iş
lerle iştigal ettiklerine dair ticaret o
dasından alacakları vesil::.a arla bir • 
likte M. M. V. satın alma omisyo • 
nunda bulunmaları (2317) 12285 

Paraf öner muayene aleti 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

ı _ Bir tane paratöncr muayene a-
leti açık eksiltmere ko?muştur .. 

2 _ Tahmin edılen fıyatı 557 lıra o-
lup ilk teminatı 41 lira 78 kuruştur. 
Şartname komisyonda görülür. 

3 - Eksiltmesi 12. 7. 939 çarşamba 
günü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ilk te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. mad 
delerinde yazılı belgeleriyle birlikte 
muayyen gün ve vakitte M. M. V. sa -
tın alma komisyonunda bulunmaları. 

{2572) 12551 

Levazım Amirliği 

Odun at.nacak 

1 - Çatalca müstahkem mevki bir- da görülebilir. 
likleri ihtiyacı olan 164000 kilo sığır 6 - İsteklilerin ticaret odasında 
veya keçi etlerinden hangisinin fiyatı kayıtlı olduklarına dair vesika göster
müsait olursa o cins et şerait ve evsa- mek mecburiyetindedirler. 
fı dahilinde satın alınacaktır. Kapalı 7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 
zarfa eksiltmesi 3. 7. 939 pazartesi 2490 sayılı kanunun 2, 3. üncü madde
günü saat 15,30 da yapılacaktır. lerinde ve şartnamesinde yazılı vesi -

2 - Muhammen tutarı sığır etinin kalariyle teminat ve teklif mektupla-
44280, keçi etinin 37720 liradır. İlk te- rını ihale saatinden en az bir saat e
minatı keçi etinin 2829. sığır etinin vel komisyona vermiş bulunacaklar • 
3321 liradır. Şartnamesi bedeli muka- dır. (2452) 12425 
bilinde verilebilir. 

3 - İsteklilerin ilk teminat makbuz 
veya mektuplariyle 2490 sayılı kanu -
nun 2, 3. cü maddelerinde yazılı vesi • 
kalarında ihale gün ve saatinden bir 
saat evel teklif mektuplarını Fındık -
lıda komutanlık satınalma komisyo • 
nuna vermeleri. (2374) 

12338 

Et alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

30.000 kilo bakla ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

ı - Evelce müteahhidine ihale e -
dilmiş olan 30.000 kilo taze baklayı 

müteahhidi veremediğinden nam ve he 
sabına alınmak üzere 12. 6. 939 da ek
siltmesi yapılmış ise de isteklisi çık • 
madığından yine müteahhidi nam ve 
he sabına satın alınmak üzere bir ay 
müddetle pazarlığa konmuştur. 

2 - Pazarlığı 7. 7. 939 cuma günü 
saat 10 da dır. 

1 - İstanbul komutanlığına bağlı 
birliklerin ihtiyacı için 220000 kilo sı
ğır veya keçi etlerinden hangisinin fi. 
ya ı müsait olursa o cins et erai ve 

Ankara Levazım Amirliği Satın evsafı dahilinde satın alınacaktır. Ka-
Alma Komisyonundan : pah zarfla ihalesi 3 temmuz 939 pazar 

2 - Muhammen bedeli 3000 lira o • 
lup ilk teminatı 225 liradır. 

3 - Pazarlığa gireceklerin belli 
gün ve saatte Ankara Lv. amirliği sa
tın alma komisyonuna müracaatları. 

1 - Kağızman garnizonunun tem • tesi günü saat 15 de yapılacaktır. 
muz başından haziran 940 sonuna ka • 2 - Muhammen tutarları sığır eti • 
dar ihtiyacı olan 700.000 kilo odunu K. nin 72600 ve keçi etinin 68200 lira -
zarfla eksiltmeye konmuştur. dır. Teminatları sığır etinin 4880, ke-

2 - Tahmin bedeli 15750 lira olup çi etinin 4660 liradır. Şartnamesi bede 
muvakkat teminatı 1181 liradır. li mukabilinde verilebilir. 

3 - Eksiltmesi 27. 6. 939 salı günü 3 _ İsteklilerin ilk teminat mak -
saat 11 ded_ir. . . k .

1 
buz veya mektuplariyle 2490 sayılı ka 

(2453) 12426 

Askeri Fabrikalar 
4 - Eksıltmeye gıreceklerın e sı 1:: nunun 2, 3. cü maddelerindeki yazılı 

mc gunu 2490 sayılı kanunun 2• 3 :ıcu vesikaıariyıe ihale günu saatinden bir Ecza ve ôlôtıtıbbiye 
maddelerinçle istenilen . belgelerıyle saat eveline kadar teklif mektupları • 

149 kalem ateşe mukavim 

muhtelif fuğla ve har(larr 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
düralüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan: 

Tahmin edilen bedeli {lSl.170) lira 
olan 149 kalem ateşe mukavim muhte
lif tuğla ve harçlar Askeri Fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 10. 7. 1939 pazartesi gü 
nü saat 14 te pazarlıkla ihale edilecek· 
tir. Şartname (7) lira (56) kuruş mu -
kabilinde komisyondan verilir. Talip -
lerin muvakkat teminat olan (8808) li
ra (SO) kuruş ve 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komis 
yoncu olmadıklarına ve bu işle alaka • 
dar tüccardan olduklarına dair Tica · 
ret odası vesikasiyle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(2362) 12390 

Mütaahhit nam ve hesabına 

92890 Kg. Flüspat ahnacak 
Aıkeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (3715) lira 
(60) kuruş olan 92890 Kg. Früspat as
keri fabrikalar umum müdürlüğü mer· 
kez ın alma komisyonunca 8.7.1939 
cumartesi günü saat 11 de pazarlıkla 
ihale edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (278) lira (67) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle komisyon
cu olmadıklarına ve bu işle alakadar 
tüccardan olduklarına dair ticaret o
dası vesikasiyle mezkur gün ve saat
te komisyona müracaatları. (2419) 

12405 

5 ton 1 No. lu santralit ahnacak 

(2373) 1255% 

100 ton elektrolit tutya ah nacak 
diİ• 

Askeri Fabrikalaı- Umum IY• 

dürlüğü Merkez Satın Alma t'O
misyonundan : ·r• 

Tahmin edilen bedeli (23.000) 1ı i 
olan 100 ton elektrolit Tutya As1Ct'1 
Fabrikalar umum müdürlüğü ınerlct u. 
satın alma komisyonda 14. 7. 1939 c 
ma giinü saat 14 te pazarlıkla ihale ~ 
dilecektir. Şartname parasız otar•. 
komisyondan verilir. Taliplerin ıfl11 • r V• vakkat teminat olan (1725) ıra ô • 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. ınad e. 
lerindeki vesaikle komisyoncu olrıı' • 
dıklarına ve bu işle aHikadar tücca~t' 
dan olduklarına dair Ticaret odası \. 
sikasiyle mezkur gün ve saatte koı11~3 
yona müracaatları. (2574) 125 

Orman koruma 

Ekmek alınacak 
Orman Koruma Genel Komut• 

.,. 
lık Satın Alma Komisyonundaı" , 

1 - Orman koruma genel koınut~~o 
lık kıtaları ihtiyacı için 2S0000 .tt~7• 
ekmek kapalı zarf usuliyle ihaleıı »"' 
haziran 939 salı günü saat (11) de .• 
kara'da Yenişehir•de komutanlık bd• 
nasındaki satın alma komisyonun 
yapılacaktır. . 

1 
2 - Muhammen bedeli (23850) ıır 

muvakkat teminatı (1788) lira 75 kıJ • 
ruştur. 

3 - Şartnameler parasız satın al~ 
komisyonundan alınabilir. • 

4 - İsteklilerin şartnamesinde ya 
zıh vesikalarla beraber teklif mektUP' 
tarını ihale saatinden bir saat evetine 
kadar komisyona vermeleri itan olu ' 
nur. (2240) 12246 

100 adet rüzgar aleti kıhh 
ah nacak 

birlikte ihale gün ve saatınden en geç nı Fındıklı"da komutanlık satın alma ahnacak 
bir saat evetine kadar teminat ve tek- komisyonuna vermeleri. Askeri Fabrikalar Umum Mü-
lif mektuplarını Karaköse_de satın al· (2375) 12339 Askeri Fabrikalar Tekaüt ve dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· Sihatve lçtimaiM. V. 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
misyonundan : 

ma komisyonuna vermelerı. M s d w M··d- 1 .. w ·· d 

S k 
uavenet an ıgı u ur ugun en: misyonundan : 

Şartname ve evsafı kolordunun ~e~· lğtr etİ ahnaca Askeri fabrikalar tekaüt ve muave· Tahmin edilen bedeli (9250) lira o-
mil garnizonunda mevcut ve aynıdır d ğ ·h · · · lAt A ·· ·· 1 k Ankara Levazım Amirliği Satın net san ı ı ı tıyacı ıçın ecza ve a a ı lan 5 ton 1 No. lı Santralit Askeri Fab cı tupu a ınaCO 
her yerde ve her gün görülebilir. b" 1 k T 1" 1 t '.'!/ 

1 - Müteahhit nam ve h ~hına 100 
adet rüzgar aleti kılıfı açı eksiltme
ye konmuştur. Beher adedı c 375 ku
ruş fiyat tahmin edilmiştir 

Alma Komisyonundan : tıb ıye a ınaca tır. a ıp er şar name rikalar umum müdürlügwü merkez sa -(2281) 12232 a•\j• 
1 - Erzurum garnizonunun ihtiya·1..-------·--------- tın alma komisyonunca 12. 7. 1939 Ankara Merkez Hıfzıssıhha IY• 

Eksiltme ilônı çarşamba günü saat lS,30 da pazarlık- essesesi Direktörlüğünden : . 

S ._ t • l ı n a c a k la ihale edilecektir. Şartname para - 1 - Merkez hıfzıssıhha müessesesi 
2 - Eksiltmesi 30.6.939 cuma gtinli 

saat 11 dedir. 
3 - İlk teminatı 28 lira 12 kuruş o

lup prtnamesi komisyond görülür. 
4 - Eksiltmeye girecek erin kanu

ni teminat ve 2490 sayılı anunun 2, 
3. maddelerinde yazılı belg er ve bu 
gibi işlerle iştigal ettikler dair ti
caret odasından alacakları csikalar • 
la birlikte M. M. V. satına a komis· 
yonunda bulunmaları. (23 12286 

Kınple kömürü al.nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

ı _ lOOO (bin) ton krip e kömürü 
kapalı zarfla eksiltmeye mulmuş • 
tur. Muhammen bedeli oc er tonun 
20 liradan tutarı 20.000 1iı ır. İlk te
minat miktarı lSOO liradır 

2 - Kapalı zarfla eksi tmesi 14. 7. 
939 cuma günü saat 15 te alet satın 
alma komisyonunda yapıl ktır. 

3 - Şartnameler her gi: 
da göriılebilir. 

4 - İsteklilerin kanunu 
çün maddelerinde yazılı v 
likte ilk teminat ve t 
tuplarının ihale saatinden 
veline kadar makbuz muk 
misyona vermeleri. (2568) 

iki ve ü
aikle bir -
if mek • 
ir saat e
linde ko-

12547 

Bir tezgah alma< k 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 
ı - Karaköse garnizonunun eylül 

başından haziran sonuna kadar iki 
milyon dört yüz bin kilo tezeği kapa
lı zarfla eksiltmeye komymuştur. 

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

3 - Eksiltmesi 28. 6. 939 çarşamba 
günü saat 10 dadır. 

4 _ Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayıl kanunun 2, 3 ün -
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Karaköse"de satın 
alma komisyonuna vermeleri. 

(2279) 12240 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Samsun garnizonları birliklerinin 

senelik ihtiyacı olan 40.000 kilo sade
yağı kapalı zarfla eksiltmeye konmuş 
tur. Parası 37600 ilk teminatı 2820 li
radır. 

İhalesi 4. 7. 939 salı günü saat 10 da 
tümen binasındaki komisyonda yapı -
lacaktır. Şartnameyi almak ve görmek 
isteyenlerin her gün iştirak edecekle -
rin vesika ve teminatlariyle birlikte i
hale gün ve saatinde müracaatları ve 
zarflarını bir saat evet komisyon re -
isliğine vermeleri. (2371) 12335 

misyonundan : • t 1 k 
1 - Bir adet satıh taşlama tezgahı Hastane bması yap ın aca 

açık eksiltme suretiyle sat1n alınacak-
tır. Muhammen bedeli 2000 lira olup Ankara Levazım Amirliği Satın 
ilk teminat miktarı lSO liradır. Alma Komisyonun~an : . 

2 _ Açık eksiltmesi 14. 8. 939 pazar'· : -:" Çanak_k~le mus~ahkem mev~ı • 
tesi günü .saat 11 de vekalet satı::: ~1 • ınde ınşa ettırılecek bır hastane bına-

1 g 1 r e 1 a sız olarak komisyondan verilir. Talip· çiçek aşısı şubesine bir milyon adet 
lerin muvakkat teminat olan (693) lira bir kişilik ve sekiz yüz bin adet ~~ 
(75) kuruş ve 2490 numaralı kanunun kişilik aşı tüpü 28. 6. 939 çarşamba gi1 Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

ı - Müstahkem mevki Kilidübahir ve Ezine garnizonları ihtiyacı için 
kapalı zarfla eksiltmeye konan sığır etleri satın alınacaktır. 

2 - Sığır etlerinin ihaleleri: miktarları, muhammen ve muvakkat temi· 
natları aşağıda hizalarında yazılıdır. 

3 - İsteklilerin ihaleden bir saat evvel 2490 sayılı kanunun 2: 3 mad -
delerindeki vesaikle, 939 senesi ticaret vesikaları ve gene aşağıda yazılı 
muvakkat teminat akçeleriyle birlikte komisyona müracaatları. 

Muhammen bedel ve tutarı M. teminatı İhalesi 
Kıtası Cinsi Kilo Kr. St. Lr. Kr. Lr. Kr. 

Kilidülbahir Sığır eti 80,000 30 00 24000 00 
Ezine Sığır eti 64,500 30 00 19350 00 

1800 00 6.7.39 S. 11 de 
1451 25 7.7.39 s. 16 

(2454) 12427 

ve ""' sıgır Ekmek eti ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan : 

A - Kütahya tayyare birlikleri için mayıs 940 sonuna kadar aşağıda ,tah· 
mini miktar ve tutarları yazılı ekmek ve sığır eti eksiltmeye konulmuştur. 

B - Eksiltme 29 Haziran 939 perşembe günü Kütahyada merkez komu· 
tanlığındaki komisyonumuzda yapılacaktır. 

C - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
D - Ekmeğin muvakkat teminatı 1282 lira SO kuruş sığır etinin 937 lira 

50 kuruştur. 
E _ Şartnameleri görmek istiyenler her gün komisyona müracaat edebi· 

lirler. 
F _ Eksiltmeye iştirak edecek olanlar kanunun icap ettirdiği vesaik 

mevcut olmak şartiyle teklif mektuplarını 29 Haziran 939 perşembe günü 
Ekmek için saat 10 et için saat 14 de kadar makbuz mukabilinde komisyon 
Başkanlıi!ına vereceklerdir. (2275) 

Miktarı Muhammen bedeli Eksiltme 
Cinsi Kilo Lira kuruş gün saat 

Birinci nevi undan ekmek 180.000 17100 00 29-6-939 11 
Sığır eti 50.000 12500 00 29-6-939 ıs 

12231 perşembe günü 

2 ve 3. maddelerindeki vesaikle ko - nü saat 11 de açık eksiltme ile satırı 
misyoncu olmadıklarına ve bu işle a- ahnacaktır. 
lakadar tiiccardan olduklarına dair 2 - Muhammen bedeli 4900 liradıf• 
Ticaret odası vesikasiyle mezkur gün Muvakkat teminatı 367 lira SO kurut' 
ve saatte komisyona müracaatları. 

(2482) 124S5 

8 ton natrium bisüllit ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü· 

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (700) lira olan 
8 ton Natrium bisülfit Askeri Fabri -
kalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 12. 7. 1939 çarşam· 
ba günü saat 16 da pazarlıkla ihale e
dilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon • 

dan verilir. Taliplerin muvakkat temi 
nat olan (52) lira (50) kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin
deki vesaikle komisyoncu olmadıkla -
rına ve bu işle alakadar Tüccardan ol 
duklarına dair Ticaret odası vesika • 
siyle mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (2483) 12456 

tur. 
3 - Şartname ve nümune her gUıt 

müesseseden temin edilebilir: 
(22S6) 12224 

Nafia Vekaleti 

4 kalem cam alınacak 
Nafıa Vekaletinden : 

7. 7. 9i9 cuma günü saat 15 de Anlc~ 
ra'da, Nafıa vekaleti binası içinde trı• 
zeme müdürlüğü odasında toplanaıı 
malzeme eksiltme komisyonunda ıı70 
lira muhammen bedelle, 3 m/m li~ 
duble cam 100 M2 ve 2 m/m lik yarı~ 
duble cam 400 M2 ile 0,55 X O, 4 
X 0,002 ebadında adi cam 8 sandık 40 
adetlik ve 0,55 x o, 45 X 0.001 1/2 elr 
adında adi cam 2 sandık 40 adetlik ol• 
mak üzere Konya'nın Çumra iıtasyo' 
nunda teslim şartiyle dört kalem ca; 

5 ton kurıun üslübe<i 2 ton mın açık eksiltme usulü ile eksiltme• 
yapılacaktır. 

~inko üstübed Eksiltme tartnamesi ve teferruat• 
bedelsiz olarak malzeme müdürlüğUl1' 

Aakeri Fabrikalar Umum Mü- den alınabilir. 
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- Muvakkat teminat 87,75 liradır. 
misyonundan : İsteklilerin muvakkat teminat .,e 

Tahmin edilen bedeli (4200) lira o- şartnamesinde yazılı vesaik ile birli1'' 
lan 5 ton kurşun üstübeci ile 2 ton çin te aynı gün saat 15 de mezkOr komi•' 
ko üstübeci Askert Fabrikalar umum yonda hazır bulunmaları lazımdır. 
müdürlüğü merkez satın alma komis - (2429) 12438 
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26 - 6 - 1939 
uı;us -11-

Dahiliye Vekaleti 
yedi eminlerde m~vcut muhtelif çap - te mevcut (781) adet muadili (452) 
ta 559 ad.edAe muadil 29 metre 441 desi- metre mikap (552) desimetre mikap 
metre mıkap mamul ram k · · ~ · Muhabere ve Mü. V. Peşin para ve açık 

arttırma ile satılık emlak 
b h . . ~ erestesının çam tomrugu açık arttırma ıle satıla • 

e er metre mıkabı 18 - 30 liradan ve caktrı 
14430 kilo meşe k.. ·· ·· ·· ' 

S .. • k k J k l" omurunun beher ki- 2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 
Oml O a IDaCa ıosu 2•5 vkuruştan ve 40 adet çam Bo- payları mevcut ve kabukları soyulmuş Elektrik malzemesi alınacak 

Dahiliye Vekaletinden : yundurugun beher adedi 30 kuruştan olup hacim kabuksuz orta kutur üze. 
Vekaletin kışlık ihtiyacı için kapa- ve 79 adet çam sepet ve sepet tahtası- rinden hesaplanmıştır. Emlak ve Eytam Bankasından : 

lı zarf usuliyle 400 dört yüz ton (Sö - ~ın beher adedi beş kuruştan olmak 3 - Tomruklara ait satış şartna • 
ltıikok Türk Antrasiti) kömürür alı - u:ere ~~· 6· 939 tarihinden itibaren 20 mesi Ankara'da orman umum müdür. 
nacaktır. gun muddetle açık artırmaya konul - lüğünde Ankara. İstanbul orman çe -

Münakale Vekaleti İstanbul E
lektrik l~leri Umum Müdürlüğün
den : 

Esas No. Mevkii ve nevi Mukadder K. Depozitosu 
T. L. T. L. 

Muhammen bedeli 9600 liradır. muştur. virge müdürlüklerinde ve Karabükte 
Muvakkat teminat miktarı 720 lira· d .. 2 :-v~atış Ankara vilayet orman mü devlet orman işletmesi revir amirliğin 

1 - Muhammen bedeli "17972" on 
yedi bin dokuz yüz yetmiş iki lira 
tutan 211 adet muhtelif cins cereyan 
redüktörü ve 10 adet tevettür trans -
formatörü kapalı zarf usuliyle satın 

alınacaktır. 

124 Necatibey M. Taksim So. (Güzeller 688 
ada 5 parselde 80 M:ı. arsa. 640.- :zs.-

dır. ~~lug.u binasında 7. 7. 939 tarihine de görülebilir. 129 

Al f musadıf cuma ·· ·· 15 d · ınacak kömürün evsa ı şartname-
1 

gunu saat e ıcra o- 4 - Tomrukların muhammen bedeli 
•inde yazılıdır. unacaktır. (13) lira {65) kuruştur. 131 

Necatibey M. Ayhan So. 688 ada H' par
selde 70 Mt. arsa 
Necatibey M. Meçhul asker So. 688 ada 3 
parselde 30. M:ı. arsa. 

550.- 112.-

Eksiltme 7. 7. 939 cuma günü saat 3 - . Tali~le:in % 75 teminat mak - 5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat pey 
ıs te vekalet binasında toplanacak sa- b~zlarıyle bırlıkte satış günü teşek - akçesiyle 4. 7. 939 günü saat 14 de Ka
tın alma komisyonunda yapılacaktır. kul edecek komisyona ve satış şartla- rabük'teki revir merkezine müracaat • 

2 - Muvakkat teminat 1347,90 lira -
dır. 

340.- 48.-

İsteklilerin eksiltmeye girebilmele- rı~ı görmek için de her gün orman ları. ( 4332/2438) 12414 
ti için 2490 sayılı kanunda yazılı şart- mudürlüğüne müracaat etmeleri ilan 
l;ırı haiz ve vesikaları hamil bulunma- olunur. (2358) 12331 
lıırı lazımdır. 

Talipler şartnameleri parasız ola • 
~ilk her gün vekalet levazım müdürlü· 
tünden alabilirler. (2485) 12458 

P. T. ve T. Md. -

O. Demiryollara 

Ticaret Vekaleti " 

Matbaacılara 
Ticaret Vekaletinden : 

Varnon orta kömürü alınacak 
Ev inşaatı P. T. T. Levazım Müdürlüğün

D. D. YolJan Sahn Alma Ko· den : 
misyonundan : 1 - İdare ihtiyacı için satın alına -

Sivasta Lojman olarak yaptırılacak cak 60.000 adet Varnon orta kömürü 
blok ve müteferrik evlerin inşaatı ka kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon -
palı zarf usulü ile ve vahidi fiyat üze· muştur. 
rinden eksiltmeye konmuştur. 2 - Muhammen bedeli (7200) lira, 

muvakkat teminat 540 liradır. 
1 - Bu inşaatın muhammen bedeli 

3 - Eksiltme, 14. 8. 939 tarihine mü 
tıı neşrolunacak haftalık enformasyon 200,000 liradır. 
bülteni 1. 7. 939 - 31. 5. 940 zarfında 2 - İstekliler bu işe ait şartname ve sadif pazartesi günü saat 16 da yapı-

Ticaret vekaleti tarafından her haf 

lacaktır. 
tabı işi fenni ve umumi şartnamele _ sair evrakı devlet demiryollarının A.n- 4 İ kı·ı . kk . . k s· k . l . s· . - ste 1 erın, muva at temınat 
tıy]e eksiltmeye konulmuştur. ara, ır ecı vezne erıyle ıvas ıstas- kb b k k b k . d . . ma uzu veya an a me tu u ve a -

İhalesi 1 temmuz1939 cumartesi gü- yon veznesın en (10) lıra bedelı mu · . "kl b b krf k b 
tıü saat 10 da vekalet binasında leva _ kabilinden alabilirler. nunı vhesaı. ke erla er te ı me .. tu u-

. 3 Ek ·
1 

.. .. nu mu tevı apa ı zarflarını o gun sa-
~ırn müdürlüğünde komısyonda yapı • - sı tme 7. 7. 939 cuma gunu t 15 k d A . 
lacaktır. saat 16 da D. D. yolları yol dairesin - a kl ed' a ar mezkur komısyona vere-

d t 1 k k I i . k . ce er ır. 
Umumi ve fenni şartnameleri gör • e op anaca mer ez . ncı omıs - S T 

~ . ı k 5 - "artnameler, Ankara' da P. .T. 
?tıek için vekalet levazım müdürlüg~ ü- yonca yapı aca tır. J - 1 ' 

. ·· 4 Ek ·ı · b"l k . . . evazım ve stanbuld a Kınacıyan ha-
ne veyahut KonJonktor ve neşriyat - sı tmeye gıre ı me ıçın ıs . d p T T 1 . b 

. t kl'l · t kl"f k 1 · . . nın a . . . evazım Aynıyat su e -
tnüdürlüğüne müracaat edılmesi ilan e ı erın e ı me tup arı ıle bırlık- . ..d .. l""kl . d -:1. t - d 1 · . . sı mu ur u enn en parasız ven ır. 
olunur. (2436) 12412 e a~~gı a ya1z5ı ıktedmınakt ve. vesaıkı. ay (2366) 12539 

nı gun saat e a ar omısyon reıs . 

:·.~ Vakıflar U. Md. 

Muhtelif tômirat 
yaptırılacak 

Vakıflar Umum Müdürlüğün
den: 
Keşif bedeli 567 lira 38 kuruş An -

lcara emniyet müdürlüğünün kirası al 
tında bulunan 4 7 vakıf numaralı bina
da yaptırılacak çatı, kiremit aktarma
•ı, sıva teminartı. 
Keşif bedeli 62 lira 85 kuruş ikinci 

Vakıf apartmanda posta telgraf ve te
lefon umum müdürlüğü işletme reis -
liğinin işğalindeki 3/5 sayılı dairenin 
helasının alaturkaya tahvili, 
Keşif bedeli 56 lira 74 kuruş Eti

l'nesğut'ta 213 vakıf numaralı hamam
da yaptırılacak kiremit aktarması, pen 
Çere ve kapı tamiratı, 
Yukarıda isim ve mevkileri yazılı 

\ıakıf yerlerde yaptırılacak tamirat ay 
rı, ayrı pazarlıkla eksiltmeye konul -
muştur. İhalesi 27. haziran 1939 salı 
günü saat on beşte ikinci vakıf apart
manda vakıflar inşaat müdürlüğü da
iresinde yapılacaktır. 

Taliplerin % 15 teminat paralariyle 
birlikte müracaatları ilan olunur. 

(2577) 12556 

Ankara Valiliği 

Erzak alınacak 

ıiğine tevdi etmiş 01ma1arı lazımdır. Kurşunlu kablo alınacak 
a) 2490 sayıl kanun ahkamına uy -

gun 11250 liralık muvakkat teminat. P. T. T. Levazım Müdürlüğün-
b) Bu kanunun tayin ettiği vesika - den : 

!ar. 
c) Münakalat vekaletinden alınmış 

bu işe mahsus ehliyet vesikası. 
(İsteklilerin ihale gününden en az 

sekiz gün evel bir istida ile Münaka • 
!at vekaletine müracaat etmeleri ve 
ehliyet vesikasının verilmesine esas 
olacak belgeleri istidalarına raptetme-
leri lazımdır.) (2354) 12389 

Muhtelif makkap ve 

D. D. Yolları Satın Alma Komis
yonundan: 

Muhammen bedeli 10.200 lira olan 
muhtelif makkap kalemi ile burgular 
4. 8. 1939 cuma günü saat 15.30 da ka
palı zarf usulü ile Ankara'da idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (765) li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara 

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı • 
tılacaktır. (2336} 12421 

Muhtelif alôt ve 

edavat alınocal< 
D. D. Yollan Sa+;ın Alma Ko

misyonundan : 

ı - Teahhüdün ademi ifasından do 
layı 5000 M. üç nakilli kurşunlu kablo 
açık eksiltmeye çıkarılmı§tır. 

2 - Muhammen bedeli (1250), mu • 
vakkat teminat (93,75) lira olup ek -
siltmesi 15 ağustos 939 salı günü saat 
(16) da Ankarada P. T. T. umum mü
dürlük binasındaki satın alma komis -
yonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubu ve kanu
ni veaaikle o ~ün ve saatte --ırur 
komisyona müracaat edeceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankara'da P. T. 
T. levazım, İstanbul'da Kınacıyan ha 
nında P. T. T. ayniyat şubesi müdür
lüklerinden parasız olarak verilecek -
tir. (2491) 12540 

Ankara Defterdarlığı 

Satılık matbaa makinesi 
Ankara Defterda1"lığrndan : 

Satılığa çıkarılan malların cins ve 
nevi. 

1 - Verk Augsburg - Maschinen 
fabrik markalı büyük tabı makinesi. 

2 - Dresden Eip Ziger tip markalı 
orta tabı makinesi. 

3 - Saraglia Torino markalı büyük 
tabı makinesi. 

4 - Lino Typ Model - 8 markalı i
ki adet harf dizme makinesi. 

5 - 1710 Na.hı bir adet tap makine· 
si. 

528 Necatibey M. Meçhulasker So. 688 ada 
3 - Eksiltme 27. 7. 939 perşembe 

günü saat 15 de Metro han binasının 

beşinci katında toplanacak olan art -
tırma ve eksiltme komisyonunda yapı 
lacaktır. 

580 

581 

2 parselde 16 hissede 4 hisse arsa (tamamı) 
79. M:ı. 

Necatibey M. Meçhul asker 687 ada 7 
parselde 141 M~. arsa. 
Necatibey M. Meçhulasker So. 687 ada 
8 parselde 18 hissede 6 hisse (tamamı 

120 Mt.) arsa 

198.- 39.60 

1128.- 225.60 

4 - Bu işe ait şartnameler idare le 
vazımından parasız olarak tedarik edi 
le bilir. 280.- 56.-

5 - Teklif mektuplarının şartna -
medeki tarifat dairesinde hazırlana • 
rak saat 14 de kadar 7 inci kattaki ko
misyon katipliğine imza mukabilinde 
verilmiş bulunması lazımdır. 

(2525/4529) 12542 

' ·Hava· Kurumu 
' . 

Celik tel alınacak 
"" 
T. H. K. Türkkuşu Genel Direk

törlüğünden : 
1 - (DIN L 9) a göre muhtelif ka

lınlıkta (20.000) metre örme çelik tel 
alınacaktır. 

2 - İşbu malzemenin muhammen 
bedeli (1500), muvakkat teminatı 
(112.5) liradır. 

3 - İhale açık eksiltme ile 3.7.939 
pazartesi saat 15 te Türkkuşu Genel 
Direktörlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin ticaret vesikalarını, bir fir -
mayı temsil ediyorlarsa buna ait belge 
ve sirkülerini beraberinde getirmele -
ri ve muvakkat teminatlarının daha ön 
ce Tk. veznesine yatırmış olmaları la
zımdır. 

5 - Daha başka malfimat ve şart -
name almak isteyenlerin Tk. satın al
ma amirliğine başvurmaları il~n olu -
nur. 2255 

Tapu ve Kadastro 

Tapu tesçili 
Çankaya Tapu Sicil Muhafızlı

ğından : 
Ankara'nın Yukarı tlveç yatağı mev 

kiinde tarafları Meryem ve Lefter 
Bodos ve Saridun ile çevrili verginin 
4984/4985 adedi umum ve 55/66 hu -
sus Noğa Torna oğlu Lefterden met -
ruk bir kıta içinde evi olan bağ 341 se 
nesinde Bolu mebusu Emin Cemale i
hale edilip tesçil muamelesinin yapıl
ması için Defterdarlıkça talep edil • 
mektedir. 

583 Necatibey M. Muallimler ve Ayhan So. 
687 ada 10 parselde 248 M:ı. arsa 1483.- 297.60 

1 - Yukarıda mevki ve nevileri yazılı arsalar, peşin para ve açık artır· 
ma ile satılıktır. 

2 - Artırmaya iştirak edecekler içinde mühür kullananların mühürle
rini noterden tasdik ettirmeleri ve müzayede sırasında verilen bedel, mu
kadder kıymeti geçtiği takdirde, taliplerin depozitelerini nisbet dairesin
de tezyit eylemeleri lazımdır. 

3 - İhale 3. 7. 939 pazartesi günü saat onda Bankamız satış komisyo
nunda yapılacaktır. İsteklilerin o gün depozito akçesi, Hüviyet cüzdanı 
ve lki vesika fotoğrafı ile Bankamız evrak servisine müraatları. 

(2427) 12384 

Satılık enkaz 
Ankara Belediye imar Müdürlüğünden : 

Cinsi Mahallesi Adası Parsel 
Muhammen bedeli 

Lira K. 

Ahşap hane Duatepe 285 6 70 
Yuakrda mevkii ile muhammen bedeli yazılı ahşap hanenin 27-6-939 sa

lı günü ihalesi yapılmak üzere 15 gün müddetle enkazı müzayedeye kon
muştur. Taliplerin teminatlariyle birlikte İmar Müdürlüğü Alım Satım ko-
misyonuna müracaatları lüzumu ilan olunur. (2312) 12282 

Satılık at Satıhk yer 
Ankara Belediyesinden ı t 

Ankara Belediyesinden : 1 - Çankırı caddesinde imarın 764 
Temizlik m.üdürlüğüne ait bir adet ada 10 parselinde bulunan belediyeye 

do~u renktekı at sat~.la~aktır. İstekli- ait 111 metre murabbaı yere talip çık
l~rın 27. 6. 939 s~lı gunil saat tam se • madığından bir ay içinde pazarlıkla 
kızde mezbaha cıvarındaki hayvan pa- satılacaktır. 
za.~ında hazır bulunan memurumuza 2 - Muhammen kıymeti (1110) lira 
muracaatları. (2471) 12444 dır. 

Su saati sandığı ahnacak dı: - Muvakkat teminat (83,25) lira· 

4 - Kroki ve şartnamesini görmek 
Ankara Belediyeainden : · . . . . ısteyenlerin her gün encümen kalemi-

.. 1 .. - Su .. 1ş.~erı ıçın yaptırılmasına ne ve isteklilerin de 30. 6. 939 cuma 
luzuum gorulen 300 adet su saati san- günü saat 10 30 da bel d. :t- . d w b .. . · e ıye encwııenı-
ıgı on eş gun açık eksıltmeye konul ne müracaatları. (2541) 12546 

muştur. 

2 - Muhammen bedeli 1500 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (112,50) li

radır. 

4 - Şartnamesini görmek isteyen -
lerin her gün encümen kalemine ve is
teklilerin de 7. 7. 939 cuma günü saat 
on buçukta belediye encümenine mil -
racaatları. (2481) 1245~ 

Satılık çuvallar 
Ankara Belediyesinden : ı 

·Mahkemeler 
Bolvadin Aıliye Hukuk Hakim

liğinden : 
Afyon Karahisarına tabi Bolvadın 

İshaklu nahiyesi müdürü Lfıtfinin 
müddei aleyh Ankarada Mamakta ka
rakol yanındaki çeşme ittisalinde Da
vudun 81 No.lu evde evkaf Hasan Hü
seyin nezdinde oturan Liltfi Teker e
şi Zehra aleyhinde Bolvadın asliye hu 

Bu yer tapuda müseccel olmadığın
dan ciheti tasarrufunun tayin ve tes -
biti için 10. 7. 939 tarihinde saat onda 
mahalline tahkik memuru gönderile -
ceğinden bir hak iddia eden varsa elin 
deki vesaik ile birlikte müracaat ey -
lemeleri lüzumu ilan olunur. 

1 - Su işleri anbarında bulunan kuk mahkemesine açtığı ihtar davası-
2608 adet müstamel çimento ve muza- · . nın gorülmesi için tayin olunan gün -

(2502) 

Tapu tesçili 
12541 

y~k çu:a~larına talip çıkmadığından de müddei aleyhanın oturduğu yer bel 
bır ay ıçınde pazarlıkla satılacaktır. li olmadığından hukuku usul muha • 

2 - Muhammen bedeli (521,60) lira- kemeleri kanununun 141 inci maddesi 
dır. . . geregine göre tebliğatın ilanen yapıl-

Ankara Valiliğinden : 

Muhammen bedeli 39130 lira olan 
muhtelif alat ve edevat 7.8.1939 pazar
tesi günü saat 15.30 da kapalı zarf u . 
suliyle Ankarada idare binasında sa . 6 - Küçük D. R. P. markalı tap ma Çankaya Tapu Sicil Muhafızlı-

3 - Muvakkat .te~ı~at (40~ lıradır. masına tnahkemece karar verilmiş ve 
~ - Şar~?amesı~ı gormek ıs.teyen - yevmi muhakemesi de 13. 7. 939 per -

ler:n he~ gu_n encümen kalemıne ve şembe günü saat dokuza bırakılmış ol 
ve ısteklılerın de 30. 6. 939 cuma günü duğundan yevm ve saati mezkfırda ya 
sa~t on buçukta belediye encümenine bizzat gelmesi veyahut bir vekili ka -
muracaatları. (2538) 12543 nuni göndermesi aksi takdirde muha -1 - Etimesğut yatı okulu talebesi

nin iaşesi için (91) kalem muktazi er
zak (11123) lira (55) kuruş muham
tnen bedeli üzerinden kapalı zarf usu· 
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek 
iizere her gün kültür direktörlüğüne 
\le ihale günü olan 3 temmuz 1939 pa· 
zartesi günü saat 15 te kanuni tarifa
tına göre hazırlıyacakları teklif zarf
larını vilayet daimi encümeni başkan· 
lığına tevdi etmeleri. (2324) 12288 

tın alınacaktır. 

. Bu işe girmek isteyenlerin (2934,75) 
lıralık muvakkat teminatiyle kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
ay.nı. ~~n saat 14.30 a kadar komisyon 
reıslıgıne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 195 kuruşa Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde satılmakta -
dır. (2397) 12422 

Köprü malzemesi ahnacak 
D. D.. Yolları Satın Alma Ko-

kinesi. ğından : 
7 - Kesme makinesi. Saime kadın mevkiinde şarkan hali 

Satılık yer Vergi borcundan ötürü mahcuz o - arazi ve kısmen Esat evi garben kaya· 
lup yukarıda cins ve markaları yazılı lık şimalen Ahmet evi cenuben kaya -
8 adet tap makineleri 27. 6. 939 salı gü lık ve kısmen dere ile çevrili üzerin -
nü saat ikide Doğanbey mahallesinde de bekçi Seyit Köse tarafından inşa Ankara Belediyesinden : ı 
Esenler sokağında 17 No. lu evde Re- ettirilmiş evi olan bir kıta arsa sened- 1 - Yenişehirde Kurumlar sokağın-
cep Ulusoğlu Basımevinde açık ar - siz bulunmasından dolayı hazine adına da 1171 ada 21 parselde bulunan ve 
tırma ile satılacağından isteklilerin tesçili defterdarlıkça talep edilmiştir. müstakilen Belediyeye ait 422 metre 
mezkur gün ve saatte satış mahalinde Bu yerin kaydı olmadığından 12. 7. murabbaı yere talip çıkamdığından 
bulunmaları ilan olunur. 939 tarihinde saat 10,30 da mahalline bir ay içinde pazarlıkla satılacaktır. 

(2531) 12498 tapu ve fen memurları gönderileceğin 2 - Muhamen kıymeti (4220) lira -

Benzin alınacak 
misyonundan : ------------------------------

den bu yer için bir hak iddia eden var- dır. 
sa ellerindeki vesaik ile birlikte müra- 3 - Muvakkat teminat 316,50 lira-

Ankara Valiliğinden : 

1 - 939 mali yılı sonuna kadar vila· 
Yet hizmet otomobilinde kullanılacak 
690 teneke benzin açık eksiltme ile sa 
tın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2190 lira ve 
teminatı muvakkatesi 164 lira 25 ku -
tuştur. 

Muhammen bedeli 5900 lira olan Ka 
rabük döner köprüsü çukur iksa mal
zemesi 11. 8. 1939 cuma günü saat 
15,30 da kapalı zarf usuliyle Ankara -
da idare binasında satın alınacaktır. 
. Bu işe girmek isteyenlerin (442,50) 

lıralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme deiresinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı-
tılacaktır. (2571) 12550 

3 - İhaleııi 10. 7. 939 gUnU saat 15 
de vilayet daimi encümeninde yapıla
caktır. Taliplerin ihale günü teminat
lariyle birlikte vilayet daimi encüme
nine ve şartnameyi görmek isteyen - -------------------
lerin de encümen kalemine müracaat-
ları ilan olunur. (2576) 12555 

-
. · Devlet Orman iş. 

Satılık kereste, kömür 
Satılık çam tomruğu . 

ve saıre 
Vila et Orman Müdür- Devlet Orman ltletmesi Kara-

Polis 
Matbaacılara 

Emniyet Umum 
den: 

Müdürlüğün-

1 - Emniyet umum müdürlüğünce 
ayda bir çıkarılacak 7000 adet polis 
gazetesinin kağıdı dahil basım işi 10. 
7. 939 pazartesi saat 15 te açık eksilt -
meye konmuştur. 

2 - 7000 adedine 255 lira fiyat tah
min edilen gazetenin nümune ve şart· 
namesini almak isteyenlerin Emniyet 
umum müdürlüğüne müracaatları. 

3 - Eksiltmeye girmek isteyenle -
rin 229 lira 50 kuruşluk teminat mak
buz veya banka mektubunu ve 2490 sa
yılı kanununun 4. üncü maddesinde 
yazılı vesaikle birlikte eksiltme günü 

ona elmeleri. 

caatları lüzumu ilan olunur. dır. 
(2575) 12554 4 - Şartname ve krokisini görmek 

Okullar 
Battaniye alınacak 
Ankara Bölge Sanat Okulu Di

l"ektörlüğünden : 

isteyenlerin her gün encümen kale • 
mine ve isteklilerin de 30. 6. 939 cuma 
günü saat 10,30 da belediye encüme • 
nine müracaatları. (2539) 12544 

Satıhk yer 
Ankara Belediyesinden : ı 

1 - Yenişehirde Kurumlar sokağın
da 1171 ada 22 parselde bulunan bele-

Okutumuz için şartnamesi mucibin- diyeye ait 406 metre mürabaaı yere 
ce 116 adet battaniye 812 lira tahmini talip çıkmadığından bir ay içinde pa. 
fiyatla açık eksiltmeye konulmuştur. zarlıkla satılacaktır. 
İsteklilerin şartnameyi görmek üzere 2 - Muhammen kıymeti (4060) 1i -
her gün okul direktörlüğüne ve eksilt- radır. 

meye gireceklerin de kanunun icabet- 3 - Muvakkat teminat (304,50) 1i -
tirdiği vesaikle ve yüzde yedi buçuk radır. 
teminat akçeleriyle birlikte 7. 7. 939 4 - Şartname ve krokisini görmek 
cuma günü saat 15 te okullar sağış - isteyenlerin her gün encümen kalemi
manlığı binasında toplanacak olana - ne ve isteklilerin de 30. 6. 939 cuma 
hm satım komisyonunda hazır bulun- gilnU saat 10,30 da belediye encümeni· 

kemenin gıyabında bakılacağı tebliğ 

yerine geçmek üzere ilan olunur. 
2348 

/ 
Kazalar 

Bir motopomp ahnacak 
Buldan Belediyesinden : 

1 - Satın alınacak olan 1200 lira 
bedeli muhammenli 15 beygir kuvctin
de bir adet motopomp 28 haziran 939 
çarşamba günü saat 15 de açık eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Eksiltme Buldan belediye en -
cümeni huzurunda yapılacaktır. Ek -
siltmeye iştirak için bedeli muhamme 
nin % 7,5 gu olan 90 liranın teminat 
gösterilmesi lazımdır. 

3 - Fazla bilgi edinmek ve şartna -
meyi görmek isteyenlerin her gün me
sai saatlerinde belediyeye müracaat • 
la şartnameyi bilabedel alabilecekleri 
ilfın olunur. (4322/2439) 12415 

Bir mimar veya mühendis 

ah nacak 
Kilis Belediye Reisliğinden ı 

Şehri iki yüz lira ücretle belediye -
miz için yüksek mimar veya diploma
lı mühendis alınacaktır. Taliplerin ev 
rakı müsbiteleriyle müracaatları ilan 
olunur. (2537) 12504 



"Dişler; çürümiye başlamadan çok 
evel itina görür, her gün ve hatta 
günde birkaç defa fırçalanarak mik
roplar, zararlı salyalar ve ifrazat te -
mizlenirse sağlam ve güzel olarak 
muhafaza edilebilir. Dişler çürüdük -
ten sonra artık iş işten geçmiştir. Bu
nun içindir ki dişlerin "RADYO
LİN" diş macuniyle her sabah, öğle 
ve akşam, her yemekten sonra günde 
3 defa bol bol fırçalanmasını ısrarla 
tavsiye ediyoruz. 

• • 

DAiM RADYOLI 
7059 

.. ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı!:. ---
E Mutena bir fırsat ----: Macaristan mamulatı memleke -
: timize henüz gelmiş, kullanılma -
: mış ve mükemmel koşumlariyle 
: birlikte İngiliz "Gigg" modeli bir 
E araba satılıktır. Telefon: 2338 = 2324 ------

-------------------------------------~•ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

.. ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -- ------ Türk Hava Kurumu ------ -- -- -- -- -- ------- gosu ------- -- -- -- -- -E Üçüncü r<eside: 11 temmuz 939 dadır § - -- -- -- -§ Büyük ikramiye S0.000 liradır § - -- -- -: Bundan batka: 15 000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye- : - = : lerle 20.000 ve 10.000 liralık iki adet mükafat vardır... : - -- -':iı111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıi=' 

•• 
birinci G Q Z hastalıkları 
sınıf mütehassısı 
İstanbul Haydarpafa Hastan sı sabık 
göz müteha11ısı ve Gülhane Ha tanesi 
sabık göz bat muavini. Muaye e: sa
bah: g dan 1!1 a kadar. Beledi e sırası 
Talas Ap. kat: 1 1573 

TJ: 3592 __ _, 

"KO 

Müjde . 
EGE OTELi 

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

Oteli karşısında 2190 

'' 8 25 
lira 

"BRAUNI" JUNIOR 620 
Hatta yeni ba•layantar 

bile çok net ve parlak 

resımter çekebilirler. 

ULUS 

Aradığınız 

A. E. G. Vantilôtörlerini 
A. E. G. Ütülerini 
A. E. G. Çaydanlarını 

A. E. G. Toz emme makinalarını 
A. E. G. Ekmek kızartma aletlerini 

A. E. G. Motörlerini 
A. E. G, Cila makinalarını 
A. E. G. Yasdıklarını 

A. E. G. Tesisat malzemesini 

Yalnız 
111111111111111111111 

Koç Ticaret Anonim Sirketinin Ulus 

meydanındaki mağazalarında bulabilirsiniz 

Fenni sünnetçi 

Emin Fidan 
Kabine: Betiktaı 
Erip apartımanı, 

Tel: 44395 Ev, 
Suadiye Akkurt 
S. N. 17 müraca-
at bir hafta evel 

Ki R EÇ 
KUtahya namiyle mlruf en yüknk 

randımanlı, posa, kum ve mevaddı ec
nebiyeden ari (Mehmet Çavuş mal
ları) toptan ve perakende Sanayi cad
desi Yabanabatlı Ap. Hüseyin Orak 
Telefon: 2078 ve Sanayi caddesi Ha -
san Baldudak Telefon 1423 ticaret -
hanelerinde bulunur. Reklam ilanla
rına aldanmıyarak bir defa tecrübe e-
diniz. 2039 

DİKKAT 
Sadeyağı meraklılarına müjde 

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

\O 

Bir defa deneyiniz ~ 

HASAG 
lüks llmbelerı 

Ankara satıı yeri 

NlYAZl ve 
ORTAGI 

Anafartalar cad -
desi No. 93 

2059 
,:!11111111111111111111111111111111111111!:, 
: - iyi İngilizce bilen 
E SİNEMALAR yazlık tarifeye § Bir bayan - Müsait şeraitle tngi 

: başlamıştır : lizce ders vermektedir. Pazardan ma 
- : ada öğleye kadar 3936 Telefona mü 
":il 111111111111111111111111111111111 il il r racaat. 2284 

...... Dr. Asal Koryak -· 
Deri, saç, Tenasül hastalıkla· 

lan mütehassısı. Belediye sırası 
REHBER Ap. Saat 15 - 19 Ev 
ve muayenehanede Ti.: 3618 

ULU S - 20. inci yıl. - No: 6428 

imtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Umumi neıriyatı idare eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi ANKARA 

26. 

DİKKAT 

Gripin kutularının üzerine resimde gördüğünüz tekilde 
kabartma pullar ilave edilmittir . 

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

Askerlik yoklaması 
Ankara askerlik şubesinden : 

310 dan 330 dahil doğumuna kadar olarak yapılmakta olan ır 
nelik ihtiyat erat yoklamasına birçokları henüz gelmemitlerdir: 
Yoklama müddeti bitmek üzeredir bu doğumlu erattan yoklama• 
larım yaptırmamı§ olanların hemen askerlik şubesine müracaa • 
tiyle yoklamalarını yaptırmaları menfaati iktizasmdan olduğd 
tekrar ilan olunur. (2495) 12463 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı111111111111111111111ııe=. 

- -- -~ Ecnebi muhaberabna = ---
~muktedir bir memur ve bir --

daktilo aranıyor -
--------! Fındık tarım sahş kooperatifleri birliğinden : i 
E Giresun'da Fındık Tarım Satıt Kooperatifleri Birliği lh- 5 
E racat servisinde çalıımak üzere birisi Fransızca olmak üze- ; 
: re İngilizce, Franuzca ve Almanca lisanlarından en az iki· 5 
: sine vakıf ve ticari muhaberatı mükemmel bir surette idare S: 
E edebilecek bir memurla aynı lisan tartlarını haiz bir daktilo S: 
: alınacaktır. Ücretleri ehliyetlerine göre tesbit edilecektir. ; 

= = E Taliplerin nihayet S Temmuz 1939 tarihine kadar mek- ; 
: tupla Giresun'da Birlik Umum Müdürlüğüne müracaat ; 
: ederek tercümei halleriyle referanslarını bildirmeleri tah- :: 
E sil ve hizmet vesikalarının suretleriyle birer boy fotoğrafı 
: göndermeleri rica olunur. 2306 _ 
":iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııf" 

ELEKTRİK TESİSATI 
Zonguldak, Ereğli kömür işletmesinden: 

ltletmemiz tarafından Zonguldak'ta Karadon, Asma ve 
Çaydamar mevkilerinde inta ettirilmekte bulunan i,çi ya
takhane, yemekhane ve yıka·nma yerlerinin elektrik tesisa
tı bir müteahhide verilmek suretiyle yaptırılacaktır. 

1 - Tesisatın muhammen bedeli 13.812,33 liradır. 
2 - Tesisata ait proje, ketif ve tartname itletmemizden 

alınabilir. 
3 -Teklifle birlikte% 7,5 muvakkat teminat tevdi edi

lecektir. 
4 -Tekliflerin 10 Temmuz 939 pazartesi günü saat 15 e 

kadar iıletme umum müdürlüğüne tevdi edilmit bulunması 
metruttur. 2947 

YENi SİNEMALAR sus 
BU GECE HALK BU GÜN BU GECE 

" K O O A K YE R 1 KROM" filmi ile 
Tenzilatlı yaz tarifesinde iki film 

birden 

1 - TAVSİYE MEKTUBU 
2 - YALNIZ SENİN İÇİN 
Fiatlar: Balkon 35 Salon 15 

BUGÜN BU GECE 
İki film birden 

1-Dag kıralı 

Henry Garat • Meglemonier 
tarafından oynanan 
fevkalade lcomed; 

hiç bir poz zayi oımaz 

8 pozdan 

MAKBUL BiR HEDiYE daima 

Sütun KODAK satıcılarmdan arayınız 

ve ya şu adrese müracaat ediniz 

KODAK Şirketi - a.rottu. İstanbul 

8 resim 

Gündüz: 
14,45 - 16,45 - 18,45 de 

CiFTE NİKAH 
Mirna Loy - William Powel 

2 - Şemsiyeli Canavar 

fiatlar: Balkon 35 - Salon 15 

Seanslar: 
14,30 - 16,30 - 18,30 

Gece 21 de 
12,15 de ucuz Halk matinesi 
KARISI ve DAKTİLOSU 

Namuslu Kadın 

(Afife) 

Seanslar: 

12 - 14 - 16 - 18 - Gece 20,30 da 

Bu akpm ıaat 21 de Açık Hava Sinemasında Lorel - Hardi ve ikizleri Türkçe Sözlü 
Duhuliye 20 kuruttur. 


