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İngiliz teklifleri Sovyetleri tatmin ediyor 

Ballık devletleri garantisi 
lam ve otomatik ola<aktır 

Bir Fransız gazetesine göre Roma ve Berlin 
• 

daha çok ekonomik ablokadan korkuyorlar 

BiR FRANSIZ GAZETE.SiNiN HABERiNE GÖRE 

Uzakıark vaziyeti dolayısiyle 

Sovyetler anlaşmanın bir an 

evel aktedilmesine taraftar 

B. Köseivanof 
Berlin' e gidecek 

Berlin, 27 a.a. - Berlindeki selihiyet 
tar Bulgar mahfilleri başvekil Kösei • 
vanof'un alman hükmeinin daveti üze
rine, üç günlük reımi bir ziyaret için 
Berlin'e geleceğini teyit etmektedir -
ler. 

İ K İS İ 
Büyük Aşk Romanı 

Yakında baılıyoruı 

C. H. P~ Meclis Grupunda 

Sanayi planlarını tatbik 
safhaları sanayi İşletmeleri 
mürakabesi İçin müzakere 
Hazırlanan rapor hükumete 
veri imek üzere tasvip edildi 

C. H. Partisi Meclis Grupu dün - 27. 6. 939- saat 15 te 
reiı vekili Hilmi Uran'ın baıkanlıiında toplandı: 

Ruznamede mevcut olan Hakkı Kılıçoilu'nun takririnden 
Milli Müdafaa ve Maarif Vekaletlerine taalluk eden suallere 
Vekillerin verdikleri cevaplar dinlendikten aonra heyetçe dev
let aanayi planlarının tatbikinde ve aanayiin iıletilmeainde mev
cut murakabenin kifayet dereceaine ve gene bu mevzuun tatbiki 
için bir koordinasyona ihtiyaç olduğuna dair Antalya mebusa 
Rıı.aih Kaplan ve Kütahya mebuau Alaettin Tiridoğlunun takrir
leri muhteviyatmı tetkik için daha evel grup umumi heyeti ka· 
rariyle tavzif edilmit olan komisyon raporu müzakereye mevzu 
ittihaz edilmittir. (Sonu 8 inci sayfada ) 

'\ 

Pariı, 27 a.a. - Bütün gazeteler, aovyet tekliflerinin lngiltere 
tarafından kabulü ile Moskova müzakerelerinin ileriye büyük bir 
adım attığını yazmaktadır. 

MANÇUKO SINIRINDA 11111111111111111111111111111111111111111 

11 Feniks ,, kazası 

l,..als Bllfoeltili Çemberleyn 

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

londrı mektuplan - 6 

Petworth'da 
bir gün •• 

Jur ıazetesi, bu huıuıta ataiıdaki izahatı vermektedir: 
"Temin olunduğuna göre, dün aktam İngiltere tarafından 

Strang ve Seedı' e gönderilen talimat aovyet hükümetini tatmin 
eylemektedir. 

1 - İngiliz hükümeti, Baltık dev-ı-
letleri garantisinin Polonya, Roman- ı • 
y~ ve Yunanistan g~rantileri derece· Mı•ııı Şef'ı•D 
ıınde tam ve otomatık olmasına mu-
vafakat etmittir. Baltık cümhuriyet -
terine kar1ı doğrudan doğruya veya 
dolayııiyle teveccüh edebile~ek teh
dit takdirinde karııtıkh yardım siste
mini harekete getirmek kararını ver
mekte Sovyetler Birliği serbest bıra
kılmaktadır. 

2 - Hattı, üç Baltık devletinin di· 
~,... ,._, ... , ....... - ---
desine raptolunacak protokol veyı 

mektuplarda zikredilmesi bile mevzu· 
ubahistir." 

Hataylılara 

iltifatları 
Antakya, 27 a.a. - Hatay'tn ana 

-r-· -7 •••YR 1rct 
minnet ve tükran telgraflarına MilH 
Şef İnönü §U suretle mukabelede bu
lunmuıtur: 

Mi h o er' in Ma.lıova'ya Tayfur Sökmen 
yaptığı avanalar Antalya Saylavı 

Figaro gazetesi ıöyle diyor: Antakya 

Japon - Mınıu ve Sovyet - Moaol hava kuYelleri arasında 

Şiddetli 
harpleri 

tayyare 
oluyor 

Kremlin Sarayında 
Stalin'ln Reisliğinde 

bir toplantı oldu 

Sovyetler 
hareket 

enerjik 
edecekler "Berlin ve Roma ihatanın askeri Aziz Hatay'ın ana vatana kavu§ma-

hakikatına inanmıyorlarsa da, yalnız sı sevinci büyük ve derındir. Bu me· Moskova, 27 a.a. - Tas Ajansı bil • 
lngiltere'nin siyasi, mali ve bahri sut neticeye ula§masında unutulmaz diriyor: 
kudreti ile tahakkuk edebilecek hatti hizmet hisseleri olan sayın hataylıla- Mogolistan cümhuriyeti dahilinde • 
ilanıbarpsız ekonomik ablukadan kor- rı ve sizi muhabbetle anar hararetle ki Sovyet - Mogoliıtan kuvetleri ge • 
kuyorlar. lıte rus itinin iç yüzü: tebrik ederim. nel kurmayından alınan malfımata gö-, 
Berlin'in Moıkova'ya yaptığı avans- re, 60 kadar japon aycu tayyaresinden 

Falih Rılltı ATAY lar, Roman'ın Moskova'ya gösterdiği BllYlkİIİmİZİR le19kkürlerİ mürekkep bir filo 26 haziranda hudu-
LonJra 

4 
haziran _ Bütün pyanıbayret nezaket hep ekonomik du tekrar Burmur gölü civarında ihlil 

in 
abluka dairesinin tarktan kapanması· Batvekil Dr. Refik Saydam, Hata· etmiştir. Mogolistan toprakların-

Londra -hrinde, ya ız Picca. d M :r- na mani olmak içindir, Diğer taraftan y'ın ana vatana kavuımaıı münasebe· a ogolriba üzerinde elli sov-
delly'de, Pariı uıulü bir tek kah- Moıkova hükümeti de, garanti edilen tiyle vatandaılardan aldığı tebriklere yet • Mogol tayyaresinin iştirak etti· 
ve vardır ki onu da ekseriya bot Polnoya ve Romanya sayesinde kendi- teıekkürlerinin ve mukabil tebrikle- Stalin ği bir harp vukubulmuştur. İki ıaat 
görürsünüz. lnıiliz hayab İçen"'- (Sonu B. inci say/ada) rinin ibliğına Anadolu Ajansını me - ---------------kadar süren ve çok çetin olan bu mu -
Je veya açılı haoa'dadır. Evleri- ________________ __.mur eylemitlerdir. (a.a.) harebe japon tayyarelerinin mağlubi -
ne, kulüplerine, kırlarma, yan1- • Satye meselesı· yeti ve kaçmasiyle neticelenmiştir. 
lanna ve maçlanna gitmeksizin Hatay' da sevı nç ve bayram Sovyet - Mogol avcu tayyareleri ja. 
ve biraz onlann bayat zevkini pon t.ayyarelerini Gangçur'a kadar ta-

dolayısiyle 

Milli Sel ve B. lebrun 
arasında teali 

edilen telgraflar 
Feniks - Phenix - denizaltı f~ 

liketi münasebetiyle apğıdaki tel
graflar teati edilmiştir: 

Ekselans B. Lebrun 
Fransa Reiaicümhura 

Parla 

Birçok fransız deniz subay ve efra· 
dının hayatına mal olan kaza haberin· 
den pek müteeiair olarak, türk milleti· 
nin, fransız milletinin maruz kadığı 
bu müellim mateme samimi bir surette 
ittirak ettiiini arz ve hareretli tazi
yetlerimi kabul etmelerini ekıelinı• 

tarından rica ederim. 
ismet INONO 

Ekselans ismet lnönü 
Türkiye Reiaicümharu 

Ankara 

Ekıelinslarmın Feniks feliketi 
münasebetiyle gerek kendi ve gerek 
türk milleti adına izhar buyurdukları 
sempati bütün Fransa da derin bir te· 
sir bırakacaktır. Kendilerine hararet• 
le teıekkür ederim. 

Albert LEBRUM 
(a.a.) 

11111111111111111111111111111111111111111 almaluızm, lngiltere'yi tanımak Mu"' ddeı'umuml (Sonu 8 ıncı sayfada) 

~i:~~:onunlatemubileedemez- Dün Antakya Halkevinde -------------
Bilhaua Country bouae dedik- .. k' • • d h 

leri milikinelere gitmek fırsatı- u~ ııının a a 
nı bulmahıınız. Bunlar, yakın ve 1 k b • t • • 1 I d 1 
uzak kırlarda ormanlı ve çayırlı par a 1 r o ren yap t k'fi • 1 ti ıaraylar, ,atolar, konaklar veya ev 1 nı s yor 
evlerdir. Her birinde, ıahibinin Antakya, 27 (Hususi) - Büyük ıevinç dalgası ve cotkun bayram hava-
zenginliiine ıöre, birden kırka ıı bütün Hatay'ı her gün biraz daha ıamuı bulunuyor. Bütün Hatay dur· 
kadar misafir oduı bulunur. madan dinlenmeden bayram yapıyor. Dün de bildirdiiim gibi, Hatay'ı ana· 
Kırk adedini kullanqımın ıebe. vatandan ayıran hudut tatlarının ıökülüt tezahürleri çok cotkun oldu. Bu 
bi, bu rakama bir ıazete ilinm- tCSrenden dönen on binlerce kiti bir insan ıeli halinde caddeleri doldurmut
da tesadüf editimdendir. tu. Bu coıkun gösteriler arasında hatipler, bu taşların dikiliti ile ıökülütü 

lngilizler eıki tü~ uı'!lü .~i~- arasındaki büyük farkı ve manayı tebarüz ettirdiler. 

firpe"erdirler. Bır ıqıhzuı, HallrevinJelri tören 
dostuna en iyi ikramı, onu evine 
almak, evinde yatırmak ve atır· Hatay kurtutuıunun en parlak teıit 

k küıf • merasimi Halkevinde yapıldı diyebi· 
lamaktır. Misafirli .. ebız, lirim. Bu büyük törende Antalya me
ıade ve ııcaktır. lnıiliz kibarı busu Tayfur Sökmen, Albay Şükrü 
tantanalı göıteriti sevmez ve mi- Kanatlı, mebuılarımızdan Rahmi Ap
ıafirinin hayreti ile ejlenmek İl· ak, Cevdet Kerim lncedayı, Antep 
temez. mebusu doktor Abdurrahman Melek, 

Pazar pnü bizim kafileyi iki- Ba1konıolosumu2 Abdülgani Türk . 
ye ayırmıtlardı. Hüıeyin Cahit men, Parti ve Halkevi Baıkanları, 
Yalçın, Aıım Uı ve benim bine- jandarma umum kumandanı ve Hatay 
mize Londra'dan altmrt yetmit lılar bulundular. Binanın önünü izci-

p rth'd lerimiz doldurmuıtu. 
kilometre uzakta etwo a 
lord ve ledi Leconfield'in tatoıu Büyük tören Halkevi gençlerinin 
düttÜ· 75 bin hektarlık araziıi o- çaldıkları istiklll marıımızla batladı. 

d 
Bunu bir konser takip etti. Dıprda 

lan bu ıato av ormanın an, zen- ve içerde halkın tezahürleri devam e· 
ıin ve büyük çayırlanndan, çi · diyor, ıuurlu fakat hudutsuz bir nete 
çek bahçelerinden ba,ka tablo- herkese sirayet ediyor ve mütemadi -
)arı ile methurdur. Alt kattaki yen artıyordu. Bu esnada Halkevi na
on bir salon, füpheıiz kan ve kol mına Remzi Silloz belkona çıkarak 

(Sonu B inci saylada ) ( Sonu ı. inci ıaylada) B. Taylar Sölrmen 

Bunlar, Ziya Taner 

Şahin Giray ve 

Sedat Ödül'cfür 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Satye 

binasının Denizbank tarafından satın 
alınması iti hakkındaki adliye tahki
katına bugün de devam edilmit ve bir 
çok phitler dinlenmiıtir. 

Müddeiumumilik dokuzu mevkuf 
on altı kişiden mürekkep maznunlar
dan Denizbank İdare meclisi Reisi 
Ziya Taner, azadan Şahin Giray ve 
Sedat Ödül hakkında sorgu hikimli -
ğince tevkif kararı verilmemit olma
sına itiraz etmittir. Bir taraftan da 
mevkuflardan Jeranı şirketi müdürü 
Meteos, serbest bırakılmasını iste • 
mittir. 

Gerek müddeiumumiliğin Uç gayri
mevkuf hakkındaki tevkif talebi ve 
gerek Meteos'un tahliye talebi ağır 
ce%a reisliği tarafından tetkik edil -
mektedir. Vaziyetin katt teklinin ya· 
nn belli olacatı anlatılmaktadır. 

Portelri~e giden ltalyan harp gemilerinden biri Cavur ~rhlın 

Bir ltalyan filosu 
Portekiz' e gitti 

Bu husustaki haberlerimizi 8. inci sayfada bulacaksınız 

... 
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Avrupada 4 hafla: 
...... 

B. B. C. 
B. B. C. yani "British Broadcas· 

ting Corporation" İngiliz radyo tir· 
ketinin küçük ismidir. Ankara'da İ· 
ken, programlarını ve bilhassa ha· 
berlerini merakla dinlediğimiz bu 
müessesenin Londra'daki binasını 

aezmek ve bilhaasa seslerini her 
zaman itittiğimiz speaker'lerle ta· 
nıtmak çok hot oldu. Bu sonuncu
lar büyük bir nezaketle, bize, vazi
fe gördükleri odaları gösterdiler. 
Vazife taksimi ve saati muntaza
man bildiren "big ban" hakkında 
malUınat . verdiler. Meğer bizler 
Weatminster'in çanını değil, bunun 
plağını dinlermişiz. Radyo çünkü, 
hakikat için de sahtekarlık için de 
insan icatlannm en elverişlisi sayıl
malıdır. Bu sebepledir ki, bu vasıta
nın günün birinde, eğlence ve öğ
renme için değil de aldatma ve tah· 
rip etme içiİı kullanılabileceği · dü
fÜncesi kadar korkunç bir §ey yok· 
tur. Eğer bir harp olursa, general
ler ve amiraller, insanların üzerine 
atet yağıdnrken, propaganda na
zırlan, ayru insanlann üzerine, ya
lan yahut hakikat yağdırmağa ça· 
hşacaktır. 

F eli.ket ıurada ki, mermiye 
rastlıyan, yaralanmak yahut ölmek
le bunu derhal hiaaedeceği halde, 
propaganda dalgasına düıen, bu· 
nun yalanı mı yoksa doğruyu mu 
tatıdığmı, ancak malumatının ve 
idrakinin derecesine göre tesbit e
decektir. 

Daha ıimdiden, radyo ne itler 
görüyor, biliyontz. Fakat, lngiltere
de hakim olan bir nevi optimizme 
göre, hakikati ·bilmiyen ve kendisi
nin muhasara edilmekte olduğunu 
dinliye dinliye buna inanmağa baş· 
lıyan Almanya'yı B. B. C. tenvir e
debilecektir. Mütemadiyen, alman· 
ca haberler verilmektedir. Ancak, 
nasıl bir batarya, yalnız top atma
ğa değil, endahttaki isabeti de tes
bit etmeie mecbur ise, yapılan rad
yo emisyonunun da dinlenip dinlen
mediğini ve dinlenmediği t dirde 
ne biçim bir tesir yaphf ınr i meğe 
acaba lüzum yok mudur? l ı ~iyo· 
rum B. B. C.'nin endaht isabetini 
te.bit edecek böyle bir ileti var mı
dır? Her halde, Almanya'nm aala 

Münhal Devlet Sürası 1 

azahkları i~in 

namzetler 

muhasara edilmediğini isbat husu • 
aunda İngiliz hükümetinin aarfet
mekte olduğu gayretlerde, B. B. C.' 
ye büyük bir pay dü~mektedir. Ve 
yaptığı almanca neıriyatın dinlenip 
dinlenmediğini yahut nasıl bir tesir 
yaptığını bilmeğe yegane salahiyet· 
tar bir adam varsa, o da Dr. Göb
bels'tir. 

B. B. C.'nin bir televizyon ıube· 
si var. Gezdim ve hatta, o günkü 
gazetesinde konuştum. Televizyon 
neıriyatı 20 • 50 kllometre dahilin
de rahatça yapılabildiğinden, kala· 
balık Londra ıehri, bundan mükem
mel istifade ediyor. Hatta, bazı zen
ginlerin evlerinde, hususi ahizeler 
var. 

Studio, tıpkı bir film atüdyosuna 
benziyor. Müthit bir ı~ık altında, ö
nünüzdeki objektife bakarak yan 
tarafta bir yerde .Juı·an muhatabı
nızla, kendisini görmeksizin konu
ıuyoraunuz. Sizi seyredenler, konu
şan kocaman bir fotografmızı görü
yorlar. 

Ben, baıkalarını konuıurken 
gördüm; fakat kendimi göreme· 
dim. Arkadaılar ve refikaları, sura· 
tımın yaasılaıtrğıru söylediler. Ko· 
nuımazdan Önce yüzüme makiyaj 
yaptılar. Ve konuımanın bir prova· 
sını yaptılar. Konuıma saatine daha 
vakit vardı. Gidip müesaesenin lo
kantasında yemek yedim. Burada 
birçok meıhur adamlar ve artistler, 
benim gibi yemek yiyorlardı. lngil
tere'nin en büyük ailelerinden biri· 
ne mensup bir lady, lbnissuut'un 
memleketi hakkında gördüklerini 
anlatmak üzere dondurmasını · yi
yordu. Lindberg'in çocuğunu öldü
ren adamları tevkif eden bir polis 
müfettişi, keza, sıraaırı bekliyordu. 
Bunlar, benim gibi, televizyon ga· 
zetesine girecek kimselerdi. Ve biz
den sonra televizyonun aııl progra
mı baılıyacaktı. 

Henüz emeklemekte olan fakat 
bütün dünyayı pençesinin yahut 
pençereaının içine alacak olan bu 
harikulade icat, bugünkü halinde 
dahi, inganı dü§Ündürüyor ve insana 
insanlık gururu veriyor. 

Burhan BELCE 

ÇAGRI 
X Dahiliye Encümeni 28-VI-1939 

çarşamba günü saat onda toplanacak
tır. 

X Teşkilatı Esasiye Encümeni 29-6-
939 perşembe günü saat 10 da topla
nacaktır. 

X Sıhat ve İçtimai Muavenet En. 

Devlet şurasında münhal unan cümeni bugün saat 14 de toplanacak-
birinci daire reisliğiyle üç aza ı ıçın tır. 

Büyük Millet Mccliıinde teşkıl cdi -
len muhtelit encümen tarafında dün 
namzetler tesbit edilmiştir. Anayasa 
da mevcut hükümlere göre eı c imen 
münhaller için Uç namzet tesbi tmiş 
tir. Bu namzetler arasında intihap hak 
kı meclisi ali heyetine aittir. 

Devlet Şurası birinci daire reısliği 
için teıbit edilmiş olan namzetler _şun
lardır: 

Devlet şurası azasmdan B. usnü 
Berker, temyiz mahkemesi aza ır.dan 

B. Şemsettin Temizer, Devlet ş rası 

azasından Şefik ~ürekli. 
Üç halık için de muhtelit en umen 

aşağıdaki zevatın isimlerini tesb t et -
miştir: 

X Divanı Muhasebat Encümeni bu-

gün saat 10 da toplanacaktır. 

X Adliye Encümeni bugün saat 10 

da toplanacaktır. 

X Vergilerde itiraz ve temyiz u -

sutlerine ve mercilerine ve vergi ih

barnamelerinin tebliğ suretine dair 

kanun layihasını müzakere için seçi -

len muvakkat encümen 28-VI-1939 
çarşamba saat on da toplanacaktır. 

X Arzuhal Encümeni 28-VI-1939 

çarşamba günü saat 10 da toplanacak-

tır. 

X Bütçe encümeni bueün ıaat 10 

Dahiliye vekaleti sicil müdü B. da toplanacaktır. 

Fazıl Özelci, Vakıfl~r idare r celisi 

ULUS 28. 6. 1939 

~eker ıirkelinde 

tetkikler yaphr1hyor 
İktrsat Vekaleti Türkiye şeker fab

rikaları Anonim şirketinde teftişler 
yaptırmaktadır. Haber verildiğine gö
re şirket son zamanda teşekkülün biln 
yesinde bazı tasarruflar yapmak ga· 
yesiyle 90 kadar memurunun vazife· 
lerine nihayet vermiştir. İktısat Ve -
kaleti tarafından teşkil edilmiş olan 
hususi bir komisyon şirketin muame
latı üzerinde tetkiklerine devam et· 
mektedir. 

Bir ay kadar mezuniyet almış olan 
şirket umum müdürü B. Kazımın bu
gün İstanbuldan döneceği de ayrıca 
haber verilmektedir. 

Tayyare piyangosunun 

Merkez Bankasına 

devri için lôyiha 
Geçen hafta toplanan Meclis Parti 

Grupunda B. Hakkı Kılıçoğlu'nun bir 
istizah takriri üzerine söz alan Mali -
ye Vekilimiz Fuat Ağralı tayyare 
piyangosu işlerinin Cümhuriyet Mer
kez Bankasına devredileceğini söyle
mişti. Haber aldığımıza göre Maliye 
Vekaleti bu hususta bir kanun proje
si hazırlamıştır. Projeye göre piyan
go işleri bundan böyle Merkez Banka
sına bağlı hükmi şahsiyeti haiz bfr 
teşekkül tarafından idare edilecek -
tir. 

K1rf asi"e müfedavil sermayesi 
2 milyon liraya (ıkarlldı 

Maliye vekaleti kırtasiye işlerini 
iılah maksadiyle İzmirde büyük bii de 
po yaptırmağı kararlaştırmıştır. İstan
bul ve İzmir'de de ayrıca birer küçük 
depo tesis edilecektir. 
Diğer taraftan kırtasiye mütedavil 

sermayesinin de iki milyon liraya çı
karılacağı anlaşılmaktadır. Bu husus
ta iki kanun projesi hazırlanmış ve Bü 
yük Millet Meclisine sevkedilmiştir. 

S1eaklar arlarken yağmur 

yağmağa devam ediyor 
Dün şehrimizde hava açık geçmiş 

rüzgar şark istikametinden saniyede 
3 metre hızla esmiştir. Günün en yük
aek ıncaklığı 30 derece olarak yayde
dilmiştir. 

Yurdun doğu ve cenup şarkı Ana
dolu bölglerinde hava çok bulutlu ve 
mevzii yağışlı, Karadeniz kıyılarının 
ve orta Anadolunun şark kısımların
da bulutlu, diğer bölgelerde umumi
yetle açık geçmiştir. 

24 saat içindeki yağışların metre. 
muralıbaına bıraktığı su miktarları 

Vakfıkebirde 23, Karı ve Ardahanda 
17. Giresun'da 13, Erzurum'da 11, Sa
rıkamış'ta 10, Rizede 6, Muşta S, di -
ğer yağış gören yerlerde de 1-4 kilo
gramdır. 

Rüzgarlar Trakya bölgesinde ce -
nuptan, diğer bölgelerde umumiyetle 
şimal istikametinden saniyede en çok 
9 metre hızla esmiştir. 

En yüksek sıcaklıklar; İzmirde 35, 
Adana'da 36, Mardin'de 37, Antalya
ve İskenderun'da 38 derecedir. 

İzmit, Adapazarı, Bolu Maarif Sürası 1 
bölgelerinde spor vaziyeti temmuzda toplanıyor 

Temmuzun 17 inci pazartesi gı..irıU 

General Cemil Tahir seyahat Taner 
devam intibalarını anlatmağa ediyor 

Beden terbiyesi genel direktörü 
tüm general Cemil Taner'in son tet • 
kiklerine ait beyanatını koymuştuk. 
Bugün bu beyanatın ikinci kısmını 
neşre devam ediyoruz. 

lzmit: 

İzmit'te spor faaliyetini yapan iki 
kulüple kağıt fabrikası spor yurdu 
ve kendi talimatı dahilinde beden ter
biyesi ve sporla meşgul mektep teşek· 
külü vardır. 

Bunlardan Akyeşil kulUblinUn mu
kayyet 183 gayri faal 97 faal azası 

olduğunu öğrendim. Bu 97 faal aza -
nın da şubelere taksimi şöyledir: 20 i
dareci, 7 bisikletci, 10 atlet, 27 futbol
cu, 4 güreşçi, 15 tenis ve voleybolcu, 
14 yüzücü ve kürekci. 
İdman yurdunda ise mukayyet 179 

gayri faal ve 123 faal azası olduğunu 
söylediler. Bu faal azanın sekizi atlet, 
on beşi güreşci, kırkı futbolcu, on be
şi avcı, yirmi beşi denizci, yirmi ida
reci olarak gösterildi. 

Her iki kulüpte de gerek yardımcı 
olarak mukayyet olan ve gerek faal 
olarak kulüpte çalışan, kulüp malze -
mesinden istifade eden azanın hiç bir 
aidat vermedikleri, yalnız kulübü ida
re mevkiinde bulunan zatların maddi 
külfetlere katlanmak meclıuriyetinde 
kaldıkları anlaşıldı. 
Akyeşil kulübünün çalışma yerini 

gördüm. Burası belediyece kendileri -
ne tahsis edilmiş bodrum katında bir 
odadan ibarettir. 
Kağıt fabrikası spor yurdu daha 

varlıklı ve kendi azalarına daha mun
tazam şartlar dahilinde idman ve spor 
yaptırabilmektedir. 

Şehir spor kulüpleri kendi kudretli 
azalarının kağıt fabrikası tarafın -
dan ellerinden alınmasından biraz 
müşteki iseler de bir fabrikanın sı · 
hatJi, kuvetli ve faal işçilere malik ol
ması fabrikanın randımanı bakımın -
dan lüzumlu olarak mütalea edilirse 
kulüplerde yetişmiş, kuvet kazanmış 
sporcuların fabrika kadrosunda ken -
dilerine birer vazife bulmaları ve bu 
suretle ailelerinin geçimini temin et -
ml'leri do1avısiyle kulüpler de bu va
ziyeti bu bakımdan memunıyeuc: 1'.d.1 • 

§ılamaktadırlar. Bu mevzuda kulüp · 
cUltik gayretinden ziyade inıani duy· 
gunun hakim olması şüphesiz şayanı 

memnuniyettir. 
İzmit sahasının tanzimi bu sene böl

ge bütcesinden 12 bin lira kadar veri· 
len bir para ile bir müteahhide ihale 
edilmiştir. Kağıt.spor da kendisi için 
bir ıaha yaptıracaktır. Bu fabrika te -
nis ve voleybol yerleri yaptırmıştır. 

İzmit ayni zamanda bahri bir garni
zon olmak hasebiyle su sporları faali
yetinde bir çok bölgelerden daha ileri
de bulunması lazım gelen bir merkez 
olmakla beraber henüz bu yolda tam 
ve verimli istikametini almamıştır. Bu 
istikamette· gene kağıt fabrikası faal 
bulunmaktadır. Fabrika kendi itçile • 
rine bir macar ustasının nezareti al • 
tında gUzel tekneler yaptırmaktadır. 
ve teknelerini de muhafaza için bir 
kayıkanesi vardır. 

Kulüpler için evelce bölgeye veril -
miş bir tekne vardır. Bunu kafi gör -
mediğim için limit kağıt fabrikasın
da yapılmak üzere bir tekneyi de ben 
vermeği vadettim. 
İzmit müstahkem mevkiinin bölge -

den vaki olan her türlü yardım talep
lerini kabul etmesi şayanı şükrandır. 
Bunların yardımlarından az~i isti -

fade etmekle beraber mahallinden su 
sporlarına hevesli ve devamlı iş göre· 
bilecek bir ajanın intihabı lüzumu da 
tebarüz etmektedir. Bu husus bölge -
ce temin edilecektir. 

İzmit'te yeniden bir halkevi binaaı 
yapılmak mukarrer olduğundan bu bi
nada yapılacak kapalı jimnastikane -
nin İzmit gençliğinin büyük bir ihti • 
yacını karşılıyacağı şüphesizdir. 

İzmit gençliğini bisiklet, güre§, at
letizm sporlarında dereceler kazan -
mı§ sporcular ycti§tirmi§ olmak dola
yısi yle hevesli ve gayretli gördüm. 
Bunların vasıtaları kısa bir zamanda 
ikmal edilince bu gayretin daha ve • 
rimli neticeler vereceğini ümit etmek
teyim. 

Bu arada şunu da söylemeden ge -
çemiyeceğim ki İzmit spor kulüple -
rinden birinin başında bir doktor ar -
kadaşımız bulunmaktadır. Bir spor 
kulübünün başında bir doktorun bu • 
lunmasını her türlü spor ifratlarına 

karşı bir fren olmak hasebiyle çok 
faydalı bulmaktayım. 

Adapazarı: 

Adapazarı0nda halen iki spor ku -
lübü vardır. Üçüncü bir kulüp için de 
vilayete müracaat edildiği anlaşılmış
tır. Burada halkevi çok güzel tanzim 
edilmiş birer odayı kulüplere tahsis 
etmiştir. Yalnız kulüplerin çalışma 
yerleri henüz tanzim edilmemiştir. 
Mahalli idare idman sahası olarak 
tefrik edilen yerleri tanzim edebilme
si için kendilerinin kanunen ayıraca • 
ğı belediye tahsisatının vilayetce ge • 
ne kendilerine bırakılması arzusunu 
göstermektedirler. Yalnız Adapazarı'· 
nda da bu kulüpler için bir kapalı jim
nastikaneye ihtiyaç vardır. Jimnasti -
kane halkevine bitişik olarak yapılır
sa hem kulüp azalarının hem de orta 
mektep talebesinin ihtiyacını karşıla
yacaktır. Vilayet tesis programına 

gerek İzmit ve gerek Adapazarı'nda 
birer kapalı jimnastikane yaptırılma
sı konmuştur. 

Adapazarı'nda Çark denilen mahal 
hassaten su sporlarına çok müsait gö
rülmüştür. Belediye de burada bir 
yuznıe navu.t.u ycapuu ......... ·~·-· .t" ... 

nına koymuştur. Şehire borularla yeni 
su geldiği zaman Çark kanalından ay
nı zamanda kayık sporları için de isti
fade edilebilir. Ve çalıştıkları halde 
Adapazarı gençleri su sporları saha -
sında da İzmit gençleriyle yarış etmek 
imkanlarına malik olabilirler. 
Adapazarı'nda azası çok fazla olan 

bir de avcılık kulübü vardır. Bu kulüp 
ve diğer spor kulüpleri azalarının a
tıcılık bilgilerini arttırmak için gar • 
nizonda bulunan alaydan muallim ve 
malzeme hususunda pek ala istifade 
edebilirler. Avcılık kulübU bir poli • 
gon yeri bulduğu ve yarı masrafını da 
temin ettiği halde poligonun ikmali 
için ben de yardım imkanları arıyaea
ğımı kendilerine söyledim. 

Bolu: 

Bolu'da bir spor kulübü vardır ve i
dare heyeti de henüz yeni intihap e -
dilmiştir. Kulüp için bir bina aran
makta olduğu bir zamanda oraya git
tim. Valinin delaleti ile Bolu'nun en 
güzel bir yerinde bulunan halkevi bi
nası içinde kulübe vazife görecek ve 
idmanlarını yapacak bir yer temin e • 
dilmittir. 

Gençlerin beden terbiyesini ve yü
zücülüğü öğrenmeleri için bir: kapalı 

Ankara'da toplanması tekarrür etıniŞ 
olan Maarif Şurasının hazırlıkları bi· 
tirilmiştir. Şura Maarif Vekilimiz B. 
Hasan - Ali Yücel'in bir nutkiyle a· 
çılacak ve memleketin büyük Maarif 
meselelerini görüşecektir. 
Öğrendiğimize göre Şuraya 90 kişi 

iştirak edecektir. İstanbul Üniversi· 
tesi rektörüne, fakülte dekanlarına, 

İstanbul, Ankara ve İzmir maarif 
müdürlerine, Maarif Vekaleti umuıni 
mUfettiflerinc, buı vilSyetler Maarif 
müdürlerine, bazı mektep müdürleri· 
ne Maarif Şurasında bulunmaları i· 
çin davetnameler gönderilmistir, 

Nafıa Vekaleti 
Netriyat Müdürlüğü 

Başvekalet beden terbiyesi genel 
direktörlüfü saha ve tesialer dairesin• 
de emekli binbaşı B. Cemil Karada • 
vut Nafıa Vekaleti neşriyat müdür· 
lüğüne tayin edilmiştir. Muvaffaki• 
yetler dileriz. 

jimnastik salonuna, bir yüzme havu • 
zuna bir de açık oyun sahasına ihti • 
yaçları vardır. Kapalı jimnastik sa • 
lonu ile yilzme havuzunu kısa bir za • 
manda tahakkuk ettirmeği belediye 
reisi vadetmiştir. Halkevi yanında ya• 
pılmıı olan hal binasının jimnastik 
salonu haline ifrağ edilmesi suretiyle 
hem halkevinde toplanacak gençlerin 
hem de oraya yakın olan orta mektep 
talebesinin beden terbiyesi hareketle· 
riyle meşgul olmaları temin edilecek· 
tir. Plim 3 • 4 sene evel hazırlanmıj 
olan yilzme havuzunun da çocuk bah· 
çesi civarında meydana getirilmesi ge• 
ne Bolu'nun ııhat ve hareket bakı • 
mından büyük bir ihtiyacını karşıh • 
yacaktır. 

Bolu civarında belediye tarafından 
tefrik edilecek sahada bir at koşu 
meydanı ile futbol ve atletizm saha· 
ıının direktörlükçe yapılacak plan da· 
bilinde senelere taksim ıuretiyle mey· 
dana getirilmesi bölgenin başlıca it .. 
leri arasında olacaktır. 

Bolu mıntakaıı kıt sporları için de 
mile.ait bir vaziyettedir. Bilhassa ka
yak imalatı noktainazarından Bolu 
nazarıdikkati celbeder. Çünkü kayak 
imal, edilen ağaçlar en çok Bolu or· r 

manlarında bulunmaktadır. Bolu'da 
bir usta tarafından alman kayakları 
:.: ...... ı, tutn1.:ıır.:ıık ml'vr1.:ıın.:ıı D'l't;,.;ı ... ;. 
bir kaç kayak gördilm, bu kayaklar 8 • 
10 liraya yapılmaktadır. Bolu'da tek • 
nik usullerle kayak imaline teşebbüs 
edecek bir müessese gittikçe artacak 
olan kayak ihtiyacı karşısında fazla 
kazanmağa namzet olacaktır. Bu mil· 
essese bidayette kayak imalinde ihti • 
sas kazanmtt bir ecnebi. mütehassıs 

getirse bile buna vereceği masrafı ko· 
laylıkla çıkarabilir. Bolu'da gençlere 
kayak sporunda rehberlik edecek mü
tehassıs subaylar vardır. Buraya bu 
sene için mahallinde imal edilmek ü • 
zere daha 10 kayak vereceğim. Kulüp 
gençlerinin kışın alayın kayak kursu· 
na iştirak suretiyle kayak kullanma -
ıını öğrenmelerini arzu ediyorum. Bu 
mıntakada kayak o kadar taammüm et 
meli ki ve kayak imalatı o kadar art
malı ve ucuzlamalı ki adeta köylüler 
kışın pazara kayakla gelmenin daha 
çabukluk ve kolaylık temin edeceğine 
inanmış olmalıdır. 

Bolu mıntakasında bir de Abat gö
lü vardır. Buraya da gittim. Bolu'ya 
takriben 30 kilometre mesafededir. 
Yolu henüz toprak tesviyesi .halinde
dir. Kurak zamanlarda kolaylıkla gi • 
dilebilir. Yağışlarda gidilemez. Fakat 
orman idaresi Abat gölü mıntakaaın· 
da işletme bakımından bu yolun şosa 
olarak yapılmasına lüzum görmüş ve 

azasından B. Hakkı Haydar B< kıon, 11111111111111111111111111111111lllH1111111111111111111111111llUI1111111111111111111111111111111 lll l l lll il lll l lll il lll l l lll l lll l lll il l lll lll il lll l lll lllll lll l llllll lll l il 
teşebbüse girişmiştir. • 

Abat gölü her bakımdan istifade e· 
dilebilecek bir mıntakadır. Manzara, 
istirahat, tebdilhava, kampcılık, tu • 
rizm bakımından olduğu gibi spor ba
kımından da kabil istifadedir. Yazın 
göl yüzme, yelken ve kayık sporları
na çok müsaittir. Kışın göl bir buçuk 
2 metre kalınlığındaki buz söylendiği 
ne göre buz sporlarına ve gölün etra
fındaki bazı açık sahalarda kayak 
sporlarına müsaittir. 

Afyon valisi B. Durmuş Eveı d lek, 
Sıhat ve içtimai muavenet v k leti 

hukuk müşaviri B. İhsan Pehl nlı, 
bat müfettiş B. Hilmi Cerit, · A ak • 
ya ağırceza reisi B. Necati Tem zöz, 
Jandarma umum kumandanlığı üşa
vire heyeti reisi general Osman zen
a lp, Maliye vekaleti hukuk aviri 
B . Kazım Sargın, Çankırı A ceza 
reisi B. Tahsin Turuzan. 

Hususi ormanlar1n 
istimlak bedell ri 
İstimlak edilen ve edilecek ol hu-

S"S İ ormanların vergi kıymetler ve is 
. timlak bedelleri hakkında husuu ida

:-eler tarafından yanlış kayıt ve l<lliı
mat verilmesi yüzünden bu işle ' n f. 
çinden çıkılmaz bir hale geldiğ 
at vekaleti tarafından Maliye v 
tine bildirilmiş ve bu hususta e bir
ler alması temenni edilmiştir. Maliye 
vekaleti bu münasebetle alakadarala • 
ra· bir tamim göndermiş vergi ıstim -
tak bedellerinin ne suretle tesbit edi -
Iect"ği hakkında alakadarları tenvir 
... ' -:t ir. 

Bir yalanın doğrusu 
"Türk alfabesinin tadili husu

sunun düşünülmediğini ve bu yol
da herhangi bir teşebbüsün bahiı 
mevzuu olmadığını beyana Anado· 
lu Ajansı mezundur . ., 

Maarif Vekilliğinın yukarıki 
tebliğini dünkü gazetemizin ilk 
sayfasında okumu§sunuzdur. 

Durup dururken ba§ımıza bir 
harf tebdili davası çıkarmağa uğra
§an bir takım kısa görüşlüler, bu 
neşriyatı yaparlarken gflya, Maarif 
Vekaletinin böyle bir tasavvur bes
lediği, hattA bu işe giriştiği bak· 
kında da şayialar uçuruyorlardı. 

Maarif Vekilimizin dünkü tebli
ği bu fuzuli gayretkeşlerin yalan 
da söylemiş olduklarını resmi ve 
salahiyetU bir ağızla ortaya koy
maktadır. 

Ne oluyoruz? Bu türlü manasız
lık/ara müsamaha edecek olursak, 
karşımızda bir takım sinsi reviz
yoncu/ar türiyecektir: 

Bir gün bir hattat çıkacak, 
- Efendim, Jatin alfabesinin bir 

eksiği var; üstünü, esreyi, ötreyi, 
şeddeyi, cezzimi de kabul edelim. 

diyecek; 

Bir kamış kalem dlikkfoı sahibi 
türiyecek, 

- Latin alfabesini memleket da
hilinde yetişen kamış kalemlerden 
azami istifade edebilmek iı;in sol
dan sağa değil, sağdan sola basma
lıyız! 

mütaleasında buJun3caktır. 

Yukarıki tebliğ, artık bu türlü 
safsataların ağzını tıkamış bulunu-
yor. T. l. 

Sılatları kullanmak 

Türkçe yazanların en büyük 
kusurlarından biri, sıfatların kul
lanrtındaki dikkatsizliktir. 26 ha
ziran tarihli İstanbul gazetele
rinden birinden nümune olarak İ· 
ki misal alalım: "Bursa'da mo· 
dem ve muazzam bir postane!., 
Bundan ne anlarsınız? En •taiı 
birkaç milyonluk bir yapıl Ta§· 
tan, mermerden bir abide 1 Ha-

yır, muhabir iki aatsr aonra fiyatı 
yazıyor: sadece 70 bin lira! 0 Mu
azzam" yerine ''mütevazı" aıf atı 
kullanılmak lazımdı. 

Bir iki aayfa aonra ikinci bir 
serlevha: "Faydalı yaimurlart,, 
Havadis de ıu: "Saray kazaımda 
devamlı yaimurlardan Küçükma· 

nika köyÜnÜD birçok evlerini ıu· 

lar baamıt ve düıen yıldırımlar

dan tarlada çalııan iki kadm ile 
bir öküz ölmüıtür.,, 

Bakmız yajmurun faydaıma! 

f.inı~neler/ 

Bir zamanlar" , Takıim bahçeıİ· 
ne ıelen bir çinıene rakkaaenin 
ıetirdiii bir oyun havaıı, aıaiı 
yukan, memleketin her tarafına 
yayılmııtı: 

- Ah çingeneler! 
Songünlerde ise edebiyat i.le· 

minde bir "çingeneler,, bahsidir, 
eidiyor. 

Osman Cemal "Çingeneler" is· 
minde bir roman çıkardı. Genç 
hikayecilerimizden Sait Faik, 
Vakıt'ta yazdığı bir makale ile 
bu romanı bir "ıiıheıer" telakki 
ediyordu. Nurullah Ataç, Haber'· 
de çıkan bir fıkrasında, gene "Çin

geneler" i tenkit etti. 

Refik Halit de bir "Hafta mu· 

sı..habesi" ne §Öyle başlıyor: 
"Çingene sesi kadar inıanı yq 

hakkında aldatan bir aeı yoktur. 

oldukça erken o-

damda çalııırken uyanmıt olan 

büyük ıehrin çok canlı, çok zevk

li hareketi içinde, çeıit çeıit, u· 

zakb, yakınlı, tiz veya boiuk aa· 

tıcı seslerine kanımıı taze, ıen, 

ıakrak, billur akiıli bir kadın 

nağmesi duyuldu: 

- Uvanta çiçeği! Kantoron 

çiçeği!,, 

Çingenelerin yaratıbıta aanat

kar inaanlar olduğunu biliriz. De

mek ki arada sırada aanatm muh· 

telif kollarmda bu türlü tesirleri 

de oluyor. 

Yol yapıldığı zaman da turizm bu 
m~ntakada fazla bir hareket doğrucak 
ve hu yüzden kazanç maksadiyle mü
teaddit oteller yapılacağından şüphe • 
siz spor faaliyetinin de ancak bu za· 
mandan sonra esaslı bir inkişaf gös • 
termesi kabildir. 

Bu mıntakada her türlü faaliyetin 
birden uyandırılması nafıa, orman, tu 
rizm, sıhiye, maarif, beden terbiyesi i
darelerinin birlikte hareket etmeleri -
ne bağlıdır. 

Burada bir kayakevi yapılması için 
geçen ıene 4 bin lira bölgeye gönder
mi§tim. Bu defa gidişimde bölge baş· 
kanı, vali B. Salim ve belediye reisi B. 
Reşat ile birlikte kayakevinin yerini 
tespit ettik ve ilk kazığı çaktık. Evin 
kısa bir zamanda ikmali bölgenin him
metine kalmıştır. Bu kayakevi de ik
mal edildiği halde bu mıntakada be -
den terbiyesi bölgesine ait kabili isti
fade üç bina mevcut olmuş olacaktır . 
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HABERLERİ 
londra, Berlin, Moskova 

DÜNYA 

Almanya Danzig'i bu ay 
sonunda ilhak ede·cekmiş 

iSTANBUL Gazeteleri 
Yunan K1rah 

İtalya'ya gitti CUMHURİYET 

Bugünkü beynelmilel münaae· 
betleri, iki cepheli bir kuvetler mu
~lzenesi olarak mülahaza etmek 
)ltılııtır. Hakikatte beynelmilel mü-
11•aebetlerin üç cephesi, daha doğ
t\ıau uç kutbu vardır; Londra, Ber
lin Ye Moakova. 

1 - Londra, kapitalist, demok· 
l'e.t, doymuf emperyalist ve atatÜ• 

. .. Ama, ec:nebi memleketlerle Polonyada 
takı.nılan enerjik tavır yüzünden vazgeçmiş 

Atina, 27 a.a. - Kıral George, veli· 
Medeni bir eserimiz: Yalova 
kaplıcalarımız 

~Ocudur. 
2 _ Bertin fatist, otoriter, doy· 

lıllnııt emp:ryalist ve ıtatüko a-
leyhtarı. . 

aht ve zevcesi, prenses Katerina ve ma 
iyetleri Korfu'dan "Hellas" ·yatına bi

nerek İtalya'ya hareket etmişlerdir. 

Floransa'da yunan prensesi İrenna' -
nın dük di Spoleto ile izdivacında ha-

3 _ Moskova, komünist, otonter 
~, revolüsiyoner. 

Varıova, 27 a.a. - Bazı gazetelerin bildirdiğine göre bu ayın 
sonunda Danzig'in Almanya'ya ilhakına karar verilmi§ ise de "ec:. 
nebi memleketlerde ve Polonya'da ittihaz edilen enerjik tarzı ha
reket" neticesinde bu karann tatbiki sonraya bırakılmıttır. zır bulunacaklardır. 

. Beynelmilel hayat dediğimiz ~a: 

Daladye'nin umumi vaziyet B. 
dıae, bu üç kutup ile menfaatler~ı u Soğukkanlı olmak lazım!,, 
L d'- · ·ı te•nk Berlin, 27 a.a. - Danzig milli sos-qlUtlann biri veya ıgen 1 e ~ 
•d d. kar•ılıklı yaliııt partisinin· resmi organı olan " en devletler arasın a ~ 
bir mücadeleden ibarettir. Bu cep· Dantziger Vorposten gazetesi tara • 
L h · ~ ı·ı·k fından halka hitaben neşredilen bir qelerden her birinin arıcı po ı ı a· 
•ı töyle hülasa edilebilir: beyannamede ezcümle şu satırlar o -

hakkında verdiği nutuktan sonra 
---l.ondra ve buna tabi olan peyk. kunmaktadır: 

ler statükonun muhaf azasma taraf· "Pek yakında Dan~iglilerin soğuk 
' ı k mill ı kanlılıklarını muhafaza etmelerine ~dırlar. Bunu bir ara ı et er 

~enıiyeti vasıtasiyle yap~yorlardı. !!:~r:~ı:~~ ~~~:~ı~r:~·n;:e~~:~~~1: 
"•tist tazyikı altında bu sıstem za
hfladıktan sonra batka yollar ara • mız günler için tecrübe ile mücehhez 
dıJar. Bu yolların biri, fatistlerle an- olduklarına şahit bulunuyoruz.,, 

Fransız Meclisi dün 
tatil devresine girdi 

ll§ı:naktı. Bunu yaparken, Mosko- Gazete ahaliyi son tezahürat esna-
d. d u ulh ıında gösterdiği inzibatlı hareketten 

"•Yı gücendirdiler. Şim 1 e 1 ve müttehit hissiyatından dolayı teb
tephesi adı altında daireıi mah. rik etmekte ve gelecek pazar günü Li
d\tt fak'a' t tüpheaiz dah. a m. üessir 
t egenhof'ta yapılacak olan tezahür.ata 
qir rıevi kollektif bant sıstemı kur.· 

Paris, 27 a.a. -Mebusan meclisinin bugün yaptığı toplantı sonunnda, 
Başvekil B. Daladiye, bir nutuk söyliyerek parlamento içtima devresinin 
kapanması hakkındaki emirnamenin bir kaç dakikaya kadar okunaca • 
ğmı bildirmiş ve demiştir ki : 

davet eylemektedir. 
bırya çahııyorlar: b h Mevkul gümrük mülettqi 

Bertin mihven, er ne pa aya O· • l .. .. b ·ı k 
lılr 1 tatükoyu değittirmiye 1 avukatıy e gorU§~ ı ece 

ıa o sun, • . t k . . Varşova 27 a.a. - Hücum kıtaları-
~a.l.ııyor. Bunu t~;ı:1~ı re me. ıi~n na menıu; iki kişiyi zorla Polonyaya 

Yankee Clipper 
Sis ve fırhna yüzünden 

yolda kaldı 

"- Yirmi senedenberi, hiç bir za -
man vaziyet bugünkü kadar vahim ol
mamıştı. Hudutlarımızda üç milyon 
insan vardır. Dahilde fabrikalar, bü -
yük bir enerjiyle çalışmaktadır. Her 
zamankinden çok daha mühim asker 
tahşidatı yapıldığı da haber ·verilınek
tedir. 

~r §eyden öncedmıB e ~ t ce~uye ~- götürmek istediğinden dolayı Danzig 
~ı yıkmak li.zmı ~· .u • sıı ~~ zay • makamları tarafından tevkif edilmiş 
ha.ttıktan sonra, !rı.c~tı: ı 1 aı~m olan polonyalı gümrük müfettişi Lip
L e. defterini, komdunı~ ık a ey ke 'ınskı''yı· görmesi için polonyalı avu • 
q h d r eıı ar aama sa Hudutlarımız dahilinde Frannz -
l ır müca e e pekı 1 t hl'k .. d-· kat Romanoski'ye mezuniyet veril· f a.dı. lspanya'da zı e ı e gor u. . . İngiliz tesanüdünü yıkmayı ist.ihda 
Ç k ' "kızıl0 olduğu için mıştır. eden bir propaganda var. Halbukı fran 

e oslovakya yı kı 1 b kı 
1 

.Lipinski kendisinin hücum kıtları · ,.._h • şuraıı zı urası zı ' sız - ingiliz tesanüdü sulhun temın e-
~,. vettı. d ' k h mensupları tarafından sarhot edildik d....a- k rtısına emo rat cep e h d d - dilmesinde en esaslı şarttır. Hüktimet 
:"caen a A • • • v• • ten sonra doğu Prusyası u u una k. . 

d~kilince, derhal t~bı':e~ını d~gıftır- götürüldügvünü bildirmiştir. son günlerde çıkardığı i ı emırname 

Port - Washington, 27 a.a. - Pa
namerican air Ways'ın üssülharekesi, 
Yankee Clipp~r'in henüz kesif bir sis 
ve fena hava yüzünden yeni Bruns • 
wick'de kain Shediak'da bulunduğu 
nu haber vermektedir. 

dı, Avrupa medenıyetını tehlikeden Y . ''h · h l , ile Fransız enerjilerini biribirinden '- .. ·ı .. h d ent ayat ıa a arı,, mı. k . danın önüne ııı;urtarmak için gırıtı en muca e e 
2 

S t"' B"ck ayırma ısteyen propagan • 
k k buhar olmuı ve kalan Varşova, 7 ~.a .. - · en~ or ~ ' ge~meği kararlaştırmıştır. Fransayı 

a.yruyara . k b alman mugannılerı şerefıne verılen bir desise ve caaulluk ağı içine almak 
tortusu da mideye ve ıt ~m e~: ta- bir ziyafette söylediği nutukta, Po· hususunda bir tegebbüı yapılmıştır. 
'lluk eden bir "hayat aa ası,, ava- lonyanın Gruzidz, Torun, Poznan ve 
'?'dan ibaret kal~~th~. D.a~a ga· Krakovi şehirleriyle Letonyanın mer- En mühim düşünce: milli 
libi, fqist cephe. tükruklerını yalı- kezi olan Riga'yı alman hayatı saha- müclalaayi. takviye 
)a.l'ak Moskova ile. anl~t~• çahtı· sına dahil olarak zikreylemiştir. 
)or. Artık medenıy~t ~çın ka~!ıı~· Dantziger Vorposten, bu hususta Hükümet her şeyden evel milli mü-
d.11.ki tehlike bolıevıklık degildir. AJUıa•..ı-ı.: • ___ ,._1 __ ,, -·-· ... .s._. ...,..., __ J _ ._ .. .:J _ .~---'·•'·· :1> .. .-'mucıdra-
~c.a&&v~ .... ., ........ -.r;·-.. •• ,,. .. oh-.•~: "Dinliyenler, Böck'ün bu nutkunu a bunları ne kadar ağır olursa olsun, 

•idir." lki ay ~velııuıe ~ad~ komu· yanlış tefsir etmişlerdir. Böck, sC:tde- memleket cebir ve tiddet tehditleri 
J:ı.iatliğin itittiiı .azan, tnn~ı ~emok·. ce bu •ehirler mimarisinin alman ma· 

H ı Ik __ ,_! ~ karcı.ısında eğilmekten ise bu ağır yük 
~aai ititiyor. _at er .eve . 1 gun ewu hiyetini kaydetmit. bundan hiç bir si- ~ 
ıta.lyan ınuhanpl~~ne ~ıt~p eden yaıi netice çıkarmamıştır . ., Jere tahammül etmeği tercih eylemek-
llutkunda ıuıılan aoylemıttır: tedir. 

.. Demokratik ve kapitalist plü- Hudutlarımızın, seferberliklerle de-
tokrasiler tarafından itlerimize mü- B. r elinkaya'nın ğil fakat elde bulunan cf~adı ile muha 
da.hale edilemez.,, Aynı gün italyan \ faza edilmesi sayesinde sulh muhafa • 
ba.riciyesinin resmi mecmuaaı olan za olunmuştur. Fakat, iki muallim ıı-

Shediak, tayyarenin ikinci defa uğ
raması Iazımgelen Botwood - Terre 
Neuve - mıntaka11ndadır. 

Hatırlardadır ki tayyare, 20 kadar 
Amerikalı müşahidi Southamton't gö
tünnek üzere cumartesi gilnU buradan 
hareket etmiş idi. 

Bundan başka "Dixie Clipper" in ilk 
muntazam servisi yapmak üzere çar -
şambil günü. Port - Washington'dan 
fıareket edeceği haber verilmektedir. 

Bu tayyare 22 yolcu ve 11 kişiden 

ibaret mürettebatı hamil olacaktır. 
Tayyare, Horta, Lizbon ve Marsilya -
ya uğrıyacaktır. 

Tayyare yola çıktı 
Shediac, 27 a.a. - Yankee Cliper 

tayyaresi, saat 12.55 de Ternöv'e ha -
reket etmi§tir. .Tayyare buradan da 
Southa.mpton'a gidecektir. 

aelazioni Jnternazionali de fUnlan İslanbuldakl tetkikleri nıfın silah altında bulunması elzem -
tazdı: • . dir. Türkiye • Fransa ticaret 

u Demokrat devletler Almanya'· İstanbul, 27 (Telefonla) - Uç gün- Fransa, dünyayı tahrip etmek de·. 
llnı ve ltalya'nm inkiıafına mani ol- denberi burada bulunmakta olan Mu - ğil, fakat ıükQna vardırmak istiy~n 
!.bak istiyorlar." d 

1 
habere ve Münakale vekili B. Ali Çe- bütün milletlerle dürüst bir tarzda ış-

Demek ki kartılann a '°('~t e- tinkaya bü sabah saat 9.30 da İstan • birliği yapmağa hazırdır. Fakat Fran
rı dütman gören Almanya ve, tad!a, bul mıntakası liman riyaseti binasına sa, aynı zamanda, dünya üzerinde hü
hugün lngiltere'yi ve F~anıa Y• Uf· gitmiş ve bir müddet meşgul olmuş _ küm sürmek teşebbüslerine karşı koy-
tllan telakki etmektedırler. Sa.yet- t mağa da azmetmit bulunmaktadır. Bir 

d·ı b r . ur. b 1 
ler hakkında takip e ı en u po ıtı- Vekil buradan biraz sonra yanında kere daha söylüyorum, bu se ep er -
kanın hedefi ne olabilir? Her halde Devlet Deniz Yolları umum müdürü den dolayı hükümctin en başta gelen 
•ovyetlerin antikomintern pakta gi- B. İbrahim Kemal Baybura ve Devlet dfü~üncesi, milli müdafaayı takviye -
l'eceğini üınit edecek kadar ':ifd~- limanları umum müdürü Raufi Man - dir. 
tun olamazlar. Fakat sovye enn yas, vekalet deniz nakliyat dairesi re - Partamentonun iki içtima devresi 
•ulh cephesine İ§tiri.klerine mani iıi Ayet Altuğ, İstanbul mıntakası li ~ arasında geçecek zaman ne kadar ola
olınağı ümit edebilirler. Almanya'- man münakale reisi B. Refik olduğu cağını kestiremem. Haric1 vaziyetin 
btn ve ltalya'nın hed~fleri ~u~u!. halde 937 senesinden beri inşaatı de. bir seçim mücadelesini mümkün kılıp 
&ununla beraber, fatıst c~p .~ım~ vatn etmekte olan İstanbul yolcu sa· kılmıyacağını da bilmiyorum. Umumi 
-...u·· .. un·· den ideoloji maskeıı duımu.t lonu bı'nasına gı'tmiştir. ı h k 
" "' l h '- af bahsinde kararnameler e are et \' t" · mden ibaret o an aıu· . 

e opor unız ~ .1 B. Ali Çetinkaya bina hakkında ıza- olunacak, seçim ıslahatı işinde iıe her 
ki cephesi bütün çıplaklıgı 1 e mey. hat almış ve inc:aatın süratle ikmali 

~ zamanki usul takip edilecektir. Lüzu-
dana çıkmıttır. r için emirler vermiştir. Münakale ve - mu takdirinde parlamento derhal iç-

Moskova'nın hedefine ge ınce; kilimiz buradan sonra bir motörle Or 
f yoktur· - timaa davet olunacaktır. 

hunun kapalı bir tar-:_ 1 
: taköye geçmiş ve Yüksek Deniz tica -

Sovyetler, dun.. ya revolusyonuna ı· . h 1 ret mektebini gezmiş ve ıza at il mış. inkılabın yüz ellinci yılclönümü 
kutlanırken ••. 

B. Daladiye, nihayet sözlerini şöy
le bitirmiştir: 

"- Franıız inkılabının yüz ellinci 
senesi teait olunurken fransızların bir 
kere daha bütün dünyaya, vatan ve 
cümhuriyet için tam feragat ve vatan 
cumhuriyete tam bağlılık muhte
şem manzarası göstermelerini isterim. 
Zira, sulh buna bağlıdır. Fransız dip
lomasisinin muvaffakiyetle çalışma -
lanna devam etmesi ve fazla süren 
münaşaşaların nihayetlendirilmesine 
azmetmiş milletlerin kendi vatanları -
nın ve bütün inıaniyetin nef'ine ola
rak bizimle birleşmeleri için, f ransız 
milletinin bütün enerjilerinin bugün 
tam bir blok teşkil etmesi lazımdır.,, 

münasebetleri 

Bir heyetimiz yar1n 
Paris' e hareket ediyor 

Haber aldığımıza göre, Türkiye ile 
Fransa arasındaki ticari münasebet -
leri azami derecede ve her iki mem -
leketin yüksek menfaatlerini koruya
cak bir şekilde inkişaf ettirmek mak
sadiyle yeni bir ticaret anlaşması ak
di tekarrür etmiştir. Bunun için ya· 
kında Türkiye ve Fransa mümessille
ri arasında Parist'e görüşmelere baş
lanacaktır. Görüşmelerde hükümeti - ı 

mizi temsil edecek olan heyetimiz ya· 
rın akşamki ekspresle Ankaradan 1s
tanbul'a hareket edecek ve İstanbulda 
bir gün kaldıktan sonra cumartesi gü
nü Paris'e müteveccihen yoluna de -
vam edecektir. 

Heyetimiz ticaret vekaleti müste -
şarı B. Halid Nazminin reisliği altın
da dış ticaret umum müdür muavini 
Celal, müşavirlerden Zeki Zeybekoğ -
lu, Cümhuriyet Merkez Bankası mü -
fetişlerinden Adnan, Hariciye ticaret 
dairesi şube müdürlerinden Fikret Öz 
doğandan mürekkeptir. 

Türkiye ile Fransa arasında mevcut 
ticaret anlaşmasının eksik taraflarını 
tamamlamak ve iki memleket arasın • 

banıyorlar. Onların • naza~~~nnda tır. Bu arada imtihanlarda da .. hazır 
fa§istlik de demokruı de . uıman· bulunmuştur. B. Ali Çetinkaya gün -
dır. Fakat düımanlar ara•mta f~~~ den güne yenileşen ve çoğalan deniz 
Vardır. Sovyetler, bir aralık ;r ~ ı· ticaret filomuzun tevdi edileceği el • 
•ine kartı da vaziyet ah~ken, afııt- lerin en milkemmel şekilde yetiştiril" -
liğin muvaffakiyetli ink~tafı kartı· meleri için her fedak~rlığın yapıla~a
•ında demokrat cephe ıle beraber ğı~ı söylemiş ve mektebin islah ve ~e
Yiirümekte fayda gör~üle~. ·~~akat kimillü yolunda alınacak tedbirfer 
demokrasi cepbeıiyle ıt ~ırlıgı aov· hakkında verilen izahatı dinlemiştir. 
}'etleri hayal sukutuna ugratmııtır. Münakale Veki'ıimiz öğleden sonra 
Bilhassa Münih'te. Sovyetle~ bun- gene liman ve münakale riyasetine 
dan sonra son derece muht~rız d~v- giderek İngiltereye sipariş olunan ye 
tanmıya başlamıtlard_ır. Fı!ha~ka ni vapu~lar .itiyle uğraşmıştır. tngil
bugün sovyetlerin ~azı~etlen eıkiy~ t~reye .~ıparış edi.lecek 11 gemi üze -
rıazaran kuvetlidır. Bır def~ ken~ı rınde suratle tetkıkat yapıp mukavele 
em · etlerinin sağlam olduguna ı· esaslarını tesbit etmek üzere Müna
'rla:::orlar. ikincisi, Londra ile Ber- kale Vekili B. Ali Çetinkaya'nın hu
lin llndaki mücadele, Moskova'· zuriyle İstanbul' da bir komisyon te. 
Yı a~a k nı vaziyetine getirmiıtir. tckkUl etmiştir. Bu komisyon Deniz 
liarp aao:raıı devrinde Moakova'nın Münakale ~airesi Reisi Ayet Altuğ, 
h . - ı·t·ka bakımından bu dere• Devlet Denızyolları Umum Müdürü 
arıcı po ı ı . . l 

c k tı• bir vaziyete geçtıiı za• brahim Kemal Baybura denizyolları 
e uve ı f 1 'I ı· . • f h . 

B. Daladiye, şiddetle alkışlanan bu 
nutuktan sonra, içtima devresinin ta
tili kararnamesini okumuştur. 

daki ticaret münasebetlerine yeni bir 
inkişaf zemini hazırlıyacak olan bu ha 
ber şehrimizin iktisadi mahfillerinde 
büyük memnuniyetle karşılanmıştır. 
Bu arzunun dost ve müttefik Fran -
sa hükümeti tarafından izhar edilmiş 
olması da ayrıca ve memnuniyetle kay 
da değer görülmektedir. 

r--;~k~m:~ ......... ı:n 1 ıttrr. Bir tara tan nıa • ve tman rıyasetı en eyetı reisleriy-
an o mam . • k' • • ı A 1 d il kk • t Ih ephesine ittara mı temı· e e1za arın an m re eptır. 

ere ıu c Al B k . b .. d . . b ... 1 r Dı'g~er taraftan man· u omııyon ugun en ıtı aren ça-·•e ça ıııyo • ı 
Ya, bitaraf kalması için yalvanyor. ıtmalarına başlamıştır. 
Moskova'nın hareket hattı ne o!a· 
e.ktır? Henüz sarih olarak malum 
d ~·1d·r Fakat her halde görülü-
egı ı . . 

1 
.• k 

Yor ki bu vaziyetten kenclı po ıti a· 

il namına azami derecede istifade 
etmeie çahıacaktır. 

A. Ş. ESMER 

Sosyalist ve komünist mebuslar, bu
na karşı muhalefette bulunmuşlar ise 
de nihayet, toplantı proseverbali 231 
reye karşı 350 reyle tasvip edilmiştir. 
Diğer taraftan, tatil kararnamesi, 

ayan meclisinde de saat 19.40 da okun 
muş ve parlamentonun adt içtima dev 
rcıi bu suretle nihayete ermiıtir. 

Okuduğunuz Gazete ve mec -
muaları Çocuk Esirgeme Ku -
rumuna verirseniz yoksul yav
rulara yardım etini§ olursunuz. ........ ........................................... . 

Yunus Nadi, bugünkü başmakalesinde 
Yalovanın pek yakın bir gelecekte Av • 
rupa şehirlerinden farksız bir tekem~ül 
derecesine varması için devletçe verı -
len karar münasebetiyle Yalova kaplı -
calarının ehemiyetini izah ediyor ve pek 
yakında bütün yakın şarkın rağbetine 
mazhar 'olunacak millt ve modern bir şi
fa müessesesinin şimdiden sağlam temel
lerini kurmuş bulunduğumuzu söylüyor. 

Barem kanunu ve adalet 
mefhumu 

Ali Karni Akyüı, (Düşünceler) sütu -
nundaki bu makalesinde, barem kanunu
nun meriyetine müteallik hususlardan 
dolay1 işten el çektirilerek muhakeme al
tına ahnan memurlara, beraat ettikleri 
takdirde kesilen maaşlarının yarısı veri
leceğine dair olan hükmü ele alarak "ni
çin yan da hepsi değil?,, sualini soruyor 
ve 16 senelik hayatında kıl kadar hatası 
görülmiyen ve bir yanlışlık yüzünden üç 
sene vekalet emrinde kalarak mahkeme 
altına alındıktan sonra beraat eden na
muslu ve müstakim bir mutemedi misal 
getirerek böyle bir vatandaşın maddi za
rarlarını olsun ödemek bize bir borç de
ğil midir?., diyor. 

Akdeniz anlaşmasının 
ebemiyeti ve manası 

TAN 

M. Zekeriya Sertel, türk • İngiliz ve 
türk - fransız anlaşmalarının Akdenizin 
emniyeti bakımından ehemiyetini, mina 
ve şümulünü anlamak için, bu anlaşma -
ları yapan devletlerin Akdenizdeki va -
ziyetlerini ve bu anlaşmaları icabettiren 
tehlikeleri iyice bilmek lizım geldiğini 
söyliyerek, bu sütunlarda üç dört gıin 
sürecek bir seri makale halinde bunları 
izaha çalışacağını söylüyor ve bugünkü 
başmakalesinde, Akdenizin İngiltere ba
kımından ifade ettiği minayı izah eri • 
yor. 

Türkün insafı 
Ömer Rıza Doğrul, Roma radyosunun 

Frans aile Türkiye arasında yapılan Ha. 
tay anlaşmasından bahsederken, Fran -
sanın oradaki hiristlyan ekalliyetleri tür
kün insafına bıraktığım, acı acı istihza 
ile anlatması münasebetiyle, tilrkün ten
kidine tahammül edemlyeceği bir şey 
varaa o da insaf hissi olduğunu ve tUrk 
milletinin asaletinden fı~kıran insaf his -
sinin, tarihin en şerefli sayfalarında en 
heyecan verici menkibelerle ya,aihğını 
söyliyerek, mukadderatını türklere bağ
lıyan milletlerin daima en geniş hüriyc -
'"• ... rıuı.s ve: ı:mruyete mazhar oraukla -
nnı izah ediyor ve Roma radyosunun şi
klyet sebebi, türkün insafına bırakılan 
misyonerlerin, mihver devletleri tara -
fırı.dan bir propaganda vuıtaaı olarak 
görmeleri olduğunu illve ettikten son
"Türlrün insaf hissi, küçülenlerle bera
ber küçülmekten teberri eder,, diyor. 

Türk · Fra·nsız itilafı 
münasebetiyle 

A. N. Karacan, bu baımaka1esinde, 
türk - f;ansız anlaşmasının franıuz ef -
karı umumiyesinde gördüğü güzel ka -
bulün, Fransa tarafından Türkiyenin, 
ne beğenilir bir dost çehreye, bir sulh -
çu hüviyete sahip bulunduğunun teslim 
edilmekte olduğuna parlak bir delil telikil 
ettiğini söyliyerek, Fransanın, ahde mu
kaddime teşkil eden vesikayı im.alama -
sını basit bir hadise şeklinde görmemek 
lazım geldiğini, bu badiaeyi, cümhuri -
yetin türk camiasına 20 yılda bah5ettiği 
yüksek meziyetlere ve Franaanın fırka 
toylukları ve mülahazaları üstüne çıkan 
anlayışına bağlamak icap ettiğini izah 
ediyor ve eürk - fransız dostluğunu ta -
zeliyen bu anlaşmayı hususi bir zevkle 
kaydettikten sonra bugün 914 den 25 yxl 
sonra türkü ve fransızı karşı karşıya ge
tirmiş olan kötü takdiri bir daha teker. 
rür etmemek üzere siyasi ufuklardan u
zaklaşmıı ııörüyoruz,. diyor. 

YENİ SABAH 
İngiltere ortadan kalkarsa 
Hüıeyin Cahit Yalçın, bugünkü baş -

makalesinde, İngiltere Kırahnın, Ameri
ka Cumhurreiıi muavininin iki sualine 
verdiği cevaplar üzerinde mütalealar yü
rüterek İngiliz siyasetinin hodkamlığı yü
zünden Avrupanın barut fıçısı haline gel
diğini. ıöyliyen bir İtalyan muharririne 
cevap veriyor ve İngilterenin hodkim 
bir siyaset takip ettiği şüphesiz olmakla 
beraber her hükümetin böyle hareket et
tiğini ıöyledikten sonra "bugün lngilte-
renin hodkimlığı dünyanın sulh ve sükd· 
nu ve bir çok milletlerin beka ve istik
lil haklarının tecavüzden masuniyeti 
keyfiyeti ile hemahenk bulunuyor., diyor 
ve İngilterenin, istila emellerine sed 
çekmek suretiyle dünya sulhuna olan biz. 
metlerini tebarüz ettirdikten sonra, bir 
harpte İngiltere mağlup olursa İngiliz 
İmpaatorluğunun hali ne olacak? ıuali -
nin cevabını bildiği halde swylememek 
iddiasında bulunan İtalyan gazetecisine 
şöyle mukabele ediyor "Dünyanın ger
çekten rahat bir nefe11 alması için İngil -
terenin mahvolması gibi muazzam bir i
şin değil, çok daha hafif bir ıeyin ki.fi 
geleceğini biz biliyoruz ama, biz de bu
nu söylemek istemeyiz.,. 

Radyo meselesi 

Adapazarırı.da bir okuyucusunun mek -
tubunu dercediyor. Okuyucu radyo için 
senede defaten 10 lira tediyesini ağır 
bulduğunu, bu yüzden bir çok kimıele -
rin radyo alamadıklarını, büyük küçük 
her radyodan ıiyanen on lira alınması -
nın doğru olmadığını, çünkü 30 liralık 
bir radyo ile 300 liralık bir radyo ara -
ımda kıymet ve çalış itibariyle çok fark
lar bulunduğunu, senelik ücretin iki tak
site bağlanması daha muvafık olacağını 
söylemektedir. 

a.a. Matbuat Servısi 

AK~AM 

lktısadi sulh 
Fazıl Ahmet Aykaç, şu başmakalede, 

herkesin herkese muhtac; olduğu ha~ika
tinin büyük harpten sonra ekonomı sa • 
hası~da ne kadar kuvetle anlaşıldığını 
söyliyerek cihanın gerçek ~urett~ h~rp : 
ten kurtulması, kiırre üzerınde ıktisadı 
sulhun mümkün metebe sürat ve selıi -
betle kurulmasına mütevakkıf olduğunu 
izahla diyor ki: "Türkiye, beşeriyeti. Y~· 
ni bir harp felaketinden kurtarmak ıçın 
lazım gelen bütün tedbirlere müracaat
tan geri durmuyor. Yalnız devamlı suret 
temin etmenin en esaslı çaresi bir tane 
olduğuna kanidir: İktisadi ı;ulh ... Gerek, 
kendisi, gerek başkaları için ... ,, 

SON POSTA 

Bulgar dostlarımıza 
• E. Talu kendi sütununda Ultro ıra • 
zetesinin ~eşrettiği bir karikatürde, tür• 
kü, fesli ve şalvarlı olarak temsil etme
si münasebetiyle bulgar do5tlarımızın 
bizi neden dolayı hali bu kıyafette gör• 
düklerini soruyor ve karikatürün tezyi( 
demek olmadığını, mizah ve nüktenin 
bir milletin ruh ve his inceliğinin en 
güzel ölcüde olduğunu, hatırlatarak, türk.. 
!erin bulgar medeniyetine, kültürüne, 
insanlık hüviyetine gosterdiği hürmete 
mukabele beklemek hakları olduğunu 
ilave ediyor ve bulgar karikatüristine 
bundan sonra Türkiyeyi ali.kadar eden 
meselelerde ciddi olmasını tavsiye edi • 
yor. 

SON TELGRAF 
Bankalar baremi konutulurlt:en 

Ethem İzzet Benice, bu ünvanlı ba!i • 
makalesinde şimdi mali müessesat ve 
bankalara ait baremle meşgul olmıya 
başladığını yaulıktan ve barem kanu • . 
nunun heyeti umumiyesinin kabul edi -
lerek mlizakeresine geçilmiş olduğunu 
ve mali müesseselerle bankalar için bir 
barem kanununun kabulü lehinde bu 
kanunların Büyük Millet Meclisindeki 
reylere hakim olduğunu ilave ettikten 
sonra şu mütaleayı serdetmektedir: 
"Yüksek ve fuzuli sayılan paralar !resi• · 
lirken elde edilecek ta&arrufları da halle 
lehine sarfetmeyi duşünebiliriz . ., 

lngiliz Sefirinin zevcesi 
Lacly Knatchbull. Hugeı•eli 

Ankaradan londraya 
bir günde yapllan 
İlk yolcu u~uıu 

Türkiye İngiliz Sefirinin zevcesi 
Lady Knatchbull - Hugessen Devlet 
Havayollarından bilhassa kiraladığı 

tayyare ile 23 haziran cuma günü sa
bahleyin saat 5.50 de Yeşilköy yolu 
ile Londra'ya müteveccihen Ankara
dan hareket etmiştir. 
Yeşilköyde her gün sabahleyin saat 

7.55 te orta Avrupaya uçan bir tayya· 
reye aktarma ettikten sonra Lady 
Knatchbull - Hugessen Ankaradan 
ayrılmasını müteakip on beş saat zar· 
fında akşam saat dokuzda Londraya 
vasıl olmuştur. 

Bu seyahat Ankara'dan Londra'ya 
bir gün zarfında bir yolcu tarafından 
yapılan ilk seyahattir. 

Belçika' da 
büyük bir kana'ın 

setleri yıkıldı 
Brüksel, 27 a.a. - Temuz ayında 

kıral Leopold tarafından küşadı mu -
karrer olan ve inşaıı ameliyesi 15 mil· 
yon ingiliz lirasına malolmuş bulunan 
Albert Kanalı sedlerinin yıkılmış oldu 
ğu haber verilmektedir. 

Kanalın suları, Hasselt'in 250 akr 
sahasını istila etmiş olup hali hazırda 
Domer vadisi boyunca akmaktadır. 

Domer üzerindeki bir köprü yıkıl • 
mıştır. 

Yalnız bir kişi telef olmuştur. Te • 
lef olan adam, kanalın inşaatını idare 
etmekte olan bir rus mühendisidir. 



İtalya'nın hülyası 
Akdenizdeki eski Roma 

İmparatorluğunu diriltmek 

İtalya her mühim merhalede, gayelerinin 

tahakkuku itin daima en kuvetli 
devlete istinat etmiılir. 

i talya bir hülya kuruyor. 
Eski Akdeniz Roma im -

paratorluğunu yeniden ihya et· 
meyi diışiınüyor. 

1 tal ya, bu biıyük gayenin 
bir kısmına yetişmek için Hit
ler Almanyası ile birleşti. İ -
talya ile Almanyanın mıittefik 
olmakta esas gayeleri ljudur : 
Alpların şimalinde Almanya, 
ltalyadan yardım görerek bü
yüyecek; Alpların cenubun.da 
da İtalya, alınanlara dayana -
rak Akdenizde ve Afrikada bü
yümekte devam edecek. 

Bu ittifakın semeresini şim
diye kadar hep Almanya top -
lamıştır: 1938 yılı miıddetince 
ve 1939 başlarında Almanya 
zorluk çekmeden Avusturyayı, 
Südetyayı, Çekyayı, Memel'i 
kendi arazisine ilhak etti. 1 -
talya ise, yalnız Arnavutlukla 
avundu. 

Fakat, Roma - Berlin mih -
verinin genişleme plinmm 
onıinde, istiklallerini mudafaa 
için birleşmiş devletler kuvet -
li bir sed vıicuda getirdiler. Bu 
sedC...:n bilhassa İtalyadan tara
fı çok saııı:lamdır. Çünku İtalyan 
istekleri doğru.dan dogruya 
Fransayı istihdaf ediyor. Fran
sa ise, İngiltereye dayanarak 
cebir kullarularak yapılacak 
her tahakkume ve korkutma 
siyasetine, karı;ı durmıya ka -
rar vermiştir. Italya, eter mü· 
savi devletler arasında mıiza • 
kereye girişecek olursa. Muso -
lininin ihtirası nisbeten miıte -
vazıh gayelere munhasır kalır. 
dı ki bu gayeler, Roma impa • 
paratorluğunun diriltilmesi i -
çi nlazım olan arazi genişlet -
me hülyasının tahakkuku ile 
kabili telif değildi. 

N edenirse densin, İtalya'
nın, o asırlık usulüne ib

ta ederek, geni~lemek, ve
ya yaşamak ve mıistemlekele -
rini değerlendirmek için alman 
ittifakından başka ittifaklara 
müracaat edeceği zaman, bel -
ki çok uzak değildir. 

ile Nis fransızlara geçti. O za
manki Piemonte hıikümetinin 
Fransadaki elçisi, hükümetine 
şu satırları yazdı : 

"Bi:ı Savva ile Nis'i fransız
lara bağlşlamıyoruz, satmryo -
ruz, bir mübadele de yapmıyo
ruz: ahalinin isteğini bütün 
meşruiyeti ile İtalya, Bismark 
ve Kayser A1manyası ile 1881 
de müttefik oldu. Yirmi üç ıe -
nelik inkitasız bir ittifaka rağ
men Roma hükumeti Alman -
yadan hiç bir şey elde edeme
di. 

1879 da, İtalyada, vaktiy-
le İtalyan devletlerine 

ait olup da hudutları haricin -
de bulunan, lisan ve adet iti -
bariyle Italyaya merbut, fa -
kat siyaseten İtalyadan ayrı 
bulunan memleketlerin İtalya -
ya ait olması lazım gelecegıni 
iddia eden bir fırka teşekkül 
etti. İlk defa olarak Avustur -
yaya tabi olan Trente ve Tri -
yeste ile, Fransaya ait olan 
Savva, Nis ve Korsikayı iste
diler. 

1881 de, İtalyanın göz dik -
mekte olduğu Tunusu fransız -
!ar zaptetti. Bunun üzerine 1 • 
talya, o :zaman çok kuvetli o -
lan Almanya ile ittifak yaptı. 
Mıiteaddit entrikalara, zaman 
zaman yaptığı tahrik hareket • 
!erine, hazan tehlikeli olan 
tehditlerine rağmen İtalya, sa
kin ve azimli Fransanın muka
vemeti karşısında muvaffak o 
lamadı. 

nıdı. 

F akat İtalyan emperya -
lizmi asla doymazdı. 

Harpte müttefiklerin kazandı
ğı zafer İtalyanın Avusturya 
cihetinden ne kadar arzusu 
varsa hepsini temin etti. Fakat 
Fransa tarafın.da istedikleri 
henüz olmamıştı. 

Bu gayeye yetişmek ıçın 
Musolini bir çare buldu: Fran 
sayı korkutmak. Bunu temin 
etmek için de yeniden silahla -
nan ve Ren havzasını işgal e -
den kuvetli Almanyaya dayan
mak lüzumunu hissetti. Sonra 
Pariste halkçı cephesi hukü -
meti Fransanın parçalanması
nı ilan etmedi mi? Roma -
Berlin mihveri vücuda getiril
di ve iş gormiye başladı. 

Almanya Avusturya ile Çe -
koslovakyayı ilhak ederek mu
azzam şekilde büyüdıikten son 
ra Musolini İtalyasına gene bir 
cinnet ariz oldu: İtalyan meb
uslar meclisin.de, Musolini ile 
Fransanın Roma elçisinin hu
zurunda, İtalyan mebusları 
Korsikamn, Nisin, Savvanın, 
Tunus'un ve Cibutinin İtalya -
ya ilhakını istediler. 

Fransa sıikunetle cevap ver
di: "Hayır!., 

İtalya Almanyadan Arna -
vutluğun ilhakı için müsaade 
istedi; şimdi Arnavutlugu kon 
trolü altında bulunduruyor. 
Almanya ile askeri bir pakt. da 
imzaladı. Fakat bununla kım
seyi korkutamaz. 

Mayısın 14 ünde Musolini 
Turin'de şu beyanatta bulun -
muştu: "Halihazır Avrupasın -
da şümul ve karakteri itiba -
riyle bir harp çıkarabilecek bir 
mesele yoktur.,, 

Brüksel'de çıkan Le Soir 
gazetesinde yazan : 

Cyr. Van Overbergb 

İspanya 

ve Tiençin 

ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtıııııııı 

Almanlar ve Çörçil 
25 yıldanberi, gerek yazı ile, gerek resimle Alman

ya aleyhinde bulunmakla geçinen Vinston Çörçil, ge
çen çarşamba akşamı, Halifaks'ın esas nutku söyledi
ği bir ziyafette, Avrupa milletleri arasında belli başlı 
bir rol oynamakta olan Almanyan' ın mesut ve mem -
nun bir vaziyette olması, Britanya devletinin en başta 
tuttuğu emellerinden biri olduğunu söyledi. 

Çörçil'in siyasi günahları o kadar çoktur ki, böyle 
müraice ifadelerle artık kimseyi aldatacak mevkide 

değildir. 
Diğer taraftan, Britanya dış politikasını idare e

den bir zatın bu adamla resmen bir masa başında otur
nıası da, Downing Streel'de esmekte olan havayı her 
şeyden daha iyi isbat etmektedir. 

Bu böyle iken britanyalılar, kendilerinin politika
ları bir sulh politikası olduğuna alman milletini inan
dırmak istiyorlar. Ancak, böyle bir şeyi alman mille
tinden beklemelerinin sebebi, alman/arın ingiliz poli
tikasını bilmediklerini sandıklarından ileri geliyor. 

Fölkişer Beobahter 
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Amerika Japonya aleyhinde 
hemen bir karar veremez 

T ien - Çin ihtilafiyle 
Uzak Şark'ta ihdas 

edilmiş olan vaziyetin en 
mühim hadisesi Amerika'
nın durumudur. 

da aynı manevrayı çevir
mektedir. 

Tokyo ve Berlin'de bu 
manevranın muvaffak ola
bileceğini uman adamların 
bulunduğuna hayret edilir. 
Totaliter blokiyle onların 
taarruz planlarının demok
rat devletler birliğini ne 
kadar kuvetlendirmiş oldu
ğu ve onların rekabetleri
ne güvenilemiyeceği aşikar 
dır. Çünkü onların biri -
ni tehdit eden diğerini de 
tehdit eder. 

Japonlar Çin'de İngilte
re'nin nüfuz ve itibarına 
tecavüzde bulunuyorlarsa 
bu suretle aynı zamanda 
Amerika'nın ve Fransa'nın 
da nüfuzunu kırdıklarını 
bildikleri için böyle hare -
ket ediyorlar. Fakat üç bü
yük devlete birden bir şey 
yapamıyacaklarına göre, 
Vaşington ve Paris'e karşı 
pek yumuşak davranıyor, 
Böylece amerikahlarla bi -
zim İngiltere'yi Tien - Çin 
de tek başına bırakacakla
rını sanıyorlar. Fakat İn -
giltere'nin Uzak Şark'ta 

her geri attığı adımın Av
rupa'da müdafaa cephesini 
zayıflattığını ve Amerika'
nın da bunun tesirini his
setmekte gecikmiyeceğini 

görmiyen var mıdır? 
Bugün Tien - Çin'de vu

kua gelen hadiseler, lngil
tere'ye, eğer dikkatli dav -
ranmazsa, Çin pazarını kay 
bettirebilir. Onun içindir 
ki Japonya ihtilafı genişle
mekte ısrar ederse Ameri -
ka'nın reaksiyon göstere -
ceği umulabilir. 

Edith Bricon 
La Republique 

28 - 6 - J:7"" 

( __ R_A_o_v_o_J, 
T0RK1YE 

Radyo Difü:ıyon Poııtalan 

TURK1YE Rad:vosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUÔU 

1648 m. 11'2 Kcs./120 Kw. 
T.A.Q. 

19.74 m. ı51q5 Kes./ 20 Kw, 
'l'.A.P. 

81.'.10 m. 94~5 Kes./ 20 Kw. 

ANKARA 
ÇARŞAMBA - 28 - 6 - 1939 
12.30 Program 
12.35 TÜRK MÜZlôt - Pl. 
13.00 Memleket saat ayarı, a • 

jans ve meteoroloji haberle
ri 

13.lS-14 MÜZİK ( Riyaseti 
Cümhur Bandosu - Şef: İh
san Künçer) : 
ı - E. Reeves - Hobomoko: 

Hint şarkısı 
2- j. Fucik - Kış rüzgar -

lan (Vals) 
3 - G. Pares - Konser üver -

türü. 
4- Tschaikowsky - Hazin 

şarkı. 
S - Massenet - "Le Cid" o

perasının antraktı ve ba
let parçaları. 

19.00 Program. 
19.05 MÜZİK (Valsler - Pl.) 
19.15 TÜRK MüZtôt (Fasıl 

Heyeti) 
20.00 Memleket saat ayarı, a -

jans ve meteoroloji haberle
ri 

20.15 Konuşma 
20.30 TÜRK MÜZİÖİ: (Müş

terek ve s~lo teganni : 
1-------- Nihavent peş • 

revi. 
2 - İsmail Hakkı bey - Ni -

havent ağır semai - Seni 
hökmü ezel 

3- Rakım - Nihavent şar -
kı - Ne yanan kalbime 
baktı. 

4--------- Ut taksimi 
5- Selihattin Pınar - Ni -

bavent şarkı - Hala ya -
şıyor. 

6- Sadettin Kaynak - Ni -
haverlt şarkı - Gönül ne
dir bilene. 

7 - -------- Nihavent şar -
kı - Hatırımdan hiç çık
mıyor. 

8 -Artaki - Nihavent şarkı 
- Koklasam saçlarını. 

9 - Faiz Kapancı - Niha -

Çamlıca ya. 
-Refik Fersan - Niha -

veııt şarkı - Kız sen gel-

din Çerkeşten. •• 
21.10 Haftalık posta ıcutu 
21.25 Neşeli plaklar - R;iiİ ı 
21.30 MÜZİK (Oda 111u 

PL) ~~· 
22.00 MÜZİK (Küçük c:.°ıfırıı: 

tra - Şef: NECİP A.,Ç re"11 
l - Franz Lehar - '· 

t urı· 
operasından po Pııa.d tı" 

2 - Leopold - Karls 
tn·ası. ·"ti-

3 - Grieg - Pergünt suı 
4 - Jac. Grit - Marş . ıl' 

23.00 Son ajans haberlefl•111bi' 
raat, esham, tahvilat,f~ı) 
yo - nukut borsası ( dı y~) 

23.20 MÜZİK (Cazban • 
23.55-24 Yarınki progral11• 

AVRUPA 
OPERA VE OPERET1'~ıt ~ 

16 Kolonya - 19.30 S0~ı• 
20 Brıiksel - 20.40 ..,

1 
flC' 

Ceneri - 20.45 Lil - " 
ransa. ıtld 

ORKESTRA KONSEWsf;fl' 
VE SENFONİK KO 0~ 
RLE: 15 London - ReC:Y18.~ - ıs.ıs Rroytviç - .; 
Droytviç - 19.5 ViY•s"'rıı • 
20 Droytviç - 20.15 t 21 
burg - 20.30 Sottens -:'.'ıı1 ı 
v · ana - 21.40 BerorrıU 
tt. o ı 

ODA MUSİKİSİ: 17 'J?er.; 
miınster - 17 .30 Berlı~.ıı' • 
18.30 Frankfurt, Beroın~1 sO 
ter - 20.15 Bedin - 1,'ııd Ştütgart - 22.20 DoYç 
Zender - 23 Prag .4 ıı 

SOLO KONSERLERİ : 111·r.J Ştütgart - ıs.ıs DoYç.,,,, 
Zender - ıs.ıs Hambur•.; 
18.15 Doyçland Zende! 19 
18.20 Laypzig, Viyana -;ö ı! 
Berlin, Königsberg - zl 
Königsberg, Münih -
Varşova. ~· 

NEFESLİ SAZLAR (M1~0 , 
s.): 6.30 Breslav - 12 ~ 
lonya, Laypzig, Münih, sr, 
lav - 20.lS Doyçland zeo 
der, Frankfurt. .,(i 

ORG KONSERLERİ VE: P 

ROLAR: 19.15 Bertin. ~ 
HAFİF MÜZİK: 12 Ştiit1'1s J9· 18 Hamburg - ıf 

Doyçlan.d Zender - 20· J 

I•" Kolonya - 20.15 Brei tf 

Ştütgart, Sarbrük - 21 J! 
lin - 22.30 Viyana . 51 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Şt 
gart - 18.15 Sarbrük. rJ 

DANS MÜZİÖİ : 22 Sotte , 
2215 Stokholm - 22.20 :sıı,.... 
dapeşte - 22.45 Droyt\fİÇ JO 
23 Milano, Roma - 23 

1 
Lüksemburg - 23.30 J,O~ 
don - Recyonal. l: 

vent şarkı - Gel güzelim 

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

İtalyanın bir asırlık tarihi 
ne dikkat edilecek olursa u 
gcirülür: İtalya birlik kurmı)a 
ve geniıılcmlye doğru olan t 
kimülünün her mühim merba -
lesinde, gayelerini tahakkuk et 
tirmek için daima o zamanın en 
kuvetli Avrupa devletine ist -
nat etmiştir. 

O zaman kolonel Grasset i • 
talyanlann hislerine şöyle ter
cüman oluyordu: "İtalya, hayal 
ıukütuna uğramıııtır ve mem -
nun değiLdir. Altı ıene içinde 
(1864 - 1870) İtalya, evela A
vu&turyaya, sonra Fransa'ya 
yani A vrupanın iki büyük as -
keri devletine karşı, Almanya
yı :zafer kazanırken ııördü. 1 -
talyanlara bir çılgınlık ariz ol
du: Almanya ile birleşerek bü
tün ihtiraslarrnı, hatta en çıl -
gınhklarma varıncaya kadar 
bütün ihtiraslarını tahakkuk et 
tireceiini ümit ediyordu. Hal • 
buki Almanya İ talyaya, bariz 
bir ıekilde açık tavurla hareket 
etti, sayısız ihmalcilik göster -
di. Mesela İtalyaya, Avustur • 
ya ile ittifak yapması için tek
lifte bulundu. Ve kabul ettir • 
di. Halbuki böyle bir ittifak 
bütün İtalyan menfaaderine ay 
Jcırıdır. Ita.lyanm muhtaç oldu.. 
fu yardımı bile ondan esirge -
medi. Eğer Almanya ona yar
dım etııe idi, İtalya Adua feli
ketinden sonra bu yardım saye
sinde Habeşistan işini kolayca 
dıizeltecekti.,, 

Moskova, yalnız Baltık 
denizindeki devletler için 
açık bir çek istemiyor. O, 
ayni zamanda, Japonya'ya 
karşı da bir ittifak akdini 
talep ediyor. Çemberlayn 
parlamentoda bunu istemi
ye istemiye itiraf etti. 

Birleşik devletlerin du -
rumu İngiltere ve Fransa
nınkinden mahsus surette 
farklıdır, çünkü onun Tien 
- Çin'de imtiyazlı mıntaka
sı yoktur. Fakat Çin'de 
serbest kapı rejiminin ida
mesindeki hayati menfaat
leri, Japonya'nın diğer 
devletlerin haklarına karşı 
yaptıkları tecavüzlere ala
kasız kalmasına imkan ver
mez. 

Onun içindir ki, iş ciddi 
bir mahiyet alır almaz, Bir-
1,.,;ır rl•,,J.Hcrin iıgildori 

Birleşik devletler, Avrupa 
devletleriyle bir teşriki me 
sainin arzettiği tehlikeler 
karşısında şiddetle reaksi
yon gösteren bir efkarı u -
mumiye yüzünden pek ih
tiyatlı davranmak mecburi 
yetinde kalmaktadır. Bita
raflık kanunu münakaşa e
dildiği sırada bir ihtiyat -
karlık her zamankinden 
lüzumludur. Proje gerçi 
meclisin dış işler komisyo
nu tarafından kabul edil
miştir, fakat kongre henüz 
reyini vermemiştir ve infi
rat taraftarlarının muhale
feti bilhassa senatoda çok 
kuvetlidir. Onun için hükü 
met uzak şarkta bir müda
h:Yod• 'h,,lnnmııl.-l::ı nnb~ 
yeni bir delil vermek iste
mez. 

İtalyan ve Alman gazetelerinin 
ısırmadan evel hav1aınad1;. 
ğını hesaba katmıyorlil 
Fakat bir kere de ısırdı ıı1' 
bir daha avını bıraJ.cınaZ· v' 

Evci! üçüncü Napolycn 
Fransasma dayandL Sonra Biı· 
mark Almanyasına; ondan eoı • 
ra, umumi harp devamınc:ı 
ve umumi haepten sonra, mer • 
kezi imparatorlukların düş • 
manlarma dayandı; nihayeti 
ki senedenberi de, Avrupa he • 
gemonyasına doğru ilerliye 
Hitler Almanyasına istinad c 
diyor. 

1 tal ya, Fransa dan çok şey el 
de etti. Napolyon Bonapart i 
talyan halkında milli hissi u 
yandırdı. İtalyanlarda uyanan 
bu milli his 1815 den ıonrak 
irticalar da bile sönmedi. 

1859 da Avusturya, Piemon 
te'ye taarruz etmişti. üçünci 
Napolyon da avusturyahlanr 
üzerine yürüdü. Magenta vt 
Solferino zaferleri elde edildi 
"Eğer Prusya devleti, galiple
ri durdurmamış olsa idi, fran • 
sızlar kazandıkları bu muzaf · 
feriyetleri daha ileriye kadaı 
gotiırecek, İtalya'yı düşman • 
dan temizliyecekti.,, 

F ransa, Lombardıyayı Pi
emonte'ye verdi. Piemon 

tc böylece genişledi ve İtalyan 
prenslikleri için İtalyan itti -
hadına doğru bir cazibe mer -
kezi oldu. Piemonte etrafında 
prenslikler toplandı. 

Toskana, Modena, Parme, 
Romagna, Sicilya, Napoli ve 
nihayet 1870 Roma. 

Üçüncü Napolyon, İtalyaya 
karşı yaptığı hizmetlere mıi -
kafat olarak 1860 da fransı:ı -
İtalyan hududunu tashih etti : 
İtalyanların kontrolleri altın -
da bir plebisit yapılarak Savva 

C ihan harbinin başların -
da İtalya, harbe karar 

vermezden evel bir sene bekle
di. Almanya kendisine Korsi -
kayı, Nisi ve Savvayı vadetti. 
Müttefikler Brenner, Goritzla 
Triye11te ve İstria'ya kadar o -
lan Trentin'i ve Afrikada bü • 
yük sahalar vadettiler. o %a -

man Musolini şöyle ya:ızyor -
du: "Yarın, Belçika tahrip e -
dildikten, Fransa ezildikten 
sonra Prusya irticaı Avrupada 
muzaffer olursa, bu medeniye
tin reri gideceğine delalet e -
der ... 

İtalya harpten sonra, harp -
ten beklediği gayelerin hepsini 
tahakkuk ettirdi; hatta tahay· 
yıil etmediğini bile: Avustur -
ya - Macaristan imparatorluiu 
izmihlale uğradr. 

1935 de Laval - Musolini 
anlaşması Afrikadaki franuz -
İtalyan ruzalarını hallediyor -
du. Bu anlaşma, 1915 Londra 
anlaşmasından daha ileri git -
mi$ti. 

1936 da Milletler Cemiyeti -
nin muhalefetine rağmen İtal
ya Habeşistanı zaptetti. Mu -
solini derhal şu beyanatta bu -
lundu: "Habesistan zaferi, İ
talyayı hoşnud devletlerin ar • 
tık bütün devletler, birbiri ar
dından "İtalya kırahnı Habe -
'IİStan imparatoru., olarak ta • 

İçimizdeki Şeytan 

Bu vaziyet karşısında 
Londra ve Paris'te, Tiyen
çin hadisesi yüzünden Ja
ponya'ya zecri tedbirler 
tatbik edileceğinden hah -
setmek gülünçtür. 

Zecri tedbir 1 Bu, Cenev
re vitrininden kalma ucu -
be, belki Londra ve Paris 
varoşlarındaki koca karıla
rı korkutabilir. Yoksa, şar
ki Asya'daki kudret ve ku
vet vaziyetini yakından ta
nıyan, Negüs'tin günlerin -
deki zecri tedbir fiaskosu
nu hatırlıyan muazzam Ja
ponya'yı korkutamaz. 

Fölkişer Beobahter 

Alman Genel Kurmay 

Reisi Finlandiya ve 

Eslonya'ya gidetek 
Estonya genel kurmay 

başkanı General Beek ile 
Finlandiya orduları başku
mandanı General Öster -
mann'ın ziyaretını iade 
maksadiyle alman genel 
kurmay başkanı General 
Harder Estonya iJe Fin -
landiyaya gidecektir. 

japon hükümetine abloka 
bazı Amerika tebalarına 
zarar verecek olursa ken -
disinin mesuliyet altında 

kalacağını bildirmiştir. O 
zamandan beri, Amerika 
hükümeti İngiltere ve Fran 
sa ile müştereken bir deniz 
nümayişi yapmak niyetin -
de olduğu hakkındaki ha -
berleri tekzip etmiş olma
sına rağmen, Vaşington mü 
teyakkız davranmaktadır. 

Ve Tien - çin hadisesini 
mıntakavi bir şekilde tah
dit etmek ihtimali mevcut 
oldukça müdahele etmek 
istememektedir. 

Amerika kıtası dışındaki 
her hadisede olduğu gibi 

General Harder 26 dan 
29 hazirana kadar Revali 
ziyaret edecek ve bazı as -
keri gösterilerde hazır bu -
lunacaktır. 

Reval'den sonra, General 
Harder, Helsinki'ye hare -
ket edecektir. Burada da 
Revaldaki programın aynı 
tatbik edilecektir. 

Doyçe Algemayne 
Saytung 

'-Tefrika: No: 86= Yazan: Sabahattin ALI 
alamıyordum. Buna rağmen korktuğum derecede 
duşmedim. Bu beni adamlığımdan değil, Maci
de'nin ıahsiyetinin enim üzerimde, istemesem bile 
gene mevcut olan, te irindendi. Fakat o müsamere 
a1<şamı İf çığrmdan ç ktı. Orada bizim eski arka· 
daşlan; beraber okuduğumuz, koridorlarda geve
zelik ettiğimiz, ge ı tilerde oynadığımız kızları, 

hatıralarımda yer tutan bir hayat devresinin canlı 
mumessili olarak gorünce derhal her feyi unut· 
tum ... Belki sana Macide anlatmrştır ... içtim ve be
ni seven bir insanın yanında yapılamıyacak kadar 
sululaıtrm. Karım b na da tahammül edecekti ..• it 
sadece bir sululuktan ibaret olsaydı!. •• Fakat ben 
daha ileri giderek bayağılaştım ... Saygmzlattım ve 
etrafın çirkefliğinden bunalacak hale gelen Maci
de'yi yapa yalnız b r ktmı •.. Dahası var ... Onu iğ· 
rendiren bu muhitin b na hiç de yabancı olmadığı
nı, beni hiç de sıkmadığını ve tiksindirmediğini 
göstermit oldum... Bunların tamiri kabil değildi ... 
Ben abdal değilim ... ~er ıeyin bittiğini ve Macide'
nin bana inanarak ıokulmaama imkan kalmadığı-

gım bütün sözlerin gülünç olacağını biliyordum. 
Çünkü daha bir kaç aaat evel, hayır cemiyeti reisi
nin odasmda seni dinlerken kafamda yeni bir ta• 
kım hakikatlerin belirdiğini sezmit ve kendimi ye• 
niden bir tartıp toparlamağa karar vermittim. Bu 
karann verilmesiyle unutulması bir oldu... Şimdi 

kendime herkesten evel ben inanmıyorum. Tama
miyle değifeceğim ••• Muhakkak •.• Fakat ne zaman? 
Senelerce süren bir mücadeleden sonra mı? Yok

sa hiç muvaffak olamıyarak bu manasız varlığı ta
ıımakta devam mı edeceğim? Ne olursa olsun, Ma· 
cide'yi böyle bir hayata ittirak ettirmek cinayettir. 
Sonu nereye varacağını bilmediğim bu yolda onun 
beraber yürümesini istiyemem, hatta o istese ben 
kabul etmem. Bu son günlerde kendimi hesaba çek
tiğim zaman namuslu bir insanın yüzüne bakamıya· 
cak kadar ırünahlarla yüklü olduğumu da gör
düm ••• Bak... Veznedar nerede? Size hiç bir feY 
söylemediğim halde onu arattırdım, evlerini bulup 
önünde dolaıtmı. Harap yüzlü bir kadınla mağ· 

mum çocuklardan baıka bir fey görmedim? Nere
ye sakh? insanlara lanet savurup dolaııyor mu, 
yoksa bir denizde ak saçlarını yetil yosunlarla bir· 
tikte dalgalandırarak uykulara mı daldı ..• insan 
bütün bu pislikleri ancak yalnız batma ve dövüne 
dövüne, didine didine üstünden atabilir ••. Ama yal· 
nız başına... Kimseye bir ıey sıçratmadan... itte, 
Macide'yle olan nikah evrakımız... Henüz netice· 

hucumıa rına Taymıs'ın "'e::'ulJı leri~de~-p~k 1;,f gü;ÜİtUl~ 
Diğer taraftan, Japonya, 

Birleşik devletlerin dış ti • 
caretinde pek mühim bir 
unsurdur. Ona petrolünün 
hemen tamamını o verir ve 
japon ihracatının üçte iki
si de Amerika'ya yapılır. 

Bu itibarla Vaşington Tok 
yo aleyhinde bir karar ver· 
mekte istical edemez. 

Kızdırllan Buldoğ köpeği 

ısırmadan önce havlamaz 
.. 

meydan okumalar vardır", 
bu hal ingiliz devlet adaıfl 

1 !arının söylemiş olduk.1~'. 
nutuklardaki sakitane ıtı 
dalini yanlış tefsir etJnelt: 
rine sebebiyet vermelctt 
dir. 

Çemberleyn ile Halifak9' 
ın "Kuvete kuvetle muka' 
bele edileceği,, suretin~~ : 
ki mükerrer ihtarları fılı, 
yat ile teeyyüd edinci ye Jc, 
dar mesmu olmıyacak oJll' 
sa, bu hal, bütün dünya içİ11 

bir felaket olacaktır. O zil' 
man !ngilterenin teklif et' 
mekten hiç bir zaman f arig 
olmamış olduğu bir ihti11''

1 

olan müzakereler devri ge\ 
miş bulunacaktır. 

... Fakat bir kere de ısırdı mı 
' Maalesef Japonya bu ih

tiyatkarlık ve temkinden 
istifade ederek İngiltereye 
karşı taleplerini artırmak -
tadır. Amerika'nın iş birli
ği olmadıkça İngiltere'nin 
kendisine karşı şiddetli bir 
harekete girişemiyeceğini 
düşünüyor. Ve japon ordu 
sunun sel.ihiyetli bir ~ğız
dan İngiltere'nin kendi yü
zünden Amerika'yı nare 
yakmak istediğini ve Tien
Çin'deki tedbirlerin mün. 
hasıran lngiltere'ye karşı 
alınmış olduğunu söyliye -
cek kadar eüretkar davran
maktadır. 

bir daha avım hirakmaz! 

lngiltere'yi diğer devlet
lerden ayırmak için çevri • 
len manevra göze çarpmak
tadır. Almanya'da AVTupa-

Tayrnis gazetesi başma -
kalesinde yazıyor : 

"Alman umumi efkarını 
idare edenlerin ingiliz dev
let adamlarının beyanatla • 
rının hakiki kıymeterini 

takdir etmek ve o suretle 
hüküm vermek hususunda -
ki zahiri adzleri - veya su
iniyetleri - beynelmilel va -
ziyetin en tehlikeli teza • 
hürlerinden biridir. 

Bethmann Hollweg'in 
1914 senesinde "kağıd par
çası" diye tavsif etmekten 
hoşlandığı bir muahede i · 
çin İngiltere'nin harbe gir-

atıyorum. Yalnız fU küçük vesikalık resimler ben
de kalsın... Bu kadar bir zaaf da çok görülmez .•• 
Denilebilir ki: genç kadm &ensiz ne yapsın? Nere
ye gitsin? Bunu senin dem.iyeceğine eminim •.• Sen 
hepsini halledeceksin... Nasıl isterseniz öyle ya
pm ..• istersen onu al, bir kardet gibi yanmda tut, 
istersen onunla evlen .•• Beni dünyada mevcut far • 
zetmeyin ••• Tamamiyle ayrı yollara ve ayrı dünya· 
)ara gideceğiz •.• Ben bir harabeden bir adam yap
mağa çalııacağım ••. Bir gün, belki on sene oluyor, 
bir hocam bana: "zek&nı mirasyedi gibi harcıyor
ıun ! " demitti. Doğru ••• Zekamı har vurup harman 
savurdum ve nihayet iflas ettim ..• Hiç bir ıeyim kal
madı ••• Ben zekayı radyom gibi bitip tükenmez bir 
cevher sanıyordum ••. Onun insan eliyle yetiıip geli
fen bir ıey olduğunu dütünmüyordwn. Adam ol
mak değil, enteresan olmak; bir teY yapmak değil, 
bir ıey yapanlara istihfafla bakacak bir yere çık
mak istiyordum .•• Halbuki bugün sonsuz zaman ve 
mesafenin içinde ben neyim? Bir aulueandan, bir 
ayrık kökünden daha ehemiyetsiz, daha sebepsiz, 
daha lüzumsuz bir mahlUkm ..•• " 

Omer bitkin bir halde sustu. Ağzı, gözleri, hat· 
ti. derisi kuruyup gerilmit ve neredeyse çatlıyacak
mıt gibi bir hal almııtı. Bedri arkadatının ellerini 
tutarak oktamak istedi, Omer hemen geriye çeki
lerek: 

"Ben bugün tahliye edileceğim! ••• " dedi. "Müd-

diğini müşahede etmekten 
mütevellid hayreti, Büyük 
Britanya'nın veya mütte -
fiklerinin menfaatlarına 

meydan okunması takdirin 
de bu. memleketin tekrar 
silaha sarılması üzerine al· 
man milletinin duçar olaca 
ğı hayret yanında hiç me -
sabesinde kalacaktır. 

Alınanlarla italyanlara 
mütemadiyen ingiliz impa
ratorluğunun inhitat ha -
linde olduğu söylenmekte -
dir. Fakat böyle söyliyen -
ler, son derece tahrik edil -
diği zaman bile Buldog'un 

Çemberleyn'in dediği gi• 
bi Almanya haksız şüphe' 
}erinden vaz geçinceye ,.e 
makul bir milletle makuljl 
dairesinde görüşmeyi sa ' 
mimi surette arzu etmekte 
olduğunu isbat edincefe 
kadar gayei hayalimiz, ıtljl 
letler arasında mesud bİ' 
anlaşma ve daha büyük bit 
refah gününe kavuşmak ol 
malıdır. 

amelesini yapıyor ... Şimdi çıkacağım ..• Onun ıçın 

Macide'yi geri çevirdim ••• Beraber çıkıverirsek bel· 
ki ayrılamam diye dütiindüm. Yoksa onu son bir 
defa görmek isterdim. Hem ne kadar isterdim .. .'' 

Sesi titriyordu. Gözleri odanın beyaz badanalı 
dıvarma dikilmiıti. Büyük bir gayretle kendini top• 
ladı: 

"Anlıyorsun, değil mi Bedri?" dedi. "Ne sen, 
ne Macide, beni asla aramayın ... Benden bu lütfu 
esirgemeyin ... Belki Bahkesir'e giderim... Belki 
batka bir köıeye çekilip kendimle uğraıır, yahut 
bizim muhitimizdekilere benzemiyen insanların a• 
rasına dalarak yeni bir hayata baılamağa çalıtı • 
rım. Yalnız geçmit giinlerimle bütün alakamın ke• 
silmesi lazım... Kimbilir... Belki uzak bir günde, 
büsbütün başka insanlar olarak tekrar kartılaşır 

ve belki giilüterek biribirimize ellerimizi. uzatrrız ••• 
Macide hakkında bir §ey söylemeğe lüzum yok ..• 
Onu bütün bir emniyetle sana bırakıyorum. Onu 
beni~ kadar ve sahiden sevdiğini, onu benden da• 
ha çok koruyabileceğini biliyorum... Göreceksin, 
yava, yavaı sana alııacaktır... Fakat bir müddet 
bırakmak lazım ••. Bir erkek ona çok acı tecrübeler 
verdi, bunları unutmadan, kim olursa olsun, başka 
bir erkeğin fazla sokulmasını belki istemi.yecek• 
tir ..• Sen bütün bunları daha iyi anlar ve dütiinür• 
sün ... Onu bir doktor gibi tedavi et ..• Dünyada on• 
dan daha harikulade bir mahluk oktur ... Bedri. 
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R Yavaş yavaş ... 
Alkol ve afyon - yahut onun ci

bi baıka uyuıtureu maddeler -
lllliptelalannı illetlerinden kurtar • 
lrlak için hekimlikte iki yol •ardır. 
Biri içki yahut afyon tayınmı y&Yat 
)•vaı azaltarak sonunda büabütün 
lte.ınek, öteki birdenbire keamek. 
Birinci yolu, aekaen yıl oluyor, Vood 
•dında bir inıiliz hekimi söater
~ti. Taymı birdenbire kesmek yo
lllbu - almanlar her ıeyde olduiu 
tibi, .. rhoılara kartı da sabırsız ol
duldanndan - inıilizden biraa 
lonra Eder admda bir alman heki

mek, bir taraftan da alkol üzerine 
.. rıiyi arttırmak oldutu anlatılı • 
yor. Birdenbire yasak etmenin fay
daaız olduiu herkeain bildiii tecrü
helerle meydana çıkmııtı. 

Bizim inhisarlar idareainin kü
çük tiıeleri yavat yavat ortadan 
kaldırmaaı alkola kartı mücadele 
bakımmdan ıüphuiz faydalı ola • 
caktır. Büyük titelerin de yavaı ya• 
•at daha pahalı aatılmaaı memleke
tin iki türlü istif adeaine uysun ola· 
catmdan inhisarlar idaresinin onu 
da ıöz önünde tuttuiu ıüpheaizdir. 

G. A. 

Maarifte tayinler 

tali ıöatermiıtir. Alkol veya ~fyon 
-..üptelalarını tedavi eden hekımler, 
kestikleri taymm yerini, tabii bot 
bırakmazlar onun yerine az çok 
lteyif verecek baıka bir ıey verirler. 
Ptteaela japon hekimleri aoya f aaul • 
) ... mdan çıkardıktan leaitin ~~de
•IDi tirinıa ederler. Daha yem bır u
•ul de alkol veya afyon yerine mik
t'oplardan yapıbmt aıı tirinıa et • 
lllektir. Mikrop aııaı imana keyf 
•ermezse de alkol yahut afyon ihti- 1 
l•cınm önüne ıeçer ... 

Bizim inhisarlar idaresi - kendi
•İnin bindiii dalı keser ıibi - müt-

Mlizik öğretmen okulu müdür mu -
vinliğine Ankara ikinci orta mektep 
müdür muavini bayan Abide Çorate -
kin, onun yerine de Müzik öfretmen 
okulu müdür muavini bayan Mellhat 
Tukuvul tayin edilmitlerdir. 

BiBLiYOGRAFYA 1 

terilerinin içki tayınını birdenbire Modern devlette memur 
lceaemiyeceiinden. onlan illetlerin • 
den kurtarmak için yavaı ya•aı a• 
aaltmak yolunu tutmut: ilk it ola • 
tak rakı piyaaaamda~i 10.aan~i~relik 
titeleri yok edecekmıf. Şımdılık o
llun yerine kalacak 15 santilitrelik 
tiıeler içki müptelila~ biraz .~• • 
Vindirecek ama bu aevınç çok aur -
bıiyecek çünkü yavat y&Yaf o da 
lcalmıya~ak ve en sonunda bir litre
den aıağı rakı ıiıeai bulunmıyacak
lbıf ..• Bir taraf tan da rakmm grado
•u indiriliyonnuı, bir aya kadar kırk 
derecelik rakı piyasaya çıkacak
bııf ..• Bunlarm hepsini aazetelerde 
t•bii okumuıaunuzdur. 
Rakının gradosu inmekle alkol 

bıüptelalarına ne 6aydaaı olacağmı, 
doğrusu, pek iyi anlıyamadım. Be -
nim bildiğime göre rakı zaten au 
lcarııtınlarak içilir. Rakmm grado. 
•u düıünce onu içinler katacaldan 
•uyu azaltırlar. Rakıyı auauz içenler 
de adetlerinden daha fazla içerler ... 

J.=' akat içkinin küçük tiıelerde sat• 
tırılmamaaınm faydalı olduğu Bel • 
çika'da yapılan tecrübeden iyice 

~ 1..-•••.- n--.1- -.1-- L-fl.; h-e-;.-y;İ on litre alkol aatdırken, 
iki litreden aıaiı ıiıeleri yaaak eden 
kanun çıkmca bi~ yıl .. için~e. alkol 
&atııı altı litreye duımuı. lkı lıtre al
kolün parasını birden verip alabile
cek kimseler az olduiundan, titeler 
büyijyünce alkol satııı bu suretle 
Jiizde kırk azalmıı, orada bir taraf
tan da alkolü kadehle yahut bar • 
dakla satmak - meyanelerde •e 
ıazinolarda - yaaak edilmit- Bizde 
aazinolanla - lokantalarda bile -
lr:adehle rakı aatıhyoraa da içki üze
rine verainin yüksek olması pera • 
lr:ende aatıım ifrata varmamasını -
bereket venin - temin ediyor. 

Zaten içki üzerine aiır •ersinin 
_ inaanİan alkol iptiliamdan kur • 
tarmak için - pek faydalı ol dutu 
da gene tecrübeyle sabittir. Fran • 
•a'da alkol üzerine verıi arttmldık
~a alkol aatııı ıöze çarpacak dere
cede azalmıı: yılda iki milyon~-
tolitreclen bir milyona, demek kı ya-
rı yanya, inmit-.. 

Şimdiki halde~ ~lkol i~tiliamı a
zaltmak için en ıyı yol böyle yavq 
yavaf, bir taraftan titeleri büyüt • 

Yazan: Haaan Şükrü ADAL 

lıtatiıtik Umum Miidurlliiu'nün tetkık • 
ler aeriainde 75 inci numarada neırettlii 
"llad•ra d•vlett• memur .. adlı eaerın baı· 
lı baıına haız olduiu kıymeti, barem kanu -
nuyle, memleketimızde memur rejımine ye
ni bir istikamet verlldiii bir zamanda neı· 
redilmiı olmuı blrkat daha artıraıııtır. 
Dahiliye Veklleti'nce neıredilmekte olan 
"ldare .. mecmua&ındaki memur rejimle • 
rine ait devamlı tetkikleriyle kendisini ta
nıdıiımı:ı: B. Hasan Şukru Adal, 260 sahife 
tutan eserinde idarenin tarihi inkitafının 
ve borokraaıye ait bir methalden ıonra yuk
aek idare kadrosu teşkili hakkında beynel
milel bir ankete verılen cevapları neıret • 
mektedir. Birleıik Amerika, lncıltere, Ma
caristan, lta.lya, Polonya, Belçika, Da.ni • 
marka, Fransa, Eıtonya, lıviçre ve Çekoı
lovakya'ya ait olan anket cevapları bu dev
letlerın aallhiyetli idarecileri n ilimleri 
tarafından hazırlanmııtır. Bu anketin ıual
leri kıuca ıunlardır : Yüksek idare kad
roeunun tarifi nedir ve diler kademelerden 
nuıl ayrılır. Bunlar içln tayin, mlillzemet 
devresi, kat'l kabul ıartları nuıl olmalıdır. 
B. Adal bu anketin aonuna küçlik memur
larm yetittirilmeai meaelealne dair D i d i a
he im 'in Zmih konferansına verdiii U 
ıahife tutan bir raporu illve etmiıtir. 

Eaerln 64 liacii aahifeden sonra.ki lupmı 
yine memleket itibariyle memur rejimleri· 
nln tahliline hasredilmiıtir. Franaa, İngil· 

Wt~Tr I-e't/dMr:9'ı~ ti: 
men hemen ıu Hatlara itina ıöıtermlıtir : 

Her memlekete core idarenin doiuıu, in
ki1Af tarzları, memurun tarifi, memurin nl
zamnalerlnin prenılpleri, mesleie (iri,, ter
fı, mezuniyet, nakil , maaı, ceza, tekaütlük 
ve diler ayrılıı ,artlarıı hukuki vaziyet. Bu 
tetkik unıurları, azçok her devlete göre 
ufak deiitiklikler ıöıtermekle berabr hey
eti umumiyeai her memleketin kendi me • 
mur rejimi lizerinde okuyucuya klfi bir fi. 
kir nrmektedlr. 

B. Adal'ın vukufla terclime •e ihzar et
titi eaerlerdeıı lıtifade etmelerini "ULUS" 
okuyucularına tavaiye ederken muharriri de 
tebrik bir vecibedir. 

Küçük Lord 
Freddi Bartholdmew 

ve 
Dolort19 Cottello Barrymore 
Kalpleri titreten gözleri yaprtan 

hakiki bir aile hayatı 
iliveten yeni jurnal · 

Yeniıehir ULUS ıinemumda 
Son defa olarak 

Bugün 2.30 - 4.30 - 6.30 ve 9 da 

~--Ti: 2193 , 

r,===================================~ 

MAYi SU 
"- y amn: Major W REN 

Mu.ıipliği kimin yapmıt ~l~uğ~nu 
öğrenmek lazımdır diye düıund~ 
Onun için maaaya yaklattım ve elamı 
cam kürenin üstüne koydum. Yakutu 
yerine koymaya gelecek olana yakala
yacaktım. Elektrik aöndüğü. ~aman 
masanın yanında bulunduium ıçın ~
bahatliyi meydana çıkarmayı daha zı • 
yade arzu ediyordum. 

Hiç §Üphesiz, yakutun ıür~tle yeri
ne iade edilmesi için laobel'ın buldu
ğu çare pek müke~e~di, . fakat Au
gustoı'u kurtarmak ıçın tüphe altın
da kalmıya hiç de niyetim yoktu. 

Bekledim. 
Muzip eğer lsobel'in verdiği fırsat-

tan istifade etmek iıtemezıe ne ola -

cakta? . l"k 
Buyük salonda mutlak bir ıe11ız ı 

hakimdi: 
Digbi: • 
_ Kımıldaınıya cesaret edemıyo-

rum, ayakkablarım çıtırdıyor, dedi. 
Maykıl: 
- Masayı bulmıya imkan yok, dedi. 
lsobel: 
_ Yalnız bir dakikanız kaldı, hay· 

dutlar! Acele ediniz, diye ihtar etti. 
a nefes alıyordu. 

-23-
Koluma hafif bir temas hiasettim. Bir 
el bile&ime kadar uzandı. Onu yaka -
ladım. Bir caketin ete&ini tutuyor -
dum. Bu bir erkekti, ne ill, çilnkU kız 
olsaydı, bırakmak mecburiyetinde ka
lacaktım ... Her halde Korkunç Guı -
toı olmalıydı! 

Muhakkak odur. Tam onun yapaca
ğı bir iı bd. Onu yakaladıtırnı görün
ce Patricia teyze kendiaine ne müthiı 
bir nazarla bakacaktı. 

Öyle sanıyorum ki Auguıtos beni 
ithama kalltmıı olmasaydı gene onu 
bırakırdım. Elimden kurtulmıya ça -
lıımadığını hayretle gördüm. Ben 
tiddetli bir darbeye kartı koymıya ha
zırlanıyordum. Fakat yakaladıtım 
kinıse tamamen sakin kaldı. 
İaobel sordu: 
- Ona kadar uyacatım ve ıııiı ya· 

kacaiım. Hazır mısınız mendeburlar? 
Digbi: 
- Evet, dedi, tqı yerine bıraktım. 
Maykıl: 
- Ben de dedi. 
IClodia ittirik etti: 
- Keza ben de. 
lsobel ıııiı açtı : o zaman apbeyi -

min kolunu sıktığımı farkettiin. HaY.· 

p 
P aranın cinıi ve lonksiyon'u 

meseleleri biribirine sıkı su
rette merbuttur. İkincisini halletme· 
den birincisine tam bir surette ce -
vap vermek mümkün değildir. 

Meseli paranın sadece bir müba
dele vasıtası'ndan ibaret olduğu sa
nılırsa, mübadelelere aletlik edebi
lecek olan ve eden her ıeye para 
demek icap eder. Paraya baıka bir 
fonksiyon izafe edilirse, bu batka 
fonkaiyonu icra eden her ıeye para 
denilmek lazımdır. 

Paraya atfedilen ananevi fonksi
yonların tadadı ve tahlili bu fonksi
yonların madeni para (ve bilhasaa 
altın para) ile diğer mübadele vası
taları tarafından ayni derecede, ay
ni ıartlar içinde ve ayni neticelerle 
icra edilmediğini gösterir. 

Para ye kıymet 

Para kıymetlerin bir mukayese 
vasıtasıdır. Para fiyatlar ve 

pazar vasıtasiyle, yani onları içti -
maileıtirerek kıymetleri ifade eder. 
Bu itibarla kıymetin ihtiva ettiği 
(tu veya bu ferde hb) tamamiyle 
sübjektif bir kısmı tasfiye eder. 
Ayni zamanda sosyal tabirlerle ifa
de olunan kıymetlerin zaman ve me
kan içinde süratli bir yakınlaşması
na müsaade eder. 

Para ne kadar tam bir istikrara 
sahip olursa bu rol de o kadar iyi 
icra edilir. Altın para hiç şüphesiz 
bunu yapmak iddiasında olamaz. 
Altın emteanın kıymeti altın made
ninin çıkarılması ıartlarına, daha u
mumiyetle enternasyonal pazarda 
arzla talep arasındaki münasebete 
bağladır. Her halde 1urası muhak
kaktır ki altın para politika arzula
rına, ölçüsüz teıebbüılere, idare e
denlerin teknik ihtisastan mahrum 
olan hüınüniyetlerine karıı bir 
frendir. Altın para, kitıt para ba
sar gibi kolaylıkla yaratılamaz. Al
tın denilen cf ıun büyük sihirbazla
rın ve ouyucu çıraınannın ııhır1e • 
rine mukavemet eder. 

Pıra Ye mübadele 

Para hila bir mübadele vasıta
sıdır. Bu itil.>arla, madeni 

paranın üstünlüğü, ilk bakıtta aili
nir ve hatta kaybolur gibi görünür. 
Kiğıt para, "mütedavil kredi", ma
denden daha müteharrik, daha az 
sıkıntılıdır. Onlar da ayni hizmeti 
'görürler. Bununla beraber bazı prt
lar ve bazı hadler dahilinde. Filha
kika taka• ameliyeleri bir milletin 
içinde ve iki millet arasında ne ka
dar inkipf etmiı olursa olaun, bu 
mübadelelerin muayyen fasılalarla 
tasfiye edilebilmeleri (yani dakik 
ve muntazam bir 11ekilde devam ve 
takip edilebilmeleri) ancak bakiye
lerin madent para ile veya madeni 
parayı temsil eden bir varaka ile 
tesviye olunmalarına bağladır. Bu 
itibarla, nihai sahada, madeni para 
daha az merl olarak, fakat daha de
rin ve daha esaslı bir surette müba
dele vasıtasıdır. 

retim pek büyük oldu. 
Hiç ıüpheıiz, hadisenin pek az e -

hemiyeti vardı. Fakat bu muzipliğe ne 
lUzum vardı? Maykıl hiç de böyle yap
mazdı ama. 
Maykıl, bana garip bir nazarla baka

rak: 
- Demek auçlu sensin ha, Con de -

yince hayretim büsbütün arttı. 
Bu söz gücüme gitmi11ti. O zaman 

Augustoa'a dönerek: 
- Özür dilerim, Guıtoı, dedim. Ka

bahatlinin sen olduğunu aanmı11tım. 
- Hadi hakaretten vaz geç de onu 

yerine bırak. Şakanın aıraaı değil 1 
"Onu yerine bırak l" o zaman bari -

kulide mücevherin yerinde bili yel -
ler estiğini farkettim. Maykıl'a dön -
düm. O da bana bakıyordu. 

- G\Uel, bırak onu yerine. Bu pek 
hoı bir pka olurdu ama, Guıtoı gibi 
ben de fazla uzadığı kanaatindeyim. 
Düıünceli ve nafiz nazarlariyle be-

ni süzerken: 
- Hım! dedi. 
laobel masaya yaklaıtı. 
- Şimdiye kadar bu it bitmeliydi, 

dedi, Güzel, bıra konu yerine de danı 
edelim. Müsaade eder misiniz, teyze? 

- Aramızda saklanan büyük muzip 
tebrikatımızı kabul eder etmez hiç 
1Upheıiz. 

- Pek canımı sıkmasına rağmen o 
mU%ibe acıyorum. 

Papas bize bakıyor'\re ıuıuyordu. 

Patricia teyze de ayni tekilde hareket 
ediyordu. Sonra dedi ki: 

- Bu çılıınlıia bir nihayet veril-

• •• 
ALTIN EFSUNU 

Ve-

Politika sihirbazhğı 
Ulus iıin yazan: 

Francais Perroux 
Paris Hukuk Fakültesi 

PROFESÖRLERiNDEN 

Pıra Ye zaman 

Para kıymetlerin muhafazası 

vasıtasıdır. Bu nokta üze
rinde Charles Riıt, "Kredi ve para
ya müteallik doktrinlerin tarihi" 
(1) isimli güzel eserinde israr ve 
kuvetle duruyor. Ona göre, paranın 
bu fonksiyonu en esaslısı ve netice 
itibariyle yegane kati mahiyeti haiz 
olanıdır. 

Bu fonksiyon mübadele vasıtası 
fonksiyonundan önce gelir. Benim 
parayı (maaıımı teşkil eden frank
ları) aldığım anla (geçinmeme lü
zumlu eıyaların bedelini ödiyerek) 
bunu elimden çıkardığım an arasın
da zaman (~fer. Paranın mübadele 
vasıtası hizmetini görebilmesi için, 
ifade ettiği kıymeti muhafaza etme
si lazımdır. 

Felaketli enflasyon tecrübeleri 
bu zarureti meydana koymuştur. 
Para artık mübadelelerde kullanıl
mıyorsa, bu kıymetleri muhafaza 
etmediğine delalet eder. Artık kıy
metlerin devamlı şahidi olmaktan 
çıkmıştır. Onlara ihanet etmiştir. 

En gündelik hayatın tecrübeleri 
arasında ayni zaruret kendini göı -
termektedir. Bir müstahsil veya ik
tısadi mütavassıt ne zaman parayı 

almaıiyle sarfetmesi arasında uzun 
bir fasıla geçmesine müsaade et -
-.ı. -cı•bur•r••incle .ı..ıea (lai .aira
at için kaziye budur) basit "müte
davil krediler" yerine tercihan mi
deni para arar. 

Halle istikbal arasında köprü 

8 u tahlilin ışığında, para "hal
le istikbalin arasına bir köp

rü kurmak" imkanını veren bir mü
essese olarak göze çarpar. Diğer bir 
çok müesaeselerle beraber "olanın" 
"olmuş" olana" ve "olaca&a" sarıın
tısızca bağlanmasına imkan verir. 
Fasılasız terakki/ere imkan verir. 
Bir nevi sigortacıdır. 

Madeni para ,diğer tedavül alet
lerinden daha kolaylıkla, kıymetle
rin muhafazası rolünü oynar. Altı
na bu imtiyazı bahşeden bUtUn içti
mai itiyatlardan ve bütün ananeler
den maada ,altnı fizik kaliteleri ve 
insanlar için arzu edilir hassaları o
lan bir metadır. Üstelik, altın para
nın idare edenlerin patavatıızlıkla
nna kar11ı hususi bir mukavemete 

(l) Librairie du Recueil Sirey, 22 rue 
Soufflot, Pariı 1938 

melidir. Mavi su derhal meydana çık
mazsa fena halde canım 11kılacak. 

Digbi sordu: 
- Yoksa birimiz? 
Bir dakika daha sükf1t ... tı artık çığ

rından çıkıyordu. 

Ayağiyle yere vuran Leydi Bran -
don: 

- Bekliyorum, dedi. 
Hadise artık muziplik olmaktan çık· 

mııtı. 

111 
Bu fÜphe havası içinde geçmiı olan 

saatler Uzerimizde unutulmaz bir tesir 
bırakmııtır. Yedi kiti diğer yediain -
den ıüphe ediyor ve sekizinciai ma • 
sum görünüyordu. 

"Bekliyorum"una bir cevap bekle
dikten sonra teyzem, metanetle söze 
girişti. Pek sakin bir yüzle papasa hi
tap ederek: 

- Moris, dedi, yanıma gelin, ıu ço
cukları ıorguya çekeceğim. Sonra, gi
dip istirahat edersiniz, vakit geç ol -
du. 

Leydi Brandan tahtına kurulan bir 
hükümdar haşmetiyle büyük koltuğu
na yerleıtikten sonra: 

- lı ciddileıiyor, dedi. Akibetleri 
de ciddi olacaktır. Mavi auyu almıı o
landan onu iade etmesini ıon defa o
larak istiyorum. Bu minisız hadise bu 
suretle kapanmıt olacak ve bir daha 
bahsi açılmayacaktır. Akıi halde ... 
Hadi, bu gülilnç bir ıey 1 

Gustos rica etti : 
- Hadi, Con, allah aıkına. 
Fakat konuşan yalnız o oldu. 

sahip olduğunu söylemiştik. Paul 
Valery bir yerde (tamamiyle doğru 
telakki edilmese bile takdire şayan 
bir formül halinde) der ki bir sanat 
eserini "müellifin çekmiı olduğu 

müşkülatla ölçmek lazımdır". Har
bın intaç ettiği nakdi sarsıntılar ü
zerinde düşünülecek olursa, bükü -
metlerin, kendi devletlerinin refah 
ve hayatını temin için altın paranın 
ve bunun muhafazasının icap ettir
diği müşkülata katlanmamı§ olma
ları esefe şayan görülür. 
Kıymetlerin muhafazası fonksi

yonu tebarüz ettirilince, Charles 
Rist'le birlikte kabul etmek liz m -
dır ki bugünkü tarihi ıartlar içinde 
en mükemmel para gene altın para 
olarak kalmaktadır. Fransa'da altın 
efsunculuğu hakkında bazı müp
hem nazariyeler, İngiliz dilinde ya
kın zamanda çıkmış paraya dair ba
zı eserlerin pek acele okunmasından 
yanlış malUmat almıt bazı iktıaat 
politikacıları tarafından ortayı ya
yılmıştır. Bunlar nazari araıtırma
ları oportünist parlamento vecizele
rinin tedavüle konulmasiyle karıı -
tırarak, halk yığınları arasında ge -
niş ve memnun dinleyiciler bulmuş
lardır. 

Yukarıda kasdettiğimiz üç fonk -
siyonun on dokuzuncu asır zarfın -
da klasikler ve büyük nazariyeciler 
tarafından ortaya konmuı olduğu 

dikkate ıayandır. Sonuncusu husu
sunda katiyetle iırar etmemitlerse, 
hiç olmazsa bunlardan hiç birini u
nutmamıılardır. 
Yavaı yavaı, tarihi hldiıelerin 

tesiri altında bir müaelleı teıekkUl 
etmiıtir. Harpten evel, altın para ve 
nun aerbeıt tedavülü milli ve bey -
nelmilel mübadelelere temel vui. -
fesi görüyordu. Bu madeni para fi
kn hr-1-i-ı..1111111 .Oiyordu. 
Bu rol o kadar normal surette husu
le geliyordu ki para meseleleri mü
tehassısları nihayet onu ihmal etti
ler. 

Ba11 fonksiyonl•a gösterilen 

müfrit dik kıl 

B undan iki netice ıeriıi çıkar 

ki bili buıün kendini hiııet
tirmektedir. 

Eveli paranın birinci ve ikinci 
fonksiyonları (kıymetlerin muka -
yese vasıtası, mübadele vasıtaaı) if
ratla tebarüz ve hazan tağyir edildi. 

Leroy Beaulieu paranın bir "va -
lorimctre - kıymet ölçen ilet" oldu
ğunu söylerken betaat ve sarahat -
sizlik suçunu i1liyordu. Tabiat ilim· 
lerinden yapılan teşbihler aydınlat
maktan ziyade yolu ıaıırtır. Bilhaı· 
sa sübjektif kıymet objektif bir bü
yüklük değildir ve ölçülemez. Pa
ra, daha fazlasına gitmeden, para 
mübadelesinin ve fiyatların objec -
tivationları arasından, emvale mü -

Teyzem: 
- Pek ili, dedi. Madam ki çılgın 

çılgınlığında iarar ediyor... Buraya 
gelin Klodia. Karanlıkta Mavi ıuya 
dokundunuz mu? 

Elini Klodia'nın kolu üzerine koya
rak, onu kendine çekti ve gözlerinin 
içine baktı. 

Klodia: 
- Hayır teyze ... Hayır teyze ... Diye 

tekrarladı. 

- Tabii ki hayır. Gidin yatın yav
rum. Geceniz hayrolıun ! 

Klodia bana kızgın bir nazarla baka
rak salondan çıktı. 

Teyzem devam etti: 
- lıobel, buraya gelin. Elektrik 

söndükten sonra Mavi ıuya dokundu
nuz mu? 

- Hayır, tey.ıe. 

- Emindim. Gidin yatın. Geceniz 
hayrolıun. 

laobel gidiyordu, fakat durdu: 
- Aklıma gelseydi bunu yapabilir· 

dim, çünkü bu bir muziplikten ibaret
tir. 

Leydi Brandan Auguıtoı'a döndü. 
Delikanlının kendisine bakmaktan çe
kinen gözlerine sert bir nazarla baka
rak: 

- Buraya gelin, dedi. Bana hakika
ti ıöylemeliainiz. Tam hakikati... Bu 
sizin menfaatinizedir. Mavi su siz .. 
deyse ve derhal bana veriraeni.ı bir da
ha ula bundan bahaedilmiyece'1ir. 
Sizde mi? 

- Yemin ederim ki, yena;e. 

-
Satın ahnan havı gazı Ye 

Elektrik Şirketleri hakkmdaki 

kanunlar Medise gönderildi 
Ankara ve Adana elektrik ve hava

gazı ıirketleriyle, Bursa, Gaziantep, 
Edirne, Balıkesir ve Tekirdağ elek -
trik şirketlerinin hlikümetçe satın a
lınması için girişilen müzakerelerin 
bittiğini ve bütün bu şirketler üze· 
rinde anlaşıldığını yazmıştık. Nafıa 

vek!leti bu huıuİta hazırladığı ka • 
nun layihalarını Büyük Millet Mecli
sine sevkolunmak üzere Başvekalete 
gönderilmittir. Anlaşıldığına ıöre 

layihalar meclisin yaz tatilinden evel 
umumi heyette müzakere olunacak • 
tır, 

Ahmet Agaoğlu i~in meYIOd 
1 Temmuz 1939 cumartesi günü sa

at 15,30 da ikindi namazından aonra 
Zincirli camiinde Ahmet Ağaoğlu i
çin mevlut okutulacaktır. Kendisini 
sevenlerin ve arzu buyuranların tet -
riflerini saygı ile dileriz. L Çocuk lan 

teallik olan coechangistelerin vasa
ti takdirlerini ıüratle mukayese hi· 
yerarşileıtirmek imkanını verir. 
Yalnız paranın "mübadele ileti" 

vasfına kıymet vererek, daha ötesi
ni göremiyen o muharrirler kolay
lık hevesine kapılıyorlardı. Uıtelik, 
bunlar madeni paraya ve altın mik
yaaına aleyhdar bir politikaya gay
ri ıuf1ri olarak hizmet ediyorlardı. 

En esash ıeyin anlaıllmıyııı 

Ye " eriyenpara " 

T ebarüz ettirdiğimiz ifratın 

tefriti olarak, paraların cins 
ve mukadderatiyle meıgul olan mu
harrirler üçüncü fonksiyonu örtbas 
etmişlerdi: kıymetlerin muhafazası 

fonksiyonu. Bu hata efkar umumi .. 
ye üzerinde tesir yapmaktan ve fi
ili yatta neticeler doğurmaktan ha• 
li kalmadı. Silvio Gıell'in doktrin
leri ve bunların "eriyen para" husu
sunda sebebiyet vermiı oldukları, 
çok §Ükür mahdut icraat bu meyan
dadır. Bu "eriyen para'' emtea satın 
almakta kullanılmadığı takdirde 
kıymetini kendiliğinden ve tedri • 
cen kaybeden para demektir. 

Para yalnız bir mübadele vasıtası 
mı telakki ediliyor? Eğer çok uzağı 
ve çok derini görmüyorsa insan bu
nun erimesini temenniye temayül 
eder. Çünkü, kıymetten dütme teh
didi altında, hamil daha ziyade sa
tın alacak, daha seri bir ritimle mü
badele edecektir. 
Paranın kıymetlerin muhalırı ol· 

duğu mu farkediliyor? Onun "eri
mesi"ni temenni etmek bir mantık -
sızhk olur, çünkü bu takdirde para
nın esasına halel gelir. 

Charles Riat bunu büyük bir ku
vet ve sarahatle bir kere daha ispat 
etmittir. Onun bir çok velf1t fikir· 
ler gibi ortaya koyduğu fikir sarih 
ve basittir. 

Fakat bunu düşünmek lazımdı. 
Bir çok aoıyalistler bunu düıün -

müyorlar. Buhranı dağıtmak ve teh
likede olan ekonomimizi kalkındır
mak için "eriyen para''ya ümit bağ
ladığı gün B. Daladier de bu nokta
yı düşünmüş deiildi. 

s 
- Yemine lüzum yok, Auıuatoa. 

Sizde mi? Ya evet, ya hayır. 
- Hayır yenge. Mukaddesatım üze

rine yemin ederim ki ... 
Biçare hararetle cevap veriyordu. 
- Elektrik söndükten aonra ona 

dokundunuz mu? 
- Hayır, yenge. Hakikaten: size 

yemin ederim ki ... 
Yeniden ıözü kesildi: 
- Peki, Mavi suyun nerede oldu -

funu biliyor musunuz? 
- Hayır, teyze. Vallahi bir ıey bil

miyol'Um. Bilmiı olsaydım ... 
Gustos'un itirazlarını dinlemeden 

teyze bana döndü: 
- Con. Taşın nerede olduğunu bi -

liyor muaunuz? 
- Hayır teyze. Ve ilave ettim: e

lektrik söndükten sonra ona dokun -
madım. 

Sükf1netle ve sanınm nezaketle kar-
1ıladığım uzun ve memnun bir bakıı
la beni aüzdü. Gözlerimi çevirince be
ni tetkik eden Maykıl'ın nazarlariyle 
karııiaıtım. 

Sonra Digbi'nin ııraıı geldi. 
O da mücevherin kayboluıunda hiç 

bir ıuitakıiri olmadığını anlattı. 
Geriye Maykıl kalıyordu. 
Ya suçlu oydu, yahut da içimizden 

birimiz iğrenç ve mazeret kabul etmez 
bir tekilde yalan söylemiıti. 
Hayatımda ilk defa olarak, Maykıl'a 

karı• bir hiddet hi11i duyuyordum. 
Fakat ona kızmaktan ziyade acıyor
dum. 

(Sonu var) 
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Renkli emprime krep dö ıua' dan bir öğle sonu robu 

.· 

Yukarıda: Anti· 
loptan yapılmıf eldi
venler - Ortada ko 
ya renk antiloptan 
yapılmıı olan bu 
spor eldivenlerinin 
etrafında, kibrit yak 
mak için hususi "te· 
aisat" var - Aıc:ığı -
da: bu eldivenlerde
ki tek dikiı a§ağıya 
kadar inmekte ve 
düğmelerle nihayet 
bulmaktadır - Sol
da: penbe renkte 
antiloptan yapılmıı 
olan bu eldivenlerin 

ilııerinde kc:ıbartma 

aJ?_lÜCaıy_onlar var .. 

,Yaz günlerinde 
Evinizi serinletmek için 
basit ve ucuz çareler 
S ıcak günler başladı. Bilhassa şehirde oturanlar için sıcak hava, 

hazan, teneffüs edilemiyecek bir hale geliyor. Bu yüzden de ça
lışma saatleri zahmetli, istirahat saatleri de sıkıntılı geçiyor. Dışarda o -
tursamz, asfaltın kızgmlığı ve arabaların, otomd..>iJlerin tozu var ... Evde 
kalsanız, orası da daha iyi değil. Fakat bütün bu sıkmtılan, ufak bazı 
tedbirlerle, kısmen değilse bile tamamen gidermek kabil. 

İdeal şey şüphesiz evde çalışmak ve sabahleyn erken işe başlayıp öğ
leden sonraki en sıcak iki üç saat zarfında da dinlenmektir. Fakat bu, her 
kes için kabil değil. 

En iyisi, sabahleyin hava serinken bütün pencereleri açarak evi ha -
valandırmak, sonra da oturulan yer hariç olmak üzere bütün diğer oda· 
larm pencerelerini kapamaktır. Oturulacak odada hava cereyanı · hasıl 
etmiye gayret olunmalıdır. Sırası gelmişken, hava cereyanının ancak 
çok terli iseniz zararlı olduğunu da kaydedelim. 

Her odaya, bir kaç litre soğuk su ile dolu birer kap yerleştiriniz. 
Su tebahhur ettikçe havayı da serinleştirecektir. Balkonların ve pence -
relerin kenarlarında, küçük ağaçlardan, çiçek sandrklanndan, sarma -
şıklardan mürekkep küçük bahçeler tertip ediniz. Böylelikle hem kırda 
'Otururmuş gibi hir hissi edineceksiniz, hem de evinizin iri bu nebatlann 
serinliğinden istifade edecektir. 

Pencerelere koyacağınız turuncu veya mavi renkte perdeler, evinizin 
içini dinlendirici bir ışıkla dolduracaktır. Eğer hararet çok fazla ise, pen
cerelt:ri iyice açıp bunların önüne suya batırılmış bezler geriniz, yahut 
da perdeleriniz ıslanmaktan müteessir olacak cinsten değilse, bunları 
ısla tınız. 

8 azan mobilyeler de insanı terletir: Kadife veya kumaş kaplı 
kanepe veya divanların üzerine açık renk kretondan kılıflar ge

çiriniz. Yaz günlerinde halılar da insana, aynı hararet hissini verir. Bu
nu önlemek için en basit çare, halıları kaldırmaktır. Bu vesile ile de, mu· 
fambayı tavsiye etmeden geçemiyeceğiz. 

Mutfak gayet temiz olmalı, hiç bir yerde çöp bulunmamalı ve hiç bir 
yiyecek açıkta bırakılmamalıdır. Mutfağın döşeli olduğu taşlan, yalağı 
veya çöp tenekesini lizol ile dezetfekte etmek sıhi bakımdan faydalı bir 
tedbirdir. Mutfağa sineklerin girmesini önlemek için, buranın pence -
resine ince bir tel kafes geçiriniz, mutfağın divarlarmı boyatmak veya 
badana ettirmek icap ediyorsa, mavi rengi kullanrmz. Sinekler bu rengi 
hiç sevmezler. 

Beyaz krepdöşinden 

yapılmış yakaları 

temizleme usulü 
Roba dikilmiş olan krep dö§in 

yakalar çok güzel durur ama, bun· 
lan temizlemek de başlı başına bir 
meseledir. En basit çare, yakayı 
aölctükten a.olll'a.-ahuniu ... u ilo-yrLra 
mak ve henüz nemli iken çok aıcak 
bir ütü ile hafifçe ütülemektir. E
ğer yakayı iki tane yapıp değiştire 
değiştire kullanırsanız, bu külfet· 
ten uzun zaman için kurtulmu§ o· 
lursunuz. 

.1 
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Kısa kollu 
roblarla 
giyilecek 

eldivenler 

Üze.rinde siyah pualar buluna·n beyaz krepten bir rob. Kemerdeki 
büyük güller bu roba ayrı bir güzellik veriyor 

Yaz aylarmda nasıl 

makiyaj yapmOh?. 

Her şeyden önce tabii renkler .. ! 
Yaz ayları, bol ışıh.1.dır. Yarı~lar, 

spor hart:ketleri ve muhtelif müsaba· 
kalar bu aylarda yapıldığı için, ka
dınlar açık renk tuvaletlerini, geniş 

kenarlı şapkalarını, saçlarını ve çeh -
relerini bu aylara uydurmak için, hu
susi bir itina gösterirler. 

Bu aylar zarfında, kışın yorulmuş 
olan nesiçlere ve cilde, tazelik ve se
rinlik vermek lazımdır. Bu iki sözün 
de "gençlik" kelimesiyle aynı manada 
olduklarını hatırlatmağa lüzum var 

-· ' Cildin temizliğinin doğrudan doğ· 
ruya sıhi vaziyetle alakalı olduğunu 

birkaç defa söylemiştik. Yazın ilk sı
cakları, yorgun kadınlar için bazı te
şevvüşlere ve yorgunluklara sebebi
yet verirler ... Buna karşı sistemli bir 
istirahatle mukabele etmek lazımdır. 

Her akşam yemeğinden önce, so· 
yunarak yumuşak bir penyuar giyme
li ve yüzü iyice temizledikten sonra 
iyi cins bir krem sürmeli. Sonra da ge 
rek yüzü, gerek boyun ve omuzları, 

cildi besliyen bir losyonla oğmalı. 
Bunları yaptıktan sonra da karan~ 

tık bir odada bir divanın üzerine uza
narak, zihin hiç bir şeyle meşgul ol • 
maksızın, istirahat etmeli. İşte bu is· 
tirahat devresi esnasında, besleyici 
losyon cilde iyice nüfuz etmek imka
nını bulur. 

Yaz makiyajı 
Bu şekilde dinlenmiş ve beslenmiş 

bir cilde nasıl bir makiyaj tatbik et -
meli? 

Yaz aylarında çok gözalıcı bir şe • 
kilde boyanmak doğru değildir. Bü
tün itinalanınızı, yüzümüzün, gözle

Bey:ız krepten ve siyah pu:ılı h_ir _rob. Beld~ki .siyah geniş kemer, rimizin ve ağzımızın tabii görünme -
genış kenarlı hasır şapka ıle hırlıkte hususı hır ahenk yaratıyor .. leri hususuna sarfetmeliyiz. Faraza 

~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~==============-- göz kapaklarını boyamaktansa, bir 
.. [''''"'""'''''"'"" ............................. 11 damla yağla cilalamak tercihe şayan: Öğle sonu robla

riyle birlikte uzun 
eldiven giymek ye
niden moda olmuş 
tur. Bunlar da kı • 
sa eldivenler gibi 
muhtelif renkler
dedir. Fakat zahiri 
sadeliklerine rağ
men, gayet ustalık
lı bir şekilde biçil
mişlerdir. 

.. " 1 dır. Kirpikleri parlatmak için de yag 
Kuıuk tavsiyeler kullanabi~iriz ve ?öylel_ikle Rimmel'in 

) yorgunlugunu gıdermış oluruz. Bu-
......... _ ........ __. ....... --. nunla breaber, kirpiklerin renkleri so-

Tırnaklarm kırılmaması için, bunla - luksa, kozmetik sürecek yerde bun
rı her akşam ılık zeytinyağına ba- ları boyayabilirsiniz. 
tırmalı ve beş dakika müddetle ya- Dudaklar ve yanaklar iıcin ruju 
ğın içinde tutmalı. Yahut da birer büsbütün terketmek pek de doğru ol
kahve kaşığı zeytinyağı, acetone ve maz. Fakat "şeffaf", genç ve taze bir 
ether'i biribirlerine karıştırıp iyice kanın yanaklara vereceği parıltıyı 
çalkadıktan sonra tırnakları bu hatırlatan bir ruj secmek doğru olur. 
mahlıile batırmalı. Suni rf'nkler ancak geceleri, avize1e

• 
Ellerin terlemesi bilhassa yazın çok 

müziç bir haldir ve bu, insanın ça
lışmasını da güçleştirir. Bunu ön
lemek için eveıa ellerinizi iyi bir 
sabunla yıkayınız. Sonra da 90 
gram kolonya suyuna karıştıraca -
ğınız 15 gram teinture de bellado
ne'le ellerinizi günde üç defa oğuş
turunuz. 

• 
Muslinden yapılmış perdeleri temiz

lemek için, bunları ılık sabunlu su 
ile güzelce yıkadıktan sonra, içi
ne bir parça sirke katarak, soğuk 
sı.ı ile durulayınız. Beyaz yünden 
battaniyeler de aynı şekilde temiz-

rin çiğ ışıkları altında giizel görünür . 

ll'nebilir, fakat sirke lazım değil -
dir. 

• 
Siyah krepdöşin kaplı iskarpinleri te· 

mizlemenin çaresi, bunları benzine 
batırılmış bir pamuk parçasiyle sil
mektir. 

• 
Kireçli su, emay kapların dibinde bir 

kireç tabakası bırakır. Bunu gider
mek için bir parça suya acide 
chlorljdrique karıştırarak kabın i -
çine dökünijz. Bir müddet sonra 
beyazımsı bir toz teşekkül ettiğini 
göreceksiniz. Bol su ile kabı çal
kalayıp bu tozu temizleyiniz. 



-8-

Japonlar Fuçeu ve Uençeu 
limanlarını da kapadılar 

Yabancı gemi ve şahısların bugün 

öğleye kadar çıkmalarını istediler 

İngiltere bu talebi reddetti 
Hongkong, 27 a.a. - Japonlar, ecnebi gemilerin Fuçeu limanına 
girmemelerini bildirdikten sonra liman methalindeki kay.alıklara 
asker çıkarmıtlardır. Hongkong'daki aakeri makamlar, ''Ducheaa" 
destroyerinin Fuıova gönderildiğini müeyyit malumat almamııtır. 

Şanghay'dan Royter'c bildirildiği - J
111

"
1111

"
111111111111111

'
11111111

"
1
'-

ne "göre, japon makamatı, ingiliz ve 
amerikan gemi ve tebaalariyle alelu
mum bütün ecnebilerin perşembe gü
nü öğleye kadar Fuşeu'yu terketme
lerini istemiştir. 
lngiliz. makamları japon talebini • 

Tien~in · ihtilafı 
neden ~ıkla ! 

raci el ettiler 
Londra, 27 a.a. - Şanghay'dan Roy· 

ter ajansına bildiriliyor: Bugün ingi
liz makamları, bütün yabancı gemi • 
!erle yabancı tebaasının perşembe gü
nü öğleden evci Fuçcu ve Uençcu'yu 
tcrketmeleri hakkında japonlar tara
fından yapılan talebi reddeylemişler
dir. Bu makamlar İngiliz tebaasının 
ve gemilerinin bu limanları kayıtsız 

ve temditsiz kullanmağa haklan ol · 
duğunu bildirmişlerdir. 

Tiyençin ihtilBfı hangi sebep 
yüzünden çıkmıştır? 
Geçen 19 mayısta, bir Tien-Çin 
sinemasındtı "Gungu Din" filmı 
gösterilirken, japon dostu Pekin 
hükümetine taraftar olan bir çin
li katledilmiştir. Bu Federal Re
serve Bank şubesi müdürü B. 
Çen • Şi - Kang'tır. 

Keza, İngiltere, askeri harekat es
nasında ingilizlerin mal ve hayatına 
gelecek bütün zararlardan kendileri- , 
ni mesul tutacağım japonlara bildir· • 

Tahkikat neticesinde bazı 
çinliler tevkif edilmışlerdir. Bun
lardan dördü, japonlar tarafın· 

dan sorguya çekilince katil ol
duklarını itiraf etmişlerdir. Fa· 
kat İngiliz makamlarının otori
tesine tevdi edilir edilmez taz
yik ve işkence altında yapmış 
olduklarını iddia ettikleri itiraf
ları ret ve inkar etmişlerdir. Bu
nun üzerine ingilizler, sözde 
suçluları kati o/artık teslim et
meden önce mücrim olduklarına 
dair tam ve sahih delil gösteril
mesini istemişlerdir. 

ıniştir. ı= 
Sr.Jatov'un işgali tamamlandı ; 
Londra, 27 a.a. - Dün avam kama- : 

rasında bir suale cevap veren Butler. : 
japon kıtalarının 22 haziranda Sva- : 
tov'un işgalini tamamladıklarını be • 
yan etmiştir. Bu şehirde bulunan bü
tün İngiliz tebaası ağ ve salimdir. 
İngiliz ticaret gemilerinin vaziyeti 
henüz karanlık ise de ingiliz deniz 
makamları deniz ticareti nakliyatının 
normal bir şekilde temini için ellerin
den geleni yapmaktadırlar. 

Buckingham sarayında imparator • 
luk kurmay reisi Vikont Gort ile ye
ni bahiryc birinci lordu amiral Sir 
Dudley Pound kırat tarafında ı ıtabul 
edilmiştir. 

lngiliz ıelirinin yeni bir 
teıebbüm 

Tokyo, 27 a.a. - İngiltere Büyük 
r.1\'ısı l.raıgıc, Japon h;ır;dyt n:ızırı 

Arta ile yaptığı mülakatta 20 ziran 
protesto notasına ve Çember l yn'in 
23 haziranda yaptığı aleni pr testo • 

Japonlar bu talepleri aşırı bul
muşlar ve hakem usulüne baş 
vurmak teklifini reddedaek bir 
ültimatom vermişler ve 14 hazi
randa, sabahın beşinde imtiyazlı 
mıntakanın ablukasına başlamış

lardır. 

Böylece, mıntakavf bir hadise, 
japon askeri makamlarının key
fi yüzünden, birdenbire enter
nasyonal şümulü haiz vahim bir 
ihtilif haline kalbolmiıştur. 
Tehtfidf! rmıruz bulunan yalnız 

Tiençin'deki imtiyazlı mıntaka 
değil, bütün Çin'deki imtiyazlı 
mıntakalardır. 

dan sonra da ingilizlerc karşı apılan r 
--······································ fena muameleler üzerine japor ükü-

mctinin nazarı dikkatini celbe iştir. 
Söylendiğine göre, ingiliz jyük 

elçisi 20 haziran tarihli notay Tok -
yo'dan kati ve tahriri bir ceva iste
miş ve Tiençin hadisesinin dostane 
bir §ekilde halli imkanlarını t tkik 
ettiği öğrenilmektedir. 

Hankeu'da karga§alıklar 
Hongkong, 27 a.a. - Çekai a ansı 

bildiriyor: Sclahiyettar kaynal t n a
lınan haberlere göre, Hankeı a 11 
haziranda kargaşalıklar vuku b nuş, 

bin kadar japon askeri isyan tmiş • 
tir. Bastırılan bu kıyamın harbe eyh 
tar unsurlar tarafından teşvik ldi
ği bildirilmektedir. 

Japonlar uzun müddei 
d ayanamıyacak 

Hongkong, 27 a.a. - Çin ajan bil
diriyor: Askeri vaziyeti gözde ge 
çiren bir askeri mümessilin tal ni
ne göre, orta Çin'dcki japon k taları 
daha uzun müddet yeni hareke rdc 
bulunmak imkanına malik değil ı lcr 
ve Hankeu'nun cenubundaki H 
vilayetinin merkezi olan Çang 
doğru yeni bir ileri hareketinde 
pon beyanatı japonların Hupe 
malinde uğradıkları ağır zayiat 
mek içindir. 

Ja,,onya yakında cevap ver cek 

ae, Vhite Vright ve Lord, bugün 
huduttan geçerken gene araı· 
tınnağa tabi tutulmuılardır. Fa· 
kat bu sefer, bunlar çırçıplak 
soyulmamıı yalnız ayakkabıları 
çıkartılmııtır. 

Bir deklaraıyon neıredilecek 

Londra, 27 a.a. - Royter ajansının 
kuvetle tahmin ettiğine göre, Tien· 
çin'deki vaziyet hakkında Tokyo'da 
görüşmelere başlanacağını bildiren 
bir deklarasyon, yirmi dört saat için
de Tokyo'da ve Londra'da aynı za· 
manda neşredilecektir. 

Yeni abluka ve Amerika 
Vaşington, 27 a.a. - Hariciye nazı· 

rı B. Hull, gaze~ecilere bugün uzak 
şark vaziyeti hakkında aşağıdaki be • 
yanatta bulunmuştur: 

" - Amerika hariciye nezaretine 
gelen maHımata göre, japonlar, Fu
çeu ve Uançeu limanlarını işgal kara
rım almışlardır. Japonlar, yabancı 

hükümetlerden, bu limanlarda gemi . 
terini ve bu şehirlerde oturan vatan
daşlarım geri çekmelerini talep eyle· 
miştir. Bu talep, japonların diğer.Çin 
şehirlerine askeri harekata başlama· 
dan evel yaptıkları taleplerin aynıdır. 
Mamafih. hariciye nezareti, japonla
nn bu tahliyenin 29 hazirandan evel 
bitmiş olması lazım geldiğini söyle
diklerinden resmen haberdar edilmiş 

fokyo, 27 a.a. - Dün 1ngilte e bü
yük elçisi B. Craigıe nin B. A ·ita 
nezdinde yaptığı protesto teşel 
B. Arita'yı bugün hemen bütü rün değildir.,. 
meşgul etmiştir. Sanıldığına gö 
Cralgie, Tiençın hadisesini, 1 
da yapılacak dıplomatık müzak 
le halletmeği teklif eylemiştir. 

B. Arita, bugün kabine topla 
dan evci bir defa, öğleden sonr 
kinci defn olarak Başvekil ile 
muştür. B. Arita, ayrıca harl. 
bahriye nazırları ile de görüşmı 

B. 

sın

a i
rüş-

Tahmin edildiğine gore, ik üne 
kadar B. Craigie'ye bır cevap e ile· 
cektir. 

Gerginlik ha/il •urette azaldı 
Tiençin, 27 a.a. - Ti nçin· 

deki japon garnizonu kum nda
nı gen ral Homma'mn y ptığı 

beyanattan sonra, 1ngİlİ7. • Ja 
pon gerginliği hafif sure t a
za lmııtır. 

Nitekim bugün imtiyaz) un. 
taka hududunda hiç bir 1 adiae 
kaydedilmemi§tir. Muntaz: rnan 
her gün hududu geçmekte olan 
ve umumiyet itibariyle her de
fasmda ara§tırma için çırçıplak 
ıoyulan ingiliz vatanda§ı, Hou· 

Koni Cianonun 
babası vef al elli 

Roma, 27 a.a. - Mebusan meclisi 
reisi ve hariciye nazırı kont Ciano'nun 
babası kont Constanzo Ciano di Cor· 
tellazo, evelki gece Toskana dahilinde 
Moriano'da kain malikanesinde ani O· 

!arak vefat etmittir. 
Eski bir bahriye zabiti olan müte· 

veffa, teessüsUndenberi fa§i&t fırka
sının fili bir mücahidi idi. 
Kıral ve B. Muıolini Moriano'ya 

gittiler 
Roma, 27 a.a. - Romagne"da sayfi· 

yede bulunmakta olan B. Musolini, 
Constanzo Ciano'nun ölümü haberini 
alır altnaz müteveffanın naşı huzu
runda eğilmek üzere derhal tayyare 
ile Moriano'ya gitmiştir. 

Kıral da beraberinde yaveri olduğu 
halde Moriano'ya gitmiştir. 

ULUS 

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

C. H. P: Meclis Grupunda 
(Ba~ı 1 inci sayfada) 

Sanayi planlannm tatbik safhalarında ve bilhassa mali ne
ticelerde tahmine nazaran ıörülen bir misli fazlalık üzerine 
ehemiyetle nazarıdikkati celbeden rapor birinci sanayi plinmın 
ikmali için lüzum görülen tahsisatın verilmesiyle beraber sana
yileıme hareketinin parti programı mucibince ve mali teknik 
imkanları dahilinde tertip ve tanzim edilmeıi ve bu mevzuda 
çalı§an müesseseler faaliyetinin ısli.hiyle beraber kredi ve fi. 
nansman itlerinin ayrılarak sanayi ve maadin iıletmelerinin 

bünyelerine uygun idareler halinde teıkili.tlandırılması ve 3460 
numaralı kanunla kurulan murakabe •İsteminin keyfiyet ve 
\cemiyet noktasından takviyesiyle tatbik ve idamesi ve aynı za· 
manda devletin sınai ve iktıaadi mahiyeti taııyan müeaaeselerİ· 
ne de te§mili ve teıekküllerin bilançolariyle hesabıkatilerinin 
Büyük Millet Meclisine an:ınm uaul ittihazı ve milli sanayiin 
hayntiyetini ve raayonel çahıma kabiliyetini arttırmak için ~
rük tarifelerinin ihtiyaca göre ayarlanmaaiyle beraber iç pazar· 
larda istihsalin rekabete vücut verecek ~ekilde kayıtlardan ko
runması gibi esaslı teklifl~ri de ihtiva etmekte ve haddizatınd-. 
lüzumu kabul edilen.ve muhtelif Vekaletlere it birliğini tazam
mun eden koordinasyon için ayrı bir kanun tedvinine ihtiyaç ol
madığını ili.ve etmekte idi. 

Rapor üzerinde birçok hatipler ıöz söyledikten ve lktısat 
Vekili Hüsnü Çakır da mevzu üzerinde komisyon raporuna İ§lİ· 

l 
raken esaslı mütalealar dermeyan ettikten sonra heyetçe rapor 
hükümete tebliğ edilmek Üzere tasvip edilmi§ ve riyasetçe celse• 
ye nihayet verilmiıtir. 

MANÇUKO SINIRINDA 

Şiddetli 
harpleri 

tayyare 
oluyor 

(Başı 1 inci sayfada) 1 
kip etmişlerdir. Muharebe esnasında! LJH 'd b 
25 Japon avcu tayyaresi düşürülmüş ·ı atay a ayram 
tür. Muharebe sonunda üç Sovyet -
Mogol tayyaresinin geri dönmediği j (Başı ı ıncı say tada) 
görüldüğünden araştırmalar yapılmak bir nutuk söyledi. Halk, nutku alkış-
tadı.r. larla, ana vatana bağlılık ve minnet 

Kremlin •arayında mühim h~ykırışm~la~iyle kesiyordu. Remzi 
bir toplantı yapıldı Sı!.ıoz dedı kı: . . w •• 

Paris, 27 a.a. - "Paris • Midi" gaze - ~u .. yu:t tanhın d~gdu.~u gun-
tesinin Kaunas muhabiri dUn Krem . denberı turkun bayrağı ıle golgelen -
lin'de Stalin'in riyasetinde hükümet di. Ebede kadar yine o bayrağın göl
erkanı, siyasi büro azasının, ordu ve gesinde kalacaktır. Onu bu mazhari • 
donanma şeflerinin ve komüniıt par - y:tten mahrum etmeğe yeltenenler 
tisi liderlerinin işrakiyle mühim bir husrana uğrarlar. 
içtima akdedildiğini yazmaktadır. 1 Hatay'ın kurtulu~u s. temmuz 1938 

Bu içtima esnasında harici Mogolis- o~d.umuz~n .~atay a bır ışık . t~fanı 
ta h d d d k ı "dd" h~ gıbı aktıgı gun tahakkuk etmıştı. Bu n u u un a vu ua gc en cı ı a- d . . 1 b" h · d 0 diselerden ı;onra uzak §arkta hasıl o • yur un yırmı yı ır aarctı. var. ı. 
lan vaziyet tetkik edilmiştir. da .ay. yıldıza duyduğu derın hıcran 
Zannedildiğine göre siyasi büro aza ve ıştıraktı. 

sı Japonya'ya karşı c~erjik kararlar Bugün artık ay yıldızımızın nuru 
ittihaz edilmesini, Mogolistan'daki altında önümüzde açılan geniş ufka, 

t · 
1 

t kv" . • refah ve saadet ufkuna koşacağız. sovye garnızon arının a ıyesını ve . . 
S tı b. l"ğ" t f d ç· , d Yırmı yıl ayrı kalmanın ıstırabını ve 

ovyc er ır ı ı ara ın an ın e a • . . k A .. k''" ğ . . . . . ıştıya ını tatur un açtı ı nurlu u-
ha genış mıkyasta yardım edılmcıını f kl k k l"'f" d ~· B" · • 

1 
d" u ara oşara te " ı e ecegız. ıze 

ıstcmış er ır. b ü ·· "d "'k · b .. ··k . , ug f}U ı rıı ettıren uyu atamızın 

98 Sovyet.: '!!?.gol .. tayyareıı aziz ruhu şad olsun. Milli Şef İsmet 
duıurulmuı . . İnönü çok yaşasın, bu davada çalışan 

. Tok!o, 27 a.a. - Neş.re.dılen hır teb- büyüklerimiz varolsun.,, 
lığ?c Japon tayyarelerının. bu_. -~ab~h Bu nutku coşkun tezahürler takip 
98 Sovyet • Mogol tayyaresı duşurduk etti. Halkcvinde yapılan kabul resmi 
!erini ve japon tayyarelerinin Buir gö çok parlak oldu. 
l~ üz~ri.nd_e ~00 tayy~reye tesadüf et- Bugünlerde yapılan tezahürler, hal
tıklerını b~.ldır~c~tcdır. Muhabere ya- kın 23 temmuzdaki büyük bayrama 
rım saat surmtiştür. . intizaren ruhundan kopan sevgi ve 

Japon bombardıman tayyarelen Bu- sevinç hislerinin birer tezahürüdür. 
ir gölünün 100 kilometre cenubunda 23 temmuz bayramı üç gün ı.ürecek 
Tomsk hava ilssüne hUcum ederek sa- ve pek parlak olacaktır. - Tangüner ' 
ha üzerinde 30 kadar tayyareyi tahrip Hatay Mecliıinin ••a · ı· · 

1 
d" ... zıye ı 

etmış er ır. İskenderun, 27 (Hususi muhabiri-
Büyük bir ya_ngın . , mizden) - Hatay meclisi bugün B. 

. T?~y.o, 27 a.a. - Sıng • Kıng den Abdülgani'nin reisliğinde saat 15 tc 
bıldırılıyor: . . bir toplantı yapmıştır. Bu toplantıda 
. Bu sabahkı ~mbar~ım.anlar netıce· B. Tayfur Sökmen de bulunmuştur. 

sın~.e d!ş Mog?.h~tand ~kı Tamsk ha • Ruznameye geçilmeden evel Ha· 
va ussun?e buy~k bır yangın. ;çık- tay'ın ana vatana kavuşması dolayı
mıştır. B!r ~~ç. bınanın alevler ıçınde siyle meclis reisinin çektiği minnet 
olduğu bıldırılıyor. ve şükran telgraflarına Milli Şef İnö

İngiliz teklifleri 
Sovyeleri 

tatmin ediyor 
(Başı ı. incı sayfada) 

sinin mahfuz olduğunu gördüğünden 
ve mihver devletlerinin tekliflerini 
"tartarak kendini ağır satmak ve aza
mi istifadeli işi temin etmek istiyor. 
Fakat bu istifadeli iş, basit bir eko· 
nomik abulka veya bir umumi harp 
takdirinde hep bir değildir.,, 

Sovyetler paktı bir an evel 
yapmak iıtiyorlar 

Epok gazetesi de diyor ki: 
"Ankara ile olduiu gibi Moskova 

ile de biran cvcl mUzakercler netice -
Jendirilsin. Fakat Polonya'yı da unut· 
mamak Hizımdır. Göbcls nutukları ne
ler hazırladığı hakkında hiç bir tilp· 
he bırakmıyor. Polonya'ya silah, leva
zım, para ve mukadderatım onunla 
birleştirmiş olan bütUn devletlerin yar 
dımı lazımdır.,, 

Faris • Midi gazetesinin Kaunas 
muhabirinin bildirdiğine göre Stalin· 
in riyasetinde Kremlin sarayında ya
pılan toplantıda ingiliz - sovyct mu. 
zakercleri de bahis mevzuu edilmittir. 
Öğrenildiğine göre Uzak Şark vazi

yeti dolayısiylc Sovyet hükümcti bil-

nü'nden, Büyük Millet Meclisi Reisi 
Abdülhalik Renda'dan ve Başevkil 

Refik Saydam'dan gelen cevaplar sü
rekli alkışlar arasında okunmuştur. 

Bundan sonra ruznameye geçilerek 
maliyeye ait bulunan Antakya ve İs
kenderun orduevlerinin ordumuza 
terk ve teberruuna ait kanun, kadas
tro kararlarına milcbir sebepler altın
da vaktinde itiraz edememiş olanlara 
yeni müddetlerle itiraz hakkı bahşe· 
den kanun müzakere ve kabul edilmiJ 
tir. 
Ruznamede biltçelcrdc bazı münaka. 
leler vardı. Bunların müzakeresi tehir 
olunmuttur. İlhak anlatmaıının Tür -
kiye Büyük Millet Meclisinde tasdi· 
kini mUteakip Hatay meclisi toplana
rak fesih karan formalitesini ikmal 
edecektir. 

Cevat Açıkalın ve kumandan 
Kole Hatay'da 

lıkenderun, 27 (Hususi muhabiri
mizden) - Cevat Açıkalın ile ku
mandan Kole bugün Ankara'dan Ha -
tay'a gelmit ve Payas'ta Hatay ileri 
gelenleri, konsolosumuz tarafından 

karııtanmıılar ve askeri merasim ya-
pılmıttır. T angüner 

hassa yeni ingiliz tekliflerinin sovyct 
taleplerini tatmin ettiği zannedildiği 
fU sırada ingiliz • franıız - sovyet pak 
tının bir an evet aktedilmesine taraf
tardır. 
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Anavatan filosu ağustos ayında 

manevralar yapmağa hazırlanırken 

Bir İtalyan filosu 
Portekiz'e gitti 

Alman 
büyük 

ve İtalyan 
manevralara 

orduları da 
hazırlanıyor 

P e.tworth' da 
bir gün .. 

(Ba~ı 1 ıncı sayfada) 

değİ§tirerek, bin ıenedenberi de
vam eden ailenin biriktirmit oi
duğu sanat eserleri ve hatıralar· 
la dolu! Leydi Leconfield'e oda
larının sayısını sordum. T ebeı
süm etti: "- Pek iyi bilmiyo
rum, dedi. fakat geçenlerde bir 
soayaliııt mebus bizim evimizden 
bahsederken, iki kitiye, yani ko
camla bana 365 pencere isabet 
ettiğini söylüyordu!" 

Londra' da tanıttığımız bir ha
nım, programımızdaki bu ::iya
reti haber aldığı vakit: 

- Gidiniz, görünüz, bu büyük 
malikaneler vergiler yüzünden 
dağılmağa mahkumdurlar. Bir 
çok def al ar daha İngiltere' ye ge· 
lebilirainiz, fakat bilmem bu ev
leri bulabilir misiniz? diyordu. 

Sosyalist vergiler İngiltere' de 
ortaçağdan kalma büyük ıahsi 
lux'ü taafiye ediyor. Vergiler esa
sen ağır ve çok! Bu sefer Fran: 
sa' da bir zevahir vergisi bile 
koymuılardır: bu vergi fU kadar 
kira veren, fU kadar hizmetçi 
kullanan, ıu cinı otomobili olan 
bir vatandaıın sürmüt olduğu 
hayat derecesine göre hesap O· 

lunmaktadır. Her halde Türki· 
ye'den Franıa ve lngiltere'ye ge
len vatandat larımızın ilk alaca • 
ğı ders, memleketlerine döndük
leri zaman vergilerden tikiyet 
etmeğe tövbe etmek olacakbr. 

Petworth'un bu toprakları üs
tünde bir aile için bin senelik 
hayat! Ne müsadereler, ne katil
ler, ne yağmalar! İngiltere'nin 
eski yeni bütün azameti, bu ha
yat hüriyetinin, emniyetinin ve 
istikrarınrn üstünde dunıyor. 
Vergiler maziyi tasfiye ederken, 
gene o fert, devlete kartı isyan 
etmiyor. İngiltere devletinin 
kudret ve nizamını mu haf aza et
mek için istediği fedakarlıkları 
tabii telakki ediyor. Sarayını sa
natoryoma çevirmek, yahut ara
zisini köylülere satmak lazımsa, 
bu talihi gülümsiyerek kabul e
diyor. Muhterem ev aahibine: 
"- Ne büyük ·toprağınız var!" 
dediğim vakit, 1

'- Evet, diye ce
vap veriyor, kabahati de büyük 
olmak! Ketki daha küçük olsay
dı!" 

Paditahı, vezirleri ve memur
ları müsadere ile, yağma ile ka
zanan ve tabalarına devleti çal· 
mak, hemcinsini soymak terbi • 
yesini veren, ıayi ve alınterini 
kimsesizlere ve fukaraya bıra
kan Osmanlı İmparatorluğu ile 
hür, fertlerinin ıerbest kazancı 
üstünde kurulan ve saltanatını 
memleket dıtındaki it adamla. 
rının rehberlik edip aeniılettiği 
İngiliz İmparatorluğu arasında 
ne müthit fark var! Bugün bi
le devlet iılerinde vurmak bir 
takım vatandatlarımıza kazan • 
cın ve servetin tek yolu olarak 
görünmüyor mu? Bugün dahi, 
her hangi bir ikbal bütün mas
rafları hazneye ödetilen bir ha
yat tarzı zannedilmiyor mu? 

Sofrada bulunanlardan Wis
count Mersey türkçe bile konu· 
§Uyor. Vaktiyle memleketimizde 
bulunmuf. Fakat, meseli o za
manki bir fransız gibi, hatırala
rına mahpus değil! Türkiye'nin 
yeni tarihini, inkılaplarını ve 
Kemalizmin mucizelerini bili
yor. İngilizlerle kıtamızın diğer 
milletleri arasındaki esaslı fark
lardan biri budur. İngilizler ha
kikati takip etmeği severler ve 
hadiseleri olduğu gibi kabul e
derler. 

Falih Rılkı ATAY 

I 
Londra, 27 a.a. - Amirallık maka• 

mı bildiriyor: 

Ana vatan filoıuna mensup gemi· 
!erin kızafa çekilmesi ve havuzlanma· 
ıı için bu gemilerin mürettebatına ve• 
rilen normal yu izinleri devreıinin 
ileri alınarak temmuz ayına tesadüf 
ettirilmesine karar verilmiştir. Bu su· 
retle donanma manevralarının ağus· 

toıta yapılması imkanı elde cdilmiı o· 
lacaktır. 

Bu karar üzerine İngiliz filoları• 

nın temmuzda yapmaları mukarrer ba· 
z ziyaretlerinden bizzarurc vazgeçil· 
mittir. 

Her zaman ağustos ayının ilk haf· 
tasında tertip edilen "deniz haftasın 
bu sene yapılmıyacaktır. 

Kıbrı• arılarında 

Atina, 27 a.a. - Öğrenildiğine gö· 
re bir ingiliz donanması, Kıbrıs sula· 
rında büyük manevralar icra edecek· 
tir. 

ltalyan ve alman orJulan 
manevraya hazırlanıyor 

Paris, 27 a.a. - Almanya ve İtalya• 
nın hazırlığa batladıkları büyük as· 
kcri manevralar münasebetiyle Figa • 
ro gazetesi diyor ki: 

"Sonbahardan evcl kiyasetimiz ye· 
ni bir imtihana tabi tutulacağa benzi· 
yor. Eski fransız köyllisUnün dediği· 
ni biz de mütemadiyen tekrar edelim: 
"Ne zaman .çok konutmuı veya ica· 
hından fazla dinlcmiJ isem aldatıl· 
mıtımdır . ., İmkanı evelden hesap ede· 
tim, ne iıtenildiğini dütünelim ve a • 
zimle hareket edelim.,, 

Bir italyan liloru Portekiz' e gi{ti 
Roma, 27 a.a. - Cavour .zırhlııı ile 

diğer 12 gemiden milrckkep olan ital· 
yan filoıu, Lizbon'a gitmek Uzere 
Cebelüttarık'tan geçmiştir. Diğer bir 
İtalyan filosu, Valansiya'ya doğn.ı 

gitmektedir. 

Filo lizbon'da 
Lizbon, 27 a.a. - Amiral Rkardi· 

nin kumandasındaki birinci italyan fi. 
tosunun bir kıımı gayri reamt ziyaret 
maksadiylc bu sabah Lizbon'a gel· 
mittir. Filo, Cavour zırhlısiyle, Fiu· 
me, Pola, Goriza ve Zara kruvazörle. 
rinden ve 8 torpido muhribinden mü .. 
rekkeptir. 

ltalyan lıava müıteıarı Berlin'cle 
Berlin, 27 a.a. - İtalyan hava müs· 

teıan Valle, alman meslcktatı Milch 
ile birlikte bir hava tecrilbe merkezi
ni ziyaret ettikten sonra Berlin'e av· 
det etmiıtir. 

MUsteıar, akıam ıerefine Göring 
tarafından verilen ziyafette hazır bu
lunmuıtur. 

Hindistandan avdet etmit olan 
devlet nazırı Schaht Almanya'ya dön· 
meden evet iki, üç hafta kalmak Uze • 
re İtalya'ya gelmittir. 

Mareıal Badoglio'nun taltifleri 

Tiran, 27 a.a. - İtalya'ya hareket 
etmit olan mareıal Badoglio azimetin 
den evel Avlunya'mn karıısında bu
lunan Saacno adaaıni ziyaret ctmi§· 
tir. 

Antep sporcuları 

Antakya' da 
Antakya, 27 a.a. - Antebin Dinar 

spor kulübUnden bir grup ıehrimize 

gelmiı ve halkevi tarafından misafir 
edilmiıtir. Grup bu gece "Bir kavuk 
devrildi" piyesini temsil edecektir. 

Hafiflik - Rahathk 
J, 111 ı 11a•ı1 KorHl••i•d• -k- (Oıloı). alıl locllılıllecok •• • ;z lıllifll H dl lllçlılr tUJik JOko 

lwr. Bw hrteler, •Dcwdu•~ıu 
ııkmıkııııft leoı.OlıD•OıO I•· ef ~ Hlllr •• ıllıbhO h•"tıındırlr, 

,IJltl 1 215 llradlA ltlhl'lfto 

llTAlllV~ ....... 
TO..ıl 11111dıoı 12 No. I•. .. 

Mıluırnm ıırarıı ıdlolı ••r• 
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Kazalar 

Milli Müdafaa V. 

Montaj hangarı yapt1rılacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 

ULUS 

Pirine ve kuru fasulye ah nacak 
Orman Koruma Genel Komutan-

lığından: 
20.000 kilo pirinç ile 20.000 kilo ku· 

ru fasulye açık eksiltme ile ihalesi 5. 

Ankara Valiliği 

Erzak alınacak 
temmuz 939 çarıamba günil kuru fa - Ankara Valiliğinden : 
sutyenin saat 11 de, princin saat 14 de 1 _ Etimesğut yatı okulu talebcai· Kirahk : 

-9-

Satılık: 

Su saati ahnacak 

1 - Kayseride bir montaj hangarı 
kapalı zarf usuliy le yaptırılacaktır. 
Muhammen bedeli (149.732,89) lira o
lup ilk teminat miktarı 8737 liradır. 

Ankara'da Yenişehir'de Komutanlık nin ia§esi için (91) kalem muktazi er
binasındaki _satın alma komisyonun· zait ( 11123) lira (55) kurut muham- Kiralık - Keçiören de poliı kar a • Satılık .kiralık, mobily~li. mobilye
da yapılacaRtır. men bedeli üzerinden kapalı zarf usu- kolu karşısı veznedar lrfan'ın 4 oda siz - Çankaya Kavaklıdere Özdemir 

Pirincin muhammen bedeli 4850 1i - liyle eksiltmeye konulmuştur. salon banyo ve müştemilatlı müstakil caddesi No. 65/ 2 iki kat iki daire her 

Bergama Belediyesinden : 
2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 30.6. 

939 cuma glinil saat 15 de vekalet sa -
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve resimler 750 ku -
ruş mukabilinde komisyondan alına -
bilir. 

ra kuru fasulyenin 2650 liradır. Pirin- 2 _ Taliplerin şartnameyi görmek katı kiralıktır. üst kata müracaat. tilrlii konfor ~ak~mlı bahç~ sat.ılıktır. 
cin muvakkat teminatı 363 lira 75 ku- iizere her gün kültür direktörlüğüne 2320 Dört odalı binncı kat mobılyelı, mo-

"2 l - Bergama içme suyu tesisatı için 
50" adet 13/15 mm; lik ve 10 adet 20 

llıırı. lik su saati fenni ve hususi şart
llanıeıerine tevfikan satın alınacağın
dan açık eksiltmeye konmuştur. 

ruş, kuru fasulyenin muvakkat temina ve ihale günü olan 3 temmuz 1939 pa· Kiralı,k _ 3 oda 1 hol ve saire Ye- bilyesiz kiralıktır. Tel: 3456 dan 33 de 
tı 193 lira 75 kuruştur. · Ka ·1 2254 zartesi günü saat 15 te kanuni tarifa- niqehir Meşrutiyet Cad. Mimar Ke - mı · . 

Şartnamleri her gün parasız olarak :s S t ı k y · lan Meclısin ar 
1 . tına göre hazırlıyacakları teklif zarf· mal mektebi arkası Türe. S. No. 6 Ça- a ı 1 - enı yapı • 

4 - İhaleye iştirak etmek için bir 
hafta evel hava müsteşarlığı inşaat şu
besinden vesika almak şarttır. 

komisyonda görülebilir. steklilerın larını vilayet daimi encümeni başkan· tı katında ev sahibine müracaat. Eh kasında Aşağı ayrancıda 1840 MZ. ~r· 
muvakkat teminat makbuzu ve şartna· lığına tevdi etmeleri. (2324) 12288 vendir. . 2321 sa ile üzerindeki 34. ve 35 No.lu ıki 

~ 2 - Saatlerin muhammen bedeli 
3720" lira muvakkat teminatı mik -
tarı "279" liradır: 

medeki vesikalariyle birlikte ihale yeni ev. İçindekilere müracaat. 2283 
gün ve saati~de mezk\'ir komisyona K• ı k 1..1 Kiralık daire ve dükkanlar - Ko -

. 3 - Şartnameler belediye fen daire
•ıtıden bedelsiz olarak verilir. 

5 - İsteklilerin kanunun ikinci ve 
üçüncü maddelerinde yazılı vesaikle 
birlikte ilk teminat ve teklif mektup -
larını en geç ihale saatından bir saat e
vetine kadar komisyona makbuz muka
bili vermeleri lazımdır. (2220) 12237 

müracaatları ilan olunur. (2413) 1 rQ 1 mQQQZQ yunpazarında Ağazade çarşısında kon Satılık ev - Bahçeli evlerden D. 4 
12400 Ankara Valiliğinden : forlu daireler ve yeni dükkanlar kira- tipi 24 numaralı ev satılıktır. 3173 Te· 

--------------- 8505 lira bedeli mukabilinde talibi - lıktır. Mahalline müracaat. 2322 lefona müracaat. 2293 
b. "h ı d'l ' 'dd t" K " Satılık arsa - Çankaya'da asfalt ii· ~ - İhale 12 temmuz 1939 çarşam • 

~ gilnU saat ıs de belediye dairesin -
:c Yapılacaktır. Taliplerin 2490 s~yılı Hariciye Vekaleti 

ıne ı a e e ı P muayyen mu e 1 ıralık daire - Yenişehir büyük · M · · d k" A k 
zarfında teminatı % 15 şe iblağ edif _ k.. .. .. İ . 1 d zerınde 1800 . arsa ıçın e ı n ara 

iltıununun 2 3 üncü maddelennde 
Yazılı vesikaİarı hamilen mezkflr gün 
~c saatte belediye encilmenine müra -

mediğinden dolayı ihalesi feshedilmiş t~~~e ~!':~~u :;:~:r~ ~kı~e\ ca :e • taşı ile ve uygun fiyatla satılacaktır. 
o:an ban~alar cadd.esinde idarei husu- ~ar Ap. ~ :da konforlu da~~e~ T:ı ~ Tel : 3173 .2294 

Yaıhk elbiselik ahnacak D • t,. • t sıyeye aıt (4320) !ıra muhammen be • 2413 2326 Satılrk ev - İki katlı iki daireli 
IVar lnŞaSI ye amıra delli 34-36 No.lu mağazanın mayıs 940 çok sağlanı yapılmış. 1000 M2 arsa Ye 

taauarı il~n olunur. (4429/2521) 
12517 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- Hariciye Vekaletinden : sonuna kadar icarı 2490 sayılı kanun Kiralık oda - Güzel güneşli hava - nişehir Şurayı devlet arkası. Müracaat 
misyonundan : ı _ Çankaya'da Hariciye köşkünde hükümlerine tevfikan açık artırmaya dar bir oda kiralıktır. Etfaiye mey da- Telgas Seyfi Uzer. 2313 

1 - Beher metresine tahmin edilen yapılacak 2654 lira 30 kuruş keşif be- konulmuştı.r. · nı İhsan bey Ap. ikinci kat No. 5 Satılık ucuz arsa - Bahçeli evler 
Elektrik tesisatı projesi 

yapılacak 
fiyatı (60) altmış kuruş olan bir mil- delli bahçe kısmındaki istinat divar - İhalesi 10. 7. 939 pazartesi günü sa- 23~9 kooperatif bitişiğinde İmar dahili gc-
yon ile 1,400,000 bir milyon dört yüz !arının sökme ve inşası ve iki helanın at 15 te vilayet daimi encümeninde ya Kiralık Mobilyalı oda _ Aile ya· niş cepheli 1000 metre parselli Tel 
bin metre yazlık elbiselik bez kapalı yeniden yapılması ve sair tamirat iş - pılacağından taliplerin % 7,5 nisbe - nında konforlu bir oda kiralıktır. Kı- 2406 bayram caddesi No. ı 2337 

Dursunbey Belediyesinden zarf usuliyle münakasaya konulmuş- teri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko tindeki (324) liralık teminat mektup zılay karşısı Paşakay Ap. 3 kat No. Satılık motosiklet _ Zündapp 
tur. nulmuştur. veya makbuzlariyle birlikte vilayet ıo. 2331 DBK 250 tipinde 8,5 beygir kuvctinde 1 - Kasabaya yapılacak elektrik te

•laatı projeıi 17. 6. 939 tarihinden iti -
haren bir ay müddetle eksiltmeye ko-
1111lı::nuştur. 

2 - İhalesi 6 temmuz 939 perşembe 2 _ Bu işlere ait proje, keşif, şart - daimi encilmenine ve şartnamesini 
günü saat on.birdedir. d" ~ k d"k" f " k ' t l · h • id Kira]Jk garaj - Vekaletlere yakın gayet az ve çok temiz kullanılmış. name ve ıger evra ın tas ı ı sure ıy· gorme ıs eyen erın ususı are ta • Müracaat: mesai saatlerinde Tel: 

3 - İlk teminatı (37350) otuz yedi le bedelsiz olarak hariciye vekaleti le· hakkuk ve tahsil müdürlüğüne müra - Mısır sefarethanesi yanında 49 numa-

2 - Eksiltme ıs. 7. 939 tarihine te -
~düf eden pazartesi günii ıaat 14 de 
belediye dairesinde yapılacaktır. 

b 1 d k. · k" · ı 3289 da Ata. 2349 in üç yüz elli liradır. vazım müdürlüğünüden alabilir. caatları ilan olunur. (2514) 12487 ra ı apartman a ı garaJ ıraya verı e-
4 - Evsaf ve şartnamesi (42) lira 3 _Muvakkat teminat 199 liradır. D b k . cektir. 2478 Telefona müracaat. 

mukabilinde M. M. V. satın a1ma ko- 4 - Eksiltme Ankarada hariciye ve- IVO r Ve ara a lnŞOSI 2333 

3 - Muvakkat teminat 30 liradır. misyonundan alınır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evci M. M. V. satın al

kaleti levazım müdürlüğü odasında 14 Ankara Valiliğinden : Kiralık_ Yenişehir Düzenli sokak 
Temmuz 1939 tarihine müsadif cuma Keşif bedeli (9420) lira (89) kuruş- No. 15 Güvenç apartmanında 40, 50, 4 - Mufassal malilıı:ıat alabilmek i

ç~tı Dursunbey belediyesindeki bu ite 
•bıt Şartnameyi bila bedel alıp görc
İlirler. 12370 

günü saat 16 da yapılacaktır. tan ibaret bulunan yüksek Ziraat em· 55 liralık ferah ve manzaralı daireler. 
(2624) 12599 titüleri bahçe dıvarı ile korkuluk ve Telefon : 3063. 2339 

(3) baraka inşaatı 17. 7. 939 pazartesi . . . 
günü sat on beşte vi13.yet binasında Kıra/ık - 4 oda su tanzıfat dahıl 
nafıa komisyonunda ihaJesi yapılmak 35 lira Öncebeci Bagaturlar sokak 
üzere açık eksiltmeye konulmuştur. mektep arkası kasap ve bakkal karşı· 

-

Karaman kasabası içme ma komisyonuna vermeleri. 
12344 Ziraat Vekôleti 

suyu isale hattı 
(2360) 

Elbiselik haki şayak 
Muvakkat teminat (706) lira (57) sında No: 32. 2340 

inşaat eksiltmesi 
y 'I 1 k kuruştur. Kiralık - Dr. muayenehanesine ve-
eş ı yonca a ı n aca İstekliler teminat mektubu veya ya aile için elverişli kalöriferli 52 !i-

ahnacak Etlikte Veteriner Bakteriyoloji makbuzu, Ticaret odası vesikası ve ek- raya devren kiralıktır. Ankara posta 
karaman Belediyesinden : S 1 .. E t"t"" .. D' kt""rlu·· siltmenin yapılacağı günden en az se· Cad. Hanef Ap. No: 3 Tl: 3714 2341 

M M 5 Al K ve ero oJı ns ı usu ıre o - k" ·· 1 .1• k · · l _Yapılacak işin muhammen be. • • Vekaleti atm ma o- ~·· d ız gun eve vı ayet ma amma ııtıda 
deli (31.301) lira (5S) kuru•tur. misyonundan : gun en : .. .. ile müracaat ·edilerek bu iş hakkında Kiralık - Mobilyalı bir oda bir bay 

:ı • • • ı - Muessesede mevcut tecrube ~ h . . . . . · · k " ı kt y · h" Ka f"l 
2 _Eksiltme 10. 7. 939 tarihine rast 1 - Beher metresıne tahmın edılen , 

1 
b . 1 • alacagı e lıyet . vesıkalarıyle bırJıkte ıçın ıra ı ır. enıge ır ran ı so-

lı:yan pazartesi günü ıaat (15) de Ka- fiyatı (370) üç yüz yetmit kuruş olan hayva~i~rio ~O~e~?;1 e.~gır erı ıçı~ yukarıda sözü geçen gün ve saatte na- kak No. 15 A. I. 2343 
tatnan belediyesinde toplanacak dai • (15000) on beş bin metre elbiselik ha- 50,~0lO ı a k, 

1
1 0 yeşı yonca açı fıa komisyonuna gelmeleri ve buna ait Kiralık müstakil oda _ Gu""zel man-

tı\ • f r 1 .. k eksı tmeye onu muştur. k "f . h .. f .. 
i encünıende yapılacaktır. kı §ayak kapalı zar usu ıy e muna a Tahm" d'l b d l" 1800 ı· • eşı ve şartnameyı er gun na ıa mu· zaralı mobilyalı veya mobilyasız ve-2 _ ın e ı en e e ı ıra d .. 1 .. ~ .. d .. b"l kl · .1• 1 3 - 1ıtekliler bu ige ait ıartname, saya konulmuştur. ur ugun e gore ı ece erı ı an ° u • rilecektir. Yenişehir İsmet İnönü cad. 

~roje ve ıair evrakı (1) lira (60) ku· 2 - İhalesi 5 temmuz 939 çarşam- dır. M kk • 135 1" 1 nur. (2621) 12596 No : 71 re müracaat. 2344 
ru. ı:nukabı'lı"nde Karaman Belediye. ba gunu saat on birdedir. 3 - uva at temınat ıra 0 up 

• 
1 

• t . do"'rt b" banka mektubu veya vezne makbuzu 
'•tıden alabileceklerdll'. 3 - lk temınatı (4025) ın d 1 k b 1 h . t h · · • · be • d ve ev etçe a u e şayan azıne a -

4 _ Eksiltmeye gırebılmek için iı- yırını ş lıra ır. .1. . 1 k k b 1 ı 
~- • · ( ) k vı ı temınat o ara a u o unur. 
'l:klilerin aşağıda yazılı temınat ve 4 - Evsaf ve şartnamesı 278 u-

4 
İh 1 . 29 6 939 b .. il 

Jandarma 
Kiralık oda - Kutlu pasta salonu 

üstünde birinci kat No: 6 apartman 
sıcak au banyo ve mobilyalı bir oda 
kiralıktır. 2345 "csaiki aynı gün ve saat (14) de kadar rut mukabilinde M. M. V. satın alma - b a e.51 B · · . perşem e gu.~ 

~ 1• . k l d 1 saat on eştır. una aıt şartname mu· 
20 

k k 
tlediye reisliğine teı ım etmıı olma- om ıyonun ana ınır. d b d 1. 1 k ·ı· azan aı~ ıaca 

ı~. 5 Ek "lt · kl · 2490 csseıe en e e sız o ara ven ır. 1 -..ı lazımdır - sı meye gırece erın 
Kiralık odalar - Yenişehir Karan

fil bilge sokak Şinasi B. Ap. No: 9 ve 
Kumutanlığı Işıklar Cad. Yüksek Ap. kat 3 No: 8 

' k 16 1 kan "k" • . .. .. .. d 5 - 2490 sayılı kanunda yazılı şart- J d C 1 A. _ 2490 sayılı anunun ve 17 ıayı ı unun ı ıncı ve uçuncu ma • h . 
1 

. kl"l . an arma ene 
iıı • 1 · olmak ·· deler"nd ··ster"len esaikle teminat !arı aız 0 an ıste ı erın muayyen Ankara Satın Alma Komisyonun· ze müracaat. 2346 ~ cı madde erıne uygun kk uze~e ı . e go ı v . 

1 
. d gün ve saatte Ziraat V eka.Ieti muha • 

347 lira 58 kurugluk muva at temı • ve teklıf mektuplarını ıha e satın en . k .. r· ~ .. d 1 k 1 dan : 
llat. en az bir saat evel M. M. V. satın al- sebe. dıre tor .~gun e top ana.ca 0 an 1 - Dövme bakırdan vasıfları daire Aile nezdinde kirailk döşeli oda -

• b"l k • • k . 1 · komısyona muracaat etmelerı. T B _ Eksiltmeye gıre ı mc ıçın ma omısyonuna verme erı. (
2329

) 12291 sinde imal edilmek ve siklet yekunu am konfor. Atatürk bulvarı Toygar 
~anunun ve bu ite ait eksiltme ıart • (2361) 12345 1055 kilo ile 1155 kilo arasında bulun- Ap. No: 5 Yenişehir. 2355 
tıarnesinin tayin ettiği vesikalar. 
C- Münakasaya iştirak edecek mü Benzin bidonu ahnacak 

tcahhitlerin su tesisatı işleri yapmış 
0lduklarına dair vesikalarını teklif M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

G; ve inhisarlar V. 
mak şartiylc on tanesi kapalı yirmi 
kazanı açık eksiltme usulü ile 11. 7. 
939 salı günü saat onda satın alınacak-
tır. 

~iltflariyle beraber vermeleri lazım - misyonundan : 
dır. 1- Beş yüz adet kadarı iki yüz lit- Rakı mantarı ah nacak 

S - Teklif mektupları ihale gü?ü relik ve beş yüz adet kadarı da üç yüz 
'aat (14) de kadar makbuz mukabı - litrelik olmak üzere bin adet kadar 
linde belediye reisliğine verilecektir. benzin bidonu pazarlıkla satın alına -

2 - Şartnamesi komisyondan para
sız alınabilecek olan bu eksiltmeye 
girmek isteyenlerin 109 liralık ilk te -
minat makbuz veya banka mektubu i
le şartnamede yazılı belgelerle tam 
vaktinde komisyona baş vurmaları. llosta ile gönderilecek teklif mektu?· caktır. 

~tının iadeli taahhütlü olması ve nı - 2 - Pazarlığı 4. 7. 939 salı günü sa-
bayet bu saate kadar belediyeye gel - at ıı dedir. 
llıiş bulunması lazımdır ... <Postada 0 • • 3 - İki yüz litreliklcrin beherine 
lan gecikmeler ~abul edılme~) bu ış on beş buçuk ve üç yüz litrcliklerin 
~kkında fazla ızaha~ ~ak 11~~yen - beherine yirmi lira fiyat tahmin edil -
lcrin Karaman beledıyesıne muraca • mittir. 

'tiarı ilan olunur. (21?9) 12248 4 - İlk teminatı 1331 lira 25 kuruş 
olup §artnamesi komisyonda görülür. 

Bir makinist alınacak 5 - Eksiltmeye gireceklerin kanu -
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 

Develi Belediyesinden :. 3. maddelerinde yazılı belgeler ve bu 
Develi belediyesinin elektrık santra gibi işlerle iştigal ettiklerine dair ti -

lına ayda seksen lira ücretle. buha':lı caret odasından alacakları vesikalarla 
~etkine ve e~ektrikten _anlar bır makı ~ birlikte muayyen gün ve vakıtta M. 
il.tat alınacagından talıp olanlar kanu- M. V. satın alma komisyonunda bulun 
ll.1 vesikasiy1~ bizzat veyahut mektup- maları. (2622) 12597 
il develi belediyesine müracaat etme· 
lcri. (4519/ 2523) 12516 

Su borula rı a lınacak 
Orman koruma 

Odemit Belediyesinden ı 
Sade yağı alınacak 

inhisarlar Umum Müdürlüğün
den : 

l - Şartname ve nümunesi mucibin 
ce 20 X 25 ebadında (17) milyon rakı 
mantarı pazarlıkla satın alınacaktır. 

11 - Muhammen bedeli beher bini 
sif (358) kuruş hesabiyle (60.860) li
ra muvakkat teminatı (4564,50) lira -
dır. 

. (2507) 12480 

Polis 
III - Pazarlık l'O. VII. 939 pazarte· 

si günü saat 15 de Kabataı'ta levazım Kışlık elbiselik kumaş 
ve mubayaat şubesindeki alım komis • Emniyet Um um Müdürlüğünden: 
yonunda yapılacaktır. 1 Eld e c t ·· · . - e m v u numunesıne ve 

IV - Şartnameler . ve nü.muneler şartnamede yazılı vasıfları dairesinde 
her gün levazım şubesı veznesınden ve zabıta memurları için azı 15.000 çoğ 
İzmir, Ankara başmüdürlüklerinden 16.000 metre kışlık elbiselik kuma: 
(304) kuruş m.ukabilinde al:n~bilir. . kapalı zarf usuliyle 30.6.939 cuma gü

V - İsteklıler pazarlık ıçın tayın nü saat 15 de münakasaya konulmuş
olunan gün ve saatte% 7,5 güvenme tur. 
paralariyle ?irlikte mezk\'ir komisyo • 2 - Beher metresine. 500 kuruş fi. 
na gelmelerı. (4325/ 2437) 12413 yat biçilen bu kumaşlara ait şartna • 

meyi almak ve nümunesini görmek is
Ankara Beıinci icra Memurlu- tiyenlerin umum müdürlük 11atın al -

ğundan : ma komisyonuna müracaatları. 

Kiralık müstakil ev - Cebeci'de 
Gedikli mektebi yanında güzel man . 
zaralı havadar 3 oda 1 hol mutbak ve 
tam konfor. Tl : 2754 2358 

KiralJk - Yenişehir Atatürk bul -
varı Kalaç Ap. N o : 12 daire 2 oda 1 
hol banyo mutbak kalorifer sıcak su 
vardır. Talibine hemen devredilecek . 
tir. Kapıcıya müracaat edilmesi. 

2359 
Kiralık - Bahçeli evler No. 76 8 o

dalı geniş bahçeli, garajlı müstakil ev 
kiralıktır. Yanındaki 77. No. müraca-
at. 2360 

Kiralık küçük büyük daireler -
Sağlık bakanlığı civarı garaj otobüs 
durak yerine bir dakika İskitler Cad. 
Kiralık Ap. 4, 7 ve 9 No : lu ucuz dai
reler. Her türlü konfor. 7 No. ya mü-
racaa~ 2369 

Kiralık oda - Mobilyalı banyolu 
ve kalöriferli bir oda kiralıktır. Yeni
şehir Adakale sokak No : 2 A Kemal 
Gürol Ap. 2370 

!'fralık d:!re - 4 oda, 1 hol müşte 
~ı~atı resmı ve hususi daireye elveriş 
lıdır. Bankalar caddesi Tel: 1317 

2378 
Kiralık - Konfurlu bir oda kiralık

tır. Posta caddesi Şaban apartmanı 2. 
ci kat No. 8 2379 

. Ödemiş su tesisatı i~ave~i i~in 4758 
ltra muhammen bedellı çelık JOte as -
faıt yüksek tazyike mütehammil boru 
"e aksamı açık eksiltme ile satın alına 
taktır. 

Muvakkat teminat 357 liradır. İha
le 7 Ağustos 939 pazartesi günü saat 
Is de daimi encümende yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenle -
Dairemizin 939/ 5049 No.lu dosyasın rin 6.000 liralık teminat makbuz veya 

da Ankara Necati bey mahallesi Mev- banka mektubunu muhtevi teklif mek
Orman Koruma G~nel Komu- sim sokak Tahsin bey apartmanı· No. tuplarını ve 2490 sayılı kanunun 4 

tanlık Satın Alma Komisyonund an: 21 inci katta emekli Sait farafından ilncü maddesinde yazılı belgelerle 
1 - Orman koruma genel komutan- istihsal edilen Ankara 3 CÜ sulh mah- birlikte saat 14 de kadar komisyona 1 ş ara yan 1 ar : 

lık kıtaları ihtiyacı için 7000 kilo sa • kemesinin 23. 3. 939 T. ve 939/ 163 ıa - teslim etmeleri. (2272) 12277 

Eksiltme şartnamesini arzu eden · 
l· ~ belediye tarafından gönderifece -
~ ~n olunur. (2917 /2586) 12560 

deyağ kapalı zarf usuliyle ihalesi 4 yılı nefakanın kesilmesine dair ilam 
temmuz 939 salı günü saat 11 de An - üzerine Ankara Hacı Doğan İbadul • Ank ara 3. cü Sulh H uk uk Mah- Orta Ticaret mektebi mezunu ve 
karad'a Yenişehir'de komutanlık bi - lah camii karşısında köşe başında 93 kemesinden : Fransızca lisan ve muhaberatına vakıf 
nasındaki satın alına komisyonunda No. lu hanede maliye vekaleti mümey- İnhisarlar vekaleti müsteşarı Adil tecrübeli bir muhasip iş arıyor. Ulus
yapılacaktır. yizlerinden İhsan nezdinde Müzey - Okuldaşın vefatı hasebiyle terekesine ta N. O. rumuzuna mektupla müraca -

2 - Muhammen bedeli yedi bin 1i - yene berayı tebliğ gönderilen icra em mahkememizce el konulmuş olduğun- at. 2314 
Bir mimar veya mühendis radır. ri üzerine miiba§irlikçe verilen meş - dan kefaleti hasebiyle alacaklı 01anıar 

Muvakkat teminatı (525) liradır. ruhatta borçlunun yazılı adreıte ol - da dahil olduğu halde pilcümle alcalt- Daktilo alınacak ahnacak 3 - Şartnameler her gün parasız o- madığı ve nereye gittiği de belli olma 1ı ve borçluların ve mirasçısının vesa-
l~r~k satın alma komisyonundan alına dığı anlaşılmış olduğundan H. U. M. iki resmiyeieriyle beraber bir ay zar - Radyo Müdürlüğünden : 

Kilis B
0

elediyesinden bılır. kanunun tebliğata dair hükümlerine fında Ankara 3 üncü sulh hukuk mah ?. 7. 939 cuma günü saat 15 de yapı-
Şehri iki yüz lira ücretle belediye- 4 - ~steklilerin şartnamesinde ya • göre ilanen tebliğe karar verilmi§ ol - kemesine müracaatları ve alacakları - lacak milsabaka imtihanı ile idare bü-

llliz için yüksek mimar veya diploma- zıh vesıkalarla berarber teklif mektup duğundan bir ay içinde şifahi veya nı vaktiyle kayit ettinniyenlerin mi - rosunda istihdam edilmek üzere iki 
h mühendis alınacaktır. Taliplerin ev larını ihale saatinden bir saat evetine tahrirt beyanda buluması için mühlet rasçıya ne şahsan ve ne de terekeye daktilo alınacaktır. 
takı müsbiteleriyle müracaatları illn kadar komisyona vermeleri ilan olu - verilerek tebliğ şifahi makamına kaim izafeten takip edemiyecekleri lüzumu Taliplerin idare bürosuna müraca • 
Olunur. ,(2537) 12504 nur. ~2412) 12399 olmak üzere ilan olunur. 2376 ilan olunur. 2377 atları. (2631). 12604 

Satılık ev aranıyor - Yenişehir ve 
civarında iki daireli - Müracaat mek
tupla Ulus'ta R. G. rumuzuna. 2357 

Satılık Sepetli Motosiklet - Alman 
Trimuphu kongres 4 Zamanlı 9 bey
gir sepetli 12.000 kilometrede. 

Abdullah oteli katibine müracaat. 
Tel: 2200. 2362 

A cele satılık arsa - Yenişehirde Ö
zenli sokak blok başı 11 cephe 16 de• 
rinlik bina çift daire inşaat arsa du
varlı 452 metre Tel. 2406 bayram C. 
No. 1 2363 

Acele satılık apartman - Atatürk 
bulvarı 7 daireli 480. lira iratlı kon· 
forlu bahçeli arsa ve inşaat bedeline 
yolculuk dolayısiyle Tel: 2406 2364 

Satılık arsalar - Yap1lacak anıt ka
bir civarında istasyon arkasında imar 
dahili inşaata hazır metresi 2 liradan 
Tel. 2406 bayram caddesi. No. 1 

2365 

Satılık arsa - Kınacı han arkası 
Ali Nazmi apartmanı bitişiği 270 met
re mağaza ve binaya müsait inşaata 

hazır Tel : 2406 bayram caddesi No. 1 
2366 

Satılık arsa - Atatürk bulvarı ba -
kanlıklar karşısında parka nazır 18 
bina cephe ve 16 derinlik yüksek irat
lı binaya müsait acele Tel : 2406 

2367 

Acele satılık arsa - Cebecide Atil· 
la caddesinde 20 metre cepheli 452 
metre arsa münferit inşaat Tel : 2406 
Bayram caddesi No. 1 2382 

Acele satılık ev - Keçiörende as. 
falt üzerinde 7 odalı 12 dönüm bağlı 

tam kon forlu ev ucuz fiyatla verilecek 
Tel : 1538 2386 

Acele satılık arsa - Jandarma oku
lu yanında 645 - 550 M2 arsalar uygun 
fiyatla verilecek Tel : 1538 2387 

Satılık arsa - Demirtepenin en gü
zel yerinde 620 M2 Maltepede 535 MJ 
arsa ucuz fiyatla verilecek Tel: 1538 

2388 

Satılık - Fenerbahçe Kalamış koyu 
sahilinde müfrez arsalar. 410 metre -
den 810 metreye kadar. Kızıltoprak 
Rüştiye sokak No. 47 Miço ya müra. 
caat. 2389 

1 ş verenler : 

(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 

Ortak aranıyor - Dört yol ağzın
da yevmi yüz lira sat ış yapan dükka
nıma tezgahtarlıktan anlar ufak ser -
mayeli ortak arıyorum. Yenişehir 

meşrutiyet ca<ldesi Aydınlık bakkali-
yesi. Telefon 2538. 2356 

Zayi, - Kayseri nüfus müdürlüğün
den aldığım hüviyet verakasını kay -
bettim yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Ankarada Ulucanlar Batı sokak No. 
4 evde Ahmet oğlu Ömer Demiray. 

Dans dersleri 
Öğrenmek isteyenlere müsait yer 

ve fiyat temin edilmiştir. Müracaat 
mektupla Ulus. Ga. B. G. rumuzuna 

238l 
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Vilôyetler 
D) İsteklilerin şartname, proje ve 4 - Muvakkat teminat miktarı 4273 aynı şerait dahilinde pişirilmek üzere 

merbutatını Aydın ıu işleri müdürlü· lira 40 kuruştur. beheri 960 gram itibariyle her gün i -
ğünde görebilirler. 5 - Eksiltme 20. 7. 939 tarihine mü- çin en az 300 en çok 900 ekmek tes -

E) Eksiltmeye girebilmek için is· sadif perşembe günü saat 15 te Sam - lim edilecektir. 

250 ton motorin ahnacak 
lzmir Belediyesinden : 

Otobüs işletme idaresi için 250 ton 
motörin satın alınması başkatiplikte
ki şartnamesi veçhile kapalı zarflı ek
siltmeye konulmuştur. Muhammen 
bedeli 17000 lira olup ihalesi 30-6-939 
cuma günü saat 17 dedir. 2490 sayılı 
kanunun tarifatı dahilinde hazırlan· 
mış teklif mektupları ihale günü aza
mi saat 16 ya kadar encümende riya· 
sete verilir. 1275 liralık muvakkat te-

teklilerin 2490 No.lu kanun hükümle- sun belediyesinde müteşekkil beledi - 2 - Ekmekler sabahları saat 9 da 
rine göre (3656) lira 41 kuruşluk mu· ye encümeni tarafından yapılacaktır. cezaevine teslim edilmiş olacaktır. 
vakkat teminat vermeleri ve ihaleden 6 - Eksiltmeye iştirak edebilmek i- 3 - Evsafı ve miktarı gösterilen 
(8) gün evel ehliyet vesikası almak Ü· çin Samsun Nafıa müdürlüğünde mü - ekmeğin muvakkat teminatı 1977 lira 
zere Aydın vilayetine müracaat etme- teşekkil komisyonu mahsusunda bu 94 kuruştur. 
leri şarttır. işi yapabileceğine dair vesika ibraz et· 4 - Teminat banka mektubu veya 

F) Teklif mektuplannın eksiltme mesi ve inşaatın devamı müddetince mal sandığına yatırılacak nakit veya 
gününde tesbit edilen saatten bir saat diplomalı bir mühendis veya mimar ve tahvi!ata ait nakit ve ayniyat makbu • 
eve] su işleri müdüriyetinde teşekkül yahut fen memuru istihdamı ve Tica- zudur. 
etmiş olan komisyona verilmesi lazım- ret odasından kayıtlı olduğuna dair S - İhale 10 7. 939 pazartesi günü 
dır. 12360 senei haliye vesika ibraz ve yapı ek - saat 16 dadır. 

İnşaat münakasası 
siltme şartnamesinin 4 üncü madde - 6 - İhale Bursa C. müddeiumumi -
sindeki vasıfları hazi olması şarttır. liğinde yapılacaktır. 

minatı öğh:den sonra kapalı olmasına 
binaen öğleden evel !ş Bankasına ya-

7 - Teklif mektupları yukarıda ya. 7 - Talipler teklif mektuplarını ve 
Tunceli Nafıa Müdürlüğünden: zıh gün ve saatten bir saat evel bele - teminatlarını ayrı ayrı zarflara koya. 

tırılır. (2056-2385) 12354 

ıınai imalat noksanları itmam• 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Tunce· diye encümen riyasetine makbuz mu- rak 10. 7. 939 da komisyona azami saat 
1i vilayeti Deşt kışla ve ahırı ikmal in kabilinde verilecektir. 16 ya kadar ibraz etmeleri lazımdır. 
şaatır. Bu işin keşif bedeli 27172,58 8 - Kapalı zarfların hizalarında tek Bu müddet geçtikten sonra yapılacak 
liradır. lif mektuplarının yazılışında ve bu t,.\difler kabul ediJmiyecektir. 

Aydın Su İ§leri Dördüncü Şube 2 - Bu işe ait şartname ve evrak zarfların tevdiinde ve posta ile gön • 8 - Bu hususa ait masraflar ve ila· 
Müdürlüğünden : şunlardır. derilmesinde taliplerin 2490 sayılı ka· nat ücretleri alıcıya ait olacaktır. 

A) Eksiltmeye konulan iş: A - Eksiltme şartnamesi. nunun 32; 33, 34 üncü maddelerine ve 9 - Kanuni evsaf ve şeraiti haiz o-
Horsunlu - Nazilli sulama kanalı- B - Mukavele projesi, bu husustaki şartname hükümlerine lup da münakasaya iştirak edecekte. 

nın 23 + 400 - 26 + 400 kilometrele- C - Bayındırlık işleri genel şart • harfiyen riayet eylemeleri lüzumu i. rin faz)a malfımat almak ve şartname-
ri arasındaki sınai imalat noksanları- namesi. lan olunur. (4430/2465) 12440 yi görmek üzere Bursa C. müddeiu -
nın itmamı olup bedel keşfi (22039) D - Keşif hülasa cetveli • mumiliğine veya cezaevi direktörlü -
lira 66 kuruştur. E - Hususi şartname Yol ve köprü ınşaatl ğüne müracaat etmeleri lüzumu ilan 

B) Eksiltme kapalı zarf usuliyle· F - Yapı işleri umumi ve fenni Zonguldak Valiliğinden : olunur. (4408/ 2466) 12515 
oir. şartnamesi Zonguldak vilayeti içinde Safran. 

C) Eksiltme günü 10 temmuz 939 G - Seridöpri bolu _ Araç hududuna kadar mevcut Harita işleri 
tarihine tesadüf eden pazartesi saat H :-- !s.teyenle: bu işe ~it evraktan tesviye tizerinde yapılacak yüz otuz 
16.30 da Aydın su işleri dördüncü şu- Y!'-Pl ışlerı umumı. ve ~ennı şartname - beş bin lira muhammen bedelli yirmi Kayseri Belediyesinden : 
be müdürlüğünde yapılacaktır. sıyle bayındırlık ışlerı genel şartna bir kilometre şose ve elli iki adet bfüo: Belediyemizini hali hazırasını gös -

D) İstekliler şartname, proje ve mesinden maadasını bir lira mukabi - ve kırk sekiz adet köprü ve menfez i- terir mevcut 1/2000 mikyasındaki har 
merbutatını Aydın su işleri müdüri- linde Tu~c~li Nafıa . ~üd~rlüğünden şi kapalı zarf usuliyle ve vahidi fiyat ta yapı ve yollar kanunu mucibince 
yetinde görebilirler. . satın alabılırler. Yapı ışlerı umumi. ve üzerinden eksiltmeye konulmuştur. 1/1000 mikyasının yapılacağı gibi yi-

E) Eksiltmeye girebilmek i~i1:. ıs- fe~ni şartnamesini ve bayındırlı~ ış • Eksiltmesi 7. Temmuz 939 cuma gü- ne bu harta halen mevcut 1/500 ve 
teklilerin 2490 No.lu kanun hukum- len genel şartnamesini görı:nek ıste - nü saat on beşte Zonguldak vilayeti 1/ 2000 mikyasındaki şehrin hali ha -
]erine göre (1_652) lira 97 . kur~şluk y.enler Tunc~li ~~fıa dairesınde bedel daimi encümeninde yapılacaktır. Ek_ zırasın~ g?sterir ~artalan üzerine !§ -
muvakkat temınat veı:nelerı ~e ıhale- sız olarak ~orebılırler. . .. sitme şartnamesi ve buna müteferri l~nmesı ~.ır al:' muddetle nafıa vekale
den (8) gün evel eh!ıye~ vesı~.ası al- 3 - Eksıltme 3. 7 .. 939 pazaı;e~ı ~u· diğer evrak Zonguldak nafıa müdür • tınden goster.ıle~ şartna_me ve muka • 
mak üzere Aydın vilayetıne muracaat nü saat 15 de Tuncelı nafıa mudurlu • ıu··g· .. d d . • .. kal . velename pro1esıne tevfıkan açık ola -. un en ve aımı encumen emın-

etmeleri şarttır. . ğü binasında kapalı zarf usulıyle ya - de görülebilir. Muvakkat teminat on rak münakasaya çıkarılmıştır: 
F) Teklif ?1ekt~plarının ek.sıltme pılacaktır. . . . . . . bin yüz yirmi beş liradır. Eksiltmeye 2 - Yukarıda yapılması . ıcab~den 

gününde tesbıt edılen saatten hır saat 4 - Eksıltme~e gırebılmek ıçın ıs- girmek isteyenlerin ihale gününden hartaları~ muhamme~ bedelı . talıple· 
evel su işleri dördü~cü şubekmüdiirlil· tekliniı_ı 2037.9~ ldırak~uvakkat teminat sekiz gün evel Zonguldak vilayetine rin 1be~ef~ıye 1encümke'nkıne1 teklıfk bed

1
e -

ğünde teşekkül etmış olan omisyona vermesı ve aşagı a ı vesikaları haiz o "ra aat ederek il"yet makamından cek en ıyat ar tet ı o unaca e e -
• d ı .. · 1" mu c v a d" · f" 1 kl'f k b 1 d'l verilmiş olması lazım ır. up gostermesı azımdır. alınacak müteahhitlik ehliyet vesikasi ıye~ın ne ıne o an te ı a u e ı e 

12361 A - İhaleden en az 8 gün evel Tun le ticaret odasından bu yıl içinde alın· cektır. . 
celi vilayetine müracaat ederek bu işe "k kk t t . tl . 3 - İmar heyetinden musaddak eh· 

P k kesme don 1•11• . mış vesı a ve muva a emına arı ı· . "k 
1 

.. k k .. h d" ar e ve ceme gırebilmek için alınmıı::. ehliyet vesi - 1 b' l'kt t kl'f ktu 1 k \ıyet vesı ası o an yu se mu en ıs f :r e ır ı e e ı me p arını yu arı- . . . • v 
lzmir Belediyesinden : kası. daki günde ihale saatinden bir saat e· ve bu gıb; şehır P!anların.ı yaptıgına 

Karşıyaka 1717 ve 1843 sayılı cad - B - Ticaret ve senayi odası sicil ve veline kadar vilayet daimi encümeni kv~lm~vahf .ak'l~kldu~~nha daırlnafıa .ve • 
sikası (939 senesi) . 1.v. 1 .. 1• 1 a etı şe ırcı ı mute assıs arı gıre -delerde yapılacak parke ve kesme dö· rcıs ıgıne verme en ı an o unur. . . 

. . b "h d. J'kt k" k 'f 5 - Teklifler 3 üncü maddede yazı- (441312467) 12441 bılırler. 
şeme ışı aşmu en ıs ı e ı eşı ve 1ı saatten bir saat evetine kadar Tun· 4 - Bu işin yapılması belediye en-
cıartnamesi veçhile kapal1 arflı eksilt-
:ı: celi nafıa dairesindeki eksiltme ko - Go·· rmen evler·ı cumenince kendisine tevdi ve ihaıe 
miye kanulmuştur. · · ı·~· kb k b'l" ~ olunan mühendis veya mütehassısla • Muhammen bedeli 22.383 lira mısyonu reıs ıgıne ma uz mu a ı ın 

34 kuruştur. İhalesi 30. • 939 cuma de teslim edilecektir. Posta ile gön. t I k rın yapacakları bu hartaları yapı ve 
günü saat 17 dedir. 2490 sayılı kanu - derilecek mektupların nihayet 3 üncü yap iri aca yollar kanunu mucibince belediye mec 
nun tarifatı dahilinde haıırlanmıı tek- maddede yazılı saate kadar gelmiş ol- Sıvaa İskan Müdürlüğünden : lisine ve vilayet makamına ve nafıa 

maaı ve artırma eksiltme ve ihale ka - vekaleti imar reisliğine tasdik ettir -
lif mektupları ihale gtin azamt saat .. .. • Eksiltmeye konulan iş: d 
16 k d .. d t en· nununa uygun olarak mühur mumu ı· H f'k k k . d 1 miye mecbur ur. ya a ar encumen e rıyase ev • . . • 1 - a ı aza mer ezın e yapı a· 5 T 1. 1 kl"f d kl · f' t 
1. M kk t t . tı 1679 l'rad le ıyıce kapatılmış olması lazımdır. k 100 .. 1 . (K t 1 - a ıp er te ı e ece erı ıya 
ır. uva a emına ı ır. p d 1 . . ca goçmen ev en eres e e- ti . d tt k 'lt k 

Ö
vl d k al 

1 
b. osta a o acak gecıkmeler kabul edıl· zenn en ar ırma ve e sı me anu-

g e en Sonra ap ı O m sına ına • ri hariç) bilumum malzeme müteah -
(2449) 12423 nunun bu baptaki hkümlcri mucibince 

en öğleden evel iş banka ına yatırılır. mez. bide ait olmak tizere kapalı zarf usu • ytizde yedi buçuk teminatı muvakka-

.(2068/2386) 12367 ı· ncaa~t mu·· na kasası liyle yapılacaktır. te olarak belediye veznesine yatırı! -
~ 2 - Keşif bedeli 35784 liradır. 

3 - Bu işe ait şartname şunlardır: ması şarttır. Kaldırım inıaah Siirt Vilayeti Encümen Kale- 6 - Talipler ellerindeki vesikayı 
A - Fenni şartname 

'Aydm Vilayeti Daimi Encüme- minden : en az ihale gününden sekiz gün evel 
B - İdari şartname 

ninden : 1 - Siirt merkezinde Yenişehirde Kayseri nafıa müdürlüğüne ibraziyle 
·d · h · f d 1 4 - 12 Temmuz 939 çarşamba günü tasdik ettirilmesi ve 19. 7. 939 tarihi -1 - Aydın - Muğla yo unun 51 + ı arcı ususıye tara ın an yaptın a - saat 15 te iskan müdürlüğü dairesin -

507 - 55 + 127 kilometr 1 ri arasın - cak tek katlı mülasık ikişer evden i • ne müsadif çarşamba günü saat 15 te deki komisyonda yapılacaktır. 
da 16906 lira 50 kuruş ke if bedelli a· baret iki bina inşaatı yirmi gün müd • 5 _Teminatı muvakkate miktarı belediye encümenine ve fazla iza -
di kaldırım in•aatı eksiltmeye kon - detle arık eksiltmeye konulmucıtur. hat almak isteyenier belediye mühen -

:r :r " 2683 lira 80 kuruştur. Teminatı mu • 
muştur. 2 - Her birinin muhammen bedeli kk k ah .1 1 k k disliğine müracaatları ilan olunur. 

O 1. d M.. hh'd' v . va ate na ten veya t vı o ara o- (452012524) 12519 Yapılacak iş 4420 m. ac i kaldırım 48 O ıra ır. utea ı ın yapacagı ı - misyonca alınamıyacağından bunun 
2 _ Bu işe ait evrak ş ınlardır: şin nevine göre metre mikap veya met daha evet maliye veznesine yatırılmış Göçmen evleri yaphnlacak A _ Taş ve kum ocaklcn grafiği re murabbaı üzerinden kendisine te • olması ve makbuzunun zarfa konma _ 
B _ Hülasai keşif diyat yapılacağından teklif edeceği fi- sı. Kırklareli iskan Müdürlüğün-
e - Hususi fenni şartn yatlarda bu esaslar üzerinden olacak - 6 - İstekliler fenni ve idari şartna- den : 
D - Eksiltme şa:t~ 8 tır. . . melerle planı tatil günleri hariç her 1 - Kırklareline 19 kilometre uzak 
E _ Bayındırlık ışlerı g nel şart - ~ - İnşaa;ı baY!ndırlık ışler~ umu - gün Ankarada İskan umum müdürlü-

namesi • mı ve hususı fennı. şartn~elerıne uy- ğünde, İstanbul, Sivas, Samsun, Kay-
F - Tesviyeyi türabiye ose ve ka· gun olarakt~~· ProJ~ keşıf v~ şartna • seri iskan müdürlüklerinde görebilir-

gir inşaata ait fenni şartn me m:ler .her gun mesaı saatlerınde nafıa ler. 
G - Mukavele projesi daıresınde bedelsiz olarak görtilebilir. 7 - Teklif mektuplarını 4 tincii mad 
İsteyenler bu evrakı Aydın nafıa 4 -:- Her binanın muvakkat teminatı dede yazılı saatten bir saat evetine ka· 
"d"' ı·· v .. d .. b'l' 1 360 lıradır d makb k b"l' d k . mu ur ugun e gore ı ır eı • ar uz mu a ı ın e omısyon 

3 - Eksiltme 3. 7. 939 t r hinde pa· 5 - Bu iş için vilayetten verilmiş başkanlığına vermeleri lazımdır. Pos-
d · t .. ehliyet vesikası ibrazı mecburidir. ~artesi günü saat 15 e vı e encu • 

6 
İhal .. .. tada ve muayyen saatten sonra gecik-

meninde yapılacaktır. - d e.f~ 7· 939. P.erşembe gunu meler kabul edilmez. Kanunun tarifi 
4 - Eksiltme kapalı zarf Jsuliyle · saat :o : vı ayet daımı encümenince dairesinde hazırlanmış ve mühürlen -

cıir. yapı ac~ ~~r.l . memiş olan zarflar kabul edilmez. 
5 - Eksiltmeye girebiln ek için is · .? - al ıp 7

1
r:n mı ezkur encümene (2504 12477 

1·1 · 1268 ı· ı k k t t mi muracaat arı ı an o unur. te ı erın ıra ı muva a e ~ (
4447 

;
2468

) 
nat vermesi ve Aydın vila e inden bu 12442 

iş için alınmış ehliyet vesi ası ve Ti. Mezbaha yaptırılacak 
caret odası vesikası bulum ~ı lazım • 

dır. Samsun Belediye Reisliğinden: 
6 - Teklif mektuplan yukarıda Ü • 1 _ Eksiltmeye konulan iş: Sam _ 

çüncü maddede yazılı saatte 1 bir saat sunda Çarşamba şosesi güzergahında 
evetine kadar vilayet encüm nine geti Mert ırmağı ile koşu yeri arasında ya
rilerek encümen reisliğinr n:akbuz mu 1 k 1 baha inşaatı muham-
k b.1. d .1 k . p .1 .. pı aca o an mez 

a ı ın e ven ece tır. o t ı e gon - k 'f b d r 60467 lira 99 kurucı 
d .1 k k 1 'h .. .. .. men eşı e e ı " 
erı ece me tup arın nı et uç.uncu lu ka alı zarf usuliyle eksiltmeye 

maddede yazılı saata kad r gelmış ol- ok Pulm p 
d f .. h.. .1 . on uştur. 

Elektrik malzemesi ahnacak 
Çankırı Belediyesinden : 

Belediyemiz elektrik enstalasyon 
malzemesi 6. 7. 939 tarihine kadar ~a
zarlı kla alınacağından taliplerin be -
lediyemize müracaatları veyahut o 
günden evel tekliflerini belediyemize 
göndermeleri ilan olunur. 

(4518/ 2522) 12518 

Ekmek alınacak 
~ası ve ış zar ı7 mu ~r m~mu ~ e ı· 2 - İş vahidi fiyat üzerinden veri-
yıce kapatılmış oması aı ır ır. os - 1 kt' Bursa Cümhuriyet Müddeiumu· 
tada olacak gecikmeler ka 2uı":dilmez. e~e -ı~u işe ait şartname ve evrakı miliğinden : 

1 saire aşağıda yazılıdır. 1 - Bursa cezaevinin 939 senesi ha-
A - Yapı eksiltme şartnamesi ziran ayı iptidasından 1 haziran 940 
B - Mukavele projesi gününe kadar 939 mali senesi zarfın -Sınai imalihn 

ta bulunan Arizbaba çiftliğinde 100,20 
kilometrede Tekkeşehler'de 50 ve 22 
kilometrelerde Kızılcamüsellim kö -
ytinde 50 ki ceman 200 göçmen evi in
şaatı yalnız kerestesi hükümet tara • 
fmdan verilmek üzere toptan veya gu
rup halinde eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Umum keşif tutarı 64452 lira 
96 kuruştur. 

3 - Eksiltme 10 temmuz 939 pazar
tesi günü saat 15 de Kırklareli iskan 
müdürlüğünde müteşekkil komisyo -
nu tarafından yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle -
dir. 

S - Münakasa şartnamesi, plan ve -
sair evrak 322 kuruş bedel mukabilin· 
de Kırklareli iskan müdürlüğünden a· 
lınabilir. 

6 - Muvakkat teminat akçesi: 
Arizbaba için "2565" lira 46 kuruş, 

Tekkeşehler için "1129" lira 15 kuruş, 
Kızılcamüsellim için "1137" lira 11 ku
ruş olup 200 eve birden teklif vere
cekler için de "4472" lira 65 kuruştur. 

7 - Teklif mektupları eksiltme sa
atinden bir saat eveline kadar komis
yon başkanlığına tevdi edilmiş bulu • 
nacaktır. 

8 - Eksiltmeye talip olanların eh -
liyet vesikalariyle birlikte müracaat . 
lan ilan olunur. (4542/2551) 12522 Aydın Su İ§leri Dörduncü Şube C - Bayındırlık işleri genel şart - da Bursa cezaevinin ekmek ihtiyacı 

Müdürlüğünden : namesi. · aşağıdaki şartlar dairesinde kapalı G •• • t 1 k 
A) Eksiltmeye konulan D - Nafıa işleri umumi ve fenni zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmış - oçmen eVI yap lfl aca 
Horsunlu • Nazilli sula kanalı- şartnamesi ve ihale gününün 15. 6. 939 perşembe İzmir iskan Müdürlüğünden : 

nın 26 + 400 - 36 + 050 i ometrele· E - Fennf ıartname günü saat 16 da yapılacağı ilan edil - Urla kazası metkezinde keresteleri 

iB _ 6 - 19 
~ 

.:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ = ~ - iiii"'! 

§ Alacaklı olanların nazarı dikkatine ~ = ~ = iiii"'! = Elazığ Elektrik ve Su T. A. Şirketi tasfiye komisyonundan: Si = . ~ = Elazığ elektrik ve su şirketi hisselerinin kısmı küllisinın ~ =: belediye tarafından satın alınmasından dolayı hissedar•- ~ 
:= nm beşten aıağı düşmesinden şirketin esas mukavelenaıııe-~ := sinin doksan üçüncü ve ticaret kanununun dört yüz kırk ~ = ikinci maddesi mucibince münfesih addedilmiş ve 13-6-939 ~ 
:= tarihinden itibaren şirketin tasfiyesine başlanmış olduğun· ~ 
:= dan şirkette alacaklı olanlarm tarihi ilandan itibaren bir ~ 
=: sene zarfında Elazığ elektrik tasfiye komisyonuna müra· ~ 
~ caat eylemeleri ilan olunur.. 2390 ~ 

-==iiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

Ordu hasla bakıcı hemıireler okuluna ait 
bazı izahat ve okula kayıt ve kabul ıartları 

M. M. Vekaletinden : 
1 - Hastabakıcı hemşireler yetiştirmek üzere Ankara'da M. M. Vetcl• 

leti tarafından (Ordu hastabakıcı hemşireler okulu) açılmıştır. 
2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar. ıııeıııll 

olup tekaüdiye alacaklardır. 
3 - Mezun olanlar altı senelik mecburi hizmetlerini ordu hastahane! 

rinde yapacaklar, ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bütün sıhht t 
şekküller kendilerine açık olacaktır. 

4 - Tahsil müddeti üç sene olup, bu müddet içinde okurlara ayda be 
lira harçlık verilecek ve iaşe ve ilbasları tamamen Okul'a ait olacaktıı 

5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 17,5 lira asit ıı:ıa• 
dan başlamak üzere maaş alacaklar ve bu mikdar gittikçe çoğalacaktır. Sil 
zaman dahi iaşe, giydirme ve barındırma orduya ait olacaktır. 

6 - Okul, 15 Eylül 1939 da tedrisata baş!ıyacaktır. 
7 - Okul'a kayıt ve kabul şartları şunlardır: 
a. Türkiye cümhuriyeti tebaasından oJmak ve türk ırkından buluıınıa!C 
b . Sıhhati yerinde olmak ve durumu her iklimde vazife görmeğe rnü~3 

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

c · Yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yukarı olmamak 
d - Kendisi, ana ve babası iffet ehlinden olmak (bu vaziyet polisçe te\' 

sik ettirilerek evraka bağlanacaktır. 
e - En az orta okul tahsilini bitirmiş olmak veya bu derecede tahsil gor 

düğünü ispat etmek (tasdikname suretleri musaddak olarak eklenecektir> 
f · Evli veya nişanlı bulunmamak (evvelce evlenip boşananlarla koca 

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

g • Sıhhi sebepler dışında Okulu kendiliğinden terkettiği yahut e\'le 
mek suretiyle veya diğer inzibati sebeplerle okuldan çıkarıldığı yahut al 
senelik mecburi hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı yahut sıhhi 11 

bepler dışında okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirilecek aıekte 
masraflarını tamamen ödiyeceğine ve gösterdiği vesikaların tamamen do 
ru olduğuna dair noterden tasdikli ve kefilli bir taahhUdname vermek. 

8 - Bu evrak sahipleri Okula imtihansız olarak kabul edilecektir. 
9 - Altıncı maddedeki evrakı tamamlıyanlar bunları Ankaradaki1er 

M. Vekaleti sıhhat işleri dairesine, diğer vil~yet merkezlerindekiler V•1 

tiklerine, kazadakiler kaymakamlıklara takdim edecekler ve bu yol Ue 
M. Vekaleti sıhhat işleri dairesine yollanacaktır. 

10 - Taliplerin kabul edildikleri ve mektebe hareket etmeleri aynı rıı 
kamlar tarafından kendilerine bildirilecektir. 

11 - Kabul edileceklerin Okulun bulunduğu Ankara'ya kadar sarfed 
cekleri yol parası kendilerine ait olacak ve "(M. M. Vek~leti sıhhat l§l~ 
dairesi reisliği) ne hitaben yazacakları dilekçede bunu tasrih edecekJerd• 

{1869) 11849 

Muhtelif işçiler ahnaca 
M. M. V. Eskişehir tayyare fabrikası 

Direktörlüğünden : 
Eskişehir Tayyare Fabrikasına imtihanla aşağıda sanat şubeleri 

43 Birinci sınıf işçi alınacaktır. 
25 Birinci Sınıf Tesviyeci 

8 Birinci Sınıf Tornacı 
8 Brinci Sınıf Elektrikçi 
2 Birinci Sınıf Telsizci 

İmtihanda en iyi derecede muvaffak olanlara (5) 
verilecektir. 

yat 

Fabrikaya girebilmek için San'at Okulu mezunu olmak veya Askeri İl'a 
rikalarla Devlet Demiryolları Fabrikalarında kadro fazlası olarak ayrıl 
bulunmak ve bu vaziyeti resmi vesaikle ispat etmek lazımdır. Bu §artl 
dahilinde olan San'at okulu mezunları tercih edilecektir. 

San'at Okulu mezunu olmıyanlar için yaş haddi 25 ila 40 dır. San'at 
kulu mezunları için bu had nazarı itibare alınmıyacaktır. Şu kadar ki 
yaşından yÜkarı olanlar ancak sanatlarında mtitehassıs olmak şartiyle 
bul edilebilirler. 

Aynı şartları haiz olan Elektrikçilerden hariçte staj görmüş olanlar t 
cih edilecektir. Telsizcilerden birinin muhabereye aşina olması ve tel 
postalarında çalışmış bulunması şarttır. 

Fabrikaya girebilmek için türk olmak ve ecnebi kadınla evli bulunnı 
mak şarttır. 

Yukarda yazılı şartları haiz olanların, hiç bir teahhüdü tazammun etnı 
mek şartiyle imtihan için Eskişehir Tayyare fabrikasına bizzat gelmel 
ve beraberlerinde aşağıda yazılı evrak ve vesaiki getirmeleri lazımdır. 

A - Nüfus Tezkeresi 
B - Varsa mektep şehadetnamesi 
C - Evelce çalışmış olduğu yerlerden aldığı bonservisler. 
D - Askerlik terhis vesikası (San'at okullarının yeni mezunl 

için istenmez) 
E - Hüsnü hal varakası (Emniyet Direktörlüğünden) 
F - 2 adet fotoğraf 4X6 eb'adında 
G - Aşı şehadetnamesi. 

Taliplerin ilan tarihinden itibaren 15 gün zarfında bir mektupla ve 
bizzat Eskişehir Tayyare Fabrikası Direktörlüğüne müracaat etmeleri 
vaziyetlerini bildirmeleri lazımdır. 12608 

ri arasındaki sınai imalatın inşaatı o- F - Keşif ve silailei fiyat cetveli miş ise de bazı noksanlı muamele do- iskan dairesince verilmek ve sair mat-
lup bedel keşfi (48752) 1iı 17 kuruş· G- Proje ve sair evrak. layısiyle yevmi mezkO.rda ihale yapıla zeme ve işçiliği müteahhide ait olmak günü saat 11 de İzmir iskan müdürlü· 1ı kanuna göre'muktazi evrak ve ve 
tur. C - Ve D fıkrasındaki evraktan madığından yeniden ilanat icrası ko - üzere 100 adet kargir göçmen evinin ğtinde mtiteşekkil komisyon huzurun- iki ihaleden bir saat evel komisy 

B) Eksiltme kapalı zarf usuliyle· başka diğer evraklar taliplerine 302 misyon kararı iktizasından bulunmak- inşası kapalı zarf usuliyle münakasa· da icra edilecektir. reisliğine makbuz mukabilinde te 
dir. kuruş mukabilinden belediye heyeti la keyfiyet aşağıda yazılı olduğu üze- ya konulmuştur. 3 - Keşif bedeli mecmuunun % 7,5 edilmesi lazımdır. 

C) Eksiltme gün\i 10 temmuz 939 fenniyesince verilir. re ilan olunur. l - Beher evin muhammen ketif be dan tutarı olan 3572 lira 25 kuruş mu- 4 - İşbu inşaata ait şartname ce 
tarihine rastlıyan pazartesi günü saat C - Ve D fıkrasındaki evrak bele· 1 - Safi buğday unundan yapıl - deli 476 lira 30 kuruı olmak üzere cem vakkat teminat parasının mal sandığı- ir evrak her gün İzmir, Ankara ve 
14,30 da Aydın su işleri dördüncü şu· diye heyeti fenniyesince tetkik edile- mak ve belediyenin piyasada ikinci an 47630 liradır. na yatırıldığına dair makbuzun veya- tanbul İskan müdürlüklerinde gör' 
be müdürltiğünde yapılacaktır. bilir. nevi addedeceği ekmekten olmak ve: 2 - İhalesi 3 temmuz 939 puarteıi Banka teminat mektubu ile 2490 sayı elbilir. (2001/22871 1225 
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· Askeri Fabrikalar 

5 ton 1 No. lu santralil ahnatak 

Muvakkat teminat 87,75 liradır. 
İsteklilerin muvakkat tcmi~at ve 

tartnamesinde yazılı vesaik ile birlik
te aynı gün saat 15 de mczkOr komis • 
yonda hazır bulunmaları lazımdır. 

(2429) 12438 

ULUS 

Sihat ve içtimai M. V. 

Kok kömürü allnacak 

İşin maktu bedeli 4.600 liradır. 
Eksiltme 3 temmuz 939 pazartesi 

günü saat 15 de Develi belediye daire· 
sinde toplanacak eksiltme komisyonu 
tarafından yapılacaktır. 

Ar.keri Fabrikalar Umum Mü- M tb ı Sıhat ve içtimai Muavenet Ve-
diirtüğü Merkez Satm Alma Ko- Q Q Q C 1 Q ra kaleli Hudut ve Sahiller Sıhat U-

Muvakkat teminat 345 liradır. 
Eksiltmeye iştirak edeceklerin vak

tinde belediyeler imar heyetinden iş· 
tirak vesikası almaları ve bunu teklif 
mektubuna koymaları lazımdır. baiayonundan : mum Müdürlüğünden : 

Tahmin edilen bedeli (9250) lira o- Nafıa Vekaletinden : Umum müdürlük kalorifer dairesi 
lan S ton 1 No. lı Santralit Aıkeri Fab A 1~· 7· 939 perşemb~ g~nü. saat . 1! de için açık eksiltme ile yetmiş beş ton 
rikalar umum müdürlüğü merkez sa - nl ara~~ ~a~~~.~ekaletı bınası ıçınde yerli kok kömürü alınacaktır. 
tın alma komisyonunca 12. 7. 1939 ma ze mudur~uıu odası?da toplanan Beher ton için tahmin edilen bedeli 
Çar,amba günü saat 15,30 da pazarlık- malz~~c ek~~ltmc komısyo~und~ bu yirmi dört lira muvakkat teminat yüz 
la ihale edilecektir. Şartname para - s~n.c ıçınd~ odcnec~k bas~m il~rctı tak otuz be§ liradır. 

Şartnameler (Develi) belediyesin -
den ve Ankara'da belediyeler imar 
heyetinden parasız olarak alınabilir. 

Tekliflerin tayin edilen günde saat 
14 de kadar Develi belediye riyaseti -
ne verilmesi ve yahut posta ile bu sa
ate kadar gönderilmesi lazımdır. •ız olarak komisyondan verilir. Talip- rıbı 8_000 lıra bedelı tahmın edılen ve: Açık eksiltme 10. Temmuz 1939 pa

lerin muvakkat teminat olan (693) lira kiletın neıretmektc olduğu fenni ve ı- zartesi günü umum müdürlük satın 
(75) kuruş ve 2490 numaralı kanunun dari mccmula:1:1? tcrti~i .v~ tabının .. ka- alma komisyonunda saat on birde ya-
2 ve 3. maddelerindeki vcsaikle ko. P.alı zarf usulu ılc vahıdı fıyatları uze- pılacaktır. 
lbisyoncu olmadıklarına ve bu işle a- rınden eksilt~esi yapılac:aktır. Eksi.it Şartnamesini görmek isteyenlerin 
lakadar tüccardan olduklarına dair me §Clrtnamesı ve teferrtiatı bedelsız ayniyat muhasibi mesullüğüne müra • 

(2262) 12298 

Harita yaphrılacak 
Dahiliye Vekaletinden : 

'l'icaret odası vesikasiyle mezkur gün o~a.rak malzeme mildirlliğündcn alına- caatları. (2535) 12501 
te saatte komis)lona müracaatları. bıhr. 

Bünyan kasabasının 90 hektarlık 
meskun ve gayri meskOn sahanın hali 
hazır haritalariyle bunu çevreliyen 60 
hektarlık arazi ile 150 hektara varan 
sahanın 1/2.000 mikyaslı münhanili 
takeometrik haritasının alımı işi ek
siltmeye çıkarılmıştır. 

(2482) 12455 Muvakkat teminat 600 liradır. 
isteklilerin teklif mektuplarını mu- Gümrük Muhafaza 250 ton elektrolit bakir ahnatak vakkat teminat ve şartnamesinde yazı 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
diirlüiü Merkez Satm Alma Ko
baisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (175.000) lira 
olan 250 ton elektrolit bakır Askeri 
1"abrikalar umum müdürlüğü merkez 
latın alma komisyonunca 14. 7. 1939 
cuına günü sat 14,30 da pazarlıkla iha 
le edilecektir. Şartname (8) lira (75) 
lruruı mukabilinde komisyondan veri 
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(10.000) lira ve 2490 numaralı kanu -
llun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle 
llakadar tüccardan olduklarına dair 
?icaret odaıı vesikasiyle mezkur cUn 
~ saatte komisyona müracaatları. 

(2373) 12552 

5 ton kurıun üstübeci 2 ton 
(inko üstübeci 

Askeri fabrikalar Umum Mü
dürlüiü Merkez Satm Alma Ko
lbir.yonundan : 

Tahmin edilen bedeli (4200) lira o
lan 5 ton kurıun üıtübeci ile 2 ton çin 
ko üstübeci Askeri Fabrikalar umum 
llıildürlüğü merke.z satın alma komiı -
)'onunca 17. 7. 1939 pazartesi günü aa
•t 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. 
lartnamc parasız olarak komiıyondan 
•erilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (315) lira ve 2490 numaralı kanu· 
llun 2 ve 3. maddelerindeki veaaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu itle 
altkadar tüccardan olduklarına dair 
'.ticaret odaıı veıikaaiyle mezkQr gün 
~ aaatte komiıyona müracaatları. 

(2530) 12497 

100 ton elektrolit tutya ah nacak 
Askeri fabrikalar Umum Mü-

d h ı···- Merkez Satm Alma Kour ugu 
lllisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (23.000) lira 
olan 100 ton elektrolit Tutya Askeri 
Pabrikalar umum müdürlüiü merkea 
aatın alma komisyonda 14. 7. 1939 cu. 
ına gUnU saat 14 tc pazarlıkla ihale e· 
clilecektir. Şartname paraıız olarak 
komiıyondan verilir. Taliplerin mu. 
\'akkat teminat olan (1725) lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde
lerindeki veaaikle komisyoncu olma -
dıklarına ve bu itle allkadar tüccar -
dan olduklarına dair Ticaret odası ve
ıikaıiyle mezkOr gUn ve ıaatte komia
)'ona müracaatları. (2574) 12553 

lı vesaik ile birlikte aynı gün ve saat 
ona kadar mezkOr komisyona makbuz 
mukabilinde vermeleri lazımdır. 

(2623) 12598 

Alôkadarlara İşin maktu bedeli 2500 liradır. 
Eksiltme 6 temmuz 939 cuma günü 

Gümrük Muhafaza Genel Ko- saat 15 de Bünyan belediye dairesinde 

1 
mutanlığından : toplanacak eksiltme komisyonu tara • 

Yapı işleri tesisat i ônı Gümrük muhafaza teşkilatına, ge - fından yapılacaktır. 
rek harp okuluna gönderilmek üzere Muvakkat teminat 187,5 liradır. 

Nafıa Vekaletinden : 1 - .1• edilen lise mezunu ye_ Eksiltmeye iştirak edeceklerin vak· 
. k 1 . A k a ınacagı ı an . d bel d. 1 . h . d . 

1 - Ekaıltmeye onu
1 

an ıı: n a
1
.k- dek subayların ve gerek esliha subay- t~n. e ~k ıye e

1
r ım1 ar eybctın enkıl~f· 

ra'da yap~ı~ılm~kta bu unan ge~ç ı lı _ 
1 

i in müracaat edeceklerin müraca- tırak vesı ası a ma arı ~c unu te ı 
parkına fılıtre ıstasyonundan su ısa - gl ç k b 1 ''dd t' 30 haziran mektubuna koymaları lazımdır. 

at arının a u mu e ı Ş 1 (B" b 1 d' . lesi tesisatıdır. .h. d b.t - . 'h tl b ta artname er unyan) c e ıyesın· 
Keıif bedeli 65.952 lira 50 kuruıtur. 9~9 tarı ın e ~. ecegı cıd.el e u . • den ve Ankarada belediyeler imar he· 

.. .. rıhten sonra muracaat e ı memesı ve . . . 
2 - Eksiltme 14. 7. 1939 cuma gunu k . .d 

1 
d 

1 
k yetınden parasız olarak alınabılır. 

• . . gelece ıatı a arın a muamc eye o - kl'fl . . d·ı .. d saat 15 de nafıa vckaletı yapı ve ımar • . t. Te ı erın tayın e ı en gun e saat 
. . . nulmıyacagı ılcın olunur. ı4 d k d B" b ı d. · · itleri reiılıfi ekııltme komııyonu oda- e a ar unyan e e ıye rıyasctı-

ıında kapalı zarf usuliylc yapılacak - <2637) 12607 ne·verilmesi ve yahut posta ile bu sa-
tır. ate kadar gönderilmesi lazımdır. 

3 - Eksiltme prtnamesi ve buna (2265) 12301 
D. Demiryolları mUteferri evrak 330 üç otuz kurut be-

del mukabilinde yapı ve imar işleri re- Harita yaptırılacak 
isliğinden alınabilir. Dahiliye Vekaletinden ı 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is- Muhtelif alôt ve Bor kasabasının 180 hektarlık mes· 
teklilcrin 4547 dört bin beş yüz kırk 

kfın ve gayri meskun sahasının hali 
yedi lira 63 altınıı üç kurutluk muvak edavat alınacalr hazır haritalariylc bunu çcvreliyen 60 
kat teminat vermeleri ve nafıa vckl • hektarlık arazi ile 240 hektara varan 
Jetinden bu işe girebileceklerine dair D. D. Yollan Sa~ın Alma Ko- sahanın 1/4.000 mikyaslı münhanili 
a~ınmış ehliyet vea.ikası i?raz e~melc- mir.yonundan : takeometrik hdritasının alımı işi ek • 
rı lizımdır: Bu vesıka eks~ltm~nın ya- Muhammen bedeli 39130 lira olan siltmeye çıkarılmıştır. 
pılacağı günden en az sekız giln evel muhtelif alit ve edevat 7.8.1939 pazar- İşin maktu bedeli 4800 liradır. 
isteklilerin bir istida ile nafıa vekile- teai günü saat 15.30 da kapalı zarf u • Eksiltme 10 temmuz 939 pazartesi 
tine müracaatları ve dilekçelerine en suliylc Ankarada idare binasında sa - günü saat 15 de Bor belediye daire • 
u bir kalemde 50.000 elli bin liralık tın alınacaktır. sind. toplanacak eksiltmr. komisyonu 
bu ite benzer bir iş yaptıklarına dair Bu ite girmek isteyenlerin (2934,75) taratından yapılacaktır. 
işi yaptıran idarelerden alınmıı vesi - liralık muvakkat teminatiyle kanunun Muvakkat teminat 360 liradır. 
ka raptctmeleri muktazidir. Bu mUd - tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini Eksiltmeye iştirik edeceklerin vak-
det zarfında vesika talebinde bulun • aynı gUn saat 14.30 a kadar komisyon tinde belediyeler imar heyetinden iş· 
mıyanlır ekıiltmeye gircmiyeccklcr '- reisliğine vermeleri liizımdır. tirak vesikası almaları ve bunu teklif 
dir. Sartnameler 195 kuruşa Ankara ve mektubuna koymaları lazımdır. 

5 - istekliler teklif mektuplarını i- Haydarpaşa veznelerinde satılmakta - Şartnameler (Bor) belediyesinden 
hale günü olan 14. 7. 1939 cuma günü dır. (2397) 12422 ve Ankarada belediyeler imar heyetin-
saat 14 e kadar eksiltme komisyonu den parasız olarak alınabilir. Tckliflc-
reisliğine makbu·z mukabilinde tcıum Köprü malzemesi ahnatak rin tayin edilen gunde saat 14 de ka· 
edeceklerdir. dar Bor belediye riyasetine verilmesi 

Postada olan gecikmeler kabul edil- D. D. Yolları Satın Alma Ko· yahut posta il.! bu saate kadar gönde· 
mez. (2488) 12592 mir.yonundan : rilmesi lbımddır. (2264) 12300 

Muhammen bedeli 5900 lira olan Ka 

Kanal hıfriyıh ye sınai lmalAt rabUk döner köprüsü çukur iksa mal
zemesi 11. 8. 1939 cuma günü saat 

Harita yaptırılacak 
15,30 da kapalı zarf usuliyle Ankara - Dahiliye Vekaletinden ı 
da idare binasında satın alınacaktır. Amasya kasabasının 190 hektarlık Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmeye 'konulan iı: . Bu ige girmek isteyenlerin (442,SO) mcıkun ve gayri mcskOn sahasının ha-
l - Büyük :Menderes tabılerinden liralık muvakkat teminat ile kanunun li hazır haritalariylc bunu çevreliyen 

~.ürüksu Uzc.~inde yapılacak re~~li - tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 100 hektarlık arazi ile 290 hektara va· 
torle Saraykoy ova~ını sulamak. ~zere aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon ran sahanın 1/4.000 mikyaslı münha · 
açılaca~ kanal 0hafrıyat ve. sınaı ıma - reisliğine vermeleri lazımdır. nili takeomctrik haritasının alımı iti 
latı ketıf bedelı (470.004) hra (70) k.u- Şartnameler parasız olarak Ankara- eksiltmeye çıkarılmııtır. 

İşin maktu bedeli 7.000 liradır. 
ruştur. da malzeme deiresinden, Haydarpaşa-

2 _ Eksiltme 24. 7. 939 tarihine rast da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı- Eksiltme 30 haziran 939 cuma günü 
lıyan pazartesi günü saat 15 de nafıa tılacaktır. (2571) 12550 ıaat 15 de Amasya belediye dairesinde 
veklleti su itleri reisliği ıu eksiltme toplanacak eksiltme komisyonu tara-
komiıyonu odasında kapalı zarf usu • Ah k t 1 k fından yapılacaktır. 

Aıkeri fabrikalar Umum Mü- liyle yapılacaktır. JIP par e yap Hl ata Muvakkat teminat 525 liradır. Ek -

k S tın Al K • siltmeye icztirak edeceklerin vaktinde 

a ton natrium blsülfit ıhnacık 

clürlüg· ü Mer es a ma o- 3 - İstekliler eksiltme ıartnamesı, D. D. Yolları Satan Alma Komia- :r 
belediyeler imar heyetinden iştirak 

lnir.yonundan : mukavele projesi, bayındırlık işleri yonundan ı vesikası almaları ve bunu teklif mek-
Tahmin cdilen.~d~li (700) _Hra ol~n genel prtnamcsi, fenni tartnamc ve Sivaı ve cer atclyelerindc lokomo • tubuna koymaları lazımdır. 

8 ton Natrium bı~ul~~~ .~skerı Fabrı • projeleri 23 lira 50 kuruı mukabilinde tif ve vagon atelyeleri ile takımhane Şartnameler (Amasya) bclediyesin-
kalar umum müdilrlugu merkez aatın su itleri reisliğinden alınabilir. zeminine ahrap parke döaenmeai i•i 7 1939 :ıı ,,. ,,. den ve Ankara'da belediyeler imar hc-
ılma komiıyonunca 12• • ~tam- 4 - Eksiltmeye girebilmek için is - kapalı zarf uıuliyle ve vahidi fiyat Ü· yetinden parasız olarak alınabilir. 

Levazım Amirliği 

Soğan olanacak 

Arpa kırdırılacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın 

Alma Komisyonundan : 
Ankara garnizonu birlikleri hayva

natı ihtiyacı için 800,000 kilo arpa kır
dırılması açık ckıiltmcye konmuştur. 

Ankara Levazım Amirliti Satm 2 - Tahmin bedeli 4000 lira olup 
Alma Komir.yonundan : muvakkat teminatı 300 liradır. 

l - Ankara garnizon birlik ve mü - 3 - Eksiltmesi 10. 7. 1939 günü sa.at 
esseseleri için 4000 kilo soğan pazar 11 dedir. 
lıkla satın alınacaktır. 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt-

2 - Taliplerin 29. haziran 939 per • me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 
şembc günü saat 11 de Ankara Lv. a • maddelerinde istenilen belgeleriyle 
mirliği satın alma komiıyonuna gel - birlikte Ankara Lv. amirliği satın al -
meleri. (2626) 12601 ma komiıyonuna gelmeleri. 

(2511) 12484 

Un na ki ettirilecek Buğday öğüttürülecek 
Ankara Levazım Amirliii Satm Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : Alma Komir.yonundan : 
1 - Boludaki alaya 15 ton un pazar- 1 - Ankara garnizon birlik ve mü· 

lıkla naklettirilecektir. esacıeleri ihtiyacı için 600 ton buğ • 
2 - Taliplerin 29 haziran 939 pcr - day öğütülmesi kapalı zarfla eysilt • 

şembe günü saat 10 da Ankara Lv. a- meye konmuştur. 
mirliği satın alma komisyonuna gel - 2 - Tahmin bedeli 9000 lira olup 
meleri. ((2625) 12600 vakkat tcmınatı 675 liradır. 

Et ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Eski§ehir garnizonunda bulu -

nan hava ve kara birlikleri ihtiyacı i -
çin 140000 kilo sığır eti veya keçi eti 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon -
muştur. 

2 - Evsaf ve ıartnamealni görmek 
isteyenler Eskişehir, Ankara, lstan -

3 - Eksiltmesi 30. 6. 1939 cuma gü-
mi saat 15 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt· 
mc günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Ankara Lv. amir -
liği satın alma komiıyonuna vermele-
ri. (2296) 12262 

Kömür satışı 
bul levazım amirliği satın alma komis Ankara Levazım Amirliği Satın 
yonunda her gün görebilirler. Alma Komir.yonundan : 

3 - Eksiltme 14 Temmuz 939 cuma 1 _ Ankara askeri furunda mevcut 
günü saat 16 da Eskişehir Lv. amirli • 4000 kilo yanmış kömür arttırma sure 
ği satın alma komisyonunda yapılacak tiyle satılacaktır. 
tır. 2 - Taliplerin 30. 6. 939 cuma gün 

4 - Tahmin bedeli 38500 liradır. saat 11 de Ankara Lv. amirliii satın 
Muvakkat teminatı 2887 lira 50 kuruş- alma komisyonuna gelmeleri. 
tur. (2602) 12575 

5 - İstekliler ticaret odasında ka - E 1 k 
yıtlı olduklarına dair vesikalariyle tek t a 1 naca 
lif mektuplarını mezkur günde saat Ankara Levazım Amirliği Satm 
15 e kadar Eskişehir Lv. A. Sa. Ko. na Alma Komir.yonundan : 
vermeleri. (2628) 12605 ı _ Ankara garnizon birlik ve mü-

Sade yağı ahnacak esıeaeleri iktiyacı için 6000 ila sooo 
kilo koyun eti ve 15000 ila 20000 kilo 

Ankara Levazım Amirliti Satın sığır eti pazarlıkla satın alınacaktır. 
Alma Komisyonundan : 2 - Taliplerin teminatlariyle birlik 

1 - Sarıkamıtın ağustos 939 batın - tc 30. 6. 939 cuma günü saat 10 da An
dan temmuz 940 tonuna kadar ihtiyaç- kara Lv. amirliği satın komisyonuna 
ları olan 35000 kilo aadeyafı alınacak- gelmeleri. (2601) 12574 

tı~- Tahmin bedeli 31500 lira ve ilk 10.000 kilo flYUk ah nacak 
teminatı 2362 lira 50 kuruttur. Ankara Levazım Amirliti Satın 

3 - Karsın ağustos batından tem • Alma Komisyonundan : 
muz sonuna kadar ihtiyacı olan 30000 ı - Kapalı .zarflı eksiltmeye konu
kilo sadeyağı alınacak tahmin bedeli lan 10.000 kilo tavufa verilen fiyat 
255500 lira ve ilk teminatı 1912 lira 50 makamca gali görüldütündcn yeniden 
kuruıtur. kapalı .zarfla ekıiltmeye konmuıtur. 

5 - Sadeyağı 13 Temmuz 939 per - 2 - Tahmin bedeli 6000 lira olup 
şembc gün il saat 11 de kapalı zarfla muvakkat temiantı 450 liradır. 
Sarıkamış mıntaka Lv. satın alma ko- 3 - Eksiltmesi 29-6-939 pcrıembe 
misyonunda yapılacaktır. ıünU aut 11 dedir. 

6 - Teklif mektupları bu aaatten 4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
bir saat evci komisyona verilmit ola - sayılı kanunun 2, 3. üncü maddelcrin
caktır. deki belgeleriyle birlikte ihale gün ve 

7 - Şartları ve evsafı dokuzuncu saatinden en geç bir saat evveline ka· 
kolordu tarafından 374 sayılı kitap dır teminat ve teklif mektuplarını 
her garnizonda ve her zaman görüle Ankara Lv. amirliii satın alma kömiı 
bilir. (2636) 12606 yonuna vermeleri. (2297) 12263 

Ot, Saman ve Yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliti Satm Alma Komisyonundan : 

1 - Edirne tümen birliklerinin hayvanatının bir senelik ihtiyacı olan 
apğıda cins ve miktarları yazılı olan maddeler kapalı zarf hükümlerine 
göre mukaveleye bağlanacaktır. 

2 - Evsaf ve ıartnamelerini giSrmek istiyenler her gün it saatlerinde 
Edirnc'de tümen satın alma komisyonuna müracaat edebilirler. 

3 - İhale günleri aynen apğıdadır. 
4 - İsteklilerin belli saatlerden bir saat evel icap eden vesaik ve ilk te

minatlariyle birlikte teklif mektuplarını komisyona vermeleri ilan olunur. 
Miktarı M. Bedeli İlk teminat 

Cinsi Kilo Lira Kr. Lira Kr. İhale gilnil saati tekli 
ba günü aut 16 da pazarlıkla ıhale e- teklilerin 22.550 lira 19 kurutluk mu- zerinden eksiltmeye konmuttur. Tekliflerin tayin edilen günde ıa -
dilecektir. . vakkat teminat vermesi ve eksiltmenin 1 - Bu itin muhammen bedeli at 14 de kadar Amasya belediye riya- Kuru ot 700200 22756 50 1706 73 16-7-939 11 kapalı zarf 
Şartname par~sız ~larak k~ıyon : yapılacağı günden en az sekiz gün e - 27.000 liradır. ıetine verilmesi veyahut posta ile bu Saman 560160 9802 80 735 21 16-7-939 16 

dan verilir. Talıplerın muva at tema vel ellerinde bulunan vesikalarla bir - 2 - istekliler bu işe ait 13rtname saate kadar gönderilmesi lizımdır. Yulaf 1185840 59292 00 4446 90 16-7-939 11 
nat olan (52) lira <50> kurut d~e 

1 
2~90 liktc bir dilekçe ile nafıa veklletine ve sair evrakı devlet demiryollarının (2263) 12299 (2627) 12602 

" " .. " 

numaralı kanunun .z ve 
3

· ~ ~ ~;ın- müracaat ederek bu ite mahsus olmak Ankara, Sirkeci, Sivas veznelerinden --------------------------------- ----------
deki vesaikle komısyoncu .. o mad ı a.- üzere vesika almaları ve bu vesikayı 68 kuruı bedel mukabilinde alabilir. 
rına ve bu itle alakadar Tuccar ~ 0 ibraz etmeleri prttır. Bu middet i - 3 - Eksiltme 14. 7. 939 cuma gUnl 
duklarına dair Ticaret odası v~sıka • çinde vesika talebinde bulunmıyanlar saat 16 da D. D. Yolları yol dairesin -
ıiyle mezkur ıün ve saatte ko~~·:s~na eksiltmeye ittirik edemezler. de toplanacak merkez 1 inci komiı 
müracaatları. (2483) 5 - İsteklilerin teklif mektuplan - yonca yapılacaktır. 

Muhtelif erzak alınacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın Alma Komisyonundan : 

Miktarı M. bedeli İlk Te. nı ikinci maddede yuıb aaatten bir sa 4 :--- ~ksil~cyc girebilme~ içi~ i~ -
at evetine kadar su itleri reisliğine teklılerın teklıf mektupları ılc bırlık- Kıtaıı 
makbuz mukabilinde vermeleri lbım te apğıda yazılı teminat ve vesaiki --------------Nafia Vekôleti 

Cinsi Kilo Lira K. İhale tarihi Lira Kr. Saati Şekli 

dır. aynı gün saat 15 e kadar komisyon ri-
Postada olan gecikmeler kabul edil yaaetine tevdi etmiı olmaları lazım • 

4 k 1 Om ahnacak mez. (2552) 12593 dır. o em c a) - 2490 sayılı kanun ahkamına uy 
gun 2025 liralık muvakkat teminat, 

Nafıa Vekiletinden 1 Ankara Asliye ikinci 
7. 7. 939 cuma günü saat l~ ~e Anka Mahkemeainden 1 

ra'da Nafıa vekaleti binaaı ıçınde mal A k d' 

Hukuk b) - Bu kanunun tayin ettiği vesi-

' .. .. .. - ·· dasında toplanan n ara a umumt hapishane arka • 
zemc mudurlugu 0 

• d 
1170 

sında Şükriye mahallesinde 92 numara 
ın 1 eksiltme komısyonun a l d G d 
. a zemc bedelle, 3 m/m lik ı ev e ere en.in Türk beyli köyün • 
lıra muhammen / 1.k den Mehmet Alı kızı Fatmaya • 
duble cam 100 M2 ve 2 m m ı yarım . 
duble cam 400 M2 ile 0,55 X O, 45 Kocanız Muıtafa Azmi tarafından 
x 0,002 ebadında adi cam 8 sandık 40 aleyhinize açılan botanı:na davasının 
adetlik ve 0,55 X O, 45 X 0,001 1~2 eb- durutması 14. 7. 939 cuma pnü aaat 
adında adi cam 2 sandık 40 adctlık ol- 9 da icra kılınacağından mezkQr gün 
ınak üzere Konya'nın Çumra istasyo - ve saatte Ankara Adliye Sarayı ilçün
nunda teslim prtiyle dört kalem ca - cU katında Aıliye ikinci hukuk mahkc 
ının açık eksiltme uıulil ile ekıiltmeai meainde ha.zır bulunmanız veya bir ve
Yapılacaktır. kil giSndermeniz llzumu davetiye ma -
Ekıiltme prtnamesi ve teferrilatı kamına kaim olmak bere H. U. M. 

bedelsiz olarak malzeme müdUrlUpn- kanununun 142 inci maddesi mucibin-
dtn alınabilir. ce ilin olunur. (2633) ,12605 

kalar. (2581) 12595 

Dahiliye Vekôleti 

Harita yaptlrdacak 
Dahiliye Vekaletinden : 

Develi kasabasının 170 hektarlık 

meskun ve pyri meıkun sahasının ha· 
lihazır haritalariylc bunu çcvrcliyen 
60 hektarlık arazi ile 230 hektara va -
ran sahanın 1/4.000 mikyaalı münha· 
nili takcomctrik haritasının alımı iıl 
eksiltmeye çıkarılmııtır. 

Tümen bir-
likleri Arpa gehriyc 15700 3877 90 290 84 ıg-6-939 9 Açık ekıiltme 

.. .. Çorbalık pirinç 14000 3485 00 259 35 29-6-939 10 ,, ., 

.. .. Kuru fasülyc 54100 9197 00 689 78 29-6-939 11 Kapalı sarf 

.. .. Pilavlık pirinç 20950 6075 50 455 66 ıg-6-939 15 Açık eksiltme 
.. .. Sabun 15600 6068 40 728 20 29-6-939 16 Kapalı aarf 
.. .. Nohut 23500 3337 00 250 27 30-6-939 9 Açık ekıiltmı 
,, .. Bulgur 61750 9880 00 741 00 30-6-939 11 Kapalı zarf 
.. ,, Kuru ıoğan 43300 3767 00 282 53 30-6-939 ıs Açık eksiltme 
,. ,, Makarna 37700 9236 50 692 74 30-6-939 16 Kapalı zarf 
" " Toz ıckcr 27610 7454 70 372 74 30-6-939 17 ,. ,, 
.. " Sade yağ 65000 72800 00 5460 00 1-7-939 10 .. ,. 
" ,. Kırmızı mercimek 54100 9467 50 700 06 1-7-939 11 ,, ., 
1 - Tümen birliklerinin bet aylık ihtiyacı olan çorbalık pirinç, pilavlık pirinç, nohut, arpa ıehriye, kuru fa

ıulya, bulgur, makarna, kırmızı mercimek, altı aylık ihtiyacı olan aabun bir senelik ihtiyacı olan kuru sofarı tos 
teker sadeyağı kapalı zarf ve açık eksiltme uıuliyle mukaveleye ballanaca ktır. 

2 - Şartnamelerini görmek isti yenler her gün iş saatlerinde Edime til men satınalma komisyonunda görebl 
lirler. 

3 - İhale tarihleri aynen yukarda yazılı olduğu gibidir. 
4 - Açık eksiltmeler için belli gün ve aaatlcrdc komisyonda ha.zır bulunmak ve kapalı zarfla için belli aaatler

dcn bir saat evvel teklif mektuplarını ve teminatlarını komisyona vermclc ri. 
5 - İsteklilerin belli pn ve saat lerclt ilk teminatlariyle birlikte Bdir ne tümen Ntın alma tomiıyonuna 

müracaatları ilan olunur • . (2328) 12290 
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DıKKAT 

Gripin kutularının üzerine resimde gördüğiinüz şekilde 
kabartma pullar ilave edilmiştir. 

Her yerde ısrarla pullu kutuları isteyiniz ve pulsuz 
kutuları şiddetle reddediniz 7239 

..lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL ------------------

KUM OCAKLARI = ----
Orman Çiftliği mıntakası dahilinde İstanbul boğazı civarındaki : 

kum ocakları 30-6-939 cuma günü saat 15 de Orman Çiftliği Müdü- : 
riyetinde arttırma suretiyle taliplerine kiralanacaktır. 2368 : --

: D. Z. İ. K. Orman Çiftliği : 
'=iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Dünyanın en eski ve en eyi tıraş bıçağıdır. 

:A.nkara'da satış dep su: KAClTÇl M. NEDiM lRENGÜN 

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

Yeı hal No: 1-59 Tl : 2246 1343 

V ntilôtörlerini 

Ü ülerini 
Çaydanlarını 

T zemme makinalar1n 
Ekmek kızartma aletlerini 

Motörlerini 
C la makinalarını 
Yasdıklarını 

T e isat malzemesini 

Yalnız 
111111111111111111111 

onim Şirketinin Ulus 

meydanındaki mağazalannda bulabilirsiniz 

ur us 28 - 6- 1939 ---
Cümhuriyet Merkez Bankasının 24 haziran ·1939 vaziyeti 

AKTiF: 
Kasa: 

Altın : Safi kilogram 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler : 
Tiirk Lirası 

Hariçteki Muhabirler : 

17.179,572 

L l R A 

24.164.442,97 
17.763.909,50 
1.436.818,39 

410.164,30 

Altrn: Safi kilogram 9.058,321 12.741.252,48 
Altına tahvili kabil eerbest dövızler 10.619,29 
Diler dövizler ve borçlu kliring 
bakiyeleri 4.135.309,70 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte edi evrak nakdiye kareılığt 158.748.563,-
Kanunun 6·8 inci maddelerine tevfikan 
hazine tarahndan vaki tediyat 17.228.027,-

Senedat Cüzdanı : 
T icari senetler 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı: 
(Deruhte edilen evrakı uakdiyenln 

A - (kar$ılığı Esham ve Tahv\lfit (İti
. bari kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvilat 

Avanslar: 
Hazineye kısa vadeli avans 
Altın ve Döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

Hissedarlar : ................................. . 

Muhtelif : ·····························-······· 

124.874.351,52 

43.462.21M7 
7.897.104,-

8.206.000,-
26.245,79 

7.808.794,15 

Yekun: 

Ll RA 

43.365.170,86 

410.164,30 

16.887.181,47 

141.520.536,-

124.874.351,52 

51.359.317,47 

16.041.039,94 

4.500.000,-
15.838.843,84 

414.796.605,40 

PASİF: 
Sermaye: ..........................•........... 

İhtiyat Akçesi : 
Adi ve fevkalade 
Husust 

Tedavüldeki Banknotlar : 

L1 RA 

4.217.134,25 
6.000.000,-

Deruhte edilen evrakı nakdiye 158.748.563,-
Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfikan 
hazine tarafından vaki tediyat 17.228.027,-

Deruhte edl. evrakı nakdiye bakiyesi 141.520.536.-
Karşılığı tamamen altın olarak ilaveten 
tedavüle vazedilen 19.000.000,-
Reeskont mukabili ilaveten tedavüle 
vazedilen 69.000.000,-

Türk Lirası Mevduatı : ................... . 

Növiz Taahhüdatı : 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dôvizler ve alacaklı kliring baki
yeleri 

l\1uhtelif : ..................................... . 

3.181 ,51 

31 .840.964,36 

Yekun: 

L 1 R lı 
15.000.000.-

10.217.134,25 

229.520.536.-

29.664.690,35 

31.844.145,87 

98.550.098.93 

414.796.605.:2.-

1 Temmuz 1938 tarihinden it ibaren : Iskonto haddi o/o4 Altın üzerine avans %3 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. 

- -- --Mutena bir fırsat --- -- -- -- = -- -- -- Macaristan mamulatı memleke - -- --- timize henüz gelmiş, kullanılma • -- -- -- mış ve mükemmel koşumlariyle -- -- birlikte İngiliz "Gigg" modeli bir -- -- -- araba satılıktır. Telefon: 2338 - -- 2324 --- -- -- -- -- -- -- -
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Temrin malzemesi alınacak 
lnıaat Uıta Okulu Direktörlüğünden : 

Muvakkat 
Muhammen fi. Tutarı teminatı 

Parti Alınacak malzemenin Kuruş L. K. Lira kuruş 
N. adı ve evsafı Miktarı 

Çıralı inşaat kerestesi 
kadron, kalas ve tahta-
dan ibaret. 60 M3. 

1 
Çıralı doğrama kerestesi 
kadron, kalas ve tahta-
dan ibaret. 12 

" 

4400 

4700 

2640 L. 

564 .. 

198 1) 
) 
) 

42 30 ) 
-----) 

240 30 ) 

2 Tuğla 120 bin a 1300 1560 .. 117 

l. - Yukarda adları, miktarları, muhammen fiyatları ve muvakkat te
minat akçeleri yazılı temrin malzemesi açık eksiltme suretiyle ve parti da
hilinde taliplerine ihale edilecektir. 

2. - İhale 10 Temmuz 939 pazartesi günü saat 15 de Ankara'da okullar 
sağışmanlığında toplanan komisyon tarafından yapılacaktır. 

3. - Taliplerin ihale saatinden evel teminat akçelerini ismi geçen mu· 
hasebe veznesine yatırmaları lazımdır. 

4. - İhale edilecek temrin malzemesine ait şartnameleri okumak isti · 
yenler her gün inşaat usta okuluna başvurabilirler. (2506) 124i9 

Haymana kaplıcaları 
Kaplıca mevsimi batladı senelerdenberi size ıstırap veren müz. 

min romatizma, cilt ve kadın hastalıklarına ve daha birçok emra
za en kestirme tedaviyi Haymana'nrn asri ve yüksek radyo aktü
viteli sıhhi kaplıcalarında bulacaksınız. Şimdiye kadar on binler
ce hastaya şifa veren meşhur ve tarihi Haymana kaplıcaları me
deni ihtiyaçları kar§ılıyacak tarzda yeni baştan sıcak ve soğuk su 
te§kilatiyle umumi havuzlar ve dut tertibatlı hususi banyolar tek· 
linde tadil edilerek doktor nezareti altına konulmuftur. Banyo 
mevsimi geldi hangi kaplıcalara gideceğiz diye dütünmek külfe· 
ti halledildi. Hemen fırsattan istifade ederek me§hur Haymana 
şifa yurduna koşunuz. Anakra - Haymana doğru posta ve otobüs· 
leri vardır. HAYMANA BELEDiYESi 

iyi İngilizce bilen 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel merkezinden : 
Sömikok kömürü alınacak 

Kurumumuz ve müess~elerinin kışlık ihtiyacı olan azı 
500 çoğu 600 ton sömikok (Türk Antrasiti) kömürü kapa
lı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. ihalesi 11 temmuz 
939 sair günü saat 10 da Çocuk Esirgeme kurumu genel 
merkezinde yapılacaktır. Şartnamesini görmek istiyenlerin 
kurum hesap işleri direktörlüğüne müracaat etmeleri· 

Odun ahnacak 
Kurumumuz ve müesseselerinin kışlık ihtiyacı olan 

150000 kilo kesilmif kuru meşe odunu alınacaktır. Eksilt -
meai 11 Temmuz 939 sair günü saat 14 de Çocuk Esirgeme 
kurumu genel merkezinde yapılacaktır. Şartnamesini gör
mek istiyenlerin kurum hesap İ§leri direktörlüğüne müra
caat etmeleri. 

Kuru ot alınacak 
Anakucağı müessesemiz İneklerinin kışlık ihtiyacı olan 

(35) bin kilo ot alınacaktır. Eksiltmesi 11 temmuz 939 sa
ir günü saat 15,5 da Çocuk Esirgeme kurumu genel merke
zinde yapılacaktır. Şartnamesini görmek istiyenlerin ku
rum hesap işleri direktörlüğüne müracaat etmeleri· 2381 

3 adet ~öp kamyonu ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

J - Temizlik işleri için alınacak o -
lan (30,000) lira kıymeti muhamme -
neli üç adet çöp kamyonu on beş gün 
müddetle kapalı zarf usuliyle eksilt -
meye konulmuştur. 

DİKKAT 
Sadeyağı meraklılarına müjde 

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

Bir defa deneyiniz '° C\ 
N 
N 2 - İhalesi 14. 7. 939 cuma günü sa

at 11 de belediye encümeninde yapıla- --•••••••••••
caktır. 

3 - Muvakkat teminat (2250) lira· Zayi_ 330 senesinde Hendek RUJ• 
dır. tiyesinden aldığım şahadetnamemi 

4 - Şartnamelerini görmek isteyen· kaybettim. Yenisini alacağımdan eski· 
lerin her gün encümen kalemine mii • sinin hükmü olmadığı ilan olunur. 
racaatları ve isteklilerin de 14 Tem· 2380 Hamdi Alsan 
muz 939 cuma günü saat ona ka -
dar teklif mektuplarını encümene -------------
vermeleri ilan olunur. (2579) 12594 Dr. Asaf Koryak -~ 

Zayi - İş bankasındaki 23533 No. Deri, saç, Tenasül hastalıkla· 
lu hesapta kullandığım tatbik mühü - ları mütehassısı. Belediye sırası 
rümü gaybettim, hükmü yoktur. REHBER Ap. Saat 15 • 19 Ev 

2385 Gülbahar Göbeçe '9 ve muayenehanede Ti.: 3618 .. 

Bir bayan - Müsait şeraitle İngi 
lizce ders vermektedir. Pazardan m.a 
ada öğleye kadar 3936 Telefona mü 
racaat. 2284 

YENi Sİ N EM ALAR sus 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6430 

imtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Umumi neşriyatı idar~ eden 

Yazı lşleri Mildürü 
Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Baınnevi ANKARA 

BU GÜN BU GECE 

Tavsiye mektubu 
Gündüz iki film birden 

1 - TAVSİYE MEKTUBU 

2 - YALNIZ SENİN İÇİN 

Grace Moore 

Geceleri bir film gösterilir 

Fiatlar: Balkon 35 Salon 1 S 

Bu gece 21 de Açık Hava 

HALK 
BUGÜN BU GECE 

İki film birden 

1 - Dag kıralı 
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 

BU GECE 

Fransızca Sözlü büyük komedi 

Kibar Garson 
Gündüz iki film 

1 - Kibar Garson 
2 - Lüks hayat 

Seanslar : 

12 - 14 - 16 - 18 • Gece 20,30 da 

Sinemasında Radyo Kıraliçesi Shirley T emple 


