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Baremlere ait müzakereler 
12 haziran pazartesiye kaldı 

Sermayesinin tamamı devlet tarafından temin 
edilen iktisadi teşekküllerin mürakabelerine 

Clair kanunun tatbik . neticeleri tetkik ediliyor 
~nkara, 6 a.a. - C. H. Partiıi Mecliı Grupu bugün 6 - 6 - 1939 

laat 15 te reiı vekili Hasan Saka'nın baıkanlığında toplandı: 

Baıvekil Dr. Refik Saydam ilk söz 
alarak sennayesinin tarnanıı devlet 
tarafından verilmek üzere kurulan 
İktıaadi teıekküllerin tetkilatiyle i • 
dare ve mürakabeleri hakkındaki ka
nunun tatbiki neticelerine dair An
talya mebusu Rasih Kaplan'ın muhte
lif vekaletleri ilgilendiren sual takri
rinin grup idare heyetince seçilecek 
bir komisyonda alakadar vekillerin d~ 
huzuru ile görütülerek neticei tetki
ki ınübeyyin alınacak rapor üzerine 
Unıumi heyetçe müzakere açılmasını 
teklif etti. 

Bqvekilin bu teklifi üzerine umu
illi heyetçe on kitilik bir komisyon 
teıkili kabul ve taıvip olundu. 

Devlet sanayiinin gerek kuruluıu 
"'e gerek itleyit itlerinin tanzimine 
dair Kütahya mebusu Alaettin Trit-
0ilu tarafından verilmiı o'fan takri -
rin de bu komisyona tevdii tezekkür 
kılındı. 

_, •....................................• ._ 
• • . 

Müstakil 
Grup 
-

Reis Vekilliğine 

B. Rana Tarhan 
intihap edildi 

İdare Heyeti 
seçimi yapıldı 

Ankara, 6 a.a. - B. M. 
Meclisi C. H. P. Müstakil 
Grupu Reiı Vekilliğinden : 

. . . . 

------

Dülr ve Düıa dö Kent 

Düşes de Kent' e 

Dünkü sayımızda 1stanbul'da Ay sı
nıfına mensup Saldıray denizaltı ge -
misinin sancak çekme töreninin yapıl
dığını telefon haberi olarak bildir -
miştik. Yukardaki resimlerden birin -
cisinde denizaltı gemimiz Saldıray'a 
sancak çekilişini, ikincisi de donan
ma komutanımız Amiral Şükür Okanı 
nutuk söylerken görüyorsunuz. . 

General Gamlen 
Londra'da 

Paris, 6 a.a. - Genel kurmay reısı 

Gamlen bu sabah Londra'ya hareket 
etmittir. Yanında albay Petitbond var
dır. 

General Gamlen, bugün öğleden son 
ra Londraya gelmit ve Aldorshat'daki 1 ··..: 
aıked geçidde hazır bulunmuştur. 

Sovyet teklifleri hakkındd 
Bundan sonra Büyük Millet Mec -

liıinin 7-6-1939 tarihindeki içtima ruz 
llanıeaine dahil kanun layihalarından 
d~let devair ve müe1&esatı haremle -
tine ait olanlarının evvelemirde tet -
kik ve intacı hakkındaki Barekilin 
teklifi, cereyan eden müzakereden ve 
~ huıusta söz alan birçok hatiple
rtıı miltalealanndan aonra 12 haziran 
liii"'rınde mecita tiaaııia ~t ıcra 
edebilmeleri için vakit bırakılması ve • 
0 Cilntin ruznameıine alınmaıı umumi 
heyetçe tuvip olundu. 

1 - C. H. P. cleiifmes 

~ıRltJ!fltiiaM • IUirfi IUJ'K.Ul ~~~--
İn iltere bu ün 
karar verecek 

. Bugünün ruznamesine dahil mad
delerden muhtelif mevzuları ihtiva e
den Mut mebuıu Hakkı Kılıçoğlunun 
~ Satiye binasının satın alınması 
~~kında Antalya mebuıu Rasih Kap
~ ın takrirlerinin müzakeresi umu -

ırupu reİI vekillitine İstan
bul mebusu Ali R&ni Tar
han'• intihap buyurmuılar
dır • 

2 - Parti müstakil gru
pu, bugün, 6. 6. 939, saat 
17,30 da toplanarak idare 
heyetine Konya mebuau Ali 
Rıza Türel, Muğla mebusu 

Düşes' e karşı silôh 
kullanan adam tutuldu 
Londra, 6 a.a. - Deyli Mirror gaze

tesi, yazıyor: 

İngi~iz Hariciye 
büyük bir itina 

Nezareti teklifleri 
ile tetkik etti 

nıt heyetçe gelecek haftaki içtimaa Hüsnü Kitapçı ve Rize me-
tilik olundu. b F s· · · usu uat ırmem seçDUf 

Dün Düıeı de Kent, az kalsın bir 
• suikasta kurban gidecekti. Düıes ile Londra, 6 a.a. - Dün Çemberleyn·in riyasetinde toplanan nazırlar 

kendisine refakat etmekte olan Leydi komitesi lngiltere'nin Moskova"ya vereceği cevap hakkında kati bir ka -
Port - Arlington, kendilerine ateş e • rar ittihaz etmemiştir. 

\r Bunu müteakip ıöz alan Hariciye ve 1'Uznamedeki diğer mad-
~kili Şükrü Saraçoğlu, ton on bet deleri müzakere ederek 8. 

liin zarfındaki harici ve ıiyaai mesail &. 939 pertembe günü saat 
"'e lllilnaaebata ait uzun izahat ve be- 15 te toplanmak üzere içti-

dildiğinin farkına varmaksızın yolla • S hf"ll · d ·· 
1 

d" y • 

d tmi• 1 d" ovyet ma ı erın e soy en ıgıne ! 
rına evam e ter ır. .. M k b d · ·1· f 

Fran•ız Hariciye Nazın B. Bone 

r-atta bulundu ve ıorulan suallere maa nihayet vermittir. 
~ • • • y. gore os ova ceva ın a ıngı ız - ran-

Hadısenın vukua geldıgı mahalden sız tekliflerini nokta nokta tetkik et- B. Bonne diyor ki: 
tabeden izahat ve cevaplan verdik - ı 
~ sonra toplantıya nihayet verildi. "•1111111111111111111111111111111111111r 

otomobil ile geçmekte olan B. Kirk- mektedir. ' 

(Sonu 8 inci sayfada) Moskova hükümeti, bu tekliflerin 

1 Ankara Tıp Fakültesi ve klinikleri 
• 1 . -. 

A11kara Tıp Fakülte.i ve kliniklerinin inta•ından •onra alacağı vaziyeti gö•terir maketler 

Huauıi bir kanunla iııfasına karar verilen ve 
~.~huriyet Hükümetinin en muazzam 'H feyizli 
::.:ırfan Ye kemal menbaı olduiu kadar ilim ve me

Yet dünyumm da en mükemmel eserlerinden 
~olacak olan Ankara Tıb Fakülteai ve klinikle

bitiin proje •e plinlan hazırlahlmıt bulun
'-akta.tll'. MielHMDin inpsma bu yaz baılanıla-
~. 

Müeaaeae, baılıca hb fakültesi, klinik n polik

liniklerle talebe yurdu olarak dört kmmdan ibaret 

olacaktır. Talebe yurdu 1200 talebeyi alabilecek 

büyüklükte olacak, hutanede 800 yatak buluna· 

cakbr. Bu suretle mevcut yataklarla beraber yatak 

aayuı 1200 e çılmuf olacakbr. Haatane her türlü 

fenni Ye uri tesi1&t Ye tetkilib haiz bulanacaktır. 

muhtelif kısımlarını kabul veya adil 
etmektedir. Sovyetler tarafından ya -
pılan en mühim tadiller şunlardır : 

Milletler Cemiyetine ait kı•ım 
1 - Moskova, itilafla milletler ce -

miyeti mukavelenamesi arasında bir 
münasebet tesis eden kısma ait metnin 
yeniden tanzim edilmesini teklif etmek 
tedir. Yeni metinde : 

" ....... Mukavelename prensiplerinin 
galebesini temin için ve mukavelena
menin ruhuna uygun olarak imzaları -
nı koyan üç devletin teahhütleri. ...... ,, 
denilmektedir ki, bu suretle mukave -
lenamenin 16 ıncı maddesi bahis mev -
zuu olmaktadır. 

2 - Sovyetler Birliği icil harp tehli
kesi olmadığı takdirde üç devlet ara -
sında istipreler yapılmasını istemek -
tedir. Fakat müstaceliyet halinde daha 

(Sonu 8 inci sayfada) 

Bulgaristan' da 

Orta mekteplerde 

İtalyanca mecburi! 

.. 

Türk Hükumeti 
f ransız tekliflerini 

tetkik ediyor 

Fransız Hariciye Naz1rı 

dış vaziyeti anlattı 
Estonya Elçisi dün Çankaya"da . 

C .. h · l"ğ" k"" k"" "d k . . Parıs, 6 a.a. - Bu sabahki nazırlar um urreıs ı ı Of une gı ere ıtı- . . . 
matnamesini merasimle c·· h . . meclısı, muhtelıf kararnameleri cüm-

um urreısı - h . . . d "k" . . · t t t ·· ··· t kd' . . urreısının tas ı ıne arzeylemı•tır 
mız sme nonu ne a ım etmışt'f :r • 
Yukarıdaki resimde Eston a El isini B.u~lar arasında ez.cümle .. stoklar teş ~ 
d"" k.. s· d y .... ç kılı ve gaz maskesı tevzıı hakkındakı 

un u mera ım esnasın a goruyorsu· kararnameler vardır. 
nuı. -

İktisat Vekili 

B. Hüsnü (akır' ın 
İstanbuldaki tetkikleri 

B. Bonne harici vaziyet hakkında 
geniş izahat vermiştir. 

Hariciye nazırı, tür:C hükümetinin 
son fransız tekliflerini tetkik etmek 
üzere olduğunu bildirmittir. 
Nazır demiştir ki: 

Sof ya, 6 a.a. - Havas: Bulgar başve- İstanbul, 6 (Telefonla) - lstan-

" - Sovyetler Birliği ile bir anlaı
ma akdi hakkında Paris ile Londra a • 
rasında görüımeler cereyan emtekte -
dir. Geçilmez hiç bir engelin Sovyet 
hükümeti ile bir anlaşmıya mani ola -
cağını zannetmiyorum.,, 

Kara, deniz ve hava orduları 
bQflıumantlanlıkları 

kili ve İtalyanın Sofya orta elçisi dün bul'da bulunmakta olan İktısat Veki
bir kültür anlatması imza etmişlerdir. li bugün de tetkiklerine devam etmiş
Bu anlaşma, Bulgaristanın diğer mem tir. B. Vekil bu sabah saat 8 de bcra
leketlerle akdettiği benzeri anlatına • berinde Sümerbankın htanbul şubesi 
tarın hududunu geçmemektedir. Bu • müdürü olduğu halde Bakırköyüne Paris, 6 a.a. - Nazırlar meclisinin 

giderek bez fabrı"kası · t t · bugünkü toplantısında verilen bir ka-nunla beraber ıurası kayda pyandır ki nı zıyare e mış-
orta mekteplerde İtalyan lisanı b an- tir. İktısat Vekili ilk olarak fabrika· rara göre. general Gamlen, bundan 

1 d b 
• 

1
. 

1 
k k bu 

1 
yı gezmiş ve bu arada ikinci bet yıl - böyle. milli müdafaa genel kurmay 

apna a mec urı ısan o ara a u e- 1 k ı· 1 · · b k d"l · t" B d ba k 1 t 
1 

ı P an a ve tevsıı mukarrer bulunan aş anı unvanının yanında ordu baş-
ı mış ır. un an t a an atına .ta - fabrikada neler yapılacağı etrafında kumandanı unvanını da ta§ıyacaktır. 

ya. ve. A~na~tluk kıralı n~ınına ımza izahat almış ve saat 12 ye kadar fab - Aynı tarzda amiral Darlan'a bahrl
edılmıttır. kı b~ ~a .Bulgarıstanın Ar • rikada rncıgul olmuttur. İktısat Ve-ı ye batkumandanı ve general VulTie. 
navutluk ışgalını fılen tanımıı oldu • 1 kili otomobille ıehre dönmüı ve sa- min de hava orduıu batkumandanı 
tunu da göstermektedir. (Soau ı. iaci ay_lada) unvanı verilmittir. 



Günün i~inden 
•• 

Uç sanat şehidimiz 
~~yısın son haftasında bir amerikan denizaltı gemisi kazaya uğrıya -

rak ıçınde bu kadar adam öldü. 
lngiltere sahillerinde bundan daha baskın bir denizaltı kazasının hazin 

tafsilatını da kaç gündür gazetelerde okuyorduk. 
Amerika açıklarında ölenler de, Liverpul açıklarında denizin dibi~e 

saplanıp havasız ve gıdasız hayata göz yumanlar da hepsi vazife uğrun -
da can verdikleri için, vazifeyi her şeyden üstün tutan bir milletin bir fer
di olarak, hepsinin hatıralarını hürmetle anmayı borc biliriz. 

Gene vazife uğrunda, hem de yurttaşlarına neşe, bilgi, sanat ve zevk 
götürmek vazifesi uğrunda üç türk vatandaşının da şehit düştüğünü, ik:i · 
vatandaşın da yaralandığım derin bir teessürle, şimdi, öğreniyoruz : 

. Afyon halkevimizin gösterit kolunda çalışan gençlerimiz, Dinar'da -
k! vatandaşlarına bir sanat ziyafeti vermek, onlara hoşça bir kaç saat g~ 
çırtmek ve bu arada halkevi ve rejim ülküsünü biraz daha aşılamıya fır -
sat bulmak için evelki gün bir kamyona binmişler ve bu vazife yolculu -
ğu esnasında kamyonları bir kazaya uğradığı için, içlerinden üçü ölmüş, 
ikisi de yaralanmıştır. . 

Bütün partililer, bütün halkevi mensupları, yani bu iki teşekkülün et -
rafında toplanan bütün bir millet, şimdi bu üç taze mezarla, bu iki hasta 
yatağının başında elem ve istirap duyuyor. 

Onlar, komşu bir kasabada sahne üzerinde türkün sanat kabiliyetini, 
vatandaşın vazifesine karşı duyduğu aşkı göstermiye gidiyorlardı. Uğur
suz bir kaza, bu heyecanlı arzuyu yanda bıraktı: 

Jki yaralıya çabuk şifalar dilerken, bu üç sanat şehidinin büyiik hatr -
rası önünde tekrar tekrar eğilmeliyiz. N. ART AM 

Vazife şehitleri 

Afyon halkevinden 
ü~ gen~ · feci bir 

kazaya kurban gitti 
Afyon halkevinin temsil ıubesinin 

çalışkan üyeleri halkla temaslarda 
bulunmak ve temsiller vermek üzere 
Dinar'a giderken yolda kamyonları
nın devrilmesi yüzi.inden üç kurban 
vermişlerdir; bir kaçı da yaralanmış· 
tır. İdeal ve vazife uğrunda hayat ve
ya sıhatlerini kaybeden aziz arkadaş
larla ve aileleriyle yakınd;ın ilgilen· 
meıu ıçın genel sekreterlik Afyon 
parti b şkanlığına emir vermiştir. 

Alyonda büyük teeıllÜr 
Afyon, 6 a.a. - Dinar kazasına bir 

müsamere vermek için giden Halkevi 
müzik ve temsil kolundan 19 kişilik 
bir grupun bindiği otobüs yolda şid
detli bir yağmurun husule getirdiği 
sele kapılarak yuvarlanmıştır. Bu a
cıklı kazaya üç genç kurban gitmiş, 
diğerleri kurtulmuşlardır. HSdise şe
hirde büyük bir teessür uyandırmış
tır. Milli mefküre uğrunda ölen genç
lerin cenazesi büyük törenle kaldırıl-
mıştır. 

Profesör polifis'in 

verdiği konferans 
Dün Halkevinde Yunanistan hü -

Tren tôrifelerinde değişiklik 

Bir çok trenlerde yolculuk 
müddetleri .kısaltllıyor 

Yeni tarifeierde idare, daha ağır gün evelden satılması usul ittihaz e- kümetinin Paris sefiri ve meşhur dev-
yilk ve yolcu vagonu taşıyabilecek dilmiştir. letlerarası hukuk profesörü N. Poli -
malı:. inelere göre seyirler tesbit etmiş- tis tarafından (zamanımız hadiseleri 

B Trenlerde yerler numaralanacak tır. u ağır makinelerin şimdiye ka- altında devletler hukukunda hasıl o -
dar çalıştırılmadıkları kısımlarda ça- Devlet demiryolları umum müdür- lan değişiklikler) mevzuu ile bir kon-
lıpbilmeleri için umum müdürlük i- lüğü yolcu katarlarandaki izdihamı ferans verilmiştir. 
cap eden teknik tertibatı almıştır. önlemek için haziranın on beşinden Fevkalade alkışlanan bu konferans· 

Devlet demiryolları umum müdür- itibaren Ankara • Haydarpaşa - Anka- ta bütün ecnebi sefirleri, mebuslar, 
lüğü ihtiyacı karşılamak üzere Ana- ra arasında işlemekte olan 1 ve 2 nu- profesörler, hakimler ve güzide 'bir 
dolu ekspresine bağlanan iki yataklı maralı Anadolu sürat katarlariyle 3 kalabalık bulunmuştur. Konferans 
vagonu üçe iblağ etmiş, t .. anbul _ Af- ve 4 numaralı sürat katarlarındaki bi- Ankara hukuk fakültesinin kıymetli 
yon - Adana • Diy\J.rbak r münaseba- rinci ve ikinci mevki arabalarda yer ve genç doçentl,erinden B . Nihat Erim 
tını temin eden katarla n İstanbula adedi nisbetinde bilet satılmasıncl ka- tarafından tercüme edilmiştir. 
varı§ ve buradan kalkış atlerini de rar vermiştir. . Bu konferansı ilmi ve siyasi bakım-
halkın ihtiyacına daha u un bir şek- Bu katarlarda seyahat etmek isti- dan devletler hukukun~a yeni görüş -
le koymuştur. yen yolcular beher birinci sınıf yer i- !eri ihtiva etmesi itibariyle ehemiye • 

İdare, Balıkesir yolcul rının Eski- çin 25 ve ikinci sınıf yer için de 20 tini göz önünde tutarak yarınki nus -
ıehir'deki Payas ve Hat yolcuları- kuruş tediye etmek suretiyle bir ku- hamı:r:da aynen ncgredeceğiz. 
nın Toprakkale'deki bı eme mUd- pon alacaklardır. S ve 4 numaralı 

detlerini azalttığı gibi O iantep, Ur- sürat katarlarmda seyahat eden yol
fa vilayetlerinin Adana ve Mersin'le culardan yer kuponu almamış olan Çağrı 
olan münasebetlerini g düz temin yolcular bu katarlara bağlanmış ser· · X Kamutay iktısat encümeni \>u -
edecek tekilde Fevzip. ıa'ya kadar best arabaya bineceklerse de numara- gün saat 10 da topl!inacaktır. 
bir tren daha temdit edi iştir. lı mevkilere giremiyeceklerdir. ve gi- X Dahiliye encümeni 7 - VI • 1939 

Ankara'dan her akşam kalkmakta renler bu yerleri terketmeğe mecbur çarşamba günü saat on.da toplanacak-
olan muhtelit katarın k lkış saati tutulacaklardır. tı:. 
20.20 ye çıkarılmış ve bu uretle Kay- Anadolu ekspresi ile yıldırım tren- • X Milli Müdafaa encümeni 7-VI-39 
aeri, Samsun ve Erzinc istikame- terindeki yer biletleri Ankara ve Bay- çarşamba günü saat dokuz buçukta 
tinden gelen yolcularin Ankara'da <larpaşa garlarında trenlerin hareket- toplanacaktır. .. . .. • 
biraz daha fazla vakit arak şehri terinden 24 saat evci Polatlı istas - X Arzuhal encumenı bugun saat 10 
ıezmelerine ve zaruri tiyaçlarını yonunda bu katarların Ankara ve Es- da topla~acaktır:. . .. • 
temin edebilmelerine im n verilmiş- kişehirden hareketlerinden sonra, Es- X Malıye encumcnı bugun umumı 
tir. Afyon • Alaşehir arasındaki nü- kişehir garında Polatlı ve Karaköy- heyetten sonra toplanacaktır. 
fus kesafetini göz önün lan idare den hareketlerinden sonra, Karaköy Yıldırım trenlerinde yer kuponu 
bu kısımda da seri bir cu katarı istasyonunda Eski chir ve Bilecikten alamıyan yolcular bu katarlarda bu-
tertip umiştir. hareketlerinden sonra, Bilecik istas- lunan serbest arabaya binebilecekler, 

Adana • Ankara arası a da ilave yonunda Eskişehir ve /\.rifiye'den ha- yer kuponu almaksızın numaralı yer -
bir yolcu treni ihdas ol reketlerinden sonra, Arifiye istasyo· teri işgal eden yolcular işgal ettikte~ 
trenin aynı zamanda Çu rova mın· nundan Bilecik ve İzmit'ten hareket· ri yerleri terketmeğe mecbur olacak
takaıının gUnlük sebze ini ertesi lerinden sonra, İzmit istasyonundan ıardır. 
gün öğle üzeri şehrimızde bulundu- Haydarpaşa ve Arifiye'den hareket· Umumun istirahatini ve herkesçe 
rulması için lüzumlu tibat alın- }erinden sonra satılabilecektir. matlup intizamın temmi için halkı-
mıştır. Yolcular aldıkları yc:r kuponlarını mızın istasyon ve katar memurlarının 

İdare, İzmir ile Bandı a arasın- gidecekleri mahallere ve kondüktör - tavsiyelerine uymaları ve tahsis edi-
da haftada üç defa olma zere seri ler tarafından toplanıncıya kadar mu- lip kuponları verilen yerlerden başka 
bir yük treni yapmıştır. hafaza edeceklerdir. yerlere oturmamaları ve herhangi bir 

Devlet demiryolları i tme umum Anadolu sürat katarlarındaki bü- hoşnutsuzluk vukuunda dileklerini 
müdürlüğü yolcu katar ının hare- tün birinci ve ikinci sınıf yerlerin e- istasyon ve katar memurları yanında 
ket halindeki müddeti nde imkan velden kapatılması zaruridir. Yer ku· bulunan şikayet defterlerine yazma· 
nisbetinde kısaltmalar ) mıştır. Bu ponu almamış olan yolcular bu ka· ları luzumu ılakalılara ehemiyetle bil 
cümleden olarak Ankara ın Haydar- tarlarla seyahat edemiyeceklerdir. • dirilmiştir· 
paşa'ya hareket etmekte o an muhte. 

Büyük Millet 
Meclisinin bugünkü 

toplantısı 
Büyük Millet Meclisi bugün saat 

15 te toplanacaktır. Bugünkü içtimaın 
ruznamesi şudur: 

1 - Bergamanın Arif Bey mahalle
sinden Şerifoğlu Ali Ürkmezin ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Baş

vekalet tezkeresi ve Adliye encüme
ni mazbatası, 

2 - Konyanın Hasandede mescid 
mahallesinden Mustafa kızı Huriye 
Senelin ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekalet tezkeresi ve Ad· 
liye encümeni mazbatası, 

3 - Vezirköprünün Taşkale mahal
lesinde mukim Kara Mehmetoğulla -
rından Cemal Sakarın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekalet tez 
keresi ve Adliye encümeni mazbatası, 

4 - İstiklil harbi malullerine veri
lecek 8.700 liralık para mükafatı hak
kında kanun layihası ve bütçe eneli· 
meni mazbatası, 

5 - Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dafr olan 1452 sa
yılı kanuna bağlı 2 sayılı cetveldeki 
Milli Müdafaa Vekaleti kara kısmı 
muallimlerinin miktar ve maaşları de
recelerinin değiştirilmesi hakkında 

1/46 ve subay ve askeri memurların 
aylıkları hakkındaki 1453 sayılı kanu
nun 3 ncü maddesinde değişiklik ya· 
pılmasına dair 1/ 75 sayılı kanun layi
haları ve Milli Müdafaa ve Bütçe en
cümenleri mazbataları, 

6 - Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan kanu -
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bazı maddeler eklenmesi hakkın
da kanun layihası ve bütçe encümeni 
mazbatası, 

7 - Mahsus bir kanunla Devletten 
bir hak temin eden veya sermayeainin 
yarısından fazlası devlete ait olan 
banka veya müesseseler memurlarının 
maaı ve ücretleri ve hizmete giriş ve 
terfi usulleri hakkında kanun layiha
sı ve bütçe encümeni mazbatası, 

8 - Bilumum muvazzaf subaylar ve 
askeri memurların yirmi beş yaşını 
ikmal etmeden evlenemiyeceklerine 
dair olan 1434 sayılı kanunun tadili 
hakkında kanun tayihası ve Milli mü
dafaa, Dahiliye ve Adliye encümen
leri mazbataları, 

' - D•vl•t ..ı .. nhynl1arı v ,. d,.vl l't 
limanları itletme umum müdürlükle
rinin teşkilat ve vazifelerine dair ka
nun layihası ve Nafıa, 1ktısat ve Büt
çe encümenleri mazbataları, 

10 - Harp mükellefiyeti kanunu 
layihası ve Adliye, Dahiliye ve Milli 
Müdafaa encümenlerinden mürekkep 
muhtelit encümen mazbatası, 

11 - İstanbul Elektrik işleri umum 
müdürlüğü ile Tramvay ve tünel ida
resi teşkilat ve tesisatının latanbul 
belediyesine devredilmesine dair ka
nun layihası ve .Nafıa, Dahiliye, Güm 
rük ve İnhisarlar, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları, 

12 - Türkiye - Amerika Ticaret an 
!aşmasının tasdiki hakkında kanun 
layihası ve hariciye ve iktısat encü
menleri mazbataları, 

13 - Vakıflar kanununun 32 inci 
maddesine bir fıkra ilavesine dair ka
nun layihası ve Dahiliye ve Adliye 
encümenleri mazbataları. 

Maliye Vekilimiz İstanbul' a 
gidiyor 

Maliye Vekili B. Fuat Ağrah bir -
kaç gün kalmak üzere cuma günü 1s -
tanbula hareket edecektir. 

BÜYÜK SU PROGRAMI 

Programın tahakkuku 
yapılan ça ışmalar • • 

ıcın 
..:> 

Hükümetin hazırlamıt olduğu büyük su projesinin tahakkuku 
için verilmi' olan 31 milyon liralık tahsisatla su işlerinin başarıl
masına faaliyetle devam olunmaktadır. Son günlerde Nafıa Ve· 
kaleti faaliyetini bir kat daha arttırmış ve mevcut teşkilatını da 
işin icaplarına göre genişletmi~tir. Bu faaliyet neticesi olarak tim
diye kadar projeleri hazırlanarak intaatına geçilmiı ve geçilmek 
üzere bulunan su işleri hakkında aldığımız malumatı sırasiyle ya-
zıyoruz: 

l nıaatına geçilmiı bulunan 
ıu iıleri 

Marmara havzası: 
Mustafakemalpaşa çayının ve Apol

yont gölünün husule egtirdiği feye -
zanların önüne geçilmesi için lazım -
gelen ıslah ameliyesi ihale e.dilmiş ve 
21.5 kilometrelik nehir aeddesinden 
20 kilometresi ile 13.5 kilometrelik 
göl seddesinden 6.5 kilometresi ta -
mamlanmıştır. İnşaat bu yaz bitecek
tir. 
Mustafakemalpaşa çayından alına -

cak su ile Karacabey arazisinin bir 
kısmının sulanması için açılacak su -
lama kanallariyle sınai imalatı ve re
gülatör inşaatı ihale edilmiş ve inşa
ata başlanmış olup bu inşaattan ana 
kanalın mühim bir kısmı açılmış bu
lunmaktadır. Bu tesisata ait regüla
tör kapakları da ihale edilmiştir. 

Susurluk deresine akan Uluabat 
deresi ve Canbollu azmağı ıslah işle
riyle Uluabat regülatör inşaatı ihale 
edilmiş ve i şe başlanmıştır. 

Susurluk çayı sılfih işleri de ihale 
edilmış olup buna ait inşaata başla -
nılmış bulunmaktadır. Bu işlere şim
diden dört ekskavatör makinesi tahsis 
edilmiştir. 

Manyas gölü scddeleri ve regülatör 
inşaatı işleri ihale edilmi§tir. 

Bütün bu işlerin gayesi taşkınlara 
karşı t ertibat almak ve civar arazide 
yeti~tirilen mahsullerin taşkınlarla 
mahvolmasına mani olmak ve bu su
retle kurtarılan araziyi suluyarak 
mahsul verimini artırmaktır. Başla -
mış olan bu a,ıneliyat ile beraber in
şaatına geçilecek olan diğer işler de 
yapıldıktan sonra 'bu havzada 600.000 
dekar arazi su istilasından kurtarıla
cağı gibi 430.000 dekar arazinin su -
!anması da temin edilmiş olacaktır. 

Ege havzası: 
v--·· 7 ,, 

yatağının dolmuş olması yüzünden 
bütün ova imtidadınca taşmakta ve 
yer yer bataklık husule getirmekte 
bulunan Bakırçayının ıslahı zımnın
da hazırlanan projeye göre işin ek
siltmesi yapılmış ve bu ameliyat iha
le edilmiştir. Bu işe ait hafriyat işle
rine şimdiden iki Ekskavatör maki -
nesi ile başlanmıştır. 

Menemen ovası sulama isale kanalı 
hafriyat ve sınai imalatı ile Gediz 
nehri üzerinde Emiralem regülatörü 
inşaatı ihale edilmiş ve bu ovada açı· 
lacak sulama kanallarının inşaatına 

geçilmiştir. Gerek isale kanalı ve ge
rek sulama kanalları üzerinde hafri
yat ilerlemiş bulunmaktadır. Bu sa -
hada üç Ekskavatör makinesi ile çalı
şılmaktadır. 

Salihliden itibaren Menemen boğa
zına kadar olan Turgutlu ve Manisa 
ovalarının sulanmasını temin için fe
yezan zamanlarındaki suların Marma
ra gölünde toplanması maksadiyle A
data ve Marmara gölü arasında bir ka
nal açılması, göl etrafında sedde in-• 
şası ve boşaltma kanalına ait sınai i-
malat ve hafriyat işleri ihale edilmiş 
olup hafriyata 4 Ekskavatör ve bir 
Scraper makinesiyle başlanmış bu -
lunmaktadır. 

Yapılacak bu ameliyat ile beraber 
in,asına geçilecek olan Ahmetli sula
ması ve bilahare feyezanlara karşı 
vücuda getirilecek tesisat sayesinde 
Gediz havzasında (1. 740.000) dekarlık 
arazi sulanacak ve emniyet altına alı
nacaktır. 

Buyük Mendereste evelce Burha • 
niye boğazından alınıp Horsunluya 
kadar olan arazinin sulanması için ya 
pılmış olan kanalın Nazilliye kadar 
uzatılarak bu arazinin de sulanmasını 
temin etmek üzere Horsunlu • Nazil
li sulama kanalı hafriyat ve sınai i -
ma!atı ihale edilmiştir. İnşaat bitiril• 
mek üzeredir. 
Aydın bataklığı kurutma işi ihale 

edilmi§ olup sekiz kilometre tulünde 
olan kanalın 1.5 kilometresi açılmııı 

ve (42.000) dekar sahasında bulunan 
bataklığın bir kısmı kurumağa başla· 
mıştır. Ameliyata devm edilmektedir. 

Büyük Mendereste Horsunlu - Na
zilli sulama kanalı üzerindeki Kay• 
ran deresi sınai imalatına ait inşaatın 
ihalesi yapılmış ve bu işin inşaatına 
başlanmıştır. 

Büyük Menderes üzerinde Işıklı 

gölünün sulama suyu iddihar havuzu 
haline egtirilmesi işi ihale edilmiş -
tir. 

Büyük Menderes üzerinde Feslek 
regülatöründen su alacak olan sol 
sahil Pirlibey sulama ana kanalı in• 
şaatı da ihale edilmiştir. 

Adana ovaıı: 

Seyhan sağ ve sol sahil sulama ana 
kanalları inşaatı ile bunların temdidi 
işleri üç ihale mevzuu halinde olmak 
üzere verilmiş ve inşaata da başlan• 
mış olup bir kısmı tamamlanmıştır. 
Bu işler için dört Ekskavatör maki· 
nesi çalıştırılmaktadır. 

Seyhan nehri üzerinde suların ana 
kanallara alınması maksadiyle inşa e· 
dilecek olan büyük regülatör in aatı 
ıucuı::: cuuuusı '" •.;ıv -:r- :s - - • 
regülatörün demir kapakları da ay· 
rıca ihale edilmiştir. 
Tarıma çayının aağ ve sol sahil isa

le kanallariyle regülatör inşaatı ihale 
edilmiş olup inşaat bu yaz zarfında 
ikmal edilecek bir hale getirilmiştir. 

Tarsus çayından yapılacak sulama• 
ya ait şebeke ihale edilmiş olup in· 
şaata da başlanılmış bulunmaktadır. 

Bu tesisat yapılıp sulama şebekesi 
de tamamlandıktan sonra Tarsus ile 
Mersin arasında (160.000) dekarlık ve 
Adana ovasında {l.400.000) dekarlık 
bir sahanın sulanması temin edilmit 
bulunacak ve en kıymetli zirai mah
ıullerimizi yetiştiren Adana ovasının 
verimi bugüne nazaran kat kat artmış 
bulunacaktır. 

Adana ovasının feyezanlardan vika
yesi hususunda yapılacak tesisatın 

şekli, ovada yapılacak işler meyanın
da en ilerde bulunmakta olup halen 
devam etmekte bulunan etütlerin ne• 
ticesine göre tesbit edilecektir. 

(Sonu 9 uncu say(ada) 

lit 19,50 katarı yarım sa t kısaltılmış, 
Haydarpaşa - Malatya a asında işli-
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yen katar iki saat, Ank. -Diyarba- Bir fıkra d 1 · 1 
kır arasındaki katar b r buçuk saat, o ayısıy e ... 
Haydarpaşa - Adana - yarbakır a-
rasındaki katar üç saa iyarbakır -
Adana - Haydarpaşa ındaki ka-
tar iki saat, İzmir - Af 1 arasındaki 
katarda yolculuk saati .. saat kısal
tılmı tır. 

Yolcu trenlerınin 
birinci kalkışı halkın 
gun olmadığı göz önU 
bu katarın Diyarbakırd 

tiyacına uy
e tutularak 
hareket sa-

ati sabahın saat 7,30 1.1r çevrilmiştir. 

Ayın on beşinden it aren Anado
lu ekspresinde ve haft n dört günü 
Ankara - Haydarpaşa a ında iş!iyen 
Yıldırım sürat katarınc.a yerlerin nu
mara tahtında tahsisi ı in idare lü· 
zumlu tertibatı almış, imatnamesi
ni yapmış ve bütün ahi ılara tami
men tebli ğetmiştir. 

İdare banliyölerde le muhtelif· ta
lep ve ihtiyaçları kabil olabildiği ka· 
dar telif ederek halkın dileklerinin 
yerine getirilmesine çalışmıştır. An
kara - Çankırı. Haydaı paşa - Adapa -
zarı tenezzilh trenleri de gene sefere 
konulmuş ve bu trenlerdeki yolcu sa· 
y111 kadar yer tahsis etmek imkanı 
tahtı temine alınmak iızere bu tenez
züh katarlarına satılacak biletlerin bir 

Şıir yazan şair. vakıa, bir takım 
kayıtlarla hağlıd1r: fakat bu kayıt- · 
lar, kayıtların en hafifi, en göze gö
rünmezi sayılabilir. Mesela hisleri
nin coşkunluğunu anlatan bir şair, 
bazan mantığın, bilginin. ve ilmin 
dışına çıkarsa onu mazur görebilir, 

- Ne yapalım, :jairliği tuttu. de-
riz . 

Fakat o §Bir, günün birinde gün -
delik fıkralar yazmıya kalkıp da o
rada bu türlü kayıtları ihmal eder -
se o zaman, kendisini tenkit etmiye 
hakkımız olur. 

Necip Fazıl Kısakürek, "Türkçe. 
zavallı türkçel" başlığı altında bir 
fıkra yazdı. Bu fıkranın çok güzel 
ve haklı yerleri vardır. Bir iki cüm· 
lesini okuyalım: 

" ..... mekteplerden sarf dersleri 
kalktı kalkalı, her hangi bir yanlışı 
belli etmek için bir nevi kulak zev
kinden başka müracaat edebilece~i
miz mahkeme kalmadı .•.• " 

" ..... neredeyse, bir tatlı &u firengi 
edasiyle (üç adamlar) diye konuşa
cağız. Zaten (üç silahşorler, üç ah
bap çavuşlar) gibi bazı isimleri ha
tırlamaz mısınız?" 

Peki ama, a iki gözUm. bizim 
mekteplerde okuduğumuz sarf ki -
taplarında "yedi kardeşler", "iki ah
bap çavu§lar,, gibi terkiplerin umu
mi kaidenin müstesnası olarak ya
pılması caiz görülürdü. 

Necip Fazıl, o sarf kitabını oku -
ml!ı olmasına rağmen, bu istisnayı 
hatırlamıyorsa. okumıyandan ne 
larlcı kalır? 

Sonra şair - fıkracı, "Etrüsk ve 
Tralc'' gibi gemi isimlerine takılı -
rak bunları Hotanto filosunun ge
mileri sandığını söylüyor. 
• Etrüsk'lerle Trak'ların muıyyen 
yerlerde yaşamış eski türkler oldu
ğunu ise, galiba, Hotantolu muhar
rirler bile bilirler. - T. 1. 

Nereye gidiyoruz? 

Vakit gazetesinin bat muharri
ri B. Aaım Ua, Paris'ten gazeteaİ· 
ne gönderdiği bir ıeyahat notuna 

fu batlıir koymuf: 
"Herbe mi, yoksa ıulhe mi gi

diyoruz?" . 
Bu aualin cev•bını kestirme ola

rak veremeyiz. Fakat muhterem 
bat muharrir, kendiıinin nereye 
gittiğini aormak istiyorsa, onun 
cevabı kolaydır: 

...:... Londra'ya ıidiyoraunuz. 

Sinir harbi! 

Bütün dünya milletleri, bir za • 
manlar, aaldırgan "mütecaviz" ke
limesinin tarifine uğra~mıılardı. 
Tamamiyle muvaffak oldular mı, 
olmadılar ını, hatırlayamıyorum. 

Şimdi de yeni bir tabir olarak 
ortaya bir "sinir harbı" çıktı. Her 
halde bunun tarifi de gerektir. 

Tanıdıklarımızdan bir siyaset 
mer:aklısı, bu yeni terkibi ıöyle ta· 
rif ediyordu: 

"Sinir harbr, bir gün harp çıkı
yor, bir ıün aulh aağlamlaşıyor, 
diye heyecandan heyecana düten 
beşeriyetin kafatası içindeki harp 
olacak!" 

Gene kadın ıapkalarına dair! 

Geçenlerde bir amerikan ıa· 
zetesinde bir amerikalı kadmın 

"fapka çılıınlıfr,, batlıklı bir ya

zısını okudum. Mevzuu, başlı

ğından da anlatılan bu makale, 

Amerika'da ve bütün dünyada 

kadınlarm moda diye baılarma 

fcel acaip nesneler geçirmelerin

den ıikayet ediyor ve ,öyle biti-
• yordu: 

. "Ben, artık açık ba§ geziyo

rum. Bütün dünya kadınları, aiz" 

de benimle birlik olup açık baf 

gezmek karannr veriniz!,, 

Evelki gün de bir gazetede 
yeni moda §apkalardan birisinin 
resmini gördüm ki tam bir ıam
dana benziyordu. 

Artık bu şamdanın altında 
derdine yanmak kadına mı, erke
ğe mi düter? Siz tasavvur ediniz! 

Şehrimizde hava k<1pah 

ve yağışla geçti 
Dün tehrimizde hava öğleye kadar 

kapalı, sonraları yoğmurlu geçmiş. 
rüzgar şimaligarbiden saniyede en 
çok 3 metre kadar hızla esmiştir. Gii· 
nün en yüksek ısısı 21 derece olaraJc 
kaydedilmiştir. Yurtta bütün mınta· 
katarda hava kapalı ve yer yer yağ· 
murlu geçmiştir. Son 24 saat içinde 
yurtta yer yer yağan yağmurların 
karemetreye bıraktıkları su miktar
ları Maraş'ta 26, Hayrabolu'da 22, A· 
laşehirde 13, Tekirdağ ve Gümüşa· 
nede 11, Rizede 9, Edirnede 7, Ba)'" 
burtta 6, Bursada S, Kayseri ve 
Zonguldakta 4, diğer yağış gören yer· 
!erde de 1-3 kilogram arasındadır· 
Rüzgarlar, şark, cenup ve cenubıl 
,arki Anadolu mıntakalarında ce· 
nuptan, diğer mıntakalarda umumi: 
yetle şimalden saniyede en çok yed1 

metre kadar hızla esmiştir. Yurtta ef1 
yüksek ısı Balıkesirde 20, NazitlidC: 
21, Antalyada 22, Mersinde 23, tzmir· 
de 24, Malatyada 26, Adanada 27, pi· 
yarbakırda 30 derecedir. 
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c~:~::~::::::~:~:~:~:±.:~:~~:::ı DÜNYA HABERLERİ 
Hitler'e göre tarih 

ve siyaset 
. Son birkaç ay içinde gerek Hit
l~r'in ve gerek Muaolini'nin halle
'?'de ve vaziyetlerinde görülen de
fitildik, bugünkft beynelmilel mü

Thetis gemisini 
kurtarma işine 
devam ediliyor 

Süveyş kanah şirketinin 
Umumi Heyeti topland ı 
İdare Meclisi Reisi diyor kj: llaaebetlerin en ehemiyetli inkılabı- Londra, 6 a .a . - Thetis' in etrafına 

~ır. Çekiıtan'm ve Amavutlujun üç kablo konulabilmiştir. Havalar iyi 
~tillaına kadar iki ctilltatör, ikide gittiği takdirde tahtelbahirin kaldırıl· 
~. harpten bahsediyordu. Her iki- ması 48 uat sonra yapılabilecektir. 
IUıin de nazannda harp yapmak, Umumi tahkikat komisyonu Liver • 
•~taııdaım en pıukaddeı vazifesiy- pul'da toplanacaktır. Haksız boı tehditler karıısında 
di. MaaoJini bir veaile ile demiıti ki: Meney dokları direktörü olup bat-

icraatımızı değiılirecek değiliz - Yatakta ölmek ıerefsizdir. 1- mıı gemileri yüzdürme mütehassısla • 
;-11aıı •atandatlan harp meydan- rından olan kumandan Hart, kaza ma-
...._.. ölmelidirler. halline gitmiştir. 1 

h ~llfka bir vesile ile de ltalya'nm Kaza mahallinde tahlisiye işlerine Paris, 6 a.a. -Süveyf kana ı kumpanyasının umumi heyeti toplantı· 
•r ıstediiini her kime olursa ol· billfasıla ve hatta geceleri Brazen sında bulunan reis de Vaguc, şirketin tarifelerinde yapılan yüzde elli ten

lllla, eaıpoze etmek için sekiz mil- torpido muhribinin projektörlerinin ı zilata ve tesisatın iyileştirilmesi için sarfedilen yedi milyar franga rağ -
~- linrünün daima hazır bulun- tılı altında devam edilmektedir. men çok iyi bir vaziyette bulunduğunu ehemiyetle kaydetmiştir. 
'-hnu aöylemiıti. Hitler'in cenk ------------ -------------------, • d J Kanal meselesi hakkında, menbaını 
~ .::::..~:~kmdaki edebiyab da· ç• k d k t ı bilmek hiç de güç olmıyan İtalyan 

in a in 1 a arı matbuatının neşriyatını mevzuubahs 
F'aJcat bütün bu edebiyat ansrzm eden reiı, italyanlar tarafından ileri 

arlıada kalmııtır. Hitler'in ve Mu- 1 sürülen iddiaların asılsız bulunduğu-
IOlini'nin harpten bahsettikleri H• Japonları yendıe er nu, çünkü kanal planını italyan mü -~harp çıkmuma ihtimal yoktu. hendis Negrelli değil fransız mühen-
d Ü kartılarmda mukavemet e- disi de Bellefont'un ilham etmiş ol • 

9eek bir cephe mncut deiiJdi. duğunu söylemiştir. 
~elciıtan ve Amavutluk hadiseleri, Cinliler Nankin ve Taihu' da bir çok ltalya bQflangıçta kanala pek 
~P•''ll ayaklandırdı. Diktatörler a.z alaka göstermİ§tİ ... 
~ fından yapılacak yeni bir teca• mühim zaferler elde ettiler De Vogue, kanalın açılışında İtaJ. >-k ~amleainin harbi doiunnaıı yan'ın bu işe pek az alaka gösterdiği-
ı. ID ıhtimal halini almca Hitler ve k A. b"ld" · ni, İtalyanın Süveyıı tahvilatının an-
'Yl\laot• · d h ı 1 d w • f Çungking, 6 a.a. - Çe iai ıansı ı ırıyor - ~ 
..... ını er a aiız arım ecıt ır- l · d d"" l d f wl"" t cak yüzde 0,5 ini Fransanın ise yüzde ... lflerc1· v h .. b d d ha · Çı"n kadın kıtaları T aihu gö ü cıvarm a uşmanı a tı e a mag up e -ı . ır. e atta un an a ı· k 52 sini satın aldığını kaydettikten son erı giderek müdafaa cephesini le- mi•lerdir. Çin kuvetleri Nankin ve Taihu"da mühim muzafferiyetler ay-
t• · , 21 dil ra, ıeyrisefainin icabettirdiği bütün 
d' \'lia: ınakıadiyle ittiham etmekte- dctmiılerdir. Şimdiye kadar şehir ve köy istirdat e . miştir. ıslahatı ıirketin tahakkuk ettirmek ve 

b~rler. Hitler ıeçen sün aöylediii 1 Çin tayyareleri, japonlar tarafın - tahvilat sahiplerine verilen temettü 
~ llUlukta lngiltere'nin ve Fran- • 1 dan son defa tamir edilen Taain • miktarını da aynı suretle artırmak az-

:- lllll buıünkü politikalarım harp- f' landı•ya lsveı'le Nançang demiryolunu bombardıman mini bildirmiştir. ~ .. elki siyasetlerine benzetti. in ) etmiı ve Poyang gölündeki üç japon 
L•llanl'pten evel ln•iltere, Alınan•a'w. . • h . 1 d" Hakıız ve bot telaclitler 
'il • ı ı• harp gemıııne ü~um etmıı er ır. 
il dıiı için alman milletini İm· k h d H .. · d · bet k" 1 karıı•ıncla .•• 
~ ebnefe tetebbüa ettiği cibi, bu- as er"ı sa a a er uç gemıye e ısa va 1 o muş- Reis, 1883 denberi idare meclisinde 

~-- d tur. l d t ·1 Al 
d•:-q e a-ı siyaseti takip etmekte- Fransa, Hol an a, ngı tere ve man 

1 
1

.. Şanside muharebeler devam ediyor. 
r. 1 k Bir ~üsademe esnasından Fengçeng. ya mümessilleri için yedi sandalye 

ı· .Cerek Hitler'in ve gerek Muao- ı'ıb'ır ı'g""'I yapaca Linfeu arasında 900 japon askeri öl- verildiğini ve sistemin tevsii husu -
arıa'ıaiıa b"" ı w d i" · sunda tek karar verecek makamın tir-lb 1 , oy e ansızın agız e ıtür· müıtür. 
e •rı iki manaya delalet eder: Stokholm, 6 a.a. - Finlandiya mil- Moğol laucluJunJa çarP1fmalar ket olduğunu ve böyle bir karann u-
1 t la tirketin iıJemeıini itkal etmemesi 

Jt.ı - Diktatörler tecavüz politi· 1ı müdafaa nazırı Niukkanen, sveç Tokyo, 6 a.L - Çin ajanu bildiri- lizımgeldifini tebarüz ettirmittir. 
~ bütün dünya milletlerini müdafaa nazırı Skoeld'i ziyaret etmek yor: Reis, Mısır'~n kendi toprakları üze-

::alclaııdırdıiını anlamıılardır. Bi- üzere buraya gelmiıtir. Son zamanlarda Mogol hududunda rinde bulunan kanalın idaresini huıu-
-.ıeyh sulh emelleri hakkında Niukkanen, matbuata beyanatta bu mUsademeler vukubulmut ve hava mu 

t-. - ı si bir şirkete t evdi eylediğine işaret 
_......._t vererek korkuyu •at11br· lunarak Finlandiya'nın sveç ile aske- harebeleri olmuşsa da iki taraf da mü-
..,._ ı . ederek demiştir ki : 
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c D U N K U ) 

iSTANBUL Gazeteleri 
CUMHURİYET 

Meslek atkı kafi midir? 
Nadir Nadi, buıünkü baımakalesinde, 

Maarif vekilinin, muallimliii bırakmak 
istiyen meslekten yeti1111e muallimlere 
hitaben ıönderdiii tamimi ele alarak, 
muallimleri bu karara aevkeden lmilin ne 
olduiunu araıtırıyor ve devletin iktisa
di sahada ıönden ıüne artan bir faaliye
te ıiriıerek kullandıiı elemanlara istik
bal vadetmesi, yahut on bq senelik cüm
huriyet devrinde maarif mesleiinin bir 
türlü istikrar bulmaması ve her maarif 
vekilinin "düzeltecegim" diye ıiriıtigi İl· 
leri büsbütün çıkmaza sokarak muallim
lerin asabını yorması, cesaretini kırma -
11, bilhassa ilk mektep hocaları için mu
allimlik mesleğinde hic; iıtikbal bulun • 
maması ıibi sebepleri hatırlatıyor ve ma
arif vekilinin, muallimlerin vatansever • 
lık duygularına hitap etmeıi iyi bir ha • 
reket olmakla beraber, "maddi, manevi 
bazı hayat tartları vardır ki onlarsız da 
iş a:ormek kabil olamaz., diyor ve yarı • 
nm derin sebeplerini meydana çıkararak 
yannki neslin istikbali diyecei imiz mual
lim meaelesine bir hal çaresi bulmasını 
maarif vekilinden temenni ediyqr. 

1 Loyt Corc da alkıtlıyor 
Nalına mıhına sütunu muharriri, türlı:. 

İngiliz anlaşması Avam Kamarasına bil
dirildigi zaman bütün inıiliz mebusları
nın bu miıjdeyi alkışladıklarını ve Loyt . 
corcun da onlar meyanında olduıunu söy
liyerek miıtareke ,Yıllarında Loytcorcun 
Türkiyeyi parçalama siyaseti takip et -
mesine mukabil ıimdi bu mesut hldiseyi 
alkıılaması arasındaki farkı tebarüz et -
tiriyor ve türk zaferinin bu kadar tam ol
maaında Loytcorcun o zamanki politi • 
kasının tesiri bulunduiundan dolayı ken
disine teıekkür etmemi& lizım geldiiini 
söylüyor. 

Bir alman ıazeteıinin 
suallerine cevaplar 

TAN 

Sabiha Zekeriya Sertel, baı makale ıü
tunuoda, Dayçe Alıemayne Saytunı p -
zetesinin, Reiıicümhurun nutku münase
betiyle yazdıtı bir makaleye cevap veri • 
yor ve AlmanY,ayı Türkiye için ideal it 
arkadaıı diye tavıif eden aôzlere "Mu -
harririn declifi doğru olabilir. Eier Al • 
manya türklerle yaptıiı iktiu.dl münase
betlerde siyasi mak1&tlar s(ltmemiı ol -
1&ydı., dedikten sonra, alman pset .. inın 
türk - incili• anlaımasını, Tiirkiyede in
ıiliz nüfuzunun yerleşmesini icap ettiren 
bir zaaf eıeri olarak tarif etmesine ceva
ben, Türkiyenin bu anlatmayı İnıiltere 
hesabına del il. kendi hayati menfaatleri 

VAKİT 

Yapılacak'ilk mücadele 
Sadri Ertem, bu baımakalede, demok • 

rasinin tarifini yapıyor ve demokrasiyi te• 
siı etmek istiyen bir türk münevverinin 
her ıeyden önce, alkıı toplama usuliıne 
karşı cephe alması liızum~u ipretle 
"Demaıoji, bozgunun aramıza aalıverdiii 
casustur. Vatanın hudutlarını ona karıı 
sıkı sıkı kapamak bir zarurettir., diyor ve 
ili.ve ediyor: "Münevver, her ıeyden ön
ce ilk vazifen demaıoji ile döiüımek, onu 
ruhundan silkip atmaktır,,. 

Destinin kırılmaıına vakit 
bırakmamalı 

"Dikkatler" sütunu muharriri, pazar 
ıünü Takıim stadyomunun kalabalıtmı 
tarif ederek bu 15 bin kiıllik kalabalıim 
biıcumu karşısında, tertibatsızlık yüzün
den ikinci Dolmabahçe hidiseai çılrmasma 
ramak kaldıa;ını aoylüyor, bu ıibi ahvalde 
mesuliyeti onceden duıünmek ıerek oldu
iunu, Nasrettin Hocanın suya ıonderdiii 
oilunun kula&ını destiyi kırmadan evel 
çektiğini illve ediyor. 

Beyaz harp 
Necmettin Sadık, bugünkü baemakale

sinde, diınyanın bugilnkü intizar vaziye • 
tine verilen beyaz harp tlbiri etrafında 
izahat vererek her memleketin, fikriyle, 
bedeniyle, maddi manevi olanca vasıtala· 
ri,yle milli müdafaa hazırlıklarına devam 
ettiğini söyledikten sonra totaliter de• • 
Jetlerin artık harpten baıka iıe bale .. ı. 
diklerini bütün zorluğun sulh ve sükibıet 
devri ıeldiii zaman bu rejimlerin hikmeti 
vücutları kalmıyacaiı keyfiyetinde oldu
cunu ilive ediyor ve zaif sinirleri tahrip 
eden bu yıpratma harbinin Avrupanm or
tasında ummadığımız ıeyler oluncıya ka
dar devam edeceiini yasıyor. 

HABER 
Garip ve yanlıt bir mültecilik 
anlayııını önlemeliyiz 

hesabma imzaladıiını söylüyor. -
7

• çalıııyorlar. n sahada sıkı bir tefriki mesaıde bu - hı"m bir netice kaydetmemi•tir. 
2 :r "- Kendi haklarımızı müdafaa e-

- ~ dik~~r b~i~~~~b~~~~~yk~t~FWan- a,.ır~~~u~: ~~~·-·--~-------~~~~dh--d---~-~-
l'a .. ! .. t t yı - y e tara ı.ır..m • J IJRftl}- ediyoruz. Mısır, imtiyaz hükümleri --aıe e upn • ır. Ve sul pel'• ..... • • •• claki alman ve italyan bilyOk elçileri, 

B. Dalkılıç, bu makalesinde batlra dil
lerden dilimize alınan kelimelere ve bil· 
haasa Avrupa dillerinden alınan kelimele
re kırıı hatta Büyük Mfllet Meclisinde 
ıröeterilen aaabiyeti bahis mevzu ederek 
diyor iri : "Bu blcfisenin milliyetle delil. 
medeniyetle ve teknikle alllrasr vardır. 
Yeni hayatın ve tekniiin inceliklerini mo
dern kelimelerle.ifade etmek zaruridir. 
Bunun önüne hiç kimıe geçemeıı. Ba ka
dar büyük inkiliplarımızın tabii bir ne • 
ticesi olan bu hidise önünde bitaraflı bil' 
milliyetçilik bucün deiil lriitiin dilıı7am
• Wnlı ı ~il-' olmedddan baJde 
........ •e Kasan ttlrkleri arumc1a da ..,._ 
m modem dillerfe konutulduiundan ha ~ 
berdar olma1&Jar ıerektir. ._ IÖrünerek h-·-· tulün et muhafaza etmıye azmetmıJ bulundu • . h""k"--t· i it 1 1 muicibince bize serbestçe hareket et· ... _i -ı--. . "J.A . . Japon u wın; ı yen ayan • aman mek ı"mkaAn e kl b .. k .. 

- e uğraııyorlar. ğunu ı .ve etmıştır. • ittifakına girmediği takdirde istifa ı v rme e ugun u ve ya-
p-•- Aala-.J _.Jalan meıeleaı rınki menfaatlerini de bize emanet ey -•t Muaolini'nin ve Hitler'İD, nu '"' . edeceklerdir. 
~ deıw ·ııtı"rmekle t - l't!L AJand adaları meselesı hakkında Ü . }emiştir. 
ı .. _ - ecavuz po ı aaa· t • J•• ·· ··ıJ·· t 
~dan b"" b""t •• !•-ı . mumaileyh bu i•in herkesten önce Ç ıapon ayyaruı UfUru a ngiltere en büyük sermayedardır ti uı u un va.11eçtıa en ne- :r H K 6 ç· · b"l 
r.r•İııe varılmamahdır Hitler ve Finlandiya'yı alakadar ettiğini ve d" . ong_- D~;ngİ8 ~.a. - ın aJa~ı~ ı • ve tahvillerin kısmı azamı da Fran. 

) \laolini, tecavüz h..:.ıelerinin u- Sovyetler Birliğine bu hususta Fin • ırı~or · .... n ı· dJapoK~ tka~yareıı hv~n. sızların elinde bulunuyor. Binaena -
tildqo t k • tandiya hükümeti tarafından izahat tung un tuna ın e ıu ıang te rını Jeyh İngiltere ve Fransa kendi men· l •ca ı • ıı anlıyamamıılardL · bo bard · ı d" t 1 k" "tilter ' · • verilebileceğini kaydettikten aonra m ıman etmıt er ır. ta yan ı - faatlerini ve tebaalarının menafiini 
~t..._ ~ nın tark ıle allkadar ola· demi tir ki: lisesi üzerine bir bomba dütmilftür. korumakla mükellef bulunuyorlar. 
a.i ınamnıyorlardL Ve fml1I ka· J d" d "W• o.-Ld' Çinliler üç düpan tayyaresi dü•ür Haksız ve boll tehditler kar•ısında i ... 
t etllaek lazımdır ki ı.a-=•tere'nia - Finlandiya arzu e ıl ıgı '9A ır- ··.ı d" :I' • :r :r .. 
h-LL·· ... d bu h t · hat ı"ye L--r mu,.er ır. raatımızı deği•tirmemek azmindeyı·z·." il ~uuuıü olmasaydı, bir mlh cep- e uıus a ıza verm ıwu;• • :r 

.\~~~ kurulmasına imkan JOktu. dı~İ ~u adal~n.1?ü~afaa~ın~~ı' bıtad • ----------------------------
~'~Ya bunu biliyor. Ve lnıilte- r~ ıg~nı temın ıçı.n erpfıt e . ı en te • M / 1 f f k 
til.~~_ kötü niyetleri hakkındaki it. bırlerın. ~o~yetlerın men aatıne teva. o ra ş ta se e a" e tı• 
..:~•rınm beb" d b d 1 fuk ettığını zannediyoruz. lilte., ıe ı e a ur. n-
lli e harpten evel alman milleti- Moalrova'Jalıi /..,eç elçiai 
b" ~vetnıeğe letebbüa ettiii aibi, Stoklaolm' e ıeliyor illet:" ~e ınahvetmeie tetebbü.s et- Stokholm, 6 a.a. - Sandler parll • 
~d..:dar. Hitler'in tarih anlayıfl mentoda beyanatta bulunarak lsveç'in 
"•llti • H~kikat ıudur ki harpten e- Moskova elçisinin Aland adaları me -
"-d devır ile bugün]dl devir ara• aeleıi hakkında talimat almak üzere 
~ • •z çok benzerlik vardır. Fa- Stokholm'a avdet edeceğini bildirmit
d, ~e .~ devir tarihinin tefsiri, ne tir. Sefir bundan aonra Moıkova'ya 
b,tl ~kü beynelmilel münase- dandüğü .zaman lsveç'in noktai na.ı:a
lel'İıl erlll ınahiyeti Hitler'in telakki- rını olduiu &ibi Sovyet hükümetine 
de~~ 11Yıun deiildir. Harpten evel bildirecektir. 
lılc " IDaııya ve müttefikleri zorba
ler • lethit siyasetini takip etmit
tel)~• • ~Urünkü aibi, mukavmıet 
:tarı eaiıaın kurulmaıma semin ha· 
~ .. ç:--••rdı. Bu zorbalıldarm bir
~ .. Yalım: 1905 ın•inde Al· 
ı._ ~ h F .. , 1 . ·· .. d 
-..ıdı F .. ınese eıı yuzun en u 
d1a,. 1 raııaa'ya kartı harp açıyor
tıq., .. &og aenesinde müttefiki Avua
' Boına Heraek'i ilhak etti. Al· 

~- ..,:; ~w~09 senesi martmda Ruara• 
•lh•lcı dııı bir ültimatomladır ki bu 
'r• t~'rlıttı. 1909 ıubatmda Al· 
da, 181 bır Faı buhranı daha çıkar
.... l senesinde Alman'Ja'nm di-l V (' ..... 

"•tbj .llltefiki ltalya, Trabhuıarp 
"• ):'alla •çtı. Aynı aene Almanya c• 
Ç11t...; lbeıeleıi yÜzünden bir harp 
ltoll Ordu. Ve Frana Almuaya'ya 

Antakya' da yeni 
maliye teşkilôtl 

Antakya, 6 LL - Millet Meclisi 
toplanmıt. yeni maliye tetkilitı kanu
nunu müzakere ve kabul etmittir, bu 
kanuna göre Hatayda defterdarlık 

tetkilitı kurulmuıtur. Ayrıca maaari· 
fatı meclis namına kontrol etmek ya
ni divanı muhasebat vazifesini gör • 
mek üzere bir murakiplik ihdas edil
mittir. Bu murakip meclis tarafından 
intihap edilecektir. 

Dahiliye Vekilimiz 
Yalotı'ya ıiHI 

tıtanhul, 6 (Telefonla) - Birkaç 
gündenberi burada bulunmakta olan 
Dahiliye Vekili B. Faik Öztrak yan
larında vali B. Lutfi Kırdar ve Dahi
liye hususi kalem müdürü oldutu 
halde Yalova'ya gitmittir. 

~l'ia~; !biistemlekeaini ver•ek ba r-. ait;.!ıttırdı.Bu aıralarda Alman
'" teıc.ı· '•rın azaltdmua için yapa
d-..,1-tı ı~e.ri reddetmif ve ATrUpa 
~ !) .... •taıaı •il&hlan için milyarlar • 
1&t4 ıa• ••rfetınefe mecbur etmiıti! 
'-bllld .. rbi, Alnıanya'nm yanlıt be
ltııılc-.ı~" dofmuıtur: Almanya'nm 
~~-:ratını idare edenler, 1914 fm mukavemet kararım takviye et
"'cla, tekaddüm eden on ..... titlnden 1914 senesi yazmdaki blöf 
~."ald ~:--~n içinde tehditle n em- yirfimedi. itte harp de bundan 

1)-tler bır takım ıiyaıi m1n'affa· dofmuıtur. Hakikaten yeni Alman· 
r~- •ide •bnitlerdi. 1114 laaai· ya'mn 1114 MeDsinden evelki Al
~ ~'\'llatuJ,a veliahtiaia kat • maaya'dan alacala dersler vardır. 
~~ 

1 
•derele ayıu politika ta• Fakat Hitler'in, o zaman tarihini 

~Jnı ••tice~ elti• eclebi- daha oltjektif olarak okamuı ll
L·~ L 1 .. 0

aaaaettilw. Fakat dalla smdll'. 
• o eria 1aer biri k&l'fl tara- A. Ş. ESMER 

Bir çok evler su altında 
kaldı İçindekiler 

sarkıtılan İplerle kurtarıldı 

M arıq' ıcın bir mcım:ara 

Maraf, 6 a.a. - Dün saat 15.40 da doğu İstikametinden ıelen 
tiddetli bir yağmur on dakika sonra sürekli ve iri dolu halini al
mıt bağ ve bahçelere büyük ziyanlar verecek tekilde devam et
mittir. Sel sulan sokaklardan dere halinde akmaktadır. Yaimur 
bili devam etmektedir. 

Facianın ıalailaıı Hayrullah mahallesinden 14 yaıla-
Maraı, 6 a.a. - Muhtelif mahalle- rındaki Newuz çalıttıiı sebze bahçe

lerde birçok evleri tamamen ve kıs- sinden dönerken tiddetli dolu ve yağ
men sel basmıt. ev eıyaları topraklar murlar arasında sık sık muhtelif semt 
altında kalmıttır. Bayazitli Camiinin lere düttüğü görülen yıldırım çarp
minaresinin korkuluk kısmına yıldı- ması ile ölmüştür. Yalıt esnuında su 
nm isabet etmit ve korkuluğunu yık- basan evlerdeki kadın ve çocuklar 
mıttır. Delibağhanede iki dükktn yı- damlardan polis ve jandarmalar tara
kılmıt. belediye karpıında bir foto fından sarkıtılan iplerle kurtanlmıt
dükklnını yan yarıya Ml aulan dol- ı lardır. Şehir haricindeki arar ve 
durmuıtur. tahribat henib teabit edilememlftir. 

B. Felek kendi ıütununcla, flektrik, te
lef on, ıu itleri için, ıirketler zamanında 
müşterilerle bu müesıeıeler arasın -
daki muamelelerin hiç bir formaliteye tabi 
olmadığı halde, bu iıler devlete intikal et
tikten sonra, müıteri ile müe11ese ara -
ımdald temasların tıpkı resmi dairelerde 
olduiu cibi pal n sair formalitelere bai· 
lı bir hale ıeldiiini söylüyor ve bunun 
tev!lt ettifi ıUçlükleri zikrettikten son
ra, ba temaslarm bu &ibi formalitelerden 
istiana edilmfti hakikaten hem. halk için 
hem o mUe11eaeler ic;in faydalı ve h11a11 • 
siyle mantıki bir tedbir olacatmı llbe 
ediyor. 

YEii SABAH 
Alman hiddeti 
H6ıeyin Cahit Yalçm bu bqmab)e. 

de, almanlann, elçi Fon Papen'i bir et.. 
ha Türkiyeye ıöndermiyec.Werini, tica
ri anlaımayı feshedecekleri •e açtrklan 
150 milyon krediyi ıeri aJacalrJarı yolun
daki pyiaları bahis mn.ııaa ederek bil • 
tün ba haberlerin tekerrür edip durması 
az çok ciddi oldukları kanaatini nrdiii· 
ni söylüyor ve Fon Papen cibi deferli bir 
diplomatı aramızdan kaybederaek teea • 
süf eclecetimiııi kaydettikten sonra al • 
manlarla mevcut ticari anlaımanm feshi 
bize zarar verine kendilerine de sarar •e
receğini, 150 milyon marklık kredinin ke
silmesi de biııi yolamudan ahko~
caiını, Türkiyenin ötedenberi ticari ve 
malt anlaımalannı siyasi mUllbualarla 
mucetmemelc istediiini, bu keredinin lı:e
ıilmesi, alftl&Jlların vaktiyle bir takım si
psi emeller bealemiı olduklarını 19Öste
recetine ıröre, kesilecek mlinaaebeti bi • 
ııim memnuniyetle lı:arıılıyacaiımızı ill • 
ve ediyor "Çünkü bunlann hakiki bir ti
caret münasebeti deiil, biııi avuç içine 
almalr istiyen slyaal bir at olduiunu mtl
f&)ıede etmiı olacaiıs" diyor. 

Nüfusumuz ve talak 
"Her sabah" sütunu muharriri, memle

kette 4000 biri etmeye mukabil 17000 talik 
•alraar kaydedildiği &aylendliini, eier 
bu doiru iH mühim bir içtimai derd kar
ıısında bulunulduğunu, bu hale ıröre bo • 
tanma hakkını aileden alıp hllrime ver
mekle memlekette talik aay11mm ual • 
tılmıı olmadığını sö71iiyor ve "kanaati • 
misce bu, büyliklerimiıin, üzerinde dik
kat •e ebemiyetJe dannalan icap eden 
bir memleket meselesidir" diyor. 

SOi POSTA 
Hatada ıırar 

Muhittin Birıen "Her sün" slltunan • 
dalı:i makalesinde tiirlı: • inıiliıı anlaıma-
11 üzerine alman matbuatında baılıyan a
leyhtar nqrlyatm tedricen slikllnet bulmuı 
olmasına raiınen, Almanyanm hldiaele • 
ri hakiki mabi7etleri7le ırörmekten maa
lesef henflıı uzalı: bulundufunu aöylliyor 
•e Almanyanm Tflrlı:lyeye atfettiii ha • 
tayı kendisi Tllrkiyenia ermü7et aabaar • 
na el uzatmakla biızat irtikap etmiı ol • 
daianu tebarüıı ettirdikten sonra, ba ha
taya iti• YlllllllP batlra ~ler berinde 
dolatrnanın, alman bakımından dahi çok 
atrr olan alman siyasi bataaraı efJı:ln • 
amumi7eclm a.lı:Jamalr ar•- :len bqb 
bir maksatla bMı edilemi7ectiiıü il&Ye 
edi)'OI'. 

SON TELGUF 
Papanın sulh teıebbüsü 

Ethem hzet Benice, bu unvanlı bq • 
makalesinde Papanın devletlere bir me • 
saj ıröndererek yenİıden bir sulh tqeb • 
hüsünde buhuunıya karar vermiı oldaj1t. 
na dair olan ipailiıı ıuetelerinin haber • 
!erini bahis ıri'enu ederek töyle demek • 
teclir: "Papanın yeni ıalh tqebbiisli b• 
nii kabul ıördüiii tMdirde buırinki lıa • 
ranlıılı nziyet bir derecqe kadar aJdm. 
hia çıkabilir.,. 

Danılg ııınde bir 
tavassut mu 1 

Bertin, 6 La. - Daruig'deki milln
ler cemiyeti komi.erinin Berlin'e yap
tığı son ziyaret hakkında tefsirlerde 
bulunan Forposten gazetesi bu ziya • 
retin huıuaı bir tekilde malOmat al • 
mak gayesini istihdaf ettiiini bildiri • 
yor ve diyor ki : 

.. _Tavassut için her hangi bir te. 

tebbüs bahis mevzuu olamaz, zira Bu11-

ckhard'ın Almanyanın tanımadıfı Mil 
Jetler Cemiyetine hitaben bu memle • 

ketten bir mesaj alması varid delil • 
dir. 

Komiaer Cenevre'ye ıitliyor 
Vartova. 6 a.a. - Milletin Cemiye

tinin Danzig'deki komiseri Burck • 
hart'ın yakında Cenevre'ye gidecefl 
öğrenilmittir. 

Komiserin Berlin'e gideceği hak· 
kındaki haberler yalanlanmaktadır. 

B. Göbbela Danziı'e ıitlecek 
Danzig, 6 a.a. - B . Göbbels, Dan -

zig kültür haftası münasebetiyle bu 
ayın 17 ıinde Danzig'e gelecektir. Mu 
maileyb, ayın 18 inde iki nutuk söyli
yecektir. 

Aleni teşekkür 
Oğlum on dört yatlarında Orhanın 

müpteli olduğu müzmin ve hid dev -

resinde bulunan apandisit ameliyatını 

muvaf fakiyetle yapan, hazakat ve ih

timamkir tedavisiyle kendisini mu • 

hakkak bir ölümden kurtar•n Cebeci 
Askeri haatenai operatörlerinden Bay 
Kamil Sokollu'ya aleni teıeklriirleri
mi ıunmayı borç bilirim. 

Emekli Binbqı 
Ahmet Huluıi Demirdeı 



-·-
Büyük bir sanayi 

memleketi: Kanada 
Avrupa'da harp çıkarsa 
Kanada yardıma hazır 

İngiliz imparatorları Kana -
dayı ziyaret ediyor. Beşinci 
corc bundan 26 sene evci daha 
ıenç bir prensken Kanadayı 
ilk defa ziyaret ettiği zaman, 
burası oduncu, avcı ve altına -
rayıcılann memleketi idi. Lüi 
Hcmon "Marya Şapdölen,. is -
mindeki rustai, dindar ve anak
ronik büyü)&, Kanada şiirini iş
te o sene yazmıştır. 

Bugün İngiliz Kırah Kana -
daya ayak basınca bu memleke
ti temamen değişmiş, tekamül 
etmiş ve sanayileşmiş bir halde 
bulmuştur. 

İngiliz Kolombiyasın.da, Ke
bek vilayeti dahilinde, Ontario 
da otomobil, tayyare, traktör 
ve ziraat makineleri fabrikala -
rının bacaları yerden mantar 
gibi birdenbire fışkırmıştır. 
Bu müthiş sanayii besliyen, sa
yısız şelalelerin kudretidir. 
Kanada endustrisi, teknisyen -
lerin diliyle elli milyon beygir 
kudretindedir. 

Kanada, gazete kağıdı endüs
trisi itibariyle birinci, otomo -
bil endüstrisinde de dünyanın 
ikinci sanayi memleketidır. 

Kanadanın ihracat ticareti 
çok mühimdir. Mübadele mik -
tan geçen sene kırk milyar 
fransız frangına çıkmıştır. Bug 
day, nikel ve amiyant gibi mad
delerde de cihanda birinci mev 
kıi işgal etmektedir. Bu mem -
leket un ihracatında ikinci, o -
tomobilde üçüncu, kauçuk sar
gıda ve ağaç özü ihracında dör
dürcüdür. 

Elektrik santrallan ve de -
mırsız maden izabesınde bir 
kaç senedenberi görülen terak
ki Kanadanın ekonomik karak
terini göstcrmiye kafidir. Bu -
rada az zamanda yapılan ilerle
meleri, mütehassıslar bir bari -
ka gibi telakki etmektedir. 

Kanada ziraat, hayvan ve ba
lık servetlerine dayanan en -
düstride de fevkalade inkişaf 
etmiştir. 

Kanadada altın, gümüş veba
kır madenleri boldur. Bu ma -
dcnlere ait maden sanayii o ka
dar terakki etmiştir ki, dünya 
buhranına rağmen aksi o 1 kı -
metleri Toronto bo s sında 
1931 de 1 milyar iki yfil ilyon 
dolarken 1937 sonlar la 17 
milyara çıkmıştır. 

Kanada dominyonu t ken • 
mcz bir altın madeni fabtikast, 
ve İngiltcrenin bir aı b rıdır. 
S<ın zamanlarda, tan r~lerlc 
Kanatlanın şimal mınt sında 
uçuşlar yapılarak, bı ·oğuk 
mrntakalarda yeni yen altın 
damarları keşfedilmişti • 

İngiliz kıralınm prcn 1 k za
nıanındanberi Kanada c:a ierin 
bir değişiklik olmuştur. Bu dc
tişiklik de, Kanada do ı ıyo -
nunun cihan harbine işt nıık et
mesidir. 

Daha 3 ağustos 1914 e par
lamentonun davetini be leme -
den, Kanada seferberlik aptt. 
Ve İngiltere ile Fransa m im
dadına koştu. İki ay son a Eran
sız cephesinde 35.000 k ~dalı 
bulunuyordu. Harp umum sı -
ralarında Kanadanın nü u .ı an
cak 8 000.000 ken, harbi eva ._ 
mı m.üddctince S94.000 a>keri 
daima seferber bir halde bu -
lundurdu.. 

Ygres, Sommc ... ilh. l\ are
be meydanlarında 52.00 
dalı kaldı. Aynı tarihler e muh 
telif hastalıklar yüzün< en de 
10.000 kişi öldü. 

Kanadalıların, 1917 d~ Vimy 
de, kendilerinden üç mis ku -
vctli alman kıtalariyle 1u -
run ve bataklığın içinde yap -
tıklan kanlı muharebe!~ , her
kesin hatırındadır. Keza l918 
de Amiens'in altında, ka a Jah
lar bir zafer kaza nara ansı 
müttefikler lehine dönô nüş
lcrdir. Keza 1918 ey ul inde 
Hhıdenburg hattının ya 

sına kanadalılar sebep olmuş, 
11 ikinciteşrinde ilk defa 
Mons'a girmişlerdir. Bütün 
bunları da unutmıyoruz. 

Yaptıkları kahramanca mu -
harebelcrin eski Kanada asker
lerinin kalplerinde derin hitı -
raları bulunduğu için bu hatı -
raları yeni nesle aşılamışlar -
dır. 

Bundan iki ay evci, dünyada 
kasırga dolaşmıya başladıgı za
man, kanadalılar .. Büti.in cesa -
retleri, biıtün servetleri ve bü
tün vasttaları ile,. İngilizlerden 
tarafa olmakta zerre kadar te
reddüt etmediler. 

Almanlar Bohcmya'ya teca -
vüz eder etmez Kanada parla -
mentosunda münakaşalar oldu, 
ve hükumete milli ittifak et -
rafında ne isterse yapmak sela
hiyeti verildi. Muhalefet şefi 
Manion, Kanadanın !ngiltere -
ye yardımı kuvctlenmış oldu -
ğunu şu sozlerle ifade etti : 
"ıngiltere nerede, Kanada ora
da.,. 

Mart ayındanbcr~ Kanadada 
kuvctli bır askeri hazırlık ya -
pılmaktadır. Endüstri seferber 
bir hale konmuştur. Kanada en
düstrisi askeri hazırlıklarda 
bilhassa tayyareciliğc ehemi -
yet vermektedir. 

Kanada ticaret tayyareciliği, 
iki scnedenberi dünyada birin
cidir. Tayyare, Kanadanın üç -
tc ikisi için cer beygiri haline 
gelmiştir. Hele şimal mın~aka -
sında. Çünkü buralarda şımen
difer yoktur. Fakat buna m~ -
kabil sayısız altın, radyu~,Ku -
balt ve gümü~ madenlcrı var -
dır. Şimaldeki maden ocakla -
rına mühendıs, amele ve her 
nevi maden çıkarmıya yarıyan 
makineler, hep tayyarelerle 
nakledilmektedir. Kanada ha -
va kumpanyalarının 1936 da 
1.046 pilotu, 533 mühendisi, 
450 tayyaresi, 155 hava meyda
nı ile pilot yetiştirmek için 22 
havacılık kulıibü vardı. 

Kanada havacılık Royal Scr
vice'in 1937 eylülü iptidasında 
daimi kadrodan 166 tayyare za 
biti ile 1.423 tayyarccisi vardı. 
Yardımcı kadroda 74 zabit ile 
495 tayyareci bulunuyordu. Bu
na 166 zabitle 105 tayyareci 
daha ilave edilmişti. Bununla 
beraber, Kanatlanın askeri tay
yarecilik endüstrisi kafi değil
di. Knadada yarım düzüne ka -
dar tayyare firması varken, 
bunlardan bir "Bocing'' firma-
111 harp tayyaresi imal ediyor • 
du. 

Bugün Ontario sanayi mınta-
kasına, üç ingiliz ve iki ameri • 
kan hava firması yerleşmiştir. 
Firmalar, buradaki muazzam 
sanayiden istifade ederek, harp 
:zamanında alman tayyareciliği
nin tehdidi altında bulunacak 
olan ingiliz havacılığını ta -
mamlamıya çalışmaktadır. Ke -
za Kanadanın Trcnton, Camg 
Borden tayyare mektepleri İn
gilizler için senede 50 tayyare
ci yetiştirmiye karar vermiş -
tir. 

Kanada ordusu 1938 istatis
tiğine göre 8.670 :zabit, 117.920 
askerden teşekkül etmekte idi. 
Şimdi Kanada hükümeti, do -
minyonun harp bütçesini iki 
misline çıkarmıştır. 

Bundan başka, Kanada atlı 
polis teşkilatı vardır. Bu teşki
lat 31 mart 1937 de yapılan bir 
istatistiğe göre 2.573 zabit ve 
küçük zabitten müteşekkildir. 
Kanatlanın bu süvari jandarma
sı şimali garbi ovalarının bir 
kıymetli devriyesidir. Bir harp 
vukuunda, 1914 de olduğu gibi, 
bu süvari teşkilatı Kanatlanın 
sefer ordusu için muhteşem bir 
kadro olacaktır. 

Geçenlerde, Kanada ordusu -
na mensup bir zabit bana şöyle 
söyledi: 

"Kanada, 1914 de yaptığı gi
bi bugün niçin yapmasın 1 O 
zaman sekiz milyondan azken 
Fransaya 600.000 kişi gelebil -

, İçimizdeki Şeyta~l 
'-Tefrika N< : 65=Yazan: Sabahattin ALI~ 

dik. Şimdi ise nüfusumuz 11 
milyon 500.00 kişi, harp ç1kar -
sa bir milyon asker toplıyabi -
liriz. Kanadada muharebeye gi
decek olanlar yalnız 20 ile 30 
yaş arasındaki gençler değil -
dir. 40-50 yaşmdakiler de hat'· 
be gidecektir. Bundan başka 
hintli ve müstemleke askerle -
rindcn de bir milyonluk bir or
du vücuda getirerek bu orduyu 
techi:z ve takviye edebiliriz. 
Zira, Birleşik Amerika Dev -
!etlerinin bütün fabrikalarım 
çalıştıracak kadar paramtz var
dır. Kanada bitaraf değildir. 
Allah gösterme.sin ama, bir 
harp pathyacak olursa, alman -
lar bizi gene karşılarında göre
ceklerdir • ., 

Paris - Midi 

A. de Saint - Hippolyte 

Mısır uğrunda 

mücadele 

Bugün garp devletleri 
kuvetlidirler. İngiltere ay -
da bin tayyare, ültra mo • 
dem bin tayyare imal eder, 
İtalyanın ise bütün tayya -
re mevcudu bin beşyüzdür. 
Onun içindir ki Romada 
artık o meşhur Mısır üze
rine yürüyüşten bahsedil -
mez olmuştur. Le Petit 
Parisien gazetesinde B. 
Rene Labruyere bu husus
ta şunları yazıyor: 

"İngiliz - Mısır muahe -

desi burada bulundurula -
cak ingiliz askerlerinin 

mikdarını on bin olarak 

tahdit ediyordu. Fakat Mı
sır müdafaasının icapları 

bu muahedeyi metin üze -

rinde hiç bir tadilat yap -
madan asker mikdarının 

bir hayli çoğaltılmasına 

müsaid bir şekilde tefsire 
tabi tutmayı mümkün kıl

mıştır. 

Diğer taraftan, en kısa 
müddet zarfında Hindis
tan ordusu kıtalannı Nil 
v~disinde tahşit etmek ü -

zere tedbirler alınmış ve 
bu ordunun kurmay zabit -
!eri Mısır ve İngiliz otori-

teleriyle bu meseleyi ko • 
nuşmak üzere Kahire'ye 
gelmişlerdir. Sonra İsken-

deriye üzerine bir taarruz 
Marsamatruh'un şimalin -
de organize edilmiş olan 

müdafaa sedlerine çarpa -
caktır, Mısır'ın cenuptan 

istilası ise çöl içinde beş 
yüz kilometreden fazla bir 

yürüyüşü icap ettirir. Bu 
da i~gal ordusuna bir ital -
yan taarruzuna müsait şart 
lar içinde karşı koymak im 
kanını verir. Müdafaa or -
dusu Nil vadisine istinad 

ederken istila ordusunun 

ardında hiç bir üs bulun -
mıyacaktır. 

Baskın şeklinde bir taar
ruza gelince, İtalya artık 
buna güvenemez. 

La Republique 

7 - 6 - 1936 
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Akdeniz müdafaasında 
Suriye'nin mevkii 

Temps gazetesinde fransız - türk anlaşmasından bah
seden General Catroux diyor ki : 

Böyle bir anlaşma Çanakkaleden Trablusa kadar ge -
rilmiş olan şarki Akdeniz müdafaa barajına hayat ve 
selamet verecektir. Bu barajda fransız mandası altında 
bulunan topraklar esaslı bir askeri rol oynıyacak mev -
kidedir. Türkiye ve Mısırın mukavemet mıntakalarını 
teşkil edeceği bir hat üzerinde bulunan Suriye, komşu
su Filistinle birlikte arada irtibatı temin edecekler -
dir. Suriye ve Filistin bu iki kalenin yanlarını örte -
cektir. Yollarını ve demiryollarını Anadolu ve Filistin 
yollariyle birleştiren Suriye İstanbulla Kahire arasın
da devamlılığı temin edecek ve kuvetlerin sevk ve ida
resine yolu açık tutacaktır. Sahip olduğu deniz ve ha -
va üsleriyle Kıbrıs, Anadolu, Filistin ve Mısırla irtibat 
halinde Akdeniz sularının kontrolu işinde rol oynıya
caktır. 

Nihayet toprağının ve toprak altının servetleriyle, 
pipe-line'i ile harp ekonomisini besliyecektir. 

Çünkü Suriye buğday ve pamuk istihsal eder, Musul 
petrollan Şam Trablusu limanında akar, yukarı 

Cezirede uyumakta olan kendi petrollerini de çıkarmı
ya amadedir. 
Şarktaki bu muvaffakiyetiyle Fransa müessir bir 

harp siyaseti için lüzumlu unsurları elinde tutmakta -
dır. 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Yakın Sark İtalya'nın 
önünde kapanmıştır 

Ben kendi hesabıma hiç 
bir zaman Tunus üzerine 
bir taarruz yapılabileceği -
ne inanmadım. İtalyan ik -
tisatcılarının petrole, kau -
çuğa, pamuğa ihtiyacı ol -
duğundan ve kauçuk Fele
menk Hindistanından, pa -
muk Mısır'dan ve Hindis -
tan'dan, petrol ise Bakü'yij 
hesaba katmadan Irakla İ · 
ran'dan geldiğine göre, 
mihver devletlerinin ve bil
hassa !talya'nın bir harbe 
giriştikleri takdirde parti • 
yi ancak yakın şarkı ele ge
çirmekle kazanabilecekleri 
aşikardır. İtalya, Alman • 
ya'nın gerçekten müttefiki 
olduğu, onun devesini güt
miye, onun yanında harbet
meğe karar verdiği ölçüde, 
ancak Mısır ve Suriye üze
rine saldırabilir, Almanya
nın ancak Romanya, Uk • 
ranya ve Bakü üzerine sal
dırabileceği gibi. 
İmdi, bu neviden her tür

lü emellere nihayet vereni
ki hadise vukua gelmiştir: 
Mısır'ın müdafaa tertibatı 

alması, ve ingiliz - türk an
laşması. 

Fransız şimali Afrika'sı 

Fransa'nın askeri kuvetle -
rinin beşte birini ihtiva e • 
derken bir yandan da Mı -
sır'ın müdafaa haline ko -

nulması, Trablus'taki 80 
bin İtalyan askerinin ehe -
miyetini kaybetmesi ve on
ların Süveyş'te kauçuk yo
lunu veya Sudan'da lüzum
lu pamuğu aramak imka -
nından mahrum edilmesi 
demektir. 

Türkiye'nin İngiltere (ve 
Fransa)ya şeref söziyle 
bağlanması demeıc ıran, ı · 
rak ve Afganistan'ın da bu 
hareketi takip etmeleri de
nektir, çünkü Türkiye bu 
iiç devlete bağlıdır; Fran -
sa dolayısiyle Suriye'nin, 
İngiltere dolayısiyle Filis
tin'in ayni cephede birleş -
meleri petrol yolunun i -
talyanlara kapanması de -
mektir. 

Buna Akdeniz'de fransız 
· İngiliz deniz kuvetini ila
ve ediniz. Bu kuvet - Ak
deniz bizim ticaret gemile
rimize kapatılsa bile - onu 
İtalyan ticaret gemilerine 
de kapatır. Görülüyor ki 
kilit adam akıllı muhkem -
dir. 

Arnavutluk işgalinin 
stratejik ehemiyetinden 
bahsedildi. Yugoslavya'nın 
cenuptan kuşaltıldığından, 
Yunanistan'ın endişede ve 
İtalya'nın önünde eğilme -
ye amade olduğundan bah
sedildi; Bulgaristan'ın in -

tikam saati yaklaştığını his 
ederek Makedonya üzerin
den Roma'ya elini uzatma -
ya hazır olduğu söylendi. 
Viktor Emanuel'in kızını 
almış olan bulgar kıralına 
güya Vardarın bütün sol 
sahili bütün yunan Trakya
sı ve Dobrica vadedilmiş. 
Her şey mümkündür. 1912 
de iki hata işlemiş olan 
Bulgaristan'ın üçüncü bir 
hata işlemesi de mümkün -
dür. 

Fakat Türkiye'nin Bul • 
garistan'dan dört beş misli 
üstün bir askeri kuvet ol -
duğu düşünülmelidir, İn -
giltere ve Fransa'ya istinat 
eden Yunanistan ihmal edi
lir bir kuvet değildir. Bir 
de on iki adaların, bilhassa 
ingiliz donanmasından is -
tifade ettiği takdirde, filen 
Türkiye'nin avucu içinde 
bulunduğu unutuluyor. 
Balkanların İtalya tarafın -
dan işgal ve istila edildiği
ni kabul etsek bile gene 
Türkiye petrol yolunu kati 
surette kapamıya kafidir. 
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ÇARŞAMBA - 7 - 6 - 1939 
12.30 Program 
12.35TÜRK MÜZlôt - Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, a -

jans ve meteoroloji haberle
ri. 

13.15-14 MÜZİK ( Riyaseti 
Cümhur Bandosu - Şef: İh -
qn Kiincer ) : 
1 - Thomas - Hamlet opera -
~ından prelüt ve marş 
2 - St. Sacns - "Cezair süiti., 
nin 3 üncü parçast. 
3 - F. Popy - Provans eğlen
tisi (Uvertür) 
4 - Lacome - "Kotiyon" (or
kestra süiti) 
a) Giriş 
b) Şampanya bardağt 
c) Tatlı mükaleme 
ç) Kordc!alar ve davulcular 
d) Serpantin - vals 

19.00 Program 
19.05 MÜZİK (Strauss'un bir 

valsi) Pi. 
19.15 TÜRK MÜZİGt (Fasıl 

Heyeti) 
20.00 Memleket saat ayarı a -

jans ve meteoroloji haberle -
ri. 

20.15 Neşeli plaklar - R. 
20.20 TÜRK MÜZİGİ : 

1 - Osman beyin - Saba peş
revi. 
2 - Dedenin - saba şarkı -
Gfişcyle gel bülbülleri. 
3 - Aşık Mustafanın - Saba 
şark - Bir esmere gönül ver -
dim. 
4 - Kazım Us'un - Hüzzam 
şarkı - Benzemezsin kimse -
ye. 

5 - ---------------- Keman 
taksimi 
6 - ---------------- Halk tür
küsü - İndim dağdan ovaya. 
7 - -----------------Halk tür
küsü - Damından görıinür 
bağlar 

8 - Mehmet Nasibin - Hicaz 
kar !!arkı - Görmezsem eger. 
9 - Refik Fersan - Rast şar
kı • Yaktı cihanı ateşin. 

Harp benim hayalimin i
fade ve tasvir edebilece
ğinden daha müthiş bir 
şeydir. 

Müfrit bir nikbinliğe ka
pılmadan, bilhassa mihver 
devletlerinin harp yapamı -
yacaklarını haykırmadan 

- ki bu yanlış bir iddia o -
lur - şu prensipi vazede -
Iim: İtalya, bir harbe başlı
yacak olsa bile, seri ve na -
polyonvari bir hareketle 
yakın şarkın geçitlerini 
fethetmeden bu harbı de - ı 
vam ettiremez. İmdi, bu ge
çitler ona bugün kapatılmış 
olduğu için, bir kaç hafta 
zarfında, Almanya'nın ik -
tisaden ve netice itibariyle 
askeri bakımdan bir tabii, 
bir nevi italyanca konuşan 
Avusturya haline gelir. 

İspanyol kadınlarından 
sulh uğrunda büyük mesai 

La Republique bekliyorum. Siz, kendinize 
Pierre Dominique şimdi şatosu,nun önünde 

t-ranko ve sulh 
ı:?'eçit vaptıı!ınız kıralice 1-
~aı::ıeua yı xenaınıze uır or-
nek olarak seçiniz. 

Madrid'den Deyli Tele - Aileler, sulhun en kuvet-
graf gazetesine bildirildi • ti garantileridir. Siz, şimdi 
ğine göre General Franko isıfanyol evlerini koruyor 
kendi önünde geçit resmi ve bu işi görürken kendi -
yapan 11,000 kadın falan - nizden beklenen disiplini 
gisti selamlıyarak demiş - gösteriyorsunuz. Hepinizi 
tir ki : sulhun alemdarları görmek 

" İspanya'nın bir istih • isterim.,, 

kam halini almasını isti - General Franko, harp es
yorum. Fakat bu, çılgın nasında hayatlarını feda e
bir maceraya atılmak için den 45 falangist kadının 
değildir. Ben İspanya'nın hatırasını hürmetle anmış
bir sulh istihkamı olması - tır. 

nı istiyorum. 
Harp, zayıf memleketle

ri yutar; fakat kuvetli 

memleketlere hürmet eder. 
Onun için İspanya, istedi
ği şekilde sulha kavuşabil
mek ıçın kuvetli olmak 
mecburiyetindedir. 

Harpta zafer kazanabil -
mek için silahların ve ağır 
tahkimatın kafi olduğunu 

sananlar yanılırlar. 

İtalyan büf(esi ------------
70 milyon 

lngiliz lirası a(ık var! 
Roma'dan Taymis gaze -

tesine bildiriliyor: 

"İtalyan maliye nazırı 

21.00 Konuşma • 
21.lS MÜZİK (Saksafon solo 

ları - Nihat Esengin) 
21.45 Haftalık posta kutusu ra 
22.00 MÜZİK (Küçük orkest 

- Şef: NECİP AŞKIN) : • 
1 - Hans Löhr - Hülya ge 
cesi (Vals) ıa· 
2 - Micheli - İtalya şarl<l 
n (Potpuri) .• 
3 - B~rnhard Kutsch • Çı 
gan fantazisi te 
4 - Karl Blume - Güneş 
(Vals) da 
5 - Schmalstich • Orman 

a~ -6 - Peter Frics - Lejiyon 
asker ... 
7 - Paul Lincke - Verıll' 
(Vals) ' . • 

23.00 Son ajans haberleri, zı~~ 
at, esham, tahvilat, kambı 
- nukut borsası (fiyat) pi) 

23.20 MÜZİK (Cazbaııd • . 
23.55-24 Yarınki program 

AVRUPA 

OPERA VE OPERETLE°R ~ 
19 Viyana - 19.lS Sofya...., 
20 Droytviç - 21 Roma 
22 Paris. l 

ORKESTRA KONSERLE:. 
VE SENFONİK KONSE...., 
LER : 12.2 Beromünster...., 
18 Hamburg - 20.10 Brno 10 
20.45 Laypzig, Rennes-22·25 
Lüksemburg, Prag - 22· 
Kopenhag 

ODA MUSİKİSİ : ıs.ıs Do>'~ 
Jand Zcnder - 17.5 Prd ıS 
20.10 Beromünster - 20· 
Milano - 21 Milano 

SOLO KONSERLERİ : ıs.~ 
Hıımburg - 17.30 Bcrlill rl 
20 Kopenhag, Monte Cerıe, 
- 21 Varşova - 21.40 J{o 
pcnhag - 22.35 Hamburg. 

NEFESLİ SAZLAR (Marş,~ 
s.) : 6.30 Fraııkfurt - 8; . 
Frankfurt - 12 Brcslav, I'~ 
lonya - 13.15 Frankfurt 

1
; 

16 Breslav, Kolonya -
Fraııkfurt. , 

ORG KONSERLER! VE J(O 
ROLAR: 15.30 Laypzig ıO 

HALK MUSİKİSİ · 14·. 
Frankfurt - 18 ·aresl~" 
Sarbrük - 21.15 Hamburg"". 
23.30 Budapeştc (Sigarı or 
kcstrası) ,,,. 

DANSMÜZİÖİ: Z2 Sottcııs ıı: 
22.15 Beromünstcr, Stokh01rt
- 22.30 Breslav. Frankfı.113 
Ştiitgart - 22.45 Liyon _. ~ 
Floransa, Milano Roma 
23.5 London - Re~yonal. 

senato'da büdceye dair ye' 
ni rakamlar okumuştur. v~ 
rakamlar 30 nisana kad3' 

olan varidat ve masraf 
farklarını gösteriyor. 

30 haziranda bitecek 013~ 
mali yıl içinde italyan biit' 

cesinin 259 880 00<) 'j~ 
yanı ·ıu.000.U ingıliz 1 

sı tutacağı tahmin oll111 ' 
maktadır. 

Maliye nazırı bu müP3' 
5' sebetle yalnız normal lll3 

rafları değil, ayni zaına11°'' 
utık tabii bir hal telakki e· 
:Iilmesi lazım gelen fe-vlc8 ' 

iade masrafları da karşıla' 
k .. . giler ma uzere yenı ver 

konulmasından bahsetıniŞ' 
tir. . (' 

Yeni konulacak vergıle 
le vergilerden alınan -vari' 
dat, 24.561.000.000 lirette~ 
32.000.000.000 lirete çıt<' ' 
caktır. 

·~ 
Bir taraftan ekonoı111 

bünyesini genişletmeye ıığ' 
raşan, bir taraftan ziraat~ 
endüstrisini canlandırı:tl~t 
istiyen İtalya'ya büdct e 
muvazene temini her hıi10 
güç bir iş olsa gerektir." 

nın bir takım manasız hareketlere kalkmalarından, 
hatta polise filan müracaat etmelerinden korkuyor
du. Fakat Ömer'in babası, şimdi tamamen iflas et
mİ§ ve harap olmu§ bulunmasına rağmen, hala Ba
lıkesir'in muteber kimselerinden sayılırdı. Onun ge
lini olmak, bir çok §eyleri tekrar düzeltecekti. 

"Haydi, uzun etme, gidelim!" dedi. 

Uzun zam n bu halde ya§amak, vaziyeti dü
zeltmiyecek, ikı tarafın biribirinden gene bir takım 
§eyleri saklaır ına, sakladıkça kar§ısmdakine kar
şı elinde olınıyarak bir takım memnuniyetsizlikler 
beslemesine sebep olacaktı. Mesela Macide Ömer'
in ahbapları ıı ıi kökünden halletmek istiyordu. 
Kocasının bu 1 ra pek candan bağlı olmadığını, 

sırf alııkanlılı yüzünden ve münasebetini kesmek i
çin bir sebep go :-mediğinden onlarla düşüp kalktığı
nı farkediyor fakat bir türlü açıkça her §eyi söyli
yemiyordu. Saz~ gittikleri ak§am Omer'e birdenbi
re: "Kalkalım!" demeginin sebebi, bu yüksek a
damların kon §malarının tahammül edilemiyecek 
kadar manasız} §ması fakat bunun yanında da, 
profesör Hikr. et'in git gide yüzaüzleşen sarhoı hal
leri idi. Yan } ana oturdukları için ikide birde Ma -
cide'ye doğru egilerek her hangi akla hayale gel • 
miyecek bir şey söylüyor, bu sırada midesinin ufu
netli havası g n; kadının yüzünü kaplıyor ve nefe
sini kesiyordu Pek de sarhoşluk eseri olmıyarak 
yanma sallayıve:cdiği elleri Macide'nin dizlerine ve
ya bacaklarına dokunmak hususunda göze batar 
bir temayül gösteriyorlar ve büsbütün kızaran göz 
kapaklarının arasında hastalıklı bir kedininkine 
benziyen gözleri manası pek açık olan ifadelerle 
Macide'nin göğsünde dola§ıyorlardL 

sını dönüverecekti. Veznedar meselesinden sonra 
böyle bir §eY istediği de anlaşılıyordu. Fakat daha 
evel gidip profesörle kavga etmesi ve hadise çı

karması da mümkündü. Sonra kendisine teheyy_üç 
veren her vakadan sonra Ömer'e sinirli bir dalgın
lık çöküyordu. Bu hal Macide'yi korkutmağa baş • 
lamıtb. Kendisi haklı olsa, bu hakkı Ömer kabul et• 
se bile kocasının içinde gene: "Ne diye benim ruhu
mun ahengini bozdun?" diyen bir taraf bulunaca
ğını biJiyordu. Ömer'in kati hareketlerden ve karar
lardan kaçmak ve hoş olmıyan her meseleyi oldu • 
ğu gibi bırakarak el sürmemek yolundaki temayülü
nü öğrenmi§tİ. Her hangi bir ite kendini vererek 
uğraşmak, bir meseleyi, tatlı veya acı bir neticeye 
bağlamak genç adamı ürkütüyor ve o, bir çok §ey
lerin farkına varmadan yaşamağa ve nihayet hadi
seler, kendilerinden kaçılamıyacak kadar sıkıştırın
ca, ani ve §İddetli kararlar, o anda aklına gelen ha
reketlerle işin içinden sıyrılmağı ve her şeyi koparıp 
atmağı tercih ediyordu. 

Genç kadın mütemadiyen dÜ§ÜnÜyor' ve her 
hangi bir karar veremiyordu. Bedri o hadiseden 
sonra ancak bir kere ve Ömer'le beraber geldi. Bir 
kaç dakika oturduktan sonra hemen gitti. Halinden 
anlatıldığına göre ,ablasının ziyaretinden haberi 
vardı ve Macide'ye karşı kendini mücrim hissedi
yordu. Bu ziyaretinde balıkesirli bir ahbabını gör
düğünü, ondan öğrendiğine nazaran annesiı:ıin Ma
cide'yi pek merak ettiğini söyledi. Macide: 

"Evet .•. Çok fena ettim. Uç aydır mektup yaz• 
madun!" dedi. Fakat ne yazabilirdi? Vaziyetinin 
Balıkesir'e kar§ı izah edilmesi haylı mütkül, hatta 
imkansızdı. Şu nikah İ§İ bitse belki biraz daha ko
laylaşacaktı. Bir taraftan da, eniştesinin ve ablaşı• 

Bu sıralarda hadiseler tekrar süratle biribirini 
kovaladı ve Macide'nin hayatı yirmi dört saat için

ı de büsbütün ba§ka istikametler alıverdi. 

22 
Profesör Hikmet başta olmak üzere Nihat ve 

maiyetlerindeki gençler bir akşam Ömer'i ve karısı
nı bir hayır cemiyetinin müsameresine götürdüler. 
Ömer o gün adam akıllı yorgundu. (Parası olmadı· 
ğı için Taksim'den Sirkeci'ye kadar yayan gidip gel
mi§ ve öğle yemeği yememişti.) Bu yüzden pek gön
lü yoktu. Macide'nin de gitmek istemiyeceğini tah
min ediyordu. Evela teklifi kabul etmedi. Fakat 

profesör Hikmet: 
"Hanım kızımız görmek isterler ... Gençlerin uğ

ra§ıp yaptıkları bir §ey... Müzik var.. Piyes var ... 
Çocuklar çalı§tdar, bir te§vik olur... Biz zaten eli
mizden gelen yardımı yapıyoruz, siz bir ziyaret e
dip gayret vermekten kaçmayın!" dedi. Ömer bir 
aralık ağzından o gün yayan yürüdüğünü ve para
sız olduğunu kaçırdı. Hikmet hemen elini cebine a
tarak iki lira çıkardı, "ne diye bana derdini açmaz
sın! sana kaç defa söyledim!" diye azarlıyarak Ö

mer'e verdi. Nihad da: 
"Daha lazımsa ben de vereyim!" dedi. 
Omer bu söz üzerine tüylerinin ürperdiğini his· 

setti. Nihad'ın kendisine veznedarın parasmı teklif 
ettiğini zannederek ona kin dolu bir bakıt fırlattı. 
Fakat Nihat hiç aldırmadan: 

Hep beraber çıktılar ve tramvayla Şehzadeba• 
şı'na kadar geldiler. Bu sokaklarda Macide'yi garip 
bir korku sardı. Emine teyzelere sapan yolun önün• 
den geçerken bütün gayretine rağmen başını o tara• 
fa çevirmekten kendini alamadı ve iki katlı ahşaP 
evin hiç bir penceresinde ışık yanmadığını gördü. 

"Her halde sofadalar, yemek yiyorlardır!" de " 
di. 

Eski bir konak bahçesinden geçtiler. Kocaman 
binanın sofası süslenmiş, arka arkaya dizilen iskeJJJ'" 
leler ve battaniye perdelerin ayırdığı bir sahne ile 
müsamere salonu haline getirilmişti. 

Ortada kimseler görünmediği için Ömer: 
"Erkne geldik galiba!" Dedi. ' 
Profesör Hikmet: 
"'Öyle!" dedi. "Mamafi müdüriyet odasına bif 

bakalım. Belki eşten dosttan gelenler vardır .• Çene 
çalarız! .•. " 

Oldukça büyük bir odaya girdller. Burası haki• 
katen doluydu. Macide cigara dumanları arasındll 
hayalle§en on be§ yirmi kadar insan gördü. Bir Ç~ 
ğunun, saza gittikleri akşam tanıştığı kımseler ol .. 
duğunu farketti. Karşıdaki büyükçe bir yazı masll" 
sının arkasında beyaz ve kıvrrcrk saçları arkaya lll' 
ranmı§, orta yaşlı, biraz uzun ve et suratlı bir ,;s.~ 
vardı. Bu cemiyetin reisi olduğu anlaşılıyordu. Yetı• 
gelenler içeri girdikleri sırada hararetli bir konut• 
ma ba§lamı§tı. Müdürün yanındaki eski usul vişne 
çürüğü maruken koltukta yaşlı ve yuvarlak yüıJiİ'. 
mini mini gözlü ve seyrek saçlı bir adam sağ elin• 
muntazam fasılalarla kaldırarak nasihat, veya e• 
mir verir gibi bir ıeyler anlatıyordu. Ömer heme" Bunları Ömer'e açıkça söylemek mümkündü, 0-

111er derhal inanacak, ve bütün arkadatlarına arka· kansına dönerek: (Sonu var) 
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Böbrek üstündeki gudde 
Koyun böbreği yemeği sevip de, 

0 nu daha pifmeden yahut kızarhl -
bıadan görmeğe de merak ederse -
rıiz, onun üzerinde de görebilirsiniz: 
iki böbreğin üzerine yapıımıı gibi, 
&anmtrak renkte ve yumuıak iki 
ıiidde... insan böbreklerindekilerin 
Üzerinde bulunanların her biri an
cak on, nihayet on bet gram ağırlı -
iırıda, öyle olduğu halde, mikroskop 
altında muayene edilince her biri -
rıiıı •Yn ayrı biri ortada ve öteki o
ıuın etrafmda, iki kısımdan birleıti
ii anlatılır. 

Yükte o kadar hafif olan bu gud
denıizin kıymeti pek büyüktür. iki 
kıaııımdan ayrı ayn çıkan hormon -
lar vücudumuzda türlü türlü iıler 
RÖrürler. Ortadaki kısımdan çıkan 
hormonun adını duymuı olsanız ge
l'ektir. Adrenalin denilen bu hormon 
damarlarımızdaki tansiyon nizamı • 
!la hakim olduğundan çok defa ilaç 
olarak kullanılır. 

Fakat etraftaki kısımdan çıkan 
horınon ondan da ehemiyetlidir. Vü
cudumuzun beslenmesine hakimdir. 
Bu honnon tam kıvamında itleme
~ce vücudun metabolizması bozu~ 
ur. Onun pek ehemiyetli bir iti de 

erkeklik karakterlerini kurmaya 
)aramasıdır. Kadınlığın karakterlek"'i Yapan tiroit guddesi, erkekliğin 
L arakterlerini veren bu guddenin 
QOl'nıonudur. Zaten kimya bakımın
dan da bu hormon erkeklik hbrmo
llulla pek yakındır. Onun için bu 
lıorınon erkeklerde fazla itleyince 
•rkeldik fazla olur, kadınlarda faz
la itleyince de kadın erkekletir .•• 

Bu guddenin ortadaki ve kenar -
d.ıa kısımlardan çıkan hormonların 
•~ıildiği ve fazlalığı insanda türlü 
:6rlü türlü hastalıklara aebep olur • 
b"!,· Bu hastalıkları teıhiı etmek, ta-

11• hekim itidir. 

f Ancak bazılarında eksiklik veya 
&zlalık hastalık denilecek bir hal 

raPacak derecede olmaz da hasta • 
dcla sağlık arasında bir mizaç mey
~na çıkar. Batka hormonların ver
cl ald~ri mizaçlar gibi, böbrek üıtün

ekj guddeden aeJen mizacı da bil
llııek - onun sebep olduğu halleri 
llııerak etmemek için - faydalı olur. 

hormonları eksik olanlardır. Hor • 
monun eksikliği ittahsızlık, sık sık 
ba~ dönmesi verir. Kimisini de bir 
deri ile kemikten ibaret denilecek 
derecede eritir ••• 

Hormon fazlalığından ileri gelen 
111izaç haylıca karıtıktır,çocuk daha 
annesinin karnındayken bu hormon 
fazla oluna, kız çocuk hünaa olur. 
Erkek çocuklarda böyle doğmadan 
önce hormon fazlalığı görülmemit • 
tir ••• Bülui yaıında hormon fazlala
tıraa erkek çocuk pek erken fazla 
erkek olur, kız çocuk da erkeğ~ ben
zer ... Daha sonra fazlalaıırsa kadı -
nın sakalı ve bıyığı çıkmağa batlar. 
Erkekte ne olacağına henüz misal 
görülmemiıtir ••• Bereket versin ki bu 
hormonun fazlalattığı pek az görü -
lür §eydir. Çok görülen mizaç onun 
azlığından ileri gelendir ... 

Guddenin orta kısmından çıkan 
hormon damarlardaki tansiyon ni • 
zamma, l..andaki §eker nizamına ha
kim olduktan batka erkeklerde he • 
yecandan müteeasir olan hormon • 
dur. Kadın heyecan duyunca tiroit 
guddeıi müteeasir olur, ağlar. Er
kekte bu cudde müteeııair olduğun· 
da ağlıyamaz, hormonun çokluğu 
damarlardaki tansiyonu arttırır, tı • 
kanıklık verir Onun için bu hormo
nun fazlalığından gelen mizaçtaki 
insan çabuk müte11ir olur, kendisine 
tıkanıklık gelir. Bu kadarla da kal· 
maz: sık sık baı dönmesi, kulak o ·
ğultusu, göğsü üzerinde ve kamın • 
da ağrılar da olur ..• Bu hormonun a
zalması herte~en Önce damarlar • 
daki tansiyonu azalttığı için bunun 
tesiriyle devamlı halsizlik, uyutuk • 
luk gelir. Fakat buna da hastalık 
denilemez. Gene hastalıkla sağlık a
rasmda bir mizaç ••• 

G.A. 

Prevantoryom ve 
sanatoryoma 

ahnacak hastalar 
Sinirli dediğimiz mizaç pek çok 

of.-L.~ LJI 1..1. • • , /"t'atftW"l'°liJ~1692t9faa\'HPu"*\ıi,i 
~El u..-Mobun azhgınaan gelir. ,.. __ k d h evraklanmn noksan yollanması yii-
~u a a annesinin kamınday -
iten · b" . zünden kısa bir zamanda müesseseye , anneaı ır gnp hastalığına tu • 
tul B d k kabul edilmesi icap eden hastaların .. ur. un an endisinin böbrek üs-
turıd k" dd · bir hayli zaman beklemekte olduktan .. e ı gu esı ınüteesair olur, he- . . A 

Dllz dogvmamr• ol v dd anlaşılmıştır. Maarıf Vekaletı alaka -
• :r an çocugun gu e- . . . 

•ı de bozulur y h t k d v d k lılara bır tamım yaparak bu yersız ge-• a u çocu og u • . .. 
tan aonra bir ate•li hast 1 v t tu _ dkmeye meydan verılmemek uzere 
l " a ıga u h · 1 b" k"ld ur, bu hastalık 0 udd ·· r· t • astaya aıt rap?r arın tam ır §e ı e 
,.:_ c e uze me e 1 . . 1 . .1 . . 1 be . 
-.- ~er, hormonu azalır •• Dejenere tekemmu ettırı m~.sın~. t~. e nı~ pa -
dectıaimiz sinirli insanlann Ha bir rasız yatılı veya gunduzlu oldugunun 
Soh böyle böbrek üstündeki gud • raporda tasrih edilmesini, sırası gelen 
delerinden çıl..an hormonlan az 0 • hastaların müesseseye doğrudan doğ-
la.alal'dır. ruya çağırılabilmesi için mektepte 

kııa b"r d · ı d k kalmıyan talebe ve muallimlerin ev ad 
L __ -: ı enız yo un an geçer en 1 . • .. b"ld" .

1 
· . 

:-Qclı"len· · d · t t 1 ık k res ennın muesseseye ı ın mesını L. m enız u an ann, s ıı . . . 
""111ant k ı · b" "b" · k ıstemııtır. ~ ı çe en enn, ın ırı ar aım - ---------------
"-İi ishale ve inlubaza tutulanların 
'-l de çok defa gene bu hormonun 

•iından gelir. 
._. tı'akat bu hormonun azalmasınm 
te ~iihim alameti - hastalık dere • 
ita liıae varmadan - dermansızlık, 

lsizliktir. Kendilerini daima yor
~ hiaaedenler, çok uyÜınak ihtiya• 
d duyanlar, sabahleyin yatakların· 
it •il güçlükle kalktıktan sonra da 

elldilerini gene yorgun duyanlar bu 

İzmir Enlernasyıaal 
Fuar1na hazırlanınız 

20 Ağuıtoı - 20 Eylül 

1939 

MAYi SU 
Yazan: Major WREN === = === -2 -==~ 

Mektuplar1 

Birisi yanıma yaklaşarak sordu:" - Bir Amer~kah 
zabitin bayrağınızı öpmesine müsaade eder misi
. ' nız. ,, Sonra yaşh gözlerini gözlerime dik·ti 

N evyork (Hususi muhabirimiz
den) - Sergide bizi fevkala

de mütehassıs eden müşahedelerden 
biri d~. Amerika'ya yerleten eski 
vatandaşlarıqıızın, Türkiye'ye .~e 
Türkiye'deki terakkilere karp gos
terdikleri derin alakadır. 

30 nisan açılıt gününde, elimde 
bayrak platformun önünde .duruyo.r
dum. Yanıma üniformalı hır amerı
kalı geldi. Bayrağı tuttu, yüzüne 
yaklaıtırdı, . 

- Amerikalı merakı, ya rengıne 
ya kumaıına bakıyor; . 

diye dütündüm, aldırıt etmedım. 
Sonra yüzünü benden ve yanımda -
kilerden gizlemeğe çalışarak türk • 
çe sordu: 

- Bir amerikalı zabitin bayrağı
nızı öpmesine müsaade eder misi -
niz? 

Yatlı gözlerini gözlerime dikti; 
- Ne zaman, ne yaş, ne refah hiç 

bir şey geçmiti unutturamıyor. Ben 
ermeniyim ve İstanbulluyum! 

dedi, biraz düşündü bir sual sor
du: 

- Türkiye'de bilhassa lstanbul'
da doğmuş olmanın, o memleketten 
ayrılanlar ve bir daha oraya dönmek 
ümidini kaybedenler için ne büyük 
bir bedbahtlık olduğunu tasavvur e
debilir misiniz? 

D evlet pavyonunun turizm kıs
mında, R u m e 1 i hisarı'nın 

Göksü çepnesinin altından alınmıt 
büyük ve çok güzel bir fotoğrafı 
vardır. Ziyaretcilerden biri yanın
daki küçük grupla bu fotoğrafa yak
laştı, işte, dedi ; 

- Ben burada doğdum! 
Sonra türkçe bize, ingilizce ya

nındaki grupa anlatmağa batladı: 
- Yeniköy dünyanın en güzel ye

ri, yeniköylüler dünyanın en iyi in
sanlarıdır. Ben Yeniköy'de doğdum, 
türklerle beraber büyüdüm (bir çok 
isimler saydıktan sonra) buraya ti
caret için geldim, yerleştim, kazanı
yorum. Eğer, içimde doğduğum yer 

iil~-iıı&iiU:W'! 
lirim! 

Tekrar küçük grupa döndü, 
- İstanbul, Boğaz, Yeniköy, bun· 

lar ne demektir, siz bunu bilir mi
siniz? Mayıs geceleri Boğaz bir çi· 
çek parkı gibidir ... Renk, koku ...• 
B~rnunu "havaya kaldırdı, derin 

bir nefes aldı, 
- Resimlerden ve sizden lstan • 

bul'un kokusunu alıyorum! 
Ayrılırken kartını verdi, bizi Yo

nion avenü'deki evine davet etti; 
- Yeniköy'lü Panayotis Kondis 

deyiniz herkes tanır 1 

V aıington müzeıine üç bin par
çalık zengin bir koleksiyon 

hediye eden, Minasyan adında yatlı 
bir zat; 

- Bu küçük hediye: amerikalıla
ra memleketimin kültürünü tanıt

mağa yarı yan belli batlı bir teşebbüı 
oldu. Yenisini de bana siz tanıtıyor
sunuz, ne kadar bahtiyar olduğumu 
tasavvur edemezsiniz 1 

diye söze başladı, bir saat kadar 
konuıtu sonra çekine çekine 10rdu: 

- Her gün gelip bu güzel eserle· 
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Türk sigaralar1nın sallıı i~in 

Nevyork Sergisinde acil tedbirler ahnmah 
Nevtork (Hususi Muhabirimizden) - 1939 Nevyork dünya sergisinde 
sigaralarımızın mazhar olduğu büyük rağbeti evelce "'Ulus"a yazmıştım. 
Bu sabah sergiye gelir gelmez, sigara/arımız hakkında üç yeni haber 
daha aldım. Haberler şunlardır: 
ı _ Tütün/erimizi Nevyork'ta iş/iyen fabrikaya, belli başlı müşterileri 
mektup göndermişler, ve büyük mikyasta Türk sigarası satmağa amade 
olduklarını bildirmişlerdir. 
2 _ Bir bayi, inhisarlar idaresinin, buradaki memurlarına müracaat et
miş, gene büyük mikyasta türk sigarasını, serginin muhtelif yerlerin
de,otomatik kutular içinde satmakiçin teklif yapmıştır. 
J - Sergide türk sigaralarını satın alanlar.dan bir çoğu, mektupla inhi
sar memurlarına, kısmen de, fabrikaya müracaat ederek. bu sigaraları 
sergi dışında nereden satın alabileceklerini sormuşlardır. 
Gerek fabrikanın, gerek inhisar memurlarının bu müracaatlardan hiç 
birine, müspet cevap veremeyişlerinin sebebini, buraya yazmaklığıma 

bilmem lüzum var mı? 
Hep mukavele meselesi! Amerika'ya Türk tütünlerini idhal işinin bir 
amerikalıya verilişi, bu amerikalının aradan aylar geçtiği halde ne Nev
york'da, ne de Amerika'nın diğer bir şehrinde satış teşkilatı yapmama
sı! 
Yakın zamana kadar, onun Nevyork'da olduğunu bile kimse bilmiyordu. 

,. Bugün; Nevyork'da mukaveleyi devretmek veya bir başkası ile beraber 
işletmek için teşebbüsler yapıyor dediler. 
Doğru mu, yanlış mı tetkik edemedim. Falr:=t doğru bile olsa neye yarar? 
O teşebbüsünü belki sergi kapandıktan sonra bile neticelendiremez. A
cil bır tedbir alınmaz ve serginin devam ettiği 6 ay içinde sigaralarımı
zın, serginin hem içinde hem dışında satııı temin edilemezse, sergi vası
tası ile açılmak istidadını gösteren bQyük bir pazar, bugünkü müsait 
şartların tekrar tahassulüne kadar, uzun zaman kapalı kalacaktır. 
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Neıet Halil Atay 
rinizi görmeme, sizi hiç rahatsız et
meden bir kötede oturup havanızı 
teneffüs etmeme müsaade eder mi -
siniz? 

Sesi küçüldü, kulağımıza eğildi, 
- Ruhum memleketimden ayrı 

·--~-· ..... ı. •·•-Olun.L ~t. 
dofdulum toprafın eeMdlml te1el-
Ii etmesini istiyorum l 

dedi ~. 

S itedeki havuzun çinilerini, 
servileri dakikalarea seyret

tikten sonra. yanıma geldi; 
- HaskCSy'iln mezarlığında benim 

diktiğim yedi servi vardır. Bunlar 
adaktı. Kimbitir timdi ne kadar bü
yümüılerdir? 

Konuıtuk. Adı Eskinazi imiş. Be
tinci avenüde (Nevyork'un en şık 
ve en zengin mağazaları olan cadde
si) büyük bir mağazası varmış. Ka
dın çamaşırları aatarmıı. Yüzü ağ -
lar gibi buruıtu, 

- Köprü'nün üzerinde durmak, 
Hasköy'il seyretmek istiyorum, kaç 
defa teıebbüs ettim olmadı, bir de
fa hududa kadar geldim, çıldıracak
tırn. 

1 ki arkadaşımla, devlet pavyo
nunun önünde duruyorduk. 

Yanımıza, Nevyork'da nadir tesadüf 
edilir tarzda, itina ile giyinmiş bir 
genç geldi, 

Ben dedi; 

- Ermeniyim. Umumi harpte a
namı, babamı kaybettim, bir türkün 
yanına ııiındım. Bu türk bana bak
tı, çocuklarıyla bir mektebe &önder
di. Okudum it güç aahibi oldum. Ta
bellcılık yapardım, Gui papmız !i
tin harflerini ilin ettiii zaman Ak
pmın, Ermisin tabelilarını ben yaz
mı§tım. Çok iyi kazanıyordum. Gü
nün birinde yıllardanberi kaybetti
ğim anamın babamın Nevyork'da ol
.. '•' ı h.hs ;.· ald m K "buepJ
dfm. fakat memlekete bir tilrlll ısı
namadım, dönmek istedim para bu
lamadım, babamdan istedim, yirmi 
senelik hasret yeter dedi, kandıra -
madım. Kaldım ve muayyen müdde
ti geçirdiğim için türk vatandaılığı 
hakkını kaybettim, istemiye istemi
ye buraya yerleıtim. Şimdi vaziye -
timden memnunum, büyük bir ıir -
kette çalıııyorum, ayda bir kaç yüz 
dolar kazanıyorum. Haftada bir de -
fa da Amerika ordusunda (galiba za
bıta tetkilatında) hizmet ediyorum. 
Tam amerikah oldum mu diyecek -
siniz? Evet ama ben Türkiye'de 
doğdum, eski memleketimi mi yeni
sini mi daha çok ıseviyorum, bot ye
re benden ' bunun cevabını almağa 
çahımayınız, Amerika benim cese
dim, Türkiye kalbimdir ... 
Ayrılırken elimizi sıktı, 
-Akşamın ıermakinistine Rıd

van selim söyledi deyiniz. O be· 
nim dayım olur dedi. 

D
0

evlet pavyonunda, Türkiye'
de dini ve milli hayat ser

bestliğini veren büyük panoyu ziya
ret etmek, Amerika'da yerleımiı 

i&L 

- Evet, aklımı ve hayatımı kurtar- anlatılmaz bir takım laflar haykırdı. nin tarassut kulesinden ehemiyetli tu
mak için allahın hakiki bir lQtfu oldu. Emirbcrim ilave etti: "Parmaklığın areg kuvetlerinin yaklaştığı görül
Fakat, heyhat, pek pahalıya mal olan önünde, Zindernöf'ten geldiğini, mu müıtü. Yüzbaşı Renuf'un ölümünden
bir H'ituf; bunca mert adamın ölümü - hasara. katliam, harp, cinayet olduğu- beri karakola kumanda eden zeki kü -
nü dütünü1orum da 1 nu ıöylüyor, hepıi ölmüt veya ölmek çük zabit arabı süartli bir hecinle im-

"Kurbanlardan biri, yanındaki a- üzereymiı." dat çağırmaya göndermiş ve her ne 
damlarından biri tarafından alçakça Çizmelerim üstüne atlıyarak ve ke- bahasına olursa olsun Tuareg'lerin e
öldürülen bir küçük zabit, eminim ki merimi bağlıyarak: line düşmemesi için kati emir vermiı -

lavrens : fa dönsem uçsuz bucaksız çöl. Çamur· bu cinayet, hem de tam terefli bir za- "Bütün bunları ıöyliyen deve mi?" ti. İş ciddileştiği takdirde bütün süra-
tı.ı - Mutabıkız, dedi, seni dinliyor - dan bir kalede can sıkıntısından pat - fer anında soğuk kanlılıkla icra edil- dedim ve derhal kapıya doğru atılarak tiyle yardım aramaya koşacaktı. Tua • 

Ilı. hyan ve kendilerine senenin başından mittir 1 Peki ama niçin? Niçin? İtte haykırdım "Silih baıına 1 Silah batı - regler sadece küçük bir atıf talimi 
. "':- Öyleyse başlıyorum. Bildiğiniz sonuna kadar katır gütmesini öğretti- gece gün~üz kendime ıordufum bu • na I" yapmak ister göründükleri takdirde, 
~bı ben Tokotu'da bugünkü vazifem ğim neferlerim ve Senegalliler. d~~: b~ .cınayetin aebcbi nedir?. . Emirbcrim: bir veya iki gün onları takip edecek ve 
ha ! 1nda adeta canlı mezara girmiş bir Lavrens bir tebessümle: Azızım Şarlok Holmeı, h"' fCYl CSf· ··- Hayır binbaşım, dedi, bunları hareketlerinin sebebini öğrenmiye ça-
l(i~~e~irn. Evet, evet, hem de Polo ku- - Talihinize ağlıyacagım, dedi. Fa rene~eksi~~z ve mua~ayı ~ö~~enizi söyliyen ölmek üzere olan devesi üs - lışacaktı. 

Unüzün bütün eğlenceleriyle Ni . kat bana şu esrarı anlatınız. beklıyecegım. 'Buna guvenebılırım de- tünde yorgunluktan bitkin bir halde .. Arap yola çıktı, uzak bir tepenin 
~e~ya sivil servisine mensup olan ıiz- Binbaşı bu hitabı işitmemiş gibi gö· ğil mi? olan araptır. üstünde gizlendi ve tuareglerin vaha-
lt·~ın tasavvur edemiyeceğiniz bir ıe- rünerek devam etti: "Nigerya'mzın timalinde, bizim Tabancamı doldurarak: yı işgal ettiklerini ve develerini pal -
c 

1 
de. Sahradaki askeri mıntakanın en _ Orada etrafımda gördüğüm ne - Zinder"imizden uzak çok uzakta Zin- - Öyleyıe, dedim. kendiıini sorgu miyelere bağladıklarını gördü. Tua • 

~:Uptaki bu ileri karakolunda, en dir? Bir çakal, bir akbaba, bir kerten- dernöf. k~ç~k. fr~?~ı~ ~akol~ndan ya çekinceye kadar onu ölmekten me - reglerin kaleyi kuşattıklarını ve kum-
01_trfıtc ~e en iğrenç Mr delikte canlı kele; Allahın merhametine uğramak bahaedıldtğını tabı.ı ııı~ıı.ınizdır: ~a- net, yoksa kendini ölmüı bilsin. Hem ela küçük siperler kazdıklarını, bir 
'C!'ak gömülmüş bir halde yaşıyo • talihine mazhar olursam, hazan Çat yır mı? Öyleyıe tımdı itıtecebınız; kot batçavup söyle, alaydan bir müf· kısmının da palmiyelerin tepesinden 
~· Bilhassa burasını Sidi-bel-Ab _ gölünden gelen bir kervan ve nadiren anlatılmaz facia orada cereyan etti. reze dokuz dakikaya kadar seferi kı- kaleye hallıca bir atet açtıklarını gö-

!'e veya Cezayire kıyaslayınca. bir Targi şefi tarafından kumanda e _ "İyi dinleyin. yafetle deve ıırtında harekete hazır rünce yerinden fırladı. 
~Se~gıli alayımdan ayrı, bir bulvar- dilen ve nefret ettikleri "beyaz adam- "Ha~m.? dehş~~li sıc~k oldufu ~ir bulunsun. Kılanın geri kalan kıamı "Arap ters yüzü döndü ve yardım 
ha ' bır kahveden, bir kulüpten uzak. lar" ın kanına susamış Tuaregler. sabah, üıtumde pıJama ıle, kahve fın· katırlara binecek: haydi marı. aramak için gece gündüz cehennemi 
lı Yatı tahammül edilir bir hale koyan "Hatta bana taarruz ettikleri ve U - canımın önünde mahmur mahmur es - "Bu neviden ıillh batınaları bilirıi- bir yürüyü§ yaptı. 
11~~ te~den uzak, kumlara gömülmü • zerlerine ateş açmak, yahut da onları niyordum. Lejyonerlerimin yattıkları niz, dostum. Kıtanızı ayni derecede Hey allahım, nasıl cebri bir yürüyüş 

'"fil gıbiyim. takip için zavallı süvarilerimin başına yerden, yataktan yatağa giderek yeni çabuk ve ayni derecede mükemmelen yaptığımı bir ben bilirim, dostum. Biz 
lt 1:-vrenı soğuk bir tavurla sözünü geçerek katırlarımla sipahi rolü oyna- bir cehennem günü yapmıya mahkQm yola çıkarmak her halde batınıza gel - Afrika 19 uncu fırkasına mensup olan-
tıtı: mak fırsatım bana verdikleri zaman olan uyuyanları uyandırmaya giden mittir. lar katır veya deve sırtında böyle bir 

r,;-- Bunları bilirim. Sadade girin. Es adeta kendilerini takdis ederim. kahve götürücülerin haykırıtları geli- - Hemen hemen 1 Belki de!... Hep sefere çıktık mı gözle görünmez olu-
1 bekliyorum. Lavrens, müstehzi bir tebessümle a- yordu. bu franıız nezaketi, diye Lavrenı mı- ruz. 

•ı.ı- lier allahın günü, bir tek bulut - tıldı : "Bir cigara yaktığım sırada, emir - nldandı. Lavrens nezaketle cevap verdi: 
lı~ 01~.rak güneıin çıktığını ve battı- - O muzlim sır, Allahın hakiki bir berimin bana doğru koştuiunu gör • - Kalenin demir parmaklığından - Hadi hadi! Ben sizi dürbünsüz 
batı ~ordüm. Başımın üstünde bom - llıtfu olmuı, desenize 1 düm. Nefesi kesilmit bir halde, bir a - dıpn çıkınca, ölüm halinde olan ara- görürdüm. 

&ok; ayaklarımın altında, ne tara· Fransız cevap verdi: rapla ölmek üzere olan deve1iııe ai~ bın ifadeıiııi aldım. Zindernöf kaleıi· - ~ani demek iıtiY.oruın ki hay:van-

Şehir tiyatrosu 
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lktııat V ekiletinde tayinler 

Yüz lira maaılı İktıaat Veklleti bi
rinci hukuk müpvirliğine eski hukuk 
mlipviri Ziya Yörük'ün yüz lira ma -
aıla, ıeksen lira maaılı İktıaat Yeki -
Jeti ikinci hukuk müpvirliğine eski 
hukuk mÜ§aviri İbrahim Senil'in aek -
sen lira maaşla, yüz yirmi be§ lira ma
aşlı sanayi tetkik heyeti riyasetine es
ki tetkik heyeti reisi Şevket Süreyya 
Aydemir'in yüz yirmi bet lira m&af
ıa tayin edJJmJılerdfr. 

Ticaret Vekaletinde tayinler 
İktısat Vekaleti müstepn Halit 

Nazmi Keşmir'in açık bulunan Tica -
ret Vekaleti müsteıarlığına 125 lira 
maaşla, Ticaret Vekaleti kadrosunda 
açık bulunan 100 lira maaşlı te§kilat -
landırma umum müdürlüğüne İktıaat 
Vekaleti ihracatı teıkilitlandırma mil 
dürü Servet Berkin'in 100 lira maatla. 
Ticaret V ekileti kadroıunda açık bu
lunan 80 lira maatlı teıkilatlandırma 

umum müdür muavinliğine, Orhan 
Dümer'in 80 lira maaıla tayin olun· 
muşlardır. 

rum, ermeni, yahudi bütün eıki va • 
tandaşlarımız için bir ibadet halini 
aldı. Dakikalarca panonun önünde 
duruyorlar, resimlere, mesajlara ba· 
kıyarlar ve düşünüyorlar. Ne sitem, 
ne kin, ne serzenit 1 
Zamanı biraz daha geriye; dol· 

dukları yıllara kadar çeke bilseler!
- Erken gelmitiz 1 

diyorlar ve gidiyorlar. 

larımızın ayakları altından uçan tos 
ve çakıl bulutlan içinde görünmez o
luruz. Hem süratimizden de bir kur • 
şunun geçtiğini görür müsün, zeki 
Corc'um 

İngiliz: 

- Peki, peki! diye mırıldandı. 
- Ben uzakta, süratli hecinlere bin-

miş öncülerle birlikte en ilerdeydim. 
Bir katırlı kıta bütün hıziyle bizi ta • 
kip ediyordu. Bu kıtanın ardında se • 
negallilerden mürekkep bir bölük 
günde 50 kilometre yapıyordu. Zin -
dernöf"e varıyorduk .. Ve Tokotu ile 
Zindernöf arasındaki yürilyü§limüs 
bir sürat rekoru telakki olunabilir. A
damlarımın pek ilerisinde, ben kulak 
veriyordum. Bir tüfek sesi, bir bora
zan sesi işitecek miydim? 

"Hayır, her taraf sessiz. Yü_isek bir 
tepeye tırmandım : nihaye7' kaleyi 
gördüm. Issız çölün ortasında, küçük 
bir vahanın yanında yükseliyordu. 
Muharebe ve muhasaradan eser yok • 
tu. Ne yangın harabeleri, ne de yerde 
yatan cesetler. Sessiz kalenin üstünde 
üç renkli bayrağımız neşeli bir tekilde 
datgalanıyordu. Bu, semer çamurdan 
kalın dıvarlarla inşa edilmi§, tavanı 

terasa şeklinde basit dört köte bir 
bloktu. Dört yanda birer tarassut mev
kii olan birer kule yükseliyordu. Her 
şey yeı;:li yerindeydi. Her ıey tabii 
halde görünüyordu. Kale iyi müdafaa 
edilmit. fransız bayrağının tercfi ma
sun kalmııtı. Sevincimden haykırarak 
kasketimi sallıyordum. (Sonu var) 



-8- uı:us 

Adana haberleri Valiler arasında değişiklik 

J\dana öğretmen okulu 
müzikli müsamere verdi 

Cankırı Valileri 
..:. Balıkesir ve 

yeni vazifesine başladılar 
"Adana (Hususi) - Çukurovanın en 

yaşlı kültür müesesesi Adana erkek 
öğretmen okuludur. Bu emekdar mü -
essese türk maarifine büyük hizmet -
lerde bulunmuş Adana erkek öğret -
men okulunun üç binden fazla mual
lim yetiştirdiğini söylemek kafidir. 
Bu okul yılda, umumi öğretmen kad
romuza 223 öğretmen daha verdi. 

Şehrin iki kilometre kadar dışında 
bulunan, güzel bir bina işgal etmekte 
olan öğretmen okulu, tedris sahasında 
olduğu gibi, içtimai sahada da geniş 
faaliyetler göstermektedir. Gün geç -
mez ki, Adana öğretmen okulu, bir mü
samere, bir tören, bir spor gösterisi 
yapmasın. Nitekim geçen gün öğret -
men okulu talebeleri yeni şehir sta -
dında bir "müzikli spor müsameresi" 
verdiler. 

Adana kadastrosu 

Şehrimizdeki kadastro teşkilatı fa -
liyeti devam ediyor. Kadastro dairesi 
şehrin şimal, orta ve kısmen cenup kı
sımlarının kadastrosunu bitirmiştir. 

Şimdi de şehir hipodromu ile Şakirpa
şa istasyonu tarafları ve Akkapı'nın 
kadastrosuna başlanmıştır. 
Adana'nın çınarlı mahallesinin yeni 

baştan tanzim edilen muntazam tapu -
lan da bir haftadanberi halka tevzi e
dilmektedir. Bundan başka Hankurbu 
ve Döşeme mahallelerinin de kadastro 
işleri ikmal edilmiştir. Bunların da ta
pulan bir aya kadar ikmal edilecek ve 
sahiplerine verilecektir. Kadastro sa
yesinde Adana'da emlak ve arazi da -
vaları günden güne azalmaktadır. 

Ticaret odası seçimi 

Adana ticaret ve sanayi odası yeni 
idare heyeti seçimi yapılmıştır. Yapı
lan intihapta azalıklara, İbrahim Bur
duroğlu, Abidin Ramazanoğlu, Osman 
Altıkulaç, Hasan Atıl, İzzet Koçak, 
Salih Eroğlu, Ziya Kurttepeli, Nedim 
Kozacıoğlu, Hakkı Salih, Arif Cemal 
Akıncı, Gani Girici ve Raşit Enver se
çilmiştir. Reisliğe İzzet Koçak, ikinci 
reisliğe Hasan Atıl ayrılmıştır. 

Yukarda lzmir'e tayin edilen Etem Aykut Balıkesirde şerefine 
verilen ziyafette, altta Çankırının eski valisi uğurlanıyor 

Balıkesir (Hususi) - Üç seneye yakın bir zamandanberi vila
yetimiz vali ve parti başkanlığında bulunan ve bu defa İzmir' e 
tayin edilen Bay Etem Aykut ve refikaları şerefine belediye ta
afından şehir namına 150 kişi-ıkın bir zamandanberi şehrimizde va-

lik bir veda ziyafeti verilmiş ve !ilik yapan B. Hüsnü Uzgören yeni 
belediye meclisi azaları ile parti vazi.fesi olan Riz~ _valili~ine ayrılmı ş, 
mensupları ve daire müdürleri- yem Çankırı valtsı Refık N oyan da 

· · tler ve müessesat mü- şehrimize gelerek vazifesine başla· 
nın, cemıye b 1 M··1k· .. f . 1 
messillerinin iştirak ettiği bu ~ış u unuyor . u ıye mu_ ettış ~-

l kt k d · A rınden olan ve son defa Manısa valı-
t op antı geç va e a ar samımı si vekili bulunan yeni valimiz şehri· 
b ir hava İçinde devam etmiştir. mize gelince ilk işi zengin eserlerle 

B. Etem Aykut İzmir' e gider- dolu olan umumi kütüraneyi ziyaret 
ken hararetle uğurlanmış ve iz- etmek olmuştur. Vali bundan sonra 
mir ' d e yeni vazifesine başlamış- nafıa müdüründen bayındrılık işleri 
tır. Yeni valimiz Recai Gürel de hakkında mallımat almış, mezbaha, 
şehrimize gelerek vazifesine baş- tabakane, yeni elektrik binası ve has
lamıştır. taneyi ziyaret ederek yapılmakta olan 

Çankırı (Hususi) - Beş yıla ya- işleri tetkik etmiştir. 

Ôğretmen okulu binası ve müsamereyi takip eden halk 

Cankırıda belediye çalışınalaı·ı 

Bu yıl şehirde bir hal bir de 
hayvan pazarı yapılacak Traky 'da 

çiftçi _ok 
memnun 

~ Edirne, (Hususi) - B u sene Trak
ya'da mevsim ,ziraat ve hayvancılık 
bakımından çok müsaıt geçmiştir. 
Şubattanberi her ay iht acı karşılıya
cak derece yağışların de amı ve hele 
on beş gündenberi kısa fasılalarla he
men her gün Trakya'nın her tarafına 
düşen çok bereketli ya nıurlar bu se
neki yazlık ve kışlık r.ı czruatı garan· 
ti etmiştir. Bu ay için1e de arada sı
rada yağmur yağdığı t kdirde rekol -
tenin geçmiş yıllarla n ukayese kabul 
etmi yecek derecede ze ın olacağına 

şüphesiz nazariyle bak l 1aktadır. 
Temas ettiğimiz bat iftçiler yedi 

sekiz senedenberi mev linde bu ka
dar bol ve düzgün yağ rların görül-
mediğini söylemişlerdi Çiftçi bun · 
dan çok memnun ve itlidir. Her 
halde 939 yılı Trakya n zengin bir 
rekolte ve kalkınma y ı olacaktır. 

Seferihisar'da bir 

mevkuf 1 açtı 
İzmir, (Hususi) - f; eferihisar ha

pisanesinde mevkuf 1 u unan İzzet .a· 
dında bir hırsızlık st çl usu geceleyın 
tevkifhane aptesanesi 
kerek kaçmıştır, İzze 
zeredir. 

ı tavanını sö
akalanmak Ü· 

Erbaa belediy e reisi 
Erbaa, (Hususi) - Belediye reis~i

ğine tüccardan Bedrettı 1 Üstün seçıl
miş vazifesine başlam tır. 

l_s_i B_L_i v_o_G _ _ FY_A_. 

Oluş 

Şehrimizde çıkmakta olan .~u .~de· 
biyat - fikir mecmuasının 23 uncu sa
yısı da zengin yazılarla dolu ola:ak 
çıkmıştır. Okuyucularımıza tavsıye 

ederiz. 

İzm i r'de bir deli 
kadının yaptıkları! 
İzmir, (Hususi) - Memleket hasta· 

nesinin deli koğuşunda herkesi heye • 
cana düşüren bir hadise olmuştur. 

Deliler koğuşunda bulunmakta olan 
genç bir kadın, sabahleyin delilerin 
güneşten istifade için bahçeye çıkarıl 
dıkları sırada koğuşun kapısı önünde 
duran ve hastane binasının üst katına • kadar uzanan sarmaşıklara tırmanarak 
yükselmeğe başlamıştır. Bunu gören 
hademeler, kendisini indirmeğe teşeb
büs etmişlerse de, genç kadın : 

- Beni tutamazsınız! 
diyerek daha yükseklere çıkmıştır. 

Hastane idare memurluğu derhal ha -
rekete geçerek itfaiyeyi telefonla da
vet etmiş, itfaiye yetişinciye kadar de 
li kadın da hastanenin üst katına ka -
dar tırmanmış orada bulunan tele -
fon teline tutunmuştur : 

- Ben cambazlık yapacağım. 
diye bağırmıştır. O sırada aksi bir 

hareket genç kadının yere düşerek. ~e
ci bir şekilde ölümünü intaç edebılır· 
miş. İtfaiye yetişince derhal bir mer
divenle kadının bulunduğu yüksekli · 
ğe yetişen itfaiye eri: 

- Kımı1dama hemşire, düşersen ö
lürsün 1 

diye bağırmıştır. Bunun üzerine 
genç kadın yerinden kımıldamamış it· 
faiye eri, yava§ça kendisini belinden 
yakalıyarak merdivene almış, sırtlıya
rak aşağı indirmiştir. 

• 
Adana istasyonu 

modern şekle giriyor 
Adana, (Hususi) - Adana istasyo

nu çok modern bir şekle sokulmakta
dır. Garda bir müddet evet başlıyan 

inşaat devam etmektedir. Yolcu salo
nunda çok muntazam bekleme salon -
ları yapılmıştır. Şimdi de salonda bi
let ve muamelat kişelerinin inşasiyle 
meş~ul olunmaktadır. Salonun sol ta· 
rafında açılan bir koridorla, bundan 
böyle yolcuların eşyası doğrudan doğ 
ruya peronlara çıkmış olacaktır. Bu 
suretle yolcular için büyük bir kolay 
lık temin edilmiş oluyor. 

Çankırı (Hususi) _ Belediyenin lerek şehirin en merkezi yerine kuru -
939 bütçesi gelir ve gider karşılığı te- lacaktır. Bu mıntaka iki adadan ve 62 
vazün ettirilmiş ve büdçe 80.800 lira o- dükkandan ibarettir. Buralar istimlak 
tarak tespit olunmuştur. Bu vaziyete edilir edilmez yıktırılacak ve inşaata 
göre belediyenin geçen yılki büdçesi- derhal baslanacaktır. Projeye göre 
ne nazaran üçte bir fazlalık vardır. hal; beton;rme 29 dükkanla çevre -
Büdçenin tanziminde şehirin mübrem lenmiş olacaktır. 
işlerine mühim paralar ayrıldığı gibi, Hayvan ve buğday pazarı yerine 

17 bin lira da imar işleri için ayrılmış- halkevi binası yapılacaktır. Yeni hay -
tır. Belediye bundan başka ve ayrıca van nazarı da dibakane üzerindeki ara
belediyeler bankasından 50 bin liralık zide• kurulacaktır. Bu saha da 8.000 li
bir istikraz yapacaktır. raya istimlak olunacaktır. Ayni za -

B 30 b. ı· · l b. "hal" a manda buranın etrafına da buğday de-unun ın ırasıy e ır y -
pılacak ve 20 bin lirası da elektrik te - poları yaptırılacak~ır. .. .. . 
sisatının yetişmiyen kısımlarına har - Bu suretle beledıye bu ,yıl bu!,uk ış
canacaktır. Hal, odun pazarının ya - ı ler başaracak v.e Çankırı y~ guzel e
nındaki Demirci çarşısı istimlak edi - serler verecektır. - Kadrı Korman ... ,,.,, ' ' .. 

.. \ ·-, ...... . \, 

İstasyonun arka cephesindeki mey
danlık günden güne daha güzelleş • 
mektedir. Burası yaz kış yeşil duran 
tropikal nebatlarla süslenmektedir. Çankırı,da geni§ bir cadde 
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Isparta' da halıcılık sanatı 

gittikçe inkişaf ediyor 

Bugün 3000 tezgôhta 100 bin 
metre murabba ı hah dokunuyor 

Isparta halıcılı
ğı okadar eski de
ğil q ir. Anadolu ha
lıcılıkla ün alan şe
hir ve kasabalar ara 
sında !spartanın a
dı geçmezdi. İspar
ta - Burdur halıcı
lığı imparatorluğun 
son çağında başla

dı. Ömrü meşruti
yetle yaşıttır· Fa
kat İsparta halıları 
gerek kalite ve ge
rekse sağlamlık ba
kımından yurdun 
en çok tutulan ve 
aranılan halıları ol
du. 

Cümhuri yetten 
evvel bu bölge halı
cılığı yabancı ser
maye ve kumpanya 
ların elinde bulu
nuyordu. Bunların 

en kuvvetlisi şark 

halı kumpanyası i
di. İsparta ve Bur
durda teşekkül eden tek tük müte - maye ile kurdukları bu fabrika bütUn 
şebbisler, o zamankumpanyalara da . iptidai malzeme işini hal etmiş, Avru• 
yanarak iş görebilirlerdi. padan iplik boyamak için getirtilen 

Umumi harpte muhtelif kumpanya- arazinden başka bütün ihtiyacın mem· 
Iar sahadan çekildi mevkilerini Şark leket içinden temin ve tedarikini mütn 
halı ve milli şirketlere bıraktılar. Cum kün kılmıştır. 
huriyet devrinde Şark. h~lı da 930 se- Şark halı kumpanyası senede 20 bin 
nesine kadar tutunabıldı, dokuz yıl- metre murabbaı halı çıkarırmış, bugün 
dır Isparta halıcılığı Türk sermaye, 2000 i merkezde 1000 i köylerde otan 
Türk bilgi ve Türk elemanlariyle yü 3000 tezkahta 80 - 100 bin metre murab 
rüyor. baı kadar halı dokunmaktadır. Bu dii· 

Bugün bu müteşebbis Türk tüccar- şüş yerli müteşebbislerin o miktar iş 
lan arasında sermayesi 300 bin liraya çıkaramamalarından değil, son sene • 
kadar yükselen olduğu gibi bir çokla- lerde Avrupa ve Amerika'ya ihraca • 
rı da birleşmek suretile daha büvük tın güçleşmesinden ileri gelmektedir. 
ic:;lere girişmek imkanını bulmuşlar- Netekim 938 sen.esi istihsalatının 

dır . mühim bir kısmı dahili ihtiyaca sarf 
Kumpanyalar zamanında halıların olmuş Amerika, Fransa ve lngil • 

her malzemesi hariçten gelir, idare ve tereye az miktarda halı gönderebilınit 
teknik işlerde türk olmıyanlar doyar, tir. Geçen yıl en çok halı ihraç olunarı 
en büyk zahmet ve meşakkat çeken ve memleket Almanya olmuştur. 
yüklenen türk kızları yok bahasına ça Şu noktayı da ilave edeyim ki bugilı1 
!ışıyordu. Hatta 327 - 328 senelerinde halıcılık sanayiini milli sermaye ve t~ 
İsparta ve Burdurda umumi bir iş bı şekküllere bırakan şark halı ihtiyacını 
ı. dAJliel V .ll,jWit n~u"l-'~u ... ) o. .ı; a., - -· _ ........ • y &.JJ\... AiOJ,PQ. .. t..u.-.w; • • -- - - .1 

bir misli artırmak mecburiyende kal - Dokumacılık sanatının inkişafı Bul" 
mışlardır. durda halıcılığın bırakılmasına sebeP 

Isparta halıcılığının millileşmesin- olmuş, buna mukabil lspartada kutıı• 
de iplik fabrikasının himmet ve yar- panyalar zamanında çok daha ileri ha• 
dımı çok mühimdir. Sümerbankla ma- 1ı sanat ve ticareti başlamıştır. , 
halli müteşebbislerin 300 bin lira ser- O Becerik 

,.. 

Adapazarında Fahrettin A ltay hitabesini irat ed iyor 

iki olayımıza daha 
törenle sancak verildi 
Kahraman ordu

muzun Bolu'daki 
ve Adapazarı'nda · 
ki kahraman iki 
piyade alayına da

ha birkaç gün evet 
törenle sancak ve
rildi. Her i'i ala

sancak ve
ren orgeneral Fah
rettin Altay birer 

bulun
muş, ve alay ku
mandanları da bi -
rer hitabe ile mu· 
kabele ederek san 
cakları teslim al 
mışlardır. 

Sancak verme 
töreni Bolu'da ve 

Adapazarı'nda bi -
rer bayram sevin
ci ile kutlanmış

tır. İki yurt köşesi 
de sevinçli bir gün 
geçirmiştir. Bolu alay kumandanı sancağı teslim alıyor: 
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Almanya • Letonya - Estonya arasında 

Saldırmazhk paktı 
bugün imzalanıyor 

Berlin, 6 a.a. - Almanya ile Letonya ve Estonya arasında imzalana
cak olan saldırmazlık muahedelerini bahis mevzu eden Berliner Börsen 
Saytung diyor ki : 

İstanbul'un 
• 
ımôr plônı 

İstanbul, 6 (Telefonla) - Mimar 
Prost tarafından hazırlanan İstanbul 
imar nazım planının hükümetimizce 
tasdik edildiğini bildirmiştim- Planın 
şimdiye kadar tasdik edilememiş ol -
ması, birçok imar işlerinin yapılma -
sına ve yeni inşaat işlerine başlanma

- 1 "Çember siyasetini deşen alman si- sına mani teşkil ediyordu. Nafıa Ve -
Amerika Hariciye 1 yasetini~ iş~e yeni b~r _zaferi. .. Millet- kalet, planın bazı noktalarına Atatürk 

ler Cemıyetı konseyının son toplantı- köprüsünün Azapkapı kısmında yapıl-
m .. •f g ·· T sı ve Sovyetler Birliğinin Aland ada- ması düşünülen viyadükün inşasına i- , 

us eşarına o e lan meselesinde ittihaz ettiği hareket tiraz etmişti. Şehircilik mütehassısı i

Bitaraflık 

kanunu 
'değişmeli 

Nevyork, 6 a.a. - Kolombia üniver
t>itesinin bir ziyafetinde nutuk söy
liyen hariciye nazır muavini B. Vel
les, "Amerikanın bitaraflık kanunu -
nu tadil etmesi lazımgeldiğini söyle
tniş ve fikrini şu suretle tasrih eyle
tniştir. 

"- Bu kanun o tarzda tadil olun -
tnalıdır ki kanunda Amerika Birleşik 
devletlerinin hiç bir zaman arzu et -
lllediği bir anlaşmazlığa karışmıyaca
ğına dair teminat bulunsun, fakat ay
nı zamanda da bu kanun, dünyanın 

diğer taraflarında askeri istilalara ta
raftar olanlar için cesaret verici bir 
lllahiyet arzetmesin.,, 

Roma - Beri in -Tokyo 
tedafüi askeri 

pakt mı yapacak ? 

Roma ve Berlin selirlerine 
lokyo'dan talimat geldi 

Roma, 6 a.a. - Tokyo'nun Avrupa 
•iyasetine dair Roma ve Berlin bü
Yük elçilerine gönderdiği yeni tali
tnat bu sabah buraya gelmiştir. 

Japonya büyük elçisi, yarın, kont 
Ciano ile görüşecektir. Buradaki ja
pon mahfillerindeki umumi kanaate 
~grıne, Tokyo, prensiı> itibariyle, anti-

ıntem paıttın taıcvıyesı ve nat.ta 

hattı küçük Baltık devletlerine garp le belediye imar müdürü ve harita mü
dev_Ietıe:i~in na..sıı bir __ r~I oynam~k is- dürü plan etrafında Vekalete malfrmat 
tedıklerını ve eger butun tazyıklere verdikten sonra bu sabah şehrimize 

ve teşebbüslere karşı mukavemet gös- dönmüş,lerdir. Maket üzerinde sorulan 
~ermezler~e _akibetler~_nin ne ~lac~ğını sualler ve serdedilen mütalealara icap 
ısbat etmıştır. Son gunlerd~ki muza - eden cevapları vermişlerdir. Bunun ü
ker~lerde Baltık devletlerı Londra, zerine planın olduğu gibi tadilatsız 
Parıs ve Moskova arasında pazarlık tasdikı kararlaştırılmıştır. Prost ya -
mevzuu olmuştur. kında nazım plana tevfikan tatbikat 

Pakt bugün imzalanıyor 
planını hazırlıyacaktır. 

Estonya hariciye nazırı Selter, is-
tenmedik bir garantiyi memleketinin Komik ~arlo'nun mukallidi 
bir tecavüz telakki edeceğini ve buna 
karşı bütün vasıtalariyle karşı koya - beraat etti 
cağını söylemiştir. Fransız - ingiliz - İstanbul 6 (Telefonla) _ Ko 'k 
S?vyet _anlaşması için ileri sürülen y~- Şarlo'nun 'taklidini yaparak dilen:ği 
nı teklıflerde vakıa Baltık devletlerı- 'dd" · 1 s lt ah t b" · · 1 . . . . ı ıasıy e u an me ırıncı su b 
nın ısımlerı geçmiyor. Fakat bu, ka - hk · ·· d ·ı ş 1 . . . ceza ma emesıne gon erı en ar o 
palı hır garantıden başka hır §ey de - Ah t k d' · · d'l d·v· · - 'ld' me en ısının ı enme ıgını nu _ 
gı ır. k k d - 'k 

B 
. mara yapara para azan ıgını .• wmı 

altık devletlerıyle Almanya ara- ş 1 T" k' d k' b" · 'k b 
d 1 

. ar onun ur ıye e ı ırıcı enze -
sın a yarın, saldırmazlık muahede erı . b' . ld v .. 1 · · · ı k B 

1 
k d 1 tl . . rı ır artıst o ugunu soy emıştır. 

ımza anaca tır. a tı ev e erının _ . 
.. d h ·ı · hl"k ı· b" d.. Mahkeme, yaptıgı tahkıkatta suçlu -

soz e amı erı en te ı e ı ır uşman . - · 
1 k t k k b B lt k 

nun dılenerek degıl, numara yaparak 
o ara or aya çı ar en u aynı a ı . 
d 1 tl 

· Al d "h . d' para kazandığına kanaat getırerek ev e erı manya a ve mı verın ı- . . . . 
- d ı tl · d b" ··k 1 Şarlo Ahmedı beraat ettırmıştır. ger ev e erın e en uyu an ayışı 
buluyorlar.,, İzmir' de dün fırtına oldu 

Estonya Hariciye Nazırı İzmir, 6 (Hususi muhabirimizden ) 
Berlin' e gidiyor - Bugün şehrimizde ani bir poyraz 

Talıı.nn 6 a a E t h · . fırtınası olmuş, Basmahane civarına , · . - s onya arıcıye .. .. .. t . . 
nazırı Selter, bugün tayyare ile Ber- yıldırım duşmuştur. nsan~a hır zayı-
1. • h k d k Al E at yoktur. 
ın e are et e ere manya - ston- ---------------

ya ademi tecavüz paktını imza edecek-
tir. 

Pakt, çarşamba günü imza edilecek
( 

................................ ............ ... 

ULKU tir. 

Alman • Yugoslav 
1 HALKEVLERI DEROtS 

OLKÜ'nün 76 sayılı haziran 
sayısı çıkmıştır. Altı formadan 
başka Milli Şef'in C. J:l. Partisi 
Kurultayındaki hitabelcriyle, 
u .... .,,.ıc;t dnlrtnr. R,..fi~ ~~~m. 
ın radyodaki hitabesi ilave olarak 

ticaret görüşmeleri 

neticelenmek üzere 
Zagrep, 6 a.a. - Obzer gazetesinin 

bildirdiğine göre, alman - Yugoslavya 
ticaret görüşmeleri neticelenmek üze- f 
redir. 

Roma, Berlin ve Tokyo arasında te
dafül askeri bir ittifak aktolunmasına 
taraftardır. Fakat Japonya, bu husus· 
ta bilhassa Sovyetler Birliğinin muh
temel hattı hareketi ile ata.kadar ola- Bu gazetenin aldığı malUmata göre, 
rak bazı ihtiraz kayıtları bulunması. bir markın kıymeti klering hesapla
nı arzu eylemektedir. rında 14.5 ve yahut 15 dinar olarak tes 

konmuş ve ayrıca dört sayfalık 
kuşe kağıdında C. H. Partisi Be
şinci büyük kurultayına, 19 ma
yıs gençlik ve spor bayramına 
ait resimler ilave edilmiştir. Bun
lardan sonra içindekileri sırasiy

• 
Naib Prens ool 
Ebersvold'de 

Budapeşte, 6 a.a. - Kıral naibi a
ıniral Horti, bugün raylı dahiliye na-
21rı Dr. Friki kabul etmiş ve kendisi
ni öğle yemeğine alıkoymuştur. Ye
lllekte hariciye nazırı Kont Çaki de 
hazır bulunmuştur. 

Doktor Frik öğleden evel başvekil 
kont Teleki'yi ziyaret etmiştir. 

Bu gece macar dahiliye nazırı Dr. 
l{eresztesfischer, Dr. Frik şerefine 
bir ziyafet vermektedir. Bu ziyafette 
bütün nazırlar üç meclis reisi de ha· 
~ır bulunmuştur. 

Yahudi mültecileri 

·hiç bir memleket 

kabul etmiyor 
b· ı-Uami, 6 a.a. - İyi ma1Cımat alan 
hır ~aynaktan bildirildiğine göre, ya · 
udı mültecileri hamil bulunan Saint· 

~.ouis vapuru Miami sahillerine yakın 
hır yerde bulunmakta ve bir sahil mu 
lt afız gemisi vapurun harekatını ya · 
ından kontrol etmektedir. 
""" t ~ ropical Radio" istasyonu "Saint · 
0uıs,, vapurundan bir mesaj aldığı · 

nı bildirmiştir. 
d ~Mesajda vapurun Pins adalarına 
c~-gru yol aldığı bildirilmektedir 

Urnhurreisi Laredo vapurdaki miil · 
te · ı cı erin muvakkaten bu adalarda ka· 
tay<i çıkmalarına müsaade etmistir. 

Hiç bir memleket mültecileri 
kabul etmiyor 

bit edilecektir. Almanya'ya, bazı ipti
da! maddelerin ve ezcümle maden cev
herleri ile endüstride işlenen zirai 
mahsullerin ihracı için kolaylıklar 
gösterilecektir. Almanlar, bundan baş
ka, petrol madenlerinin işletilmesi im 
tiyazını da istemektedir. 

' 

İzmirde mahkum 
edilen casuslar 

İzmir, 6 (Hususi muhabirimiz bil -
diriyor) - Edirne'de ecnebi bir dev -
let hesabına casusluk yapmakla suçlu 
Papas Markiri ile Edirnede yabancı 
bir devlet katibi Bando, Edirnede ka· 

i tip Tiri ve Edirnede italyan tebaasın-
dan Simkoviç bugün ağır ceza mahke
mesinde on beş seneye mahkfun edil -
mişler ve mahkeme ceza kanununun 
hafifletici maddelerine istinaden bu 
mahkumiyeti beşer sene indirmiştir. 1 

Mahkumlar, Edirnede casus teşkila
tının şefi bulunan kançılar Kasarof ile 
temasta bulunarak topladıkları malll -
matı bu kançılara vermekte imişler. ! 
Mahkumlardan Papas Markiri'nin ya
kalandığı gün üzerinde Edirne civa -
rındaki tayyare hangarlarımızla aske
ri mevkileri gösteren bir kroki bulun- f 
muştur. Kroki mahkemede bulunan i 
dosya içinde bulunmaktadır. f 

Maznunlar, mahkemede suçlarını ta- İ 
mamen itiraf etmişler, şahitler de bu- J 
nu teyid eylemişlerdir. • ı 

Tanzimat edebiyah • 
edebiyat 

bugünkü 
Meksiko - Siti 6 a.a. - "Flandr., va

P?ru Veraknız'den Küba'ya mütevec
C~hen hareket etmiştir. Küba ve Mek -
~ l lc~ hükümetleri vapmdaki mülteci - İstanbul, 6 (Telefonla) - Maarif 
erın karaya çıkmasına mi.isaade et · Vekaleti, tanzimat edebiyatı ile bu - • 
~emişlerdir. Yalnız Meksika hüküme günkü edebiyatın geçirdiği tekamül j 
hı, Mekı1ika'ya yerleşmiş akrabaları safhalarını gösteren bir eser hazırla· ı 
tı~lunan S kişi<len mürekkep bir aile - mıya karar vermişti. Eserin ihzarına 

t
.•n karaya çıkmaııına müsaade etmiş- İstanbul üniversitesi edebiyat fakülte
ır. si profesör ve doçentleri memur edil-
l. Küba da kabul etmiyor mişlerdir. Bir komisyon halinde çalı • 

le yazıyoruz. 

19 Mayıs 1919 un Yıldönümü 
ve Ebedi Şef Atatürk • Cevdet 
Kerim lncedayı, Halkevleri'nin 
Folklor çalışmaları - Pertev N. 
Boratav, Çalışan türk kadınının 
biriktirme kabiliyeti hakkında -
K. Ömer Çağlar, xvı - xvııı inci 
asırlarda saraylardaki sanat ve 
sanatkarlara dair • Heinrich 
Glück (almancadan çev. Cemal 
Köprülü), Kültür Teorileri hak
kında - Şevket Aziz Kansu, Ope
ra Nedir? _ Cevdet Memduh Al
ter, Gazneli Mahmut, Gazne dev
leti'nin menşei ve karakteri me
selesine dair - A. Y. Yakubovsky 
( rusçadan çeviren A. Caferoğlu), 
Ozan Gibi (Şiir) • Şükrü Kur
gan, Heyecanlarımız ve içtimai i 
ifadeleri - Prof. Halbwachs f 
(iransızcadan çev. Z. F.), İki kız lı 
kardeş ve bir delikanlı (Büyük 
Hikaye) - Nahit Sırrı, Başka 

memleketlerde beden terbiyesi • ı 
Nüzhet Abbas, Milli edebiyat 
devri şiir sahasında aşık tarzı te
sirleri - Fevziye Abdullah. 

NOTLAR ve İKTİBASLAR: l 
Mütevekkil'in kumandanların· 

dan bir türk prensi (Şerefeddin 
Yaltkaya) - Dede Korkut kita- • 
hındaki bazı motifler ve kelime- J 
lere dair (Abdülkadir inan). f 

AYIN HABERLERİ: 
C. C. Partisi Beşinci Büyük 

Kurultayı - 1939 devlet bütçesi 
- Dünya içinde Türkiye - 19 
Mayıs gençlik ve spor bayramı 
- Hava şehitlerini anma. 
HALKEVLERİ POST ASI : 

Okuma odaları (N .A.)- Halk
evleri çalışmaları - Halkevleri 
neşriyatı. 

FİKİR HAYATI : 
Bir okuyucumuzun notları 

(Kütüpaneler meselesi - Yazı

lacak on iki cilde dair - Ahmet 
Ağaoğlu) Nahid Sırrı. 

- Bir Müdafaanın cevabı (Fev-S . ahavane, 6 a-a. - Küba hükümeti, şacak olan profesör ve doçentler kısa 
y aınt - Louis gemisinde bulunan 907 zamanda taslak halinde hazırlıyacak -
: udi mültecinin Küba arazisine çık- !arı raporu Vekalete gönderecekler -

•ına müsaade vermemiştir. dir. 

Nihat Sami Banarh "Dasitan-ı 

Tevarih-i MüHlk-i Al-i OsmaJ 
ve Cemşid-Ü Hurşid Mesnevisi 

~:.: .. ::.~.~::::.:~~ıııııtt-•••••••m•• 
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Sağda : Suya atlayıı 

Aşağıda : Paraıütcü 
Aıağıda : usta binici 

Rus raksı 

Bir Kazak bahriyelisi 

, 
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Sovyet teklifleri hakkında 
• 

lngiltere bugün 
karar verecek 

r,; 

lngiliz Hariciye Nezareti teklifleri 
itina ile tetkik etti büyük bir 

(Ba~ı ı incı sayfada) 

baılangıçta hemen harekete geçilmesi 
lazımdır. 

Baltık devletlerine verüecek 
garanti 

! - Sovyetler Birliği garanti edilen 
Memleketler gibi Baltık devletlerinin 
de üç akit devlet tarafından sarahaten 
.zikredilmesini tekJif etmektedir. Bura 
da bahis mevzu olan Finlandiya, Es -
tonya ve Letonyadır. İngiliz - fransız 
tekliflerinde garanti edilmiyen devlet 
lere, bu devletler tarafından talep vu -
kuunda yardım edilmesi derpiş edil -
mektedir. 

İyi haber alan mahfillerde söylendi
fine göre ingili:r: nazırları Moskova '
nın talep ettiği ilk iki tadilat hakkın -
da bir tesviye sureti bulmasını arzu et
mekte, fakat Baltık meselesi hakkında 
bir hal sureti bulunmasının pek güç o
lacağı kanaatini izhar eyliyorlar. Çün
kü Baltık devletleri 3 taraflı garanti
yi kabul etmemektedirler. 
lngiltere kararını bugün verecek 

Londra,, 6 a.a. - İngiltere hariciye 
nazırı fransız - ingiliz tekliflerine Sov
yetler Birliğinin verdiği cevabı büyük 
bir itina ile tetkik etmiştir. Kabine hat 
tı hareketini yarınki çarşamba içtima -
ında tesbit eyliyecektir. 

B. Çemberleyn, Lord Halifaks ile 
Polonya sefiri B. Poczynski'yi kabul 
etmiştir. Lord Halifaks, Eston~ orta 
elçisi B. Schmidt'i kabul etmiştır. 

İngiliz matbuatı, sovyetlerin üç 
Baltık devleti için istediği garanti
nin daha bazı güçlükler çıkaracağını 
yazmakla beraber nihai bir anlaşma
nın elde edileceğine k n bulunmak -
tadırlar. 

Londra'nın en iıeleri 

şüphe yoktur.,. 

Moskova ve Baltık devletleri 

Jüstis gazetesi de diyor ki: 
"Eğer Lctonya ve Estonya Alman

yaya mutavaat edecek olurl;ırsa Sov
yet Rusyanın endişeleri yerinde ol -
duğu tezahür edecektir. Moskova, kü
çük develtlerin istemeseler de garan
ti edilmesinde ısrar ediyor. Çünkü bu 
garanti istenilmese de alakadarlara is
pat edecektir ki, bu memleketlerin 
müstakbel askeri harekat için bir çı
kış noktası olmasına asla müsaade e
dilemez. Moskova, Baltık devletleri
nin alman tazyiki karşısında boyun e
ğeceklerinden korkuyor. Bu, mutlak 
surette tetkik edilmesi lazım bir me· 
seledir. 25 Mayıs tarihli teklifleriy -
le Moskovanın endişelerini izale et
miş olduğunu zanneden İngiltere ye
ni bir anlayış zihniyetiyle ·hareket e
derse, anlaşmanın imzası daha fazla 
gecikmez.,. 

B. T atareıko Bükreı' e geldi 

Bükreş, 6 a.a. - Fransa'daki Ro -
manya sefiri B. Tataresko, buraya gel 
miştir. Kendisi derhal sarayda kıral 
tarafından kabul edilmiş olup karala 
ingiliz - fransız - sovyet müzakereleri 
hakkında malUmat vermiş olması muh 
temeldir. 

Asılsız §ayialar 
Bükreş, 6 a.a. - Resmi mahfiller, 

Paris Büyük Elçisi B. Tataresko'nun 
Bükreş'e kırata istifasını vermek için 
geldiği hakkındaki Jayiaları kati su
rette yalanlamaktadır. B. Tataresko 
Bükreş'e iyan azası sıfatiyle yemin 
etmek üzere gelmiştir. Ve aynı sa
manda derhal Paris'e vazifesi başına 
dönecektir. 

ULUS 

B. Hitler'le Mareşal Göring'in önünde 

18.000 Alnlan gönüllü 
bir ·.geçit resmi yaph 

7 - 6 - 1936 

General Franko 
İspanya'nın harici ve iktisadi sahalarda 

güdeceği yeni politika hakkında 

bir nutuk verdi 
Burgos, 6 a.a. - Di.in akşam f spanyol Flanjı milli meclisinde bir nu •• 

Berlin, 6 a.~. - Bugün sabahleyin saat 1 O da şehrin merkezinde B. tuk söyliyen General F ranko, ispanya' nm harici ve iktisadi sahalardaki 
Hitler ile B. Göring'in, Nasyonal - Sosyalist ricalin, İspanyol generalle - yeni siyasetini tarif etmiştir. • 

. İtaly.a'ya 
Na.poli'de 

dönen ·20·.ooo ·gönüllüde 
bir geçit resmi yaptılar 

rinden mürekkep bir heyetin, İspanya, İtalya, Japonya büyük elçileri ile Mumaileyh, bilhassa halihazırdaki rin muvaffakiyetini temin etmiştir. 
büyük bir halk kütlesinin huzuriyle 

1 

endişelerden ve güçlüklerden bahset - lnkılabımızın bu mümeyyiz va.-;ıfları, 
ispanya' da harbctmiş alman gönül_ miştir. en ziyade itimatsızlık uyandıran amil 

Va rşova'da bu·· yu·· k 1spanyan'ın kendilerinden yardım olmuş oldugyu u"phesı"zdı'r 
lüleri bir geçit resmi vapmışlardır. • '" 

r görmüş oldugy u milletlere teşekkür e- "/hataya kar•ı hazırlanmalıyı• 
Bu geçide 12 bin tayyareci, 2500 ü "' Al,, 

bahriyeli ve miltebakisi de tank ve bir yangın rıktı den Franko, eveıa Portekiz'den bah- • Sözü tekrar harici münasebetlere 
difer muavin kuvetlere mensup olmak ~ setmi~ ve şöyle demiştir: nakleden general, şöyle demiştir: 

"- Bizim davamıza düşünce itiba - " Vatanımıza karşı İspanya'nın 
üzere 18 bin kişi ittirak etmigtir. Varşova, 6 a.a. - İnşasının birkaça- -riyle çok bağlı olan kardeş millete felaketini teşçi etmiş olanlar tarafın-

Mare§al Göring'in nutku ya kadar bitmesi beklenen yeni Var - yeni Portekize ve bizimle işbirliğin- dan tevcih edilmiş gizli bir taarruz 
Geçit resmi münHebetiyle mare- şova istasyonunda bu sabah büyük bir de bulunmuş olan alman ve İtalyan mevcuttur. Ve bu taarruz, beynelmi -

şal Göring, bir' nutuk söyliyerek bil- yangın çıkmıştır. Yangın binayı he - milletlerine teşekküre borçluyuz. lel masunluğa yardım etmektedir. Şu 
hassa demıştir ki: men kamilen tahrip etmiştir. Yangın lngiltere ve Fran•a ile halde kendimizi müdafaaya ve ihata 

"- Muzafferen Berline' avdet e- 4 saat uğraşıldıktan sonra söndürüle- müna•ebetler edilmeğe karşı mukavemet gösterme· 
den "kondor" lejyonu?un .efr~d~.nı se- bilmiştir. İtfaiye efradından biri öl - Fransa ile münasebetlerimizin ilk ğe hazırlanmalıyız, fakat bütün mü· 
lamlıy_oruz. Alman mıltetı buyuk as· müş ve 14 kişi yaralanmıştır. esası olan Jordano - Berard itilafı cadelelerimizde, bu mücade1elerimi-
kerlerın kumandası altındadır. Al- • • . pek bati bir surette ve bizim iktısadi- 1 zin sahnesi ne olursa olsun zafere i-

l 'd ı · k h d Al Hasarat bır ka,. mılyon zlotıye M- . . man ı er erı a raman ır. man . 3' 1 yatımıza zararlı hır şekılde tahakkuk manımız olmalı ve vazifelerimizde 
milleti kahramandır Jığ olmaktadır. tt' ·1 · t' d d. · · · l' · .,. e ırı mış ır. vah ete ve ısıplıne rıayet etme ıyız . ., 

H 'tl 'd b' k d' Başvekil, dahiliye nazırı, polis mü İngiltere'de bankalarımız eshamı- "istihsali arttırmalı,, 
ı er e ır nutu ver ı dil ·· ti k l"t · · .. .. · ru ve m na a ö nazırı muavını nın buyuk hır kısmı, kızılıar tarafın- Sözü iktısadi vaziyetin tetkikine 

Bundan sonra söz alan Hitler, yangın yerine giderek tahkikat yap - dan firarlarının son günlerinde teş - nakleden Franko, şöyle demiştir: 
1936 da ispanyol meselesinin kısa bir mışlardır. Yangının lehim lambala - kil edilmiş olan "hayir cemiyeti" nin "- Remzimiz, şu olmalıdır: istih
tarihçesini yapmış ve demiştir ki: rından çıkan kıvılcımların bir oksijen bekası yüzünden aökestre edilmiştir sal etmek, gene istihsal etmek, daima 

- İtalya ile tamamiyle anl~ştıktan şişesini patlatmasından ileri geldiği ve münaziü.n:ih bulunm~k~adı:· istihsal etmek. 
sonra temmuz 1936 da Franko ya yar- 1 1 akt d Öl 1 • d d. b 11. General, ılaveten demıştır kı: Milletin hayatı için elzem olmıyan 
d 

. an aşı m a ır. en erın a e ı e ı . . . h" . 
ım etmeğe karar verdık. Bunu yal- . . . . "- Muzafferıyetımız, uki.ımranlık ithalata nihayet vermeliyiz, elzem it· 

nız İıpanya'yı değil, Almanya'yı da d7.ğıldır. Has~r mılyonlarca zlotıye larına sahip birçok devletlerin Kolo- halatı da yavaş yavaş tahdit etmeli -
,kurtarmak için yaptık.,. yukselmektedır. nize edilmesine hadim olmuş olan es- yiz. Bunların yerine milli istihsatat 

Hitler, demokrasilerin tarzıhare- ki liberal nazariyelerle mücadele ha- kaim olmalı. Nihayet istihsal!tımızı 
ketini tenkit etmiştir. Mumaileyh • linde bulunan bazı iktısadi prensiple- ihraç vasıtalarını arttırmalıyız.,, 
"memlckdini ~~~izmden kurtaran . hlanbul'da yakalanan ~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~ 
bir kahramana" yardım etmiş olan 
"kondor" lejyonuna teşekkür etmiş bir kaçak(I 
ve Almanyaya taarruz ettikleri tak- • 
dirde başlarına gelecekler hakkında İstanbul, 6 (Telefonla) - Gümrük 
"ihatacılar" da hiç bir, şüphe bırak- muhafaza teşkilatı hayli zamandır ta
madıklarından dolayı lejyonerleri teb - kip ettiği bir kaçakçıyı bugün yakala-
rik etmi~ir. · mıştır. Adı Dursun olan ve mavnacı-

Hatip demiştir ki: lık eden bu adamın mavnasında bu -
·•- Mücadelemiz düşma~larımız l - gün bir araştırma yapılmış, 55 kilo 

çin bir ders teşkil eder.,, Hitler, ital- kadife, muhtelif ipekli ve yünlü er -
yan ve i~panyol silah arkadaılanm kek, kadın kumaşları bulunmuş ve 
methetmiş ve nutkunu ıu sözlerle bi - Dursun tevkif edilmiştir. 
tirmiıtir: 

X Bağdad - İntihabat, büyük bir 
süki'ın içinde devam ve Nuri paşa ka
binesine geniş bir ekseriyet temin et
mektedir. Bütün nazırlar, yeniden in
tihap edilmişlerdir. 

Bir dilenci mahkum oldu 
İstanbul, 6 (Telefonla) - BeleJiye, 

İstanbulun çok eski dertlerinden biri 
olan dilencilikle ciddi şekılde mücade
leye devam etmektedir. Her tarafta gö 
rülen dilenciler mahkemeye ı;e·ıkolun
maktadır. Bugün de Sultanahmet ca -
miinin önünde kendiı;ine herkesin dik 
kat hislerini çekmek üzere yarı çıplak 
bir halde dilenen Toduri a !lı bir adam 

Niyuz Kronik! gaze e i, vakit kay
bedilmemesi için bir ing liz nazırının 
Moskovaya gitmesini t vsiye ediyor 
ve diyor ki: 

"Kabinenin yarın 

karar vermesi muhtem 1 
raftan, üç Baltık dev 
meselesinde lngiltere 
mezkQr küçük devletle e 
bulacak her türlü taarr 

Dücıes de Kent' e "-Yapım Frankove iapanyol mil-
hususta bir y Jeti, yapsın Musolini ve italyan mil - . Denizbank memurlar1 

X Bordo - İlk Bikaros - Foynes
İrlanda uçuıunu yapan "Ville Saint
Pierro" tayyaresi saat 7.15 te Biska
ros üssünden hareket etmiştir. 

X Ncvyork - Kaptan John Mar
tucci, 4 arkada ı ile birlikte takriben 
11 metre uzunluğunda ufak bir vapur 
la ltalyaya hareket etmiştir. 

yakalanarak mahkemeye verilmiştir. 

Mahkeme Todiriyi boğazı tokluğ.ına 
sekiz gün belediye işlerinde çalışmıya 
manki:rirl eı:mı~dı. ir. Diğer ta- karctı suykast. Jeti, yaşasın alman milleti ... " 

inin garanti Y ltalya'tlaki geçit resmi k .k 1 1 k 
Fransanın NapoH, 6 a.a. - İspanyadan dönen OÇI ta a an O mıyaca 
karşı vuku I h lejyonerler saat Oçten itibaren kara -
takdirinde Düşes' e karşı si ô ya çıkmıya başlamıglardır. Lejyoner. İstanbul, 6 (Telefonla) - Öğren -

1 k 1 ·· u d bi • diğime göre yeni teşkilat dolayısiyle 
Sovyetler Birliğine m baret etme- ld er ıra ın on n e r geçıt yapmıı -
leri lazımdır. Fakat Lo ra böyle bir kullanan adam tUtU U lardır. Deniz Bank ileri gelenlerinden bazı-
garantiyi elde edecek , lan Sovyetler Kıral, saat 10.40 da buraya gelmiş - lan açıkta kalmaktadır. Ufak memur-
Birliğinin bir harp ser iUeştine atıl- (Başı 1 inci sayfada) tir. Müşarileyh, bu sabah saat 11 de lardan hiç kimse açıkta bırakılmadığı 
maaından korkuyor.,, wood, ateş sesini işitmi~ ve bir ada- tspany.a'da h~r~tmiı ol.an 20.000 ital- haber verilmektedir. Yalnız ehliyet-

M 
.. k t' l el' 'l l' mın elinde namlusu kesilmiş bir tü - yan le1yonerı tle 3.000 ııpanyol aıke- sizlikleri bariz görülen birkaç memur 
uza ere ya ne ıce n ırı me r . .. · · "d • d h b 1 yahut ela bırak imalı fek tutmakta olduğunu görmüştur. B. rının geçı resmın e azır u unmuş· kadro harici kalacaktır. Almanyaya 

.. . Kirkwoot "- Atılan kutşun az kal- tur. sipariş olunan vapurların planlarını 
Deyli Ekspres gazete ı de şoyle dı- sın otom~bilime isabet edecekti.,, de - Geçid resmi, iki saat devam etmiş· gerek hazırlanışındaki hatalar, gerek 

yor : . mektedir tir. Merasimde İspanya dahiliye nazı-
" İngiltere müzakerekrı artık netı- • rı B. Serrano Suner ile Kont Ciano ha- bilahare yapılan yersiz tadiller ve ni-

celendirmelidir. Eğer bu ümkün de- Suykaıtçi tevkif edildi zır bulunuyordu. hayet kontrolu ve teslim anındaki 
fils; ?u m~za~e.relere bi i?~yet ver- Mumaileyh, otomobilini durdurarak . BU_yUk bir halk kütl.es_l. lejyonerle- y~lsuzlukla dolayısiyle İktısat Ve -
melıdır. Çünkü ımkinsız ı ıJınde h_o- meçhul şahıstan ne yapmakta olduğu • rı ve ıspanyol askerlerını alkıılamı§ • kaleti teftiş heyeti tarafından tahki-
calamanın manası yoktu Eger İngıl- nu sormuştur. Bir cevap alamaması ü- tıt. kat yapılarak hazırlanan fezleke mü-
t~r~ prkt. Avrupada hiç r taahh~d7 zerine polis karakoluna müracaat et - Hi!ler'in ıubaylara ziyafeti nakalat vekaleti tefti§ heyetine tevdi 
&ırıı~emı~ ols~ydı bclk e daha. ı~ı miş ve oradan'bir memur alarak gel - . Berlın, 6 ,a.a. - ~u sabahki mera - olunmuıtur. Münakalat vekaleti tcf
ederdı. Fılhakıka Mosl çok ıstı· miştir. Meçhul şahıs, bisikleti ile aynı sımden sonra B. Hıtler, Kondor lej - tiş heyeti bazı noktalar hakkında tah
yor. Baltık devletlerinin İ giltere ta- mahalde durmakta idi. Kendisi polis yonun Almanya'ya dönUşU dolayııiy- kikatın ikmalinden sonra işlerin me. 
raf~ndan garantisi bir harp tehlikesi karakoluna götürülmüş ve tevkif edil- le Berlin'e gelmiı olan İspanyol ve i- sulleri hakkında lazımgelen kanuni 
doguracaktır ve bu takdı e de İngil- miştir. Tüfek muayene edilmiş ve a - talyan subaylarını öğle yemeğine alı - takibata tevessül edecektir. 
ter~, Lctonya ve Estony. ı Moskova- teş edilmiş olduğu anlaşılmıştır. Mü- koymugtur. · 
ya ıtaate davet etmek m~c uriyetinde tearrız üç hafta evci Avusturalya'dan ..... ,. 
kalacaktır. Halbuki Sov ler Birliği · 'b. d d 
·1 k 1 · . gelmış ır a am ır. • 
ı e a to unacak bır ıttif n faydala-
rı ıüphelidir. Buna mu bil müşkü- Muhakeme baıladı 
lit azimdir ve mUtemad n de art· Londra, 6 a.a. _ Dün düşes de Ken-
maktadır.,, tin ikametgahı y.akininde tevkif edil · 
Sovyetler keneli me I atlerini miş olan şahıs, bu sabah Westminis · 

gözetiyorla ter polis mahkemesi huzuruna çıkmış-
Paris, 6 6a.a. - Fig , gazetesi, tır. Bu adamın ismi Lawlar olup 45 

aovyetlerle yapılmakta m müzake- yaşındadır. Namlusu destere ile kesil
releri mevzuubahis eder k diyor ki : miş olan tüfeğin kendisine ait oldu -

"Totaliter devletler her an ar- ğunu itiraf etmiştir. 
tan bir cüretle yaptı) rı akınları Bundan başka beyanatta bulunma · 
durdurmak için garp ınokrasileri- mış olan Lawlar, muvakkaten. memnu 
nin giriştiği hareket t ellilr etmiş silah ta ımak töhmetiyle itham edil · 
olduğundan Sovyetler Birliği artık mektedir. 
şimdi daha ziyade ken ı menfaatlerı-
ni gözetmeğe başlamış uğu aşikar-

dır.,, 

Ekselsior şöyle diyor 
"Bazı kimseler, bu işi tirmek için 

mühim bir metin üzerin durulması
nı teklif ediyorlar. Hail :i ister sov· 
yetler birliği, ister diğe erhangi bir 
memleket mevzuubahs un müphe· 
miyet hiç bir muahedeae yer bulma· 
malıdır • ., 
Lontlra ve Pariı görü eatilerine 

ba§ladılar 
Petit Parisien şöyle } a ıyor: 
"Üçler muahedesinin dine mani 

otan engelleri ortadan kaldırmak im
kAnları hususunda Londra ve Faris 
hükümetleri dündenberi noktai nazar 
teatilerine başlamışlardır Bu iki dev
letin efkarı umumiyesinin büyük bir 
kısmı hükümetlerine müzahir oldukta 
rından bir an evet bir neticeye varmak 
istiyorlar. Bütün alakadarları mem • 
nun edecek bir formül bulacaklarına 

Florinah Nazım 

dün vef al elli 
İstanbul, 6 (Telefonla) - Bir müd

dettenberi hasta olan şair Florinalı 
Nazım bugün vefat etmigtir. B. Nazım 
Florinalı 1883 de Manastırda Florina 
kasabasında doğmuştur. Son yıllarda 
özgün Ay soy adını almıştı. Birşaka
cı muharrir kendisine şiir kırallığı tek 
lif etmiştir. Bunun Uzerine pir adını 
Florinalı Nazım Kıral Özgilnay ıekli
ne sokmuştur. Kendisi İstanbul hu -
kukundan mezundur. Dahiliye neza -
retinde bir müddet memurluk etmiş -
tir. Bilahare Emniyeti umumiyede ıu
bc müdürü olmuş ve on sene de polis 
mecmuasının müdürlilğünü yapmııtır. 
Vefatına kadar da avukatlık etmiştir. 

8. Hüsnü Çakır'ın 

İstanbuldaki tetkikleri 
(Başı i inci sayfadr) 

at on dörtte Fesane fabrikasına git -
miştir. B. Vekil Feaanede bilhassa 
köylü elbiselerinin imal edildiği kı

sımlarla fazla surette meşgul olmuş· 

tur. Bütün bu i!ler hakkında aldığı i
zahattan sonra B. Hüsnü Çakır'ın re
isliği altında fabrikada saat 15 ten 
ı 7 ,30 a kadar devam eden bir toplan
tı yapılmıttır. Toplantıda birinci bet 
yıllık planın verdiği neticeler, ikinci 
be§ yıllık plana ait husuılar fabrika
larımızın vaziyetleri, iıtihsalitta ah· 
nan randıman, iıtihlak miktarı ve ıa
ir cihetler, · bu arada bilhuaa Milli 
Şef İsmet İnönü'nUn bUyUk ehemiyet 
verdikleri köylü elbiseleri Uzerinde 
görUşülmUştUr. İktısat Vekili bu zi -
yaretlerden sonra gazetecilere demiş
tir ki: 

"- İıtanbul'da bulunmamdan iİti
fade ederek, bugün devlot fabrikala
rından Bakırköy ve Feaane fabrika
larını gezdim. Bu fabrikaların faali
yetlerine dafr allkalılardan izahat al
dım. Bu arada bilhassa köylü elbise 
ve çamaşırları meselesi üzerinde ehe
miyetle meıgul oldum. Eıuen bu bi
zim milhim davamızdır. Bu ziyaretle
rim dolayısiyle Ankara'ya hareketimi 
geri bırakmış bulunuyorum.,, 

Yunan Veliahdi 

lstanbul'dan geçti 
İstanbul, 6 (Telefonla) - Yunan 

Veliahti Prens Pol bugün Daçya va
puriyle İıtanbul'dan geçerek Kösten
ceye gitmiıtir. Alteı Pol Romanya 
kıralı Majeste Karol'un tahta çıkışı
nın dokuzuncu yıldönümü münasebe
tiyle Bükreş'te yapılacak merasimde 
yunan kıralım temsil edecektir. 

Yunan mektep gemisi 

İsi anbul' a geliyor 
İstanbul, 6 (Telefonla) - Yunan de

niz talebesinin mektep gemisi Aris bu 
sabah Çanakkaleden geçmiştir. Gemi 
yarın sabah limanımıza gelmiş bulu -
nacaktır. Dost ve müttefik Yunanis -
tanın mektep gemisi limana girerken 
topla şehri selamhyacak ve bu selama 
karadan mukabele edilecektir. Yunan 
denizcileri limanımızda dört gün ka -
lacaktır. Geminin süvarisi yarın öğ -
leden evet valiyi makamında ziyaret 
edecek ve bu ziyaret iade olunacak -
tır. 

Yunan mektep gemisi sUvarisi şere
fine belediye tarafından Park otelde 
ve talebe şerefine de Modayat kulü -
bünde ziyafetler verilecektir. Yunan 
deniz ta1ebesi deniz lisemizi ve deniz 
harp okulumuzu ziyaret edeceklerdir. 

X Nevyork - B. Jcan Zay ile re
fikası "ile - de - France" vapuriyle 
buraya gelmişlerdir. B. Jean Zay'a 
bugün Kolombiya üniversitesinin falı 
ri doktoru ünvanı verilecektir. 

X Vaşington - Senato, önümüzde
ki dört yıl içinde "Stratejik" ismi ve
rilen ham maddelerin satın alınması 
için yilz milyon dolar tahsisat kabul 
etmiştir. 

X Londra - Amerikada Detroit'te 
İrlanda ihtilali ordusu kumandanı 
Russel tevkif edilmiştir. Russel hap
sedilmiş ve ihtiliittari menolunmuştur. 

X Zagrap - (Davis kupası) Yu -
goslavyalı Puncic, Belçikalı Geelhal
da 6/ 3, 8/6, 6/3 galip gelmiştir. Yu -
goslavya Belçikaya ikiye karşı üç za
ferle galip. 

X Berlin - (Davis kupası) Alman
ya, İngiltere ile yaptığı son iki maçı 
kazanmıştır. Alman Avrupa mıntaka
sı finali için Yugoslavya ile karşıla
ıacaktır. Almanya, İngiltereye 5-0 
galip gelmiştir. 

X Bükreş - Leh Romen matbuat 
anlaşması müzakerelerine başlanmış -
tır. Propaganda nazırı iki müttefik 
memleketin matbuat mümessilleri ara 
sında doğrudan doğruya yapılan bu 
konuşmaların ehemiyetini tebarüz et
tirmiştir. 

Dr. Frik'in Peşte'deki 

ziya retleri 
Ebers Walde, 6 a.a. - Yugoslavya 

kıra) naibi Prens Pol ve refikası Pren
ses Olga. bu akşam buraya gelmiş ve 
istasyonda Mareşal Göring ile refika
sı tarafından karşılanmıştır. Prens ve 
Prenses Karinhalde Mareşalin hususi 
misafiri olarak kalacaklardır. 

Bir köpek sahibini parçaladı 
İzmir, (Hususi muhabirimizden) -

Devlet Demiryolları memurlarından 
Burhanettin isminde bitisi Mersinli -
deki evinde köpeği tarafından parça -
lanarak öldürülmüştür. .................................................... 

GÖRÜLÜYOR Kl: 
Büyük endüstri kalkınmamız

da dinç ve gürbüz bir nesle ih , 
tiyacımız var. Kimsesiz yavru -

• yu ihatli ve güçlü yetiştirebil-

rumuna yılda bir lira verip üye 

Hususi mekteplere tayin 
olunacak memurlar 

Hususi türk mekteplerine alınacak 
doktor, muhasebeci, kütüphane me· 
muru, ders aletleri muhafızı gibi me· 
murların işe başlatılmadan evet inha· 
larının yapılarak tayininin tasdikı is• 
tenmesi kararlaşmıştır. 

Yabancı dille yazılmış 
tahsil vesikaları 

Yabancı dille yazılmış tahsil vest • 
kalarının tercümeleriyle beraber asıl· 
larının da Maarif Vekaletine gönde • 
rilmesi alakalılara bildirilmiştir, 

D.D.Y. Adana işletme 
Müdürlüğü 

Hasta bulunan devlet demiryolları 
Adana işletmesi müdürü B. Eşrefin 
yerine mezkur müdürlüğe umum mü· 
dür muavinlerinden B. Muhsin Geneı: 
vekaleten tayin edilmi§tir. 

Ankara Borsası 

6 Haziran 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 
Acılı!! F. Kapanııı F . 

Londra 
Nevyork 
Pariı 
Milino 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Ati na 
Sof ya 
Madrid 
Varşova 
Budapeşte 
Bükreş 
Belarad 
Yokohama 
Stokhalm 
Moskova 

5.93 
126.~ 

3.3550 
6.6550 

28.5850 
67.3875 
50.7825 
21.5475 

1.0825 
1.56 

14.0350 
23.8725 
24.8425 

0.9050 
2.8925 

34.62 
30.5350 
23.8825 

5.93 
126.54 

3.3550 
6.6550 

28.5850 
67.3875 
50.7825 
21.5475 

1.08.25 
1.56 

14.0350 
23.8725 
24.8425 

0.9050 
2.8925 

34.62 
30.5350 
23.M25 

ESHAM VE TAHViLAT 
1933 Türk 
Borcu 11. 19.40 19.40 

( Peı;ın ) 
1933 İkramiyeli 
Ergani 19.15 19.20 
1938 % 5 
İkramiyeli 19.- 19.-
Sivas - Erzurum 
Tattı İı. I . 19.63 19.63 
Sivaa - Erzurum 
Hattı İs. 111. 19.77 19.77 
Sivas - Erzurum 
Hattı İs. IV. 19.70 19.70 
Si-us - Erzurum 
Hattı ts. V. 19.77 19.77 
Mümessil 41.75 41.75 

Çimento 
(Peşin) 
8 so 8.80 1 

mek için Çocuk Esirgem0~.~~.:..ı yazılalım 1 
:.......................................... 1 

(Vadeli) 



' -!.- 6 -1939 ULUS 

Büyük su programı 
(Başı 2 inci sayfada) 

Malatya havaliıi: 
Malatya ovasının ıulanmaıı ıçın 

rıapılacak derme regülatörü inıaatı 
k; kanalın regülatörden itibaren 5.S 

1 ~:Octrelik kısmı ihale cdilmiı ve 
tcgulatör ile tünel in1aatı bitirilerek 
;a~nı.z kanalın iksası ve kapak mon
daJı _ııleri kalmıştır. Regülatöre ait 
enıır kapak ayrıca ihale cdilmicı.tir. 
S" :ıı 

t 
1 
urg~ ~uyunun Sultan suyuna ka • 

.~.~ası ıçın Sürgü regülatörünün tcv
~~ı~§aatı ile regülatörden itibaren ve 
dak~ıben (12.200) metre uzunluğun. 
d'l 1 Sürgü kanalının ikmali ihale c
d~ ıniıtir. İnşaata devam edilmekte -
it, 

1 ~alatya'da sulamıya müteallik iı· 
(~rın kaffesi bitirildikten sonra 
ltıi 50·000) dekarlık bir arazinin sulan-

11 temin edilmiş bulunacaktır. 

/(,aracl eniz havzan: 

c Saınıun'la Çarşamba arasında mev-
1 Ut Haınzaıı bataklığının kurutulma
~ Aptal ırmağının ıslahı işleri ta
t lanınıı ve Aptal ırmağının yaptı
~· taıkınların tamamen önüne geçil -

ittir. 

Çi 'foka!ta Kazovasının ıula~sı i • 
lan 'l eıılırmaktan su almak üzere açı
iI ~ olan SS kilometrelik ana kanal 
n \ u kanal başında bulunan Göme -
~ c . regüiatörü inşaatı ihale edilmiş 
t ınşaata başlanmııtır. 

Orta ve Şarki Anadolu: 

lli~iğde bahçclerinio ve civar arazi· 
den &ulanması için (Gebere) mcvkiin
llı' Yapılacak baraj inşaatı ihale cdil
ik~I ~e. inşaata başlanmıştır. Bu işler 
td\~ ı~ı Ekskavatör makinesi tahsis 

ıtııı bulunmaktadır. 
lizu 

Tapu ve Kadastro 

Ankara Tapu Sicil Muhafızlığm 
dan: 

Ankara'nın Solfasol köyünün yu • Kirahk : 
karı Runguı mcvkiindc 1 kapı No. 1ı ----
çay Bekir oğlu Satılmış ve su barkı 
ve Çubuk çayı ile mahdut 17 dönüm 
tarla ile gene aynı mevkide 13 kapı 
No. 1ı dere ve Paşa karısı ve Şafak 

ve yol ile mahdut 2 dönüm miktarın· 
daki tarla cbaancct bila senet Seyit 
Mchmcdin uhdesinde iken 300 sene-

Müstakil ev - Yenişehir İsmet İ
nönü caddesinde bahçe içinde müsta
kil bir ev satılık ve kiralıktır. 7 oda 
bir holü kaloriferi ve sair konforu 
vardır. Telefon 3780 1882 

Kiralık - Bakanlıklar karşısındaki 
Çankaya polis merkezi binası kiralık -
tır. Resmi daire için de elverişlidir. 
Tel: 2858 c müracaat. 1960 

Kiralık - Ankarada hükümet cad -
desi üzerinde eski kuyulu kah'\/'e ma • 
ğaza olarak kiralıktır. Belediye civa • 
rında Hatay apartmanı No. (8) c mü • 
racaat. 1985 

sinde vefatiyle veraseti oğlu Hacı 

Mehmet ve Bekir'c ve Hacı Mehmet 
de 331 senesinde vcfatiylc oğlu Ali ve 
kızı Akile ve Halime ve karısı Kez • 
bana, ve Bekir de 332 senesin • 
de ölmesiyle veraseti oğlu Satılmış ve 
karısı Ayşcyc münhasır bulunduğu 
köy ihtiyar heyetinden gelen ilmüha
berden anlaşılmış ise de yukarda hu • Kiralık - Bahçeli evler kooperatifi 
dudu ve No. sı yazılı gayri menkulle - mahallesinde 5 odalı konforlu 30 No.lu 
rin tapuda kaydı bulunmaması itiba - ev yazlık olarak devren kiralıktır. U · 
riylc 151S No. lu kanun hükümlerine lus meydanında Elektrofon mağaza· 
göre tasarruf haklarının tesbiti için sına müracaat. 1988 
22. 6. 939 tarihine müsadif perşembe 

günü mahalline tahkik memuru gön -
dcrilcceğindcn bu ~er Uzerinde tasar • 
ruf iddiasında bulunanların veya her 
hangi hak iddia edenlerin resmi vcsa
iklcriyle muhafızhğımıza ve yahut 
tahkik günü mahallinde tahkik me
muruna müracaatları ve hudut komşu
larının aynı gün mahallinde bulunma
ları ilan olunur. 2078 

İcra ve İflôs 
Samsun lcra Memurluğundan 

Sivas'ta ıoför Fahri Özduman'a 

Kiralık bir oda - Mobilyalı mo -
bilyasız. Sağlık Bakanlığı karşısında 
Uğur ap. No: 5 1996 

Kiralık odalar - 12, 15, 20 lira A· 
tatürk alanı Arım A p. N o: 9 Ti: 3460-
35 Ali Altuğ. Saat 7-9, 12-1,5 - S.S-8 
görülebilir. 1997 

Kiralık - Kaloriferli ve sıcak sulu 
Ap. iki oda bir hol. Menekşe 4 kapı 
cıya 2010 
Kiralık daire - Bakanlıklar karşı -

' sı, Karanfil ve Bilge sokağı köşesi. 40 
lira. 8 No. ya müracaat. 2019 

rtlUh· nyayla sulama kanallarından 
l>c ıın bir kısmının inşaatı bitmiştir. Samsunda makine ve ata.ti zürrai-

Devren kiralık - S büyük oda, müş 
tcmilat, kalorifer. Sıhiyc vekaleti kar
şısı, Çağatay sokağı, Eğriboz apart -
manı. Telefon: 3645 ve 1301 2030 

.t.ı:~nı etmekte olan inşaat Kaynar· ye Limtcd şirketi vekili avukat Niya-
ı,._ ı esek, Karagöz _ Kıhnrmchmct, ~ . . . lstanbul'da kiralık mobilyalı oda-
~tag·· :ıı zi Tündogan tarafından ıcra daırcsın- 1 H tu"rl·· k f h . k 1 • 
dtd' oz • Pınarbaşı kanalları üzerin· ar - er u on oru aız a orı-

ır. de vaki müracaatında müvekkilinin fer sıcak su banyolu. Taksim Şehit 

~~rzincan ovasında mevcut Norgfilı, sizden alacağı olan 3SO liranın faizi Muhtar cad. Zarif Ap. No. 4 2032 
ı 1,_ 1anıkgözc, Çermik ve civarı batak. ve % 10 ücreti vckilct ve icra masari-

ll ar Kiralık ~v - Boğaziçi Kandillide 
tir. t ı~ın kurutma işi ihale edilmit - fi ile birlikte tahsilini istemesi üzeri- İskeleye iki dakika mesafede bayır 
ıılnıa~ı Ekskavatcir makinesiyle çalı- ne Sivas icra dairesine berayı tebliğ sokağında No. 7 Küçüksu plajına 10 
lon ta olan bu İ§C ait ameliyatın gönderilen ödeme emri Sivasta bulun· dakika mesafede bahçe içinde bol gü
~na gelinmittir. Bu yaz içinde ta- madığınızdan ve nerede olduğunuz da ncı eyi man:ıara 6 oda 2 salon su clck-

'b anacaktır. ~rz· bilinmediğinden dolayı ödeme emri trik havagazı. Aynı adrese müracaat. 
ltıır ıncan ıol sahil bataklıklarının bili tebliğ iade kılınmış ve icra ha· 2038 
Ytınutnıa itleriyle Kirlcvik şelale su- kimliğince de ödeme emrinin ilanen Kiralık Kat - Müstakil, üç oda, 
Zerilln ~taltma kanalı ve bu kanal Ü· tebliğine karar verilmiş olduğundan balkon, ferah, ziyadar, bağçe. Atıfbey 
lt111rı~~kı :~tlcr, köprüler, prizler ve istenilen 350 lirayı faiz ve % 10 ücrc· mahallesi. No. 222. Rüştübey apart-
'·: .. ı..,. ~e c inpatı ihale cdilmit o- ti vekilcti ve masarifi icraiycyi ilan manı._İ5indekilcrc müracaat. 2Q42 
ll}'Je J"'•u:atsa h~r lllr.lr ....... ;:. • ..-!'9t.: ... _ .._. ••. uuu"'u aa.:&UIU"C"ll .av gyu ;a~auuc:-vuc-
lğdı evam cdılmektcdır. meniz, borcun tamamına veya bir kıs- Kiralık - Sağlık bakanlığı karıısı 

~it r ovasının Araa çayından alına- mına ve yahut alacaklının takibat ic _ Çağatay sokak No: 22 Akkaya Ap. 3 
ıı.r.~ularla sulanması için Scrdarabat rası hakkında bir itirazınız varsa gene oda 1 sandık odası 1 hol gayet ferah 
it a l\nda yapılacak mehaz tcrtibatiy- bu on gün içinde istida ile veya şifa _ bir daire. 2053 
l'at çı a~ak tünel ve yarmaya ait hafri- hen icra dairesine bildirmeniz ve bil
~r:: ınşaat işleri ihale edilmiş olup dirmcdiğiniz takdirde bu müddet 
tUn1 ~ın mühim bir kısmı açılmıı ve içinde mal beyanında bulunmanız la • 

e •nşaatına başlanmıştır &ıı iıl d · zımdır. Beyanda bulunmazsanıır; hapis 
ltıcrıc er. en maada mıntakalarda ve ile tazyik olunacağınız ve hakikate 

tzde ı1tletmc · 1 · kt · b' lltlarda .';( ı~ erme ~u czı ~- muhalif beyanda bulunduğunuz tak· 
Itı11n n hır kısmı ıhalc cdılcrek hır dirdc hapis ile cczalandırılacağınız 
~ i 1 tamamlanmıştır. Bir kısmının borcu ödemez veya itiraz ·etmezseniz 

n1aatı d k d' au .. cvam etme tc ır.. hakkınızda cebri icraya devam edile -
hitıı .tun !"ıntakalarda yapılacak mü - celi ve icra dosya numarasının da 938· 
turnı~trıala~ın temcileri hakkında 1il • 2877 olduğu tebliğ makamına kaim ol-
'-di 

1 
katı maHlmatı elde etmek mak- mak üzere ilan olunur. 2082 

ı.~ e sondaj işleri ameliyatına baş· 
??ıc1t Ştır. Bu ameliyata devam edil • ---------------

ttdir 
tk•ilt . . 
AfQ meye konulmuı olan itler 

''nara hav:zaıı: 
Mahkemeler 

Suaıı 1 Ankara Aıliye Hukuk Mahke· 
!ahı .

1 
r uk havzasında Kocaçayın is - meıinden : 

iııahı ~ sulaması ve Mürüvctlcr deresi 
'lilh 1 1§leri, Susurluk deresi üzerinde Ankarada Okutucular sokak Nilü • 

Yak" · tUlit" oy cıvarında yapılacak bir re- fer caddesi Rakıp apartımanında 3 
t' orden su 1 k ·· •· d ırİltc a ma uzerc vucu a ge- No. da Adolfun Şartiycnin mahkcme-
•tırı ek sulama şebekesi inşaatı, Su - . . . 
ı_ uıt hav d K d 

1 
mıze açtığı soyadı dcğıştırmc davası • 

tıs:aıı zasın a ara ere ıu aması 
tıneye çıkarılmıştır. nın duruşması sonunda cvclcc aldığı 

E:g, h Erzurumlu oğlu soyadının (Evren 
Saı· Q~zaıı: Korman) soyadı ile değiştirilmek su-

heaı 1hlı karşısında Marmara gölünü rctiylc nüfusa tescil ve ilanına 2-6-939 
tıtıck . l'c it uzerc açılmakta olan Tağdi- gününde karar verildiği ilan olunur. 

Kiralık- Yenişehir'de mobilyalı 
1 oda kiralıktır. Posta kutusu Sll re 
yazı ile müracaat edilmesi. 2070 , 
Kiralık mobilyalı apartman - Scta

nik :addcsi 5S numara 4 geniş odıf bir 
hol muşamba, kalorifer, sıcak su bü -
tün konforu haiz mükemmel mobilya
lı bir daire kiralıktır. Telefon: 3214 

2071 

Kiralık daire - Yenişehir su depo
su civarı vekaletlere yakın su ve elek
trikli üç oda bir hol 35 liraya iş saat
lerinde Tel: 3099 dan 23 e müracaat. 

207S 

Kiralık - Havuzba!ında, Atatürk 
bulvarında 7 numaralı ev: 17 oda, bir 
veranda, 6 banyo, 3 mutfak, kalorifer 
ve ayrıca sıcak su. Dahili telefon. Bü
yük salonlar ve hol parke. Bütün, iki 
veya üç kısım olarak kiralıktır. Resmi 
daireler ve büyük müesseseler için bil 
hassa elverişlidir. Tel: 2749 a müra • 
caat. 2086 

Devren kiralık daire - 4 büyük oda 
2 hol, daimi sıcak su ve tam konforlu 
60 liraya kiralıktır. Dikmen caddesi 
Dural apt. No. 4. Her zaman görüle -
bilir. 2087 

ti \i atlaiına su vermek için Gediz nch· 2079 ıerind Kiralık - Çocuk sarayı caddesinde 
thtıı · .... c .inşa edilecek olan Adala " ator Saframbolu Sulh H k k H.:.'-ı'm 2 ve 3 odalı iki daire. Toptan ve ayrı 
tıl\d• A. U ınşaatı, Gediz nehri üze - u u aa • 
t:ı " h l'ıi"ınden • ayrı. Atatürk bulvarı No. 31 Ti·. 3130a 

11r 1· metli civarında bir regüli • • nıa müracaat. 2088 
~ ita ederek sol sahilde açılacak a· Saframbolu Sincköyündcn muhtar 
1ti, li naı vasıtasiylc sulama yapılması Abdi Altıok vekili avukat Abdi Ka
lı~ orıunıu kanalı ile Pirlibey kana 
liı.ıl':~ Verilmesini temin etmek üzere 
hııııa Mendercs'tc Feslck civarında 
•tı, &·~ak regülatör ile Akedük inşa -
Çıırultllyü~ Mendercs'in kollarından 
~•ı v'u uzerinde bir regülatör yapıl
ıç l\ •u~ Sarayköy ovasının sulanması 
'lltırıty aına ana kanalı açılması işi, ck-

Sc, e çıkarılmıştır. 
~ış oİ Yıl~ık bir proğramla tcıbit cdil
"'tilırı~n ışler için 3132 sayılı kanunla 
' 1•attan' .0 1.an {31) milyon liralık tah
' l'ldc (l ıltı yıllık bir faaliyet netice • 
ttı.ıtıer 7.000.000) liralık kısmına ait 
1t'rıaraıt ~arnamlanmış projeleri hazır
~ atına ıh~ıc edilmek suretiyle tatbi-
1•trıı ef:~•lmiş ve ( 4) milyon liralık 

11
• l3uYU1c ılt~eyc konulmuştur. 

rabaşoğlu ile müddeaalcyhcma eflani 
Çengeller köyünden Gaybi oğlu Tev· 
fik ve İsapaşa oğlu Ahmet mcyancsin· 
de mütchaddis 30 lira alacak dava-

Toptan kiralık büyük bina - Ban -
kalar caddesine yakın ve İnhisarlar 
Başmüdürlüğü sırasında 50 odalı ve 
geniş bodrum katlarını havi köşe bina 
iki ay sonrası için toptan kiralıktır. 

Resmi daireler ve büyük müesscsat i
çin büryo olmıya elverişlidir. Şimdi -
den matlup tadilat da yapılabilir. Mü-
racaat. Ti: 1416 2093 

Satı lık : 

Satılık otomobil - Fort marka spor 
dört silindirli temiz kullanılmış. Tel: 
29Sl re müracaat. 1915 

Satılık otomobil - Acele satılık u
cuz kapalı bir Doç otomobili. Talip . 
lcri Şoförler Cemiyetinde Satılmıt'a 
müracaat. Telefon: 3808 1916 

Küçük ilôn şartları 
Dort satırlık küçük ilinlardan: 

Bir defa ıçin SO Kuruı 
İki defa için 50 Kuru' 
Oc; defa ic;in 70 Kuru, 

Don defa ıc;ın 80 Kuru, 
Devamlı kuçuk ılinlardan her de
fası ıçin 10 kuruş alınır. Meıelli 10 
defa neşredilecek bır ilan içın, 140 
kuru, alınacaktır. Bır kolaylık ol· 
malı: uzere her satır. lı:clıme arala· 
rındakı boşluklar muıtesna. 30 harf 
ıtibar edilmistır. Bir kıic;tik ilan 
120 harften ıbaret olmalıdır. 
Dort satırdan fazla her satır ic;ın 
beher ıeferine ayrıca on kuruı alı
nır. 

Kıiçük ılinların 120 harfi gec;me
mcsı lizımdır . Bu miktarı geçen İ· 
l;inlar ayrıcı pul tarıfcsine tibitfir. 

Acele satılık apartman - Ankara 
nın en işlek yerinde piyasa mahallin 
de muntazam irat 5 kat 4 daire 1 apat-
manlıl< arsalı Tel · 2405 1935 

Satılık apartman - Atatürk bulva 
sında 8 daireli tam iratlı manzaralı 
arsa ve yapı bedeline Tel. 2406 Bay 
ram caddesi. No. ı 1936 

Satılık arsalar - K•zılınnak cad 
desi Yenişehirin her yeı inde Cebeci 
de istenilen ebatta Tel 2ı:06 Bayı an 
caddesi No. 1 1937 

Satılık bağ ve arazi - Keçiörcnde 
Kubbeli mevkiinde imar dahilinde 3 
evi ve akar suyu ile 150 dönüm mamur 
arazi acele Tel: 2406 1938 

Acele satılık iraclı arsa - Çankırı 

caddesinde senevi 1000 lira iratlı 594 
M2 arsa garajiyle birlikte acele satı 
Iıktır. Tel: 2487 1949 

Acele satılık mobilya - Az kulla 
nılmış ve bir kahvehaneyi tefrişe kafi 
mobilya satılıktır. !şıklar caddesinde 
ucuzluk bakkaliyesine müracaat: 19Sl 

Acele satılık apartman - Ycnişchi

rin en manzaralı yerinde 6 daireli sa· 
tılık apartman Tel: 2487 1954 

Acele satılık arsa - Demirtepenin 
en güzel yerinde 620 M2. Maltcpcde 
53S M2. uygun fiyatla verilecek. 
Tel: 1538 19SS 
Acele satılık arsa - Yenişehir Scla. 
nik Cad. 423 M2. Sağlık Bakanlığı ar
kasında 520 M2. arsa çok ucuz veri-
lecek. Tel: 1538 1956 

Kelepir arsa - Ayrancı ransız sefa
rethanesi arkasında Güven evleri it
tisalinde 3000 küsur M2. arsa gayet 
ucuz verilecek. Tel: 1538 1957 

Acele satılık arsa - Cebecide 415 M2. 
istasyon arkasında 77 5 M2. arsa azi . 
met dolayısiyle ucuz verilecek. Tel: 
1538. 19S8 
Satılık - Bakanlıklar karşısında 

biri Konur, diğeri Kızılırmak soka . 
ğında blok halinde iki arsa ayrı ayrı 
satılıktır. Tel: 28S8 c müracaat. 

19S9 
Satılık - Spor - çocuk arabasiylc 

piyano satılıktır .. Yenişehir Dcmirtc • 
pc Akbay sok. 17 1994 

Satılık ev - Yenişehirdc Sıhat ba · 
kanlığı arkasında 6 odalı bahçeli ha
vardar bol güneşli çok ucuz Tel 2406 
Bayram C. No. 1 2014 

Satılık arsalar - İstasyon arkasın
da istimlak harcinde manzaralı isteni
len ebatta çok ucuz inşaata hazır Tc : 
2406 Bayram caddesi No. 1 2015 

Satılık apartman - Cebecide Mi.ilki 
ye mektebi yanında 140 lira iratlı 5 
daireli manzaralı kullanışlı Tel: 2406 
Bayram caddesi No. 1 2016 

Satılık apartman - Cebecide asfalt 
yanında 7 daire 2 dükkanlı 320 lira i
rath borçlu, bol hava manzaralı Tel : 
2406 Bayram C. No. 1 · 2017 

Satılık arsa - Cebecide postane kar 
şısnda Çift apartmana müsait geniş 
cepheli 956 metre ehven bedelle acele 
Tel: 2406 No. 1 2018 

Satılık ~v - Hacı Doğan mahallesi 
Arıcr sokakta bir oda ve avluyu müş
tcmil müstakil ahşap bir ev (650) lira 
ya acele satılıktır. tı evine müracaat. 
Tel. 2119. 2023 

Acele satılık arsa - Küçük Esatta 
Çankaya cihetinde dörtyol ağzında 
bcı buçuk dönümlük bir arazi. Banka-
lar caddesi terzi Atamcr. 2054 

Acele satılık arsa - Kınacıhan ar· 
kasında Ali Nazmi apartımanı yanın
da 270 metre apartıman ve dükkan 
yapmıya müsait Tel 2406 Bayram cad-
desi No. 1 208S 

Satılık apartıman - Atatürk bulva
rında büyük iratlı kalorifer ve dük • 

T. iş Bankası Memurlar yard ım cemiyetinden : 

25-5-1939 tarihine müaadif perıembe günü saat onda toplanan 
Heyeti Umumiye içtimaında cemiyetimizin ana nizamname&inde 
değittirilen maddeleri aıağıda gösterilmiıtir: 

Madde 3 - Cemiyetin maksadı Türkiye iş Bankası memurla • 
rına Cemiyet idare Heyetinin tensip ve tesbit edeceği şekillerde 
ve miktarlarda veya başka suret lerde yardımda bulunmaktır. 

Memurun borçları idare Heyetince kabul edilecek taksitlerle 
ödenir. Borcun vadesi her hald e bir seneyi geçemez. Azalar ara
sında hiç bir veçhile kar paylatılamaz. 

Madde 4 - Bilfiil Bankada çalııan memurlar kendi arzulariy
le Cemiyete aza olabilirler. Banka hizmetinden ayrılan memurun 
azalığı kendiliğinden zail olur. 2096 

Vilayetler 
1 ra keşif bedeli şose esaslı tamiri l 
şi kapalı zarf usuliylc eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Eksiltmesi 15. 6. 939 günü saat 11 de 
Zonguldak vitayet daimi encümenin 
de yapılacaktır. Ekmek ah nacak 

Eksiltme şartnamesi ve buna 
Bursa C. Müddeiwnumiliiinden: mütefcrri diğer evrak Zonguldak na-

l - Bursa cezaevinin 939 senesi ha· fıa r.ıüdürlüğündcn ve daimi encümen 
ziran ayı iptidasından 1 haziran 940 kaleminde görülebilir. Muvakkat tc -
gününe kadar 939 mali senesi zarfın · minat "1254" liradır. Eksiltmeye gir
da Bursa cezaevinin ekmek ihtiyacı a· mck isteyenlerin ihale gününden sc • 
şağıdaki şartlar dairesinde kapalı zarf kiz gün cvcl Zonguldak vilayetine 
usulü ile eksiltmiyc çıkarılmış ve iha· müracat ederek vilayet makamından 
le günü 24. 5. 939 çarşamba günü saat alınmış müteahhitlik ehliyet vesika -
16 da yapılacağı ilan edilmiş ise de siyle Ticaret odasından bu yıl içinde 
bazı noksani muamele dolayısiylc yev alınmış vesika ve muvakat tcminatla
mi mczklırda ihale yapılamadığından riylc birlikte teklif mektuplarını yu • 
yeniden ilanat icrası komisyon kararı kandaki günde ihale saatinden bir aa
iktizasından bulunmakla keyfiyet aşa- at cvelinc kadar vilayet daimi cncü -
ğıda yazılı olduğu üzere ilan olunur. men reisliğine vermeleri ilan olunur. 

1 - Safi buğday unundan yapılma (38:,7/2001) 12077 

Şosa tamiri 
Zonguldak Valiliğinden ı 

ve belediyenin piyasada ikinci nevi 
addedeceği ekmekten olmak ve aynı 
şerait dahilinde pişirilmek üzere be • 
heri 960 gram itibariyle her gün için 
en az 300 ve en çok 900 ekmek teslim 
edilecektir. Zonguldak viliycti içinde Ereğli 11· 

'2 - Ekmekler sabahları saat 9 da manı dcvrek yolunda yapılacak 18641 
cezacvine teslim edilmiş olacaktır. lira keşif bedelli şose esaslı tamiri işi 

3 - Evsafı ve miktarı gösterilen ek kapalı zarf usulü ile eksiltmeye ko -
mcğin rayici hazırasına göre muham - nulmuştur. 
men bedel üzerinden alınması iktiza Eksiltme ıs. 6. 939 günü saat 11 do 
eden % 7,5 nisbctindeki muvakkat tc- Zonguldak vilayeti daimi encümenin· 
minat akçesi 1977 lira 93 kuruş olarak de yapılacaktır. 
tesbit olunmuştur. Eksiltme şartnamesi ve buna mütc • 

4 - Teminat banka mektubu veya ferri diğer evrak Zonguldak nafıa 
malsandığına yatırılan nakit veya tah müdürlüğünde ve daimi encümen ka
vilata ait nakit ve ayniyat makbuzu leminde görül-bilir. 
ibrazı. Muvakkat ttminat 1398 liradır. Ek-

5 - İhale 15. 6. 939 pcrtembe günü siltmeye girmek isteyenlerin ihale gil 
saat 16 dadır. nünden sekiz gün cvcl Zonguldak vi• 

6 - İhale Bursa C. M. U. liğindc layctine müracaat ederek vilayet ma• 
yapılacaktır. kamından alınmış müteahhitlik ehli· 

7 - Müracaat talipler teklif mek • yet vcsikasiylc Ticaret odasından bu 
tuplarını ve teminatlarını ayn ay yıl içinde alınmış vesika ve muvakkat 
rı zarflara koyarak lS. 6. 939 da teminatları ile birlikte teklif mektup• 
Buna C.~. Umumiliiinde toplana - ]arını yukarıdaki eündc ihale saatin• 
cak k?mlsyona saat ııs ya kadar ver • den bir saat evetine kadar vilayet dai
mclcrı lazımdır. Bu müddet gcçtiktik mi encümen reisliğine vermeleri ilan 
ten sonra yapılacak teklifler kabul e- olunur. (3836/2100) 12078 
dil mi yeccktir. 

8 - Bu hususa ait masraflar ve ilan 
ücretleri alıcıya ait olacaktır. 

9 - Kanunt evsaf ve şeraiti haiz o
lup da münakasaya iştirak edeceklere 
fazla malftmat almak ve bu işe ait şart 
nameyi görmek ve anlamak üzere Bur 
sa C. M. U. liğine veya Bursa cezaevi 
direktörlüğüne müracaat etmeleri itan 
olunur. (2095) 12069 

Yol tesviyesi 

Şosa tamiri 
Zonguldak Valiliğinden ı 

Zonguldak vilayeti içinde Bartın • 
Safranbolu yoluda yapılacak "21881" 
lira keşif bedelli ıose esaslı tamiri işi 
kapalı zarf usulü ile cskiltmcyc ko -
nulmuştur. 

Eksiltmesi ıs. 6. 939 günü saat 11 
de Zonguldak vilayet daimi cncümc -
nindc yapılacaktır. Eksiltme ıartna -

Zonguldak Valiliiinden : mesi ve buna mütcfcrri diğer evrak 
Zonguldak vilayeti içinde Kozlu • Zonguldak nafıa müdürlüğünde ve da 

Ereğli limanı yolunda yapılacak imi encümen kaleminde görülebilir. 
"54000" lira keşif bedelli tcsviyci tü • Muvakkat teminat "1641" liradır. Ek
rabiyc işi kapalı zarf usuliylc eksilt • siltmcyc girmek isteyenlerin ihale gü 
meye konulmuştur. nünden sekiz gün evci Zonguldak vi-

Eksıltmcsi ıs. 6. 939 günü saat ıı layctinc müracaat ederek vilayet ma • 
de Zonguldak vilayeti daimi cncümc- kamından alınmış müteahhitlik ehli -
nindc yapılacaktır. Eksiltme şartna • yet vesikasiyle Ticaret odasından bu 
mcsi ve buna mütcfcrri diğer evrak yıl içinde alınmış vesika ve muvakkat 
Zonguldak nafıa müdürlü~ündc ve da teminatları ile birlikte teklif mcktup
imi encümen kaleminde görülebilir. larını yukarıdaki günde ihale saatin -
Muvakat teminat "4050" liradır. Ek - den bir saat evetine kadar vilayet da
siltmcyc girmek isteyenlerin ihale gü imt encümen reisliğine vermeleri ilin 
nünden ıckiz gün evci Zonguldak vi- olunur. (383S/2102) 12079 
!ayetine müracaat ederek vilayet ma· 
kamından alınmış müteahhitlik ehli • 
yet vesikasiylc Ticaret odasından bu 
yıl içinde alınmıı vesika ve muvak • 
kat teminatları ile birlikte teklif mck 
tuplarını yukarıdaki günde ihale sa • 
atinden bir saat evetine kadar vilayet 
daimt encümen reisliğine vermeleri 
ilan olunur. (3834/2099) 12076 

Sosa tamiri 
Zon guldak Valiliiind en : 

Zonguldak vilayeti içinde Bartın • 
Amasya yolunda yapılacak "16723" li-

iş arayanlar: 

Zayiler 

Zayi 
Türkiye Cümhuriyet Merkez 

Bankasmdan: 

Bay Nazı adına yazılı 7364 numa
ralı ve Bay Mustafa Akif adına yazı
lı 30919 numaralı iki adet D sınıfın
dan birlik bankamız hisse senedi kay
bedilmiş olduğundan artık hükmü 
kalmadığı ve sahiplerine başka numa
ralı yeni senetler verileceği bildirilir. 

2081 

lı arıyor - Türkçe, Almanca, Fran Zayi - Yüksek Ziraat E . Rcktörlü
sızca, İngilizce ve ıtcno daktilo bilen ğündcn 938 senesi Veteriner Fakültc
bir alman bayan it arıyor. Ulus'ta t. si mezunu olduğuma dair olarak bila • 
L. rumuzuna mektupla müracaat edil- hare 163 No. lu Diploma ile değiştiril
mesi. 2074 mek üzere verilen fotoğraflı vesikayı 

kanlı. Atatürk bulvarı 31 Ti 3130 a Aran ıya r : 
müracat. 2089 

kaybettim. Yenisini alacağımdan eski
sinin hükmü yoktur. Y. Z. E. Vctcri -
ncr Fakültesi 938 senesi mezunların -
dan Ali Öktem. 2084 

t'1 ltrıiı b su ışlerinin yukarıda zikre • 

1111taı tt u~unan ve inşaat safhasına in· 
l t Ctiıtııtıış biJumum mevzuları üzerin 
tre tö er devam etmekte ve bu etüt -
Cll•r•lt :c hazırlanan projelere uygun 

ıından dolayı icra kılınmakta olan 

duruşmasında müddcaalcyhlerden 
Tevfikin mahalli ikameti meçhul bu
lunduğundan ilanen tebligat icra kı -

lındığı halde duruşma günü olan 24. 
5. 939 çarşamba günü saat 9 da gelme
miş ve vekil dahi göndermemiş oldu
ğundan gıyaben devamı muhakemeye 
karar verilmit olmakla müddeaalcyh 
mumailcyhin tarihi ilandan itibaren 
bet gün zarfında itiraz etmediği ve 
duruımanın muallak bulunduğu 26. 
6. 939 pazartesi günü saat 9 da Saf
rambolu ıulh hukuk mahkemesine gel 
mcdiği veya bir vekil dahi göndcrmc
dili takdirde gıyaben yapılan mua
melelerin muteber addedileceği tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilin o-

~atıl ık.-.. Ycnişehirdc l, 2 ve 3 dai- Ev aranıyor - Çankaya'da 9 veya 
relı ve bUyuk arsalı tek evler Atatürk 10 odalı kalorifer ve garajı bulunan 

Acele sat~lılc ev - ;enıchirin en bulvarı 31 Tl: 3130 a müracaat. 2090 bir ev veya apartıman 1 tetrinicvcl ta- ~111111111111111111111111111111111~1111~ 
mutena ycrınde bahçelı 6 odalı bol Satılık ~vler - S500 ili ssoo arasın- rihindcn itibaren aranmaktadır. Bu =KADIN DEN ız= 

te •nıaat fh ~ttı.i ha ıa asına geçilmek ilze • 
zırlıklar yapılmaktadır. lunur. 2083 

hava günctli konforlu 4000 lira borç da 2, 3 daireli kargir ve yarım ahpp tarihte intutı bitecek olanlar da ka - = ve = 
lu Tel: 2406 Bayram caddesi No. ı . fazla iratlı Atatürk bulvarı No. 31 Ti: bul edilir. İngiltere sefaretine müra • : Dorothy Lamour E 

193~ 3130 2090 d'lm . - -caat e 1 csı. 2092 ,lllllllllllllllllllllllllllllllllllllli=' 



-1G- ULUS 

Büyük Millet Meclisi 

1 n~aat mü na kasası 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ln

ta~t Komisyonundan : 
1 - Ankara'da Yenişehir'de Dev -

let mahallesinde yeni yapılacak olan 
Büyük Millet Meclisi binasının 30. 
Mayıs 1939 tarihinde mukarrer olan 
ihale gününde verilen teklif, komis • 
yonca layik hadde görülmemiı o1du -
ğundan eksiltmenin yeniden yapılma· 
sı takarrür etmiştir. 

2 - İhale 26. Haziran 1939 pazarte· 
si günü aaat on beıte kapalı zarf usu
lü ile Büyük Millet Meclisi inşaat ko
misyonu odasında yapılacaktır. 

Yazlık elbiselik 
alınacak 

Koyun eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- 1- Ankra garnizon birlik ve mües-

mia7onundan : seseleri ihtiyacı için 180.000 kilo ko -
yun eti K. zarfla eksiltmeye konmuı -

1 - 30.000 metre hava rengi yazlık tur. 
elbiselik kumaı kapalı zarfla. satın a- 2 - Tahmin bedeli 81.000 lira olup 
lınacaktır. Muhammen bedelı 21.000 muvakkat teminatı 5300 liradır. 
lira olup ilk teminat miktarı 1575 li- 3 - Ekıiltmesi 19.6.1939 pazartesi 
radır. günü aaat 15 dedir. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmeıi 24. 6. 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt-
939 cumartesi günü saat 11 de Veka- me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
let satın alma komisyonunda yapıla- cü maddelerinde istenilen belgeleriyle 
caktır. birlikte ihale gün ve saatinden en geç 

3 - Nümune ve şartname her gün bir saat evetine kadar teminat ve tek-
komisyonda görülebilir. lif mektuplarını Ankara LV. amirliği 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 ün- satın alma komisyonuna vermeleri. 
cü maddelerinde yazılı vesaikle bir - (2092) 12073 
Jikte ilk teminat ve teklif mektupla-

rını ihaıe saatinden bir saat evetine Ekmeklik un ahnacak 
kadar komisyona vermeleri. (2157) 

olan 8 kalem ve ceman 74 ton muhtelif 
maden yağları. Askeri fabrikalar u -
mum müdürlüğü merkez satın alma ko
misyonunca 19.6.1939 pazartesi günü 
saat 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (1072) lira (50) kuruı ve 2490 sa
yılı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve 
bu işle alakadar tüccardan olduklarına 
dair ticaret odası vesikasiyle mezkGr 
gün ve saatte komisyona müracaatla -
rı. (2083) 12062 

117 kalem muhtelif zımpara 

taıı ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüiü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (9130) lira o -
lan 117 kalem muhtelif zımpara taıı 
askeri fabrikalar umum müdürlüğü 
merkez satın alma komisyonunca 10 -
6 - 1939 pazartesi günü saat 15 te pa -
zalıkla ihale edilecektir. Şartname pa
rasız olarak komisyondan verilir. Ta -

117 kalem zımpara taıları 
hakkında 

Hat • 
Jnşası 

D. D. Yollan Satın Alma K 
yonundan : 

Askeri Fabrikalar Umum Mü- Karabük fabrikası istasyonu ile 
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- tisak hattı inşaatı kapalı zarf usuli 
misyonundan : ve vahidi fiyat üzerinden Eksil 

117 kalem zımpara taşlarının ihale ye çıkarılmıştır : 
günü 1, 3, 5 haziran 939 tarihli gazete-

1 
B . . h n .. . - u ışın mu amme 

lerde ~u~ettıp. h~~~sı ~l~ra~. ıo:. 6. 939 1 lO.OOO liradır. 
olarak ılan edıldıgı gorulmuştur. 2 t kl'l b · 't tart 

y • • - ste ı er u ışe aı 
Şartname esas oldugu ve ıhalenın . k D 1 t d · oll 

y • • vesaır evra ı ev e emıry 
şartnamede oldugu gıbı 19. 6. 939 pa • s· k . A k 1 'nden · .. .. 

1 
y •

1
• ır ecı ve n ara vezne en 

zatresı gunu saat 15 te yapı acagı ı an 1. bed il 1 b'I' ı 
ıra e e a a ı ır er. 

olunur. (2570) 12146 3 _ Eksiltme 23. 6. 939 cuma 

Hariciye Vekaleti 

Dıvar ve saire inşası 

saat 11 de Ankara'da. Devlet de 
ları yol dairesinde toplanacak 
ı. inci komisyonunca yapılacaktıf· 

4 - Eksiltmeye girebilmek iç~ 
teklilerin teklif mektupları ile bır 
te aşağıda yazılı evrak ve vesaiki 
gün ve saat 10 a kadar komisyon 

Hariciye Vekaletinden: liğine tevdi etmiş olmaları Iizı 
1 - Çankaya'da hariciye köşkünün a) 2490 sayılı kanun ahkamına 

yapılacak 2654 lira 30 kuruş keşif be- gun olarak 6750 liralık muvakkat 
delli bahçe kısmındaki istinat duvar • minat, . 
tarının sökme ve inşası ve iki helanın b) Bu kanunun tayin ettiği vetl 
yeniden yapılması ve sair tamirat iş · ları 
teri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye c) Münakalat vekaletinden rnu. 

3 - İsteklilerin evelce gazetelerle 
14, 20 ve 27 nisan 1939: 4. 11. 19. Ma
yıı 1939 tarihlerinde ilan edilen şart· 
lara göre hareket etmeleri lazımdır. 

12139 Ankara Levazım Amirliği Satm !iplerin muvakkat teminat olan (684) konulmuştur. dak ehliyet vesikası (ehliyet ve 
2 - Bu işlere ait proje, keşif şartna için ihale gününden en az sekit 

me ve diğer evrakın tasdikli suretleri evelJ>u vesikanın verilmesine ef,
bedelsiz olarak hariciye vekaleti leva lacak belgelerini bir istidaya 

4 - 19 Haziran 1939 pazartesi günü 
öğleye kadar mali ve fenni ehliyet ve 
ıikalarını inpat komisyonuna bir ar
%uhal ile tevdi ederek eksiltmeye gi • 
rebilmek için lazım olan vesaiki alma-
ları şarttır. (2093) 12091 

Milli Müdafaa V. 

Yazhk elbiselik ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Behemr mt!tresine tahmin edi -

len fiyatı (60) altmıı kurut olan 
1.400.000 bir milyon dört yüz bin met 
re yazlık elbiııelik bez kapalı zarf u • 
ıuliyle münakasaya konulmuıtur. 

2 - İhalesi ıs- haziran -939 per -
ıembe günü aaat on birdedır. 

3 - İlk teminat (37350) otuz yedi 
bin üç yüz elli liradır. 

4 - Evsaf ve rtnamesi (42) lira 
mukabilinde M. V. satın alma Jı:o -
misyonundan al n r 

S - Eksiltme gireceklerin 2490 
ayılı kanunun k nci ve üçüncü mad 
delerinde ıöstenlen vesailde teminat 
n teklif mektuplariyle birlikte ihale 
uatlnden en aa bık uat eni 11.Jıl.V. 
atın alma komi onuna verrLeleri. 

~2016) 12015 

Terlik ahnacak 

Matbaacılara 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - Dört kalem evrakı matbua pa -
zarlık suretiyle yaptırılacaktır. 

2 - İıteklilerin 9-6-939 günü saat 
11 de Vekalet satın alma komisyonu-
na gelmeleri. (2158) 12140 

.... 
Levazım Amirliği 

Nakliyat yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm 

Alma Komisyonundan : 

1 - 3020 ton eıya, erzak, ve mal · 
zeme nakliyesine talip çıkmadığın · 
dan yeniden kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuıtur. 

2 - Tahmin bedeli 5057 lira olup 
muvakkat teminatı 380 liradır. 

3 - Ekliltmeıi 8-6-939 perıembe 
günü aaat 15 tedir. 

4 - Eksiltmeye &irceklerin ekıilt
- saaa Z490 ayılı kanumm ı. 3, lln
cil maddelerinde istenilen belgeleri -
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir aaat evveline kadar teminat 
ve teklif mektuplarını Ankara Lv. i· 
mirliği satınalma komisyonuna ver-
meleri. (1929) 11910 

Alma Komisyonundan : lira (75) kuruş ve 2490 sayılı kanunun 
ı - Mardinde sekizinci Hd. Tb. j. 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle ko -

çin 28 ha.ziran 939 çarşamba günü saat misyoncu olmadıklarına ve bu işle ala
onda Mardinde mevki satın alma ko • kadar tüccardan olduklarına dair tica
miıyonu tarafından iki yüz seksen ret odası vesikasiyle mezkur gün ve 
ton ekmelik un ve aynı birlik için ay- saatte komisyona müracaatları 
nı günde saat on birde yetmiş iki ton (2094) 12063 

zım müdürlüğünden alabilir. müracaat etmeleri lazımdır.) 
1 3 - Muvakkat teminat 199 liradır. .2112) 1211 

4 - Eksiltme Ankara Hariciye ve • 
kaleti levazım müdürlüğü odasında Seyyar telgraf makinesi ah 

sığır veya keçi eti kapalı zarf usuliy-
le alınacaktır. 19 ton petrol alınacak 

2 - Unun muvakkat temiatı 1945, 

15 haziran 939 tarihine müsadif pazar 
tesi günü saat 16 da yapılacaktır. 

(2127) 12102 misyonundan ı 

sığır etinin 1188, keçi etinin de 
liradır. 

1410 

3 - 2490 sayılı kanun isteklerine 
göre taliplerin birinci maddede yazı -
lı gün ve saatlerden asgari bir saat 
evet evrakı müsbite ve teminat mek -
tuplarını komisyona göndermit bu -
lunmaları prttır. 

4 - Arzu edenlerin ıartnameleri 
görmek ve okumak üzere C. Hd. K. 
lığı' mevki aatın alına komisyonuna 
bizzat veya resmi vekillerinin müra 
caatlar. (2107) 12082 

12.000 kilo ol ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komis7onundan : 
1 - 12000 kilo yeıil çayır otu pa -

zarlıkla alınacaktır. 

2 - Taliplerin 7-6-939 çarpmba gü
nil uat 14 de Aakara Lv. lmirlili u
tınalma komiıyonuna gelmeleri. 

(2153) 12127 

4000 kilo patates 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan: Maliye Vekôleti 

Muhammen bedeli 6142,50 lira 
45 adet seyyar telgraf mak' 
24-7-939 pazartesi günü saat ıs.~ 
kapalı :tarf usulü ile Ankarada 1 

Tahmin edilen bedeli (4750) lira o- 1 k binasında satın alınacktır. 
lan 19 ton petrol Askeri Fabrikalar u- Memur a 1 naca Bu işe girmek istiyenlerin (4 
mum müdürlüğü merkez satın alma liralık muvakkat teminat ile kan 
komisyonunca 17. 6. 1939 cumartesi Maliye Vekaleti Hukuk Müta- tayin ettiği vesikaları ve teklif! 
günü aaat 11 de pazarlıkla ihale edile- virliğinden : aynı gün saat 14.30 a kadar kotnl 
cektir. Şartname parasız olarak komis Dairemizde münhal bulunan ücretli reisliğine vermeleri lazımdır. 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat memuriyetlere imtihanla memur alına- Şartnameler parasız olarak A 
teminat olan (356) lira (25) kuruş ve cağından en aşağı lise mezunu olmak rada malzeme dairesinden, Hayd 
2490 numralı kanunun 2 ve 3. madde • şartiyle 12. 6. 939 pazartesi günü saat şada tesellüm ve sevk şefliğinden 
lerindeki vesaikle komisyoncu olma - onda dairemizde yapılacak imtihana 1 ğıtılacaktır. (2142) 12134 
dıklarına ve bu işle alakadar tüccar - iştirak edeceklerin memurin kanunu
dan olduklarına dair Ticaret odası ve- nun mahsus maddesine göre evrakı 

aikasiyle mezkur gün ve saatte komis müsbiteleriyle birlikte müracaatları i· 
yona müracaatları (2085) 12064 lan olunur. (2134) 12108 

9 kalem bezli 11mpara kiğıdı, 
mn kllıdı n ılmpara tozları 

ıh nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü· 

1 

Dahiliye Vekôleti 

Benzin alınacak 
Dahiliye Vekaletinden : 

dürlüjii Merkez Satm Alma Ko- Vekilet makam otomobili için açık 
mia;yonundanı eksiltme ile senelik 8750 litre benzin 

Ankara Valiliği 

Kilometre taşlar1 ifİ 
Ankara Valiliiinden ı 

ı - Ankara vilayet hududu 
de bulunan !fOselerin kilometre 
rı iti 8. 6. 939 pertembe günü ..,c 
te vilayet daimi encümeninde i _, 
yapılmak üzere açık eksiltmeye M. M. Vekilet Sabn Alma Ko

misyonundan ı 
1 - Müteahhit nam ve hesabına 

1000 çift terlik a ık ekıiltme suretiy
le münakasaya k ulmuıtur. 

Mimar veya mühendis Ankara Levazım Amirliii Satm 
Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (5590) lira o 
lan 9 kalem bezli zımpara kağıdı, cam 
kağıdı ve zımpara tozları. Aıkeri Fab 
riltalar umum müdürlüğü merkez sa -
tın alma komisyonunca 22. 6. 1939 per 
şembe günü saat 14 te pazarlıkla iha -
le edilecektir. Şartname parasız ola -
rak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (419) lira (25) 
kurut ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle komisyon -
cu olmadıklarına ve bu işle alakadar 
tüccardan olduklarına dair Ticaret o-

alınacaktır. 

Muhammen bedeli 1548 lira 75 ku
ruıtlk'. 

nulmuttur. 
2 - Ketif bedeli 440S lira (58) 

aranıyor 1 - 4000 kilo patates pazarlıkla 

satın alınacaktır. 
2 - İhaleıi 19 aziran 939 puarte • 

ai günü saat 11 d ir. Ankara l..eTazım Amirlifi Satın 2 - Taliplerin teminatlariyle bir -
Alma Komisyonundan ı likte 8-6-939 perıembe günü aaat 10 

da Ankara Lv. imirliii satın alma ko-Beher çiftine t min edilen fiyatı 
'.(138) kurut 50 aan imdir. 
' 3 - İlk temina ı (104) liradır. 

Balıkesirdeld kolordu inpat, tami - misyonuna gelmeleri. (2165) 12141 
rat ve tesisat, keıif proje ve resimleri 

4 - Evsaf ve p namesi bedelisz o
larak M. M.V. sat alma komisyonun 
dan alınır. 

ni tanzim ve inpata nezaret eylemek Z7 .000 kilo yonca ahnacak 
üzere ayda 250 lira ücretle bir yüksek 
mimar veyahut yüksek mimar yerin -
de aynı ücretle yüksek mühendis alı -
nacaktır. 

5 - Ebiltmey gireceklerin 2490 
ayılı kanunun ik i ve üçüncü mad
delerinde göıteril vesaikle ve temi
natiyle birlikte be lı gün ve saatinde 
M.M.V. satın alına komisyonuna gel· 
meleri (2125) 12101 

Münakasa iptali 
M. M. Vekileti S.tm Alma Ko

DÜl7onundaa : 
1 - 30 adet can urtaran yeleğinin 

alınmasından fim tik sarfınazar e-
dilmiştir. (21 ) 12136 

•OOO aYCI yeleil ıhnak 
M. M. Vekil S.ba Alma Ko-

misyonundaa : 
1 - 4.000 adet 

nrfla satın alına 

bedeli (9200) lira 
miktarı (690) lira 

2 - Kapalı 
26. 6. 939 puarte 
Vekalet satın aln 
pılacaktır. 

et yeleti kapalı 
ktır. Muhammen 
lup ilk teminat 

arfla eksiltmesi 
günü aaat 15 de 
komisyonunda ya-

3 - Nümune v 
komiıyonda görü ilir. 

4 - İstekUJcrin anunun 2 ve 3 ün
cü maddelerinde azılı vesaikle bir -
likte ilk teminat e tekht mektupları
nı muayyen saat n bir saat evetine 
kadar komiıyona rıneleri. (2155) 

12137 

f 50 İJ elbisesi ahnacak 
' 

Türk olmaıı tart olan taliplerin di · 
tekçe, hüsnühal, diploma ve evelce ça
tııtıkları müesseselerden ve yaptıkla
rı itlere ait vesikaları ve nüfus tezke
releri ile birlikte Balıkesir askeri aa -
tın alma komisyonuna müracaatları. 

(1948) 11926 

Palıskı ahna<ak 
Ankara Levazım Amirliii Satm 

Alma Komi17oınuulan ı 

85 santim geni~lığinde 100.00C met
re patiska alınacaktır. Kapalı zarfla 
ebil~meıi 14 - haziran - 939 çarpın 
ba günü aaat ıs de lstanbu1 Tophane 
de Lv. amirliği satın alma komisyo · 
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
M..000 lira olup ilk teminatı 4500 lira
dır. Nümunesi komiıyonda görülebi -
lir. İsteklilerin kanuni veOJikalariyle 
beraber teklif mektuplarını ihale sa 
atinden bir aaat eve] komisyona ver 
meleri. (2031) 12017 

Sığ1reti alınacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm 

Alma Komisyonundan ı 

1 - Ankara garnbon birlik ve mil -
eıaeseleri ihtiyacı için 320.000 kilo sı
ğır eti K. zarfla eksiltmeye konmuı -
tur. 

M. M. Vekalet Satm Alma Ko- 2 - Tahmin bedeli 112.000 lira olup 
misyonundan : muvakkat teminatı 68SO liradır. 

1 - 150 adet it 1 iıesi pazarlık ıu- 3- Eksiltmesi 20.6.939 aalı günü aa· 
retiyle satın alına ktır. Muhemmen at ıs dedir. 
bedeli 600 lira olup ilk teminat mik- 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
tarı 45 liradır. me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 lln-

2 - Pazarlığı 9. 6. 939 cuma günü cil maddelerinde iıtenilen belgeleriy
aaat ıs te Vekile satın alma komia- le birlikte ihale gün ve saatinden en 
yonunda yapılacaktır. geç bir .saat evetine kadar teminat ve 

J - hteklilerin ilk teminat mek- teklif mektuplarını Ankara LV. imir
tuplariyJe birlikte muayyen aaat ko- liği aatın alma komisyonuna vermele· 
misyonda lMılunmaları. (2156) 12138 ri. (2091) 12072 

Ankara Levazım Amirliii Satm 
Alma Komisyonundan : 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü
eueıeleri ihtiyacı için 27.000 kilo 
yonca açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 810 lira olup 
muvakkat teminatı 61 liradır. 

3 - Eksiltmesi 23. 6. 1939 cumar • 
tesi günü saat 10 dadır. 

4 - Eksiltmiye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte Ankara Lv. amirliği satın 
alma komiıyonuna gelmeleri. (2166) 

12142 

Askeri Fabrikalar 

K1rıkkalede in11 edilecek bekli 
Ye erıt koğu111 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüiü Merkez Satm Alma Ko
miayonundan: 

Ketif bedeli (3836) lira (10) kuruı 
olan yukarıda yazılı inpat askeri fab
rikalar umum müdürlüğü merkez sa • 
tın alma komiıyonunca 19 • 6 - 1939 
pazarteıi günü saat 14.30 da açık ek -
siltme ile ihale edilecektir. Şartname 
(20) kuruı mukabilinde komiıyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (287) lira (71) kurut ve 2490 sa -
yılı kanunun 2 ve 3. maddelerinde ya
zılı vesaikle muayyen gün ve saatte 
komiıyona müracaatları 

(2092) 12061 

Sekiz blem Ye ceman 7 • ton 
mıhtelH miden yalı ahnacak 

Aakeri Fabrikalar Umum Mü· 
dürlüiü Merkez Satm Alma Ko
misyonundanı 

Tahmin edilen bedeli ~14.300) lira 

dası vesikasiyle mezkllr gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (2086) 

12065 

5 ton ferro • Molipten 6 ton 
Silito -Mangan 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüiü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Muvakkat teminat miktarı 116 lira 
16 kuruıtur. 

Alınacak: benzinin evsafı eksiltme 
tartnameıinde yazılıdır. 

Eksiltme 21. 6. 939 çarpmba günü 
saat ıs te Vekilet binasında toplana
cak aatın alma komiıyonunda yapıla
caktır. 

İsteklilerin eksiltmeye girebilmek 
için 2490 sayılı kanunda yazılı şeraiti 
haiz ve vesikaları himıl bulunmaları 
lazımdır. 

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

D. Demiryollar1 

Dökme boru alınacak 

ruştur. 

3 - Muvakkat teminatı 330 lift 
kuruştur. 

4 - isteklilerin muvakkat t 1 
makbuz veya mektubu ile Ticaret 
dası vesikası ve Nafıa müdürlil~ 
den alacakları ehliyet vesikası ue_.ı 
tikte yukarda adı geçen gün ve fY 
te vilayet encümenine müracaat!; 

5 - Bu işe ait keşif ve şart 
her gün Nafıa müdürlüğünde gö 
cekleri. (1940) 1192' 

· Yol tômiratı 

Ankara Valiliğinden : 

1 - Ankara - Fişekhane - O 
Çiftliği yolunun 2 + 000 - 4 4-1 
ıncı kilometrelerinde yaptırılaca1' 
saslı tamirat işi 8. 6. 939 perşeınbC 
nü saat 15 te vilayet daimi ene" 
de ihalesi yapılmak üzere kapalı 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur· 

Tahmin edilen bedeli (15.000) lira 2 - Keşif bedeli 10829 liradır. 
D. D. Yollan Satın Alma Ko- ..... olan 5 ton Ferro - Molipten ve 6 ton 3 - Muvakkat teminatı 812 b•• 

Silico - Mangan, Askeri Fabrikalar -nisyonundan : . . kuruştur. 
umum müdürlüğü merkez satın alma Muhammen bedelı 2000 lıra olan 4 - isteklilerin teklif mektUP'! 
komisyonunca 21. 6. 1939 çarşamba ;ımbuvat~a~~ı .~ökme boru lO. 6· 1939 riyle beraber Ticaret odası veti 
günü saat 14 te pazarlıkla ihale edile cumartesı gunu saat 11 de pazarlık u- teminat mektup veya makbuzunu 
cektir. Şartname parasız olarak komis suliyle Ankarada idare binasında sa- le tarihinden en az 8 gün evel \1İ 

d .1. T 1. 1 • kk tın alınacaktır. k .. 1 1 ki ı yon an verı ır. a ıp erın muva at . . . . ma amma muracaat a a aca ar 
teminat olan {1125) lira ve 2490 nu- . Bu ıt.~ gırmek ısteyenlerin tesbıt e· yet vesikalariyle birlikte yukarıdl 
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde- dı!en gun~e .~~ayy~n aaate .. kadar ko· dı geçen günde saat 14 de kadar 
k . 'ki k . 1 d ki mııyon reıslıgınde ısbatı vucut etme- d • • .. . . 1. y. erdi 

ı veaaı e omısyoncu oma ı arına 
1 

. ıı:. d yet aımı encumenı reıs ıgıne v 
b . 1 l.cık d .. d ld k erı iılzım ır. 1 . ve u ıı e a iıl a ar tuccar an o u - Ş t 1 1 

k A k erı. 
] . . 'k . 1 ar name er parasız o ara n ara-
arına daır Tıcaret odası vesı aaıy e d 1 d . . d d y 

1 
k 5 - Bu işe ait keşif ve §artn 

b. l'k . k . a ma zeme aıresın en agıtı aca • ö 
ır ı te .. mezkGr gün ve saatte omıs ·ıtır. (2067) , 

12089 
her gün Nafıa müdürlüğünde g _,,t 

yona muracaatları. (2122) 12098 lecekleri. (1941) 11!1' 

Mütaahhit 111111 ye hesabına dört kalem Elektrot ahnacak 
2500 adet Elektrot 2 mm. p St. 32 A) 
5000 adet Elektrot 4 mm.p St. 42 A) 
300 adet Elektrot 2 mm. P St. 52 A) veya muadili 
350 adet Elektrot 4 mm. P St. 52 A) 

Askeri Fabrikalar Umum Müdiirlüiü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan ı 

Tahmin edilen bedeli (1600) lira olan 4 kalem elektrot müteahhit nam 
ve hesabına Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez aatın alma komis
yonunca 23. 6. 1939 cuma günü saat 14 te açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (120) lira ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki veaaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu itle alakadar tüccardan olduklarına dair 
ticaret oduı veaikaaiyle mukOr gün ve uatte komisyona m\iracaatları. 

.(2169) 12145 

Kirahk ev 
Ankara Valiliğinden : 

420 lira muhammen bedelle bit -
nelik icarı açık arttırmaya korı 
Çakırlar mahallesinde hususi idat' 
ait 68 No. lu haneye talip zuhur e 
miş olduğundan 2490 sayılı katı"" 
43 üncü maddesi mucibince 31-.S-e' 
tarihinden itibaren bir ay rnüdd 
pazarlığa konulmuştur. 

Taliplerin % 7,5 nisbetindeki 
minatlariyle birlikte her pazart~~ 
perşembe günleri saat 15 de vı 
daimi encümenine ve şartn 

görmek istiyenlerin de hususi 111 
sebe tahakkuk ve tahsil müdiirlil 
müracaatları ilan olunur. (2167) 
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Nafia Vekaleti 

Hafriyat ve smai imalat 

yaptmlacak 
Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmeye konu lan iş: 
. l - Susurluk çayının sulaması haf
rıyat ve sınai imalfıtı keşif bedeli 
(447.341) lira (45) kuruştur. 

2 - Eksiltme 19. 6. 939 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü saat 11 de 
Nafıa Vekaleti Sular umum müdürlü
ğü su eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin eksiltme şartname
s~, mukavele projesi, bayındırlık işle
rı genel şartnamesi. fenni şartname 
Ve projeleri (22) lira (40) kuruş mu -
kablinde Sular umum müdürlüğünden 
alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 21.643 lira 66 kuruşluk mu -
'-'akkat teminat vermesi ve eksiltmenin 
Yapılacağı günden en az sekiz gün e
Vcl ellerinde bulunan vesikalarla bir
likte bir dilekçe ile Nafıa Vekaletine 
l'llilracaat ederek bu işe mahsus ol -
~k üzere vesika almaları ve bu vesi-
ayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müd

det içinde vesika talebinde bulurum -
Yanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

S - İsteklilerin teklif mektupları • 
'Ilı ikinci maddede yazılı saatten bir 
8aat eveline kadar Sular umum mü · 
diirlüğüne makbuz mukabilinde ver -
llıcleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
lnez. (1838) 11839 

Regülatör yaptmlacak · 

teslim şartiyle muhtelif ebatta sekiz 
kalem kerestenin açık eksiltme usu
lü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

bedelsiz olarak malzeme müdürlüğün
den ahnabailir. 

Muvakkat teminat 369 lira 75 ku
ruştur. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve 
şartnamesinde yazılı vesaik ile birlik
te aynı gün saat 10 da komisyonda ha
zır bulunmaları lazımdır. (1906) 

11933 

Muhtelif demir ve sa~ malzeme 

ah nacak 
Nafıa Vekaletinden 

12. 6. 939 pazartesi günü saat 15 de 
Ankara'da Nafıa vekaleti binası için -
de malzeme müdürlüğü odasında top
lanan malzme eksiltme komisyonun -
da 3231,30 lira muhammen bedelli muh 
telif demir ve saç malzemesinin açık 
eksiltme usulü ile eksiltmesi yapıla

caktır. 

Eksiltme şartnamesi ve ~eferrüatı 
bedelsiz olarak malzeme müdürlüğün
den alınabilir. 

Muvakkat teminat 242 lira 35 kuruş 
tur. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve 
şartnamesinde yazılı vesaik ile birlik
te aynı gün saat 15 de mezkur komis
yonda hazır bulunması lazımdır. 

(1937) 11973 

Asfalt yol inşaatı 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - İstanbul - Edirne yolunun Ku
leli köyünden Edirne şehri methaline 
kadar 37+860 kilometre uzunluğun -
daki kısmın asfalt kaplamalı yeni şose 
olarak inşası (1.709.792) lira (51) ku -

Nafıa Vekaletinden : rı.iş keşif bedeli üzerinden ve kapalı 
l!:ksiltmeye konulan iŞ: zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 26.6.939 tarihine mü -
he 1 - Adala regülatörü inşaatı keşif sadif pazartesi günü öğleden evel sa

deli (376.027) lira (62) kuruştur. 2 . . at (11) de Nafıa Vekaletinde şose ve 

1 - Eksiltme 17. 6. 939 tarıhıne rast köprüler" reisliği odasında yapılacak -
/Yan cumartesi günü saat 11 de Na- t 

ıa Vekaleti Sular umum müdürlüğü ır3_ Eksiltme şartnamesi ve b na 
•ı.ı eksiltme komisyonu odasında ka • müteferri diğer evrak (50) lira mu:a. 
Palı zarf usuliyle yapılacaktır. bT d k.. ..1 · rw· d 
. 3 - İstekliler Eksiltme şartname - ~ ın b~rşose ve opru er reıs ıgın en 

·~· tnukavele projesi, bayındırlık işle- a ı4na ıİırt. kl"l · • k "lt ta "hinden 
:rı ge 1 • f • - s e ı erın e sı me rı 

ne şartnamesı, ennı şartname ıı: k 1 k. .. 1 b" · t"da ı'le Na \te . . . aa a se ız gun eve ır ıs ı -
kabr~0J;lersı 

1
<18) lıra <80~. d~~~! .~u- fıa Vekaletine müracaat ederek bu gi

den a;n b ~r u ar umum mu ur ugun • bi işleri yapabileceklerine dair ehliyet 

4 a ı ı~ler. . . • . . vesikası almaları lazımdır. (İstekliler 
t 

- Eksıltmeye gırebılmek ıçın ıs- .. t · t"d 1 b ·şe benzer 
elclile · (18791) 1. (lO) k 1 k muracaa ıs ı a arına u ı 

llıuv rın . ıra . uru~ u . inşaatı iyi bir şekilde yaptıklarına da-
ıltıenil.kkat t~mııtaLvennesı ve eksılt - _ ·---·-· ....... M •Mr·-----··· ........ ,. 

ın yapılacacn gunı:ıen en az sekız 5 Ek ·ıt · ki · d" gU b. • - sı meye gırece crın or -
la n. evel ellerinde bulunan vesıkalar- düncü maddede bahsedilen vesika ile 
l ~rlikte bir dilekçe ile Nafıa Veka- 939 senesine ait ticaret odası vesika-
etıne müracaat ederek bu işe mahsus e (65 044) liralık muvakkat te-
oırnak .. .k lmal b sını v . 
•ik ~zere vesı a ~ arı ve u ::e-. minatlarını havi olarak 2490 sayılı ka-

ayı ıbraz etmelerı şarttır. Bu mud- . . . k 
det ı·ç· d .k 

1 
b" d b 1 nunun tarıfatı daıresınde haırlıyaca -

ın e vesı a ta e ın e u umı · . . . 
lllıyanl k •

1 
• • k lan kapalı zarflarını ıkıncı maddede 

lcr. ar e sı tmcye ıştıra edemez • yazılı vakitten bir saat eveline kadar 
makbuz mukabilinde komisyon reisli
ğine vermeleri lazımdır. (2117) 12133 S - İsteklilerin teklif mektupları -

nı "k· ı ınci maddede yazılı saatten bir 
~1 .. t eveline kadar Sular umum müdür ---------------
1.l" •• 
. gune makbuz· mukabilinde verme le · 

rı lizımdır. 
Postada olan geçikmeler kabul edil-

lllez. (1841) 11840 

Regülôtör inşaatı 
Nafıa Vekaletinden : 
Eksiltmeye konulan iş: 
l - Horsunlu - Nazilli sulama ka

llaliyle Pirlibey sulama kanalına su 
~ermek üzere Büyük Menderes nehri 
ll~erinde inşa edilecek olan Feslek re
~latörü ile Akedüğü inşaatı keşif be-

c}i (431.787) lira (45) kuruştur. 

1 
2 - Eksiltme 20-6-939 tarihine ras

ı:ran. sah günü saat 11 de Nafia Ve-
. letı sular umum müdürlüğü su ek • 

'11tnıe komisyonu odasında kapalı 
tarf usuliyle yapılacaktır. 
il\ 3 - İstekliler eksilme şartnamesi, 

llkavele projesi, bayındırlık işleri 
Rcneı şartnamesi, fenni şartname ve 
~~~jeleri (21) lira (60) kuruş muka • 
~lınde sular umum müdürlüğünden 

abilirler. 
i '4 - Eksiltmeye girebilmek için 
~tckliJerin (21 021) lira (50) kuruşluk 
'll llvakkat teminat vermesi ve eksilt -
r~nin yapılacağı günden en az sekiz 

1 lln evel ellerinde bulunan vesikalar
la birlikte bir dilekçe ile Nafia Veka· 

0~line müracaat ederek bu işe mahsus 

8.~ak üzere vesika almaları ve bu ve-

d1"C!Yı ibraz etmeleri şarttır. Bu müd
Ct • • }' ıçınde vesika talebinde bulunmı • 
anıar eksiltmeye iştirak edemezler. 

ik~ "":- İsteklilerin teklif mektuplarını 
c ncı maddede yazılı saatten bir saat 
ğ~eline kadar sular umum müdürlü • 
ı~ ne makbuz mukabilinde vermeleri 
ıırndır J> • 

<liı ostada olan gecikmeler kabul e· 
ltıez. (1840) 11871 

Kereste alınacak 
Nafia Vekaletinden: ' 

daıo. 6. 939 cumartesi günü saat 10 
Çi A.nkara'da nafıa vekaleti binası i
ton~e malzeme müdürlüğü odasında 
rı: anan malzeme eksiltme komisyo
~~?a teman 4930 lira muhammen be 

1 .Konya'da Çumra istasyonunda 

Devlet Orman iş. 

Satllık köknar tomruau 
Devlet O~an Jıletmeıi Karabük 

Revir Amirliğinden : 

1 - Karabüke 24 kilometre mesafe
de bulunan büyük Düz bölgesinin u -
zun Güveç deposunda istifte mevcut 
kamyonla nakliyata müsait "2184" a · 
det muadili "1781" metre mikap "624" 
desimetre mikap köknar tomruğu açık 
arttırma ile satılacaktır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 
payları mevcut ve kabukları soyulmuş 
olup hacim orta kutur üzerinden he · 
saplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait şartname Anka 
rada Orman umum müdürlüğünde ve 
Ankara İstanbul Orman maşmühen · 
dis muavinliklerinde ve Karabükte 
Devlet Orman işletmesi revir amirli · 
ğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bedeli 
"9" lira "90" kuruştur. 

5 - İsteklilerin %7.5 muvakkat pey 
akçesiyle 13.6.939 günü saat 11 de Ka
rabükteki revir merkezine müracaat· 
lan. (3760/2077) 12056 

Ankara Belediyesi 

2 memur alınacak 
Ankara Belediye Reisliğinden: 

Belediye Su işleri idaresi için bir 
muhaıibi mesul ve bir ayniyat musa -
sibi alınacaktır. 

Muhasibi mesule 175 ve Ayniyat 
muhasibine 150 lira aylık ücret verile 
cektir. 

İsteklilerin bu işlerde çalışmıı ol -
malan ve 45 yaşından yukarı olmama
ları ve aşağıda yazılı mevzulardan im
tihan vermeleri tarttır. 

1 - Muhasebei umumiye, artırma 
ve eksiltme, bütçe harcırah, maaş ka -
nunları. 

2 - ,Kazan_ç, buhran, muvazene, nak 

Muhtelif yiyecek ve yakacak almacak 
İstanbul Sıhi müesseseler arttırma ve eksiltme komisyonundan : 

Miktarı 

Cinsi Azı Çoğu 

Tahmini 
Fiyatı 

L. Ku. Sa. 
M. Teminat Şartname bedeli 
Lira kuruş kuruş Şekli 

-- -----
Ekmek 
Fırancala 

800000 970000 kilo 9 50 
30000 45200 14 50 

Karaman eti 97 500 119000 50 
Dağlıç eti 61000 89000 53 
Kuzu eti 23800 32400 38 50 
Sığır eti 53000 64000 38 

Kok kömürü 2965 3460 Ton 1850 
Kıriple kömürü 1960 2625 Ton 1550 

Kesilmiş odun 265 355 Çeki 320 
Kesilmemiş odun 3700 4850 Çeki 270 
Mangal kömürü 48500 59000 Kilo 4 

7402 81 494 kapalı 

10759 81 717 kapalı 

7852 32 523 kapalı 

1244 33 kapalı 

Eksiltmenin tarihi 

23-6-939 Cuma saat 14,30 

23-6-939 Cuma saat 15 

28-6-939 Çarşamba saat 14,30 

28-6-939 Çarşamba saat 15 

Sade yağı 29900 39900 Kilo 98 2932 65 196 kapalı 30-6-939 Cuma saat 14,30 
Tereyağı 5550 7700 Kilo 115 664 14 ,, kapalı 30-6-939 Cuma saat 14,45 
Vejetalin 5000 8000 Kilo 58 348 ,, Açık 30-6-939 Cuma saat 15 

~~~----------------~~----------~------------~~-------------------------~------
Pırasa 21000 26100 Kilo 
Lahna 11500 15000 ,, 
Bakla 8900 12300 ,, 
İspanak 31500 42200 ,, 
Barbunya 7800 10000 ,, 
Ayşe kadın 36200 45800 ,, 
Çalı fasulya 3700 5000 ,. 
Bamya 2350 4000 .. 
Sırık domatesi 2800 3950 ,. 
Yer tomatesi 19800 27000 
Sakız kabağı 20800 28000 ,. 
Patlıcan 64500 81700 
Semizotu 3500 5300 ,. 
Enginar 5000 13000 Adet 

Süt 
Kase yoğurdu 
Kilo yoğurdu 

Çekirdekli kuru kaysı 
Kuru fasulya 
Kuru fasulya "Akliye has." 
Nohut 
Pirinç 
Pirinç "Akliye hastanesinin" 
Yeşil Mercimek 
Kırmızı mercimek 
Kuru üzüm 
Barbunya 
Kuru sovan 
Patates. birinci mal 
Patates Akliye için 
Bulgur 

Zeytinyağı 

Zeytin 
Zeytin "Akliye için" 
Sabun 
y,.~iLaabun 

Mutbah yumurtaaı 
Günlük yumurta 

Beyaz peynir 
Kaşar peyniri 

Makarna İrmikli 
Makarna unlu 
Şehriye İrmikli 
Şehriye unlu 
Pirinç unu 
Un 
Kuskus irmikli 

Toz şeker 
Kesme şeker 

Benzin 
Gaz 

153000 192000 Kilo 
11500 17000 Adet 
13800 18500 Kilo 

2450 
12800 
25000 
25250 
54200 
45000 

1800 
16000 
11350 
16900 
36500 
48000 
40000 
45000 

18500 
5000 
5000 

25100 

355000 
190000 

9750 
3600 

5500 
25000 

1200 
15000 
3450 

22900 
700 

69900 
5000 

20000 
5500 

3450 Kilo 
15700 .. 
30000 .. 
31900 " 
69500 .. 
55000 ,, 
2500 .. 

21350 .. 
14800 " 
23000 .. 
50000 .. 
61000 " 
55000 .. 
55000 " 

25200 " 
7200 .. 
7500 .. 

32800 " 
17600 

440000 
285000 

13100 
4900 

7500 
30000 

1650 
20000 

4350 
29600 

950 

88000 
8000 

25500 Litre 
8000 Kilo 

5 
6 
7 
7 

'. ·, 

13 50 
13 
11 
20 
8 
7 50 
8 
ıs 

4 
7 

11 
5 

17 

55 
18 
15 
16 
27 
23 
14 
12 
20 
11 
9 
8 
7 

12 50 

55 
27 
22 
35 
2~ 

1 50 
4 

45 
70 

25 
20 
25 
20 
25 
16 
25 

27 
30 

18 
16 

Arpa 
Saman 
Kuru ot 
Kepek 

28500 
7000 
2500 

10000 

36500 Kilo 6 
9500 .. 3 
4000 .. 4 

13500 .. 5 

İyi su 3000 4500 Damacana 65 

2447 40 163 kapalı 5-7-939 Çarşamba saat 14,30 

1883 63 126 kapalı 5-7-939 Çarşamba saat 15 

5568 72 372 kapalı 7-7-939 Cuma saat 14,30 

2447 28 162 kapalı 7-7-939 Cuma saat.ıs 

1350 kapalı 12-7-939 Çarpmba saat 14,30 

699 39 kapalı 12-7-939 Çarşamba saat 15 

1376 14 kapalı 14-7-939 Cuma saat 14,30 

1962 131 kapalı 14-7-939 Cuma ıaat 15 

440 25 kapalı 19-7-939 Çarşamba saat 15 

248 25 Açık 19-7-939 Çarşamba saat 14,30 

219 38 Açık 19-7-939 Çarşamba saat 14.45 

Sıhhi Müesseselerin 1939 mali yılı ihtiyaçları olbaptaki şartname ve nümuneleri veçhile eksiltmeye konmuştur. 
1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. 
2 - Eksiltmenin şek~i; gün ve saatleri, muhammen fiyat, muvakkat garanti miktarları karşılarında gösterilmiştir. 
3 - Kapalı zarfla yapılacak eksiltmeler için iahle ıaatinden bir saat evvel istekliler teklifi havi ve ağzı mühürlü zarflarını No: 1ı makbuz mu

kabilinde komisyona vermeleri lazımdır. Mektuplarda teklif olunan fiyatların hem yazı ve hem de rakamla yazılması kanuni mecburiyettir • 
4 - Şartnamelerin paralı olanları hizalarında gösterilen bedel mukabilinde ve diğerlerini parasız olarak komisyondan alınabilir. ve nümuneler 

her zaman görülebilir. 
5 _ İstekliler umum müesseselerin bütün ihtiyaçları için veya bir müessesenin bir şartname dahilinde bulunan bütün ihtiyacı için teklifte bulu-

nabilirler. 
6 - İstekliler 1939 yılına ait ticaret odası vesikasiyle 2490 sayılı kanun da yazılı vesikalar ve muvakkat garanti makbuz veya banka mektuplarını 

kapalı zarfların içerisine koymaları lazımdır. (2147) 12132 

liye ve hava vergileri kanunları. zarf usu1iy1e cksiltmiye konulmuştur. Benz ı'n alınacak j 
3 - Hesap (faiz) İşin keşif bedeli 29620 liradır. Mu-

5 - Usulü defteri (mali) ve ticari) 28 h~i~~n 1939 tarihine rastlıyan. cu- Radyoevi Müdürlüğünden : 
4 - Yazı usulü. vakkat teminat 2221,50 liradır. İhale \ 

İmtihan 9. 6. 939 tarihine rastlıyanı ma gunu saat 11 de Adana beledıye ·ı 1 - Etimesğut radyodiffüzyon is
cuma günü saat 18 de belediyede icti- sinde bulunacak eksiltme komisyo· tasyonuna ait servis otobüsü için 939 

1 d ı k nunda yapılacaktır. ma sa onun a yapı aca tır. mali yılı içinde azami 19,800 asgari 
İmtihana girecekler şu vesikaları Münakasaya iştirak edeceklerin 18.ooo litre benzin açık eksiltme ile 

getireceklerdir : buna muadil sondaj işi yaptıklarına satın alınacaktır. 
1 - Nüfus tezkeresi dair Nafıa Vekaleti vesikasını teklif 

2 - Beher litre benzin için 17 ,70 
zarflariyle beraber vermeleri lazım- kuruş fiyat tahmin edilmit olup mu-2 - Sağlık raporu 

3 - Hüsnühal şahadetnamesi 

4 - 6X8 ebadında dört fotoğrafi 
(2029) 12023 

Adanada aulacak artezyen 

kuyusuna ait eksiltme ilanı 
Belediyeler imar Heyetinden : 

Adana'da tahtezzemin su araştır

maları için arteziyen sondaj kuyusu 

açılması ve mezkur kuyuya icap eden 

tulumbaların verilmesi işi 2490 sayı -

lı kanun hükümleri dairesinde kapalı 

dır. vakkat teminatı 262 lira 84 kuruştur. 
Şartnameler bilabedel Ankara'da 

belediyeler imar heyeti fen ıefliğin -
den ve Adana belediyesinden alınabi
lir. 

Bu hususta fazla izahat almak isti

yenlerin belediyeler imar heyeti şef

liğine ve Adana belediyesine müraca

atları ve kapalı teklif zarflarının mu

ayyen günde saat ona kadar Adana be
lediyesine verilmit veya posta ile bu 
saate kadar gönderilmit olması 11-
zımdır. Postada vaki olacak gecikme
ler kabul edilmez • .(2144), 12135 

3 - Açık eksiltme, 22. 6. 939 per-

şembe günü saat 10 da yapılacaktır. 

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

4 - Bu ite ait ıartname radyoevi 
müdürlüğünde her gün görülebilir. 

.(2175) 12147 

/ Kazalar 

Eksiltme ilônı 
Polatlı Belediyesinden : 

1 - Yapılacak iş: Polatlı kasabası• 
na isale olunacak Gümütlü Suyu kap
tajı inşası. Muhammen bedeli 7095 li
ra 86 kuruş olup ıhale 19. 6. 939 pazar 
tesi günü saat 15 te belediye daimi 
encümeni huzurunda artırma, eksilt • 
me ve ihaie kanununa tevfikan icra o
luncaktır. 

2 - Muvakkat teminat miktarı 532 
lira 19 kuruştur. 

3 - Talip olanların bu i§i yaprnağa 
salahiyetli olduklarına dair Nafıa mil 
dilrlüğünden musaddak ehliyetname 
leri ile ihale günü belediye dairesinde 
daimi encümene ibraz etmeleri lazım
dır. 

4 - Proje ve keıifnameler belediye 
dairesinde görülebilir. Keşifname ve 
hususi şartname arzu eden taliplere 
posta ile de gönderilebilir. 12103 



-12-

SÜMERBANK 
Ankara Yerli malla.r pazarında açılan 

KÖYLÜ DAİRESİNDE 
Köylü giyim e$yası aşağıdaki fiallarla 

perakende olarak sahlmaktadu 
Kayseri Dirilinden Mamul mintan Tanesi 
Kayseri ve Nazilli kaput bezinden iç donu ,, 

58 kuruş 
45 ,, 

" " 
,, ,, 

Tire çorap 
F eshane Mamulatı halis yünden 

kasket 
Beykoz Mamulatı çivili kundura 

•• " 
Fotin 

gömleği ,, 45 u 

Çift 11 ft 

Tanesi 30 ve 35 ,, 
Çifti 190 " 

" 
290 .. 

Memur alınacak 
Türkiye Demir ve Çelik fabrikaları müessesi 

Müdürlüğünden : 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında istihdam edil 
mek üzere Türkçeden İngilizceye ve İngilizceden Türkçe -
ye tercüme yapabilecek kudrette imtihanla memur alına · 
caktır. 

Seçme imtihan; 12. Haziran. 939 pazartesi günü saat 10 
da Ankara' da Sümer Bank Umumi Müdürlüğünde ve Is . 
tanbul'da Sümer Bank İstanbul Şubesinde yapılacaktır. 

İmtihana girebilmek için isteklilerin birer dilekçe ile Sü 
mer Bank Umumi Müdürlüğüne veya İstanbul Şubesi Mü
dürlüğüne müracaatla alacakları matbu lş Talepnamesini 
kendi el yazılariyle cevaplandırmaları ve icap eden vesai 
kin asıl veya musaddak suretlerini de ekliyerek 10.6.939 
tarihine kadar Umumi Müdürlük veya lstanbul ~•ıbesi Mü· 
dürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. 

Lise veya muadili mektep mezunlariyle Askerlik ödevi
ni ikmal eden e ·, büro işlerine vakıf bulunanlar ve dakti. 
lo bilenler terı i 1 edilecektir. 

Verilecek ü ret imtihan neticesinde alınacak neticeye 
göre tayin edilecektir. 1909 

.:!Jlllllllllllllllllllll 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ --
~Erkek daktilo alınacak~ 

-= Etibanktan: ----
=: lıletmelerimizde istihdam edilmek üzere İngilizce yazan := 
: ve stenografiye vakıf bir erkek daktilo alınacaktır. := 
:= İsteklilerin p r3onel servisimize müracaatları. 2033 = 
~11111111111111111ıım111111111111111111111111111111111111111111m1111111111 rr 

"' AL KADARLARA 
Türkkuşu Genel Direktörlüğünden : 

Bu yıl motörhi kampa getirilecek planör pilotlarından 
vaziyetleri derhal çalışmağa müsait olanlar haziranrn ilk 
haftasından itil aren talimlere başlatılacağından bu gibi 
arkadaşların TiJrkkuşu Genel Direktörlüğüne, taşrada Ha
va Kurumu veya Türkkuşu şubelerine müracaatları rica o-
lunur. 2049 

Me simlik kumaş satışı 
Türkiye Tiftik Ce ıiyeti mamulatından muhtelif renk Ankara 

sofu merkez umurr i binasında ve Yerli Mallarda satılmaktadır. 
Mücerret bir Ankara hatırası olmak üzere maliyetinden yüzde yir. 
mi beş noksan fiatla verilen bu mevsimlik kumaşı Vatandaşlara 
tavsiye ederiz. 2043 

Dünya serpilerinde daima birinci gelen ve bütün 
dinleyicilerinin akdirlerini kazanan 

B LA u u N T RADYOLARININ 
Gümrük tarif nde yapılan tenzilat üzerine yeni fiyatlarını 

ayın müşterilerine arzeder. 

6 lambalı 118 lira 
6 125 ., ,, 
7 160 ,, ,, 
8 200 ,, ,, 
9 280 ,, 

" 11 " otomatik 315 ,, 
teşkilatlı • Yeni mallarımız ve 

ı-... ·--·-----··---ı ~ ..... ~!~~ .. ?.~!~~!~:.~.1.:..'!.~J.:1.~!~~!;;,,,, 
KAZ 1 M RÜŞTÜ 

ı\dliye sarayı yanında Gencağa apartmanı ikinci kat No: 6 Tl: 2208 

Ut US 7 - 6 - 1936 -------
Cümhuriyet Merkez Bankasının 3 Haziran 1939 vaziyeti 
AKTİF: 

Kasa : 
Altın : Safi kilogram 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler : 
Türk Lirası 

Hariçteki Muhabirler : 

17.164,264 

Altın: Safi kilogram 9.058,321 
Altına tahvili kabil serbest dövizler 
Diğer dövizler ve borçlu kliring 
bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte edi evrak nakdiye karşıhğı 
Kanunun 6-8 inci maddelerin~ tevfikan 
hazine tarafından vaki. tedıyat 

Senedat Ci.izdanı : 
Ticari senetler 

Esham ve Tahvilat Ciizdrını : 
(Deruhte edilen evrakı uakdiyenin 

A - (karşılığı Esham ve T:ıhvililt (İti· 
(bari kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvilat 

Avanslar: 
Hazineye krsa vadeli avans 
Altın ve Doviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

Hissedarlar : ................................. . 
Muhtelif : ..................................... . 

...... MlMARLARIN, 111111 

MÜTEAHHİTLERiN 
ve 

MÜHEND iSLERiN 
NAZARI DJKKATJNE: 
1 İstanbul Mühendis Mektebi 
Laboratuvarı tarafından 

tahlil edilen 

"LAF ARGE'' 

"SIMANFONDU" 
ÇiMENTOSU, 

Silihtar Elektrik Fabrikasının 
tevsi işlerinde kullanılmış 
mazharı takdir olmuştur. 

"L A F A R G E" 
"SİMANFONOU" 

ÇiMENTOSU 
Fabrikadan Kurşunlu çuvallarda 

satılır. Yegane Depoziteri: 
Galata Mahmudiye Caddesinde 

65 No. da 

TRICON VIEILLOT et 
MANDEGOUT 

Ticarethanesidir. Telefon: 41532 
7217 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Cebeci Hastanesi -
Kulak, Burun, Boğaz mütehassıs: 

DOKTOR 

: Şevket Hüsnü Taray 
Adliye köşesi sarraf Hakkı 
Ap. muayenehane Ti: 3912 
Ev Tl: 3485 - 16 2003 

Hesabı zayii olanlar 
Yeni bir metodla en çok bir buçuk 

ayda mükemmelen yetiştirilir. Ulus'
ta (Hs) rumuzuna mektupla müracaat 
edilmesi. 2072 

..-······································--

DAKTİLO KURSU 
59 uncu devresine haziranın 

ilk haftasında başhyacaktır. 

2 ayda diploma verilir. Tahsil 
aranmaksızın herkes alınır. Me -
murlar Kooperatifi üzerinde kat 
1 Tel: 3714. 1947 

~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• r-

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. 

~YAZI MAKİNELERİNİZİ§ 
= = - Daktilo kursu tamir bürosuna : 
§ yaptırınız. Memurlar Koopera • : 
: tifi üstünde Tel: 3714 1972 : - -
":iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6409 

İmtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENİK 

ULUS Basımevi ANKARA 

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

L t R A 

24.142.910,17 
12.901.437,50 

1.323.921,92 

213.063,89 

12.741.252,48 
10.135,77 

8.960.639,35 

158.748.563,-

17,153.233,-

121.965.696,37 

43.148.843.47 
7.897.104,-

9.299,000.-
31.361,11 

7.808.794,15 

Yekun: 

L t R A 

38.368.269,59 

213.063,89 

21.712.027,60 

141.595.330,-

121.965.696,37 

51.045.947,47 

17.139155,26 

4.500.000.-
15.151.783,96 

411.691.274,14 

PASİF: 
Sermaye : .................................... .. 

ihtiyat Akçesi : 
Adi ve fevkalade 
Hususi 

T edavü]deki Banknotlar : 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfikan 
hazine tarafından vaki tediyat 

Deruhte edi. evrakı nakdiye bakiyesi 
Karşılrğı tamamen altın olarak ilaveten 
tedaviıle vazedilen 
Reeskont mukabili iliveten tedavüle 
vazedilen 

Türk Lirası Mevduatı: ................... . 

Növiz T aahhüdatı : 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı k!irinP. b·l i
veleri 

Muhtelif : .................................... .. 

LİRA 

4.217.134,25 
6.000.000,-

158.748.563,-

17.153.233,-

141.595.330,-

19.000.000.-

69.000.000,-

S.642,45 
29.942,377,03 

Yekun: 

L t RA 

15.000.000,-

10.217.134.25 

229.595,330,-

24.202.994,56 

29.948.019,48 

102.727. 795,81 

411.691,27 4,14 -1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren : Iskonto haddi o/0 4 Altın üzerine avans o/o3 

--······································~ 

SEVİM Mücellithanesi 
Ulus matbaası sabık baş 

mücellidi Rauf'un idaresin
de açılmıştır. En güç cilt iş
leri en müşkülpesentleri 
memnun edecek bir şekilde 
yapılmakta olduğundan sa
yın müşterilerin atelyemize 
uğramadan iş yaphrmama
ları menfaatleri icabıdır. 

Adres: Ulus meydanı San
tıral Kıraathanesi üzerinde 
No: 12 2095 

~ •..•.............••..................• --
SEVİM MüceJlithanesi 

İşten anlıyan bir kalfa aramak
tadır. Ücret göstereceği iktidara 
göre tayin edilecektir. Uluş mey
danı Santıral Kıraathanesi üzeri 
No: 12 ye müracaat. 2094 

Satılık dükkan 
Atpazarmda eski Osmanlı Ban
kası sırasında Kapanhan yoku · 
şunda Bodrum katları da kabili 
istifade olmak üzere bir çatı al
tında iki büyük kargir mağaza 
satılıktır. 

Verilecek en müsait fiyat had
di layik görüldüğü takdirde tali
bine satılacağmdan arzu edenle
rin 24 haziran 1939 tarihine ka. 
dar mektupla Türkiye lş Banka
sı Ankara Merkezine teklifte bu-
lunmaları. 2035 

Satılık hane 
Y enişehirde Selanik caddesin

de 1150 metremurabbaı arsayı 
ihtiva eden ve muntazam bahçe 
duvarlariyle mahdut ve içerisin· 
de ayrıca garaj ve şoför odası 
bulunan 150 metre arsa üzerine 
inşa edilmiş, bodrum kat ile iki 
katı ihtiva eden kargir hane pe
şin para ile satılıktır. 

Verilecek en müsait fiyat had
di layık görüldüğü takdirde tali
bine satılacağından arzu edenle
rin 24 Haziran 1939 tarihine ka
dar bir mektupla Türkiye lş 
Bankası Ankara Merkezine tek-
lifte bulunmaları, 2036 

kolonyası firiksiyonu ile geçer. Kara Çamın kuvvetli tesiri doktor· 
larca da tasdik edilmiştir. Hastalarınızda, çocuklarınızda Kara Çam 
Kolonyası kullanınız. Kanın deveranını tenbih ederek çocukların 

iştihalarını açar. Cilde tazelik, ciğerlere kuvvet verir. 
Eczane, ecza deposu ve parfümeri mağazalarından isteyiniz. 
Depoııu: Kemal Re bul eczanesi Beyoğlu ağa camii yanında 

\. İSTANBUL 1940======~ 

Ankara 

Yenihal No: (l • 
59) kağıtçı M. Ne· 

dim trengün Tl ı 
2246 1003 

YENi Si NEMA LA.R sus 
BUGÜN BU GECE I 

Zevk - eğlence ve zarafet filmi f 

Venedik Treni 
Baş Rolde: 

BUGUETTE DUFLOS ve 

V1CTOR BOUCHER 

Seanslar: 

14,45 - 16,45 - 18,45 - Gece 21 de 

HALK 
BU GECE 

Heyecan - Dehşet - Esrar ve 
Sergüzeşt filmi 

Tren Korsanlan 
15 kısım birden .................................................... 

Gündüz : 14,30 - 16,30 - 18,30 da 
iki film birden 

1 - KORKUNÇ GECE 
2-SON SiPER 

Halk Matinesi 12,15 de 

ÖLDÜREN GÖZLER 

BU GÜN BU GECE 

Müzik - Dans - Eğlence 

ve Neşe filmi 

Nevyork 
Damlannda 

Baş Rollerde: 

Doris Nolan - George Murphy 

Seanslar : 

12 - 14 - 16 - 18 Gece 20.30 
Fiatlar : Balkon 35, Salon 15 

~'===ı:::==================::::::::========================================:::::::=~ 


