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

Mi Ilı Şef'imiz Yalova'da 

ismet lnönü halkın candan 
tezahürleriyle karşllandı 

" 

Yalova, 8 a.a. - Cümhurreisimiz bugün aileleriyle 
birlikte saat 12 de hususi trenleriyle Ankara'dan De
rince'ye gelmişlerdir. 

Milli Şefimiz, Derince istasyonunda Dahiliye Ve
kili Faik Ôztrak, lstanbul Valisi Lutfi Kırdar, lstan

bul Komutam, Mebuslar, mahalli memurin ve kalaba

lık bir halk kütlesi tarafından büyük bir sevgi teza
biiratı ile kaqılanmışlardır. 

Cümhurreisimiz saat 12.15 te Savarona yatını teşrif 
ederek Yalova'ya hareket buyurmuşlardır. 

MilJi Şefimiz, öğle yemeğini yatta yemişlerdir. 

Savarona yatı saat ıs te Yalova açığında demirlemiş

tir. iskelede Milli Şefimizi karşılamak üzere mektep

liler, büyük bir halk kütlesi, Bursa Valisi, lstanbul 
Emniyet Direktörü, mahaJJi memurlar ve zabitler 

mevki almış bulunuyorlardı. lskele ve şclıir, baştan
başa bayraklarla donatılmıştı. 

Savarona yatına Adatepe torpidosu refakat etmek
te idi. Cümhurreisimiz, refakatlerinde Bayan lnönü 
ve Dahiliye Vekili Faik Ôztrak, lstanbul Vali ve Ko
mutanı olduğu halde yattan ayrılarak Sakarya motö
rG ile Yalova iskelesine çıkmışlardır. iskele önünde
ki küçük meydanı dolduran binlerce kişiden mürek
kep bir halk kütlesi, MiJli Şefimizi hararetle alkışla
mıştır. Küçük bir kız talebe, Bayan lnönüne bir bu -

ket vermiştir. • 
Yalova şehir bandosu. istiklfıl marşını çalmıştır. 

Bundan sonra Cümhurreisimiz. asfalt başına kadar 
yaya gelmişler ve orada otomobillerine binerek hal -
kın sürekli alkışları arasında Yalova'daki köşklerine 
hareket buyurmuşlardır. 

Türk iyen in İngi ltere'de bulunan Türk 

• 
emnıyet 

davası 
A. Şükrü ESMER 

k lngiltere'yi, bir sulh cephesi 
?tnbinezonu teıkil etmek için taz· 

?,~ eden sebepler ne derece açıksa, 
Hlrk" ı • ıye nın bu cepheye iltihak et· 

gazeteciler heyetinin ziyaretleri 

Başvekil B. Çemberleyn 
heyet ôzalarını kabul etti 
Heyet cumartesiye Londra'dan dönüyor 

Hariciye Vekilimiz Şükrü Saraçoğlu 8. Galenko ile görÜ§Üyor 

Romanya Hariciye Nazırı 

B. Gafenko pazar günü 
Ankara'ya geliyor 

Romanya hariciye nazırı Milli Şefimiz 
tarafından kabul buyurulacaktır 

Dost ve müttefik Romanya'nın Hariciye Nazırı Ekselans Bay 
Gregoire Gafenko ile Bayan Gaf enko ve maiyetleri cumartesi gü
nü saat 14.30 da Romanya bandıralı Daçya vapuru ile lstanbula 
gelmit bulunacaklardır. 

Ekselans Gafenko aynı gün Ana-ı 

Uzakşarkta bir aylık 

muharebe bilônçosu 

51.891 ölü ve 
836 çarpışma 
Şungking, 8 a.a. - Çin menabiiA -

den resmen bildirildiğine göre mayıs 
ayı içinde muhtelif cephelerde japon 
ordusu 51.891 ölü vermiştir. Aynı aY, 
içinde 836 mühim çarpışma olmuştur. 
Japonların asıl agır zayiata uğradık
ları mıntaka mayıs ayı içinde umumi 
taarruzda bulunmuş oldukları Hupeh 
vilayetidir. 

Çinliler mezkfir ay içinde 1587 tü
fek, 173 mitralyöz 70 bin fişek ve 486 
esir almışlar ve diışmanın 282 zırhlı 

otomobilini tahrip etmişlerdir. 

Çin tayyareleri laaliytete 

Hongkong. 8 a.a. - Dört çin tay
yaresi Hangsovdaki japon tayyare 
meydanını bombardıman ederek dört 
japon tayyaresini tahrip eylemiştir. 
Çin tayyareleri hareket noktalarına 

hiç bir arızaya uğramaksızın dönrnüı 
lerdir. 

Püskürtülen bir japon taarruzu 

Şangşo, 8
1 

a.a. - On bin kişilik bir 
japon kuveti Şinsang nehrinin şimal 
sahilinde bulunan Çin kıtaatına taar
ruz etmişse de ağır zayiata uğratıla
rak püskürtülmı.iştür. Japonlar Çin 
müdafaa hattmı muvaffakiyetle yar • 
mışlardır. 

dolu ekspresine bağlanacak hususi bir 1 , • 
vagonla Ankara'ya hareket edecek ve Yen Romen parlamentosu 

çalışmalarına başladı 

pazar sabahı şehrimize gelecektir. B. 1 
Gafenko şehrimizde salı gününe ka -
dar üç gün kalacak ve salı ak§amı ge
ne Anadolu ekspresine bağlanacak 
hususi vagonla İstanbul'a hareket e
decektir. Ekselans Gafenko çarşam
ba günü lstanqul'a varacak ve saat 

llleaine amil olan sebep de o kadar 
;•zıhbr. Esasen muhterem Baıvekil 

efik Saydam 12 mayıs deklaraa-
.)~"_&Qıu okuduğu gün kamutay kür
~:m(eAJ>u ""'}ı".J\~iuh.•.JmİatJ. 

Londra, 8 a.a. - 31 mayıs salı gü -
nUndenberi British Council'in misafi
ri olarak 1ngilteu'4• Hluaan -alh 

. . d 16.30 da gene Daçya vapuriyle Pire-
Vekı\l er Heyetin e e onüteveccihen yurdumuzdan ayn-

celsesinde 
okudu 

Kıral Karol açıhş 
mühim bir mesaj 

A ra da Mı ı enmız, han· 
cı ı· 'k Po ıti •mızın hedef ve gayelerini 
~Y~ınlatan majistral nutkunu söy-
edı. 

h-l~una rağmen, alman gazeteleri 
-~. a aulh cephesine iıtirakimize a. 
., .. 

1 olan sebepleri anlamaz gibi gö-
unerek b .. . d k f'L• u mevzu uzerın e ay ırı 
hı;ırler ·· .. k arı I yurutme tedirler. Alman 

~t'~s ektaılarımızın hakikate karıı 
koz Yummaları ancak dahili politi-

a düıüncelerinin dikte ettiği bir 
~•ruretten ileri gelse gerektir. Bat. 
•a tü l" · r u ızah edemiyoruz. 

Mesela iki alman gazetesinin ilet . 
~h l'lyatı gözlerimize iliıti: Deut-
'#/· e Allgemanie Zeitung ile Neues 
't··:er Tageblatt... Bu iki gazete 
•-~ İye'nin sulh cephesine iıtiraki 
'""Qepl .. 
ii- erını araıtırırken üç nokta 
-.cer· d ' ın e durmaktadırlar : 

1 T" k" i . - ur ıye Hatay'ı geri almak 
Çı~ bu kombinezona girmiş olabilir. 
•ırıd - Almanya'nın ticaret saha-
l·... a "kölesi" olmaktan kurtulmak 
.. ın b" . an· oyle bar harekete tevessül et • 
•t olabilir. 

-- .,_..... .. __ .,,. -------- ._. __ _.. .-- ..... 
rek Türkiye Büyük Elçiliği tarafın -
dan şereflerine verilen kabul resimle
rine iştirak etmişler ve askeri mües
seselerle Londra limanını gezmişler -
dir. 

Türk gazetecileri, 2 haziran cuma 
günü Londra Belediye Reisi tarafın -
dan kabul edilmiş ve hükümetin Lord 
Chetfield riyasetinde verdiği bir öğ
le ziyafetinde bulunmuştur. 3 haziran 
cumartesi günü Cambridge'e gidilmiş, 
4 haziran pazar günü de türk gazete
cileri Petwarth'ta Lord ve Lady Le
con Field'in Balls Park'ta Sir Lienel 
ve Lady Faudel - Philipps'in misafiri 
olmuştur. · 

B. Çemberleyn heyetimizi 
kabul etti 

6 haziranda, türk gazetecileri Port
land'a giderek muhtelif harp gemile
rini gezmiş ve Repulse'de öğle yeme
ğini yedikten sonra akşam Londraya 
dönerek Daily Telegraph'ın ziyafe -
tinde bulunmuşlardır. 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

vnuıer He~n. aun -..at 'J:t-;30 dan ıaca1rt1r. 
saat 18,30 a kadar toplanarak ruzname Ekselin• Gafenko ile maiyetlerinin 
deki işleri görüşmüştür. (a.a.) (Sonu 7 inci sayfada) 

Londra ve Moskova hukümetleri arasında bir uzlaşma elde etmek üzere Mosko
va'ya gidecek olan Sir William Strang, Varşova'dan Londra'ya hareket etmiştir. Yu
kardaki resim, Fransız Hariciye Nazırı B. Bonne ile Londra'daki Sovyet Sefiri B. Ma
isky'yi bir arada gdsteriyor. (Yazısı 3 üncü sayfamızda) 

Bükreı, 8 a.a. - Rador ajansı bildiriyor: Yeni parlamento dün 
mesaisine ba,Iamıttır. Kalabalık bir halk kütlesinin co,kun teza
hürleri arasında parlamentoya gelen kıra) alkışlar arasında salo
ne girerek mesajım okumuştur. 

Mesajda ölü kıraliçe Marinin hara ., 
retli bir senası yapıldıktan s9nra kıra u k k . . 
lın yeni anayasaya göre seçilen parla- za şa r vazıyetı 
mento arasında bulunmaktan mütevel- • 

1it memn~n~yet~ ~ay~~dilmekt~ ve Ro 1 ng i ltere'ye ciddi 
manya mıllıyetının ruchanını ılan e -
derek medeni vazife ve hakları daha d • ı • 
iyi tevzi eden ve amme hayatını Ro - en l_,Şe er verıyor 
~~nya ca~iasının hakiki. ihtiyaçları~.a Londra, 8 a.a. - Bugün Lordlar ka· 
~?re t?.nzım. ederek parlament~~a. bu- marasında harici siyaset hakkında 
tun mustahsıl unsurların temsılını za- müzakereler olmuştur. 
man altına alan yeni anayasanın ila - Hariciye nazırı Lord Halifaks umu
nına saik olan ahval ve şartlar izah o· mi vaziyeti anlatarak başvekil Çem • 
lunmaktadır. berleynin avam kamarasındaki son be-

Romen Birliği yanatına bir şey ilave edemiyeceğini 
Kıral yeni teşekkülJ~rin, yapılan söylemiştir. 

plebisit münasebetiyle millet tarafın- Müteakiben uzak şark vaziyetinden 
dan şe'.rk ve heyecanla karşılanmış ol- bahseden hariciye nazırı bu vaziyetin 
masını ve mil.letin yeni rejime iltiha - hükümete ciddi endişeler verdiğini 
kını memnunıyetle kaydederek son söylemiş ve demiştir ki: 

a _ K .. • ,. ·ı 1 
he I arar uzerıne amı o an se- -----------------------------------------------an P. talya'nın Arnavutluğu ifgal et· 

seçimlerdeki iştirak nisbetinin bunu "- Parlamentoyu yalnız temin ede -
isbat e~lediğ~ni bil~irmektedir. . bilirim ki, hükümet ingiliz menafiine 

MesaJ, dahılde nızamı tekrar tesıs riayet edilmesi için icap eden bütün 

~nden ibaret olabilir. 

20 •tay meselesiyle sulh kombine· 
nuna • . hir rn" gırmemız arasında en ufak 

kea' u~aıebet yoktur. Hatay, her• 
'Pre

1
". bıldiği gibi, tamamiyle baıka 

dır ";1Plere dayanan eski bir di.va· 
tebb .. u~h cephesi kombinezonu te· 
bı\i huıunden çok eski olan bu dava 

a et net'ı d - . . k" etrn k ceye ogru seyrını ta ıp 

1-fate !edir. Bir alman gazetesi, 
liatj:;. 1 alıyorsunuz, iyi; fakat Fi
l'laaı) ~ Maverayi Ordün'ü ve lrak'ı 
fiki . ırakıyorsunuz? diyor. Bu re· 
\ll"fl:;ııl:te. ~Ümhuriyet Türkiye'sinin 

e erını d h . . k'k . . ta"a' a a ıyı tel ı etmeaını 
•Ye ederiz 

Biz b . 
)ı:z. Ve u u~delere candan bağlı· 
huı t . Nuı umdeleriyle telif ka· 
'Polit~krnıyen Çekiıtan'daki tecavüz 
L· 

1 asına h" ld k Q•:ti I fa ıt o u tan sonra 
tırn d: n;,anlard~n ayıran bir nokta • 
Cenupt ;:. oldugunu söyleyebiliriz. 
'°"l"flı:t 8

b! arap kardeşlerimizle a-
._.. a ır kara k d' · · · "'Usa d . e anın gırmesıne 

A .. e etmıyeceğiz. 
••ı_ h'lanya'n t' 11;öle .,, ın ıcarct sahasında 
h 111 olmak ı · · er te d mese esıne gelınce; 
hi2 d ~ en evci §Unu söyliyelim ki 
. , aırna tic t .. b 1•Yaai rn.. are munase etlerini 

tl"flrı' ~n~sebetlerden ayn tuttuk. 
1 IYetırnı .. 
er Al z ıçın aldığımız tedbir-

•ebett ~a~ya ile olan ticaret müna
)on rnerırnızde yeni bir oriyantasi

•nasına d lA 1 rıu fil' . e a et etmez. Ve bu-
•Yat ıle göstenneğe hazırız. E-

(Sonu 7. nci sayfada) 

11 tayyareden mürekkep 
Türkkuşu filosu bir 

yurt turnesine çıkıyor 

Filo pazar günü Ankara' dan kalkıyor 

Bir T ürkkuıu lilo•u harekete hazırlanırken 

[Yazısı 2 inci sayf amızdadır] 

İktisat Vekilimiz 

İstanbul'dan döndü 
Birkaç gündenberi 1stanbul'da 

tetkikler yapmakta oları İktısat Veki
limiz B. Hüsnü Çakır dün sabahki 
ekspresle İstanbul'dan Ankara'ya 
dönmüş ve istasyonda İktısat Veka. 
Jeti ileri gelenleri ve birçok dostları 
tarafından karşılanmıştır. 

General Gamlen ıçın 

tezahürler Londra'da 
Londra, 8 a.a. - General Gamlen, 

dün Alderşot kampında yapılan bü -
yük askeri geçit resminde hazır bulu
nan 30.000 kişi tarafından hararetle 
alkışlanmıştır. General, geçit resmin
den evel mıntaka kumandanı general 
Dill ile birlikte yemek yemiş ve müte 
akiben refakatinde Vikont Gort oldu
ğu halde geçit resmi sahasına gelmiş
tir. 

Af af ürk Köprüsü Cümhuriyel 

Bayramında bilmiı ola<ak 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Atatürk 

köprüsünün inşaatı ilerlemektedir. 
İnşaat cümhuriyet bayramına kadar 
tamamen bitirilecek ve başvekilimiz 
tarafından açılacaktır. 

(Sonu 7 inci sayfada) tedbirleri alacaktır.,, 

İngiliz hükümdarları 
Vaşington'a geldiler 

lngiliz kıra/. ve kıraliçesinin Kanada seyahati esnasında 
al.ınmıı bir resimleri 

[Yazısı 3 üncü sayfamızdadır] 
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Günün if nden 

Milli Sef kelimesi ., 
Türk dilinin özleşmesi, durulaşması yolunda en büyük hamleleri yap

mış, en ileri hedefleri çizmiş olan Ebedi Şef Atatürk, bir çok defalar : 
- Ben bu- milletin şefiyim ! 
demişti. Atatürk ölüp de onun yerine, savaş, inkılap ve ülkü arkadaşı 

lnönü geçtiği zaman, biribirine halef ve selef bu iki şef türkün ikisine 
ae olan saygı ve bağlılığımızı ifade için "Ebedi Şef" ve ''Milli Şef" ter -
kiplerini kul1anmrya başladık. Bu iki yerinde terkip, bugün şehirlerden 
köylere, üniversiteden ilk okullara kadar her tarafta tutmuş iki saygı 
tabiri olmuştur. Konuşan ve yazan her türk, bu iki terkip ile iki büyük 
l:.a~ma karşı duyduğu sonsuz ve derin saygı ve bağlılığı veciz, fakat ma
nalı bir surette ifadeye imkan buluyor. 

Şimdi İstanbulda bir muharririn yazdığı bir fıkrada bu ''MiUi Şef" la
ka::ımı değiştirip yerine bir başka kelime, mesela "Önder" kelimesinin 
kuJlamlmasmı teklif ettiğini görüyor, bir İstanbul gazetesinin de bu 
mevzu etrafında bir anket açtığını öğreniyoruz. 

Millet büyüklerini tebcil etmek isteyen kalem sahiplerini onlara hür
met, saygı, bağlılık ifade edecek yüzlerce kelimeyi kullanmaktan alrko -
yacak hiç bir kaide ve nizam yoktur. Sayın İsmet lnönü, için ''Önder,, 
srfatmı kullanan bir gazeteci, bir yolsuzluk yapmış olmaz. Nitekim res -
mi dilde de ona ''Cümhurreisi", ''Değişmez Başkan" gibi unvanlar ve -
rilmektedir. 

Fakat bütün bunlar, "Ebedi Şef - Milli Şef' gibi millet ölçüsünde tu -
tulmuş ve •..>üyüklerimizin tasvibinden geçmiş iki ikiz unvanın manalı 
1:-. • gatine hücum etmek cesaretini hiç kimseye vermemelidir. 

,(eis, başkan, önder ... Bütün bu güzel vasıflan taşıyan en büyi.iğümü
zun ''Şef" sıfatı, bu isim ve sıfatları bir bütün halinde toplıyan ve hep . 
sinden daha kuvetli bir kelimedir. 

Bunu göz önünde bulundurursanız, günün birinde gelişi güzel yazı -
lıvermiş bir fıkrada ileri sürülmüş her hangi bir teklifin arkasından - san
ki bir ihtiyaç ve memleket ve millet meselesi imiş gibi - böyle bir anket 
açmanın yersizliğini ve lüzumsuzluğunu hemen anlamış olursunuz. 

Hakkında vatandaşların fikrini sormak gereken mevzu mu kalmadı ki 
isabet ve belagatini bir millet ve memleket ölçüsünde kabul ettiğimiz ta-
birlere kalem batırıyoruz? N. ART AM 

Fuarda spor hareketleri 

Futbol, güreş, su sporları 
müsabaka lan yapılacak 
Haber aldığımıza göre, bu sene İzmir Fuarında yapılacak spor 

faaliyeti geçen semye nispetle daha genit ve hareketli olacaktır. 
Bilindiği üzere, geçen sene İzmir, Ankara ve İstanbul muhtelitleri 
Fuar münasebetiylt bir futbol maçı turnuvası yapmışlardı. Bu 
müsabakaların umumi tasnifinde Ankara muhteliti Fuar kupası
nı kazanmıştı. 

Bu sene üç şehir muh e itinden ma·ı 
ada Pire veya Atine mı h elitinin İz
mire daveti ve bu dört < kıp arasında 
bir turnova tertibi hemen ıemen ka -
rarlaştınlmış gibidir. 

Bu futbol hareketine, t mir Ban -
dırma, Kocaeli ve İstanl u su sporla
rı takımlarının müsabakalariyle Anka
ra, İstanbul ve Kocaeli· E kişehir ve 
İzmir güreş ekiplerinin k rşılaşmala
rı ilave edileceği için eylul ayın için
de İzmir hakiki bir spc r bayramına 
sahne olacaktır. 

Yunan bahriyelileri 

Taksim Abidesine 

~elenk koydu!ar 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Dün A· 

ris mektep gemisiyle buraya gelen 

dost yunan bahriyelileri bu sabah sa

at 9 da Taksim abidesine merasimle 
çelenk koydular. Merasimde İstanbul 
vali muavini Hüdai Karataban, İstan

bul komutanı, harp akademisi komu

tanı, deniz harp okulu komutanı, İs
tanbul deniz komutanı, deniz gedikli 

11 tayyareden mürekkep 
Türkkuşu filosu bir 

yurt turnesine çıkıyor 
Filo pazar günü Ankara' dan kalkıyor 
Türkkuşu'nun bir müddettenberi yeni bir memleket turnesi ha

zırlıklariyle meşgul olduğunu biliyorduk. Hatırlarsınız: bu güzel 
adlı, zarif yapılı kuşlar her yaz göklerimizde dar veya geniş bir 
gezinti yapmadan kı~a girmezler. Genç talebeler bütün sene ha
zırlanır ve sanki meharetlerini bütün memlekete göstermek, tas
dik ettirmek istiyormu§ gibi vilayet vilayet dolaşır, sonra tekrar 
Ankara'ya işlerinin başına dönerler. 
Kulaklarımız Türkkuşu motörleri - r---------------

nin gürültüsünü ötekilerinden ayır -
mayı öğrenmiştir: dinç, gürbüz yapı
lı insanların elindeki motörlerin gü· 
rültüleri bambaşkadır, zinde seslidir
ler. Onun için, şu son turne esnasın
da göklerinde on bir kartaldan mü -
rekkep bir tayyare filosunun uçuştu
ğunu görenler yanılmadan hükümleri 
ni verebileceklerdir: 

- Sevimli kuşlar geldiler. 
Bu seyahatin güzel, çok manalı ta

rafları var. Ancak bir tek manası mem 
leket gençliğini çok yakından alaka
dar edecektir: bu sakin kartalların i
çindekiler, daha bir iki sene evel 
kendi aralarında gördükleri, kendi 
yaşlarında çocuklardır. Onlar Türk -
kuşu üyesi oldular, iki üç sene bam
başka bir alemin, bir mektebin hava
sını teneffüs ettiler. Disiplinli bir ar
kadaşlık, sıcak bir dostluk arasında 
gökte uçmanın sırlarını öğrendiler 

ve işte ispatı : 
-Göklerinizden size selam gönde

riyorlar. Onların bahtlarına gıpta et
memek elde değildir. Güzel memleke
timizi kuşlar gibi, kuşların bakışiyle, 
kuşbakışı aeyretmek ancak bahtiyar
lıktır. 

Dün bir arkadaşımız Türkkuşu'nun 
bu seneki büyük memleket turnesi 
hakkında izahat almak için Türk Ha-
va Kurumuna gitti. O anlatıyor: 

- Bütün Türkkuşçuları seyahat 
haritaları başında pek neşeli planlar 
çizmekle meşgul buldum. Şakir Ha· 
zım Ergökmen, motör gürültüsü din
liye dinliye onun ahengine çalan se
siyle anlatmağa başladı: 

- Eğer hava güzel olursa pazar gü
nü kalkıyoruz Ankara'dan ... 11 tayya
relik tam bir fi loyuz. B u seneki &eya· 
hatimiz pek mükemmel olacaktır. Öy· 
le bir program çizdik ki... 

- Nerelere uğrıyacaksınız? 
- Bu seneki turnemiz garbi, cenu-

bi ve merkezi Anadolu'da olacaktır. 
Ankara'dan doğruca Eskişehir'e uça
cak oradan İstanbul yoliyle Edirne'ye 
kadar uzanacağız. Dönüşümüz gene 
İstanbul yoliyle olacak ve ondan son
ra Bursa, İzmir, Çivril, Konya, Ada
na, Kayseri, Merzifon yolunu takip 
edecek ve Ankara'ya döneceğiz. 

1 Temmuzda 
deniz bayramı ! 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Haber 

verildiğine göre yeni deniz yolları ve 
limanları işletme umum müdürlükle
ri teşkilatı 1 temmuzdan itibaren fa
aliyete geçecektir. O gün aynı za
manda kabotaj hakkının türk bayra
ğına intikali dolayısiyle de her sene 
yapılmakta olan deniz bayramı kut
lanacaktır. .. 

İzmir' deki İngiliz 

Konsoloshanesinde 

kabul resmi yapıldı 
İzmir, 8 a.a. - İngiltere kıralı ve 

Hindistan imparatoru majeste altıncı 
J orj'un doğum yıldönümü münasebe -
tiyle bugün şehrimizdeki İngiliz ge · 
neral konsolosu tarafmdan konsolosha 
nede bir kabul resmi yapılmıştır. Va
li komutanlar, belediye reisi, emniyet 
müdürü, matbuat mümessilleri, şehrin 
yerli ve ecnebi muteberanı kabul res -
minde hazır bulunmuşlardır. 

Trakya'da petrol araıhrmalan 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Maden 

tetkik arama enstitüsü, petrol müte -
hassısı Cevat Taşman Trakya'da Hay
rabolu civarında petrol aramalarına 

dair hazırlıkların ilk tetkikleriyle 
meşgul olacaktır. Hayraboluda bu se
ne ayrıca jt>olojik tetkikler yapılacak 
ve bundan alınacak neticelere göre a
ramalar derinleştirilecektir. 

Çağrı 
* Divanımuhasebat encümeni bugün 

saat 10 da toplanacaktır. 
* Dahiliye encümeni bugün saat 10 

da toplanacaktır. 
* Arzuhal encümeni bugün saat 10 

da toplanacaktır. 
X Milli Müdfaa Encümeni bugür 

15 hazirandan itibaren tatbik edilecek 

Yolcu Trenlerindeki yeni 

tarif el eri neşrediyoruz 
Dünkü sayımızda tren tarifelerinde yapılacak değişiklikleri t-f • 

silatiyle yazmıştık. Bugün de tren tarifelerinde yapılan değİ§ .t· 
likleri saatleri ile yeni ihdas olunan yolcu trenlerinin hareket ve 
muvasalat saatlerini yazıyoruz: 

Ankara. Haydarpcqa 

Şehrimizden her sabah hareket et • 
mekte olan yıldırım trenlerinin hare -
ket saatleri 8.20 olarak tespit edilmiş
tir. Bu trenler İstanbul'a 19.55 de va
racaktır. Anadolu ekspresinin şehri -
mizden hareket saati 19.15 den 19.25 e, 
Hay<!arpaşa'ya muvasalet saati de 8.35 
den 8.50 ye, 19.50 den kalkan muhtelit 
tren 20.20 de kalkacak ve Haydarpaşa
ya 11.50 de varacaktır. Haydarpaşa'dan 
da yıldırım trenleri sabah 9 da kalka
rak 21.10 da şehrimize gelecektir. A -
nadolu ekspresi 19 da kalkarak; 9.10 
da; muhtelit katar da 15.45 de kalkarak 
8.10 da şehrimize gelecektir. 

Yeni ihdas olunan dördüncü Anka· 
ra - Haydarpaşa katarı ise şehrimizden 
saat 17 de kalkarak Haydarpaşa'ya 7.45 
de varacak, Haydarpaşa'dan saat 14.25 
de kalkarak saat 6.55 de şehrimize ge
lecektir. Yurt içindeki diğer tren tari
felerinde yapılan değişiklikleri de sı· 
rasiyle yazıyoruz: 
Haydarpaşa - İzmir treni Haydarpa

şa'dan 15.45 de kalkacak ve 20.45 de İz
mir'e varacaktır. Ayni katar İzmir'den 
6.30 da kalkacak ve 8.10 da Haydarpa
şaya varacaktır. Bu tren ile şehrimiz
den hareket edecek yolcular ise yeni 
tarifede şehrimizden 8.20 de kalkan 
katarla hareket edeceklerdir. Alaşehir 
den her gün saat 5.50 de kalkacak ka
tar 10.47 de İzmir'e, İzmir'den 16.46 da 
kalkan bir katar da 21.45 de Alaşehir'e 
varacaktır. 

Ankara - Zonguldak treni şehrimiz
den 17 .20 de hareketle Zonguldak'a 
10.10 da, Zonguldak'tan kalkan Anka· 
ra treni 20.05 de hareketle 13.40 da 
şehrimize varacaktır. 

Cenup hattı 

Sivas - Samsun treni Samsun'dan 
11.30 da Sivas'tan 3.20 de kalkacak, 
Samsun'a 16.10 da, Sivas'a da 1.15 de 
varacaktır. 

Haydarpaşa • Konya treni Haydar -
paşa'dan her gün 9.25 de kalkacak Di
varbakır'a 20.25 de varacakhr. Divar
bakır'dan her gün kalkan 7.30 treni de 
18.55 de Haydarpaşa'ya varacaktır. Ye
nice'den her gün 18.05 de kalkan bir 
tren Elazığ'a 16.15 de Elazığ'dan 11.45 
de kalkan bir tren de Yeniceye 7.42 de 
varacaktır. 

Ankara - Diyarbakır trenleri Anka -
ra'dan 9.25 de hareketle Diyarbakır'a 
20.25 de, Diyarbakır'dan 7.30 da kalka· 
rak 19.10 da şehrimize gelecektir. An· 

şehrimize de 8.10 da muvasalat ede • 
cektir. 

Nazilli'de 5.18 de kalkan ayrı bir 
tren 16.35 de Alsancak'a, Alsancak
tan 10 da kalkan bir tren de 20.42 de 
Nazilli'ye varacaktır. Keza NııZilli'den 
22.14 de kalkan bir tren 18 de İzmir'e, 
İzmir'den 9.21 de kalkan bir tren de 
5.05 de Nazilli'ye varacaktır. Her gün 
Ödemiş'ten 6.20 de k~kan bir tren 9.55 
de İzmir'e; İzmir' den 18 de kalkan bir 
tren de 21.37 de Ödemiş'e varacaktır. 
Nazilli'den ayrıca sabah saat 6.30 da 
kalkan, İzmir' den 15 de kalkan bir tren 
Nazilli'ye 21.05 de, İzmir'e de 12.30 da 
varacaktır. 

Bunun dışında olarak her gün Kay· 
seri'den 8.30 da kalkan tren 12.22 de 
Ulukışla'ya, Ulukışla'dan 14.45 de kal
kan tren de 18.36 da Kayseri'ye vara· 
caktır. 

Erzincan'dan pazartesi perşembe 
günleri saat 16.55 de kalkan tren saat 
20.25 de Diyarbakır'a, Diyarbakır'dan 
salı ve cuma günleri saat 7 .30 da kal -
kan bir tren de 10.22 de Erzincan'a va-
racaktır. 

Trakya hattı 

Edime - İstanbul trenlerine gelince 
Edime'den her gün saat 0.04, 21.11, 
8.45 de kalkan katarlar sırasiyle saat 
7.20, 6.40 ve 17.25 de Sirkeci'ye, Sirke
ci'den kalkan saat 8.40, 22,35, 22 trenler 
de Edirne'ye saat 17.23, 7,52, 5.27 de 
varacaktır. 

İzmir'den salı perşembe, cuma ve 
pazar günleri saat 10.05 de, perşembe 
çarşamba ve cuma günleri saat 7.30 da 
kalkan trenler Bandırma'ya 20.50 ve 
16.30 da, Bandırma'dan salı perşembe, 
cumartesi ve pazar günleri saat 6.30 da 
pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 
saat 13.10 da kalkan katarlar saat 17.10 
ve 22 de lzmir'e varacaklardır. 

Her gün İzmir'den saat 16.40 da kal .. 
kan otoray Soma'ya 21.27 de varacak, 
Soma'dan 6.15 de kalkan otoray da 
10.47 de İzmir'e varacaktır. 

Ankara'dan her gün kalkan 20.20 
keni 17.15 de Balıkesir'e, Balıkesir'· 
aen ner- ı:;uu A<ıIK~·"" ·~e;,.,-u ... -:.eııu"'» 
saat 8.10 da şehrimize varacaktır. Bı.t 
tren ile irtibatı olan Haydarpaşa treni 
ise saat 15.45 de kalkan ve Haydarpa .. 
şa'ya 11.50 de varan trendir. 

Alpullu'dan 15.35 de kalkan tren het 
gün saat 17.45 de Kırklareli'ne, Kırk• 
lar eli'nden her gün saat 8.40 da kal· 
kan tren de 10.35 de Alpullu'ya vara
caktır. 

- Bu yol ne kadar tutuyor? 
_ Şöyle böyle dört bin kilometre ... 

kara - Adana arasındaki katar ise Ada· 
na'dan 13.30 da şehrimizden de 12.45 
de kalkacak, Adana'ya 14.02 de, An-

9.3o da toplanacaktır. kara'ya da 14.42 de varacaktır. 
X Maliye Encümeni bugün umumi A k 'd t · amba cu 

Haydarpaşa - Erzincan katarı Hay • 
darpaşa'dan salı, perşembe ve cumar .. 
tesi günleri 15.45 de kalkacak, şehri -
mize 9.25 de Erzincan'a da 18.25 de va· 
racaktır. Erzincan'dan paıartesi, çar
şamba ve cumartesi günleri 8.50 de kal· 
kan tren 19.10 da şehrimize ve 11.50 de 
de Haydarpaşa'ya varacaktır. 

Biz günlük yolculuğumuzu 400 kilo
metre sayıyoruz. Bana göre seyahati
miz on gün kadar sürecek, kalkışları

mızla birlikte belki de on beş günü 

n ara an pazar esı, çarş , • 
heyetten sonra toplanacaktır. .. 1 . t 21 23 de kalkan tren * İk t .. . b .. t 10 ma gun erı saa . 

tısa encumenı ugun saa 16.37 de Meydanıekbez'e varacak. 
da toplanacaktır. Meydanekbez'den pazar, çarşamba ve 

Bu faaliyetin program merkezde a
lakadar federasyonların en:anı arasın 
dan seçilen BB. Ziya Ateş, Tayyar 
Yalaz ve Abdürrahman Nebilioğlun • 
dan mürekkep bir komisy n tarafın -
dan hazırlanmaktadır .. P ogram Ni • 
hai şeklini alınca Beden Te rbiyesi ge
nel direktörünün tasvip v tasdikine 
arzedilecek, bundan sonr a fuar ko
mitesine tevdi olunarak ) rinde yapıl 
ması lazım gelen teferrüc-tı ı tatbikine 
geçilecektir. 

mektebi müdürü, deniz harp okulun- bulacaktır. Mesut bir nikôh 
cuma günleri saat 10.45 de kalkan tren 
de sabah saat 8 de şehrimize gelecek -
tir. 

dan ve deniz .mektebinden silahlı iki
şer manga talebe ve <leniz mızıkası 

bulunmuştur. 

Yunan bahriyelileri yarın şehrin 

görülmeğe değer yerlerini ziyaret e· 

decekler, müzeleri ge.ı:ecekler ve Ho
ğaziçinde bir gezinti yapacaklardır. 
Akşam üzeri deniz harp okulunda şe
reflerine bir. gardenparti tertip edil
miştir. 

Üstünden uçtuğumuz şehir ve kasa-
~ . Dahiliye Vekaleti eski hukuk müşa-

balara hazırladıgımız kısa vecızeler . . . T b 1. · B 0 vır muavını ve ra zon va ısı . s-
y.az~lı. b~?'annam:~erimizi atacak, ese- f man Sabri Adal ve Başvekalet hususi 
rımızı gosterecegız. kalem mUdürü B. Hasan Şükrü Adal-
Şu on beş gün içinde yurdumuzun ın hemşireleri Bayan Sıttika Adal ile 

büyük bir kısmı on bir tayyarelik fi- Mülkiye müfettişlerinden B.Raşit De
lomuzun en meharetli uçuşlarını ya- mirtaş'ın nikah törenleri dün seçkin 
kından görmek fırsatını bulacaktır. bir davetlinin huzuriyle belediye sa -

- Güzel, eğlenceli ve hayırlı seya· tonunda yapılmıştır. Genç evlilere sa· 
hatler... adetler dileriz. 

Ege mıntakaıt 

Ankara - Aydın - Tire - İzmir tre
ni şehrimizden pazartesi, çarşamba, 

cuma, pazar günleri saat 20.20 de hare
ket edecek ve Aydın'a 23.54 de vara
rak, İzmir'e de 5.40 da muvasalet ede
cektir. Alsancak'tan pazartesi, çar -
şamba, cuma ve pazar günleri saat 
22.50 de kalkarak Aydın'a saat 4.00 de 

Müsabakaları her üç federasyon 
müşterek bir surette tert p ve organi
ze edeceklerdir. Futbol maçları Al -
sancak stadında, güreşleı ıar dahi • 
linde hususi surette l a ırlanılacak 
yerde. su sporları da fua apısı hiza
sına rastlıyan rıhtım önü e ve rıhtıma 
amut olarak ön öne koı acak ikişer 
şattan husule gelecek h ızda yapı • 
lacaktır. Fuar komitesi müsabaka
ların hasılatını alakalı f .. rasyonlara 
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terk etmiştir. 

Cemi müsabakaların 
fuar komitesi tarafındar 
ve ferdi müsabakaların 
de madalya verilecektiı 

l irincilerine 
oirer kupa 
ıirincilerine 

Bundan bir kaç gün cv 1 şehrimize 
gelmiş bulunan İzmir b 1 diye resisi 
Behçet Uz ile esas üzeı ı de mutabık 
kalınmış ve teferrüata a· t program da 
l u suretle hazırlanmağ >aşlanmıştır. 

Yeni Dahiliye mustesar 
muavini işe b ıladı 

Dahiliye Vekaleti mü t şar muavin
~ine tayin olunan Gu· ntep valisi 

B. Şefik Bicioğlu şehıımize gelmiş 

ve vazifesine başlamıştı . B. Bicioğlu 
1328 yılında maiyet m ıurluğu . ile 
idare meslekine girmiş, b lahare Ka -
vaklı, Babaeski, Lüleburgaz kayına -
kamlıklarında, uzun miıd let mülkiye 
müfettişli a inde ve Elazıg valiliğinde 
bulunmuş 

0

genç ve çok kıymetli idare 
a.nirlerimizdendir. 26 senelik idare a-ı 
m" rliği işinde dürüstlük ve çalışkanlı
ğı ile tanınan B. Şefik B~cio.ğlu'naJ 
yeni vazifesinde başarılar dılerız. 

İstanbul maketleri 

karşısında 
istibdat ve meşrutıyet lstanbu

Iunun harap ve viran peyzajları 
Ahmet Rasim'in, Tevfik Fikret'in 
ve Mehmet Akif'in yazı ve Şiirleri 
arasında yaşamaktadır. 

Bu eski ve güzel türk şehrinin 
imardan sonra alacağı şekilleri gös
teren maketlerin fotografları kar
şısında o tasvirleri hatırladım. 

istibdat ve meşrutiyet, güya, es
kiye, eski eserlere lıürmctkar ola
rak geçinirdi. Ôyle olduğu halde 
o güzel Yeni cami'nin etrafındaki 
barakaları, kulübeleri, pisliği, çöp
lüğü hatırlayınız. 

Şehrin denizden girilen nokta
sına kurulmuş olan bu canım sanat 
abidesinin etrafındaki bu maddi 
sefalet manzarası kafi gelmezmiş 
gibi, bir de oraları dolandırıcıların, 
hırsızların randevü yeri halinde i
di. 

Yeni cami, gördü.~üm makette 
yılların ve asırların etrafına yığdı
ğı pisliklerden kurtulup rahat bir 
nefes alıyor ve minarelerden 1-ol
lariyle rahatça geriniyor gibi idi. 

Sultanahmet ve Süleymaniye'
nin etrafı da başka türlü mü idi? 

Bu imar hareketinin maddi gü
zelliği meydana çıkarırken ortaya 
attığı manevi bir hakikat de vardır 
ki şudur: 

Eskiden kalma kötüyü yıkıp de
viren Kemalizm, eskiden kalma i
yi ve güzele hürmet ve saygı gös
termek gerektiğini lıem mazı'ye, 
hem de istikbale öğretmektedir. 

Huylu huyundan nasıl 

vazgeçer? 

T. t. 

Portekiz doktorlarından Mo
niz, bundan birkaç sene önce kor
ku buhranları geçiren bir iki has
tasının dimağında ameliyat yap
mak suretiyle hastalıklarmı teda
vi etmi§ti. ~imdi bu yoldan yürü
yen bir te.k;.m amerikan hekimle-

ri de ameliyat yolu ile ruhi has· 
tahklara çare aramakta imişler. 

Bir gazete diyor ki: "Ameri
ka'da korku buhranları geçiren 
bir kadm, beyin ameliyatı ile iyi
letmi§tİr. Evinde daima kavga e
den bir koca, ameliyattan aonra 
aakin bir adam olmuftur.,, 

Kavgacı adamların ameliyatla 
bu kötü huylarından vazgeçiril
meai, doğruau, hotuma gitti. 

Bana öyle geliyor ki fazla buy
ıuzluk edenlere bundan aonra: 

- Öyle iae seni beyninden a
meliyat ettirelim! 
demek bile onları huylarmdan 
vazgeçinneğe kafi gelecektir. 

Avrupa haritası! 

Birleşik Amerika maarif ne· 
zareti mektep talebeai için baatı· 
racağı bir Avrupa hartasmın ''iı'-

arı ahire değin" basılmamasına 
karar vermi§tir. 

Bunun sebebini anlamakta 
müşkülat çekmiyeceğinizi zan· 
nederim. Her halde Amerika ma-
arifi : 

- Durun bakalım, neresini 
hangi renge boyayacağız? Hudut 
çizgileri nerelerden geçecek? Da· 
ha belli değil! 

diye dütünmüttür. 
Allah vere de bu tereddüt ve 

bekleme devresi uzun aürmeae. 

Ayıberg tehlikeai! 

Atlas okyanuaunda - bir za -
mantar methur Titanik gemiaini 
batıran - buz dağlan tehlikesi 
yeniden bat göaterdiği için Ame· 
rika bahriye nezareti ile ıahil mu
hafaza ıervialeri Amerika ile Av· 
rupa arasında gidip gelecek ge -
milere her zaman geçtikleri yo • 

lun biraz daha aıağıımda bulu
nan bir rotayı takip etmelerini 
salık vermiıtir. 

Denizlerde sulh ve sukiinü boz
mak için tabiat da insan oğlunu 
taklide ve onunla rekabete mi 
kalktı? Ne dersiniz? 

Dün şehrimizde hava 
Dün şehrimizde hava bulutlu ve ha• 

fif rüzgarlı geçmiştir. En düşük ısı 
12, en yüksek ısı da 24 derecedir. 

Yurtta hava cenu ve Anadolusu ile 
Karadeniz sahillerinde ve orta Anado 
lunun şark kısmmda bulutlu, diğer 
mıntakalrda umumiyetle kapalı ve ya· 
ğışlı geçmiştir. 24 saat içindeki ya • 
ğışların kare metreye bıraktıkları sll 
miktarları Çanakkale'de 73, İmroz'da 
47, Bursad'a 40, Biga'da 34, Kırkağaç· 
ta 32, Eskişehir'de 30, !stanbul'da z6, 
Geyve ve Uşak'ta24, Gelibolu'da z3, 
İznik'te 21, diğer yağışlı yerlerde de 
1 - 13 kilogram arasındadır. Rüzgar• 
lar şarki Anadoluda şarktan, Trak:Y3 

Kocaeli'de şimalden diğer mıntakalaf 
da cenuptan saniyede en çok 7 metre 
kadar hızla esmiştir. Yurtta en yükse!C 
ısı Mersin ve Kırşehir'de 24, Sivas'ta 
25, Adana ve Kayseri'de 26, EHizı ğ ve 
Siirt'te 28, Mardin, Malatya ve Diyar· 
bakır'da 29 derecedir. 

Teşekkür 
Bursa Pazarı sahibi Bay Abdürra· 

him Süter'e 
Okulumuzun fakir ve hasta talebe· 

sine sanatoryoma giöinciye kadar 
bir müddet yiyecek göndermek ve 

r· yol masrafını vermek suretiyle ya . 
dımda bulunan Bursa Pazarı sahib• 
Bay Abdürrahim Süter'e okul ail'' 
si namına alenen teşekkür ederitl'l· .. 

İkinci orta okul direktörıJ 
Nimet Yazıcılar 



ULUS 

DÜNYA HABERLERİ 
Son düğüm 

.. t~giltere ile aovyetler arumclaki 
t0nıtmeler, gelmiı iki ihtilafa da
>'anınııtır: 

1 - İngiltere yaptığı aon teklif -
te karııhkh yardım taahhüdünü 
ın~Phenı surette milletler cemiyeti 
lllıı~kına bağlamııtı. MalUın oldu • 
h" Uzere, milletler cemiyeti paktı 
~~vize kartı derece derece bir 

İspanya dahiliye nazırı 
Roma' da temaslar yapıyor1 . l 

İtalyan gazetelerine göre 
a zecri tedbirlerin ahnmaamı 
911ıreder. Cemiyet mekanizması çok 
>'••at harekete ıeldiiinden lngilte· 
~k·~ Fransa, aovyetlere yaptıklan 
e hfte bir tecavüz YUkuunda bu 

Gönüllülerin 
• • 
ııın ıon 

döniifü, baılanan 

perdesi değildir 
~~a~elerden geçmeden derhal 

1 
.. birine yardım yapmalarını ileri 
l~fittü. SoYyetler bundan fÜphe
h ;!!•r. V • Molotof gerek ıeçen 
1 a , IÖylecliii nutukta ve gerek 
r 

11
111tere hükümetine tevdi ettiği 

e:~ ~~pta bu nokt.aya dikkati 
t d~ıtır. lngiltere'nın bu nok -
~.• larar etnıiyeceii ıınlaıılmakta-

Roma, 8 a.a. - Muaolini, Venedik aarayında lapanya D-:_biliy~ 
Nazırı 5errano Suner terefine verilen ziyafet eınaıında ataııdakı 
beyanatta bulunmuıtur: 

lh~;:' !kinci Ye daha ehemiyetli bir 
.... -r uç Baltık memleketinin va
••Jfltid· ko ır. Bu üç devletin ao~etlere 

"- Fatiıt İtalya, yaptığınız hare -
ketin daha batlangıcında lspanya'nın 
içine atıldığı mUcadelenin kendi iı -
tikbali ve bUyüklüğü ve aynı zaman
da Avrupa'nın ve medeniyetin talihi 
itibariyle kati bir mahiyeti haiz oldu
iunu hissetmiştir. Bu itibarla ilk gün 
denberi nihai zafere kadar size açık
ça yardımda bulunmakta tereddüt et
medik.,, 

Yemekten evci Musolini, Ciano da 
hazır olduğu halde İspanya Dahiliye 
Nazırı ile iki saatten fazla görüşmüı
tUr. Daha evel Suner, italyan kıralı 
tarafından kabul edilmiş ve uzun 
müddet kıral nezdinde kalmııtır. 

8. Suner'İn ce"abı 

ı..:-'" olan Finlandiya, Estonya ve 
)Of °'1Ja'dan ibaret olduğu anlatılı
....; ~Yetlerin hudut komtmu ol
iild~ LitTanya bahb menuu de
le ":· Sovyetler bu üç memleketi 
-~· enıniyet .. haları telakki et
letı, ~dirler. Binaenaleyh bu dev· 
rııı l'iıı de garanti altına almmala • 
c:, ~. taraftardırlar. İngiltere bir te
dı ~ Yukuunda bu devletlere yar- Duçe'nin nutkuna cevap veren Ser-
b\l"'~•dilnıeıini reddetmiyor. Fakat rano Suner, bütUn italyan lejyoner -
ll'l l\lııden garanti vermeğe yanat- terinin fföndUğünü ve 4.000 lejyone -

lc.~ktadır. Sebep olarak da üç rin İspanyol topraklarında öldüğünü 
\lçulc d tasrih ettikten ıonra de'miştir ki: 

ll'leıaı eYletin ıarantiyi kabul et • 
eleridir. "- Askerleriniz ne altın, ne de 

F'ilhak' . • • maddi diğer nimetlerle dönmemittir. 
li b k ıka Estonya hancıye vekı- Onlar ırklarının şerefi, zafer dalları 
bll) &f a ~ir devletin sarantisini ka- hpanya aşkiyle dönmiltlerdir. ls-

etına ~· • b'ld' . . F' ve l~Ja Yecegını ı ırmııtır. m· panya'nın ideali ne kin, ne de harp-
da" da evelce Almanya tarafm- ti Bu ideal barış ve lııpanya'nın kud 
'•ddtelct.if edilen garanti paktmı r; ve itiHisını temin edecek olan ada-

•tnıııf ş· d' d · re 
tilia ı .. ım. ı. e aovyet ·~ m • lettir. Kuvetli olmamıza imkin vere-
.\1....._ıarantılerını k~~ul et~ıyo~. cek bir barıt iıtryoruz. Bizi esir hall
lli, 1"a 1'& b~ aralık bu!ün faalıye.tı: ne koyacak bir barı§ değil. İtalya ile 
~"!çu~ ~evle!l•nn ıaraatiyı tıpanya aruındaki bağlar İspanya 
~ V lennı temıne hasretmek- muharebe meydanlarında kuvetlen
•- • • bir emri•aki yaparak, Ü- mi i 
...... ,.. - 1 - il bi d ' ft r.,. ta""- ·• -tonya • rer a emıt .. 
>-• PQb imzalamııtır. Alman- B. Suner'in Romtt'Jalti temaları 
.. -;:: ~ ldiçük da.letlerin ı•· ~MYNif~ki •b'.~~i-
~ ihtillf • ~ l'llUft aqamın nu-
~ mila k ria~~- :- • tuklar İtalyan • t.panyol doıtlufunun 
-..Wı.. a erelennın ıuya it- reaml bir tezahürUdür. 

P Diler taraftan dün Muıolini ve Ci-

4,300 kamyon, 40 bin ton harp levazı
mı ve 150 top taııdıtını bildirmekte 
ve Akdenizde italyan "lejyoner,, de
nizaltı gemilerinin "~ızıll~rı~:· ~eyri
sefaini faaliyeti üzerındekı buyuk te
sirlerini tebarüz ettirerek bu denizal
tı gemilerinin birçok ticaret gemileri
ni batırdığını ve Cervantea kruvazö -
rü ile Cheruca torpito muhribini sa -
katladığını kaydeylemcktedir. 

Bohemya, Moravyada 
Alman aleyhtarhğı 

Alman Umumi Valisi 
sıkı tedbirler aldı 

Prag, 8 a.a. - Bohemya ve Morav
ya umumi valisi bugün aşağıdaki teb
li ii neıretmittir: 

Alman polisine menıup Kniest, 7-8 
haziran gecesi Kladnoda lise binası ö
nünde öldürülmü§tür. Katil timdiye 
kadar tevkif edilememittir. Bu hldise 
üzerine umumi vali, apfıdaki emir
nameyi iadar etmittir: 

ı _ Açık yerlerde her türlü toplan-
tı yasaktır• 

2 - Bütün ıinemalar, tiyatrolar ve 
umumi mahaller kapatılmııtır. 

3 - öğretmenler tahrikatta bulun
duklarından bütUn okullar kapatılmış 
tır . 

4 -_Aklllll•'Q&~en 11bah saat 
5 e adar bflttln n kapılan ve 
pencereleri kapalı blacallttr. Açık 

pencerelere alman pollıl ateı edecek
tir. 

5 -Kladno belediye relıi ile beledi
yesi vazifelerinden aıledilmittir. 

6 - Kladnodaki çek poliıi ihmal • 

Akdeniz müdalıısı i~in 

Cebelüttarık~ta 
bir konferans 
toplanacak 

Cebelüttarık, 8 a.a. - Fransa'nın 
Fas umumi valisi general Nogues'un 
ve Malta deniz üssünden amiral Sir 
Dudley Pound'un buraya gelmeleri ü 
zerine bugünlerde Akdenizin müda -
faası için mühim bir konferans aktedi 
lccektir. 

Konferansa general Nogucs ile ıir 
Dudley Pound "deniz aşırı,, ingiliz 
kuvctleri bat müfettiti Edmond lron 
si de iştirak edeceklerdir. 

General Nogueı, Cebelüttarık'ın mü 
dafaa tertibatını teftiş edecektir. 

B. Strang Varşova'dan 
Londra'yo döndü 

Var§ova, 8 a.a . .,- Villiam Strang, 
bu sabah tayyare ile Lôndra'ya hare
ket etmiştir. Mumaileyh, Polonya li
derleri ile yaptığı gönişmelerin neti
cesini İngiltere hükUmetine bildire
cektir. 

Hatırlarda olduğu veçhile Strang, 
aynı zamanda Danburckhardt ile de 
görüşmüştür. 

8. Strang Londra'da 
Londra, 8 a.a. - B. Strang tayya

re ile Varşova'dan Londra'ya dönmüş 
tür. Yarın hariciye nazırı ile görüşe -
tektir. 

Diğer taraftan haber alındığına 
göre fransız büyük elçisi de bu ak
şam üzeri Cadogan ile bir mülakatta 
bulunmuştur. Bu mülakatta Strangın 
yakında Moskova'ya yapacağı ziyare
tin mevzuu görüştihııüştür. 

Balhlt tlevletleri garanti 
iıtemiyorlar 

Londra. 8 a.a. - Avam kamarasın
da Çemberleyn, beyanatta bulunarak 
Finlandiya ve Eıtonya ve Letonya
nın İngiltere hUkUmetine yaptıkları 
teblfflerde bu memleketlerin, bitaraf
lıklarını tam olarak muhafaza etmek 
azminde bulundukları iCiin Franaa, 
İngiltere ve Sovyetler Birliği arasın 
da halen yapılmakta olan mUzakere
lerden neşet edebilecek garantileri 
lndıul etaflyüe~ IWiSlrdOl:lUüil 
aöyletnittir. 

Varşova ekspresi 

yoldan çıktı 
"a &kat l.ariltere •• Sovyetler hu· ano ile görüıen Suner bugünlerde 
1 llıahal "•nneıneie karar Termit- aynı tahıiyetlerle ve diğer İtalyan ri
l~' lnıiltere hükümeti, bu meıe- caliyle &örUımeler yapacaktır. Bazı 

den dolayı,klmilen uledileeek ve ıi - Varıova, 8 a.a. - Dün öğleyin Ro -
lAhları alınacaktır. ma • Varıova ekspresi, Varıova'ya 22 

9 - Huiran 20 ye kadar cinayetin kilometre mesafede Pruszlov'da ma -
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ISTANBUL Gazeteleri 
CUMHURİYET 

Geç kalmasalar 
Nadir Nadi, bugünkil basmakaleıin.de, 

Çcmberleyn'in samimi fikirli ve temiz 
yürekli bir diplomat 11fatiyle, Avrupanın 
cephesinde dolaşan kara bulutları daiıt
mak için •imdiye kadar sarfettitl emek -
leri saydıktan sonra sözil son ııarantlle -
rin mütemmimi olacak olan demokrasi -
!erle Ruıya arasındaki anlasmaya getiri
yor ve her geçen giınün tehlikeyi arttır -
dığını ıöylüyor. 

Totaliterlerin Balkanlara 
iktııadi taarruzu 

TAN 

M. Zekeriya Sertel, bu basmakalede, 
totaliterlerin hedefi Arnavutluıu lual -
den sonra balkanları istila etmek olduğu
nu, prenı Pol ile Hitler arasında Berlln
de cereyan eden gôrutmeler neticesinde 
bunun iktisadi safhaaı temin edilerek bun
dan böyle Yuıoslavya sanayiinin Al -
manya tarafından idare edlleceiini ıöy -
ledikten sonra, •imdi de Bulıariıtanın, 
kendisinı totaliter devletlerin eline ter -
ketmckte olduğunu ilive ve Gafenkonun 
Ankara seyahati Bulgariıtanın tamamen 
mihver elıne duşmesine mini olacaiı U -
mLdini izhar ediyor . 

Mezbahalar varidat menbaı 
olabilir mi? 

(Güniın meseleleri) ıütununda, imme 
mücaseselerinın birer ticaret vasıtası de
ıil birer hizmet muessesesi oldugunu, 
bu~ların belediyeler tarafınd3n idare e-

dilmesi lium ıeldigini söyledikten son
ra. bizde belediyelerin, immc mlieııse -
selerini maalesef bir ticaret vasıtası ve 
bir varidat menbaı yaptıklarını, bunun en 
acıklı mlaalı İstanbul mezbahası olduğu -
nu ve lstanbulda et bahalılı&ının ıebebi 
araıurılır&a, itin donUp dolatıp mezba -
haya ıeldiiini izah ediyor ve bu miııalin 
di&er amme muesseselerine teımili kabil 

olduğunu, halkın ihtiyacına kartılamak ü
zere kurulan müeneaelerin birer ticaret 
v11ıtaları olmaması JUzumwnı ilivc edi -
yor. 

VAKİT 

Papa, Hitler, Muaolini 
Sadri Ertem, Papanın bir ıulh teteb -

biiılinde bulunarak milletleri anlatman 
divet edec:etl bildirilmesi mevzuu etra
fında yudıiı bu baıtmakalede, papalık 
makamının bu tetebbllılinlln Muıolinlye 
mihver içinde faal bir rol vermek ırzu -
ıunu ifade ettiiini söylüyor ve 11kerl 
ittifak muahedeıinden ıonrı, İtalyanın, 
Almanya için bir emir ve kumanda unsu
ru haline ~f.!_~ni, Musolininin papayı 
1ılr v..... koJ"IP dtbqra maftce • 
beeiade ~ dlplomaal Jl'OllJ'le mt1a
kere7e siritmelı: lmlı:inuu balmak iltedi -
iini iaab ediyor. 

Kolonyacılar 

İnhisarlar idaresinin piyasaya kolonya 
tıkarmak karan üzerine kolonyacrların, 
toplanarak hiikiimete müracaatta bulun
duklarmı yazıyor ve kolonyacılaraı, ln
hlaarların bu hareketini parti niıiaılsrı-

na muhalif bulduklarını, küçük unafa niab 
ıuı olan bu ılbi itlerin reami miie11cae -

a.a. Matbuat SeTYısı 

ler tarafından yapılamıyacağını ileri sür 
düklerini, bu vaziyet karşısında mües -
seselerini kapamak mecburiyetinde kal .. -
caklarını da bildirdiklerini ilive ediyor. 

Yeni yolumuzda 
Fazıl Ahmet Aykaç, bu baımakalesin

de fevkallide zamanlarda bir milletin ba-
ıına ıı:eçenle~ee, ileri gorurlulkle cesaret a
randıgmı, bu ıki bayati Jizimenin devlet 
varlıı:ında umumi mukadderat dumenini 
kullanma faalıyetiyle fert ve devlet mu -
nascbctlcrine verimi daima artan bir dti
zen koyabilmek marifeti ıeklinde teza
hür ettiğini aoyluyor, bugiınku Tiırkiye-

de ikinci esasın birinciııinin ıeviyesine çı
karılması liızumuna ıpretle her çiviıi ay
rı ayn tetkik ve iılah edilmek ıartlyle bir 
idare makinesine olan ihtiyacı tebarüz et
tirdıktcn sonra bunun fersah fersah ile -
risinde bulunan nice davaları hallettiği
miz halde idare makinesi huıuıundaki 
başarılarımızı bizi memnun etmemesi se
bebinin içine muhtelif mahiyette imil -
ler karışmasının, bir mesele olduğunu i
zah ve kurultayın bu mevzu etrafındaki 
diışündüriıcu manzaralarını zikrediyor. 

SON POSTA 

Ruhen bozuk çocuklar 
Burhan Cahlt, "Sabahtan sabaha" ıü -

tununda belediyenin ıtıikranla karşılanan 
umumi hizmet çerçevesine dahil işleri 
meyanına ruhen bozuk çocukların islih 
meıelesini de ithal etmesini takdirle kar
•ılıyor. Fakat bu tibirin kifi olmadığını 
meselenin kökünden temizlenmiye muh
taç olduğunu kaydederek çalıımaya mec
bur yoksul kadınların çocuklarını daha 
mektep cagına ıı:elmcden kaldırımın mü
levves hayatından çekip almak lizım cel
diğini ilave ediyor. 

SON TELGRAF 
Sovyetler bitaraf kalabilir mi? 

Ethem İzzet Benice bu bapnakaleain • 
de, aovyetlerin bitaraf kalmaıı mihver 
devletleri bilhassa Almanya için bii)'iik 
bir nimet teşkil edeceğini kaydettikten 
ıonra almanlann ı:ırki ve cenubu •arkiye 
doiru atacakları her adımın bucün de • 
iilae bile yarın behemahıl Sovyet Ruı • 
yayı da tehdit edecdini yazmakta ve 
buıiin hiç bir tehlike mevcut olmasa bl· 
le sırf dünya ıulhunu tutmak için Sov • 
7et Ruıyanın bitaraf kalamıyacaiını ili -
ve etmektedir. 

YENİ SABA., 

Prens Pol'ün seyahati 

.. "'• diler ihtilaflı meıeleleri •ö- kimaeler bu görüşmeler neticesinde 
~ halletmek üaere, yiikaek bir bir veya birkaç ~nlatma akteditcceği
-ı\ci1e , ni zannetmekte ıaeler de, henüz bunu 
•Oıact,l'lll memurunu Moako•a J• teyit edecek hiç bir emare mevcut de-
"lllt ~le karar nrmiıtir. Bu, ilidir. 

f~~ri~~~a~~~dk~~ğ«b~anhdadr~kg~me~ y~Un· ------------------------------
batkı tedbirler alınacaktır. den yoldan çıkmıttır. Aralarında ma-

Hllscyin Cahit Yalçm, bu batmanı .. 
•inde, Preaa Poıtln Beriin aeYl)ıatf etra
fında miital• yflrfltmelrte ve tiirk - in • 
sill.1 anlatmasmın, Almanya tarafından 
Yuıoslavyaya karıı ıöıterilen yumupk 
muamelede bliyülı: bir tesiri olduiurna 
ıöyledikten sonra, Yuıoslavyanm, eski 
doıtlarını bırakıp mihver doıtluıı:una ıeç
mesi ihtimalini varit görmediğini, battl 
tiirk - İngiliz anlaşması yakında kati no
tlceye iktiran ettikten ıonra, Yuıoılav • 
yanın, şu bir anlık tereddüdünden kurtu
lup balkan miaakını, gene eskiıi ıibi, Yu. 
goslavya istiklal ve menfaatinin en ens
h bir imili bileceğini ili.ve etmektedir. 

lo •re nin IO'Y)'et aulh cepheaine •• .. •• , .. .• .. 
~•tlerin itti .. ki rini t • t Gonullulerın ılonUfu, bQflanan 

"'-t. ile d rah e . emınd.:_: itin son perıl••i tlefil 
10.t •rece e emıyet ver ı .... ı 

Roma, 8 a.a. - Gazeteler, lejyoner
lerin dönmesindeki ehemiyeti teba
rlb ettirmekte iseler de bu dlSnUtUn 
batlenan itin ıon perdesi olmadıfını 
ihaaı etmektedirler. 

Prag, 8 a.L - Nuır Franc ile polis kiniıt ve atefçi olmak Uzere 5 kiti öl- • 
kıtaatı kumandanı ıeneral Kampa bu mUt. 7 ıi atır olmak Uzere de 10 kiti 
sabah Kladnoya ctderek puar mey- yaralanmt§tır. Münakalat nazırı B. 
danında Çeko poliaini aillblanndan Urych, kaza mahalline hareket etmi§ • 

Saint louis vapuru 
yahudl mültecileri 
hali boıaltamadı 

tecrit etmitlerdir. tir. 

İnglllz hükümdarlar1 Vaıinglon,a geldiler 
Nevyork, 8 a.a. - Hilkümdarlann bindiji tren aaat 2.39 da 

• Greenvicb • beynelmilel Niaıara köprüıünden hududu geçmit
tir. Tren 2.43 te beynelmilel iatasyonda dunnuı ve Hull ile iıtikbal 
komitesi hükümdarlan karıılamıtlardır. 

Havana, 8 a.a. - Maliye nazırı O. 
choterena, Amerikan yahudilcri yar -
dım komiteıinin " Saint • Louis" mill
tecllerl için Havana bankalarına para 
yatırdıiını ıöylemiıtir. Mumaileyh 

İngilterede bulunan 
Türk gazetecller 

heyetinin zlyaretlerl 
(Başı l. inci ayf•d•) 

Sah günü, Kaltcn'de tayyare karar• 
gahını ve Bristol'daki tayyare fabri
kalarını gezmişlerdir. 

.._ • .;_~~ktedir. Sovyetler lnıilt .. 
t~ ıyı niyetlerinden emin olduk
h• :._ııra tiipheıiz müaakereler da
bir &tal '11t ilerliyecektir. Filhakika 
a.a-._ •tına zemini bulmak aor ol • 
-.._. l•relctir. Sovyetler üç Balbk 
~•la •1cetiııin garanti altma alm
h~ ~lllı hem kendi emniyetleri ve 
teditl e fark ıulhu namma istemek
hta11~~· Eter bütün ıark sulhunu 
lllllat,nı· altına alacak bir formül bu
tr.,, O ıl'ae, maksat da hasıl olacak• 
dirı_. Çkiftaltık devleti ıunu bilmeli • 
'lllh\lıı kendi emniyetleri, tark 
dilel'İıl • bağlıdır. Binaenaleyh ken
~•tle lcal'fı yapılacak bir tecavüz 
~daıı.f b~e ve Polonya'ya kartı ya· 
lıt-. P.te ır teca\'\iz telakki edilecek· 

Korriere Padano gazetesi, ispanya 
harbinin bir zaferden daha mühim o
larak bir hareket noktaaı olduğunu, 

zira, "dünyanın birçok mıntıkaların
da henüz barbarlar mevcut olduiunu,, 
yazıyor. 

ispanyada "imparatorluk tarihinin,, 
yeni bir devresinin açıldığı da kay
dedilmektedir. Netekim Tribuna ga • 
zetesi: "İspanya mücadelesi impara
torluk rolünün tekrar başlaması ol -
muttur.,, diyor. 

Hükümdarlar betuı bir çehre ile ıuıl olarak 8ğle yemefini yemiılel'" 
trenden inmitler ve Hull'Un elini ıık- dir. "bu itin tamamiyle kapandıfını" il& • Diln türk gazetecileri, Colcheıter'· 

ve etmiıtir. de aıkeri talimlerde bulunmuıtar, mışlardır. Hull, kendilerine komite 
izaaını takdim etmittir. 

Sanghay'da vahim 
bir hadise oldu 

Dün &ece Brezilya aefiri tarafından sonra Avam Kamarasına giderek Baı-
Cümhurreiıi Laredo'nun terefine ter- . Tren aaat 2,58 de Niqara - Falla'

tan hareket etmiıtir. 
tip edilen kabul reami eanasında bir vekıl B · Çemberleyn tarafından ka-
hldise cereyan etmittir. bul edilmişlerdir. Dün akşam da türk 

t• lıı ~1,1eye bu zaviyeden balulm· ''Demokrasilerin lıabu• nihayet 
ı. rı ıa So " " J ' L- bulm-Jı ."'>'laı • vyet ıorutme en -.- ucı ,. 

'çiıı a::.~•.ın-:ya'dan korktukları Lavoro Facista da, mücadelenin bit-

Hudutta nistaıyona kadar uzanan 
takriben 19 kilometrelik metafede 
800 aıkerden mürekkep bir lntlıam 

kıtuı yer almıı bulunuyordu. Londra, 8 a.a. _ Şan&hay'da bir bi-
lngiliz • Amerihn tlo•tlafu diae olmuı ve ingilizlere ait dokuma 

Ebeveyni " Saint-Louia" vapurun • gazetecileri ıerefine Merchant Tay -
da olan Hilda Reading, birdenbire se- lor'a Hall'de Lord Lloyd'un riyası -
farete gelerek Laredo'nun müdahale - tinde British Council tarafından bir 
ıini iatemlıtir. Cümhurreiainin etra - ziyafet verilmiştir. 

lleıı Jc" ~ 1 
abul etmekten çeki· mediğini, zira "eski dünyada hlll ir-

1-ıtih uçuk devletlerin isimlerini tlca ve teıevvlitler mevcut olduğunu 
)'tlerj •tıneden lngiltere'nin ve Sov- ve fakat zuhur edebilecek her Jeyin 
"'· ii-,-~ eds.a. ı gayeyi temin etmeleri d ..... 11:un daima aynı reakıiyonları tevlit e e • 
tı~d· h ur. iki büvük devletin · · d · k' de ı •defe b •. 1 b'. 

1 
•• • cefinı" bıl iriyor ve dıyor ı: 

il ~•l'tııa . oy e ır yo uzenn- "Demokrasilerin kabusu 20.000 lej-
1-dır • .\ le ıstedikleri anlatılmak- yonerin dönmesiyle nihayet bulma -
~ • rtık bu 10 d . w " .. .. ül 
) ''• bil' liin n .u1r~~ .'!° .. 2 .. 1 :nıştır. Zira İtalya İspanyayı bırak -
ot. ••aelesı ııbı ıorunu- mamış ve bırakmıyacaktır. Ve tıpan 

A. Ş. ESMER 
yollarla italyanların adımları yeni 
dUnyanın adımıdır. Bu adım durmı -
yacaktır ve demokrasilerin klbuııu da 
daha korkunç hale gelecektir . ., 

Rıhtımda 11ffıharp niıamındı du- mensucat babrikasında Tinkler adlı 
ran kıtalar aelun reıminl ifa etmek- bir ingiliz tebaası, japon bahriye ne
te idiler. ferleri tarafından 81ilm derecesinde 

Tren, hududu ıeçtiji eanada 21 pa- yaralandıktan ıonra 8lmUıtUr . 
re top atılmııtır. iyi haber alan mahfillere glSre bu 

istasyon civarında biriken büyük hldiae burada çok vahim olarak te -
bir halk kütleai, hükümdarları hara- Ilkld edilmekte ve Londra hükUmeti· 
retle karşılaınıttır. nin Tokyo'da proteatoda bulunaca

fındakiler Hilda Reading'i koimuılar 
dır. 
"Saint-Louiı" nin Bermudes açıkla

rında görüldüiü haber verilmektedir. 

Dobna hakkındı Bulpr 
istekleri ve Romanya 

Saat 4 te tren, lokomotif deiittir- tı aanalmaktadır. Bununla beraber 
mek üzere Buffalo'da durmuttur. resmi rapor henüz Londra'ya gelme- Pdaris, 8 ~.a. - ~ariı-Soir gazete -
Hükümdarlar, bu mUddet zarfında mittir. sin e netro unan bır makalede Bulgar 
rıhtıma inmitler ve uzun mUddet al- Aynı milessesede çalıtmakta olan batvekili Köseivanof'a atfen, cenubi 
kıtlanmıtlardır. ingillz tebaasından Mr. Allister de es- Dobrice hakkında Bulgariıtan ile Ro-

Gazeteler, hükümdarlan eellmlı- rarh bir tekilde 6lmüttür. manya ar:•ın't bundan bir kaç ay e -
Portekiz ıönüllüleri Je yan yazılarında lngtltere ile Ameri- vel müza ere ere batlanmıı olduğu 

J .. ·· l yazılmııtır. 

So~et Baltık filosunun 
"" onuyor ar ka'yı birleıtiren doetluk ballarını ve 1 
111anevralar1 ngı·ıte 'de bı"r Havas ajansının Bükret muhabiri 

b Liı:bon, 8 a.a. - İspanyadaki Porte· mütterek idealleri müttefikan teba- re hariciye nazırı Gafenko'dan bu husus-
'"<>tko .. L' bo • d rüz ettirmektedirler. 

;>e it~ va, 8 a.a. _Harbiye ve bahri· kiz gönüllüleri bugun ız na öne- infilak oldu ta izatiat rica etmittir. Romanya bari-
•~ -•1.1iseri anı· ceklerdir. Beya NrayJa ciye nasırı demittir ki: ""dt·, . ıral Kuznezof Kronı - l 
ltıil•rı' ~ıderek orada ü~ gün harp ge • ltalyan bahriyelilerinin Vqinıton, 8 a.L - ngilil hüküm- Londra, 8 a.a. - Bedfond-Middle • "- Bence ortada bir yanlıtlık var • 

'" nı i :ı darları aut 11,45 te beyu aaraya ıel- aex'de bir fabrikada saat 5te vukubu- dır. B. Köaeivanof, kendisine atfedi -
~İttin d ' •tihklrnlan ve Baltık deni- oynat/ığı rol rQifler ve elçileri zevcelerlyle birlik - lan tiddetli bir infilak neticeainde bir len bu beyanatta bulunınuı olamu. 
tir. eniz rrıUe11eselerini teftit etmit Roma, 8 a.a. - Forze Armata ga- te kabul etmitlerdir. yan&ın çıkmıı ve atölyelerden biri ha· Romanya'nın hudutları asla müzakere 

lt\lın zetesi, İspanyol harbinde İtalyan hah- Kırat ingilizce ve kıraliçe iae mil- rap olmuttur. zemini olmamııtır ve hiç bir ıuretle 
-~~rı eıof, refakatinde Baltık filosu riyesinin oynadığı büyilk rolU teba- kemmel bir franıızca ile bitap etmit- Saat 8 de 40 kadar amelenin ite baı- de olmıyacaktır. Romanya, bütün kom 
fıı°'\lrı~ı .amiral Tributz ve Baltık rUz ettiren bir yazısında, italyan hah- terdir. lamaıı llzımgelmekte idi. tularına brp hayırhahane bir hare-
11llt\l ıı:ııı •ınıt komiseri Muravief ol riyeainin, 1936 aenesi sonundan 1937 Elçilerin kabulünden eonra 1nral lnfilAktan bet dakika evet mechul ket hattı takip etmekle beraber bu hu 

de denb manevralarında ha. seneai bidayetine kadar geçen dört ay ve kıraliçe beyu aanyda reiılcUm- bir tahıın koprak fabrikadan uzak - susG hiç bir fUpheye ve yanbılıfa 
·zarfında lıpanya'ya 100 bin uter, bur Runelt ve bayanı ile birlikte hu- Iqtılı görülmüftür. mahal bırakmamııtır • ., 

Heyet cumarteri günü 
LonJrtt'dan ayrılıyor 

Türk gazetecileri, bugün amirallık 
dairesini sonra da televizyon istasyo
nunu gezeceklerdir. 

Cuma günü, türk gazetecileri, 
Windsor ve Eton'a gidecekler ve ak
şamı Timcs'in ziyafetinde bulunacak
lardır. 

Türk gazetecilerinin refikaları, ay -
rıca, bir itriyat fabrikasını, bir sine
ma stüdyosunu, bir tiyatroyu ve ayrı
ca Kew bahçelerini de gezmişlerdir. 

Türk gazetecileri grupu, bu cumar
teai günü Londra'yı terkedeccklerdir. 

Kral Karol'ün Romanya'ya 
avdetinin ylldönümü bayramı 
İatanbul, 8 (Telefonla) - Roman

ya kıralı majeste Karol'ün Roman
ya'ya avdetinin yıldönümü bayramı 

münasebetiyle burada tamirde bulu
nan romen denizaltı gemisi süvarisi 
bu akpm romen 3.:nizaltı gemisinde 
bir ziyafet vemıiıtir. 
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İskandinav ve 
Ba ltık devletleri 
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1 
skandinav ve Baltık dev-
letlerinin durumu, Avru

panın şımalinde ve şimal ııar -
k.sinde vazıyetın ınkişafı için 
çok ehemıyetlıdır. 

Alınanyanın, şiddet kullana -
rak yapacagı her genişleme ha
reketine karşı pratik olarak 
Baltık denizınden Karadenize 
ve Ege denızıne kadar bir kale 
vucuda getırilebılır. Yahut, Le 
hıstanın hemen kıyısında bır 
gedık bulunarak alman hamle -
sı bu gedikten Rusya istikam-.:
tıne doğru inkişaf ederek, Le -
hıstanı Baltıktan kati olarak a
yınr ve Polonyayı şimalden 
abloka eder. Zaten Çekoslo -
' <yanın yok oluşundan sonra, 
I manya Lehistaııı cenuptan 
abıoka etmiş vaziyettedir. Bun 
lar mümklindur. İşte bütiın bu 
meseleler İskandinav ve Baltık 
devletlerinin vaziyetine bağlı -
dır. 

İskandinav ve Baltık mem -
leketleri dahilindeki almanla -
rın sıyaset faaliyetlerı de na -
zan dikkate alınmalıdır. Alman 
ya, cografi mevkii sebebiyle bu 
mıntakadaki devletler iızerin -
de ciddi tazyik vasıtaları ha -
zırlamaktadır; fakat bunu kim
se bilmiyor. 
Avrupanın şimal şarkisinde . 

ki sıyaset harbi, Baltık denizi
ne hakim olmak için yapılıyor, 
burada Danzigin mukadderatı 
bır bahaneden başka bir şey 
degildir. 

Almanya, İskandinav devlet -
terine bazı emniyet garantile -
rine musaade edecek iki taraf
lı saldırmazlık paktları teklif 
etti. Bu suretle onların hayır -
hahlıfını kazanmak istedi. Fa -
kat hakikatte bunun neticesi, 
Avrupada bir ihtilaf çıkarsa, 
İskandinav memleketlerinin bi 
taraflıgından anane olarak yer
le-imiş olan ahlakı ve pratik 
kıymeti kaldırmak, muayyen 
şartlar dahılindeki karar ser -
bestilerine tamamen mani ol -
mak, nihayet bu devletleri ha
yırhah bir bitaraflık perdesi al
tında Hitler Alnıanyasının mah 
rekı dahiline suruklemck ola -
caktır. 

İskandinavyalılar, böyle bir 
siyasetin kendilerine ne gibi 
tehlıkeler getireceğini ı;ok iyi 
hesap ediyorlar. 

1 
sveç, Norveç, l 
ka ve Finlandh 

ye nazırlarının Stokh 
hiren yaptıktan topla 
meselenin butlin şekil i dik -
katle tetkik edildi. Ve ;ı fikre 
varıldı : İskandinav e letle -
rinde bitaraflık anane olarak 
yerlesmiş ve tatbik e -niı ol
duğu için Almanya ile pıla -
cak sardırmazlık pakt n ve bu 
susi garantilerin fayd yok -
tur. 

Öyle paktlann iska 
yalılar için bir iman iş 
taraflığın hatta mefhu 
le zıt olduğunu ileri s 
hukukan sağtam bir t 
veç, Norveç, Danirr 
Finlandiya hiıkumetle 
manyanın teklifini ka 
mekte istical gösterme 
tinde biraz heyecan u 
Şu veya bu manada bi 
alınmasını ticıl etmek 
kalı devlet merkezler 
şebbiısler yapıldı. 

Berlin'deki İsveç, Norveç, 
Danimarka ve Finlan y9. orta 
elçileri alman hariciye us.t~ -
şarına giderek hukum t erının 
noktai nazarlarını bi diler. 
Bu mevzu hakkın.da el 
len maJUmata gore No 
vec; finlandiya devletle 
teklifini faydasız buld 
Avrupada bir ihtilaf 
t kdirde bitaraflıkları 
ı;eyın ustıinde olarak n 
za ederek bu ihtiliftan 
racaklarını muşahcde 
muttefiktirler, 

Esasen bu vaziyet, O 
punun şimal siyaseti is 
len siyasetinin esasını 
den umdelere uygund 
mafi bu memlcketlerd• 

coğrafi mevkii sebebiyle bu si
yasetin tefsir ve tatbıkinde 
bazı nüanslar gösterir. Bu mem 
leket de Danimarka.dır. Dani -
marka, Almanya ile temas ha
linde bulunduğu için bilhassa 
tecavuze maruzdur. Danimar -
ka. silahsız bir halde, ve mua -
hedelerle bo azların bekçiliği • 
ni yapmıya mecbur tutulmuş 
bir vaziyette iken tedbirsiz bir 
politika takip ederse, bir teca
viız vukuunda bu tecavuze ken 
di vasıtalariyle pek gliç muka
vemet gösterebilir. 

D animarka, bütün İskan -
dinav devletleri arasın -

da yalnız başına olarak alman 
tekliflerini tamamen kabule 
meyi etmemiş, Berlinle muza
kerelerde bulunmıya amade ol
dugunu gostermiştir Fakat Ko 
Penhag hükumeti bu fırsatla, 
Almanya ile J:ıugünkü Slesvik 
hududunda kati bir hudut ta -
nışması elde etmek istiyor. Fa
kat Danimarka Almanya ile bir 
saldırmazlık paktı yaparsa bu 
istediği şey olmıyacaktır. Her 
ne sebeple olursa olsun alman -
Danimarka paktı Kopenhag'da 
daimi surette ilin edilmekte o
lan ananevi Danimar)ta bitaraf
lığı ile nasıl telif edilebile -
cektir? Danimarka, vakıa Al • 
manya ile komşu olduğundan 
ve onun ıtlaimi surette tehdidi 
altında bulunduğundan Al -
manyaya karşı hoş gorünmek 
istediğini bir mazeret olarak 
gösterebilir. Fakat bu vaziyet
te hukuk ve sağlam bir bitaraf
lık noktainazarın.dan doğru değ 
ru değildir. 
Danimarkanın, İsveç ve Nor 

veç siyasetinden ilk defa ola • 
rak ayn bir vaziyet almayı dti -
şlinmesi, ı;imal ve İskandinav 
siyasetlerinin heyeti umumiye
si için vahim bir şey olacaktır. 

Baltık devletlerinin vaziyeti 
ise, İskandinav memleketleri • 
nin vaziyetinden çok daha na -
ziktir. Baltık devletleri, eğer 
istiklatlerini Baltık antantı 
kadrosu dahilinde şiddetle mü
dafaa edecek olursa, bu üç kli -
çlik devlet, emniyetlerini yal -
nız kendi kuvetleriyle garanti 
edemiyeceklerdir. Binaenaleyh, 
sovyet birliğine karşı yapı -
lacak bir alman taarruzunda bir 
geçit yolu vazifesi ıörecckler -
dir. Almanya ile Lehistan ara
sın<la bir ihtilif çıkarsa Baltık 
devletleri zorla felakete sliriık
lenecektlr. 

B undan başka, Baltık dev-
letleri, hem Almanyanın, 

hem de Rusyanın tazyiki altın
dadır; hem rus ihtilalcilerinin 
sirayetinden hem de nasyonal -
sosyalist alman emperyalizmin 
den endişelenmektedirler. Bal
tık devletlerinin vaziyetleri fe
cidir. Lehistanla Romanyaya ve 
rilen ıarantllerin Litvanya, Le
tonya, ve Estonyaya da teşmil 
edilmesine Baltık devletleri -
nin bu vaziyeti esaslı bir delil-
dir. Bu suretle, Baltık denizin
den Karadenize kadar uzanan 
bir kale vucuda getirilir. 

Buraya kadar Almanya tara
fından teklif edilen bir saldır -
mazlık paktını henüz kabul et
memiş olan Baltık devletleri 
bilhassa Rusya tarafmdan ve ~ 
rilecek öyle teminatı arzu et • 
miyor gibi görünüyorlar. 

Baltık devletleri ile lehistan 
arasında yapılacak bir serbest 
antant, Lehistanla Litvanya a • 
rasında uzun senelerdir had bir 
ihtilaf mevzuu olan Vilno me
selesi olmamı şolsaydı çoktan 
bir leh - Baltık antant~ yapılır, 
bu antant Avrupanın şimali şar 
kisindeki siyasi şereiti büsbü • 
tun değiştirirdi. 

Bugun bu hususi meselenin 
halline bu yoldan çalışılıyor. 
Mareşal Rydz - Smi~ly'nin uç 
Baltık devletinin merkezlerin
de bir dolaşma siyaseti yapma
sı, Letonya ordusu erkanı harp 
reisinin Varşovayı ziyaret ha -
beri hep bu mesele ile allika -
dardlr. 

~ 
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Tayyare hücumlanna karşı tedbir 
lnsan, muhtelif memleketlerin hava silahlarına dair, 

yazılan yazıları okuyunca ve hususiyle, Fransa'nın a -
na vatan hava fi/olarının (Sömürgelerdeki filolar ha -
riç) bir uçuşta 800.000 kilo bomba atabilecek bir kudret 
te olduğunu öğrenince, gelecek harpte, yurdun, mad • 
di ve manevi mukavemet kudreti sıfıra inmemesi için 
yegane çarenin, hava hücumlarına karşı korunma ted • 
birleri almak olduğuna bir an tereddüt etmez. 

Almanya, nüfus ve fabrikaları en kesif olan memle
ketlerden biridir. Berlinde beher binaya 75, Pariste JS, 
Londrada 8 kişi isabet etmektedir. 

Ekonomik müesseselerinin kesif/iliği bakımından 

da, Almanya başta bulunmaktadır. Bunun, mahzurlu o
lan diğer bir ciheti de, bu kesafetin hudut boylarında 
olmasıdır. Bu itibarla, dört buçuk milyon nüfusu olan 
Berlin gibi bir şehrin ani bir hava baskını karşısında, 

ne büyük bir felô.ket ve tehlike ile karşılaşacağını yu -
kardaki misaller de göstermektedir. 1 

600.000 memur ve müstahdemi ile 54.000 kilometre -
den ibaret olan Almanya demiroyolları idaresinin, biz -
zat kendi memur ve müstahdem/eriyle tayyareye karşı 
korunma tedbirleri aldığını bir çok kimseler bilmezler. 
Bu müessesenin bu suretle hareket etmesine sebep, 
memleketi kaplamış olan bu muazzam ağda alınması i -
cap eden tedbirleri, ancak bu hat ve müessesenin muh
telif şubelerinde devamlı bir surette çalışanların tak· 
dit edebilecekleri mülahazasından ileri gelmektedir. 

Doyçe Algemayne Saytung 
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Askeri bahisler 

Yugoslav ordusu 

Kıral Aleksandr'ın, "Yu
ıoslavya'yı koruyunuz 1,. 

tarzındaki vasiyeti, aynı za -
'manda yeniden kurulmakta o -

lan yugoslav ordusuna da şa -
mildir. Ancak, bu ordunun ku
ruluşu ve isli.hı, memleketin 
mali vaziyetine bağlı olan bir 
dava idi. Halbuki, Yugoslav -
yanın geçen yıllar içindeki ma
li vaziyeti o kadar eergin idi 
ki, ordunun iılfilı ve takviyesi 
için lazım olan parayı temin et
mek pek kolay bir mesele de-
ğildi. Fakat, bugün yuıoslav 
yüksek kumanda heyeti, harbi
ye ve deniz bakanlığı, genel 
kurmay, yuksck as~ri şura ve 
teknik direktorlükler ve aske -
ri - teknik enspektörliırler, or-
dunun cihaz ve silah noksanla -
rını bir an evel tamamlamak hu 
susunda her zamankinden fazla 
gayret sarfetmektedirler. Bun
dan dolayı, ordu iı;in buıüne 
kadar büyük cilçude alınmış 
olan tasarruf tedbirlerinden de 
artık vaz geçilmiştir. 

Ordu, hava silahı, sivil tay -
yarecilik, deniz kuvetleri ve 
hudut boyu kttaları olmak üze
re, beş ıubeden terekkiıp et • 
111ekte olan harbiye ve deniz ba-
kanlığının 1939 - 40 yılı bütçe
si, 2,93 milyar dinar miktarın -
da bir sarfiyat derpiş etmek -
tedir. 

Bu miktar, 1938 - 39 butçe -
siyle mukayese edilince, 156 
milyon dinar, yahut yüzde 5,75 
nisbetinde bir fazlalık arzet -
mcktedir. 

Bu yıl harbiye ve deniz ba -
kanlığına verilen tahsisat, u -
mum devlet bütçesinin yüzde 
22,6 niıbetini teşkil etmekte -

dir ki, bu miktar, Yugoslavya -
ya nisbetle yüksek bir rakam 
saydırsa da, bu bakımdan y\ız
de 38 i ıeçen Türkiyeye, yüz • 
de 46 dahi fazla olan Lehista -
na nisbetle, azdır. Huıh 2,93 
milyar dinardan ibaret olan 
tekmil bUtc;enin 1,7 mllyar di -
narı yugoıılııv ordusuna veril • 
miştir. 454 milyon dinarlık fev
kalide kredi tahsisatı da ilave 
edilince, bu yekiin 2,14 milyar 
dinarı bulmakta olup, ıeçen yı
lın tahsisat yakQnundan 91.97 
milyon dinar fazladır. Deniz 
kuvctlerine verdiğimiz tahsi • 
sat, geçen yılın tahsisat mikta
nndan 35,26 milyon fazla ola -
rak 260.62 milyon dinardır. 

Hava kuvetlerine 371,59 mil
yon dinar tahsisat konmuştur 
ki, ıeçen yıldan 42.35 milyon 
fazladır. 

Yugoslavya müdafaası, sulh 
zamanmda 21 ile 50 yaş ara -
sında, harpte de 18 ile 55 yaş 
arasındaki her erke&i mecburi 
askerlikle mükellef kılmakta i
se de, memleketin mali vaziye
ti aynı yıldan olan kura efra -
dının hepsini silih altına almı
n kifayet etmemiştir. Mecbu
ri askerlik hizmeti, kara ordu -
sunda 18 ay, deniz ve hava ku -
vetlerinde 24 aydır. Bununla be 
raber, tasarruf mülahazasıyla 

bu mliddet icabında kısaltıl -
maktadır. Bu mülahazalardan 
dolayıdır ki, her yıl silih altı -
na alınmakta olan yedeklerle 
kura efradının sayıları değiş -
mektedir. Yalnız üç yıllık hiz -
mete tabi tutulan hudut boyu 
efradı ile jandarmanın miktarı 
değiımemcktedir. Hudut boyu 
efradı 8550, jandanna miktarı 
ise 18.500 kiııidir. 

Şiir bitine herkes bir müddet ıustu. Şiirin anla
şılmaz mahiy t ve dinliyenlerin kendilerine yaptık
I J\rı telkin ay ı lık aklın Üzerine bulut gibi çök
müştü ve dağ 1 :ıak için zamana muhtaçtı. 

Nihayet c miyetı reisi, ilk söz ve hüküm hakkı
nın kendinde otması icap ettiğini hatırlıyarak: 

sit insanlarız .•• Doğru dürüst oturup düşününek bu 
manzumenin dünyada yazılabilecek en basit bok -
kabazlıklardan, yavelerden biri olduğunu eminim 
ki teslim ederiz. Hiç bir derin ve kuvelli hisse, hiç 
bir büyük ve insanı sarsan fikre dayanmadan, sırf 
göz boyamak, eararh görünmek için yazılan bu bet 
on satırda, bir talebede bile mazur göremiyeceği -
miz aleli.delikler var ••• Yalnız şair, bizim ne mal ol
duğumuzu bildiği için, bir kaç ucuz ve basit vasıta
ya müracaat etmiş: bunlardan birincisi, tesirli ol -
duğunu §İmdiye kadar daima ispat eden, mistik ha
vadır. Cahil ve dalaveracı bir yobazm kendini muhi
te yutturmak için müracaat ettiği esrarlı ve muam• 
IJlah bir kaç formül, bir kaç dini teıbih, bir iki ka· 
ranlık ifade bugün bile derhal aydınlık düşünceleri 

"Fevkalad .•• lşte şiir budur! •.• Tebrik ederim!" 

dedi. 

Sonra, hiç olmazsa küçük bir tenkidde bulunma
nın, bu işler e ı anladığını ispat için yegane vasıta 

olduğunu dü unerek ilave etti: 

"Yalnız ••• Bir mısraı iyice anlıyamadım. H~l 
bana biraz... llıl ıöyliyeyim, biraz şiddetli görün
dü ••• Bilmem a kadaşlar nasal buldular, şu mısra: 

Tükürdüm ö:zlerimi ağ:zımdan boncuk gibi" 

Derhal h r retli bir münakaşa başladı. Bu bir 
tek satır Üze inde herkes fikrini söylüyor; şair, e • 
serinin tefsiri çalışan !iu basit kalabalığa merha
met dolu gö2 r le, fakat tenkitler karıısında sinir
lendiğini de a lıyamıyarak, bakıyordu. 

Bu sırada Bedri Ömer'e doğru sokuldu: 
"Şiiri sen nasıl buldun?" dedi. 
"Bilmem? Bir ıey anlamadım •• Fakat fena de

lil gibi ••• insanın üzerinde garip bir tesir yapıyor! •• " 
Bedri hazin bir gülümseme ile baıanı salladı: 
"işte Emin Kamil'in istediği de bu! •• Bir ıey an

laşılmadan garip bir tesir yapmak ... Ne kadar ba-

bulandınyor. Kendilerinde bir şeyler bulunduğunu 
vehmeden bütün acizlerin hiç §atmadan bu basit 
çareye: karanlık ve karııık olmak suretiyle derin 

ve mi.nalı görünmek hilesine bat vurduklarmı unu· 
tuyoruz. Sonra Emin Ki.mil kendini bize enteresan 
göstermeğe, ikide birde değiıtirdiği biribirinden ya
man kanaatler ve imanlar ile gözümüzde büyülü 
bir perde yaratmağa da muvaffak olmuş. Bir çok 

halleri, batkalarında bizi derhal güldürmeğe kafi 
gelecek olan saçmalıkları, etrafına hürmeta.izlikten 
ve saygıaızhktan doğan patavatsızhklan ve küstah
lıkları bize büyük bir fahsiyetin ifadeleri imit gibi 
geliyor. Hakikaten ıahsiyet sahibi olan bir adamda 
bulunması lazım olan sarsılmaz iç muvazenesinin, 
insanlığa ve bittabi insanlara, onlan kör abdal ye -

rine koymıyacak k~dar kuvetli bir hürmetin, onda 
mevcut olmadığını farketmiyoruz. Bak, 11Tükürdüm 

gözlerimi ağzımdan boncuk gibi" mısraı üzerinde, 

Her yıl silah altına alın -
makta olan 100.000 kişi -

ile ordunun sulh• zamanındaki 
kadrosu 125.000 kişidir. 

Bu kuvet, her biri üç piyade 
tümeni, bir topçu alayı ve 
menzil ve istikmal kıtalarından 
ibaret olmak üzere beş ordu • 
dan mürekkeptir. Her tümen, 
Uç veya dört piyade alayı ve 
bir sahra topçu alayı ile muh • 
;elif hizmetlere mensup efrat -
terekküp etmektedir. 

Bunlardan başka, bir muha -
fız, iki süvari bir tankçı tüme
ni ile 16 hu.dut taburu da var -
dır. 

Yugoslavya top!;usu, 22 sah
ra topu, 5 ağu top!;u alayı, üç 
en agır topçu taburu, 2 siıvari 
topçu taburu, sahil istihkam -
!arına mahsus beıs taburdan 
mürekkep bir istihkam topçu 
alayı ile, iki müstakil dağ ba -
taryası ve üç tayyare dafi top
çu alayından terekküp etmek -
tcdir. Topçu alayları, birinde 
daimi dağ topları bulunan ü -
çer bataryalı iki taburdan miı
rekkeptir. Mamafi, sahra top
ları da dağlarda kullanılabi • 
lir bir şekilde tertip edilmiş -
tir. Yukarıda sozü geçen ağır 
topçu alaylarının hepsi motör -
leştirilmiştir. Afır topçunun 
Sko.da mamülatından 150, 155 
milimetrelik topları ve 220 ile 
305 milimetrelik havanları var
dır-

Yugoslav ordusunun teknik 
kıtaları, 4 istihklim ve köprucü, 
bir elektrikçi, bir şimendiferci 
alayı, kataro limanında bir fen 
taburu, bir haber alma alayı, 
bir güvercinci taburundan iba
rettir. 

Yugoslav hava kuvetleri on
bin kişilik bir kadro ile birinci 
sınıf 600 kara ve 120 deniz tay
yaresinden ibarettir. 

Folkişcr Bcobahter 

• 
Harpde denizalh 
gemisi 

Bir harp takdirinde Ak • 
deniz'deki deniz ticaret 
yollarını tehdit edecek olan 
denizaltı gemileriyle mü -
cadele etmek için, yüzlerce 
destroyer ve bir çok tayya
relerin daimi bir faaliyet 
göstermeleri lazım gele -
ccktir. 

M.amafi, tarassuda me • 
mur edilmiş olan gemiler • 
den birincinin gözüne ili • 
şen bir denizaltı gemisinin 

yakasını sıyırıp kurtulma -
sı epey güçleşmiştir. B öyle 

bir vaziyetle karşılaşan bir 
denizaltı gemisi, kendisini 
takip edenin yalnız gözün
den değil, kulağından da 
kurtulmak için, mümkün 
olduğu kadar çabuk batma
sı Jazımdır. Kaldı ki, göz
den kaçabilse bile, takip e -
denin kulağından uzaklaş • 
ması güç olacaktır. 

Çünkü, daha cihan har -
hında, ses teşdit eden ci -
hazlarla sada münhanileri -
nin grafiğini çizen gayet 

hassas aletler icat edilmiş • 
ti. Vaktiyle icat edilip 
Manş denizinde kullanılan 

bu alet, bugün son derece 
mükemmel bir şekil almış -

tır; bu alet, on beş yıldan -
beri deniz ve hava işlerinde 
kullanılmaktadır. Hiç şüp -
hesiz ki, bu gibi aletler, de-
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nizaltı avcılığına çıkacak 

olan karakol gemilerine de 
yerleştirilecektir. Denizal
tı gemileriyle mücadele i -
şinin en büyük payı, cihan 
harbında olduğu gibi, gene 
destroycrlere düşecekse de, 
süratlerinin kifayetsizliği 
yüzünden, pek elverişli ol -
masalar gerek. 

Mamafih süratleri 30 ile 
40 deniz mili arasında olan 
destroyerlerin, gördükleri 
bir noktaya hızla yaklaşma 
kudretleri epey büyüktür. 
Destroyerlerdeki tarassut 
yerleri, en aşağı on metre 
irtifada olduğuna göre, 24 
kilometre kutrundaki bir 
dairenin içi tarassut altına 
alınabilir. Saatte 20 mil sü
ratle yapıldığı farzedilen 
bir taramada, bir tek destro
yer, yirmi dört saat zarfın -
da takriben 500 kilometre u 
zunluğunda ve 24 kilomet -
re genişliğinde bir sahayı 
tarayabilir. 

Bundan başka. hava müsa 
it olduğu takdirde, telsizle 
devamlı bir surette irtibat 
halinde bulunacağı tayya -
renin de yardımını hesaba 
katmak lazımdır. 

TÜRKiYE 
Radyo Dıfuzyon Postalan 

TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUCU 

1648 a.. lli2 Kcs./120 
7'. A. Q. 

19.74 m. 1!11115 Kes./ 20 
'l'. A. P. 

!1.70 ın. 'J&fiS Kes./ 20 

AN1<.ARA 

Kw. 

Kw. 

Kw. 

CUMA - 9 - 6 - 1939 
12.30 Program 
12.35 TÜİK M0Z1Gt - Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, a -

jans ve meteoroloji haberle -
rı 

13.15 - 14 MÜZİK (Karışık pro 
gram - Pi.) 

19.00 Program 
19.05 MÜZİK (Bir virtuoz -

Pi.) 
19JS TÜRK MÜZ1GI (Fasıl 

Heyeti) 
20.00 Memleket saat ayarı, a -

jans ve meteoroloji haberle -
ri. 

20.15 Neşeli plaklar . R. 
20.20 TÜRK MÜZİÔİ: 

1 - ---- Ferahfeza peş -
revi 
2 - İsmail Hakkı beyin - Fe
rahfeza bestesi - Çağhyan 
cuyi. 
3 - İsmail Hakkı beyin -
• Ferahfeza şarkı - Ateşi aş
kın. 

4 - -··---- Kanun taksimi 
5 - İshak Varanın - Ferah -
feza şarkı - Seyretmek için 
6 - İsmail Hakkı beyin - Fe 
rahfeza şarkı - Mehtapta gu -
zcl 

7 - Nuri Halil Poyrazın -
Hüseyni şarkı - Artık yetişir 
8 - Rahmi beyin - Mıistear 
şarkı - Gel ey saki şarabı 
9 - Mustafa Nafizin - Hu -
zam şarkı - Gonliım nice bir. 
10 - Şiıkrliniın - Huzzam 
şarkı - Adananın yeşil çam -

100 metre irtifada uçan !arı. 

tayyareden görülebilen sa- 21.00 Konuşma 
ha takriben 250 kilometre 121.15 M'OZIK <Radyo orkes -

• . . . trası - Şef: Praetorius) : 
kutrunda hır daıredır. Bu- ı - G. Rossini • Sevilla ber-
gün böyle bir tarassutu ya· beri operasından uvertur. 
pacak olan bombardıman 

2 - A. Boileldicu - Be>" 
kadın (La dame blanche) 
peratındıın. uvertiır. oıı. 
3 - C. Saınt - Saens - 1, falın (Le Rouet d'OrnP'J; 
4 - E. Von Reznicek - , 
na diana operasından u"e 
tür. dS 
5 - C. Kreutzer - Grenıı 
da bir gece uvertür. .. ııır 
6 - J osef Straus - KoY 
langıcları. l1• 

22.15 Muzıkli konuşma f( d 
Bedi Yön etkin tarıı ııı ı' 
- Wabcr'in Fraysüts oPe 
sının takdımi pliiklarla~· si 

23.00 Son ajans ha berterı. 
111 raa t, esham, tahvilat. _ 1ca t 

biyo - nukut borsası (fıY8p 
23.20 MÜZİK (Cazband • 
23.55-24 Yarınki prograın 

AVRUPA 
OPERA VE OPERETLE~ 

12 Hamburg-17 Ber~9 ter - 18.30 Prag - fll 
Sofya - 20.15 Sarbruk. 
Uino - 20.30 Hamburg -;i 
Milfino, Strazburg -
Bükreş. gF 

ORKESTRA KONSER~F 
VE SENFONİK KONS 
LER : 16 Breslav - 19 }> 
lonya - 19.40 Bratisla'°' 
20.15 Frankfurt, L•fl'ı,ı 
Mtinıh, Viyana - 20.30 1 yon, Marsilya, Paris - P~0 - 21.10 Prag - 22.35 
lonya 

ODA MUSİKİSİ: 15.25 11~ 
burg - 16 Milnih - 1 
Varşova - 18.40 Bero~rf. 
ter - 17.10 Prag - 19 f1 
lav - 22.10 Roma -
Doyçland Zeııder - al 
Luksemburg. \ 

SOLO KONSERLERİ 
KOROLAR: 14 Stokholdl ı 
15.15 Doyçland Zende! 
18.20 Laypzig - 18.30 ~ 
brük - 18.45 Doyçland 
der - 20.15 Königsberg""' 
Stokholm 

NEFESLİ SAZLAR (:Marf 
s.): 6.30 Konigsberg -ıı 
Königsberı, Kolonya
Stokholm 

DANS MUZtôl : 21.30 1C 
- 22 Sof ya - 22.30 La~ 
Droytviç - 22.45 Paris~ 
T .. Liyon - 2~3 Lilkseınşı 
Milano, Roma - 23.30 
gart. 

tayyarelerinin asgari sürat 
leri 300 kilometre olduğu -
nu da göz önünde tutmak 
gerektir. Diğer taraftan, 
denizaltı avculuğuna çıka -
cak olan bazı destroyerle -
rin beraberlerinde tayyare -
leri de bulunacaktır. 

Bitlis'te yetişen yavrular 

Kaldı ki, suyu çok tuzlu 
olan Akdeniz'de, tayyare • 
ler, çok derine dalmış olan 
denizaltı gemilerini de gö
~ Üp, J.,,.;., wu•ll«l.u lJ ı .. 
bombardıman edebilecek 
mevkidedirler • 

Şarapneller gibi, ayarlı 
olan bu bombalar, istenilen 
derinlikte patlatılmakta • 
dır. Doğrudan doğruya isa -

bet etmemiş bile olsa, bom -
banın denizaltı gemısıne 

yakın bir mesafede patla -
ması, hiç değilse, yağ sızın-

tıları yaptıracak kadar ge -
miyi sarsıp gevşetmekte -

dir. Bu takdirde, denizaltı 
gemisi istediği kadar de -
rinde bulunsun, suyun üs -

tünde bulunduğu yerin izi 
peyda olmaktadır. Başına 

böyle bir iş gelmiş olan bir 

denizaltı gemisi, akümüla • 
törlerini doldurmak ve ha -

vasını tazelemek için, bir 

kaç saat sonra suyun üstü -

ne çıkmak zorundadır. On -
dan sonra, avcunun ne yapa 
cağı düşünülebilir. 

Noye Zürher Saytung 

Bitlis, (Hususi) - Yurdun bu uzak kö§eJ~tl 
orta mektep büyük varlıklar göstererek yavrı.ıl' 
mızı iyi şekilde yetiıtirmektedir. Gönderdiğiıt' 
simler, orta mektep müsameresinden iki 
termektedir. 

hepsi de ahmak olmıyan şu bir sürü insan, ciddi cid

di münakaıa ediyor. 

re, itte bu bilmeden inanmak için çırpınan kalaba· 
lıktır." 

Bu şair, kendi büyüklüğüne kendi de inanarak, 
minnettar gözlerle onlara bakıyor. Halbuki yüzü
ne dikkat etsek, ruhunun iç taraflarında nasıl külçe 
halinde bir yalanın saklı olduğunu görürsün. En 
korkunç yalan da budur: kendimize karşı bile kul· 
lanacak kadar pençesine dü§tÜğümüz bu derin ve 
gizli yalan ... Onu içinde yaşadığı cemiyet üzerinde 
düşünmekten alakoyan, budizme götüren, Çin felse
fesine saptıran; tasavvufa daldıran hep bu ruhun
daki büyük yalandır. Kainatın alelade seyri ile, 
maddi şeylerle hiç alakası yokmuf gibi görünen ze
kası, zengin babasından para koparmak için öyle 
kurnazca, öyle esnafca hileler bulur ki, bir sene dü
ıünsen akıl edemezsin ••• ihtiyar ve zengin babası da 
oğlunun dehasına inanmııtır. Buna rağmen para İt· 
)erinde titiz davranmak ister. Ve Emin Kamil yeni 
bir vurgun vurmak için ya "Avrupa'ya bir kongreye 

davet edildim!" yahut da "yeni bir mecmua çıkara
cağım ••• Dünya parmak ısıracak!" gibi §eyler uydu
rur. Sahte üdebayı evine götürüp kendini babası· 

nın yanında göklere çıkartır; mevhum Avrupa ta· 
bilerinden, babasının anlamadığı bir dilde yazılmıı, 
içi takdir ve hayranlık cümleleriyle dolu teklif 
mektupları alır. Sonra, bu kadar ustalıklı tiyatrolar 
tertip eden adam, çiftliğinde yalınayak dolaıtı diye, 
dahi olduğuna, büyük ıair, uçsuz bucaksız müte
fekkir olduğuna bizi inandırır ... insanların en zayıf 
tarafları, sormadan, araıtırmadan, düıünmeden, 

kafalarmı patlatmadan inanmak hususundaki hay· 
ret verici temayülleridir. Dünyadaki yalancı pey
gamberleri yetiıtinnek ve beslemek için en iyi güb-

Bedri bütün bu sözleri yavaf bir sesle, tane tane 
ve hiç heyecanlanmadan söylemiıti. Kendisini Ö· 
mer' le Macide'den başka itilen yoktu. Fakat bu iki• 
si etraflarında hala devam eden münakaıayı tama• 
men unutmuşlardı. Bedri'nin bu kadar uzun, bu kıı· 
dar kendini vererek konuıacağını hiç tahmin etrni• 
yorlardı. Ömer arkadaşının, sessiz sadasız durması• 
na mukabil, bir çok ıeyler düşünüp kuran bir adal11 
olduğunu yeni anlıyordu. 

Bu sırada Emin Kamil münakaşası çoktan bit• 
miş, Nihat söze başlıyarak, insanların kuvetli ve 

zayıf, ahmak ve akıllı olarak tasnif edilmeleri ve 

buna göre bir cemiyet kurulması hakkındaki ın11• 

him fikirlerini izaha koyulmuştu. Etrafta gene bİf 
çok tasdik ve i§tirak alametleri vardı. Kuvetliye v~ 
akıllıya imtiyaz verileceğini düşünen herkes, ınll-.rı 
boncuğu kendisinde bilerek, veya böyle görünınel< 
istiyerek, bu fikirleri pek doğru buluyordu. Bu alc· 
ıam söz söylemek ihtiyacında olduğu anlaşılan Becl• 
ri tekrar Ömer'e dönerek: 

"Gayet acaip bir fikir daha!" dedi. "N ihad'111 

sözlerine dikkat eti Neredeyse bir kuvet dini icat e· 
dip ona tapacak ••• En hararetli tarafdarları da, et• 
rafındaki abdal çocukları bir tarafa bırakırsak, b• 
met Şerif'le profesör Hikmet ••• Her üçünün müşte • 

• rek bir vasfı var: her biri, halefinin birer tokadııı• 
yiyerek, hayatta birer cihetten zayıf ve aciz kalrttı~ 
insanlar. Nihad'ın illetlerini bilirsin. Zaten bir yii• 
züne bakmak da kafi ••• Sıska vücudu, incecik koJl 11• 

r. ve sinirden başka bir şey bulunmıyan suratı ile bİ' 
(Sonu vat) 
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Prof. Marsel Labe 
Profesör Marsel Labe Türkiye'yi 

keıfettikten sonra bizim aramızda 
da büyük şöhret almı§tı. Onun Tür
kiye'yi ke§fettiği tabirine taaccüp 
etınemelisiniz. Frenklerin birçoğu 
- okumuş ve yazmı' adamlar da 
dahil olduğu halde - türkleri bil -
ıne:der. Onun için bu profesör, yir
ıni Yıl kadar oluyor, memleketimize 
gelip de burada kendi dilini anhyan 
hekimler bulunduğunu görünce: 

- Paris akademilerinin kubbele· 
ri_ altında çıkan yenilik sesleri Tür
kıye'de duyulmuş... diye hayret 
töstermiıti. Profesörün bu sözü bi-
2e bir iltifat gibi gelmiş, zaten ken· 
disi pek sevimli bir zat olduğun· 
dan, burada ona pek çok dost ka-
2andınnıtşı. O zamandanberi Pari-
s' . k e gıden yurttaşlarımızdan bazıları 
erıdilerini muayene ettirmek Üze· 

re onurı muayenehanesine randevü 
alırlardı. Halk için yazmış ve yaz· 
~1tnııı olduğu "aile ocağında sağ-
~k., adındaki kitabın dilimize çev
~h:niş olduğunu bilmiyorsam da 
ansızcasının kitapçı camekanla

~lllda sık sık görülmesine bakılırsa 
h ~ kitabın da me§htır olduğuna 
likınedilebilir. 

Bundan dolayı, profesörün -
~eçen hafta - vefatına acıyanlar 
.~l'ada da çok bulunacaktır. Profe

&otiin 1870 senesinde doğmuş ol
~llsına göre, daha birçok hastalara 
l~ilik edebilecek ya§ta iken gitmesi 
§Uphesiz acınacak bir şeydir. 
h Profesör Manel Labe en ziyade 
ealenıne işlerinde ve beslenmenin 

~ol\lnda olmamasından ileri gelen 
astalıklann tetkikinde şöhret al

~§t-~. Besleme rejimleri adındaki 
Uyuk, yeşil kaplı kitabı in&anlarm 

&a.ğJrk ve her türlü hastalık halinde 
Yeıneleri lazım gelen şeyleri pek in
~~ hesaplarla - mese1a, öğle yeme· 
1t.1nde Yenilecek 100 gram eti göste
~1.rken, bir yahut iki değil de, tam 
~~r buçuk kotlet diye - bildirdi
f1nden, besleme işleriyle alakası bu
lt~llanların elinde adeti. bir kanun 
h tla.hı olmuştu .•. Şi§manlık ve şeker 
d~stalığı üzerine tetkikleri de ken-
ısinj dünyanın en me§hur Üstatları 

llrasında tanıtmıştı. 
.. -Su kadar yUksek şiih e teret 
~nde ölm~ş olan profesör Marsel 

1 he bahtıyar bir ilim adamı aayı
a.biJir. 

la. Faka~ bir taraftan Cla, Marsel 
he talıhsiz bir adamdL Çünkü o

hun beslenme işleri ve beslenme 
h 11.stalıklan üzerine tetkiklerinin 
hemen arkasından biyoloij ilminin 
ttı.u 'ubelerinde mühim bir inkılap 
d eydana çıktı. Vitaminlerin, ma

en] · i l ~rın ve hormonların beslenme 

1' erınde büyük tesirleri olduğu an-
il&ı1dı p f .. .. b . 1 
d • · ro esorun u yenı şey er-

en •.. h 
oıı ~up esiz haberi vardı. Fakat 

talarına glüten ekm4'ği yedirirken, 
bunun bütün gıdalar arasında asit· 
Jiği en çok madde olduğu için, §e· 
kerli hastalara zarar vereceği öğre
nildi... O, §ekerli hastalarma hiç 
§eker yedirmeden kalori verebil
mek Üzere günde 100 gram yağ ye· 
dirirken şeker olmayınca vücutta 
yağın tam yanmıyarak aseton hasıl 
ettiği meydana çıktı ••• 

Bu talihsizlik ilmin inkılap ge
çirdiği zamanda ya§ıyan adamların 
birçoğunda görülür. Napoleon, in
kılap zamanlarında ya§ıyan nesil
ler talihsizdir, dermİ§. Bu söz, en 
ziyade ilmin yeniliklerine uyamı

yan ilim adamları için doğrudur. 
Pasteur mikrop ilmini kurduğu za
manda meşhur bir hekim: 

- Kara humma hastalığı da mı 
mikroplardan gelir, diyeceksiniz? 

Sözü ile güya eğlenmek istemiş, 

fakat hakikatte kendi talihsizliğini 
göstermişti... Marsel Labe'nin buna 
benzer bir şey söylemediği şüphe

sizdir. Fakat onun meşhur besleme 
cetvellerinde vitaminlerin, hormon· 
ların ve madenlerin yeri bulunma· 
ması kendisi için bir talihsizliktir. 
O derecede ki, hayatında kendisine 
büyük şöhret temin etmiş olan cet
veller, onun ölümü zamanında kıy
metlerinden büyük bir kısmını kay
betmişlerdir •.. 

Bunu söyleınekle Marsel Labe'· 
nin eserini küçültmek istemiyorum. 
Bir büyük adamın söylediği gibi, 
şimdiki zaman bir devin omuzlarına 
çıkmış cüce demektir. Bugün mazi
sinin üzerinde olduğu için ondan 
ilerisini görür... Besleme ilminde 
bugünkü yenilikler de mazinin ka
lori hesapları üzerine çıkmış olduk
larından onlardan ilerisini görür
ler. Onun için Marsel Labe'nin eseri 
de mazide büyük iş görmüştür. 

Talihsizlik, ilmin inkılap yaptığı 
zamanda yenilerin kendi omuzları 
Üzerine çıktıklarını anlamadan ma· 
zi gibi yaşamış olmaktadır. 

G. A. 

Yenisehir 

ULUS 
Sineması 

Soğuk hava tertibatı ile serinleş
tirilmiş salonları ile yaz 

mevsimine giriyor 

Pazartesi ve per§embe 
akşamları değişmek üzere 

haftada iki program 

Her programda yeni dünya 
havadisleri 

BUGÜN 
12,15 - 14,30 - 16,30 • 18,30 ve 21 de 

ÜÇ SİLAHŞORLAR 

y~ . da~a 1931 yılında çıkan bü
la. hır kıtapta bile yer tutmuş o
le". meşhur cetvellerinde vitamin
l"i:l\•. honnonlann, ne de madenle
tiheh~ç yeri yoktur... işin asıl garip 
Ya~ h §udur ki, Marsel Labe etle 
ti ~~an ve şekerden gelen kalorile
"l'irı : .. araya getirirken bu kalorile • Aşk ve Kahramanlık destanı 
l,. Ucutta ayrı ayrı i"lere yaradık· 
"''t't "~ " Tamam en türkçe 

lat ogrenildi. O, şişmanları zayıf-
ba tnak için yol yüriiturken, adale Yeni fiyatlar: Salon 20 Balkon 35 

Çı~eketiyle yağın eridiği meydana a, Ti: 219~----I~ 
~ 1'•• Daha garibi: o, şekerli has- ~----

! 

MAVJ SU 
Yazan: Major WREN 

y~:;orgun galiplerin uykusunu tadı
lie a~dı. Fakat bu büyük uykuydu .. 
ler~~ı Şeref meydanında can vermiş· 

ı. 

··o 
\le s zaınan, dostum, geriye döndüm, 

· ask 0.n nöbetini bekliyen kır bıyıklı 
kar~rın Önünde durarak kasketimi çı
lıta ırn, kendisinden özür diledim. 

nrnaa . . an ıtıraf ediyorum, 
Ona "B . 
Si k" . enı affedin, dostum,, dedim. 

c: ı 
1 ıngilizsiniz," siz ne derdiniz? 

orc L 
Yahat avrens kanapcnin altında se-

- Çantasını arı yarak: 
ders· ~a siz, dedi, bir çay içsek, ne 

ını7.? 

'B· iV 
•nhası d" B · tııı:ıa - o OJole, Afrika hattının 

Yedi~ına bulanmış acele bir yemek 
le h"kt;n sonra, hararetli bir ciddiyet-

ı a . 
Itarş Ycsınc devam etti, bu esnada, 

ısında Cor L k .. .. 
Yatın • c avrens ar a ustu 
l'l'ıuş ış ... ellerini başı altında kavuştur-
tını' 1 ~~zlcriy_le cigarasının dumanla
du. '"'i a ayt bır tavurla takip ediyor -
ftan alnız Şurasını kaydetmeliyiz ki 
b. sııın anı tt ~ h" • ır al"k a ıgı ıkayeye devamlı a a .. 

Bin gostermiye başlamıştı. 
başı devam etti: 

-4-==~ 

- Taibi; her şeye rağmen bana öyle 
geldi ki içerde canlı kimseler vardır ... 
Beni karşılamak için silah atılmıştı .. 
Ölülere gelince, bunlar inanılmıyacak 
derecede canlı vaziyetlerini kendilik -
!erinden almış olamazlardı. Evet, her 
halde henüz hayatta olan biri, onları 
bu garip hale koymuştu. Bilirsiniz ki 
ayakta vurulup ölen bir adam yüzde 
doksan bir taş gibi yere yıkılır. Sonra 
yaralılar bulunmaması kabil değildi. 
Her hangi bir muharebede daima ya • 
ralıların miktarı ölülerden ziyadedir. 
Bu itibarla kalede az çok yaralı insan· 
Jar bulunmak icap ederdi. Bunlardan 
biri nöbeti üzerine alabilirdi. Kuman
danla küçük zabitlerin maktul düş -
müş olmaları muhtemeldi. 

"Fakat hal böyle de olsa, eski bir as
ker bu iptidai tedbiri almamazlık ede
mezdi. 
''Muammayı halletmekte gecikmiye

cektim, çünkü kıtam, borazan başta o
larak yaklaşıyordu. 

Çok geçmeden baş çuvuşumun da 
benimle beraber ayni endişeleri pay -
laştığını farkettim. Filhakika, kalenin 
göründüğü yere çıkar çıkmaz, rüzgar
da çırpınan bayrağın emniyet verici 

............................................ 
NEVYORK 

1 
Mektuplar1 

............................................ 
N evyork (Hususi muhabirimiz

den) - Nevyork'a geldiği • 
min ikinci veya Uçüncü günü, avu -
kat Jennings ile tanıştım. 

- Sakın, dedi; Türkiye hakkın -
daki fikirlerini Beyoğlu otellerinde 
toplıyan avrupalı, amerikalı gazete
cilere benzemeyiniz. Nevyork Ame
rika'nın en çok nüfuslu fakat en az 
amerikalı olan şehridir. Nevyork'da, 
Hamburg'dan çok alman, Milano' • 
dan çok italyan, FiJistin'den çok ya
hudi, büyük bir Suriye, bir Çin, bir 
yunan. ilh .. iJh .. şehrinden çok arap, 
çinli, rum vardır. Siz her şeyden ön
ce bu kalabahğın içinden amerika
lıyı ayırmağı, yahut bu kalabalığın 
amerikalılığını tanımağı öğreniniz, 

nispeten az hatalı bir terkibi ondan 
sonra yapabilirsiniz. 

N evyork'a benden iki hafta ön
ce gelmiş bir gazeteci de ; 

- Sizin yerinizde olsam sergiyi 
bir tarafa bırakır Amerika'yı yazar
dım! Dedi. 

- Siz niçin öyle yapmıyorsunuz? 
Gururlandı, 

- Yaptım ve bitirdim! 

Ve izah etti : 
- İki hafta .. Bu Nevyork'u yaz -

mak için çok bile. Manasız düz yol
lar, manasız yüksek binalar, karma
karı§tk bir hayat, ve karışıklığı tan
zim gibi ibda eden karmakarışık bir 
muhayyele !... 

N evyork'da bir de sergi müna
sebetiyle yapılacak, demok • 

ratik neşriyatın tesirlerini önlemek 
için şuradan, buradan gelen gazete· 
ciler var. 

Bunlara şöyle bir direktif veril -
miş: 

- Amerika'nın demokrasi dema -
gojilerinden önce, içtimai meselele
rini tetkik ediniz; mesela, zenci me
selesi, ekonomik mesele, yahudi ha
kimiyeti meselesi.... Amerika de
mokrasisini, Amerika'daki demok -
ratik müesseselerle bile mahkum e-
debilirsiniz ... Siyası fırkalar, inti -
hap işleri .... Dün gazetesine bu nevi 
mektuplar göndermek vazifesiyle 
N evyoik'a gelen bir gazeteci ile ta-
nıştım. 

- Bari, diyordu ; bana bu mek -
•upLd< • vcı ıucı.ey Jl!e•. r"dl:ron ~tı: -

miş sefirle konuşmuş, sefir harici -
yeye tavsiye etmiş, şimdi bana bura-
da misafirihas muamelesi yapıyor

lar. Davetler ... Seyahatler ... Şimdi -

ye kadar beni belki yirmi kulübe a
za kaydettiler .. 

- Yazılarınız çıktıktan sonra sa
mimiyetinize amerikalıları bile i
nandırabilirsiniz. 

- Esasen kanaatim aleyhine tek 
kelime yazmam! Diye teminat ver -
di. 

B eynelmilel muharrirler birli -
ğinin toplantısında, Pearl 

Buck, (nobel 1938 mükafatını kaza
nan amerikalı kadın) amerikalılığın 
menşei, Amerika'da muharrir, kari 
vaziyeti hakkında izahat verdikten 
sonra; 

- Bizi ancak edebiyatımızı tet -
kik edenler tanıyabilirler' 

Dedi. 

- Gerçi biz amerikalılar, henüz 
genç bir millet olduğumuz için, bü
yük memleketler gibi beynelmilel 
bir edebiyat, büyük rus, ingiliz edip-

bir alamet olmasına rağmen, askerleri
ni harp nizamında dizdi. 

Bir çok defalar "toplanma", ''tehli • 
ke", "kalk" borularını çaldırdım. Her 
çaldırıştan sonra, kapıların açılacağı -
nı, veya hiç olmazsa, bir adamın koşa
rak kalenin tarasasına çıkacağını umu 
yordum. Fakat hiç bir şey olmuyordu, 
ne bir gürültü, ne bir hareket. "Top -
lanma" borsunu tekrar tekrar çaldın -
yordum. Gene sükftt, tıs yok 1 

"Belki diyordum, canlı kalmış olan
lar pek ağır yaralıdırlar. Belki içle • 
rinden hiç biri yatağından dışarı kı -
mıldanacak kuvette değildir. Belki ö • 
lüleri bu garip tarzda dizmiş olan a -
dam da maktül düşmüştür. Orada ihti
mal, vazifesini yapmış bir adam ha • 
liyle şimdi son uykusunu uyumakta -
dır. 

Borazanı susturduktan sonra, baş 
çavuşu çağırttım ve ona deve yular
larını, kemerleri, daha başka ne bulur
sa hepsini biribirine bağlıyarak bir 
halat vücuda getirmesini söyledim. 

Çevik bir adam, bir deve sırtına çı -
karak, bir mazgala kadar tırmanacak 
ve oradan bana, içeri girmeme yardım 
edecek olan halatı atacaktı. 
"Baş çavuş görmüş olduğum asker • 

lerin en enerjik ve en sakin olanların -
dan biridir. Şeref meydanında kazan -
mış olduğu madalyalar cesaretinin de
lilidir. 
"- Bu bir tuzaktır, kumandanım, 

dedi, gitmeyin. Bırakın oraY.,a ben tek 
başıma gideY.im. 
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Amerikanın en az 
Amerikalı sehri 

F ~ 
Telefon numaralarımız 

...> 

NEVYORK 
Yazan:--

leri gibi büyük şöhretler yaratama
dık. Fakat bizim kendimize göre ve 
kendimize mahsus bir edebiyatımız 
vardır. Bu edebiyatı size, tam bir 
serbest yazma iktidarı ile izah ede -
bilirim. Amerika isyandan doğmuş 
bir memlekettir. Ecdadımız zengin, 
fakir, cani veya masum ne olurlar
sa olsunlar hepsi hüriyeti seven, hü
riyet için mücadele eden insanlar
dı. Mücadele Amerika'yı, mücadele 

ruhu Amerika edebiyatını yarattı. 

Amerika edebiyatında, Avrupa'nın 

orta sınıf kariini alakadar eden ve 

müellifleri tarafından hemen hemen 
yalnız bu sınıfı tatmin için ibda edi
len küçük tipler; küçük şahsi mese
leler, aşklar, intiharlar, sadakatsiz -
tikler yoktur. Bunlar bizim edebiya
tımız içinde ikinci, hatta üçüncü 
planda dekorlardır. Amerika ede • 
biyatı, içtimai, iktısadi krizler gibi 
bütün amerikalıları alakadar eden 
ve insana cemiyetin harici görünüşü 
hissini veren, "İsterseniz öyle kabul 
ediniz" bir harici hayat edebiyatı -
dır. Aşk yüzünden intihar etmiş bir 
adamı kahraman olarak kimse dü -
şünmez, sosyal veya iktısadi krizle
rin sebep olduğu intiharlara ise, mü
ellif, kari bütün amerikalılar yakın 
alaka gösterirler. Edebiyatımızı ta· 
nımadıkca bizi tanıyamazsınız 1 

Bir aydanberi niçin Amerika mev
zu una bir türlü giremediğimi bil -
mem anlatabiliyor muyum? 

I Romanya ve Bulgaristandan 
bu yıl 15.00() göçmen gelecek 

Gö~menler Anadoluya yerleıtirilecek 
İskan Umum Müdürlüğümüz bu sene içinde memleketimize ge

lecek göçmen itleriyle uğraşmağa başlamıştır. Bu sene, geçen yıl
larda olduğu gibi Romanya ve Bulgaristandan binlerce vatanda
şımız a-na vatanlarına dönecek ve burada ev bark sahibi edile -
ceklerdir. 

l Haber aldığımıza göre umum mü
c.==============:vı 1 dürlük, gelecek göçmenlerin adedini 

'"'\ tesbit için elçiliklerle muhabere ha-. 
1 .z m i r Enternasyonal 
Fuarına hazırlanınız 

20 Ağustos - 20 Eylül 

1939 

Aleni teşekkür 
Hemşirezadem Orhanın müptela ol

duğu müzmin Peritonit apandisit a
meliyatını muvaffakiyetle yapan, ha
zakat ve ihtimamkar tedavisiyle ken
disini muhakkak bir ölümden kurta -
ran Cebeci Askeri hastanesi operatör
lerinden Bay Kamil Sokollu'ya aleni 
teşekkürlerimi sunmağı borç bilirim. 

Cümhuriyet Halk Partisi Genel 
Merkez bürosu sekreterlerinden 

Ahmet Niyazi Tuncakan 

Evlenme ilônı 
Bir evlenme şehadetnamesi tanzim 

maksadiyle Ankara'da mukim alman 
tebaasından J ohann Seidl ile yugos
lav tebaasından Ankarada mukim Ba
yan Luise O g o r e v c 'in evlenmek 
niyetinde oldukları ilan olunur. 

Ankara, 6 Haziran 1939. 
Almanya Büyük elçiliği Na. 

Grell 
Ataşe 

"Cesur olmasına rağmen endişeli 

görünüyordu, ve hiç bir canlıdan yıl -
mıyan bu adamın, korktuğunu hisset
tim. 
"- Baş çavuş! Ölüler iyi nöbet bek

liyorlar. 
"Bu sözler üzerine sanırım ki titre

di. 
"-Onlar bizi korurlar, kumanda -

nım, dedi, bırakın oraya gideyim. 
"- Ne siz, ne ben gideceğiz. Bura

da adamlarımızın başında kalmak ce -
saretini göstereceğiz. Bir asker gön • 
dereceğiz. Eğer bu bir tuzaksa, bir za
biti beyhude yere kaybetmeden mese
leyi öğreneceğiz. Eğer tuzak muzak 
yoksa iki dakikaya kadar kapılar bize 
açılacaktır. 

Baş çavuş: 

"- Ölüler nöbet bekliyorlar ve bizi 
dinliyorlar, dedi, sonra istavroz çıkar
dı ve gözlerini yere indirdi. 
"Baş çavuşa: 
- Gidin bana şu Rastinyak sarho -

şunu şu mendebur herifi çağırın, de -
dim. 

Emrimi yerine getirmek üzere uzak
laştı. 

"Borazancı askeri bir selam vere -
rek: 

- Binbaşım, oraya çıkabilir miyim? 
diye sordu. 

"Biraz kabaca: 
- Sus! Cevabını verdim. 
"Ölülerin sessiz ve müstehzi bakış

ları altında sinirlerim gerilmeye baş -
lamıştı. 

lindedir. · Zaten sevkiyat mevsimi he -
nüz gelmiş değildir. Vatandaşlarımı -
zm yurda dönmeleri için oradaki iş
lerini bitirmeleri, çiftçilikle uğraşan· 
ların mahsullerini harmanlarından 

kaldırmaları ve satmaları beklenecek-
tir. 

Bu sene iki komşu memleketten 
ana vatana dönecek göçmenlerin sayı
ıs 15.000 kadardır. Bunlardan on bi
ninden fazlası Bulgaristan'dan, mü
tebakisi Romanya'dan gelecektir. 

Bu göçmenlerin daha ziyade Ana
dolu'ya yerleştirilecekleri anlaşıl

maktadır. Bulgaristandan gelecek o
lan göçmenler geçen senelerde zaten 
işlerini tasfiye etmiş ve pasaportları
nı hazırlamış bulunmaktadırlar. El
çiliklerle iskan umum müdürlüğü a
rasındaki muhabereler neticelendik
ten sonra ilk ağızda Bulgaristan'dan 
gelecek olanlar yola çıkacaklardır. 

Memleketimize geçen yıllarda 
gelmiş ve muntazam, modern köylere 
yerleştirilmiş olan göçmenlerin Tür
kiye'de kavuştuğu mesut hayat, ya
bancı memleketlerdeki türklerin göç 
etmek arzusunu arttırmış ve bu yüz
den hükümetimize yapılan müracaat 
lar ziyadeleşmiştir. Cümhuriyet bil· 
kümeti çizmiş olduğu program daire
sinde ve tedrici surette göçmen getir· 
me siyasetine devam etmektedir. Bi
lindiği üzere geçen sene yurdumuza 
25.000 göçmen gelmiş ve yerleştiril-

"Baş çavuş, mükemmel bir iple ve o 
mendebur Rastinyak'la birlikte gelin
ce, ona tavana çıkmasını emrettim. 

"- Çıkamam binbaşım, cevabını 
verdi. Öldükten sonra cehenneme gir
meye razıyım. Fakat canlı canlı? Ha -
yır! Bir cenaze halinde cenazelerle 
birlikte gitmek umurumda değildir ... 
Beni oraya gönderebilirsiniz. 
"- Evet, bu kolaydır, dedim, ve ta

bancamı çektim. 
"Deveni şu su borusunun altına gö

tür, üstüne çık ve yukarı tırman. Maz
galdan içeri gir, sonra bize kapıyı aç. 

Rastinyak: 
"~Ben yapamam, ben yapamam, di 

ye tekrarladı. 
"Tabancamı üzerine çevirdim ve baş 

çavuş tüfeğini elinden aldı. 

"- Aklını mı kaybettin? diye hay
kırdım. 

"- Ellerinde silahla nöbet bekliyen 
şu cenazeler alayına kaydolunmıya 
hiç de niyetim yok, dedi. 

"- Son defa ihtar ediyorum, git! 
Yoksa ... Ve tabancamı kaldırıp iki gö
zü arasına nişan aldım. 
"- Hiç durmayın, binbaşım, diye 

haykırdı. 

"Tetiğe dokundum. Haklı mıydım, 
dostum? 

"Lavrens esniyerek: 
"- Ne bileyim! dedi. 
"Tabanca çat etti. Rastinyak gülüm

sedi. Kalenin önüne gelirken tabanca
mı boşaltmıştım. 

"- Gülebilirsin, dedim ... Fakat di-

ULUS müessesesi telefon numa
ralarında ufak bir deği§iklik ya
pılmıştır. Yeni numaraları aşa
ğıya koyuyoruz: 

: Başmuharrirlik 
Müessese Müdürü : 
Yazı işleri Müdürü 
Yazı l§leri 
!dare : 

1371 
1144 
1061 
1062 
1064 

Yazı işlerine ait 1062 santrala 
merbuttur. 

Memleketimizdeki 
İl ve iı~i vaziyeti 
tetkik ediliyor 

J 

İş kanununun tatbikatı cümlesin -
den olarak memlekette i§ ve işçi bul
ma, iş arıyanla iş vereni biribiriyle 
temasa getirme yolundaki çalışma de
vam etmektedir. İş dairesi memleket
teki iş ve işçi vaziyetini tetkik mak
sadiyle müfettişlerinden B. Sait Ay
doslu'yu muhtelif mıntakalarda tet -
kikat yapmağa memur etmiştir. B. Sa
it Aydoslu belli başlı iş merkezlerin
de yaptığı bu tetkiklerden Ankaraya 
dönmüş bulunacaktır. Kanuna göre 
bu teşkilatın ikmali için henüz iki 
sene gibi bir zaman vardır. O zamana 
kadar tetkiklere devam edilecektir. 

Mıntakalardaki iş daireleri, mınta· 
ka iktısat müdürlüklerine kalbedilmiş 
olduğu için iş kanununun muhtelif 
cephelerden tatbikatiyle şimdi mınta
ka iktısat müdürlükleri meşgul ohnı
ya devam etmektedirler. 

Polislerin tekaütlük 
müddetinden sonraki hizmetleri 

Polislerin tekaütlük müddetini 
doldurduktan sonra icra vekilleri hey 
eti karariyle uzatılabilen 5 senelik 
hizmet müddetlerinin 10 seneye çıka -
rılması hakkında Emniyet işleri umum 
müdürlüğünce bir kanun projesi ha • 
zırlanmaktadır. 

Selden zarar gören bir köyümüz 

Şehrimize gelen maIUmata göre e
velki gün Kırşehire yağan şiddetli 
yağmurlardan hasıl olan sel Cemek kö 
yünde 3 ev, 3 çeşme ile bağ, bahçe ve 
mezruatın bir kısmını harap etmiştir. 
İnsanca zayiat olmamışsa da sel 10 
merkep ve 15 buzağıyı telef etmiştir. 

Adliye Vekilimiz Hukuk 
Fakültesi imtihanlarında 

bulundu 
Adliye vekilimiz B. Fethi Okyar 

dün sabah Ankara hukuk fakültesine 
giderek muhtelif ders gruplarından 
yapılmakta olan imtihanlarda bulun -
muştur. 

Kaymakamlar arasında yeni 
değişiklik yapılıyor 

Dahiliye vekaleti kaymakamlar ara
sında yeniden bazı değişiklikler yap • 
maktadır. Vekalet bu husutaki karar
name projesinin hazırlığını bitirmek 
üezedir. 

mişti. Buna göre 938 ve 39 seneleri 
içinde Türkiye nüfusu komşu mem -
leketlerden gelen göçmenlerle 40 bin 
kadar artmış ve birçok yeni köyler 
kuvetli ve çalışkan vatandaş kazan
mıştır. 

vanı harbe gideceksin. Kürekte inliye 
ceksin. 
"- Her halde orası, şu nöbetçilerin 

yanından iyidir, cevabını verdi. 
"Baş çavuşa onun kasaturasını al • 

masını ve kendisini mevkuf tutmasını 
işaret ettim. 

"Borazana seslendim: 
- Şu korkağa yolu gösteriver, 
"Hemen su borsunun altına koştu, 

onu yakaladı, ve bir dakika içinde yu
karıya tırmandı. Çok cesur bir asker
di. 
"- Baş çavuş, dedim, kapılar açılın· 

caya kadar karşımızda düşman varmış 
gibi hareket edeceğiz, anlaşıldı mı? 

dedim. 
"Biz bölüğün yanına gittik Rastin· 

yak çavuşun muhafazası altına konul· 
du. 
"Baş çavuşla ben bakıyor, dinliyor

duk. Etrafımızda merakı uyanan ne • 
ferler muammanın neticesini bekli -
yorlardı. Herkes dikkat kesilmişti. 

Neferlerimin bu görülmemiş hadise 
hakkında ne düşündüklerini öğrenme· 
yi çok isterdim: tamamiyle sessiz bir 
kale, bütün mazgallarda adamlar dizi
li, üstünde bir bayrak dalgalanıyor ve .. 
Parmaklıkları kapalı. Müdafiler mut • 
lak bir hareketsizlik içinde ... 

"Aradan iki dakika geçti, sonra beş 
dakika, yedi dakika ... Sükut, daima sü
k\it ... Bu da ne demekti? Yoksa haki· 
katen kalede bir tuzak mı hazırlan -
mıştı.? 

(Sonu var) 
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Bu yıl ilôve edilen yeni eserler 
Fuarı çok cazip bir hale getirdi 

İzmir, (Hususi) - Fuar çalışma 
lan son günlerde çok hararetli bir 
safhaya girmiştir. Fuar bu sene, 
Basmahane meydan ve parkına na -
zır olarak yapılmakta olan yeni ve 
büyük 9 Eylül kapısından açılacak
tır. Bu suretle fuar, Lozan ve 20 
A ·,ustos kapılarından başka, yeni 
ori3inal bir kapı daha kazanmakta -
dır. Çünkü kapı, üç kattır ve ikinci 
kat gazino ve lokantadır. Tarasada 
oturanlar, hem fuarı, hem de İzmi • 
rin Basmahaneden itibaren Kadife
kaleye kadar olan diğer kısmı ile 
civarını göreceklerdir. 

• 

Yukarıda, 1 z mir 
belediye reisi gaze
tecılere izahat ve -
riyor. Solda para -
ştit kulsinden fua -
ra bir bakış. Altta, 
fuvarda vücuda ge
tirilen Orman ve 
Kültür park. 

ULU~ 9. 6. 1939 

Çukurovanın tGlrih eserleri 

yapılan kazılar toprak altı 
haznelerini ortaya çıkarıyor 
Adana (Hususi) - Miladdan ön

ceki bir hayatın dekoru içinde gez· 
mek, bulunmak isterseniz, muhak
kak doğu Akdeniz'in şimal sahille
rine çıkmalısınız. Eski medeniyetin 
buradaki kadar bol eserine hiç bir 
yerde rastlıyamazsınız. En büyük, 
zengin tarih hazineleri şarki Akde
niz sahillerindedir. Antalya, Silif -
ke, Mersin hinterlandından Adana, 
Gaziantep, Urfa ve Mardin bölgele
rine kadar, Anadolu'nun cenup do
ğusu topraklarının altı da üstü de 
nefis tarih eserleriyle dolu ... 

Dünya tarihi en sağlam vesikala
rını cenup Anadolu'daki zengin ta
rihi eserler yığınında buluyor. 

Bir müddet evel Taymis'de Liver
pol üniversitesi profesörlerinden 
Garstang tarafından yazılan bir ma

Devam eden arkeolojik araştırma-

Ayvallk - Balıkesir yolunda 

Bir otomobil derin bir 

yuvarlandı i~indekiler kur~arlldı 
Balıkesir (Hususi) - Ayvalık Balıkesir yolunda feci bir oto

mobil kazası olmuş, iyi bir tesadüf eseri olarak kaza tehlikesiz 
atlatılmıştır. Hadise şöyle olmuştur: 

Ayvalık yoliyle şehrimize gelmekte 
olan ve İzmir'den hareket eden 618 
numaralı hususi bir otomobil, gece sa
at 2.30 da Hamazçakılı adiyle anılan 
bir yerde ve Osmanlı köyüne bir bir 
buçuk kilometre mesafede süratle i -
!erlerken birdenbire lastiği patlamıştı. 
Bu ani kaza karşısında otomobili ida-
re eden şoför ne yapacağını şaşırmış 

ve direksyonu idare edememiştir. Bu 
esnada araba yolun kenarında bulunan 
ve üç buçuk metre derinliğinde olan 

bir uçuruma yuvarlanmıştır. 

Otomobilin yuvarlanmasına, bir çok 
yerlerinin harap bir hale gelmesine 

rağmen, bir tesadüf eseri olarak için • 
deki yolculardan hiç birisine mühim 
bir şey olmamıştır. Otomobilin camla
rı kalın mika olduğu için kazanın bir 
facia halini almasının önüne geçilmiş
tir. 

Yaka civardaki köye haber verilmiş 
ve köylüler yardıma gelmişlerdir. 

Çukurova'da bulunan bir 
Eti kabartması 

!arda bu neticeye deliller bulunu· 
yor. Cenuptaki tarih hazinelerini i· 
hata eden Torosların geniş ovaya 
bakan sarp tepeleri, hemen umumi· 
yetle denecek şekilde kaleler ve 
burçlarla doludur. Bu yerlerde sı· 
ralanmış olan Kozan kalesı, Toprak· 
kale, Dumlukale, Yılankale, Anavar• 
za F.ibi eserler, bütün yolcuların 
dilCkatini çekecek mahiyette muhte· 
şem ve muazzamdır. Bunlar Roma, 
Bizans, Selçuk, İran inşa şekliyle o 
kadar tamir görmüştür ki mimari 
tarzlarını tayin imkanı bulunamı • 
yor. 

Bu bölgelerde yapılan kazılar 

türk müzelerine ölçüsüz birer kıy • 
met taşıyan eserler vermektedir. 
Ankara müzesine gönderilen Eti e • 
kale, şarki Akdeniz topraklarının 

kıymetini tebarüz ettirmekteydi. 
Profesör Garstang bu yazısında, ce• 
nup Anadolu için '"İnsanlık ve me• 
deniyetin doğduğu ilk yer" diyor. 

Cenup Anadolu şehirleri toprak 
üstünde bugünkü inşaları bakımın· 
dan ilk bakışta yeni kurulmuş birer 
şehir sanılır. Halbuki şarktan Fırat 
üzerinden Samsat'tan gelen tarihi 
yol ile Suriye'den gelip bununla bir• 
leşen iki büyük yolun tarih geçidi 
üstünde kurulmuş olan bu şehirler 

tahmin edilemiyecek kadar eskidir. 

Fuarda çiçek ve ormanlığa azami 
itina gösterilmektedir. Mükemmel 
bir gül bahçesi ku 'muştur. Ren • 
garenk güller, hah deki kameriye -
den yavaş yavaş y selmeğe başla -
mıştır. Bahçede t k çift kanepeler 
vardır. Bu kanpel n yanı başında, 
her sabah ya bizza reis, yahut da 
memurlar tarafınoa gazete ve ki
tap konan küçük m yasta birer kü
tüpanecik ihdas e ı miştir. 

ye de şık bir levha asılması karar -
laştırılmıştır. 

Yeni İzmir müzesi de inkitap mü
zesinin arkasındaki sahada inşa e -
dilecektir. 

r .................................................................................................................................. .......... 

1 YURTTAN R İM Efll 

Şarki Akdeniz Hinterlandındaki 
bu şehirler istila ve tahrip kuvetle• 
rinin ilk merhalesi, hücum ve müda· 
faa noktası olmaları dolayısiyle 
yüzlerce defa yıkılmış ve yapılmış• 
tır. Ve bu sebeptendir ki bunlar her 

Hayvanat bahçe ı gittikçe geniş
letilmektedir. Ayd civarında biri 
erkek, biri dişi iki kaplan yavrusu 
yakalanmış ve fua omitesince sa
tın alınmıştır. bug lerde ehrimi -
ze getirilecektir. vvanat için, Al
manya'dan bir müte assıs celbi de 
kararlaştırılmıştır. 

Atlı spor kulilbü 
lundan kültür par 
ve hayvanlara da a rlar yaptırıl -
mıştır. Kulüp bu s r tle menaj yeri 
bulmuştur. Kulüp r :anı, ayrıca 2,5 
kilometrelik ormaı abasında mü -
kemmelen dolaşabi e ektir. 

Tenis kulübü de 
dilmektedir. Biri 
de mühim ve büyü 
tenis kortu hazırla 

ırada tesis e
atörler, diğeri 

maçlar için iki 
aktadır. 

Kültürpark ve fu sahası, geniş· 
letilmek suretiyle 4 2 bin metre mü
rabbaına çıkarılmı§ ı . Eser, hakika 
ten çok muhteşemd r Şehrin tam 
ortasında medeni b varlık yüksel
mektedir. Sekiz ser: ik plan, üç se-
ne içinde tahakkuk irilmiş, bu su-
retle Dokuz Eylül pısının civa • 
rındaki imar sahası teveccüh edil-

mistir. Paraşüt ku inden denize 
ve ~Alsancak semti!"' 
yep yeni, modern, 
apartmanları, mili 
ile insana gurur v n bir manzara 
kurulmuştur. 

Sergi ıarayı 
Fuarda yeni, büyük sergi sarayı

nın inşası devam etmektedir. Sara
yın fuar zamanına kadar yetiştiril
mesi için, bu haftadan itibaren ge -
ce mesaisi tatbik olunacaktır. Sara
yın cephesi 82 metre tutmaktadır. 
Ön kısmı, fuara iştirak etmek iste
yip de mümessil gönderemiyen ya
bancı müesseselerin eserlerinin teş
hirine mahsus ve 30 standarddır. Sa
rayın üst kısmı, fuarın resmi teşek· 
külerine, orta katı gazino ve lokan
taya ayrılacak, alt katında, büyük 
ve sabit pavyonları bulunmıyan mü
esseselere ayrılacaktır. Sergi sara -
yı, Ankaradakinin 3 misli büyüklü
ğünde olacaktır. Bütün standdlar, 
'300) rakamına yaklaşmaktadır. 

Atı§ poligonu 
Fuar dahilinde inhisarlar idaresi 

tarafından yapılmış olan yeni ve 
modem atış poligonunun inşaatı 

bitmiştir. Avcılar kulübü de bura -
ya nakledilmiş, poligonun hedef ve 
atış silahları tamamen getirilmiş -
tir. Bu hafta içinde, poligon halka 
açılacaktır. Poligonun biraz ilerisin 
de, (2500) kişilik açık hava tiyatro
su da inşa edilmektedir. İkisinin a
rasında hem belediyeye varidat te
min eder ve hem de bugün fuarın 
çiçeklenmesinde mühim bır rol oy
nıyan zengin bir ser vücuda getiril
miştir. Busayede, fuarın bahçe. park 
ve ormanlık kısmı, çok nefis bir ha
le getirilmiştir. 

Fuarda m zeler 

Fuarda, müzeler inşası devam ~- • k 
etmektedir. Müze "Müze sitesi" Egede otomatı 
namı altında birle" ı ilmektedir. Sağ telefon tes"ısatl 
lık müzesi inşaatı çen sene bitmiş 
ve müzenin iç kı ı hazırlanmış, 
aynı zamanda ziy, tçilerin takdir

lerini toplamıştır. Ziraat vekaleti • 
nin inşa ettirdiği raat müzesi bi-

nası da tamamlano tır. Şimdiı mü
zeyi, Türkiye zira tini temsil ede
bilecek şekilde h ırlamak ciheti 
kalmış ve vekalet bu işi, Haşa
rat enstitüsü müd ü Bay Nihat 
lvriboya vermişti tnkilap müzesi 
de önümüzdeki fu mevsimine ka -
dar yetiştirilecekt Bu müze, çok 
zengin ve orijinal acak, ön kısmı· 
na Mi11i Şef'in b tü konacaktır. 
Üç müze arasında k lan sahaya "İn· 
kilp meydanı ismi v rilmiş. orta ye
rinde bir inkilap ab desi kurulması 
karar taştı rı lmıştı r 

Bu abide istikametindeki havu -
zun yanında bulunan ve Milli Şef'i 
mizin, başvekaletleri zamanında ai
le efradiyle oturdukları bir kanepe-

İzmir (Hususi) - Şehrimizle Ege -

1 

nin muhtelif merkezleri arasında oto
matik telefon muhaberesi için tesisat 
yapıldığını ve ilk olarak, İzmir - Öde-

1 
miş, Tire ve Bayındır muhaverelerinin 
başladığını bildirmiştim. Ödemiş'in 
Gölcük yaylası ile Çeşme'ye de hat u-
zatılması kararlaştırılmıştır. Şimdiki 
halde Manisa ile 3 dakikalık telefon 
muhaveresinden (25) kuruş alındığı 
halde Ödemiş ve Tire ile açılan muha
vereden 75 kuruş alınmaktadır. Tarife 
fazlalığı yüzünden muhaberelerin çok 
az olduğu görülmektedir, indirilmesi 
için teşebbüslere başlanmıştır. 

Otomatik telefon idaresi binası , ya
kınındaki arsa satın alınmak suretiyle 
genişletilecektir. Posta, telgraf ve pa
ket postanesi de, Kordon'da, umumi 
postane önündeki sokağın belediye -
den ve karşıdaki arsanın sahibinden ı 
satın alınması suretiyle tevsi ve tev • 
hit edilecektir. 

Bolu' da Esentepeden bir görünüş 

rirler. 
serleri, cenuptaki toprakaltı hazine• 
terinin hediyeleridir. 

Silifke'nin Göksuyundan Kanlı • 
geçit'e kadar cenup Anadolu'nurı 

şarka giden eski yolu üzerinde, ne• 
rede bir kaynak, bir damla su görür· 
seniz, muhakkak onun dibinde bir 
tarihi su yolu vardır. Cenup ovala • 
nndaki tarihi yolları pek enteresan· 
dır. Bir dağdan diğer dağa su nak· 
leden muazzam bendler bugünüP 
modern yapılarından daha heybetli 
ve esrarlıdır. 

Cenupta miladdan sonraki mabet· 
lere gelince, bunlar, etüd yapmağa 
değmiyecek kadar yenidir. Mamafi 
inşa kıymetleri bakımından ele alı· 
nabilirler. - Tangüner 

Yeni İzmir Valisinin 
~ 

gönderdiği tômim 
İzmir, (Hususi) - Yeni valimiz 13· 

Etem Aykut, vazifeye başlaması ınii • 
nasebetiyle kaza ve nahiye belediye' 
terine bir tamim göndererek, kasaba · 
tarının harita ve ptanlarını yapur·P 
yaptırmadıklarını, şimdiye kadar irt18

' 

sahasında ne gibi eserler verdikterifl
1 

bundan sonrası için neler düşündiilC' 
lerini ve ne gibi ihtiyaçlar duyduklll' 
rını sormuştur. ., 
Ayrıca daire müdürlüklerine de bl 

tamim göndermiş. iş sahiplerinin işıe: 
rinin süratle neticelendirilmesini, rrıil 
racaatlere muhakkak en seri şekilO~ 
cevap cerilmesini, dairelerde intiı3 

ma riayet olunmasını, vilayetle yal'1 : 

lacak muhaberelerin, hususi ve nıutl 
tazam bir dosyada tcsbitini bildirrt1if 
tir. 

Menemende 
bir kaza 

feci 

İzmir (rlususi) - Menemen'de şt' 
hit Kemal mahallesinde Hasan HUS' • 
yin oğlu İsmail'in evinde feci bir 1 ,. 
clise olmuştur. 
Komşular, evin terasasında topl811 

mışlardır. Bu terasa, kasabaların 

çoğunda olduğu gibi, lopraktan ya 
mıştır ve adıdir. Toplanan kat::ıbalı 
sıkletine dayanamamış. çökmüş ve 
katta oturmakta olan 10 yaşında / ıc 
oğlu Hüseyin, enkaz altında kaıarıı 
feci şekilde ölmüştür. 

lzmir'de iş borsası tı ! 
İzmir (Hususi) - Şehrimizde de H 

iş borsası açılmak tasavvuru vardır· ıı.· 
dairesi umumi müfettişi bay Sait şt , 
rimize gelmiş, tetkikler yapmış bur• 

1 dan Bursa'ya gesmiştir. 
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. Gafenko pazar günü 
Ankoro'yo geliyor 
(Başı 1 inci sayfada) 

Yurdumuzda kalacakları beş günlük 
Programı aynen yazıyoruz: 

10 Haziran cumartesi günü: 

Romanya Hariciye Nazırı Bay Ga
fenko ile refikasını ve refakatlerinde 
bulunan zevatı hamil Daçya vapuru 
s ::-at 14,30 da Galata rıhtımına yanaşa
caKtır. 

Saat 16 da, misafir Hariciye Nazırı 
ve refakatindeki zevat, Ziraat Ensti
tüsünü ve Çubuk Barajını ziyaret e
deceklerdir. 

Saat 20,30 da, misafir Hariciye Na
zırı ve Refikaları şerefine, Romanya 
Büyük Elçisi B. Basile Stoica ve Ba
yan Stoica tarafından, Ankara Palas
ta bir akşam yemeği verilecek ve ye
meği saat 22,30 da başlıyan bir suare 
takip edecektir. 

Misafir Hariciye Nazırı rıhtımda 
İstanbul Vali ve Belediye Reisi ile 13 Haziran •alı günü: 
refikası, Mevki Komutanı, Merkez J Saat 11 den itibaren misafir Hari-
Romut E · t Direktörü ve re- . . . ' 

Türkiyenin 
• 

emnıyet 

davası 
(Başı ı inci sayfada) 

ğer yeni şartlar altında Almanya 
bize karşı olan ticaret politikasını 
değiştirecekse onu bilmiyoruz. Fa • 
kat hadiseleri dikkatle takip ediyo
ruz. Bize karşı ticaret münasebetle
rinde bir değişiklik vukubulacaksa, 
Almanya'nın, bu münasebetleri, 
politika maksatlarına alet olarak 
kullanmak istediğine hükmedece
ğiz. 

f k anı, mnıye cıye Nazırı ıle refıkaları ve refakatle-
a atlerine memur mi?ı_nandarlar ve 1 rinde bulunan zevat Orman Çiftliğini 
Roınanya Büyük Elçisı ıle Başkonso- p 1. E t•t·· ·· ·· ·yaret edecek 

ltalya'nın Arnavutluğu işgali, 
şüphesiz, hakikate en yakın olan 
sebeptir. Fakat bu bile sebeplerin 
hepsini teşkil etmez. Almanya ve 
ltalya bir "hayat sahası,, nazariye-

Batan tahtelbahirin bulunduğu saha ve zavallıları kurtarmak için çalışanlar 
1 ı · f d . 'k ve o ıs ns ı usunu zı -
os ugu ve erkanı tara !arın an ıstı • ler ve saat 13 30 da Hariciye Vekaleti Müthiş denizaltı kazası baı_ ve bir ihtiram kıtası tarafından Katibi Umu~isi Bay Numan Mene
selamlanacaklardır. mencioğlu tarafından Marmara Köş-

Bu selam resminin ifası sırasında k.. d .1 k ·· - 1 - · de ha si ortaya atmışlardır. Bu hayat sa - • 
hasının hudutları muayyen olmadı- etrafında heyecanlı tafsi lôt "h · un e ven ece og e yemegın -

ı tıram kıtasına refakat eden Bando b 1 kl d ta f .
1 

• .1 zır u unaca ar ır . 
. ra ından Romanya mı lı marşı ı e Misafirler saat 16 30 da Radyo 

ğı gibi, mana ve şümulü de müp
hemdi. Fakat Çekistan'ın ve Arna -
vutluğun işgalinden sonra gerek 
mana ve şümulü ve geı·ek hudutları 
tebellür etmeğe başladı. Sonra bu 
hayat sahası davasını tahakkuk et
tirmek için takip edilen yol, yalnız 
Türkiye'de değil, bütün şarki Av
rupa'da endişe uyandırdı. İtalya 
Arnavutluğu işgal eder etmez, Bal
kan paktının tensikinden bahsedil
di. Bazı İtalyan gazeteleri, ltalya
nm Arnavutluğu bir "sıçrama tah -

ıstik_lal ?1arşı ~a~ınacaktır. . Stüdyosunu gezecekle;dir. 
. Mısafır Harıcıye Nazırı ıle refaka- Saat 19 15 de Ekseliins Bay Gafen- Denizin dibinde ölüm 

beki iyen 93 zovalh ! 
tı.nde bulunan zevat rükı'.'ıplarına tah- ko ile Ba~an Gafenko ve refakatlerin 
sıs edilen otomobillere binerek Pera- de bulunan zevat Anadolu Ekspresine 

. ~alas Oteline gidecekler ve orada is· bağlanacak olan hususi vagona bine
tırahatlerine tahsis edilmiş olan dai· rek Ankara'dan müfarekat edecekler
teleri işgal eyliyeceklerdir. 

M' dir. 
ısafir Hariciye Nazırı saat 16,30 Teşyi merasimi istikbal merasimi -

da İstanbul Vali ve Belediye Reisini Kurtarılanlardan birisi içerideki 
anlatıyor! 

· nin aynı olacaktır. 
~1Yaret edecek ve bu ziyaret müşarün-
ileyhe saat 17 de iade edilecektir. 14 Haziran Çarşamba günü: 

Bunu müteakip misafir Hariciye 
1-iazırı Cümhuriyet ~bidesine bir çe
lenk vazedecektir. Merasim esnasında 
bir polis müfrezesi resmi selamı ifa 

ölüm havasını 

edecektir. 

Ekselans Gafenko ve refakatindeki 
zevat saat 18 de Pera Palas Otelinden 
hareket edecekler ve Denizyolları i
daresinin Tophanedeki rıhtımından. 
tükuplarına tahsis kılınan hususi va
Purla Haydarpaşaya geçeceklerdir. 

Misafir Hariciye Nazırı ve refika· 
~rı •. Haydarpaşa rıhtımında, İstanbul 

alı ve Belediye Reisi ile refikası. 
Mevki Komutanı, Merkez Komutanı 
Ve Eınniyet Direktörü tarafından kar 
§ılanacaklardır. 

Ekselans B. Gafenko, gar dal'ıilin
de bir polis ihtiram müfrezesi tara -
fından seliimlanacaktır. 

llrıisafir Hariciye Nazırı ve refikası 
Anadolu Ekspresine bağlanacak olan 
hususi vagona rakiben saat 19,10 da 
.,liaydarpaşa garından hareket edecek 
ıeraır. 

l I Haziran pazar günü: 

Misafirler saat 9,10 da Ankara'ya 
~uvasalat edeceklerdir. Romanya Ha
tıciye Nazırı Eksetans Gafenko ve 
~ay~~ Gafenko İstasyonda Hariciye 
ekılı ve Bayan Saraçoğlu, Ankara 

V_ali ve Belediye Reisi, Hariciye Ve
kaleti Umumi Katibi, Mevki Komuta
~ı, Protokol dairesi Reisi, birinci da
ıre reis vekili, Ankara Emniyet Di -
rektörü, Merkez Komutanı ve Ro
~anya Sefareti Erkanı taraflarından 
ıstikbal edileceklerdir. 

Bir ihtiram kıtası selam resmini ifa 
edecek ve kıtaya refakat eden bando 
lı~ıka evela Romanya ve müteakiben 
atıkla] marşlarını çalacaktır. 
İşbu merasimi müteakip, misafirler 

gar methali önünde hazır bulunan o
toıtıobillere binerek Ankara Palas O· 
teline gideceklerdir. 

Misafir Hariciye Nazırı Ankara 
llaıas'ta ikametlerine tahsis edilen 
dairede istirahat ettikten sonra, saat 
11 .40 da Hariciye Vekilini, saat 12,10 
da Başvekili ve saat 12,30 da Büyük 
}ıf illet Meclisi Reisini ziyaret edecek 
Ve bu ziyaretler, saat 12,50 de Harici
Ye Vekili, saat 13,20 de Başvekil ve 
saat 13,45 te Büyük Millet Meclisi 
~eisi tarafından iade edilecektir. 

Bayan Gafenko saat 12 de Bayan 
Saracoğlu'nu ziyaret edecek ve bu zi
:Yaret Bayan Saraçoğlu tarafından 
•aat 12,45 te iade edilecektir. 

Misafirler, öğle yemeğini Roman -
h Büyük Elçiliğinde yiyeceklerdir. 

Misafir Hariciye Nazırı, saat 16,30 
da Atatürk'ün kabrine bir çelenk vaz
Cdecektir. Bu çelenk vazı merasimin
de bir polis ihtiram müfrezesi hazır 
bulunacaktır. 

Misafirler saat 8,40 da Haydarpaşa 
garına vasıl olacaklardır. 

Garda misafir Hariciye Nazırı ve 
refikaları İstanbul Vali ve Belediye 
Reisi ile refikası, İstanbul Mevki ko
mutanı, merkez komutanı, ve Emni -
yet Direktörü taraflarından istikbal 
edilecektir. Bir polis ihtiram müfre
zesi selam resmini ifa eyliyecektir. 

Misafirler, Haydarpaşa rıhtımında, 
rükublarına tahsis edilen hususi va -
purla hareket ederek Denizyolları İ
daresinin Tophane'de kain rıhtımına 
çıkacaklar ve oradan, hazır bulundu -
rulan otomobillere binerek Pera Pa -
las oteline gideceklerdir. 

Misafirler saat 16,30 da Daçya va -
puruna rakiben Galatarıhtımından Pi
reye müteveccihen azimet edecekler
dir. 
Teşyi merasimi istikbal merasimi -

nin aynı olacaktır. 

Romanya Hariciye Nazırı Ekse
ıı:.-. C....._lco Türl.r.iy•'delr.i ibrn .. ti 
esnasında Reisicümhur İsmet İnönü 
tarafından kabul olunacaktır. 

Yeni Romen 
parlamentosu 

(Başı 1 inci sayfada) 
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zetelerinin elbette bunlardan ma- 'd · l " Cuma sabahı. Thetis denizaltısının kapalı olmasına rağmen ' enıza tı ya 
liimatları olmalıdır. Deutsche Ali- .. .. d d" · · · 

kıç tarafı henüz suyun yuzun ey ı. su gırmıştı. 
gemanie gazetesi, ltalya'nın Ama- Çelik mahpeslerinden Davis aleti saye Cezirden sonra saat 17 ye doğru, ce
vutluğu işgal etmesiyle vaziyet de- sinde kurtulmuş olan üç adam suyun reyanların tesiriyle daha bariz bir me
ğişmemiştir, diyor. Vaziyetin reali- sathına çıkmışlardı. Bu adamlar bit - yil aldı ve geminin kuyruğu sular al -
tesl·ne kar"ı göz yumanlara bir di- · b' hald 1 d k b ld K · d ·· · e ., gin ve kendilerinden geçmış ır e tın a ay o u. aza yerın e uzerın 
yeceğimiz yoktur. 0 civarda dolaşan romörkörlere alın - kırmızı bayrak asılı şamandradan baş-

Esasen bu iki gazetenin bu mev- mıştı. Saat onda suyun üstünde dör - ka bir şey kalmadı. Torpidolar, muaz
zu üzerindeki yazılarında mantık düncü bir adam göründü. Davis aleti zam vinciyle tahlisiye gemisi bunun 
ve insicam da yoktur. Mesela Neues sayesinde satıhta yüzüyordu. Beş da - etrafında toplandılar. 
Wiener gazetesi, İngiltere ile birlik- kika sonra o da "Grebe Cock" romör- Suda kalan 91 mahkumu ölümden 
te yürümemizin sebeplerini kendi - körüne alındı. Yarı baygın bir halde kurtarmak için bütün ümitler bu gemi 
ne mahsus mantıkla, daha doğrusu olduğu için derhal tedavisine başlan - üzerinde toplanmıştı. O zaman dalgıç
mantJksızlıkla tahliJ ettikten sonra dı. Havasızlıktan zehirlendiği aşikar - lar denizaltının teknesini çelik kablo
ansızın yürüttüğü muhakeme silsi- dı. Bu, çok kuvetli yapılı, denizaltın - larla çevirdiler. Bu suretle geminin su 
lesinden ayrılarak şu garip sözleri daki adamların muhakkak ki en gür - yüzüne çıkarılabileceği umuluyordu. 
yazmaktadır: büzlerinden biriydi. Adı Frank Shaw'- Gece harp gemilerinin projektörle -

"Türkiye ile Sovyet Rusya ara- dı. Cammel Laird inşaat tezgahlarının ri altında denizaltının bu kablolarla 
smdaki samimiyet Türk • lngiliz it- ustalarındandı. Kendine gelir gelmez bağlanması mümkün oldu. 
tifakının hiç bir üçüncü devlet a· ilk sözü: Kurtarma için çalqmalar 
leyhine çevrilmediği hakkındaki - Öteki arkadaşlar için pek az ümit Saat 18.30 da da husui çelik delme a-
temınatı tekzip etnıi11 oluyor. Zira var, demek olmu§tur. !etleriyle mücehhez mütehassıs ame-
bolşeviklerle bu kadar samimi ınü- O zaman bütün tayfaların kurtarıla- lelerden bir grup bir motörle vaka ma
nasebet idame ettiren bir devlet, cağından henüz kimse şüphe etmiyor- halline hareket ediyordu. Saat 20 de 
mihver devletlerinin muhalefetiyle du. S k d. . denizaltı filoları kumandanı kontra -

k 1 1 1 d Yavaı:ı. yavaş Frank haw en ını miral Waston tahsiliye iı:ı.lerinin ku -arşı aşmıya razı oma ı ır.,, :ı: A :ı: 
~ • • topladı. Denizaltında yaşadıkları ka - mandasını eline aldı. Saat 22 de ami-

Her mektep çocugunun da bıldı- bus saatlerini hatırladıkça gözlerinden rallik şimalin bütün endüstri şehirle -
ği gibi, :ürkiye ile Sov~~t Ru~y~ a- yaşlar akmıya başladı: rine ve bütün şirketlere acele bir haber 
rasında i samımı munase et er, _ Kazanın vukuundan az sonra ar - göndererek e1lerinde bulunması muh
ha~ .sonrası devri.nin eı: eski a~~- kadaşlarımın karanlık içinde gidip temel tazyik odalarını derhal ve en se
nesıdır. Bu, l~gı~tere ıle ~enuz geldiklerini işitiyorum. Şikayet eden ri vasıtasiyle Liverpol'a göndermele -

eden hükümetin eserini, bugün hü • sulh muahedesı ım:ıalamadıgımız olmadı. Herkes vaziyeti soğukkanlı - rini rica etti. 
küm siiren tam sükunu ve spiritüel .. bir bir zamana kadar geri gider. Şu Jıkla tetkik ediyordu. Ayni saatte amiralliğin ikinci bir 
liği bilhassa kaydederek bunun m.~s: halde İngiliz • Türk deklarasyonu Hatta bazıları hiç bir şey olmamış tebliği kurtarma ameliyesinin güçleş _ 
tahsil emeğin inkişafına v~ her t~rh ile hiç sarsılmıyan ve asla sarsılmı- gibi spordan bahsetmiye başladılar. tiğini ve ümidin azaldığını bldiriyor _ 
tehlikeye karşı mukavemetın takvıye yacak olan bu dostluk arasında ne Fakat saatler geçtikçe intişar eden 
sine imkan verdiğini ilave eylemek - münasebet vardır? Eğer alman ga • gazlar kendini hissettirmeye başladı. duGece yarısını on dakika geçe Bir _ 
tedir. zetesinin yazdığı gibi, mihver dev- Boğulma tehlikesi baş gösterdi. Her - kenhead tezgahlarında "Thetis" mü • 

Mesaj, hükümet tarafından yapılan Jetlerinin muhalefetleriyle karşılaş- kes Davis aletini takındı. rettebatını kurtarmak için artık ümit 
islahatı saydıktan sonra, muhtelif sa- mamanın bahası, sovyetlerle bu a • Ben gemiden ayrıldığım zaman gaz kalmadığı bildiriliyordu. 
halarda yapıcı icraatı, bütçenin tama- nanevi münasebetlerimize nihayet miktarı git gide artıyordu. Muhtelif Bu sabah saat ikiye doğru ümit ve
men tevzin edildiğini ve ordunun ge- vermek ise, biz bu "muhalefet" ile kompartimanlarda adamlar yerlere se- rici yeni bir haber ağızdan ağız~ do _ 
rek kadro ve gerek malzeme bakımın- karşılaşmakta bir an bile tereddüt rilmişti. O anda ölüme mahkum ol • laşmıya başladı. Suya dalan dalgıçlar 
dan yapılan mühim islahatla takviye etmeyiz. duklarını anlamışlardı, fakat panik denizaltının teknesine hafif hafif vu
edildiğini bildirmekte, bütün bu faali- Fakat biz bu ifadede bir küstah- yoktu. Hareket ettiğim sıralarda ha - rulduğunu işitmişlerdi. Bir an yavaş
yetin memlekete bir emniyet hissi ver hk sezdiğimizi söylemekte mazu- vanın büsbütün zehirlenme~~ne ve ~ • lamış olan kurtarma işleri saat dörtten 
diği ve bu hissin son silah altına davet ruz. Almanya ne hakla bizim sov- damların kurtulmıya teşebbus edemı -
vaki olduğu zaman milletin gösterdi - yetlerle olan münasebetlerimize ka- yecek kadar taka;tan ~üşme.sine ra
ği takdire Iayik hamle ile tezahür et - rışabilir? Benimle dost olmak için mak kalmış oldugunu hıssettım.,, 
tiği iliive edilmektedir. sovyetlerle aranızın açılması lazım- Biraz sonra Frank Shaw şunu söy • 

dır, diyecek olan bir Almanya'ya, lüyordu: 
Romanya'nın barış politikası biz de "bizimle dost olmak için sov- - İki adam kuleden kaçmıya çalı -
Keza hükümet, ırki ekalliyetlerin ih yellerle münasebetleı·inizin düzel- şırlarken boğuldular, üçüncü bir adam 

tiyaçlarını tetkik ederek bu ekalliyet- mesi lazımdır" cevabını veremez aklını kaçırdı ve 0 da öldü. 
lerin romen devleti içinde iktisadi · · ? ' B Frank Shaw, Birkenhead'daki e-
kültürel ve spiritüel sahada serbestçe mıyız A. Şükrü ESMER vin~ götürüldü. Hemen yatağa yatı -
inkişaflarını temin eden hususi bir ka rıldı ve hastanın ziyaret edilmesi me-
nunla dahili huzuru da takviye eyle - nedildi. 
miştir. 

İtalya'do yohudiler 

hakkında tahditler 

U mitler kesiliyor 
Le Journal gazetesinin muhabiri ga

zetesine bildiriyor: 

Batan tahtelbahirin içinden 
dışarısını görmeğe yarıyım 

Periskop aleti 
az sonra met zamanı bütün kuvetiyle 
tekrar başladı. Bu sabah saat altıdan i
tibaren dalgıçlar geminin tam vaziye
tini tayin için suya daldılar. 

Geminin teknesinde bir delik açarak 
buraya raptedilecek bir boru ile içeri 
taze hava vermek çaresi aranıyordu. 

Bu son çare süratle muvaffak netice 
verdiği takdirde mürettebattan sağ ka
lanlar kurtarılabilecekti. Fakat bu za
yıf ümidi teyit edecek hiç bir haber 
gelmedi. 

Bugün öğleden sonra saat 14 de mü
rettebatı kurtarmak hususundaki son 
ümitler de kırılmıştı. Buna rağmen 
tahlisiye çalışmalarına devam edili -
yordu. 

Dalgıçlar mütemadiyen batmış tek • 
nenin etrafında dolaşan Cammel Laird 
atelyelerinin hummalı bir çalışma ile 
iki saatte imal etmiş olduğu çelik bir 
boruyu içeri sokmak için bir delik acs
mıya çalışıyorlardı. 

Yürek yaralayıcı sahneler 
Denizaltının üssü olan Birkenhead 

limanında yürek parçalayıcı sahneler 
cereyan ediyordu. Dokların etrafına 
üç bin kişilik bir kalabalık toplan -
mıştı. Bir çok zabit ve tayfa karıları 
oradan bir türlü ayrılmak istemiyor, 
bütün ümitlerin hilafına halii bekli -
yorlar. 

Kiliselerde ve milli radyoda kazaze
deler için dini ayinler yapıldı. 

Kaza mahallinde bulunan romörkör
lerin ve gemilerin tayfaları bugün öğ -
leden sonra denizaltı gemisini ufki bir 
vaziyete getirmeye çalışmaktadırlar. 

Fakat geminin burnu çamura derin bir 
şekilde saplanmış olduğu için buna 
muvaffak olamıyorlar. 

DP.nizaltının kuyruğu henüz suyun 
yüzündeyken teknenin kesilmesine 
teşebbüs edilmemiştir. Bunun bir çok 
fenni sebepleri vardır: cereyamn şid -
deti, her med ve cezir arasındaki kısa 
müddet zarfında bu işi tamamlamak 
imkansızlığı, ve delik açılınca bütün i
çindekilerin bu sefer suda boğulması 
tehlikesi. Filhakika denizaltı dün ak -
şam vaziyetini değiştirmiş ve kıçı da 
başı gibi sulara gömülmüştür. 

Bu merasimi müteakip Ekselans 
Gafenko İsmet İnönü Enstitüsünü 
~ezmekte bulunan Bayan Gafenko'ya 
llt"h 1 ak edecektir. 
B Saat 20,30 da Hariciye Vekili ve 
!>ayan Saraçoğlu tarafından, Ankara 

"- Memleketimiz son zamanlarda 
beynelmilel tahrik ve tahavvüllerin 
ortaya çıkardığı müşkül meseleler kar 
şısında kaldığından, hükümetim bu 
münasebetle bir barış politikası, fakat 
her ne bahasına olursa olsun bir barış 
değil, şarta bağlı bir barış politikası 
takip etmiştir. Hükümetim, bu politi
kaya vusul için bir tarihte muhtelif 
ihtiyat sınıflarını silah altına çağır -
mış ve her türlü fedakarlıklar bahası
na hudutlarını müdafaa edeceğini bil
di.rmiştir. 

Roma, 8 a.a. - Ayan meclisi bazı 
mesleklerin yahudiler tarafından ifa· 
sını tanzim eden kanun layihasını ka
bul eylemiştir. Bu kanuna göre ser -
best mesleklerin ekserisini yahudiler 
ancak bir takım tahdidat altında ya
pabileceklerdir. 

Felakete uğrıyan Thetis denizaltı -
sının akibetini değiştirmeye yirmi 
dört saat kafi gelmiştir. Dün öğleden 
sonraya kadar gemi mürettebatının 

hayatı hakkında ümitler mevcut olma
sına rağmen aradan bir gecenin daha 
geçmesi, denizaltında mahpus kalmış 
olanların feci akibetleri hakkında ar -
tık şüphe bırakmamıştır. 

Batan tahtelbahirin dümen tarafında içindekileri kurtarmak 
için çalışanlar 

alas'ta misafir Hariciye Nazırı 
Ve refikaları şerefine bir akşam ye -
~e~i verilecek ve bu yemeği saat 
b~ ·30 da Marmara köşkünde verilecek 

r kabul resmi takip edecektir. 

12 ~ . . .... 
.n azıran pazartesı gunu: 

1 llrıisafir Hariciye Nazırı ve refika
b~rı, refakatlerinde bulunan zevat ile 
~rlikte, saat 10,SO dan itibaren Gazi 

Ctbiye Enstitüsünü ve Usta Okulu
nu · 

zıyaret edeceklerdir. 
f Saat 13,30 da Başvekil Bay Dr. Re· 

1 ~.k Saydam tarafından Anadolu ku -
Ubünde misafirler şerefine bir öğle 
l'eıneği verilecektir. 

Diğer memleketlerle faydalı 
bir mübadele 

bir mübadele imkanını da temin edebi
lir. İşte son defa Almanya, Fransa ve 

İngiltere ile aktedilen ekonomik mu -
kaveleler bu icaba tekabül etmektedir. 

Hükümetim, dahilde nizam ve hu -Mesaj kıralın ve veliahtin yabancı 

memleketlere yaptığı ziyaretleri ha -
1 dutların müdafaasına ihtimamdan fa-tırlatarak görülen hararetli kabu ün 

her tarafta Romanya'ya karşı mevcut ri.ğ olmaksızın, devlet~n siyasi orga. -
hususi takdiri isbat ettiğini kaydet • nızasyon~ tamamlamaga ve ekonomık 
mekte ve müteakiben şöyle devam ey- meselelerı halle çalışacaktır.,, . 

1 ktedir: Mesaj memleketin, eski siyasi endı-eme . .. 
"- Romanya topraklarının çeşitli şe ve ihtı~a~!ardan kurtulan vi mu~ -

zenginlikleri ve milletin müstahsil e- hasıra~ huku.mda~ına ~esul ol<iı_ ~u -
meği herkesin alakasını çekmiştir. Bu kümetın yem vazıfelerıne ka~şı ıtıma
zenginlikler Romanya milletine ait - d~nı bilhassa kaydederek bıtmekte • 
tir. Fakat diğer devletlerle faydalı dır. 

Denizaltının bulunduğu yerin keş -
fedilmesi dün sabah vaka mahallinde 
yorulmak bilmeden çalışan tahlisiye
cilerin maneviyatını ve gayretlerini 
arttırmıştı. Mürettebattan dört kişinin 
su yüzüne çıkmış olmaları hayra ala -
met telakki ediliyordu. Heyhat ki bu 
başlangıç neticesiz kalmıştır . 

Saatler geçti. Davis aletleriyle çı -
kışların nihayet bulması hiç bir iyi 
habeı:in teskin edemediği endişeleri 
kuvetlendirdi. 
Akşamleyin fena haberler biribirini 

kovaladı. Denizaltından başka hiç 
kimse çıkamamıştı. Filhakika kıç ta
raftaki yardım kapısı ne zaman açıl -
mıya teşebbüs edilmişse, iç kapının Batan tahtelbahirin denizdeki vaziyetini gösterir kroki 
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Sınat müesseselerle hususi firmaların te:ıhhide aittir. kı ke§fiye ve projelerini Kastamonu 

7 - Fazla izahat almak ve şartname Nafıa dairesinde görebilecekleri gibi 
yi görmek isteyenlerin Konya cezaevi fazla tafsilat istiyenler de Kastamonu 
direktörlüğüne müracaatları il~ olu- nafıa müdürlüğünden bir mektupla i-İzmir Fuarına iştirak etmeleri için nur. (2045) 12024 zahat alabilecekleri ilan olunur. 

İktisat Vekôleti bütün 
vilôyetlere tamim yolladı 

S 1 k f b .k (3939/ 2146) 12128 
atı ı un a r1 ası 

Antalya Valiliğinden : 

1 - Vilayet emlakinden Antalya is 
kelesinde günde otuz ton buğday öğü 
ten un fabrikasının mülkiyeti yüz 
yirmi bin lira muhammen bedelle 1 
haziran 939 dan 31 temmuz 939 pazar
tesi günü saat 12 ye kadar kapalı zarf 
usulile arttırmıya konulmuştur. 

Taksim bah(esi gazino in~al 
eksiltmesi 

lıtanbul Daimi Encümeninden: 

Kirahk: 

Müstakil ev - Yenişehir lımet 1-
nönü caddesinde bahçe içinde müsta
kil bir ev satılık ve liiralıktır. 7 oda 

Küçük ilôn şartları 
Dort satırlık küçük ilanlardan: 

Bir defa için 30 Kuruı 

İzmir, 8 a.a. - lktısat Vekaleti bütün vilayetlerle ticaret odala
rına bir tamim göndererek mıntakalarındaki sınai müesseselerle 
hususi firmaların bu seneki enternasyonal İzmir Fuarına beheme
hal itt'raklerinin teminini istemiştir. 2 - Muvakkat teminat yedi bin iki 

yüz elli liradır. 

Taksim bahçesi dahilinde yeniden bir holü kaloriferi ve sair konforu 
yapılacak gazino binası inşaatı 176,613 vardır. Telefon 3780 1882 
lira olarak tanzim kılınan keşfi muci
bince, kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. İlk teminat miktarı 

Kiralık - Bakanlıklar karşısındaki 

Çankaya polis merkezi binası kiralık • 
tır. Resmi daire için de elverişlidir. 

İki defa için 50 Kuruı 
Oc; defa için 70 Kuruı 

Dort defa ıçin 80 Kuruı 
Devamlı kıiçük ilanlardan her de
fası ıçin 10 kuruş alınır. M csela 10 " 
defa neşredilecek bır ılan ıçın, 140 
kuruş alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak üzere her satır, kelımc arala
rındaki boşluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir küçuk ilin 
120 harften ibaret olmalıdır. 

Tamimde bilhassa deniliyor ki : r:: 
"Milli varlığımızı gerek kültürel Milli küme ha! İci kulüplerin ma~ı 

3 - İhale bedeli peşin olduğu gibi 
senelik yüzde altı faize tabi olmak ü
zere sekiz senede ve sekiz müsavi tak 
sitte de ödenebilir. 

(10030) lira 67 kuruştur. Tel: 2858 e müracaat. 1960 
Eksiltme ve hususi şartnameleri ile 

mukavelename proje ve keşif hülasa - Kıra/ık - Bahçeli evler kooperatifi 
r "rekse sınai ve zirai bakımlardan ge
l :n ecnebi ve yerli seyyahlara göster
mek çok faydalıdır. Bu itibarla da fu
arın çok büyük kıymet ve ehemiyeti 
vardır. Türkiye'nin yegane enternas -
yonal ufarı olan İzmir fuarını geçen 
cene bir milyona yakın ziyaretçi gez

miştir. Bu sene ziyaretçi sayısının 

daha çok artacağı ümit edilebilir. İz -

mir enternasyonal fuarının gördüğü 

rağbet ve inkişaf sanayicilerimiz için 
de bir muvaffakiyet ve teşvik vesilesi 

olmalıdır. Bütün sınai müesseselerin 
fuara iştirakleri ve bunun için de şim
diden hazırlanmaları matluptur. Fuar 
da teşhir kadar satışa da ehemiyet ve
rildiği cihetle herkesin rağbetini mu
cip ve fuar hatırası olabilecek kıymet 
te imalatta bulunulması ve bunlardan 
mümkün olanların üzerine "1939 İzmir 
enternasyonal fuarı hatırası" kelime -
sinin konulması şayanı arzudur. Ge -
rek küçük gerekse büyük sanayi mües 
seselerimizin hemen hemen istisnasız 
denebilecek kadar yakın bir alaka ve 
istekle bu yegane enternasyonal fua -
rımıza behemhal iştirak etmeleri ve bu 
suretle 1939 İzmir enternasyonal fua -
rında hususi sanayiimizin de tama · 
men ifade ve teşhiri hususu vekaletçe 
hassasiyetle takip edilmektedir.,, 

Dış ticaretimiz 

Kliring hesaplan b iyeleri ve 
kredili ithalata ait taahhütler 
Turkiye Cümhunyet Me c.z bankasın

dan alınan hesap hulfisalarıı gore 3-6-1939 
tarihindeki kliring hesaplar kiycleri. 

CETVEL: l 

Türkiye Ciimhurıyct Me kez bankasın-
daki kliring hesaplan bor bakiyeleri 

Memleket 

Belçika 
Çekoslovakya 
J.'inlandiya 
Fransa 
Holanda 
İngiltere 
İspanya 
1svcç 
İsviçre 
İtalya 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
s. s. c. t 
Yugoslavya 
Yunanistan 

CETVEL: 
Muhtelif nıemlckctlerın l 
larında tutulan klırıng he 

alacaklarımız 

Memleket 

Almanya A. Hesabı 5.266. 
B. Hesabı 914. 

Yunanistan C. Hesabı 
İtalya C. Hesabı 
Letonya 
Lehistan 
Estonya 

Hktar T. L . 

649.600 
3.249.600 

819.600 
3.499.100 

705.200 
11.577.500 

277.900 
3.051.500 

829.300 
2.227.500 
1.396.200 

704.300 
255.100 

1.019.900 
486.700 
175.600 

kez banb
larındalu 

1iktar T. L . 

6.181.300 
25.800 
30.000 
40.000 

113.900 
69.200 

Ankara Bor ası 

8 Haziran 1939 J atları 

ÇEKLER 
Acılıs F . panıs F. 

Londra S.93 5.93 
Nevyork 126.59 126.59 
Paris 3.355C 3.3550 
Milino 6.6575 6.6575 
\.,;enevre 28.557. 28.5575 
Amsterdam 67.472! 67.4725 
Berlın 50.76 50.76 
Bruksel 21 545 21.545 
Atina 1.082~ 1.0825 
Sof ya 1.56 1.56 
Madrıd 14.035 14.0.35 
Varfova 23.845 23.845 
üu.jallt Ştl' 24.842,, 24.8425 
Bıürc~ o 905 o 905 
Beıa::rad 2.8925 2 8925 
\"okona.-ııt 34 62 3462 
~tokholsıı 30.53 30.53 
Mos'.tova 23.8725 23.8725 

ESHAM VE T Al VlLAT 

1938 '"'o 5 
İkramiyeli 19.-- 19.-

~ 
1932 t1 2 
Harinc tahvili 5 - 57.-
Sivu - Erzurum 
Hıttı ta. 1. 1 .64 19.64 
S ins - Erzurum 

19.77 19.77 Hat•ı lı. V. v 

Bölge Futbol Ajanlığından: 

Milli küme haricinde kalan kulüp
ler arasındaki kupa maçlarına, 11 ha
ziran 939 pazar günü ıo mayıs stad · 
yomunun dış sahasında, aşağıdaki 

programa tevfikan devam edilecek
tir. 

Galatasaray - Güneş saat : 9 
Hakem: Asım Kurt 
H. O. t. Yurdu - G. Birliği 10,45 
Hakem: Ömer Örel 

Yan hakemleriyle beraber hakem
lerin ve takımların muayyen saatte 
mutlaka sahada bulundur main teb-
!iğ olunur. 

"'• 

· .~ VilôY~.tl~~~~~f$:tj'~~ 

4 - Taliplerin teklif mektuplarını 
2490 sayılı kanunun tarifatı dairesin -
de o gün sat ıı re kadar Antal~ vila· 
yet makamına vermeleri Hizımdır .. 

5 - Taliplere kolaylık olmak üzere 
şartnamenin birer sureti Ankara, l~ 
tanbul, İzmir, Seyhan, Isparta, Bur • 
dur, Denizli, Muğla vilayetlerinde de 
görülebilir. 3553/ 1962) 12043 

Sose insaatı 
.;o _. 

Zonguldak Valiliğinden : 

Zonguldak vilayeti içinde Beycu -
ma - Caycuma yolunda yapılacak 
"70.000" lira keşif bedelli şose inşaatı 
işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konmuştur . 

Eksiltmesi 15. 6. 939 günü saat 11 
de Zonguldak vilayeti daimi encüme
ninde yapılacaktır. inşaat mü na kasası Eksiltme şartnamesi ve buna müte

Erzurum imar Birliği Bnşkanh- ferri diğer evrak Zonguldak Nafıa 
ğmdan : müdürlüğünde ve daimi encümen ka-

Er.zurumda başlanılmış olan sine- leminde görülebilir. 
ma binasının ikmal inşaatının dltmış Muvakkat teminat 5250 liradır. Ek
be bin liralık kısmı vahidi fiyat üze- siltmeye girmek isteyenlerin ihale gü 
rinden kapalı zarf usuliyle eksiltme nünden sekiz gün eve) Zonguldak vi 
konulmuştur. !ayetine müracaat ederek vilayet ma-

Eksiltme 19 haziran 1939 pazartesi kamından alınmış müteahhitlik ehli -
günü saat on beşte Erzurum belediye yet vesikasiyle Ticaret odasından bu 
başkanlık odasında teşekkül eden i - yıl içinde alınmış vesika ve muvakat 
mar birliği komisyonunda yapılacak - teminatları ile birlikte teklif mektup
tır. İstekliler teklif mektuplarını ve !arını yukarıdaki günde ihale saatin
Ticaret odası vesika ve dört bin beş den bir saat eveline kadar vilayet dai· 
yüz liralık muvakkat teminat mektup mi encümen reisliğine vermeleri ilan 
veya makbuzları ve Nafıa vekaletin - olunur. (3873/ 2114) 12095 
den 1939 takvim yılına mahsus müte -
ahhitlik vesikalariyle birlikte ihale 
günü saat 14 de kadar imar birliği ko
misyonu başkanlığına vermeleri ve 
bu zarfların iyice mühUr mumu ile ka 
patılmış olması lazımdır. 

Mektupların postada geçikmesi ka
bul edilmez. Evrakı fenniye Erzurum 
imar birliği fen dairesinden 25 lira 
mukabilinde alınabilir. (1975) 11947 

Kırşehir kasabası su projesi 
tanzimi İJİ eksiltmesi 

Kıqehir Belediye Reisliğinden : 
Kırşehir kasabası içme suyu tesisa -

tı etüd ve projeleri tanzimi işi ikinci 
defa olarak bir ay müddetle pazarlığa 
bırakılmıştır. Bu pazarlık müddeti 
17 - 5 - 939 tarihinden itibaren bir ay -
dır. 

ı - İşin muhammen bedeli iki bin 
yedi yüz liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname, 
proje ve sair evrakı biHibedel Ankara· 
da Dahiliye Vekaleti belediyeler im~r 
heyeti fen şefliğinden veya Kırşehır 
belediyesinden atabilirler. 

Kalorifer tesisatı 
Kütahya Lisesi Direktörlüğün -

den: 
1 - Kapalı zarf usu1iy1C" eksiltme -

ye konulan iş : Klitahya lisesi binasın
da viicuda getirilecek (11666) lira 
(75) kuruş keşif bcdel1i kalorifer tesi
satı işinden ibarettir. 

2 - Bu işe ait §artname ve evrak 
şunlar~ır: 

a) Eksiltme şartnamesi. 
b) Mukavele projesi. 
c) Fenni şartname. 
d) Nafia işleri şeraiti umumiyesi 

(Nafia dairesinde mevcuttur.) 
e) Keşif hulfisası cetveli. 
İstekliler bu şartname ve evrakı Na

fıa müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 29. S. 1939 pazartesi 

gilnünden itibaren (21) gün müddetle 
münakasaya çıkarılmış olup 19 haziran 
1039 pazartesi günü saat 15 de Kütah
ya lisesi müdürlüğü binasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. Zarflar sa
at 14 den itibaren verilmeğe başlanıp 
bir saat zarfında verilmiş bulunacak
tır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (875) liralık teminatlarını 

teklif mektuplariyle birlikte ibraz et
meleri şarttır. 

S - İstekliler münakasa günü ehli
yeti fenniye vesikalarını da teklif 
mektuplariyle beraber ibraz edecek-
lerdi~ 12113 

lan ve buna muteferri diğer evrak 883 
kuruş mukabilinde fen işleri müdürlü
ğünden alınabilir. 

İsteklilerin buna benzer iş yaptıkla

mahalles.inde 5 odalı konforlu 30 No.lu 
ev yazlık olarak devren kiralıktır. U • 
lus meydanında Elektrofon mağaza · 
sına müracö.at. 1988 

rına dair almış oldukları vesaikle ek - Kiralık daire - Bakanlıklar karşı
siltme tarihinden 8 gün evci İstanbul sı, Karanfil ve Bilge sokağı köşesi. 40 

Dort satırdan fazla her satır ıc;ın 
beher seferine ayrıca on kuruı alı· 
mr. 
Kuc;Uk ilanların 120 harfi geçme· 
mesı lizımdır. Bu miktarı cec;cn i
lanlar ayrıca pul tarifesine t!ıb irlir. 

belediyesi fen heyetine müracaat ede- lira. 8 No. ya müracaat. 2019 1 . 
rek alacakları fenni ehliyet vesikası i- 1 k b" "k d .. Kelepır arsa - Ayrancı fransız sefa· Devren kıra ı - S uyu o a, muş . .. . • 
le 1939 yılına ait Ticaret odası vesika- . ~ k ' f S h. kı:cl . k rethanesı arkasında Guven evlen ıt· 

temılat, alon er. ı ıye ve d etı ar- . . .. 
sını ve muvakkat teminat makbuz ve- C _ k ğ E _ .b tısalınde 3000 kusur M2. arsa gayet 

Y
a mektupları ile 2490 numaralı ka - şısı, ~ aTgatafy so a ı, grı oz apart ucuz verilecek. Tel: 1538 1957 

manı. ele on: 3645 ve 1301 2030 
nunun çevresinde hazırlıyacakları ka-
palı zarflarını ihale tarihi olan 22. 6 
939 perşembe günü saat 14 de kadar 
Daimi encümene vermeleri 15.zımdır· 

(3975/ 2148) 12129 

Ekmek ahnacak 

Kiralık ev - Boğaziçi Kandillide 
İskeleye iki dakika mesafede bayır 
sokağında No. 7 Küçüksu plajına 10 
dakika mesafede bahçe içinde bol gü
neş eyi manzara 6 oda 2 salon su elek
trik havagazı. Aynı adrese müracaat. 

2038 

Acele satılık arsa - Cebecide 415 M2. 
istasyon arkasında 775 M2. arsa azi -
met dolayısiyle ucuz verilecek. Tel: 
1538. 1958 
Satılık - Bakanlıklar karşısında 

biri Konur, diğeri Kızılırmak soka • 
ğında blok halinde iki arsa ayrı ayrı 

satılıktır. Tel: 2858 e müracaat. 
Amnsya C. Müddciumumiliğin- l(iralık Kat - Müstakil, üç oda, 1959 

den : balkon, ferah, ziyadar, bağçe. Atıfbey Satılık ev - Yenişehirde Sıhat ba • 
1 - Amasya ceza evinin 1 haziran mahall esi. No. 222· Riıştübey apart- kanlığı arkasında 6 odalı bahçeli ha· 

939 gününden 31 mayıs 940 senesi so- manı. İçindekilere müracaat. 2042 vardar bol güneşli çok ucuz Tel 2406 
nuna kadar beheri dört yüz seksen Kiralık mobilyalı apartman - Sela- Bayram C. No. 1 2014 
gramdan bir çifti dokuz yüz altmış nik caddesi 55 numara 4 geniş oda bir Satılık arsalar _ İstasyon arkasın· 
gram itibariyle bir senelik yüz otuz hol muşamba, kalorifer, sıcak su bü - da istimUik harcinde manzaralı isteni· 
sekiz bin yedi yüz kilo Amasya beledi- tün konforu haiz mükemmel mobilya- len ebatta çok ucuz inşaata hazır Te : 
yesinin kabul ettiği ikinci nevi yerli h bir daire kiralıktır. Telefon: 3214 2406 Bayram caddesi No. 1 2015 
buğday ekmeği bugünkü belediye ra - 2071 
yicine göre on bin dört yüz iki lira el- Kiralık daire - Yenişehir su depo-
li kuruş muhammen bedel ile 1.6.939 su civarı vekaletlere yakın su ve elek
ta~ihinden itibaren yirmi. dört ~ün j trikli üç oda bir hol 35 liraya iş saat
muddetle kapalı zarf usulıyle eksılt - lerinde Tel: 3099 dan 23 e müracaat. 
meye konulmuştur. 2075 

2 - İsteklilerin muhammen bedelin 
yüzde yedi buçuk olan yedi yüz sek -
sen lira on sekiz kuruş yirmi beş san -
tim nispetinde para veya tahvilat ve 
banka mektuplarını mahsus kanunda 
sarahati veçhile teklifnaıneye ekli -
yerek ihale glinü olan 24.6.1939 cumar
tesi günü saat on dörtde kadar Amas
ya milddeiumumiliğinde toplanan ko
misyona verilmesi lazımdır. 

Kiralık - Havuzbaşında, Atatürk 
bulvarında 7 numaralı ev: 17 oda, bır 
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 

Satılık apartman - Cebecide Mülki 
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• 
ratlı borçlu, bol hava manzaralı Tel 1 
2406 Bayram C. No. 1 2017 

Satılık arsa - Cebecide postane kat' 
şısnda Çift apartmana müsait geniŞ 
cepheli 956 metre ehven bedette acelcs 
Tel: 2406 No. 1 2018 

Acele satılık arsa - Küçük Esattl 
Çankaya cihetinde dörtyol ağu~ 
beş buçuk dönümlük bir arazi. Banka• 
lar caddesi terzi Atamer. 2054 

3 - !hale günü müddeiumumilik 
dairesinde toplanan komisyona saat 
on dörtten sonra verilecek teklif ile, 
teminat mektupları kabul edilmiye • Dural apt. No. 4. Her zaman görüle - Acele satılık arsa - Kınacıhan ar 
cektir. 

4 - Bu ihale 24.6.939 cumartesi gü
nü saat on beşte Amasya C. müddeiu
mumilik dairesinde toplanan komisyo
nun huzurunda yapılacaktır. 

5 - Fazla izahat almak isti yenler A
masya C. Md. U. liğine veya o yer 
ceza evi müdürlüğüne ihaleden evet 
müracaatları ilan olunur. (4004/ 2183) 

12168 

Satılık çam ağacı 

bilir. 2087 kasında Ali Nazmi apartımanı yanın• 

Kiralık - Çocuk sarayı caddesinde 
2 ve 3 odalı iki daire. Toptan ve ayrı 
ayrı. Atatürk bulvarı No. 31 Ti: 3130a 
müracaat. 2088 

da 270 metre apartıman ve dükkatl 
yapmıya müsait Tel 2406 Bayram cad· 
desi No. 1 2085 
Satılık apartıman - Atatürk bulva· 

rında büyük irath kalorifer ve dük • 
Toptan kiralık büyük bina - Ban - kanlı. Atatürk bulvarı 31 Tl 3130 a 

kalar caddesine yakın ve İnhisarlar müracat. 2089 
Başmüdürlüğü sırasında 50 odalı ve Satılık - Yenişehirde 1, 2 ve 3 dai· 
geniş bodrum katlarını havi kö~e bina reli ve büyük arsalı tek evler Atatürk 
iki ay sonrası için toptan kiralıktır. bulvarı 31 Tl: 3130 a müracaat. 2090 
Resml daireler ve büyük müeasesat i- Satılık evler - 5500 ila 8500 arasın• 
çin büryo olmı~a elverişlidir .. ~imdi.: da 2, 3 daireli kargir ve yarım ahşap 

Antalya Orman Çevirge Müdür - den matlup tadılat da yapılabılır. Mu- fazla iratlı Atatürk bulvarı No. 31 Tl: 
lüğünden : racaat. Tl: 1416 2093 3130 2091 

1 - Antalyanın Alanya kazasına Kiralık_ dükkan ve kiralık 2 oda_ Acele satılık arsa - Yapılmış o· 
bağlı Söğüt devlet ormanlarından bir Postane caddesi 57 numaralı apartman lan bahçeli evler kooperatifine biti .. 
sene müddetle satılığa çıkarılan 1408 da kahveciye müracaat. 2110 şik geniş cepheli manzaralı imar da• 
metre mikap gayri mamul çam ağacı - hili 1000 M. parsellenmiş Tel: 2406 
na verilen bedel haddi layik görülme- Kiralık - Halkevi Samanpazarı as- 2102 
diğinden yirmi giın müddetle ve kapa- falt caddede Balcılar Ap.da kaloriferli Satılık az kullanılmış oda muşamba• 
1ı zarf usuliyle tekrar arttırmaya ko - tam konforlu 4 odalı daire. 70 lira. Ka /arı - 12. 6. 939 pazartesi saat 17 bu• 
nu1muştur. pıcıya veya 2049 Telefona müracaat. çukta Balık pazarında eşya satış ma • 

2 - Satış 21. 6. 939 tarihine müsa - 2101 hallinde. 2111 
dif çarşamba günü saat 16 da Antalya Kiralık daire_ 2 oda, ı kiler, ban- Büyük fırsat - Harbiye okulu ci· 
orman idaresinde yapılacaktır. yo, mutbak, kömürlük, havagazı, e • varında 5514 lira kıymetli 20 dönUı:t\ 

3 - Muhammen bedel çamın beher lektrik. Bakanlıklara çok yakın. De _ arsa Ankara icrasında 14. 6. 939 öğle • 

3 - Eksiltmeye girebilmek için is -
teklilerin 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun ve 202 lira 50 
kuruşluk muvakkat teminat verecek -
lerdir. Kanunun tayin ettiği vesikalar
la kanunun 4 iincü maddesi mucibince 
eksiltmeye girmiye bir manii bulun -
madığına dair ve su işlerindeki ihti -
sası Nafia Vekaletince tasdikli olacak
tır. Bu müddet dahilinde pazarlığa gi
rebilmek şeraiti haiz olanları Kırşehir 
belediyesinde eksiltme komisyonuna 
miıracaat edebilirler. (3660 - 2008) 

gayri mamfıl metre mikabı 490 kuruş- mirtepe, Akbay s. 9. 2116 den evci 1560 liraya ikinci artırma i}e 

b• • 1 k 'il • tur. satılacaktır. 2ll2 Adliye ması ın~aa 1 e Si mesı 4 - Muvakkat teminat % 7,5 hesa- Kiralık - Yenişehir Adakale so - Satılık fotoğraf ve radyo - Yeni 

bı.yle 517 lira 44 kuruştur kak No. 19 kalorifer ve fenni tesisatı bir kontaks (2 - 1 opJ'ektif) ve terni$ 
Kastamonu Nafıa Direktörlüğün · 5 - Teklif mektupları 21. 6. 939 gü- havi kullanışlı modern 1, 2, 4 oda ve kullanılmıs sekiz lfımbah bir alrnarı 

11998 
den : K .

1
e. t k "nde nü saat 15 şe kadar behemhal Antal - müştemilatlı daireler. Kapıcıya mü- radyosu sa"tılıktır. Yenişehir Necati 

ı - astamonu vı ilye mer ezı 2121 ya orman müdürlüğünde müteşekkil racaat. bey caddesi No. 11 

Ekmek ahnocak 
inşasına başlanıp da 938 mali yılı için . . ~ · .1 l"d' Kiralık - Mag~aza ve ardiye. Eski komisyon reıslıgıne verı me ı ır. 
de temel inşaatı ikmal edilen adliye 6 _ Şartname ve mukavelenameyi postane arkası inkilap mahallesi Sür 
bı'nasının 26193 lira 26 kuruş keşif be- k k H f M h t t lt • • s: • • 

1 
görmek isteyenlerin Ankarada orman so a a ız e me apar manı a ın-

Konya Cümhuriyet Müddeiumu- deh bakı ye kargır ve çatı ınpatı eve - "d" 1 .. ğ" A t 1 da. Gazinocuya müracaat. 2128 . . umum mu ur u une ve n a ya or -
miliğinden : ce kapalı zarf usulıyle eksıltmeye ko- . ..d .. 1... .. .. t 

d 1 
. 1 man çevırge mu ur ugune muracaa -

1 - Konya cezaevinin bir yıllık ek- nulmuş ve talip çıkmaması o ayısıy ~ ]arı. (4020; 2208) 12!75 

Ekmek ali nacak 
mek ihtiyacı 5. 6. 939 gününden 26. 6. 2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesı 
939 gününe kadar (15) gün müddetle mucibince 22. Mayıs 939 tarihinden 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul 22 Haziran 939 tarihine kadar mezkur 
muştur. inşaatın eksiltmesi bir ay müddetle ve 

2 - İhale 30 6. 939 tarihinde cuma pazarlık suretiyle münakasaya çıkarıl Kayseri Ceza Evi Müdürlüğün-
günü saat (10) da Konya cilmhuriyet mıştır. den : 
müddeiumumiliği dairesınde icra kı • 2 _ İhalesi 22. haziran 939 perşem- 1 - Kayseri cezaevinin bir senelik 
lınacaktır. be günü saat 15 de Kastamonu nafıa muhammen bedeli 6468 lira 75 kuruş 

3 - Talipler teklifnamelerini o gün dairesinde toplanacak eksiltme komis olan 86250 kilo ekmeğin 21. 6. 939 çar
saat (9) dan evel komisyon riyasetin~ yonu tarafından bu kısma ait inşaat şamba günü saat 14 de cümhuriyet 
vermiş bulunacaktır. 940 senesi 15 mayısında ikmal edilmiş müddei U. liğinde kapalı zarf usulü i-

4 _ Ekmek ikinci nevi yerli unun- bulunacaktır. le kati ihalesi yapılmak üzere eksilt -
dan has olacak ve talipler bedel mu · 3 - Eksiltmenin muvakkat temina- meye konulmuştur. 
hammininin % 7,5 yüz yedi buçuğu tı 1964 lira 50 kuruştur. 2 - Eksiltmeye girmek isteyenler 
olan (1655) lira bin altı yüz elli beş 4 - Eksiltmeye girebilmek için mu 485 liralık muvakkat teminat verecek
Jira (64) altmış dört kuruşluk teminat vakkat teminatın mal sandığına yatı - ler ve teklif mektuplarını yukarıda ya 
mukavelelerini teklifnameleriyle bir- rılmış olması ve ihaleden bir hafta e- zıh açma saatinden bir saat eveline 
likte komisyona vermiş bulunacaklar· veline kadar her hangi bir vilayete kadar C. M. U. liğine vermiş buluna-
dır. resmen müracaat ederek bu işi yapabi- caklardır. 

5 _ (4) cü maddede nevi gösteri • lecekelerine dair ehliyet vesikası al - 3 - Bu işe ait artnameyi görmek 
len has ekmeğin kilosu şimdiki nark mış olması ve 939 sicilli ticarette ka - isteyenler cezaevi müdürlüğiinden be-
ile (9) dokuz kuruştur. yıtlı bulunması şarttır. delsh: alabilirler. Ve Ankara C. M. U. 

6 _ !tan vesair bütün masraflar mü 5 -İsteklilerin bu hususa dair evra liğinde de görülebilir. (2213) 12178 

Satılık : 

Acele satılık iratlı arsa - Çankırı 

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

Acele satılık mobilya - Az kulla 
nılmış ve bir kahvehaneyi tefrişe kafi 
mobilya satılıktır. Işıklar caddesind~ 
ucuzluk bakkaliyesine müracaat. 1951 

Acele satılık apartman - Yenişehi

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

Acele satılık arsa - Demirtepenin 
en glizel yerinde 620 M2. Maltepede 
535 M2. uygun fiyatı' verilecek. 
Tel : 1538 1955 
Acele satılık arsa - Yenişehir Seıa . 

nik Cad. 423 M2. Sağlık Bakanlığı ar
kasında 520 M2. arsa çok ucuz veri-
lecek. Tel: 1538 1956 

Satılık 2 arsa - İsmetpaşa mahal• 
lesi Çankırı asfaltı 1.062 metre murab· 
baı; ve İsmetpaşa mahallesi Uluca1' 
sokakta 887 metre murabbaı. 'fel! 
2749 a müracaat. 2119 

Satılık ev - Bahçeli evler kooper~· 
tifi B. 4 tipinde. Fazla malfımat içırı 
(Tel: 1890) a müracaat. 2122 

Satılık otomobil - Döşeme ve ıno -
tör kısımları çok iyi halde altı silin • 
dirli bir Buik otomobil ucuz satılacalc 
tır. Görmek ve konuşmak için 2280 e 
telefon edilmesi. 2123 

is oravanlor: 

lş arıyor - Türkçe, Almanca, Frarı 
sızca, İngilizce ve steno daktilo bile; 
bir alman bayan iş arıyor. Ulus'ta • 1~ L. rumuzuna mektupla müracaat edı 
mesi. 2074 ·r 

iş arıyor - Yalnız gündüzleri 0\ 
çocuğa bakmak suretiyle bir rnacıı. 
mürebbiye iş arıyor. Yenişehir Po5\, 

restant Elizabet adresine mektUP 
müracaat edilmesi. 2125 

ist 
tır 
iç
tu 
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allim muavinliğine tayin edilecekler • 
dir. 

5 - Yukarıdaki tartları haiz olan 
namzetler bir istida ile vekalete müra
caat edeceklerdir. Bu iıtidaya şu vesi
kalar bağlanacaktır. 

A) Nüfus tezkeresinin aslı veya tas

Spor ve beden terbiyesı 
ile alôkalf zevata 

tı ihtiyacı için 144.000 kilo yulaf K. 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

dikli sureti. 
olan 5 ton Ferro - Molipten ve 6 ton B) Tahsil derecelerine ait phadet -
Silico - Mangan, Askeri Fabrikalar name veya vesikalarının asıl ve yahut 
umum müdürlüğü merkez satın alma suretleri. 

Baıvekalet Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünden : 

Baş Vekôlet 2 - Tahmin bedeli 10.080 lira olup 
muvakkat teminatı 756 liradır. 

3 - Eksiltmesi 10. 6. 939 cumartesi 
günü saat 11 dedir. 

komisyonunca 21. 6. 1939 çartamba C) Hüsnühal mazbatası. 
günü aaat 14 te pazarlıkla ihale edile Ç) Bulundukları yerlerin maacif i -

Genel direktörlüğümüz tertip edeceği bir spor müzesi kütüpanesine ve 
neşredilecek brotüre konulmak Ü%ere aşağıdaki maddelerde gösterilen ma· 
lfimat ve resimleri toplamak kararındadır. Alakalı zevatın bu ilanımızı 
mektup yerine kabul buyurarak Jaakat 6X9 ebadında bir fotograf ve tercü
meihallerini (Ankarada: Beden terbiyesi genel direktörlüğü) adresine gön
dermelerini rica ederiz. 

Matbaacılara cektir. Şartname parasız olarak komis daresinden nümunesine göre alınmış 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat tasdikli sıhhat raporu. 

tek ~.•ı~~~alet istatistik Genel Di
a.ı· torlugu Eksiltme ve ihale Ko-

llJonundan : 
4 1 

- Pazarlıkla ihalesi yapılacak o -
~~· 2S forma tahmin olunan maliye is
lu ••tiğinden 1500, 22 forma tahmin o
fo ıı.tı aanayi istatistiğinden 500, 25 
ia~ ~a~min olunan tapu ve kadastro 
tı tiıtığınden 750 nüsha bastırılacak
iç~· Unların 16 sayfalık beher forması 
tuın 40 ar lira fiyat tahmin olunmuş -

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy· 
le birlikte ihale gün ve saatinden er> 
geç bir saat eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Ankara Lv. amir
liği satın alma komisyonuna vermele· 

teminat olan (1125) lira ve 2490 nu- E) Maarif idaresinden tasdikli ve 
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde- fotoğraflı fiş 
ki vesaikle komiıyoncu olmadıklarına F) Altı adet 4x6,5 büyüklüğünde 
ve bu itle alakadar tüccardan olduk - kartonsuz fotoğrafları. 

1 - ldman ittifakının teşekkülünden itibaren umumi merkezde, fede
rasyonlarda ve diğer heyetlerle mıntakalarda çalışmış olan zevat. 

ri. (1966) 11938 

Jarına dair Ticaret odası vesikasiyle Bu vesikaların en son 15.8.1939 tari
birlikte mezkur gün ve aaatte komi• • hine kadar vekalete gönderilmiş olma
yona müracaatları. (2122) 12098 sı lazımdır. Bu tarihten sonra vekalete 

müracaat etmit olanlar imtihana alın -

2 - Beden terbiyesi ve spor işlerine ötedenberi emek vermit olan zevat. 
3 - Şimdiye kadar muhtelif sporlarda Türkiye rekoru kazanını§ olan 

sporcular, (rekor nevileri, kazanılan yer ve tarih). 
4 - Muhtelif sporların milli ekipleri içinde yer almıt ve milli temasla

ra ittirak ettirilmiş olan sporcular. 

t, 

li~2 - ltahmin olunan forma bedelleri 
c.tr' 

t •nden % 7.5 hesabiyle muvakkat 
~t vesikası verilmek lazımdır. 

26 - Eksiltme 1939 haziran ayının 
rnu~~ı ~artesi günü saat 15 de umum 
lcoı.ı~rluk binasında toplanacak olan 
d,· ııyonda açılacaktır. Nümuneler 
k.l~~ede görülür ve prtname komisyon 

ınJiğinden istenebilir. (2173) 12163 

Matbaacılara 
'elr ~ıvekalet istatistik Genel Di
.... torlüiü Eksiltme ve ihale Ko
"'''•1 0nundan : 
ca~ - Açık pazarlıkla ihalesi yapıla
h . olan 31 forma tahmin olunan Adli
ltıi ıatatistiğinden 1500, 26 forma tah -
ııı.ı ~Olunan maarif istatistiği,nden 2000 
~1 '. a bastırılacaktır. Adliye istatisti
Vcllırı 16 sayfalık beher forması için 40 
rcr~aarjf istatistiğinin 16 sayfalık be
l it 0trnası için 50 lira fiyat tahmin o-

ntuştur. 

,!-:- liahmin olunan forma bedelleri 
1 ,:ınden N(' 7 .S hesabiyle muvakkat 

3 nat Vesikası verilmek lazımdır. 
•ttcı- Eksiltme 1939 haziran ayının 26 
1tıulaz.~rtesi günü saat 14.30 da umum 
konı~rluk binasında toplanacak olan 
dlj 

11YOnda açılacaktır. Nümuneler 
lt&t~•~c ~örülür ve §artname komisyon 

Pilınden istenebilir. (2174) 
12164 

......____---~~~~~~~ 

Milli Müdafaa V. 

Kabak alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komiıyonundan: 

117 kalem zımpara tısları 
hakk11Hll 

1 - Garnizon birlik ve müesseıele· Aakeri Fabrikalar Umum Mü-
ri ihtiyacı için 60.000 kilo kabak K. dürlüiü Merkez Satm Alma Ko-
zarfla eksiltmeye konmuştur. misyonundan : 

2 - Tahmin bedeli 6.000 lira olup 
muvakkat teminatı 450 liradır. 117 kalem zımpara taşlarının ihale 

3 _ Eksiltmesi 12. 6. 939 pazartesi günü 1, 3, 5 haziran 939 tarihli gazete
lerde mürettip hatuı olarak 10. 6. 939 

günü saat 11 dedir. olarak ilin edildiği görülmüttür. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- ld - 'h ı · 

Ü .. 2490 1 k 2 3 .. Şartname esas o ugu ve ı a enın 
me g nu sayı ı anunun , un· - 'b' 19 6 939 

.. dd ı · d · ·ı bel 1 • uırtnamede oldugu gı ı . . pa -cu ma e erın e ıstenı en ge erıy- :r- . la ğ •ıA 

1 b. J'k ·h ı ·· · d zatresi günü saat 15 te yapı ca ı ı an 
e ır. ı te ı a e ~un ve saatın. en en r. (2570) 12146 

geç hır saat evelıne kadar temınat ve olunu 
teklif mektuplarını Ankara Lv. amir- --------------
liği satın alma komisyonuna vermele-
ri. (1967) 11939 

Bir yüksek mimar Yeya 
mühendis aranıyor 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

G. ve inhisarlar V. 

Matbaacılara 
Gümrük ve inhisarlar Vekile-

tinden : 
1 - 939 malt yılında netredilecek 

tahminen 38 formalık genel buyrukla
rın baıtırılmuı açık eksiltmeye kon -

ı - Eskitehirde inpat §Ubesinde is 
tihdam olunmak, inşaat, tamirat ve te
sisatın, keşif, proje ve resimlerini tan
zim etmek ve inşaata nezaret etmek ü- muttur. 

2 - Bu it için 950 lira bedel tahmin zere ehliyet ve hizmetine göre azami 
edilmit olup muvakkat teminatı 71 Ji. 

250 lira ücretli yüksek mimar yahut 
ra 25 kuruıtur. 

yüksek mimar yerine aynı ücretle yük 3_ İhale 13. 6. 939 salı günü saat 
sek miıhendis bulunduğu takdirde ta-

15 1 
___ ._. 

. d'l k . t . 1 • . • te yapı cu.;aa~ır. 
yın e ı ec.e . tır. npat ~ş erı ıçın gar- 4 _ tıteldilerin ihale gününden li.-
nizon harıcınde yapacagı seyahatlara akal bir ci1n evel lireti teminatını ve
mahıuı olarak alacağı ücret üzerinden kllet veznesine yatırmaları ve alacak
barcırah da verilecektir. lan makbuzla belli gün ve saatte ve -

2 Talip olanların ellerinde mevcut kı:.l t 1 mu·'dürlüg·ünde kurulan 
1 . 1 b. l'k E k' h' ö e evazım 

vesaik suret erıy e ır ı te s ışe ır- 1 t k ·s onuna müracaatları . b . .. t a ım sa ın omı y 
de kolordu ınşaat şu esme muraca .

1
A 

1 

mıyacaktır. (2200) 12172 

Ziraat Vekaleti 

Bir muhasip aranıyor 

Ziraat Vekaletinden : 

5 - Beden terbiyesi ve spor için eser meydana getirmiş, gazetelerde ve 
mecmualc1rda spor muharrirliği yapmış ve spor gazetesi çıkarmış olan zevat 
(Bu zevatın mümkünse ~serlerinden ve yazılarından birer koleksiYonu bir-
likte göndermeleri rica olunur). 12092 

de inşaat dairesi eksiltme komisyonu 
reisliginc tevdi etmiş olmaları lazım -
dır. (1934) 11918 

Matbuat 
Etlik distofajin laboratuvarının 80 k • 

lira ücretli muhasipliği mün1ıa1dir Betonarme öprü ınşaatı Matbaacılara 
Buraya memurin kanunundaki evsafı 
haiz ve usulü muzaafa vakıf bir muha
sip tayin edileceğindc:n taliplerin ev -
rakı müsbiteleriyle berahn 20 haziran 
939 gününe kadar ziraat vekaleti ve -
teriner itleri umum müdürlüğüne mü
racaat etmeleri ilan olunur. (218R) 

12169 

Nafia Vekaleti 

Regülatör, sulama haf riyal 
ve insaatı 

Nafıa Vekaletinden : • 

Eksiltmeye konulan it: 
1 - Ahmetli regülatörü ve Ahmetli 

sol sahil sulaması hafriyat ve inpatı 
ke1if bedeli (1.342.139) lira (58) ku • 
ru1tur. 

2 - Eksiltme ı 9. 6. 939 tarihine rast 
lıyan pazartesi günü aaat 11 de Nafıa 
Veklleti Sular umum müdürlüğü su 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

Nafıa Vekaletinden : 
1 - Amasya vilayeti dahilinde 

Amasya - Samsun yolu üzerindeki ah
şap Yeşilırmak köprüsünün betonar -
me olarak yeniden inşaatı (38.500) li
ra keşif bedeli üzerinden kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme, 22-6-1939 tarihine 
müsadif perşembe günü öğleden evci 
saat (11) de Nafıa Vekaletinde Şose 
ve Köprüler Reisliği odasında yapı -
lacaktır. 

3 - Eksiltme prtnamesi ve buna 
müteferri diğer evrak (193) kuruş mu 
kabilinde adı geçen reislikten alına
bilir. 

4 - İsteklilern, eksiltme tarihin -
den en az sekiz gün evel yazı ile Na
fıa Vekaletine müracaat ederek bu 
gibi inşaatı yapabileceklerine dair eh
liyet vesikası almaları lazımdır. 

Matbuat Umum Müdürlüğün

den: 
Matbuat Umum müdürlüğü 1939 

mali yılı zarfında bastıracağı on iki 
adet ayın tarihi adlı mecmularını 6. 6. 
939 tarihinden 22. 6. 939 tarihine kadar 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye koy • 
muştur. 

1 - Mecmuaya ait beher formanın 

muhammen bedeli 25 liradır. Ayın ta
rihlerinin bir senelik forma mecmuu 
azami olarak 420 dir. Ve her nüsha a
yın tarihi 1100 olarak basılacak ve 
1100 olarak tesellüm edilecektir. 

2 - Muvakkat teminat yedi yüz: 
seksen yedi lira elli kuruştur. 

3 - Eksiltme 22. 6. 939 tarihinde 
Ankarada Dahiliye vekaleti binasın -
daki umum müdürlüğün satın alma 
komisyonunda saat on beşte yapıla -
caktır. Taliplerin tayin edilen saatten 
nilftlyet bir saat evci teklif mektupla
rını komisyon reisliğine vermeleri 
pttır. 

4 - Şartname Ankarada Matbuat 
umum müdürlüğünde ve !stanbul'da 
vilayet binasındaki matbuat bürosu 
şefliğinde parasız olarak verilir. 

SOoo harp paketi ahnacak 

~tmelcrL .!illll.. 12 ı an o unur. 
.a..,.a. '- 3 - lneklHer ebiltme prtnameai, 

velrlJet lnuun mOdBrHlfllad• sara- mubveıe proje9i, bayındırlı~ itleri 
tebillr. ((1942) 11956 genel prtnamesi, fenni prtname ve Sade yağı ahnacak 

5 - Eksiltmeye gireceklerin dör -
düncü maddede bahaedilen vesika ile 
939 senesine ait Ticaret odası vesika
sını ve (2888) liralık muvakkat temi -
natlarını havi olarak 2490 sayılı ka -
nunun tarifatı dairesinde hazırlı ya -
cakları kapalı zarflarını ikinci mad · 
dede yazılı vakitten bir saat evveline 
kadar makbuz mukabilinde komisyon 
ref•lfline vermeleri muktazidir. 

(2097) 12125 

5 - Taliplerin ilan edilen günde 
komisyon reislifine 2490 numaralı ka 
nunun emrettiği vesaikle beraber ıim
diye kadar ayın tarihi tekniğinde eser 
bastıklarına dair alakadar dairelerden 
tasdik edilmiş birer nümune eetirme-

t.l. M V Al K Ankara Levazım Amirliği Satm a.ı· • ek&leti Satm ma o • 
''Yonundan : Alma Komisyonundan : 

Maarif Vekaleti ~l - 5000 adet harp paketi satın alı - 1 - Merkez birlilkelirinin senelik 

01 Cilr_tır. Muhammen bedeli 1700 lira ihtiyacı için 60.000 kilo sadeyağı K. 
1ı llp •Ik teminat miktarı 127 lira 50 zarfla eksiltmeye konmuştur. 
llt\l!tur. 2 - Tahmin bedeli 48000 lira olup Muallim muaYini olmak 
~Açık eksiltmesi 26. 7. 939 çar - muvakat teminatı 3600 liradır. 
,1 &ünü saat 15 de vekilet satın 3 - Eksiltmesi 12. & 939 pazartesi isteyenlere 

i':ornisyonunda yapılacaktı~. günü saa l~ dedir. . • . 
~ Şartnamesi her gün komısyon- 4 - Eksıltmeye gıreceklerın ekıılt- M 'f V kA 1 t" d n • 

RCSrüı k 2 3 ü aan e aem e • 
~ _ ebili.r. .. me günü 24~ say~lı ~unun ' n- 1 _ Orta okullarda türkçe, tarih • 

llıad İsteklılerin kanunun 2 ve 3. cu cil maddelerınde ıstenılen belgelerle coğrafya riyaziye tabiiye fransu:ca. 
ıııı delerinde yazılı vesaikle birlikte birlikte ihale gün ve saatinden en geç almanca ~e ingiliz~e mualİim muavini 
~t~~inat mektuplariyle muayyen bir saat eveline kadar teminat ve !e~- olmak istiyenler için bu sene imtihan 

kornisyonda bulunmaları. lif mektuplarını D. Bakır Lv. amırl~- açılacaktır. 
(2216) 12179 ği aatın alma komisyonuna vermelerı. 2 _İmtihanlar ı eylül cuma gilnil 

'f Un çorap olanacak <2203> 12173 İstanbul üniversitesinde batlıyacak • 
E 1 k tır. 

P.t .. t a ınaca 3 - Bu imtihana dahil olacakların: 
ıtı' • .... Vekaleti Satm Alma Ko -
ı•y0 A) Türk vatandqı olmaları, 
l llUndan : A k . Le A ' l't" S t B) Y••1arının 20 den ebik ve 45 den 

•ilt ..... - ıo.ooo çift yün çorap açık ek - Al nKara. vaznnd mırı ı a m ..,.. 
.. ,, 1 . ma omııyonun an : fazla olmaması, 

ha....._ Uretıyle satın alınacaktır. Mu 1 A k · • · 15000 · C) Hüsnühal erbabından oldukları, -&&11\cn bed . . 'lk . - n ara garnızonu ıçın . 
~t eh 3800 lıra olup ı temı- 20000 k'l ğ t' b k l h her hangı' bir ıurette mahkQmiyetleri 

2 lrliktarı 262 lira 50 kuruştur. . .ı ? sı ıre ı ve arp ? u u as -
- Aç k k . . 

27 6 939 1 
tanesı ıçın de 7000: 8000 kılo koyun - olmadığı hakkında bulundukları vili • 

tullil laa ı e sıltm~sı · · sa ı eti pazarlıkla satın alınacaktır. yet veya kaza idare heyetinden alınmıt 
ltıi,y t 15 de vekalet satın alma ko- 2 T ı· 1 • t · tl · ı b' bir mazbata ibraz etmeleri (halen me-onund - a ıp erın emına arıy e ır • 

3 - a yapılacaktır:. . likte 12. 6. 939 pazartesi gün il saat 11 mur ve muallim olanlar bu kayıttan 
tiİtt L Şartname ve numunesı her A A k L · ı· -· t alma ko müstesna olup mensup oldukları daire 

~Otr:ıiı d .... 1 bT "'e na ra v. amır ıgı sa ın 
... ~ - lıt ~~~l a. goru e ı ır.2 3 

ü misyonuna gelmeleri. (2227) 12181 amirinin vereceği veıika klfidir.) 
-·"'dd e ı erın kanunun ve · c D) Her türlü hastalıktan ve mual • 
ilJr t el~rinde yazılı vesaikle birlikte timlik etmeye mani vücut Arızalann-
hrı etrıınat veya makbuzlariyle muay- dan salim olduklarını ispat eder tas • 

... tte komisyonda bulunmaları. dikti hekim raporu ibraz etmeleri, 
~2223) 12180 E) En az lise veya 4 veya 5 ıınıfiı 

levazım Amirliği 
öğretmen okulu mezunu veya bunların 

5 ton Ferro -Molipten 6 ton muadili tahsil görmüt oıma1arı. 
Muallim mektebinden mezun olan· 

Silico • Mangan tarın en az iki ders senesi muallimlik l etmit bulunmaları llzımdır. 
Gte bakla alınacak Askeri Fabrikalar Umum Mü- 4 - Namzetler imtihanda muvaffak 

.\ı!:"k• ~vaznn Amirliii Satın 
ı 0ınıayonundan: 

tttııl Müteahhit nam ve hesabına 
h.1cı. ton ihtiyacı için 30.000 kilo taze 
ı •çık eksiltmeye konmuttur. 

Ilı ıv;;kTabrnin bedeli 3.000 lira olup 
3 _ ~t ~crninatı 225 liradır. 

t nu ksıltmesi 12. 6. 939 pazartesi 
A ltlat 11 d d' .. _ E . e ır. 

ltı Rli .. ksıltrneye gireceklerin eksilt
tu rtıa~~ 249? sayılı kanunun 2, 3, üp
lc birlik clcrınde istenilen belgeleriy· 
'~ it t~ Ankara Lv. amirliği satın 

Otıtıı:yonuna gelmelerL 
(1965) 11937 

'f ulaf alınacak 
~ 

~-- kil ~vazım Amirliti Satın 
l .._ 8~~s:ronundaıu ırlik ve nıileaaeaeler hayvana· 

dürlütü Merkez Satın Alma Ko- oldukları takdirde kanuni prtlar da • 
misyonundan : ı bilinde her hangi bir orta tedrisat mu-

Tahmin edilen bedeli (15.000) lira . 

Mütaahhit nam Ye hesabına dört kalem Elektrot ıhnacak 
2500 adet Elektrot 2 mm. f6 St. 32 A) 
5000 adet Elektrot 4 mm.f6 St. 42 A) 
300 adet Elektrot 2 mm. f6 St. 52 A) veya muadili 
350 adet Elektrot 4 mm. f6 St. 52 A) 

Askeri Fabrikalsr Umum Müdürlüiü Merkea Satm Alma Ko
misyonundar. : 

Tahmin edilen bedeli (1600) lira olan 4 kalem elektrot müteahhit nam 
ve hesabına Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez: satın alma komis
yonunca 23. 6. 1939 cuma günü saat 14 te açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
iiartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (120) lira ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddeler\ndeki veeaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu itle alakadar tüccardan olduklarına dair 
ticaret oduı vesikasiyle mezkOr gün ve saatte komlıyona müracaatları. 

(2169) 12145 

projeleri (50) lifa mukabilinde Sular 
umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 54.014 lira 20 kuruşluk mu
vakkat teminat vermesi ve eksiltme -
nin yapılacağı günden en az sekiz: gün 
evet ellerinde bulunan vesikalarla bir
likte bir dilekçe ile Nafıa veklletine 
müracat ederek bu işe mahsus olmak 
üzere vesika almaları ve bu vesikayı 
ibraz etmeleri prttır. Bu müddet için
de vesika talebinde bulunmıyanlar ek
siltmeye ittirak edemezler. 

5 - lsteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir sa -
at evetine kadar Sular umum müdür
lüfüne makbuz mukabilinde vermele
ri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil 
mez. (1839) 11852 

Diyarbakn-Ciıre hattında insaat 
Nafıa Vekaletinden ı 

Diyarbakır - Cizre hattının yüz o -
tuz birinci kilometresiyle yüz elli do
kuzuncu kilometresi arasındaki ye -
dinci kısım intaat ve ray ferşiyatı ka· 
palı zarf usulü ile münakasaya konul 
muştur. 

Polis 
Fotin alınacak 

Emniyet Umum Müdürlüiün • 
den ı 

1 - Elde mevcut nümunesine ve 
prtnamede yazılı vasıfları dairesinde 
zabıta memurları için 6250 çoğu 6750 
çift fotin kapalı zarf usuliyle 26.6.939 
pazartesi günü saat 15 te münakasaya 
konulmuştur. 

2 - Beher çiftine 465 kurut fiyat bi
çilen fotinlere ait prtnameyi almak ve 
nümuncsini görmek istiycnlerin u -
mum müdürlük satın alma komisyo -
nuna müracaatları. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
2351 lira 80 kuruşluk teminat makbuz 
veya banka mektubunu muhtevi teklif 
mektuplarını ve 2490 sayılı kanunun 
dördüncü maddesinde yazılı belgeler
le birlikte eksiltme günü saat 14 de 
kadar komisyona teslim etmeleri. 

(2176) 12165 

Getir ahnacak 1 - Münakasa 12. 6. 939 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat on bette 
veklletimiz Demiryollar inıaat daire - Emniyet Umum Müdürlüğün • 
sindeki münakasa komisyonu odasın · den : 
da yapılacaktır. 1 - Elde mevcut nümunesine ve 

2 - Bu işlerin muhammen bedeli i- prtnamede yazılı vasıfları dairesinde 
ki milyon iki yüz yetmiş bin liradır. zabıta memurları için azı 1250 çoğu 

3 - Muvakkat teminatı seksen bir 1500 çift getir açık eksiltme ile 26.6. 
bin sekiz yüz elli liradır. 939 pazartesi günü saat 11 de müna -

4 - Mukavele projesi eksiltme prt kasaya konulmu§tur. 
namesi, Bayındırlık işleri genel prt- 2 - Beher çiftine 220 kurut fiyat bi
namesi, vahidi kıyasii fiyat cetveli, çilen getirlere ait prtnameyi almak ve 
fenni prtname, ahpp traversle ferşi - nümunesini gormek istiyenlerin u -
yat talimatnamesi, çimento normu, mum müdürlük satın alma komisyo -
telgraf battı prtnamesi, plin ve pro- nuna müracaattan. 
filden mürekkep bir takım münakasa 3 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin 
evrakı elli lira mukabilinde demiryol- 247 lira 50 kuruttuk teminat makbuz 
lar inpat dairesinden tedarik oluna - veya banka mektubunu ve 2490 sa -
bilir. yılı kanununun dördüncü mad -

S - Bu münakaaaya girmek iste - desinde yazılı belgelerle birlikte ek -
yenler 2490 numaralı artırma, ekıilt · siltme günü tam saat 11 de komisyona 
me ve ihale kanunu mucibince ibrazı- gelmeleri. (2177) 12166 
na mecbur olduklan evrak ve vesika · 

Bir mimar aranıyor 
lar, muvakkat teminatlarını ve milna· 
kasa tarihinden en az sekiz gün evel 
referanslarını ve diğer vesikalarım 
raptederek vekiletimize verecek - Ankara lnıaat Ceza Evi Müdür-
leri bir istida ile bu it için talep ede - lüiünden : 
cekleri ehliyet vesikalarını ve fiyat Şahsiyeti hükmiyeyi haiz Ankara 
teklifini havi kapalı ve mühürlü zarf· lnpat ceza evi için ücretli bir mimara 
tarını mezkur kanun ve eksiltme tart· ihtiyaç vardır. Talip olanların yetle -
namesinin tarifatı dairesinde hazırlı · rlndeki vesafkle Ankara inpat ceza e
yarak 12. 6. 939 tarihinde saat on dör- vi müdürlüğüne müracaat etmeleri i -
de kadar numaralı makbuz: mukabilin- lln olunur. (2197) 12171 

leri şarttır. (2205) 12174 

P. T. ve T. Md. 

2 No. lu Fincan ahnacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüiün

den: 
1) - Taahhüdün ademi ifasından 

dolayı (50.000) adet 2 NoJu fincan açık 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2) - Muhammen bedel (12500), mu
vakkat teminat (937,5) lira olup eksilt
mesi 31 temmuz 939 pazartesi günü sa
at (11) de Ankara'da P. T. T. umum 
müdürlük binasındaki satın alma ko -
misyonunda yapılcktır . 

3) - İstekliler, muvkkat teminat 
makbuz veya banka mektubu ve kanuni 
vesaikle beraber o gün ve saatte mez -
kur komisyona müracaat edeceklerdir. 

4) - Şartnameler, Ankara'da P. T. 
T. levazım, İstanbul Kınaciyan hanın
da P. T. T. ayniyat !Ube müdürlükle • 
rinden parasız verilecektir. (2126) 

12162 

Ankara Valiliği 

Asi alt yol yaptnllacak 
Ankara Valiliğinden : 

1 - Ankara civarı yollarından Harp 
okulu yolu asfalt kaplamasının ikma
li işi 16-6-939 cuma günü saat 15 de 
vilayet binasında nafıa müdürlüğü o
dasında teşekkül eder.ek Nafıa ko -
misyonunda ihalesi yapılmak üzere 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeğe ko -
nulmuştur. 

2 - Keşif bedeli ( 10165) lira (65) 
kuruttur. 

3 - Muvakkat teminatı (762) lira 
(42) kuruıtur. 

4 - İıteklilerin teklif mektupları 
ile ticaret odası vesikası, teminat mek 
tup veya makbuzu, ihale tarihinden 
en az sekiz gün evci vilayet makamı
na müracaatla alacakları fenni ehli -
yet vesikalariyle birlikte yukarda sö
zü geçen saat 14 de kadar Nafıa ko -
misyonu reisliğine vermeleri. 

5 - Bu işe ait keşif, şartname ve 
müstenidatlarının her gün Nafıa Mü· 
dürlüğünde görüleceği. (2055) 12029 
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· D. Demiryolları 

Dökme boru alınacak 
D. D. Yollal'.ı Satın Alma Ko

misyonundan : 

Bankalar 

inşaat ilanı 
Sümerbank 

ğünden : 
Umumi Müdürlü-

Muhammen bedeli 2000 lira olan 1.) Türkiye demir ve çelik fabrika· 
ambuvatmanlı dökme boru 10. 6. 1939 lan idare kantin, labratuvar, garaj, ka· 
cumartesi günü saat 11 de pazarlık u- pıcı binaları inşaatı vahidi fiyat esa -
suliyle Ankarada idare binasında sa- siyle ve kapalı zarf usuliyle eksiltme • 
tın alınacaktır. ye konmuştur. 

Bu işe girmek isteyenlerin tesbit e- 2.) İşbu inşatın muhammen keşif be· 
dilen günde muayyen saate kadar ko- deli 270.933,53 liradır. 
misyon reisliğinde isbatı vücut etme· 
leri lazımdır. 3.) Eksiltme evrakı 25 lira mukabi -
Şartnameler parasız olarak Ankara- linde Sümerbank muamelat şubesin • 

da malzeme dairesinden dağıtılacak - den alınabilir. 
tır. (2067) 12089 

Hat • 
ınşası 

D. D. Yolları Satın Alma Komİs· 
yonundan : 

Karabük fabrikası istasyonu ile il · 
tisak hattı inşaatı kapalı zarf usuliyle 
ve vahidi fiyat üzerinden Eksiltme • 

4.) Eksiltme 20.6.1939 salı günü saat 
16 da Ankara'da Sümerbank umumi 
müdürlük binasında yapılacaktır. 

5.) İstekliler teklif evrakı meyanına 
şimdiye kadar yapmış oldukları bu ka· 
bil işlerle ounların bedellerine ve han
gi bankalarla muamelede bulundukla • 
rına dair vesikalarını koyacaklardır. 

ye çıkarılmıştır : 6.) Muvakkat teminat miktarı 14.600 
1 - Bu işin muhammen bedeli liradır. 

JI0.000 liradır. 
2 _ İstekliler bu işe ait şartname 7.) Teklif mektuplarını havi zarflar 

vesair evrakı Devlet demiryollarının kapalı olarak ihale günü saat 15 e ka
dar Ankara'da Sümerbank muhaberat 

Sirkeci ve Ankara veznelerinden 5,'i 
şubesine teslim edilecektir. Posta ile 

lira bedelle alabilirler. - d .1 kl'fl · ·h t 'h le . gon erı en te ı erın nı aye ı a 
3 - Eksıltme 23. 6. 939 cuma gunu t' d b" 1 k d gelmı· .. , . saa ın en ır saat eve e a ar ,.. 

saat ıı de Ankara da, Devlet demıryol fi k • k'ld kapatılmış . . ve zar arın anunı şe ı e 
lan yol daıresınde toplanacak merkez 1 1• d . • o ması azım ır. 
ı. incı komısyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is- 8.) Müessese bu in§aatı tali~lerden 
teklilerin teklif mektupları ile birlik· dilediğine vermek ve yahut munakı • 
te aşağıda yazılı evrak ve vesaiki aynı sayı hük:.imsüz saymakta tamamen ser· 
g'in ve saat 10 a kadar komisyon reis- besttir. (2195) 12170 
li ·ine tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

:ı) 2490 sayılı kanun ahkamına uy · 
g n olarak 6750 liralık muvakkat te· 
m"nat, 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesika · 
ları 

c) Münakalat vekaletinden musad • 
dak ehliyet vesikası (ehliyet vesikası 
için ihale gününden en az sekiz gün 
evel bu vesikanın verilmesine esas o
lacak belgelerini bir istidaya rapten 
müracaat etmeleri lazımdır.) 

.2112) 12117 
• 

Seyyar telgraf makinesi ahna<a• 
D. D. Yollan atın Alma Ko-

misyonundan ı 

Muhammen bede ı 6142,50 lira olan 
45 adet seyyar lgraf makinesi 
24-7-939 pazartesi nü saat 15.30 da 
kapalı :zarf usulü Ankarada idare 
binasında satın alır cktır. 

Bu işe girmek ic- ı enlerin (460,69) 
liralık muvakkat te nat ile kanunun 
tayin ettiği vesika} ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeler rzımdır. 
Şartnameler para z olarak Anka -

rada malzeme d~ire den, Haydarpa · 
ıada tesellüm ve se şefliğinden da· 
ğıtılacaktır. (2142) 12134 

Ok~lar 

Koyun eti alınacak 
Yüksek Mühend s Mektebi Satın 

Alma Komiayonund ı : 

Mektebin 939 mal enesi zarfında
ki 46000 kilo koyun t ihtiyacı kapa
lı zarf usuliyle eksi t ıeye konulmuş
tur. İşbu ihtiyacın ı hammen bedeli 
"53., elli üç kuruş ol ilk teminatı 

Ankara Belediyesi 

Kiralık buz fabrikası 

Ankara Belediyesinden : 

1 - İtfaiye meydanında bulunan 
belediyeye ait buz fabrikası 9"v sene
si mayıs sonuna kadar kiraya veril· 
mek üzere on beş gün müdetle açık 
artırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 720 liradır. 
3 - Muvakat teminat 54 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenle 

rin her gün yazı işleri kale01ine ve 
isteklilerin de 13 haziran 939 salı gü
nü aaat on buçukta belediye cneUnıe· 
nine müracaatları. 

(2093) ııoıe 

Satıltk yer 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Çankırı caddesinde imarın 716 
adasının 40, 41, 26 parselinde bulunan 
12 metre yol fazlası satılmak üzere on 
beş gün müddetle açık artırmaya ko • 
nulmuştur. 

2 - Muhammen kıymeti (300) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat (22,50) lira
dır. 

4 - Şartname ve krokisini görmek 
isteyenlerin her gün Encümen kalemi 
ne ve isteklilerin de 27. 6. 939 salı gü· 
nü saat on buçukta belediye encüme-
nine müracaatları. (2229) 12182 

Satılık yer 
Ankara Belediyesinden : 

"1828" lira 50 kuruşt 

Kapalı zarf usuli} 
işbu eksiltmeye ait 
2490 sayılı kanunun 
vesikalarla beraber 

1 - Yenişehirde yeni Kalık soka · 
Y.afpılacak olan ğında imarın 1088 ada 19 parselinde 
clı mektupları b 1 .. k"l B 1 d' .ğ. d" . u unana ve musta ı en e e ıyeye a-

1 saat evel makbuz rr 
yon reisliğine veriln 
derilecek mektuplar 
kadar komisyona ge 
tezidir. Eksiltmesi 
rastlıyan perşembe 

yapılacaktır. Şartna 

teyenlerin her gün 
ceklerin belli gün 
binası dahilindeki 1 
atları ilan olunur. 

E 
Ankara Doğu 

Cinsi 

İkinci nevi ekmek 

"'Ilrettı ı ıger it (6332) lira kıymeti muhammineli 
ayyen saatten 829 .. bba 1. k 

b
.
1
. d k . metre mura ı yere ta ıp çı ma • 

ıta ı ın e omıs . • 
. p .

1 
.. masına bınanen yıne kapalı zarf usu-

ı. osta ı e gon . 
lıyle artırmaya konulmuştur. 

muayyen saate 
ış olmaları muk 2 - İhalesi 27. 6. 939 salı günü saat 
6. 939 tarihine 11 de belediye encümeninde yapıla • 

ünü saat 11 de caktır. 
sini görmek is-
eksiltmeye gire 3 - Muvakkat teminat (967,50) li · 

radır. saatte mektep 
nisyona müraca-

3869/ 2115) 
12104 

4 - Şartname ve krokisini görmek 
isteyenlerin her gün encümen kale • 
mine müracaatları ve isteklilerin de 

mek alınacak 
e Çocuk Bakımevi Baıtabipliğinden : 

ahmini Miktarı 
Fiatı Kilo 

10/ 25 9500 

Tutarı 

Lira K. 

973 75 

Muvakkat teminatı 
Lira K. 

--
73 03 

ı _ Mücsseseni 939 mali yılı ihtiyacı olan yukarda miktarı yazılı ek-
meğe 6·6-939 günü ip zuhur etmediğinden on gün müddetle açık eksilt-
meye konulmuştur. alesi 1939 yılı Haziranın on dokuzuncu pazartesi gü-

nü saat on üçte Ek meye konulacaktır. 
2 _ isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2,3 üncü maddelerinde istenilen 

vesaiki haiz olanlar s rtnamesini görmek üzere her gün Işıklar caddesinde 

Doğumevi Çocuk Ba ımevi Baştabipliğine müracaatları. 
3 _ Yukarda sözü geçen ihale saatinden evvel muvakkat teminatlarını 

Ankara defterdarlık veznesine yatırılarak alınacak makbuz ile birlikte iha· 

le günü müessesede teşkil olunacak komisyona gelmeleri. (2211) 12176 

uı;us 9~ 

Dokuz kalem yiyecek ahnacak teminat ve teklif mektuplarını 27. 6. 
939 salı gün saat ona kadar encümene 
vermeleri ilan olunur. (2230) 12183 

Satılık yer 
Ankara Belediyesinden ı 

1 - Yenişehirde yeni Kalık soka· 
ğında imarın 1088 ada 20 parselinde 
bulunana ve müstakilen belediyeye a

Fakülteler 

Odun ve kok kömürü 
Orman Genel Komutanlığından: 

Orman Koruma Genel Komutanlığının İstanbuldaki Zeytinburnunda~: 

ah nacak 
Ankara Hukuk Fakültesinden 

it ((2856) lira kıymeti muhammineli Hukuk fakültesi için yüz ton kok 
857 metre mürabbaı yere talip çıkma- kömürü ile yirmi beş bin kilo odun 
masına binaen yine kapalı zarf usuliy· alınacaktır. Kömürün tahmini fiyatı 
le artırmıya konulmuştur. yirmi altı lira ve muvakkat teminatı 

Talimgahı ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı dokuz kalem er~ 
hizalarında gösterilen gün ve saatte Ankara'da Yenişehirde Yüksel cad t' 

si başında Orman Koruma Genel Komutanlı~ binasındaki satın alma k0.~~ 
misyonu tarafından pazarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin pazarlık gu 
ve saatinde teminatlariyle birlikte komisyonda bulunmaları. (2159) 

Erzakın cinsi Miktarı 

İhale gün ve 
saati 

Muvakkat 
teminat miktarı 

Lira kuru' ----52 50 
2 - İhalesi 27- 6. 939 salı gün saat 195 liradır. Odunun tahmini fiyatı dok 

11 de belediye encümeninde yapılacak san para ve muvakkat teminatı 42 li • 
tır. ra 50 kuruştur. İsteklilerin şartname-

3 - Muvakkat teminatı (514,50) li- yi görmek üzere her gün ve eksiltme-

Zeytin yağı 
Sabun 
Beyaz peynir 
Zeytin tanesi 
Kuru üzüm 
Makarna 
Şehriye 

1400 
7500 
2000 
8000 
6000 
8000 
2000 

12-6-939 Saat 14 
,, ,, 14 
.. .. 11 

180 00 
67 50 

150 00 
90 00 

157 50 

radır. ye girmek üzre 19. 6. 939 pazartesi gü-
4 - Şartname ve krokisini görmek nü saat 10,30 da fakülteye müracaat • 1 

.. 11 

isteyenlerin her gün encümen kale • lan. (2131) 12105 
" 

,, 
15 

14 
mine müracat etmeleri ve isteklilerin 
de teminat ve teklif mekt,µplarını 27. Çamaşır yıkattınlacak 
6. 939 salı gün saat ona kadar encüme· 
ne vermeleri ilan olunur. (2231) 

Kırmızı mercimek 
Nohut 

6000 
7000 

" " 
" " 

14 
10 
10 

67 so 
63 00 

12184 

Sülfotdolomin alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

Ankara Hukuk Fakültesinden : 

Ankara Hukuk fakültesi leyli ta
lebesi çamaşırlarının yıkanması eksilt 
meye konmu tur. Tahmini tutarı 1990 
lira ve muvakkat teminatı 150 liradır. 
İsteklilerin şartnameyi görmek üzere 

,, 
12150 

Muhtelif erzak alınacak 
ı _ Su işleri için alınacak olan 35 her gün ve eksiltmeye girmek üzere 

ton sülfat dalomin on beş gün müd - 19. 6. 939 pazartesi günü saat 10.30 da 
Ankara Hukuk Fakültesinden : 

Tutarı 

L. K . detle açık eksiltmeye konulmuştur. fakülteye müracaatları (2132) 12106 Cınsi En az En çok Fiyatı 
2 - Muhammen bedeli 3885 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 291,50 lira • 

dır. 

4 - Şartnamesini görmek isteyen -
lerin her gün encümen kalemine ve is
teklilerin de 27. 6. 939 salı günü saat 
on buçukta Belediye Encümenine mü 
racaatları. (2232) 12185 

Satıhk çuvallar 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Su işleri anbarında bulunan 
2608 adet müstamel çimento ve muza 
ik telisi çuvallarına talip çıkmadığın • 
dan artırma on gün uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (521,60) li· 
radır. 

3 - Muvakkat teminat (40) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek isteyenle 

rin her gün encümen kalemine ve is • 
teklilerin de 20. 6. 939 salı günü saat 
on buçukta belediye encümenine gel -
meleri. (2233) 12186 

Kazalar 

Su projesi yapflrılacak 

Birecik Belediyeainden ı 

1 - Birecikte yapılacak Su tesisa
tı projesi 22·5-939 tarihinden bir ay 
müddetle pazarlık suretiyle eksilt • 
meye konulmuştur. 

2 - İsteklilerin Belediyeye müra • 
caatları. 12030 

Belediye binaSI ve hal 
yaplmla<ak 

Adıyaman Belediye Riyasetin
den: 

Kaza merkezinde hal ve belediye bi 
nası inşaatı kapalı zarf usuliyle eksilt 
meye konulmuştur. 

Bedeli keşif (43913) lira (41) ku • 
ru§tur. 

Muvakkat teminat (3293) lira (51) 
kuruş olup ihale 24 haziran 1939 tari • 
hine müsadif cumartesi günü saat on 
birde Adıyaman belediye binasında 

yapılacaktır-

2490 numaralı kanunda yazılı evsa
fı haiz olanlardan talip olanların bu 
husustaki şartnameyi üç lira mukabi
linde Adıyaman belediyesinden alabi
lecekleri ve fazla maliımat edinmek is 
teyenlerin Adıyaman belediyesine mü 
racaatları ilan olunur. 12114 

Elektrik Santral binası 

yapflnla<ak 
Sivrihisar Belediyesinden : 

Kapalı zarf usuliyle bir ay müddet
le eksiltmeye çıkarılan 6048 lira bedeli 
keşifli Sivrihisar kasabası elektrik 
santral binası inşası ile ahşap direkler 
yapılan eksiltme neticesinde talip çık
madığından arttırma ve eksiltme ka • 
nununun 40 cı maddesinin son fıkra • 
sına tevfikan işin bir ay içinde pazar
lıkla yapılmasına karar verilmiştir. 

Pazarlıkla iş yapmağa talip olanla • 
rın 30 haziran 939 cuma günü teminat
lariyle birlikte Sivrihisar belediye da
iresinde hazır bulunmaları ilan olunur. 
İsteklilere §artname örnekleri mecca
nen_ gönderilir. (4003/ 2182) 12167 

Zayi - 326 - 327 senelerinde Anka
ra İdadisinden aldığım tasdiknameyi 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan eski
sinin hükmü yoktur. 

Ankara Gecik mahallesi Ali Rıza 
oğlu Ahmet Hıfzı 2126 

Mahkemeler 
Ankara Asliye Birinci Hukuk 

Mahkemesinden : 

Ankara Yenişehir'de Atatürk bul· 
varında Bolu apartmanında No 8 de 

mukim Sadrettin Enver tarafından a
çılıp mahkememizin 939/ 1144 sayısına 

geçirilen Etiman soyadının En'ver 

soyadı ile deği:itirilmesine mütedair 

olan davanın yapılan duruşması so

nunda: Etiman soyadının En'ver soy

adı ile değiştirilmesine ve olsuretle 

nüfusa tescil ve ilanına 28-4-939 tari
hinde karar verildiği ilan olunur. 

2120 

Satılık zati eşya 
Ankara N Ümune Hastanesi Baş

tabipliğinden : 

Ankara Nümune hastanesinde vefat 
edip şimdiye kadar varisleri zumur et· 
miyenlerin zati eşyası 15. 6. 939 tari -
hine müsadif perşembe günü Ankara 
üçüncü Sulh Hukuk hakimliği mari -
fetiyle saat onda hastanede satılaca • 
ğından talip olanların 15 lira pey ak • 
çeleriyle birlikte mezkfir gün ve saat· 
te Nümune hastanesine müracaatları. 

(2056) 12115 

Cebeci Hastanesi 
Cilt, saç ve zühreviye 

mütehassısı 

Dr. Kemal Arıcan 
BERLİN kliniğinden mezun 

Belediye sırası Emek Ap. kat 2 

Ankara Defterdarlığı 

Memur alınacak 

Ankara Defterdarlığından : 

Ekmek 
Et (koyun) 
Sade yağ 
Zeytin yağ 
Çay 
Beyaz peynir 
Kesme şeker 
Toz şeker 
Pirinç 
Un 
Kuru fasulye 
Nohut 
Tuz 
Kuru soğan 
Makarna 
Patates 
Salça 
Sabun 
Ceviz içi 
Nişasta 

Şehriye 

Zeytin 
Sirke 
Sarımsak 

Kuru üzüm 
Kuş üzümü 
Fıstık 

Aşurelik buğday 

İrmik 

45000 
25000 
4500 
1500 

40 
1300 
1250 
4500 
6500 
4000 
3000 
350 

1000 
4000 

300 
5000 
300 

1000 
200 
75 
75 

450 
750 
100 
300 

75 
35 

150 
125 

Kuru kaysı 
Yumurta 
Yoğurt 

150 
(adet) 55000 

Süt 
Kaysı reçeli 
Tere yağ 
İspanak 
Havuç 
Salamura yaprak 
Ayva 
Prasa 
Lahna 
Elma 

2750 
1500 
400 
250 

3000 
350 
500 
500 

1750 
1200 
1000 

75 Kaşar peyniri 
Kabak 3500 
Maydanoz (demet) 3800 
Bakla 1600 
Taze fasulye 3000 
Limon (adet) 8500 
Semiz otu 
Kara ciğer 
Taze kaysı 
Domates 

500 
(adet) 2250 

400 
2000 

Taze bamya 
Dolmalık biber 

50000 
30000 
5000 
1750 

45 
1500 
1500 
5000 
7000 
4500 
4000 
400 

1500 
4500 
400 

6000 
350 

1250 
250 
100 
100 
500 

1000 
125 
500 
100 

50 
200 
150 
200 

60000 
3000 
2000 

500 
300 

3500 
500 
600 
750 

2000 
1500 
1250 

100 
4000 
4000 
2000 
3500 

10000 
750 

2500 
500 

2500 

10,25 
40 

100 
60 

370 
45 
32 
28 
26 

9,75 • 
16 
15 

7 
7 

30 
7 

30 
40 
65 
30 
30 
40 
12 
20 
30 
35 

110 
15 
25 
55 

1,50 
20 
17,5 
40 

150 
11 
7 

20 
13 
7 
7 

25 
8Ci 
10 

2 
12 
15 
4 

10 
17,5 
30 

5125 
12000 
5000 
1050 
166 50 
675 
480 

1400 
1820 

438 75 
640 

60 
105 
315 
120 
420 
105 
500 
162 50 
30 
30 

200 
120 
25 

150 
35 
55 
30 
37 50 

210 
900 
600 
350 
200 
450 
385 
35 

120 
g7 50 

140 
105 
312 50 

80 
400 
80 

240 
525 
400 
75 

437 50 
150 

384 38 

900 -
375 -

78 75 
12 49 
50 63 
36 -

105 -
136 50 

32 91 

48 
4 50 
7 88 

23 63 

9 -
31 50 
7 88 

37 50 
12 19 
2 25 
2 ıs 

15 -
9 -
1 g8 

11 ıs 
2 63 
4 Al 
z 11 
2 sı 

8 25 
67 sa 
45 -

26 ıs 
15 -
33 75 
28 88 

2 63 

9 -
7 31 

10 50 
7 88 

23 44 

6 -
30 -

6 -
18 -
39 38 

30 -
5 63 

32 81 
11 ıs 

13 325 24 38 
25 87 50 6 56 
16 140 12 ..... 
20 700 52 50 

Taze vişne 250 350 22 55 4 13 

Taze erik 250 350 13 45 50 3 41 

350 
1000 
3500 

300 
750 

3250 Patlıcan 

Karnabahar 500 700 17 119 8 93 
Bala kazası maliyesinde münhal 50 li 7 50 Marul (adet) 3000 4000 7,5 300 3 

ra ücretli bug~ day koruma memurluğu 50 'Portakal (adet) 2500 3000 6 180 13 
için 12 haziran pazartesi günü saat 15 k 0t 
te Defterdarlık binasında imtihan ya- Ankara Hukuk Fakültesi için Mayıs 940 nihayetine kadar almaca fi~ 
pılacağından memurin kanunununda ve yukarda isimleri hizalarında miktar ve fiyatlariyle tutarları ve ınU' <' 
yazılı evsafı haiz taliplerin şimdiden kat teminatları yazılı bulunan erzak 15 gün müddetle açık eksiltme>':~ 
birer dilekçe ile defterdarlığa müra • koyun eti kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. İsteklilerin ı9· 

1 caatları lüzumu ilan olunur. L: ızıO pazartesi günü saat 11 de Fakülteye müracaatları. (2133) :~ / 
(2212) 12177 ~ 

Satılık ev ve arsalar 
Ankara Defterdarlığından : 

Mahallesi Sokağı Cinsi 

Misakı Milli Hanardı Ahşap ev 
,, ,, " 

Ada 

167 
168 

Parsel 
No. 

Kapı 

No. 

Muhammen 
bedel 

M2. Lira K. -- --- --- ---
32 

7 
22 
67 

53 750 00 
130 1500 00 

Teminat 
Lira K. 

56 25 
112 50 

Koyun pazarı dellal yokuşu Arsa 271 9 4 92 368 00 27 60 
Necati bey Ali kabulu ,. 685 1 645 2580 00 193 50 
Misakı Milli Tahrirciler ,, 167 1 82 123 00 9 23 

,, Topçular ., 175 17 92 238 00 17 85 
İstiklal Sıvas .. 190 28 191 382 00 28 65 

" ,, " " 24 3,75 7 50 00 57 

Müştemilatı 
adet 

______.-: 
(3) oda sofa bir ıııııt~~ 
( 4) oda 1 kiler ıtl~t ıO~ 
(2 odunluk ve körııur 

" .. •• " 23 24-25 48 00 3 60 aıe<' 
1 - Yukarda evsafı ve muhammen bedeli yazılı gayri menkullerin mü) ki yeti ayrı ayrı ihale edilmek 

açık artırmaya konulmuştur. t<t'' 
2 - İhale 15-6-939 tarihinde saat 14 de Ankara defterdarlığında toplanacak satış komisyonunda yapııacS 
3 - lhale bedeli nakden ve peşinen tediye edilecektir. İkinci tertip mübadil bonosu kabul edilebilir. ae' 
4 - Şartnameyi gormek ve izahat almak istiyenler defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğüne müracaat e 

bilirler. ,&ı 
5 - İsteklilerin ihale gününden evvel defterdarlık veznesine yatıracakları teminat makbuzu mukabilinde 

ge~en günde komisyona müracaatları. (2004) 12014 
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#:----------------------------~ 
SÜMERBANK 
Ankara Yerli mallar poza nndo açılan 

KÖYLÜ DAİRESİNDE 
Köylü giyim enası aıaöıdaki fiat larla 

perakende olarak sahlmaktadtr 
Kayseri Dirilin den MamUI mintan Tanesi 
Kayseri ve Nazilli kaput bezinden iç donu ,, 

58 kuruş 
45 ,, 

,, ,, ,, ,, 
Tire çç.rap 
F eshane Mamulatı halis yünden 

kasket 
Beykoz Mamulatı çivili kundura 

,, ,, ,, F o tin 

gömleği ,, 
Çift 

45 " 
11 ,, 

Tanesi 30 ve 35 " 
Çifti 190 " 
" 290 " 

Memur alınacak 
Türkiye Demir ve Çelik fobrikolan müessesi 

Müdürlüğünden : 
Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında istihdam edil -

nıek üzere Türkçeden İngilizceye ve İngilizceden Türkçe -
Ye tercüme yapabilecek kudrette imtihanla memur alına • 
caktır. 

Seçme imtihan; 12. Haziran. 939 pazartesi günü s~at 10 
da Ankara'da Sümer Bank Umumi Müdürlüğünde ve Is -
tanbul'da Sümer Bank lstanbul Şubesinde yapılacaktır. 

imtihana girebilmek için isteklilerin birer dilekçe ile Sü
IDer Bank Umumi Müdürlüğüne veya lstanbul Şubesi Mü
dürlüğüne müracaatla alacakları matbu iş Talepnamesini 
kendi el yazılariyle cevaplandırmaları ve icap eden vesai -
kin asıl veya musaddak suretlerini de ekliyerelt 10.6.939 
tarihine kadar Umumi Müdürlük veya İstanbul Şubesi Mü
dürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. 

Lise veya muadili mektep mezunlariyle Askerlik ödevi
ni ikmal edenler, büro işlerine vakıf bulunanlar ve dakti
lo bilenler tercih edilecektir. 

Verilecek ücret imtihan neticesinde alınacak neticeye 
RÖre tayin edilecektir. 1909 

--
----
----

27. inci tertip I. inci çekilişin en büyük ikramiyesi olan 40.000 := 
lirayı Yenişehir Karanfil sokak No: 44 kapıcı İbrahim'e ANKARA := 
PiYANGO kazandırdı. Birinci keşideye iştirak edemiyen müşte· := 
rilerimize 2. inci keşideden itibaren devamlı olarak bilet veri1ir. = -

~lllllll1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

IErkek daktilo almacak~ 
~ -
~ -
~ Etibanktan: ~ 
~ İşletmelerimizde istihdam edilmek üzere İngilizce yazan := 
;::§ 'Ve ıtenografiye vakıf bir erkek daktilo alınacaktır. § 
;::: lıteklilerin peraonel ıervisimize müracaatları. 2033 = 
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııii' 

... Cebeci Hastanesi -
!tutak, Burun, Boğaz mütehassısı 

DOKTOR 

Sevket Hüsnü Taray 
Adliye k'· · A. oşesı sarraf Hakkı 
~ p, muayenehane Ti: 3912 

- v Tl: 3485 - 16 2003 

ır ' Dr. SITKI FIRAT 
birinci G Ö Z hastalıkları 

sınıf mütehassısı 
İstanbul Haydarpaşa Hastanesi sabık 
göz mütehassısı ve Gülhane Hastanesi 
sabık iÖZ baş muavini. Muayene: sa
bah: 9 dan 19 a kadar. Belediye sırası 

Talas Ap. kat: 1 1573 

Tl: 3592 ~ 

ULUS 

Deutsche Lufthansa 
Junkers Ju 52 tipinden 3 motörlü büyük tayyare ile 

Pazar günleri müstesna olmak üzere seyrüsefer tarif esi 
Istanbul'dan hareket 7,55 
Sofya'ya muvasalat 10,45 
BeJgrat'a muvaas1at 11,40 
Budape§te'ye muvasalat 13,35 
Viyana'ya muvasalat 14,45 
Berlin'e muvasalat 17,10 

Gidi§ - dönÜ§ bilet ücrtei aynı zamanda tediye edilecek 
olursa, dönüt bileti ücretinden 

Yüzde yirmi tenzilôt yapılar 
Bu hava hattının Amsterdam, Atina, Brüksel, Bükre§, Kopenhag, 
Londra, Milano, Malmö, Paris, Roma, Venedik, Zürih gibi büyük 
Avrupa ıehirleriJe de irtibatı olup aynı günde bu şehirlere vardır. 

izahat ve malfunat almak Üzere ve kayıt muamelesi için, 
tayyare bileti umumi salı§ acentası 

'' Hons Wolter Feustel,, 
lstanbul - Galata Rıhtım caddesi No. 45 adresine müracaat 

olunmalıdır. (Telefon: 41178, Telgraf: Hansaflug) 
7222 

============================================& 

~ 

Bir hangar yaptırılacak 

Türk Hava Kurumu Gen~I Merkez 

Başkanlığından · 
1 - Etimesğut'ta Türkkuşu alanında yaptırılacak Hava 

Müsteşarlığı tecrübe ve muayene komisyonuna ait bir han
gara talip çıkmadığından keşfinde tadilat yapılarak tekrar 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Bu inşaatın muhammen bedeli (91.183) lira (42) 
kuruştur. 

3 - İstekliler bu işe ait şartname, keşif ve saireye ait 
evrakı Türk Hava Kurumu Genel merkezinden (4) lira 
(60) kurut mukabilinde alabilirler. 

4 - Eksiltme 26. 6. 939 pazartesi günü saat 16 da Türk 
Hava Kurumu Genel merkezinde toplanacak komisyon ta
rafından yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mek
tuplariyle birlikte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı 
gün saat 15 e kadar komisyon reisliğine tevdi etmiş olma
ları lazımdır. 

6 - Muvakkat teminat miktarı (5809) lira (17) kuruş
tur. 

7 - Eksiltmeye girmek istiyenler 2490 numaralı kanun
daki şartları haiz olduktan başka en az ( 60.000) liralık 
mümasil bir işi muvaffakiyetle başardıklarına dair vesika 
ibraz etmeleri lazımdır. 2124 

.-······································~ 

DAKTiLO KURSU ~·111 lllh. 

59 uncu devresine haziranın 

ilk haftasında başlıyacaktır. 

2 ayda diploma verilir. Tahsil 
aranmaksızın herkes alınır. Me -
murlar Kooperatifi üzerinde kat 
1 Te1: 3714. 1947 

". 11. 111 •• 1 •• 11. 11111111111 ••• 1 •• 11 •••• ,, 

-- -- -- -- -E 10 Haziran cumartesi günü : 

-§ Karadeniz Plajı a(ıhyor -• 
~ Orman Çiftliği -

--------------~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır" 

... lll 1111111111111111111111111111111 lll I L. ~ 111111111111111111111 il 111111111111111 !:. 

§YAZI MAKİNELERİNİZİ§ g Damgah kadın § 
§ Daktilo kursu tamir bürosuna § ~ Gladys Georges § 
= yaptırınız. Memurlar Koopera . = ~ l il l lll 11111111111111111111111111111 il r 
: tifi üstünde Tel: 3714 1972 : 

':tıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır" 
SEVİM Mücellithanesi 

Satıhk 
Döşeme parkesi 

......... işten anhyan bir kalfa aramak
tadır. Ücret göstereceği iktidara 
göre tayin edilecektir. Ulus mey
danı Santıral Kıraathanesi üzeri 

Ankarada on senedir kurumuş 
Karaağaç ve dişbudaktan ma · 
rnfil 1450 m2 parke, toptan veya 
perakende, satılıktır. Yenişehir 

posta kutusu 1029 a müracaat. 
1493 

U L U S - 20. inci yıl. - No: 6411 

İmtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi ANKARA 

No: 12 ye müracaat. 2094 

YENi 
BUGÜN BU GECE 

Seven bir kadının mU~ssir aşkını ve. 
fedakarlığını canlandıran 

emsalsiz film 

KiRiK HAYAT 
Baş Rollerde 

Barbara Stanwick -
Herbert Marshall 

Seanslar: 

14,45 - 16,45 - 18,45 - Gece 21 de 

-11-

Son pişmanlık fayda vermez! 

Diş Doktoru 
diyor ki : 

"Dişler; çürümiye başlamadan çok 
eve! itina görür, her gün ve hatta 
günde birkaç defa fırçalanarak mik
roplar, zararlı salyalar ve ifrazat te -
mizlenirse sağlam ve güzel olarak 
muhafaza edilebilir. Dişler çürüdük -
ten sonra artık iş işten geçmiştir. Bu
nun içindir ki dişlerin "RADYO· 
LİN" diş macuniyle her sabah, öğle 
ve akşam, her yemekten sonra günde 
3 defa bol bol fırçalanmasını ısrarla 

tavsiye ediyoruz. 

DAİMA RADYOL·iN 
7059 

kolonyası firiksiyonu ile geçer. Kara Çamın kuvvetli tesiri doktor
larca da tasdik edilmi§tir. 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. 
Deposu: Kemal Rebul eczanesi Beyoğlu ağa camii yanında 

t S T A N B U L 1940 ======::c:~ 

.:!JlllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllllllllllllllflllllllllllllllllllllll!:. - -
Ortaklarmn nazarı dikkatine --- ------ -- -- --------- Küçük Evler Y opı Kooperatifinden - -- -=.:: Şirketimiz muayyen bir müddet için hisse devrini menetmiştir. E 

=.:: Bu müddetin inkızasından sonra ortaklardan herhangi birisi his- := 
=: sesini devredecek olursa devredenin sahip bulunduğu tip ne olursa =: = olsun, hisseyi yeni alanın (F ve D) tiplerinden birini almağa mec· =: 
§ bur tutulması İdare Meclisinin 22 sayılı ve 16-5-939 tarihli kararı = iktizasından olduğu gibi, =: 
=: Esasen Şirketin defteri mahsusuna imza edilmek şartiyle devir =: 
_ muamelesi yapılabileceğinden ve devir alacak zatın kabulü idare =: - -_ Meclisi kararına iktiran etmesi icabettiğinden bize sorulmaksızın = - -= yapılan her türlü devirlerin de Şirketimizce hiç bir kıymeti olma- = -dığını Alakadarlara bildirir ve bundan doğabilecek hiç bir meıuli· = -:= yet ve emri vakii kabul etmiyeceğimizi ilan ederiz. 2109 = --:;ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı;:: 
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Umumi dıooıu : J. ıtNıplft . lsılll'laut, Gılıtı, Vorıodı HID ı 

HALK 
BU GÜN BU GECE 

Heyecan - Dehşet - Esrar ve 
Sergüzeşt filmi 

Tren Korsanları 
Seanslar: 

14,30 - 16,30 .- 18,30 Gece 21 de .................................................... 
Halk Matinesi 12,15 de 

SAMSON 

sus 
BU GÜN BU GECE 

Müzik - Dans - Eğlence 
ve Neşe filmi 

Nevyork 
Damlarında 

Baş Rollerde: 
Doris Nolan - George Murphy 

Seanslar : 
12 - 14 - 16 • 18 Gece 20.30 

Fiatlar : Balkon 35, Salon 15 
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~--•~ ıdalannızın sıhhi bir tarzda muhafazasının en cezri tarzı bir 

Frigidaire·e sahip olmaktır. 

Frigidaire. soğutma tevlit eden en sağlam bir cihaz olan "EKOV AT,, ile 

mücehhezdir. 

EKOV AT 5 sene için teminatlldır. 

Frigidaire'i satın almakla en mütekamil olan bu dolabın sarfettiği asga

ri cereyan dolayısıle hakiki bir tasarruf temin edersiniz. 

Geç kalmayınız. Frigidaire'inizi hemen alınız. 


