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Tayfur Sökmen 
ve Devlet Evinin 

Devlet Reisi iği Hatay 
anahtarını Milli Şef'e 

Bayrağ,nı 

teslim etti 

Dün saat 1 7 de Milli Şef lnönü Sabık Ha
tay Devlet Reisi Antalya Mebusu B. Tay -
fur Sökmen'i kabul buyurup saat l 7,5 e ka· 
dar yüksek huzurlarında alıkoymu~lardır. 
B. Sökmen hataylılann sonsuz tazım ve 
şükranlarım arzettikten sonra büyük anası
na kavuşmak için Hatay semasında on ay· 
dır çırpman ve Hatay'm anavatana il~ihakı 
ile vazifesi hitama eren Hatay devlet rıyase
ti bayrağt ile Hatay devlet evinin anahtarı • 

nı hakiki sahibi Milli Şefe takdim etmiş -
tir. Samimi ve pek isabetli olan bu hareket
ten çok mütehassis kalan Şef B. Sökmen'e 
iltifatta bulunarak hatayhlara da selam ve 
muhabbetlerinin iblağını emir buyurmuş -
lardrr. Bu ziyaret esnasında B. Sökmen ha
taylılar namına Milli Şefi Hatay'a davet et
miştir. Vaki olan daveti kabul buyuran Mil
li Şef teşrinde Hatay'ı şereflendireceklerini 
tebşir buyurmuşlardır. 

Basın Birliğinin 

ilk kongresi 
F. R. ATAY 

Oün Türkiye Basın Birliğinin 
ilk kongresi Ankara' da toplan • 
mış ve kanunun emrettiği inti
hapları yapmıştır. Kongrede 
Başvekilimz, öğle ve akşam zi • 
yafetlerinde sıra ile hemen bü • 
tün vekillerimiz ve Parti erkanı
mız hazır bulunmuşlardır. 

Muhterem Dahiliye Vekilinin 
açış nutku, bu rejimin matbuata 
vermekte olduğu yüksek ebemi -
yeti bir daha izah etti. Türk de
mokrasisinin inkişaf devrinde 
bulunuyoruz: haklarımız kadar, 
•aziEe ve meeuliyetlerimiz var -
dır. Milli murakabe cihazlarını 
kayıtlamak değil, bilakis onları 
olanca serbestliği ile işletmeği ·--·· ... .. ~· 
hüriyetinin yardımı ne kadar bü-

1 

İngiliz Başvekili Danzig meselesi 
4 

hakkında kati beyanatta bulundu 

Polonya'ya yardım 
etmeğİ vadeyledik 

İcap ettiği zaman taahhüdümüzü yerine 
getirmeğe azmetmiş bulunuyoruz 

Londra, 1 O a.a. -Başvekil Çemberleyn bugün öğleden sonra Avam 
Kamarasında beyanatta bulunarak demişti,r ki : 
··-Son Danzig hadiseleri, bu şehrin ,pıüstak'Del statüsü meselesinin 

el altından bir taraflı bir hareketle halli arzusunun mevcut bulunduğu 
endişesini zaruri olarak tevlit eylemiştir. Hadiseler bu faraziyeyi teyit 

eylediği takdirde mesele danziglile
rin hak ve hüriyetlerine tealluk e · 
den tamamen mevzii bir iş olarak 
._1~ı.1.; ....,1;ı.-;,.... ~ıd f"olon -
yanın milli mevcudiyet ve istiklali • 
ni müteessir eden daha vahim me -
seleler ortaya çıkaracaktır. İstiklali 
sarih bir surette tehdit altında kal • 
dığı ve yahut böyle bir tehdide mil -
li kuvetleriyle mukabeleyi hayati e
hemiyette addeylediği takdirde, Po
lonyaya yardım edeceğimizi vadey
ledik. Ve bu teahhüdümüzü yerine 
getirmiye azmetmiş bulunu -
yoruz. Evelce de söylediğim gibi 
Danzig'in bugünkü statüsü ne hak
sız, ne de mantıksız olmamakla be • 
raber bazı islahat ve tadilat yapd • 
mıya müsaittir ve vazıh bir havai· 

(Sonu 7 inci sayfada) 

Dahiliye V ekili.miz B. Faik 
Ôztrak nutkunu söylüyor 

Mareşal Fevzi 
Çakmak'ın 

teşekkürü 
Genel Kurmay Başkanı Mareşal 

Fevzi Çakmak, Hatay'ın ana yurda 
kavuşması münasebetiyle her taraf
tan almakta olduğu telgraflara teftiş
te bulunduğundan ayrı ayrı cevap 
vermeğe imkan bulamadığından ordu 
ve kendisi hakkında gösterilen sevgi
lere teşekkürlerinin iblağına Anado -
lu Ajansını memur etmişlerdir. (a.a.) 

Adliye Vekilimizin 
İstanbul' da tetkikleri 

B. fethi Okyar gazetecilere 
muhte il meselelere dair 

lley•nana lıuf undu 
İstanbul, 10 (Telefonla) - Birkaç 

gündenberi burada bulunmakta olan 
Adliye Vekilimiz B. Fethi Okyar bu 
sabah İstanbul adliye binasına gide • 
rek binayı gezmiş ve tetkiklerde bu • 

(Sonu 7. inci sayfada) 

Kont Ciano 
Barselon'da 

Barselon, 10 a.a. - Ciano saat 17,10 
da buraya varmış ve hariciye nazırı 
Jordana ile dahiliye nazırı Serrano 
Suner ve general Gambera tarafından 
selamlanmıştır. Kalabalık bir halk 
kütlesi Ciano'yu alkışlamıştır. 

yük olduğunu hiç şüphesiz tak
dir eder. Basın Birliği kanunu 
dahi bu takdirin eseridir. Basın 
Birliği kanunu, mesleğin menfa
atlerini müdafaa etmek için ol -
duğu kadar, bizzat meslek niza
mını kurmak ve onu kendi vazi
fe ve mesuliyet disiplinleri için
de yürütmek ve ilerletmek için 
tesis olunmuıtur. Eın küçük mai
şet emniyetinden ve istikrarın
dan bile mahrum bulunan bir 
meslekte eğer bazı muvazenesiz
likler olursa, onları mazur gör -
nıek li.zımgelir. Basın Birliği te
b~aüa edinciye kadar, herhangi .................................................................................................. 
_ır gazetede çalışan bir muhar • lngiliz Ba§vekili B. Çemberleyn 

~ır~ ~u memleketin en mutavazi 
ışçm ka~a~ dahi, kanun veya 
herha~gı hır ~ealeki inzibat hi
mayesınde degıldi. 

Bundan başka bizim ideali
miz ve menfaatimiz, matbuat 
hüriyetinin daima masun kalma
sında, türk münevverliğinin hu 
hüriyet rejiminden istifade ede
rek, davasına istediği gibi hiz -
met etmesindedir. Bizden bu 
masunluk ve hizmet imkanını 
arasıra nezeden anarşilerle en 
ba§ta ve en fazla biz mücadele 
etmek mevkiindeyiz. Matbuat 
hüriyeti düşmanlığını, ekseriya 
mathuattaki her türlü disipli~ 
düşmanlığı doğurur veya haklı 
gösterir. Kemalizm, başlangıç. 
tanberi, matbuatçı bir rejim ol
muştur. Milli Şefimiz ismet İn. 
önü yalnız bugün değil, icra me
suliyetinin ilk günündenheri, ha
zan bizzat bir kısım matbuatın a
narşisine rağmen, onun hüriyeti
ni müdafaa etmekte Hrar etmiş
tir. ismet lnönü her vatandaş ve 
her müessese tarafından, asla 
hafife alrn.maksızm ve küçük
senmekıizin, itaat olunan bir 
kanunlar meşruiyetçiliğinin bu 
memlekette adeta timsalidir. Ka
nunlar karşısında ne müstesna 
fertlere, ne de müstesna müesse-

B. fikri Tüıer İstanbul' da 
İstanbul, 10 (Telefonla) - C. H. P. 

genel sekreteri B. Fikri Tuzer bu sa -
bahki trenle İstanbul'a geldi Haydar
paşa'da vali B. Lfitfi Kırdar ve lstan· 
bul c. H. P. erkanı tarafından karşı • 

Sovyet - Man~u hududunda 
harp ıiddefle devam ediyor 

landı. 

İkinci İlalyan filosunun 
ıarki Akdenizde gezintisi 

Laspezia, 1 O a.a. - Otuz kadar 
gemiden mürekkep ikinc~ italy~ 
filosu, şarki Akdeniz' de hır gezın· 
ti yapmak üzere buradan hareket 
etmiştir. 

Kunduracının katili 

selere tahammül eder. ltfaiye meydanında kundurat:'ı 
Biz gazeteciler, herkesten faz- Kayserili Halimi bıçakla öldüren ka· 

til Mehmet sıkı bir taki neticesinde 

Bir sovyet askeri hücum vaziyetinde 

Tokyo, 10 a.a. - Domei ajansı, a§ağıdaki tebliği neşrediyor: 
Japon • Mançu kuvetleri, Hosten ırmağının karşısında Noro ve Bul

şagat tepeleri Üzerine yerleşmekte ve bu ırmağın kenarlarındaki sazlık 
ve bataklık araziyi buraya gitmi§ olan son Sovyet • Mogol müfrezele
rinden temizlemektedir. Japon kıtaları, arazinin kumlu ve bataklık ol
ması sebebinden ileri hareketlerinde güçlüklere maruz kalmaktadır. 

Dün, şafakla beraber, sovyet topçusu, fasılalı ateşe başlamışbr. 
Öğleye doğru, japon kıtaları, savaş sahasına varmış ve japon batar

yaları Kala ırmağının garp kıyısındaki mogol mevzilerini bombrdıma
na başlamıştır. Japon avcı tayyareleri de on iki kadar sovyet bombardı· 

Yarın 
••••••••••••••• 

Ev - Kadın - Moda 
Sayfamız 

Dahiliye Vekilimiz 
gazetecilere diyor ki : 

Memleket ve millet İşlerinin 
mesuliyetini beraber taşıyoruz 

Sizi de kendimiz kadar vazifeli ve mesuliyelli biliyoruz 
Basın Birliği kongresi dün Dahiliye Vekaleti salonunda toplan

mı§ ve Dahiliye Vekili Faik Öztrak aşağıdaki nutku ile kongreyi 
açmıştır: 

"- Sayın Başvekilim ve aziz arkadaşlarım, 
Birinci Basın Birliği kongresini açmakla bahtiyarım. Bütün 

memleket matbuatının kıymetli mümessillerini burada ve bir ara
da selamlamakla büyük bir zevk ve iftihar duyuyorum. 

(Sonu 7 inci sayfada) 

Basın kongresinde Baıvekilimiz ve kongre azaları 

BASIN BİRLİCİ SEÇİMLERİ 
~ * 

Merkez ve mıntakalar 
İdare Heyetleri ve 

Haysiyet Divônları secildi 
~ 

Reisliğe B. Falih Rıfkı Atay Seçildi 

Basın Birliği kongresi münasebetiyle verilen ye.mekteli 
bir görünü§ 

Basın Birliği kongresi, dün saat onda Dahiliye Vekaletindeki 
konferans salonunda toplanmııtır. 

Toplantıda Başvekilimiz doktor Refik Saydam ile Cümhuriyet 
Halk Partisi idare heyeti azaları, Parti Müstakil Grupu Reis Ve
kili B. Ali Rana Tarhan ile memleketimizde her dilde çıkan ga • 
zetelerin murahhasları hazır bulunuyorlardı. 

Evela Dahiliye Vekilimiz B. Faikı 
Öztrak kongre mesaisini açış nutuk-
larını vermişlerdir. Sürekli alkışlarla R • d 11 
karşılanan ve kongrenin faaliyetini 1 z e e se er 
veciz bir surette izah eden bu nutuk, 
diğer sütunlarımızdadır. 

Kongre riyasetine Dahiliye Vekili
miz B. Faik Öztrak ve katipliklere de 
Anadolu Ajansı muharrirlerinden B. 
Kerami Kurtbay ile Haber gazetesi 
muharrirlerinden B. Yekta Ragıp se
çilmişlerdir. 

Merkez idare heyeti 
Kongre riyaset divanının bu şekil· 

de teşekkülünden sonra verilen tak· 
rirler tasvip edilerek merkez idare he
yeti riyasetine gazetemiz başmuharri
ri ve Ankara Mebusu B. Falih Rıfkı 
Atay seçilmiştir. Merkez idare heyeti 
ve yüksek haysiyet divan1 azalıkları 
na da aşağıdaki murahhaslar seçilmiş· 
ledir. 

Merkez idare heyeti 
Asli aza : 

1 - Asım Us - Mebus, Vakit gaze-

Elli bin liraya yakın 

zarar verdi 
Rize, 10 a.a. - Son günlerdeki şid

detli yağmurlardan sonra Pazar kaza
sı ve Ardesen nahiyesi içinden geçen 
Rize - Hopa şosesinin 53 ve 30 metre 
uzunluğundaki iki parçasını seller gö· 
türmüş ve dokuz muhtelif köprü ile 
başkaca üç değirmen, bir ambar ve 
bir ev yıkılmış ve şose üzerinde muh· 
telif uzunlukta on beş heyelan vukua 
gelmiştir. Nüfusça zayiat yoktur. Ye· 
di köyün sebze ve meyvalarında 20 
bin liralık hasar vardır. Köprü ve yol 
zararı da elli bin liraya yakındır. Yı· 
kılan yerlerin mükellef amele ile te
mizlenmesine ve muvakkat geçit temi
nine ealısılmakta olun Yol ve könrüle 
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Köseivanof'un seyahati Günün peıinden 
itfaiye meydanındaki cinayet 

Bulgariıtan ba§vekili Köseiva- ı lerin delalet ettiği mana derin ve 
nof'un Berlin'i ziyareti siyasi has- düşündürücüdür. 
aasiyetin en yükıek bulunduğu böy- Balkanlarda üç Balkan devleti 
le bir zamanda hakkiyle berkesin vaziyetlerine daha bugünden kati 
nazarıdikkatini celbetmektedir. vuzuh vermitlerdir. 1912 den beri 
Bulgar baıvekilinin bu seyahati sa- acele hareketlerin ıstırabını çekmiş 
dece bir ziyaret iadesi, veya yalnız olan Bulgariıtan'ın iyice hesap et· 
iktısadi işlerin tesviyesinden ibaret meden ve hadiseleri bir kere daha 
olduğunu zannetmek kabil değil- gözden geçirmeden totaliterlere te
dir. Kendisine rafakat eden zatla· veccüh edeceğine biz inanmıyoruz. 
rın hüviyeti bu tarzdaki bir dü- Daima hüriyete susamıt ve bunun 
§Ünceyi derhal bertaraf eder. Sa- için büyük ve mukaddes mücadele
yın ba§vekilin bu seyahati vaktiyle ler yapmış olan Bulgar milletinin 
amiral Horti'nin ve geçenlerde psikolojisi asla diktaya müteham
Prens Pol'ün ziyaretleri kabilinden mil olmadığını ve olmıyacağım da 
bir §ey olduğunu tahmin etmek da- biliriz. Bilhassa yalnız Bulgaris
ha doğru olur. İtalyan gazeteleri- tan'ın değil Balkanların mifntaz 
nin bu meseleye atfettikleri ebemi- bir devlet adamı olan Köseivanof'
yet de bu dÜ§Üncemizi takviye eder. un bu noktayı herkesten daha iyi 

......... u ................... .. 

Vatandaı Mustafa Kemal .. 
Atatürk 21 sene evel bugün Do

kuzuncu Ordu Müfettişliğinden iı
tifa etmişti. Erzurum kongresi bu 
tarihten 12 gün sonra toplanmııtır. 

Büyük kahraman, yıllarca süren 
milli ihtilal hareketinde 19 mayıs 
919 dan, 11 temmuz 919 a kadar, 
yani 51 gün imparatorluğun patası 
olarak kalmıthr: Türkiye'yi emri 
altında fırkalar olan Ordu Müfetti
ıi Mustafa Kemal Pata değil, va
tandQf Muştala Kemal kurtannıt

hr. O, bütün hayatında, bu vatan· 
daılık vasfını, milletin kendisine e
bedi minnet borcunun bir tükran 
zerreıi olarak verdiği sıfat ve sala
hiyetlerin üstünde tutmuıtur. Ata· 
türk vatandaılıiı, en kuvetli bir ik
tidar saydığı zaman, bu vatan esir • 
di. 

Köylü kıyafetine giren 
polisler kaçan kôtili 

köyüne gidip yakaladılar 
Cinayetin tafsilafl ve katilin ilirallar1 

Avrupa'nın aldığı yeni vaziyet takdir edeceği muhakkaktır. Mera
karşısında Balkanların müstesna e- sim gürültüleri içinde sızan bazı ha
hemiyeti vardır. Bu ıebeple birkaç vadialer de bunu teyit etmektedir. 
senedenberi gizliden gizliye ve fa· Henüz kati olarak taayyün etmiyen 
kat ustaca tertip edilmi§ bir planla bir havadise göre Sobranya reisi de 
hareket eden totaliter devletler bil- yakında Paris ve Londra'yı ziyare
hassa Bulgariatan'la daha ziyade te gidecektir. 
yakından alakadar olmağı hiç ih- Her iki tarafın görüş tarzları 
mal etmemişlerdir. yÜksek buİgar ricali tarafından el-

Çünkü harp sonunda tatmin e- bette mukayese edilecek ve tabii 
dilmemif biricik Balkanlı Bulgaris- bundan bir netice hasıl olacaktır. 
tan olduğu için kendi prensip ve Sulh cephesi kimsey• dütman de
propagandalarmm en ziyade inki- ~ildir. Son dakikaya kadar diğer 
ıaf edeceği yerin Bulgaristan oldu- Balkan memleketleri gibi Bulgaris
ğunu dÜ§Ünerek bu memlekete hu- tan da merkezi Avrupa ile olan ge
ausi bir ehemiyet vermitlerdir. ltal· nİ§ mikyastaki ticari münasebetle
yanlarm ötedenberi Bulgaristan'a rini devam ettirebilir. Esasen mer
karfı olan vaziyetleri malfrmdur. kezi Avrupa buna muhtaçtır. Bu 
Arnavutluğun it1alinden sonra ı. itibarla ıulh cephesi Bulgaristan'a 
talyanlarm Bulgaristan'a kartı olan kuvet verir. Bundan baıka sulh cep
temayülleri daha ziyade artmıştır. heıinde hakim olan fikir, her mil
F akat bütün bu hareketlerin Bul- letin ıeref ve haysiyeti esasına da
garistan'ın mümtaz ricali üstünde yanır. 

Ona, türk gençliğine bıraktığı e· 
ıerlerin muhaafzasını isterken, bü • 
tün ıartların menfi tecellisine rağ
men, muhtaç olduğu kudretin asil 
kanında mevcut olduğunu söyleten 
hakikat iıte budur. O, bir kortuluı 
için muhakkak hazır imkanlann 
bulunması şartını aramamı§tı. Va· 
tandaı Mustafa Kemal, bu memle -
ketin değişmez sanılan kara talihi
ni yenmiye kafi gel.mittir: onun gibi 
bir vatandaş olmıya çah§almı. 

Tarihin tek olarak kaydettiği bu 
hadisenin her yıldönümü, bize O'
nun eserlerini muhafaza yolunda 
yeni bir ceht vermelidir. Manevi 
huzuruna dönelim ve içimiz yoklu
ğuna yanarak tekrarlıyalrm: bırak
tığı milli eamnetlerin bekçisiyiz 1 

Bizim meslek: 

Cuma gecesi İtfaiye meydanında J 
feci bir cinayet işlenmiş olduğunu 
o gün haber vermiştik. Ankara zabıta
sı üç gündenberi bu tüyler ürpertici 
cinayetin failini takip ediyordu. Katil 
nihayet bu esrarlı takipten kurtula· 
mamış ve saklandığı yerde yakalan • 
mııtır. Ankara adliye ve zabıtasının el 
ele vererek giriştiği tahkikatı güçleg • 
tirmit olmamak için geçen gün kısa 
bir haber şeklinde kaydedip geçtiği -
miz cinayet hakkında, artık bütün taf
silatı verebilecek vaziyetteyiz. 

Bir arkadaşımız dün, üç dört gün -
denberi devam eden tahkikatın muhte 
lif safhaları ve katilin gizlendiği yer
de yakalanması hakkında geniş maın -
mat elde etmiştir. Böyle kanlı hadise
lere çok ender şahit olan Ankaramız· 
da son cinayetin uyandırmış olduğu 
tesir ve heyecanı düşünerek hadisenin 
bütün tafsilatını veriyoruz : 

Suç nasıl işlendi? 
İtfaiye meydanında, Kurtuluş apaıt 

manı altındaki dükkanda kunduracı • 
lık yapan ve dükkanda yatan HaUı:n 
Başkaya gece sabaha karşı dükkanın -
da çok ağır yaralanmış ve biraz sonra 
kaldırıldığı yerde bu yaraların tesiri
le ölmüştür. Memiş oğlu Halim Baş -
kaya, 321 doğumlu ve kayserilidir. 

Katil, Boğazlıyan kazasının Bektaş-

naad bir tesir yapacağını ve bulgar- Sulh cephesinin Avrup&'da tek 
ların §İmdiden otoriterler lehine ka- bir milletin toprağmde gözü yok· 
ti bir karar ittihaz edip etmiyecek- tur. Buna mukabil otoritelerin isti· 
leri §Üpheli ve merakı calip bir me- kametleri hep Balkanlardan geçer. 
aeledir. Bugün biz buna ihtimal ver- ltalyanların Balkanlarda attığı ilk 
ıniyoruz. Her ıeyden önce otorite· adımın manasını kavramamak bü
lerin bilhassa yeni anlaşmalardan tün Balkan milletleri için bir gaf. 
sonra Avrupa'daki vaziyetleri iyi let olur. Bir daha tekrar ederiz kit 
olmaktan çok uzaktadır. Sulh cep- Balkanlıların yüksek menfaatleri 
hesi artık §İmdi Münih günleri ile bir nokta etrafında toplanır: istik· 
kıyas edilemiyecek bir h~lde bulun- lal. Onlarm bu tarihi anlarda biri
maktadrr. Birçok veıilelerle Çem- birlerine daha yakın bir tesanüd i· 

llk basm birliği kongresi dün lı köyünden Abdurrahman oğlu Meh -
met Törer adında 326 doğumlu bir şa· 

berlayn'm, Halifakı'm otoriterlere çinde bulunmaları icabeder. 
ka111 söyledikleri metin ve kati söz- N.A.KOÇOKA 

toplandL 
Dahiliye Vekilimiz, hüküınetin 

matbuata verdiği ehemiyeti. bu kon
greyı açarken söylediği sözlerle 
göstermİ§tİr. 

Türk gazeteciliğinin halledile
cek meseleleri vardır. Büyük Millet 
Meclisinin geçen yılm haziran son • 
larında kabul ettiği kanun, bu gaye 

SPOR Tôbiyetimize alınan 
milletdaşlar1mız 

hıstır. Mehmet evelce Dahiliye veka -
Jetinde odacılık yapmış, sonra otobüs 
idaresinde bir müddet bilet~i olarak 
çalışmıştır. Son zamanlarda da bina 
boyacılığı yapıyordu. Katil, maktul 
Halimi eskidenberi tanımaktadır. Ha
dise gecesi kendisine, İtfaiye meyda • 
nındaki kahvelerden birinde tesadüf 
etmiş ve ona birlikte dükkana gitme -
lerini teklif etmiştir. Halim bu tekli -
fi kabul etmiştir ve kahveden çıktık -

ile çıkardmı§tır. Ki, hedef, memle· tan t1onra, gece yarısına doğru bera -
kette gazeteciyi, emin ve rahat bir berce dükkana gitmişlerdir. 
hayata mazhar kılmak ve onu mil· İki arkadaş bir müddet dükkanın 
\et iglerinde meau.l bir un•uır .u.... ---.a~- 'bh'~""''• -" .. ,.._-~, ... , ... ~ ... 

111111111111111111111111111111 Romanya, Bulgaristan ve Yugoslav
yadan hicret ve iltica suretiyle yur • 
dumuza gelmiş bulunan 1347 milletta
şımız İcra Vekilleri heyetince tabiiye
mize kabul olunmuşlardır. 

f kf Bundan sonra Halim, birlikte dükka-
ge ınne ır. nın bodrumuna inmelerini teklif et -

MİLLi KÜME 
şampiyonluğu 

Dünkü kongre ile kanunun tatbi- miştir. Bu teklifi Mehmet de kabul ct
aktı, fili sahaya intikal etmİ§ olu • miştir. 

Hangi takımın kazandığı Nal ıa Vekalet inde f ayinler 

yor. Mesleğimize bu faaliyetin mÜs• 
bet eıerler getirmesini temenni ede
lim. 

KUTAY 

90 lira maaşlı Nafıa vekaleti şirket-

henüz tespit edilmedi ıer reis muavinliğine bir müddetten - Köyceğizde bina t abriri bitli 
Beden Terbiyesi Genel Direktörlü- ! beri zat işleri müdürü vekaletini ifa .. _. . 

ğü Federasyonlar dairesi Başkanlı - etmekte olan nafıa müfettişi B. Ziya Koycegız kasabasıyle bu kasabaya 
ğından: Altınbaş ve açık olan so lira maaşlı zat bağlı 45 köyde yapılan bina tahriri ni-

Bu hafta İstanbul'da yapılan maç- . 1 . "d" lil ~ü de gümrük ve inhi zamı dairesinde tekemmül ederek bit-
1 1 .11• k" .. b k 1 ış erı mu ur g ne b 
ar a mı ı ume musa a a arı sona kal . 

1 
'"dilrü B C miştir. 939 mali yılından itibaren u 

· G 1 .1 D · ıarlar ve a eh evaz-ım mu . e- . . . . i . 
ermış ve a atasaray ı e emırapor yerlerdekı bınaların vergılerı yen ı -
35 şer puvanla başta kalmışlardır. Bu vat Ozan tayin edilmişlerdir. Şimdiye ratlar üzerinden tarh ve tahakkuk et • 
iki takımdan hangisinin Milli küme kadar bulundukları vazifeleri hakkile tirilecektir. 
şampiyonluğuna hak kazandığı vesa- başarmıg bulunan BB. Altınbaş ve O -
ik ve mevzuat üzerinden federasyon- zana yeni vazifelerinde de başarılar 
ca tetkik edilmekte olup bu hususta dileriz. 
henüz verilmiş hiç bir karar yoktur. 
Her iki tarafın hakları kafil olacak 
kararın tebliğine değin söylenecek 
sözlerin veya intişar edecek yazı • 
ların indi mütalealardan ibaret olabi
leceğini tavzih ederiz. (a.a.) 

Güneş kulübü adi 

ve fevkalôde toplantısı 

Mesut bir düğün 
Etibank Fen Memurlarından Bay 

Muzaffer Pakkan ile Bayan Neriman 
Pakkan'ın evelki akşam Karpiç salo
nunda birçok zevatın huzuriyle dü -
ğün töreni yapılmıştır. Çiftlerin me
sut olmalarını diler ve tebrik ederiz. 

Evlenme 
Merhum Baytar Galip Sevindik kı· 

zı Emel Sevindik ile Yüksek Ziraat 
Enstitüsü ıuculuk enstitüsü mühen
disi Enver Kurdoğlu'nun düğünleri 
7.7.1939 cuma gilnü geceıi Halkevi 
salonlarında birçok davetlilerin işti
rakiyle yapılmıttır. Saadetler dileriz. 
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Katil, Hali.mi öldümıeği evelden 
kurmuıtur 

Mehmet, o geceden bir gün evel Ha
limin dükkanına gelmiş, kendisinden 
150 kurup bir ayakkabı aatın almış ve 
bu sırada Halimin çekmecesinde top
lu bir para bulunduğunu görmüttür. 
Binaenaleyh Mehmedin, bu parayı el
de edebilmek için kahvede Halimi bul
muş, sonra birlikte dükkana gitmek 
imkanlarını hazırlamış olduğu akla ilk 
gelen ihtimaldir. Katilin kafasındaki 
emel Halimin çekmecesindeki parala
rını almaktır. Binaenaleyh Halimin bu 
sarkıntılık hareketlerine yapmacık bir 
muhalefetten sonra bu hareketleri ve
sile ittihaz ederek üstüne saldırmış -
tır. Katil, bu i§ için evelden hazırladı
ğı, anlaşılan bir biçağı Halimin muh -
telif yerlerine aaplamıya ve bilhassa 
sert bir cisimle kafasına vurmıya baş • 
lamıştır. Halimi yerinden kıpırdıya • 
mıyacak bir hale getirinceye kadar ya
ralı yan katil, bundan sonra bodrum -
dan dükkana çıkmış ve Halimin de ar· 
kasından çıka.mamasını temin için bod 
rumun merdivenini devirmittir. 

Çekmece açılıyor 

Bundan sonra katil paraların bulun
duğu çekmeceyi açmıya çalışmıştır. 
Çekmecenin anahtarı kapının anahta -
rının da bağlı bulunduğu bir zincirin 
üstündedir ve Halim bu zinciri, dük -
kan kapısını arkasından kilidledikten 
sonra anahtarlarla birlikte kapının üs 
tünde bırakmıştır. Mehmet, bu analı -
tarla çekmeceyi açmış ve buradaki pa
rayı almıştır. Tahkikat neticesinde 
paranın 100 lira miktarında olduğu an· 
laşılmaktadır. Mehmet, bu para ile de 
iktifa etmemiş ve Halimin bodrumun 
asma katında duran yarı kullanılmış 
kahverengi pantaloniyle çaketini de 
almış, acele ile yeleği yere düşürmüş
tür. 

Bundan sonra katil, elindeki nalça
lı kundura ile kanlı biçağı ve Halimin 
başına vurduğu kunduracı çekicini 
bodruma atmış, sonra kapıyı açarak 
dışarı çıkmıştır. Elindeki anahtarla 
kapıyı dışardan kilidl~dikten ve bu su 
retle Halimin dışarıya çıkm ... o:ma im -
kan bırakmadıktan sonra hadise }'~ _ 
dnden uzaklaşmıştır. 

Katil bir hemşerisinin evinde 

Katil Mehmet, cebinde paralar ol· 
duğu halde, sabaha karşı Çankırı ka
pısı tarafına gitmiş, koltuğunun al
tındaki kanlı elbiseleri Bentderesine 
attıktan sonra hemşehrisi Ahmet ho
canın evine girmiştir. Katil bu sırada, 
Halimin dükkanından aldığı pantolon 
ve caketi giymiş bulunmaktadır. 

Ahmet h<J<.:a ııe katil, evde bır müd
det vakit geçirdikten sonra bir taksi 
tedarik etmış ve doğruca istasyona 
gitmişlerdir. Saat 9,23 te Ankara'dan 
Kayser~ cihetine bir tren hareket et
mektedir. İki hemşehri bu trene bin
miş ve Kayseri istikametinde Anka
ra~n ayrılmışlardır. 

Katil Mehmet'le Ahmet hocanın 

köyleri Yozgadın Boğazliyan kazası -
na bağlı Bektaşlı köyüdür ve bu köye 
lC.&rat.ak.'1.la. i•t!;.a&y.-.n.La.ftdQn_ wııı-.ıi Ka .... 

rafakılı istasyonunda Ahmet hoca in
miş ve köyüne gitmiştir. Katil Meh -
met de, Kayseriye müteveccihen yo
luna devam etmiştir. Mehmedin bu ha 
reketiyle, seyir ve hareketini değiştir
mek gayesını güttüğü anlaşılıyor. 

Katil, Kayseri'de bir gün kalmış ve 
pazar günü Kayseri'den Ankara'ya 
hareket eden trene binmiştir. Karafa· 
kılı istasyonunda trenden inen Meh -
medin oradan köyüne gittiği ve Ah
met hoca ile buluştuğu tahkikat neti
cesinde vazıhan anlaşılmıştır. 

• 
Naııl yakalandılar? 

Ankara emniyet müdürlüğü, elde 
ettiği ip uçlariyle suçlunun peşindey
di ve sıkı takiple Mehmedin köyüne 
gittiğini tesbit etmekte güçlük çek
medi. Bunun üzerine Ankara emniyet 
kadrosu komiser muavinlerinden 
LO.tfi ve beş sivil polis memuru köylü 
kıyafetiyle pazar sabahı Kayseri'ye 
kalkan trenle yola çıkarıldılar; suc; -
lunun takibi ve yakalanması için va -
zifelendirildiler. Aynı zamanda Bo
ğazliyan cümhuriyet müddeiumumili
ğine telgraf çekilmiş bu suretle polis 
memurlarına ora zabıtasının da mua· 
veneti temin edilmişti. 

Buradan giden memurlar katil bo -
yacı Mehmetle, suç ortağı Ahmet ho-

Ankara Güneş Kulübü 
komitesinden: 

idare ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

5-7-939 çarşamba günü akti mukar
rer adi ve fevkalade içtimada ekseri -
yet olmadığından toplantı 12-7-939 
çarşamba gününe talik olunmuştur. 
Fevkalade içtima saati 19 ve adi içti· 
ma saati 19,30 dur. Kulüp müntesip
lerinin mezkur saatte kulüpte bulun-
malan rica olunur. 

"Ü(ok,, Ankara' ya geliyor 
İzmir, 10 a.a. - Üçok spor takımı 

bu ay içinde Ankara'ya gidecek ve o· 
rada final müsabakalarına girecektir. 

Hatay vilayeti 1eıkilah 
Hatay vilayetinin teşkili hakkındaki 

kanunun Kamutayca kabulü üzerine 
bütün devlet daireleri Hataydeki tef· 
kilatları için lazım gelen hazırlıklara 
başlamışlardır. Önümüzdeki günlerde 
hazırlıklar ikmal edilmiş ve kadrolar 
t:-mamlanmış olacaklardır. 

fsvi(re ile tica~et müzakereleri 
lıviçre büktimetiyle hükümetimiz 

Gönül mezarlığ!! 

Eier §airaeniz sevginize ve ıev· 
gililerinize dair şiirler yazarsınız. 

Ressamsanız fırçanız, içinizden 
gelen ilhamlara renk verir. 
Eğer bestekarsanız ahenkli ses

leri yan yana getirip duygularını· 
zı dile getirirsiniz. 

Heykel traısanız, yapacağınız 

heykellerin ifadelerinde gene his
siyatınızı cıınlandırırsınız. 

Fakat ıımerikah John Brow
ning gibi hem bir ta§ yontucusu. 
hem de hayatınızda bir çok atk 
maceraları geçirmiş bir adamsa -
nız, ne yapacaksınız 7 

Bu delikanlının yaptığı ıudur: 
Bütün seviıtiği kızların tabii 

cesamette tattan birer heykelini 
yontmuı, bunları bir arsaya sıra• 
lıımııtır. 

Hazin bir ugönül mezarlığı" 
değil mi? 

Amerika! 

Gerek amerikalılardan, gerek -
se yabancılardan Amerika'yı tari
fe, tenkide, hatta bazan tehzile 

re tesa -

bunlardan biriıidir. Bir makale • 
sinde "Amerika'da akıllılar için 
bir tımarane yapdıaydı, ebediyen 
boı kalırdı l" diyordu. Will R~ 
gen de Amerika için ıöyle bir ve• 
cize söylemiıtir: 0 Amerika ne bir 
harp kaybetmif, ne de bir konfe • 
rans kazanmıştır." 

Güzel moda! 

Amerikan haıtanelerinden bi • 
risinde hastalara o kadar fazla 
çiçek hediye &etirilmekteı im.it ki 
bundan bizar olan idare, yeni bir 
usul ve adet çıkarını§. 

Bu yeni usul ve adete göre haı· 
tanede bir dostu yatan kimse, o 
hastanın bir günlük ve yahut iki 
günlük hasta Ücretini ödemekte 
ve dostuna çiçek yerine ıöyle bir 

miıafirimsiniz. Çabuk ıifalar dile· 
rim." 

ihtiyar doktorun zevki! 

insanlarda zevk türlü türlildür. 
Hepimizin en büyük müıterek 
zevkimiz uzun müddet yapama· 
dığımız ıeyleri günün birinde yap
mağa muktedir bir hale gelişimiz 
olsa gerektir. 

Ona miıal olarak ihtiyar bir a • 
merikan doktorunun §U hikayesi· 
ni anlatabiliriz ı 

"Bu ihtiyar doktor, uzun sene
ler, gecenin ve gündüzün bir çok 
saatlerinde hastaya çağrılır ve ai· 
nna gide gide yatağından kalkar, 
çağrıldığı yere giderdi. 

Y aıı ilerleyip de artık hekimlik 
yapmaktan el çekince bu adam, 
mahallenin gece bekçiıini para ile 

yin saat dört buçukla beı arasın
da gelip doktoru yatağından u. 
yandıracaktı. 

Doktor da o gelince uyanır, fa
kat herifi bağıra çağıra koğar, 
gene battaniyesini üzerine çeker, 
uykuya dalardı." 

Zavallı doktorun zevki! Yıllar
danberi yapmağa muktedir ola • 
madığı bir §ey 1 

~ratik bir barıf.tırma yolu! 

Amerika'da kıtaya yeni çıkmı§ 
zabitlere öğütler veren, vazifele· 
rinde muvaffakiyeti temin edecek 
pratik yollar gösteren bir kitap 
çıkmıf. 

Bu kitap o kadar pratiktir ki, 
bakın, biribiriyle kavga edip da -
nlmıt olan iki neferi en kısa za • 
manda barı§hnnak için ne tavıiye 
ediyor: 

"Böylece kavga edip darılan i
ki neferi ayni pencere camını, bi
ri içerden, biriıi dı§ardan olmak 
Üzere, yıkayıp silmeğe memur e
diniz. ikisi de mecburi olarak bi -
ribirinin yüzüne baka baka ken -
dileırini tutamayıp 2ülerler, bu 
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Yurtta en sıcak yer 

Antalya ... 
Dün şehrimizde hava umumiyetle 

bulutlu geçmiş, rüzgar şimali şarki 

istikametinden saniyede iki metre 
hızla esmiştir. Günün en yüksek sı -
caklığı 27 derece olarak kaydedilmiş
tir. 

Yurdda hava doğu Anadolu'da çok 
bu1utlu, cenup doğusunda bulutlu, 
Trakya ile orta Anadolu bölgesinde 
bulutlu ve yer yer açık, diğer bölge
lerde açık geçmiştir. 

24 saatlik yağışların karemetreye 
bıraktıkları su miktarları Trabzon'da 
7, Rizede 4, Kars, Sarıkamış ve Arda
handa 2, Tokat ve Erzurumda 1 ki· 
logramdır. 

Rüzgarlar Akdeniz kıyılarında ce· 
nuptan, Trakya bölgesiyle cenup do
ğusu ve Karadeniz kıyılarında garp
ten diğer bölgelerde şimal istikame
tinden saniyede en çok 6 metre ka. 
dar hızla eımiştir. 

En yüksek sıcağlıklar Bursa ve 
Kütahya' da 30, Edirne ve Diyarba -
kırda 31, İzmir ve Adanada 22, Akhi
sar ve Antalyada 34 derecedir. 

cayı gece yarısı evlerinde buldular, 
Mehmet, bu ani bastırma karşısında 
saşırdı ve suçunu itiraftan başka bir 
çare ''ulamadı. Memurlar, sabaha ka
dar suçlın.,n muhafaza altında bulun
durdular, sa~teyin de Karafakılı is
tasyonunda trene •.,;ndirerek Ankara· 
ya getirdiler. 

Ahmet hocanın bu hadıı:.'-'le suçlu
ya yardım ettiğini kati surette •esbit 
edecek deliller bulunamamış olma·.,ıa 
beraber, halin cereyanına göre bu 
şahsın da hadisenin vukuundan evel 
veya vukuundan sonra bütün tafsila
tiyle haberdar olduğu, hatta suçluya 
yardımda bulunduğu anlaşılmakta
dır. Maamafih bu cihet, adliyenin he
nüz üzerinde tahkikatını derinleştirdi
ği bir noktadır. 

Katil Mehmedin son zamanlarda 
bir müddet işsiz kaldığı, mali zarure
te düştüğü anlaşılmıştır. 

Ankara zabdasmın faaliyeti 
takdire şayandtr 

Kunduracı Halimin kurban gittiği 
~ .... 11 ua n.u ....... aı 11111, ıtıatye meyuii .. 
n~ g~bi çok kalabalık ve bilhassa iş. 
çılerı.n ç~k t_?plu bulunduğu bir yer• 
de, hır dukkan bodrumunda itlcnmi1• 

tir. Hadise derhal o civarda, ve bira~ 
sonra bütün Ankara'da duyulmuş ve 
çok derin ve acı bir tesir bırakmıştır. 
Gerek hadisenin mahiyeti itibariyle, 
gerek suçlunun hüviyeti hakkında 
mevcut malômat tahkikata vazıh bir 
veçhe veremiyecek kadar hafifti. Bu
na rağmen üç dört gün gibi çok kısa 
bir zaman içinde hadise mahiyetinin 
bütün açıklığı ile tesbit edilmesinde 
ve suçlunun vilayet hudutları harici
ne çıkmış olmasına rağmen yakalan
masında Ankara zabıtasının gösterdi
ği büyük gayreti, takip ettiği bilgili 
hat ve hareketi takdirle kaydetmek 
isteriz. 

Gene burada, katil hadisesinin adli
yeye intikal ettiği dakikadanberi bu 
işin tahkikini çok samimi bir vazife 
duygusu ve hassasiyetiyle üzerine al
mış olan müddeiumumi muavinlerin
den Fuat Börekçi'nin gösterdiği gay
erti ve vardığı muvaffakiyeti tebarüz 
ettirmeği zevkli bir vazife sayarız. 

Son safha 
Katil boyacı Mehmet ve arkadaşı 

Ahmet Hoca dün akşam saat 19.10 da 
Ankara'ya getirilmişlerdir. KaU, 
hadisenin tahkiki işiyle meşgul olan 
Doğanbey polis karakoluna götürül -
müştür. Diğer taraftan polis memur
ları, katilin Bentderesine attığı Hali
min kanlı elbiselerini, derenin çöpliik 
gübresine yakın bir yerinde bulmuş ve 
suçun delilleri arasına ithal edillT'.-k 
üzere merkeze getirmişlerdir. 
Doğanbey polis merkezinde katili 

gören bir arkadaşımız müşahedesini 

şöyle anlatıyor: 

"- Boyacı Mehmet ve Ahmet hoca 
elleri birbirine kelepçeli olduğu hal -
de, memurların refakatinde getirildi
ler. Mehmet, yirmi beş otuz yaşların -
da, temiz geyinmiş, esmer ve uzunca 
boylu bir delikanlıdır. Ahmet boca, o
tuz beş yaşlarındadır. Mehmet, kendi
sine sorulan suallere suçuna tamamen 
itiraf eden cevaplar vermekte ve me • 
sela Halimin elbiselerini nereye attı · 
ğı sorulduğu zaman : 

- Görülmemesi için epi uazak•ıra 

götürüp attım, demektedir. Dükk i n -
dan aldığı - tahminen - 100 liraya ya -
kın paradan cebinde 21 lira bulunm•ış· 
tur. Halimin kahve renkli panta1'lnu 
bavulunda, caketi de üstündedir ... 

Ankara ctimhuriyet müddeiumumı -
liği iki üç gün içinde ilk tahkikat• 1~~

tirerek katili mahkemeye sevkedecek· 
tir. Yakalanma, meşhut suçlar kanu -
nunun tayin ettiği müddeti aştığı için .. 
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"Sinir harbi,, 
Geçen hafta Almanya'nın Dan• 

zig'de bir emrivaki yapması bekle
niyordu. S~rbeıt tehir huduttan içi
ne silah ve harp mal:1:emesi yığıldı. 
••Turist" ve "sporcu" isimleri altın· 
da birçok zabitler Danzig'e gittiler. 
Göbels bir nutuk söyliyerek "kur
tulu, gününün,. yakınlaıtığını bil· 
dirdi. Alman propaganda tetkili.tı· 
nın hedefi, Danzig'de bir darbenin 
artık bir ıün ve hatta ııaat meıelesi 
olduğunu dünyaya inandırmak nok
ta11nda toplanmıt gibi görünüyor
du. 

MOSKOVA GÖRÜŞMELERİ 

İngiliz - Fransız - Sovyet 
tezleri arasında bir 
yaklaşma kaydedildi 
Kati neticeyi bir kaç günden 

önce elde etmek imkônı yok 

Romen - Macar 
hududunda 
bir suykast 

Bükrcş, 10 a.a. - Eski Romen - Çe
koslovak ve yeni Romen • Macar hu -
dudunda ka1n Halmei kasabasının be -
lcdiyc reisinin evine bir el bombası a
tılmıştır. 

Kafa tasından ağırca yaralanan be -
tediye reisinin vaziyeti ümitsizdir. 
Yapılan ilk tahkikattan, bombanın 

macar ordusunda kullanılan tipte bir 
bomba olduğu anlaşılmıştır. Suykas • 
tin memleketteki ekalliyetler tarafın -
dan tertip edildiği zannedilmektedir. 

İngiliz ve fransız nazırları, der • 
hal harekete geçtiler: İngiltere Ha
riciye Vekili, Danzig yüzünden Po
lonya bir harbe girerııe, İngiltere'· 
nin de harbe gireceğini bildirdi. 
Fransız Hariciye Vekili de aynı me· 
alde sözler söyledi. Avrupa bir har
bin arifesinde gibi görünüyordu. 
Fakat günler biribiı'.İni takip ettiği 
halde Danzig'deki alman darbesi 
bir türlü indirilmedi. Şimdi Danzig
de yapılacak emrivakiin pek o ka
dar yakın olmadığı söylenmektedir. 
Daha garibi, alman ve İtalyan mat· 
buatı Danzig'deki faaliyetin sinir 
harbinden baıka bir ıey olmadığı • 
nı yazıyor. Ve yaramaz çocuk gi~i, 
ıulh taraftan olan memleket efka
rıumumiyeainin geçen hafta tel~t~ 
dütmüt olmasından dolayı ıevını
yor. Otoriter devletlerin takip et
tiı leri politika tibiyesi, dünyayı he
yecan içinde ya§atmaktır. Gazete-

Paris, 10 a.a. - Havas ajansının bu.-------------------·---------------

sabah Fransız diplomatik mahfillerin
den aldığı mallımata göre, Moskova' -
da B. Molotof ile Fransa ve İngiltere 
mümessilleri arasında cumartesi ve pa 
zar günleri vukua gelen görüşmeler 

$onunda iki tez arasında bir yaklaş • 
ma kaydedilmiştir. Fakat, bir taraftan 
yalnız Fransa ve İngiltere'yi değil fa. 
kat aynı zamanda diğer bazı devletle
ri de alakadar eden müzakerelerin mu
dilliği ve diğer taraftan da yapılacak 
anlaşmanın çok sarih hükümleri havi 
olması icabettiği için, görüşmelerin 
bir kaç zaman daha devam edeceği pek 

Çin Harbiye Nazırına göre, 

harbin ikinci yı ldönümünde 

Japonların askeri 
vaziyeti çok bozuk 

muhtemel addolunmaktadır. 

Birkaç günden önce kati neticeyi 
almak imkansız 

leri bir taraftan darbe ineceğinden Moskova, 10 a.a. - Müşahitler, sÔn 

Tiençin'de Sovyet tebaasına güçlük çıkaralıyor 
Çungking, 1 O a.a. - Çin· Japon anlaşmazlığının başlamasının ikinci 

yıldönümü münasebetiyle bir nutuk söyliyen milli Çin hükümeti harbi
ye nazırı General Hoyingçing, bu nutkunda ezcümle demiştir ki : 

bahaetmeği hiç unutmazlar. Fakat üç gün zarfında üçüncü defa olarak "-Japonlar, ellerinde bulunan 48 
bu darbe hang-; taraftan gelecek? müzakerelere devam edildiğini beyan fırkadan ~imdiye kadar 31 fırkayı Çi
ve ne zamıuı 1 Bunu söylemiyorlar. etmektedirler. Müzakerelerin ilerle - ne sevketmiı ve geri kalan fırkaları 
Akıllar111ca, kartı tarafın sinirlerini mekte olduğu zannedilmektedir. da Mançurya'da tutmağa mecbur bu
bouzak Münih arifesinde olduğu Aynı müşahitlere göre araları bu - lunmuş bir haldedir. Bu sebepten do
ır;bi, siyui zafer . kazanacaklardrr. lunması lazımgclen tarafların ve halli layı Çin'e yeniden takviye kıtaları 
Filhakika böyle bir 5İnir mücadele· icabeden meselelerin çokluğu dolayı - göndermeleri çok güçtür. 
si, ilk zamanlar otoriter devletlere siyle bir kaç günden evci kati bir ne - Japonların Çin topraklarındaki 
yardım eden bir ti.biye idi. Çünkü tice alınması mümkün değildir. zayiatı, Çin zayiatı ile aynı hizada 900 
Almanya ve İtalya, harp için hazır- bin ölü ve yaralıyı geçmektedir.,, 
lanmıt ve harp yapmayı da göze al- B. Çemberleyn'in beyanatı Diğer taraftan milli konsey aza· 
mıt görünüyorlardı. Karıı tarafın Londra, 10 a.a. - Avam kamarasın- sından Çcngçen de aynı münasebetle 
kuveti kahir olmaklll beraber, bu da yaptıiı beyanat esnasında Mosko · bir nutuk irat etmiş ve bilhassa şunla
kuvetler teçhiz edilmemiıti. Bu va müzakereleri hakkında bir suale ce- rı söylemiştir: 
memleketlerin efkanumumiyeleri vap veren Çemherleyn demiştir ki: "-Çin, 1941 den evel muzaffer ola
de harp yapmaiı istemiyorlardı. Bir "- İngiliz ve Fransız hükümetlcri taktır, zira Çin'in ordusu gün geçtik
siyaıi muharrir, lngiltere'nin geçen Moııkovadaki mümessillerine umumt çe fazlalaımakta ve iyileşmektedir. 
seneki psikolojisini iyi tahlil etmit. talimat vermişlerdir. Bu mümessiller japonya'nın ordusu başka bir büyük 
ti: demiıti ki, İngiliz milletinin en Molotof'la yeniden iki mülakat yap - devletle karşılaşamıyacak vaziyctte-

bUyUk z tı, beynelmilel ahlAk kai· mışlardır. dir.,, 
delerine fazla riayetkar olmumda- Sovyct hükümeti halen tetkik edil • lngilizlere ait binalar yakıldı 
dır. İngilizler, Almanya'ya kartı mekte olan bir kaıs yeni teklifte bulun 
h k l k 

Chung • King, 10 a.a. - Simsi.,•~-
a sız ı yapmaktan o kadar çeki- muştur . ., =----·t .. ~ _ .• a.-ıu..,..-hhılo .,_... ettıunan 
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hakika Almanya bu İngiliz psikolo- "fopru:bütGnfUgiı~e .ve ~s~iklaller~ne ri ıngı ız eye erme aı zı ına arın 
jisinden istifade etmiıtir. Fakat aon ayet meselesın~ckı ıngılız noktaı na • yıkıldığı ve tahrip edildiği bildiril-

aylar içinde vaziyet çok deği~mİ§· za.rı .hakkındakı suale şu cevabı ver • miştir. 
tir: sinir harbi, sulh cephesini te~kil mıttır: Geçenlerde tevkif edilen birkaç hı 
eden memleket efkarıumumiyesini ,,- Finlandiya ile Baltık dcvlctlcti ristiyan çinli idam edilmi1tir. 

Sovyet tebaaıına güçlük 
çıkarılıyor 

rını haberdar etmeden japon hatları
nı gcçmcğe tevessül etmesinin bcynel 
milel teamüle muhalif olduğunu id
dia etmektedirler. 

Bu sclahiyettar mümessil, Spear'ı 

muhakeme edecek olan mahkemenin 
harp divanı değil, yabancıları alaka
dar eden davaları hal için teessüs et
miş bir hususi askeri mahkeme oldu
ğunu tasrih eylemiştir . ., 

lngilterenin tebbüsleri 

Londra, 10 a.a. - Butler, Avam Ka
marasında beyanatta bulunarak, al -
bay Spear'ın tevkif edilmesi üzerine 
j aponya nezdinde birkaç defa teşeb· 
büste bulunduğunu ve Craigic'nin 
Spear'ın pek yakında tahliyesini ıs

rarla istemekte devam eylediğini bil
dirmi tir. 

Umumi vaziyet 
gillik~e düzeliyor 

1 Küdüs, 10 a.a. - Tedhişçilerin faa-

sinirlendirmiyor. Tabiidir ki kimse iatikıat ve bitaraflıklarının muhafaza 
aevinerek harp yapmalı istemekte arzusunda olduklarından ingiliz hü -
değildir. Fakat kaçınıldıkça, harbin kümetini haberdar etmişlerdir. İngiliz 
daha yakın ıeleceği hakkmda ka- hükümctinin de arzusu bu olduğun -
rıaat hasıl olmıya baılamııtır. Bina· dan, §imdiki müzakerelerde bu müla -
enaleyh ııulhçu devletler de eaki hazaları ehemiyetle nazarı itibare ala

Tiençin, 10 a.a. - Bir taraftan in· liyeti gittikçe azalmakta olduiundan 
gilizlcrlc vukua gelmekte olan hadi· Filistinde umumi vaziyet selaha yüz 
seler azalırken, diğer taraftan imti- tutmuştur. 

"Hazır ol cenge istenen sulh ve aa- cağız . ., 
lah., kaidesiyle amil olmıya karar Başvekil, Halifaks'ın Moskova'ya 
vermiılerdir. İngiltere manen de gönderilip göndcrilmiyeceği hakkın • 
rnaddeten de hazırlanmııtır. Fransa da muhafazakar mebsu Adams tarafın 
~•zll'dır. Tehlikeye en yakın görü- d~n ~orulan suale "hayır,, cevabını ver 
e~ Polonya, soğuk kanlılığını en mıştır. 

ç~ n_ıuhafaza eden bir memleket-
tır. Fılhakika h" b" . . l • k d" k . ıç ır ıey, sınır erı, 

en .1 uvetıne itimadı olmak kadar 
takvıye edemez. lnı·ı· h . 'ye . . ı ız arıcı 
ve kılı, geçenlerde aöyled" •. b' • •

1
• ıgı ır nu-

tukta, ıngı ız deniz, hava k ve ara 
kuvetlerinin her an döğüımeğe ha • 
zır olduğunu bildirmiıti. Batvekil 
Cemberleyn de pazar günü deıniı
tir ki: 

- Öyle zannediyorum ki hava 
kuvetlerimiz birçok noktalardan 
dünyanın en mükemmel kuvetlerİ· 
dir. 

İngiliz deniz inşaat 

tezgihlannda rekor 

Bu hafta denize 
üç kruvazör 
indirilecek 

Londra, 10 a.a. - İngiltere bahriy~ 
inşaatı tezgahları, bu hafta, u.ı:numı 
harp rekorları da dahil olmak uze:~· 
bütün inşaat rekorlarını kırarak uç 
kruvazör denize indireceklerdir. 

Önümüzdeki aylar içinde de, İngi
liz tezgahları, "Duc Of York., ve "A· 
miral Beatty" isimlerini taşıyacak 0 

• 

lan 35 bin tonWitoluk iki zırhlı, be!J 
yeni kruvazör, bir depo gemi.si, müte
addit torpito muhribi ve. ~cnızaltı ge
misi ve iki tayyare gemısı çıkaracak-
lardır. 

Hilen inşa edilmekte bulunan de
nizaltı gemılerınden altısının ~u se~e 
içinde itmı:ım edileceği tasrıh edıl
mcktcdir. Yedi denizaltı gemisi de 
1940 ta bitirilmiş olcaktır. Ayrıca 
yeni model dört denizaltı gemisinin 
daha inşası derpiş edilmektedir. 

maz. Bunu daima soğuk kanlı ve 
hesaplı olan adamlar kazanır. Bun
ların da hangi tarafta bulunduiunu 
aöylemeğe lüzum yoktur. Daima fU· 
nu unutmamak lazımdır ki maddi 
ve manevi kuvet ıulh cephesini tef
kil eden zümrede olduiu ıibi, sinir 
kuveti de bu taraf tadar. 

Bunlar otoriter devletleri idare 

edenler gibi mübalagaya alııkın o • 
lan politikacıların sözleri değil, öl
çülü ıöz aöyliyen devlet adamları· 
ııı~ ifadeleridir. Esa~n İngiltere 
dünyanın en büyük deniz kuveti ol· 
duğu gibi, dünyanın en mükemmel 
ordusu da fransız ordusudur. Bun• 
dan baıka ham madde ve para da 
•ulh cephesini teıkil eden zümrenin 
elindedir. Diğer taraftan Almanya 
•e İtalya, 1917 senesindeki harp e· 
lronomisi içinde yaıamaktadrrlar. 
Bu tartlar altında provoke edecek
leri bir harp, ancak her iki memle
keti de felakete sürükliyebilir. Al
man ve İtalyan politikacıları bunu 
bildikleri içindir ki "sinir harbi" de
dikleri gürültü ile bir §eyler kopar
trııya çalrımaktadırlar. Filhakika bu ---------------
el çabukluğu Almanya'ya da, hal· 
Ya'ya da muvaffakiyetler temin et· 
tlliıtir. Fakat biri aon muvaffakiye• 
tini Çekiatan'da diğeri de Amavut
luk'ta kazandıktan sonra vaziyet, 
otoriter devletlerin aynı yolda yÜ· 
~•lerine hiç de elveriıli olmıyan 

yazlı mıntakalar hudutlarında sovyct Yalnız bugün Samarin yolunda bir 
vatandaşlarına karşı yapılan muamele tek hadise cereyan etmiş ve bir arap 
gayet ağırlaşmış ve gösterilen güçlük poliı, diğer bir arap polis memuru ta
ler artmıştır. İmtiyazlı mıntakalar rafından öldürülmüştür. 
hudutlarından geçmek mecburiyetin· Çete reisleri ile asilerin lideri Ab • 
de kalan sovyet vatandaşlarının bir· dülkadir Hüseyin, ecnebi memlekele • 
çoğu, vaktiyle ingilizlcre yapıldığı rine gitmişlerdir. 
vcçhile, çırçıplak soyulmuş, birkaç sa-
at karakollarda alıkonulmuş ve sıkı 
bir isticvaba tabi tutulmuştur. 

Bazı japon karakollarında, sovyct 
vatandaşlarından, bir takım sualleri 
h~vi .bi~ listcni_n doldurulması talep e
dılmıştır. Bu lıstedc ezcümle, fU sual
ler vardır: Mogol hududu hadiseleri 
hakkında ne biliyorsunuz? Gazetelere 
yazı yazıyor musunuz? Niçin mülteci 
telakki edilmek üzere müracaat ediyor 
sunuz? Niçin japonlan scvmiyorsu· 
nuz? 

Müzakerelere halta ortcuına 
doğru bQ§lanacalr 

. !'ondra, 10 a.a. - Tokyo'daki ln
g.ılız - !ap~n müzakereleri ve Tiyen
çın vazıyetı hakkında avam kamara· 
sınd~ ~eyanatta bulunan Butlcr şöyle 
demıştır: 

"- Müzakerelerin hafta ortasına 
doğru başlama;ı beklenmektedir. Ha
riciye ~czar~tinc gelen raporlar tahdi
datı~ bır muddettcnbcri daha gevşek 
oldugunu ve bazı ingiliz tebaasının 
~ın~akaya girip çıkmaga baıladıfını 
bıldırmcktcdir.,, . 

Çin'deki İngiliz alafamiliteri 
muhakeme edilecek 

Pekin, 10 a.a. - Pckin'deki japon 
ordusunun bir mümessili aşağıdaki 
beyanatta bulunmuştur: 

"Çindcki İngiliz sefareti ataşamili
teri albay Spear'ın muhakemesini gör 
mck üzere S temmuzda Kalgan'da bir 
"hususi mahkeme" nin kurulduğunu 
bildirmiştir. Spcar, Çin cephesinden 
dönerken Kalgan yakınında japon hat 
larını geçmeğe tcıebbüı ettifi için 
tevkif edilmittir. 

Brüksel' de 
yapılan haVa 
mitinginde 

Bir Alman tayyaresi 

yere düşüp parçalandı 
Brüksel, 10 a.a. - Brükselde tertip 

edilen miting esnasında bir alman tay 

yaresi yere düşerek parçalanmıştır. 
Bu alman tayyaresi yüzba~ı Willc ta
rafından idare edilmekte idi. 

Başından yaralanan tayyareci has • 

taneye götürüldükten biraz sonra öl -
müştür. 

Belçi~a ~ava ordusuun kuruluşu _ 
nun 25 ıncı yıldönümü münasebetiyle 
tertip edilen bu askeri hava tezahürle
rinde kıra! da hazır bulunmuştur. 
Bü~ük bir halk kütlesi Belçika ve 

ccnebı tayyarelerinin meharetli uçuş
larını seyretmiştir. 

Hava mitinginde milli müdafaa na
zırı general Dcnis, Fransız hava ku • 
vetlcri şefi general Wuillcmin, ingi -
liz hava kuvctleri şefi mareJal Cyrille 
Newhall ve alman hava kuvetleri mü
fettiti ıeneral Milcb hazır bulunmuı-ır çafıra ıirmittir. Sinir mücadele· 
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iSTANBUL Gazeteleri 
TAN 

Veremle mücadele baş mesele 
Aka Gündüz ımzasiyle c;ıkan bu baş -

makalede İstanbul valisi L<ıtfi Kırdar'ın 
Mecidiye köyunde bin yataklı bir hasta
ne daha yapması munasebetiyle beledi · 
ye hastanelerinin c;ok güzel idare edil -
J'ğı siiyleniyor, muharrir, bundan ıonra 
sözü verem hastalığına getirerek, bu has
talığın bizde bir cemiyet ve içtimai se -
viye hutalıi;ı old•ığunu ve bol diıpan -
sere ihtiyacımız bulunduğunu izah edi -
yor. 

CUMHURiYET 

Görünen köy kılavuz istemez 
Yunus Nadi, bu başmakalesinde, Mos

kova müzakerelerinin biraz fazla uza -
mış olmakla beraber bunun sebebi Rus
yanın en uzak ihtimalleri bile gôzönüne 
alarak işı c;ok ciddi tutması olduğunu ve 
korkulanın tahakkuku ihtimali karşısın
da Rusyayı bitaraf gibi düşünmek akla 
sığacak işlerden olmadığını söylüyor. 

YEH! SlıBAH 

Emniyet ve sulh telakkisi 
Hüseyin Cahit Yalc;ın, bu basmakalede, 

mihver devletleriyle demokrasi devletle
rinin emnıyet ve ııulh telikileri arasında
ki farkı izah ederek, almanların yalnız 
kendileri daha doirusu yalnız büyuklcr 
ve kuvetliler için emniyet ve istiklal is· 
tediklerini, başka milletlere hak tanıma
dıklarını, ıngilizlerin ıte, devletler a· 
rasındakl miınasebctlerde yalnız kuvet 
kanunu hüküm surerse günun birinde bu 
kanun İngiltere aleyhine de dönebilece
ğini düşünerek, milletler arası miinase -
betlerde bir hak ve adalet prensipi ka. 
bul etmek taraftarı olduklarını söylü -
yor. 

Harici siyasetimiz .. 
(Her sabah) sütunu muharriri, Harici

ye V ckilimi..ı Şükrü Sarac;oğlunun mec • 
liste verdiği beyanat, harici siyasetimi -
zin berraklık, dürüstliık ve mükemmel -
\iğin en büyük delili oldu&unu söyliye -
rek bu beyanatın vuzuhunu tebarüz ettir
dikten sonra, beyanatta en memnuniyet 
verici tarafı Almanya ile olan münase -
batımızın son zamanlarda dıizelmek yo
luna girmesi ve bu devletin, vaziyetimi
zi takdir etmiye başlaması olduğunu İ· 
lave ediyor, beyanattan alınan umumi in
tibaı şöyle ifade ediyor: "Türk sulhu ıe
ver, fakat ıulh dilencisi değildir. Doet
lufumuza sadık oldugumuz kadar dili -
manlarımızın faaliyetini de asli gözden 
kaçırmayız ve icap eden tedbirleri almak
ta bir saniye bile tereddut etmeyiıı: ve 
bunu hiç bir ,..ıan maakealne burünme
den açrlrça ve mertçe yaparız • ., 

Kahve meselesi 

AKlAM 

Dini kitaplar 
Vi-NQ (Akşamdan akşama) sütunun -

da, türk alfabesinde degişiklik yapılması 
istenildiğine dair çıkım rivayetlerin e -
sası meğer bambaşka olup bazı tabiler' n 
dini kitapları yeni hadlerle ve deı:işik 
imli.larla bastırdıkları ic;in meselenin 
buradan cık•ığını izah ediyor, devletin 
teşkilatına, butc;ecine dahil diyanet iş -
!erinin dini kitaplara ait neşriyat işiyle 
yakından alikadar olmasını temenni edi
yor. 

Ticari namus ve milli şeref 
Fazıl Ahmet Aykaç, rec;enlerde M er -

sinden Almanyaya kötu emtia ihraç ede
rek yabancı piyaaalarda türk malını 
ti barını kaybetmesine &ebebiyet veren bir 
tacirin mahkeme tarafından hapis ve pa
ra cezasına c;arpılması münasebetiyle yaz
dığı bu başmakalede, bu karara milli e -
konomimizi şereflendirecek bir hadise 
olarak tavsif ediyor ve ekonomik inkişaf. 
ruhumuzdan kazıyıp atmamız lazım gelen 
zihniyetin hatada israr ve günahı hima -
ye zihniyeti olduğunu ıöyliycrek "Şu se
beple tilccarımızdan da, sanayicimizden 
de bugün blitiin reviyet vı iktidar kadar 
istiyeccgimiz iki esaslı umde vardır. Di· 
!eriz ki bunların üzerinde şuur türklüi:e 
Iayik derecede tam ve aydın olsun. ı - Ti
cari namus. 2 - Milli şeref . ., diyor. 

SON POSTA 

Bir fiat muvazenesine doğru 
Muhittin Birgen, (Her gün) sütunun

da, pahalılık meselesini ele al ar ık bunun 
sebeplerini tahlil ediyor, cihan iktisadi 
buhraniyle başlıyan köy mahsulleri fi • 
yatlarındaki düşüklüğun, ticaret piyasa. 
sında buyuk bir buhran takip ettiğini, 
muhtelif sebeplerin bizi sevkettiği una
yi yaratma hareketi ile zaruret kesbcden 
himaye sisteminin de lüzumundan fazla 
ifratlarla karşılaştığını izahtan sonra, ka
ıançların 929 senesine nisbetle, muhtelif 
vergilerle azalmasının pahalılık sebepleri 
meyanında zikrediyor ve fiyat muvazene· 
sizliğinin onüne geçmek üzere hilkumet 
tarafından alına.n tedbirleri diğerlerinin 
de takip etmesini ve bunun esaslı tet -
kiklere istinat eden bir plan halinde sü -
ratle inkişafını temenni ediyor. 

SON TELGRAF 
Sinir harbi 

Etem İzzet Benice. bugilnkü başmaka
lesinde, dün.yayı saran endişe ve karar -
ıızlığın her gün biraz daha bSd bir şekil 
aldığını ve bu sinir gerginliiil içinde İ$ 
yapamaz bir haJ<U bulunan bütün in&an· 
lann artık ne olaukaa olsun demeye bat
Jadıkla.rını ve almanlarla İtalyanların ay
nı vazıyette devam ederek sinir harbini 
kazanmak istediklerini, fakat neticede 
en c;ok kendilerinin kaybedeceklerini ve 
ıulh cephesinin sinir inadında da dayan-

Kahve şirketi hakkındaki neşriyatına mayı muhakkak surette bileceğini yazı-
devam ~derek, şirketin Azami kir temini ~r_. ___________ _ 
mak~ıyle, kahve kalitelerini bozduğu- ı 
nu, dort ~;ş ıene evelki üçiıncü 11nıf mal
l~nn bugun ekstra ekıtra olduiunu ıöy
luyor. Saiye tahkikatı 
İtalyanların bir kahramanlık 
destanı 

İtalyan gazetelerinin Tür.kiye aleyhin
deki neşriyatını bahis mevzuu eden Mu
rat Scrtoğlu, kendi sütununda "La gazet
ta de Magrine" iıimli bir gazetenin türk 
ırkının medeniyete hiç bir faydası do • 
kunmadığı, hiç bir eser biıcuda ıetirmc
diği yolundaki bir yazısı münasebetiyle, 
Antalyadan Muğlayı kadar olan İtalyan 
iuali zamanına ait bir vakayı zikrediyor 
ve bir ramazan gilnil, kuru aıkı ramazan 
topunun ateşleıvnesi üzerine Muğlada 
mevcut İtalyan işgal efradının hep bir -
den kacııımaııını anlatarak bunu ltalyan
Jar.ın bir kahramanlık destanı diye tarif 
edıyor. 

VAKİT 

Avrupaya tahsile gidecek 
gençler 

~sım Us, Avrupaya tahsile giden genç
l~rın ~k.seriyetle mühendisliği tercih et
tıklerını takdirle karşılıyarak, bu muna
ıı~betle, yakında toplanacak olan maarif 
~u.rasında. hangi nevi ilim ve fen şubesi 
1~~n ha!1gı memlekete ne kadar talebe 
r_onderılınesi icap ettiği meselesi üze -
rınde esaslı tetkik icrası zaruretini ha _ 
tırla.tı?'or, senayileşme programımızın 
!•t~ıkındenberi her tarafta hissedilen 
ıhtıyacın, teknikum denilen neviden mek
tepler a~ılı;na~ı oldu~unu söyledikten ıon. 
ra, k_endı fı~rınce, memleketimizde zayıf 
ve kıfayetsu elemanlarla bu tarzda mck-
t~p açmaktansa, Avrupaya talebe gönde
rırken bu clhettc~i noksanımızı telUiya 
eh~mlyet vermenın daha doğru olacağı
nı ızah ediyor. 

İnönü'nün İstanbul'a iltifatı 
karşısında 

.~ikmet .~ünlr, (Kıaaca) sütununda, 
Cumhurreısı lımet İnönünün vlili Lutfi 
K!rda~'a gönderdiği bir telgrafta, şehri
mıze ıltlfatta bulunduklarını, bu iltifa
ta. b_ir kere daha nasıl mukabele edeceği. 
mızı şaşırsak yeri olduğunu ıöyliyerek 
evelce yaptığı bir teklifi tekrar ediyor 
İstanbulun en büyük ve hayati meydan; 
olacal?ı anlaşılan Eminönü meydanının 
İnönü meydanı olarak açılmasını ortası
na da Milli Şefin bir heykelinin dikil -
mesini can ve rönüldcn aqu etiğini ya -
zıyor. 

Kemalist diplomaside tezat 
yoktur 

Sadri Ertem, (haretler) sütununda, İ
talyan ve alman matbuatının zaman za
man "Türkler Kemalist politika esasla -
rından ayrılıyorlar" urzında iddialar 
dermeyan ettiklerini aöyliyerek bu iddi
anın yanlıılıiını tebariııı ettiri7or ve 
prena ple metodu birbirine karqtırma • 

devam ediyor 
latanbul, 10 (Telefonla) - Satye 

binasının Dcnizbank tarafından satın 
alınması işine ait tahkikata devam o
lunmaktadır. Dava pek yakında mah
kemeye intikal edecektir. Öğrendiği
me göre sorgu hakimi Ankarada bu· 
lunan bazı kimselerin istinabe yoliy· 
le dinlenmeleri için gönderdiği mü -
zekkerelcrc cevap beklemektedir. Bu 
cevaplar gelir gelmez dosya tckem -
mül ettirilerek muhakeme safhasına 
~~şlanacaktır. Bugün sorgu Mkimli
gınde Satye müdürlerinden Nazyan
ın şahit olarak ifadesi alınmıştır. 

De~iı Titaref filomuzun 

takviyesi i~i 
İstanbul, 10 (Telefonla) - Deniz 

ticaret filomuzun ihtiyacı karşılıya -
cak bir hale konması için evelce hazır 
!anan sipariş projeleri üzerinde tadi· 
Iat yapmak iizere burada bir komis • 
yon kurulmuştu. Bu komisyon azala • 
rından bazıları Ankaraya çağrılmış • 
tır. Komisyon azaları Ankara'da Ve -
kaletle temaslarda bulunacaklardır. 
Öğrendiğime göre Münakalat Veka • 
leti vapurların yeniden şiparişinde 
her memleket şantiyelerinin girebile -
ceği bir münakasa açılmasına karar 
vermiştir. İngiliz inşaatı bahriye tez • 
gahlarının arada mevcut klcring an • 
laşmasından istifade ile daha müsait 
şartlar göstereckleri anlaşılmaktadır. 
Verilen habere göre sipariş edilecek 
vapurlar Körfez, Karabiga hattı ve 
Ayvalık hattı olmak üzere 3 dahili 
tipte bir de dış hatlar için dördüncü 
bir tip olarak yapılacaktır. 

Beyand' daki inkilap müıesi 

İstanbul, 10 (Telefonla) - lnkiUi.p 
müzesi bugün Bayazitte vali B. LCıtfi 
Kırdar'ın bir nutku ile açılmııtır. Bun 
dan sonra divetlilcr bir çok kıymetli 

nerlerle dolu olan müeucaeyi ıezmiı-
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Varşova ve Moskova 
Baltık devletleri tecavüze uğrarsa 

ne yapabilirler? 
. . 

11 - 7 - 19~1 

(_R_A_o_ v_o_) 
TOR KiYE l - Gluck: İfijenya Au';~'de 

uvertürü 
2- Beethoven: 1 inci sen.o

ni Do majör 

- , ~ . . 

Radyo Difüzyorı Postalan 
TURKlYE Radvosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUGU 

3 - Wagner : Rienzi uver -
türü 

l ngiliz - rus müzake -
releri mevzubahis 

olunca üç küçük Baltık 

devleti, yani Litvanya, Le
tonya ve Estonya devletle· 
ri ,birdenbire milletler ara
sı siyaset perdesinde görü
nüverdiler. 

Bu devletlerden Litv~n

ya Lehistan'la olan karışık 
işlerinden ve Memel yü -
zünden bir an için dünya -
nın nazarını kendi üzerine 
çekti. Rusya ile hem hudut 
olan bu liç küçük devlet 
şimdiye kadar Avrupa si -
yasetine en küçük bir endi
şe vermemiştir. 

Bununla beraber, Baltık 
devletlerinin siyasetleri ve 
stratejik vaziyetleri çok 
mühimdir. 

Litvanya, Letonya ve Es
tonya devletleri eski Çar · 
l ık Rusyası toprakları üze
rinde teşekkül etmiştir. İs
tiklallerine harpten sonra 
kavuşmuşlardır. 

Bunlardan Litvanya, ik
tısaden diğerlerinden daha 
az inkişaf etmiştir, fakat 
nü fusca hepsinden kalaba
lıktır. Letonya 1.800.000, 
Estonya 1.200.000 olduğu 
halde, Litvanya 2.000.000 
dur. 

Bu üç küçük devlet, Bal
tık denizinin şark sahilinin 
mühim bir kısmını işgal e
derler. Memel'den Lenin -
grat kapılarına kadar uza -
mrlar. Sonra, bu devletle -
rin elinde Baltık denizi ü
zerinde Riga, Liepaja Tal
li n gibi cihan harbından e· 
vel rus deniz ticaretinde 
mühim rol oynamış büyük 
limanlar vardır. 

R usya ile Almanya gi
bi iki büyük devle -

tin arasında, sıkışmış kal -
mış olan bu devletler, biz -
zat kendi kuvetlerine güve
nerek kendi emniyetlerini 
koruyamazlardı. Bundan 
başka, diğer komşuyu kız -
dırmadan, bu devletlerden 
birisine de yaklaşamazlar • 
dı. Ayni sebepler dahilinde 
Baltık devletleri, Lehis
tan'la ittihat etmekten çe -
kiniyorlardı. Çekinmeleri -
ne sebep, Lehistan büyük 
Avrupa siyasetinde çok te
ahhüde girmişti. Hatta ge -
çen sene kolonel Bek'in 
Tallin'e yaptığı ziyaret 
muvaffakiyetsizlikle niha -
yete ermişti. 

Onun için, Baltık devlet
leri için bir tek çare kalı -
yordu: Milletler cemiyeti
ne ümit bağlamak! Millet · 
ler cemiyeti, zayıf devlet -
lerin hamisi ve Avrupa sta· 
tükosunun bekçisi idi. Bi -
naenaleyh bunların bütün 
siyasetleri Cenevre'ye te -
veccüh etti. 

F akat, İtalya'ya karşı 
zecri tedbir almak

ta Milletler cemiyeti iflas 
edince, bu ağır darbe ilk 

defa ve doğrudan doğruya 
Baltık devletlerinin beyni
ne indi. Cenevere'nin neva
zişl eri yanınd.ı Almanya' • 
nın yıldırım gibi silahlan • 
ması ve genişlemeğe başla
ması bu küçük devletler i
çin miithıs bir tehlike idi. 

Litvanya, Letonya ve 
Estonya devletleri, tehli -
kenin vehametini görünce, 
gene ümitsiz olmakla bera
ber, selameti mutlak bir bi
taraflıkta aradılar, oraya 
sığındılar. 

Baltık antantı nihayet, 
milletler cemiyetinden ta · 
mamen ayrılmamakla bera
ber kararlarını icrada ser -
best olmıya karar verdi. 
Çünkü bu devletlerden hiç 
birinde, hiç bir kimse bita
raf kalmanın tehlikeyi ön
leyebileceğini ümit etmi -
yordu. Münih'den sonra, 
bu üç küçük devlet istiklal
lerinin tehlikeye girdiğini 

azap içinde hissettiler. 
İşin kötüsü, Baltık dev -

!etlerinde alman azlığı bu
lunuyordu. Letonya dahi · 
!inde 70.000, Litvanya'da 
35.000, Estonya'da 20.000 
alman vardı. 

Her ne kadar bu alınanla
rın miktarı pek azsa da, her 
an için Almanya, bunları 

bahane ederek Baltık dev -
letlerine bir kuvet darbesi 
indirebilirdi. 

Rusya Avrupa siyasetin
den ayrı, Lehistan Baltık'
ta üçüncü derecede bir dev
let olduğundan, bu üç kü -
çük devlet, Almanya'mn i
zinden yürüyor, onunla sı
kı dostluk münasebetleri -
ne girişiyordu; fakat güve
nilebilecek bir himayeden 
mahrum olduğundan fev -
kaiade endişede idi. 

O zaman, ümitsizlik i
çinde bir temayül 

belirdi. O temayül şu idi : 
Almanya'nın etrafına aıra
lanmak, yıldırımdan koru
yan bir paratoner gibi... 

Bu suretle Almanya, 
kendisi için birinci derece
de bir menfaat temin ede -
cek olan mıntakalara haki
ki bir şekilde hakim olmak 
için harp yapmadan yayı · 
Iabilecekti. 

Fakat Çekoslovakya ile 
Memel'in işgali üzerine, 
Avrupa siyasetinde birden
bire bir tebeddül oldu ve 
Almanya'nm istikametini 
durdurdu. Almanya ile Le
histan'ın arası açıldı. Le -
histan garp devletlerine 
yaklaştı, ve rus aleyhdarlı
ğından vaz geçti. Bütün 
bunlar şarki Baltık'taki va
ziyeti alt üst etti. 

İngiltere Lehistan'a ga· 
ranti verince Polonya'nın 

kuveti ve mukavemeti art • 
tı. Bu garanti, hala da tesi
rini arttırmaktadır. Baltık 

devletlerinin, Lehistan ve 
Rusya ile münasebetlerin -
de tesadüf ettikleri mania
lar, büyük bir nispette or-

MAYi SU 
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ihtarlar artıyor 
vela Lord Hali/aks, sonra maliye nazırı Sir 

Con Simon, daha sonra maadin nazırı G. Lo
yd birer nutuk söylediler. Şimdi de başvekil Çem
ber/ayn söylüyor. 

Bu nutuk seferberliği de niçin? 
Niçin olacak, tabii Hitler'e bir şeyler anlatmak 

maksadiyle ... 
iki ihtar, birden, üç ihtar da iki ihtardan her hal

de daha faydalıdır. 
Fakat Almanya şimdiye kadar bu tenbihleri anla

mamış gibi görünüyor. Anlaşılan Almanya bunlara, 
"fevkalade harpçilik,, tahriklerini çoğaltarak cevap 
veriyor. 

Lakin, asıl ondan istenen şey o değil. 

D anzig'de fiyevri düşmedi. Bakalım oradaki 
gizli yara ne şekil alacak. "Danziber Vorpost., 

gazetesinin şu sözleri yaratılmak istenen ruh hale
tini belki açıkça gösterir: "Danzig'in Almanya ile 
bir olması bundan böyle mukarrerdir. Bu birleşme ne 
zaman ve nasıl olacak? lşte bu, Hitler'e kalmıştır.,, 

Unutuluyor ki bu yalnız Hitler'e kalmış bir şey de
ğildir. Başkalarını da alakadar eder. Her gece Dan
zig'e iki üç yüz genç girerken, bunların arkasından 
serbest şehre cephaneler yığılırken heyecan duyan
lar var. 

*** 
Keza Almanya'da da hazırlıklar artıyor. Siegfriet 

hattındaki işgal kuvetleri takviye ediliyor. Üçüncü 
bir hattın inşaatı bitmek üzere. Almanya'da, st'/11 ka
dınların seferber edilmesi gibi fevkalade tedbirlere 
baş vuruluyor. 

Bir Breme gazetesi şu fikirde bulunuyor: Alman
ya' da bütün kibar kadınları idarelerde kullanmak ve
ya tarlalarda çalıştırmak daha iyi olur. 
Aynı zamanda !talya'da, demokrasilere şu iki ~ey

den birisini seçmeği teklif ediliyor: Ya Danzig için 
boyun eğmek, yahut cihan harbini kabul etmek. 

Ve Relazzioni lnternazionali gazetesi izah ediyor: 
- Danzig'de statüko müdafaa edilirken Süveyş, 

Cibuti ve Tunus müdafaa edilmiyor ... Evet, Süveyş, 
Cibuti Tunus'u müdafaa etmiyorlar. ltalyan istekleri 
topla halledilecektir. 

Halledilebilir mi? Belki .• 
Fakat belki de bu istekler yerin dibine geçirilir· 
Eğer, sliz yerine top kullanacak oıurıarsa, vau-

zig'e zorla yükleneceklerdir. Fakat Çember/ayn §ÖY

ie söylüyor: 
Danzig'e karşı yapılacak bir taarruz maha111 bir 

hadise gibi telakki edilmiyecektir. lngiltere'nin ka
rarz katidir. 

Fransa'nın kararı daha katidir. 
Hiç bir mü?-akereyi, hiç bir i~birliğini reddetmi

yoruz. Fakat zora müracaat oldumu, işte biz bunu 
reddederiz. 

Paris - Sofr 
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tadan kalkmıştır. 

L itvanya ordusu baş 
kumandanı geçen • 

terde Varşova'yı ziyaret et
miş, orada debdebe ile kar
şılanmıştır. Mareşal Rydz 
- Smigly de Baltık memle
ketlerine bir seyahat ede -
cektir. 

Memel'den sonra, Baltık 
devletleri, Rusya hükümeti 
ile görüş teatisinde bulun -
muşlardır. Şimdi Rusya, 
Londra ve Paris'ten, Baltık 

devletleri için bir garanti 
istiyor. 

Fakat Avrupa siyaseti -
nin değişmesi, yalnız Rus -
ya için değil, Lehistan için 
de olmak üzere, Baltık dev
letlerinin her alman teşeb
büsüne karşı korunmasını 
ehemiyetli bir hale getir -
miştir. 

Romanya ve Lehistan 
büyük demokrasiler tara -
fından garanti edildikle -
rinden alman kıtalarına rus 

- Evet. 
- Çok güzel, ihtiyatlı hareket et-

mişsin. 
- Mücevher sende mi? 
- Onsuz seyahat edemem. 
Bezgin bir tavırla: 
- Her halde içimizden birinde ol -

-36- malıdır, dedim. 
Digbi tashih etti : ~ Yazan: Maior WREN 

- Sen - Terez kalesini kutlamak i
çin .Pir kadeh şarap birebirdir, dedi. 

Tezgah başı yavaş yavaş birçok i· 
nanılmıyacak hikayeler anlatan eski 
lejiyonerlerle doldu. 

Digbi kantinin dumanlı havasın

dan ayrılırken: 
- Görüyorum ki biz "dini ve ah· 

1:.~i terbiyeye birincı derecede ehe
mıyet verilen asıJzade çocukları için 
bir kolej,, e giriyor değiliz. 

Bunu söylerken ağabeyim eski mek 
tebimizin programını zikrediyordu. 

- Hayır, cevabını verdim, fakat ne 
de olsa bu da cesur askerler yetişti· 
ren bir mekteptir. 
Kardeşlerim amerikalıları sevimli 

buldular. Fakat Boldini'den hoşlan -
r .... ıdılar. Nadir bazı istisnalar bir ya
nı, yeni lejyonerler Fransa, Belçika, 
Almanya, İspanya, İsviçre, Avustur • 
ya'nın fakir kimselerinden mürekkep· 
ti. Asil kimselere değilse de mücrime 
de benzemiyorlardı. İyi giyinmiş olan 
iki üç tanesi tahsil terbiye görmüş a
damlardı. Bunlar muhakkak ki es· 

şıktı ve hoş tavırları vardı. Adı Jan 
Sentandre idi, fakat her halde sakla
dığı bir başka ismi vardı. Hakikatte, 
kılık, zevkler, itiyatlar bir ırk birliği
nin tesis edebileceğinden çok daha 
kudretli muhabbet bağları yaratıyor -
du. 

Güzel gecenin bir kısmını açık ha
vada geçirmeyi bize teklif etti. Koğu
şa tıkılmadan önce avlunun bir köşe -
sinde sırtımızı daha güneşin sıcaklı
ğını taşıyan bir dıvara dayıyarak kum
ların üstüne oturduk. 
Maykıl sordu: 
- Söyle bakalım aziz çılgın kardeş

ciğim, burada işin ne? 
- Adaletten kaçıyorum, Güzel, ya 

sen? 
- Ben de öyle. 
- Ya sen, Dig, diye sordum. 
- Kim? Ben mi? Doğruyu söyle -

mek lazım gelirse, şey ... Yani denile
bilir ki ben de adaletten kaçıyorum. 

- O halde üç firar. 

Digbi sordu: 
- Mavi su'yu getirdin mi, Con? 

ır 

- İkimizden birinc:ıe. 
Maykıl: 

- Tabii ki mücevher bu.radadır, de
di ; aksi halde buraya ne diye gelir · 
dik? Con, hareketimizden beri neler 
olduğunu anlat. Evdekiler nasıl? 

O zaman mezarımın hikayesini an -
!atarak, Brandon - Abbas sakinlerinin 
durumlarını tarif ettim. 
Maykıl atıldı: 
- İşte Klodia için ağır bir darbe! 
- Patricia teyze için de, diye ilave 

ettim. 
Digbi yüksek sesle düşündü: 
- Bir milyon 1 Bir milyon 1 Aziz 

Rektör enişte milyonun kaybolduğu
nu kendisine haber verdikleri zaman 
çılgına dönecek. Acısını teyzeden çı
karacak. Burası muhakkak. 

Digbi: 
- Bu ihtimal üzerinde durmayı ter

cih ederim. İsobel'in kendisini itham
dan kurtarması Gustos için ne talih ol
du. 

Güzel dedi ki: 
- Biz kaçmamış olsaydık, Gustos'

la İsobel'in masumiyetleri tebeyyün 
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lngillere ve Almanya 
Mazinin dersi 

' 
................................................................................ , 

Yazan: Anthony Eden 
SABIK İNGİLİZ HARİCİYE NAZIRI .................................................................................. 

"Almanya'da mektepler, mat - İngilizlerin göstereceklerini bil 
buat ve mizah gazeteleri dikJeri dürüstlük ve izim hu -

vasttasiyle tedricen öyle bir susunda Almanya aynı şekilde 
İngiliz tasavvuru yaratılmiştI düşünmemektedir. Her yandan 
ki acı bir inkisara götürmesi itimatstzhk alametlerile karşı -
mukadderdi. Bu manasızlık ya- !aşmaktayız. Mahir bir propa • 
vaş ve devamh bir surette al - ganda her gün bu tohumu serp-
man hayatının her sahasına ya- mektedir. Bu karşı konulması 
ydmıştir. Bunun neticesi şu lazım gelen bir tehlikedir, ak -
olmuştur ki Almanya'da ingi • si halde bütün dünya için fe -
lizlein hakiki kıymeti takdir laketli akibetler doğurabilir. 
edilmemiş ve biz bu hatayı ba- Humty - Dumpty'nin "pertav • 
hah ödemişizdir.,, suz" isimli eserinde verdiği de

Hitler, Mein Kamf'da, harp -
ten önceki Almanya'da kulla -
nılan propaganda metodlarını 
işte yukarıdaki tabirlerle itham 
etmiştir. "Maalesef, diye de -
vam ediyor, bizim ülvi tarih 
profesörlerimiz İngiliz impa -
ratorluğu kadar kudretli bir 
organizmi sırf hiy\c ve düzen -
bazlık yoliyle vücuda getir • 
menin imkanaız olduğu düşün
cesini talebelerine aşılamasını 
bilmediler . ., 

Vazıh olduğu kadar haklı o
lan bu tenkid halen alman pro
pagandası tarafından kullanı -
lan metodlarla tam bir tezad 
halindedir. B. Hitler bi:ızat 
kendi ihtarlarını ihmal etmek -
tedir. Uzak şarkta ingili:ı te
bealarma yapılan nalayik mu • 
ameleler Dr. Göbbels tarafın -
dan İngiliz imparatorluğunun 
tereddisinin aşikar bir delili 
diye sevinçle karşılanmakta ve 
alman matbuatı, disiplinli o -
larak koro halin.ele haykırmak
tadır. 

Bütün bu propaganda orji -
sinde bolşevizm aleyhinde tek 
kelime telaffuz edilmediğini 
unutmamalıyız. Umumiyetle de 
mokrasiler ve hususiyetle ln -
giltere tek hedefi teşkil etmek
tc<lir. Kı:ııl tehlike ortadan 
kalkmış görünmektedir; onun 
rolünü ikmal etmiş olduğu şüp. 
hesizdir. 

1914 de kadar 
nu.raaa ''l;:n•, g.-rç.ı O'l,,onuı.•:ru -

nal siyasetin bir başka saha
sında, 1914 harbini intaç etmiş 
olan bütün yanlış hesap unsur
Jariyle karşı karşıya bulunu -
yoruz. Orta halli ingiliz için, 
İngilterenin tereddisi hakkın -
daki bütün masallar hazin bir 
müğalitadır. Fakat, uzak şark
ta veya Avrupada husule gelen 
dış siyaset hadiseleri karşısın
da ingili:ı hilkümetinin alması 
lazım gelen hareket tar:ıı husu
sunda hiç şüphesiz anlaşmaz -
lıklar olmuştur. Filhakika bu 
nevıden görüş farkları hür bir 
toplulukta önüne geçilmez :;ıey
lerdendir. 

Bununla beraber maalesef, 

hudutlarının kapısını aça -
cak olan yalnız bu Baltık 
devletleridir. 

Bu nokta üzerinde zerre 
kadar şüphe etmemek la -
zımdır. Baltık devletlerin
den birisine yapılacak olan 
bir tecavüz, Moskova tara -
fından Rusya'ya karşı ya -
pılmış doğrudan bir teca -
vüz olarak telakki edile -
cektir. 

PARİS- MİDİ 

ğerli nasihata uymalıyız. Fil • 
hakika zamanımızın giriftlik • 
!erinden sıyrılmak için bu şaş
maz bir rehber teşkil c<ier : 

"Onlara bir kere söyledim i-
ki kere söylıtdim, ' 

"Beni dinlemek istemiyorlar 
dı, 

"Onlara çok yüksek sesle ve 
çok vazıh olarak söyledim, 

"Oradan gittim ve bunu on
ların kulaklarına haykırdım.,. 

Bununla beraber, İngiltere, 
şarki Avrupa devletlerine kar
şı almış olduğu teahhütleri ye
rine getirmek azminde olduğu 
hakkındaki ifadesinin itimad 
uyandırmasını istiyorsa, bunun 
ilsine inandırmak için bugün 
ileri sürülen delilleri hesa -
ba katması icap eder. Ha -
kikat şudur ki Münih anlaşma· 
sı muhtelif memleketlerde 
muhtelif şekillerde tefsir edil
miştir. İngilterede milletin ek
seriyeti bunu Almanyanın Av· 
rupadaki toprak taleplerinin 
nihai safhası olarak kamul et • 
mişti. İngiliz nazırları vatan · 
daşlarına tam bir huzurla izah 
ediyorlardı ki Çek-slovakya 
buna rıza göstermekle daha 
kuvetlenecektir, çünkü hudut
ları içinde alman azhğı kalmı
yacaktır. 

Bununla beraber Almanya -
da ve orta A vrupanın bazı kı -
sımlarında, bu anlaşmanın met
ni bazan derhal ve açıkça iz -
har eıdilen başka bir tefsire 
tabi tutuldu. Münih anlaşma -
=-....u. ...... 'boum.d.-- bö7l• 2"•''~ .... 
ile Fransanın orta Avrupa ha
diseleriyle alikalanmıy;ı.cakla -
rına delalet ettiği ileri sürü· 
lüyordu. Münih anlaşmasının 
akdini hemen takiben Berlinde 
toplanan elçiler konferansı bu 
bayali kuvetlendirdi. 

Geriye dönmek 
imkansızdır 

Winston "churchill geçen son 
baharda İngiltere'nin me -

suliyeti ile bugünkü mesuliyet
leri arasındaki fark üzerinde 
israr etmekle milli bir hiz -
mette bulunmuştur. Geçen se -
ne İngilterenin Çek-slovakya • 
ya karşı, Milletler Cemiyeti 
paktı dolayısiyle diğer millet • 
!erle birlikte paylaştığı mesu -
liyet müstesna, doğrudan doğ -
ruya teahhütleri yoktu. Bu • 
gün, Almanyayı Polonyaya bağ 
lıyan teahhütler satihtir ve i
yice tayin edilmiştir. Üstelik, 
İngiltere ile Polonya arasın -
da bir anlaşmanın mevcudiyeti 
geçen sonbaharda alman şan • 
söliyesi tarafından İngiliz baş
vekiline verilmiş olan vadin 
yerine getirilmemesinin bir ne
ticesidir. 

Lord Halifaks'ın, 29 haziran
da irad ettiği tarihi nutukta 
verdiği teminatta yanlış anla -
mıya müsait bir taraf yoktu ve 
hariciye nazırını dinlemiş o -

1648 m. J ~2 Kcs./120 Kw, 
L9.74 m.1.31''5 Kes./ 20 Kw. 

'l'.ıt.Q . 
Sl.70 m. IJ4'i5 Kes./ 20 Kw. 

·ı·. il. P. 

ANl(ARA 

SALI - 11 l 7 1 1939 
12.30 Program 
12.35 TÜRK MÜZİÖİ : 
1-··---- Hicaz peşrevi 
2 - Bc<iriye Hoşgür - Hicaz 

şarkı - Mümteziç aş.km
la. 

3- Nobar - Hicaz şarkı -
Ağlamış gülmüş 

#-Ahmet Rasim - Rast şar 
kı - Bir gönlüme bir hali 
perişanıın 

5- Mustafa Nafiz • Hicaz 
şarkı - Göğsünde açıl -
mış 

6 - ---····- Hicaz saz sema
isi. 

13.00 MemJeket saat ayarı, a -
jans ve meteoroloji haberle
ri. 

13.15-14 MÜZİK (Beethoven. 
5 inci senfoni • Pl.) 

19.00 Program 
19.05 MÜZİK (Vitali - Şakon 

çalan Jaques Thibaud - Pi.)' 
19.15 TÜRK MÜZİGl: (Fasıl 

Heyeti) 
20.00 Memleket saat ayan, a -

jans ve meteoroloji haberle -
ri. 

20.15 Konuşma 
20.30 TÜRK MÜZİÖİ (Kla -

sik program) Ankara Rad • 
~"U Küme ses ve saz heyeti 

21.10 Korı-..ma 
21.25 Neşeli pı~'-lıı.r • R. 
21.3.o <?rkestra progra ... rnın tak 
dımı - Gluck, Beeth,,..,en 
Wagner H. Halil Bedi Yo' 
netken 

21.45 MÜZİK (Radyo Orkes -
trası - Şef: Hasan Feri Al
nar): 

tanların hiç biri şu sözleri ne 
derin bir samimiyet ve kanaat
le söylemiş olduğundan şüphe 
edemezdi: "Bu memlekette 
tam bir surette ve hep birlikte 
beklenilen, fakat başka yerler • 
de belki aynı derecede anlaşıl
mış olmıyan şey, ileride bir te
cavüz halinde, bizim ona mu • 
kavemet etmek hususunda gi • 
rişmiş olduğumuz teahhüdü 
yerine getirmek üzere derhal 
kuvetlerimizin tamamını orta· 
ya atmıya a:ımetmiş olduğu -
muzdur.,, 

İ~te alman hükümetine her 
vasıta ile anlatılması lazım ge
len şey bu ana hakikattir. E -
merson bir gün İngiliz hakkın
da şöyle yazıyordu: "O kanaat 
ta:vı.m :ı.:· · T b .. c m. 
ıer-ıçin~e~tıl~a.ltıı~ı~'nil : 
ne en sağlam basanıdrr.,. Her 
İngiliz bugün ıuurunda ve vic
danında pek iyi takdir eder ki 
bu ingiliz milleti hakkında her 
zamankinden ziyade bir haki -
kattir. 

Bununla beraber, yalnız in -
gilizlerin bunu idrak etmeleri 
değil, fakat, diğer milletler ve 
h!ijdimetlerin de buna kani ol
ma'ları lazımdu. Bu itibarla, 1n 
gilterenin girişmiş olduğu te
ahhütleri yerine getirmiye cid
di surette azmetmiş olduiunu 
gösterecek siyasi ve askeri her 
tedbir, ihtar mahiyetinde orta
ya atabileceği her delil sulh i
çin bir yardımdır. Bu tedbirle
ri~ bir tek_ini ihmal l!tmek af • 
edıl~e~ ~ır harp tehlikesine 
kendımızı maruz bırakmak 0 _ 
lur. 

Paris - Soir 

Mir gazetesi 

ve Türkiye 

Sofya'dan yazılıyor : 

İnkılap Türkiyesi devlet 
ricalinin İnuvaffakiyetli si-

22.30 MÜZİK (Sinema sesi • 
Pl.) 

23.00 Son ajans haberleri, zi -
raat, esham, tahvilat, kam • 
biyo - nukut borsası (fiyat) 

23.20 MÜZİK (Cazband - Pl.) 
23.55-24 Yarınki program 

AVRUPA 

OPERA VE OPERETLER : 
19.55 Bükreş - 20.15 Straz
burg - 20.30 Rennes - 21 
Roma - 21.10 Frankfurt 

ORKESTRA KONSERLERİ 
VE SENFONİK KONSER
LER: 19 Berlin - 20.15 
Frankfurt- 21 Prag- 21.IS 
Viyana - 21.20 Ştütgart -
21.30 Münib - 22.20 Münib 
- 23 Prag 

ODA MUSİKİSİ: 18.50 Layp
zig - 20.30 Doyı;land Zen • 
der 

SOLO KO!SERLERİ: 16 Mü
nib - 18.20 Viyana - 20 
London - Recyonal - 21.50 
Droytviç - 22.20 Doyçland 
Zen.der - 2'2.35 Sarbrük 

NEFESLİ SAZLAR (Marş v. 
s.): 16 Breslav - 17.15 Prag 
- 20.15 Königsberg 

ORG KONSERLERİ VE KO
ROLAR: 15 Münih - 18.25 
Doyçland Zender - 18.30 
Varşova 

HAFİF MÜZİK: 20.15 Kolon
ya, Laypzig 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Ştüt 
g~rt - 19 Münih, Ştütgart, 
Vıyana - 21.10 Budape§te 
(Sigan Orkestrası) 

DANS MÜZ1ô1: 20.15 Berllrt, 
Breslav - 21.40 ~fya -
22.15 Monte Ceneri - 22.40 
Kolonya - 22.45 Par.is • P. 
T.T. - 22.45 Belgrad - 23 
Königsberg, Budapeşte, Flo
ransa, Droytviç, Lüksembur~ 

P
- Z3.10 London - Recyonal 

l
.ost l>arizyen - 23.15 Mi ~ 
ano. 

yasetinden bahsec.~n Mir 
gazetesi ezcümle diyo. ki : 

"Biz bulgarlar, yeni türk 
diplomasisinin türk milleti 

hesabına elde ettiği muvaf

fakiyetleri umumiyetle tak 

dir ediyoruz. Bu muvaffa 
kiyetlerin ehemiyetini ve 

beynelmilel kıymetini iti -
raf ve teslim ediyoruz; fa
kat, bütün bu muvaffaki • 

yetlerin, sulhçu bir siyaset 

ve uzağı gören bir diplo • 
__ ,. ---r--.!-..&.--1...t __ ---ı.:_ı_,.;ı:_ 

ğini ve bu itibarla da, diğer 
balkan milletleri için teşvik 
edici bir mahiyette oldu • 
ğunu pek az kimse kavrı>a. 
biliyor. 

Bir milletin kuvetli ve 
kahraman olması iyi bir şey 

dir; lakin, bu yüksek vasıf
lardan az fedakarlık ederek 

çok faydalanmak için, bun

ların uzağı gören bir diplo

masi ve devamlı ve dürust 

bir siyasetle müterafik ol -
ması lazımdır. Dökülen 
kanları ve yapılan fedakar· 
lıkları inkar eden kims;:, 
büyük bir vicdansızlık yap 
mı§ olur. Fakat, bu kurban· 
lar hiç bir fayda temin et -
mez. 

Niçin ? 

Bunu herkes biliyor, ıa. • 
kin, itiraf etmek cesareti • 
ni gösteremiyor. 

Noye Zürher Saytung 

ya biz. _ Kuvetim büyüktür, dedi, çünkü Digbi kendi kendime beyhude yere 

Bir sükut. 
Bu sükut içinde yanımızdan sıyrılıp 

geçen bir şey hissettim ... Bir sıçan ve
ya bir gece kuşu, belki de bir baykuş
tu. 
Maykıl: 
- Her halde bizden biri bunu yaptı, 

dedi. Fakat neden sen evde kalmadın, 
Con? Neden ganimetimin semeresin · 
den tek başıma istifade etmeme mü -
saade etmedin. Bu umumi hicret ne -
den? 

- Evet, diye Digbi tasvip etti. Ü
çümüzün suçlu olduğumuz ve gani -
meti ~aylaşmak için biribirimizi takip 
ettiğimiz hatırlarına gelecek. 
Maykıl: 
- Her halde bu mesele onları dü

şündürecektir, dedi. 
- Lejyonda olduğumuzu onlara ne 

zaman haber vereceğiz, Güzel, dedim. 
- Henüz lejyonda değiliz. 
- Fakat orada olduğumuz zaman? 
- Bilmem. O zaman düşünürüm. 
Digbi haykırdı: 
- Lejyonda olduğumuzu neden bil

direlim? Birimiz şimal kutbunda, di
ğerimiz cenup kutbunda ve üçüncü
müz üstüva hattında bulunduğumuz 
takdirde muamma daha ziyade karan
lıklaşacaktır. 

Maykıl tasvip etti: 
- Bu suretle mücrimin kim oldu -

ğunu bilmiyecekler. Hem neden yaz
malı? Firari mücrimler mektup yaz -

taştan bir kalbe malikim. bin kere sormuş olduğum suali vü.k -
Maykıl cevap verdi: sek sesle ortaya attı: 
- Haberin olsun ki, susmadığın - Peki ama o mendebur taşı kim 

takdirde benim kuvetim daha büyük çaldı? 
olacaktır. Maykıl: 

İtiraz ettim: - Ben, cevabını verdi. 
- Düşünceni anlamıyorum, Güzel. - Neden iade etmedin? 

Dağılışımız bir şey ispat etmez, şüp - - Şimdi iş işten geçti. Onu bir mil-
henin her üçümüz üzerinde kalmasına yona satmak, bu milyonu ciddi işlere 
mani olmaz. Filhakika, mücevheri çal- yatırmak, Rektör enişte gibi yaşamak 
mak ve sonra her birimiz bir başka is- istiyorum: sporlar, avlar, seyahatler ..• 
tikamete kaçmak üzere anlaşmış ola- - Hektör eniştenin parasiyle mt? 
biliriz. Satış bedelini muayyen bir Maykıl: 
mahalde taksim etmiş olabiliriz. Hat- - Bu da ayrı bir zevk değil mi? de-
ta biribirimizle buluşmadan parayı bö- di. 
lüşebilirdik, içimizden biri diğer iki- Digbi: 
sine hisselerini bir çekle gönderebi - - Benim de maksadım buydu, dedi, 
lirdi. fakat mücevherden bir milyon elde e-

Digbi haykırdı : deceğimi ümit edemiyordum. Parayı 
- Şu genç mücrime bakın, ne de ze- cenup adalarından birinde ziraat işle-

ki şey t rine yatıracaktım. En iyi vapura ve bir 
- Sadece demek istiyorum ki ha- yata sahip olacaktım. Evet, Markiz a

yatta olup olmadığımızı bilmemek ev- daları, Ronolulu, Tahiti, Papecte ve 
dekilere çok üzüntü verecek. saire. 
Maykıl: Muziplere muziplik ederek soraum: 
- Gustos'u mu kasdediyorsun? di - - Fakat şimdilik Mavi suyu ne 

ye sordu. yapmak fikrindesiniz? 
- Mücevherin yerine iade edildiği- Digbi: 

ni bize nasıl haber verebilirler? Hem - Ben onu üstümde taşıyorum, de 
onlardan nasıl malfunat alabiliriz? di. Bir gözümü kaybedersem yerine o 
Maykıl: nu koyacağım. "Mavi gözlü çocuk' 
- Doğru, dedi. Patricia teyze bizim fena değil, ha? 

neşeli ve sıhatte olduğumuzu bilme - - Cevizi saklamak için maymunla 
lidir. Asıl yapılmaması lazım gelen rın yaptıkları gibi avurduna da koya 
şey, içimizden birinin mücrim olduğu bilirsin. 

~....__..~..ı....L~~~~~-----------.. ~ 
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Edebiyatta hekimlik 
Edebiyatta hekimliğin yeri, he- Dode kalb hastalıklarının soya çek· 

kimlerin edebiyata rağbet etmele· tiğini, lpokrat hekimdenberi verem 
rmJ en daha eskidir. Her zamanın hastalığına alamet sayılan parmak 
eu büyük tairi sayılan Omiros'u as· teklini merak etmiı ve bunları tas· 
lmdan okuyamamıı olsanız bile ter· . 

vir etmiıtır ... 
cumelerini elbette gönnüısünüzdür. 

l Edebiyata hekimliği karıştır· 
Dirçok yerlerinde hekimliğe ait bi • 
giler göze çarpar. Hele kapalı bir makta en ileri giden Zola'dır. Onun 
yerde cenkleıtikten ıonra kan dö- yirmi ciltlik Bugon • Matar silsilesi 
külünce, hemen kükürt yakmak a • gene sınir hekimlerinin ortaya ÇI• 

deli bugünkü dezenfeksiyon usu· kardıkları dejenereler nazariyesi· 
lünden baıka bir ıey değildir. nin tasviri demektir. Zaten silsile· 

Eflatun büyük bir filozof olarak 
b ık. nin en aon kitabı olan •'Doktor Pas• 

tanındığı için onun eserlerine e ı 
edebiyat denilemez. Fakat "Ziya· kal" da bunu kendisi söyler. 
fet,, kitabının büyük bir zevkle o· Zola bu uzun silsileyi bitirdik
kunan nefis bir edebiyat eıeri oldu· ten aonra da romanlarına hekimlik 
ğu inkar olunamaz. Oradaki, inıan· ı kanıtırmaktan bıkmadığı için, 
larm ilkin hem erkek, hem kadın o• "Dört belde" ıilsilesinden Lurd ki· 
larak Yaratıldıkları nazariyesi uzun 

tabı da telkin ile tedavinin bütün zaman büyÜk filozofun bir haya· 
linden ibaret zannedildiği halde en hastalıklar ve bilhassa cilt hastalık· 
yeni hekimliğin mikroskopla tel· lan üzerine tesirinin bir tefsiri ol· 
kiklerinden aonra artık ilmi bir ıu • muıtur ... 
rette sabit olmuıtur. Edebiyatın hekimliğe girmeıinin 

Daha aonra da filozof ıairlerin hekimliği sevdirmek için buyük fay
en büyükleri ıiirlerinde, timdi he· dası olmutsa da, edebiyata hekimli
kimliğin temeli olan fikirlerden ba· ği bu kadar derin olarak getirme· 

iıler nin bir tehlikesi vardır. Zola'nm ki· zılarma ehemiyetli yer verm -
dir: Lükres, Ovid, Göte... Bizim taplan timdi de yeniden basılıyor 

M ve onları okuyanlar hlla çok bulu· 
Mevlana Celalettin RUıni'nin es • nuyor. Halbuki onun ehemiyetle 

., . d de bu gördügw ümüz ale-nevı sm e , tasvir ettiği dejenereler nazarıyesı 

min üstünde sittikçe daha büyük ve ıimdiki hekimlikte pek daralmı~tır. 
daha küçük ve sonsuz. alemler bu- Hekimlik, her ilim gibi dunna
Junduğu fikri astronomiye ait olsa dan ileri gider ve ilerledikçe fikir-

d · "k d h terinden bazıları değiıir. Edebiyat da, bu alemin j~jn e gıttı çe a a 
d kitaplan ise, ıerçekten güzel eser • 

küçük ve ıt0nSUZ alemler bulun uğu ler olunca, nesillerce kalır Ve ilimde 
fikri _.mikroplar ve onlardan daha artık rayici kalmıyan nazariyeleri 
küfuk ültra - vi • rüsler keıfedildik- birlikte tatırlar. Edebiyata ilim ka· 
ten aonra - büsbütün hekimliğin rıştırmanın tehlikesi de bundan ge-

bilgisi olmuıtur. lir. 
Onun için romanlarda sadece 

Bunlann hepsi ıimdi hekimlik maaal yazmak daha doğru olsa ge • 
bilgileri olmakla beraber, hekim- rektir. Bakınız Tevrata, ilmi hiç bir 
)ikten daha genit tabiat ve hayat iddiası olmadığı için uzun uzun a
bilgisine ait oldukları için, filozof sırlardanberi hala en çok okunan 
ıairlerin böyle ıeylerle meıgul ol • roman odur. G. A. 
malan eserlerine hekimlik kanı· 
tırmak aayılmıyabilir. 

Fakat hekimler edebiyata raibet 
göstererek süzel söylemeie ve gü • • 

. zeı yumağa merak edip de bu su - f z:m İ r Enternasyonal ,. 
• retle h~kimliji h ek im olmıyanlara 

da aevdirdikterindenberi, ekimlik ' Fuarına hazırlanınız 
,ti ~debiyatta pek büyük yer tutmuı~ 

tur. Bilhaaaa - daha mikTOplar 20 Ağuıtoı - 20 Eylül 
~:ffeiilllfi~~f'ıaÖ,.'!.C.! .- fra~.Jll!; ~~ ... --___ _ 
hastalıkları bahsini herkese aevdir
ınit olan Şarko güzel söylemeleriyle 
ve güzel yazılariyle hekimliğe ede • 

biyatı getirdikten aonra edipler de 
eserlerine hekimliği karıttırmak İ· 
çin adeta biribiriyle rekabete bat· 
lamıtlardır. 

Flaber'in madam Bovari'de ame· 
liyat tasviri ve bu ameliyata ıebep 
olan hastalığın tarifi, ıüphesiz, o 
meıhur operatörün tesirli neticesi -
dir. Gonkur'lar ve Şarko'nun tesiri 
ile isteri hastalığmı tasvir ettikten 
aonra hastalıklar ilmini daha ince 
tetkik ederek kalb hastalıklannı, 
•kciier veremini, bundan ileri ge· 
len zatülcenpleri romanlarında tas-
vir etnıiılerdir.... Beyine kan hü
cum etmesinden ileri gelen afazi, 
yani söz söylemek kduretinin kay· 
bolmaaı, Duma'yı pelc ziyade me· 
raklandımuı olacak ki kitaplann
d a onu ehemiyetle tasvir etmiıtir ••• 

HULASA 

.. -- -

BUGÜN 

Y eniıehir ULUS sinemasında 
1 - Aıri it Adamı 

Raimu ve Lucien Baroux 
Fran11zca sözlü kahkahalı film 

2 - Yeni Jurnal 

Seans saatleri : 2.30 • 4.30 - 6.30- 9 

SAAT 1 de 

1 - Çöl intikamı (Kauboy filmi) 

2 - Miki Değirmende 

3 - Jurnal. 
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PARİS MEKTURLARI Define 
peşinde 

iki buçuk asır önce 
mahvolmuş bir şehir 

meydana çıkanlacak 

Fransa'da şömendöfer 
ve zirai istihsal 

Nevyork'tan yazılıyor : Antil ada

larına gitmek üzere yüz kişilik bir 

sefer heyeti vapura binmiştir. Heyet, 

1680 de batmı§ olan Jamestow şehri
ni meydana çıkarmak maksadiyle yo

la çıkmaktadır. 

Şömendöfer idareleri ziraat işlerine 

çok şümullü şekilde yardımlar yapıyor 

Define arama mevsimi başlıyalı bu 

yıl da epeyi oluyor. Birçok yerlerde 

denize dalınmakta, araştırmalar ya -

pılmaktadır. Hedef, vaktiyle batmış 

veya çökmüş olan defineleri meyda -
na çıkarmaktır. Fakat, bütün bu araş

tırmalar arasında, en enteresanı kap -
tan Robert Hall'in reisliği altında ya

pılacak olan araştırmadır. Bu heyet 

1680 de batmış ve şimdi denizin altın 

da 110 metre derinlikte bulunan Ja

mestown şehrine dalgıçlarını indirip 

define çıkarmağa çalışacaktır. 
Deniz altında ve çok derinde bu· 

lunan bu şehirde araştırma yapmak 

kimsenin aklından geçmemiştir. Zira, 

bu kadar der inliğe dalabilecek vası

t alar, ancak son iki yıl içinde icat e
dilebilmiştir. Fakat, yeni icatlara rağ

men, heyetin baıaracağı işler son de-

rece güçtür. 
Jamestown şehri, müthiş bir fırtı

nayı takip eden bir yer sarsıntısı ne

ticesinde, 1680 yılında batmıJ ve su
lara gömülmüştür. Sahilde kalan iki 

bina, vaktiyle buralarda büyük bir 

şehir mevcut olduğuna şahitlik et· 

mektedir. Bu faciada yüzlerce mi, 
yoksa binlerce kişi mi kurban gitmit· 

tir, henüz malUm değildir. 
Jamestown tehri, vaktiyle mühim 

bir transit yeri idi. İspanyol sömür· 

gelerinden gelen altın külçeleri bu 

şehirde depo ettiler ve ondan sonra 
İspanyaya gönderilirdi. Rivayete gö
re, bu şehir halkı altınla oynıyacak 

dercede zengin imiş. Kaptanı Ha11'in 
iddiasına bakılırsa, buradaki bazı ev-

(Hususi muhabirimizden) - Garp 
memleketlerinde şömendöfer inşası 
safhası bitmiş gibidir. Gerek sabit ve 
gerekse demir yollarının işliyen kı -
sımlarına müteallik teknik de tekem. 
mül etmiştir. Sürat, emniyet çoğaltıl
mış ve şömendöferlerin geçtikleri 
mınt.akaların iktısadi ihtiyaçlarını 
karşılıyacak teşkiHi.t vücuda getiril -
miştir. 

Bir taraftan yeni vasıtaların reka -
beti di ğer taraftan amme hizmetlerin
den addedilmesi dolayısiyle evciden 
tespit olunmuş bir takım şartlarla ha· 
reket mecburiyetinde bulunan şömen
döferler son zamanlarda yalnız mev
cudu nakil ile iktifa edemiyecek bir 
vaziyete gelmişlerdir. İlk inşa sırala
rında şömendöferlerin vazifesinin 
geçtikleri mıntakaların servetini 
memleketin bir noktasından şahısla • 
rın teşebbüsü ile diğer bir noktaya 
nakilden ibaret olduğu zannolunur • 
du. 

Esasen ayni tarihlerde ticaret de 
eldeki eşyanın mahallinde alıcılara ar
zı demekti. Tüccar mallarına müşteri 
beklerdi. Ticaretin inkişaf ettiği son 
kırk sene zarfında artan istihsal mad
delerinin müşterilere arzının kafi ol -
madığı anlaşılmıştır. Müstahsil mem -
leketler mallarını satmak ve mallarına 
mahreç bulmak üzere teşkiHitlarını 
genişletmişler ve dünyanın mallarını 

alıp sarfedebilecek noktalarına mü -
messitler ve memurlar göndererek 
mahallerinde alıcılar araştırmışlardır. 
Bu hususta alınanlar her milletten da
ha ileri gitmişlerdir. Alman ticaret 
mümessilleri yalnız müşteri aramakla 
iktifa etmemişler müşterilerin arzu
larını da tetkik ederek istihsali 
memleketlere ve müşterilerin arzu 
larına uygun olarak tanzime çalışmış
lardır. Bu gün ticaret hayatında kai
de : mallar satın alınmaz, satılır. 
Şömendöfer geçtiği mıntakalarda i

ki nokta arasında müstahsillarla müs
tehlikleri münasebete getirecek faali
yetlerine bir müddet devam ettikten 

leri bile altından kurmuşlarmıı. aonra randunanları cittikçe azalmai• 
Heyetin yanında götürdü~. dl!_l~!~ bll•lam&9 yapa.lan ----narıa ber gün

&letled. aırf bu ar-u- ••zın dibi- kil itletme masraflarını çıkaramıya -
- ,.. cak bir vaziyete gelmişlerdi. İşte bu 

ne inerken, icabında kendisini 36 aa-
zamandan itibaren şömendöferler 

at yaşatacak oksijeni de birlikte indi-
müstahsilin getirdiği eşyayı naklet

rebilecektir. Dalgıçla gemi arasında 
telefon irtibatı da olacaktır. mekle kalmamış bu naklolunan mad

delerin çoğaltılması ile de ata.kadar ol· 
Bu kadar derine inmekteki güçlük- muştur. Nakil servislerinden başka 

ler maliimdur. Dalgıç 30 metre de· mütehassıslardan mürekkep diğer ik _ 
rinlikten sonra, ancak adım adım aşa- tısadi faaliyetleri tanzim ile mükellef 
ğıya bırakılabilmekte ve bu •uretle, servisler vücuda getirmişlerdir. Bun
gittikçe artan tazyike intibak ettiril- ların en ba.§ında ve en mühimi muhte
mektedir. Ufak bir Arıza, ölüm de· lif şömendöfer idarelerinin ziraat 
mektir. Mesela, 80 veya 100 metre servisleri gelir. 
derinlikte iken, dalgıcın burnu kana- Şimali Amerika, Kanada, İngiltere, 
mıı olsa. ne kendisi buna bir çare Yugoslavya, Cenubi Afrika, Avustu -
bulabilir ve ne de yukardan ona yar- ralya şömendöferlerinde ihdas olunan 
dım etmek imkanı vardır. Kendisini ziraat servisleri şömendöferlerin ııa -
ailratle yukarı çekseler, tazyikin ani kil faaliyetlerini arttırmışlar ve dola
değişmesi yüzünden ölür; burnunun yısiyle memleketlerinin iktısadi ha -
kanaması devam edince de, dalgıç ci· yatında verimli neticeler almışlardır. 
bazında biroçk arızalar meydana ge Ziraat maddeleri ticaret mevzuu o-
lir ki, bu da ölümü intaç eder. lan maddelerin esasını teşkil etmekte· 

Mamafih, büyük tehlikelere rağ· dir. Hayvani ve nebati gıda maddele
men, bu derinlikte çalışabilecek on rini, sanaylie lüzumlu ham maddelerin 
iki dalgıç bulmak mümkün olmuştur. ekserisini ve mühimlerini veren zirai 

Fölki§er Beobahter faaliyettir. 

Son zamanlarda gıdalanma şartla • 
rında vaki değişiklikler dolayısiyle 
pek fazla miktarda et, sebze ve meyve 
sarfedilmektedir. Nüfusları çoğalan 
büyük şehirlerde yaşıyan insanlar ek
mek kadar sebze ve meyve sarfetmek
tedirler. Milyonlarca nüfusa baliğ O· 

lan bu insan topluluklarının ziraat 
maddelerine olan zaruri ihtiyaçlarını 
evelce olduğu gibi şehirler civarında
ki arazi ve bahçelerde temin etmek im
kansı z olmuştur. Süratleri ve alınan 
tedbirler ve vasıtaların mükemmeliye
ti sayesinde bir memleketin ve hatta 
dünyanın en uzak noktasında yetişen 
maddeleri vaktinde ve müsait fiyatla 
istenilen noktalara getirmek suretiyle 
şömendöferler ferdlerin ve cemiyetle
rin hayatında mühim roller oynamış • 
lardır. Bu maksatla şömendöfer ida • 
releri büyük ve esaslı teşkilat yapmak 
suretiyle çalışmışlardır. 

Fransa"da şömendöferler idareleri 
nin zirai faaliyetleri istihsale, nakil ve 
satı şa miiteallik olmak üzere üç esas
ta toplanabilir. 
Şömendöfer idarelerinde teşkil olu

nan ziraat servisleri hatların geçtiği 

mıntakaların istihsal kudretlerini tet
kik ile işe başlamışlardır. Mıntakada 
nakle müsait maddelerin nevileri, 
miktarları, mıntakanın tabii şartları, 

di ğer mıntakalarda yetiştirilmesi 
mümkün olmıyan maddelerin yetişti • 
rilmesi imkanları araştırılmıştır. Ya -
pılan tetkikler neticesinde pek mühim 
ve faydalı vesikalar meydana getir • 
mişler ve bu vesikaları da alak,..darla
rın istifadelerine arz • etmişlerdir. 

Tetkikten sonra faali yete geçilmiş 

toprağın ıslahı, bataklıkların kurutul
ması, kurak arazinin sulanması, fenni 
gübre istimali için tahsisat vermis ve 
mühendisleri vasıtasiyle alakadarlara 
yardım etmişlerdir. 

İstihsalin artmasının nakliyatı ar
tıracağını takdir eden §Ömendöfer i
dareleri tohumların ıslahına çalışmış
lar ve muhtelif zamanlarda ziraat mın
takalarında gezdirdikleri trenlerde zi
r-t makineleri sera-Heri tertip etınit· 
Jer ve meccanen tohum vermek, to -
humları meccanen temizlemek sure • 
tiyle makine istimalinin istihsal üze -
r ine olan tesirlerini köylülere bilfiil 
göstermişlerdir. Gene istihsali çoğalt
mak ve iyi cinsler yetiştirmek için a
lakadarlara meyva fidanları tevzi et
mişler ve mütehassısları vasıtasiyle 
fenni aşılama usullerini göstermişler, 
ağaç hastalıkları ve böceklerle müca -
dele etmişlerdir. Tetkik istasyonları, 
hayvan neslinin ıslahı, tavukçuluk, a
rıcılık, meyve ve sebze cinslerinin ıs
lahı JÖmendöfer idarelerinin istihsali 
arttırmak hususundaki faaliyetleri 
meyanındadır. 

Müstahsillerin yeti§tirilmesi için 
halkın anlıyacağı bir lisanla konfe • 
ranslar verilmit. kongreler tertip e
dilmi§tir. Bu kongrelerin müzakere • 
leri, zabıtları iktısadi bakımdan ziraat 
maddeleri istihsali ve ticareti için çok 
kıymetli vesikafardır. Şömendöfer i -
dareleri mıntakalarında kurulan sergi 
ve pazarlarda mıntaka meyve ve seb -
zelerini teşhir etmişlerdir. 

İstihsal olunan maddelerin sarf 
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Havacıhk ve Spor 
Havacılık ve Sporun son niıshası 

çıkmıştır. Gittikçe bir münderecat ve 
tabı tekamülü gösteren derginin bu 
nüshasını, muhterem Başvekilimizin 
Türkkuşu filolarını karşılamalarına 

ait resimler ve yazılar süslemektedir. 
Başyazıda B. Server Ziya Güre

vin'in "1ane., başlıklı güzel bir yazısı 
vardır. 

Seyahate ait hatıralar ve yazılar, ga· 
zetelerdeki akisler, havacılık haberle· 
ri ve dünya havacılığı bahisleri, mec· 
muanın so"n sayısının tavsiyeye değer 
yazılarıdır. 

İzmir Enternasyonal 

f uan haurhklan 
Devlet demiryolları ve limanları i!

letme umum müdürlüğü 20 ağustostan 

20 eylüle kadar devam edecek olan en

ternasyonal İzmir fuarı için tatbik e· 

dilecek tenzilatlı yolcu tarifelerinin 

hazırlıklarına başlamıştır. 

noktalarına nakillerinde şömendöfer 
idareleri hassasiyet göstermiş sürat ve 
emniyetle ve az masrafla malların vak
tinde pazarlara yetişmelerini temin 
etmişlerdir. 

Bu maksatla nakil vasıtalarında bir 
çok yenilikler vücuda getirilmiştir: 
hayvan nakline mahsus iki katlı va -
gonlar, dahilden camlı süt vagonları, 
soğuk hava tesisatlı balık, meyve, seb
ze ve çiçek vagonları, kesilmiş et nak 
tine mahsus vagonlar gittikçe çoğal -
tılmıştır. Sarf mahallerine nakledilen 
gıda maddelerinin bozulmaması için 
yapılan soğuk hava depoları da bahse
dilmeğe de ğer ehemiyetli tesisattan • 
dırlar. 

İstihsal olunan malların az zamanda 
sarfı yeniden istihsale teşvik edece -
ğinden şömendöfer idareleri istihsal • 
de müşterilerinin arzularının nazarı 

dikkata alınması müstahsillerin terbi
ye ve yetiştirilmesine de ehemiyet 
vermişlerdir. Gıda maddelerinin müş
teriye arz ı hususunun satıştaki ehemi
yetini takdir eden idareler, istihsal 
merkezlerinde ambalaj kursları açmış· 
Iar bu maksatla müsabakalar tertip e
derek mükafatlar tevzi etmişlerdir . 

Dış piyasalarda fransız mallarının 
satılması için müşterilerin arzularını 
tetkik ve Fransa'ya ithal olunan mad
delerin Fransa'da yetiştirilmesini te • 
min için ecnebi memleketlerine he -
yetler gönderilmiştir . 

Bütün bu faaliyetlerden anlaşılıyor 
ki Fransa ve diğer bir çok memleket
lerde şömendöfer idareleri passif bir 
vaziyette kalmamı~lar kendi faaliyet
leri mevzuu olabilecek maddelerin ço
ğaltılması ve sünimü için çalışmıtlar
dır. Bu suretle ve dolayısiyle memle • 
ketin istihsal kudretinin artmasına ve 
memleketin muhtelif mıntakaları ara· 
sında ve memleketin her hangi bir 
noktasının veriminden diğer mınta • 
kaların istifadesine, ve memlekette 
ayni madde fiyatlarının farklarının a
zalmasına şömendöfer idareleri çok 
büyük y~rdımlarda bulunmuşlardır. 

Muhtelif şirketler elinde bulunan 
fransız şömendöferleri bugün serma
yesinin yarısından fazlası devlete ait 
milli bir şirket halinde idare edilmek
le beraber şirketlerin ziraat ve ticaret 
servislerinin mesaisine devam olun -
makta ve bu hususta şömendöfer ida • 
resi milli iktısadın inkişafına da ça • 
lışmaktadır. - M. Koloğlu 

O esnada pencerenin aralığından günün doğ

duğunu ıördüler. Gramofon su&ınuıtu. Evin içinde 
kimsenin seıi duyulmuyordu. Ayrıldılar. 
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(Büyük harpten sonra ilk paskalye gecesi, bet ıenç, Antu· 
van, kardeşi Jilber •. arka~ıı:şı Dominik Heriyo, Mariyan v_e 
Solanj Scnkler ismın.de ıkı genç kızla beraber sıkıntılı b!r 
suareden kaçıyorlar ve geceyi kırlar içinde lı:aybolmuı bır 
otelde geçiriyorlar. Antuvan, Mariyan'la, Dominlk de So • 
lanj"la beraber eğleniyorlar. J ilber yalnızdır. Nihayet aa • 
bah oluyor ve hepsi Parise dönmek mecburiyetinde olduk· 
!arını hissediyorlar. Antuv an kardeşleriyle beraber ba· 
baları Kannontel'in zİJlaret ine gelmiş sonra ayrılmışlar 
babalariyle annelerini yalnız bırakmışla rdır. Antuvan met· 
res i Nikol Dölaney'in oturduğu apartmana aelmiı ve sonra 
kendi evine dö nmü,tlir. Orada Mariyan'tn adına yapılan 
bir davet bulmuştur. Mariyan'm annesi, babası evde yok • 
tur. O da dost! annı çaiırmııtır. Şimdi Mariyanlı konuı -
mn ktadırlar. 

Ne kadar mesuddu! O kadar mesuddu ki zaman 
zaman gözleri Y•tla doluyordu. (Çok içmitti ve 
uykusuzluk onu zehirliyordu.) 

yazan: lrene N emirov•ki 
derhal gözüne çarpmııtı. 

-7.- Çeviren: Mümtaz Faik FENiK 
Antuvan cevap verdi: 

Dominik Heriyo küçük boı salona kaçmıttL 

Musiki nağmeleri buraya çok alçak, ve adeta bo
ğuk aksediyor ve o, salonda kendini yapa yal
nız buluyordu. Hayatı kalabalık ve yalnızhk arzu• 
su arasmda dalgalanmakla geçmişti. "Hiç kimse en 
münasebetsiz bir muhavere için benim kadar kuvet 
harcamamııtır. Kimse benim kadar insanlara kin 
beslemez!" diye düşünüyordu. 

Alçak aesle konuıuyorlardı: 
- Kimsiniz siz? Size ait hiç bir malümatım 

yok! Diyorler ki siz Didiye Segre'nin kızı imipi
niz. Bu Segre tU ressam Segre midir? 

- Evet. 
- Siz dört kardeısiniz deiil mi? 
Mariyan üzerinde siyah kadife bir esvabı olan, 

düzgün hatlı fakat aoğuk, rengi aıaiı yukarı U· 

çuk bir genç kızı göstererek: 
- lıte ablamız Rejin dedi. Sanıın, küçük, ke· 

diye benziyen ıu kız yok mu o da Odildir. Nihayet 

d ördüncüsü de Evlin! 
- Siz en küçükleri misiniz? 
- Hayır, Evlin en küçüiümüzdür. Fakat o 

benden daha çok hanım ltaJınJır. 
Antuvan ıenç kıza baktı. Bu, hakikaten Mari

yan'dan daha büyilk daha güzeldi. Sırtı ve kolla· 
ı · ~ &araYeti .-dl. 

- Ya annenizle babanız? 

- Onlar teker gibidirler. Fakat hem biribir· 
terinden, hem de bizden uzak yaıarlar ... Ya siz? 
Çünkü ben de ıizin hakkınızda hiç bir ıey bilmi· 
yorum. Siz Dominik Heriyo'nun arkadaııamız de· 
ğil mi? Kaç yaıındasınız? Durun durun! Sizin 
huylarinız da Dominik'in huylarına benziyor mu 7 
En çok ne hoıunuza gider? 

- Yirmi altı yaımdayını. Dominik'e hiç ben· 
zemem. Ondan fÜphesiz biraz daha kabayım. En 
çok ne mi hoıuma gider? 

Sustu ve genç kızı göğsüne doğru sıktı. Biraz 
aonra tekrar konuşmaia baılamıtlardı. Gayet ya
vaf ve titrek bir seıle biribirlerinden bahsediyor· 
lar, biribirlerinin portresini çizmek için acele gös
teriyorlardı. 

- Küçükken nasıl mıısmız 1 
- Aman efendim, kavıacı, haıan, ıirret ! Ya 

aiz? 
- B• mi? sa- km kanletlerim "l>unap o-

- Öyle İse ben size Alev diyeceğim. Daha 
dün sizi kollarımın arasına aldığım zaman, sizi .••• 

Sonra kulağına eğilerek ilave etti: 

- Sizi tıpkı ateı gibi, parlak, elle tutulmaz ve 
yakıcı hissetmiıtim. 

- Dün mü?... Dünü hatırlıyabiliyorıunuz de
mek? 

- Yarın sizinle beraber ıu Paris'ten bir çıkalım 
gidelim. Fakat yalnız.; yapa yalnız ... 

- Evet?... 
- Ve biliyor musunuz. neyi öğrenmek ıstıyo· 

rum? 

Genç kız baıını eğerek cevan verdi: 
- Evet ... 
- Hiç sevgiliniz filan var mı 7 
Mariyan: 
- Hayır, asla diye cevap verdi. 
Birdenbire bu ıekilde konuımalanna kendileri 

de hayr"et etmiı sibi durdular. Mariyan yavaK• de· 
eli ki: 

Kadehine viski doldurdu. Segre'nin henüz bit
memiı bir kaç tablosunu gözden geçirdi. Bu tablo
lar, yere konmuı ve yüzleri dıvara çevrilmiıti. Bir 
tanesini aldı. lıığa tuttu. Bu bir kadın portresi idi, 
saçları ve ensesi daha boyanmamııtı. Fakat her 
hattından bir sanat kuveti nefes alıyordu. Tarihine 
baktı 1903. Bu ressam git gide resaam olacağı yer
de alelade bir iıçi olmuıtu! Hey gidi Didiye Segre! 
Ayni adamın hem bunu, hem de fU ihtiyar Leydi 

Mackay'ın portresini yapması mümkün mü idi? 

Tuhaf ıey ... Düıünüyordu. Resaamın hayatını, o • 

nun evlenmesini, ıu Mari - Luiz Vally ile olan roma• 

nını öğrenmek her halde çok enteresan olacaktL 

Dahası var: para ihtiyacı, ve yahut morfin ihtiya

cı ..• Çünkü morfinoman olduğunu söyliyenler de 

vardı .•• Yahut kadın ihtiyacı ve yahut sadece ıu 

korkunç ,..,._. itiyadı 1 Bunlan ötrenebilae idi 1 
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BOLU'DA 
Abat gölü sahilinde 
bir otel yapılacak 
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cak olan ve 
tabiatin bütün j 
güzelliklerini 
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Iğdır Belediyesi Arkof suyunu ıehre 
getirmek i~in 100 bin lira hare1yacak 

. 
Elli bin liraya çıkan hükumet 

konağı yakında törenle açılacak 
Gölde (eşitli su sporlan i(in 

kik, yelkenli ve kayık ahmyor 

toplıyan Abat 
gölünden bir 
görünüş. Altta 
Abat gölünde 
kürek çeken 
izciler. 

Aras nehri üzerindeki büyük baraj' 
Bolu, (Hususi) 

Vilayetimizin 
yüksek bir yerin. 
de yapılan parti 
parkı bu sene bir 
kat daha güzelleş
miş, halkın mü· 
him bir ihtiyacını 
karşılamıştır. Ak -
şamları şehir hal -
kı yorgunlukları -
nı dinlendirmek 
ve tabiatin güzel· 
liklerini seyret • 
mek üzere parka 
toplanmaktadır. 

=--ı Iğdır - Anadolu ajansının muha • 

•

1 1 biri Iğdır'daki belediye ve imar işle· 
ri etrafında şu malfımatı vermekte -

Urla'dan bir görünü§: Halilürrahman gölü 

Yurdun her tarafında nefasetiyle tanınan 
..., 

URFA YAGI! 
Hakiki Urfa yağı nasıl hazırlanır ? 
piyasaya sürülen yağların iç yüzü 

Urfa (Hususi) - Köylü kız, Haran ovasının geniş sahasında 
davarrndan sütünü büyük ahşap güleklere itina ile sağdıktan son
ra tuluğa doldurur ve onu omuzlıyarak evine getirir. Eve)a temiz 
tülbentlerden geçirir, sonra kalaylı bir tencereye koyarak ocağın 
üzerine bindirerek ateşi yakar. 

Süt fıkır fıkır kaynadıktan sonra in dan istihsal edilen mayi yağlara katı
dirilerek, ılık bir hale gelince içine lır ve hususi küreklerle güzelce çarpı 
mıktarına göre bir veya iki kaşık ay - tarak yekdiğeriyle iyice imtizaç etti
ran konur. Bu mayadır. O vaziyette rildikten sonra tenekelere konularak 
bırakılan süt dört beş saat zarfında üzerine Urfa yağı etiketi yapıştırılır. 
yogurt haline girer sabaha kadar bek- Artık icabeden yerlere sevkiyat baş • 

Parka bol ıu te
min etmek için ter 
tibat alınmıştır. 
Su tesisatı ikmal 
edilmek üzeredir. 

Abat sırtların

da güzel ve kon· 
forlu bir otel ya
pılması kararlaş

mıştır. Bu otel sey 
yalıların bütün ih
tiyaçlarına cevap 
verecek bir mü
kemmeliyette ola
cak ve bu civarın }erse daha iyi olur ve daha fazla katı- lar. 

laşır. Bundan sonra yayık ameliyesi Urla yağı bozuluyor doyulmaz güzel-
başlar. Fakat bu kabaklar her mevsimde liklerinden iç ve 

1Keskin'de 20 odalı 
bir han yandi 

Yayık nedir? bulunmadığından ilik yağları ve iç dış turistlerin is - Keskin (Hususi) - Kazamızda ge -
. . . .. yağlarından istifade eden bazı tüccar tifadelerine imkan ce yarısı Kayserili Hüseyinin 20 odalı 

Yayık; ılk~ahar mev~ımınd~ koy s~- lar vardır. Anlattığım gibi daha bin verecektir. hanında yangın çıkmış, kısa bir zaman 
bahlarının güzel hususıyetlerınden bı- b" "t dd 1 · ı t. d"l k .. ı"çı"nde alevler bı"nanın m··h·m bı"r kıs . . . ır çeşı ma e er ı <lVe e ı ere guze Abat gölünde su u ı -
rini te!lkil eden zevklı bır alemdır. ı· f" · ı k ı·t . b b t mını sarmıştır İtfaı·yenı·n derhal hare ır f ki b 1 f k .. ım ne ıs yag arımızın a ı esı er a sporları yapmak i- . . -
Yayık cuı a a aş ar a at guneş b. h 1 . k t · k ı • :r- • • k ır a e gırer. çin Iazımgelen ter- e e geçmesı ve ço ça ışması saye -

dogmadan bıtmıcı olur. Yayık çal a - B .. b .. d d" k" U f ·1 . k sı"nde bu··yu··k bı"na kurtarılm ş• a . "' ugun u yuz en ır ı r a yag a- tıbat alınma tadır. ı Y n-
mak sabahın erınde genç kızlara ve- . d .. b .. k t" · ~ gın s ··nd·· · · ı ·· t.. B. b d . . . . . . . rı pıyasa a gun egun ıyme ını ve ~imdilik göle bir o uru muş ur. ınanın eş o a-
nten zevklı bır vazıfedır. Bunun ıçın .b t .. k b t kt a· kı·k bı"r yelkenlı· sı yanmıştır. .. . d •. w .. rag e ını ay e me e ır. 

her köylü~.un ~vın e uç agaçtan mute Ve Bunun içindir ki Urfa'da halkın ve birkaç kayık konacaktır. Kayıklar ı--
gekkil küçuk hır yayık sehpası vardır. k • • w k .. 1 .. 1 d t 1 k · 1 

~~~~:.~::;ut:~=~:.t~":,~:.'~~; ;~~~i~,~::;~~,7!:·~;:.:~~~~~: ~:z:~ ::~~:~: ::~.d:ı::::b:~:;::·:::;:: l .. , ..................... S ....... i-~~·~·;~·· .. ~k;~;;,-;·~~~·; .. ··~·k~·i·~· ........ l 
lum halinde ko~un an Y_~zu muş ı tekrar eritilerek küplere konulur ki Abat'a otobüs seferleri tertip edilmiş- l . . 
deridir. Yağ, yogurt ve sutle b~ tuluk bu katiyen doğru değildir. Çünkü 1- tir. Otobüsler. pazar -hahları Bolu- se_rats.ı Q.Clldı o.t ""°suları Y,ODlldı 
arasında cinsi bir karabet oldugundan kinci bir defa eritilen yağ mutlak su- dan hareke e ecek Aba ae-ce .. 
Urfa'da tuluk yağı çok meşhur ve mak rette bozulacaktır. ve yolcuları akşam üzeri şehrimize 
buldür. getirecektir. 

ÇilnkU tuluk yağı çok güzel muha - Yağ nasıl bozulur? 
faza eder. Yağ, hem çok soğuktan, hem de çok 

Kü(ük memleket haberleri j Yoğurt dolu tuluk, kurulu sehpaya sıcaktan bozulur. Sıcaktan bozulan 
iple asılır köylü kızı tuluğun tutamak yağ biraz ek imsi olur soğuktan bo -
mahallinden yapışarak ileri geri sal - zulanı ise hiç bir işe yararnz. 
lamak suretiyle yayığını çalkarken Yağ tenekede muhafaza edilmeme - * lzmir - Şehrimiz ticaret ve sanayi 
aynı .zamanda sabah jimnastiğini de lidir. Teneke yağın düşmanıdır!. odası tarafından Birincikordonda in -
Yapmı• olur. Bahusus eskiden yağ konulmuş bir tt" ·ı k . k 1 b .. b" 

ır şa e ırı ece tıcaret u u u ınası pro 
Güneşten evet hemen her evin önün tenekeye tekrar yağ koymamalıdır. je ve planı ticaret vekaletine gönderil 

de görülen bu canlı çalışma sahnesini Bazı yağcılar yağ tenekelerini ke - miştir. Vekalet, projeyi tasvip ve iade 
seyretmek çok zevkli olur. pekle temizledikten sonra tekrar yağ edince inşaata başlanacaktır. 
Yayık yapıldıkça tuluk içerisinde konulmasında mahzur görmezler bu * lzmir - İzmir memleket hastane-

yumurta büyüklüğünde parça parça tamamen yanlıştır. si başhekimliğine Sivas nümune has -
t a-lar ilcuda gelı"r ve yagwla ay- Pazardan teneke ile alınan yağ evde ere Y g ı v tanesi başhekimi ve operatörü B. Cev-
ran yekdiğerinden ayrılmış olur. hemen boşaltılmalı fakat yağı evde tek aet Gönenden 250 lira ücretle tayin e-

Her gün yayıktan çıkan yağlar, tuz- rar eritmemelidir. dilmiştir. 
}anarak temiz bir yerde biriktirilir ve Fena yağ tekrar eritmekle iyi olmaz * lzmir - Seferihisar kaymakamı 

· lce muhafa a edı"lı"r Urfa'da her daha fazla bozulur. İyi ya!! dahi tek -guze z · ' B. Cevdet Çankaya, görülen idari lü-
köylü kızın esas vazifesi akşam sütü- rar eritildi mi aynı suretle bozulmağa zum üzerine vekalet emrine alınmıştır 
nil sağmak, sabahleyin yayığını yap - mahkum olur 1• * Konya - yeni teşkilat münase -
maktan ibarettir. · ·1A · d k Evlerde yagv nasıl muhafa-za betıyle vı ayet 1an arma umandanı 

Biriktirilen yağlar hafta başında bü · · · y ld · J edilmelidir? bınbaşı Nıyazı ı ıranın Nığde an-
yük bir kazan içerisinde eritilir.. Fa· d k d ı · s 1 

Yağ pazardan geldi mi mümkünse arma uman an ıgına amsun an -
kat bu ateş gayet hafifdir. Süt gibi d 

topraktan mamul kullanılmamış mü - darma kuman an muavini Yarbay Av-
kaynatılmaz. Yağ kaynarsa tane tane · Al , · d"J · · 

cella küplerde muhafaza etmeli ancak nı gur un tayın e ı mıştır. 
olur ve bozulur. . o·· d 

ğ · · yemeg· e konurken miktarı kafi yagw e- * Manısa - or esde yeni elek -Esas ustalık ya ın erıtılmesindedir. 
· ritmeli ve yemeg· e konulmalıdır. trik tesisatı yapılacaktır. Dahilye Ve-

Bu işe analar babalar bızzat nazaret e- . G · d b 1 d" · 
Yağ küpleri pekmezle aşar yapılır - kaletı, or es e e ıyesınin bu iş i -

derler. sa yağı çok güzel besler. çin on bin lira istikraz akdctmesine 
Yağ eritilirken üzerinde bir takım müsade eylemiş ve keyfiyet belediye-

kefler peyda olur. Bu kefler kerkifle A~ar nedir? Jer bankasına bildirilmiştir. 
alınarak atılır. Bu suretle erimiş yai * K B ı d" b c·· Topraktan mamUl kullanılmamı~ ye onya - e e ıye u sene um-
soğuduktan sonra tekrar annesinin kar huriyet alanına parke döşetmeğe ka -

Sivas (Hususi) 
- Şehrimizde bu 
yıl açılan akşam 

kız sanat okuluna 
devam eden ev ka
dınları güzel bir 
sergi vücuda getir
diler. Sergideki 
şapka, çiçek, dikiı. 

ve diğer eseı ter 
muhitte çok büyük 
bir alaka uyandır -
dı. Mektebin kad -
rosu gelecek sene 
takviye edilecek -
tir. Gönderdiğim nına girer yani tuluğa doldurulur. Ve şil mücella yağ küpünün büyüklüğüne rar vermiştir. Bu iş için Nafıaca yapı

kasabaya satışa gelir. İşte dünyanın göre yetergcsi kadar pekmez kayna- lan keşfe göre parke ferşiyatı dokuz 
en temiz ve en nefis yağı böyle hazır- tılır Urfa'da buna akıt tabir ederler. bin liraya mal olacaktır. 

resim, vali ve maarif muclUrUnu o ı-
kul direktörü ve talebeleriyle bir a 
rada göstermektedir. Diğer resim, bu İ nC i r Ve ÜZÜ m 
hafta nihayetlenen ilkbahar at koşu - üzerine lanır. Pekmez fazla kaynarsa akit yanar * Adana - Hanedan mahallesin -

Sanatkar köylü, aynı zamanda çok- buna dikkat etmek lazımdır. Akit el den Hayri adında bir çocuk Seyhan 
ta kanaatkardır. Gayet ucuz bir fiyat- dayanacak kadar soğuyunca küpün i- nehrine yıkanmak için girmiş, anafora 
le yağını tüccare teslim eder. çerisi güzelce sıvanır buna aşar der - kapılarak boğulmuştur. 

Belki para bile almamıştır! Çünkü !er. Küp aşarlandıktan sonra yağ eri- * Konya - Ticaret Vekaletince 
yağını sattığı tüccara daimi surette tilmeden küpün içerisine konur bu küp Konyada bir Ticaret mıntaka müdür
borçludur. Tuzunu, bezini her şeyini yağı çok güzel muhafaza eder ve bes- lüğü teşkil edilmiştir. Mıntaka mü • 
o tüccardan veresiye almaktadır. ler. dürlilğü kadrosu 300 lira maaşlı bir 

larından bir intibaı gösteriyor. 

Turgutluda yapılacak 
yeni tesisler 

Piyasada üç beş kuruş para farkı ol- Bu küpler olmadığı yerlerde yağı müdürle 25 lira maaşlı bir katipten i-
sa bile artık düşünülmez. Her ya ~ bülllır katremizler içerisinde muhafa. barettir. Turgutlu (Hususi) - Memleketin 
tüccarının mutlak surette üç beş köy- za etmelidir. Dağlık ve meşelik mınta *lzmir - 939 - 940 yılında öldürül- en mühim ihtiyacı elektriktir. Beledi
Jü bildiği vardır. kaların hilesiz yağlCH'l biled _acımtırak mesi teklif edilen 3000 domuza karşı yemiz, halkı bol bir ışık ve nura kavuş 

olur. Çünkü davar dağda aıma ağaç haziran ayında Çeşmede 3, Karaburun 
Mutavasııtın oynadığı rol gemirmektedir. Dolayısile iyi yağ is- da 4, Urlada ıı, Seferihisarda 25• Ber- turmak için iki senedenberi bu işle uğ-

Köylülerden toplanan yağları tüc - tihsal edilemez. gamada 28, Dikilide 63, Foçada 28, raşmaktadır. Şehir meclisimiz beledi-
car kendi imalathanesine naklettirerek En lezzetli yağ frez yağıdır. Bayındırda 6, Tirede 13, Ödemişde 5, yeler bankasından üç yüz bin liralık 
adamları vasıtasiyle haksız olarak i- Kuşadasında 26, İzmirde 1, Burnova- istikraz yapmağa karar vermiştir. Be -

Freı: yağı d D - · kinci bir ameliyeden daha geçirir. On- a 4, egırmenderede 46, yani ceman lediyemiz, istikraz edeceği üç yüz bin 
lara sorarsanız bu yağlar içerisinde Frez : ekinin biçildiği yere frez der 263 domuz öldürülmüştür. liradan 150 bin lirasını elektrik fabri-
kıl gibi veyahut ayran kalmışsa daha !er. * Konya - Vilayet sıhıye encüme- . . . A 

iyi bir şekilde islah etmek içindir. Ekin biçildikten sonra davar bu ma ni, çarşı ve meydanlardaki dut ağaç - ka ve tesısatına, 60 hın lırasını asrı 
Halbuki Urfa'da kış kabağı tabir edi - halle bırakılır bu köklerle beslenen tarının kestirilmesini Belediyeden is- mezbahaya, 60 bin lirasını Orhaneli -
len bir nevi kabak vardır ki yağ tüc - koyunun yağı çok nefis ve lezzetli o- temiş ve bu karar tatbik edilmiştir .. deki kaplıcanın modern bir şekilde 
carları bu kabaklardan azami miktar - lur buna frez yağı derler. Dutlar toz toprak içine düşmekte, ço- vücuda gelmesine, 10 bin lirasını mev 
da istifade ederler. Öyle ki, bu kabak- İşte bunun içindir ki Urfa yağların cuklar da bunları yemekte idiler. Bu cut elektrik şebeske ve santralının a -
]ar bir kazan içerisinde iyice kaynatı- kalite itibariyle dünyanın en yüksek hareketin, umumi sağlığı vikaya ve cilen islahına ve şimdilik 15 bin lira • 

• • v ıla k atan e har-

alivre satışlar boşladı 
İzmir, (Hususi) - Tüccarlardan 

bir kısmı, incir, üzüm üzerine alivre 
satış için hariç piyasalarla temasa 

gelmişlerdir. Fakat tüccarların teklif 
ettikleri fiyatlar arasında epeyce fark 
görülmüş vebu hal, İngiltere'de bazı 

firmaların dikkatini celQetmiş, sebebi 
hakkında mulfımat istenmiştir. 

Mıntaka ticaret müdürlüğünün, pi
yasa istikrarı zaruretleri hilafına o

lan bu hareketi tetkik etmesi beklen
mektedir. Bazı İngiliz firmalarına az 
miktarda satış yapılmıştır. Alman pi
yasasından henüz bir haber yoktur. 
Maamafih Almanya fiyat kontrol da
iresi, henüz fiyat listesini hazırlama
mıştır. İncir rekoltesi mjisait ve mah
sul de güzeldir. Üzüm rekoltesi hak

kında kati bir tahmin oksa d 60-70 

dir: 
Belediye meclisi, 15 kilometre u. 

zakta ve Ağrı dağı eteklerindeki Ar
kof suyunun lğdır'a akıtılmasına ve 
bunun için belediyeler bankasından 

100 bin lira istikraz yapılmasına ka
rar vermiştir. 

lğdır'ın en büyük binası olan hU -
kümet konağının inşaatı bitmiştir. 50 
bin liraya malolan bu güzel binanın 
açılış töreni yakında yapılacaktır. Be 
lediyece şehrin bazı anayollarına par
ke döşetilmesi husuımnda alınmış o
lan kararın tatbikatına devam edil
mektedir. İlk olarak parke döşenme
ğe başlanan şehit Mehmet Çavuş cad· 
desinin parke ferşiyatı bitmek üze• 
redir. 

Hükümet konağı civarında yapıı
makta olan parkın tanzimi bitmiş ve 
umuma açılmıştır. 

Zirai vaziyete gelince, gerek kan. 

ve gerek nahiye ve köylerde her se
.,ekilerden fazla bir feyzübereket var 
dır. -P:ımuk, buğday pirinç ve bostan 
mahsulleı\. fevkaladedir. 
Nafıa işlerıı .. ize gelince, Aras neh-

ri üzerinde Serdare.J-ıad barajında ya
pılmakta olan su tesıı.-ıtının 50 bin 
liralık kısmının inşaatı da lıitmek Ü• 
zeredir. 

Kayınbiraderiyle birleşerek 

Kocasını boğan 
kadın asıldı 

Kadm sükunetle 
"Kayışımı boğazıma 

. . ' d d. geçırın . ,, e ı 
manıtsa, \.l1Ususı J - Yatma namnı• 

da 25 yaşlarında genç bir kadının, ko
cası Abdullahı öldrmck suçiyle ida. 
cası Abdullahı öldürmek suçiyıe i
da ilk defa olarak bir kadın idam e
dildiği için, hadise epeyce alaka ve 
heyecan uyandırmış, şehirli kadınlar 
kafileler halinde gelerek masllıbu 

seyretmiş ve telin eylemişlerdir. 
Hadise şöyle geçmiştir: 
Abdullah bir iş için köyünden ay• 

rılınca Fatma en yakını olan kayın -
biraderi Ali Osman'ı bulmuş ve onun
la temasa başlamıştır. Abdullah as
kerliğini bitirip döndükten sonra da 
bu münasebet devam etmiş, fakat za
vallı Abdullah bir engel olarak görül
meğe başlamıştır. İki sevdalı, nihayet 
Abdullahı öldürmeğe karar vermiş ve 
bu kararlarını, bir gece, Abdullahı 

uykusunda bastırarak, boğazını ku -
şakla ve husyelerini elle sıkarak öl -
dürmüşlerdir. Fakat mesele meydana 
çıkmış ve yakalanmışlardır. Mahke -
me, Fatmayı idama, Ali Osmanı da 
yaşı küçük olduğu için, on beş sene
ye mahkum etmiştir. 
Kadın idama götürülüşünü, kara· 

rın okunuşunu sükunetle karşılamış, 
- Ben zaten iki sene evet ölmüş -

tüm. Kayışımı boğazıma geçirin, de -
miştir. 

Pusu kurarak bir adamı 
öldürdüler 

Çal (Hususi) - Sakızcılar köyün• 
den Hasan Hüseyin, bir arazi mesele • 
sinden kavgalı bulunduğu Azmi na • 
mındaki şahsı, pusu kurarak öldür • 
müştür. Hasan Hüseyin, Azminin De
nizliye gittiğini duymuş ve gece, yo -
lunu beklemıştir. Azmi, at üstünde 
kendisini bekliyen feci akibetten bi • 
haber olarak geçerken Hasan Hüseyin 
ı çifte ile ateş etmi§tir. Azmi atından 
yuvarlanmış, yaralanmış, fakat ölme- .. 
miştir. 

Hasan Hüseyin bu defa zavallıya 
üç kurşun daha sıkmış ve cansız yere 
sermiştir. At, üstünde kan lekeleri ta
şıyarak şehre gelmiş, nihayet mesele 
anlaşılmış ve katil yakalanmıştır. 

.1•·····································-. 
YARDIM EN BÜYÜK 
VİCDAN ZEVKiDiR ! 

Yurd Yavruları, 
Okuduğunuz mektep kitap

larını Çocuk Esirgeme Kuru -
muna verirseniz kitap alamıya
cak kerdeşlerinize yardım et
miş ve küçüklükte bu zevki 
tatml§ olursunuz. 
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BASIN BİRLİGİ SEÇİMLERİ 

Merkez ve mıntakalar 
İdare Heyetleri ve 

Haysiyet Divônları seçildi 
Reisliğe B. Falih Rıfkı Atay Seçildi 

Basın Birliğinin 

ilk kongresi 

uı.:us 

Dahiliye Vekilimizin 
nutku 

_,_ 
İngiliz Başvekili Danzig meselesi 

hakkında kati beyanatta bulundu 
(Başı ı incl sayfada) 

hürmet duygusunu ta§ımak, ken
dimiz tahakküme heves etmek 
değil, her türlü tahakküme kar
§I k&'DUn ve adaletin sesini du -
yurmak mecburiyetindeyiz. F azi
letli, haklı ve me§ruİyetçi olma -
hyız. Hiç bir mesleğin mensup
ları gökten inmez: fakat eğer bir 
meslek vazife ve teref şuuru ile 
mütemadi müdafaa halinde bu -
lunursa, hiç bir müdahaleye lü -
zum kalmaksızın, tereddi unsur
larını kendiliğinden red ve tas
fiye eder. 

(Başı 1. inci sayfada) 

Matbuatın ehemiyetini tebarüz et • 
tirmek için salahiyetli dillerden çok 
kuvetli sözler işitilmiş ve hatta ona 
dördüncü kuvet diyenler de olmuştur. 

Polonya'ya yardım 
etmeğİ vadeyledik 

(Başı ı. inci sayfada) 3 - Refik Ahmet Sevengil - Mu-
2 - Ahmet Şükrü Esmer - -gıebus, barrir -

Biz kuvetlerin teaddüdüne değil, bir 
liğine ve onun Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde tecelli ettiğine kail oldu • 
fumuz için böyle bir ifadede buluna 
mayız, fakat onu vazife ve mesuliyet 
ortağı olarak tanımakla ehemiyetini 
daha güzel ve daha samimi surette i
fade ettiğimize inanırız. Bunun için -
dir ki matbuat müntesipleriyle her te
masta bu noktayı daima ve sarahatle 
ifade ettim ve ediyorum. 

İcap ettiği zaman taahhüdümüzü yerine· 

getirmeğe azmetmiş bulunuyoruz 
muharrir - yedek izi : 

3 - Abidin Daver - mebus, mu- ı. _ Mitat Cemal - Muharrir -
harrir - 2. - Halit Fahri Ozansoy - Muhar-

4 - Sadri Ertem - mebus, muhar- rir • 
rir - 3. - Rasim Us - Haber gazetesi 

5 - İbrahim Alaaddin Gövsa - me- sahibi • 
bus, muharrir -

6 - Kerami Kurtbay - Anadolu 
Ajansı muharrirlerinden, muharrir -

7 - Selim Ragıp Emeç - Son Pos· 
ta sahiplerinden -

8 - Sedat Simavi - Yedigün ve 
'l(arikatür sahibi -

ı .. edek izi: 

ı• - Ferit Celal Güven - mebus, 
muharrir -

lzmir mıntakası idare 
heyetine 

ı. - Haydar Rüştü - Mebus, Ana
dolu gazetesi sahibi -

2. - Rahmi Gökçe - Anadolu ga -
zetesi neşriyat müdürü -

3. - Hakkı Ocakoğlu - Yeniaaır ga 
zetesi başmuharriri -

4. - Şevket Bilgin - Yeni Asır sa
hibi -

Meşrutiyettenberi devam eden 
acı tatlı uzun tecrübelerin deni 
hatırımızdadır. Bu memleket 
matbuat a·narşisinden ne kadar 
zarar görmüşse, matbuatsızlık ve 
murakabesizlik karanlığı İçinde 
de o kadar azap çekmiştir. De
vamlı bir neşriyat serbestliğinin 
a·nanesini kurmak elimizdedir. 
Hiç ıüpheıiz bu fırsattan istifa
de edeceğiz. 

F.R.ATAY 

(Başı 1 inci sayfada) 

çinde bu islahatın müzakeresi müm
kündür. 

Polonya ıükiinetini 
muhafaza ediyor 

Vazife ve meıuliyette iştirak 
Fakat İngiliz hükümeti son hadise -

Bir daha tekrar edeyim: memleket terin halen makul tavsiyelerin faydalı 
ve millet işlerinin mesulliyetini bera- olacağı bir hava bulunmasını zorlaş -
ber ve müştereken taşıyoruz. Sizi de t d - k t. d d' B az"yet kar . . . . ır ıgı anaa ın e ır. u v ı -
kendimiz kadar vazıfelı ve mesulıyetlı d p 1 h .. k.. t. ··k· t. · ·d - şısın a o onya u ume ı su une mı 
biliyoruz Hür, fakat cı dı ve vekarlı, h f . . . .1. h··k·· ·. .. f 1 . mu a aza etmıştır ve ıngı ız u ume-
memleketın yuksek men aat erıne da- . D . ,. h l"f ·11· tl . h .. d tı anzıg ın mu te ı mı ıye erın a 
ima dikkat ve hurmet e en matbuat k.k. f 1 . b. 1 .ğ. t .. .. . .d . ı ı men aat erı ır eştı ı zaman eş -
medeni ve durust bır ı arenın asla .k. . d b.l kl . . b' k _ . rı ı mesaı e e ı ece erını ır ere 
müstağni o lamı yacagı hır yardımcı - d h . b t d - . . .. . 1 kt a a ıs a e ecegını umıt ey eme e -
dır. . _ .. dir. Bu arada, bütün alakadarların 

ta gibi italyan toprakları İtalyaya, 
Cebelüttarık gibi İspanyol toprakla· 
rı İspanyaya iade edilmelidir. İngi • 
!izlerin ancak o zaman denizlerden 
serbestçe geçmelerini garanti edebi -
liriz. Danzig ile Polonya koridoru, 
Almanyaya verilmeli ve bu memle
kete eski müstemlekeleri iade edilme· 
lidir.,, 

Adliye Vekilimizin 
İstanbul' da tetkikleri 

2 - Fazıl Ahmet Aykaç - mebus, 
muharrir -

3 - Kemal Ünal - mebus, muhar-

5. - Sırrı Sanlı - Halkın sesi sahip 
ve başmuharriri -

Londra'da Alman 
Samimi ırşatlarınızda, dogru ve hus D . , .. 11.k h h . b' h" 

.. . . . . d anzıg e mutea ı er angı ır a - B f lh' Ok t 'I nunıyete makrun tenkıtlerınız e an • d. · b .. ·· A b · · b. , e 1 yar gaze eCI ere 
H k 

ısenın utun vrupa arışı ıçın ır 

rir -
4 - Şefik Özdemir - mebus, Ba-

balık gazetesi sahibi -
5 - Cemal Aliş - mebus, Bartın 

gazetesi sahibi -
6 _ Etem Hidayet Akımsar - mu-

narrir -
7 - Ali Ekrem Uşaklıgil - Son 

Posta gazetesi sahiplerinden -
8 - Ali Naci Karacan - İkdam ga

zetesi sahibi -

Yükıek hayıiyet divanı 

Asli izi : 
ı - Nafi Atuf Kansu - mebus, 

Ulkü genel direktörü -
2 - Necibali Küçüka - mebus, 

muharrir -
3 - Necmettin Sadak - mebus, 

Akşam başmuharriri -
4 - Reıat Nuri Güntekin- mebuı, 

111uharrir -
5 - Halil Nihat Boztepe - mebus, 

muharrir -
6 - Hüseyin Cahit ~alçın - mel 

t>us, muharrir -

:Yedek aza: 
1 - Zeki Mesut Alsan - mebus, 

muharrir -
L if9"!!A~.Jııl~•·•-; o~ 

Ajana Umum ınıuru~ -
3 - Sabri Baysuğ - Ajanss mü-

dürlerinden -
4- Burhan Cahit- Köroğlu gaze

tesi sahibi -
5 - Ahmet İhsan Tokgöz - me

bus, Uyanış gazetesi sahibi -
6 - Rifat Yüce - İzmit'te gazete 

aahibi -
Merkez idare heyeti ve yüksek hay

ıiyet divanı azalıkları intihabatını 
müteakip mıntakalar idare heyeti ve 
haysiyet divanları azalıkları seçimi 
yapılarak, 

.Ankara mıntalıaıı iJ are heyetine 

ı. - Nasuhi Baydar • Mebus, mu
harir. 

2. - Kemalettin Kamu • Mebus 
ınuharrir -

3. - Mümtaz Faik Fenik - Ulus 
gazetesi Neşriyat MüdUrü -

4. - Naşit Hakkı Uluğ - Muharrir-
5. - Meki Sait Esen - Muharrir • 

Ankara mıntakası hayliyet 
divanına 

iz.mir mıntakcuı haysiyet 
divanına 

cak favda ve kuvet buluruz. are et - t hl.k t k.l d k b" bb'. 1 ,, . . . . . e ı e eş ı e ece ır teşe us a -
terimizle sızı daıma bu yolda teşvıkten . 1 k . . b·1 beyanatta bulundu 

Asli aza : 
1. - Hayrettin Karan - Mebus, türk 

dili gazetesi sahibi-
2. - Hamdi Nüshet Cancan - Ana

dolu gazetesi başmuharriri -
3. - Rahmi Balaban - FikiTler mec

muası neşriyat müdürü -

Yedek azi. : 
1. - Vasfi Bilge - Bergama gaze

tesi sahibi • 
2. - Ethem Menderes - Aydın ga

zetesi sahibi -
3. - Kemalettin Şükrü - Yeni Asır 

neşriyat müdürü -
Adana mıntakcuı idare heyetine 

1. - Coşkun Güven - Muharrir -
2. - Basri Erkmen - · Ege gazete

si sahibi -
3. - Ahmet Remzi Böreğir - Yeni 

Adana gazetesi sahibi-
4. - Fuat Akbaş - Yeni Mersin 

gazetesi sahibi -
S. - Nuri Genç - İskenderun. 

Adana mıntakası haysiyet 
divanına 

propagandası 

Teskin taraf darlarını 

takviyeye uğraııyor 
Paris, 10 a.a. - Figaro'nun Londra 

-
1 

B k d masına manı oma arzu ve azmını ı. 
hali kalmamaga ~a ~şıyoruz. ~. a. ar direceklerini ve göstereceklerini zan-
mühim ve kuvetlı bır unsurun uzerıne t k . t . . . . ne me ıs erım.,, 
aldığı büyük ve ıfası güç hızmetı mem 
teket ve millete en faydalı bir suret -
te ifa, mesleğin ve onun müntesipleri-
1\in şeref ve vekarını ila, meşru men -
faatlerini müdafaa, meslektaşlar ara -
sında muhadenet ve tesanüdü temin ve 
onların hal ve atisini tanzim edebilme
si elbette çok arzu edilir bir şeydir. 

Lord Rothermer' e göre 
harp çıkmıyacak 

Paris, 10 a.a. - Havas ajansına 

beyanatta bulunan Lord Rothermer, 
ezcümle demiştir ki : 
"- Danzig meselesinden bir harp 

çıkacağını zannetmiyorum. Fakat bu 
muhabiri, gazetesine telgrafla bildiri- Milli Şel'in koyduğu eıcu sözlerimden Fransa ile İngiltere'nin 
Yor: l prenıip er silahlanma yolundaki faaliyetlerini a-

Birkaç gündenberi Londra'da al- ğırlaştırmaları lazımgeldiği manası 
man propagandası, teskin taraftarla- Büyük M. Meclisince kabul edilen 

· · f 1 B B. 1.v. k çıkarılmamalıdır. 
rını takviye için bütün gayretını sar 3511 numara ı asın ır ıgı anunu . . , . ~ 

etmektedı·r. b nun tatminini istihdaf etmekte İngıltere ıle Fransa nın sılahlı ku -
u arzu 1 •.. 1 b. · · · · k. 

Gazetecilere, biribiri ardına şöyle dir Bu kongre de o kanunun emri ica- vet erı oy e ır sevıyeye erışmıştır ı, 
b d

. bu iki devlet şimdi artık yatışma siya-
haberler verilmektedir: fransız ve in- ı ır. setlerini öne sürebilecek vaziyete gel-
giliz hükümetleri, B. Van Zeeland'ı Cümhuriyetimizin müessi~i ve mat- miş addedilebilir. İki memleketin tay
B. Hitler nezdinde bir teşebbüse me - buat hüriyetinin cidden aşıkı olan E- yare inşaatı ve silah imalatı en bed _ 
mur edecektir. B. Von Ribbentrop, 15 bedi Şef Atatürk'ün yüce hatırasını binleri bile hayrete düşürecek bir mer-
güne kadar Londra'ya gelecek, pek ya huzurunuzda hürmetle yadederim. tebeyi bulmuştur . ., 
kında Varşova ile Berlin arasında gö- Bu büyük eser de Eebedi Şefin en 
rii§melere başlanacak. yakin arkadaşı ve milletin hakiki göz Berlin ve V arıova araıında 

müzakere yok 

Asli aza : 

Bütün bu şayialar, asılsızdır. Fakat bebeği olan Milli Şefimiz ve Reisi -
işin kayda şayan ve aynı zamanda en cümhurumuıı lamet lnönü'nün her ve
vahim ciheti, bütün bu pyiaların. •ile ile matbuat ve onun hUriyeti hak
bundan daha iki hafta ••Ol ~~- kında bf%e ne gUıı:eJ der•ler verdifinf 

_ı.;~ ~ .aı.-..-+-·~17,..--ıııwıu--.ıı _..,.. •tPI edeceğıni hepiniz bilirsiniz. Matbuatın esas pren 
bildirenlerin ilhamı altında yapılması- sipleri demek daha doğru olan bu işa-

Berlin, 10 a.a. - Yabancı gaıı:eteler
de çıkan bazı haberlerin tersine ola
rak, setahiyettar Bertin mahfilleri 
Almanya ile Polonya arasında Danzig 
meselesi hakkında hiç bir müzakere 
mevcut veya mutasavver olmadığını 
ve Almanyanın bu husustaki noktai 
nazarının B. Hitler tarafından vazıh 
bir surette ifade edilmiş olup bunda 
hiç bir değişikliğin mevcut bulunma -
dığını bildirmektedirler. 

2 - Rüştü Ata - Halk dili gazete- dır. retlere uymak hepimiz için milli ve 
si sahibi - vatant vazife olduğunu hatırlatmak 

3 - Seyret Bayar - Ulus Sesi gaze ~ benim için bir borçtur. 
tesi sahibi - Fransa ile ticaret 

Çalışmalarınızda muvaf fakiyet ve i-
Y edek aza : müzakereleri bacladı sabet temenni ederim. Sizleri bir kere 

1 - Ragıp Yazman - Kilis gazete- ~ daha saygı ve sevgi ile selamlıyarak 
si sahibi - Fransa ile hükümetimiz arasında ya ruzname mucibince işlerimize devam 

2 - Fehmi Barlas - Yeni Adana pılacak ticaret anlaşmaları müzakere- için kongre reisinin intihabına davet 
muharriri - terinde bulunmak üzere giden heyeti- ederim. 

3 - Nihat Tangüner - Türksözü miz Paris'e varmış ve Fransız delege -
neşriyat müdürü - leriyle müzakerelere ba_şlaınıştır. Bu-

Trabz.on nuntakcw idare günkü vaziyette müzakerelerin nor -
mal bir hava içinde devam etmekte ol 

heyetine 

1 - Ali Riza Güraoy - Gür Ses ga 
zetesi neşri yat müdürü.-

2 - Bekir Sükfiti Kulaksızoğlu -
Yeni Yol gazetesi sahibi -

3 - Nuri Eyüpoğlu - Olcay gaze -
tesi sahibi -

4 - Nuri Ahmet Çemşit - Yeşil 

Giresun gazetesi sahibi -
5 - Talat Akyazı - Gür Ses gaze-

tesi sahibi -

T rabz.on mıntakcw hay•iyet 
divanına 

duğu ıehrimize gelen malfıınattan an-
laşılmaktadır. 

hislerine kongre divanının terceman 
olması gene alkışlarla kabul edilmiş -
tir. 

Kongre, ruznamesindeki maddele -
rin müzakeresini tamamlıyarak kon -
gre başkanı Dahiliye vekili Faik öz -
trak'ın muvaffakiyet dilekleriyle me -
saisine nihayet vermiştir. 

* *-:(. 

Dünkü ziya/etler 

bir Paylaıllamıyan 

~ocuk meselesi 

Çocuk hakiki annesini 
istemiyerek tekrar ka~ll 

Alman mallanna boykot 

Varşova, 10 a.a. - Şarki Prusya'dan 
Danzig'e giden genç alınanlardan mü 
rekkep bir grup, Polonya toprakla -
rında Polonya aleyhine şarkılar söy
lediğinden tevkif edilmiş ve şarki 
Prusyaya iade olunmuştur . 

Lodz tüccarları tarafından alman 
mallarının boykot edilmesi kararı ü -
zerine, bi~çok Lodz mağazaları, ca -
mekanlarına "burada alman malı sa -
tılmaz,, levhaları asmışlardır. 

Danz.ig hakkında üç tarihi ıöz. 
Paris, 10 a.a. - "Pöti Jurnal" ga -

zetesinde Bussar, Danzig hakkında 
Bismark, Vergenne ve Voltaire tara. 
fından yapılan beyanatı hatırlatmak -
tadır. 

Bismark, demiştir ki: 

(Başı 1 inci sayfada) 
lunmuştur. B. Fethi Okyar öğleden 
sonra müddeiumumi B. Hikmet Onat 
ile birlikte umumi hapisaneyi ve adli· 
ye sarayının yapılacağı yerdeki yıkı
lacak yerleri gezmiştir. Adliye Veki
limiz, gazetecilerin yeni yapılacak İs
tanbul adliye binası, icra ve iflas ka
nunu, münferit hakimlik usulü, ev
lenme ve boşanma hükümleri hakkın
da sordukları suallere şu cevapları 
vermiştir: 

"- İstanbul adliye binasını şimdi 
yakından gördüm. Zaten adliyeye ait 
olmıyan bu bina ihtiyacımızı kafi de· 
recede karşılıyamamaktadır. Yakında 
Sultanahmet'te yapılmasına ba§lanıla
cak olan yeni adliye binasının bir an 
evel inşasını beklemekteyiz. Önce So· 
ğukçeşmedeki arsa üzerine yapılan 
plan şimdiki arsaya göre değiştiril· 
mektedir. İnşaatın gelecek sene sonu• 
na kadar tamamlanabileceği tahmin 
ediliyor. 

İcra ve iflis kanununun bazı mad
delerinin tadil edilmesine ait layiha 
kamutayın müzakeresine arzedilecek
tir. Bu tadilat evela baroların saniyen 
icra reislerinin mütalealan alınarak 
yapılmış ayrıca vekalette teşkil olu -
nan bir komisyon tarafından da esas 
itibariyle şekli tesbit edilmiıtir. Ka • 
mutaya sevkedilecek olan tadil proje
si İsviçreli profesör Leman'ın raporu 
bir daha etraflı şekilde tetkik olun
duktan sonra kati vaziyetini alacak· 
tır. Münferit bakim usulü hakkında 
henüz kafi derecede tetkiklerde bu
lunmadım. Bu usulün aleyhinde olan
lar bulunduğu gibi lehinde olanlar da 
vardır. Tetkiklerim arasında adliye 
encümeninin fikrini de gözden geçi • 
receğim. 

Şimdiki boşanma hükümleri içti
mai hayatımıza uygundur. Yalnız et -
rafında bazı mütalealar serdedilen 
muvakkat ayrılmak kaıarı vaziyetini 
tetkik etmekteyiz. Boşanma vakaları
nın en çok hangi sebepler altında vu• 
kua geldiğini meydana koyacak bir 
istatistik hazırlattım. Ankara'da bunu 
tetkik edeceğim.,, 

Madrid'deki Fransız 

konsolosu tecavüze Asli aza ı 
ı. - Nurettin Artam - Ulus gaze- Asli aza : 

ı - İsmail Cenani Orla - Ahali ga 

Türk Basın Birliği kongresi mu -
rahhasları §erefine dün Ankara Pa • 
las'ta Parti Genel Sekreter Vekili 
Zonguldak mebusu Halil Türkmen 
tarafından bir öğle ziyafeti verilmiş -
tir. 

İstanbul, 10 (Telefonla) - Bugün 
İstanbul adliyesi gene çok enteresan 
bir vakaya sahne olmuştur. Küçük bir 
kız çocuğu icra vasıtasiyle annesi ol
mıyan bir kadından alınarak hakiki 
annesine teslim olunmuş, fakat çocuk 
asıl annesini istemiyerek ortadan kay 
bolmuştur. Bu paylaşılamıyan çocuk 
meselesi bundan bir müddet evet İs
tanbul adliyesini hayli meşgul etmiş 
bir dava idi. 

"- Bir Polonya devleti için Dan -
zig hayati bir zarurettir.,, 

uğradı ve yaralandı tesi muharriri -
2. - Hıfzırrahman Raşit Öğmen 
Muharrir -
3. - Fazıl Kurti§ - Ajans muharrir-

lerinden -
Yedek izi: 

ı. - Sabahattin Sönmez - Ulus ga
zetesi muharrirlerinden -

2. - Şerif Arzık - Ajans muharrir
lerinden -

3. - Fevziye Abdullah - Ülkü mu-
harrirlerinden • 

ll•tanbul mıntakcw idare 
heyetine 

ı. - Hakkı Tarık Us - Vakit gaze
tesi sahibi -

2. - Etem İzzet Benice - Sontel -
graf sahibi -

3. - Orhan Seyfi Orhon - Akbaba 
uhi plerinden -

4. - M. Zekeriya Sertel - Tan ga-
zetesi sahibi -

5 - Peyami Sefa - Muharrir· 

lıtanbul mıntakaıı hay•iyet 
divanına 

Asli ba ı 
ı. - Enis Tahsin Til - Akşam 

neıriyat müdürü • 
• Jluhar • 

zetesi sahibi -
2 - Bilal Göyük - Güzel Ordu ga-

zetesi sahibi -
3 - Şilkrü Uygur - Halk gazetesi 

sahibi -

Yedek aza : 
ı - Fuat Kaya - Karadeniz gaze • 

tesi sahibi -
2 - Veysi Aksan - KaradeniE ga-

zetesi baş muharriri -
3 - Bahadir Dülger - Erzurum A

ta Yolu neşriyat müdürü - Seçilmiş
lerdir. 

Kongrenin ıükranları 

Bu ziyafette Başvekil Doktor Re -
fik Saydam ile Dahiliye Vekili Faik 
Öztrak, Riyaseticümhur Umumi Ka
tibi Kemal Gedeleç, Münakalat Veki
li Ali Çetinkaya, Nafıa Vekili gene· 
ral Ali Fuat Cebesoy, Gümrük ve 
İnhisarlar Vekili Raif Karadeniz, Zi
raat Vekili Muhlis Erkrnen, Parti 
Müstakil Grup Reis Vekili Ali Rana 
Tarhan ile Parti idare heyeti azaları 
da hazır bulunmuşlardır. 

Türk Basın Birliği kongresi mu • 
rahhasları şerefine dün akşam Dahi -

Kongre seçimlerden sonra alkışlar liye Vekilimiz B. Faik Öztrak şehir 
arasında okunan ve Milli Şef İsmet lokantasında bir ziayfet vermiştir. 
lnönü'ne Büyük M. Meclisi reisi Ab- Ziyafette Hariciye, Nafıa, Münaka • 
dülhalik Renda'ya, başvekil Dr. Re - lat, Gümrük ve İnhisarlar Vekilleri, 
fik Saydam'a ve Parti genel sekreter- Riyaseticümhur Umumi Katibi, Müs
liğine kongrenin yüksek hürmet ve ta- takil Grup Reis Vekili B. Ali Rana 
zimlerinin arzına ait takriri ittifakla Tarhan, Parti Genel Sekreter Vekili 
tasvip eylemiştir. B. Halil Türkmen, Parti umumi ida-

Murahhaslardan Hilmi Dilmeç, türk re heyeti azalarından bazıları, Başve
gazeteciliğinin istikbali için bir hare- kalet Müsteşarı, Dahiliye Vekaleti 
ket noktası olan Basın Birliği kon • ileri gelenleri bulunmuşlardır. Ziya
gresinin toplanmasını temin eden hü- f et geç vakte kadar samimi bir hava 
kümet ve Partiye kongrenin minnet içinde devam etmiş ve kongre delege
ve saygılarının bildirilmesini istemiş teri, hükümet ve C. H. P. ileri gelen -
ve makamı riyasetin teklifi üserlne leri ile telllM ttlllek imJrioını bul -

Vaka şudur: Fatma İlhan adında 
bir kadın, muhallebici Mehmet Ali i
le karısı Fatma Nezahatin yanlarında 
bulunan Nermin isminde bir kız ço -
cuğunun anneliğini iddia ederek mah 
kemeye müracaatte bulunmuştu: adli
ye bu mesele üzerinde uzun tetkikten 
sonra kadının iddiasını varit görerek 
çocuğun hakiki annesi olana verilme
sini kararlaştırmıştır. İşte bugün bu 
karar mucibince icra vasıtasiyle kil -
çük Nermin mahkemede tarafların 
hazır bulunduğu bir duruşmada ha -
kiki annesine verilmiştir. Fakat N er
min annesine hitaben sen benim an
nem değilsin. Ben seninle gitmem di
yerek ağlamağa başlamıştır. Hakiki 
anne Bayan Fatma İlhan da gel evla
dım senin annnen benim, o kadın se
nin annen değil, gel bana sen canım 
derneğe başlamıştır. Bu sırada kadın 
çocuğunu alıp götürmek için bir oto
mobil aramağa gittiği zaman Nermin 
de muhallebici ile birlikte ortadan 
kaybolmuştur. İcra dairesi bugünler
de çocuiu tekrar bularak anneıine ve-

Vergenne, şöyle söylemiştir: 
"- Vistül'ün mansabı ile Danzig'i 

elinde bulunduran kimse, Polonya 
hükümetnden ziyade Polonya'ya ha
kim olacaktır.,, 

Voltaire de ikinci Frederik'e hita
ben şunları söylemiştir: 
"- Danzig limanını Pire limanına 

tercih ediyorsunuz. Öyle zannediyo. 
rum ki majestenizin hakkı vardır. 

Çünkü Avrupa'nın bulunduğu şu va
ziyette Danzig limanı diğerinden çok 
daha mühimdir.,. 

~'Ônce ltalya doyurulmalı!,, 

Roma, 10 a.a. - "Esto del Corbino" 
gazetesi, şöyle demektedir: 

"Danzig meselesinin Almanya'nın 

arzusuna göre halledilmesi şimdi Av
rupa'yı tehdit eden harbi uzaklaştır -
mağa kafi değildir.,, 

Faşist organı, bundan sonra mihve
rin ıartlarını sayarak şöyle devam et
mektedir: 

"Hakiki bir sulh, silahların tahdidi. 
İktısadi işbirliği ve yapıcı uzun bir 
sulh devresine girilmesi imkanını ve
ren hakiki bir sulh isteniyor mu? O 
hakiki sulhu tahakkuk ettirmek için 
vaziyeti yeni bir görüşle mütalea et
melidir. Binaenaleyh Tunus, Cibuti 

Madrid, 10 a.a. - Fransa'nın Mad
rid'deki konsolosu Pigeonneau, dün 
gece evine dönerken birkaç ki§inin 
tecavüzüne uğramış ve yüzünden ya
ralanmıştır. Sıhi vaziyeti, vahim de
ğildir. 

lıpanyol •eliri özür düedi 
Paris, 10 a.a. - İspanyanın Paris 

sefiri, Bone'yi ziyaret ederek Fransa 
konsolosunun maruz kaldığı tecavüz 
dolayısiyle özür dilemiş ve müteca -
sirler hakkında derhal takibata baş -
}andığını bildirmiştir. 

Dahiliye Vekaletinde bir tayin 
B. Fazıl Özelçinin Devlet Şurası a

zalığına seçilmesi üzerine açılan Da -
biliye Vekaleti memurlar, sicil ve mu
amelat umum müdürlüğüne müsteşar 

muavini B. Şefik Bicioğlu'nun vekalet 
yapması kararlaşmıştır. 

. 
lstanbul' da ~ekirge sürüleri 
İstanbul, 10 (Telefonla) - Bugün 

şehrimiz üzerinden büyük sllrüler ha
linde çekirge bulutları geçmi§tir. Bun 
lardan bir çoiu da aokaklara ve batti 
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~ · Polis 
lstanbul polis mektebine girme 

Jarllan 
Emniyet Umum Müdürlüğünden: 

1 - Bu yıl İstanbul polis okuluna 
stajyer alınacaktır. 

2 - Taliplerin, Emniyet teşkilat 
kanununun 23 üncü maddesinde yazı. 
lı, türk olmak; fili askerlik hizmetini 
yapmış bulunmak; boyu 1,64 santim -
den kısa olmamak: 30 yaşını aşkın bu
lunmamak; ağır cürüm veya haysiyet 
ve ahlaka münafi efalden biriyle mah
kum olmamak, sajlığı mükemmel ol -
duğu tam teşekküllü heyeti sıhiye ta· 
rafından yapılacak muayene ile sabit 
olmak; ecnebi kız veya kadın ile evli 
olmamak veya yaşar bulunmamak; ku· 
mar; sarhoşluk; ve mümasili kötü hal
lerle adlanmış olmamak; gibi vasıf ve 
prtları haiz bulunmalıdırlar. 

3 - Orta tahsil mezunlarıyla; bu 
derecedeki gedikli erbaş sınıfından 

mezun olanlar ve ecnebi dillerden bi -
rini bilen ilk okul mezunları yukarda
ki vasıfları haiz olmak şartiyle imti -
hansız kabul olunurlar. 

4 - İlk mektep mezunlariyle bu 
derece tahsil görmüş olanları vilayet 
merkezlerinde açılacak müsakabaka im 
tihanına tabi tutulurlar. 

Girişe ve teferruata ait diğer husus
ları öğrenmek istiyenler mahalli em -
niyet müdür veya amirliklerine baş 

vurmaltdırlar. (2890) 12859 

,Talebe ah nacak 
Ankara Polis Kolleji Müdürlü

ğünden : 
Liselere muadeleti maarif vekale • 

tince kabul ve tasdik edilen polis ko· 
lejinin birinci sınıfına orta mektep 
mezunlarından müsabaka ile leyli 
meccani elli talebe alınacaktır. 

Müsabaka tarih, coğrafya, Türkçe 
ve Riyaziye derslerinden tahriri ve şi
fahi olarak yapılacaktır. Talip olan • 
Jar, müsabakanın ne suretle yapılaca
ğını ve diğer kayıt ve kabul şartlarını 
vilayetlerde emniyet müdürlüklerin -
den ve kazalarda emniyet komiserlik
lerinden öğrenebilirler. (2696) 12714 

Enstitüler 

Kok kömürü alınacak 

Tavukçuluk Enstitüsü Direktör
lüğünden : 

Tavukçuluk enstitüsüne açık eksilt· 
me usuliyle 25 ton yerli kok kömürü 
alınacaktır. Muhammen fiyatı 650 lira
dır. İsteklilerin 17. 7. 939 pazartesi gü 
nü saat onda ticaret odası vesikasiyle 
•8 lira 75 kuruşluk muvakkat teminat 
makbuzu veya banka mektuplariyle 
birlikte Tavukçuluk enstitüsünde top· 
lanacak komisyona baş vurmaları. 

(2716) 12697 

. ,, . 

A~ k_qrci ... ~eıe-diyesi 
. _ . ....,.. ~ ~ . • :-,, .. · ... ~ 

Elbise yaptırılacak 

Hali tasfiyede bulunan Türk Endüstri ve Tecim 

Anonim Şirketi tasfiye Heyetinden : 
Türk Endüstri ve Tecim Anonim Şirketinin 22 Haziran 1939 tarihinde 

toplanan fevkalade Heyeti Umumiyesinde Şirketin aşağıda yazılı şekilde 
fesih ve tasfiyesine ve Tasfiye memurlarının tayinine karar verilmiştir. 

1. - İdare Meclisi raporunda yazılı sebep ve vaziyetler dolayısiyle ıir
ketimizin fesih ve tasfiyesine, 

2. - Bay Bezmi Ötkeren, Bay İhsan Umar'ın Tasfiye memuru olarak 
tayinlerine, 

3. - Haiz oldukları kanuni ve istatüter selahiyetlerden başka Tasfiye 
memurlarına, işlerimizin tasfiyesiyle Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim 
Şirketi ile tesbit edilecek şartlar dahilinde mezkfir Şirkete devredilmesi 
selahiyetinin de verilmesine, 

4. - Tasfiye işlerini usulen murakabe etmek üzere İstanbul, Ziraat 
Bankasında Kontrolör Bay Vefa Anaydın'ın murakip olarak tayin edil • 
mes\ne karar verilmiştir. 

Şirket esas mukavelenamesinin 86 ıncı maddesi mucibince bilcümle ala
caklıların matluplarına kaydettirmek üzere 11 Temmuz 1939 tarihinden iti
baren bir sene zarfında Ankara'da şirket merkezine veya İstanbul'da bu -
lunan muamelat merkezine tahriren veya şifahen müracaat etmeleri lüzu
mu ilan olunur. 

Tasfiye Heyeti 
Tasfiye Memuru 

İhsan Umar 

mak barem kanunu evsafını hazi ol -
mak şarttır. 

Tasfiye Memuru 
Bezmi Ötkeren 

şartnamesi ve mukavele projesinden 
ibaret olup her zaman nafıa müdürlü· 
ğünde görülebilir. 

İsteklilerin ihale tarihinden en az 

Mektep yapt1rılacak 
Tunceli Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan it: Tunce
li vil!yeti Kalan kazasından mektep 
inşaatıdır. 

Bu itin keşif bedeli 17229.24 lira -
dır. 

2 - Bu işe ait evrak ve gartname 
tunlardır: 

A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık itleri genel şartna-

mesi. 
D) Keıif hülasa cetveli 
E) Hususi şartnme 
F) Yapı işleri umumi ve fenni ıart-

namesi. 
G) Seridöpri 
H) Proje 
İsteyenler bu işe ait evrakı Tunce -

li nafıa dairesinde bedelsiz olarak gö
re bilirler. 

3 - Eksiltme 20. 7. 939 perşembe 

günü saat 15 de Tunceli nafıa müdür
lüğü binasında kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1292.20 lira muvakkat temi
nat vermesi ve aşağıdaki vesikaları ha 
iz olup göstermesi lazımdır. 

İsteklilerin 11-7-939 salı günü sa • 
at 15.30 da imtihan için Zat i~leri mü
dürlüğüne müracaatları ilin olunur. 

(2897) 12863 
sekiz gün evel vilayete müracaatla ala 
cakları ehliyetname senesi içinde ti • sı. B) Ticaret ve sanayi odası sicil ve· 

A) İhaleden en az 8 gün evel Tunce 
1i vilayetine müracaat ederek bu işe 
girebilmek için alınmıı ehliyet vesika· 

caret odası vesikasını teklif mektup • 
sikası (939) senesi 

larına eklemeleri şarttır. ~of örlerin naz an dikkatine 
Mektuplar ihale saatinden en az bir 5 - Tekl!fler 3 ilnc~ maddede yazı· 

Ankara Belediyesinden : saat evetine kadar daimi encümen ri • lı saatten hır saat evelıne kadar Tun • 
Makine kullanmak halen esaslı bil - yasetine makbuz mukabilinde tevdi e- celi nafıa dairesindeki eksiltme komis 

giyi icap ettiren bir iş olduğundan şo· dilecektir. Posta ile gönderilecek mek yonu reisliğine makbuz mukabilinde 
f~rle:in okur_ yazar olmaları z.aruri gö- tuplar iadeli taahhütlü ve mühür mu· teslim edilecektir. ı::osta ile .~ön.~eri • 
rulmuş oldugundan keyfiyetın Bele • mu ile mühürlü olacaktır. lecek mektupların nıhayet 3 u.ncu mad 
diye yasakları arasına alınmasına be Postada olacak gecikmeler kabul e- dede yazılı saate kadar gelmış olması 
tediye Encümenince 7. 7. 939 tarihinde dilmez. (2664) l2667 ve arttırma eksiltme ve ihale kanunu-
karar verilmiş olduğu ilan olunur. na uygun olarak mühür mumu ile iyi-

(944) 12905 Göımen evleri yaplınlacak ce kapatılmış olması llzımdır. Posta • 
) da olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Vil6.yetle_r 

İnşaat münakasası 
lstanbul Nafıa MüdÜrlüğünden : 

17.7.939 pazartesi günü ı;aat 15 de 
İstanbulda nafıa müdürlüğü eksiltme 
odasında (49641.63) lira keşif bedelli 
İstanbul Valide bağ talebe ve öğret · 
men sanatoryomu ikinci kısım ikmali 
inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltme • 
ye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş · 
leri genel hususi ve fenni şartnamele
ri proje keşif hülasasiyle buna müte -
ferri diğer evrak (248) kuruş mukabi
linde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat (3723) liradır. 
İsteklilerin teklif mektupları ve en 

az ( 40.000) liralık bu işe benzer iş 
yaptığına dair idarelerinden almış ol. 
duğu vesikalara istinaden İstanbul vi
layetinden eksiltme tarihinden 8 gün 
evel alınmış ehliyet ve 939 yılına ait 
ticaret odası vesikalarını havi kapalı 
zarflarını 17.7.1939 pazartesi günü sa· 
at 14 e kadar İstanbul nafıa müdürlü-
ğüne vermeleri. ( 4537 /2527) 12558 

Şose tamiri 
Eski§ehir Vilayetinden : 

(2856) 12828 
Tekirdağ iskan Müdürlüğün

den : 
1 - Çorlu kazası dahilinde Edir - Dip'omah bir Ec acı aran1yor 

ne· İstanbul asfalt yolunun (124) iin
ciı kilometresi civarında yalnız keres Seyhan Kızılay Merkezinden: 

tesi hükümet tarafından verilmek şar- Merkezimiz dispanserinde diploma· 
tiyle (200) göcmen evi inşası için 27. 
6. 939 günü kapalı zarf usuliyle yapı· 
lan eksiltmede teklif edilen bedeller 
komisyonca haddi layik görülmediğin 
den yeniden eksiltmeye konulmuıtur. 
Keşif bedeli 63024 liradır. 

lı bir eczacı çalıştırılacak ve ayda 
yetmiş lira ücret verilecektir. 

Çalışmak isti yenlerin şartları öğ • 
renmek üzere merkezimize müracaat-
ları ilan olunur. 2560 

İnşaat münakasası 2 - Şartname ve planlar vesair ev ; 
rak 315 kuruş bedel mukabilinde Te -
kirdağ iakfl.n mUdUrlüi;Undcn alınabi-
billr. '.:r-" M-•·- 1'4a.tu..u•.u_._. 

3 - Eksiltme 14. 7. 939 cuma günü ı _ Tunceli viliyeti Nazimiye kıt· 
saat 15 te Tekirdağ iskan müdürlüğün la ve ahırı ikmali inşaatı ikinci defa 
de müteşekkil komisyon huzurunda eksiltmeye konulmuştur. Bu işin keşif 
ve kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. bedeli 32653.83 liradır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 
{ 4401) liradır. 

5 - Teklif mektupları yukarıda ya
zılı eksiltme saatinden bir saat eveli • 
ne kadar komisyon başkanlığına tevdi 
olunacaktır. 

Talip olanların ehliyet vesikalarını 
hamilen müracaatları. 12737 

Göçmen evleri yapflrılacak 

2 - Bu işe ait şartname ve 
şunlardır: 

A - Eksiltme ıartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık iıleri genel ıart • 

namesi 
D - Keşif hülaaası cetveli 
E - Hususi şartname 
F - Yapı işleri umumi ve fenni 

şartnamesi 

lzmir İskan Müdürlüğünden : G - Seridöpri 
H - İsteyenler bu işe ait evraktan 

1 - Urla kazası merkezinde 100 göç yapı itleri umumi ve fenni şartname -
men ev.i inşa~tının ~apalı zarfla ya~ı- siyle bayındırlık işleri genel şartna -
lan eksıltmesıne talıp zuhur etmedı - mesinden maadasını 1,5 lira mukabi -

Ankara Belediyesinden : Eskişehir • Sivrihisar yolunun 3 X ğinden 7. 7. 939 gününden itibaren 15 linde Tunceli nafıa müdürlüğünden 
t - Temizlik ve su işleri müstah · 080 - 13 + 000 inci kilometreleri a- gün müd<letle ~azarlığ~ ~onulmuştur. satın alabilirler. Yapı itleri umumi ve 

demini için yaptırılacak yazlık elbise rasında 22262,75 lira keşif bedelli şo - 2 - B_u evlerı_n behe.rının muham • fenni şartnamesini ve bayındırlık işle· 
ve kasketin ve tozluk 15 gün müddet- se esaslı tamiratı 1. 7. 939 tarihinden men keşıf be~elı 476 lıra :o .~uruştur. ri genel şartnamesini görmek isteyen
le açık eksiltmeye konulmuştur. 24. 7. 939 tarihine müsadif pazartesi 3 - İhalesı 22. 7. 939 gunu saat 10 ler Tunceli nafıa dairesinde bedelsiz 

2 - Muhammen kıymeti (3227) lira günü saat 15.30 a kadar kapalı zarf da İzmir iskan dairesinde müteşekkil olarak görebilirler. 
dır. . usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Ek- 1 komisyon tarafından yapılacaktı.r. 3 - Eksiltme 19. 7. 939 çarşamba 

3 - Muvakkat teminat (242) lıra · siltme vilayet daimi encümeninde ya · 4 - B~ hususta şartn.~me k.eşı.fn~ • günü a;ıat 15 de Tunceli nafıa müdür-
dır. pılacaktır. me ve saır evrak her gun lzmır ıskan lüğü binasında kapalı zarf usuliyle ya 

4 - Şartname ve numunesini gör - Bu işe ait evrak: grafik, tafsillit ve: müdürlüğ~nde .gör~.lebilir. . pılacaktır. 
mek isteyenlerin her gün encümen ka· hillasa keşifleri, silsillei fiyat bordro · 5 - Talıplerın _ruzde yedı buçu~tan 4 - Eksiltmeye girebilm~k için is-
lemine ve isteklilerin de 18. 7. 939 sa· su hususi fenni şartname eksiltme şart tutarı olan 3572 lıra 25 kuruş temına • teklilerin 2449.04 lira muvakkat temi. 
lı günü sat 10,30 da belediye encüme- namesi ve mukavele projesinden iba . ta ait vesaikle iskan dairesine müra • nat vermesi ve aşağıdaki vesikaları ha 
nine müracaatları. (2737) 12705 ret olup her zaman nafıa müdürhiğün caatları. (2375/2832) 12821 iz olup göstermesi lazımdır. 

de görülebilir. A - İhaleden en az 8 gün evel Tun 
j ki muhasip al.nacak İsteklilerin ihale tarihinden en az İnşaat münakasası celi vilayetine müracaat ederek bu işe 

sekiz gün eve) vilayete müracaatla a • girebilmek için alınmış ehliyet vesika· 
lacakları ehliyetname senesi içinde Seyhan Nafıa Müdürlüğünden: sı. Belediye Riyasetinden : 

Su işleri idaresine bir mesut muha· 
sip ve bir ayniyat ~uhasibi alınacak -

ticaret odası vesikasının teklif mek - B - Ticaret ve sanayi odası sicil ve 
1 i 1 - Adana orta tecım okulu baki· 

tuplarına ekleme er arttır. Mektup- ;ikası (939 senesi) 
· d b" t ı· yei inşaatından yirmi :ıin liralık i" ka· tır. lar ihale saatın en en az ır saa eve ı s 5 - Teklifler 3 üncü maddede yazı-

Mesul muhasibin ücreti 175 ayni - ne kadar daimi encümen riyasetine palı zarf usuliyle eksiltmeğe konul- lı saatten bir saat eveline kadar Tun -
yat muhasibinin 150 liradır. makbuz mukabilinde tevdi edilecek • muştur. celi nafıa dairesindeki eksiltme komis 

1 k1 ·1 d ·· b ı · · 2 - Eksiltme 24.7.939 tarihine mü-ste ı er arasın a musa a :a ımtı· tir. yonu reisliğine makbuz mukabilinde 
hanı yapılacaktır. Posta ile gönderilecek mektuplar i- sadif pazartesi günü saat on birde na· teslim edilecektir. Posta ile gönderile 

İstekliler 22.7.939 a kadar aşağıda· adcli teahhütlü ve mühür mumu ile fıa dairesinde yapılacaktır. cek mektupların nihayet 3 üncü mad· 
ki vesikaları su idaresine vermelidir - mühürlii olacaktır. 3 - İstiyenler bu işe ait keşif ev- dede yazılı saate kadar gelmiş olması 
ler. Postada olacak gecikmeler kabul e- rakiyle mukavelename ve şartnamele· ve arttırma eksiltme ve ihale kanunu-

1 - İki münhalden hangisine talip dilmez. (2663) 12666 rini görmek üzere nafıa müdürlüğüne na uygun olarak mühür mumu ile iyi· 

Kapah zarf usuliyle 
eksiltme ilim 

olduğuna dair pullu ve fotograflı bir • müracaat edebilirler. ce kapatılmış olması lazımdır. Posta • 
istida Şose 1nŞaS1 4 - İsteklilerin (1500) lira muvak- da olacak gecimeler kabul edilmez. 

2 - Bu vazifelerde çalışmış oldu· kat teminat vermiye ve bu işi yapabile (2921) 12896 
~una dair vesika. Eskitehir Vilayetinden : ceğine dair ehliyet vesikası almak Ü· 

3 - Hüsniihal şehadetnamesi. Sarayköy _ Mihalıçcık yolunun zere eksiltme gününden sekiz gün e -
4 - Sıhat raporu, 4 + 400 _ 13 + 293 uncu kilometre . vel ticaret odası vesikasiyle bu mik • 
5 - Evelce imtihana girenler bu teri arasında ıı 708,27 lira keşif bedel- tar iş yaptığını gösterir evrakımüsbi-

imtihana giremezler. 1i yeni ıose inşası ı. 7. 939 tarihinden telerini dilekçelerine bağlamak sure· 

.:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL!:. -----------------------------------------------

Satılık kereste ------
Türkiye Kızılay C. Umumi merkezinden : ----

Cemiyetimizin malı olup Yerköy istasyonunda bulunan: § 
Metre Mikabı Cinsi --
1836 
213 

2050 
135 
20 
75 

563 
441 

004 
609 
560 
139 

Fabrika malı mamul hatıl, mertek. kl'l]as 
,, ,, ,, muhtelif boyda 1-2 
kalınlığında kereste. 

Baltalık yontma hatıl 
Çam yuvarlak mertek 
5 - 6 kutrunda çam çeyr-..._ 

--------------
---
---= 2281 312 -= Tahmin edilen bed ... 1 ,;04~?, 98 lira v~ vukarda ecn~sı va-=: 

- zıh bulunan cem'an 2281,312 metre mikabı kereste 10.8.939=: 
:= per§embe günü öğleden sonra saat on dörtte cemiyetin=: 
_ Y eniıehirde kain u..-nu'Tlİ merke7 binasında açık artırma = = ile satılacaktır. =: 
:= Belediye müzavedP ve Ü"'1an resjmJeri alana aiddir. == 

Tal=plerin (4531,72) liralık muvakkat teminatla mez- = 
:E kur gün ve saatte umumi merkeze müracaatları ilan olu- =: --- -nur. 2559 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Et fiatları 
Belediye Reisliğinden : 

Et fiyatlarında yapılan yeni değişiklikler aşağıda gös
terilmiıtir. Sayın halka ilan olunur. 

. 

Kuzu eti 
Koyun eti 
Dana eti 
Sığır eti (kemiksiz) .. 
Sığır eti (kemikli) 

Yeni Fi. Krş. 

... 

34 
36 
36 
33 
28 

lngilizce bilen daktilo allnacak 
1ümerUnkJhnwai MüdürliiiündAn_·~.-----..~-=-~~ 

Karabük Demir ve Çelik fabrikalarımızda iatihd . 
dilmek üzere İngilizce bilen altı daktiloya acele ihtiya~a~
dır. Kendilerine iktidarlarına göre 120 liraya kadar ücret 
verilecektir. 

Talip olanların derhal Ankara'da Umumi Müdürlük 
Personel şubesine ve İstanbul' da Sümerbank İstanbul şu-
besine müracaatları· 2540 

FLiT 

5ayf5/Z 
Jinek!Pri 

FLiT 

da,ma 

İLE 
Öl.DURUNUZ 

ÖlDüRUR I 
• 

Umumi deposu J ••Hpln, 
ltt•nbuı. Gıııtı. Vo1•od1 Hın ı 

3 - Bu işe ait keşifname eksiltme 12490 numaralı kanuna göre muktazi 

şartnamesi umumi ve hususi fenni vesaiki ve vilayet nafıa müdürlüğün

şartnameler silsilei fiyat mukavele ve den ihale tarihinden sekiz gün evci a

proje cetvelleri ve planları arzu eden· lacakları ehliyetnameyi teklif mel:tup 

ler ilyönkurul başkanlığından 222 ku- larına koymaları ve bu mektupların 

ruş bedel mukabilinde istiyebilirler. dördüncü madedede yazılı miaddan 
6 - Müsabaka 24.7.1939 pazartesi 24. 7. 939 tarihine müsa<lif pazartesi tiyle vilayete müracaat etmeğe mec

~·iııU saat 18 de belediye içtima günli saat 15 şe kadar kapalı zarf usu- burdur. İstiyenler teklif mektupları -
ialonıında yapılacaktır. (2889) 12858 liyle eksiltmeye konulmuştur. Eksilt- nı 2 inci maddede yazılı saatten bir 

Amasya Cümhuriyet Halk Parti-
si llyönkurul Başkanlığından: 4 - Eksiltme 31 Temmuz 939 .tari - bir saat evele kadar makbuz mukabilin 

rihine müsadif pazartesi günü saat 15 

de ilyönkurul huzurunda yapılacak • 
tır. 

de ilyönkurul başkanlığına verme!cri 

ve posta ile gönderilecek mektuplann 

dahi aynı zamanda gelmiş ve dış zar -

fının mühür mumu ile kapatılmış ol -

3 memur olanacak 
Ankara Belediyesinden : 

bir" · lira ücretli 

me vilayet daimi encümeninde yapıla- saat evetine kadar makbuz mukabilin-
caktır. de vermeleri lazımdır. Posta ile gön· 

Muvakkat teminat 878,12 liradır. derilen tekliflerin dıı zarfı iyice ka 
Bu i e ait evrak: rafik, tafsil~t ve patılmıı olacaktır. 

1 - Amasya'da yaptırılacak hakevi 
binası inşaatı kapalı zarf usuliyle ve 
21 gün müddetle eksiltmeye konulmuı 
tur. 

5 - Muvakkat teminat 
22 kurugtur. 

(3189) lira 

ccikmeler 

• 



11 - 7 - 1939 

Fransız hikayesi 

İtiraftan sonra 

Margartt")n 'nısycıtınôan cu u11: tnıı1t 

kalmamıştı. 
Bir gün evel papas dini merasim 

yapmış; doktorun •alçak sesle koca -
aiyle konuştuğunu işitmişti. Valanten 
tekrar odaya döndüğü zaman yüzü sap 
sarıydı. Hastanın annesi göz yaşlarını 
aaklanuya muvaffak olamadan ağlı -
yordu. BiltUn illçlara, bütün tedavile
re rağmen, Margörit'in eve dönünce 
söylediği gibi metro merdivenlerinde 
bir düımeden ileri gelmit olmaması 

muhtemel olan dahili yaranın kanı bir 
türlü durmak bilmiyordu. 

Oen9 lnıdtn,. ıuoru- -•71• -
bip olarak, yavaş yavaş öldüğünü his-
ıediyor, zafiyeti dakikadan dakikaya 
artıyordu. Şimdiden etrafı mavi bir 
haleyle çevrilen tırnaklarına bakıyor
du. 

Kocasının teessürü bilhassa fenası
na gidiyordu. Ölmeden evet Valanten
den af dilemesi doğru olmaz mıydı? 

Ona yaklaşmasını işaret etti ve a -
ğır ağır, ancak işitilir bir sesle konuş
tu: 

- Ölmeden önce sana şunu söyle -
mek istiyorum ki bana acımamalısın. 
Ben buna tayik değilim ... Beni affet ..• 
Seni aldattım... Hiç bir mazeretim 
yok .•. Çünkü sen bana karşı daima iyi 
davrandın. •. Beni daima sevdin ... Ha -
yır, hiç bir şey söyleme... Hepsi bu 
kadar değ~l.·:. Eğer bugün ölüverir -
sem, kendı gunahımın kefaretini ödü
yoruı:n··· Senden o.lmıyao bir çocuğu 
kendı çocuğun gıbi büyütmeni iste -
medim ... Sana baba demesini isteme
dim ... Senden istediğim yegane şey be
ni aff etmendir ... Benim için ağlama ... 
Ben cezamı buldum. •. Günahımı haya
tımla ödiyeceğim. 

Hasta gözlerini kocasına kaldırdı: 
Valanten karısının elini tuttu: 

- Seni affediyorum, yavrum. 
Valanten'in yorgun ve çökük ya -

naklarından iri yaşlar dökülüyordu : 
pek de manası olmıyan sözler mırıl
danıyordu. İçinde iki acı biribirine 
karıııyordu: karısını kaybetmek ve 
korkunç hakikati öğrenmek. Ölmek ü
zere olana kin beslemeli miydi? Mar
görit, affedilmiş olarak daha müsterih 
ölecekti. 

Valanten karısını seyrediyordu. 
Gözleri kapalıydı; ağırlaşmış ve ma -
vileşmiş göz kapakları yüzünün sarı -
lığını büsbütün belirtiyordu; rengi 
uçmuı dudakları arasından dişlerin 
beyazlığı görünüyordu. Göğsü yavaş-

• ca kabardı. Acaba son dakikası mıydı? 
Valanten, zihni karışık düşünceler

le, mesut günlerin hatıraları ve bu i -
hanetin acısiyle dolu olarak, kendini 
cenazenin ardında yürür tasavvur e
cliyordu .... 

Madam ki ölüm bu kadar haince in-
tikamını alacaktı, bu günahın üzerin -
ele durmakta ne mana vardı ..• 

Fakat genç kadın ölmedi. 
Kan birdenbire durdu. İki defa kan 

nakli yapıldı. Uzun bir nekahatten 
•onra, Margörit biraz yorgun olarak 
kkrar ayağa kalktı ve kendini iyile§· 
nıeıinden pek az memnun bir kocanın 
kar,ııında buldu. O kadar ki kadın, ö-
. k ndill i in mür ceh olmıyac:ak 

Yazon: Robert Die11Jonne 

Annesiyle beraber iki ay istirahati
çin bir dağ sayfiyesine gitmişti, ve an
cak dönüştedir ki kocasiyle baş başa 
kaldı.Üzerlerinde sıkıntılı bir hava a
ğır basıyordu. Hayat, devam etmesi i
cap ettiği için devam ediyor, fakat a -
ğır bir sükutla, kar§ılıklı bir çekin • 
genlikle dolu geçiyordu. Yalnız kal -
mamaya çalışıyor, dışarı çıkıyorlar, ve 
beraber oldukları akşamlar erkek, 
mektuplarına cevap vermek vesilesiy
le yazı odasına çekiliyordu. 

Korkunç bir hayat 1 Valanten, dok -
torun kendiaia.e "la&rt&&Wııa" w.ıw4...e-' 
"Terdtgı da1till:ada gerçi-bir sevınc; duy-
muştu, fakat yavaş yavaş, hayatı ze -
hirleomişti. 

Margörit ona kabahatini itiraf et -
mişti, fakat aşıkının adını söyleme -
mişti. O da kendisini isticevap etme • 
mişti. Ölüm halindeki bir kadına böy
le bir şey sorulabilir miydi? O gün -
denberi bir daha bu bahis açılmamıştı. 
Her ikisi de buna temas etmiye cesa
ret edemiyorlardı, 

Valanten, hemen bütün dostlarına 
karşı ayni derecede bir itimatsızlık 
besliyordu. Kim bilir, belki hayatını 

zehirlemiş olan adamı evine kabul e -
diyor, elini sıkıyordu. Kim bilir, belki 
kendisinden başka herkes buna vakıf
tı. 

Bir akşam, ansızın karısının oku -
makta olduğu salona girdi; yanına 
yaklaşarak, ayakta onu isticevaba ba~-

ladı: 
- Öteki? Öteki kimdi? 

Genç kadın cevap verdi: 

- Neye yarar? ?an~ ~emin e~erim 
ki bu tamamiyle bıtmış bır şeydır. 
Öğrenmek istiyorum, anlıyor mu • 

sun? Öğrenmek .... 
- Öğrenmekle ne kazanaca~sın? 

Ah, zavallı kocacığım, ölmek . u.zere 
bulunduğum bir sırada sana .b~ ıtırafı 
yaptığıma ne kadar müteessıfım. 

Valanteo, yumrukları sıkılmış, ho • 
murdandı: . 

- Ha, öyle mi? Bir şey söylememış 
olsaydın demek yalan devam edecek-

ti? 
- Bu, çektiğin korkunç ıstıraba 

mürecceh olmaz mıydı? 
Erkek başını salladı: 
_: Suç ortağını öğrenmek istiyo • 

rum ... 
_ Söylemiyeceğim ! .... Bu mazi ol -

muştur ... Sen affettin. . • 
Valanten hiddetten kudurmuş gıbı 

karısının üstüne atıldı. Parmaklarını 
boğazına geçirdi: 

- Öğrenmek istiyorum, öğrenmek 
istiyorum ... 

Genç kadın söylemek isteseydi ?ile 
buna imkan bulamazdı. Tırnaklarıyle 
kocasının bileklerini yırtmıştı, fakat 
çok geçmeden elleri yanına düştü. O 
artık cansız bir cisimden başka bir ıey 
değildi. 
-Adı neydi? 
Kadın halının üzerine düttü. Up u· 

zun bir vücut, sakinleşen bir yüz ... 
O zaman Valanten yere eğildi, göz

lerini kapadı ve ağlamıya batladı. Ni
hayet onu affedcbilec;ckti. 

ULUS 

Ankara Borsası 
10 Temmuz 1939 Fiyatlan 

ÇEKLER 
Açıh1 F. Kapanı1 F. 

Londra 
Nevyork 
Pariı 
Milano 
Cenevre 
Amsterdam 
Bertin 
Brüksel 
Ati na 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Varşova 
Budapeşte 
Bükre:ı 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

5.93 
126.675 

3.355 
6.66 

28.56 
67.2625 
50.835 
21.5225 

1.0825 
1.56 
4.3325 

14.035 
23.845 
24.8425 
0.905 
2.8925 

34.62 
30.5325 
23.9025 

5.93 
126.675 

3.355 
6.66 

28.56 
67.2625 
50.835 
21.5225 

1.0825 
1.56 
4.3325 

14.035 
23.845 
24.8425 
0.905 
2.8925 

34.62 
30.5525 
23.9025 

ESHAM VE T AHVlLAT 
1933 İkramiyeli 
Ergani 19.22 19.22 

( A, B, C,) 
Sivas - Erzurum 
Hattı İs. III. 19.89 19.89 
Sivas - Erzunım 
Hattı İs. V. 19.89 19.89 

KÜÇÜK Ol~ . HABERLE~.ı 
X Melburn - Avusturalya'da inşa 

edilen 5 tayyareden birinin hüküme
te teslimi münasebetiyle bugün ya -
pılan merasimde müdafaa nazırı ha -
zır bulunmuştur. 

X Londra - Polonya malt heyeti 
reisi Albay Koc, tayyare ile Varşova
dan dönmüştür. Polonya'nın İngilte
re'den yapacağı 5 milyon sterlinglik 
istikraz müzakerelerini idare eden 
Koc, bu işe ait son teferruatı tesbit 
etmek üzere Londra'ya gelmiştir. 

X Budapeşte - Virradat gazetesi
nin bildirdiğine göre oklu haçların 
partisi olan nazilikten mülhem "dash,, 
ismindeki teşekkül yeniden tensik 
edilmektedir. Parti Coloman Hubay
ın riyaseti altında üç azadan mürek
kep bir direktuar tarafından idare e
dilecektir. 

X Londra - Polonya sefiri kont 
Raczynski, tayyare ile Londra'ya dön 
müştür. Sefirin, yarın Lord Halifaka 
tarafından kabul edilmesi muhtemel
dir. 
X Lozan - 200 kilometrelik dünya 
yürüyüş şampiyonluğunu bu mesafe
yi 23 saat. 36 dakika ve 35 saniyede 
kateden fransız Florimond Cornet 
kazanmıştır. 

Kazalar 

Hortum ahnacak 
Devrek Belediyesinden: 

Belediyemizce satın alınacak hor -
turna şartnameye uygun şekilde müra· 
caat vukubulmamasına binen pazarlık 
la alınmasına karar verilmiş ve bun • 
dan bir netice elde edilememiş oldu -
ğundan eski şartname mucibince ve 
kapalı zarf usuliyle tekrar eksiltmeye 
çıkarılmıştır. Alınacak hortum mikta
rı 300 ila 400 metre olacaktır. 

Muhammen bedel beher metre 140 
kuruştur. 

Muvakkat teminat 42 liradır. İşbu 
teminat ihaleden sonra % 15 şe iblağ 
edilecektir. • 

Eksiltme 16. 7. 939 cumartesi günü 
saat 12 de dairede encümen huzurun -
~a yapılacaktır. Şartnamesini görmek 
ısteyenlerin dairemize müracaat etme-
leri ilan olunur. 12688 

Elektrik lesisah i(in 

Satalak : 

Satılık Radyo - 1939 modeli 12 
lamba R. C. A. radyosu satılıktır. U
lus Basımevinde Avni Göymen'e mü-
racaat edilmesi.. 2474 
Satılık - Fenerbahçe Kalamış koyu 
Rüştüye sokak No. 47 Miço'ya müra
den 850 metreye kadar. Kızıltoprak 
sahilinde müfrez arsalar. 450 metre . 
caa~ 2389 

Ucuz arslar - Polis mektebi yanın
da Anıt sahasına yakın inşaata hazır 

çok güzel manzaralı . Koyunpazarı No. 
8 Kavaf Mehmet Akalp'a müracaat. 

2412 
Satılık arsa - Yüzü 10 metre de • 

rinliği 27 metre. Yenişehir Meşruti -
yet Cad. Türke sokağı köşesi. Bakkal 
Ali Tel: 3835 2413 

Satılık arsa - 1200 metre maktuan 
2400 lira. Küçük evler yapı koopera· 
tifioin ortasına düşer. Telefon 3580 

2439 

Satılık - Polis jandarma enstitü 
sü yanında vekiiletlere 5 dakikada 5 
daire 4 der oda yeni nezaretli 225 li· 
ra varidatlı çok ucuz Koçak Ap. için· 
dekilere müracaat. 2466 

Harita yaptırılacak 
Malkara Beledivesinden : 

200 hektar tahmiı . ..ınan ve hektarı 
15 lira bedeli muhammenlik Malkara 
kasabasının hali hazır hartası şehir ve 
kasabalar hali hazır hartalarının alın
masına dair şartnamesi dahilinde yap· 
tırılması 6 Temmuz 939 tarihinden iti 
haren 20 gün müddetle kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konmuştur. 

İsteklilerin teminat mektuplariyle 
birlikte 26. 7. 939 saat 14 de kadar Mal 
kara belediyesine müracaatları. 

(5057/ 2935) 12902 

Elektrik inıaal ve tesisatı 
Dörtyol Belediyesinden : 

Dörtyol belediyesince yaptırılacak 
olan elektrik inşaat ve tesisatı - kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. 

1 - Keşif bedeli (27961) lira 70 
kuruştur. İlk teminat tutarı (2097) 
lira 13 kuruştur. 

2 - İhale 1. ağustos, 939 salı günü 
saat 10 da Dörtyol belediye encümen 
aaJonunda encümen tarafından yapı
lacaktır. 

3 - Projeyi görmek istiyenler be
lediye yazı işleri bürosunda görebi -
lirler. Eksiltme ve fenni şartname su
retleri masrafları kendilerine ait ol
mak şartiyle posta ile taliplere gön
derilebilir. 

4 - Talipler kanunda yazılı 939 ti
caret odası vesikası ve sair müteah
hitlik evraklarını encümene ibraza 
mecburdur. 

5 - İlk teminat ihale gününden bir 
gün evel Belediye veznesine yaptırıl· 
mış olması şarttır. Milli bir banka. 
nın kefalet mektupları da muteberdir. 

6 - Teklif mektupları ihale saa
tinden bir saat evci encümen riyase
tine makbuz mukabilinde teslim edil
melidir. Posta ile gönderilecek mek
tuplar da ihale saatinden bir saat ev
vel riyasete vasıl olması şarttır. Ve 
mektuplar postaneye mumlu ve mü -
hürlü olması muktazidir. Aksi tak-
dirde muteber değildir. 12906 

Su tesisatı yaptırılacak mütaahhit aramyor 
Bodrum Belediyesinden : Kartal Belediye Riyasetinden : 

1 - Bodrum belediyesinin nafıa ve- Kapalı zarf usuliyle artırma ve ek-
katetinden musaddak 30014 lira 10 ku- siltme ilanı. 
ruş keşif bedelli elektrik tesisatı 28. Eksiltmeye konulan iş: 
6. 939 tarihinden itibaren bir ay müd- 1 - Kartal kasabasının (6) kilo-
detle ve kapalı zarf usuliyle münaka . metre mesafedeki Yakacık köyünün 1,5 
saya çıkarılmıştır. kilometre garbiode ve köyün Hıdıroğ 

2 - Umumi inpat ihale tarihinden Iu mer'ası denilen mahalden eskiden 
itibaren o? ay zarfında proje şartna - kısmen toprak künk ve kısmen de
me ve keşıfnamesi mucibince ikmal e- mir borularla isale edilmiş bulunan 
dilmiş olacaktır. içme suyunun madent boru dahiline 

3 - Bu işe ait teminatı muvakkate alınarak sıhhi ve fenni şeraite göre 
bedeli 2251 lira 05 kuruştur. isale ve bu işe ait tesisat inşaatı oh:i 

4 - İsteklilerin asgari 30000 lira Na;ıa V.e~aletince m'1saddak proje. 
!ık el~ktr~k tesisatı yaptıklarına da - len mucıbınce bedeli keşfi (38646) H
ır ehlıyetı fenniye vesikası ibraz et - ra (71) kuruştur. 
meleri şarttır. 2 - Muvakkat teminat (2898) lira 

5 - İhale temmuzun 28 ci cuma gü- (50) kuruştur. 
nü saat 15 tedir. Bodrum belediye da· 3 - Münakasa 9 temmuz 939 dan 
iresinde yapılacaktır. başlayıp 24 temmuz 939 pazartesi ak-

6 - İsteklilerin 2490 sayılı arttırma şamına kadar devam eder. 
ve eksiltme kanununda yazılı şerait 4 - İhale 25 temmuz 939 salı gü
dairesinde teklif mektuplarını tan • nil saat 9 dan 17 ye kadar Kartal Be
zim ile ihale komisyonuna vermeleri Jediyesi daimi encümeninde yapıla. 
şarttır. caktır. 

7 - Bu işe ait evrakı fenniye 150 5 - Eksiltmeye girmek istiyenler 
kuruş mukabilinde Bodrum belediye - bu işe ehil olduklarına dair Taksim _ 
sinden ve Muğla nafıa müdürlüğün - de, İstanbul Belediyesi sular idaresi 
den alınabilir. Bu hususta fazla maIO.- umum müdüriyetinden ehliyet vesi. 
mat isteyenlerin Muğla nafıa mudür- kası almaları. 

lüğüne ve Bodrum belediyesine müra- 6 - 939 yılına ait ticaret odası ve· 
caat ederler. sikası. 

8 - Münakasaya taahhütlü posta 7 - İstekliler şartname, proje ve 
mektubiyle de iştirak edebilirler. Bu merbutatını Kartal Belediyesinde her 
huıusta vuku bulacak teahhürden mes gün görebilirler. 
uliyet kabul edilme•. 8 - İfbu inpatın ihale bitiminden 

Satılık ev - Sıhhat Bakanlığı ar
kasında 5 odalı bahçeli kullanışlı bol 
güneş manzaralı ucuz Tel: 2406 bay-
ram caddesi No. l 2471 

Acele satılık evler - Demirlibah· 
çede 3, 2, ve tek katlı 95,35: ve 20 lira 
icarlı uygun bedelle Tel: 2406 bay-
ram C. No. 1 2472 

Satılık ev - Yenişehir Yenikalık 
sokağı No. -8- 1050 M. murabbaı 
arsa üzerine yapılmııı \b) odalı güzel 
bahçeli, tam konforlu, villa. Tl: 1250 

2477 
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Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık küçük ilanlardan: 

Bir defa için 30 Kuruı 
İki defa için 50 Kuruı 
Üç defa için 70 Kuruı 
Dort defa ıçin 80 Kuruı 

Devamlı küçük ilanlardan her de
fası içın 10 kuruş alınır. Meseli 10 
defa neşredilecek bir llAn için, 140 
kuruş alınacaktır . Bir kolaylık ol· 
mak üzere heı ıatu , kelıme arala· 
rını.Jaki boşluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmistir. Bir küçük ilan 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dorı satırdan fazla her aatu için 
beher seferine ayrıca on kuruş alı· 
nır. 

K ilçük illnların 120 harfi eeçme
mesı lazımdır. Bu miktarı geçen i· 
lanlar ayrıca pul tarifesine tabidir. 

Kiralık oda - Tamamiyle müstakil 
Satılık motosiklet - Pek az kulla • Işıklar Cad. Necati Bey mektebi ya

lanılmış yeni olarak ehven fiyatla ace moda Amaç Ap. Birinci katta 16 lira. 
le :.atıhktır. !şıklar caddesi 10 uncu Tel : 3381 2511 
yıl apartman son kata müracaat. . 

2501 1 Mobılyalı apartman - İsmet İnönü 
caddesi son durak 28 numaralı Sun -

Satılık - Az kullanılmış 937 model el apartmanı dört oda bir hol kiler 
Fort otomobili acele satılıktır. Çocuk hizmetçi odası kalorifer daimi sıcak 
sarayı caddesi No: 48 tuhafiye mağa· su, garaj, parke tam konforlu mobil-
zasına müracaat. 2512 yasiyle acele kiralıktır. 2521 

lstanbul'cla saulık yeni villa -
Aokarada bir köşk veya apartman ile 
mübadele dahi yapılır. İzahat için M. 
M. v. Tercüme şubesi müdürüne mü-
racaat. 2519 

A ceı'~ satılık ev eşyası - Masalar, 
koituklar, iı;kenılcler, havagazı ocağı, 

soba, frijider, somye, yazı masası, ye
mek masası v. s. Kavaklıdere, Güven 
Evleri 32. 2545 

A ccle satılık arsa - Göztepe Ka · 
yışdağı caddesi trene 5 dakikalık yer
de fevkalade nezareti haiz 5000 kü -
sur metrelik arsa ucuz fiatla satılık

tır. 

Müracaat Ankara Bahçeli evler 
No. 119 2566 

Satılık Apartman - Kurtuluş fırı
nı arkasında Ali Kurucu Apartmanı 
kat bire müracaat· 2564 

Kira lak : 
Kiralık Garaj ve Ev - İki oda, mut

bah ve banyo. Garajla beraber veya 
ayrı kiralıktır. Bakanlıklara yakın. 
Yenişehir Meşrutiyet caddesi Yeni· 
kalık sokağı No. 10. 2547 

Ucuz kiralık daire - Maltepede bir 
oda, bir bol. hamam ve mutbak DJÜSUı· 
kil bir daire kiralıktır. Maltepe bak 
kah Ramiz'e müracaat. 2397 

Kiralık - Mükemmel konforlu ve 
kaloriferli Atatürk bulvarı Şurayı 
devlet bahçesi kö§esinde. Zafer Ap. 
nına müracaat. 2423 

Kiralık - Bir bay veya bayan için 
müı;takil gü.zel manzaralı bir oda kira· 
lıktır. İsmet İnönü caddesi Lozan ala-
nı Emiciler sokak No. 71 2428 

Kiralık oda - Otobüs durağı. Kon· 
for. Kızılay yanında Özen muhallebi
cisinden veya Sıhhiye Vekaleti oto -
büs durağında tiltünc:ü Mehmet'ten 
sorulması. 2446 

Kiralık daire - Yenişehir Düzen· 
li sokak No: 15 Güvenç apartmanı 

50·55 liralık ferah ve manzaralı dai· 
reler. Tl : 3063 2456 

Kiralık oda - Sıhhat Bakanlığı 

karşısında Çağatay sokaktan arman 
sokak A/ 1 Mümtaz bey apartmanı bi-
rinci kat. 2461 

Kiralık - Dr. muayenehanesine ve
ya aile için elverişli kalörifcrli 52 li
raya devren kiralıktır. Ankara posta 
Cad. Hanef Ap. No. 3 Tl: 3714 24i0 

Kiralık mobilyalı oda - Atatürk 
bulvarı Kutlu pasta salonu üstünde 
No: 15 e müracaat. 2480 

Kiralık - Kavaklıdere Güven ev -
leri No. 30 da 2 büyük oda, sandık o . 
dası hol mutfak bahçe elektrik su ha-
vagazı. İçindekilere. 2483 

Kiralık garaj - Yenişehir inkılap 
sokağı No. 4 apartımanındaki garaJ 
kiraya verilecektir. Kapıcıya müraca· 
at. 2488 

Kiralık apartmanlar Yenişehir 

Yüksel cad. nihayeti No. 47. Her kat 
ta 4 er oda, 1 er h~l, odun ve gaz tesi
satlı banyo ve kurna, alaturka, ala · 
franga aptesane. 2502 

Kiralık - Mamak civarında, kiraya 
verilecek büyük Parke taşı ocağı. D. 
Demiryolları malzeme muhasebesin · 
de Şevki Fincancıoğluna müracaat. 

2503 

Kiralık oda - Aile yanında, mobil
yalı. Yenişehir Kızılay karşısı Paşa· 

kay apartmanı üçüncü kat on numa-
ra. 2509 

Kiralık - Yenişehir Atatürk bul
varı Kalaç Ap. No: 12 de 2 oda hol 
banyo mutbak sıcak su kalorifer he -
men devrolunacak. Kapıcıya müraca-

Kiralık - Yenişehir Kazım Özalp 
caddesi 19 numarada iki oda bir mut -
fak bir hol kiralıktır. Kirası kırk iki 
buçuk liradır. İçindekilere müracaat. 

2526 

Kiralık oda - Banyolu, eşyalı veya eş
yasız oda Taşhan civarında, apartman 
dairesinde. Müracaat saat 8, 9-6, 7 ara
sı Anafartalar caddesi No: 111 Halil 
Naci müessesesinde Adnan Özkan 

2529 

Devren kiralık - Tam konforlu 5 
büyük oda ve müştemilatlı daire, Sı
hiye Vekaleti karşısı Çağatay soka
ğı Eğriboz apartmanı. Telefon: 1301 

2530 

Kiralık - Yenişehir İzmir cadde· 
si No. 35 (3) oda salon, banyo, ka -
palı balkon konforlu Ap. ikinci kat 
15 temmuzdan 15 eylüle kadar iki ay 
için 60 liradır. 2531 

Kiralık oda - Kalorifer sıcak su ve 
tam konforlu bir oda. Yenişehir Ata -
türk bulvarı Kalaç Ap. No : 8 ayın 15 
şinden itibaren verilecek. 2535 

Kiralık Oda - Mobleli banyolu ve 
kaloriferli bir oda kiralıktır. Yenişe • 
hir Adakale sokak No: 2-A Kemal 
Gürol Ap. 2536 

Kiralık - Işıklar, Necatibey mahal
lesi, Okutucular sokak Ragıpbey Ap. 
3 ve .f odalı hoJlü ve banyolu daireler. 
Kapıcıya müracaat. 2546 

Kiralık daire - 4 oda 1 hol müş. 
temilat hususi ve resmi daireye elve· 
rişlidir. Bankalar caddeıi Tl: 1317 

255-\ 

Aile nezdinde kiralık döfeli oda -
Tam konfor. Atatürk Bulvarı Toygat 
A partmao N o: 5 2556 

Devren kiralık daire - Kalorifer 
sair her türlü konforlu. Y~nişehir 

Demirtcpe Emek Ap. Ti: 2532 - 3295 
2558 

Kiralık Kaloriferli Daireler - Tam 
konforlu üç ve dört odalı bol neza -
retli Bakanlıklar postahane si karşısı 
Ersin Apartmanı. 2563 

Kiralık ev - lsmetpaşa mahallesi 
Beştepeler sokağında 3 oda 1 mutbak 
ve tekmil konforlu hane kiralıktır. t. 
çindeki sahibine müracaat. 2561 

Kiralık Daire - Vekaletlere yakın 
Mısır sefareti yanında kaloriferli 6 
oda hizmetçi odası banyo mutbak ha· 
vagazı - garajlı garajsız. Ti: 2478 

2567 

İş verenler · 

Bir mücellit aranıyor - 2. ci Ana
fartalar cad. Haraççı kardeşler karşı
sı Fethi Akyiğit kırtasiye ve cilt evi· 
ne müracaat. 2478 

Aranıyor : 
Aranıyor - Bahçeli evlerde hisse

dar olupta hissesini satmak istiyenle
rin 1953 numaraya telefon etmeleri. 

2524 

Aranıyor - Cebecide ev veya apart· 
man veyahut arsası olup da satmak is
tiyenlerin ı 953 numaraya müracaat et-
meleri rica olunur. 2525 

İş arayanlar: 

iş arıyor - Topografya, mukave
met, inşaat, hesap işleri, yol bilir bir 
genç iş arıyor. Ulusta A. R. rumuzu -
na mektupla müracaat. 2543 

Almanca. fransızca, türkçe, muha -
berat, kasadarlık ve her türlü yazıha
ne itlerine vakıf olan bir genç iş ara
maktadır. 
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Matbaacılara 
Da§vckalet istatistik Genel Di

rektörlüğü Eksiltme ve ihale Ko
nı~:s.fonundan: 

l - Kapalı zarfla eksiltme ve ihale
s! yapılacak olan 11 aylık harici tica -
ret istatistik mecmuasıdır. 

2 - Bu eserlerin baskı adedi 250-300 
dür. Yalnız kanunuevel aylığı 400-500 
olacaktır. 

3 - 11 aylık mecmuanın forma ye
l:unu 343 tahmin olmuştur. 16 sahife
lik beher forması için tahmin olunan 
tabı bedeli 27 liradır. Tutarı olan 9261 
lira üzerinden o/0 7.5 muvakkat temi -
nat olarak 695 liralık banka mektubu 
ve va makbuz verilmesi lazımdır. 

4 - Eksiltme temmuzun 20. inci 
pt-. :'!mbe günü saat 16 da Umum mü
dürlük binasında toplanacak olan ko · 
misvonda açılacaktır. Bir saat evet 
zarfların komisyon reisliğine veril · 
mesi lazımdır. Bu baptaki şartname 
komisyon katipliğinden istenebilir. 
Nümune dairede görülecektir. (2740) 

12719 

r · Milh ·Müdafa·a :v~ , · 
·~ 

r :r makine alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Bir adet Banddan soğuk profil 

çekme makinası kapalı zarfla eksiltme 
ye konulmuştur. Muhammen bedeli 
l (W .ira olup ilk teminat miktarı 600 
li r.,dır. 

.~ - Kapalı zarfla eksiltmesi 14. 8. 
93'J pazartesi günü saat 15 de vekalet 
satın alma komisyonunda yapılacak -
tır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon • 
da göriilebilir. 

ULUS 

lira, kuru otun 
1173 liradır. 

muvakkat 

(2926) 

teminatı günü saat 10 da Cebecide Harta Gn. kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. 
Drk. binasında Sa. Al. Ko. da yapıla · Tahmin edilen bedeli on iki bin uç· 

12899 caktır. yüz yetmiş beş lira ve ilk teminatı 9~8 
3 - Eksiltmeye konulan 10,000 kilo lira 12 kuruştur. 

sığır etinin azami muhammen fiyatı Eksiltme 18 temmuz salı günü saat 
tutarı 3300 lira olup, muvakkat temi • 15 de vekalet levazım müdürlüğünde 

Ankara Levazım. Amirliği Satın natı 247 lira 50 kuruştur. Muvakkat toplanan eksiltme komisyonu tarafın 

Nohut ah nacak 
Alma Komisyonundan : teminat olarak yalnız maliye makbuzu dan yapılacaktır. 

1 

t~hsil derecesiyle devlet memuriyetle- muz 940 sonuna kadar ihtiyacı olan 1 - Senelik ihtiyaç için 11 taksitte veya banka mektubu kabul olunur. Şartnameler Ankarada levazım mü
rıne ve tebeyyün edecek ehliyetlerine 140.000 kilo sığır eti alınacaktır. Talı-' alınmak ve tümen anbarında muayene- 4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 dürlüğünde ve İstanbulda Dolmabahçe 
göre (60) liradan başlamak üzere veri min bedeli 22400 liradır. İlk teminatı si yapıldıktan sonra birlikler garni • sayılı kanunun 2. ci ve 3. cü maddele- de vekalet matbu evrak anbar memur-
lir. 1680 liradır. zonlarına k2 dar sevki müteahhide ait rinde yazılı vesaikle beraber yazılı luğunda görülebilir. 

Taliplerin aşada yazılı evraklariyle 3 _ Sarı kamışın Ağustos 939 başın- olmak üzere 89800 kilo nohut K. zarf- gün ve saatte: §eraitini öğrenmek is· İstekliler 2490 sayılı kanunun 2 ve 
17. Temmuz 939 pazartesi günü akşa • dan haziran 940 sonuna kadar ihtiyacı la eksiltmeye konmuştur. teyenlerin de her gün komisyona mü- 3 üncü maddelerinde yazılı belgeler 
mına kaclar Ankara'da M. M. Vekale. olan 3.500.000 üç milyon beş yüz bin 2 -: Tahmin bedeli 10776 lira olup racaatları (2611) 12584 ve ilk teminat makbuzu veya banka 
ti hava müsteşarlığı zat işleri şubesine kilo çam odunu alınacaktır. Tahmin muvakkat teminatı 808 lira 20 kuruş - K h kefalet mektuplariyle beraber kanu ~ 
bizzat müracaat etmeleri lazımdır. Bu bedeli 31500 lira ilk teminatı 2362 lira tur. Ö ne eşya SatlŞI nun tarifatı ve şartnamedeki şeraitine 
tarihten sonra yapılacak müracaatlar 50 kuruştur. 3 - Eksiltmesi 26. 7. 1939 çarşamba uygun ve noksansız olarak yazacak -
kabul edilmiyecektir. 4 _ Karsın ağustos 939 başından ha günü saat 11 dedir. Harta Satın Alma Komisyonun- lan teklif mektuplarını havi kapalı 

İstenen vesikalar: ziran 940 sonuna kadar ihtiyacı 01an 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt dan : zarflar eksiltme saatinden bir saat e • 
A) Nüfus cüzdanı örneği. üç milyon kilo çam odunu alınacak . me günü 2490 sayılı kanunun 2, ve ün- 1 - Harta kıtası deposunda birik - vel komisyon riyasetine vermeleri. 
B) Doğruluk kağıdı. tır. Tahmin bedeli 39000 lira ilk temi· cü maddelerinde istenilen belgeleriyle miş 45 kalem köhne eşya ve malzeme (2688) 12682 
C) Mektep diploması. nat 2925 liradır. birlikte ihale gün ve saatinden en geç açık arttırma ile pazarlıkla satılacak -
D) Bonservis. 5 - Sığır eti 13. Temmuz 939 perşem bir saat evetine kadar teminat ve tek- tır. 
E) Askerlik vesikası. be günü saat dokuzda ve odunun aynı lif mektuplarını Sv. tümen satın alma 2 - Arttırma 13. 7. 939 perşembe 

(2835) 1280S gün saat on otuzda kapalı zarfla Sarı- komisyonuna vermeleri. günü saat 10 da Cebecide Harta kıta -

. .. 
~~·~Lev.~zım ·Amirli§i :., ·. 

. . . , " ,. ı . 

Koyu .l eti alın a cnk 
Ankara Levazım A:nirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - 273580 kilo koyun eti K. zarfl.ı 

eksiltmeye konmuştur. 
Tahmin bedeli 117.639 lira 40 Kr. o

lup muvakkat teminatı 7131 lira 97 
Kr. 

3 - Eksiltmesi 13. 7. 1939 perşembe 
günü saat 15,30 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt· 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgelerıyle 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat eveline kadar teminat ve tek
lif mektuplarını İstanbul Lv. amirli -
ği satın alma komisyonuna vermeleri. 

(2591) 12564 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - 239350 kilo sığır eti K. zarfla ek 
slitmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 78985 lira 50 ku
ruş olup muvakkat teminatı 5199 lira 
27 kuruştur. 

3 - Eksiltmesi 13. 7. 1939 perşem
be günü saat ıs dedir. 

kamış mıntaka levazım satın alma ko (2927) 12900 sında harta Sa. Al. Komisyonu tara ~ 
misyonunda yapılacaktır. fından yapılacaktır. 

6 - Teklif mektupları bu saatten Odun ah nacak 3 - Muvakkat teminat yirmi lira 
bir saat evel komisyona verilmiş ola • elli altı kuruş olup banka mektubu ve 
caktır. Ankara Levazım - Amirliği Satın ya maliye makbuzu kabul olunur. 

7 - Şartları ve evsafı Dokuzuncu Alma Komisyonundan : 4 - Taliplerin teminatlariyle bir -
kolordu tarafından 374 sayılı kitap Siirtteki birliklerin ihtiyacı için tikte yazılı giln ve saatte komisyona 
her garnizonda ve her zaman göriile- 1,722000 kilo odun kapalı zarfla eksilt- gelmeleri. (2799) 12772 
bilir. (2606) 12579 meye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 17220 lira olup 
muvakkat teminatı 1291 lira 50 kuruş
tur. 

Ku ru ot ahnocak 
Ankara Levazım Amirliği Satrn 

Alma Komisyonundan : 

1 - 600 bin kilo kuru ot alınacak -
tır. Tahmin edilen bedeli 36000 lira • 
dır. 

2 - Şartnamesi Elazığdaki satınal

ma komisyonunda pazartesi, çarşamba 
ve cuma günleri öğleden sonra görüle
bilecektir. 

3 - Eksiltme 25. 7. 939 salı günü 
sat 10 da tüm binası içerisinde bulu -
nan askeri Sa. Al. Ko. olacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
olacaktır. 

5 - Muvakkat teminatı 2900 liradır. 

6 - Teklif mektupları 25. 7. 939 sa
lı günü saat 9 za kadar satın alma ko • 
misyonu reisliğine verilmiş olacak ve 
bu saatten sonra mektuplar kabul edil 
miyecektir. 

7 - İsteklilerin görülmesine lüzum 
hasıl olan vesaiki resmiyesini muvak
kat teminatının konulduğu zarf içeri
sine konulmuş olacaktır. 

(2828) 12800 

3 - Eksiltmesi 31. 7. 1939 pazartesi 
günü saat 11 dedir. Şartnameyi gör -
mek isteyenlerin her gün ve. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, ve ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriyle 
')irlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat eveline kadar teminat ve tek
lif mektuplarını Siirt tüm~n satın al -
ma komisyonuna vermeleri. 

(2928) 12901 

Matbaacılara 
Ticaret Vekaletinden : 

Ticaret Vekaleti tarafından her haf
ta neşrolunan haftalık Enformasyon 
bültenin 1. 8. 939 - 31. 5. 940 zarfın-

Santrifüz tulumba 

elektrik gru)u 
Nafıa Vekaletinden : 

ve 

15. 8. 939 salı günü saat 16 da An · 
karada nafıa vekaleti binası içinde 
malzeme müdürlüğü odasında topla • 
nan malzeme eksiltme komisyonunda 
(2300) lira muhammen bedelli 1 adet 
Santrifüz tulumba ve 1 adet elektrik 
grubunun Çumra istasyonunda vagon· 
da teslim montaj masrafı vekalete morı 
taj müteahhide ait olmak şartiyle ka 
palaı zarf usuliyle eksiltmesi yapıla · 
taktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 
beqelsiz olarak malzeme müdürlilğiln
den alınabilir. 

Muvakkat teminat 172 lira elli ku -

da tabı işi fenni ve umumi şartname - ruştur · . • . 
}eriyle eksiltmeye konulmuştur. İsteklıler.ın teklıf mektuplarını mu-

· Adi iye Vekôleti 

Bir müvezzi alınacak 
Adliye Vekaletinden : 

60 lira ücretli vekalet motosikletli 
müvezziliği açıktır. 

Taliplerin Belediyeden musaddak 
ehliyetnameleri ve emsali işlerde bu. 
lunduklarına dair bonservisleri ve la -
akal ilk mektep tahsilini ikmal eyle. 
diklerine dair vesaik ve hüsnü hal va
rakalariyle birlikte 12. 7. 939 tarihine 
kadar vekalet evrak müdürlüğüne mü
racaatları ilan olunur. 

(2908) 12883 

Kömür alınacak 
Ankara Adliyesi Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
l - Ankara adliyesi için 160 ton 

kriple kömürü açık eksiltme ile satın 
alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 3520 üç bin 
beş yüz yirmi liradır. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 264 
iki yüz altmış dört liradır. 

4 - Eksiltme 24. Temmuz 939 pa -
zartesi günü sat 15 te Ankara Adliye
si binasında toplanacak satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

5 - Fenni ve hususi şartnamesi An 
kara C. Müddeiuft'lumiliğinden para. 
sız olarak verilir. 

(2818) 12791 

Sihatve lçtimaiM. V. 
4 - İsteklilerin kanunun iki ve ü

çüncü maddelerinde yazılı vesaik ile 
ilk teminat ve teklif mektuplarını iha 
le saatinden bir saat evetine kadar ko
misyona makbuz mukabili vermeleri 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün - Sığır eti ahnacalc. 

İhale 28. Temmuz 939 günü saat 10 vakkat temınat ve şartnamesinde ya • 
da zat iıleri ve levazım müdürlüğünde zıh vesaik ile birlikte ~ynı gün saat 
:y ..... ı ....... ı.. ... ~ 'Umumt .... f'connt ~C'tna - ıs ~ ~~d.a.r m zkCir komı'!v.ona makbuz -
melerini görmek için vekalet Zat işle- multabılınde verme1erı lazımdır. 

lazımdır. (2570) 12549 
cü maddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat evetine kadar teminat ve tek
lif mektuplarım Tophane İst. Lv. a -
mirliği satın alma komisyonuna verme 

Ankara Levazım - Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

ri ve levazım müdürlüğüne veyahut • (2666) 12668 Kömür al.nacak 
Uçuş pisti 1 - Kapalı zarfla eksiltmeye konu -

lan Erzurum garnizonunun 120,000 ki
lo sığır etine eksiltme gününde istek
li çıkmadığından bir ay içinde netice
lendirilmek üzere pazarlığa çıkarıl -
mıştır. Tahmin bedeli 22500 lira. İlk 

teminatı 1687 lira SO kuruştur. Pazar
lığı 17 Temmuz 939 pazartesi günü sa
at onda Erzurumda askeri satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Şartna -
me ve evsafı kolordunun tekmil gar -
nizonlarında mevcut ve aynıdır her 
gün her yerde görülebilir. 

Konjonktür ve neşriyat müdürlüğüne Muhtelif tezgahlar alınacak 
müracaat edilmesi ilan olunur. 

Sıhat ve içtimai Muavenet v., 
kaleti Hudut ve Sahiller Sıhat U-

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

miıyonundan : 
1 - İzmir uçuş pisti yeniden kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
bedeli (131096,36) lira olup ilk temi · 
nat miktarı (7805) liradır. 

leri. (2592) 12565 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 19. 7. 

939 çarşamba günü saat 11 de vekalet . 1 - _T.ümenin Ça:alcadaki alayı ~~
satın alma komisyonunda yapılacak . tıyacı ıçın 70.000 kılo ve Çerkesko -
tıt . yündeki alayı ihtiyacı için 62.000 kilo 

3 - Plan proje ve şartnamesi 660 sığır eti kapalı zarf usuliyle eksiltme
kuruş mukabilinde her gün komisvon· ye konulmuştur. Eksiltme Çatalcada 
dan alınabilir. tümen karargahında komisyon odasın-

4 - İsteklilerin kanunun iki ve ü . da yapılacaktır. 
çlincü maddelerinde yazılı Vt"saikle 2 - İhale Çatalcadaki alay için 
birlikte ilk teminat ve teklif mektup- 13 temmuz 939 perşembe günü saat 11 
larını ihale saatinden bir saat eveline de. 

Çerkesköydeki alay için ayın gün 
saat on beştedir. 

kadar komisyona vermeleri lazımdır. 

MChendis, 

(2i01) 12649 

mimar ve memur 
ah nacak 

3 - Çatalcadaki alay için alınacak 

etin tahmin edilen tutarı 18900 ve ilk 
teminatı 1418 lira. Çerkezköydeki alay 
için alınacak etin tahmin edilen tuta
rı 16740 ve ilk teminatı 1256 liradır. 

4 - İsteklilerin eksiltme saatinden 
M. M. Vekaleti Hava Müstetar - bir saat evci Çatalca için saat 10 na ve 

lığından : Çerkesköy için saat 14 de kadar tek • 
Ankara'da M. M. Vekaleti hava müs lif mektuplarını komisyona vermiş 

teşarlıiında istihdam edilmek üzere bulunmalıdır. 

(2916) 12892 

4 Hemşire alınacak 
Ankara Levazım - Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 Eylül 939 tarihinde vazifeye baş -

lamak üzere Kızılay mektebinden me
zun ve hizmeti mecburesini bitirmiş 

olanlardan yüzer lira ücretli dört hem 
şire alınacaktır. Talip olanların Anka 
ra Cebecide askeri hastaneye mürac~ -
atları. (2925) 12898 

Sığır eti ve kuru ot 

alınacak 

(2815) 12891 

Gümrük Muhafaza 

Bir Tabip ve bir Veteriner 

ah nacak 
Gümrük Muhafaza Genel Komu

tanlığından : 
Gümrük muhafaza teşkilatında ce -

nup bölgesinde istihdam edilmek üze
re binbaşılık rütbesi ve maaşiyle mü -
tekaiden formalı veyahut 170 lira ile -
retli sivil olmak üzere bir tabip ile 140 
lira ücretli bir Veteriner alınacaktır. 

İstekli olanların 31 Temmuz 939 ta
rihine kadar dilekçe ile doğruca An -
kara'da Gümrük muhafaza genel ko -
mutanlığına müracaatta bulunmaları 

(2941) 12903 

· Harita U. Md, 

bir yol mühendisi, bir inşaat mimarı, 5 - Her iki ete ait şartname ve ev - Ankara Levazım • Amirliği Satrn 
bir kütüpane memuru, ve bir daktilo safları tatil günleri hariç her komis · Alına Komisyonundan : Sığır eti alınacak 
alınacaktır. yonda görülebilir. (2604) 12577 1 - Tümenin Denizlideki kıtaatı -

A) Yol mühendisine ve mimara tah Harta Genel Direktörlüğünden: 
nın senelik ihtiyacı olan 84 sığır eti -

sil derecesine ve devlet memuriyetle - E d 1 k 1 - Harta kıtası eratının Ağustos t Ve O un a ınaca nin kapalı zarfla eksiltmesi 27. 7. 939 
rindeki hizmet müddetlerine göre üc- 939 iptidasından Temmuz 940 sonuna 

. perşembe günü saat 15 de 391 ton ku- k d b. 1.k "ht. 1 10 000 ret verılecektir. k . . .. a ar ır sene ı ı ıyacı o an , 
"f . Ankara Levazım Amirliği Satın ru otun e sıltmesı 28. 7. 939 cuma gu- k·ı • f k k ·ıt · 1 

B) Kütüpane memurunun tasnı ış· Alma Komisyonundan : nü saat 11,30 da İsparta tümen satıl. lı o sıgkıtr e ı açı e sı me suretıy e 
!erini yapabilmesi için bu vazifeyi ya- . 1 a ınaca ır. 1 - Sarıkamışın eylül 939 ba§ından ma komıs~o~unda yapılacakt.ır. 2 _ Eksiltme 19. 7. 939 rarşamba 
pabilecek derecede yabanc~ diller: vu- Temmuz 940 sonuna kadar ihtiyacı o- Sığır etının muvakkat temınatı 1260 ------------Y---
kufu olması lazımdır. Verılecek ucret la 155 000 k"l - · ı kt r . . . n . ı o sıgır etı a ınaca ı . 
tahsıl derecesıne ve devlet memurıyet Tahm·n bed r 26350 1. ·ık t · • 
1 

· d k" h. ..dd 1 . .. ı e ı ıra ve ı emı 
erın e ı ızmet mu et erıne gore t 1976 lira 25 k 

(60 . 126 liradır.) na ı .. uruştur. 
C) D k 

·
1 

.
1 

k .. . ı 2 -Karsın eylul g39 başından Tem· 
a tı oya verı ece ucrette yıne 

:...,__~-----~·---~---

İkramiye tevzii 
M. M. Vekaletinden : 
1485 sayılı kanuna göre savaı sakatları ile şehit öksüzlerine isabet e

den ikramiye miktarları aşağıda yazılıdır. Bu paraların dağıtılış müddeti 
ıi '~:-~ ay olduğuna göre malUl ve şehit öksüzleri ellerindeki vesaikle der· 

lrıl tevzi konıisyoolarına müracaatları. (2836) 
Lira Kr. 

l. derece subaya 231 00 ı. derece ere 

2. • .. 207 90 .. .. 
Kr. 
50 

Yulaf ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundl\n 

Lüleburgaz süvari tümen birliklerinin iki taksitte ve birlikler anbarları· 
na teslim şartiyle senelik Yulafı kapalı zarf usuliyle eksiltme yapılıp mu • 
kaveleye bağlanacaktır. Evsaf ve şartları komisyondadır. İsteklilerin aşağı
daki cetvelde gösterildiği veçhile belli gün ve saatten bir saat evvel kanuni 
vesikalariyle teminat ve teklif mektuplarını komisyon başkanlığına vermiş 
bulunacaklardır. 

Miktarı M. Bedeli İlk teminat 
Birlik İsmi Cinsi Kilo Lira Kr. Lira Kr. Eks şekli tarihi saati 

Tümen anhan Yulaf 180000 9450 708 75 Kapalı 13-7-939 11 
Mer. Sv. Alayı ., 545000 28612 50 2145 97 ., 13-7-939 11 
Babaeski ., ., 740000 38850 2913 75 ., 13-7-939 11 

,. Topçu 

Nafıa Vekaletinden : 
15. 8. 939 salı günü saat 11 de Anka 

rada nafıa vekaleti binası içinde mal · 
zeme müdürlüğü odasında toplanan 
malzeme eksiltme komisyonunda 5450 
lira muhammen bedelli 1 adet torna. 
bir adet kolonlo makkap, bir adet dai
re destere ve iki adet planya tezgah • 
tarının Çumra istasyonunda vagonda 
teslim şartiyle montaj masrafı vekale 
te ve montajı müteahhide ait olmak 
üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 
yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 
bedelsiz olarak malzeme müdürlüğün
den alınabilir. 

Muvakkat teminat 408 lira 75 kuruş 

tur. 
İsteklilerin teklif mektuplarını mu

vakkat teminat ve şartnamesinde va -
zılı vesaik ile birlikte ayın gün ~aat 
10 a kadar mezkur komisyona makbuz 
mukabilinde vermeleri lazımdır. 

(2667) 12669 

Ziraat Vekôleti 

Sömikok ah nacak 
Ziraat Vekaletinden : 

Ziraat vekaleti kaloriferlerinde ya · 
kılmak üzere kapalı zarfla (130) ton 
yerli sömikok kömürü alınacaktır. 

1 - Kömürün beher tonunun mu 
hammen bedeli (26) lira, (130) ton 
kömürün muhammen bedeli (3380) 
lira, muvakkat teminat (253) lira (50) 
kuruştur. 

2 - İhale 27. 7. 939 gününe müsa · 
dif perşembe günü saat 15 de vekalet 
binasında müteşekkil satın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin kapalı zarflarını saat 14 
e kadar komisyona vermeleri, saat 15 
de komisyonda hazır bulunmaları. 

3 - Şartname levazım müdürlüğün 
den parasız olarak verilecektir. 

(2739) 12774 

Maliye Vekôleti . 

mum Müdürlüğünden : 
10 Temmuz 1939 tarihinde açık ek -

siltme ile ihale edileceği bildirilen yet 
miş beş (75) ton kok kömürüne talip 
çıkmamasından 21 Temmuz 1939 cu • 
ma günü saat on bire tehir edilmiştir. 
Beher. ton için tahmin edilen bedeli 
yirmi dört lira, muvakkat teminatı 
yüz otuz beş liradır. 
Şartnameyi görmek isteyenlerin ay

niyat muhasip mesullüğüne müracaat-
lar. (2943) 12904 

fakülteler .. 

Bir memur ahnacak 
Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya 

Fakültesi Dekanlığından : 
Fakültemiz 25 lira aylıklı münhal 

kütüpane memurluğuna memurin ka -
nununa uygun evsafa malik olanlar a· 
rasından müsabaka ile bir memur :alı -
.nacaktır. 

1 - Lisan bilenler tercih edilecek• 
tir. 

2 - İsteklilerin 12. 7. 1939 çarşam -
ba günü akşamına kadar istida, birer 
fotografi ve müsbet evrak ile fakülte 
dekanlığına müracaat etmeleri ilan o
lunur. 

3 - Müsabaka imtihanı 14. 7. 1939 
cuma günü saat 10 da yapılacaktır. 

(2843) 12815 

Mobilye yaptırılacak 
Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya 

Fakültesi Direktörlüğünden : 

A - Fakültenin yeni binası için yap 
tırılacak muhtelif cinste mobilya ka • 
palı zarf usuliyle münakasaya konul • 
muştur. 

B - Muhammen bedel 50.017 lira 
76 kuruştur. 

C - İstekliler fenni şartname vo 

resimleri almak için Ankara Mektep • 
ler muhasebeciliğine 25 lira yatıracak 
lar alacakları makbuzla Fakülte hesap 
memurluğuna müracaat edeceklerdir. 

Ç - % 7,5 muvakkat teminat bede -
li 3750 lira 33 kuruştur. 

Sömikok kömürü - İhale 27. 7. 1939 perşembe gonU 
saat 15 te Ankara mektepler muhase • 

3. " " 
4. 

5. 
6 

161 70 
138 60 

2. 
3. 
4. 
s. 
6. 

.. •• 

Lira 
115 
92 
69 
46 

40 
30 
20 
10 
10 

birlikleri .. 940000 49350 
940000 25725 
545000 29975 

3701 2S 
1929 38 
2248 50 

alınacak beciliiinde yaptırılacaktır. Teklif 
13-7-939 11 mektuplarının ihaleden bir saat eve • .. .. " .. 

" •• 115 so " .. 92 40 .. 
.. .. .. 

23 
23 

Hayrabolu Sv. A ... 
Kaynarca ,. ,, 

" 
13-7-939 ıs Maliye Vekaletinden : line kadar mezkur muhasebecilik vez· 
13-7-939 ıs Vekalet kaloriferleri için alınacak nesine teslim edilmis b 1 

ı.n'd1f\ıuu ucv m em . ııu, ne ae kımse - bu hususta bir e 



·ıı - 7 - 1939 ULUS 

'·,-- Askeri Fabrikalar 
·~ 

1939 pazartesi gUnü saat 16 da pazar -
tıkla ihale edilecektir. Şartname para· 
sız olarak komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (337) li · 
ra (50) kuruş ve 2490 numaralı kanu • 
nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 

4000 Kg. T ulkal ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü. 

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : t 120 ton Lavamarin kömürü 

naklettirileceklir 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle Tahmin edilen bedeli (2000) lira o
atakadar tüccardan olduklarına dair lan 4000 Kg. Tutkal Askeri Fabrika • 
Ticaret odası vesikasiyle mezkur gün lar umum müdürlüğü merkez satın al-

Askeri Fabrikalar Umum Mü
< lüğü Merkez Satm Alma Ko
r .. ısyonundan : 

ve saatte komisyona müracaatları. ma komisyonunca ı. 8. 1939 salı günü 
(2786) 12760 saat 14,30 da pazarlıkla ihale edilecek

Tahmin edilen bedeli (10.200) lira 
olan 6120 ton Lavamarin kömürünün 
Zonguldak ve civarından Bakırköye 

nakli Askeri Fabrikalar İstanbul sa · 

Bir adet vida açma 
tezgôhı alınacak 

tın alma komisyonunca 18. 7. 1939 salı Askeri Fabrikalar Umum Mü
günü saat 14 te kapalı zarfta ihale edi· dürlüğü Merkez Satm Alma Ko· 
Iecektir. Şartname parasız olarak ko - misyonundan: 

misyondan verilir. Taliplerin ilk temi Tahmin edilen bedeli (675) lira o • 
nat olan (765) liralık mal sandığı mak • 
buzu veya banka teminat mektubu ile ]an bir adet vıda açma tezgahı Aske • 
tekliflerini ve 2490 sayılı kanunun 2 ri Fabrikalar umum müdürlüğü mer· 
ve 3. maddelerindeki vesaiki aynı gün kez satın alma komisyonunca 24. 7. 
de saat 13 çe kadar Sah pazarında As· 1939 pazartesi günü saat 15,30 da pa· 
keri Fabrikalar yollamasındaki komis- zarlıkla ihale edilecektir. Şartname 
yona vermeleri. (2744) 12709 parasız olarak komisyondan verilir. 

Pota dipliği ve 
potalar ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü· 

diirlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan: 

60 adet grafit pota 

150 " " " 
200 ,, pota dipliği 

40 ,, pota 

150 Kg. 
275 Kg. 
275 Kg. 

50 Kg. 

Tahmin edilen bedeli (9400} lira o· 
lan yukarıda yazılı pota dipliği ~~ ~o
talar Askeri Fabrikalar umum mudur· 
lüğü merkez satın alma komisyonun • 
ca 26. 7. 1939 çarşamba günü saat 14.30 
da pazarlıkla ihale edilecektir. Şart 
name parasız olarak komisyondan ve· 
rilir. Taliplerin muvakkat teminat o • 
lan (705} lira ve 2490 numaralı kanu -
nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle 
alakadar tüccarden oldukları dair Ti
caret odası vesikasiyle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(2182) 12756 

Taliplerin muvakkat teminat olan (50) 
lira (63) kuruş ve 2490 numaralı kanu· 
nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle 

alakadar tUccardan olduklarına dair 
Ticaret odası vesikasiyle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

(2787) 12761 

3 adet zımpara taıı tezgahı 

alınacak 

Askeri F abrikalıu 
dürlüğü Merkez Satın 
misyonundan: 

Umum Mü
Alma Ko· 

Tahmin edilen bedeli (1500) lira 

olan 3 adet zımpara taşı tezgahı as· 
keri fabrikalar umum müdürlüğü 

merkez satın alma komisyonunca 24. 
7. 1939 pazartesi günü saat 15 te pa
zarlıkla ihale edilecektir. Şartname 

parasız olarak komiı;yondan verilir 
Taliplerin muvakkat teminat olan 
(112) lira (50) kuruş ve 2490 numara
lı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve-
saikle komisyoncu olmadıklarına ve 

1 O kalem rel ı"k tel halat bu işle alakadar tüccardan oldukları. 
~ na dair ticaret odası vesikasiyle mez-

oh nacak 
kQr gün ve saatte komisyona müraca· 
atları. (2788) 12762 

tir. Şartname parasız olarak komis -
yondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (150) lira ve 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
veı;aikle komisyoncu olmadıkların ve 
bu işle alakadar tüccardan oldukları · 
na dair ticaret odası vesikasiyle mez
kur gün ve saatte komisyona müraca · 
atları. (2839) 12808 

4 kalem civata ve hrnak ahncak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

3000 adet cıvata Pos. 1 den. 
1000 ,, " .. 2 .. 
2000 ,, Tırnak .. 3 

" 1000 ,, 
" 

,, 4 .. 
Tahmin edilen bedeli (1050) lira o -

lan cins ve miktarı yukarıda yazılı 
dört kalem cıvata ve Tırnak Askeri 
Fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 28. 7. 1939 
cuma günü saat 16 da pazarlıkla iha -
le edilecektir. Şartname parasız ola • 
rak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (78) lira (75} 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle komisyon
cu olmadıklarına ve bu işle alakadar 
tüccardan olduklarına dair Ticaret o
dası vesikasiyle mezkür gün ve saat -
te komisyona müracaatları. 

(2840) 12809 

6 ton kelle Karpit alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (1600) lira o
lan 6 ton Kelle Karpit Askeri Fabri · 
kalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 1. 8. 1939 salı gü
nü saat 14 te pazarlıkla ihale edilecek· 
tir. Şartname parasız olarak komis • 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat 

Askeri Fabrik alar Umum M ü- 75 kalem imalaf ıelig'"'i aflnacak teminat olan (120) lira ve 2490 numa-
dürlüiü Merkez Salın Alına Ko- l rah kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
~yonundan: A k - F b "k 1 U M"' vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve s en a rı a ıır mum u-
T ahmin edilen bedeli (1600) lira d"" ı·· v- M k 5 t Al K bu işle alakadar tüccardan oldukları -ur ugu er ez a ın ma o· . . 

olan 10 kalem çelik tel halat askeri . d na dair Tinaret odası vesıkasıyle mez· 
mısyonun an : k · ·· fabrikalar umum müdürlüğü merkez kur gün ve saatte omısyona muraca -

satın alma komisyonunca 26. 7. 1939 Tahmin edilen bedeli (42.000) lira atları. ( 2841) ı2sıo 
O•r'.9•'"be a{W.U -· 15.aQ ela p&sar• olan , • ...a-._ -ueı-A•_. ••b k 
}ıkla ihale edilecektir. Şartname pa. rikalar umum müdürlüiü merkez sa . 1124 ton teshin koku almaca 
rasız olarak komisyon?an verilir. Ta· tın alma komisyonunca 24 7. 1939 pa • 
liplerin muvakkat temınat olan (120) zartesi günü saat 14 te pazarlıkla iha· Askeri Fabrikalar Umum Mü
lira ve 2490 numaralı kanunu~ 2 ve 3 le edilecektir. Şartname (2) lira (10) dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
maddelerindeki ves~ikle komısyo~.cu kuruş mukabilinde komisyondan veri- misyonundan : 

olmadıklarına ve bu ışle alakadar tuc· lir. Taliplerin muvakkat teminat olan Tahmin edilen bedeli (28.ıoo) lira 
cardan olduklanna dair ticaret odası (3150) lira ve 2490 sayılı kanunun 2 olan 1124 ton Teshin koku Askeri Fab 
vesikasiyle mezkQr gün ve saatte ko· ve 3 maddelerindeki vesaikle komis · 'k 1 .• d .. 1 •. ğ.. k sa . · rı a ar umum mu ur u u mer ez • 
mısyona mUracatları. (2783) 12757 yoncu olmadıklarına ve bu işle alaka • alm k · 24 7 1939 pa 

2 adet sahh ıaılama tezgahı 

ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
mi&yonundan: 

tın a omısyonunca . . · 
dar tüccardan olduklarına dair Tica • zartesi günü saat 14,30 da kapalı zarf· 
ret odası veaikasiyle mezkur gün ve la ihale edilecektir. Şartname (1) lira 
saatte komisyona müracaatları. (4l) kuruş mukabilinde komisyondan 

(2816) 12789 verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (2107) lira (50) kuruşu havi tek· 
lif mektuplarım mezkOr günde saat 
13,30 za kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanu • 
nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 

BeJ kalem boya malzemesi 
ah nacak 

Ask eri F a brikalar Umum Mü- komisyoncu olmadıklarına ve bu işle 
dürlüiü Merkez Satın Alma Ko- alakadar tüccardan olduklarına dair 
misyonundan : ticaret odası vesikasiyle mezkur gün 

(26) kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (385) lira (67) kuruş ve 2490 nu· 
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde -
ki vesaikle muayyen gün ve saatte ko
misyona müracaatları. 

(2918) 12894 

2500 Kg. siyah yağh kösele 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (5000) lira o· 
lan 2500 Kg. siyah yağlı kösele Askc· 
ri Fabrikalar umum müdürlüğü mer • 
kez satın alma komisyonunca 1. 8. 1939 
salı günü saat 16 da pazarlıkla ihale 
edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon • 

dan verilir. Taliplerin muvakkat te -
minat olan (375) lira ve 2490 numara· 
lı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve
saikile komisyoncu olmadıklarına ve 
bu işle alakadar tüccardan olduklarına 
dair Ticaret odası vesikasiyle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(2919) 12895 

P. T. ~e T. Md. · 

Alüminyom manşon 

alınacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğün

den: 
1 - Teahhüdün ademi ifasından do 

layı 20.000 tanesi 3 ve 80.000 tansi 4 
milimetre olmak üzere ceman 100.000 
adet alüminyum manşon açık eksilt • 
meye konmuştur. 

2 - Muhammen bedel 8000 lira, mu
vakkat teminat 600 liradır. 

3 - Eksiltme, 7. 8. 939 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat 16 da Anka· 
rada P. T. T. umumi müdürlüğü bina
sındaki satın alma komisyonunda ya -
pılacaktır. · 

4 - Taliplerin, muvakkat teminat 
makbuzu veya banka mektubu ile ka 
nuni vesaiki hamilen mezkur gün ve 
saatte o kimisyona müracaatları. 

5 - Şartnameler, Ankarada P. T. T. 
levazım ve İstanbulda Kınacıyan ha -
nında P. T. T. levazım ayniyat ~ubesi 
müdürlüklerinden parasız olarak veri-
lir. (2310) 12386 

U. demiri a lınacak 
P . "'T. T . Levazım Müi:liirlüğün

d e n ı 
1) Telgraf ve telefon hatları ihtiya· 

cı için fabrikamızda imal edilecek ta
kazlara muktazi 38X 45 X 7 m/ m mak
talı (230) ton U. demiri kapalı zarfla 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2) Muhammen bedel (29.000), mu -
vakkat teminat (2.175) lira olup ek -
ıiltmesi, 17 ağustos 939 perşembe gü
nü saat (16) da Ankarada P. T. T. u
mum müdürlük binasındaki satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3) İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubu ile ka • 
nuni vesaiki muhtevi kapalı zarfları· 
nı o gün saat (15) e kadar mezkur ko
misyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. T. 
levazım, İstanbul'da Kınaciyan ha • 
nında P. T. T. ayniyat şubesi müdür
lüklerinden (145) kuruş mukabilinde 
verilecektir. (2614) 12622 

Hük ba ndı a lı nacak 

Tahmin edilen bedeli (4800) lira O· 

lan 2 adet satıh taşlama tezgahı aske· 
ri fabrikalar umum müdürlüğü mer • 
kez satın alma komisyonunca 26.7. 
1939 çarşamba günü saat 14 te pazar· 
!ıkla ihale edilecektir. Şartname pa. 
rasız olarak komisyondan verilir. Ta· 
liplerin muvakkat teminat olan (360) 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu 
olmadıklarına ve bu işle alakadar 
tüccardan olduklarına dair ticaret o -
dası vesikasiyle mezkQr gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (2785) 12759 

T S .. 1 ve saatte komisyona müracaatları. P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
500 Kg. oz u yen ) 8 

1000 
,, Mesina sansı <2789 128l 1 - İdare ihtiyacı için 100,000 adet 

1000 
,, Kanarya sarısı hük bandı kapalı zarfla eksiltmeye 

500 " İs · siyahı. 500 Kg. (İkolata rengi kösele konmuştur. 
5000 

,, lngiliz .beziri 2 - Muhammen bedel (7,500} lira 
ahnacak muvakkat teminat (562) lira 50 kuruş· 

Tahmin edilen bedeli (445o) lira 0 • tur. 

lan cins ve miktarları yukarıda yazı - Aııkeri Fabrikalar Umum Mü· Eksiltme 1 Eylül 939 tarihine müsa 
lı beş kalem boya malzemesi Askeri dürlüğü Merkez Satın Alma K o· dif pazartesi günü saat (16) da f\nka • 
Fabrikalar umum müdürlüğü merkez misyonundan : rada P . T. T. umum müdürlüğü bina -

s 1939 sındaki satın alma komisyonunda ya -
satın alma komisyonunca 1. : s~- Tahmin edilen bedeli (1250) l i ra 

2 adet faklm bileme fezgahl h günü saat 15 te pazarlıkla ıhale :dı- olan 500 Kg. Çikolata regi kösele As· pı;acakti:·tekliler muvakkat teminat 
lecektir. Şartname parasız olarak ~- keri Fabrikalar umum müdürlüğü mer makbuzu veya banka mektubu ile ka
misyondan verilir. Taliplerin muv • kez satın alrna komisyonunca 2. 8. 1939 nuni vesaiki muhtevi kapalı zarfları -
kat teminat olan (337) lira (50) kuruJ çarşamba günü saat 11 de pazarlıkla nın 0 gün saat 15 şe kadar mezkur ko-

ah nacak 
A sk eri Fabrikalar Umum Mü- ve 2490 numaralı kanunu~ 2 ve 3· ~ ihale edilecektir. Şartname parasız o- misyona vereceklerdir. 

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- delerindeki vesaikle komısyoncu -~ • tarak komisyondan verilir. Taliplerin 4 _ Şartnameler Ankarada P. T. T. 
misyonundan: madıklarına ve bu işle alakadar t~c • muvakkat teminat olan (93) lira (75) levazım, tstanbul'da Kınacıyan hanın-

Tahmin edilen bedeli (4500) lira o- cardan olduklarına dair Ticaret 0 ası kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve da P. T. T. ayniyat şube müdürlükle_ 
lan 2 adet takım bileme tezgahı. Aske- vesikasiyle mezkOr gün ve saatte ko • 3. maddelerindeki vesaikle komisyon • rinden parasız verilecektir. 
ri Fabrikalar umum müdürlüğü mer · misyona müracaatları. cu olmadıklarına ve bu işle alakadar (Z853) 12889 
kez satın alma komisyonunca 24. 7. (2837) 12806 tüccardan olduklarına dair Ticaret o-

Morse mahrutları ahnacak 
dası vesikasiyle mezkur gün ve saat • 
te komisyona müracaatları. 

(2917) 12893 Ankara Valiliği 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma 

yonundan : 

300 Adet Morse mahrut 4) 
) Bilyalı tezgah puntaları. 

100 Adet .. " 
3) 

Komis· 

Küçük Yozgatto 
yaptı rılacak inşaat 

1 

Askeri Fabrikalar Umum Mü· 
dürlüğü Merkez Satın A lma Ko· 
misyonundan : 

Kömür ahnacak 
Ankara Valiliğinden : 

Etimesğut sıhat merkezine 50 ton 
sömikok kömürü satın alınacaktır. 
Müesseseye kadar nakliyesi müteah • 
hide ait olmak üzere muhammen bede-

Tahmin edilen bedeli (10.000) lira olan Yukarda yazılı Morse mahrut· 
ıarı Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın alma komisyonun
• 26-7-1'.>39 çarşamba günü saat 15 te Pazarlıkla ihale edilecekti~. Şartna
.. .Parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat temınat olan 
{750) lira ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaiki~ ko~is
..... cu olmadıklarına ve bu itle alakadar tüccardan olduklarına daır Tıca · 

Keşif bedeli (5142} lira (20) kuruş li 1250 liradır. 
olan yukarıda yazılı inşaat Askeri Fab İhalesi 24. 7. 1939 pazartesi günü sa· 
rikalar umum müdürlüğü merkez sa - at onda yapılacağından isteklilerin ve 
tın alma komisyonunca 2. 8. 1939 tari· ıartnameyi görmek isteyenlerin vila 
hinde çarfFDba günü saat l 4 te açık yet aıhat müdüriyetine müracaatı an. · tte komi• ona müracaatları. 

-11-

Ankara Merkez Hıfzısaıhha Mü3ssesesi Satınalma Komiııyonundanı 

1 - Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinin aşağıda cins ve miktarları tah
min edilen bedelleri ile muvakkat teminatları gösterilen göl tuzu ve kok 
kömürü ihtiyacı on beş gün müddetle hir:alarında gösterilen usul ile ayrı 
ayrı eksiltmey,e konmuştur. 

2 - Şartnameler Ankara Merkez Hıfııssıhha Müessesesi katiplii!inde 
tedarik edilebilir. 

3 - Eksiltme 24-7-939 pazartesi saat 11 de Eatın alma komisyonunda ya· 

pılacaktır. 

4 - Teklif mektupları .muayyen günde saat 10 na kadar komisyona ve
rilmiş olmalı mektup mühür mumu ile rr.ühürlü olacaktır. 

5 - Muvakkat teminat mukabili nakit ve nakit mahiyetindeki evrakın 
Maliye Vekaleti Merkez muhasebesine yatırılması için taliplerin bir gün 
evel komisyon katipliğine müracaatı~ birer irsaliye almaları lazımdır. 

Cinsi Miktarı Tahmin edilen İlk teminat Şekli 

Kok kömürü 
Göl tuzu 

'>80 Ton 
36 Ton 

17 680 
1 880 00 

(2770) 

1326 00 kapalı zarf 
148 50 açık eks. 

12747 

Satıhk otomobiUer 
Ankara Defterdarlığından : \ 

Cinsi markası modeli silindir Muhammen bedeli muvakkat teminatı 
Lira K. Lira K. 

Kamyonet Fort 933 4 200 15 
Kamyonet Fort 934 4 150 11 25 

1 - Yukarıda evsafı yazılı kamyonet otomobillerin 24.7.939 tarihinde 
saat 15 te ihalesi yapılmak üzere pazarlıkla arttırmaya konulmuştur-

2 - İhale defterdarlıkta toplanacak satış komisyonunda yapılacaktır. 
3 - İhale bedeli peşinen tediye edilecektir. 
4 - İsteklilerin bu husustaki şartnameyi görmek ve izahat almak ü-

zere defterdarlık milli emlak müdürlüğüne müracaatları. (2863) 12854 

Kömür al ınacak 
Edirne Maarif Müdürlüğünden : 

İlk kırdırma 

Cinsi Azı Çoğu Fiyatı teminatı tarihi saati şekli 

------
Kok kömürü 95000 130000 3.20 kş. 312 Lira 24-VII-939 14 Açık 
Zonguldak 
kömürü 205000 250000 2.90 " 

543 
" 

24-VII-939 14 Kapalı 
Zonguldak 
"kriple" 45000 60000 2.80 

" 
126 

" 
24-VII-939 14 Açık 

Edirne yatılı orta okulların ihtiyaçları olan cins ve miktarları yukarda 
yazılı üç kalem kömür 8· VIl-939 tarihinden itibaren hizalarında yazılı §C· 

killerde eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin kapalı zarfla olanlar için 2490 
sayılı kanunun 33 ve 34 üncü maddelerine göre teklif mektuplarını verme
leri ve açık eksiltme ile olanlara talip olanların ise aynı kanunun 42 inci 
maddesine göre hazırlanmaları kırdırmanın Edirne Maarif Müdürlüğü 

dairesinde yapılacağı ve şartnameleri görmek istiyenlerin pazardan başka 
her gün öğleden sonra Maarif Müdürlüğü kalemine müracaat etmeleri ilan 
olunur. (5021-12923} 12897 

D. Demiryollorı 

Balast ilônı 
D. D. Yolları 8. inci hletme Ko

misyonundan : 

1 - Muhammen bedeli 20.000 lira o· 
lan Söke kemeri ile KLM: 110 ar ara
sında idarenin göstereceği ocaklardan 
her hangi bir suretle çıkartılarak kı • 
rılacak ve vagonlara kolaylıkla tahmil 
edilecek şekilde hat kenarında ihzar 
edilecek 10.000 M1 balast kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 24-7-939 tarihinde sa
at: 16 da Alsancakta işletmemiz bina
sındaki komisyonumuzda yapılacak -
tır. Muvakkat teminat (1500) liradır. 

3 - Muvakkat ve daimi teminat 
mektubu örneğiyle mukavele projesi 
ve bayındırlık genel şartnamesi ve ek
siltme şartnamesinden ibaret miina • 
kasa evrakı Ankara'da 2 inci İstanbul
da 1 inci ve İzmir'de işletmemiz ka • 
lemlerinden bedelsiz alınır, 

4 - İsteklilerin bu işe ait teklif 
mektuplarını tayin olunan günde saat 
15 e kadar komisyona vermeleri la • 
zımdır. 

5 - Taahhütlü olarak posta ile gön-

derilecek mektupların gecikmesin • 
den idare mesuliyet kabul etmez. 

(2276/ 2689) 12713 

Tahmil ve tahliye 

münakasası 

D. D . Yolları ikinci hletme Art· 
tırma ve Eksiltme Komisyonundanı 

Yerköy deposuna 1939 mali yılı i
çinde gelecek takriben 5000 ton maden 
kömürünün vagonlardan stok yerleri• 
ne boşaltılması ve stok yerlerinden 
makinelere yükletilmesi ve depo ite 
civarının temizlenmesi işi 25. 7. 1939 
tarihine rasthyan salı günü saat 16 da 
Ankara istasyonunda ikinci işletme 
binasında toplanacak komisyon tara -
fından ihalesi yapılmak üzere a_çık ek 
siltmeye çıkarılmıştır. 

Muhammen bedeli 1750 liradır. Bu i 
şe girmek isteyenlerin 131,25 liralık 
muvakkat teminat makbuz veya banka 
mektuplariyle kanunun tayin ettiiii 
vesaiki hamilen muayyen gün ve saat· 
te komisyonda hazır bulunmaları la -
zımdır. 
Şartname ve mukavele projeleri i· 

kinci işletme komisyon kaleminde ve 
Kerköy istasyonunda parasız veril • 
mektedir. (2834) 12804 

Balast mü na kasası 
D. Demiryolları 7 inci İ§letme Müdürlüğüriden : 

Aşağıda yerleri ve miktarları muhammen bedelleri ve muvakkat temi -
nat mikdarları yazılı balast 2490 sayılı kanuna tevfikan kapalı zarf usuliy· 
le ayrı ayrı eksiltmeye çıkarılmıştır. Eksiltme 24-7-939 pazartesi günü sa
at 16 da Afyonkarahisarda 7 inci işletme binasındaki eksiltme komisyo • 
nunda yapılacaktır. İsteklilerin 2490 sayılı kanunda ve eksiltme şartname· 
sinde yazılı vesikalarla muvakkat teminat ve banka mektup veya makbuz
larını ve teklif mektuplarını havi zarfları 2490 sayılı kanunun 32 ve 33 ün
cü maddesindeki tarifat veçbile hazırlıyarak ihale günü olan yukarda ya· 
zıh günde saat 15 te Afyonkarahisar İşletme binasında eksiltme komisyon 
reiıliğine makbuz mukabilinde teslim etmiş bulunmaları lazımdır. İstekli
ler bu husustaki şartname ve mukavelename projelerini A!yonkarahisarda 

İşletme yol Başmüfettişliğinden parasız alabilir. (2845) 

Balast ocağının 
bulunduğu yer. 

Çöğürler • Dôf er 
Çay - İshaklı 
Kadınhan - Sarayönü 

Çöğürler - Döğer 
Çay - İshaklı 
Kadınhan - Sarayönü 

İhale edilecek Müddeti 
Kilometresi M3. mikdar ay. 

90-95 
227 
395 

7000 
10000 
7000 

9.5 
9.S 
9.5 

Muhammen bedeli 
tutarı 

8750 
l3500 
8750 

1 metre 
mi kabının 
Muhammen 

bedeli 

125 
135 
125 

Muvakkat 
teminat 

656.25 
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~ il = da yaptırılacak olan inşaata ait ze • 

§_ ı·stanbul ··la"' nat acenteı·ıg\J .• == min mukavemet tecrübesi işlerinde 
çalışmak ve bilahare nezaret etmek 

:: - üzere tecrübeli fen memuru alınacak-= Müessesemiz, 1 Temmuz 1939 tarihinden itibaren lstan- § tır. =: bul'da bir ili.nal acenteliği açmı§ ve acenteliği 1. Ziya =: İsteklilerin vesikalariyle en geç - Bersis' e tevdi etmittir 15 - 7 - 939 tarihine kadar Toprak ------- ADRESi: 
Mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğü-
ne müracaatları ilan olunur. 2514 -:::: Galata'da, Fermeneciler'de, Kenber hanında ~10-11-12 = -:= numaralı dairedir. Telefon 49442 ..aııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. -

ı::fiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;:- EDr. A. RİZA TARLANE 
..ıı 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ı111111111111111 !:. = Cebeci Hastanesi : 

=-~ Yeni açılan Sevim Mücellithanesi § ~ SabıkBulaşıkve1ntanihastalık-E 
_ - - ları mütehassısı. : 
§ Ulus Matbaası eski Batmücellidi § § Adliye yanı Genç Apt. No: 7 : 
- - - Muayene saati 10-19 Tl: 1323 : - - -§ R A u F T 1 M A G u R idaresinde § § 2416 .§ = = ., ı 1111111111111111111111111111111111111 r 
: son derece güzel en ağır cilt i1lerini sayın mütterilerine : 
: büyük fedakarlıkla getirilen kopon lilt bezleriyle yapıl- : 
: maktadır. Bu kauçuk cilt bezlerine su geçmez çok muka- : 
§ vimdir. Cilt nümunelerini görünüz. § - -: Ulus meydanı Santral Kıraathanesi üstünde No. 12 : 
'=;11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,. 

, .. - Dr. Asaf Koryak -~ 

l 
Deri, saç, Tenasül hastalıkla· 

lan mütehassısı. Belediye sırası 
REHBER Ap. Saat 15 • 19 Ev 
ve muayenehanede Tl.: 3618 

~ILllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:, - -
~ Güzel İzmir Oteli ~ - -- -: Temiz hava güzel manzarasiy· : 
: le meşhur Çankırı caddesindeki : 
: Güzel İzmir otelini e§yaları ta - : 
: mamen yeni ve bütün konforu : 
: muhtevi olmak üzere tekrar aç- : 
: mış olduğumu sayın müşterile - : 
: rime arzederim. Tel: 3051 : - -: Galip Şener 2516 : 

'=;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6443 
imtiyaz ıahibi 
lıkender Artun 

Mahkemeler 
Ankara ikinci Sulh Hukuk Ha

kimliğinden ı 

Işıklar caddesinde Yaltırıklı sokak 
17 numaralı apartmanda Rasim Hay· 
riye. 

Ankara belediyesi su işleri müdür· 
lüğü vekili avukat H. Fevzi tarafın
dan aleyhinize açılan 109 lira 89 ku
ruşluk alacak davası üzerine namını· 
za çıkarılan davetiye üzerine ikamet· 
gahınızın meçhuliyetine mebni dave
tiye ve dava arzuhalinin ilanen tebli
ğine karar verilmiş duruşma 14-9-939 
saat 9 a bırakılmıştır. Mezkur tarih· 
te mahkemeye gelmeniz veya bir ve
kil göndermeniz lüzumu davetiye ve 
dava arzuhali yerine kaim olmak üze· 
re ilanen tebliğ olunur- 2553 

Zoyiler 
Zayi - Beypazarı askerlik şube· 

sinden aldığım 22-11-1341 tarihli as
ker:lik terhis tezkeremi ve silahsız ra
porumu kaybettim. Yenilerini alaca
ğımdan eskisinin hükmü olmadığı i
lan olunur. 
Beypazarı Ömer zade mahallesin -

den Sadi oğullarından Abdullah Oğ. 

1318 doğumlu Mehmet Seçkin 2555 

• 
Dünya sergilerinde daima birinci gelen ve bütün 

dinleyicilerinin takdirlerini kazanan 

BLAUPUNKT RADYOLARINlll 
Gümrük tarifesinde yapılan tenzilat üzerine yeni fiyatlarını 

ıayın müşterilerine arzeder. 
6 lambalı 118 lira 
6 ,, 125 ,, 
7 ,, 160 ,, 
8 ,, 200 " 
9 " 280 " 

11 ,, otomatik 315 " 
teıkilath 

Yeni mallarımız ve 

! 
...................... .. 
,,,,,,,,,,~~.: ... ~~!.~~.ı.~.~.~~~.~ .. ~~· .. ~~.'.~:.~.~~~ ........ . 

BLAUPUNKT Radyolarında 
harika bir 

Portatif çanta halinde ve her yere nakledilebilen sağlam ve sık
leti hafif 5 liimbalı makinalar 6 ve 12 voltluk akümlatörlerle hem 
110: 125, 220 voltluk şehir cereyanı ile çalışır. Kısa, orta, uzun dal
gaları pürüzsüz alır. Kendine mahsus anteni vardır. Otomobil, ara
ba ve bilumum vesaiti nakliyelerde ve kırlarda çalışır, 

Bir defo görünüz 

KAZ 1 M RÜŞTÜ 
Zayi - 3058 sayılı kooperatif hisse Adliye sarayı yanında Gencağa apartmanı ikinci kat No: 6 Tl: 2208 

senedimi kaybettim. Yenisini alaca· '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~ 
ğımdan eskisinin hükmü olmadığı i· 
liin olunur. Muhsin ERER 

2557 

Zayi - Mülkiye mektebinden me. 
zun olduğuma dair mezkur mektep 
idaresinden aldığım 25-7-927 tarih ve 
471 numaralı vesikayı kaybettim. Bu 
defa şehadetname alacağımdan kay
bolan vesikanın hükmü olmadığı ilan 
olunur. 

CADDE BOSTAN VE SALACAK OTELİ 
Tatil zamanlarını hoş ve neş'eli geçirmek istiyen aileler için, 

Otelin Plaja methali olan odaları gayet mutedil fiatlarla kiralıktır. 

HER GÜN MÜZiK VE DANS 

321 doğumlu Osman oğlu İsmail 
Salacak ve Caddebostan Oteli Müdüriyetine müracaat olunması. 

5003 

r 

Hakkı Melan 2562 

DİKKAT 1939 model 12 lamba R C A 

"KODAK" 
POPUtAlt PORTRE · 

" UNI " 620 
Niçin sizin de 

bir Makineniz olmasın? 

11 KODAK VERiKROM'' 28° Film ile 

8 pozdan 8 güzel resim 

Bütün K O O AK satıcılarından arayın12 

ve ya şu adrese müracaat ediniz 

KODAK Şirketi - Beyoilu, İstanbul 

Radyo satılıktır. Ulus Basımevinde 
Avni Goymen'e müracaat. 

6 25 
lira 

YENi 
BU GECE 

KIR ÇİÇEGİ 

SiNEMALAR 
HALK 

sus 
BU GECE 

İki film birden 

Shirley Temple 

GÜNDÜZ 
14,45 - 16,45 - 18,45 seanslarında 

iki film birden 

1 - DELi GENÇLiK 

2 - KIR ÇIÇECI 

12,15 de Halk matinesi 
Marinella 

BU GÜN BU GECE 

Büyük macera filmi 

Arslan adam 
macera peşinde 

30 kısım birden 

Seanslar: 

13.30 - 17 - Gece 20.30 

1 • Cesur Polis 
2 - Pusu 

Gündüz iki film 

1 - Hint intikamı 

2 - Atk Kanatları 

Seanslar: 

14 - 16 • 18 - Gece 20.30 da 
Umum1 ne9riyatı idare eden 

Yuı İtleri MUdilril 
Mümtaa Faik FENiK 

DUnyanıa en eaki ve en eyi tıraı bıçağıdır. BU AKŞAM AÇIK HA VA SİNEMASINDA 
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