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• 
Cümhurreisimiz lnönü'nün beyanab 

Ve İngiliz milletine bir İngiliz gazetesi vasıtasiyle 
• 

Milli şef'imiz İngiliz milletine diyor ki: 

" TORK MİLLETİNDE iNGİLİZ MİLLETİ 
'""' • • ... .J'; ....... 

. . 
1 

SADIK BİR MOTTEFIK BULACAKTIR '' ___ .... __ .......-------')! 
inönü'nün Reisliğinde J 

Vekiller Heyeti 
dün top,andı 

y pkıller Heyeti dün saat 
1 ı de Reisicümhı•r İnönü'· 
nün riyasetindt; toplanarak 
iki buçuk saat süren bir mü
zakerede bulunmuşlardır. 

(a.a.) 

Milli Şefimiz, Deyli Telegral ga:.ıetesinin hususi muhabirine~---------·----~ 
bir mülakat rı• bu mülakatın sonunda gene aynı gazete muhabiri
ne ınıriliz milletine hitaben bir mesaj vermiılerdir. Mesaj aynen 
§Udur: 

Cümhurreisimizin İngiliz milletine mesajlan 

''/ngiliz milletine Türk milletinin muhabbetli selamlarını bil. 
dirmenizi rica ederim. Türkiye Cümhuriyetiyle ittifakı lngiliz. 
milletinin samimiyetle karııladığını görmek bizi çok sevindirmiş
tir. Bu ittifakı ilham eden siyasete samimi yardımından dolayı 
bilhassa lngiliz matbuatına müteşekkirim. lttilaka karıı duygu. 
lart ıamimi olduğu kadar da giriıtiği teahhütleri yapmak azmin
de olan Türk milletinde lngiliz milleti sadık bir müttefik bula
caktır. iki millet arasındaki eski dostluk müşkül •eneler içinde 
de Türk milletinin kalbinde derin köklerini muhafaza etmi§tir. 
iki memleket her ırahadaki menfaatlerini temin noktasında veci
han rulhunun korunmasında elele yürüyebilmek için o doırtluğun 
tekrar ihyasına itimatla bakıyoruz.,, 

_, ••.......•..••..............•......•.• '. 
Milli Sef'imiz 

Hava Yollar1nda 
Cümhurreisimiz, Milli Şef 

ismet İnönü dün saat 18 e doğ
ru, beraberlerinde Münakale 
ve Muhabere Vekilimiz B. Ali 
Çetinkaya olduğu halde Dev
let Hava Yollarının yeni umum 
müdürlük binasını şereflendir
mitlerdir. Milli Şefimiz binayı 
dolaşmıı ve çahşmalan hak
kında umum müdürden izahat 
almıılardır. 

• • 

meSOJI 

Nikbin/erle 
mücadele 

Milli Şefimi% /nönü'nün Deyli Telegral gazetesi muhabirine 
verdikleri mülakatı a1ağıya koyuyoru%. Bu mülakat dün Lontlra'
da çıkmı§ ve muhabir tarafından bize ele aynı :amanda verilmi1tir. 
M ülakat şudur: 

İnönü, aynlırlarken ziyaret• 
lerinden memnuniyetlerini ifa· 
de buyunnuılardır. MiLLi ŞEFiMiZ lNôNO 

F.R.ATAY ''Teamülleri hillifma olarak bana bu mülakatı verdiklerinden dolayı 
Dün ''Ulus" ta çıkan bir ajans Ekselanslarına derin teşekkürlerimi arzettikten sonra ken~uı.mk·nden1 · .::-~ , • -· ıHH<t1me«e fnkışaf etme tc o -

a.-1---..&--· -~....,.~··•;t~ nro, ..... ~,.;;;,.•au~titlusovyıe emmeennin dogwru olup olmadıgwını sordum. Bana ~u cevabı ganda, Londra da tesKın tara • ':t 

tarlarını takviye etmeğe, nikbin • verdiler : 

lik havası yaratmağa çalışıyor- Rejim başlangıcından beri demokratiktir 
mut: "Yakında İngiliz hükü- ------------------------
meti eski Belçika Başvekilini 
Hitler nezdinde bir teşebbüse 
memur edecektir. Almanya Ha -
riciye Nazırı on beş güne kadar 
Londra'ya gelecektir. v.s.,, 
Aynı telgrafın haber verdiği· 

ne göre, şimdi bu şayiaları çı
kaTmakta olanlar, geçen hafta 
Almanya'nın Danzig'i İ§gal ede
ceği rivayetlerini yaymıı olan
lardır. 

Nikbinliğin gönlü rahat ettir
rnek gibi esaslı bir fay dası varsa 
da, cehit ve iradeleri zayıflat
mak, gaflete düşürmek gibi mah
zurları şüphesiz daha ehemiyetli
dir. Nasıl, niçin ve ne zaman 
nikhinlikte haklı olabiliriz? Ya 
sulh bloku cephesi her türlü har
bi kolaylıkla menedecek bir kud
ret ve salabet kazandığı vakit, 
yahut, totaliter cephe uzlaşma 
ve anlaşma yolunu tercih ettiği 
zaman! Sulh bloku cephesi, ge • 
lecek bir harbin mesuliyetlerini 
kabul edecek, ve bilhassa nihai 
zaferi elde edecek imkanlara sa
hip olmakla beraber, henüz kar
!• tarafı bütün hulyalarmdan vaz 
geçirecek bir hazırlık, bilhassa 
tamamlık halinde değildir. Mos
kova müzakereleri uzayıp git
mektedir. Totaliter cephede bir 
iki hamle muvaffakiyetinden 
sonra, sulh bloku cephesinin bir 
kısmı ile müzakereye girişmek, 
yahut, harbi umumileştirmiyecek 
çareler bulmak gibi ihtimalleri 
hesap eden tehlikeli nikbinler az 
değildirler. Almanya İngiltere
nin anlaşma müzakerelerine ne 
kadar yatkın olduğunu biliyor: 
fakat masabaşı'ndan nefreti he
nüz hiç soğurnamıştır. 

Eğer bir Danzig darbesi olur
sa, iki cephe muharebeye tutu§ur 
mu, tutuşmaz mı? Polonya böy · 
le bir darbeyi hayati menfaatle
rine tecavüz telakki ederek o su
rPtle hllreket edeceğini vuzuh ile 
ih .. n etmiştir; gerek Lord Hali· 

(Sonu 8 inci say/ada) 

"-Rejimin, halkın nefine ve halk tarafından mürakabe edilmiye ma
tuf bulunmak itibariyle bidayettenberi demokratik bir esası haiz olduğu 
şüphesizdir. Geçmişten tam bir ayrılış teşk il etmesi ve bunun milletin a
tisi için hayati ehemiyeti haiz bulunması dolayısile rejimin tatbikatında 
başlangıçtan itibaren az çok sıkı davranmak icap etmişti. Lakin hiç bir 
zaman cebir ve şiddet kullanılmamıştır, ve rejim daima her şeye, teşki -
latı esasiye kaşesini vermiş olan Büyük Millet Meclisi yeliyle tatbik e -
dilmiştir. Vaziyet inkişaf ettikçe rejimi yeni hal ve şartlara uydurmak 
zaruret ve imkanı hasıl oldu. Ve mesela, Riyascticümhurda vukua gelen 
değişiklik münasebetiyle yapılan serbest intihap ve son zamanlarda' 
mecliste bir müstakil grupun teşkili hallerinde olduğu gibi halk, tedri
cen idarede daha vasi bir iştirak hissesi kazanmıştır. Bütün milletin hü
riyetlerin tedricen genişletilmesine karşı olan mukabele tarzı, beni bu 
mesaimde teşvik etmiştir. Gerek halk ve gerek matbuat tenkidin ve mü· 
talea dermeyanının caiz olabileceği hudutlar hususunda şayanı takdir 
bir kavrayış göstermişlerdir ... 

Hatay meselesinin halli 

Kendilerine Hatay'dan bahsettim. Bunun, evelce tesbit edilene mü· 
nafi olarak yeni bir müstem_leke siyaset.inin başlangıcı olduğuna dair 
işaa edilen ve ortaya atılan rıvayetlere dıkkatlerini celbettim. Bana Ha
tay'ın türk sınırları içine avdet etmesini mucip olan hususi sebepler ol
duğunu söylediler : 

"-1 latay Fransa ve Suriye ile olan münasebetlerimizi zehirliyen 
miizmin bir mesele olmuştu. Onun halli, bu münasebetleri yeniden mem 
nuniyete şayan bir şekilde sıkı ve sağlam bir mesnede raptetmiş bulu • 
nuyor. Ancak bunun yeni bir müstemleke siyasetine delalet ettiğini 
söylemek hata olur. Komşuları il7 karşılıklı itimada dayanan iyi münase· 
betler Türkiye için arazisini genışletmekten daha kıymetli ve daha lü .. 
zumludur. Çi.inkü, bugünkü arazi hudutları içinde kendine uzun sene • 
ler yetecek meşgaleleri vardır. G~~m~şte ?1üstemlekeler Türkiyeye pa • 
halıya mal olmuştur. Ve bunlar Turkı~enı.n ~arlığı için hayati ehemiyeti 
haiz olan kaynakların inkişafı ve vazıyetının takviyesi hususuna ciddi 
surette engel olmuştur.,, 

İngiliz - Türk deklarasyonu 

Cümhurreisi. lngiliz ·Türk beyannamesi ile müstakbel ittifaktan bah
sederken lngiltcre kuvetinin Türkiye için ne kadar ehemiyeti varsa 
Türkiye kuvetinin de İngiltere için o derece mühim olduğu kanaatinde 
bulunduklarını söylediler : 

' '- İngiltere'nin Akdeniz"deki vaziye.ti zaafa uğrarsa Türkiye bunun 
aksülamelinden müteessir olur. Her iki memleketin gayretleri biribiri -
nin aynı, yani sulhün muhafazası olduğu için karşılıklı menfaatleri na -
mma eski zamanlarda olduğu gibi gene yanyana mevki almaları zaruri
dir.,, 

''lngiltere'nin mecburi askerlik hizmetini kabul etmiş olmasından 
Türkiye, çok memnun olmuştur. Çünkü, kuvetli bir ingiliz ordusu sulh 
cephesinin bakası için elzemdir.,. 

"Bu yeni münasebetin Türkiyenin halihazırdaki ticaret sistemini ser-

-* -Foto Kemal Caluı-

Milli ~elimiz lımet lnönü Oevlet Hava yollarında umum müdürden izahat alıyorlar 

Deyli Herald gazetesine göre 

Mandraki limanında 

harp gemisi 
• 

1 talyan var 
Londra, 11 a .a. - "Deyli Herald" gazetesinin on .iki adalardaki 

hususi muhabiri, bu adalarda yapılmakta olan hazırlıklara germi veril-
dig-ini g t • b'ld" k d' aze esıne ı ırme te ır. (Sonu 8 inci sayfada) 

best mal mübadelesi haline getirmiye yardım etmek hususunda da bü ~ 
yük ümitler beslenmektedir.,, 

Balkanlardaki vaziyet 

Nihayet, Cümhurreisi Balkanlardaki vaziyetten bahis buyurdular. Bu 
münasebetle Türkiye'nin, Bulgaristan"ın Balkan Antantına iltihakını 
gö~meyi çok İstediğini ve bunun için Türkiye'nin her zaman çalışmış ol
dugunu ve bu gayenin tahakkuku hakkındaki ümidini hala kesmemiş 
Bulunduğunu söylediler. 

- Foto: Yılmaz Cın -

Mareşal 

Çakmak 
Muğla' da 

Muğla, 11 a.a. - Genel Kurmay 
Başkanı mareşal Fevzi Çakmak, refa
katinde general İzzetin Çalışlar, M us 
tafa Muğlalı ve rrnseyin Avni oldu
ğu halde bugün saat 12 de şehrimize 
gelmiştir. Şehir kahraman türk ordu
sunun Başkanı şerefine baştanbaşa 

donanmıştır. 

Mareşal Fevzi Çakmak şehir met· 
halinde toplanan kadın erkek binler
ce halk ve parti, belediye heydleri 
tarafından karşılanmış, sayın Mare • 
şalımıza mekteplilerimiz tarafından 

buketler takdim edilmiştir. 
Halk kahraman ordunun şerefine 

tezahürler yapmakta ve şehir bir bay
ram manzarası arzetmektedir. 

Bu geçeyi Muğlada geçirecek olan 
Büyük Erkanıharbiye Reisimiz şere
fine Parti tarafından bir oğle ziyafe· 
ti verilmiştir. 



-2- ULUS 12 - 7- 1939 

Hadiseler müıahedeler Halay halkı askerliklerini nasll yapacaklar! 

Şehrin sokaklarında 
Geçen sabah Basın Kongresine Emile'inde_ çocuğa ilk terbiyeyi a

gitmek Üzere evimden çıkıp otobüs nanın vermek mecburiyetini ispat 
c.ıurağına doğru ilerlerken bir sokak etmek istiyen basit, fakat o kadar 
luıpısı sakfınm gölgesine sığınmış, da doğru bir mütaleada bulunur: 
başbaşa vermiş birkaç dalgın çocuk "llk terbiye münaka§nsız anaya ait
gözlerime ilişti: en büyüğünü on tir. Eğer tabiatın yaratanı bu terbi -
dört ya§ında tahmin edcmiyeceğim J yenin erkeklere taallükunu dÜ§Ün· 
bu çocuklar kağıt oynuyorlardı. müş ol::aydı çocukları besliyccck sü-

l 332 veya daha evelki 
doğumlular ihtiyata alınacak 

Hataylıların askerliklerini nasıl ifa edecekleri hakkındaki ka
nun bu hafta içinde meriyete girecektir. 

Tatil giınlerindc çocuklar ne ya- tü onlara verirdi.,, Şnka bertaraf, 
parlar? lSu sualin sarih cevabını a- biliyonım ki bu derece sade düşü -
natardan almak isterdim. Fakat... necek zamanlardan çok uzağız. 
muhakkak ki bu muşahedenin nevi Hayat güçlüklerle dolu ve kadınlar 
kendine hastı. Yoksa, aşçı isfmmbi- yalnız çocuklariylc uğraşamıyacak 
linden başlıyarak altmıı1 altı ve pra- kadar mahmuldürler: dairelerde 
fa ile istihale edip briç ve pokerde çalışırlar, evlerinde çalışırlar, yazı 
karar kılan kağıt oyunlariyle avu- makinesi, yahut evrak defterinden 
nan aylak çocuklar kalabalığı.. evel veya sonra ortalık, dikiş, mut
Bciyle bir İçtimai garibe tasavvur c- fak, ve bir de, çocuklar mı? Fakat, 
dilemezdi. Gölgelerin uzayıp hava- hepsinden evel çocuklar! Cemiyet 
nın serinlediği akşam saatlerinde sıhatını muhafaza ederek onlarla 
tehir sokaklarında dolaşmak ve baka bulacaktır. Fakat, §unu da bi
başka çocuk gruplarının nelerle liyorum ki muasır çağlarda çocuk, 
meşgul olduklarını görmek istedim. cemiyetin en ziyade ihmale uğrıyan 
Ve, hayli gezindikten sonra, ilk mü- uzvudur. Otostradlar, sergi sarayla
lahazam şu oldu ki Ankara'da ço- rı, hükümet konakları, şatafatlı 
cuklar, fazla nüfuslu sahil şehirle- plajlar, büyük oteller, istasyon bi
rinde olduğu gibi, kapı önlerinde, naları, tayyare meydanları, tiyatro
yaya kaldırımları Üzerine tebeuirle lar, yani ana ve babaların, yani bü
çizgiler çizip üç taş, dokuz ta,, sek- yüklerin hayatını zevkli kılan bü
sek, kaydırak, otomobiller arasında tün tesisler için dökülen servetler 
köıe kapmaca, yahut bunların ben- yanında küçükler için harcanan pa
zerlerini oynuyor, ve sık sık biribi- ralar, her memlekette, istihfaf edi
ı·iyle çekişiyorlar. Gördüklerime ba- lecek kadar ehemiyctsizdir. Ve ev -
karak iddia edebilirim ki çocukları- }erimiz dahi bu zihniyetin birer 
mızdan çoğu batı boş ve asabidirler. timsalidir: 

Askerlik kanununun ikinci maddesine göre, yabancı memleket
lerden Türkiyeye gelenlerden 22 yaşını bitirmiş olanlar ihtiyata 
alınmaktadırlar. Hatay halkı da Türkiyeye yeni iltihak etmiş ol
duklarından bunların da buna göre muamele görmeleri için şim
di 23 yaşında bulunan 332 doğumlularla daha evelki doğumlular 
ihtiyata alınmıştır. 333, 334 335 doğumluların yoklamaları 1940 
senesi yoklama zamanlarında yapılacak ve yaşıtları ile askere 
sevkedileceklerdir. 

Yüksek hayat biçki ve dikiş yurdunun 19.>Ö / 1~3~ ders yıfı ça11,. 

maları bitmiş ve yapılan imtihanda 8 kişi mezun olmuştur. Yukarıdaki 
resim yurt müdürü Bn. Seniha Kanbay ile bu yd mezun olan kızlarımızı 
göstermektedir. 

B. Fikret Sil ay İstanbul' da Satye tahkikatı 

333 ve sonraki doğumlulardan halen 1 
polis ve jandarma hizmetinde bulu -
nanların bu hizmetlere girdikleri ta
rihten itibaren yaptıkları hizmetin 
muva.ızaflıklarından sayı!ması bu va
zifelerinin devamı bakımından fayda
lı görülmüştür. 

Piyango çekildi 

Büyük ikramiyelerin 

Lakin açık havanın, güneşin, ye- Birkaç odalı, daracık apartıman-
ıilliğin davetini çocuk dinamizmi larımızda, bahçesiz, hatta avlusuz 
nasıl reddeder? Çocuklarımızı da- apartımanlanmızda kendimize, 
racık apartımanlarımıza hapsede- kendi rahatımıza, kendi ne§emize, 
meyiz. Şu tatil günlerinde onların kendi gösteriş ihtiyacımıza mümkün 
muhtaç oldukları kırlar, dağlar, de- olanı tahsis ederken çocuklanmıza 
niz kıyıları, ve hiç olmazsa geniş temin ettiğimiz nedir? Şayet bir 
bahçelerdir; sokaklar değil. Sokak- bahçemiz varsa o bile bizlere mah
larda ise maddi ve manevi her türlü sus bir süstür. 
tehlike başları üzerinde dola§mak -· Modem Ankara'nm planını ya -
tadır. Motosıkletlerin, kamyonların, pan meşhur mühendis her mahalle
otomobillerin her dönemeçten çıkı- de neden bir çe><:uk bahçesi tasav
verdiği sokaklara bıraktığımız ço- vur etmemi§tir, bir türlü akıl erdi -
cuklanmız arkasından göz yaşı dö- remiyorum. Eğer bu noksanı imkan 
küp döğüneceğimizi nasıl bir an ha- bulup izale edebilirsek çocuklan
tırdan çıkarabiliriz? Halbuki so- mız sokaktan kurtulacaklardır. So
kakta başlıyan tanıııklıklar en za - kak terbiyesinin çocukları sokak a -
rarh dostlukların teessüsünü de damı yaptığına daima örnekler gös-
111ümkün kılar. Kağıt oynıyarak va- termeğe kalkıımak beyhudedir. Bu 
kit geçiren çocukların misali iıaret tipi her gün, her yerde, her toplan -
etmek istediğim tehlikelerin belki tıda ıstırapla müıahede etmiyor 

en hafifidir. muyuz? 
Ne yapmalı? H ep imiz için p ek aziz olmak ik-
llk önce, analar çocuklariyle tıza eden çocuklanmız mevzuuna 

meşgul olmanın lüzumuna kanaat ıık sık döneceğim. 
getirmelidirler. J. - J. Rouueau, Nasulıi BAYDAR 

ll-I AVA Maarif teıkilallnda 

yeni f ayinler 

Parti müfetliıi 
gazetecilere 

son vaziyeti anlalll 
İstanbul, 11 (Telefonla) - !stan -

bul mıntakası Parti Müfettişliğine se
çilen Konya saylavı B . Tevfik Fik -
ret Sılay bu sabahki trenle Ankara -
dan lstanbul'a gelmiştir. B. Fikret 
Sılay Haydarpaşa'da Parti ve vilayet 
erkanı tarafından karşılanmıştır. İs
tanbul Parti Müfettişi bugün öğleden 
sonra parti merkezine giderek vilayet 
ve kaza heyetlerinin ziyaretlerini ka
bul etmiştir. 

B. Tevfik Fikret Sılay gazetecile
re demiştir ki: 
"- Son Parti Kurultayında kabul 

edilen nizamnameye göre yirmi kadar 
mıntaka için mebuslar arasında mü
fettişler seçilmiştir. Bu arada ben de 
lstanbul'a memur edildim. Nizamna
menin tayin ettiği esaslar dahilinde 
vazifemi ifa edeceğim. Arkadaşlarla 
tanışmak fırsatını yeni buldum. İs -
tanbul Parti villlyet idare heyeti bir 
ınUddct. aonr.a tol"'lnnar.nk .. n ,.. ,.__ 

kanını seçecektir. Parti kongrelerin • 
de tezahür eden haJk dileklerini vi • 
layet ve belediye reisliği makamiyle 
tahakkuk ettirmeğe çalışacağız. MS. -
nen Partiye bağlı olan teşekküllerle 
de icabeden temaslarda bulunacağız.,. 

lzmir'de 

Ticaret mahkemesini~ 
salahiyetsiz olduğu 

iddia olunuyor 
İstanbul, 11 (Telefonla) - Fındık

lıdaki Satye binasının satın alınma::.ı 
hakkındaki tahkikata devam edilmek
tedir. Bu işin daha evel birinci tica· 
ret mahkemesine intik.ıl eden safhası
nın muhakemesine bugün başlanmış -
tır. Bu dava ile alım satım işini ya
panlar Denizbanktaki mevkilerinden 
uzaklaştırıldıktan sonra Dcnizbank 
tarafından açılmış olan davada alım 
satım muamelesi usulsüz yapıldığı i -
leri sürülerek iptali, Satye şirketine 
verilmeden iadesi istenilmişti. Bu hu
sustaki tahkikat devam ederken Sat
ye avukatları meseleye ticaret mah
kemesinin bakamıyacağını, bunun bir 
hukuk mahkemesi işi olduğunu ileri 
sürerek bir salahiyetsizlik itirazı yap
mışlardı. Fakat bu iddia mahkemece 
reddedilmişti. Bugün açılan ilk mu
hakeme celsesinde Denizbankın açtı
ğı bu davanın ne şekilde bir vekalet
le takip edilebileceıti mevzuubahis ol-
ınu , d.'-Y"'" •~"h.\21""1L\ 'l .. fo.4•!ra ~G.&.-r-ı.ıı 

temsil hakkına itiraz etmişlerdir. Mu
hakeme, tetkik için başka güne bıra

kılmıştır. 

Beden terbiyesi kanununun 
nizamnameleri hazulandı 

Beden Terbiyesi Genel Direktör-

Doğumları itibariyle ihtiyata geçi
rilmeleri icabedenler arasında ihtiyat 
subayı yetişme şartlarını haiz olan -
ların da askerlik kanununun ikinci 
maddesine göre ihtiyat subayı yetiş
meleri arzularına bırakılmıştır. Türk 
ordusuna vaktiyle hizmet etmiş ve 
halen yaş haddini geçmemiş ve su -
baylık hakkını zayi etmemiş olanla. 
rın yedek subay hakları tanınmıştır. 

Türkiye tabiiyetinde oldukları hal· 
de vatani vaziflerini giirmek üzere 
Hatay'a gönderilenlerden 'a.•lrerlikle 
-..takası olanlar vaktinde a::.kerlik •G
zif elerınl yapmadıkları için kanunen 
ceza görmeleri icabetmektedir. Fa
kat, sırf vatani bir vazife için hükü
metin müsaadesiyle giden bu vatan
daşların cezalandırılmaları muvafık 

görülmemiş ve bunların cezalariyle 
fazla hizmetleri affolunmuştur. 

Ankara - Galatasaray 
Kulübü kongresi 

Aşağıdaki ruzname dahilinde mü -
zakere yapılmak üzere Galatasaray 
kulübü ·K:ongresi 28-7-939 tarihinde 
saat 18,30 da içtimaa davet edilmiş -
tir. İçtima kulüp lokalinde olacaktır. 

Ruzname 
1 - Nizamnamede tadilat yapılma

sı, 

2 - İdare heyetinin mesaisi hak -
l\.tllUCll\.ı ı t1puı-ıaı 111 ıu:\.hthat 

3 - İdare heyetinin yeniden seçil
mesi. 

. 
lsfanbul Adliyesindeki 

suiislimalin 

muhakemesine dün baılandı 
İzmir, 11 a.a. - Parti teşkilatının 

aldığı yeni şekil üzerine vali Aykut 
riyaset vekaletini idare heyeti azasın· 
dan avukat Ekrem Oran'a bırakmış lüğü beden terbiyesi kanununun tatbi- İstanbul, ıı (Telefonla) - lstan-F2\ı mumaileyh de vazifeye başlamıştır. kine ait nizamnameile neşriyat tali- bul Ağırceza mahkemesi bugün Adli· 

Orta tedrisat umum müdürlüğü şu· matnamesini ve vilayet, kaza istişare yede yapılan bir suiistimal davasının 
be müdürlerinden BB. Nurettin Bay - heyetlerinin salahiyetlerine dair ni _ muhakemesine başlamıştır. Evclce ad-

Jehrimizde hava a(ık 

ve sakin ge~ti 
Dün şehrimizde hava umumiyetle 

açık geçmiş. rüzgar şimali şarkiden 
saniyede en çok 1 metre hızla esmiş
tir. Günün en yüksek sıcaklığı 29 de
rece olarak kaydedilmiştir. Yurdda 
hava, Karadeniz'in şark sahillerinde 
mevzii yağışlı, şarki Anadolu ile or
ta Anadolunun şark kısımlarında bu
lutlu, Trakya ile cenubu şarki Anado 
lu mıntakalarında az bulutlu, diğer 

mıntakalarda açık geçmiştir. Son 24 
saat içindeki yağışların karemetreye 
bıraktıkları su miktarları, Rizede 15, 
Karakösede 5, Hınısta 3, Sarıkamış -
ta 2, Kars ve Malazkirtte 1 kilogram
dır. Rüzgarlar Trakyada cenuptan, 
Cenup Anadolusu ile Egede garpten 
di ğer yerlerde umumiyetle şimalden 
saniyede en çok 7 metre hızla esmiş
tir. En yüksek ısı Kocaeli ve Mersin
de 30, Antalya ve Edirnede 31, İzmir 
ve Diyarbakırda 32, Bodrumda 33, A
dana ve lskenderunda 35, Akhisar ve 
I. azillide 36 derecedir. 

Fuar esnasında 
yapılacak spor ve 

hava gösterileri 
İzmir, 11 a.a. - Fuar zamanında fz

r:ıirde yapılacak muhtelif spor müsa -
:ıkalarıişini organize et-nck üzere be

den t erbivesi genel direktörlüğü fut -
bol federasyonu asbaşkanı Saim Sey -
mener lzmire gelmiştir. rederasyon 
r ' 1:\şkanı fuar komitesiyle temas ede
rek spor haftası programını hazırlıya
c.,ktır. Fuar komitesi ti.irk hava kuru
m•ına da müracaat ederek fuar zama -
"l ' rıtia lzmirde geniş bir avacılık te -

"ıürü yapılmasını istemiştir. Fuar 
traksiyon komitesi de diın akşamki iç 

t"rrı<ıında fuar esnasında İzmire geti -

ıs rem •'ft-~ .. l!msil he 

man meslekAı tedrisat umum müdür ( • • " liye levazım katipliğinde ve sonra mu 
Yabancı mektep erin ihzari zamnameleri hazırladıktan sonra mer- temetlikte bulunan Emin ile mutemet 

muavinliğine, Ziraat Bankası milfet- kez ı"stı"""re heyetinden geçirmi• ve · d T f"k 
r- :r Asım, mahkeme k5tiplerın en ev ı , 

tişlerinden Hasan Refik Ertuğ Maa - SIDlfla~IRI alman talebe Başvekalet makamına takdim etmiş- Adliye levazım katiplerinden Gani, 
rif Vekaleti hukuk müşavirliğine, yük tir. İstanbul muhasebesi sarfiyat ve mu -
sek iktisat ve ticaret mektebi müdür- Yabancı mekteplerin ihzari sınıfla - hasebe katiplerinden Necmi mevku -
lüğüne vekfiletinde bulunan Nihat Sa- rında okuyan talebelerin lisan öğren- fen ve adliye levazım katiplerinden 
yar, Samsun maarif mildürliiğilne Es- dikten sonra alınacakları sınıflar hak Devlet memurlan baremi İsmail, İmralı hesap memuru Hasan, 
kişehir lisesi müdürü M. Doğan, Kü- kında Maarif vekaleti yeni bir karar cezaevi hastanesi idare memuru Şe -
tabya maarif müdürlüğüne Kütahya . . .. . • DizamnameSİ haztrlamyor rif de gayri mevkuf olarak muhakeme 
l. . k" 11" • M h A k vermıştır. Bu karara gore ıhzarı sınıf- edilmekted.irler .. Sorgu hakimlig~inin 
ısesı ımya mua ımı az ar r an, .. . .. 

Edirne maarif müdürlüğüne Edirne ta luzumu kadar dıl oğrenen talebe Maliye Vekaleti devlet memurları hazrıladığı kararnamede avans olarak 
muaalim mektebi müdürü Cemil Üner, ilk mektebi bitirerek gelmişse orta kıs baremi kanununun tatbik sureti hak· alınan paranın aynı zamanda resmi 
Seyhan orta mektebi müdürlüğüne mın birinci sınıfına, orta tahsilin her kında bir nizamname projesi hazırla - evrakta sahtekarlık yapılarak zimme -
Musiki Muallim mektebi tükçe mual- hangi bir sınıfından gelmişse tasdik - mağa başlamıştır. Vekalet nizamname tine geçirildiği ileri sürülmektedir. 
limi H. Basri Yücel nekil ve tayin e- namesinin tekabül ettiği sınıfa alına - nin hazırlanmasında Divanı Muhase - Mahkeme bugün suçluları dinlemiş -
dilmişler<lir. caktır. bat reisliği ile temas yapmaktadır. tir. Muhakemeye devam olunacaktır. 
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Bukalemun saçlar ! 
Saçları kolayca ssı ıya. kumrala 

ve kızıla boyamak moda oldu olalı, 
guzel sıyah saç görmeğe hasret ol
duk, biliyorsunuz. 

Kndınlarııı iskarpiıılcrinden şap
kalarına, yani tırnaklarından tepe
lerine kadar Jıcmen Jıer hafta, yeni 
bir moda ıcadına uğraşanların, bil
mem, yeni bir keşiflerfoden haber
dar mısınız? 

Bu yeni icada göre bir kadın, ay
nı gün içinde sabah k:ıhvaltıs111da 

kumral, öğle yemeğinde esmer, ak
şam üzeri de kırmızı saçlı olabile
ı:ektir. 

Zemane kadınını istediği saat ve 
dakikada dilediği renge sokacak o
lan bu icadın patentim maclisonlu 
Svcr Kuisling ismirıde bir doktor al
mıştır. Doktorun bulduğu balmumu 
ile sellülozdan yapılmış bir nesne· 
dir ki buna istenilen renk katılabi
lir. Bu renk ve - sözün: ona - gü
zellik macunu bir tarakla beş daki
ka saçlara sürülebilir. 

Saçını bu suretle dilediği renge 

su ile başını yıkar ve o rengi gider
miş olur. 

lngiliz doktorunun bu keşfi, ze
mane kadmını Bukalemun'a dön
dürdü, demektir. 

Fakat bana öyle geliyor ki bu 
keşiften sonra şairler: 

Saçlarından mı ördüler geceyi ? 

gibi mı~ı·alar yazmaktan ve genç 
aşıklar: 

- Sevgilim, saçlarının rengi ne 
kadar cana yakın! 

diye sevgilerini ilan etmekten 
mahrum kalacaklardır. 

Ama, "zaten zemane aşkı bir saçın 
renk değiştirmesinden daha fazla 
sürmez ki!., 

derseniz haksız olduğunuzu id-
dia edemem. T. 1. 

eviren kadın, bundan bıkınca sı- Hır•ızların gazete•il 

ve kanaatleri müdafaa eden, çe· 
şit çeıit ne§riyat yapan gazeteler 
vardır. Fakat baımuharriri, muh
birleri, tabi ve naşirleri, okuyucu
larından çoğu hırsızlardan ibaret 
olan bir gazete bulunabileceğini 
hatırınızdan geçirebilir miydiniz 1 

Varıova'da böyle bir gazete 
var. Eğer geçenlerde sahipleri 
tevkif ve gazete tatil edilmemiş 
olısnvdı, hala da, inti~ara devam 
elecekti. 

ce bir ev nasıl soyulur:?,, 
Bakalım, daha neler işiteceğiz? 

Se•li mektuplar! 

içimizde bazıları vardır ki al
dıkları mektuplara cevap verme
ğe üıenirler. Hele işi, gücü de
vamlı surette yazı yazmak olan
larda bu hastalık umumi gibidir. 

Zemane fenni, her halde, in
sanların bu türlü tenbelliklerini 
de hesaba katmış olacak ki ele 
kalem almadan ve tek satır yaz
madan uzakta bulunan bir tanı
dığa, bildiğe haberler gönderme
nin kolayını bulmuştur: 

Almanya'nın ve Felemenk'in 
bazı postanelerinde birer mikro
fon bulunuyor. Buraya gidip mu
ayyen bir para atıyor ve konuşu-

Bu gazetenin baımuharriri es· yorıunuz. Birkaç dakika sonra 
kiden nvukatlık eden, timdi de burada bütün söylediğiniz ıözler 
beynelmilel bir hırsızın karısı o- bir gramofon plağına geçmiş, sa-
lan bir kadındır. rılmrı bir halde önünüzde hazır· 

Sabıkalılar ve uygunsuz takım dır ve bir mektup Ücreti vererek 
arasında pek fazla ıevaç bulan istediğiniz adrese gönderebiliyor· 
bu gazetede en mühim! makalele- sunuz. 

rin mevzuları §Öyle imif: Bu plak, herhanai bir aramo-

"Bir kaaa naııl açılır 7., fonda iıtenildi1" i ka~ ~almabil-.,,.. .. ac-.-ı•ı lhr ta v . ....,._ ....... -·- •nı. ..., lr1ftffle -
- .. ıı111se çıkmıyor mu? Pek ili. bilmemelidir. 

u ve bu la, yahut içine mu-
1 nara ltttflhyd'f, o hc:fat hpa1ıy<Jı 

hi~ biri ~ıkmadı 
İstanbul, 11 (Telefonla) - Tay. 

yare piyangosunun 27 inci tertip ü
çüncü keşidesine bugün başlandı. 
Bugünkü keşidede büyük ikramiye
lerin hemen hiçbirisi çıkmamıştır, 
Keşideye yarın da devam olunacak
tır. 

3000 lira kazanan numaralar r 

23128, 1661 

l!JOl'J lira kazanan numaralar : 

4251 

500 lira kazanaı.r.,r : 

151 10527 14284 15!:r..-'l 19518 20291 
23462 23517 23827 27412 .n101 

200 lira kazananlar : 

1163 2658 3108 3848 3878 6693 
2149 9422 10573 10999 11917 17017 

19120 21801 237'9 24555 25905 26655 
31519 32387 34000 38364 38969 38975 

100 lira kazananlar : 

1 476 728 1171 2541 7261 
2739 9095 10850 10983 11380 11636 

13235 14551 14568 17327 18963 l 9183 
19415 20079 20182 20827 21900 27387 
27546 28076 28116 28188 28335 28794 
30164 30559 33939 34441 35082 35811 
36100 a6s20 "l??n? a?Jö0.4.~n'7ı: _____ _ 

50 lira kazananlar : 

195 958 360 520 6215 71~ 

915 1147 1365 1708 ı 72!) 180'f 

1940 2174 2356 2538 2703 3074 

3416 3653 3690 4051 4160 4341 

4449 4653 5007 5020 5079 5092 

5097 5181 5689 5698 5755 5982 
6051 6070 6244 6312 6856 7146 
7698 8203 8301 8494 8673 9073 

9149 9172 9701 10041 10042 10124 

10140 10316 10578 10773 10892 10897 

11008 11599 11654 11790 11818 11990 

12046 12302 12694 12930 12996 13179 

13352 13471 13620 13774 13777 13896 

14061 14089 14098 14790 14269 14308 

14594 14725 15010 15291 16090 Hi142 
16580 17009 17274 17287 17494 17798 
18841 18873 19036 19186 1~598 19662 
19778 20268 20397 20529 20885 21113 
21318 21414 21695 21737 21951 22452 
22842 22862 22915 23135 23512 24712 
25221 25737 25786 5868 26072 26315 
26663 26642 26854 26966 27604 27619 
28030 28446 28541 28591 28594 28613 
29299 29492 30487 30688 30718 31085 
31695 31742 31807 32160 32478 32591 
32863 32867 33585 33813 33818 34020 
34032 34254 34757 35169 35221 35278 
35420 36115 36408 36944 37092 37238 
38350 38565 38847 38866 38900 39200 
39218 39302 39317 39349 39339 39455 
39955 

Bazı mıntakalarda tütün piyasası 
son günlerde hararetlendi 

İstanbul, 11 (Telefonla) - Son 
günlerde gerek Marmara mıntakasın
da, gerek Karadeniz tütün piyasası -
nın yeniden hararetlendiğine dair bu
ra alakalı mahfillerine malUmat gel -
miştir. Yapılan tahminlere göre Mar
mara ve Ege mıntakasında satılmamış 
tiltün miktarı 5 milyon kilo kadardır. 
Memleketteki bütün tütün sto
kunun miktan ise 8 milyon kilo tah
min edilmektedir. 

Egedeki Bulgurca 

çiftliği köylüye veriliyor 
İzmir, 11 a.a. - Vilayetçe civardaki 

topraksız çiftçilere ve içinde oturan
lara temlikine teşebüs edilen Bulgur
ca çiftliği meselesi ehemiyetle takip 
edilmektedir. Ziraat Bankası bir kıs
mı kendine intikal eden bu ~iftlit in 
satııını durdurmuştur. İflas 
~urlar.L.Alll.u." ..&.il.LilL....Jiıliıli 
ıu hususta bir şey 
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Danzig meselesi ve 

İngiltere 
Büyük harbin amillerini arattı· 

ran tarihçiler, bu harbin arifesinde 
İngiliz harici politikasının vuzuhsuz 
olmasını da sebepler arasında say
maktadırlar. Harbi doğuran kriz 
çıkar çıkmaz, yani Avusturya ile 
Sırbistan arasındaki ihtilaf belirir 
belirmez, Almanya'nın 1908 Bosna 
Hersek mCJSelesinde yaptığı gibi, A· 
vusturya'ya yardım edeceği anla§ıl· 
mıştı. ihtilaf bir harbe müncer oldu· 
ğu takdirde Fransa'nın da 1894 it· 
tifalu icabı, Rusya'ya yardım ede
ceii mah'.imdu. Fakat bu kuvetler 
muvazenesinde lngiltere'nin vaziye· 
ti ne idi'! Filhakika İngiltere 1904 
aeaeainde Fransa ile 1907 senesinde 
de Rusya ite iki itilaf imzalamıştı. 
Fakat bu itilaflar lngiltere'yi taah· 
büde bağlamıyordu. Fransa ile im· 
zalanan 1904 anlapnasiyle iki dev· 
Jet §İmali Afrika'yı nüfuz mıntaka· 
larına ayırnt1§lar ve buralarda yer • 
leımek için birbirine siyasi yardım 
Yadetmiılerdi. 1907 lngiliz - Rus an· 
la§mast da Asya kıtasını nüfuz 
ınmtakaıuna ayırmı§tL Binaenaleyh 
1914 yazında dünyayı felakete sü • 
rükliyeıı buhran çıktığı zaman İn
giltere jstediği gibi harekette se~
bestti. Avusturya veliahti 28 hazı· 
randa katledildi. Kriz bütün tem· 
muz ayı içinde devam etti. ~ra.nsa 
ve Rusya, lngiltere'den ken~ılerıyle 
birlikte olduğuna dair vaıt almak 
jated.iler. fngiltere reddetti. Alm.n· 
ya lngiltere'nin bitaraf kalm~mı 
temine çalı§tı. lngilizler banu da 
vadetmekten kaçındılar. lngiliz dıı 
politikası 3 ağustNa kadar böyle 
müphem kaldı. Ve Avrupa kıtasın
da askeri ~rekat ba§ladıktan son
radır ki lngiltere, Fransa ve Rusya 
ile t-.:raber yürüyeceğini bildirdi. 
.tfmanlar iddia etmi§lerdir ki, İngi
liz diplomaıisinin hedefleri daha va-
zıh olsaydı, büyük harp çıkmazdı. 

Büyük harbin arif esinde fngilte
re'nin mukadderatını idare eden 
devlet adamları hakkında söylenen 
bu sözler, her halde bugünkü İngiliz 
devlet adamları hakkında söylene -
mez. Belki de büyük harbin arife
sindeki vaziyetten ders alan bugün
kü İngiliz politikacıları, İngiltere'· 
nin müstakbel bir harpte takip ede
~ .. ği hnr,.lcot hnltı hakkında en u
fak bir ~üpheye mahal bırakmamak 
için hiç bir fırsatı kaçınnamakta
dırlar. Belki de bu hareketleriyle .. 
rine kanidirler. 

Almanya ile Polonya arasındaki 
Danzig ihtilafı çıkalı, İngiliz devlet 
adtlmları, lngiltere'nin bu noktada 
giriıtiği taahhütleri izahla meşgul
dürler. Böyle mükerrer tefsire ne • 
den lüzum hasıl olduğunu anlamak 
için alman gazetelerinin yazılarına 
bakmak kafidir. Almanya, lngilte -
re'nin "bir Danzig meselesi ıçın,, 

harbe sürükleneceğine bir türlü i • 
nanmıyor. Avusturya meselesi için 
parmak kaldırmıyan, Çekoslovak 
meselesinde harekete gelmiyen in • 
ailizlerin, §İmdi Danzig için harbe 
ainneleri mantıksız görünüyor. Fa
kat birkaç vesile ile de anlatmıya 
açlı!lıiınuz gibi, Danzig meselesi, 
hakıkatt.~ Polonya ile Almanya ara· 
sında munferit bir ihtilaf olmaktan 
çıkmış da tecavüz ve tecavüzü önle· 
mek politikaları arasında bir müca• 
dele mahiyetini almııtır. Alman te· 
cavüz ve emrivaki politika.mı bir 
noktada durdurmak lazımdı. Bu 
mukavemet noktasına iki taraf ara
lllndaki diplomasi mücadelesinin si-

perli cephesi adı verilebilir. Eğer bu 
cephe kırılacak olursa, lngiliz • Po
lonya münasebetleri bozulacak ve 
binnetice bütün sulh cephesi sanıla· 
caktır. Bunun içindir ki İngiltere 
Danzig cephesinde bir nevi diplo· 
matik meydan muharebesi yapnuya 

karar vermiştir. Almany11'nın bu 
aerbest ıehirde emrivaki yapmıya 

teşebbüs edeceği haber verilir veril· 
mez İngilizler de derhal vaziyetle· 

rini izah ederler. Bu defa İngiliz 

ba§vekili Çemberleyn, Danzig hak
kındaki İngiliz noktainazannı yeni • 
den izah etmiştir. Çemberleyn diyor 
ki, Danzig statüsünün bir taraflı o
larak değiştirilmesine te§ebbüs edi
leceğini haber aldık. Eğer bu, doğ
ru ise, 

"- Mesele danziglilerin hak ve 
hüriyetlerine taalluk eden mevzii bir 
iş olarak telakki edılmiyecek. Der
hal Polonya'mn milli mevcudiyetini 
ve istiklalini müteessir eden daha 
vahim bir mesele ortaya atacaktır. 

istiklali sarih bir surette tehdit al
tında kaldığı ve yahut böyle bir teh
dide milli kuvetleriyle mukabeleyi 
hayati ehemiyette addeylediği tak· 
dirde~ Polonya'ya yardım ~deceğİ· 
lllİzi vi.deyledik. Ve bu taahhüdü
ınüzü yerine getirmeie azmetmit 
butuau ona& 

DÜNYA HABER~ERİ , 

Prens pol 
B. Köseivanof'u 

kabul etti 
Köseivanof • Markoviç 

görüşmelerinden sonra 

neşredilen resmi tebliğ 
Belgrad, 11 a.a. - Bulgaristan Baş

vekili Köseivanof, dün Brdo şatosun
da Naip Prens Pol tarafından kabul 
edilmiş ve öğle yemeğine alıkonul -
muştur. 

Reımi tebliğ 
Belgrad, 11 a.a. - Köseivanof ile 

Markoviç arasında yapılan görüşme
lerden sonra aşağıdaki tebliğ, matbu
at mümessillerine tevdi edilmiştir: 

.. İki devlet adamı, aşağıdaki husu
ları beyan etmekte mutabıktırlar: 

1. - Yugoslav • Bulgar işbirliği po
litikasının, daimi dostluk paktının ru
huna uygun bir şekilde inkişaf etti
rilmesine ve derinleştirilmesine de -
vam edilmesi lazımdır. 

2. - Mümkün olduğu kadar sıkı 
iktısadi bağlarla birleşmek iki mem
leketin menfaati iktizasındandır. 

3. - istikHil ve bitaraflık siyaseti, 
iki memleketin oldu ğu kadar Balkdn 
sulhunun da menfaatlerine en iyi bir 
şekilde tetabuk etmektedir. 

4. - İki hükümetin bütün komşula
riyle iyi ve dostane münasebetler i -
damesi siyasetine devam etmeleri la -
zımdır.,, 
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Milli Şef'ten 
Basın Kongresine 
selôm ve sevgi 

Türk Basın Birliği kongresinin 
toplantısı münasebetiyle kongre reisi 
Dahiliye Vekili B. Faik Öztrak ile 
Riyaseticümhur umumi Katibi Ke -
mal Gedeleç arasında aşağıdaki tel -
graflar teati edi1miştir: 

Kemal Gedeleç 
Riyaseticüınh a 

Bugün toplanan Basın Birliği kon~ 
gresi, mesaisine başlarken büyük Mil
li Şef ferine karşı olan sarsılmaz bağ
lılıklarını hararetli tezahürler arasın
da izhar ve bunu arza Riyaset Diva
nını memur eylemİ§tir. 

Keyfiyetin ve bu §Crefli vazifeyi i
fa ederken duyduğum büyük saade
tin ebedi tazim/erimle beraber Ulu 
Şefimize arzını rica ederim. 

Türk Basın Kongresi Reisi 
Dahiliye Vekili 
Faik Öztrak 

Saym Bay Faik Oztrak 
Dahiliye Vekili ve Türk Baaın 

Kongresi Reisi 

Basın kongresinin ifade buyuru/an 
temiz ve asil duygularmdan Reisi. 
cümhur Milli Şefimiz ismet lnönü -
nün pek mütehassis olduklarını ve 
çok değerli türk basınının seçkin ve 
sayın mümessillerine teşekkür selam 
ve muhabbetlerinin iblağını emir bu
yurduklarını derin saygılarımla arze-
derim. ( a.a.) 

Basın birliği 
mıntaka heyetleri 
Türk Ba~ın Birliği Reisliğinden: 
3511 numaralı Basın Birliği kanu -

nu mucibince, 10 temmuzda toplan
mış olan kongre, merkez ve mıntaka· 
lar ·idare heyetlerini ve haysiyet di -
vanlarını seçmiştir. 15 temmuzdan iti 
haren mıntakalar faaliyete geçecek· 
terdir. Meslekdaşların dikkatine arz· 
olunur. (a.a.) 

noktainazarının daha vazıh §ekilde 
ifadeıine imkan tasavvur edilemez. 
Baıvekil, Danzig'de yapılacak bir 
darbe, Polonya'nın silahlı mukabe
lesine maruz kaldığı takdirde biz de 
harbe gireceğiz, diyor. lngiltere'nin 
harbe girmeııi tüpheıiz Fransa'yı 
tahrik edecektir. Bu da Avrupa har
biniri batlangıcı demektir. Binaena
leyh Almanya'nın Danzig'de yapa· 
cağı bir emrivaki bütün facialariyle 
beraber Avrupa harbini doğurabi • 
lir ki neticede iki otoriter devletin 
mağhip olacaklarından ıüphe et
mek bile caiz değildir. Bu sebeple • 
dir ki alman ve italyan milletlerinin 
mukadderatlannı idare eden politi
kacılar heaaplr hareket etmeje mec
ban:I 

Yeni bir işar oluncıya kadar 

Fransız Nazırları bir 
yere ayrılmıyacaklar 
Dün toplanan Nazırlar meclisi şimdiki 

vaziyet dolayısiyle buna karar verdi 
Paris, 1 1 a.a. - Havas bildiriyor : Nazırlar meclisi, bugün cümhurre -

isi 8. Löbrön'ün reisliğinde Elysee sarayında toplanmıştır. 
t Iariciye nazın 8. Bonne, kabine arkadaşlarına, haricı vaziyeti heye. 

ti umumiyesi etrafında izahat vermiştir. 

B. Bonne, son İngiliz • fransız tek •

1 
liflerin.e karşı sovyet hükümetinin ce
vabını bildirmiştir. Bu cevap, halen, 
Fransa ve lngiltere'nin sıkı temas ha 
linde bulunan hariciye nezaretleri ta
rafından tetkik olunmaktadır. 

B. Bonne, bundan sonra, Danzigde
ki vaziyetin kaydettiği son inkişafla • 
rı anlatmış ve B. Çemberleyn'in avam 
kamarasında, Fransa ve Polonya hükü 
metleri ile tam anlaşma halinde yap • 
tığı beyanatta tasrih eylediği veçhile 
Fransa, İngiltere ve Polonya'nın hat
tı hareketini tasrih eylemiştir. 

Nazır, Suriye yüksek komiseri B. 
Püo'ya gönderilen talimatı okumuş ve 
manda altındaki araziden kendisine 
gelen haberelcre göre buradaki halkın 
yeni rejimi sükun ve memnuniyetle 
karşılamış olduğunu anlatmıştır. 

Nihayet B. Bonne, uzak şark mese
lelerine de temas etmiş ve Tiençin 
hadisesinin halli için Tokyo'da başh
yacak olan ingiliz - japon görüşmele
ri hakkında izahat vermiştir. 

Hariciye nazırının bu izahatını mü
teakip, başvekil B. Daladye ve iş nazı 
rı B. Marşand, umumi greve iştirak 
etmiş olan amele hakkında umumi af 
ilanı kararnamelerini rcisicümhurun 
tasdikine arzetmiştir. B. Löbrön, bu 
umumi af kararnamelerini imzalamış-1 
tır. 

Maliye nazırı B. Reynaud, mecliste 
verdiii izahatta, silahlanma devlet tah 
villerinin satılış vaziyetinin çok iyi 
olduğunu tebariiz ettirmittir. 

Nihayet nazırlar meclisi, yeni bir 
işara kadar, nazırların seyahat etme -
meleri ve bir yere ayrılmamaları hak
kında bir karar almıt vo müha.ld.,... 

-·-. -ımmu•ına nihayet 
vermiştir. 

150 İngiliz tayyaresi 

Fransız topraklannda 

manevra yapacak 
Londra, 11 a.a. - Fransa toprakları 

üzerinde manevra yapmak üzere 12 
bombardıman filosu, Fransaya hareket 
etmiştir. Manevralara 150 ingiliz tay
yaresi iştirak edecektir. 

İlk defa olarak sulh, zamanında bir 
ecnebi kuvetinin Fransada manevra 
yapmasına müsaade edildiği kayde • 
dilrnektedir. 

Thetis'in kurtarma 

işine başlanıyor 

Londra, l ı a.a. - (Thetis) denizal -
tısının battığı yere iki kurtarma ge -
misi gönderilmiştir. 

Yüzdürme ameliyatı için hava mü -
saittir . 

Yugoslav Sefiri Ebedi 
~f'in manevi huzurunda 

Yugoslavyanın yeni Ankara elçisi 
Dr. İliya Şinnenkoviç refakatinde el
çilik erkanı olduğu halde dün öğleden 
önce Ebedi Şef Atatürk'ün Etnograf
ya müzesindeki muvakkat medfenini 
ziyaret eylemiş ve bir çelenk koymuş. 
tur. 

Bu siyaret esnasında Ankara Emni
yet müdürü Şinasi Tolga da hazır bu-
lunmuş ve bir polis müfrezesi rasimei 
ihtiramı ifa eylemiştir. (a.a.) 

Adliye Vekilimiz İstanbul İcra Dairesinde 

lstanbul, 11 (Telefonla) - Adliye Vekilimiz B. Fethi Okyar lstan
bul'da bulunu§undan istifade ederek dün İstanbul adliyesini ziyaret et
mit ve tetkiklerde bulunmuştur. lstanbul Cümhuriyet Müddeiumumisi 
B. Hikmet Onat Vekilimizle birlikte dolaımıı ve kendisine adliyenin 
çahımaları hakkında izahat vermiıtir. Vekil bu izahlardan memnun 
Ôlmuıtur. 

ADLiYE VEKiLiMiZ BUGÜN ŞEHRiMiZDE 
lstanbul, 11 (Telef~nla) - Birkaç gündenberi lstanbul'da bulunan 

B. Fethi Okyar bu aktamki ekspresle Ankara'ya hareket etmiş, Hay
darpaıa garında vilayet, parti ve adliye erkanı tarafından uğurlan
mııtır. 

B. M. M. Reisimiz . 
lstanbul' da 

~stanbul, 11 (Telefonla) _ Büyük 
Mıllet Meclisi Reisi B. Abdülhalik 
,Renda bu sabahki trenle !stanbula' 
gelmiş, Haydarpaşa'da hükümet ve 
Parti er~anı tarafından karşılanmış· 
tır. Mechs Reisimiz 1stanbul'da bir 
müddet istirahat edecektir. 

Dahiliye Vekilimiz 
İstanbul'a gitti 

Dahiliye Vekilimiz B. Faik Öz
trak dün akşamki ekı;prese bağlanan 
hususi vagonla lstanbul'a hareket et· 

Ankara garında bazı vekiller. 

Nafia Vekilimiz 
Zonguldak ve 

havalisine gidiyor 
Nafıa Vekilimiz General Ali Fuat 

Cebesoy bugün Zonguldak ve havali
sinde bir tetkik seyahatine çıkacaktır. 
Nafıa Vekilimizin beraberinde Nafıa 
Vekaleti mütehassısları ile son gün
lerde 1ngiltereden davet edilen li • 
man mütehassısı da bulunacaktır. Ge
neral Ali Fuat Cebesoy başta kömür 
olmak üzere Zonguldak mıntakasının 
bütün ihracatını idare edebilecek şe
kilde yapılması kararlaşmış bulunan 
limanın yerini tesbit edecek ve bu a
rada Zonguldak ve civarı kömür hav

m ve 

-3-

c D U N K U ) 

iSTANBUL Gazeteleri 
CUMHURİYET 

istihsal ve ihraçta maliyet fiatı 
Yunus Nadi, başmakalesinde, Ticaret 

Vekilimizin, ihracat ve ithalat hareketle
rimizle memleketimizde hayat bahasına 
dair verdiği inhattan mülhem olarak, 
dünyanın, içinde bocaladığı iktisadi güç. 
111kleri tahlil ediyor ve dahilde mübade
le kıymetiyle hariçteki şanj kıymeti bü
yük fark arzetmiyen bir mübadele vasıta
sının hayat bahasını duzeltecek yegane 
sağlam tedbir olabileceğini ve eğer bü • 
tün milletlerin bir giın bu esas üzerinde 
kafa yormıya başlıyacakları kuvetli bir 
ihtimal ise onun bir gtin tahakkuk ede
bilmesine intizaren cumhuriyet Türki -
yesınin de şimdiden bu yolda toctkik ve is
tihzar şekillerinde mesai sarfetmesi ye
rinde olacağını söyluyor. 

TAN 

Satılık memleket 
Sabiha Zekeriya Sertel (Göriişler) SÜ· 

tununda, son gelen Avrupa gazetelerinin 
ltalya ile Almanya arasında imzalanan 
bir muahede mucıbince İtalya'nın Triyes
te'yi 10 sene idn Almanyaya kiraladığı
nı haber verdiklerini yazarak, tiırklerin 
Çanakkaleyi İngilizlere sattıklarını id • 
dia eden iğrenç propagandalarını hatırla
tıyor ve "Askerlerini ve topraklarını sa
tılığa çıkaranların bize hamiyet ve va -
tanperverlik deı si vermeleri pelc giıliınç
tür. Ttirkiyenin tarihinde satılmış bir 
karış toprak yoktur, fakat bir karış top
rak için feda edilmiş ordular vardır. Biz 
muahedelerimizi, mukabil garantiler ve 
müsavi şartlar içinde imzaladık.. Böyle 
müzayedeli satışlar sonunda, çizmesiz 
kalacaklar ikibetlerini düştinsünler., di -
yor. . 

VENi SARAlJ 

Buİgaristan Dörtyol ağzında 
Hüseyin Cahit Yalçın, bu başmakale -

sinde Bulgariıtan başvekilinin Berlini 
ziyareti münasebetiyle alman matbua -
tmd:ı çıkan muzafferane yazıları bahis 
mevzuu ederek, mihver devletlerinin 
maksadı, Bulgaristanla Sırbistanı bir -
leştirerek ikisini birden balkanlarda 
kendi önciıleri gibi kullanmak maksadı -
nı takip ettikleri anlaşıldığını soyliıyor 
ve mihver devletlerinin Bulgaristan ha.i
kındaki emellerini izah ettikten sonra 
"Balkanlı komşuları Bulgaristana parlak 
ümidler vermiyorlar, arazi vadinde bu • 
lunmuyorlar. Fakat sakin, müstakar, e -
min bir hayat temin ediyorlar ve hakiki 
bir dostluk cösteriyorlar. Biz komşuları
mızın pratik ve realist hissi selimlerin
den eminiz. Onun için mihver mcnbala
rmdan c;ıkan şayiaları ihtiyat kaydi ile 
karşılayarak filiyatı bckliyecef:iz,, diyor. 

Hayır Sinyor! 
Murat SertajJu, kendi aütununda, Ro

ma rady ... unun, GiornaJe d'ltalya'dan 
naklen, hkenderon'un Türkiye tarafın • 
dan ilhakı Akdeniz havzasında yeni yeni 
ihtilaflar çıkaracağına ve Fransanın bu 
hareket hattı bir çok vahim neticeler me
yanında, Halep üzerindeki türk emelle • 
rinin artmasına sebep olduğu yolunda • 
ki neşriyatına cevaben diyor ki: "İşte bir 
belahat ve iftira nümunesi daha .. Hayır 
sinyör, hayırı H~tayın anavatana ka • 
vuşması asıl bu ilh:ık ile büyüyen ve ku
vetlencn türk vatanının, mübarek ve mu
kaddes topraklarına çevrilmiş melun e
mellerin tamamen yıkılmasına ve bu 
topraklara dikilmiş gozlerin kör olma -
sına sebep olmuştur. Seni kudurtan da 
i§te bu vaziyettir.,, 

VAKİT 

Avrupada okuyacak gençleri
miz nerelere gitmeli? 

(Günün ikisleri) sütunu muharriri 
son siyasi hcrçumerçler için.de, Avrupa' 
tahsil merkezlerinin, hala eski hususi • 
yetlerini muhafaza edip etmedikleri me
selesini ele alarak maarif şQrasında Av
r~p.~ya talebe göndermek meselesi görü
şulurken bu noktanın da dikkate alın • 
ması faydalı olacağını yazıyor. 

Gospodin Muşanof'un beyanatı 
Sofya muhabirinin, bulgar mebusan 

meclisi reisi Muşanofla yaptığı mulika • 
tı neşrediyor ve meclis reisinin, turk • 
bulgar dostluiundan bahsederek, Turki
yenin Atatiırk tarafından kurtarıldıgrnı, 
fakat Bulgaristanın yirmi yıldır Nöyi 
muahedesi zincirleri içinde muztarip 
kıvrandığını, balkanlılar sulhunun ku • 
vetlenmesi ve iyi komşuluklar namına 
Bulgaristanın yaralarına merhem vurul
ması lazım geldiğini ve şu sözleri ilave 
ettigini y zıyor: "- Türkiyeye bir dost 
ve iyi bir komşu olduğu için bizim tam 
mlinasiyle itimadımız vardır. Bu itibarla 
milli isteklerimizin miıdafaasını ona ter
kediyoruz. Türkler bize önayak olmalı, 
ve balkanlarda tam bir ihenk, anlaşma 
ve ~u~h teşriki mesaisi meydana getir • 
mclıyız. ~steklerinıiz başkaları için e • 
hemıyet.sız, faka tblzim için hayatidir.,. 
Mulıarrır, Muşanofun, Akdenizdc mah -
reç meselesi hakkındaki sözlerinden son
ra, gene Türkiyeden bahsederek:"- Ma 
mafih, şurasını da açık olarak söylemek 
isterim ki, Türkiyeden beklemekte ol • 
dugumuz tavassut yardımı gcçikmekte 
devam ettikçe bulgar milletinde gücengia 
lik alametleri görülmiye başladı. Bulgar 
milleti ile doğrudan doğruya temas edi
niz, göreceksiniz ki Turkiyc ve tiıritlcre 
olan sevgi ve muhabbet çok büyüktür • 
Bütün bulgarlar dost Turkiyeden bizim 
böyle bir zamanımızda dostluk bekliyor -
lar.,, dediğini ilave ediyor. 

SON POSTA 

Sürprodüksyon kanunu 
Muhittin Birgen, (Her gün) sütunun

daki başmakalesinde, Büyük Millet Mec
lisi kapanmazdan evci hükiımden kaldı
rılan sürprodiıksyon kanununun istihsal 
içinde anarşi ve sürproduksyon tevlit et
memek gayesiyle kondugu halde sonradan 
bunun bilhassa bir pahalılık sebebi ol
duğu görülmesi üzerine kaldırılmasına lü
zum hasıl olduğunu, fakat yalnız bu kanu
nun kaldırılması kafi gclmcdigini, aynı 
zamanda himaye gumrıiklerinin de diı • 
şürülmesi icap ettiğini izah ettikten son
ra, hükümetin iktisadi işler sahasında e -
saslı kararlara doğru tedricen yilniduğü
nü, bu ilk tedbirleri daha ba5kalannın ta· 
kip edeceğini söylüyor. 

AKŞAM 

Mahalle çocukları gibi 
Fazıl Ahmet Aykaç, bu serlevha altın· 

daki başmakalede, milletler arası geçen 
siyasi maçlardaki dilin bir sövüşme bok· 
su haline geldiğini söyliyerck, bazı ec • 
nebi matbuatın, yabancı radyo ve gaze -
tc iftiralarına, kabalıklarına karşı bugü
ne kadar aldığı vekarlı ve muvazeneli 
vaziyeti tebarüz ettirdikten sonra, "Bize 
yakışan ideal, bir tanedir: Kibarlık vo 
efendilik..,, <liyor. 

SON TELGRAF 

Türkiyede hüriyet ve matbuat 

Etem İzzet Benice, başyazısında cUm
hurreisimizi bir İngiliz muharririn~ mat
buattaki hüriyet miyarı uzerindcki be • 
yanatı milli matbuat için hakiki bir haz 
ve iftihar kaynağı olduğunu yazdıktan 
sonra, Dahiliye vekilinin matbuatı da hü
kümet erkanı kadar vazifeli ve ntesuli-
yetli tuttugu hakkındaki beyanatını ba
his mevzuu ederek bu beyanatın da mat-. 
b~at mü!1tesiJ?lerinin ağır mcsuliyetleri. 
nı tebarüz cttıren açık bir miyar oldugu
nu ilave etmektedir. 

HABER 
Türkiyede gayrimedeni bir 
çalışma hayatı yoktur. 

M. Dalkılıç, bu fıkrasında, yazın sıca
ğında kanter içinde çalışan adamların 
manzarası insana şiddetli bir azap ver -
mektc olduğunu yaurak, bütün polis ve 
seyrüsefer memurlarının ve hatti taksi 
şoförlerinin yazlık elbise giymiye mec -
bur tutulmaları ve bu suretle fena bir 
manzaranın ortadan kalkmııı bulunacağı
nı kaydediyor. 

Bayazıt'ta te· 
ıis edilmiş olan 
inkılap müzesi • 
nin, vali ve bele
diye reisimiz Dr. 
Llıtfi Kırdarın bir 
nutkiyle halkın z:İ 

yaretine açılmıt 
olduuğnu yazmıf

tık. İstanbul foto 
muhabirimizin 

gönderdiği yuka • 
rıdaki ve yandaki 
resimlerde valiyi 
nutuk aöylerken 
ve halk ile bera• 
••üzeyi dol 
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Bir harp çıkarsa 

Lehistan tayyareleri 
ıok mühim iı görür 

i 
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T otaliter devletlerın 
yeni bir suikasdi 

Avrupa'da bir harbı patla -
tacak olursa. böyle bir ihti
lafta Lehistan tayyareleri 
çok mühim bir rol oynıya
caktır. Çünkü Lehistan'ın 
coğrafi mevkii buna müsa
ittir. 

Leh hava üsleri, Silezya, 
Bohemya, Saksonya gibi 
Almanya'ya esaslı askeri 
kuvet unsuru teşkil eden 
sanayi mıntakalarına kısa 
mesafede bulunur. Leh 
tayyareleri ,alman harp 
malzemesi fabrikalarını 
bombardıman ederek onla
rın vazifelerini sekteye uğ
ratabilir, götürümleştirir. 

Bundan başka, hava üs -
)erinin yakın olmasından, 
buralardan kalkan leh tay -
yareleri Baltık denizindeki 
alman limanlarına da taar
ruz eder. Hatta, uzun seyir
ler yaparak Almanya'nın 
sanayiini beslemek için İs
kandinav memleketlerin -
den, yapacağı ithalata bom
bardımanlarla mani olur. 
Alman sanayii bilhassa ls
veç demirlerine ihtiyaç du
yacaktır. 

Hatti, eğer lehistan bir 
misilleme yapmak mecbu -
riyeitnde kalırsa, leh hudu
dundan alman merkezi ara
sında çeyrek saatlik bir u -
çuş mesafesi vardır. 

Avrupa'nın bu şimal o -
valarında tayyarelerin çar
pabileceği hiç bir tabii en
gel yoktur. Halbuki Alp -
lerde, hatta franaadaki ju
ra ve Vosges dağları, tay -
yarecilikteki muhtelif irti -
fa ve hava vaziyetlerine gö
re yapılmıı uçuı usulleri • 
nin bunca terakkisine rağ -
men, mütearrızı uzun müd
det tehlikeye düşürebilir. 
Krakovi, Posen veya Ka -
liz'den havalanan leh tay
yareleri, Breslav, Dreste, 
Bertin ve Svinemünde'ye 
kadar 300 metreden yüksek 
tepelere rastlamadan uça -
bilirler. Yani sema, onların 
geçmesine daima müsaade 
edecektir. Halbuki hava 
müdafaasına gelince, 1.200 
kilometre uzunluğunda bir 
hudut üzerinde, taarruz e -
den tayyar~lere karşı koy
mak için bu müdafaa teksif 
edilemiyeceği için bu tay -
yarelere mütemadi ve mü
esair bir set ve mani teıkil 
edemez. 

Hattı, muharebeye doğ -
rudan doğruya iştirak et -
meden. Lehistan tayyarele
rinin belli batlı bir vazife -
ai vardır: düşman mukave
metini kırmak Mesafenin 
azlığı bu vazifeyi bilhassa 
kolaylaıtıracaktır. 

L ehistan tayyareleri 
bu vazifeyi yapabi -

lecek midir? Lehlilerin e -

linde, hem arazilerinin ha -
yati noktalarını koruyacak, 
hem de düşmanın can ala
cak noktalarına taarruz e -
decek kadar çok ve değerli 
tayyareleri vardır. 

Askeri harekat sahaları 
üzerindeki bu uçuş kolay -
lığı, }ehliler için de bir ha
va taarruzu tehlikesi doğur 
maz mı? lşte bu suale, bu
günkü hadiseler canlı bir 
alaka ile cevap veriyor. 

Lehistan tayyarelerinin 
değer ve evsafına gelince, 
1938 tayyare sergisinde, 
Lehistan tayyareciliği, mal 
zemelerinin en karakteris -
tik modellerini gözümüzün 
önüne sermiştir. Bu sergi -
de leh tayyareciliğinin üç 
branşı kendisini gösterdi: 
irtibat, avcı ve bombardı -
man tayyareleri. Lehlilerin 
prototip tayyareleri, şüp -
hesiz ki ingilizlerin, alınan
ların veya fransızların o 
mükemmel tayyarelerin -
den biraz aşağıdır. Fakat 
bu tayyareler, leh tayyare
ciliğini mütecanis silahlı 
bir hale getirmiştir ki, bu
günkü harpler esasen böyle 
mütecanis silahları icap et
tiriyor. 

Lehlilerin PZL-37 tipin
deki bombardıman tayyare
leri, bir buçuk tonluk bir 
hamule ile saatte 430 kilo
metreye kadar bir sürat ya
par. PZL-38 tip avcı tayya
releri ise, 4.000 metre irti
fadan 460 kilometre süratle 
uçuyor. Lehlilerin PZL-46 
tipinde büyük irtibat tay
yareleri vardır. Bunun sü -
rati 470 kilometredir, ve 
1.100 kilometrelik mesafe
de müstakil uçut yapar. 
Sonra. lehlilerin kolordu 
tayyareleri aaatte 350 kilo -
metre meaafe kateder. Gö -
rülüyor ki. aon tayyarenin 
sürati dahi, kısa uçuJ mu -
harebelerinin tahmil ettiği 
vazifeleri mükemmelen ifa 
etmeğe müsaittir. 

Bu evsafı haiz olan leh 
tayyareleri, kendilerine 
tahsis edilen askeri hare -
kat sahasında taaruz yapa
rak pek büyük neticeler el
de edecek kabiliyettedir. 
Lakin, Lehistan için en na
zik mesele, tayyarelerinin 
kemmiyetinde ve, sayısın -
dadır. 

Y eni yapılan tetkikle
re göre, lehlilerin 

1938 batında 800 tane saf 
tayyareleri vardı. Bu mik -
tar, harp olduğu zaman ön
lerine açılacak harekat sa -
balarının cesametine naza -

ran çok azdır. Varıova yük 
sek kumanda makamı, tay
yarelerin arttırılması için 
icap eden ıeyleri hazırla -
ıpıştır. Bundan başka, bu 
kumanda makamı, leh tay -
yareciliği için çok lüzumlu 

muntazam bir silah olarak 
havaya karşı müdafaayı te
min etmiştir. 

Lehistan'ın bizzat kendi 
kaynakları, bu inkişafı her 
hangi bir ölçü dahilinde 
tahakkuk ettirmeğe müsa -
ittir: teknik servisleri mü -
kemmeldir. Galiçya'da kur
muş olduğu imalat merkez
leri şayan hayret derecede 
teşkilatlandırılmıştır. Yal -
nız bir mahzuru vardır: bu 
imalat merkezi yeni alman 
hududuna çok yakındır. 

Bundan başka, Lehistan
ın elinde ,fabrikalarını bes
liyecek kıymetli iptidai 
maddeler vardır: kömür, 
tabii gaz, demir gibi. Fakat 
Lehistan'ın bu avantajları 
yanında zamanın müsaade
sizliği yüzünden yapama -
dığı eksiklikleri var: mese
la ihtisaslaşmış amele 
yoktur. Şömendöfer tesisa
tı sanayii azdır. Mali vesa
iti kıttır. 

Lehistan, arzu edilen 
mesafeleri alma hususunda 
tayyarelerinin kudretini 
arttıracaktır. Lehistan'ın 

buna, bugünkü şerait dahi
linde şiddetle ihtiyacı var
dır. Lehliler bu ihtiyaçları
nı Avrupa'daki müttefik -
leri nezdinde olsun, onla
rın tavassutu ile Birleşik 
Amerika devletleri nezdin
de olsun bulmalıdır. 

Yalnız bu tayyarelerin 
muharebede uzun müddet 
dayanabilme~i için onlara 
lizım olan teçhizat ve mü -
himmatı temin etmek la -
zımdır. Bunda da ruslar 
bilhassa amil olacaklardır. 

Bütün ittifak işlerinin 

tetkikinden şu netice çı
kar: ittifakların muvaffa -
kiyet şartlarından birisi, a
ni ve egoist düşüncelerin 

üstüne çıkarak umumi 
menfaati anlamak, onun i -
cap ettirdiği fedakarlıktan 
~•ld"memektir. Bu. baklkl 
bir "devletler lttthadı ftk • 
ri"dir. 

B ugünkü hal dahilin -
de, Lehistan lehin • 

de hakiki bir devletler it -
tihadı fikri, Fransa kadar 
lngiltere'ye de düter. 
Fransa ile lngiltere'nin 
şarkdaki bu müttefikleri, 
hava noktasından birinci 
derecede stratejik mevkii 
işgal ediyor. Leh tayyare -

cileri mükemmeldir. Şim -

dilik leh hava ordusu mü -
tevazi ise de kendisine ve -
rilen maddi vasıtalarla sü
ratla inkişaf edecek kabili -
yettedir. Fazla olarak leh 
toprakları geniş olduğu i -
çin, hava üslerini, cepane 
depolarını, fabrikalarını 

şuraya buraya dağıtabilir. 

Hatta şark hudutlarına ka
dar götürebilir. 

Umumi menfaat şunu i -
cap ettirir : Lehistan'ın 
tayyareciliğini, vaziyetinin 
temin edeceği istifadeleri 
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İtalya'nın dönekliği 
ita/yan matbuatı Polonya·ya karşı en gayridostane hisler 

izbar ermekte devam ediyor. Bizzat doktor Göbbels'in idaresi 
a/t1nda olsaydı bu matbuat nazi tezine müzaharet için daha 
başka tür/u konuşamazdı. Meseli Lavoro Fasciıta, - bütün 
faşist matbuatımn hissiyatına terceman olduğunu tasrih ede
relc - çekinmeden "Memel gibi Danzig'in de alman şebri 
baline ge/eceli şüphesiz bulunduğunu·• sö7/üyor ve batta ha
disenin "mihver devletleri karar verir vermez ve bu işi biti
recek teşebbüse girişince "derhal busule geleceğini ileri sıi
rüyor. Şu halde Po/onya'ya ve bu itibarla Avrupa su/huna 
doğrudan dolruya indirilecek darbeye iştirilc etmek niyetin
dedir. 

Popolo d'İtalya gazetesi daba az hararetli değildir ve po
lonyalılarm demokrasilerden bekliyebilecekleri hayali yardı
ma gülmektedir! ... Şu, icabrna giire bir gıin "harpcı" ertesi 
gün "otlıyan koyunlar" diye tavsif edilen demokrasiler-. Po· 
polo d"ltalya dıyor ki: "Paris ve Londra hükiimetleri tehdit
lerini ciddiye almadığımız için mütehevvirdirler, sanki de
mokrasilerin harp edebileceklerine herkesi iknaa muktedir
miş/er gıbi! .• .'' 

Kısacası, lıalya, hararetle Polonya'nın aleyhinde vaziyet 
almakta ve ber vasıtaya baş vurarak onu ürkütmeye çalış
maktadır ... 

Bu hususta ltalya'ya bir lcaç sual sormak isterdik. 
I - Polonya kurulalıdanberi daima ona karşı sempatik 

davranmış olan ita/yan dış politikasının daimi prensibiyle bu 
yeni tavır nasıl telif edilebilir! Danzig'in mukadderatı hak
krndalci bu merhametsizce hüküm faşist rejiminin otoritele
rinden biri olan profesör Gianni'nin "Danzigin Almanya'ya 
donıişü, Polonya·nın dördüncü taksiminin başlangıcı değilse 
bile, biç olmazsa bu memleketin iktısadi istikli/ınin nihayeti 
demelc olacaktır" şeklindeki hükmıiyle nasıl ahenklenebilir? 

2 - Faşist mülhem matbuatmın Polonya'nın hayati men
faatleri aleyhindeki bu kampanyası, henuz dort ay eve/ kont 
Ciyano'nun Varşova'yı resmen ziyareti vesilesiyle vukua ge
len ita/yan - leh dostluk tezahürlerinden sonra nasıl mazur 
gösterilebilir? 26 şubat I9J9 da, kolonel Beck'in huzurunda 
soy/ediği nutukta, H. Musolini'nin damadı dıyordu ki: '"Mem
leket/erimiz arasında dostluğun git gide daha samimi, git gi
de daha derin olacağı hissini taşıyoruz." 

J - "Hayat sahası~ nakaratını benimsemiş olan latlya, bu 
prensipi denizde ancak iki mahreci olan JS milyon nüfuslu 
Polonya'ya nasıl tatbık etmektedir. •Hayat sahası"' hakkt po
lonyalıları iki ciğerlerinden birinden mabrum olmıya mı mec
bur eder? 

4 - Polon~a Macaristan'rn dostudur. ita/ya Macaristan'
ın hamisidir. ita/ya Polonya'ya karşı tavrrnın Budapeşte"de 
nasıl muhalceme edildiğini tasavvur ediyor? 

Bu suallere yalnız bir cevap verilebilir: "Biz artık bür 
değiliz. Biz artık siyasetimize hikim değiliz. Her şeyi sev
k~den Alma'!ya'dır, biz onu takip ediyor uz." Bu cevabı hiç 
şuphesız laşıst matbuatı verecek değildir ve veremez. Fakat 
bıitün dünya onun hesabına vermiştir. Esasen, on beş giınden
bert faşist matbuatında görülen ve şiddet itibariyle bizim a
leyhimizde biıtiın yazılan/an geçen ingiliz aleyhdarı hücum
lar bu hususta bize yeni bir delil vermiş bulunuyor. 

ita/ya günün birinde felaketlerin en korkuncuna maruz 
kalırsa bugünkü devlet adam/annın bunu istememiş oldukla
rından şikayete baklan olmıyacaktır. 

Wladimir d'Ormesson 
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Mihver devletlerinin Bulgaristan 
ozennae 1anıma1a11 
1 LE TEMPS GAZETESiNDEN: 1 

B ulsarlar, B. Köıeivanof
un Berlin seyahatinin 

minbını, alman matbuatının 
yapmaya çah,tığı cibi, müba
liıalandırmak ıöyle dursun, 
bilikis bunun ehemiyetini sıkı 
ıurette tahdide gayret etmek -
tedirler. Sofya gazeteleri bil -
ha11a enternasyonal bir neza · 
ket jesti olduğunu bulgar baır 
vekili ve hariciye nazırının, e· 
velce Almanya hariciye nazırı 
B. von Neurath'ın Sofya'ya 
yapmı, olduğu ziyareti - ıer· 
c;i biraz ıecikmit olarak - i
ade ettiğini izah etmektedir· 
!er. Ne de olsa B. Köseivanof 
Berlin seyahatini Balkan'larda 
ciddi bir siyasi partinin baıla
mıı olduiu ve cenup prk dev-

dü,ünerek kuvetli bir de -
receye çıkarmak 1 

Vistül ovalarında yara -
tılacak her tayyare filosu 
sulhun pnslarını arttıra -
caktır. 

!etleri için ya demokratik dev. 
letlerin, yahut totaliterlerin 
tarafına seçmek zarurt olduğu 
bir ıırada yapmış olmaktadır. 
Hiç ıüphesiz Sofya'da, iki dev
letler grupu arasında muvaze
nede kalmaya kıymet verildiği 
hissi uyandırılmaya çalııd -
maktadır, burada bilhassa ıu 
nokta üzerinde durulmaktadır 

ki hükümet relıi Berlin'e sidi
yorsa Sobranya mecliı reiıi B. 
Mupnof de bu yakın cünlerde 
inıili.1 ve fransı.1 meıul adam
lariyle temaıta bulunmalı: üze -
re Londra ve Pariı'e ıidecek. 
tir. İtalyan - almanların takip 
ettikleri siyasetin Bulcariı -
tan'ı alikadar eden ciheti iyice 
farkedilmektedir. Mihver dev· 
!etlerinin diplomasiıi, 'rürki • 
ye'yi İnıiltere ve Fransa'nm 
yanında mevki almaktan me -
netmeye muvaffak olamadıiı 

için, Balkan anlatmasını dağıt
maya ve bu mmtaka devletleri
nin bazılarını Roma ve Berlin 

tarafına çekmiye sayret et -
mektedirler. Yucoslavya'ya 
karşı İtalyan - alman manevra· 
sı malumdur, fakat bu manev -
ra Belgrad hükümetini tam bir 
bitaraflık vaziyeti muhafaza 
etmekten menedememittir. B. 
von Ribbentrop ve kont Ciano, 
Bulgaristan'ın hususi vaziyeti 
ve bulgar milletinin milli e -
mellerinin diğer Balkan dev -
Jetlerince dinlenmediğini gör
mekten mütevellit hüsranı Ü • 

zerinde speküle ederek Sof -
ya'da daha kolaylıkla muvaf -
fak olacaklarını ilmi tetmekte· 
dirler. Bu hesabın hadiseler 
kartısında doğru çıkacağı mu
hakkak delildir, ve 'imdiye 
kadar kıra! Boriı'le bulıar hü
kümetinin ,u veya bu taraf le
hinde bir karar vermemit ol
dukları kuvetle tahmin oluna
bilir. 

B ulıaristan'ın Balkan 
antantına sirmeıi bü -

yük harpte kaybettiği toprak
lardan kati surette feracatini 
tazammun edeceği için bu ant· 
anta girmekten daimi surette• 
kaçınmış olduğu malumdur. 
Bulgaristan, muahedelerce va
dedilmit olduğunu ileri sllre • 
rek Ege denizinde bir mahrec 
istemektedir. Halbuki bu mah
reç Bıılaaristan lehinde bir a
razi terki icap i!deceii hiç bir 
yerde zikredilmiş değildir. Yu
nanlılar serbest denizde bir 
mahreç için muayyen bir yu -
nan limanında transit kolay -
hkları ve münakale emniyeti -
nin kifi olduğunu ileri sürü -
yorlar. Diğer taraftan, Bulga
ristan, Romanya'ya verilmiş 

olan Dobrica'dan bir kısmının 
kendisine terki meselesini or· 
taya atmıştır. Bu cihetten de 
ıimdiye kadar müspet bir neti
ce alamamıştır. Bu inkisarlar 
sebebiyle, Bulıaristan'da re -
vizyoncu cereyan genişlemiş -
tir ve Bulcariıtan'ın Balkan 
blokuna i'tirikinin ancak bu i
ki mesele halledildikten ıonra 
mümkün olabileceği ileri sü -
rülmektedir. Roma ve Berlin 
Sofya'yı mihver devletleri ya
nında mevki almaya sevketmek 
~ .... __....._..,.uaı1a .... 
mektedlrier. Naıyonal _,.. • 
liıt ve faıist matbuatı bunu 
gizlemiyor. Bu matbuat, B. 
Köseivanof'un, Romanya ve 
Yunanistan'a yaptıiı revizyon 
taleplerine sarp devletlerinin 
faydalı bir müzahir olamıya

caklarını tecrübe ile anlamıı 
olduğunu, halbuki Almanya ve 
İtalya'nın bulıar taleplerini 
taıvip ettiklerini yazmaktadır. 
Alman pazarının bulcar eko
nomisi için el.zem olduğu, hal
buki Fransa ve İnıiltere ile 
ticaretinin inkiphna ümit · 
bağlıyamacağı da ileri sürtil -
mektedir. Bükreı'le Sofya ara-
11nda uzlaşma belki mümkün i
ken fransız ve inıilizlerin 
Türkiye ve Yunanistan'la pakt 
akdetmelı:le ve Romanya'ya 
pranti vermekle bunu imkin -
ıızlaıtırmıt oldulrlarını iddia -
ya kadar varılmaktadır. 

B. Köseivanof kanchnlması
na müsaade edecek midir? Yu
ıoslav hükümeti ıibi o da İ
talyan - alman doıtluiundan 
korunmalı: ve ihtiyatkir bir 
hareket tarzı takip etmek için 
ayni kuvetli sebeplere malik -
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ÇARŞAMBA - 12·7-1939 
12.30 Program 
12.35 TÜRK MOZICit - P!. 
13.00 Memleket saat ayarı, a -

jans ve meteoroloji haberle
ri. 

13.15-14 MÜZİK ( Riyaseti 
Cumhur Bandosu - Şef: İh
san Künçer): 
ı - M eyerbeer - Le Prop -

bete operasının marşı 
2 - Lincke - Mehtap (Vals) 
3 - Saint - Saenı - Madame 

Butterfly operasından 
fantezi 

19.00 Program 
19.0S MÜZİK (Mozart'ın iki 

üvertürü - Pi.) 
19.15 TÜRK MÜZlCit: (İnce 

saz faslı) 
20.00 Memleket saat ayarı, a • 

jans ve meteoroloji haberle
ri. 

20. ı S Konuşma 
W.30 TÜRK MÇZİCiİ : 

ı - Selihattin Pınar - Hüz • 
zam şarkı - Aşkınla sü
rünsem 

2- Selihattin Pınar - Hüz -
zam şarkı - Seviyordum 
onu 

3-Faiz Kapancı - Hüzzam 
şarkı - Büklüm büklüm 
sırma saçın 

4 - -······-· Halk türküsü -
Karanfil oylum oylum. 

5 - -:.------ Keman taksi -
mı. 

6- Cemil ?e~ - Muhayyer 
peşrevı 

7-Tanburi Arif ef, Mu -
hayyer prkı - Fery....ıa 
ne hacet 

8- Arif bey - Muhayyer şar 
kı - tltimas etmeye yare 

9- Şevki bey - Muhayyer 
ıarkı - Hicran oku si -
nem deler. 

10- --------- Muhayyer aaz 
semaisi. 

21.10 Haftalık posta kutusu 
21.25 Neşeli plaklar - R. 
21.30 MUZİK (Saksofon solo

ları - Nihad Esengin) 
22.00 MÜZİK (Küçük Orkes· 

tra - Şef: NECiP AŞKIN): 
1-Walther Schrader - Ak

ıam üzeri (Hazin parça) 

tir. Bulıarlar sabık kıra! Fer -
dinand'ın, milletinin hissiyatı -
na rağmen, Bulgaristan'ın mer· 
kezi Avrupa devletleri yanın
da umumi harbe ıinnesine 
karar vermesinin memleketle -
riaa - -...a ....__a.-. 
mat detillenflr. Ba,Teknrla -
malı: niyetinde olmadıkları bir 
tecrübedir, ve Nöyi muahede -
sindeki arazi hükümlerinin 
sulh yoliyle tadili hususundaki 
taleplerinde israr ederlerse, 
bilhassa - şimdi olduiu sibi 
- Türkiye, Romanya ve Yu • 
nanistan'ı mukabil cephede 
buldukları. takdirde, Almanya 
ve İtalya'nın faaliyetinden her 
hanıi bir fayda temin etmenin 
son derece ıüpheli kaldığını 

bilirler. Moskova ile fransız -
inciliz müzakerelerinin uza • 
makta devam etmesi henüz te
reddütte olan slav karakterli 
Balkan devletleri, Yugoslavya 
ile Bulgaristan üzerinde tesir 
yapması muhtemeldir; fakat 
diier taraftan onların totaliter 
devletlere doğru meyletmele -
rine kar,ı o kadar manevi ve 
ıiyasi sebepler vardır ki B. 
Köseivanof'un Berlin ziyareti
nin, prens Pol'le yuıoslav na -
zırlarının Hitler'e yaptıkları 
ziyaref ıibi kati bir anlaıma 
ile neticelenmiyeceii sanılabi
lir. 

Le Temps 

2 - Ganglberger - Küçük 
flüt için konser parçası 

3 - Ganglberger - Benim 
küc;ıik teddi ayım (Sak • 
sofon parçası) 

4 - Fritz Becktenwald - Gri
zingde potpuri 

5-Gerhard Winkler - Don
na Şikita - İspanyol ü -
vertürü. 

6- Rich. Heuberger - Şark
ta süitinden - Rakseden 
kızlar 

7 - Adolf Grunow - Berlin 
Viyana valsi. 

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

23,20 MÜZİK (Cazband - Pi.) 
23.SS-24 Yarınki program 

AVRUPA 

OPERA VE OPERETLER : 
13.45 Landon - Recyonal -
15 Landon - Recyonal -
ı 9.40 London - Recyonal -
20 Brüksel - 20.20 Stok -
holm - 20.25 Prag - 20.30 
Budapeşte, Kolonya - 21 
Milino 

ORKESTRA KONSERLERİ 
VE SENFONİK KONSER
LER: 18 London - Recyonal 
- 18.30 Prag - 20.15 Bero
münster - 20."20 Bmo -
20.30 M ünih - 20.45 Straz -
burg - 21 Roma, Sarbrük -
22.30 Ştütgart - 23 Prag 

ODA MUS1KlS1: 15.15 Doyç
land Zender - IS.25 Ham -
burg - 16 Münih - 16.20 
Varıova - 22.20 Doyçland 
Zender, Frankfurt. 

SOLO KONSERLERİ : 14.30 
Droytviç - 15.30 Sarbrük -
17.lS Roma - 17.30 Berlin 
- 18.30 Kolonya - 18.35 
Doyçland Zender - 20.30 
Paris - 21 Varşova 

NEFESLi SAZLAR (Marı v. 
s.): 6.30 Breslav - 8.30 
Breslav - 12 Breslav - 1.2 
Frankfurt, Laypzig - 16 
Frankfurt - 20.15 Doyçland 
Zender, Ştütgart 

HAFİF MÜZİK: 18 Hamburs 
Ştütgart - 18.20 Viyana -
"°..O.IS Frankfurt, Königsber~ 
-~l Berlin - 21.15 Ham -
burg- 22.30 Viyana 

DANS MlıvtG1: 20.10 Kolon
ya - 20.15 K~rıigsberg Layp 
zig - 21.15 Bırı-e~ _: 21 40 
Beromünster - 21.•ı; Tuİuz 
- 21.50 Droytviç, Sott..,..,5 _ 

22 Sofya - 2"2.15 Stokhoı"" 
- 22.30 Brüksel, Droytviç -
22.35 Post Parizyen - 22.SS 
Lıiksemburg - 23 Floransa, 
Milino - 23.10 London -
Recyonal - 23.30 Landon -
Recyonaı 

Türk - Mısır 

dostluğu 

____ .,.,_udu yazınyor: 
Sahibi, Kont Ciano olan 

"Telegrafo" aazeteainde 
Ansaldo inızasiy1e ......,; 

bir yazıda, Londra. Paris 

ve Ankara arasında yapıl • 

dığı gibi, Türkiye ile Mı

sır arasında yapılacak olan 

karşılıklı bir yardım pak

tının, Libya'daki garnizon

ların takviyesini intaç ede· 

ceği yazılmaktadır. 

Makalede, türk kuvetle

rinin Mısır'a gelmesini, 1-
talya'nın en ağır bir teh

dit şeklinde telakki edece

ği, bir Türk - Mısır askeri 

paktı, Britanya büyük elçi

liğine, er geç, Britany - 1-
talya anlaşmasında derpiş 

edilmiş olan askeri haber 

mübadelesi etrafında ente

resan mallımat verilmesi za 
ruretini doğuracağı kayde

dilmektedir. 

MAVi SU 
da birinci lejyona sevkedileceğimizi 
size vadederim. Fakat amerikalılarla 
ne işimiz var? Bunlar tahsil terbiye 
görmüt adamlar değiller. 
Maykıl: 

- Eksiklerini biz tamamlarız, dedi. 
Bunun üzerine Boldini on frangı 

dınları haysiyetli ve ihtişamlı arapla
rın yanından geçip gidiyorlardı. Oto
büsler yanında develer de vardı. Her 
adımda zencilere, zabitlere, fakir ya -
hudilere, ispanyollara, Lövantenlere 
ve yüzlerce askere rastlanıyordu. 

Evlerin .ve abidelerin mimarisi de 
daha az garip değildi. Şurada beyaz 
camiler, muhteşem minareler. parlak 
surette aydınlatılmıt kahveler, iddialı 
dükkanlarla, arap evleriyle, gazete sa
tan barakalarla, sokak fenerleriyle 
komşuluk ediyordu. 

kilerinin rayihalarını getiriyordu. İyi 
yıkanmamıt lövantenlerin kokuları 
Paris parfümlerine karı§ıyordu. 
Baıhca caddenin nihayetinde, bir 

yol sipahiler kıtlasiyle yabancılar a -
layını biribirinden ayırıyordu. Büyük 
bir demir parmaklık ardından genit 
bir talim sahasının nihayetinde yük -
selen üç katlı muazzam bir sarı bina 
görülüyordu. 

çük zabit büyük bir enerji şöhretine 
malikti. Filhakika cesareti ve kıymeti 
vardı. Mafevklerinin nazarında o bi • 
rinci sınıf bir şefti; madunlarının na
zarında ise pek aşağılık bir adamdı. A
deta romen kadırgalarında can çeki -
şen köleleri kırbaçhyan mubassırlar 
denilebilirdi. Yazan: Major WREN -37-

- Bu iki fikir de fena, dedi, bilirsi- ya,, diler yarısını da birinci yabancı
niz, kangrular yavrularını bir nevi cep lar lejyonunun merkeıi olan Sidi - bel 
içinde taıırlar .... Benim de işte böyle - Abbes'e aevkediyorlardı. Biribiri -
hır cebim vardır ve bu cebi gece gün - mizden ayrılacak mıydık? Sadece 1 
dı.iz üstümde bulundururum. Londra'- numarayı tatıdıiı için birinci lejyona 
da satın aldığım hususi bir kemere sevkedilmeyi tercih ediyorduk, fakat 
raptedilmi!tir. Elmas tacirleri, seya- birlikte olmak prtiyle her yer bizim 
bat ederlerken, daima mücevherlerini için müsaviydi. Hattı birlikte olma -
brınları üstünde muhafaza ederler. mak fikrini hatırımıza bile getirmek 

- Onun için o kadar göbeklidirler ! istemiyorduk. 
Con, milyonla ne yapmak niyetinde ol- Amerikalıların da bizimle kalmak 
duğunu henüz bize anlatmadın. istediklerini memnuniyetle müşahede 

- Bedelini üçümüz arasında tak - ediyordum. 
ıim etmeyi düşünüyorum. Biz konuturken, Boldini yanımıza 

Digbi: geldi: 
- Ne mert arkadaş, diye tasvip et - - Ayrılmıyalım, dedi. Ben birinci 

.ı. Bizi utandırıyor, değil mi? Öyley- lejyona gidiyorum, siz de oraya gel -
se onu öldürelim ve bıaaesini muhafa- melisiniz; oranın bütün girdi çıktısı
za edelim. nı bilirim. Sizi onbatılara tavsiye de 

- Öyle olsun. Fakat eveli Mavi su- edebilirim. Löjon çavuı dostlarımdan
yun nerede saklı olduğunu bilmek la- dır. 
zım. Maykıl: 
Yarına ve onun hazırladığı tesadüf- - Biz üçümüz biribirimizden ayrıl-

lere kartı taınamen kayıtsız olarak, üç mak istemiyoruz, dedi, iki amerikalı -
genç çılıın cibi gevezelik ediyorduk. nın da bizimle kalma•ını istiyonu. 

VI Birinci lejyonu tercih edecejis. Bu -

&e:c:.l:C::&::J?l~~~~ ~miainia? 

cebine indirdi ve iti idare etmek için 
gitti. 

Boldini'nin tetebbüsleri sayesinde 
mi? Yokıa tesadüfen mi? Bilmiyorum, 
her ne de olsa, altımızı da Sidi - bel -
Abbes'e gönderdiler. 

İstasyona gitmek için sıra olduk. 
Sentandre ile ben eıdik, Maykıl ve 
Digbi önümüzdeydiler; arkamızda 
Boldini ile Maris isimli bir İsviçreli, 

daha arkadan da, Hank'la Buddi geli
yorlardı. 

Maris üzerimde çok iyi bir adam te
siri bıraktı. Bu neviden bir meslekte 
aranan ba!lıca meziyetler olan tecrü
beye, maharete ve lisani malumata sa
hipti. İngilizleri, (safiyetle itiraf et -
tiği gibi) centilmenleri sevdiği için 
bizimle dost oldu. 
Akşam oraya varınca, bir çavuşla 

onbaıılar tarafından karşılandık. Sidi 
- bel - Abbes'in sokaklarında yürür -
ken, derhal bir ispanyol şehrine girdi
ğim hisaine kapıldım. Belki bu orada 
kitar tımbırdattıkları içindi, belki de 
atkılara sarılmış ve koyu renkli saçla
rı büyük taraklarla süslenmiı bir çok 
kadınlara teaadüf ettiğim içindi. Ayni 
amanda hem avrupah. bem de prklı 

Kenarlarına palmiyeler ve zeytin a
ğaçları dizili güzel caddeler, pek pito
resk olan şark sanatının modern garp 
hayatının faydacılığına karıı girişmiı 
olduğu mücadeleye cesurca müzaha -
ret ediyorlardı. Müslüman ve avrupa
lı, iki medeniyetin tuhaf halitası, ku
laklara çarpan bütün gürültülerle da-
ha ziyade tebarüz ediyordu. ' 

Müezzinin minareden okuduğu ma
ruf ezan "Allah ekberl Allah ekber"; 
hiddetli bir İspanyol kadınının çığlık
ları, zenci arabacıların haykırışları, 
fransız askerleri arasındaki muhave -
relerden parçalar, bir deveci ile müş
terisinin gürültülü kavgaları, sesleri 
bir iç avludan gelen teshir edici bir 
koroya refakat etti. Gırtlakları patla
yıncaya kadar hızlı türkü söylüyor -
lardı: 

Travaja la muqueir, 
Travaja bono, 
Boao "-' ı. ,.,pe1r_ 

Digbi atıldı: 
- Yeni kolejimiz. 
Parmaklık bir yandan muhafaza ka

rakolu, diğer yandan hapisane ile çer
çevelenmişti. Bize geçit vermek üzere 
küçük bir kapı açıldı. 

Bir sıraya oturmuş olan bir nöbetci 
uker, bize dalgın bir tavırla baktı. 
Nöbetci çavuı göründü ve bizi baştan 
aşağı sü.1dü, sonra batını salladı ve 
gözlerini kapadı. · 

Keten elbise giyinmif aakerlerden 
mürekkep bir grup, bizim geçifimizi 
seyretmek için toplandı. 

içlerinden biri haykırdı: 
- Vay canına 1 Şu Boldini keratası 

geri gelmiı 1 Edepsiz olduğu kadar 
da akılsız bir adam t 

Boldini bir tey İfitmemit göründü. 
Nihayet bir adam çıkageldi, bana 

gerçekten kötü ruhlu görünen ilk a -
dam. Alay bürosundan geliyordu. Es
mer, bodur, vahti yüzlü, atlet vücut -
luydu. Çenesi bir buldok köpeği gibi 
fırlakb ve tehditkar kqlar aruında 

Ud deriıa o Bu U on 

Bu adam üzerinde Boldini'nin hu -
kuku olmak lazımdı ; her halde onun 
üzerinde muhakkak bir nüfuz sahi -
biydi, çünkü Löjon Boldini'yi asta 
tecziye etmiyor ve hazan onları baş 

başa konuşurlarken bastırıyorlardı. 
Löjon'la Boldini'nin neden dost ol

duklarını hiç bir zaman bilemedim, 
bildiğim bir şey varsa o da Löjon'un 
Boldini'ye onbaıı rütbesini kazandır
dığıdır. 

Bizi Löjon'un emrine verdiler. O 
yoklama yaptı, sonra teftişe başladı. 

Buddi'nin kısa boyunu görünce. 
müstehzi bir jest yaptı, Buddi de buna 
ingilizce olarak hiç de hoş olmıvan bir 
cevap verdi. 

Çok şükür Löjon İngilizce bilmi 
yordu; fakat bir nefer onun önünde a
ğız açmak cüretini göstermişti. Arıtl< 
olan olmuttu ! B.undan böyle, kıs• 
boylu neferi hiç gözden kaçırmıya : 
caktı ve Buddi'nın üzerine celbettiğ1 

husumeti netice itibariyle bütün ar • 
kadatlıfrı paylaşacaklardı. 

Löjon. Boldini'nin karııaına 

ce durdu; ilr,i adam teabce 
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Hizmetten aynlan Nafia 
............ , ................................................................. .. r l H A Y A T VE S 1 H A T 

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

Seyahata cıkarsanız ... 
.;;> 

Memleket dııarısında seyahat de
miyorum. Dünyanın rahatı - biri 
orta Avrupa'nın ıimalinde, öteki 
cenubunda - iki kitinin keyfine 
bağlı kaldıkça memleket dııarısın
da seyahate çıkmak hiç kimseye 
tavsiye edilecek bir ıey değildir. 
Hele, gideceğiniz yerin dilini bil
mez de gazetelerini okuyamazsa-

için bir mümares~1 dekm~tidr: hMa~atta kuvet mümarese ı e aım ır. uma-
etmiyen adaleler dermansız rese . 

kaldıkları gibi, uzuvlarımızın hepsı 
de mümarese etmezler, aynı rahat 
tartlar içinde kalırlarsa dermansız 

l rlar. Daima hazmı kolay yemek-
o u d . k . 
ler yiyen insanın mı ~sı uvetaı~ 
kalır. Bir gün hazmı cuç yemek yı

'nce derhal bozulur. Halbuki yedi· 
nız... yı d h . t . l r 

d h -·ne pek e e emıye vermıyen e 
Fakat, memleket için e aeya a· hg~r türlü yemği hazmederler, onla. 

te rıkaraanız hava tebdilinin en iyi k 'k 
:T. • 1 V k rın midelerine uvet veren değifı -

ıeklını bulmut o uraunuz. a ıa, . . 
batka birçok memleketlerdeki otel- lıktır. "b' k d' · f d lı 

1 - Bunun gı ı, en ısıne en ay a 
lerde bulacağınız rahatı, ucuz ugu l bir iklimde yaııyan insan da 
memleket içinde seyahat ederken sa~~l~;de daima kalırsıı nihayet ku
bulamazaınız. Bazı yerlerde tahta- o ıt . dü•er. Arada •mada fena bir 
kuruaun an, sıvrısıne er en ra "klı'me bile gitse daha kuvetli olur. d . . . ki d hat-ı ve sız .. 

d .. k'" d.. Bunun· ı aı zolmanız a mum un ur. _ 
12 

Seyahat iklim §artlarını sık sık 
la b~raber,. her sabah .. uyand.~gınne değiıtirmek demek olduğundan bü
vakıt Danzıc meselesının ° gu.n 

1 
tu .. n vücudun cihazları için en iyi 

ıd ld - .. - k hıç o -
ha e o ugunu ogrenere ' d ··mmarese vasıtası olur. Bir iklim-b' .. . . . . . hat e er. u 
mazaa ır .g~n ıçın ıçınız r~ . d de den batkasına geçerken insan bir a· 
Hem de hızım memlek~tımı~ ~et· lıııklık devri geçirdiği halde seya
konforlu ve ucuz otellerın re a. · hatte buna lüzum kalmaz. Bugün 
le çoialmaaını temin edebilmekhıçtın yüksekte yarın alçakta vücut ik-

i k • . . d seya a e , ' 
çare mem e etın ıçın e . Jim mümaresesi yaptıkça kuvet bu · 

-b t' rtt k Isa gerektır. rag e ı a ırma 0 
_ . f"k' • lur her iklime dayanır ve değişik-D .. d h y uzerıne ı ır ' 

unya a er ıe d •. t" ği halde likten daima istifade eder. 
ler, zaman geçtikçe, egı! 1 

k Jimnastik yapanlar· spor yapan-
h . f d 1 olduguna arşı , 

aeya atın ay a 1 
• k ı•tır lar yalnız adaleleriyle mümarese et-.. r h" b'r vakıt çı marn.. • 

aoy _ıYe~ . ıç ı fikri açmak ve mit olurlar. Başka uzuvları da an-
denılebılır. Seyahat, . d · · cak adale mümareaesinin dolayısiy-. l k . . h r devır e en ıyı 
genıf etme ıçın, e·ıd·-· "b"ı sag· le tesirinden istifade ederler. Hal· 1 k .. t rı ıgı gı , -
vasıta o ara gos d: hekimler onu buki seyahat, muhit ~artları~ın de· 
lık_ baknnın~a? b" ; dbir diye gÖs· ğİ§mesine bile, uzuvların, bılhassa 
daım.a pe_k ayı ır ~- ür mütehas- uzuvları itletecek sinirlerin hepsini 
termı•lerdır. Uzun om . · · G A. 

,. h doktor Hiiflan bıle, çok mümarese cttırır. . 
aısı met ur 

k . t"yenlere mahsus olarak yafama ısı . 
d w k'tabı11Ja seyahatın uzun u-yaz ıgı ı . 

d e .. ~sına aynca hır fasıl aç-za ıya s ., 
mııtır. 

Gariptir ki, seyahatin İyiliği hak· 
kında herkea müttefik olduğu hal
de, seyahatin bu iyiliği ne türlü te
sir ederek yaptığını tam kanaat ge· 
tirecek bir ıurelte hiç kimse izah e· 
dememitti. Seyahati öven hekimler· 
c?en hemen hepıi onun faydalı tesi -
rini fikri rahat eıtirmesine, insanın 
do.ima oturduiu yerde zaruri olan 
üzüntülerden kurtarmasına, bazısı 
da insan sezerken cöreceii g\izel 
iklimlerin ruh üzerine tesirine atfe
derdi. 

Vakıa bunların da he111tl dogı ..a-

ııdur. Seyahate çıkan İnsan üzüntü -
lerden kurtulur, fikrini rahat etti-

Limanlanmu i~in Çağullan 

İngiliz mülahassıs heyeti 

bugün şehrimize geflyor 
Münakale Vekaleti tarafından li

manlarımızın ıslahı için tetkikler yap
mak üzer davet edilen İngiliz müte· 
hassıs heyeti bugün İstanbula' gelmiş 
ve akşam treniyle Ankara'ya hareket 
etmiştir. İngiliz heyeti, İngiltere hü
kümeti müşavirlerinden Cibs'in baş· 
muavini Wiver'in reisliği altındadır. 

Heyet Ankara'da temaslar yaptıktan 
sonra sıra He İı::tanbul, İıokrnnf'run, 
Trabzon ve Ereğli limanlarında tet
kikler yapacaklardır. İstanbul limanı
nın ıslahına derhal ba 

Kurtuluş dolayisiyle 

Halay ü~ gün üç gece 
bayram yapacak 

Ankara, 11 a.a. - Temmuzun 23 
lincü günü tesit edilecek olan Hatay 
kurtuluş bayramına anavatanın iştira
ki programı tesbit edilmiştir. 

Bu programa göre: 

A.-

1. - Gaziantep, Maraş, Seyhan, İç
el ve Urfa vilayetlerinin beherinden, 
biri parti ve hiri de meclisi umumi 
azası olmak fü:ere ikişerden on arka
daş, ''bu arkadaşların harcirahları par 
ti merkezinden tesviye olunacaktır.,, 

2. C.H.P. umumi idare heyetinden 
iki arkadaş, 

3. - Türkiye Büyük Millet Mecli
sinden üç kişilik bir heyet, Antakya
ya giderek oradaki merasime iştirak 
edecektir. 

4. - Yukardaki üç maddede adı 
geçen teşekküllerden seçilecek on beş 
arkadaş temmuzun yirmisinde Adana
da birleştikten sonra tek bir heyet 
halinde ve Bliyük Millet Meclisini 
temsil eden heyetin başında buluna
cak olan zatın başkanlığında olarak 
Antakya'ya hareket edeceklerdir. 

B.-
1. - 2.3 temmuz günü, partinin vi

Hiyet başkanları tarafından Hatay 
parti ba kanlığına tebrik telgrafları 
çekilecektir. 

2. - Anavatan dahilindeki bütün 
Halkevlerinde mevzua uygun hitabe
ler irat ve şenlikler tertip olunacağı 
gibi 23-24 gecesi Halkevleriyle Parti 
ve Belediye binaları aydınlatılacak -
tır. 

Üç gün üç gece bayram 
Hatay, 11 a.a. - Kurtuluş bayramı

nı kutlama programını hazırlamıya 

memur komisyon devamlı olarak top

lanmakta ve yapılacak tezahüart şen

liklerin esasını tesbit eylemektedir. 

Şenlikler üç gün üç gece devam e

decektir. 

Sabık 8C1§kon•olomn ziyafeti 

Antakya, 11 a.a. - Sabık Başkon

solos Fethi Denli tarafından Soğuk

olukt'a Ayvazoğlu otelinde bir aper -

tif daveti verilmiştir. Bu davette Ha
tay'da bulunan Korgeneral Muzaffer 

c..at 
UkrU Kanatlı, bir-i\rze na a~ . • . 

t ıirleri de hıç ınkar edılemez. Bu-
limanının da inşasına 
başlanmış olacaktır. 

pek yakında çok askeri ve mülki erkan ve parti 

n:nla beraber, seyahatin f aydaaı a
aıl fizik tesirinden ileri gelir. Bunu 
yapan da değiıikliktir. 

Pek yakın vakte gelinciye kadar 
insanın sağlığı kendisine en uygun 
muhit tartları arasında devamlı o· 
)arak yaıamıya bağlı sanılırdı. On -
dan dolayı, bir de, sağlığa en uygun 
sıcaklık derecesi göstel".ilir ve, aman 
bu dereceden ayrılmayınız, diye sı
kı sıkıya tenbih edilirdi. 

Halbuki, timdi iyice biliniyor, 
inaana uygun ve hiç değifmez mu
hit ıaartlan yoktur. insana en uy
sun olan hal muhit ıartlarını değif • 
tirnıektir. Mesela sıcaklık derecesi 
14 ile, 18 arasında ıık sık değiıirse 
insan daha keyifli olur daha iyi ça-. . 
lıtır · Hıç deiiıtinned.en aynı sıcak -
lık derecesinde muhit içinde kalırsa 
tenbelleıir. 

Değiıiklik bütün cihazlarımız 

HULASA 

BUGÜN 

Y eni~ehir U l US sinemasında 
1 - Asri iş Adamı 

Raimu ve Lucien Baroux 
Fransızca 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 - Ju~nal. 

B o 

mensupları, ecnebi konsoloslar, gaze

teciler hazır bulunmuşlardır. Toplan

tı çok neşeli bir hava içinde gece ya

rısına kadar devam etmiştir. 

Fuardaki mühim 

paviyonlann inşası 

bu ay içinde bitiyor 
İzmir, 11 a.a. - Fuardaki pavyonla· 

rın en mühimlerinin inşaatı bu ay için
de bitecektir. Tanınmış bir İtalyan mi
marının hazırladığı plana göre pek ge
niş yapılmakta olan İtalya devlet pav -
yonunda İtalyanların 940 Roma enter
nasyonal fuarı için propoganda yapa· 
cakları anlaşılmaktadır. 
Fransız devlet pavyonu da bitmek ü

zeredir. 

y o K A ş 

memurlarının 
alamıyacakları vazifeler 
H . etten ayrılan nafıa memur ve 1 zorluklar tevlit ettiğini ve esasen 934 
ızm . . h 1 d ~· . 

müstahdemlerinin yapamıyacakları iş senesindeki şeraıtın _a en egışmış 
1 hakkındaki 2428 sayılı kanun; ge- bulunduğunu nazarı dıkkate alan Na
r:~ Nafıa Vekaletinde ve gerekse bu fıa Vekaleti, haki~likt~n ~yrıl~n ze
vekalete bağlı dairelerde çalışan bil- vatın yalnızca vazıfe gor~uklerı yer
umum fen adamlariyle daire, şube ve den ve ancak iki sene içın .avu~.atlı~ 
kalem amirlerini ve bunlardan Üstün yapamıyacakları hakkınd~kı. h~k~u 
derecedeki bütün memur ve müstah- de göz önüne alarak yenı bır layıha 
demleri, hizmetten ayrıldıkları tarih· hazırlamış ve vekiller heye~inden ge
ten itibaren beş sene müddetle bila - çirerek meclise sevkeylemış bulun -
vasıta veya bilvasıta bilumum teah - maktadır. . . . . 
büt işlerine girmekten veya bu işleri Önümüzdeki eyl~l devreı ıçtı~a~: 
teahhüt etmiş olanlardan devir almak yesinde müzakeresı muhtemel g?ru· 
tan veya onların yanında çalışmaktan len bu Jayihaya nazar~n ~:mnunıyet 
meneylemekte ve sermayesinin yarı - müddeti iki seneye ındırılmekte ve 
sından fazlası umumi, hususi ve mü!- fakat teahhüt işleri yalnızca Nafıa 
hak bütçeli daire ve müesseselerle be Vekaletinde bulunmadığı ~~in, iş~.u 
lediyelere ait olanlar müstesna olmak kanun layihası umumi ve mulhak but 
üzere Nafıa Vekaletinin kontrolü al- çeli idarelerle belediyeler ve muh~~e
tındaki imtiyazlı şirketlerde hiç bir bei hususiyelere ait bütün teahhu -
hizmet alamıyacaklarını ve idare mec dattan dolayı adı geçen resmi ~eşek. -
Iisi reis ve azası veya mürakip ola - küllerdeki fen adamlarına teşmıl. ed!l 
mıyacaklarını tesbit etmekte ve bu mektedir. Şu kadar ki herhangı hır 
memnuiyctc muhalefet edenleri üç ay teşekkülün bir şubesinde çal~ş.:Oış ~ -
dan us seneye kadar hapis ve 100 li- l~n fen a~.an:ıları~ı. ~ teşe~külun bu -
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11Temmuz1939 Fiyatları 

ÇEKLER 
Ac;ılıo F. Kapanış F. 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Varşova 
Budapeştc 
Bu kreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

5.93 
126.67 

3.355 
6.66 

28.5625 
67.2525 

50.83 
21.5225 

1.0825 
1.56 
4.34 

14.035 
23.8725 
24.8425 
0.905 
2.8925 

34.62 
30.555 
23.9025 

5.93 
126.67 

3.355 
6.66 

28.5625 
67.2525 

50.83 
21.5225 

1.0825 
l.56 
'4.34 

H.035 
23.8725 
24.8425 
0.905 
2.8925 

3'4.62 
30.555 
23.9025 

ESHAM VE T AHVILAT 
Siva& • Erzurum 
Hattı İs. III. 
İş Bankası 
Hamiline 

19.90 19.90 

9.-- 9.
( Peşin) 

Bilarafhk kanununun 

d beş yüz liraya kadar ağır pa- tun teahhut ı§lerı ıçın değıl •. ya.ln~zca 
ra an hd"d' e z tutmakta bilfiil vazife ifa ettiği şubenın ıştıga- Vaşington, 11 a.a. - Senato harici-
ra cezası te ı ıne maru · · h h kk d b" fi k k 

müzakerelerini senato 

gelecek devreye b1rakll 

lı sahasına gıren ususat a ın a ye komisyonu ıtara ı anununun 
idi. memnuiyet koymakta ve diğer şube - önümüzdeki içtima devresi zarfında 

Her türlü teahhüdata şamil olan !erin sahai iştigalindeki işlerin teah- tetkikine 11 reye karşı 12 reyle karar 
ve beş sene gibi uzun bir zamana ait hütlerine girebilmeğe cevaz vermek- vermiştir. Kanunun derhal müzakere-
bulunan bu hükmün tatbikatta bazı tedir. si kararlarına bağlı bulunan iki de 

Sovyet - Mançu 
hududunda 

hava harpleri 
Halka cephesi, 11 a.a. - Halka cep

hesindeki harekatı takibeden yabancı 

muhabirler sovyet filoları tarafından 

yapılan üç mühim hava bombardımanı 

ile iki hava muharebesine şahit olmak 

1 Resmi gazetede dün 

~ıkan kararlar 

mokrat senatör talik tarafdarlarına 
iltihak eylemişlerdir. 

Hull, B. Ruzvelt'i ziyaret ettikten 
sonra verdiği beyanatta: 
"- Barışın ve Amerikan'ın emni 

yeti., namına, hükümet kendisi tara 
fından tavsiye edilen bitaraflık prog 
ramının kabulünü temin için gayretle 
rine devam edecektir.,, demiştir 

Bankalar ve Devlet müesseselerı Bu beyanat senato hariciye komis 
memurları aylıklarının tevhit ve tea - yonunun verdiği karardan sonra yauıl 
dülü hakkında kanun, subaylar ve as-

mıştu. 
keri memurlar maaşatına dair kanuna Senato haricey komisyonu, Japonya 
ek kanun, ordu mensuplarının evelen- ya girecek silah ve mühimmat ve ma· 
melerine dair kanun, köy kanununu den ve halitalar üzerine ambargo ko 
tadil eden 2491 sayılı kanunun birinci nulması hakkındaki yeni pittman tek· 

imkanını bulmuşlardır. Havas ajansı- dd · · d ~ · t" ·1 · e mez 
ma esının egış ırı mesıne v - lifini cuma günü müzakere etmcğe ka 

nın muhabiri iki tayyarenin alevler i- kur kanuna bazı hükümler ilavesine 
rar vermiştir. çinde düştüğünü ve bir üçuncüsünün dair kanun, diyanet işleri reisliği teş-

de inmiye mecbur kaldığını görmüş - kilatı ve vazifeleri hakkındaki kanun
se de bunların hangi tarafa ait olduğu da bazı deiiş~klikler yapılmasına9 dair 

kanun, Beledıyeler kanununun l un-nu farkedememiştir. 
Mezar laş1n1n üstüne bir 
fincan kahve koyuyorlar Bu mq,harebelerin en ehemiyetlisi -

ne 24 tayyare ittirak eylemiıtir. 

Sovyet tayyareleri faaliyette 

Hailaf, 11 a.a. - Havas ajansının 

hususi muhabiri bildiriyor : 

Dün saat 14.30 da 8 sovyet bombar -

dıman tayyaresi japon askeri üssüne 

cu maddesinin beşinci fıkrasını değiş 
tiren kanun, iakan kanununun ba%ı 
maddeJerlnl defittiren kanun, milli Kanada'nın bazı kısım]arında bir 
piyango teıkiline dair kanun, Hatay adam hiç tanımadığı bir eve girip ek
vilayeti kurulmasına dair kanun,, Ha- mek ve kahve istiyebilir. Şark'ta mi
tay halkının askerlik işleri hakkında safire hep kahve ikram edilir. Günün 
kanun, Hatay vilayetinde adli kanun- herhangi saatinde olursa olsun, bir 
ların tatbik şekline ve ilamların infaz şarklı size kahve takdim eder. 
tarzına dair kanun, İskenderun lima - Suriyede ve Filistinde arap reisle-

beş kilometre yaklaşarak ateş açmış _ nının limanları işletme umum müdür
lüğüne ve Payas - İ&kenderun demır

tır. Japon avcu tayyareleri sovyet tay-

rinin mezarları üzerine bir fincan 
kahve koyarlar. Bu, reisin hayatta i
ken çok misafirperver olduğunu gös
termek üzere bir misafirperverlilc. ru
hunun sembolüdür. 

yarelerini takibe çıkmışsa da bombar· 

dıman tayyarelerinin ricatini himaye 
eden sovyet avcu tayyareleriyle karşı

laşmışlardır. Bir sovyet tayyaresinin 
düştüğü görülmüştür. Japonlar ise 59 

tayyare düşürdüklerini iddia etmekte
dirler. 

Sovyet - Mogol krtaları 
püıkürtülmüı 

Singking, 11 a.a.- (Domei): Kuang 

tung ordusunun bir tebliğinde, Kalka 

doğusunda Mançuri topraklarına gi -
ren sovyet - mogol kıtaatının tama -
men mogol topraklarına sürüldüğü bil 
dirilmektedir. 

K R o M A 

yolunun devlet demiryolları ve liman
ları işletme umum müdürlüğüne dev
ri hakkındaki kanun dünkü Resmi ga 
zetede çıkmıştır. 

Tekirdağlı Bulgar 

Kiro'yu mağlup etti 

8 gün i~in ahnıp yiiz sene 
sonra iade edilen kitap 

Fransa Enstitüsü kütüpanesinden 
1839 da adamın birisi 8 gün için bir 
kitap almıştı. Fakat bu bir hafta tam 

Burhaniye, 11 a.a - 'l'eldrdağlı il~ bir asır uzamıştır. 
huigar Kh> arası-ıda 9 tt"mmcz pazar Adam kitabı bugün vereceğim, ya
günü Burhaniye sahasında yapılan ser rın vereceğim derken ölüvvermiş. Kı· 
best güreşte Tekirdağlı kazanmıştır. tabın ismi "fransız şarapçılığı bahsi,. 
Güreş n!uhitte çok alaka uyandırmış dir. Geçenlerde, bir asır evel kütüpa
ve 6800 seyirci tarafından zevkle ta - nenin ödünç verdiği kitabı, o adamın 
kip edilmiştir. torunu getirip teslım etmiştir. 

N 1 

Yandaki odadan kahkahalar ve ıesler duyuyor· 
du. Duvara dayanıyor, gözlerini kapıyor, Solanj'ı 
dütünmiyeyim, diyordu. fakat onun sesini bütün bu 
genç kızlann fıkırdak sesleri arsında arıyor, tanı· 
yor ve onun ayak sesleriyle kalbi çarpıyordu. Kapı· 
yı açtı ve ona iıaret etti; 

- Hadi! Gidiyoruz! •• 
Genç kız hiç bir kelime bii'e söylemeden itaat 

etti. Geceyi Madrid §&tosunda bi~rdiler. 
Kolları arasmda idi. Birdenbire dedi ki 

(Büyük harpten sonra ilk paskalye gecesi, beıı genç: Antu· 
van kardeı;i Jilber, arkadaşı Dominik Heriyo, Marıyan v_e 
Sol~nj Senkler isminde iki genç kızla beraber sıkıntılı bır 
auareden kaçıyorlar ve geceyi kır!ar i~inde kar~olmuıı bir 
otelde ıeçiriyorlar. Antuvan, Marıyan la, Domınık de So · 
lanj'la beraber eğleniyorlar. Jilber yalnızdır. Nihayet sa • 
bah oluyor ve hepsi Parise dönmek mec~uriyetinde olduk
larını hi11ediyorlar. Antuv an karde~lerıyle beraber ba· 
baları Karmontel'in ziyaret ine gclmış sonra ayrılmıı;lar 
babalariyle annelerini yalnız bırakmışlardır. Antuvan met· 
resi Nikol Dol aney'in oturduğu apartmana gelmiıı ve sonra 
kendi evine do nmüştilr. Orada Mariyan'ın adına yapılan 
bir dlvet bulm uıttur. Mariyan'ın annesi, babası evde yok • 
tur. O da dostlarını çağırmıştır. Şimdi Dominik bir odada 
yalnız Solanj'ı duşunmektedir. Yazan: /rene Nemirov•ki -8- Çeviren: Mümtaz Faik FENiK - Demek ki sen, evli bir kadın olacakarn! Ne 

Bir viski daha koydu. Dünden beri hayH içmişti. fa· 
kat hiç te sarhoıluk hissetmiyordu. Sadece yorul
muıtu. Her §eyden yorulmuı, bilhassa kendi kendi· 
sinden yorulmuıtu ... 

Bir aynaya yaldaıtı. Yüzünün sarı ve hiç genç
liği kalmamı§ hatlarına, keskin gözlerine, ve ke· 
nıikli fakat ince açık alnına baktı. 

Zayıf vücudunu, çıkık omuzlarını, ancak farke· 
debilen sarı katlariyle uzun çehresini, kenarında 
ufak ve müstehzi bir kıvrıntı taııyan kadın du
daklarını bir daha bir daha merhametsizce gözden 
geçirerek: ••Jıte ben bu imiıim!" diye dütündü. 
Sonra cidden ıamimi bir tekilde hayret etti: 

"Nerem bu güzel kızın hoıuna gidiyor? Ya 
ben? Ben onda ne arıyorum? ikimizin arzuları hiç 
de mütterek değil! Onun istediği bütün kadınların 
istediği gibi birisiyle beraber ya§amak ve onun ya
nında kalmak. Aradığı ıey evlenme, istikrar, de
vamlılık, hapis! ... Ya ben? Ben hiç §Üphe yok ki hü-

k 1 k . t" ,, riyet arıyorum, aerbest a ma ıs ıyorum .... 
Solaaj'ı keadiaiyle evle~f tasavvur etti. Gü-

katen dekor tarafından iyi bulutları vardı. Peki 

sonra? 
"Ya benim, ya onun Ö)Ümüne kadar geçecek u

zun seneler zarfında ne olacak?,, 
Belki kendisi fazla serbestti! Belki erkeğin biraz 

daha zaptürapt altına alınması, esir olması lazım
dı? Belki de, kendisini serbest hissetmek isteği, her· 
kesin batından geçtiği gibi, gençlik, delikanlılık se
nelerinden kalma idi? Atağı yukarı doğduğu za
mandanberi öksüzdü ve zengindi. Karanlık kollej
lere hapsedilmitti. Etrafında kendi servetini idare 
ile mükellef olan ailesinin ihtiraslarını, müziç ala• 
katarını görmüı, en ufak hastalığında bile vasileri
nin sevindiklerini hiasetmiıti. 

Küçükken, sonra daha gençken hayatın komik 
taraflarını bulup çıkarmıfh. Ancak, aade timdi, fa
ciaya, yalnızlığa, mazinin inkiıafına cepheden ba
kabiliyordu. "Günün birinde Solanj'ın benim yega
ne aadet ıansım olduiunu anlıyacak mıyım? .. Belki 
de hiç tanımadığım, ve cörmediiim bir baıka ka
clmda.ıyaıaa, mesut olacatan? O.an J'••mdaa ~-

yazık! 
man yarabbi evlenmekten ne kadar da çok endiıe Solanj : 

ediyorum. Evet muhtemel maceralar, ve muhtemel _Evet, dedi ben ıatırap çeken bir kadmım! di-
aşklar yaııyabilmek için serbest kalmak istiyo- ye mırıldandı. Halbuki Dominik, kendisine hazan 

rum.,, hem azap, hem de en ~üzel bir zevk olan rüyalar-
Bazan bir tablonun çerçevesine, hazan masa· da olduğu gibi büyÜk sarahatle Solanj'ı düıünüyor

nın Üzerindeki bir lambaya dokunarak, odanın i· du: Solanj evlenmif, Solanj anne olmuı, kendi ken· 
çinde bir aıağı, bir yukan dolatıyordu. disinden emin bir kadın ... Şühesiz daima güzel, hat• 

"Yalnız eıyalara kalb vermeği öğrenmek la- ta yirmi yaıındakinden daha güzel... Fakat artık, 
zım!,, diye dütünüyordu. Babasından çok kıymetli esrarı, ve hiç bir sürprizi kalmamı§ Solanj!.. Artık 
koleksiyonlar kalmıştı. Fakat onun bunları hiç gör· onda birdenbire sevinçten teessüre, ihtirastan so
düğü bile yoktu; çünkü büyük sandıkta kilitli idi. ğukluğa, tam sadakatten en garip, en anlaşılmaz 
Yirmi Yatını geçtikten sonra vasileriyle bir sürü hı- ihanete geçen seri hareketler kalmamıı! Şimdi Jil
rıltı, gürültü, bir yığın it çıkını§, o arada ancak bir bor Karmontel'i ve genç kızın ona delir itirafları
iki sene nefes almak, seyahat edebilmek imkanını nı hatırlıyordu. Bu kız niçin bunu yaptı? fakat ga
bulabilmitti. Sonradan da harp patlayıvermiıti. "E- yet iyi biliyordu ki arzusunun karanlık menbaları 
ğer evlenirsem, onları sandıktan çıkarırım!,, diyor· bu zıt düıüncelerden, kalbin bu hareketlerinden, 
du. fakat, bir kadın acaba e§yaları da kıskanır mı? ve cenç kızm bile bilmediği hislerden doğuyordu. 
Eğer bir parça zevk ıahib ise .•• ki onda ıüphem E•et, o bir kadm, kamil, tamamlanmıı bir mahluk 
yokl Mesela kıymetli Nankin fincanlanna insan olacaktı! Eğer onunla evlenseydi aonu ne olacak
kalbini kaptırabilir mi? Heyhat! Kalb zannedildi· tı? Huzura, aükba UYllf&c:ak Ye 7ahut bilakia 

iiaden daha çok il'- Kall,t a.c fi•llraiİIİİ-iiat•ioaaiiliiJlifiiıi,...iiiiiİİİclıWiİMlliliıl•8 
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Sporda zorla şampiyon 
olmak usulü yoktur 

Son Demirspor maçları İstanbuldaki milli 

küme maçlarının neden gayrita bii neticeler 

verdiğini aydınlatacak mahiyettedir 
Mevzua girmeden önce şurasını hassaten kaydetmeği lüzumlu 

görüyorum: ne Demirspor, ne de Vefa veya Beşiktaf kulüpleriy
le hiç bir alakam yoktur. Üç takımı teşkil eden otuz üç futbolcu
yu yalnız oyunlarından tanırım. İstanbura münhasıran son iki 
maçı görmek üzere gitmiş olmaklığıma rağmen, müşahedelerim
de hiç bir tesir altında kalmamak için, yolda olduğu gibi İstanbul 
da da ali.kadar sporcularla temas etmekten istiyerek kaçındım. 

8 temmuz cumartesi. Taksim stad -
yomundayım. Demirspor'un ilk maçı 
yapılıyor. Stadyom, malum olduğu Ü· 

zere, ancak bir mektep stadyomu ola· 
bilecek eb'atta. Oyuncular seyircilere 
üç metre gibi küçük bir mesafede di
zilmişlerdir. 

O.Spor çok heyecanlı ve bu yüzden 
de kuveti ve formu ile miitenasip ol
mıyan vasat bir oyun çıkarıyor. Buna 
rağmen Vefaya faik olduğu ve iki ta
kım arasında bir klas farkı mevcut 
bulunduğu iişikar olarak görülüyor. 
Vefa takımında oyun yok, müstemir 
bir sertlik var. Fakat stadyoma gel -
miş olan iki bin kişi oyun görmek i
çin değil, milli küme şampiyonluğu -
nun İstanbul'da kalmasını temin için 
gelmiştir. Esasen ekseri İstanbul ga
zetelerinin: "Vefanın maruf sert o -
yunu Demirsporu hırpalıyacak ve er
tesi gün Beşiktaş bitkin bir halde çı
kacak olan Demirsporu yenecektir . ., 
şeklindeki yazıcıları seyircilere isti
yerek veya istemiyerek fena şeyler 
telkin etmiştir. Bunun için seyirciler
den bazıları sportmenliğe yakışmıya
cak hareketlerde bulunuyor. Buraya 
seyirciler arasında hakim olan hava
yı bütün vuzuhiyle ortaya koyacak 
birkaç mükalemeyi kaydediyorum. 
- Şimdi oyunun bu şekline bakılırsa, 
Vefanın Demirsporu yenmesini bek
lemek mümkün değildir. Fakat Vefa
lılar birkaç Demirsporluyu sakatlar
larsa yann Beşiktaşın 'yi bir netice 
alması ve bu suretle Galatasarayın 
şampiyon çıkması beklenebilir. Hay
di çocuklar!.. 

Biraz ötede, sahanın mukabil tara
fına yetişecek kadar yüksek sesle bi
ri haykırıyor. 

- Bunlar mı Ankara'ya giden bü
tün takımları yeniyorlarmış? Bunlar 
mı ingilizleri yenmişler? Bu, milli 
küme takımı değil, festival.. festival 
takımı ... panayır takımı !.. 

O sırada bir demirsporlu topa fal
solu bir vuruş yapmıştır: 

- Yuuu ... yuha! ... 
Bu sözler, giyiniş ve konuşma tarz

larından ve }jalkonda işgal ettikleri 
yerlerden 1stanbulun yüksek spor 
mahfillerine mensup oldukları hisse
dilen kimseler ara~ında cereyan et -
mektedir. 

Fakat bu tabi yeye rağmen Demir -
spor akınları devam ediyor v .. niha -
yet, gol! ... 

Bütün stadyom ölü sükutu içinde. 
Yalnız beş on ankaralının avuç aya
larından çıkarak stadyom ortasında 
kaybolan alkış sesleri işitiliyor. Çok 
garip şey, Ankara'da olsa, en hararet
li Ankara taraftarları bile bir İatan
bul golünü alkışlamadan yapamaz. 
Hele Bayanlar ... çok defa mağlUp ta
kımın da bir gol çıkarması için adeta 
ellerini açıp dua ederler. 

Daha topun Vefa kalesi önlerinde
ki izi kaybolmadan, fena sözler, sinir
lendirici haykırmalar gene yükseli -
yor. 

- Daha topa vurmasını bilmiyor -
lar. 

- Panayır takımı .... 
Tuhaf şey değil mi? IIem galip, 

hem de panayır takımı. 
O sırada saha ortasında bir kalaba

lık görülüyor. Demirsporun en hızlı 
muhacimi Zeki oyun başlar başlamaz 
sakatlanmıştı. Şimdi de Maraton'u 
sediye ile dışarı çıkarıyorlar. Baca -
ğındaki yara balkondan görülecek ka
dar derin. Ve onlar bağırıyorlar: 

- Yaşa Vefalı, kırınız, kırınız!.. 

Artık bu hakikaten "maruf had" 
aşıyor. 

Hırsını alamı yan kulüpçülük dur -
muyor, akle gelmiyecek sözler bulu • 
yor ve sahanın ortasına fırlatıyor. 

Hem bunların hepsi birinci sınıf dip
lomalı hakem. Demirsporun her teh
likeli akınında en az beş yliz ağızdan 
"Ofsayt". Vefanın her kale önüne i
nişinde "Penaltı" avazesi yükseliyor. 

Nihayet dayanamadım. Arkamda 
durmadan söylenen bir "düglas" a 
döndüm: 

- Kuzum. dedim, fstanbul'da ta -
kımların kuvetini galiba netice i -
le, attıkları gol adediyle ölçmüyor 

Muhatabım benim kendilerinden ol 
madığımı anlamıştı: 

- Yarın görüşürüz, dedi. 
Beşiktaş bu takıma en az sekiz gol 

atacaktır. Şeref stadında sizinle aynı 
yerde oturmağı çok isterdim. 

Ne demek istediğini benim gibi siz 
de anladınız değil mi? Fakat ben ls
tanbul'a boks yapmak için gitmemiş· 
tim. 

*** 
Ertesi gün Şeref stadyomundayız. 

Oyun henüz başlamamıştır. Bu defa 
spor mütehayyizanının değil, tam se -
yirci kütlesinin arasındayım. İhtiyat· 
lı hareket ederek yanıma Galatasaray
lı olan yeğenimi de aldım. Etrafım -
da münakaşalar cereyan ediyor, bin 
bir türlü mütalea ve tahminler serde
diliyor bazıları Demirsporun "efsane· 
vi" kuvetinden, İngilizleri yendiğin -
den, bazıları ise bir gün evel Vefaya 
karşı çıkardığı vasat oyundan bahse
diyor. Bazıları Vefanın Demirsporu 
çok sakatladığını ve Beşiktaşın işinin 
kolaylaştığını anlatıyor. Bunların 
hepsi güzel, esasen dünyanın neresi
ne giderseniz gidiniz, maç başlama -
dan önce. maç devam ederken veya 
sonra münakaşa, hem de çok hararet
li münakaşalara şahit olursunuz. Fa
kat mutlaka nihayet verilmesi Hizım
gelen kötü bir hareket varsa o da sis
temli, programlı bir sinirlendirme -
dir. Bazıları adeta bu işe memur edil
miş sanıyorsunuz: 

- Aman çocuklar, diyorlar, daha 

sabaya çıkar çıkmaz sinirlendirece -
ğiz. Bunlar çok genç oyuncularmış. 
Bir kere sinirlendiler mi, artık boca -
larlarmış ! ... 

Acaba bugün hangi meçhul kuvetin 
tertip ettiği hangi programa uygun o
larak, hangi sistem dairesinde sinir
lendirme hareketini idare edecekler -
di? 

*** 
Takımlar sahaya çıkıyorlar. Aynı 

zamanda yedi sekiz bin ağızdan bağ
rışmalar başlıyor; 

- Yaşa Hakkı, yaşa Eşref. göre· 
yim seni Mehmet Ali .. Yaşa Beşik -
taş .. Bunlara 1stanbul'un ne olduğu
nu, şampiyonluk ne demek olduğunu 
gösteriniz. 

Takımlara göz attım. Bir gün 
evel feci şekilde yaralanan Maraton 
yok. Ankara halkının yıldırım eks
pres adını verdiği solaçık Zeki de 
koşmak şöyle dursun, sahadaki yeri
ni almak üzere yürümekten bile a -
ciz bir şekilde topallıyordu. 

* * 1io 
Nihayet oyun başladı. Yaralıların 

bıraktığı boşluğa ve aksamalara rağ -
men Demirsporun akınları birçokı., · 
rına parmak ısırtacak enfeslikte biri
birini takip ediyor. Stadyomda çıt 

yok. Fakat Beşiktaş tazyikten sıyrı -
lır sıyrılmaz, bir tarafı teşvik, öbür 
tarafı tahkir eden sesler gene yükse
liyor .. Ancak bu çok sürmedi: Demir
q>or mükemmel bir gol atmıştı. 

Stadyomun muhtelif köşelerinden 
birden parlayıp birden sönen beş on 
alkış sesi işittim. Etrafımdan çekin -
mekle beraber kendimi zaptedeme -
dim. Ben de hararetle alkışladım. Fa -
kat bir vakaya sebebiyet vermemek 
için yeğenime biraz yüksek sesle i -
zahat vermeğe mecbur oldum: 

- Spor terbiyesi bunu icabettiri -
yor. Hasmımız da olsa, meziyetlerini 
takdir etmeliyiz. Görüyoruz ki, bir 
direktifle hareket ediyor gibi sistem
li bir surette yaptığımız tahrik, tah -
kir, tezyiflerimiz ve sinirlendirici 
hareketlerimiz enerji ve süratle bir -
leşen teknik karşısında fayda vermi
yor. 

İkinci devrenin ilk dakikalarında 
hakem, Demirspor aleyhine nereden 
çıktığı belli olmıyan bir penaltı ver
mişti. 

Zavallı Demirspor.. kendisine her 
galip çıkacağı maçta bir penaltı ihsa
nı ile beraberliğe düşürülmek, anla -
şılıyor ki, mukadderdir. 

Penaltı ile bağışlanan bu gol, en 
mükemmel bir akın, en nefis bir vole 
şiltle yapılmış kadar makbule geçti. 

aha Clı ki~ali\I'~" r.ıo ~ ı 
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l Y U R.T TA N R E S i M L E R l 23/7 de Fener stad ı nda 

30/7 de Ankara stadında 

Galatasaray 

ve Demirspor 
gene karıllaııyor 

Beden Terbiyesi Genel Direktör -
Jüğünün federasyonlar dairesi Baş -
kanlığmdan aşağıdaki not verilmiş
tir: 

35 er puvanla milli küme maçları 
başında kalan Galatasaray ve Demir -
spor takımlarından hangisinin §ampi
yonluğa hak kazandığını vesaik ve 
mevzuat üzerinden tetkik etmek üze
re bugün Genel Direktörlük binasın
da toplanan yüksek hakem komitesi 
ve futbol teknik heyeti azalariyle fe
derasyonlar dairesi başkanından mü
rekkep heyet vaziyeti inceliyerek gol 
avaraj usulünün memleketimizde su
reti tatbikine ait olan mevzuatta kafi 
derecede vuzuh bulamadığmdan bu 
bapta verilen kararda mündemiç es· 
babı mucibe dairesinde müsavi pu
vanl ı bu iki takımın birisi 23-7-939 ta
rihinde lstanbu/'da Fenerbahçe sta -
dında ve diğeri 30-7-939 tarihinde An
kara'da 19 Mayıs stadında olmak üze
re birer defa maç yapmalarına mütte
fikan karar vermiştir. Karar suretleri 
ayrıca alakadar bölgelere bildirile-

Cankın1da bir dere kenarı 
j 

cektir. (a.a.) 

Bundan sonrası malum. Maç bera
berlikle bitti. Fakat niçin beraberlik
le bitti de Demirsporun galebesiyle 
bitmedi; okuyucularım işte burasını 

iyice bilemezler. Ben kendilerine izah 
edeyim; 

Bu penaltıdan sonra Demirsporlu • 
!ar en nefis akınlarını yaptıkları za -
manda: 

- Yuuu! ... 
Sesleriyle karşılaşmışlar, topa fe -

na vurmuşlar veya şampiyonluğu kay 
betmemek için muvaffakiyetli bir mü 
dafaa sistemi tatbik etmişler, gene: 

- Yuuu! .... Yuha! .... 
larla karşılanmışlardır. Yedi bin ki -
şinin Dem i rapora "kaç yüz defa "yu -
ha!., c:1lye1>agırnıgınt ayuı .... , .... _ 

ha doğrusu sayamadım. 
Ve, yukarda da kaydettiğim gibi, 

İstanbul stadyomları o kadar küçük 
ki, seyirciler arasında yüksek sesle 
söylenen sözler bile oyuncuların ve 
hakemin kulağına gidiyor. 

İ zmir'de bir musevi 

Banka veznesinden 
iki deste para ıaldı 
İzmir, (Hususi) Komerçiyale İ

talyana bankası veznesinde bir hırsız
lık hadisesi olmuştur: 

Jak oğlu Alberto adında bir musevi 
f stanbuldan İzmire gelmiş ve parasız 
kalmıştır. Bu genç italyan bankasına 
giderek vezne önünde durmuş, vezne
darın bir aralık işiyle meşgul bulun -
duğu bir sırada elini uzatarak vezne 
camekanı içinden iki deste para al -
mıştır. 

Bir solukta bankadan dışarı fırtı -
yan kalabalıkta kaybolan suçlu derhal 
bir taksiye atlamış: 

- Cck. Bavrakl1ya ... 
emrini vermiştir. Bayrakhya gi-

den musevi genci içip eğlenmiye baş
lamıştır. Diğer taraftan hadiseye el 
koyan zabıta şehrin her yerinde araş· 
tırma1ara başlamıştı. 

Albertonun vaziyetini şüpheli gö
ren zabıta kendisini yakalamış, kara
kola götürmüştür. Alberto burada pa· 
raları Kommerçiyale bankasından 

çaldığını itiraf eylemiştir. 
Bu iki deste banknot 200 liradan i

baretti. 
Suçlunun üzerinde 188 lira çıkmış

tır .. Paraların 12 lirasını sarfetmiştir. 
Paralar bankaya iade edilmiştir. 

Babasını döven 

~ocuk mahkum 
Balıkesir (Hususi) - Şehrimiz 

sulh ceza mahkemesinde babasını döv
mekle zanlı olan 16 yaşlarında Cemal 
adında bir çocuğun muhakemesi yapıl 
mıştır. 

İzmi r Euarında inkllôp 

müzesinde kitap sergisi 

Ressamlarda bir sergi açacak 
İzmir, (Hususi) - Kültürpark'ta 

inşa edilen ve (müzeler sitesi) nin en 
güzel binası halini alan inkılap müze
sinin mükemmel şekilde tanzimine 
Maarif Vekaleti büyük ehemiyet ver
mektedir. Bu güzel binada kültür iş
lerimizin zengin ve göz kamaştıran 
inkişafı, eski ve yeni mektep ve ted
ris sistemi tebarüz ettirilecektir. Ma
arif Vekaletinden vilayete gelen bir 
yazıda 20 ağustosta açılacak İzmir 
fuarında inkılap müzesinde, geçenler 
de Ankarada açılan ve çok takdirle 
karşılanan kitap sergisinin tanzim e-
..a:.1 ---ı. -tT_.,...,'St..ı. __ +••h:- -t--"l"\A!ll l 

muvafık görüldüğü bildirilmiştir. 
Aynı zamanda cümhuriyet halk 

partimizin geçen sene yurdun muhte
lif yerlerine gönderdiği ressamlara 
yaptırdığı 116 tablo ile muhtelif te
şekküllere mensup diğer ressamların 
eserlerinden akademide jüri heyeti 
tarafından seçilmiş olanların da teş - Fuardan bir gorünüş 
hiri muvafık görülmüştür. 

Kitap sergisinin tertip ve tanzimi-ı derleme şubesi müdürü memur edil
ne Maarif Vekaleti basma yazı ve miştir. 

Dinar halkevinde • 
sınema 

ve güreş müsabakaları 

Dünyanın dört bucağında çok iddi
alı maçlar ve bunlar arasında da mü
him beynelmilel maçlar gördüm, hiç 
bir yerde seyircilerin Demirspor -
Beşiktaş maçında olduğu gibi sistem 
li ve ~idümlü l;ıir şekilde ve bu ka -
dar fena bir tarzda hareket ettiğine 
şahit olmadım. İngiliz takımı kapta -
nının senasını yapa yapa bitiremediği 
bu sportmen, bu centilmen seyırcı 

kütlesini bu fena hareketlere teşvik 
edenler kimlerdir? Aynı asil milletin 
aynı sportmen kütleleri nasıl oluyor 
da Ankara'da başka. İstanbul'da baş -
ka türlü hareket ediyor? Ankarada 
mühim maçlara gelen yirmi beş bin 
kişi ile İstanbulun en çok ehemiyet 
verdiği bu Beşiktaş - Demirspor ma
çına gelen yedi bin kişi arasında üç 
dört misli kemiyet farkı olduğu hal
de, neden kemiyetle keyfiyet umumi 
kaide hilafına olarak burada mebsu. 
ten mütenasip oluyor? Bahusus ki 
Ankara'da yirmi beş bin kişinin mü
him bir kısmını gene lstanbul'dan A n 
karaya gelmiş olan nüfus teşkil et -
mektedir. 

Dava evrakına göre Dinkçiler ma -
hallesinde oturan Cemalettin 65 yaşın- ' 
da olan babasını dövmüş ve meşhut 

suçlar kanununa göre mahkemeye sev
kedilmiştir. Zanlı Cemalettin mahke 
mede dedi ki: 

O halde? Evet, o halde? Bu seyir- - Bir iki ay evet annemle babam 
cilere spor terbiyesinden mahrum bir kavga ettiler. Babam o kavgadan son
kütle denilemez. Bu menfur hareket- ra evimize gelmedi. Biz çok sıkıntı 

terin sebeplerini başka yerlerde ara - çektik. Günlerce yemeksiz kaldık. 
mak icabedecektir. Bakdım ki dün eve gelmiş, eve girmek 

Sahalar küçük ve bazı bethahlar istiyor. Esasen kızgın olduğum baba -
bundan istifade için halk arasında ma, sen ne hakla bizim evimize geliyor 
propagandalar yapmakta, direktifler sun dedim ve ittim. Dövmüş filan de -
mi vermektedir? Böyle ise modern ğilim. Yukarda güreıe İt§irak eden pehlivanlarımız. 
stadyomlar yapılıncıya kadar !stan. Hakim, zanlı çacuğun babasını da 
bul'da milli kiline maçı yapılmama - dinledikten sonra Cemalettini on iki Dinar, (Hususi) - Halkevi bir ı-
lıdır. lira doksan kuruş para cezasına mah. sesli sinema makinesi getirtti. Sine-

G t 1 t · · 1 "> kum etti. aze e yazı arının mı esırı o uyor. ma muhit iı'in rok faydalı olmakta ı· d 
Gazetelerin Beden Terbiyesi Genel halk arasınd~ bü~ük bir alaka uyan- Z m İ r e Ü% Ü m Ve 
Direktörlüğünden vesikası olmıyan- ğa çalışarak şampiyonluğu askıda bı- dırmaktadır. Film bedelini karşıla-
ları spor muharriri olarak kullanma- rakmak istiyorlar. mak üzere halka gösterilen filmler- incir satışı başlad 1 
larına müsaade edilmemelidir (*) den adam başına beş kuruş gibi çok 

Polisin yüksek sesle sahaya haykı- Benim bu maçlardan sonra hasıl et-
t.•. k t• · t'b• d B'r kısım küçük bir para alınmaktadır. İzmir, 11 a.a. - Bu sene üzüm ve in-ranlar dışarı çıkarması mı icabe - ıgım a ı ın ı a şu ur: ı 

diyor, amme menfaati ve sporun ati- sporcular Demirsporun hakkı olan Bu sene tertip edilen büyük pehli- cir mahsulleri üzerine alivre satışlar 
si namına bir dakika bile tereddüt et- milli küme şampiyonluğunu onun e- van güreşleri on binlerce kişinin Ö· gayet yavaş gitmektedir. Alman piya
memelidir. tinden almak için meşru, gayrimeşru nünde yapıldı. Güreş sahası bir pana- salarında yeni mahsul için henüz fiyat 

her vasıtaya müracaat etmiştir. Fakat yır yerine do .. nmüştu" 
Halkın spor terbiyesi yüksektir; fa • yoktur.Bununla beraber bu sene üzüın 

sporda şampiyonluk zorla kazanıla -
kat çok seyyaldir, iyi idare edilmesi Serbest güreşe hemşehrimiz dinar- mahsulü için korkulu bir vaziyet bahis maz. 
lazımdır. J lı Mehmet pehlivan, Polonya şampi · mevzuu değildir. Rekolte geçen sene· 

Maçtan sonra otomobiline bindi - hıan Cemal K A RABURÇAK yonu Firanez, Habeş ~ampiyonu Kas-
s nin dununda olduğu gibi eldeki stok· 

ğim şoför: "Demirsporlular şampi - tem Taferi, Bandırmalı Kara Ali, Di-
( "') B k ·· · d b'lh d • İ !arda tükenmek u"zeredı'r. 1hracat ta • yonluğu hakkiyle kazandılar, ziyafe- ı.. u no tanın uzerın e 1 assa ur- narh smail, Yarımdünya Süleyman, 

.. h k 1 d 1 d' d mak icap eder. Filhakika, Beşiktaş ma - İ . 1. . cirlerinin alivre satış meselesini gö· 
te musta a o u ar,. ıyor a, erte- çmdan sonra okuduğum bir çok gazeteler- zmır ı Hüseyın; yağlı güreşe de ci-
si günkü bütün İstanbul gazeteleri de müsabakayı olduğu gibi nakleden ye - vardan gelen birçok pehlivanlar işti. rüşmek ve asgari fiyat işini kararlaş -
- bir tanesi müstesna • bu sefer de a- gane yazı Eşref Şefikin yazısı idi. De • rak etmiş Dinar iyi bir spor günü ya • tırmak üzere bir toplantı yapacakları 

. . mck, salahiyeti müsellem olan bir kalem 
v;ır.ı:u ht"ç.ı:ıhınnım hı c:,.11Jrr r,Jr~uuuı Ulk • ...,, .. uuvu uc: vilnı em'! 1111, uc: a e Kımse _bu hususta bir e 



Tatillerde çocuklarınız.la yakından ~eış-u~ olursanız., bugünler 
• onların hafız.asında derın bır ı:z. bırakır ' 

Çocuklar ve 
tôtil günleri 

T atÜler esnasında daha ser· 
beatsiniz: onun için, bu ser

best günleri çocuklarınızla birlikte 
geçiriniz. Sayfiyede çocuklarınızın 
gürültülerine veya konuımalarına, 
ıehirdekine göre daha ~~laylıkla 
tahammül edebilirsiniz. Sızın yanı • 

··1 
nızde koıtukları, oyn'?dıkla._rı ve gu • 
dükleri zaman, hiç kımseyı rahatsız 
etmif olmıyacaklardır. .. , 
Koıup oynarken sa~ları .da~ılabı· 

lir, bacakları veya yuzlerı kırlene
bilir. Dostlarınızın onları bu halde 
görmelerinde hiç bir ~~hzur ~ok: 
çür*1;; çocuklar, cuıl tabu hallerınde 
BÜ:zeldirler ... 

Onların da hoılanacakları fekilde 

çıkmanın zarif bir hareket olmıya· 
cağını sanırlar ve onların kendile • 
rinden uzakta iken edindikleri ku • 
surları, yabancıların yanında far • 
kederler. O zaman nasihatler baf • 
lar: "Doğru dursan al" "elini ağ· 
zından çıkar" ve saire gibi ... 

Bilhassa küçük kızlar, bu gibi 
sert hareketlerden çok müteessir o• 
lurlar ve bu yüzden, ömürleri bo • 
yunca mahcup birer insan olurlar. 
Bu gibi kusurları çocuklarınızın 
yüzlerine vuracak yerde, bu kusur
ları düzeltmeğe çalııınız. Bunu yap
mak için de tatil zamanı, en müna
sip zamandır. 

M eaelci çocuklarınız tırnaklar~
nı yiyorlarsa, kabahat 81• 

zindir: gıdalarını, vücutlarının muh
taç olduğu kalsiyumu temin edecek 
fekilde seçtiniz mi mesele kalmaz. 

ı-············••uııııııııu•U•U•llllUtlUllllt 

1
. lüPik tavsiyeler 
.................................................... 

Boynuzdan yapılmış tarakları, beher 
litreye koyacağınız bir yemek kaşı
ğı amonyakla elde edilecek mahlfıle 
batırınız. Temizlenincey,e kadar de
vam ediniz. 

• Ayna ve camları temizlemek için ba
sit bir usul: bunları önce ıslak gaze
telerle siliniz. Sonra da kuru gaze
telerle kuru/ayınız. En sonra da te
miz ve kuru bir güderi ile oğarsa
nız, camlar gayet parlak olur. 

• Maruken kaplı eşyalardaki yai leke
lerini benzinle sildikten sonra, açık 
renk için beyaz, diğerleri için de 
kendi renklerin.de cila alarak cilala
malı. 

• 
Halıları döğerek temizlemek zararlı

dır. En iyisi bir toz emme makinesi 
kullanmaktır. Islak süpürge ile sü
pürmek de iyi netice verir. Renkle
ri parlatmak için halıyı, beher lit
re suya Z kaşık sirke veya amonyak 
koyarak. bu mahliıle batırarak yu -
muşak bir fırça ile fırçalamalı. 

• 
Fi/dişinden yapılmış gerdanlık ve sa

ireyi temizlemek için, bunları süde 
batırılmış yumuşak bir fırça ile fır
çalamalı. Sonra da yünlü bir bezle 
kurulamalı. Eğer temizlenecek şey 
çok kirli ise önce ispirtoya batırıl
mış bir bezle silmeli. 

defa devam ediniz. Acı derhal dine
cektir. 

Şurasını unutmayınız ki, tatiller 
ve yaz mevsimleri, çocuklarda çok 
güzel hatıralar uyandırırlar. Siz ele 
fOcuklarınızın hafızalarında, bu ha
tıralara ayrılmaz bir fekilde bağlı o· 
lun. Huzurunuz onları güzelleıtir - , 
sin, ısıtsın. Hayat si:ze ıevkinizd!n, 
heyecanınızdan bir parçasını kay • 
bettirdiyse, bu kayıbı, etrafınıza 
onların yep yeni gözleriyle bakarak 
telafi edebilirsiniz. 

"ihtiyar olsam da gönlüm taze· 
dir." sözünü hepimiz biliriz. Hakiki 

• 

Göz. de vücudun diğer uzuvları gibi, her bün
yeye göre değİfir. Bazıları günqe göz. kırp
madan bakabilir, diğer bazıları ise, günefe 
bakmaksızın, yazın parlak ııığından mütees
sir olur. Şimal memleketlerinin mavi gö:z.lü 
sakinleri, bol güneıli memleketlere gittikleri 
zaman zahmet çekerler, buna mukabil de gü
neıli memleketlerde otouranlar, havanın da
ima kapalı olduğu yerlerde güneşin ııığına ko
laylıkla tahammül ederler. Kadınlara ait her 
ıeyde olduğu gibi, gözlükler de modaya tabi· 
dir. lıte ai:z.e, bu yaz kullanılanlardan birkaçı 

Gözlerinizi 
şiddetli 

aydınlıktan 

koruyunuz 

-

eğlenceler tertip ediniz. Ayıracağı • 
nız muayyen saatleri onlarla birlik
te geçiriniz. T ci iri onlar, annelerinin 
o zaman tamamiyle kendilerine ait 
olduğunu hissedebilsinler. Çünkü 
çoculdarın en hO§lanmadıkları ıey, 
gezmeie veya misafirliğe giden an
nelerinin onları hafifçe Öpmeleri ve 
tam ona sarılmak istedikleri zaman: 
#•Dur, saçlarımı bozacaksın/" ya
hut: "robumu buruıturdun" diye 
Beriye itilmeleridir. 

Kendiniz için olduğu kadar, onla
rın da iyi giyinmelerine itina göste
rini:. En basit pamuklu kumaşlar ve 
basmalar onların giyinmelerine ka
fidir. Fakat temizlik, onların kıya· 
/etlerinin lüksünü teıkil edecektir. 
Onları temizliğe alııtırınız. Ellerini, 
yüzlerini ve bacaklarını daima yı
kasınlar. Saçları dağınık olabilir: 
ıehirdeki kadar dü:z11ün ve taranmıf 
olmalarını temin etmek si:zin eliniz-

annelerin gönlü, daima tazedir ve ı'• f\ 
insanın yafı1 gönlünün YQfiyle ölçü- 1 'f 

llF'=ill 
~.:!.I 

Y cuın pHI 6İİJıl•rinJe .açla • 
rınızın ~Jrlannız tara

#.ndan dağıtılmasından, robunuzun 
veya makyajınızın bozulmasından 
çekinmeyiniz. Bu da, Benç kalmak 
İfİn, n•ıeli olmak için takip oluna
cak usullerden biridir. 
. • ıs-..! ,. . . . •ı!'I w ı 11:11a i\it ._' lfU"-e'-r 

tına go .. ennrz. ır lıadın ÇOR ... 

olabilir, sehhar olabilir. Hali tavrı, 
gayet tatlı olabilir. Fakat ço:uklar~
nın Fena giyinmiş ve itina gormemıf 
olmaları onun hodbinliğini anlatır. 
S~e hodbin denilmesini elbette is
temezsiniz ... 

Zaten beklenmediğiniz anda mi
•alirliğe gittiğiniz zaman belki siz 
de dikkat etmiısinizdir: anne, par
makları delik patiklerinden dıfarıya 
çıkmıı küçük kızını veya pantolonu 
ancak çengel iğneleriyle tutturul • 
muf oğlunu hemen bahfenin uzak 

· tarallarına gönderir. Anneler, say· 
liye için bu kıya/etin münasip oldu
iunu «ınırlar. Çocuklar da bel~i 
bundan hoılanırlar ama, gelen mı • 
•alir ayni fikirde değildir. 

B Cl%I anneler vardır ki çocuk· 
lariyle nadiren bizzat meş· 

pl olurlar, onlarla birlikte sokağa 

dedir. 
Saçlarını taramayı her halde on ı 

lara öğretmiısinizdir. Fakat ya:ııt 
uzun 11ünlerinde onlarla birlilıt• bir 
_.,. • • L OF ı :iM 7 'i* l ~ 
'ile onların saçlariyle mefflU o a ı • 
lirsiniz. Onlar da deniz banyosu ya
pıyorlarsa, eve döndükleri zaman 
saçlarını tatlı su ile durulamağı ih
mal etmeyiniz. Bu suretle, çocukla • 
rın bukleleri ipek gibi olur ve tarağa 
da, Fırçaya da kolayca itaat eder. 

G üneşte dolaşırken cildinizi 
yakıcı ıualardan muhafa • 

zayı nasıl düıünüyorsanız, çocukla
rınızın da ciltlerini kremle muhafa· 
:zaya alııtırını:. Dikkat edeceği
niz bir nokta da ıudur: onlara ıık • 
lıktan :ziyade, sıhat ve temi:zlik Fik
rini Qfılayını:z. Güneıte daima genif 
kenarlı bir ıapka ile gezmelerini te· 
min ediniz. Omu:zlar, çocuk vücudu
nun en na:zik noktasıdır. 
Şayet derileri Fazla yandığı için a· 

cıyorsa, bir yumurta akını acıyan 
yerlere sürünü:. Kuruduktan sonra 
tekrar sürünüz ve böylece bir kaç 

lür. ---

Terlemeye 
mani olmak 

için reçeteler 
Sıcak günlerde ter, çok müziç bir 

şeydir. Çirkin göründüğü kadar, in • 
sanı rahatsız eder. Ter kokusunu gi
dermek ve vücudun istenilen yerle -
rinde tere mani olmak için basit iki 
reçete: 

Kolonya suyu 
Sulfate d'alumine 
Essence de menthe 
Su 

25 Gram 
35 Gram 

3 Damla 
10 Gram. 

Bir pamuk parçasını bu mah!Ule ba
tırarak, lüzum göreceğiniz yerlerinize 
sürünüz. Sonra da ayaklarınızı ve ço
raplarınıza, şu tozdan sürünüz: 

Toz h~linde şap 
Toz halinde sulafte 
d 'alumine 
Talk 

50 Gram 

10 Gram 
100 Gram. 

Bir kaç gün içinde vaziyetinizde 
büyük bir salah hasıl0 olduğunu göre -
ceksiniz. 

-

r ....... S~~~~~i·~ .... i.k; ...... .., ~~>mavi krepten yapı/mq b~ 
Eıasen güzel ve gürbüz bir çocuıc, l yaz. pualı emprime bir rop. Ha-
tatillerde~ bi}e olsa, insana başka b.. .. k d.. :z.ır ıapkada siyah kadife bir kur· 

--e-glence aratır mı? _J ı uyu uımanı 1 dele;le çiçek demetleri vardır 

I MERAK ve 
. 1 nsan sevince, bilmek, maziyi hali, istikbali, 

her şeyi öğrenmek ister ve sevdiği kimsenin 
şahsına ait en ufak bir şeyin bile cahili olmayı arzu 
etmez. Bu zamanda iskambil veya kahve falına bak 
tıranlar var mı bilmem ama, sevdiği kimsenin tanı 
dıklarına riyakarane sualler soranlar, yahut da, için
de ne olduğunu öğrenmek için onun kafasını, kalbi
ni açmak istiyenler pek çoktur. 

Fakat unutmamak lazımdır ki merak ve tecessüs, 
sevginin en büyük iki düşmanıdır. 

Eski bir yunan efsanesi de bize bunu öğretiyor : 
Psyche Yunanistamn en güzel prenslerinden biri idi 
O kadar güzeldi ki, aşkın ta kendisi, yani Eros, ona 
aşık oldu ve Zephyr'ler vasıtasiyle onu kaçırttı, ha-

\ rikulade güzel manzaralı bir yerde, onun güzelliği -
J ne yaraşan bir saraya göndertti. Her gece gelerek 

Psyche·yi görüyordu. Fakat daima geceyi karanlığı 

TECESSÜS 
sevgi dolu şefkati ile seven bu aşıkı bir ti.irlü göre • 
medi. Fakat, kadın olduğu için, tecessüs galip gel -
di ... Bir gece, bir lamba yaktı ve bilmediği kocasını 
gördü: Bu, onun tahayyül ettiğinden de bin defa 
daha güzel olan Eros'tu. Sırtındaki kanatlariyle, de 
rin 'uir uykuya dalmış, dudaklarında tatlı bir tebes
sümle rüyalar aleminde uçuyordu. Fakat aksilik bu 
ya, lambadan Eros'un üzerine damhyan bir damla 
sıcak yağ, onu uyandırdı. Tılsım bozulmuştu: Psy· 
ehe tapınırcasına sevdiği aşıkım bir daha göremedi. 

Bütün sevenlere bu güzel efsaneyi hatırlatmak 
lazım... Bununla beraber bu da onların hiç birinin, 
güzel rüyalarını kendi elleriyle kırmalarına mani ol
mıyacak. Daima daha fazla şeyler bilmek isteyerek, 
saadetlerine sualler sorarak, sevgililerinden kendi -
lerini niçin, nasıl, neden sevdiklerini öğrenmek isti· 
yerek nihayet Psyche aibi, tin acı yüziyle 
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B. Çemberleyn 'in nutkundan sonra 

Alman basını sinirli 
• • ve memnunıyetsız 

Londra, Vaşington, Varşova ve 
Paris nutku çok iyi karşıladı 

Londra, 11 a.a. - Bütün ingiliz ga
zeteleri, Çemberleyn'in beyanatını 

memnuniyetle karşılamakta ve İngil
terenin tasavvurları hakkında hiç bir 
şüphe bırakmıyan Başvekilin sözle -
rindeki ölçülü ve kati ifadeyi teba -
rüz ettirmektedirler. 

"Taymis., gazetesi, diyor ki: 
••Bu beyanattan sonra Danzig hak

kında İngilterenin aldığı vaziyetten 
şüphe edilemez. İngiltere hükümeti 
ve daha bazı hükümetler Danzig'in 
şartsız olarak Almanyaya ilhakının 

Avrupa bünyesinin şimdiki muvaze
nesini altüst edeceği kanaatindedir. 
ler. 

Müzakere yolu henüz kapanmamış
tır. Fakat kuvet istimaliyle meselenin 
tek taraflı olarak halli için yapılacak 
bir teşebbüs kuvetle mukabele göre -
cektir.,, 

Berlin'de : 

Gazeteler ainirli ve 
memnuniyetsiz 

Bertin, 11 a.a. - Çemberleyn tara
fından söylenen nutkun şimdiki va
ziyette bir değişiklik husule getirme
diği seHihiyettar alman mahfillerin -
de söylenmektedir. 

İngiltere Başvekili, icabettiği za -
man İngilterenin Polonyaya yardım 
edeceğini söylemiştir. Bunu, şimdiye 
kadar yüz kere tekrar etmiştir. Fa -
kat, bunu tekrar etmekle verdiği ka
rar da bir yenilik olmadığı da meyda
na çıkmış oluyor. 
"Völkişer Bcobahter" in bu sabah

ki nüshasındaki manşet şudur: 
"Çemberleyn, Polonyaya destek o

luyor, halkın kendi mukadderatında 
kendisinin karar vermesi hakkı üze
rinde bir kelime bile söylemiyor.,, 

"Doyçe Algemayne Saytung'un baş 
lığı da şudur: 

"Polonyaya yardım. Yanlış ve sah
te bürhanlar.,, 

Bu manşetler, Alman matbuatının 
B. Çemberleyn'in nutku karşısında 
memnuniyetsizliğini ve sinirliliğini 
göstermeğe kafidir.,, 

Roma' da: 

Gazeteler tefsirden kaçınıyorlar 

Roma, 11 a.a. - Çemberleyn'in Dan 
zig hakkında avam kamarasındaki be
yanatı italyan matbuatında geniş bir 
yer işgal etmekte, bununla beraber 
matbuat bu beyanat hakkında doğru -
dan doğruya tefsiratta bulunmaktan 
içtinap eylemektedir. 

Popolo di Roma gazetesinin Lon -
dra muhabiri Lord Halifaks'ın nut -

kuna göre daha mutedil ve ölçülü bu
luyor. 

Paris'te : 

Bütün gazeteler nutku 
methediyorlar 

Paris, 11 a.a. - Bütün fransız ga • 
zeteleri, B. Çemberleyn'in dünkü nut
kundan medih ve ~itayişle bahset· 
:nektedir. 

Pöti Parizyen gazetesi diyor ki: 
"B. Çcmberleyn, dünkü kati ifadeli 

nutkunda, sulh yolu ile her türlü an
laşma kapısını da kapamış d.:ğildir. 
Mamafih bu ihtumal şimdilik pek de 
o kadar mümkün teUikki edilemez. 
Harp tehlikesini atlatabilmek için, 
uzak sulhu düşünmektense doğrudan 
doğruya harp elbisesini giymek evlii.
dır. 

Figaro diyor ki:' 
"B. Çemberleyn'in beyanatında, 

garp devletlerinin Polonya hakkında
ki teahhütlerinin pratik kıymetini a
zaltabilecek en ufak bir telmih dahi 
yoktur.,, 

Varıova'da : 

Derin bir memnuniyet var 

Varşova, 11 a.a. - Selfihiyetli mah· 
filler, Çemberleyn'in Danzig hakkın
daki beyanatını derin bir memnuni · 
yetle karşılamaktadırlar. 

Bu mahfillerde ingiliz Başvekili 
tarafından söylenen nutkun kimseye 
yeni bir şey öğretmiş olmamakla be
raber 1 ngilterenin hareket hattını te· 
yit ve teksif ettiği söylenmektedir. 
Aynı mahfiller, İngiltere Başveki· 

linin Danzig hakkında çıkacak bir 
ihtilafta mütecavizi sarahaten tarif 
ettiğini bilhassa kaydeylemekte ve 
Danzig statüsünde tek taraflı tadiller 
yaparak Polonya'da tecavüz addedile
cek şekilde aksülamcller tevlit ctnıek 
ten ibaret olan alman plftnınm Polon-
ya hükümetince suya dü~ürüldüğünü 
hatırlatmaktadırlar. 

Vaıington'da : 
Diplomatik mahlillerin intibaı 

çok müsait 
Vaşington, 11 a.a. - Çemberleynin 

nutku, diplomatik mahfillerde pek 
müsait bir şekilde ve umumi surette 
demokrasilere karşı sempati gösteren 
siyasi mahfillerde de pek ihtiyatlı 
bir şekilde karşılanmıştır. 

Siyasi mahfiller, dahili vaziyet pek 
nazik olduğu için Avrupa işleri hak
kında tefsirlerde bulunmaktan içti -
nap etmektedirler. 

Paris ve Londra 'da 

Sovyetlerin yeni 
cevabı tetkik ediliyor 
Hala ciddi güçlükler var 

Paris, 11 a.a. - Havas bildiriyor: B. Bonne, hariciye nezaretinin a -
lakadar servisleri yi.ik ek rne!Uurları ile birlikte, dün B. Molotof un üç 
taraflı pakt bahsindeki İngiliz - fransız tekliflerine verdiği cevabı tetkik 
etmiş ve bu arada F ransa'nın Londra bliyük elçisi ile de müteaddit defa 
uzun telefon görüşmelerinde bulunmuştur. 

Fransız ve İngiliz diplomatik mah ·I Sovyetler BUlh istiyorlar ama ... 
fillerindckiki kanaata göre, bir çok Londra, 11 a.a. - Caxton Hall'da 
noktalarda anlaşma vukua gelmiş ol • Sovyet sanat sergisinin açılışı milna -
masına rağmen, B. Molotof'un yeni sebetiylc bir nutuk söyliyen Sovyet -
teklifleri dolayısiyle, üç taraflı müza- ler birliği sefiri Maiski, ezcümle de -
kerelerde hala ciddi güçlukler mev - miştir ki: 
cuttur. Fransa ve İngiltere, son haf • "- Sovyetler birlii:i sulh istiyor. 
talar zarfında, en samimi uzlaşma zih- Fakat her ne bahasına olursa olsun dc
niyeti göstermişlerdir. Fakat müzake- ğil.,, 
relere yeni yeni meselelerin ithali, an 
taşmayı aktedecek devletlerin alacak- •• 
ı:m taahhütlerdeki mütekabiliyet mu- Suriye' de yeni reı ım 
vazcnesini ihlal edebilir Fakat Fran -
sız ve İngiliz hükümetlerinin görüşü Şam, l 1 a.a. - Fevkalade komiserli-
tamamiyle sarih olduğu için, müzake- ğin .son.~ararnameı:riy~e i~das edil:n 
relerin hata muallakta bulunan bir kaç yenı ıeJım çerçevesı daıresınde faalı • 
nokta üzerinde faal bir surette devam yetine başlıyan "Direktörler meclisi,, 
eyliyeceği ümit edilmektedir. bugün ilk toplantısını yapmış ve büt-

çe açığını kapamak için müteaddit ta-
H arici işler komitesinde sarruf tedbirleri kabul eylemiştir. 

Londra, 11 a.a. - Kabinenin harici Direktörlerin adedi beş olarak tes-
siyaset işleriyle meşgul azasından bit edilmiştir. Başkanlık ve dahiliye 
miırekkep komite, bu sabah başvekili El-kfitip-Bahic'e tevdi edilmiş, harici
I3. Çemberleyn'in reisliğinde toplan • ye işleri dahiliyeye bağlanmıştır. Mil
mı tır. Nazırla , Moskovadaki görüş • li müdafaa işleri doğrudan doğruya 

ULUS 

12 Adada hazırlıklar 
Alman gemileri Rodos' a 

harp malzemesi çikarıyorlar 
·sısAM. · -- 1 

~ 
~· 
.f~, 

'rı I y E 

On iki adanın vaziyetini gösterir harita 
' (Başı l ıncı sayfada) \nın yukarı Adige'de oturan ecnebi 

Deyli Herald'ın hususi muhabiri, ler hakkında ittihaz ettiği tedbirler. 
bu telgrafında diyor ki: den 15 kadar fransız mutazarrır ola -

Alman gemileri, Rodos adasına mü- caktır. 

temadi surette harp malzemesi ihraç Bu mıntakadaki ecnebiler kısa bir 
etmektedir. Mandraki limanında 16 i-
talyan harp gemisi demirlidir. Bu ge
milerin arasında en son sistem yedi 
tane denizaltı gemisi de vardır. 

12 Adalar umumi valisi general 
Graziani'nin emri ile, Patmos adala · 
rındaki sivil halk tahliye edilmiı ve 
Kalimnos adasına gOtUrUlm r. a-
kat sivil halktan birçoğu, motörlerle 
Anadolu tüne sahillerine ilticaya mu
vaffak olmuşlardır. 

Nihayet general Graziani, son gün
lerde, italyan memurlarına sivil halk 
ile her tiirlü münasebette bulunmayı 
meneden bir kararname negreylemig
tir. 

Yabancılar yukarı Adige'den 
çıkarılıyor 

Paris, 11 a.a. - İtalyan makamları-

müddet zarfında burayı terketmek 

emrini almışlardır. 

Selahiyettar Roma mahfillerinden 
şimdiye kadar bu hususta mallımat al 
mak mümkün olamamıştır. 

leuisr.ıu- TiroJ•clen 
ayrılmıyacaklar 

Bern, 11 a.a - Neue Zurchen Zei -

tung gazetesine göre, Tirol'de oturan 

ve bu bölgeyi terk kararına dahil bu -

lunan İsviçrelilere son işara kadar yer 

!erinde kalmaları için emir verilmiş -

tir. Zira Bern hükümeti mesele hak -
kında diplomatik miinakaşalar yapıl -
madan önce bir tehir kararı istihsal e
dilebileceği ümidindedir. 

Alman vapurları 
-

Danzig' e boyuna silôh 
ve cephane taşıyorlar 

Danzig, 11 a.a. - Buraya ıilah ve cephane yüklü yeni alman 
vapurlarının geldiği bildirilmektedir. 

Danzig' de polon yalı bir posta müvezzii, ıerbest f ehrin mektup
larrnı tevzi ederken 4 nazinin hücumuna uğrıyarak ağır ıurette 
yaralanmıttır. Poliı, mütecavizleri bulamadığını beyan etmekte
dir. 

Silahların yerleıtirildikleri 

de~~=~~·;~!,·;{.:'~~~·:. g~~~1~~=; 1 rı ~ ç Ü ii ..... ~.i~·:· ·~ AB ER LE~] 
gelmiştir. Bu mal.ıeme Schichau tez- X Kahire - Nazırlar meclisi, Mısır 
gahlarının depolariyle elektrik fahri- filosunun altı muhrip, dört mayn gc
kasına ve belediye salhanesine yerleş- miıi ve bir sahil muhafız kruvazör-
tirilmiştir. den ibaret olacak olan ilk partisini 

Bir tavassut mu? vücuda getirmeğe karar vermiştir. 
Londra, ı ı a.a. _ Ruzvelt'in hesa- X Paris - Bulgar mebusan meclisi 

reisi B. Muşonof, buraya gelmiştir. hına Danzig'in vaziyetini tetkik et -
mekte olan J ames Biddles'in serbest 
şehre gelmesi münasebetiyle gazeteci 
ler arasında, Amerika Cümhurreisi -
nin Danzig ihtilafında tavassutta bu
lunmağı teklif edeceğine dair bir şa
yia dolaşmaktadır. 

İspanya' da bir infilak 

Seyahati tamamen hususi mahiyette· 
dir. 

X Berlin - Birkaç gün için Lon
dra'ya gitmiş olan İngilterenin Ber -
lin büyük elçisi Sir Neville Hender
son, Berlin'e dönmüştür. 

X Londra - B. Çemberleyn ile re
fikası, bazı İngiliz ricali ile birlikte 
Fraıısa aefaretinde ö~le yemeğini ye· 
mi§lerdir. 

X Sofya - Alman hariciye nezare-
ti ticaret dairesi şefi B. Clauduı, e-

İstanbul, 11 (Telefonla) - Kadı
köyünde yeni yapılacak olan halkevi 
binasının temeli merasimle atılmıştır. 
Merasimde birçok mebuslar, İstanbul 
vali ve belediye reisi Dr. Lütfi Kır
dar, Parti ve Halkevi e;rkanı bulun
muşlardır. Yukarıdaki resim temel at
ma merasiminden bir enstantaneyi 
tesbit etmektedir. 

Abdülfettah 
Yahya Paşa Atina,dô 
Atina, 11 a.a. - Mısır hariciye na -

zırı Yahya paşa saat 10.30 da Belgrad
dan buraya gelmiştir. Naıı:ır başvekil 
Metaksası ziyaret etmi'} ve miiteaki -
ben '..aşvekilm ziyaretim kabul .!yle 
miştir. İki nazır uzun müddet görüş
mü~lcrdir. 

Gazetelerin ne§rİyah 
Atina, ı 1 a.a. - Bugün Mısır sefa -

retinde bir öğle ziyafeti, akşam da 
hükümet tarafından Yahya paşa şere
fine bir dine verilmiştir. 

Bütün gazeteler Abdülfettah Yah -
ya paşaya "hoş geldiniz., demekte ve 
nazırın muvaffakiyetlerini ve kıral 

Faruk'un idaresinde bir çok yunan 
kolonisinin müreffeh yaşamakta ol • 
duğu Mısırla Yunanistan arasındaki 

samimi münasebetleri kaydeylemekte
dir. 

Çin' deki Sovyet sefiri 

bir kaza neticesi öldu 
Moskova, 11 a.a. - Sovyetler 

Birliğinin Çin ecfiri Luganctz • 0-
relaki ile refikası ve §Oförü, Kutaai i· 
le sefirin tedavi görmekte olduğu 

Tskaltulo Kür istasyonu arasında, 1-8 
temmuz gecesi vuku bulan bir otomo
bil kazası neticesinde ölmüşlerdir. 

Kutasi sovyeti tarafından teşkil e· 
dilen komisyonun yaptığı tahkikat
tan kazanın direksiyonda hasıl olan 
bir bozukluktan ileri geldiği tesbit e
dilmiştir. 

Şanghay'da bir hadise 
Şanghay, 11 a.a. - Üç çinlinin 

fransızlar tarafından tevkifi üzerine 
Hankov'daki fransız makamlariyle 
mahalli Çin - Japon makamları ara
sındaki münasebetlerde bir gerginlik 
hasıl olmuştur. 

Hükümet makamları fransızların 
Çin'de yeni nizamın teessüsüne mani 
olmasına teşebbüs etmelerinden şika
yet ve Tiençin'de alınan tedbirlerin 
icabın<la fransız imtiyaz mıntakasın -
da da tatbik edileceğini beyan eyle -
mektedirler. 

I ngiltere aleyhine nümayiıler 
hazırlanıyor 

Tokyo, 11 a.a. - Domei Ajansı bil
diriyor : 

(f çtimai kütleler) partisi memleket 
içindekı bütün şubelerine İngiltere 
aleyhinde tezahürler tertip edilmesi -
ni bildirmiştir. 
Diğer taraftan, Tokyo ingiliz aleyh· 

tarları cemiyeti de 14 temmuzda Tok
yonun merkezinde büyük bir tezahür 
tertip edecektir. 

Bugün Ozaka, Sendai ve diğer yer -
lerde İngiltere aleyhinde mitingler 
yapılmı§tır. 

Prens Pol'ün Londra'ya 
gitmesi muhtemel 

Belgrat, 11 a.a. (Havas) - Dönen 
şayialara göre, Prens Pol yakında 
Londra'ya bir seyahat yapacaktır. 

Bu münasebetle Belgrat'ta umu
miyetle zannedildiğine göre, niyabet 
tarafından tanzim edilmit bir anlag
ma teklinde bir Sırp - Hırvat kompro· 
misi neşredilecektir. 

Yarı resmi mahfiller bu ıayiaları 
teyit edecek vaziyette olmadıklarını 

bildirmektedirler. 

12 - 7- 1939 

Nikbin/erle 
mücadele 

(Başı 1 inci sayfada) 

faks, gerek Mister Çemberleyn 
Danzig meselesinde hayati men· 
faatlerini müdafaa eden Polon -
ya bir tecavüze uğrarsa, lngilte
re'nin bütün kuvetleri ile müda -
halede bulunacağı teahhüdünü 
aynı vuzuh ile tekrar etmitlerdir. 
Bir ihtimal olabilir: Danzig ken
di başına iltihak kararı verir; 
Polonya hu emrivakii kabul et -
mez; müdahale eder: fakat Al
manya tecavüzde bulunmaz! Si
nir gerginliğinin, asabiyet ve iti
matsızlığın bu kadar hakim ol· 
duğu bir devirde, böyle bir harp 
oyu·nuna girişmek için, hemen 
hemen, bizzat harbi göze almış 
olmak lazımdır. 
Diğer taraftan bedhinlerin 

kendilerini haklı göstermek için 
ileriye sürdükleri bir mütalea 
var: ya bu sene, ya hiç bir za
man ! Yani, totaliter cephe gün 
geçtikçe umumi bir harbin kaza
nılma şanslarını kaybetmekte
dir. Bu memleketler hin mahru
miyet içinde hazırlanmaktadır
lar. Halbuki demokrasilerin har
be hazırlığı, henüz, milletlerine 
mahrumiyet acısı duyurmamış· 
tır. Fakat bu hal istifadeli bir rİ· 
cat için de en münasip zamanın 
bu sene olduğunu göstermez mi? 
Harp pahasının nispeti iki cep· 
he arasında pek ehemiyetli bir . 
fark gösterdiği vakit, yalnız harp 
imkansızlaşmış olmakla kalmaz; 
ricat de fena ödenir. 

Görünen bir şey varsa o da he
nüz nikbinliği haklı gösterecek 
ciddi bir sebep olmadığıdır. Av
rupalılar bir sabah top ve bomba 
seıleri ile uyanmak kabusundan 
gözlerini uğuşturacak vaziyette 
değildirler. 
Eğer mutlaka, teselli ilacı al .. 

madan uyuyamıyanların sinirle .. 
rini teskin etmek lazımse onlara 
Lord Rothermer'in kısa bir 
beyanatını sunalım: "- Danzig 
meselesinden bir harp çıkacağı· 
nı zannetmiyonım. F...akat bu söz. 
lerimden Fransa ile lngiltere'nin 
silahlanma yolundaki f-liyetle
rini ağırlaştırmaları lfızımgeldi -
ği manası çıkarılmamalıdır. in. 
giltere ile Fransa'nın ıilahlı ku
vetleri öyle bir seviyeye eritmiş- -
tir ki, bu iki devlet ,imdi artık 
yalıtma siyasetlerini öne sürebi
lecek vaziyete gelmiş addedile .. 
bilir. İki memleketin tayyare in
ıaatı ve silah imalatı en bedbin
leri bile hayrete dü~ürecek bir 
mertebeyi bulmuıtur.,, 

F.R. ATAYJ 

Şeker fabrikalan 

Şirketinde yapılan 

tetkiklerin mahiyeti 
Son günlerde gazetelerde Türkiye şe 

ker fabrikaları 'irketi muamelatı hak 
kında İktisat vekaleti müfettişleri ta
rafından teftit ve tetkikler yapılmak
ta olduğuna dair bir takım neşriyata 

te&adüf edilmektedir. 
Öğrendiğimize göre, şeker şirketin

de yapıldığı kaydedilen tetkikler, pan 
car fiyatının 30 paradan bir kuruşa 

çıkarılmasından doğan masrafın kar -
şılanması için alınacak tedbirlere aiı: 
bulunmakta ve teftişler de İktisat ve• 
kaletine bağlı olan bilumum teşekkül
ler ve müesseselerde vekaletin zaman 
zaman yaptırdığı mutat teftişlerden i
baret bulunmaktadır. 

Bunun haricinde şirkette her hangi 
bir tahkikat iti mevzuu bahis değil -
dir. (a.a.) 

Almanya yeni 
mahsulünü bir an önce 

kaldırmağa çalışıyor 

l 00 Ö 1 Ü I 450 yara l ıva r konomik görüşmelerde bulunmak Ü• 
zere buraya gelmiştir. ---------------

Berlin, 11, a.a. - Yüksek mektep 
lerle teknik mektepler 1 ağutoı yeri -
ne 14 temmuzda tatil edileceklerdir. 
Bu tedbir talebenin mahsulün bir an 
evel kaldırılmasına yardım edebilmesi 
içindir. Alman makamlarının halen 
başlıca meıgalesi budur. 

X Berlin - Nazi kongresi Nüren
berg'de geçen seneki kongre müdde
tinden bir gün fazla olarak 2 den 11 
eylCtle kadar toplanacaktır. 

Salamanka, 11 a.a. - Salamanka ci -
varındaki Penarando baruthanesi ber
hava olmuştur. 100 kişinin öldüğü ve 
450 kişinin de yaralandığı söylenmek
tedir. X Vs~ington - Maliye nezareti, 
Zannedildiğine göre, infilak, bir ecnebi gümüşünün alım fiyatını dün 

patlayıcı maddeler stokunun güneşin ons başına 35 cent olarak tesbit etmiş· 

biye reisi general Monturo, Nevyork'a Bohemya'da mahıul kontrol 
gelmiştir. Mumaileyh, Amerika erki· ediliyor 
nıharbiye reisinin daveti üzerine ame Londra, 11 a.a. - Times gazetesine 
rikan askeri teıekküUerini ziyaret Prag'dan bildiriliyor: 
etmeğe başlamıştır. Bohemyanın müteaddit cenup böl • 

X Londra - Ziraat nezaretinin par- terinde mahalli alman makamları bar· 
lamento müsteşarı Lort Feversham, man makinelerini mühürlemişlerdir. 
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Vilayetler 

Ka;ıah zari usulile eksiltme ilam 
Trabzon Vilayetinin Sıhat ve iç

timai Muavenet Müdürlüğünün ka· 
palı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

1 - Eksiltmeye konulan i~: Trab -
zon nümune hastanesinin mutfak, ça
maşırhane ve etüv tesisat1dır. 

Bu işin muhammen keşif bedeli 
(47,940) liradır. Kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 
şunlardan ibarettir: 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şart-

neme si 
D - Yapı işleri umumi fenni şart-

400 ton mazot alrnacak 
Samsun Belediye Reiıliğinden: 

Elektrik ve su terfi santralı için 
kapalı zarf usuliyle 

ı _ 400 ton mazot mübayaa edile • 

cektir. 
ı _ Muhammen bedeli: 29 bin lira-

dır. 
3 _ Muvakkat teminat: 2175 lira -

dır. 
4 _ İhale: 20 7. 939 perşembe günü 

saat ıs te belediye daimi encümeni hu 
zuhunda ve 2490 sayılı kanun hüküm
lerine göre yapılacaktır. 

5 - Taliplerin, gerekli evrakı gör -
mek ve daha fazla malumat almak için 
belediye elektrik işletme müdürlüğü· 
ne müracat etmelidirler. 12591 

Yol tömiri 
İstanbul Belediyesinden 

namesi 
Sıhi tesisata ait umumi ve fenni Halkalı Ziraat mektebini Topkapı • 

şartnae, hususi şartname, keşif cetve - Küçük Çekmece yoluna bağlıyan ilti
li. İsteyenler bu şartname ve evrakı sak yolunun esaslı tamiratı kapalı zarf 

eksiltmesine konulmuştur. İhalesi 19. (240) kuruş mukabilinde Trabzon na· 
fıa müdürlüğünden alabilirler. 7. 939 çarşamba günü saat 15 de dai -

3 _ Eksiltme 17. 7. 939 tarihinde mi encümende yapılacaktır. Muham -
f'azartesi günü saat (15) de Trabz?n men bedeli 22421 lira 69 kuruş ve ilk 
sıhat müdürlüğünde toplanacak eksılt teminatı 1681 lira 63 kuruştur. Pro -

k · d ı caktır 1"e şartname ve buna müteferri evrak me omısyonun a yapı a • . . .. .. 
Ek "l · b"lmek için is- 120 kuruş mukabılınde nafıa mudur • 

4 - sı tmeye gıre ı ··~ ·· 1 b"l" T 1. 1 . "h 1 
kl·ı · (3595) l" (50) kuruşluk lugunden a ına ı ır. a ıp erın ı a e -te ı erın ıra .. 1 r .. d.. r· -.. .. 

muvakkat teminat vermesi ve bundan den 8 gun eve na ıa mu ur ugun~ mu 
ha ka da 939 yılına ait ticaret odası rac~atla buna benzer ~n az 10000 lıra : 

k 
1 "k ·ı "h ı gününden en lık ış yaptıklarına daır alacakları ehlı 
ayıt vesı ası ı e ı a e . • . . 

k . ·· ı T abzon vilayetine yet vesıkası ve 939 malı yılına aıt tıca az se ız gun eve r . . 
•· d k ·1~yetten alacakla • ret odası vesıkaları ıle berarber 2490 muracaat e ere vı a .. 
b · •t hl' t vesikası ibraz et • numaralı kanuna gore hazırlıyacakla • 

rı u ışe aı e ıye fi "h 1 ·· ·· 1 1 9 
1 • b ·d· rı zar arını ı a e gunu o an 9. 7. 93 me erı mec un ır. .. .. .. . 

5 -Tk lif mektupları yukarıda u - çarşamba gunu saat 14 de kadar daı • 
·· ·· ~dede yazılı saatten bir saat mi encümene vermeleri. 

çuncu ma "d"" 1.. 94) 
eveline kadar Trabzon sıhat mu ur u (4701/ 26 
ğüne getirilerek eksiltme .. komisy~nu 
reisliğine makbuz mukabılınde verıle-
cektir. 

Ekmek 

12696 

alınacak 

Posta ite gönderilecek mektupların Konya Cümhuriyet Müddeiumu· 
nihayet üçüncü maddede yazılı saa:e miliğinden : 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mu: 1 - Konya ceza evinin bir yıllık ek 
hür mumu ile iyi kapatılmış olm~sı la mek ihtiyacı 30. 6. 939 gününden 25. 
zımdır. Postada vukubulacak gecıkme 7. 939 gününe kadar (25) gün müddet
ler kabul edilmez. (2588) 12562 le kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko. 

nulmuştur. 

Kapah zari usulile eksiltme ilam 2 - İhale 25. 7. 939 tarihinde salı 
günü sat 14 de Konya cümhuriyet müd 

Elazığ Belediyesinden : deiumumiliği dairesinde icra kılına • 
1 _ Elazığ vilayeti merkezinde ye· caktır. 

niden yapılacak olan asri ve fenni 3 - Talipler teklifnamelerini o gün 
mezbaha binası inşaatı kapalı zarf u - sat {13) den eve] komisyon riyasetine 
suliyle eksiltmeye konulmuş.tur. . vermiş bulunacaklardır. 

2 - Bu inşaatın ketıf bedelı 4 - Ekmek ikinci nevi yerli unun -
(16159) lira 46 kuruştur. dan has olacak ve talipler bedeli mu -

3 - Muvakkat teminat (1212) lira· hammenin % 7,5 yüzde yedi buçuğu 
dır. olan (1655) lira bin altı yüz ell beş li-

4 - İhale 17. Temmuz 939 pazartesi ra (64) kuruşluk teminatı muvakkate 
günü saat 15 te Elazığ belediye encü - terini teklifnameleriyle birlikte ko -
meni odasında yapılacaktır. misyona vermiş bulunacaklardır. 

e-l,...lt111'ııa_.....,.. D• _._ • <4>-••·•..- "W••ıeı'ffen 
yılında kayıtlı bulunduklarına ve bun has ekmeğin kilosu şimdiki nark ile 
dan evel Jaakal on bin liralık bina in - (9,5) dokuz buçuk kuruştur. 
şaatı yapmış olduklarına dair • vesi~a 6 - tıan ve saire blitün masraflar 
ibraz etmeleri ve ihaleden sekız gun müteahhide aittir. 
cvel resmen müracaatla vesika almala- 7 - Fazla izahat ve şartnameyi gör-
rı lazımdır. mek isteyenlerin Konya ceza evi di -

6 - İstekliler keşif, fenni şartname rektörlüğüne müracaatları ilan olu -
"e aair evrakı Elazığ belediye encü • nur. (2833) 12803 
meni kaleminde görebilirler. 

Kapah zarf usuliyle ilin 

uı:us -9-

Cümhuriyet Merkez Bankasının 8 Temmuz 1939 vaziyeti 
AKTI F .:. 

Kasa : 
Altın : Safi kilogram r 
Banknot ' 

1 

Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler :ı 
Türk Lirası 

Hariçteki Muhabirler : 

17.1711,1110 

Altın: Safi kilogram 9.0~,321 
Altına tahvili kabil 11erbeıt dövizler 
Diğer dövizler ve borçlu klirinı 
bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte edi. evrak nakdiye karşılığı 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfikan 
hazine tarafından vaki tediyat 

Senedat Ciizdanı :ı 
Ticari senetler 

Esham ve Tahvilat Ci.izdanı : 
(Deruhte edilen evrakı uakdiyenin 

A - (karışılığı Esham ve Tahvilat (İti 
. bari kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvilat 

Avanslar: 
Hazineye kısa vadeli avanı 
Altın ve Döviz üzerine 
Tahvillit üzerine 

Hissedarlar : ..............•....•.......•.....• 

Muhtelif : ........•..•..••.••..•........••....•• 

LlRA 

24.164.917,95 
16.113. 754,25 
1.323.563.-

191.173.4-4 

12.741.252,48 
4.602,58 

2.635.142.03 

158.74-8.563,-

17 .228.027 .-

128.878.926,16 

43.667.493,47 
7.517.080,97 

7.437.000,-
27.Jl 9,53 

7.808.722.-

Yekun: 

LlRA 

41.602.235,20 

191.l 73,44 

15.380.997,09 

141.520.536,-

128.878.926,16 

SI.18'!'.574,44 

15.272.841,53 

4.500.000,-
1 S.950.243,SJ 

414.481.527 ,39 

PASİF: 
Sermaye : ...................................... .. 

lhtiyat Akçesi : 

Adf ve fevkalAdc 
Hususi 

Tedavüldeki Banknotlar : 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfikan 
hazine tarafından vaki tediyat 

Deruhte edi. evrakı nakdiye bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak iliveten 
tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili iliveten tedavüle 
vazedilen 

Tiirk Lirası Mevduatı: ................... . 

Növiz T aahh\idatı : 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı kliring baki· 
yel eri 

l\.1uhtelif : ..................................... . 

LİRA 

4.217.134,25 
~.000.000,-

lSS.74-8.563,-

17..228.027,-

141.S20.S36,-

19.000.000,-

69.000.000,-

3.584,46 

34.073.341 ,31 

Yekun: 

L 1 R A 

15.000.000,-

10:2w.ı34,25 

229.S20.53!5,-

30.846.S65,03 

34.07!5.925,77 

94.820.066,34 

414.481.527 ,39 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren Iskonto haddi %4 Altın üzerine avans o/o3 

6 _ İsteklilerin dış teklif zarfını kanuni vesikalarını ihtiva edecek ka-

k palı zarflarını aynı gün saat ıo na ka-
koyacakları evra : Kapah zarf usuliyle ilan 
İhaleden sekiz gün evet nafıa daire dar komisyona vermeleri Uizımdır. 

Trabzon Nafıa Müdürlüğünden: sinden alınmış müteahhitlik vesikası Şartnameler parasız olarak komisyon-
1 - Eksiltmeye konulan iş: Of hü. ticaret odası vesikası. 12589 Hurda çelik satışı \dan verilmektedir. 

kümet konağı (46419) lira (88) kuruş- D. D. Yolları Satın Alma Komis· (4947/ 2881) 12872 

luk 2 inci kısım inşaatı. Gö~men evleri yaphnlacak 
2 - Bu işe ait şartnameler ve ev - yo~~~~~::n bedeli 20.000 lira olan Bir hastane binası yaphnlacak 

rak şunlardır: l Mu'"du""rlu""g~ün- · 
A _ Eksiltme şartnamesi, Kırklareli ski.n takriben 2000 ton hurda bandaj çeliğı D. D. Yolları Satın Alma Komis-
B _ Mukavele projesi, den : 20. 7. 1939 perşembe günü saat 15,30 yonundan : 

1 - Kırklareline 19 kilometre uzak d k 1 f ı·· ı·le Ankarada ida C - Bayındırlık işleri genel ıart· a apa ı zar usu u • Ankara istasyonu civarında kalori -
namesl·, . ta bulunan Arizbaba çiftliğinde 100,20 re binasında arttırma usulü ile satı - h"l 

fer, elektrik ve sıhi tesisatı da da ı kilometrede Tekkeşehler'de 50 ve 22 la akt r 
D - Yapı işleri umumi ve fenni c ~ · . . . . olmak üzere bir hastane binası inşaatı 

şartnamesi, kilometrelerde Kızılcamüsellim kö - Bu ışe gırmek ıs~eyenl~rın 1500 1ı. ka alı zarf usuliyle ve vahidi fiyat ü-
yu .. nde 50 ki ceman 200 göcmen evi in- ralık muvakkat temınat ıle kanunun P 

E - Vahidi fiat listesi hususi şart- . . . . . . . zerinden eksiltmeye konmuştur. 
Şaatı yalnız kerestesi hükümet tara - tayın ettığı vesıkaları ve teklıflerını · 

name keşif hulasa cetveli, . 1 _ Bu inşaatın muhammen bedelı 
F _ PrcıJ"elcr, fından verilmek iizere toptan veya gü aynı gün saat 14,30 a kadar komısyon 

000 
("k. .. k b b·n) lira 

h 1. d k "it k 1 ştur . . • . . • 285 ı ı yuz se sen eş ı -
İstekliler bu işe ait keşif evrakını rup a ın e e sı meye onu mu • reıslıgıne vermelerı lazımdır. • 

(233) kuru' bedelle Trabzon nafıa mü 2 - Umum keşif tutarı 64452 lira Şartnameler parasız olarak Ankara· dır. İ kl"J b . "t artname 
:s k . . d 2 - ste ı er u ışe aı ş 

dürlüğünden alabilirler. 96 uruştur. da malzeme daıresınden, Hay arpaşa. • k D 1 d . llarının 
3 _ Eksiltme 28 Temmuz 939 cuma 11.. k rr·· d d - vesaır evra ı ev et emıryo 

3 - Eksiltme 24.7.939 pazartesi gü- da tese um ve sev şe ıgın en agı - s· k . 1 . d n 14 25 
günü saat 16 da Kırklareli iskan mü - 1 k (2726) 12741 Ankara ve ır ecı vezne enn e ' 

nü saat (15) de Trabzon Nafıa müdür- . k . tı aca tır. lı·ra bedel muakbı"Jı"nde alabı"lı"rler. dürlüiünde müteşekkıl omısyonu ta 
lüğü odasında yapılacaktır. ı· 1 rafından yapılacaktır. Elbise ve palto yaphnlacak 3 - Eksiltme. 31. 7. 939 tarihinde 

4 - Eksiltme kapalı zarf usu ıy e .. _ Ekalltıne kapah sarf uauliyle- . pazarteai gUnil aaat 16 da Ankara'da 
ı kt .., D. D. Yolları Satm Alma Komu- D J t d . 11 1 daı"resı"nde 

pı aca ır. dJr. d eve emıryo an yo 
Ek ·ı . b·•--k . ia ı. f !" yonun an : k k b' . . k . 

-~ ..... ~~y;,!:r~ .. :)"ku~ mu : ~ - MOnakasa t•rtnames • p .. ~ .ve- Birinci ve dokuzuncu işletme mı _ toplanaca mer ez ırıncı omısyo -
. saır evrak 322 kuruş bedel mukabılın • nunca yapılacaktır 

vak kat temınat mektubu veya makbu- d K ki 1" • ka .. d .. r·. .. d murin ve müstahdemini için bir sene . • . . . . • 
zu ve bundan başka aşağıdaki vesika- e ~r. are ı ıs n mu ur ugun en a- zarfında 2546 takım elbise ve 528 adet 4 - Eksıltmeye gırebılmek ıçın ıs-
larını kapalı zarflarına usulü veçhile lınabılır. palto kapalı zarf usuliyle bilmünaka- teklile~in teklif mekt~pları ile birl~k~ 
koyması lazımdır. 6-:- Muva~~at ,;emi~at. akçesi : sa yaptırılacaktır. Elbise ve paltonun te aşagıda yazılı temınat ve ~esaıkı 

Trabzon vilaAyetinden bu iş için alın· Arızbaba ıçın 2565 lıra 46 kuruş, k 1 .d .1 k h . aynı gün saat 15 e kadar komısvona 
hl 

. . .. ., . k umaş arı ı arece ven ece arç ve ı- . 
mıoı ehliyet vesikası. Tekkeşe er ıçın 1129 lıra 15 uruş, 1. . .. hh"d . 1 k B tevdi etmış olmaları lhımdır. ,. K 

1 
.. 11. . . ,, 37 .. 1. 11 k ma ıyesı mutea ı e aıt o aca tır. u k hkt:. 

1939 mali senesine ait ticaret odası ızı camuse ım ıçın 11 ıra u . . h b d r 23536 a - 2490 sayılı anun a Clmına 
vesikası. ruş, olup 200 eve birden teklif vere - ışıknkmu a~metn 
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• d ve mu - uygun olarak 15150 liralık muvakkat 

kl · · d .. 72 .. 1. 65 k va at temına ı , ıra ır. • 
6 - Ehlı"yet vesı"kaları talebı"nde ce er ıçın e 44 ıra uruştur. M"' k 24 7 939 t · ·· ·· temınat, - 7 T krf k 1 k .1 una asa • . pazar esı gunu b B k tı . •V· 1 bulunanlar 24. 7.939 tarihinden en az - e ı me tup arı e sı tme sa- t 16 d s· k . d 9 . 1 t b" - u anun n tayın ettıgı ves -

atinden bir saat eve line kadar komis - sdaaA E ak ır. ecı e t ış ef mde ınasın- ka1ar, 
(8) gün evel istida ile vilayete müra - ha k 

1 
_ d" d" . a . . omısyonu ara ın an yapı · t kl"l . . • 7 - Eksiltmeye gireceklerin beşin

ci maddede bahsedilen vesikalar ile 
muvakkat teminatlarını havi olarak 
2490 sayılı kanunun tarifatı dairesin
de hazırlıyacaklan kapalı z~rfları~ı 
dördüncü maddede yazılı vakıtten bır 
saat eveline kadar makbuz mukabilin
de encUınen reisliğine vermeleri ıa • 

caat edeceklerdir. Bu zaman zarfında yon ş an ıgına tev 1 e ılmış bulu • lacaktır c - ste 1 erın en az yüz bın lıra 
T b N f M ""du·· ıu··g-u'"nden· caktır. 1 t kl."l . t . t k • · kıymetinde emsali bir in,aat işini ba· ra zon a ıa u r • vesika talebinde bulunmıyanlar eksilt- . . s e ı erın emına ve anunı vesı· • :r 

1- Eksiltmeye konulan iş: Akçaa - meye giremiyeceklerdı'r . 8 - E~ksılt~eyle tb~lı~kolanJ~rın eh - tarını ihtiva edecek olan kapalı zarf. şarmış ol~uıuna.dair vesika, 
· tıyet vesı alarıy e ırlı te muracaat - 1 .. t 15 kadar ko . d - Munakalat vekaletinden bu işe bat hükümet konağı (43.169) liralık i- 7 - Teklif mektupları yukarda ü- . A arını aynı gun saa e mıs· 

kinci kısım inşaatı. çüncü maddede yazılı saatten bir saat tarı ılan olunur. yona vermeleri Hizımdır. Şartnameler ~hsus ~lınmış. e?liy_et vesika~ı .. (Eh-
2 - Bu işe ait şartnameler ve ev - eveline kadar komisyon riyasetine ge- <·08212946) 12932 parasız olarak komisyondan verilmek- lıyet vesıkası .. ıçın 1?a~e • tar~hın~~n 

rak şunlardır: tirilerek makbuz mukabilinde verile- te ve harç nümuneleri de aynı yerde en az sekiz gun evci bır ıstıda ıle mu· 
zımdır. 12588 A - Eksiltme şartnamesi, cektir. gösterilmektedir. raca.at edilmesi ve vesikanın verilme -

Ok 1 B _ Mukavele projesi, Posta ile ~önderilecek mektupların (4878/Z831) 12820 mesıne esas olacak belgelerin istidaya 
U binası yaptınlacak c _Bayındırlık işleri genel şart- nihayet üçüncü maddede yazılı saate raptı lazımdır.) (2891 12910 

namesi, kadar gelmiş olmaları ve dış zarfların 5 kalem malzeme ahnacak 1 
Kır§ehirVilayelinden: D - Yapı işleri umumi ve fenni mühür mumu ile iyice kapatılmış ol- Elektrik tesisatı D. D. Yolları Satın Alma Komiı- nşaat münakasası 

1 - Eksiltmeye konulan iş: şartnamesi, ması lazımdır. Postada olacak gecik - ]lonundan : D. D. Yolları Satın Alma Komis-
Kırşehir Yenice mahallesinde yapı. E _Vahidi fiat Jistes.i hususi şart- meler kabul edilmez. (4954-2885) Muhammen bedeli 14400 lira olan a- yonundan •• 

Şuhut Belediye Reiıliğinden: 
lacak <1n yedi bin beş yüz yetmiş dört name keşif hulasa cetvelı, 12857 şağıdak'i isim ve miktarı yazılı 5 ka - Sivasta lojman olarak yaptırılacak 
lira doksan altı kuruş keşif bedelli beş F _Projeler, . . 1 - Kapalı zarf ve pazarlık usul · let..'1 malzeme 24 ... 7 ... 9~.9 ~azartesi ~ünü blok ve müteferrik evlerin inşası ye _ 
dersaneli ilk okul binası ikmal inşaa- İstekliler bu işe aıt keşı_f. dosyasını Kapah zarf usulile eksiltme ilanı teriyle evelce münakasaya konulup ta· sa~t 15 d~ ~aahhudunu ıfa ~demıyen niden kapalı zarf usuliyle ve vahidi 
tı işidir. (216) kuruş bedel mukabılınde .:rab- lip zuhur etmemesinden dolayı bu de- muteai}hıdı namına açık eksıltme u- fiyat üzerinden eksiltmeye konmuş. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve ev • N f üdürlüğünden alabılırler. Antalya Nafıa Müdürlüğünden: fa şartnamesinde değişiklik yapılarak suliyle Ankarada idare binasında sa _ zon a ıa m . .. . . tur. 
rak şunlardır: 3 - Eksiltme 24.7.939 pazarte~~l·u· 1 - Eksiltmeye konulan iş: Gün - kapalı zarf usulıyle yemden münaka. tın alınacaktır. 1 - Bu inşaatın muhammen bedeli 

A - Eksiltme şartnamesi, nü saat 14 de Trabzon Nafıa mu ur- doğmuş kazası hükümet binası inpaı saya konulan 17723 lira 49 kuruş be- Bu işe girmek isteyenlerin 1080 li - 200000 liradır. 
B - Mukavele 't lüğü odasında yapılacaktır. keşif bedeli: hususi şartnamesindeki de.li keşifli .Şuhut. kasabasının ele~ . ralık muvakkat teminat ile kanunun 2 - istekliler bu işe ait şartname 
C - Bayındırlık işleri genel 4 _ Eksiltme kapalı zarf usuliyle sarahat ve tafsilata göre mevcut mal - t~~k ve makıne tcsısatı l?: 7. 9~~ gu - tayin ettiği vesikaları hamilen eksilt • ve sair evrakı Devlet demiryollarının 
D - Fenni ve hususi şartname pılacaktır. . . . zemeden istifade kaydı şartiyte (is - nu~~en baş~yar~k 11 gun muddetle me saatine kadar komisyonda ispatı Ankara veznesinden (10) lira bedel 
E - Keşif ve keşif hulasası, 5 _ Eksiltmeye girebilmek ıçın ıs • tekli bu şartı kabul ettiğine dair pul - eksı tmeye onu muştur. vücut etmeleri lazımdır. mukabilinde atabilirler. 
l<, - Projeler, teklilerin (3238) liralık muvakkat te· lu bir taahhütnameyi tekşif mektubu· 2 - İhale Şuhut belediyesinde top- Şartnameler parasız olarak Ankara- 3 _ Eksiltme 27. 7. 939 perşembe 
3 - Eksiltme 3.7.939 gününden minat mektub veya makbuz ve bundan na bağlıyacaktır.) )anan encümen tarafından 20. 7. 939 da malzeme dairesinden, Haydarpaşa- günü saat l6 da Devlet demiryolları 

27.7.939 perşembe gününe kadar kapalı başka aşağıdaki vesikalarını kapa!ı Ayrıca 15957 liralık inşaat. gününe müsadif perşembe günü saat da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı . yol dairesinde toplanacak merkez 1 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. zarflarına usulü veçhiye koyması la- 2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 15 de yapılacaktır. tılacaktır. (2844) inci komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltme 20.7.939 perşembe gü- zımdır. • . • şunlardır: 3 - Muvakkat teminat 1422 lira 26 İsmi Mıktan Kg. 4 _ Eksiltmeye girebilmek için is-
nü saat on beşte vilayet daimi cncü - Trabzon vilayetinden bu ış ıçın alın- A - Eksiltme şartnamesi kuruştur. teklilerin teklif mektupları ile birlik-
rneninde toplanan komisyon tarafın -. mış ehliyet vesikası. . . B - Mukavele p~oje~i 4 _ Bu işe ait olan proje hülasai Kanarya sarısı toz boya 1000 te aşağıda yazılı teminat ve vesaiki 
dan yapılacaktır. 1939 mali senesine aıt tıcaret odası C_- Bayındırlık ışlerı genel şartna- keşif malzeme montaj prtnameleri he İngiliz kırmızısı aşı toz boya 1000 aynı gün saat 15 e kadar komisyon re-

5 - İstekliler bu işe ait tafsilatı na- vesikası. • m~ı. H A sabat ve münakasa şartnamesi muka _ İngiliz yeşili aşı toz boya 3000 isliğine tevdi etmiş olmaları lazımdır. 
fıa müdürlüğünde görebilirler. 6 _ Ehliyet vesikaları talebınde E - K us_t~sı şart~ame vele projesi 1 lira mukabilinde Şuhut Verminyum toz boya 2000 a _ 2490 sayılı kanun ahkamına uy 

6 - Eksiltmeye girebilmek için bulunanlar 24. 7.939 tar~h!nden e.~ az - eş~ ctttvelı belediyesinden alınır. Oksit dö fer 8000 gun 11250 liralık muvakkat teminat. 
isteklilerin (1318) lira (12) kuruşluk (8) gün evci istida ile vılayete mura • F - ProJe 5 _ İstekli olanlar nafıa vekaletin . 12824 b - Bu kanunun tayin ettiği vesi • 
ll'ıuvakkat teminat vermelerl. ve aşağı. caat edeceklerdir. Bu zaman zarfkı~~a ~stey~~d1~\~~ .. şartnamel~~le evrakı den alınmış enstilatörlük vesikası ve Ba 1 ast mu .. na kasası kalar. 
daki yazılı vesikaları ibraz etmeleri la vesika talebinde bulunmıyanlar e sı t- na ıa mu ur ugunden alabılırler. b na ·· ·ı t · ~ . c - Münaka15t vekaletinden alın -Ek .1 u muması esısat yaptıgına daır a-
ıırndır. meye giremiyeceklerdir. .. 3 -. .sı .. tme 17 Temmuz 939 pa - lınmış bonservislerini ihaleden 1 saat 

A - Ticaret odasında kayıtlı oldu - 7 - Teklif mektupları yukarda u· zartesı glinu sat onda Antalya nafıa eveline kada B 1 d" .. . 
· t ""d"" l .. ğ .. d ·· k . r e e ıye encumenıne 

!!una dair vesika. çüncü maddede yazılı saatten bır saa mu ur u un e muteşekkil omısyon· makbuz mukabilinde tevdi etmeleri 
B - Bu işler için . viHiyet.ten bir e~~line kadar komisyon .r~yasetine ~e- da ya~ılac~ktır. . veya posta ile göndermeleri ilan olu -

hafta evel alınmış ehlıyet vesıkası. tırılerek makbuz mukabılınde venle- Talıplerın teklıf mektuplarını tam nur. (502012909) 12884 
7 _ Teklif mektuplarının eksiltme cektir. saat d~~uza ka_dar komisyona makbuz 

tarihi olan 20-7-939 perşembe günü Posta ile gönderilecek mektupların mukabılı v~rmış bulunmaları şart:ır. 
'aat on beşten bir saat eveline kadar nihayet üçüncü maıidede yazılı ;ate 4 ~·~·k;~ltme kapa.~ı z~rfd usulıyle ~11111111111111111111111111111111111111!:, 
Vilayet daimi encümenine makbuz mu· kadar gelmiş olmalan ve dış zar arın ve va ı ı ıyat esası uzerın en yapı • : Mayerl ı·ng : 
lcabiıı· d eleri lazımdır. mühür mumu ile iyice kapatılmıı ol· lacaktır. : -

n e venn k "k S Eı...·ı i . k . • k -~Undan ıonraki teklifler v_e posta:. ması lazımdır. Postada olaca gecı • - aaı tmeye ttı: ıçın muva • CHARLES BOYER ----· 

D. D. Yolları Satın Alma Komis· 
yonundan : 

Muratlı istasyonuna üç kilometre 
mesafedeki Sirtköy taş ocaiından is -
tihsal edilerek istasyonda testimi şar
tiyle ve kapalı zarf usuliyle 14500 m3 
balast satın alınacaktır. Bu işin mu -
hammen bedeli 23925 lira ve muvak • 
kat teminatı 1794,38 liradır. 

Münakasa 26. 7. 939 çarşamba günü 
saat 11 de Sirkecide 9 uncu itletme bi 

mış bu işe mahsus ehliyet vesikası 

(İsteklilerin ihale gününden en az se
kiz gün evel bir istida ile MünakaHit 
vekaletine müracaat etmeleri ve ehli • 
yet vesikasının verilmesine esas ola
cak belgeleri istidalarına raptetmele • 
ri lazımdır.) 

5 - Bu iş için evelce eksiltme cvra
ki satın alanların, eksiltme şartname
sindeki ihale tarihini tashih ettirmek 

birlikte D. Demiryol 
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' Levazım Amirliği 
• 

Et alınacak 

cü maddelerinde istenilen belgeleriy -
le birlikte ihale gün ve saatinden en 3 Nevi erzak olanacak 
geç bir saat eveline kadar teminat ve Ankara Levazım Amirliği Satm 
teklif mektuplarını Elazığ tümen sa - Alma Komisyonundan : 
tın alma komisyonuna vermeleri. ı - Aşağıda cins ve miktarları yazı 

(2971) 12936 h erzaklar pazarlıkla satın alınacak -
Ankara Levazım Amirliği Satm tır. 

Alma Komisyonundan : YanglR söndürme aletiahnacak 2 - Taliplerin ı3. Temmuz 939 per- Kiralık : 
1 - Eskişehir garnizonunda bulu - A k L A . r·· S şembe günü saat ı4 de teminatlariyle ~ .......... --. .......... 

nan hava ve kara birlikleri ihtiyacı ı· - n ara evazım mır ıgı atm birlikte Ankara Lv amirlig-i satın al t 
· 

140000 
k"l • . . . Alma Komisyonundan : . · 

1 
. - Kiralık Garaj ve Ev- ki oda, mut-

kçın l f ı o l~ıglır ektı. vl eya keçık etı Yirmi adet 3 numaralı ve on litrelik ma kKo~l ıs yon una gelme erı. bah ve banyo. Garajla beraber veya 
apa ı zar usu ıy e e sı tmeye on - ı o · 22 adet yangın söndürme aleti satın ayrı kıralıktır. Bakanlıklara yakın. 

muştur. İ Y · · · · · 
2 E f 

. . .. k alınacaktır. Tufan, timat, Yılmaz ve 
5000 

_ 
6000 

enışehır Meşrutıyet caddesı Yenı-
- vsa ve şartnamesını gorme . . Patates -

isteyenler Eskişehir, Ankara, İstan - Oktay m~rk~larından bırısi olabilir. 8000 - 10000 Taze fasulya kalık sokagı No. 10. 2547 

bul levazı . l"ğ" 1 k . steklılerın ı3. 7. 939 tarihine müsa- ıo,ooo B 1 K" 1 k · V kAl 1 k m amır ı ı satın a ma omıs . .. .. u gur ıra ı garaı - e a et ere ya ın 
yonunda her gün görebilirler. ~ıf perşem~\~-~nu saat 11 de Ankara (2979) 12942 Mısır sefarethanesi yanında 49 numa-

3 - Eksiltme 14 Temmuz 939 cuma evazım amır ı~ı satın alma komisyo - ralı apartmandaki garaj kiraya verile-
günü saat ı6 da Eskişehir Lv. amirli - nuna gelmelerı. Et alınacak cektir. 2478 Telefona müracaat. 
ği satın alma komisyonunda yapılacak <2955) ı 2922 2333 
tır. K 1 k Ankara Levazım Amirliği Satm Kiralık - Mükemmel konforlu ve 

4 - Tahmin bedeli 38500 liradır. U r U Ot a 1 naca Alma Komisyonundan : kaloriferli Atatürk bulvarı Şurayı 
'Muvakkat teminatı 2887 lira SO kuruş- Ankara garnizonundaki birlik ve devlet bahçesi köşesinde. Zafer Ap. 
tur. Ankara Levazım Amirliği Satın müesseseler ihtiyacı için_ pazarlıkla nına müracaat. 2423 

5 - İstekliler ticaret odasında ka- Alma Komisyonundan : 4500 - 6000 kilo koyun etı ve ı5000 -
yıtlı olduklarına dair vesikalariyle ı - Hozat birlikleri ihtiyacı için 20000 kilo sığıreti satın alınacaktır. 
teklif mektuplarını mezkur günde sa· 360000 kilo kuru ot kapalı zarfla ek - Pazarlık 13. 7. 939 perşmebe günü 
at ıs e kadar Eskişehir Lv. A. Sa. siltmeye konmuştur. saat 10 da yapılacaktır. Taliplerin An-
Ko. na vermeleri. (2628) ı2603 2 - Tahmin bedeli 2S200 lira olup kara levazım amirliği satın alma ko -

Sade yağı ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Sarıkamışın ağustos 939 başın . 

dan temmuz 940 sonuna kadar ihtiyaç
ları olan 3SOOO kilo sadeyağı alınacak· 
tır. 

2- Tahmin bedeli 31SOO lira ve ilk 
teminatı 2362 lira SO kuruştur. 

3 - Karsın ağustos başından tem -
muz sonuna kadar ihtiyacı olan 30000 
kilo sadeyağı alınacak tahmin bedeli 
25S500 lira ve ilk teminatı 1912 lira 50 
kuruştur. 

S - Sadeyağı 13 '.femnıuz 939 per . 
şembe günü saat 1 ı de kapalı zarfla 
Sarıkamış mıntaka Lv. satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

6 - Teklif mektupları bu saatten 
bir saat evci komisyona verilmiş ola -
caktır. 

7 - Şartları ve evsafı dokuzuncu 
kolordu tarafından 374 sayılı kitap 
her garnizonda ve her zaman görüle 
bilir. (2636) ı2606 

Sade yağ ı alınacak 

muvakkat teminatı 1890 liradır. misyonuna gelmeleri, 
3 - Eksiltmesi 2. 8. ı939 çarşamba (2977) ı2940 

günü saat 9 dadır. Şartnamesi Elazığ- Sade yag"' 1 alınacak 
daki askeri satın alma komisyonundan 
pazartesi, çarşamba ve cuma günleri Ankara Levazım Amirliği Salın 
öğleden sonra görülebilir. Alma Komisyonundan : 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- ı - Malatya birliği ihtiyacı için 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün - 16800 kilo sadeyağı K. zarfla eksiltme 
cü maddelerinde istenilen belgeleriy - ye konmuştur. 
le birlikte ihale gün ve saatinden en 2 - Tahmin bedeli 1S960 lira olup 
geç bir saat eveline kadar teminat ve muvakkat teminatı 1197 liradır. 
mektuplarını Elazığ tümen satın alma 3 - Eksiltmesi 3. 8. 1939 perşembe 
komisyonuna vermeleri. günü saat 10 dadır. 

(2972) 12937 Şartnamesi Elazığdaki askeri satın-

Et ahnacak 
alma komisyonunda pazartesi, çarşam
ba ve cuma günleri öğleden sonra gö -
rülebilir. 

Ankara Levazım Amirliği Satın 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt-
Alma Komiayonundan : me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün -

1 - Bursa garnizonunun senelik ih cü maddelerinde istenilen belgeleriy -
tiyacı için 100 ton sığır veya keçi eti le birlikte ihale gün ve saatinden en 
K. zarfla eksiltmeye konmuştur. geç bir saat eveline kadar teminat ve 

2 - Tahmin bedeli - lira olup mu- teklif mektuplarını Elazığ tümen sa -
vakkat teminatı 22SO liradır. tın alma komisyonuna vermeleri. 

3 - Eksiltmesi 2. 8. 1939 çarşamba (2970) 1293S 

günü saat 11 dedir. S d I k 
Şartnamesi ve evsafı Ankara ve 1s - O e yağı O lnOCO 

tanbul Lv. amirlikleri Sa. Al. Ko.nında Ank ara Levazım Amirliği Satın 
ve Bursa tümen Sa. Al. Ko. her gün Alma Komisyonundan : 

Ankara Levazım Amirliği Satın patasız görü1ebilir. ı - Elazığ merkezi ihtiyacı için 
A lma Komisyonundan : 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- 18000 kilo sadeyağı K. zarfla eksiltme 

1 - Eskişehir garizonunda kara ve me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün - ye konmuştur. 
hava birlikleri ihtiyacı 2SOOO kilo sade cü maddelerinde istenilen belgeleriy - 2 - Tahmin bedeli 16740 lira olup 
yağı kapalı zarfla eksiltmeye kon - le birlikte ihale gün ve saatinden en muvakkat teminatı ı2SS lira SO kuruş-
muştur. geç bir aaat evetine kadar teminat ve tur. 

2 - Tahmin bedeli 2SOOO lira olup teklif mektuplarını Bursa tümen satın 3 - Eksiltmesi 3. s. 1939 perıembe 

muvakkat teminatı 1875 liradır. alma komisyonuna vermeleri. günU saat 9 datlır. 
3 - Eksiltmesi 25. 7. 1939 salı günü (2973) 12938 Şartnamesi EJazığdaki askeri satın-

aaat ı6 dadır. Evsaf ve şeraitini gör - alma komisyonunda çarşamba ve cu -
mek isteyenler Eskişehir, Ankara, İs- • Muhtelif sebze ahnacak ma günleri öğleden sonra görülebilir. 
tanbul Lv. A. Sa. Ko. nında görebilir • 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt-
ler. Ankara Levazım Amirliği Satın me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün -

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt· Alma Komisyonundan : cü maddelerinde istenilen belgeleriy -
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün - Harp okulu ihtiyacı için aşağıda le birlikte ihale gün ve saatinden en 
cü maddelerinde istenilen belgeleriyle cins ve miktarları yazılı sebze ve mey geç bir saat evetine kadar teminat ve 
b!rlikte ihal: gün ve saati~den en geç veler pazarlıkla satın alınacaktır. İs _ teklif mektuplarını Elazığ tümen sa
~ır saat evelıne kada: te~ınat ve t:k_- teklilerin 13. 7. 939 perşembe günü sa- tın alma komisyonuna vermeleri 
lı.f mektuplarını ~skışehır Lv. amır~ı- at 15 te Ankara levazım emirliği satın (2969) ı2934 
ğı satın alma komısyonuna vermelerı. alma komisyonuna gelmeleri, 

(2843) 12823 Kilo Spor tüfeği al ınacak 
4 Hemşi re 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 hern 
şire alınacaktır. Talip olanların Anka 
ra Cebecide askeri hastaneye müraca -
atları. f (292S) 12898 

Bir laburanl ve bir eleklrikci 
aramyor 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

Hastanemize 7S lira ücretli bir diş 
laLurantı ile 75 • 100 lira ücretli bir 
elektrikçi alınacaktır. 

Talip olanların Ankara Cebeci has
tanesine müracaatları. 

(2929) 12912 

Nakl iyat yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Ankara garnizonundaki birliklerin 

ı.ınu için silodan alınacak olan 600 ton 
buğday silodan Değirmene nakil et -
tirilecektir. Taliplerin 13. 7. 939 tari -
hine müsadif perşembe günü saat 10 
da Ankara levazım amirliği satın alma 
komisyonuna gelmeleri, 

(2930) 129ı3 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Hozat birlikleri ihtiyacı için 

480000 kilo un kapalı zarfla eksiltme
ye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 60000 lira olup 
muvakkat teminatı 4SOO liradır. 

3 - Eksiltmesi 2. 8. 1939 çarşamba 
giinü saat 10 dadır. Şartnamesi Elazığ 

daki askeri ıatın alma komisyonundan 
pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 
ö~leden sonra görülebilir. 

1160 - ı330 Patlıcan 

800 - 1000 T. Fasulya 
ıS40 - ı820 K. Domates 

S20 - S80 Dolmalık hibe• 
100 - 12S Taze Bamya 

lSOO - ı600 Taze soğan 
320 - 400 Taze Erik 

320 - 400 Taze Vişne 
640 - 700 Taze Kayısı 

(2978) 1294ı 

Beden Terbiyesi Gen el Direktör 
lüğü Mübayaa Kom isyonundan : 

50 adet 22 çap arma, doyçe spor ve 
yahut buna benzer Mavriçi spor tü
fengi satın alınacaktır. 

Fiyatlariyle tekliflerin 20 temmuz 
akşamına kadar Beden Terbiyesi Ge
nel Direktörlüğü mübayaa komisyo-
nuna bildirilmesi. 128S2 

Ot, Saman ve Yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan : 

ı - Edirne tümen birliklerinin hayvanatının bir senelik ihtiyacı olan 
aşağıda cins ve miktarları yazılı olan maddeler kapalı zarf hükümlerine 
göre mukaveleye bağlanacaktır. 

2 - Evsaf ve şartnamelerini görmek istiyenler her gün iş saatlerinde 
Edirne'de tümen satın alma komisyonuna müracaat edebilirler. 

3 - İhale günleri aynen aşağıdadır. 
4 - İsteklilerin belli saatlerden bir saat evel icap eden vesaik ve ilk te

minatlariyle birlikte teklif mektuplarını komisyona vermeleri ilan olunur. 
Miktarı M. Bedeli İlk teminat 

Cinsi Kilo Lira Kr. Lira Kr. İhale günü saati şekli 

Kuru ot 700200 227S6 50 ı706 73 ı6-7-939 11 kapalı zarf 
Saman S60160 9802 80 735 21 ı6-7-939 16 ,. ,, 
Yulaf 118S840 59292 00 4446 90 16-7-939 11 ,, ,, 

(2627) ı2602 

Sığ1r eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sat m Alma Komisyonundan: 

1 - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri ihtiyacı için aşağıda cins ve 
miktarları yazılı sığır etleri kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Her kıtaatın ihalesi hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Ça
nakkale Müs. Mvk. satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - Eksiltmiye gireceklerin eksiltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 
iincü maddelerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatinden 
en geç bir saat evetine kadar teminat ve teklif mektuplarını Çanakkale 
müstahkem mevki sa. al. komisyonuna vermeleri. 
Garnizonu Kilo Cinsi Muham.Bedel Muvakkat T. İhalesi Saat 

kuruş Lira Kuruş Tut. 
Geyikli 67200 sığır eti 2S 1260 00 16800 22.7.939 10 

" 
9SSOO .. " 

27 ı933 87 25785 22.7.939 ı2 

Eren köy 119000 .. .. 2S 223ı 25 29750 24.7.939 11 
so 24.7.939 17 

Kiralık - Bir bay veya bayan için 
müstakil güzel 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 tütüncü Mehmet'ten 
sorulması. 2446 

Kiralık mobilyalı oda - Atatürk 
bulvarı Kutlu pasta salonu üstünde 
No: ıs 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, ı er hol, odun ve gaz tesi
satlı banyo ve kurna, alaturka, ala • 
franga aptesane. 2S02 

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 Pa~
kay apartmanı üçüncü kat on numa-
rL 2S09 

Kiralık - Yenişehir Atatürk bul
varı Kalaç A p. No: 12 de 2 oda hol 
banyo mutbak sıcak su kalorifer he -
men devrolunacak. Kapıcıya müraca-
at 2510 

Mobilyalı apartman - İsmet İnönü 
caddesi son durak 28 numaralı Sun -
el apartmanı dört oda bir hol kiler 
hizmetçi odası kalorifer daimi sıcak 
su, garaj, parke tam konforlu mobil-
yasiyle acele kiralıktır. 2521 

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

2S26 
Kiralık oda - Banyolu, eşyalı veya eş
yasız oda Taşhan civarında, apartman 
dairesinde. Müracaat saat 8, 9-6, 7 ara
sı Anafartalar caddesi No: ıll Halil 
Naci müessesesinde Adnan Özkan 

2S29 

Devren kiralık - Tam konforlu S 
büyük oda ve müştemilatlı daire, Sı
hiye Vekaleti karşısı Çağatay soka
ğı Eğri boz apartmanı. Telefon: ı30l 

2S30 

Kiralık - Yenişehir İzmir cadde
si No. 35 (3) oda salon, banyo, ka • 
palı balkon konforlu Ap. ikinci kat 
ıs temmuzdan ıs eylüle kadar iki ay 
için 60 liradır. 2S31 

Kiralık oda - Kalorifer sıcak su ve 
tam konforlu bir oda. Yenişehir Ata -
türk bulvarı Kalaç Ap. No: 8 ayın ıs 
şinden itibaren verilecek. 2S35 

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

Kiralık - Işıklar, Necatibey mahal
lesi, Okutucular sokak Ragıpbey Ap. 
3 ve 4 odalı hollü ve banyolu daireler. 
Kapıcıya müracaat. 2S46 

Kiralık daire - 4 oda 1 hol müş -
temilat hususi ve resmi daireye elve
rişlidir. Bankalar caddesi Tl: ı3ı 7 

2SS4 

Aile nezdinde kiralık döşeli oda -
Tam konfor. Atatürk Bulvarı Toygar 
Apartman No: S 25S6 

Devren kiralık daire - Kalorifer 
sair her türlü konforlu. Yenişehir 

Demirtepe Emek Ap. Tl: 2S32 - 3295 
2558 

Kiralık ev - İsmetpaşa mahallesi 
Beştepeler sokağında 3 oda ı mutbak 
ve tekmil konforlu hane kiralıktır. İ-
çindeki sahibine müracaat. 2S6ı 

Kiralık Kaloriferli Daireler - Tam 
konforlu üç ve dört odalı bol neza
retli Bakanlıklar ıalwleai JEarpaı 

Kiralık Garaj ve Bayanlara tahsis 
olunan daire - Nafıa bakanlığı kar -
şısında otobüs durak mahallinde Öz -
gen apartmanında zemin katta iki oda 
matbah banyo kapıcıya müracaat. 

2S77 

Kiralık oda - Konforlu ve bahçeli 
manzarası güzel bir oda kiralıktır. Fi
yat ı6 İira. Yenişehir İsmet İnönü cad 
desi No. 78 kat. ı 2S78 

Satıhk : 

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 ıo metre de -

rinliği 27 metre. Yenişehir Meşruti -
yet Cad. Türke sokağı köşesi. Bakkal 
Ali Tel: 383S 2413 

Satılık arsa - ı200 metre maktuan 
2400 lira. Küçük evler yapı koopera
tifinin ortasına düşer. Telefon 3S80 

2439 

Satılık - Polis jandarma enstitü -
sü yanında vekaletlere S dakikada S 
daire 4 der oda yeni nezaretli 22S li
ra varidatlı çok ucuz Koçak Ap. için-
dekilere müracaat. 2466 

Satılık ev - Sıhhat Bakanlığı ar
kasında S odalı bahçeli kullanışlı bol 
güneş manzaralı ucuz Tel: 2406 bay-
ram caddesi N o. 1 24 7l 

Acele satılık evler - Demirlibah· 
çede 3, 2, ve tek katlı 9S,3S; ve 20 lira 
icarlı uygun bedelle Tel: 2406 bay-
ram C. No. ı 2472 

Satılık ev - Yenişehir Yenikalık 

sokağı No. -8- lOSO M. murabbaı 

arsa üzerine yapılmış (6) odalı güzel 
bahçeli, tam konforlu, villa. Tl: 1250 

2477 
Satılık motosiklet - Pek az kulla -

}anılmış yeni olarak ehven fiyatla ace 
le satılıktır. !şıklar caddesi ıo uncu 
yıl apartman son kata müracaat. 
~ 2501 
Satılık - Az kullanılmış 937 model 

Fort otomobili acele satılıktır. Çocuk 
sarayı caddesi No: 48 tuhafiye mağa
zasına müracaat. 2sı2 

lstanbul'da satılık yeni villa -
Ankarada bir köık veya apartman ile 
mnbadele dahi yapılır. İzahat için M. 
M. v. Tercüme şubesi müdürüne mü-
racaa~ 25ı9 ' 

Acele satılık ev eşyası - Masalar, 
koltuklar, iskemleler, havagazı ocağı, 

soba, frijider, somye, yazı masası, ye
mek masası v. s. Kavaklıdere, Güven 
Evleri 32. 2S45 

Satılık Apartman - Kurtuluş fırı

nı arkasında Ali Kurucu Apartmanı 
kat bire müracaat· 2564 

12 - 7- 1939 

Küçük ilôn şartları 
Dcirt satırlık küçük ilanlardan: 

Bir defa için 30 Kuruı 
İki defa ic;in 50 Kuruı 
Üç defa için 70 Kuruo 
Dört defa için 80 Kuruo 

Devamlı kilçük ilanlardan her de
fası ic;in 10 kuruş alınır. Mesela 10 
defa· neşrcdiletek bır ilan ic;in, 140 
kuruş alınacaktır. Bir kolaylık ol· 
mak üzere her satır, kelime arala
rındaki boşluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir küçük ilan 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır lc;in 
beher ıeferine ayrıca on kuruı ah· 
nır. 

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

Mahkemeler· 
Ankara Asliye Birinci Hukuk 

Hakimliğinden : 
Ankara Çocuk Sarayı caddesi Ahm

bey apartmanı birinci katta Doktor 
Ali Ömerin almış olduğu Tuğru soy -
adının (Yörük) soyadiyle değiştiril -
mesine dair olan davanın duruşması 
sonunda davacı Ali Ömerin almış ol
duğu Tuğru soyadının Yörük soyadı 
ile değiştirilmesine ve olsurette nü • 
fusa tesçil ve ilanına 24. 6. 939 tarihin 
de karar verildiği ilan olunur. 2S71 • 

·Sihatve lçtimaiM. V. 

Yerli kok kömürü ahnacak 
Sıhat ve içtimai Muavenet Ve

k a letinden : 
Vekalet kaloriferleri için açık ek -

siltme ile (12S) ton yerli kok kömürü 
alınacaktır. Muvakkat teminat (244)' 
liradır. Açık eksiltme 19. 7. 939 çar ~ 
şamba günü saat 11 de vekaletteki hu· 
susi komisyonda yapılacaktır. 

Şartnamesini görmek isteyenlerin 
mezkur komisyona müracaat etmeleri 
ilan olunur. (2746) 12710 

Dahiliye Vekaleti 

Harita yaptınlacak 
Dahiliye Vekaletinden : 

İnegöl kasabasının meskuun ve gay4 

ı+ meskan zıo he1ttarttk sahasının hali 
hazır hartaları ile bunu çevreli yen ..60 
hektarla 270 hektara var- sahanın 
1/4000 mikyaslı takeometrik nartnaı -
nın alımı işi eksiltmeye çıkarılmıştır~ 

İşin maktu bedeli 4200 liradır. 
Muvakkat teminat 31S liradır. 
Eksiltme 20 temmuz 939 perşembe 

günü saat ı5 de İnegöl belediye bina· 
sında belediye eksiltme komisyonunu 
tarafından yapılacaktır. 

Eksiltmeye iştirak edeceklerin bele
Satılık - 937 mode.l az kul~~nıl~ış diyeler imar heyetinden iştirak vesika 

Hudson markalı taksı otomobılı. Gor- sı almaları ve bunu teklif mektupları
mek v~ pazarlık e~mek Ü.zere hük.ümet na koymaları lazımdır. 
caddesınde Hamdı Demırel garaJına. Şartnameler İnegöl belediyesinden 

. 2S72 ve Ankara'da belediyeler imar heyeti 
S~tılık mobıly~ - . Az kullanılmış fen şefliğinden parasız alınabilir: Ta· 

cevız kaplama mısafır ve yemek oda - !iplerin tayin edilen günde saat 14 de 
siyle japon kaplama yatak o~d~sı ta- kadar İnegöl belediye reisliğine veril
kımları 23 parça mobılya. Selanık cad- mesi veyahut posta ile bu saatten e • 
desi No. 37 2S7S vel gönderilmiş bulunması lazımdır. 

iş verenler : 

Bir mücellit aranıyor - 2. ci Ana· 
fartalar cad. Haraççı kardeşler karşı
sı Fethi Akyiğit kırtasiye ve cilt evi· 
ne müracaat. 24 78 

Aranıyor · 
Aranıyor - Bahçeli evlerde hisse

dar olupta hissesini satmak istiyenle
rin 19S3 numaraya telefon etmeleri. 

2S24 

Aranıyor - Cebecide ev veya apart· 
man veyahut arsası olup da satmak is
tiyenlerin 1953 numaraya müracaat et-
meleri rica olunur. 2S2S 

İş arayanlar : 

lş 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 işlerine vakıf olan bir genç iş ara
maktadır. 

Ulus'ta M. S. M. rumuzuna mektup 
la müracaat. 2S6S 

Zayi - Belediyeden aldığım ıs. ı. 

1935 tarihli otomobil kullanma ehliyet 
cüzdanımı kaybettim. Yenisin çıkarta
cağımdan eskisinin hükmü olmadığı 

ilan ederim. 

Orhah Conker 

(2673) 12694 

Harita yaplmlacak 
Dahiliye Vekaletinden : 

Boğazlıyan kasabasının meskQn ve 
gayri meskun ıso hektarlık sahasının 
hali hazır hartalarının alımı işi eksilt· 
meye çıkarılmıştır. 

İşin maktu bedeli 2SOO liradır. 
Muvakkat teminat 187,S liradır. 
İhale 20 temmuz 939 perşembe günü 

saat ıs te Boğazlıyan belediye daire -
sinde yapılacaktır. 

İsteklilerin vaktinde beledi yeler i· 
mar heyeti fen şefliğinden iştirak ve• 
sikası almaları ve bunu teklif mektup
larına koymaları lazımdır. 

Mukavele ve şartnameler: Boğazlı
yan belediyesinden ve Ankarada Bele 
diyeler miar heyetinden parasız alına· 
bilir. 

Teklif mektupları tayin edilen gün
de saat 14 de kadar Boğazlıyan beledi
ye reisliğine verilmelidir. Veyahut 
posta ile gönderildiğinde bu saatte be· 
lediyeye vasıl olmuş bulunmalıdır. 

(2672) 1269l 

Zayi - lstanbul'da CollCge de l'As
somption Fransiz Frerler mektebin -
den 1923 yılında aldığım Diplomamı 

zayi ettim. Yenisini alacağımdan es -
kisinin hükmü olmadığını ilan ede -
rim. 

T. C. Merkez Bankası Ankara şube
sinde Eşref Rifat Pekelmen 

Zayi - Ankara uçuncü icrasının 
37/7334 dosyasına 2. 11. 937 tarih ve 
4643 sayıla yatırılan 20 liralık teminat 
makbuzu yitti. Yenisi alınacağından 

eskisinin hükün:ıaüzlüğü bildiriliı . 
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18 kalem muhtelif kaynak 
teli ahnacak 

16 da açık eksiltme ile ihale edilecek -
tir. Şartname parasız olarak komisyon 
dan verilir. Taliplerin muvakkat te -
minat olan (97) lira (50) kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin
deki vesaikle komisyoncu olmadıkla -
rına ve bu işle alakadar tüccardan ol -
duklarına dair Ticaret odası vesikasiy 
le mezkür gün ve saatte komisyona 

G.· ve inhisarlar V. 
heci hastanesi bahçesinin tesviyesi işi 
pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

günü saat 10,30 da M. M. V. satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

Askeri Fabrikalar 2 - Pazarlığı 29. 7. 939 cumartesi 
günü saat 11 dedir. 

4 - Fazla malumat almak isteyen -
ler her gün M. M. V. satın alma komis 
yonuna mUracaat edebilirler. 

94 k 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

ton meşe ÖmÜrÜ ahhacak dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 

Askeri Fabrikalar Umum Mü- misyonundan : 

Üzüm çuvall allnacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğün

den : 

3 - İlk teminatı 208 lira 65 kuruş 
olup şartnamesi 14 kurus mukabilin -
de komisyondan alınır. -

5 - Taliplerin beUi gün ve saate M. 
M. V. satın alma komisyonunda bulun 
malan ilan olunur. 

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· Tahmin edilen bedeli ( 4960) lira o-
misyonundan : lan 18 kalem muhtelif kaynak teli as-

Tahmin edilen bedeli (5170) lira o- keri fabrikalar umum müdürlüğü mer 
lan 94 ton meşe kömürü Askeri Fab _ kez satınalma komisyonunca 2.8.939 
rikalar umum müdürlüğü merkez sa_ çarşanba gUnü saat 15 te pazarlıkla iha 
tın alma komisyonunca 28. 7. 1939 cu- le edilecektir. Şartname parasız olarak 
ma günü saat 14 te pazarlıkla ihale e- komisyondan verilir. Taliplerin muvak 
dilecektir. Şartname parasız olarak kat teminat olan (372) lira ve 2490 nu
komisyondan verilir. Taliplerin mu • maralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde _ 
vakkat teminat olan (387) lira (75) ki vesaikle komisyoncu olmadıklarına 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve ve bu işle alakadar tüccardan oldukla-
3. maddelerindeki vesaikle komisyon· rına dair ticaret odası vesikasiyle mez 
cu olmadıklarına ve bu işle alakadar kur gün ve saatte komisyona müracaat 

müracaatları. (2954) 12921 

Kırıkkale'de bir gasilhane 

1 - 19. 6. 939 tarihinde kapalı zarf -
la ihale olunacağı ilan edilmiş olan 
75000 adet 100 kiloluk üzüm çuvalına 
talip zuhur etmediğinden yeniden de-

binaSI İnJa ettirilecek ğiştirilen muhammen bedeli mucibin -
Askeri Fabrikalar Umum Mü- ce pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

4 - Pazarlığa gireceklerin ilk te -
minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. mad 
delerinde yazılı belgeler ve bu gibi 
işlerle iştiğal ettiklerine dair ticaret 
odasından alacakları vesikalarla birlik 
te muayyen gün ve vakitte M. M. V. 
satın alma komisyonunda bulunmala -

(2959) 12926 

Muhtelif ecza ahnacal 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - Ordu ihtiyacı için 30 kilo bay -

rum nitrat 15 kilo demir tozu, 200 ki
lo klor de potas, 1500 metre izole bant 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- 2 - Muhammen bedeli 34500 lira 
rı. (2960) 12927 

misyonundan : muvakkat teminatı 2587 lira 50 kuruş-

Keşif bedeli (1662) lira (15) kuruş tur. . ... 
olan yukarıdaki yazılı insaat Ask • 3 - Pazarlık 14. 7. 939 cuma gunu 
Fabrikalar umum müdüriüğü merke:; saat 14 de ~abat.aşta levazı~ ve mü~
satın alma komisyonunca 4. 8. 1939 cu yaat şubesındekı alım komısyonunda 

tüccardan olduklarına dair ticaret o - lar. (2948) 12915 

dası .vesikasi~~e mezkur gün ve saatte 55 ton mükelles soda al k komısyona muracaat1arı. maca 
(2910) 12784 Askeri Fabrikalar Umum Mü-

ma günü saat 14,30 da açık eksiltme yapılacaktır. . 
ile ihale edilecektir. Şartname (9) ku- . 4 - Şartnamesı 1.12 kuruş .mukabi -
ruş mukabilinde komisyondan ·ı· lınde levazım şubesı veznesınden ve ven ır. İ · A k b .. d .. l"'k · 
Taliplerin muvakkat teminat 1 zmır n ara aş mu ur u lerınden 

6 fon zeyfİn yağı ahnacak !~:~:!:n::r~ez Satın Alma Ko-
(124) lira (67) kuruş ve 2490 num~:a~ alınabilir ve ~ümunede g.~rülebilir. 
lı kanunun 2 ve 3 madd 1 • d k " 5 - lstekhler % 7,5 guvenme para-

Askeri Fabrikalar Umum Mü· Tahmin edilen bedeli (9900) lira 0 -
. e erın e ı ve- . 1 b" l"k 1 k . . . 

saikle muayyen gün ve saatte komis - sıy e . .1r ı te pazar ı ıçın tayı~ olu -
dürlüğü Merkez Satın Alına Ko· lan 55 ton Mükelles Soda Askeri Fab
misyonundan : rikalar umum müdürlüğü merkez sa -

yona müracaatları. (2951) 12 nan gun ;e saatte mezkur komısyona 
______________ 9_18_ gelmelcrı. 

(4957/ 2848) 12814 Tahmin edilen bedeli (3000) lira o· tın alma .. k?.misyonunca 2. 8. 1939 çar -
lan 6 ton zeytinyağı Askeri Fabrika - şamba ~unu s~at 14,30 da pazarlıkla i· 
lar umu müdürlüğü merkez satın alma hale edıle~ektır. Şartname parasız o
komisyonunca 28. 7. 1939 cuma günü larak komısyonda verilir. Taliplerin 

Ankara Belediyesi Tômirat yaptırılacak 

saat 14,30 da pazarlıkla ihale edilecek muvakkat teminat olan (742) lira (50) Ankara inhisarlar Ba§mÜdürlü-

tir. Şartname parasız olarak komisyon kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 d f .. k 1 ğünden : 
dan verilir. Taliplerin muvakkat temi· 3. macldelerindeki vesaikle komisyon _ a e ~Op amyOnU a IRaCak 1 - Proje, plan ve şartnamesine gö-
nat olan (225) lira ve 2490 numaralı cu olmadıklarına ve bu işle alakadar Ankara Belediyeııınden : re baş müdürlüğümüz dahilinde yap . 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesa- tüccardan olduklarına dair Ticaret o- 1 - Temizlik işleri için alınacak o - tırılacak tamirat ve tadilat işleri açık 
ikle komisyoncu olmadıklarına ve bu dası vesikasiyle mezkur gün ve saatte lan (30,000) lira kıymeti muhammi _ pazarlığa kon~lmuştur. . işle alakadar tüccardan olduklarına komisyona müracaatları. neli üç adet çöp kamyonu on beş gün 2 - İlk keşıf varası 2918 lıra 41 ku· 

dair ticaret odası vesikasiyle mezkur (2950) 12917 müddetle kapalı zarf u1:>uliyle eksilt _ ru:itur. 
gün ve saatte komisyona müracaatla - 20 kalem demir . . . . meye konulmuştur. 3 - Açık. p~~a~lık ı 7. 7. 939 tarih~.n-ları. (2811) 12785 perçin ~iYiSi 2 - İhalesi 14. 7. 939 cuma günü sa- ~~ ~?.zğ~:t~~ı ~~nu sa;t 16 da başmu • 

15 ton U
••stuNpu- alınacak 1 at 11 de belediye encümeninde yapıla- ~r u udm~z. ında~1ın a 0toplanaca~ ko-a anacak caktır. mısyon a ıcra e ı eceğınden talıple • 

Askeri Fabrikalar Umum Mü- Askeri Fabrikalar Umum Mü- 3 - Muvakkat teminat (2250) lira - ~in. 2~8 ~.ral.9k3 k~ruş. ilk teminat para· 
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- dır. arıy e ır ı te omısyona müracaat . · d 4 ş t 

1 
lan ilan olunur. (2743) 12i08 

mııyonun an : misyonundan : • - ar name erini görmek isteyen ---------------
Tahmin edilen bedeli ( 4500) lira o- Tahmin edilen bedeli (1912) lira 0 _ lerın her gün encümen kalemine mü -

lan 15 ton üstüpü Askeri Fabrikalar lan 20 kalem demir perçin çivisi Aske- racaatları ve isteklilerin de 14 Tem -
umu?1 müdUrlliğü merkeze satın alma ri Fabrikalar umum müdürlüğü mer _ muz. 939 cuma günü saat ona kadar 
komısyonunca 28. 7. 1~39 cuma günü kez satın alma komisyonunca 2. 8. 1939 tek.lı~ Amektuplarım encümene verme-
s~at 15 te pazarlıkla ıhale edilecek - çarşamba günü saat 15,30 da pazarlık- lerı ılan olunur. (2579) 12594 

Askerlik İjleri 

Tütün ikramiyeleri 
tır. Şartnan:ı~ paras~z ol~rak komis - la ihale edilecektir. Şartname parasız y 1 f 1 1 1 yon~an verıhr. Tal~plerın muvakkat olarak komisyondan verilir. Taliple _ 0 az aSI Sa 1 IYOf temınat olan (337) lıra (50) kuruş ve rin muvakkat teminat olan (143) lira Ankara Belediyesinden : Ankara Yerli Askerlik Şubesin-
249.0 nun:ıaralı .kanunun 2 ve 3. madde· (40) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 1 - Çankırı caddesinde imarın 716 a den : 
lerındekı vesaıkle komisyoncu olma - 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komis- dasının 40 parselinde bulunan 26 ve 41 Şubemizde kayıtlı sakat subay ile 
dıklarına ve bu işle alakadar tüccar • yoncu olmadıklarına ve bu işle alaka_ parselinde 12 metre murabbaı ki cem- eratın ve şehit yetimlerinin 939 yılına 
d.an olduklarına dair Ticaret odası ve- dar tüccardan olduklarına dair Tica _ an 38 metre murabbaı yol fazlası satıl- ait tütün ikramiyesinin dağıtılmasına 
aıkuiyl.~ mczkOr gün ve saatte komis- ret odası vesikasiyle mezkur kün ve sa mak üzere on beş gün müddetle açık 17. 7. 939 gününde başlanacak ve 17. 
yona muracaatları. (2812) 12786 atte komisyonuna müracatları. artırmaya konulmuştur. 11. 939 gününde nihayet bulacaktır. 

S fon antimon ahnacak (2949) 12911 2 - Muhammen bedeli 950 liradır. Bu dağıtma haftada üç defa olmak u. 

60 d 
.. k"" k k 3 - Muvakkat teminatı 71,25 lira - zere pazartesi glinleri şehit yetimleri-

Askeri Fabrikalar Umum Mü- ton O Um O U dır. ne çar ·amba günleri sakat erata cuma 
dürlüiü Merkez Satın Alma Ko· 4 - Şartname ve krokisini görmek günleri sakat &ubaylara tevziat yapıla 
misyonundan : alınacak isteyenlerin her gün cnc:ümen kalemi- caktır. Taluiiılia ...._ -....u (aa•"") ı•- _ - .,. i•MWile-ia ~ ... 'I. w • ..- eti - Bu günlerde hak -hfplerfnfn eUe -

.., ---- - aa • • ....., .... • ..._ o ıO !o d b ı d. · d k. ... d . lan 5 ton Antimon Askert Fabrikalar dürlüğü Merkez Sabn Alma K n saat , a c e ıye encümenine rın e ı resmı sene ıyle maaş cüzdanı 
umum müdürlüğü merkez satın alma misyonundan : o· müracaatları. (2669) 12632 ve nüfus hüviyet cüzdanı ve tatbik im 

komisyonunca 28. 7. 939 cuma günü Tahmin edilen bedeli (3000) lira O· Benzı·n alınacak zası ve üçer adet fotografı ve maaş al-
sat 15,30 da pazarlıkla ı"hale edı" lecek - mıyan §Chit yetimleri de sag~ oldukla-

lan 60 ton Döküm koku Askeri Fabri-
tir. Şartname parasız olarak komisyon k 

1 
··d ·· ı ·· w•· k Ankara Belediyesinden : rına ve evli olmadıklarına dair tatbik a ar umum mu ur ugu mer ez satın . . 

dan verilir. Taliplerin muvakkat te • alma komisyonunca 4. 8. 1939 cuma 1 - Belediye benzin ihtiyacı için ı~zasını havıwfotoğraflı belediye ve 
minat olan (243) lira (75) kuru§ ve günü saat 

14 
te pazarlıkla ihale edile· alın~cak olan (270,000) lira kıy - koy mu~~arlıg~~dan tasdikli ilmüha -

249.0 numaralı kanunun 2 ve 3. madde· cektir. Şartname parasız olarak komis- metı m~hammeneli ( 1000 • 1200 ) ber ve. n.ufus cuzdanı ve üçer adet fo
lerındeki vesaikle komisyoncu olma d T T r 

1 
. kk t ton benzın kapalı zarf usuliyle 45 gün tografı ıle·beraber müracaatları ilan 

dıklarına ve bu işle alakadar tüccar - y~n atn vl erı(ı2r2. 5)al~p erın2m49u0va a te müddetle eksiltmeye konulmu!ltur. olunur. (2968) 12933 
- mına o an ıra ve numara- İ . s 

dan olduklarına dair ticaret odası ve _ lı ka 2 3 dd 1 . d k" 2 - halesı 18. 8. 939 cuma günü sa-. . nunun ve . ma e erın e ı ve-sıkasıyle bezkilr gün ve saatte komis- saikle komisyonucu 1 d kl • at 11 de belediye encümeninde yapıla· 
Y

on ·· 
1 

o ma ı arına ve k 
a muracaat arı. bu işle aliikadar tüccardan oldukları ca tır. 

(2813) 12787 na dair Ticaret odası vesikasiyle mez- 3 - Muvakkat teminatı (22,250) 1i -

53 kalem bilyah yatak ki'ır gün ve saatte komisyona müraca _ radır. atları. <2952> 12919 4 - şartnamesini görmek isteyen - Tômirat yaphralacak 
Skf d 9 k 1 . !erin her gün encümen kalemine mü-marka Yeya ayaflft a a em boya malzemeSI racaat etmeleri ve isteklilerin de tek· Ankara Defterdarlığından : 

.. ~~~eri Fabrikalar Umum Mü· lif mektuplarım 18· 8. 939 cuma günü İşin nevi Keşif bedeli 
d~rlugü Merkez Satın Alma Ko· ahnacak s~at ona kadar encümene vermeleri i- Lira K. 
mısyonundan : 100 Kg. Japon Lak lan olunur. (2635) 12680 Tamirat 270 

Tahmin edilen bedel" (2750) r 400 Kg. Flatin vernik - Ok . . f. Muvakkat teminat 
lan 53 kalem bilyalı ya~ak Ak ~raF o-b K Sikatı"f vernı·k Sljen ıatı Lira K 
"k 

1 
.. d s en a 300 g. · rı a ar umu~ mu ürlüğü merkez sa _ 100 Kg. Asfalt Lak Belediye Reisliğinden : 20 25 

tın ablma .. k~:nısyon6udnca 26. 7. 1939 çar-
30 

Kg. Kırmızı vernik "kİktisat Vekaletince tayin edilen fab 1 - Akköprüde depolar memnu 
ıam a gunu sat 1 a pazarlıkla ihal 

30 
Kg. Mavi vernik rı .. a teslimi bir tüp oksijen fiyatına bölgesi dahilinde hazineye ait bir a-

edilecektir. Şartname parasız olara~ 
30 

Kg. Siyah vernik g?re Ankarada istihsal edilen oksije· d~t klirgir evin çatı, çam ve çinko ta-
komisyondan verilir. Taliplerin mu _ 

200 
Kırmızı lak. nın mağazalarda perakende satış fiya· mıratı pazarlıkla kesilmiye konulmuş-

vakkat teminat olan (206) lira (25) 
500 

~:: Gomel5.k, tı 425 kuruştur. (2976) 12939 tut. 
kurut ve 2490 numaralı kanunun 2 ve Askeri Fabrikalar Umum Mü- 2 - İhale 24-7-939 tarihinde saat 15 
3. maddelerindeki vesaikle komisyon- d"" 

1 
.. w .. M k Satın Alma Ko te Ankara Defterdarlığında toplana. 

] 
ur ugu er ez · k k ·1 · 

c.u. o madıklarına ve bu icle alakadar · d ca e sı tme komısyonunda yapıla_ 
Y mısyonun an : kt 

tuccardan olduklarına dair ticaret o - Tahmin edilen bedeli (2380) lira o- ca ır. . . daıı. vesikasiyle mezkfır gün ve saatte lan cins ve miktarı yukarıda yazılı do- 3 - İateklılerın adı geçen günde 
komısyona müracaatları. kuz kalem boya malzemesi Askeri fab· Ekmek 1 k yukar~a yazı~ı muvakkat teminat mak 

(2814) 12788 "k 1 .. d .. Jüğü merkez sa. ve et a ınaca buzu ıle komısyona gelmeleri ve bun-

] 

rı a lar umu~ mu ur 4 8 1939 cuma Ankara Hukuk Fakültesinden• dan evel şartnameyi görmek ve izahat 
kalem kösele Ve Vik ta tm a ma komısyonunca . . H .. . • 1 k . . . e ·· ·· t ıs 

30 
da pazarlıkla ihale edi ukuk fakultesı için alınacak a ma ıstıyenlerın Defterdarlık Milli 

alınacak fe:~~t~~~ Şa~name parasız olarak ko 45ooo. ~0000 kilo e.kmek ile 25000 • Emlak müdilrlüğüne müracaatları ilan 
misyondan verilir. Taliplerin muvak- 30000 kılo koy~n etınin pazarlıkla a. - olunur. {2899) 12864 

S Ton sarı Vaketa kat teminat olan (179) lira (25) kuruş ~~ması takarrur etmiştir. Ekmeğın 
5 

ve 2400 numaralı kanunun 2, 3. madde ılosunun muhammen fiyatı 10,25 ku· Ankara 3. cü icra Memurluğun-
,, Sarı sabunlu kösele - ruı ve muvakkat t · l" dan • }erindeki vesaikle komisyoncu olma • . . . emınatı 384,5 ıra ve • 

Ankara Defterdarlıoı 

Masa, koltuk saire ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- 2 - Hepsine tahmin edilen fıyat 

misyonundan : 460 lira Qlup kati teminatı 69 liradır. 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 3 - Pazarlığı 13. 6. 939 perşembe 

(2971) lira olan (50) adet yazı masa - günü saat 10 da M. M. V. satın alma 
sı 16 adet hezaran koltuk 150 adet he - komisyonunda yapılacaktır. 
zaran sandalye açık eksiltmeye konul- 4 ~ Fazla izahat almak isteyenıer 
muştur. her gun .. M . M . V. satın alma komisyo· 

2 - İhalesi 29 Temmuz 939 cumar - nuna muracaat edebilirler. 
tesi günü sat 11 dedir. 5 - Taliplerin belli gUn ve saatte 

3 - İlk teminatı (222) lira 85 ku - bu gibi iş.leri y~ptıkl.arına dair ticaret 
ruştur. odası vesıkalarıyle bırlikte M. M. v. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz o- sat?n alma komisyonunda bulunmala -
tarak M. M. V. satın alma komisyo - rı ılan olunur. (2957) 12924 

nundan alınır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 Çelik dolap ahna<ak 

sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad- M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
delerinde gösterilen vesaikle ve temi· misyonundan : 
natiyle birlikte ihale gün .ve saatinden 1 _ Ordu ihtiyacı için 2 adet dört 
M. M: V. satın alma komısyonuna gel gözlü çelik dolap pazarlıkla s t 1 • 
melen. (2961) 12928 a ın a ı nacaktır. 

2 - Hepsine tahmin edilen fiyat 270 
lira olup kati teminatı 44 lira 50 ku -

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- ru§tur. 
misyonundan : 3 - Pazarlık 13. 6. 939 perşembe gü 

İnşaat mü na kasası 

1 - Keşif bedeli 57747 elli yedi bin nü saat 11 de M. M. V. satın alma ko. 
yedi yüz kırk yedi lira 97 kuruş olan misyonunda yapılacaktır. 
Muhafız alayı kışlası ikmali inşaatı 4 - Fazla izahat almak isteyenler 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. her gün M. M. V. satın alma komisyo-

2 - Eksiltmesi 28. 7. 939 cuma gü _ nuna müracaat edebilirler. 
nü saat 11.30 on bir buçuktadır. 5 - Taliplerin belli gün ve saatte 

3 - İlk teminatı 4137 lira 40 kuruş M. ~· .V.· sa~ın alma komis.yo~unda 
olup şartnamesi 290 kuruş mukabilin- bu gıbı ış.lerı y~ptıkl.ar~na daır tıcaret 
de komisyondan alınır. odası vesıkalarıyle bırlıkte bulunma -

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanu • lan ilan olunur. (2958) 12925 

ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 
3. maddelerinde yazılı belgeler ve bu Kınple kömürü alınacak 
gibi işlerle iştigal ettiklerine dair ti· 
caret odasınd2n alacakları vesikalar -
la birlikte ihale saatinden behemhal 
bir saat eveline kadar zarflarını M. M. 
V. satın alma komisyonuna vermeleri. 

(2962) 12929 . 
inşaat münakasası 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

l - Ketlf bedeli 77563 yetmit yedi 
bin bet yil.z altmıt ilç lira 33 kurut o -
lan Ankara'da piyade alayı kı§lası ik· 
mali inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

.. 2 - Eksiltmesi 28. 7. 939 cuma gü _ 
nu saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı 5128 lira 20 kuruş 
olup şartnamesi 388 kurut mukabilin _ 
de komisyondan alınır. 

4 -Eksiltmeye gireceklerin kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
~a~deleri~d~ yazılı belgeler ve bu gi
bı ı§lerle ıştıgal ettiklerine dair tica
ret odasından alacakları vesikalarla 
birlikte zarflarını ihale saatinden be -
hemhal bir saat eveline kadar M. M. 
V. satın alma komisyonuna vermeleri. 

(2963) 12930 

Vantilôtör allnacok 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - Ordu ihtiyacı için 6 adet AEG 

marka 40 santimli vantilatör satın alı
nacaktır. 

.~ :- Pazarlığı 17. 6. 939 pazartesi 
gun~ saat 11 de M. M. v. satın alma 
komısyonunda yapılacaktır. 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
misyonundan : 

1 - 1000 (bin) ton kriple kömürü 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmu§ -
tur. Muhammen bedeli beher tonun 
20 liradan tutan 20.000 liradır. İlk te-
minat miktarı 1500 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 14. 7. 
939 cuma günü saat 15 te vekalet satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler her gün komisyon 
da görUJebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun iki ve ll
çün maddelerinde yazılı vesaikle bir • 
likte ilk teminat ve teklif mek • 
tuplarınm ihale saatinden bir saat e
veline kadar makbuz mukabilinde ko-
misyona vermeleri. (2568) 12547 

Dural Tramp f1rın1 ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Bir adet Dural Tramp furunu 

kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. Muhammen bedeli 15.000 lira 
olup ilk temniat miktarı 1125 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 16. 8. 
939 çarşamba günü saat 15 de vekilet 
satın alma komisyonunda yapılacak -
tır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun iki ve ü -
çüncü maddelerinde yazılı vesaikle 
birlikte ilk teminat ve teklif mektup
larını ihale saatinden en geç bir aaat 
eveline kadar makbuz mukabili ~nmiı 
yona vermeleri lazımdır. 

(2596) 12569 

Planya tezgahı ahnacak 
3 - Hepsine tahmin edilen fiyat 

174 liradır. ., M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
4 - Kati teminatı 26 lira 10 kuruş - miıyonundan : 

1 - Bir adet pılanya tezgahı kapalı tur. 
5 -:-. Fazla izahat almak isteyenler zarf usuliyle satın alınacaktır. Muham 

her gun M. M. V. satın alma komisyo- men bedeli 30.000 lira olup ilk temi· 
nunda bulunmaları ilan olunur. nat miktarı 2250 liradır. 

(2956) 12923 2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 15. 8. 

Pantozollu sandalya alınacak 939 pazartesi günü saat ıı de vekaıet 
satın alma komisyonunda yapılacak -

. M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- tır. mısyonundan : 3 - Şartnamesi her gün komisyon-
1 _ 

0 
d . • . . dan 150 kuruş mukabilinde alınabilir. 

m . r u ~htıyacı ıçın 12 adet nü • 4 - İsteklilerin kanunun iki ve ü -
unesı veçhıle pantozotlu sandalye çüncü maddelerinde yazılı vesaikle 

pazarlıkla satın alınacaktır. birlikte ilk teminat ve teklif mektup 

0,2 •• Kayasalık kösele. dıklarına ve bu ı"cı.le alaAkadar tüccar _k f"oyun40etkının kılosunun muhammen 202 N 1818 Askeri Fabrikalar Umum Mü- ıı ıyatı o. ve 
33 

No.lu ve Zündap 
dan Oldukların daı·r Tı"caret odası ve - . uruş ve muvakkat teminatı marka mahruz bir t ·kl · dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- . 900 Iıradır. :ı • • • mo osı etın satışı· 

:misyonundan : sikasiyle mezkur gün ve saatte komıs· 15 T na karar ~erılmıştır. 1 inci satışın 20. 
yona müracaatları. (2953) emmuz 939 cumartesi günü saat 7 .. 939 tarıhinde saat 2 de Ankara bele-

2 -: Hepsine tahmin edilen fiyatı tarını ihale saatinden bir saat evetine 
120 lıra olup kati teminatı 18 liradır. kadar komisyona makbuz mukabili ver 

3 - Pazarlığı 13, 6. 939 perşembe meleri lazımdır. (2598) 12571 

İkramiye tevzii Tahmin edilen bedeli {25.500) lira 12920 11 de. paza.rlık. la ihalesi yapılacagwın • dı 
1 

ye mezat salonunda yapılacağı ve 

o an yukarıda cins ve miktarı yazılı dan ısteklılerın ihale saatinden bir h m~. çuzun değeri% de 75 şini bulma-

vaketa ve köseleler Askeri Fabrikalar Mu""taahhı"t nam ve saat evel fakülteye mu"'racaatları. d - k ~.gı ta dirde ikinci satışı 21. 7. 939 

umum mildürlüğil merkez satın alma (2707) 12654 

k 

. 9 1 . f. ~un ay. nı yer ve saatte aatılacagyı ve ta 

omısyonunca ı. 8. 193 sa ı giınü saat hesabına 2 ton gra ıt s 1 1 ade .... 1 k ıp erın mahallinde memurumuza mu·· -

15.30 da pazarlıkla ihale edilecektir. yagı a ınaca ] Ş 
racaat arı ilan olunur. 2574 

artname (1) lira (28) kuruş mukabi - allnacak Ankara Hukuk Fakültesinden: 
linde komisyondan verilir. Taliple - Hukuk fakültesi için alınacak 4500-
tin muvakkat teminat olan (1912) lira Askeri Fabrikalar Umum Mü· 5000 kilo sadeyağın kiloıunun tahmi • Milh Müdafaa V. 
(50) kuruş ve 2490 numaralı kanunun dürlüğü Merkez Satln Alma Ko- ni fiyatı 115 ve muvakkat teminatı 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komis- misyonundan" : 431,50 liradır. 15 Temmuz 939 cumar -
Yoncu olmadıklarına ve bu işle alfika- Tahmin edilen bedeli (1300) lira O· tesi günü sat 11,S da kapalı zarf usu -
dar tüccardan olduklarına dair Tica. lan 2 ton Grafit muteahhit nam ve he- tiyle ihalesi yapılacağından isteklile· Bahçe tesviye ettirilecek 
tt odası veaikatiyle mukOr gün ve aabtna Aakert Fabrikalar umum mü • rin ihale aaatinden bir aaat evci fakül-

M. M. Vekaletinden ı 
1485 sayılı kanuna göre savaş sakatları ite şehit öksüzlerine isabet e· 

d~n ikramiyew miktarları aşağıda yazılıdır. Bu paraların dağıtılış müddeti 
dort ay olduguna i:Öre mali'ıl ve şehit öksüzleri ellerindeki vesaikle der
hal tevzi komisyonlarına müracaatları. (2836) 

derece subaya .. ,, 

" .. .. .. 
H 

Lira Kr. 
231 00 
207 
161 
138 
115 

a 

derece ere 

" " ,, .. 
H .. 
H H 
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Türkiye 

Müessesesi 

Demir ve Celik ... 

Müdürlüğünden 

Fabrikalan 

1.) Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi me-
mur ve işçileri için yaptırılacak: 

2 Odalı ev 
4 
6 

,, " 
daireli apartman 
Müdür evi 
Hastane 

125 
50 

1 
1 
1 

-------------------------------İn§aatı vahidi fiat esasiyle ve kapalı zarf usuliyle ek- = = siltmeye konmuştur. = 
_ 2.) işbu inşaatın muhammen keşif bedeli 906.948.83 -= liradır. --- 3.) Eksiltme evrakı 30 lira mukabilinde Karabük'te De- -
:= mir ve Çelik Fabrikaları müessesesinden veya Sümer Bank§ = muamelat şubesinden alınabilir. _ = 4.) Eksiltme 24.7.1939 pazartesi günü saat 14 de Kara- = = bük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinde yapılacak- ;;;; 
- tır. _ 

:= 5.) istekliler teklif evrakı meyanına tim diye kadar yap- := 
:= mış oldukları bu kabil işlere, bunların bedellerine ve han- = 
§ gi Bankalarla muamelede bulunduklarına dair vesikaları- = = nı koyacaklardır. := = 6.) Muvakkat teminat miktarı 40.000.- liradır. -- -- 7.) Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak iha- _ 
:= le günü saat 15 e kadar Karabük'te Demir ve Celik Fahri- = 
- kaları Müessesesine teslim edilecektir. Posta ile gönderi- _ 
_ len tekliflerin nihavet ihale saatinden bir saat evveline ka- = = dar gelmiş ve zarfların kanuni tekilde kapatılmı§ olması = 
_ lazımdır. 

:= 8.) Bu İnşaatı müessese taliplerden dilediğine vermek =: = ve yahut münakasayı hükümsü~ saymakta tamamen ser - = 
:= besttir. (2893) 12861 --
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Bir mimar ve bir memur ahnacak 
Baıvekalel Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünden : 

1 - Saha ve Tesisler Dairesi için bir mimar ve lise mezunu bir 
memur alınacaktır. 

2 - Taliplerin memurin kanununda yazılı şartları lazımdır. 
3 - İsteklilerin her türlü vesikalariyle birlikte 17. 7. 1939 ak

ıamma kadar Genel Direktörlüğe müracaatları. (Mimarlardan 
fazla talip zuhur ettiğinde içlerinde bilfiil spor yapmış, spor sa -
hası planları üzerinde büroda ve inşaat başında çalışmış bulu-
nanlar tercih olunacaktır). 12736 

CADDE BOSTAN VE SALACAK OTEL\ 
Tatil zamanlarını boş ve neş'eli g eçirmek istiyen a ileler için, -

Otelin Plaja methali olan odaları gayet mutedil fiatlarla kiralıktır. 

HER GÜN MÜZİK VE DANS 
Salacak ve Caddebostan Oteli Müdüriyetine müracaat olunması. 

5003 

Memur alınacak Kirahk arsa 
Vakıflar Umum MüdürlüğÜn· 

Ba,vekalet latatistik Umum Mü- den : 
dürlüğünden : Arslanhane mahallesinde at pazarı 

Dairemizde münhal, bulunan 15 ve caddesinde 252/ 253 vakıf sayılı arsa -
ve 20 lira asli maaşlı memuriyetler i- nın senelik kirası açık arttırmaya ko· 
çin müsabaka ile memur alınacaktır. nulmuştur. Senelik muhammen kira 
Memurin ve barem kanundaki şaraiti bedeli 50 lira olup muvakat teminatı 
haiz olan taliplerin icabeden vesika - üç liradır. İhalesi 14. 7. 939 cuma günü 
larla bir hafta zarfında umum müdür- saat 16 da vakıflar umum müdürlüğü 
lüğe müracaatları ilan olunur. varidat müdürlüğünde yapılacaktır. 

Müsabaka imtihanı Ankarada u - Tutmak ve şartnamesini öğrenmek is 
mum müdürlükte yapılacaktır. teyenlerin adı geçen müdürlüğe müra· 

(2964) 12931 caatları. (2745) 12745 

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
- --- • 

lnsaat ilônı ..... 
----

------- Fabrikaları -- Türkiye 
-------

§§Müessesesi 

Demir ve Çelik 

Müdürlüğünden 

--
----
--------
------
---------------
------
-----

--
1.) Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları sahasında yapı- := 

Jacak Müdüriyet, Kantin, Laboratuvar, Garaj, kapıcı bi- = 
naları inşaatı vahidi fiat esasiyle ve kapalı zarf usuliyle -
eksiltmeye konmuştur. 

2.) İşbu inşaatın muhammen ke§if bedeli 270.993.53 
liradır. 

3.) Eksiltme evrakı 15 lira mukabilinde Karabük'te ve 
çelik fabrikaları müessesesi veya Ankara'da Sümer Bank 
MuamPlat şubesinden alınabilir. 

----------------
4.) Eksiltme 24.7.1939 pazartesi günü saat 15 de Kara- = 

bük'te Demir ve Çelik Fabrikaları müessesesi Müdürlü- = 
ğüı-ıde yapılacaktır. =: 

5.) İstekliler teklif evrakı meyanına şimdiye kadar yap- =: 
mıs oldukları bu kabil islere bunların bedellerine ve han- = 
gi Bankalarla muamelede bulunduklarına dair vesikaları -nı kovıtcaklardır. 

6) Muvakkat teminat miktarı 14.600 liradır· 

7.) Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak iha
le giinü saat 15 e kadar Karabük Demir ve Çelik Fabrika
ları Müesseııe'i Müdürlü~üne teslim edilecektir. Posta ile 
gönderil"!n tekliflerin nihavet ihale !!aatinden bir saat ev
veline kadar aplmiş ve zarfların kanuni şekilde kapatılmış 
ohnuı lazımdır. 

8.) Bu inşaatı Müessese taliplerden dilediğine vermek 
ve yahut münakasayı hükümsüz saymakta tamamen ser-
besttir. (2892) 12860 

-----
------
---------

ULUS 12. 7- 1939 

Diplome Mütehassis Kupör 

O. ZEKİ 
Terzi oğlu 

Ankara için teslihat yapılır. 

Matbaacılara 
Beden Terbiyesi Genel Direktör

lüğü Mübayaa Komisyonundan: 
2000 cüzdan, 100 meydan defteri ve 

2000 hedef kağıdı tab ettirilecektir. 
Talip olanların müracaatları. 12850 

Modern orduda 
Tayyare, Motörleşme, 

Muhabere 
General Maurin ile teknik mec
mualardan R. Fenmen tarafın
dan tercüme edilmiştir. Her ki
tapçıda bulunur. 

Fiatı : 30 K. 2579 

Yapı iıleri ilam 
~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. - ---Nafıa Vekaletinden : 

--
1 - Eksiltmeye konulan iş: Anka .. _ 

ra devlet şurası binasına }'.apılacak i - -
lavei inşaattır. ---Keşif bedeli 7465 lira 1 kuruştur. 

2 - Eksiltme 21. 7. 939 cuma günü : 
saat 11 de Nafıa vekaleti yapı ve imar : 
işleri reisliği eksiltme odasında açık 

eksiltme usuliylc yapılacaktır. : 

-----M. NEDİM İRENGÜN --------
Yeni hôl No. 1 - 59 TL. 2246 -----

Her nevi ambalaj ve Matbaa kağıtları Mukavva Kırtasi- § 
ye terazi ve ölçüleri en ucuz fiyatlarla mağazamızdan te- --min edebilirsiniz. 22267 ---

Airam ampulleri Ankara de~osudur ---3 - Eksiltme şartnamesi ve buna : 
müteferri evrak 37 kuruş bedeli muka -
bilinde yapı ve imar işleri reisliğinden 
alınabilir. ':iıııııııııııııııııııııııııııııııııtııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııS: 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 559 lira 88 kuruşluk muvak-
kat teminat vermeleri lazımdır. 

(2755) 12776 

Çam kalası alınacak 
Nafıa Vekaletinden : 

17. 7. 939 pazartesi günü saat 16 da 
Ankarada nafıa vekaleti binası içinde 
malzeme müdürlüğü odasında topla 
nan malzeme eksiltme komisyonunda 

Röntgen filmleri • 
vesaıre ah nacak 

Ankara Nümune Hastanesi Baıhekimliğinden : 

Muhammen Muvakkat İhale 
Cinsi Miktarı Eb'adı Evsafı Fiyatı teminatı tarihi 

Filim 160. Düzine Torpi- ( ) ( ) 

" " kalam- ( ) ( ) 
,, " balajlı ( ) ( ) 

.... ____________ 5300 lira muhammen bedelli 1,5 X 0,30 
Diş filimi 

(küçük) 
Diş filimi 

240. 
325. 
450 . " 

13 X 18 
18X 24 
24 X 30 
30X 40 " ( )( ) 

" ( ) ( ) 
" ( ) ( ) 

Dosya kutusu yaphnlacak 
Beden Terbiyesi Genel Direktör

lüğü Mübayaa Komisyonundan: 
Nümunesine göre (200) adet dos

ya kutusu yapılacaktır. Yapmağa ta-
lip olanların müracaatları . 12851 

Dr. Mazhar Atay 
Doğum ve Kadın h(\stalıkları 

mütehassısı 

Pazardan maada her gün has
talarını saat 15 den 19 a kadar 
kabul eder. 

Muayenehane: Anafartalar cad
desinde Hanef Apartmpnı No. 10 
dairede. Telefon: No. 1511 2581 

im ................. ... 

- DİKKAT 
Sadeyağı meraklılarına müjde 

Hakiki Urfa yağı toptan ve pe
rakende Yenihal No: 47 URFA 
bakkaliyesinde satılır. 

Bir defa deneyiniz 
IO 
Ol 
N 
N 

X 0,05 ebadında 4700 adet çıralı çam 
kalasının Derince de vagonda teslim 
şartiyle ve kapalı zarf usulü ile eksilt· 
mesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 

bedelsiz olarak malzeme müdürlüğün· 
den alınabilir. 

Muvakkat teminat 397 lira 50 kuru~ 
tur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını mu
vakkat teminat ve şartnamesinde yazı 
1ı vesaik ile birlikte aynı gün saat 16 
ya kadar mezkur komisyona makbuz 
mukabilinde vermeleri lazımdır. 

(2650) 12662 

Manşon ahnacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğün

den: 

1 - İdare ihtiyacı için (30.000) a
det 3 m /m bakır ve (100.000) adet 4 
m / m aliminyum manşon ki ceman 
(130.000) adet manşon kapalı zarfla 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (6650), mu -
vakkat teminat (498,75) lira olup 8. 8. 
939 (salı) günü saat (16) da Ankarada 
P. T. T. umum müdürlük binasındaki 
satın alma komisyonunda yapılacak -
tır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektupbiyle ka • 
nuni vesaiki muhtevi kapalı zarfları -

40. 

20. (büyük) 
Fotoğraf kağıdı 

(Niko) ve paketi, 

" 

" 

10 adetlik 25. Paket 
Cam 

Izhar banyosu 
(bir kutu 9. kilo-

35. Düzine 

suyu hazırlıyacak) 30. kutu 
Tesbit Ban. 15. 

30X 40 
10 x ı5 

(6810. lira) (510. lira) 15-7-939 
( ) ( ) 
( ) (75. kuruş) Cumar-
( ) ( ) tesi 
( ) ( ) saat: 
( ) ( ) 11. 30 
( ) ( ) 
( ) ( ) 
( ) ( ) 
( ) ( ) 

1 - Ankara· Nümune Hastanesinin 1939 mali yılı ihtiyacı olan Rontgen 
filimleri ve fotoğraf camı ve kağıtlariyle Banyo, eczası, kapalı zarf usulü 
ile eksiltmeye konmuştur. 

2 - İşbu malzeme Kodak, İlfort, Ağfa marka olacaktır. 

3 - Talipler işbu malzemeyi şartnamesinde yazılı şerait dairesinde ver
mek için teklif mektuplarını 2490 sayılı kanunun tarifatı veçhile ihzar ile 
ihalesinden bir saat evveline kadar Ankara Nümune Hastanesinde müte • 
şekkil komisyona vernteleri lazımdır. 

4 - Şartnameler Ankara Nümune Hastanesinde görülebilir. 
(2634) 12612 

Haymana kaplıcaları 

Ki 
~--• n~ o ün •aat 15 e kadar me.z.kCh ko=l• 

Ç yona vereceklerdir. 

Kaplıca mevsimi başladı senelerdenberi size ıstırap veren mÜz• 
min romatizma, cilt ve kadın hastalıklarına ve daha birçok emra
za en kestirme tedaviyi Haymana'nın asri ve yüksek radyo aktü
vite)i sıhhi kaplıcalarında bulacaksınız. Şimdiye kadar on binler
ce hastaya şifa veren meşhur ve tarihi Haymana kaplıcaları me
deni. iht.iyaçları karşılıyacak tarzda yeni ba§tan sıcak ve soğuk su 
teşkılatıyle umumi havuzlar ve duş lertibath hususi banyolar şek· 

Kütahya namiyle maruf en yüsek 
randımanlı, posa, kum ve mevaddı ec· 
nebiyeden ari (Mehmet çavuş mal • 
lan) toptan ve perakende Sanayi cad
desi Yabanabatlı Ap. Hüseyin Orak 
Telefon: 2078 ve Sanayi caddesi Ha -
san Baldudak Telefon 1423 ticaret -
hanelerinde bulunur. Rekl,am ilanla -
rına aldanmıyarak bir defa tecrübe e-
diniz. 2309 

Dr. SITKI Fi RA T 
birinci G o·· z h~stalıkları 
sınıf mutehassıs. 

lstanbul Haydarpaşa Hastanesi sabık 
göz mütehassısı ve Gıilhane Hastanesi 
sabık goz baş muavini . Muayene: sa· 
hah: 9 dan l9 a kadar. Belediye sırası 
raıas Ap kat: ı 1573 

TJ: 3592 ~~~ 

DİKKAT 
Fenni gözlük. tıbbi ve tuvalet kor

salarınızı rekabet kabul etmez fiat
le yalnız Adliye caddesi kuyumcular 
karşısında M. H A L K A C I da 
yaptırabilirsiniz. Telefon: No. 2978. 

2523 

Satıhk 
Döşeme parkesi 

Ankarada on senedir kurumu~ 
Karaağaç ve dişbudaktan ma · 
mfıl 1450 m2 parke, toptan veya 
perakende, satılıktır. Yenişehir 

.., 
posta kutusu 1029 a müracaat. 

1493 

U L U S - 20. inci yıl. - No: 6444 
lmti yaz sahibi 
lııkender Artun 

Umumi neşriyat> idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz faik FENiK 

ULUS Baııımevi ANKARA 

, 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. T. 
levazım, İstanbul'da Kınacıyan hanın· 
da P. T. T. ayniyat şubesi müdürlük • 
terinden parasız olarak verilecektir. 

(2365) 12391 

linde. ta~il ed.ilerek .doktor nezaret.i altı~~ ~onulmuştur. Banyo 
mevsımı geldı hangı kaplıcalara gıdecegız dıye dü ünm ulfe. 
ti halledildi. Hemen fırsattan istifade ederek meşhur Haymana 
şifa yurduna koşunuz. Anakra - Haymana doğru posta ve otobüs-
leri vardır. HAYMANA BELEDiYESi 

Nizamname tôdili ve ilôveleri 
Mukespor Kulübü idare Heyeti Başkanlığmdan : 

3512 sayılı cemiyetler kanunu mucibince, kulübümüz fevkallide kongre si 8. 7. 1939 cumartesi günü saat 13 te 
Mamakta Gazmaske Fabrikası binasında toplanarak esas nizamnamede aşağıdaki tadilat ve ilaveleri karar altı• 
na almıştır; 

1 - İlave edilen madde: 
Kulübün müessisleri berveçhiati dir: 

Adı Soyadı Meslek ve sanatı 

Osman 
Hami 

Saydam 
Bek em 

N cemi Tar kan 
Servet Zengin 
Emin Şomer 

Adnan Ayfer 
Vehbi Erturan 
Ethem Işıklar 

2 - İlave edilen madde: 

Kızılay C. Genel M. Muhasebe Md. 
Gazmaske Fabrikası Müdürü 

,, ,, Muhasip 
., ,. Ambar şefi 
,, ,, Muhasebe şefi 
,, ,. İşletme şefi 
,, ,, Başclektrikçi 

" 
,, Eski veznedarı 

(Kulübün şimdilik başka yerde şu besi yoktur.) 
3 - İlave edilen madde: 

İkametgahı Tabiiyeti 

Yenişehir: İnkılap sokağı Türk 
Gazmaske Fabrikası ,, 
Mamak: Kızılay caddesi ,, 
Hamamönü: Gediz sokak, No. 38 ,, 
Gazmaske Fabrikası ,. 
Yenişehir : Setanik caddesi, No. 4 ,, 
Cebeci: Tadık sokak. No. 41 ,, 
Yenişehir: Selanik caddesi, No. 5 ,, 

(Kulübün Heyeti Umumiyece feshi veya hükümetçe seddi halinde bil cümle demirbaş eşyası ile kasa mev
cudu ve banka hesabı carileri ile sair menkul ve gayrimenkul bütün mevcudatı Türkiye Kızılay Cemiyetine 
devrolunur.) 

4 - İlave edilen madde: 
(Gerek senelik alelade ve gerek fevkalade kongrelerin içtima günü, saati, yeri ve ruznamesi en az üç gün 

evvel laakal iki gazete ile ilan olunur ve hükümete bildirilir.) 
5 - Tadil edilen 39. cu madde: 
(Fevkalade kongre, İdare Heyeti kararı veya hami, gayrifaal ve faal azadan beşte birinin talebile mühim 

haller karşısında toplanır. Bu kongrelerde yalnız toplantıyı icap ettiren mesele konuşulur. Ancak mevcut aza
nın yirmide biri tarafından müzakere si istenilen macldelerin ruznameye alınması mecburidir. Kararlar mevcut 
azanın ekseriyetiyle verilir ve her azanın yalnız bir reyi vardır. Kongrenin kararları zabıt varakası ile hükü-
mete ve gazete ile ilan suretiyle umuma bildirilir.) 2570 

C-===================================================================~ 

YENi SİNEMALAR sus 
BU GECE 

Deli gen~lik 
Robert Taylor 

GÜNDÜZ 

14,45 • 16,45 • 18,45 seanslarında 

iki film birden 

1 - DELİ GENÇLİK 
2 - KIR Ç1ÇEGİ 

12,15 de Halk matinesi 
Marinella 

HALK 
Bu Gece iki film 

1 - Vahşi ormanlar 

2 - Şereç yumruğu 
Gündüz: 13,30 ve 17 Seanslarında 

Arslan adam 

macera peşinde 
30 kısım birden 

BU GÜN BU GECE 

İki film birden 

1 - Ceıur Polis 
2 - Pusu 

Seanslar: 12 - 14 - 16 - 18 

gece 20,30 da 

BU AKŞAM AÇIK HAVA SİNEMASINDA 

• - ... ~ •um e - ım hususta bir c 


