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Hariciye memurları arasında yeni 
tayinler yapılmı§ ve birçok hariciye
ciler terfi etmişlerdir. Bu tayinlere 
ve terfilere ait listeyi bugün ikinci 
sayfamızda bulacaksınız. 

5 KURUŞ 
Yazı İşleri Müdürü 1061 
Yazı İşleri 1062 ADIMIZ . ·ANOIMl'.ZDI~ 
l d a r e 1064 

Maarif Şurası 

Maarif Vekilimizin bir 
nutkiyle yarm açıhyor 

Maarif Şurası yarın saat on bu.ç~k~a. ls~etpa~a. Kız Enstitüsü 
konferans salonunda Maarif Vekılımızın hır nutkıyle açılacak ve 
çalışmalarına başlıyacaktır. Bu!1u m~teakip Maarif Şurası Veka
letçe tesbit edilen on iki ihtisas komısyonuna ayrılacaktır. 

Şuranın ayrılacağı on iki komisyon 
şunlardır: 

. -. Sulh davası ve Amerika'nın emniyeti 

Ruzvelt bitaraflık İçin süratle 
bir karar verilmesini istiyor 

Silôhlara konacak 
ambargo kaldınldı 

Hull kongreye bir beyanname gönderdi Plan Komisyonu, İlk Öğretim Ko. 
misyonu, Orta ÖğreHm talimatname
ler komisyonu, Orta Öğretim pro
gramlar komisyonu, Teknik Öğretim 
Tic:ret Okulları komisyonu, Teknik 
Öğretim San'at Okulları komisyonu, 
Teknik Öğretim Kız Enstitüleri ko. 
misyonu, Yüksek Öğretim esas ve ta
lebe kabul talimatnameleri komisyonu, 
Yüksek Öğretim tedrisat ve imtihan 
talimatnameleri komisyonu, Neşriyat 
komisyonu, Beden Terbiyesi komis • 
yonu, Dilekler komisyonu. 

lnebolu limanından bir görünüş 
Va§ington, ıs a.a. - Dün öğleden sonra Cümhurreisi Ruzvelt 

tarafından kongreye gönderilen mesajın metni şudur: 

Nafia Vekilimiz A. F. Cebesoy 
"- Ayan meclisi hariciye encümeninin 11 reye karşı 12 rey ile 

sulh ve bitaraflık meselesi hakkındaki kararını kongrenin gele
cek içtima devresine bıraktığını öğrendim. 

Ereğli ve İnebolu liman 
Tarafımdan tamamiyle tasvip edi

len hariciye nazırının hır beyann:ıme· 
sini leffen gönderiyorum. Bu vesika
nın dikkatle tetkik edileceğini ümıt 

ederim. Sulh davası ve Amerika'nın 

bitaraflığı ve emniyeti için kongrenin 
bu içtima devresinde elzem olan bu 
karan ittihaz etmesinın pek arzuya 
şayan olduğu keyfiyetı benim için bir 
müddettenberi pek açık bir hakikat 
mahiyetini almıştır. Dünyanın haliha· 
zırdaki vaziyeti karşısında bu kanaa
timi değiştirmek için hiç bir sebep 

Şuraya memleketin muhtelif yer· 
lerinden ve müesseselerinden yüz yir 
mi maarifçi iştirak etmektedir. 

vaziyetlerini tetkik etti 
Çalışmalara tahsi edilen İsmetpa-

şa Kız Enstitüsünde gerek Şuranın A k 'd 
gerek komisyonların çalışması için n ara an Kastamonu'ya kadar 
icabeden tertibat alınmıştır. Komis -

yontar öğleden evelleri 9•12 ve öğle- olan cose asfalt olarak yapılacak 
den sonraları 14.30 - 18 arasında çalı· ~ göremiyorum . ., 

şacaklardır. Komisyonların tetkikleri Ereğli, ıs (Telgrafla) - Nafıa Vekilimiz Ali Fuat Cebesoy Hul'ün mesaı·ı 
tamamlandıkça hazırlanan raporlar 

Maarif Vekilimiz 
B. Hasan - Ali Yücel 

umumi toplantılarda müzakere edile- yanında mütehassıslar ve limanlar fen heyetiyle birlikte fırtınalı Hull'ün mesajında Amerika tara-
rek karara bağlanacaktır. Şura çalış- bir havada Zonguldak'tan gelerek Ereğli limanında tetkikler fından takip edilen harici siyasetin 
malarının sekiz on gün süreceği tah- yaptı. Vekil yanında heyetle birlikte Ereğlilerin sevinç alkıtları temel taşının memlekette sulhun ve 

Köyden 
gel~n 

a----rler 
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Amerika Cümhurreisi Ruzvelt 

İlk Hatay Valimizin 
gazetemize beyanatı 

-~·~~cc·•:-.Fwl.-<R•l.1 •• 4TAY 
Geçenlerde bir ecnebi gazete· 

cisi Ankara civarındaki köyleri 
dolaştı, geldi. Maksadı modern 
bir ilk mektep ve onun eseri ile, 
eğitmenlerin faaliyetleri hak
kında tetkiklerde bulunmaktı. 
Ankara'ya döndükten sonra, ilk 
mektebimizin binası, hocası ve 
talebesi hakkında hayranlıkla
rını söyledi: "- Fakat dedi, 
ben ötekilerin rolü daha mües-

B. Sökmen Süer büt\in Hatay sakinlerinin 
Cümhuriyetin adalet ve şefkatinden seyyanen 

ve istisnasız istifade edeceklerini söyledi 
Türkiye Cümhuriyetinin ilk Hatay Valisi B. Şükrü Sökmen

süer'i dün bir arkadaşımız ziyaret etmiştir. Hatay davasının ha· 
şından nihayetine kadar, Emniyet Umum Müdürü sıfatiyle uhde
sine düşen vazifeleri muvaffakiyetle başarmış olan yeni vali, bu 
tayininden dolayı ihtisaslarını, muharririmizin suallerine cevap 

olarak şöyle anlatmıştır: 

"- Hatay valiliğine tayininizden 
ıir olduğunu zannediyorum.,, mütevellit ihtisaslarınızı öğrenebilir 

Çünkü devlet eğitmenlik teş- miyiz? 
kilatı ile, yalnız köy çocukları- "- Cümhuriyetin parlak eseri gü
nın terbiye meselesine değil, zel Hatay'a ilk vali olmaktan duydu
Türk köyünün bütün kalkınma ğum sevinç hislerini ifadeden acizim. 
'davasına yakından temas etmi§- Hatay'a ve kahraman Hataylılara ya
tir. Bizler daima köy meselesini kın günlerde kavuşacağımdan dolayı 
bir kül olarak görmüşüzdür. da cidden bahtiyarım. Bu vesile ite 
Köy terbiyesi, onu her tarafın· bana bu şerefli vazifeyi tevdi buyu-

ran çok sayın büyüklerime karşı duy
dan kavrayıcı bir §Ümulde ol- duğum derin şükran hislerimi ifadeyi 
mak lazımdır. de zevkli bir borç bilirim. Bu kıymet-

Şimdiye kadar eğitmenlerin 1i teveccüh yeni vazifemde muvaffa -
sayısı binleri bulmuştur ve faa- kiyet için başlıca mesnedim olacak
liyetlerinin neticelerini muka- tır . ., 
keme etmeğe müsait bir faali- - Yeni vazifenize ne zaman hare-
yet devri geçmiştir. ket edeceksiniz? 

Bilançolar ümit ve gurur ve- "- Önümüzdeki pazartesi gunu 
recek zenginliktedir. Eğitmenle doğruca Hatay'a hareket edecek ve 
ırin köylerde maddi ve müspet iş temmuzı,ın 18 inci günü akşamı Bey· 

lan'daki abidede şühedamızın manevi 
bakımından neler başarını§ ol- huzurunda kahraman Hataylıları se· 
od ıklarını gözden geçiriniz: ı · lamlı yarak vazifeme başlıyacağım.,, 
Verilen planlara göre okul bina- _ Hatay' da meskun bazı insanla · 
•brını yaptırmak, meyve ve seb- rın hicret arzusuna kapıldıkları ha· 
z~ bahçeleri tesis etmek,· 2 • berlerı' vardır. Bu dogvru mudur ve bu Cu"'mhu · t h"k" · · ·ık rıye u umetınm ı 
Cündüz ve gece talebelerine o- husustaki düşünceniz nedir? Hatay valisi B. Şükrü 
kuma, yazma, hesap öğretmek; "- Cümhuriyet müessesemizin va· Sökmensüer 
3 • Kıt günleri gece odalarda tandaşlar arsında hiç bir mevzuda. ~e 

1
......., __ -...:. _________ _ 

halka gazete, mecmua makale- fark ve ne de istisna kabul etmedığı· ı 
ferini, gönderilen broşürleri, zi- ni çok iyi bilirsiniz. Cümhuriyet vali- İ k t V k · ı · · · 
raata, yurt işlerine ait yazıları sinin başka tür!~ dü.şü~~esine imkan 1 ısat e 1 ımızın 
okumak ve anlatmak; 4 • Köyle- yoktur. Cümhurıyetımızın şefkat ve Z 1 d k' k. ki . 

k 
adalet müesseceleri istisnasız bütün ongu a ta tet 1 erı 

rin ev, soka , çeşme ve meydan- "" vatandaşlar için seyanen istifade edi-
larının temizliği ile meşgul ol- lecek feyiz ve saadet kaynaklarıdır. 
mak; 5 . Köylerin nafıa işleri ile Eğer Hatay'da meskun bir takım in · 
alakadar olarak yolları, köprü- sanlar Hatay anlaşmasının bazı hü 
Jeri tamir ettirmek; 6 - Köylerin kümlerinden istifade ederek yuvala · 
sağlık işleriyle uğraşmak, hasta- rını başka diyare nakle karar verdik -
)arı muayene ettirmek, sari has- lcri hakkında aldığınız haberler doğ
talıkları haber vermek; 7 • Köy-1 ru ise Türk Cümhuriyetinin vatan
lerin idare işleriyle alakalan- daşlar için devamlı refah ve saadet 
mak, muhtarların çoğu okuma vadeden gen~ş ve sıcak. ~efkat ~ca-

b.ılmedikleri için yazı ğından kendı rıza ve ıhtıyarlarıyle 
ve yazma . 1 · • 1 • l • d l d etmek· ayrılmak ısteme crının manasını an ı-
ı• erın e on ara yar ım , v . d . A 

Y • • t k"' yamadıgımı ıfade e erım. ynı za-
kumar, ıçkı, kadın oyna ma, O· manda bu insanların yurt değiştirme-
çekcilik, g~len. giden memurla- nin güçlüklerine ve sıkıntılarına ve 
rm ki ·· ıtlerıne bakıp bakma· me uk akıbetlerine kendilerini kap · 

Zonguldak, 15 a.a. - İktısat Vekili 
Hüsnü Çakır dün Üzülmez mıntaka · 
sındaki maden ocaklarını ve sanayi 
tesisatını, amele evlerini tetkik etmiş 
ve şereflerine dün akşam bir ziyafet 
verilmiştir. 

lktısat Vekilimiz bugün de tetkik
lerine devam etmişlerdir. 

hareket ettiklerini de kestiremiyo
rum. İnanmak istemediğim böyle bir 
karar karşısında muahede hükümleri
ne sadakate mecbur olan cümhuriyet 
valisine bu hadiseye teessüf etmekten 
ve bu zavallı insanlara acımaktan bat· 

lngiliz Harbiye Nazırı Hor-Beliıa Fransız Hariciye Nazırı 
Bone ile konuıuyor 

ihtilalin 150 nci yıldönümünde 

Fransız Başveki 1 i diyor ki 

Konseyi tehdit etmiyoruz 
Fransız hü riyetini müdafaa edeceğiz 

Sadece sulh istiyoruz! 
Paris, ıs a.a. - Dün öğleden sonra fransız ihtilalinin 150 inci 

yıldönümü münasebetiyle bir nutuk söyliyen Daladiye demiııtir 
k

. , ~ 

l : 

Bir Fransız askeri 
Heyeti geliyor 

İstanbul, 15 (Telefonla) - Öğren 
diğime göre bir CU'generalin riyaseti 
altında 3 kişilik bir Fransız askeri 
heyeti yarın İstanbul'a gelerek Anka· 
raya hareket edecektir. Fransız hey • 
eti Sirkecide askeri merasimle karşı· 
lanacaktır. Verilen haberlerden anla· 
şıldığına göre Fransız askeri heyeti 
Ankara ile temaslarda bulunduktan 
sonra daha evel buraya gelmiş olan 
İngiliz askeri heyeti gibi memleket 
dahilinde bazı seyahatler yapacaklar· 
dır. 

İngilil - İtalyan 

anlaımalart 

Fesih mi edilecek ! 
Roma, 1 5 a.a. - Bazı Roma 

mahfillerinde 1938 lngiliz - İtal
yan anlaşmalarının feshi derpiş 
edilmektedir. Gayda'nm Giorna
le d'ltalia gazetesinde intişar e
den bir makalesi bu şayiayı teyit 
edecek mahiyettedir. 

"- Biz hiç kimseyi tehdit etmiyo
ruz ve istila hülyaları peşinde koş. 
muyoruz. Sadece milletler arasında 

sulhun hüküm sürmesini istiyoruz. 
:Medeniyetin selametini temin edecek 
yegane çare olan bir doğruluk ve teş
riki mesai zihniyeti ile sulhu muha
faza etmek için bütün gayretlerimizi 
sarfetmeğe azmetmiş bulunuyoruz. 
Fakat her tehdit ve her tahakküm te- ı 
!ebbüsü karşısında fransız hüriyetle
rini müdafaa edeceğiz ve istiklalleri-

Tiençin konferansı 

(Sonu 7 incı sayfada) 

Görüşmeler devam ederken 
Japon donanması da bir 

nümayiş manevrası yapacak 
Tokyo. lS a.a. - Arita ile Craigie arasında hariciye nezaretin

de yapılan ve üç saat 2S dakika süren görütmeden sonra ·n~redi
len bir tebliğde §Öyle denilmektedir: 

BB. Craigie ve Arita Tiyençin hadisesine müteallik umumi ma· 
hiyette bazı meseleleri müzakere etmişlerdir. Müzakerelere pa • 
zartesi günü devam edilecektir. 

Japonların fikri 

Yarı resmi bir japon kaynağından 
alınan malUmata gör,e, Craigie ile A· 
rita arasında bu sabah yapılan görüş
me esnasında Japonya hariciye nazı
rı İngiltere'nin Uzak doğudaki yeni 
nizam hakkındaki İngiliz hattı ha
reketini umumi mesele olarak ileri 

111111111111111111111111111111111111111111 

Güreş teşvik 

müsabakaları 
Güreı teşvik müsabakalarına dün baı· 
lanmıthr. Bu hususta yedinci aayfa· 

lacakıınız. 
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Pazar müsahabeleri 
Yeğenime beş öğüt 

III 

Vazife nedir? 
Oğlum, 

Vazifenin ne olduğunu benden &o

ruyonun. Bunu bilmediğinden değil, 
benim bu huauıta ne dÜ§Ündiiğümü 
öğrenmek istiyorsun sanırım. Yoksa 
ilk mektepten ünivcraitcnin aon sını
fına kadar geçen talebelik hayali 
•unu aana pek ala öğrenmittir. Ne i
ae madam ki soruyorsun işte ben de 
aana her insana terettüp eden bu 
mecburiyetin farik vasıflarını anla -
tayım. 

Vazife itaate mecbur olduğumuz 
- içimizden gelen - kati bir emir
dir. O deruni ses bize: yapacaksın! 
veya yapmıyacaksın! diye müspet 
veya menfi bir tebliğde bulunur. 
Bunun münakaıaya tahammülü yok
tur, derhal yapılır. İ§te ona vazife 
denir. Vazifenin vasfı farikı bu ka
tiyetindedir. Bilfarz ihtirns bizi tah
rik eder, sürükler fakat bir mafevk 
gibi bize emretmez. İyi ile kötüyü 
far keder bir yafa gelince bu deruni 
emir derhal sadır olur. Bu iyiliği ya
pacaksın! Bu fenalığı yapmıyacak
aınl Artık bu emre itiraza mahal 
yoktur, o bir vazifeyi amirdir. 

Vazifenin farik al· metlerinden 
biri de nedamet hissidir. Bu his ya -
pacakaın veya yapmıyacaksın 1 §ek
linde tecelli etmez. Yapacaktın veya 
yapmıyacaktın 1 Bir dahasında, yap· 
malısın 1 veya yapmamalısın t gibi 
fena bir hareketin vicdanımızda ha
aıl ettiği elem, acı ve pi~manlıktır. 

Yapılan fena bir hareketin vicdanı • 
na karıı hesabını vermek mecburi -
yetine vazife diyoruz. Çok kere 
maddi mesuliyetler cezasız kalız, 
fakat manevi mesuliyct bütün ömür 
boyunca sürer. Bir kabahatten insan 
ceza görür veya aff n mazhar olur, 
fak at manen tcbric etmek vicdanı
nın mahkemesinden beraat ilamını 
almak haylı güçtür. 

Vazifenin üç nevi vardır: 
1 - Kendimize karıı vazifemiz: 
Nefsimizle mücadeledir. Bir çok 

:zararlı zevkler vardır ki bizi mu • 
vakkaten memnun ettiği halde ha
yatımıza kasdcder, içki, kumar, se• 
f ah at gibi. Çok yaşamak afiyetli ya· 
ıamak, mesut yaıam k İçin bu mu· 
zır mükeyyefattan sakınmak insanın 
nefsiyle mücadele etmek onu yen
mek, ihtiraslarına galebe çalmak bir 
vazifedir. Bir sarhoıun vücudunu 
tahrip etmesi, bir kumarbazın ser • 
vetini heba etmesi, kendine karıı 
vazifesini suiistimal etmesi demek • 
tir. 

Yazan: Selim Sırrı T ARCAN 
2 - Camiyete karıı vazifemiz! 
insanın baıkalarma faydalı olma

sını emreder. Cemiyete karşı vazife
miz onun hayrına çalıımaktır. Cemi
yetin yükselmesi refah getirir. Bun· 
dan insan ıahsen de müstefit olur. 
Vazifede fedakarlık yctiımez. Fe -
ragnt aahibi olmak 18.zımdır. 

Bu feragat hissi insanlardan çok 
hayvanlarda vardır. Arıların, karın· 
caların hayatını tetkik eden büyük 
muharrir (M. MaCterlinck) yazdığı 
kıymetli eserlerde bu hayvanlar ara
sında akla sığmaz bir tesanüt bu
lunduğunu söylüyor. Bu his o kadar 
kuvctli imit ki bu hayvancıklar fer
di hayatlarından tamamiyle tecer· 
rüt ederek, cemaatin varlığına vü
cutlarını vakfederlermiı karıncalar 
ve arılar (fert yok cemiyet var) ta
birinin bir sembolü imiı. Vazifenin 
bu ıekline feragatten baıka ne de
nir. Cemiyetin selameti uğruna ha • 
yatı İstihkar eden tabipler, kahra
man yürekli mehmetciklcr, tayyare
ciler, kaıifler daha buna benzer ni
ce fedakar insanlar vardır ki bunlar 
batkalarına müfit olmak için vazi • 
fcyi feragat derecesine vardıranlar
dır. 

Oğlum, 

Unutma ki kendine karıı, ailene 
karıı, içinde yaıadığın cemiyete, ni
hayet vatana karıı bir takım vazife
lerin vardır. Seni o vazifeleri hak· 
kiyle yapmağa sevkeden amir vicda· 
nındır. Onun kati ve münakaıa gö
türmez emirlerini dinlemek mecbu
riyetindesin. 

Hayat savaıında büyük küçük 
her fert vazife hissini kalbinde ya • 
ıatmak ve bıııknlarına vermek iste· 
diJi emirleri önce kendine vermek 
zaruretindedir. Menhiyattan nefsini 
korumak, hayata hürmet etmek, sı
hatine itina etmek, yalandan kaçm· 
mak doğruyu, güzeli, iyi aevmek, 
bunlar inıanlığın mahiyetini anla
mış olanlar için bir vazifedir. 

3 - Vatana karıı vazife! 
Bir vazife daha vardır ki vatanı 

sevmek, ona gönül bağlamak onun 
yükselmesine çalı1mak ve icap eder· 
sc onun yolunda güle, güle kanını a· 
kılmaktır. Buna da mukaddes vazi· 
f e diyoruz. Iıte oğlum bana sordu
ğun sualin cevabını aklımın erdiği, 
dilimin döndüğü kadar sana yaz· 
dım. Umanm ki sen de cemiyet ha
yatında sana terettüp eden vazifeyi 
"·azife olduğu için yapasın! 

Selim Sırrı T ARCAN 

İskenderun 111 A V A 1 Payas • 

I~ ~ haltının tesellümü ,,&- ~ Payas - İskenderun demiryolu hat
tının cenup demiryolları işletme ida· 

Antalya' da sıcaklık 

37 derece 
Dün ıehrimizde hava bulutlu geç · 

miş, rügar şimalden saniyede 7 met -
re kadar hızla esmiştir. En yüksek 
sıcaklık 28 derece kaydedilmiştir. 

resinden devir ve tesellümü için bu 
idarenin Paris'ten beklemekte olduğu 
emrin gelmesine intizar olunmakta· 
dır. Devlet Demiryolları idaresi hat
tın tesellümü için bir heyet teşkil et
miştir. D.D.Y. idaresi yol dairesi re
is muavini B. Şevki, malzeme daire
sinden Müfettiş B. Cenan ve Adana 
işletmesinden iki memurdan mürek · 
kep olan heyetimiz cenup demiryol · 
ları idaresinin Paris'ten alacağı tes
lim emrini bildirmesini müteakip Ha· 
taya hareket edecektir. 

ULUS 

Bu güne kadar 
152.905.380 lira 
tedavüle ~ikar1ldı 

Ankara. 15 a.a. - Türkiye Cümhu
riyeti Merkez Bankasından: 
Bankamızın 15 ikinciteşrin 1937 ta

rihinden itibaren tedavüle çıkarmıya 
başladığı yeni harfli banknotlardan 
15-7-939 tarihine kadar, iki buçuk li
ralıklardan 7.375.000, beş liralıklar· 

dan 41.597.910, on lirahklardan 
28.305.480, elli liralıklardan 31.073.090, 
yüz liralıklardan 31.203.900, beş yüz 
liralıklardan 4.700.000, bin lirahklar
dan 8.650.000 lira olmak üzere cema::"l 
152 milyon 905 bin 380 lira tedavüle 
çıkarılmış ve mukabilinde eski harfli 
banknotlardan aynı miktarı tedavül
den kaldırılmıştır. 

Memurların 
senelik 
izinler~ 

Başvekalet, memurların senelik i -
zinlerinin kullanılması dolayısiyle 

her sene yaz mevsiminde Ankara'nın 
adeta boşalmasını önlemek ve bütün 
devlet dairelerinin mesaisinde bir 
durgunluk husule gelmesine meydan 
vermemek üzere Kamutay'ın da eylül 
ayına kadar tatil yapmış olduğunu 

göz önüne alarak devlet teşkitatına 
bir tamim yapmıştır. Bu tamimle Baş· 
vekalet, devlet daireleri yüksek me -
murlarının ve bürolarda çalışan me -
murların izinlerini yukarıya yazdı -
ğımız vaziyetlere göre tanzim ederek 
amme hizmetlerinin hiç durmaksızın 
işlemesinin temini için senelik mezu
niyetlerinin eylüle kadar ve eyliılden 
sonra ikiye ayrılmasını veya diğer 
herhangi bir şekilde tanzimini iste · 
mektedir. 

İstanbul' un ekmek meıeresi 

Amerika cümhuriyetinin yuz ellin
ci yıldönümü münasebetiyle posta ve 
telgraf idaremizin çıkarmış olduğu 

altı kıymetteki seri pulla
rımız dünden itibaren piyasaya çıka -
rılmış bulunmaktadır. Çok nefis olan 
bu pullarımızın kısa bir zamanda pul 
meraklıları tarafından bitirileceği şim 

İstanbul, ıs (Telefonla) - Beledi- diden tahmin edilmektedir. Yukarıda
yc 1ıtanbul'un ekmek meselesini bir ki rcııimlcr bu pullardan bir 
hal çareııinc ba lamak l n ah'r·-~-,,,~1 Ö9 ermektedir. 

kaçını 

tadı r. Ekmekçiler cemiyeti reisi pa
zartesi gilnil belediyeye giderek cemi-
yetin istediği mikarın müfredatını 

gösterir bir liste verecektir. Bu liste 
tesbit edildikten sonra müsbet telak
ki olunduğu takdirde imaliye ücretle
rinin bir miktar arttırılmasına müsaa
de edilecektir. 

Harç pulu satı§ı 

Harç pulu ve kıymetli evrak ihti
yacını peşin para ile almak istiyen 
nüfus müdür ve memurlarının. me • 
murlar kefalet kanununa tabi tutul -
mamaları kararlaşmıştır. 

İsfanbul'da yapılacak 
beynelmilel atletizm 

müsabakalara 
İstanbul, 15 (Telefonla) - İstan -

bulda yapılacak olan beynelmilel at -
letizm müsabakalarına yarın Fener
bahçe ıtadında başlanacaktır. Müsa
bakalara romen, yunan, yugoslav ve 
Mısır atletleri iştirak edecektir. At -
letler bu akşam 1stanbu1a gelmişler -
dir. 

Bira Hallerini 
indirilmesi i~in 

yapılan f elkikler 
İstanbul, 15 (Telefonla) - Dün İs

tanbul'a gelen İnhisarlar ve Gümrük
ler Vekili B. Raif Karadeniz İnhisar
lar umum müdürlüğüne giderek bir 
toplantıya riyaset etmiştir. Öğrendi
ğime göre bu içtimada bira fiyatları
nın indirilmesi ve 40 derecelik rakı 
imali i!i mevzuubahı olmuştur. 

Hali~'te bir kadm cesedi 
İstanbul, 15 (Telefonla) - Bu sa -

bah Eyupt'a bir fabrika işçileri deniz
de bir kadın cesedi görerek polise ha
ber vermişlerdir. Zabıta memurları 
cesedi ıahile çıkarmışlardır. Bu 45 
yaşlarında ve henüz hüviyeti tesbit e
dilemiyen bir kadına aittir. Tahkikat 
yapılmaktadır. 
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Hariciye memurları arasında 

tayin, terfi ve nakiller 
Paris Büyük Elçiliği müsteşarlık 

umurunu tedvire memur Orta Elçi 
Celal Hazım Arar derecesiyle İsken
deriye Başkonsolosu Basri Lostar dör 
düncü, Berlin Başkonsolosu Feridun 
Cemal Erkin beşinci, Sofya lçiliğin
de Büyük Elçilik Başkatibi Kemal 
Nejat Kavur, Atina Büyük Elçiliğin
de Büyük Elçilik Başkatibi Bedri Ta
hir Şaman altıncı dereceye terfian, 
Bükreş Elçiliğinde Orta Elçilik Baş
katibi Bülend Uşaklıgil, Berut Baş
konsolosu Faik Zihni Akdur, Belgrad 
Elçiliğinde Orta Elçilik Müsteşarı 
Şefkati Nuri İstinyeli, Kahire Elçili
ği Başkatibi Kemal Sait Sayıl, Faris 
Büyük Elçiliği Başkatibi Siret Ha
ICı!U, Rodos Konsolosu Reşat Hakkı 
Karabuda, Prag Elçiliğinde Büyük 
Elçilik Başkatibi Nuri Sabit Akça, 
Kıbris Muavin Konsolosu Fuat Et
hem İ rdelp, Triyeste Konsolosu Rifat 
Baraz, Peşte Elçiliği 1kinci katibi Sat
vet Nusret Ana!, Bükrcş Elçiliği ikin
ci katibi Rıdvan HalitKocaoğlu, Ro
ma llüyuk Elçiliği ikinci katibi Nec
det Tahir Belbez, Lahey Elçiliği Baş
katibi Nureddin Vergin, Varşova Bü
yük Elçıliğinde Orta Elçilik Başkati
bi Muharrem Nuri Birgi, Atina Elçili
ği Başkatibi Reşat Erhan, Londra Bü
yük Elçıli gi ikinci katibi Hikmet Hay 
ri Anlı, T allinn Elçiliği Başkatibi Set
tar İkEel, Tahran Büyük Elçiliği üçün 
eli katibi Kenan Gökard, Moskova Bü
yük Elçiliği üçüncü katibi Feyzi Öy
demli, Berut BaŞkonsolosluğu muavin 
Konsolosu Karni Güven, Tiran Elçili
ği ikinci katibi Hasan Cevat Çobanlı, 
Rodos Konsolosluğu muavin Konso· 
)osu Abdullah Mahfuz Tatarağası, Gü
mülcine Başkonsolosluğu muavin kon
solosu Muammer Yücel, İskenderun 
muavin konsolosu Ahmet Umar, Na
poli Konsolosluğu Kançıları Adnan 
Rıza Eldeniz, Batum Başkonsoloslu
ğu Kançıları Mahmut Hamdi Erer, 
Triyeste Konsolosluğu Kançıları Şa
dan Erman dereceleriyle merkeze nak
ledilmişler ve Varna Başkonsolosu 

Dürrü Mazhar Payzın beşinci. Halep 
Konsolosu Selim Feyzi Gönen ile 
merkezde Faik Hüseyin Hozar, Ne
dim Veysel İlkin ve Firuz Kesin altın
cı dereceye yükseltilmiglerdir. 

Tokyo Büyük Elçiliği müsteşarı 
Nurettin Ferruh Alkend Bertin BÜ· 
yUk El IH •\ mUa\.ogarhğu~•. Kul'"'" 

hag Başkonsolosluğunu tedvire me-
mur Maslahatgüzar Fuad Carim Kon
solosluk işlerini görmek üzere Mila
noya, Viyana Başkonsolosu Kemal A
ziz Payman Berlin Başkonsolosluğu
na, Atina - Pire Başkonsolosu Muhid
din Erdoğan İskenderiye Başkonso· 
losluğuna, Gümülcine Başkonsolosu 
Nurullah Karkut Atina - Pire Başkon 
solosluğuna, Berlin Büyük Elçiliğin
de Orta Elçilik müsteşarı Rıfkı Rıfik 
Pasin Berut Başkonsolosluğuna derı.-... 
celeriyle, Vaşington DUy\lk -elçiliğin
de Orta El ilik Başkatibi Reşit Ana
mur yeôinci dereceye terfian Tokyo 
Büyük Elçiliği Başkatipliğine, Stok
holm Elçiliğinde Büyük Elçilik Baş
katibi Nurettin Pınar Atina Büyük 
Elçiliği Başkatipliğine, Cenevre'de 
Milletler Cemiyeti nezdinde daimi 
delegelikde Büyük Elçilik Başkatibi 
Fatin Rüştü Zorlu Paris Büyük Elçi
liği Başkatipliğine, Şam Konsolosu 
Necati Menemencioğlu Kolonya'da ih
das edilecek Konsolosluğa, Milano 
Konsolosu Hasan Rifat Sözen Triyes
te Konsolosluğuna, Paris Konsolosu 
Behçet Şefik Özdoğancı Viyana kon
solosluğuna, Antakya Konsolosu Fet
hi Denli Şam Konsolosluğuna, Tiran 
Elçiliğinde Büyük Elçilik başkatibi 
Muzaffer Kamil Bayur Tallin Elçili
ğinde Büyük Elçilik başkatipliği-

ne Moskova Büyük Eçiliğinde Orta 
Elçilik Başkatibi İlhami Uzel Tahran 
Büyük Elçiliğinde orta elçilik Başka
tipliğlne, Paris büyük Elçiliğinde or
ta Elçilik BaşkatibiRıfkı Rüştü Zor
lu MadrLd Elçiliği Başkatipliğine, İs
kenderun Konsolosluğu Kançıları Ce
mal Kazım Kars Kıbris Konsolosluğu 
Kançılarlığına, Pire Başkonsoloslu

ğu muavin konsolosluğuna, Antakya 
Başkonsolosluğu Kançıları Orhan Gü 
ney Kolonya Konsolosluğu Kançılar
lığına tahvil edilmişlerdir. 

Merkezden Belgrad Büyük Elçiliği 
müsteşarlığına İnayetullah Cemal Öz
kaya, Vaşington Büyük Elçiliği müs
teşarlığına Orhan Halit Erol, Paris 
Büyük Elçiliği müsteşarlığına Sedad 
Zeki Örs dereceleriyle, Bükreş Büyük 
Elçiliğinde Orta Elçilik müsteşarlığı
na Selim Sarper altıncı, Stokholm El
çiliği Başkatipliğine Hasan Nurelgin 
sekizinci, Kopenhag Elçiliği ikinci ka 
tipliğine Ferit Şerif İlden dokuzuncu 
dereceye terfian, Kahire Elçiliği Baş
katipliğine Mennan Tebelen, Sofya 
Elçiliğinde Büyük Elçilik Başkatipli
ğine Ekrem İsmail Arar, Peşte Elçili
ği Başkatipliğine Mahmut Ömeri, A
tina Elçiliği ikinci katipliğine İsmail 
Uşa\;tı, Stokholm Elçiliği ikinci ka
tipliğine Rıza Rifat Aktimur, Bükre~ 
Büyük Elçiliği üçüncü katipliğine 

Mustafa Borovalı, Roma BUyük Elçi
liği üçüncü katipliğine Sadun Terem, 
Varşova Büyük Elçiliği üçüncü katip
liğine Semih Baran, Londra Büyük 
Elçiliği üçüncü katipliğine Hicabi 
Ekinci, Moskova Büyük Elçiliği üçün 
cü katipliklerine Adil Manioğlu ve 
Moskova Büyük Elçiliği evrak işleri
ni görmek üzere Arif Hortaç, La.hey; 
Elçiliği üçüncü katipliğine Şinasi Oy
man, Paris Başkonsolosluğuna Cevdet 
Dülger, Kıbris Konsolosluğuna Baş

konsolos Kemal Karmen, Gümülcine 
Konsolosluğuna Tevfik Türker, Ro· 
dos Konsolosluğuna Recep Yazgan, 
Prag Konsolosluğuna İrfan Sabit Ak
ta, Tiran Konsolosluğuna Cemal Tuy
gar, Berut Başkonsolosluğu maiyetin
de konsolosluğa Mehmet Ali Balin. 
Napoli Konsolosluğu muavin konso
losluğuna Faik Ali Günel, Atina - Pi
re Başkonsolosluğu muavin konsolos
luğuna Zeki Cemil Kai'ica, Triyeste 
konsolosluğu Kançılarlığına Ahmet 
Sa 1.ı.al\.-h :ti:yaJ •~.J W--•al •lu.G:n 
Kançılarlığına Lütfi Kadri Somer, Ti. 
ran konsolosluğu Kanc;ılarlıiına;ı;' ... b,. 

hi Berkan, Rodos konsolosluğu Kan~ı
larlığına Suphi Asım Tangör, Sofya 
Konsolosluğu Kançılarlığına Musta
fa Sadi Karsel, Gümülcine Konsolos
luğu Kançılarlığına İbrahim Sırrı Sın
maz, Atina - Pire Bagkonsolosluğu 
Kançılarlığına Ragıp Ferid Serav de
receleriyle tayin edilmişler v• ınerkez 
de dokuzuncu der••.,. ınemurlardan Ce 
ınil Mtroğlu, Abdülahat Birden, Ek
rem Delangil, Nizamettin Erenel ile 
Midilli Konsolosu Ahmet Nesip Tul
gay sekizinci ve Londra Büyük Elçi
liği üçtincU katibi Fikret Belbez do
kuzuncu dereceye terfi ettirilmişler· 
dir. 

Yurtta hava Karadeniz kıyılariyle 

doğu Anadolu bölgelerinde çok bu -
)utlu ve yer yer yağışlı, Trakya, or
ta Anadolu ve cenup doğusunda bu • 
lutlu diğer bölgelerde açık geçmiş -
tir. 24 saatlik yağışların kare metre • 
ye bıraktığı su miktarı Sapanca'da 5, 
lzmit'te 3, Tosya'da 27, Kastamonu'da 
11, Amasya'da 6, Turhal'da 4, Bolu'da 
3, Erzincan'da 7. Bayburt'ta 6, Ordu
da 12, Zonguldak"ta 4, Giresun'da 3, 
diğer yağış geren yerlerde 1 - 2 kilo
gram arasındadır. 
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Altıncı derece memurlardan mer • 
kezde Elçilik müsteşarı İnayetullah 
Cemal Özkaya, Süleyman Saip Kıran, 
Talat Rauf Tokçınar, hukuk müşavir 
muavini Ömer Fikret Merçacı beşin
ci dereceye sekizinci derece memur • 
lardan merkezde başkatip Fikret Şe • 
fik Özdoğancı, Halil Ali Ramazanoğ
lu, Ragıp Rauf Arman, Asaf Güvenir 
yedinci dereceye, dokuzuncu derece 
memurlardan merkezde ikinci katip 
Şadi Kavur, Cavit Ulvi Erçin, Men • 
nan Teben sekizinci dereceye onun -
cu derece memurlardan Vaşington bil 
yük Elçiliği üçUncü kfitibi Orhan Kut 
lu, Sofya Elçiliği üçüncü kjtibi İlha
mi Milren, Paris Büyük Elçiliği üçün 
cü katibi Şevket Utkuman, Barselon 
başkonsolosluğu Kançıları Rifat A -
yanlar, Paris Konsolosluğu Kançıları 
Bahri Engin, İskenderiye başkonso -
tosluğu Kançıları Selahattin Ülkü -
men, Bağdat Elçiliği liçilncü katibi 
Saip İlkin, merkezde üçüncü katip 
Cevat Osman Ülken, Bahri Gilnel, 
Celal HuHlsi Kocamemioğlu ve Sadul 
lah Eygi dokuzuncu dereceye yilkscl
tilmişlerdir. 

Rüzgarlar doğu A nadoluda garp -
ten, diğer mıntakalarda şimal istika • 
metinden saniyede en çok 9 metre hız 
la esmiştir. Yüksek sıcaklıklar Diyar
bakırd'a 34, Adana'da 35, Antalya'da 

37 derecedir. 

lstanbul'da hayat 

pahahllğı ile mücadele 
İstanbul, 15 (Telefonla) - İstan

bul'da hayat pahalılığı giınun mesele
&ı halindedir. Bilhassa havaların mü· 
sait gitmesi dolayısiyle bu sene İstan· 
bul bahçelerinde bol miktarda sebze 
yetiştirilmış olmasına rağmen fiyat · 
lar geçen senelere nazaran daha yUk-

Makine asrı ! 
Bir makine asrında yaşıyoruz. Bu 

gidişle her şey makine/eşecek mi 
bilmiyorum. Fakat makine, akla, 
hayale gelmiyen işlere burnunu sok
maktadır. 

Eğer iddiama inanmıyorsanız, si
ze şaşacağınız ıki misal vereyim: 

L . K. Raş ismlnde amerikalı bir 
radyo amatörünün küçük bir çocu
ğu vardır ve bu çocuk beşikte yatar. 
Raş, hem radyo amatörü, hem de ba
ba oldugu için bu iki sanatı biribiri
ne karıştırıp küçük çocuğuna oto
matik bir beşik yapmış· 

Çocuk uyanıp ağladığı zaman, se
si bir mikrofo'n tarafından zapto
lunmskta, bu da beşiği sallıyan bir 
eltktrik tertibatını harekete getir
mektedir. 

Böylece çocuk susuncıya kadar 
beşik kendiliğinden sallanmaktadır. 

Yeni zaman kargaları da, tski H· 

man kargaları gibi, budala değil. O
nun için tarlalara konulan bostan 
korlluluklarına pek o kadar aldırış 
ettikleri yok. Bunu gören mişiganlı 
bir bağ, bahçe sahibi, tarlasına koy-

kikada bir patlamakta ve kargalar, 
öteki bostan korkuluklarına benze
miyen bu bekçiyi sahici sanarak o
ralara yana~mamaktadırlar. 

T.1. 

Kaynanalar! 

Her nedense ıu "kaynana" ke· 
limesi, muhtelif ıakalar, hikaye· 
ler yüzünden aevimliliiini kaybet• 
miıtir. Mesela fazla gürültü ya
pan tahta bir oyuncağa 11kaynana 
zırıltısı", uzun ve dikenli bir dile 
benziyen zir nebata "kaynana di· 
li" iımini veririz. 

Halk arasında söylenen bir ta
knn türkülerde bile: 

Kaynanam cadı karıl 
Dilini aoksun an! 

gibi aözlere raat geliriz. 

ları, hikayeleri ortadan kaldır
mak makıadiyle bir teıkilat vücu
da getirmişlerdir. 

Gürültünün bir laydaıı! 

Bir Avrupa mecmuası "cürültü 
bir yumurtayı kaynatabilir" ser
levhası altında yazdığı bir fıkra
da bunun ne türlü mümkün oldu
junu fenni bir surette izah edi
yor. 

Fenni tafsilata lüzum yok. Fa
kat gürültünün yumurtayı kay
natması enteresan. 

Bunu öğrendikten aonra bizim 
idarehanenin bulunduğu sokakta 
otomobil komalarının gürültüsü
nü hesaplıyarak bir iki piyazcı 
dükkanı açılabilecekl Ne dersi· 
niz? 

kemesine bağlı 22 köyden on sene 
içinde sarhotluk cürmiyle suçlu 
ancak üç kiti gelmiş. 

Acaba, buralarda içki mi içil
miyor. Yoksa adamcağızlar içme
sini mi biliyorlar? 

~!ma eleyip de gegme~iniz! 

Vitaminin ne olduğunu bilme
diğimiz zamanlardanberi, elma
ya fazla itibar ederiz. Eski masal
larda elmanın bahsi çok geçer. 
Bundan batka uyarım elma gÖ· 
nül nlma,, gibi ata sözlerimiz de 
vardır. 

lngiliı:ler de "her gün bir elma 
yiyen ,doktoru e•inden uzak bu
lundurur,, derler. 

Şimdi amerikalı bir kadın dok
tor, elmadaki pektin'in çocuklar
daki ishal ve dizanteriyi iyi ettiği
ni ketfetmiıtir. 

Ondan sonra aynı doktor, elma 
suyu ile ıslatılan §İtlerin ve açık 
yaraların da çabucak iyi olduğu
nu tecrübe ile öğrenmiıtir. 

Beı yatında bir çocuk fena bir 
araba kazasına uğramıı ve bir a
yaiı o kadar ezilmitti ki doktor-

Feci bir kamyon kazası 
Sıvas. ıs (Telefonla) - Gürün'dcn 

Sıvas'a gelmekte olan şoför Mehmet 
idaresindeki 4 numaralı kamyon Sı
vast'an geçmekte iken iki yaşındaki 
Zeynebe çarparak başından, ayağın

dan yaralamış çocuk hastanede öl
mUştür. 

pektini tatbik etmek için izin iste
miı ve bu suretle kısa bir zaman-
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. İtalyo'nın manasız 

hareketi 

• . 

• 

ispanya·- İtalya 
----

İki memleket iş birliğini 
daha inkişaf ettirecekler 

Çin' de 
Japonlann uğradığı 

büyük zorluklar 

ltalya hükümeti, Fransa'ya tevdi 
ettiği resmi bir notada Hatay'm 
Türkiye'ye terkini kabul edemiye
ceğini beyan etmektedir. ltalya bu
nu kabul etmeğe davet edilmediği 
cihetle, İtalyan notası, ba§kalarmın 
İ§ine fuzuli bir müdahaleden ibaret
tir. Nasıl ki nota Paris'te öyle telak· 
ki edilmiı ve cevaplan müstağni gö
rülmüıtür. Filhakika ltalya'nm ile
ri sürdüğü hukuk prensipleri gülünç 
denecek derecede çürüktür. İtalya, 
notasında Hatay'ın Türkiye'ye iade
aini iki noktadan ''yolsuz,, bulmak -
ta dırı 

Çan- Kay - Şek bir 
Ciano . Franko görüımesinden sonraki tebliğ . mesajla bunu anlatıyor 

1 - 1920 senesi nisanında yapı • 
lan San Remo anlatmasının hüküm· 
}erine muhalif olması itibariyle. 

2 - Manda altında bulunan bir 
m emleketin ba§kalanna terkedil
mesi dolayısiyle. 

Her ıeyden evel, ıunu aöyliyelim 
ki ltalya'yı, böyle imzalanan anlıtt· 
malara riayetkar ve milletler cemiye 
tine taraftar görmeğe alıtmı§ de~i : 
liz. Hukuk ilminin eski bir prensıpı 
vardır: "Hak aramak iç.in adalet 
kapısına gelenlerin kendi elleri te· 
miz olmalıdır.,, 

ltalya'nın elleri kana boya~m~§
trr. Habe§istan'ı ve Arnavutluk u ı~
tiliı. eden bir devletin milletl~r ce~ı
yetinden bahsetmesi en hafıf tıı.bır
le küstahlıktır. Fakat istinat edilen 
prensipler de çürüktür: 

ltalyan Hariciye Nazırı lıpanyol devlet reiıi 
Kont Ciano general F ranko 

İtalya San Remo anlaımasmdan 
bahsediy~r. Malumdur ki 1920 H -

nesi nisanında yapılan bu anlaşma, 
aynı senenin ağustosunda lstanbul 
hükümetine imzalattınlan Sevre 

San Sabast ien , 15 a.a. - Kont Ciano ve maiyeti bu sabah saat 
9/10 da Vittoria'ya hareket ederek saat 11 de Vittoria'ya varmış 
ve oradan tayyare ile Madrid' e hareket etmişlerdir. 

muahedesine esas teşkil etmi§ti. Reımi tebliğ ı 
Sevre muahedesi, türk azmi kar§ı· Franko - Ciano görü~melerinden 
aında suya düşmÜ§tÜr. Sevre mua· sonra neşredilen resmi tebliğin metni 
hedesinin kendisi suya düştükten aşağıdadır: 
sonra öyle bir muahede hazırlamak 
için yapılan bir anlatmanın hali. Faşist hariciye nazırı Kont Ciano-
meri olduğunu iddia etmek §aşkın· nun devlet şefi ve ispanyol hükümeti 
)ık alameti olsa gerektir. Kaldı ki ile yaptığı görüşmeler esnasında iki 

1920 anlaşması yapıldığı zaman, memleketi doğrudan doğruya veya 
henüz o zamanki ' 1Sancak,. ve bu-

d k bilvasıta alakadar eden biitün mese • günkü Hatay hakkın a i 1921 teı-
rinievel Ankara itilafı imzalanma- leler tetkik edilmiştir. Bu tetkik, Al-

Yabanu memleketlerden 

Almanya' ya 
gelen 

Almanlar ınıf ve cenup hudutlan çizilme.mitti manya ile birlikte gösterilen deliller
bile. Hatay'ın hudutları da Manda le çözülmez bir surette bağlanmıı o· Berlin, ı5 a.a. _Yabancı memle
içindeki siyasi vaziyeti de 1920 se • lan iki millet arasındaki münasebet· ketlerde ikamet etmekte olan birçok 
ne inden sonra l bit cdilmi§tir. 1 lerin vasfını teşkil eden açıklık ve almanlar tekrar Almanya'ya yer eş· 

. ~~i~ll~e~t~le~r311c~e~m~!Y~e~t~i~m~is~a:k~ı~n:a:tg~e~-~rtflfı!Iİl1ilMMİ~~~~..,~~~~~if'-:~:;~~ lift~ kt er aon tezahOrJerinl eamt latatletiklere c8re, bu d 6-
b • sGJGaç • ta ya ya no • • nU•lerin adedi ayda vasatt 4000 i bul -
d 'I k A bo"yle durenin ve fa•ist İtalyanın mümessi• :r a verı ece yegane cevap, :s :r maktadır. 1938 de bu vasati 2550 idi. 

h l A k w le tine kar .. ı gösterilen çok hararetli ka-
ru unu as a avnyamıyacagı şey • :r Bolz.ano'dakı' ı'ıvı'çre tebaası 

d bulde ve Franko ile Ciano tarafın -
re karıımaması ır. Londra, ıs a.a. - Nev• Kronikle 

1 1 ı H dan teati edilen nutuklarda bulun - .. 
Her §eye rağmen, ta yanın a· gazetesinin Bolzano'daki muhabiri İs· 

d d l k 'y muştur. Noktai nazarlar ve teklifler 
tay anlaşmasın an ° ayı pe zı a- d virre hükümeti tarafından gönderi-
de canı sıkılmış olmasına hayret et- üzerinde tam bir tesanüt müşahe e :r 

T .• ve tespit edilmiı:. ve İtalya ile İspan· len bir delegenin, mıntakada ikamet e· 
memek lazımdır. Eğer Hatay, ur· :r d . . 

b. d" ya arasında mevcut bulunan ve Av- en 2SO ısvıçrelinin çıkarılmamasını 
kiye'yi Fransa'dan ayıran ır ava 
olarak devam edip kalsaydı, ltalya rupa politikasında müspet bir gerçek temin için vali ile görüşmek üzere 

k l olan dostlugw un Musolini ve Franko Bolzano'ya geldiğini bildiriyor: 
bundan pek ziyade memnun a ır • Muhabir diyor ki: 
dı. Ve bu davada Türkiye'nin haklı tarafından iki memleket nefine ola· 
olduğunu iddia etmekte tereddüt rak istihdaf edilen gayelere tamamen İtalyanlar bu isteği reddettikleri 
etmezdi. Hatta diyebiliriz ki, eğer tekabül edebilmesi için mevcut işbir- takdirde, İsviçreliler de mukabele ol -
Türkiye Hatay'ı, halya'nın ve A l· liğinin inkişaf ettirilmesi kararlaştı - mak üzere Tessin kantonunda yerleş· 
manya'nın Çekoslovakya ve Ama- rılmıştır. miş olan 250 İtalyan tebaasını çıkara-

. caklardır. 
vutluk'ta yaptıkları gibi,bir emrıva- Ba•papa•a kıymetli bir haç S I 
k i ile İHal etmİ§ obaydı, otoriter :ı- te ani ajansının bir tekzibi 
devletler gene memnun kalacaklar- Kont Ciano, yarın Teledo'ya gide- Berlin, ıs a.a. - Stefani ajansı bil-
dı. ltalya'nın canını sıkan noktalar rek Duçe tarafından İspanya Ba1pa- diriyor: 

Paristeki Temps gazetesinde intişar 
§Unlardır: pazlarının reisi Kardinal Gimay ederek İtalyan toprağında bazı alman 

1 - Hatay itilafı Türkiye ile · k · b' ·ı l' t h 
Fransa arasmda daha ıümullü bir 

Toma ya ıymetı ır mı yon ıre ta • harekatından, Triyeste limanında Al-
min edilen ve Fraangelico'nun eseri manyaya bir serbest liman terkinden 

anla§mıya zemin olması; olan bir haçı hediye edecektir. ve Grandi'nin Adliye nezaretine tayi· 
2 - İkinci bir sebep de Hatay'm, ninin bunlardan ileri geldiğinden bah· 

Türkiye tarafından, anlaşma yolu Ciano bir tayyare k az.an geçird i seden manasız haberler üzerine neşre· 
ile temin edilmiş bulunması. Mua- dilen bir alman notunda, bu kabı'l gu". 

d d w• b' Madrit, ıs a.a. - Kont Ciano'nun 
hedelerin ancak bu tarz a egışe •· lünç yalanlar şiddetle red edilmekte 
leceğine dünyayı inandırmıya çalı. tayyaresi saat 12,4S te Barjad tayyare ve bu kabil yalanlarla İtalyan - Alman 
tan otoriter devletlerin, Hatay an - meydanında karaya inmiştir. Tayyare dostluğunun vasfı olan yüksek eami
laıması karşısında ta§ırdıklan tah· yere konarken bir sıçrama yapmış ve milik havasını bozabileceklerini ancak 
m in edilebilir. devrilmek tehlikesi göstermiştir. Bir budalaların zannedebileceği bildiril-

Jtalya notasını da bu ıaşkınhğın tekerleği kırılan tayyare bir yarım mektedir. 
bir neticesi olarak kabul etmek icap devir yapmştır. İçindekilerden kimse 

yaralanmamıştır. eder. 
A. Ş. ESMER 

Çung - Kıng ıs a.a. - Çin istıklal 
harbinın ikincı yıldönümiı münasebe
tiyle başkumandan Şang • Kay - Şek, 

mıllete nitaben bır mesaJ gondermış
tir. 

Çang - Kay - Şek, bu mesajında ge
çen ::>ene içınde ı.,..ın'in kendısine nı -
hai zaferi temın edecek olan şartların 
buyuk bir kısmını tahakkuk ettirme -
ğe muvaffak olduğunu gururla kay -
dettikten sonra şoyle demektedir: 
"- Silahlı müdafaa ve milli kalkın

ma eserini tahakkuk ettirmek için 
memleketin içinde ve dışında bulu -
nan bütün çinlıler biıyuk bir gayretle 
çalışmalıdırlar .. , 

Başkmandanın mesajında, harbin 
ilk senesinde japon kuvetleri Çin'de 
800 kilometre kadar ilerledikleri halde 
ikinci sene içinde muharip japon kı • 
taları adedinin arttırılmasına rağmen 
ancak 310 kilometre ilerliyebildikle -
ri hatırlatılmaktadır. 

Japonlar, kendileri de itiraf ettik • 
leri veçhile bu ikinci senenin mart ayı 
na kadar bir milyon kişi zayiat vermiş 
terdir. 
Japonların karşılaştıkları muvaffa -

kiyetsizliklcri gözden geçiren baş -
kumandan siyasi sahada Japonya'nın 
prens Konoye'nin harp kabinesinin 
dağılışının sarsıntısını hissetiğini, ik
tisadi sahada Japonya'nın gittikçe ar 
tan işsizlikle, hububat fiyatlarının 
yükselmesi ile ve zirai vaziyeti va -
himleştiren ihtiyat altınlarının azal -
masiyle mücadele ettiğini kaydeyle -
mektedir. 

Ruhi sahada Japonya hakiki bir mu 
amma karşısında bulunmaktadır. Zi • 
ra memleket dahilinde olduğu kadar, 
ordu içinde de harp aleyhtarlığı git • 
tikçe artmaktadır. 

Diplomasi sahasında Japonya git • 
tUı:ge yaln•• Jı:alinakta v e Roma - Ber
Jln mlbYerfn e Utlbalra bir t ilrHl Jı:arar 
vermemektedir. 

Bütün bu mülahazalardan sonra 
başkumandan 100 mil uzunluğunda o
lan yolun 90 milinin katedildiğini ve 
Çin'e nihai zaf eti temin için her za -
mandan ziyade gayretleri birleştir -
mek lazımgeldiğini millete hatırlat -
maktadır. 

Sovyetler 
Kendi topraklan imiJ gibi 

Mogolistan' ı 
müdafaa edecek 
Moskova, ıs a.a. - Sovyet mahfil

lerinde, Mogol hududunda cereyan 
eden muharebelerin ehemiyetsiz bir 
hudut hadisesinden mi çıktığı yoksa 
İngiliz - fransız • aovyet paktı akte • 
dilmeden Sovyet hükümetinin dik -
katini oraya çekmek üzere totaliter 
devletlerle anlaşarak Japonyanın bu 
mıntakada harekete mi geçtiği malitm 
olmadığı beyan edilmektedir. 
Aynı mahfillerde söylendiğine gö • 

re, Mogolistanın sovyetler birliği i
çin pek büyük bir sevkulceyş ehemi
yeti vardır. Japonlar bu mıntakada 
harekete" geçtiği takdirde sovyetlerin 
Mogolistanı kendi toprakları imiş gi
bi müdafaa edeceklerine şüphe yok -
tur. 

has ve orta elçi Ronald Hung Camp

İngiltere' de silah 
alllna ahnanlar 

Mısır - Elen 
dostluğu 

X Londra - Geçen hazirana kadar bell'in sonbaharda tekaüt edilecek o
deniz birinci Lordluğu makamını iş • Jan Eriç Phipps'in yerine Paris'e bü
gal etmiı olan amiral sir Roger Ba - yük elçi olarak tayinini tasdik etmiş
ckhouse, 60 yaşında olduğu halde bu tir. 
sabah Londra'da vefat etmiştir. X Pıovidence - Kentucky - Bura-

Londra, ıs a.a. - Silah altına alınan 
Jar bugün ıs temmuzda ilk defa ola -
rnk scvkedileceklerdir. İngiltere'de 

m huri askerlik hizmetine tabi iki 
ec 00 • b ·· vüz bin gençten 34.0 ı ugun 6 ay -

İık hizmete başlıyaca~lardır. 
Diğer gruplar, sıra ıle gelecek h~f-

t 1 arfında hareket edeceklerdır. 
a arz d .. k k k. 

Acemiler kışlalar a yu se mev ı sa-
hibi zevat tarafından karşılanacak -

tırFolkestoue'da acemi efradı kıraliçe 
Mary karşılıyacaktır. -Varna'da almanlara serbest 

1. haberi yalanlanıyor 
ımanı J"h' h 
S f ıs aa. _Sa a ıyettar ma • 

o ya, . B 1 ' 'd 
filler, Almanya'nın u garııtan an 

Atina, 15 a.a. - Bu sabahki gaze • 
teler, aşağıdaki resmi tebliği neşret -
mektedirler: 

Mısır hariciye nazırı ekselans Ah· 
dülfettah Yahya Paaş l ı temmuzdan 
13 temmuza kadar Atina'ya yaptığı 
ziyaret esnasında Altes veliaht tara -
fından kabul edilmiş ve başvekil B. 
Metaksas ile göriişmelerde bulunmuş
tur. En yüksek bir samimilik havası 
içinde cereyan eden bu görüşmeler 
Mısır'la Yunanistan'ı bağlıyan anane
vi dostluğu ve bu iki memleketin kül· 
türel ve iktisadi münasebetlerinin da
ima daha ziyade inkişafı maksadiyle 
itimat verici i§ beraberliğine devam 
hususundaki müşterek arzularını te
yit eylemiıtir. 

Lord Backhouse, İtalya - Habeşis - ya yakın bir madende bir infilak vu • 
tan ihtilafı esnasında anavatan filosu· kııbulmuş ve otuz amele toprak altın
nun kumandanlığını ifa etmekte idi. da kalmıştır. Bunların kurtulması işi-

X Roma - İtalya ile Macaristan a· ne derhal başlanmıştır. 
rasındaki iktisadi münasebetleri tan- X Kahire - Mısır hükümeti İsken 
zim eden muahede ve mukavelelerin deriye civarında kain Mariut 'gölü -
Arnavutluğa teşmiline dair bir itilaf- nün s.ahillerinde büyük bir askeri ha
name imza edilmi§tir. va limanı ihdası imkanlarnı araştır • 

X La Rochelle - Fransa bisiklet maktadır. 
turunun 6 ıncı merhalesinin Nantes X Londra - Geçen şubattan beri 
ile La Rochelle arasındaki yarım mer- Amerika'da bulunan Bene§. salı günü 
halesinin ilk kısmını Belçikalı Stor • Londra'ya gelecektir. 
me kazanmıştır. Storme, ı44 kilomet - X Birindiıi - Selanik, Tiran ve 
reyi 4 saat 23.05 saniyede katetmiı • Brendisi'ye uğramak şartiyle yeni açı 
tir. lan Roma - Sofya hattında çalışan 

X Bordo - İki bin İspanyol mülte- "Ala Littoria" idaresine mensup bir 
ciıini hamil bulunan Meksika vapuru tayyare Sofya'dan Roma'ya dönerken 
Bordo'dan Meksikaya hareket etmi§- Brindisi hava limanına &clmiıtir. 
tir. X Stolrholm - tsveç'te 800.000 te -

lefon mpc t u QO kiJl • 
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iSTANBUL Gazeteleri 
TAN 

Faşistlere göre harp mefhumu 

M Zekeriya Sertel, faşiııtler.eb ve n~-
. . h kkın kuvetten 1 aret o -

~il~:ıuro~!r eaeyin zorla alındığını, zor-
ug ' ld '"•nuı kuvetine dayana· 

balığın asıl o u.,.. b'l' r.e kar 
nın ne alabilirse ne ko~ara. ı ~re naziz
r;aydıgını ıoyliyerek faıızm~n . diye ka
min bu nazariyeye dayanara §im . . 

ğ • t'll ve işgal hareketlerını 
dar yaptı ı ıs ı ·ı~ı deniyet i -
saydıktan sonra bu istı " ar me d d 
lemınde umumi bir aksülamel uyan ır ı-
ğı nazarıyelerini .deg!ş~ir~rrC:u~{;:rni ~:: 
yat sahası nazarıyesınt ıu d" a 
kat hakikatın emperyalizmden be 1 u~~ 
hegemonyası emelinden ibaret u un • 
ğunu izah ediyor. 

İtalya protesto etmiş 
M Turhan Tan, Penceremden sütu

nunda, İtalyanın Hatay'ın i_lhakına kar$ı 
yaptığı protestoyu Nasrettı~ Hocanı~ 
baklava tepsisi hiknyesindekı sa!'a ne 
Cevabına müstahak bir hareket dıy~ ta~
sif ettikten sonra. bu prote&to hadıses~
nin makyaveller diyarında nasıt .. bı~ sen· 

re aldıgına i15aret oldugunu ı;oylıyer.ek 
talya'nın Habeşistan ve Arnavutlu~ ı~

tililnrını hatırlatıyor, Hatay'ın Turkı· 
ye'ye a\·detini bir haksızhgın tamiri diye 
izah ederek İtalya'nın kendine taalluku 
olmıyan i&lere karıııması kendi gözün~e
ki merteği gormeyip başkalarının gozun: 
de c;öp arıyan gafilleri hatırlatan eereflı 
bir vaziyet olmadıgını illve ediyor. 

VAKİT 

H em suçlu h em güçlü 
Asım Uı bu baş makalere, İtalyanların 

Hatay'm ilhakına kar$I yaptıkla.rı prot~s
toyu, Arnavutluğun ışgali uze;ıne lngıl
tere ite Fransa tarafından vakı olan pro
testoya cevap vermiye~ İt~lya:nın, ~u 
curmü meşhudun mesuhyetıni odetme.ge 
değilse de hafifletmeğe c;ahşı:nası ıekh!1-
de izah ediyor ve bu hareketın hem mıl
letler cemiyetine dl)hil devletlerin m.em
nuniyetıni mucip, hem Hatay Mıllct 
Meclisinin ittifakı'" Hatay halkının ar
zusiyle yapılmı$ bir ilhak olduğunu sör
lediktcn sonra İtalyan protestosunun gu
lünc;lüğünü tebarüz ettiriyor ve diyor ki: 
'"İtalya hic; farkına varmadan kendi attı· 
ğı silihla kendini vuruyor. Ba$kalarından 
alacak davası açarken ihtilhını meydana 
çıkaran adamlara benziyor . ., 

Bu - tabur ağası - da kim? 

H. Suha Gezsin, Görüp düııündükçe 
sütununda, İtalya'nın Hatay'ın ilhakı mü
nasebetiyle Franu'ya yaptıiı protesto
yu bahis mevzuu ederek Hatay•ın anava
tandan bir müddet ic;in ayn düşmüş bir 
tüne toprağı oldufunu, ilhakın, bir hak
aızhğın tamirinden ibaret bulunduğunu 
bah edİJ'ôr' •e Habeıiatan, Arnavutluk 
fyaJJerinl hatarlatarak : "Kopanlmıı 
haldudan kaldırım taıı yaparak esiri Ro
ma lmparatorlutuna kavuşmak hulyası 
kuranlar bu g\ilünc; hak davasına nasıl 
kalk15ıyorlar?,. Sualini sorduktan sonra 
ilave ediyor: ,,Tabur ağalarını dinleme
ğe vaktimiz yok. Roma ne kadar İtalya
nm ise Hatay da o kadar türkündür. Al
tı ile de üstü ile de türk topraklarında 
gözü olanli\ra ise, biz meşhur misafirper
verliğimizle, topraklarımızın altını her 
vakit ihsana hazırız.,, 

CUMHURİYET 

M. Köıeivanof'un 
seyahat inden sonra 

Nadir Nadi, bu baı makalesinde, Bul
gar Başvekilinin Berlin seyahatinden 
sonra neşredilen tebliğdeki bitaraflık ka
rarını bahis mevzuu ederek, gerçi öte
denberi alışılmıış olan formüller dahilin
de yazılan resmi tebliğlerin tam hakika
tı ifade ettiii iddia olunamazsa <la, Bul
gar devlet adamınııı gerek Yu.:oslavya 
ve gerek Almanya seyahatlerinde fevkal
lde kararlar bulunacağına ihtimal vere· 
meıdiğini, zira Koseivanaf'un şahsen 
Bulgariııtan'ı sergUzeı;t siyasetinden U• 

zak tutmağa mütemayil olduğunu, sani
yen Almanya'nın Balkanlara sarkmak 
yolundaki eski ıiyasetini tadil etmiı bu
lunduğunu ıoylüyor. 

İKDAM 

Hayat pahalılığı 

A. N. Karacan, bugünkii bae makale
sinde, hayat pahahlıiı mevzuunu tahlile 
devam ediyor ve maliyet fiyatlarının 
ytikıeklığini izahla diyor ki: "Bütün ik
tısadi teşkilatımız, bankaların ve hatti 
kanıınların buna imi! ve müessir oldu
ğunda ve hayat pahalılığı davasını ele al
dığımız zaman ilk biıyük muadele olarak 
maliyet fiyatı meselesini or.taya koymak 
icabettiğinde hiç kimsenin şüphesi ola· 
maz. İ~te o zamandır ki her şeyi niçin 
p~halıya ycdh:imizi, pahalıya eiydilimi
~ı, pahalıya ittiğimizi daha iyi anlamak 
ı~kanını müsbet surette ıorüp öğrene· 
bılecek ve asıl hakikatla temasa gelebi
lecefiz.,, 

YENİ SABAH 

T ürkiye - Fransa anlatması 

Hüseyin Cahit Yalc;ın, Türkiye - Fran
sa anlaeması münasebetiyle bazı Fransız 
gazetelerinde ıntisar eden tenkidkir ya
zılan bahis mevzuu ederek, Fransız hü
kümetinin muhalif cereyanlarla mücade
le neticesinde böyle bir uzlaşma ıiyase
tine imzasını atmıs olması itibariyle o 
imzanın daha kıymetli telakki edilmesi 
lbmı celdiğini ve doğruıu, bu münase
betle yükselen tenkidleri de pek ciddiye 
almadığım söyledikten ıonra, Andre 
Tardiyo'nün Grenıruar ga:r:eteıinde çı
kan bu tarzdaki bir makalesini ele ala· 
rak, Türkiye'nin, Fran11 ile anlaımasın
da sırf sulha hizmet pyeaiyle hareket 
ettiiini, böyle bir insani vazıfe ifa eder. 
ken miıklfat talep etmiyecek ve pazarlık 
ca:ıibeaine lrapılmıyacak kadar idealist 
oldııiunıı, bu anl•flll&lllll. iddia edilditi 

bi H~ itine bıli ~ 

Nota verilmitmit 
Fazıl Ahmet Aykaç, İtalyanların Ha

tayın ilhal..,ndan dolayı Fransızlara ver
dikleri nota münasebetiyle yazdığı bu 
baş makalede, Habeşistanın bağrına bir 
saldırma ıokı.ılmasını, Arnavutluğun 
gırtlıı&ından yakalanarak boğulmasını 
gayet tabii sayanların bu hareketini gü
hinç buld~unu soyliyerek "Gayet doğ
rudur. Dağ ba&ında insanı çevirenlere, 
namusiyle çalıı;ıp kazananlar belki birer 
$aki gibi gorunur,, diyor ve Türkiye'nin 
dun ve evelki gun ııoylediı;ini bngün de 
tekrara hazır olduğunu, hiç bir hakkımı
za hiç bir kimsenin tecavüzüne müsaade 
etmiyececimizi, dış siyasetimizde yay
garaya feda edilecek hic; bir nokta bu
lunmadığını 115.ve ediyor. 

SON TELGRAF 
Harp dramının son sahneleri 

Etem lzzet Benıce, bugtlnkü makale
ıinde, lngıltercni ndeniz ve hava J...-uvet
lerini seferber etmesi mutecavizlerin ce
saretini kıracak en kı.ıvetli tedbir oldu· 
ğunu soyledikten sonra, harp olacak mı? 
Sualini tekrar edenlere de "Her hangi bir 
cinnnet kendisini gostermedikçe hayır .. ,, 
Demek en kuvetli ihtimal halinde müm
kün olabilmi$tir demektedir. 

HABER 
Musik i her türkü daha yüksek 
türk yapmak vasıtasıdır. 

M. Dalkılıç bu fıkrasında, ınsan ruhu
nu teklmıil ettiren en büyük vasıtanın 
da musiki oldugunu kaydederek, maarif 
vekaletinin ılk ve orta mekteplerde mu
sikiye ehemiyet vcrme&ini büyük bir 
himmet olarak telakki etmekte ve bu 
buytik tekimıil hamlesiyle kı.ıru kalmı$ 
bir tarafımızın daha inki5af ve hayat bu
lacağını ilave etmektedir. 

j Jeoloji fakültesi 
talebeleri Cenevre' de 

Talebelerimiz her yerde 

çok iyi kabul gördüler 
Cenevre, ı4 a.a. - Anadolu Ajan • 

sının hususi muhabiri bildiriyor: 
Profesörleri Hamit Nafiz Pamir • 

in riyasetinde muhtelif memleketler
de bir tetkik aeyahatine çıkmıt bulu
nan İstanbul 'Onivereitesi jeoloji fa • 
kültesi talebelerinden mürekkep bir 
talebe grupu birkaç gündenberi bura• 
da bulunmakta idiler. 

Talebelerimiz buraya geli§lerinde 
profesör Pittard ve jeoloji profesörü 
J insen tarafından karşılanarak ika
metlerine ayrılan pansiyonlara yerle§ 
tirilmişlerdir. 

Üniversitelilerimiz burada kaldık
ları müddetçe Yunfrav dağına çık
mışlar ve Lalev dağı ile Samonik da
ğında tatbikat ve tetkikatta bulun -
muşlardır. İsviçre'den İtalyaya geç
miş bulunan talebelerimiz cenevrede
ki ikametleri esnasında pek samimi 
bir kabul görmüşlerdir. Ve profesör 
Pittard tarafından şereflerine, Ce
nevre üniversitesi profesörlerinden 
birçoklarının da hazır bulunmu§ ol· 
dukları güzel bir çay ziyafeti ve bir 
akşam yemeği verilmiştir. Bundan 
başka Cenevre Kantonu tarafından 
da talebelerimiz şerefine Enar sara• 
yında parlak bir resmi kabul tertip e
dilmiştir. 

Buraya kadar olan seyahatleri hak
kında verdikleri izahata nazaran tale
belerimiz geçtikleri her yerde iyi bir 
kabul ve müzaharet görmüşlerdir. 

Bulgaristan'da bulundukları esna -
da iki bulgar jeoloji profesörü tara· 
fından kendilerine Bulgaristanın jeo
lojisine ait değerli ma1Ctmat verilmi§ 
ve talebelerimiz 
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şipka boğazından ve 
Tuna'dan geçerek Romanyaya gir
mişlerdir. 

Üniversitelilerimiz, Romanya'da da 
çok samimi bir kabul görmüşler ve 
buranın tarihi bir kısım eserlerini 
gördükten sonra bir Romen profesö
rünün refakatinde Kampina petrol 
madenleri ile diğer maden havzaları
nı gezmişler ve tetkiklerde bulun -
muşlardır. 

Ebedi Şef'in İrnik'i 
tereflendirdiği gün 

İznik, ı5 a.a. - Bugün, Ebedi Şef 
A tatürk'ün lznik'i şereflendirdikleri 
günün yıldönümüdür. Bu münasebet· 
le saat 15 te belediye bahçesinde kala
balık bir halk kütlesinin iştirakiyle 

bir toplantı yapılarak birçok hatipler 
ıöz almış ve Atatürk'e ait ölmez, unu· 
tulmaz hatıralrı yadetmişlerdir. 

Hatay pullarının ıürıajı 
Antakya. ıs a.a. - Hatay devleti a

dına ve ı2 si posta ve S i takse olmak 
üzere ı 7 puldan mürekkep bulunan 
seri ,hatıra olarak postada kullanılmı
ya ~tlanmııtır. Mezkur pullar Tür -
ld adl le auna edile-

• 
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Mihverciler 
harbedemez 
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Ham maddesi, alhn ihliyah 
parası, ic istikrari yoktur 
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f ' giriliyecektir İ 

it Yazan : 1tı 
Andre T ardieu f 
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A radarı on gün geçtik
.ten sonra bundan 

bahsediyorum. Düşünmek 
için vakit bırakmak iste
dim. 

30 haziranda, akşama 

dogru, şimdilik daha ziya -
de tasrih etmiyeceğim bazı 
kimseler, Pari~'de, o gece 
Danzig yüzünden harp çı -
kacağı haberini yaydılar. 
Baş kumandan Gamelin 

Nis'deydi. Acele Paris'e 
çağırdılar. Geldiği zaman 
yeni hiç bir şey olmadığını 
gördü. 

Ayni telaş verici haber
ler geçen eylül ve martta 
da Fransa'nın üzerinden e
serek düşmanın işini ko
laylaştırmıştı. 

Buna artık bir nihayet 
vermenin sırasıdır. 

D ört aydanberi hare
ketleri ispat ediyor 

kı cıuşman harbetmek iste
miyor, harbedemez. 

Ham maddesi yoktur. Al
tın ihtiyatı yoktur. Serveti 
ve parası yoktur. Zahiri 
kuvetine rağmen iç istik -
rardan mahrumdur. 

!~te döıııt aydan beridir 
ki bütün bunlardan malı. -
rum olmasına rağmen, blöf 
sayesinde işin içinden sıy
rılmaktadır. 

Blöf sayesindedir ki as -
keri mükellefiyeti tesis et
ti (1935); Ren mıntakasını 
işgal etti (1936); Avustur
ya ile südetlere el koydu 
(1938), Bohemya'yı, Mo
ravya'yı, Slovakya'yı Me -
mel'i ve Arnavutluk'u il • 
hak etti (1939). 

Bu blöfler, Fransa ve İn
giltere'nin, parlamenter se· 
beplerle deniz, kara ve ha
va kuvetlerini, iki memle
ketin topyekun kuvetini 
biçe indirmiş olmaları sa -
yesinde muvaffak oldu. 

Berlin - Roma mihveri 
anca!< kimsenin kendisine 
cevap vermiyeceği aşikar 
surette muhakkak olduğu 
zaman tehditlere girişmiş
tir. 

Ancak harp tehlikesi ol -
madığını bildiği zamandır 
ki harp tehditleri savur -
muştur. 

Bu dört sene zarfında ne 
Londra, ne de Paris bunu 
anladı. Ve 1938 sonbaharı 

onhuın sukutlarını tamam
ladı. 

A ltı aydanberi, büyük 
bir değişiklik husu

le gelmiştir. Bu değişiklik 
tam değildir. Fakat ger
çektir. 

Tam değildir. Şu itibar -
la ki sistem değişikliğine 
kadroların değişmesi refa -
kat etmemiştir ve yarının 
mukavemetcileri olmak va
zifesi dünün teslimiyetci • 
!erine terkedilmiştir. 

Gene şu itibarla tam de -
ğildir ki, fransız hükümeti 
reisi "hile, casusluk ve da-
ha kötülük ağları"ndan 
bahsederken, içimizden 
kimse ona kimden bahsetti
ğini sormıya cesaret ede -
mi yor. 

Nihayet tam değildir, 

çünkü, silahlı olduğu ka -
rarname - kanunlara rağ -
men, hükümetimiz Alsas'
da ve Bretagne'de, tiraj az
lıkları muhtariyetci zihni -
yetlerini mazur göstere
miyen gazetelerin yaşama -
sına müsaade etmektedir. 

Bununla beraber değişik
lik her iki memlekette ve 
ayni zamanda her iki hü -
kümette hakikidir. 

B. Chemberlain haftada 
üç defa Führer'in yanına 

koşmaktan vaz geçmiştir. 

B. Daladier, korucuların -
dan biri ve üç sene müddet
le değişmez nazırı olduğu 
halk cephesini lanetle yad 
etmektedir. 

Bu baylar artık kuaunuz 
nutuklar söylüyorlar. Harp 
fabrikalarında ameleleri 
haftada 40 veya 50 saat ça

lıştırıyorlar. 
Ordularımız, donanmala· 

rımız ve hava filolarımız 
mükemmel §artlar içinde 
bulunmaya başlıyor. 

Fransız - ingiliz birliği 
mutlaktır. İngiliz harbiye 
nazırı Paris'te bir nutuk 
söylemiye geldiği zaman 
şunları okuyorum: 

- Biz de ayni fikirde
yiz ... Biz arkadaşça yaşa -
mak ve ölmek istiyoruz ... 
Tarihin yeni bir merhale -
sini birlikte aşmak mevzu -
bahistir. Ve sözlerini biti
rirken, çok ehemiyetli bir 
jestte olarak, bizim general 
Gamlinimiz var diyor. 

Ş artlar böyle olunca, 
30 hazirandaki gibi 

panikler ahmakca ve cani -
yanedir. 

nin bizi dehşete düşürdü -
ğünü sandırarak, bize bir 
harbe mal olabilir. 

Mihverciler bizimle bir 
asap maçına girişmişlerdir. 
Karşı koymak kafidir, 
mihver geriliyecektir. 

Çünkü onun kati kararı 
kaybedeceği bir harbı yap
mamak ve bize korktuğu -
muzu düşündüğü zaman 
harbetmek istediğini bize 
sandırmaktır. 

Gazetelerimizden pek ço
ğunun çözmiye çalıştıkları 
B. Hitler'in muamması. bu
dur ve yalnız budur. Kav
gadan korunmak için yük· 
sek sesle tehditler savuran 
bir firarinin muamması. 

Fransızlar bu tuzağa ka -
pıldıkları zaman safiyetin 
hudutlarını aşarlar. 

Esasen bu tuzağa ihtimal 
geçen harbı geri hizmetle -
rinde yapmış olan bir mü -
tehassıslar azlığı düşmek -
tedir. 

Siperlerde harbetmiş o -
lan muazzam kütle mükem
melen sakindir. 

Onun içindir ki geçen 30 
haziranda vukua gelen deh
şete tekrar düşmemeliyiz. 

Bu asabi buhranlar Fran
sa'ya layik değildir. 

LE JOURNAL 

Sükunet haftal an ! 
Hafta tatilleri biribir ar

dına geliyor. Fakat hiç bi
ri, ötekine benzemiyor. 
Hatta tebliğler de öyle. bir 
hafta evelki, bit hafta son
rakine uymuyor. 

Sekiz gün ya var, ya yok, 
Avrupa devletleri zimam· 
darları kendi kendilerine 
Danzig "bombası" ne za
man pathyacak ve dünyayı 
ateşe verecek diye soruyor
lardı. 

İngiliz ve frana1z nazır
ları hafta tatillerini daire
lerinde, telefon baıında ge-
çirdiler. Danzig'de, hayati 
noktaların işgali, radyo, si
vil askerlik, kuvet tecem • 
milleri, gibi alman hazırlık
ları feveran halinde idi. 

Fakat son dakikada Ber
lin, Lehistan'ın karan ve 
müttefiklerin müstesna te
yakkuzlu tedbirleri önünde 
tereddüt etti, ve infilak ol
madı ... 

Bir kaç gün sonra Al -
manya'nın Bulgaristan ta
rafından aldatıldığı öğre
nildi. Hitler, tatil için bir
denbire Bavyera alplerine 
hareket etti, keza Göring'
le, Göbbels de peşi sıra ha· 
reket ettiler. 

Nazi matbuatı derhal se
sinin perdesini değiştirdi. 

Tehdidi bıraktı. İtalya ga
zeteleri "istekler" bahsini 
sükutla geçerek Danzig 
hakkında bir murakabe im
kanı telmihinde bulunmağa 
başladılar. 
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Danzig meselesi 
nasıl halledilir ? 

Evet bir sükunet var ... Fakat Danzig meselesi dü
zelmiş değil, onun düzelmesi lazım. Lehistan, kendi
sinin doğrudon doğruya tehlikede olduğunun farkın

da. 
Lehistan'ın, Danzig'deki askeri hazırlıkları Alman

ya nezdinde protesto etmeyişi bir ricat alameti sayıl
mamalı. Lehistan gözünü dört açmış bir halde bulunu

yor. 
- Fakat Varşova ne yapacaktır? 
- Bu Berlin'e bağlı. 

Danzig nazilerinin şefi Forster'in nutku, Danzig 
meslesinin halledileceğine iyi bir misaldır. Foı ster 
dahiyane bir hal çaresi bulmuş: Danzig'in Almc;nya'
ya dönüşü, alman kıtalarının Danzig ıizerine yürume
siyle değil, Danzig askerlerinin alman topr3klaı ı ü
zerine yürümesiyle mümkün olur ... 

Pek iyi anlaşılmıyor ama, serbest şehir Almanya'
ya harp ilan edecek, Almanya'ya mağlup olacak, ve ne
ticede Almanya'ya ilhak edilecek demektir. 

Ciddi olalım ... Çünkü bu Almanya'ya b;;1J!;;.rınıa i
şinde bir ciddiyet vardır. ilhak meselesi teyit eı!ilmiş
tır. Ve H itler orada bir halaskar gibi beklenmcktcdır. 

lngiltere ve Fransa tarafından Lehistan'a verilen 
garantinin şeklini değiştirme mevzubahis ı.leğıldir. 

Tatil içinde çıkan bu şayialar manevradan ba.~ka bir 
şey değıldir .... 

Hatta, Varşova ile Berlin arasında müzakereler y8-
pılmakta olduğu da bir desisedir. Bunlar hep, sahte 
emniyet telkin etmiye çalışanların manevrtısı, hilesi
dir. 

Hakikat odur ki, bir taraftan müttefikler Lehis· 
tan'a sıkı teminat vermışler, diger taraftan Lehistan 
da bu emniyete itimat etmiş bir haldedir. 

.Eğer şerefli bir şekilde müzakereler olur.;;a, Lond
ra ve Paris muvaffakiyeti bozacak hiç bir şey yapmı
yacaktır. 

Müzakere mi? Lehistan, imkan dahilinde olan şart
ları açık olarak tasrih etti. Kont Raczynski, Varşova 
dönüşünde bu şeraiti Jord Halifaks'a bildirdı. 

Lehistan, Danzig'i siyaseten temsilden vaz gıııçe
cek, milletler cemiyeti yüksek komiserliginin ilgası 
mQste.sna. Alınan;y& ile §•rkl Prusya arasında1d irrlb•~ 

ve muvasalayı bir otostratla. kolaylaştıracak. Fakat bu 
büyük otomobil yolu Lehistan'ın olacakt~r. 

Buna mukabil, gümrük meselesinde ve Danzig'in 
Almanya'ya bağlanması işinde Lehistan hiç bir feda~ 
karlık yapmıyacaktır. 

Erkanı harbiye görüşmeleri başladı bile. Yedi 
milyarlık bir kredi verildi. Bu siyasi, askeri ve iktısa
di bağların sıkılığı, Danzig'de alınan vaziyetlerde bir 
"gevşeklik" olduğundan bahseden dilleri susturmak 

için bire birdir. 
Pairs - Soir 
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devletlere bir çok milyar 
ticaret kredisi tahsis etti. 

Zimamdarları zor kul· 
lanmaktan vaz geçtikleri 
takdirde milletlerde bir re
fah müşahede edilecektir. 

tirildiğini kaydetti. 

Hariciye nazırı, "katedi -
len yol" üzerinde israr ede
ederek, "Almanya'yı tefev
vuk hülyasından vaz geçir
mek için, tuttuğu siyasetin 
tehlikeli olduğunu ona an -
latmak maksadiyle" yapı -
Jan faaliyetler . üzerinde 
durdu. 

Bulgar - Yugoslav 
~~----_...--~~------

görüşmeleri 

Bulgar başvekili, Berlin 
dönüşü, B. Markoviç'le bir 
kaç gün evel Belgrad ga -
rında başlamış olan müza -
kereleri devam ettirmek i
çin küçük yugoslavya şeb -
ri Bled'e gitmiştir. 

Bulgar başvekilinin al -
man devlet adamlariyle 
yaptığı konuşmaları bu ka
dar yakından takip eden bu 
temas, iki cenubi slav dev
letini biribirine bağlıyan 
rabıtaların sıkılığını gös
terir. 

B. Köseivanof'un Berlin 
ziyareti Almanya'ya bekle
diği pek mühim neticeleri 
vermiş değilse, bu, bilhassa 
Bulgaristan 'ın, istiklal ar -
zusunda Yugoslavya ile 
birleştiği kanaati yüzün -
den olmuştur. Ayni zaman
da Balkanlarda vaziyet 
mihverin iki devlet üzerin
deki ta;;.yikini ulu orta art
tırmasına imkan verecek 
kadar kendi lehine olma -
masının de bunda dahli 
vardır. 

Ankara'nın Paris ve 
Londra yanında mevki al -
ması, ve Türkiye'nin bu su
retle artan kuvetinden Bal
kan lan istifade ettirmesi, 
alman . italyan tazyikine 
Balkanlarda haylı engel ol
muştur. İngiliz - fransız -
Türk anlaşmasının Balkan 
statükosuna ait kısmının 

ikmal edilıritş olması bazı 
devletlerin mihvere karşı 
faal bir siyaset takip ede -
miyecek vaziyette oldukla
rını hesaba katmıştır: ha
yati menfaatleri tehdide 
nıaruz kald•i• ~akdirde 
Türkiye'ye verilmiş olan 
fransız - ingiliz garantisi, 
Balkan devletlerinin tama
miyetinin müdafaasını icap 
ettirir. Bu devletler Avru
pa cihetinden Türkiye'yi 
örten bir mıntakadır. Böy -
le bir formül Belgrad tara
fından kabul edilebileceği 

gibi onu müsterih de ede -
cektir. 

Yugoslavya'da B. Stoya -
dinoviç'le tarafdarları ta -
rafından İtalya ile muta· 
bık olarak, B. Tsvetkoviç'
in bir sırp - hırvat anlaşma
sını tahakkuk ettirmek hu
susundaki gayretlerini a • 
kamete uğratmak için çev -
rilen entrikalar boşa çıka -
rılmıştır. B. Tsvetkoviç'in 
B. Maçek'le birlikte mev • 
cut anayasaya uygun ve 
tatbiki B. Koroşetz'in ri -
yasetinde bir kabine tara -
fından temin edilecek olan 
bir anlaşmanın temellerini 
atmış olduğu sanılabilir. 

TUR Ki YE 

Radyo Difüzyon Postalan 
TURKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 
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1648 m. 1'12 Kcs./120 Kıır. 

19.74 m. 151115 Kes./ 20 Kw. 
'l'. A. Q. 

!1.70 m. '.J4t55 Kes./ 20 Kw, 
l'. A . P. 

ANKARA 
PAZAR 16. 7. 1939 

12.30 Program. 
12.35 Tiırk müziği (Klasik 

program) Ankara rad
yosu erkek kiıme ve saz 
heyeti. 

13.00 Memleket saat ayarı, a
jans ve meteoroloji ha
berleri. 

13.15 Müzik (Küçük orkes
tra - Şef: Necip Aşkın) 
ı. Heinz Munkel - Kara 
orman polkası -2. Mo
zart - Re major diverti
rnentodan menuet dan
sr - 3. Spero Koch
mann - Ebedi arkadaş 
- 4. Sclıebek - İtalyan 
serenadr - 5. Teman -
Viyana hulyaları (vals) 
- 6. Michiels - Çardaş 
No. 2 - 7. Franz Ko
nigshofer - Tirol en
termezı;o - 8. Paul 
Lincke - Emine (Mısır 
serenadı) - 9. ]. Brah
ms - Macar dansı No. 1-
2 - 10. Hartmann -
Thrym efsanesi (bale). 

14.15 - 14.30 Müzik (Keman 
soloları - Pi.) 

18.30 Program. 
18.35 Müzik (Şen oda müzigi 

- İbrahim Özgür ve ateş 
böcekleri). 

19 00 Çocuk saati. 
19.25 Türk müziği (İnce saz 

faslı). 

Z0.00 Memleket saat ayarı, a
jans ve meteoroloji ha
berleri. 

Z0.10 Neşeli plaklar - R. 

Z0.15 Türk müziği 1. .•••. 
- Hüzzam peşrevi - 2. 
. . . . . - Hüzzam - bes 
te - Aldım hayali pen;e· 
min - 3. Sadettin Kay
nak - Hüzzam şarkı -
Bin huzün c;ökdiı - 4. 
Bimen Şen . Segah !jar
kr - Sunda içsin - 5. 
. . . . - Kemençe taksi-
mi - 6 ...... ·Halk 
türküsü - Bir yar sev
dim Kuşadalı - 7 .... 
. . . Halk türküsü -
Misket geliyor misket 

Mıtrıptamı - 9. f ~m
settin Ziya - Şeje.~..ıan 
şarkr - Ey gonca a!ır•• -
10. Osman Nihat - Ni
havent şarkı - Gene aş
kı bana dudağınla. 

Zl.00 Miızik (Riyasetıcüm
hur bandosu - Şef: İh
san Künçer) 1. Waımer 
- Lohengrin operasının 
marşı - 2. Waldteufel -
Vals - 3. Halevy - "La 
juive., operasının uver
türü - 4. Tschaiko
wsky - "Casse llQİsette,.. 
balesinden şark melodi-
si - 5. Massenet • 
W erther operasından 

fantezi. 
21.50 Anadolu ajansı (spor 

servisi). 
22.00 Müzik (cazban.d - Pi.) 
Z2.45 - 23 Son ajans haberleri 

ve yarınki proğram. 

AVRUPA 
OPERA VE OPERETLER : 

17 Beromünster - 17.30 Prag 
- 19.15 Budapeşte - 20.5 Sot• 
tens - 20.10 Kolon.ya - 20.15 
Doyçlandzender - 20.35 Kö· 
nisgberg - 21 Floransa. 

~RKESTRA KONSERLERİ 
VE SENFONİK KONSER
LER : 6.30 Prag - 9 Berlin. 
Frankfurt - 9.15 Laypzig .. 
9.30 Sarbrük - 9.45 Münih .. 
10 Ştutgart - 11.40 Beromü
n-;ter - 17 Milano - 19 Droyt
viç - 20.10 Kapenhag - 20.30 
Paris - 21.25 Prag - 21.45 
Monte Ceneri. 

ODA MUSİKİSİ : 8 Münih, 
Breslav - 11.15 Brüksel - 14 
Münib - 15 Hamburg - 17.15 
Roma - 19 Sottens - 21.S Lon 
do ı Recyonal - 21.30 Kopen
haA 22.15 Droytviç. 

NEFE' ;Lt SAZLAR (Marş v. 
s.) : i Hamburg - 7 Kolonya 
- 12 Frankfurt. 

ORG KONSERLERİ VE KO
ROLAR : 8.30 Ştutgart -
8.45 Laypzig. Münib - !US 
Münih - 18.10 Sottens - 10.30 
London-Recyonal - 21 Ştut
gart. 

HAFİF MÜZİK : lZ Bertin, 
Ştutgart - 16 Breslav - 20.15 
Btrlin, Munih, Ştutgart -
Z2.30 Frankfurt. 

HALK MUSİKİSİ : 8 Bres
lav - 9.30 Brno - 19 Viyana. 
23 Budapeşte (Sigan orkes· 
trası) . 

DANS MÜZİÖİ : 20.45 Tuluz 
- 21.15 Varşova - 21.30 Bük
reş. Sofya - 21.55 Sottens, 
2Z.10 Brüksel - 22.30 Ştut. 
gart, Paris - Eyfel kulesi -
22.45 Belgrad - 23 Milino 
Paris, Roma. Strazburg. ' 

1 ::-_8. Bedriye Hosgür -
~dilihicazkir şarkı -

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

karşı mukavemet kabiliye
tini takviye edecektir. Çün
kü cenup slavları yani 
aırplar, b1rvaı:ıar, llloven -
ler, makedonyalılar ve bul
garlar arasındaki ihtilaflar 
harici tazyikleri kolaylaş • 
tıracak bir zaaftır. 

Onun içindir ki İtalya' -
nın Balkanlara nüfuz için 
bir alet diye kullanabilece
ğini sandığı müddetce mü
zaharet etmiş olduğu bul -
gar - yugoslav anlaşmasını 
şimdi baltalamıya c2h~1na
sını beLrlenıek lazımdır. 

Mihverin diğer bir taz -
yik vasıtası bulgar metali -
batını teşvik etmektir. Şu 
son günlerde nazi organla
rında Dobrica meselesin -
den çok bahsedildi. Öyle 
ki bu Bükreş'te oldukça 
şiddetli reaksiyonlara se -
bebiyet verdi. Esasen bu da 
programa dahildir. Roman
ya'yı telaşa düşürerek Bul
garistan'la arasındaki an -
laşma imkanlarını izale et
mek mevzubahistir. 

taşması dışında tutan men
faat ayrılıklarını tahdit et
~~a~ :Jıia.u.ma· unu österen ua ıse er ır. 

Edith Bricon 
La R~publlquı 

Amerikan 

sinema lan 
-----

:son zamanlarda yapılan 
bir hesaba göre, eğer yal
nız Birleşik Amerika dev
letleri dahilinde bir hafta 
zarfında sinemalarda "gös -
terilen filmler uçuca ek -
lense, bu filmler dünyayı 
yedi kere kuşatabilir. 
Aynı şekilde yapılan bir 

ince hesap neticesinde şu
na varılmıştır: Amerikan 
stüdyolarından bir tanesi -
nin bir sene zarfında kul -
landığı elektrik kuveti, ge 
ne bir hafta zarfınd:ı 

33.000 apartmanı bütün ge
ce aydınlatmağa kafidir. 

Ayni esnada, B. Dala -
dier'in 27 haziranda yaptı -
ğı fenalıkları itirafa mec -
bur kaldığı yabancı propa
gandası aramızda yerleş -
mişti. 

Yalnız bu paniklerdir ki, 
karşımızdakilere korktu -
ğumuz zehabını vererek ve 
işsizlik yüzünden seferber 
edilmiş 3 milyon askerleri-

Bir ittifak imzaladılar. 

İngiltere ,işbirliği istiyen 

Fransız hariciye nazırı 

Bone, Tuluz'da, sulhun se
lameti için "bir tek çare" 

vardır, o da kuvetli ve müt
tehit olmamızdır." dedi. 

Müspet neticelerden, Tür· 

kiye ile yapılan ittifakla 
sulh için bir set vücuda ge 

Karar daima ayni: müt -
tehit, uyanık, ve kuvetli ol
mık ! 

PARİS - MtnI 
Bu iç inkişaf kuvetle • 

nirse, Balkanların harice 

Bütün bunlar bulgar un
surunun ehemiyetini ve 
Bulgaristan'ı Balkan an-

- lntransigeant -

HULASA 
(Büyıik harpten sonra ilk paskalye gecesi, beş genç, Antu· 
van, kardeşi Jılber. arkadaşı Dominik Heriyo, Mariyan ve 
Solanj Senkler ismınde ıki &ene; kızla beraber sıkıntılı bir 
suareden kaçıyorlar ve geceyi kırlar içinde kaybolmuş bir 
otelde gec;ıriyorlar Antuvan, Mariyan'la, Dominik de So · 
lanj'la beraber eğleniyorlar. Jilber valnızdır. Nihayet sa · 
bah oluyor ve hepsi Parise dönmek mecburiyetinde olduk
larım hissediyorlar. Aradan hayli zaman geçmiştir. Mari -
yan, Antuvan'ı sevmiye başlamıştır. Mariyan bir gün israr 
etmiş ve kendisini Antuvan '.ın. metresi Nikol'un evine da
vet ettirmiştir. Herkes çek ıldıkten sonra Mariyan yavaş 
yavaş taraçaya yakla!jıyor ve Antuvan'la metresinin konuş
malarını dinliyor.) 

- O kadar iyiyim ki ..• 
Mariyan her hangi bir sözden, bir okşayııta.n ıs

tırap çekmeğe razı idi. Fakat bundan değil, bu ıef
kattcn, bu sakin samimiyetten değil ... 

"lıte en müthiı şey de bu ya!" diye düıündü: 
Şimdi konuşmağa başlamı~lardı. Ve o her keli

meyi duyuyordu. Bu konuşulanlar ne kendisine ne 
de ikisine aitti. Şuradan buradan alelade §eylerden 
bahsediyorlardı.Nikol'ün yeni ısmarladığı bir elbise
den, Antuvan'ın 11on dinlediği konserden konu§U· 
yorlardı. Pek dosta benziyorlardı ..• Bundan ba§ka 
bir mana çıkarmanın imkanı yoktu. Mariyan'dan 
daha çok gün görmüş, daha çok insan tanımı§, daha 
çok kitap okumuş insanlardı bunlar. Aralarında ni· 
hayet müşterek olan bir §ey teuüs etmişti: tecrübe! 
Mariyan'ın bunda hiç hissesi yoktu. 

O Antuvan'a ne kadar uzaktı. Ne kadar uzak! 
Ne kadar onu az tanıyordu. Ona dair ne kadar az 

B o y o K A ş K R o M A N 1 
Yazan: l rene N emirovıki -12- Çeviren: Mümtaz Faik FENiK 

Nihayet genç kadın, yapmak İstediği ve Ant\ı
van'ın seneden seneye bıraktırdığı bir seyahat için 
dedi ki: 

- Peki, siz beni terkettiğiniz zaman giderim. 
Antuvan hiç cevap vermedi. Genç kadın arka

sını döndü; Mariyan Nikol'ün yüzünde hiç tanıma
dığı, bir mana farketti: ciddi, acı bir mani.! .. 

-- Biliyorum, yakında beni bırakacaksınız! 

- Hadi canım, budalaca §eyler bunlar, nereden 

biliyorsunuz sanki? 

- insan öleceği zamanı bilir ... 

-- Fakat bu akşam sizin neniz var böyle? •• 

Nikol bir müddet sükuttan sonra cevap verdi: 

- Hiiiç?! ••. 

Ve aonra sesine başka bir ton vererek muhave· 

ar'· 

kildi. Gözlerini kapadı. Nikol kendi kendisine ya
vaş bir sesle: 

- Şimdi nerede ise uyuyacak! diye mırıldandı. 
Onun önünde, ondan tıbkı bir çocuktan, kendi 

çocuğundan bahseder gibi konuşuyordu. Mariyan 
buna asla cesaret edemezdi. Onun içln Antuvan ya
bancı, meçhul, halbuki bu kadın için, bir dost, a§a
ğı yukarı bir koca, a§ağı yukarı bir çocuktu. Antu
van uyuyor ve yahut uyur gibi yapıyordu. Mariyan 
bu 11Ükut içinde Nikol'un, kendi elbiseainin camlara 
sürünürken çıkardığı duyulur duyulmaz hışırtıyı 

işitmesinden korktu. Nefesini tutarak, sallanarak, 
gözleri yaşlarla ağma gibi perdeli bir halde oda· 
dan çıktı. 

VII 
Temmuz başlıyordu. Fakat hava tıbkı sonbahar 

gibi aoluk ve soğuktu. Gökyüzü hazan açıyor fakat 

nı görmüşlerdi. Öğle yemeğini Rouen'de yediler. 
Şimdi her kasabada herkes dansediyordu. Otomo
bil her dakika kalabalığa rastlıyor ve duruyordu. 
Her yerde açık hava baloları, mavi beyaz kırmızı· 
dan yapılmış süsler, bayraklardan ve yapraklardan. 
yapdmı§ kameryeler yollarını kesiyor ve çiftler, 
nehrin sahillerinde bile dansediyordu. 

içerisi sarhoşlarla dolu, etrafı üç renkli çiçekler 
ve küçük yapraklarla süslü direklerle çevrHmiş bir 
lokantanın önünde durdular. Şarap, kadehlerden 
taşıyordu. Küçük bir orkestra bütün halkı yerinden 
oynatıyordu. Antuvan'ın üzerinde üniforma vardı. 
Kendisini alkışladılar. Otomobil artık yürüyemi• 
yordu. Çünkü önde biribirine geçmiş çiftlerden mu· 
azzam bir set vardı. 

lkisi de arabadan indiler. Soğuk şarap, ekmek 
peynir ve meyve ısmarladılar. Tozdan sislenen ha
vada, sanki düğün varmış gibi civar köylerden atı· 
lan silah sesleri aksediyor ve Sen nehrinin bir sahili 
diğer sahile cevap verdiyordu. Halk, silah sesini ve 
barut kokusunu duyunca sevinçle haykırıyordu. 

Güneş nihayet bulutları delmiş ve kumlu teraçayı, 
beyaz sofra örtülerini, evi, nehri bol bol yakmağa 
başlamıştı. Mariyan geçen ilkbaharda paskalye ge
cesini geçirdikleri oteli tanıdı. Antuvan buraya 
mahsus mu yoksa tesadüfen mi gelmişti? Genç a
dam kendisine bakarak dedi ki: 

- Burası güzel değil mi? 
-Evet! 
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Milliyetler meselesi asan so re u var . Dahiliye Vekaleti, vilay~~lere _b~r 
Ç 1• fte da" va" l ı karı koca tamim yaparak, mülki teşkılat tarı~ı-

ne esas olmak üzere bazı malumat ıs-Kanaa t Kitapevi tarafından neşre- k 

1 ' 
dilmekte olan "Ankara Kütüpanesi" - En zen g ı· n mı" I yarde r o roda her temiştir. İstenen maliıma~tan, g~~e 

k . d d 1 b a r 1şt1 a r nin "Tarih serisi" birçok kıymetli e- yeni kurulacak kaza, nahıye ve koy -o r 1 o r a nas 1 • aerlerden sonra bu defa da Paul Hen- 1 400 1 d 1 f d lerde, gerekse bunların irtibatları~ın 
ry'nin "milletler meselesi,. isimli ma- y 1 mi yon o ar sar e er değiştirilmesi, vilayet kaza v.e nahı~e 

Üç perdelik bir aile komedisi nasıl 
başlar, nası 1 sona erer? 

S b · M t " v k"l tl · b. · d 1 kemeye tacınıp duruyorlardı .. a rı e ın, c a e erın ırın e :ı • 

halı . b" d s ·· h 1. da Tabii bir Yflndan evelkı hırgürler orta ı ır memur u. u ey a 
d · d 1 d ki b "' nda devam etmekte. Odalarını ayırmışlar_ 

aynı aıre e ço ışır ı, a ı a..,ı 
1 

b" . . . 
.. .. .. .. 1 · · k" · · t or.la dı ama ne de o sa ır evın ıçınde otur-&orunur, goz erını ma ınesının U:r • k . 

d k ld dl Sabrı· Metin'le duktan sonra avga sebebı çok kolay 
rın an a ırmaz · d v b · ·· 
Süheyla yanyana iki masaya düşüş- b~lunuyor u. e . ~~ gun artık Sabri-
lerinin üçüncü haftasında kol kola nın de bıçak kemıgıne dayandı: 

- b 1 d 1 .k. • da da - Sokaktan bulunan karı da senin gezmege aş a 1 ar, ı ıncı ayın .. r·k . . 
belediyeye uğradılar. O gün, Süheyla kadka~ 01~~· ç~p?u te ıncı bulunduğu-

. 1 • • nu ım gormuş 
da "Metın,, o uvermıştı. . b" d 

·H d b . t b" karı koca Hadı ır ava daha .. Bu da haka-
u ç sene en erı mesu ır f'T d 

hayatı geçiriyorlardı. Sabri, Süheyle- retS 11b 1? Men .. : . . . 

yı: k. 
- Kadın evde gerek, diye daired~ 1 

işinden ayırdı. Gül gibi değil~e. bılie 
namerde muhtaç olmadan geçınıp g • 
diyorlardı. 

Süheyla, 
Melabat'ten 

bitişik komşusu dakti~o 
bir gün şuna benzer hır 

söz duydu: . 
- Ben esmer erkekleri severım, 

erkek dediğin Sabri bey gibi 01r:1a.lı ! 
Süheyla bu lafa mim koydu, ıçın: 

d "h ,,, ded·ı Zaten çoktanberı en ım. · . .. 
§Üphelenmiyor değildi. Fakat hır t~r· 
lü ip ucu delil yakalıyamıyordu. Şım 
di Melaıu:t bunu kendi ağziyle vermiş 
buluhuyordu: 

_Bu işi bir kurcalıyayım dedi Sü-

heyla... . 
Birkaç gün kocasıyle Melahati göz 

hapsine aldı. Melahat Sabrinin daire· 
sinde çalışmıyordu ama, yeri ona ya
kındı. Daireye gidiş ve işten dönüş 
saatleri birdi ve bu yüzden de sokağa 
ekseriya beraber, çıkar, dönüşte be • 
raber görünürlerdi. 

O zamana kadar Süheyla'nın hiç 
ehemiyet vermediği bu haller, "Mela
hat'in esmer erkeğe hayranlığı" la

fından sonra Süheyla'yı ciddi surette 

işgal etmeğe başladı. Sabri'de de bazı 
gariplikler keşfetti. Sık sık komşu 

Melahatten bahseder olmuştu. Hele 

a rı etın, aılenın metanetı bo-
zulduğu için adının Metin tarafı alı
nıp Süheylalığa dönen karısına mah
kemenin kapısında adeta yalvarıyor -
du; 

- Yapma Süheylacığım, diyordu. 
bu mahkemelerde sürünmekten bık
tım. Barışıp evimize dönelim. 

Allah kimseyi kimseye yalvartma
sın; kötü şeydir. Hele karşıdaki d7 
biraı inatçı olursa .•. Süheyla da ha~lı 
inatçıya benziyordu. Ama, ne dersı -
niz, bugün yumuşamağa da niyeti yok 
değildi. Sabrinin, yılanı kovuğunda~ 
çıkaracak kadar müşfik se~i. on.~~~ı 
huşuneti ve inadı eritecek gıbı goru. -
nüyordu. Oldukça yüksek sesle ve hır 
karanlık köşede geçen bu muhavere· 
ye istemiye istemiye kolak verdim. 
İşte duyduklarım; kelimelerini dahi 
değiştirmiyorum: 

Sabri - Kurulmuş yuvayı dağıt
mıyalım. 

Süheyla - Ben cehennem azabı i -
çinde mi yaşıyayım? 

- Neye böyle yapıyorsun, ne kötü
lük ettim sana? 

- Daha ne yapacaksın. Gözümün 
önünde o Melahat olacak ..• 

- Yapma, inanma böyle şeylere. 

Çocuk gibi düşünüyorsun. 
- Ya bana ettiklerin? Sokakta mı 

buldun beni? 

lerin teşkilatında istifade cdılecektır. 
ruf eseriyle zenginleşmiştir. Bu malfünat bilahare bir kitap halin -

Hiç de sanıldığı kadar basi~ ?lmı - k • • 1 
yan millet ve milliyet meselesını men Her yıl kazadan ölenler : 100. 000 ışı • d\:;;~~a:a!~1l~t arasında vilayetin 
şeinden başlıyarak tarih boyunca t~-
kı"p eden m·u·e1ıı·f millet fikrin.in .. te_k. a- hemen yarısı boştur. Bu da gösterir.ki hangi tarihte kurulduğu, ilk kuruluş-

A merika isttistik memleketidir. kl d k ta ismi ve değişme sebepleri, ilk mer-
mili ve istihalelerini gözlerimız onun- Amerika kin sıralanan şu ra - amerikalılar yükse er e oturma ıs- kit• 

t ir etmek- :s tem·ıyorlar. Amerikalılar 60 kattan yu- kezi, ilk kuruluşta mülki teş at va-de çok canlı bir aurette asv kamlar, Birleşik Amerika ile eski dün- · · d 
tedir. Kitap, birinci faslında on do- yanın arasındaki farkı açıkça gösterir: karı çıktılar mı içleri sıkılıyor. ziyeti vardır. Kazalar ıçın e aynı ma 
kuzuncu asra kadar milliyet mese_le - lfımat istenmektedir. 

Birlecik Amerika devletlerinin nü- N h. ı b ğl k .. ler ı· rı·n de ay 
1 • • .k. . fas'·nda ihtilal devrın - :r G c· l'l a ıye ere a ı oy :r -
erını, ı ıncı "" fusu 129 milyondur. Buna, Filipin, A- A rtık Amerikada ratte- ıe _er rı bir liste hazırlanacaktır. Bu listeye 

de' U .. ru··ncu·· faslında 1815 den 1848 e t k p t · d 0 lmez olmuctur Empıre :s )aska, Panama mın a ası ve or o • ınşa e ı :s • • d bavl b ı d - k a 
kadar' do··rdu··ncu·· ve beııinci fasılları.n1- . _. h•tt. nahiyenın a ı,, g ı u un ugu az , 

:r Rı"ko gı"bı· birleşik devletlere ilhak e- State bunun iflas ettıgıne şa 1 ır. b"k d"l · d"l · k d köy kanunu tat ı c ı sın e ı mesın 
d 1848 den zamanımıza a ar mı - dı" len topraklarda yaşıyan 16 milyon Amerikanın servetleri: Amer.ika_nın ı · dl 

a · - · fh ı resen muharlık olan köy erın a arı, liyet meselesinin arzettıgı sa a a~ı amerikalı dahil değildir. ese·rJeri Öüyüktür. Fakat kendılerı e-
.. t 1 etmektedı"r. Çok vuzuhlu bır M 1• A e köy kanununun tatbik edilip edilme-

mu a ea Amerikanın serveti 1912 de 187 mil- serleri kadar tanınmaz. ese a m • h 1 k k · ht 1 g-a 
. .. ve ilmi bir zihniyetle vücuda S 1 . d A 1 lar diği, mu tar ı mer ezı, mu ar ı 

goruş F h . B ld yar, 1922 de 321 milyor, Wall - treet rikanın en servetlı a amı vrupa 1 
- bağlı olan köy mahalle ve mezrealar; 

getirilmiş olan bu eser .e
1 

m. 1 
• a Fa. ş mali buhranı zamanında da 450 milyar ca maliım değildir. Mali buhranla çok •. f k"l h 

tarafından dilimize çevrı mıştır. 1 - dolardı. Bugünkü amerikan serveti sarsılmış olmakla beraber, Edwar d erkek, kadın nu us, ı ometre esa • 

·1dr 100 kuruştur 400 mı·lyar dolardır. Harkness, senede 400 milyon dolarlık biyle nahiye ve kazaya uzaklığı, kö • yatı 75, cı 1 
• yün yer ve adında yapılan değişiklik 

Devrilen kazan Nevyork muazzam bir şehirdir. Ora gelirini sarf etmek için zahmet çek - lerin tarihi ve sebepleri yazılacaktır. 
sı bir insan yığınıdır. Nevyork şehrin- mektedir. Halbuki Con Rokfeller bu- Vekalet valilerden bu suallerin cevap 

Tarihi roman ve fıkralariyle ken- de yalnız 102.000 asansör garsonu var- nun yanında çok fakirdir. Çünkü bu· larımn 
15 

ilkteşrine kadar verilmesi· 
dini türk okurlarına çok sevdirmiş o- dır. Nevyorkun hademe bütcesi sene - nun yarısı kadar bile parası yoktur. 
lan üstat M. Turhan Tan'ın evelce de bir milyon dolardan fazladır. Nev- Fakat Rokfeller, devlete ve yaptır - ni istemiştir. 
bir gazetede intişar ederek büyük bir york belediye yatakanesinde her gece makta olduğu işlere iradının yüzde 
rağbet ve alakayla karşılanmış olan 100.000 kişi yatar. Bu yatakane dünya- seksenini verir. 
"Devrilen kazan" isimli tarihi roma- nın en büyük yatakanesidir. Bir tek 
nı bu defa Kanaat Kitapevi tarafın - yatak odasında 1.700 yatak vardır. 
dan neşredilmiştir. 288 büyük sayfa
lık bir cilt teşkil eden bu romanın da, 
diğerleri gibi, kitap halinde de aynı 
alaka ve takdiri göreceğini emin ola
rak eseri okurlarımıza tavsiye ederiz. 
Fiyatı 125 kuruştur. 

Arzdan aya seyahat 

Kanaat Kitapevinin Ankara kitapa
nesi,, serisinin yirmi altıncı cildini 
Jules Verne'in "Arzdan aya seyahat,, 
isimli maruf eserinin tercemesi teşkil 
etmektedir. 

Jules Verne, bütün dünyada oldu -
ğu gibi memleketimizde de, hakkın
da uzun izahlara hacet olmıyacak ka
dar tanınmış ve takdir görmüş bir 
muharrirdir. 

Fenni hakikatleri geniş muhayye -
lesinin tasavvurlariyle mezcederek 
ortaya son derece meraklı macera ro
manları çıkarmasını bilmiş olan bu 
yüksek şöhretli muharrire, hangimiz 

M aliım olduğu üzere dünyanın en 
yüksek binaları Nevyorkta'dır: 

Empire State ~uilding 355 metre yük
sekliğinde, 102 katlıdır. Bu muazzam 
binada günde 12.000 kişi bulunur. Em
pire State on sekız ayda yapılmıştır. 
Bunun yerinde başka bir bina vardı. 
On sekiz ay içinde hem eski yüksek 
bina yıkılmış, hem de bu muazzam e
ser yapılmıştır. Empire State o kadar 
yüksektir ki, yanı başındaki seksen 
katlı Rokf eller sarayı küçük kalır. 

B irleşik Amerika devletleri ara -
zisi dünya mesahasının ancak 

altıda biri, nüfusu da dünya nüfusu -
nun 7 de biridir. Bununla beraber, dün 
yadaki demiryollarının yüzde. 32 si, 
telefon şebekesinin yüzde 58 zı Ame
rikadadır. Dünyada işlemekte olan o -
tomabil miktarının yüzde 76 sı da A -
merika birleşik devletlerindedir. Son
ra radyo itibariyle de Amerika çok i
leridedir. Amerika birleşik devletle -
rinde 38 milyon radyo vardır. Hemen 
hemen üç kişiye bir radyo düşer. Ame
rikada radyo mevcudu, yer yüzündeki 
radyo miktarının yüzde 46 ıını teşkil 
eder. 

Bilecik valisi tekaüde sevkedildi 
Bilecik valisi B. Ali Rıza tahdidi 

sin kanununa tevfikan tekaüde sev~ 
edilmiştir. 

Acı bir ölüm 
Müteveffa General Sami Koran'ın 

torunu ve Söke hUkümet doktoru B. 
Ali Riza Koran'ın yeğeni ve Haraççı 
zadelerden Nedim Haraççının refika
sı Saliha Haraççı henüz 19 yaşında 
iken müptela olduğu hastalıktan kur
tulamıyarak cvelki gün saat 13.30 da 
tedavi edilmekte olduğu Haydarpaşa 
hastanesinde vefat etmiştir. Bir sene
lik evli bulunan ve henüz hayata doy
mamış bulunan Bayan Saliha Haraç
çı'nın ölümü ailesini ve kendisini ta
nıyanları derin teessüre garketmiştir. 
Ailesi efradına beyanı taziyet ederiz. 

BUGÜN. 
- Sen çok asabisin. Ben hiç bir tek gençliğimizde okuyup hayran kalma-

- Kız olmıya kız ama son zaman - karım için böyle söz söyliyebilir mi- mışızdır. Son derece sürükleyici ve 
.. mahallede Melahat: 

Dünyanın bu en yüksek binası 12 
milyon liraya çıkmış~ı~. Bu bin~nın 
kapıları için 50.000 kılıd vardır. Bına
nın birinci katındaki Lonşan lokan -
tasının senelik kirası bizim para ile 
200.000 liradır. bu muazzam binanın 
sahibi Al Smit isminde bir adamdır. 
Bu adam binadan çok zarar etmekte -
dir. Binanın kar getirebilmesi için 
8.600 odasının hepsinin de kiraya ve
rilmesi lazımdır. Halbµki bu odaların 

Bundan başka dünyada mevcut pet
rolün yüzde 60 ı, bakırın yüzde 48 i, 
ham demirin yüzde 43 Ü, çeliğin yüzde 
47 si, hububatın yüzde 58 i, pamuğun 
yüzde 56 i Amerika birleşik devletle -
rinde çıkar. Şeker istihsalinde dün • 
yanın çıkardığı şekerin dörtte birini, 
maden kömürünün üçte birini Ame -
rika çıkarır. 

Amerika dünya kauçuk istihsalinin 
yarıaını, kahvenin de yüzde 75 ini ... 
tın alır. Amerikada turizme aenede 

Uç milyar dolar sarf edilir. 

Y eniıehir U l US ıinemaımda 
İki film birden aynı zamanda pek iatifadeli olan bu 

laıtr~d:a~b~i~r~d~e~n;b;ir~e~i~ş~m~a~n~l;am:ıy~a;..;ba~~~la~-~y~i~m~?~S~a~n~a~ö~y~le~g~e~lm;:iş~t~ir~.~A~kAl;tım~d~fbi;::"s-;~ _ ..,... ... --. ..-.ılk _._ 
"'" · · ·· · blyatı yaratmasını bilmittir. tıte 
mevau olduktan aonra SUheyli kalıbı- - Peki hadi bundan vasgeçeyim. "Arzdan aya aeyahat" de bunlardan 
nı bastı: Fakat ölüm allahın emri boıanmak- biridir. Ve Amerikada aya bir mermi 

_ Bu Melahat §ırf ıntısı Sabri'nin tan vazgeçmem. içinde insanları gönderecek olan ha-
- Hadi eve gidelim. Oturup konu- rikulade bir topun inşası etrafında metresidir. 

Aralarında sebepsiz geçimsizlikler 

başladı . Süheyla her şeye söyleniyor, 

fırsat düşürdükçe de : 
- Dilini kes ben olup bitenleri bil· 

miyor değilim, diye ortaya manalı 

manalı laflar atıyordu. Nihayet bir 
gün "pirzola yağlı mı olsun, yağsız
mı ?'' gibi adi bir mesele yüzünden 
karı koca arasındaki münakaşa çığı
rından çıktı. Bu arada biribirlerine 
epeyce söylendiler. Sabri, belki, kız -
ıınlık arasında küfür bile savurdu. 

Süheyla artık dayanamadı: 
- Bu hayat çekilmez, dedi, boşa· 

nalım. 

Davayı Süheyla açtı. Fakat "biz 
boşanacağız,, deyince hu iş hemen o -
lup biti vermez ki 1 Hele Sabri de pek 
ayrılmak niyetinde değilken... Mah-

şalım. Anlaşmıyacak ne halimiz var? 

Dağıtmıyalım şu yuvayı •.• 

Süheyla yumuşadı. 

Kol kola gibi yan yana yürümele 

ba§ladılar. Büyük merdivenlerin dibi

ne kadar takip ettim. Sonra sokağın 

kalabalığına karıştı, kayboldular. 
Biraz sonra mübaşir: 

- Sabri Metiiiiin 
- Süheyla Metiiin 
diye bir hayli bağırdı: fakat onlar 

evlerine çoktan varmışlardı. Davacı 
gelmediği için hakaret davası sukut 
etti. 

Bana öyle geliyor ki bu satırlar ya
zıldığı zaman Sabri Metin'le Süheylfi 
Metin bopnma davasını da tatlıya 
bağlamış bulunacaklardı. 

MAVi SU 
Yazan: Maior WREN 

kadar eski ve susuzluk, açlık, hararet, 
hastalık, yorgunluk yüzünden ölün -
ceye kadar Uzerinde yürümüş olan 
binlerce adam ve devenin kemikleriy
le çizilmiş yollardı. Daha Musa'nın 
Mısır'dan kaçtığı zamanlarda bile bu 
yollar mevcuttu. Hala bu yollarda yü
rüyen insanlar ve hayvanlar asırlar
danberi değişmiş değillerdir. 

Benim vazifem bir palmiyenin ar
dında yüzü koyun yere yatmaktan ve 
tüfek menziline giren her şeye ateş et
mekten ibaretti. Hiç bir macera olma
dı ı Bir atış poligonunda olsaydım 
vaktimi başka türlü geçirecek değfl • 
d "m. yalnız muhteşem bir hücum sey-
;t~ek fırsatına nail oldum: iki sipahi 

~öltiğU çok daha kalabalık bir tuareg 
kıtasına saldırdılar. Bu heyecanlı ve 
unutulmaz bir ma~zaraydı. 

El _ Rasa zaf erınden sonra, tabur 

Uba doğru ilerledi. Biz onun gene cen 
önünden gidiyorduk. 

O d sonraki haftalar, yıpratıcı 
n an kk b. k-
h 1 1 den mtire ep uzun ır a-mer a e er • 

b Jd ve Çok daha acı hır kabusla 
us o u Ziııdet. 

lll 
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ve en iyi dostlarımızdan - Hank'la 
Buddi - ayrılmaktı. Onlar katır kul
lanmak sanatı öğretilen "Tanut - Az
zal binici piyade" mektebine sevkedil
mişlerdi. Bu hayvana binen bir lejyo· 
nerin sürati iki mislidir; bu neferler
den mUrckkep bir bölük, bir süvari bö 
lüğü kadar seri hareket eder. Bu ayrı
lık çok acı oldu. Bununla beraber er· 
geÇ buluşacağımızdan emin ol~uğu -
muı için bu uzaklaşmaya ve Zınder -
nöf'ün sefaletine tevekkülle katlan -
dık. 

Fasıl V 
Zindernöf kalesi 

1 
Okyanus ortasındaki bir küçük ada 

gibi çölUn ortasında tek başına bulu
nan bir çamurdan kalede işler kötii 
başladı ve ıüratle kötülük arttı. 

Can sıkıntısı hemen derhal bilhassa 
şiddetli bir §ekilde kendini gösterdi; 
tezahürleri mUthi §Oldu. Kumandanı -
llUZ bqt Rönuf'wı CS1Umtlnden. IOA• 

çok meraklı maceralar dönmektedir. 
Resimlerle de süslenmiş olan bu 

güzel eseri karilerimize tavsiye ede
riz. Fiyatı 50 kuruştur. 

Canlandırılacak köy 
!. Hakkı Tonguç tarafından telif 

edilmiı olan bu eser köy davasının 
bilhassa aktüalite sahasının ön safha
sında bulunduğu şu sıralarda büyük 
bir alakayla karşılanmıya layik ciddi 
emek mahsulü bir eserdir. Köy kal -
kınması, büyük Türkiye idealinin te
mel taşı olacaktır. Fakat bu esas da
va aynı zamanda davaların en çetini, 
en ziyade emek ve zaman istiyenidir. 
Türkiyede 40 bin köy bulunduğunu 
düşünmek davanın şümulü hakkında 
bir fikir vermiye kafidir. Köy kal -
kınması, bilhassa köyllinün kültürel 
aeviyesini yükseltmek suretiyle ola -

talığın onu hayattan iğrendirmiş ol -
duğu ve ümitsiz bir harekette bulun • 
duğu rivayeti dolaştı. Bu facia, toplu
luğumuzun esasen pek kara olan uf -
kunu büsbütün kararttı. 

Ertesi hafta, bir çavuşla Gontran 
o_nbaşıy~ ~rajik şartlar içinde kaybet -
tık. Bu ıkı rütbeli, yüzbaşı Rönnf gibi, 
melek huylu insanlar oldukları için 
teessürümüz o nispette büyük oldu. 

Fakat tesadüf, tahrip edici çağlı • 
yan herşeyi silip süpürmeden evel bi
ze ~şka bir felaket hazırlamıştı. 
Yuzbaşı Rönuf'e vekalet eden müla

zim Debüsi, hastalandı, ağırlaştı ve 
öldü. Zabit vekili tayin edilmiJ olan 
melez menşeli Löjon, garnizonun ku -
mandasını ele aldı ı 

Esasen elektrikle dolu olan Zinder
nöf'iln havası tahammülfersa bir hale 
geldi. Kafes içindeki arslanlar bili -
yorlardı ki canbaz bir eliyle en iyini
yetlileri bile çileden çıkaracak kırbacı 
tutuyorsa, öteki eliyle de itaatsizlik 
etmeye ilk kalkışacak olanın hakkın -
dan gelecek tabancayı tutuyordu. 

Bir akşam öğrendik ki Şvartz'ın 
tahrikiyle Löjon'a karşı bir ayaklan • 
ma hazırlanıyordu. Bize de buna işti -
rak etmemiz teklif edildi. 
Maykıl düşünmek için zaman iste· 

di; bir toplantı kararlaştırıldı. 
Ertesi gün, gün batarken, en iyile -

rinden mürekkep bir avuç adam pal -
miye korusunun &izU bir noktasında 

tima etıu.z.. 

caktır. Peki .- nasıl? İtte bir terbi
yeci olan müellif bu •uale pratik bil
gileri ••ralıyan genfı bir eserle ce -
vap veriyôr. İçinde birçok resimler 
de bulunan bu eser köyle ve köylü -
nün kalkınmasiylc alakalı herkesin 
bilhassa eğitmen ve öğretmenlerin 

dikkatle okumasını icabettirecek bir 
ehemiyettedir. 

Kitabı neşreden Remzi Kitapevi, 
Fiyatı 75 kuruştur. 

Baskervillerin köpeği 

Konan Doil İngilizlerin ".Şerlok 
Holmesi" yaratmış olan bu meşhur 
sergüzeşt romanları müellifini kim 
tanımaz? Zabıta romanlarının bir şah
eseri diye anılmakta daha uzun za -
man devam edecek birçok eserlerin 
müellifi olan Konan Doil'den şimdiye 
kadar dilimize bir hayli roman tercü
me edilmiştir. Baskervillerin Köpeği, 
bunlara, gene Şerlok Holmes'in hari
kulade rnaccralariyle dolu, merak ve 
heyecanla okunacak bir yenisini ilave 
etmektedir. Ragıp Rıfkı tarafından 

tercüme edilen bu kitap Kanaat Ki -
tapevi tarafından neşredilmiştir. 

Dobrof, Glok, Vaeren, ve diğer üç 
dört kişi ki ceman on beş kişi kadar 
toplanmışu. 

Maykıl: 

- Biz hadiselere keyfimizin istedi
ği istikameti verebilecek kadar kala
balığız, dedi. 
Kardeşim söz aldı: 
- Hepiniz biliyorsunuz ki Löjon'u 

yola getirmek mevzubahistir. Bundan 
sonra kaleyi terkedeceğiz. Şvartz a
yaldanmanın başına geçmiştir. Onun 
müttefiki olmıyanlar düşmanı olacak
lardır ve kendilerine bu şekilde mua
mele edilecektir. Ben şahsen itaat et
meyi reddediyorum, eveıa Şvartz'e i
taat etmekliğim için hiç bir sebep 
yoktur; sonra da ben adamları yata
ğında bağlıyanlardan değilim. 

"Projeye muhalif olduğum ve su
suzluktan ölmeye mahkum olacağım 
çöle kaçmayı kabul etmediğim için si
ze projenizden vaz geçmiye ve Şvartza 
kararımızı bildirmeye davet ederim. 
Bizim görüşümüze iltihak etmezse, 
Löjon'a haber veririz. 

Blan'la Marinyi homurdandılar. 
Sentandre: 
- Evet, dedi, Löjon'a haber vere -

ceğime yemin ederim. Fakat Şvartz'a 
haber vereceğime de yemin ederim. 
Bu adam istediğini yapsın, fakat pek 
şiddetli hareket etmesin. Kendileri i
çin çöl ortasında gebermekten başka 
bir ihtimal mevcut olmıyan ahmakla
ra ıelince. b1'01ar ilt•r kasımlar• 

O memlekette her §ey azametli -
dir. Hatta felaketler bile ı .. N ew 

- London'da bir mektep yandı: 455 ki
§i öldü. 1932 de fırtınalar, boralar, fe -
yezanlar, yangınlar yüzünden bir mil
yondan fazla insan öldü; zarar 550 
milyon doları aıtı. 

Amerikada her sene 100.000 insan 
kazaya uğrar. Bu hesaba göre be§ da
kikada bir, insan ölüyor demektir. 
Amerikada otomobil kazaları batta 
gelir: Senede vasati 38.000 kiti otomo
bil kazasına kurban gider • 

Sıcaktan, kuraktan, ve soğuktan her 
yıl ölenlerin sayısı 2000 ile 3000 ara -
sında değişir. 

Amerikada işsizlerin sayısı 11 mil -
yona çıktığı olmuştur. 48 milyon insan 
müzayaka içinde kalmıştır. 

1933 de Amerikada bir milyon dolar 
dan fazla kazancı olan yirmi kiti var -
dı. Ertesi sene bunlar 48 oldu. 1936 da 

1 - Filoyu takip edelim 
Ginger Rogers • Fred Astair 

2 - Uçurulan maden 
George Obrien 

Seans saatleri: 
10 Filoyu takip 
11.15 Uçurulan maden 
1 Filoyu takip. 
2.15 Uçurulan maden 
3.45 Filoyu takip. 
5. Uçurulan maden 
6.30 Filoyu takip. 

Gece saat 9 da 

Yalnız filoyu tôkip 
edelim ve jurnal 

ise ancak 27 milyoner vardı. dır. Bu kadar insanı sigorta etmek için 
Amerikada 64 milyon insan, yani 108 milyar dolar tahsis edilmiştir. 

Amerika nüfuımnun yarısı, sigortalı - ( Paris - Midi) 

Dürüst fakat ahmak bir eıki asker 
olan ve Şvartz'ı takdir etmesine mu
kabil Löjon'dan nefret eden Marinyi: 

- Kalleşlik yok 1 dedi. 
Maykıl kızdı: 
- İhtiyar eıek, öyle anırma, ve o?

duğundan daha ahmak olmıya çalış
ma 1 Şvartz'a isi olmak istemediğimizi 
ve bir cinayete mani olmak istediği
mizi söylemekle neden kalletlik etmiş 
olalım. 

- Şu Löjon köpeğine kendisi aley· 
hindeki projeyi haber vermek bence 
kalleşliktir. Evet kalleşliktir. 
Maykıl içini çekti. 
Maris, Marinyi'ye sordu: 
- Fakat ne yapmak fikrindesirı? 

Şvartz'ın ya lehinde ya aleyhinde ol
mak lazımdır. 

Marinyi tereddüt etmeden: 
- Ben ondan yanayım, dedi. 
Maykıl istihfafkir bir tavırla ilave 

etti: 
- Bir korkak, bir riyakar, bir katil

den yanasın demek. Ben de seni ger
çekten bir asker sanıyordum. 

Marinyi tekrarladı: 
- Ben Şvartz'dan yanayım. 
- O halde git onun yanına. Çık bu 

radan. Bunu tercih ederiz. Biz ne mü 
nafikız, ne de katil. Çvartz'dan korku 
muz yok. 

Marinyi kızardı, yumruklarını sıktı 
ve bir küfür savurarak kardeşimin ü
zerine atıldı, fakat onun bolce etmlye 

oJaı ~~~ 

Maykıl sordu: 
- Daha başka onun fikrinde olan 

var mı? 
Neşeli, gürültücü bir marsilyalı ge

mici olan Blan : 
- Ben Şvartz'a ihanet edemem, uç· 

di. 
- Ala! Öyleyse ondan yana oı~u: 

ğunu açıkça itiraf et. Ya onu, ya bızı 
tercih et. 

- Löjon"un pabucunu yalıyanıar a-
rasında olmak mı? Asla l 

- Şu halde git çabuk çetene iltınaK 
et. Orada belki daha emniyette olur
sun. 

Blan söylenerek uzaklaştı. 
Glok: 
- Vatandaşlarımdan ayrılmamak 

mecburiyetinde kalacağımdan korka -
rım, dedi. 

- Evet, korkuyorsun, Şvartz'dan 
korkuyorsun. Git, bizden uzakta yeri
ni daha iyi bulacağını anladım. 

- Vatandaılarıma ihanet edemez -
dim ya. 

- Glok, gidip arkadaşlarına haki -
kat ve sağduyunun ta kendisi olan ıun
ları söyler misin : Löjon'un katli fela
ket olacaktır, çünkü bu bir cinayettir, 
ve hepimizin ölümünü intac edecek -
tir. Onlara söyle : projenizden vaz ge
çiniz, yoksa dostlarımla ben sizi zorla 
vu geçirmesini biliriz. Bu tavassutu 
üzerine •lır mısın? 

iri ıpavi ekleri daima bayret eder 
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Taksim bah~esi 
dün törenle ae1ldı .:» 

İstanbul, 15 a.a. - Bugün Taksim 
bahçesinin açılma ve bahçe içerisin -
deki şehir gazinosunun temel atma 
merasimi saat 18,30 da, güzide davet
liler huzurunda yapılmıştır. 

Bu merasimde C. H. Partisi Genel 
Sekreteri doktor Fikri Tuzer, Parti 1 
İstanbul mıntakası miıfetti!?i Fikret 
Sılay, şehrimizdeki mebuslar, vilayet, 
belediye, Halk Partisi ve Halkevlerı 
erkanı hazır bulunmuştur. 

Merasime istiklal marşiyle başlan -
mış ve müteakiben vali ve belediye 
reisi doktor Lutfi Kırdar aşağıdaki 
nutku söylemiştir: 
"- Arkadaşlar, 
Davetimizi kabul ederek buraya 

gelmek lutfunda bulunduğunuz içın 
hepinize ayrı ayrı teşekkur ederim. 
Tabiatin bi.ıtün lutuflarını bezlederek 
dünyanın en güzel şehirlerınden birı 
haline getirdigi İstanbul da umran 
faaliyetini devam ettirmek yolundaki 
mesaimizin küçük bir eseri bugün bu
rada toplanmamıza vesile verdi. Iş 
hayatının türlü zahmet ve ıstırapla 
riyle bunalan insanlar, iş saatlerin · 
den ı.onra dinlenmek ve eğlenmek ih
tiyacındadırlar. Büyük ve kalabalık 
şehirlerde bu ihtiyaç daha fazla ve 
daha şiddetli olarak göze çarpar. 
Memleketimizin en buyuk ve en ka · 
}abalık şehri olan 1stanbul'da da be
lediyenin muhtelif vazifelerini ifaya 
çalışırken halkın bu haklı ihtiyacına 
cevap verebilecek tedbirler almayı da 
ihmal etmiyor, yeni bir şekilde tan 
zim ve ışlah edilmiş olan Taksim bah
çesini bu arada sayabiliriz. Şimdilik 
sadece bedii bir tertibe konulmuş o
lan bu bahçede İstanbullular, oturup 
dinlenebilecekler, haftanın muayyen 
günlerinde şehir armoni heyetinin 
konserlerini dinliyebileceklerdir. Bu 
gün aynı zamanda temel atma mera· 
simini yapmak için burada toplandı
ğımız şehir gazinosunun inşası kısa 
bir zamanda ikmal edilince Taksim 
bahçesine gelenler burada büyük, mü 
kemmel, rahat, konforlu bir bina ve 
bu binada orta Avrupa şehirlerine ya
kın, hiç değilse Balkan şehirleri eğ
lence yerleri ayarında bir dinlenme 
ve eğlenme yeri bulacaklardır. 

1stanbul'un müstakbel şekli planı • 
nın tatbikine imkan aranıldığı bir sı· 
rada İstanbul vali ve belediye reisli • 
ğinde bulunmak benim için tesadüfün 
güzel bir lfttfudur. Bu suretle yarın -
ki mamur ve güzel İstanbul'un, büyük 
mendeni §ehirler evsafındaki müstak
bel lstanbul'un inşasında vazife almış 
olmaktan bahtiyarlık duyuyorum. İs -
tanbul ve İstanbullular için yüksek 
himaye ve lUtuflarını hiç bir taman 
eksik etmiyen Milli Şefimiz, Cümhur
reisimiz İsmet İnönü'nün ve bizi her 
sahada takviye etmekte ve muva.f fa • 
kiyet imkanlarımızı hazırlamakta o -
lan başvekil Refik Saydam'ın ve bükü 
metimizin yardımlariyle tasavvurları • 
mızı fiil mevkiine koyabileceğimize 

fÜphe etmiyorum. Yarınki mamur İs
tanbul'un güzel manzarasını tahayyül 
etmek bizi şimdiden heyecanlandır -
maktadır. Hepinizi bu heyecanda bir
leşmiş görmekten duyduğum zevkle, 
hürmetle selamlarım. 

Bu nutuktan sonra temelatma me • 
rasimi yapılmış ve müteakiben davet
liler hazırlanan büfede iğzaz edilmiş
tir. 

Bugün temeli atılan ıehir gazinosu
nun inşası kısa bir zamanda ikmal e· 
dilmiş olacak ve resmiküşadr önümüz 
deki cümhuriyet bayramında yapı

lacaktır. 

Kızılcahamam' do 

Ata t ürk günü 
Kızılcahamam, 15 a.a. - Ebedi Şef 

Atatütk'lın kazamıza gelişlerinin 20 
inci yıldönümü olan 16 temmuz günü 
yarın burada merasimle kutlanacak · 
tır. 

Bu münasebetle muhtelif eğlence -
ler hazırlanmış ve bu arada pehlivan 
güreşleri ve cirit oyunları tertip e -
dilmiş bulunmaktadır. Gece de büyük 
bir fener alayı yapılacaktır. 

Bütün kaza nahiye ve köylerinden 
birçok heyetler ve halk buraya gel -
miş ve parti ve belediye tarafından 
misafir edilmişlerdir. 

J 

Keserle öldürmüş ! 
Sıvas, 15 (Telefonla) - Suşehri 

Darıca köyünden Rasim Yücel aynı 
köyden Mehmedi bir ev meselesi yü • 
zilnden keserle başına vurmak suretiy
le öldürdü ve tevkif edildi. 

Çocuğunu boğan ona 
Sıvas, ıs (Telefonla) - Yıldızeli 

Erenköyünde Mahmut karısı yirmi 
yaşında Zehra gayrimeşru olarak ka-
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RE SİMLER l İskenderun limanı 

1 YURTTAN 
tanzim edilecek 

İstanbul, 15 (Telefonla) - İsken
derun limanı bu pazartesinden itiba· 
ren devlet limanları umum müdürlü· 
ğüne geçmiş bulunacaktır. İskende • 
run'da türk ve İngiliz mütehassısla

rının yapacağı tetkikattan sonra h:ı· 
zırlanacak projeye göre modern bir 
limanın inşasına başlamadan evel her 
giinlük işlerin yürütülebilmesi için i· 
cabeden tesisatın derhal yapılması 
tekarrür etmiştir. Bu meyanda lstan
bulda bazı liman vasıtalarının muvak 
katcn İskenderun limanına gönderil· 
mesi kararlaştırılmıştır. İskenderun 
limanında derhal ittihazına lüzum gö 
rülen tedbirler alınırken bilhassa Ha
tay'ın anavatana iltihakiyle İskende • 
run hinterlandının genişliyeceği an
laşılmaktadır. Bütün bunları göz Ö· 

nünde tutan limanlar umum müdüril 
B. Raufi Manyaslı yakında Hatay'~ 
giderek tetkikler yapacaktır. 

. 
lımir' in pamuk rekoltesi 

120.000 balya 
İzmir, ıs a.a. - Bu sene pamuk re-

l k~:~esi_ E~e mıntakasının kaydetme
dıgı bır nıspette ve geçen senenin 
seksen bin balyasına mukabil yüz 
yirmi bin balya olarak tahmin edil. 
mektedir. Piyasada alivre satı~lar 

, müsait olarak devam etmektedir. 

I İzmir Parti Reisl iği 

Küllük ve Küllük körfezinden bır görünüş 

İzmir, 15 a.a. - Cümhuriyet Halk 
Partisi vilayet idare heyeti dün par
ti mıntaka müfettişi Galip Bahtiyar -
ın iştirakiyle bir toplantı yapmış ve 
reisliğe ittifakla esnaf ahali bankası 
müdürü Atıf lnan'ı seçmiştir. 

Sıvos'to Kelkit i rmoğ ı 
üzerinde iki beton köprü 

Köprülerin inıası i~in 28 bin lira harcandı 

köprüler geli 

Kelkit ırmağı üzerindeki köprüler 

Sıvas, (Hususi) - Cümhuriyet nafıasının yurdun dört köşesin
de birer medeniyet abidesi halinde yükselttiği beton köprülerden 
ikisi de vilayetimizde yapılmış ve inıası bitmiştir. Bu köprüler -
den b · ri Kelkit ırmağı üzerinde inıa edilmiş ve şehrimizi Ordu'· 
ya ve Koyulhisar'a bağlamıştır. 

---ı Bu köprü 65 metre boyundadır. 

ı . ı1 1 Geliş gidişe açılmıştır. İkinci köprü 
Trôkyo'do on c ı 1 ı k gene aynı ırmak üzerinde inşa edil

kongresi 
Edirne, 15 a.a. - Trakya'da gittik

çe genişliyen arıcılığın daha ziyade 

ilerlemesi için 937 ve 938 senelerinde 

olduğu gibi bu sene de 7 ağustosta 

Edirne'de bölge vilayetlerinden gele

cek 50 kadar arıcının iştirakiyle bir 

kongre toplanacak ve bunu gene 

miştir. B uköprü de şehrimizi Koyul
hisar - Reşadiye • Niksar'a bağlamak· 

tadır. Bu köprü de 50 metre boyunda

dır. Her bakımdan vilayetimizin en 

mübrem; ihtiyacını karşılıyan bu iki 

betonarme köprü 8S bin liraya çıkmış

tır. Yakında köprülerin muvakkat ka
bul muamelesi yapılacak ve törenle 

geliş gidişe açılacaktır. 

Trak anın dört vilayetinden gelecek re ve kurs hazırlığına başlanmıştır. 

Karacabey'de çeltik zi raati 

Koracabey'~e plônlı 
bir kasaba kuruluyor 

Çeltik ziraati ve Valinin tetkikleri 
Bursa, (Hususi) 

- Karacabey top 
rakları, çok feyizli 
lidir. Çünkü : Bu 
ova, Simav çayı, Ha 
nife dere, Kara de
re ve Apulyant gö
lünü Marmara de • 
nizine döken Ulu -
abat çayı gibi dört 
büyük su ile sulan
maktadır. Ne çare 
ki: şimdiye kadar 
başı boş akan ve fe
yezan zamanların -
da bu muazzam o • 
vayı bir denize çe
virerek araziyi ber-

bat eden, üstelik 

iımir'in hava müdafaası 
İzmir, 15 a.a. - Hava taarruzlarına 

karşı pasif korunma komisyonu top -
lantılarıan devam ederek şehrin hava 
hücumlarına karşı müdafaasında tat
bik edilecek planları hazırlamıştır. 

Bu plan, şehir halkının hemen hep . 
sine hava taarruzlarına karşı müda • 
faa vazifesi tahmil etmektedir. 

fidan aşılanıyor 
Edirne (Hususi) - Trakyada mey

veli fidanların aşısı ile ağuıtos so
nuna kadar 45 büyük fidanlıkta met • 
gul olunacaktır. 

Hesaba göre 450 bin aşıya gelmiı 
fidan vardır. Bunların 100 bini Edir· 
ne büyük fidanlığındadır Bu sene a· 
şılanacak ıneyvcll Iıdanlar gelecek se 
~ satılacak ve köylülerle göçmen ev
lerine dağıtılacaktır. Gelecek sene 
köylüye dağıtılacak meyveli meyve
siz fidanlar en az elli merkezden, ör
nek fidanlıklardan verilecek ve tutan 
milyonu aşacaktır. 

Sulak yerlerde toplu ayvalıklar, e· 
rik. kaysı, cevizlik, kavaklık, yonca-
lıklar planlı tarzda devam ediyor. 

Bursa valisi Karacabey'de halk arasında 1939-40 ta daha iyi ve daha kuvetli 
çinde bırakarak hal . k . yürünecektir. 

ortalığı bataklık i-

kı sıtama gibi müdhiş bır afetten ı-1 M. Kem~! p~şada (~,5) mil!on kil.o, Çeşitli ekim hareketleri hemen her 
rıp geçiren bu sular Karacabeye ha - Karacabey de ıse 8 mılyon kılo çeltık d . 1. y . • .. k'"y .. . . . . • . yer e genış ıyor. enı goçmen o -
yat yerine zehir akıtmıştır. Cumhu - ıstıhs~l ~hı_nma~t~dı~. Ka~ıt~ ıtıbarıy- terinde ise az toprak üzerinde kesif 
riyet bu felaket kaynağını. ?rtadan le en ıyı cıns pırıncı yetıştıren Kara- ziraat hareketleri görülmektedir. Me· 
kaldırmış ovaya hayat vermıştır. 1 c~be~ toprak_larından geçen sene 216 11 sela nohut, bakla, ispanak.. patates, 

Karacabey, soğan, bakla, buğday. ! hın lıra ~arıdat temin olu?muştur. soğan, herekli günebakan, meyva a. 
pirinç gibi en kıymetli toprak mahsul ~aracabey rle 2337~ ~ekta~ e~ı~e-~ ara- ğaçlarını ve kendi ihtiyaçlarına ye· 
!erinin merkezidir. Buraya ne eker • zı vardır. Bu arazının y~tışrıdıg~ ma~ tecek kadar bağlarını iki dekarlık bir 
seniz ekiniz, bire karşı seksene ka • suller~en .a~~na~ para ~~ktarı (bır m~l yere hesaplı şekilde şerpiştirdiklerini 
dar mahsul alabilirsiniz. Pirinç, bun • yon yırmı uç bın beş yuz otuz beş lı- ı ve oya işler gibi en çok kadın ve kız
ların ba!tında gelen ye ~~ miktar ve • radır.) Buna mukabil Ka;acabeye ~t- tarının nasıl çalıştıklarını görmek bir 
rimde bulunan mahsuldur. hal. olunan m~ddelere v:rılen yek~ın zevktir. Tavuk, tavşan, arı beslemek 

Valimiz: bir taraftan halkın sıhatı- da: <40•259) lı~~dır. Sogan .(16~) hın, tarzı bir örnek gibi görünmektedir. 
nı tehdit eden ve sıtama menbaı te - b~gday rı;ahsulu ~e (200~ _bın lıra va- Bunlara daha çok Romanya göçmen· 
lakki olunan fakat diğer taraftan onu rıdat getırmektedır. Bu ıtıbarla he • !erinde rastlanmaktadır. 
ekenlere büyük servetlere temin eyli- men her çeşit mahsule ve hatta pa -
yen çeltik zeri yatını bütün tef errüa-I muk ziraat ine dahi fevkalade müsait j • • •• •• • • w 

tına kadar yerlerinde tetkik ediyor, olan Karacabey topraklarının halkı 
1 
lık betonarme yem hır kopru ıle dıge 

çeltik tarlalarını sulama kanallarını zenginleştirmek hususundaki yüksek ri 60 metre uzunluğunda 12 bin lira -
geziyor. ' kabiliyeti her türlü tavsifin üstünde lık ah~ap bir köprü yaptırmaktadır. 

G · f • · s h·ı şartlar al- yer bulmaktadır. Bu köprüler, Karacabey - Bandırma 
ayrı ennı ve gayrı ı .. . 

. 
1 1 

d · · Karacabey kasabası düşman istila • yolunun mukemmelleşmesınde rol oy· 
tında sulanan çeltık tar a arın a sıvrı kl d 
" k ·· f } • • •• d•w• hakkak S\nda baştan başa yakılmış olduğun • nıyaca ar ır. 

sıne sur e erının ure ıgı mu . . . . Bursa valisi, çarşıyı dolaşaıak es • 
olmakla beraber kanunun tayin ettiği dan burada yepyenı hır şehrın tem~lı nafla, halka doğrudan doğruya temas
sulama tarzı tamamen tatbik ve kon- atılmış, ana caddelere. bulvar şe~lın- lr yapmış, alış verişleriyle, kazançla -
trol edildiği takdirde çeltik tarlaları- de açılmış, yeni mimariye uygun bi - rı, dertleri ve dilekleriyle alakadar ol· 
nın sivrisinekleri çoğaltmak şöyle dur nalar yükselmiş bulunuyor. Bilhassa muştur. 
sun, batakis onların neslini kurutmak (7) yolun birleştiği cümhuriyet mey-1 Karacabeyden dönerken yol üzerin· 
ve çeltik tavaları kesik sulanmada danı muntazam bir planla tanzim edil- deki Uluabat köyünde köy kahvesine 
muayyen zamanlarda kur~ _kala~ağın-ı miştir. Bununla beraber yeni binala -ı uğnyarak halkın arasında oturmuş ve 
dan bu sürfelerin kendılıklerınden rın aralarına sıkışan ve tıpkı güzel işleri güçleri üzeripde kendileriyle 
mahvolmalarını intaç etmek suretiyle dişlerin yanında çürük dişleri andı - hasbihal yapmıştır. Valimiz köylüle -
en tabii bir mücadele yapılabildiği ran barakamsı dükkancıklar, bu esas-ı re, burada cümhuriyet idaresinin yap
anlaşılmaktadır. Şüphesiz çok sıkı h ve planlı şehrin bazı yerlerini çir - i tırdığı eserlerin faydalarını anlatmış, 
bir kontrolün mevcudiyeti muvaffa •

1
. kinleştirmektedir. Vali, Karacabey yaptıracaklarının da. büyük işler oldu 

kiyetin birinci şartıdır. belediye reisine bunların derhal orta- ğunu ve buraya refah saçacağını bil -
Bu sene Karacabey'de (22) bin dö - dan kaldırılmasını ve açıkta kalacak dirmiştir. İhtiyar köylülerden biri : 

nüm çeltik ekilmiştir. Bunu ekenle - pek az kimselere belediyece muvak - - Onları biz gôrmezsek bile evlat· 
rin ekserisi zenginlerdir. Halk bunla- kat yerler bulunmasını emretmiştir. !arımız görecek, Bizim dedelerimiz 
ra tarlalarını kiralıyor ve bu suretle Karacabeyin engin ovalarına bakan çalışmışlar ve bizi böylece bırakmıı • 
kazanca kısmen ortak oluyor. Bir kı - yüksek bir noktasında mükemmel bir lardı. Ş imdi bütün m illet çalıııyor. 

ıım halk da bu tarlalarda amelelik de havuzlu park yapılmıttır. _Viliy~t Memleket cennete dönüyor. Bunu ıör 
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Yunan ve 
Yugoslav 

Dün serbest güreş teşvik 
müsabakalarına başlandı talebeleri 
Müsabaka çok güzel oldu 

Dün ahnan neticeleri yazıyoruz 
Eylülde yapılacak Türkiye serbest gÜr«"ş birinciliklerine hazırlık ol· 

mak ü~ere bölge güreş ajanlığı tarafından tertip edilen serbest güreş 
teşvik müsabakalanna dün öğleden sonra oldukça kalabalık bir meraklı 
kütlesi önünde Ankaragücü stadında başlandı· 

Başta Ankaragücü olmak üzere, Demirspor, Muhafızgiicü ve Güneş 
kulüplerimizden elliden fazla müsa'..:ııkın iştirak ettiği güreşler çok mun
tazam bir program altında yapılmıştır. 

lstanbul'da ôbideye 

çelenk koydular 
Buradaki resimler, l•tanbul'u z.İ· 
yaret eden yunan üniver.itelile -
rinin ıehirdeki muhtelif gezinti
lerine ait intibaları ve T ak•im 
Abidesine çelenk koyuılarını 
gö•termektedir, en alttaki re.im 
de yugoslav talebelerini grup 

halinde göatermektedir Havanın çok sıcak olmasından dolayı ancak saat 16 da başlanabilen 
müsabakaların en calibi dikkat tarafı yeni birçok elemanların iyi hazır
lanmış bir şekilde giireşlere iştirak etmiş olmaları idi. Birçok oyunlar ve 
sıkı bir mücadele halinde .çok heyecanlı geçen müsabakalar tribünleri 
dolduran meraklılara zevkli dakikalar yaşattı. 

.. \ . 

Müsabık adedinin fazla olmasından 
dolayı ajanlık güreşleri b!r kısmı bu· 
gün yapılmak üzere ikiye ayırmak zo
runda kalmıştır. Dün akşam saat 17.30 

a kadar devam eden müsabakaların ar
kası bugün alınacaktır. Bugünkü kar· 

şı laşmalar saat dokuzda gene Ankara· 

gücü stadında yapılacaktır. Müsaba
kalara...ııralı.tU:ı4" l;Jlt1fp•11'7 '191i -
min için tartı ... t y;itde ba§lıyaca • 
tır. Dünkil karşılaşmaların neticeleri· 
ni aşağıya yazıyoruz: 

56 kiloda: 

Demirspordan İsmail Ankar~ Gü
cünden Niyazi Birinci'ye ekserıyetı: 
sayı hesabiyle, Ankara Gücünden A~ı 
Ömer Tomruk, Demirspordan Halıt 
Yalamur'a ittifakla, Ankara Gücün
den Mehmet Koç Demirspordan Ha
nn'a ittifakla galip. 

61 kiloda: 
Muhafız Gücünden Ferit Güner 

Demirspordan Cemal'e ittifakla, An
kara Gücünden Mustafa Beton Muha
fız Gücünden Hasan Yedibela'ya 1 

dakika 5 saniyede tuşla, Ankara Gü

cünden Abdullah Elagöz Muhafız 
Gücünden Yusuf Dere'ye 2 dakika 25 

saniyede tuşla, Demirspordan Habip 
Duman, Muhafız Giıcündan Aziz Ö 

z''C 13 dakika 45 saniyede tuşla, Muha

fız Gücünden Abdul Kılıç Ankara Gü 
elinden Haydar Ulu'ya 7 dakika 35 sa

niyede tuşla galip. 

66 kiloda: 
Ankara Gücünden Niyazi, Muhafız 

Gücünden Mehmede 5 dakika 20 sani

yede tuşla, Ankara Gücünden Salim 
Muhafız Gücünden İs!llaile 3 dakika· 

da tuşla, Ankara Gücündım Rıza, Mu
hafız Gücünden Suleymana 11 saniye
de tuşla, Ankara Gücünden Battal, 

Muhafız gücünden Mehmet Tunca 7 
dakika 20 saniyede tuşla galip. 

72 kiloda: 
Ankara Gücünden Aziz Kiper Mu· 

hafız Gücünden Ali Kibara 25 saniye· 
de tuşla. Ankara Gücünden Demir 
Muhafız Gücünden Tahsine 1 dakika 
g5 saniyede tuşla, Demirs pordan Mus
tafa Muhafız Gücünden Süleymana 

t 1 
Halkevinden Celal Atik Muha

uş a, 
fız Gücünden Hidayete 1 dakika 35 

· d tuşla Ankara Gücünden 
sanıye e • 
Mahmut Muhafız Gücündan Süley-

6 dakika 33 saniyede tuşla ga -
mana 
lip. 

79 kiloda: 

k 
Gücünden Vahit Muhafız 

An ara d k.k 1 . .. d Hasana· 1 a ı a 1 sanı -
Gucün en Wai1 

Niyazi Ankaragücü, lımail 
Demirspor maçından bir an B. Daladiye'nin 

beyanall 
(Başı l inci sayfada) 

ni korumağa karar veren bütün mil
letlerle beraber hareket edeceğiz.,, 

lngiltere Kıralının cevabı 
Parla. 15 a..a. - Lebrun dün İngilte

re karalın& hitaben sektiti telgrafa fU 
cevabı a1mı§tır: 

.. Bu büyük milli bayramı fransız ar
kadaşlariyle birlikte tesit eden kara, 
deniz ve hava ordularına mensup müf 
rezelerin hükümet merkezinizde bu -
lunmaları dolayısiyle memnuniyetini· 
zi pek nazikane bir lisanla bildiren 
telgrafınızdan dolayı size hararetle 

teşekkür ederim. İngiliz kuvetleri 
mümessillerinin bu bayrama iştirak 
ettiklerini düşünmekle bahtiyarım. 

Onların bu ziyareti memleketleri • 
mizin kuvetleri arasındaki sıkı teşri -
ki mesainin bir delili olduğu gibi 
Paris halkı tarafından parlak bir su
rette karşılanmaları da bizi birleşti· 
ren derin dostluğun sembolüdür.,, 

Hor Beliıa'nın ıözleri 
Paris, 15 a.a. - B. Hor Belişa hare

ketinden evel Havas ajansının bir 
muhabirine beyanatta bulunarak, 

Fransa'nın sükunet ve kuveti önünde 
hissettiği takdir ve hayranlık hisleri
ni bildirmiş ve şu sözleri ilave etmiı· 
tir: 

Hasan. Mehmet karııla§ma•ınclan bir görünüı 
Güreıleri alaka ile takip edenler 

"- Askeri müfrezelerimiz böyle 

bir geçide iştirak etmiş ve fransız 
askerlerinin yanında bir rol oynamış 
olduklarından dolayı müftehirdirler. 
Kuvetimizin sizinki ile birleşmesi ar
tık bize tabii ve meşru görünmekte • 
dir. 

87 kiloda: 
Muhafız Gücünden Halil Muhafız 

Gücünden Nazmi"ye tuşla mağlup. 

Ağır siklet: 
Demirspordan Namık aynı kulüp

ten Şükrü'ye tuşla galip geldi. 
Bu sıklette yapılan müsabakalarla 

güreşlerin birinci turu bitmiş oldu. ~
kinci tur karşılaşmalarına gene 56 kı
lodan başlandı. 
56 kiloda: 

Demirspordan İsmail Ankara Gü
cüncten Mehmede tuşla, Demirspor
dan Halit aynı kulüpten Ahmede tuş· 
la galip geldiler. 

61 kiloda: 
Ankara Gücünden Mustafa Muha

fız Gücünden Feridi tuşla, Demir
spordan Cemal Demirspordan Ahme
di tuşla, Ankara Gücünden Abdullah 
Elagöz Muhafız Gücünden Hasanı 

tuşla Demirspordan !fabip Muhafız 

Gücünden Abdul'u 8 dakikada tuşla 
~d er. llılubafız Gücünden Azis de 

Futbol müsabakaları tadil edildi 
Bölge futbol ajanlığından : 
Federasyon tarafından evelce tesbit 

edilmiş olan maçların icrası gibi za -
ruretler müstesna olmak üzere, işarı 

ahire kadar bütün memlekette futbol 
müsabakalarının tatil edildiği, {ede • 
rasyonlar dairesi başkanlığının, Beden 

Terbiyesi Ankara bölgesi başkanlığın 
dan ajanlığımıza havale edilen 12. 7. 
939 tarih ve 89 sayılı tebliğle bildiril
miştir. 

Kulüp başkanlarına ve stad sahip -
terine tebliğ olunur. 

Tayyare ile Fransa. Amerika 
turu 

Biscaroşse, 15 a.a. - Dün saat 9,40 
ta Vaşington'dan Fransa'ya hareket 
etmiş olan Lieutenant de Vaisseau -

Paris deniz tayyaresi Botwood "Ter
re - Neuve,, de bir merhale yaptıktan 
sonra saat 15,17 de Biscarosse'de de· 
nize inmittir. İlk defa olarak bir tica
ret denis tayyaresi 10 kiti ile bir yer· 

Gazetelerin tel•irleri 

Paris, 15 a.a. - Bu sabahki gazete 
tefsirleri: 

Dünkü milli bayram hakkında tcf

siratta bulunan Matin gazetesi, bu

nun manasını tebarüz etiriyor ve di -
yor ki: 

Dünkü tezahürat imparatorluğun 

ortaya serilmiş kudretinin bir tezahü· 
rü olmuştur. O imparatorluk ki bütün 
bucaklarından gelen lejyonları mem. 
leket toprağında bu memleket tarafın 
dan mesut ve hür hale getirilmiş olan 
her ırk ve her renkten 60 milyon in-

sanın sadık bağlılığını tevsik eylemi' 
terdir. Barış lehindeki bu geçit, bu 
milletin beşeri olan her şeye karşı 

yüksek aşkını anlamı yarak onu yıkı -

lan rüyası ile kuvetinin hakikatinden 
birini tercih vaziyetine koyanlara son 
bir ihtar teşkil eder. 

Petit Journal gazetesinde, Bouı
aard, yazıyor: 

Eter milletler aruındalci münue· 

~--- -r--

' . 

istikbale sükunetle bakabilecek ve 
şimdi yalnız kendi menfaatlerini de -ı 
ğil, bütün hür milletlerin hak ve 
menfaatlerini müdafaa edebilecek va
ziyette bulunmaktadırlar. 

Jour - Echo de Paris gazetesinde, 
Bailby, yazıyor: 

İngilizler ve fransızlar tahrik edil
dikleri ve yahut yurtlarını, ailelerini, 
toprak ve vatanlarını teşkil eden mu
kaddes mülklerine dokunulduğu tak -

dirde, müdafaaları için bütün varları
nı ve hatta canlarını vermeğe amade
dirler. Dünkü gcçitin bütün hazır bu
lunanlarda hasıl ettiği intıba işte bu
dur. 

Oeuvre gazetesi de başmakalesinde 
şu satırları yazıyor: 

Dünkü gün, yüz muhtelif ırktan 
müteşekkil bir memleketin manevi 
birliğini göstermiştir. Bu tezahür ay
nı zamanda iki imparatorluğun, beşe
riyetin iki büyük grupunun hüriyet i· 
çinde barışı temin hususundaki müş· 
terek arzu ve iradeleri olmuştur. 

Populaire gazetesinde, Blum yazı· 
yor: 
Fransamız, 14 tem uz 1789 un Fransa 

sı ve "hukuku beter,, beyannamesinin 
Fransaııdır. O, modern mantık, ada
let ve hliriyet devrini açan Franaa'
clır, aullimleri alt etmek iatiyen ve bü· 

-7-

Hatay' da 
Türk askerinin iJlirakiyle 

Yapılan Fransız 

milli bayramı 
Antakya, 15 a.a. - 14 temmuz fran

sız milli bayramı dolayısiyle dün bu· 
rada fransızlar tarafından bir tören 
tertip edilmiş ve teçit resmi yapılmış
tır. Dost ve müttefik Fransa'nın milli 
bayramı Türk • Fransız teşrikimesai· 
sinin samimi bir tezahürüne vesile 
vermiştir. Türk ve Fransız kıtaatının 
iştirak ettikleri bu merasime bando
muzun çaldığı istikl&l marşı ile baş· 
lanmış, bunu gene bandomuz tarafın· 
dan çalınan marseyyez takip etmiştir. 

Müttefik kıtalar albay Şükrü Ka· 
natlı ve albay Collet tarafından teftiş 
edildikten sonra geçit resmi başlamış, 
başta kahraman askerlerimiz olmak ü
zere jandarma alayı ve fransız kıtala· 
rı, merasimde hazır bulunan hükümet 
erkanı ve halkın sürekli alkışları ara
sında geçmişlerdir. 

Merasimde fevkalade murahhas 
Cevat Açıkalın, sabık konsolos Fethi 
Denli, aakerl ve mülki erkin ile teh· 



-8-

Köyden 
gelen 
haberler 

(Ba§ı 1 inci sayfada) 

maıı ile meıgul olmak, ziraat İ!
leriyle alakalanmak, fidan dik
tirmek cins tavuk yetiıtirmek. 

Eiitmenler bu aaydığımız İf· 
lerin çoğunda beklenilenden 
daha fazla muvaffak olmuılar
dır. Bir an İçin türk köylerinin 
ayni vazifeleri görebilecek kırk 
~bin rehbere kavuşmut olduğunu 
f arzediniz. Hiç §Üphcsiz köy ha
yatı üzerinde hu kadar derinden 
tesir yapacak bir teıkilıitm, bun
dan daha ameli ve daha ucuz o
lanını icat etmek mümkün de
lildi. 

Fakat eğitmenlerin faaliyetle
ri Türk köyüne aid bazı esaslı 
1htiyaçlarrn günün meıeleıi ha
line gelmesine ve alakalı veka
letlerimize çare ve tedbir dü,ün
dürmeğe de baılamııtır. Vazi
yeti köylerde yakindan tetkik e
den bir arkadaıımızm !U müşa
hedelerini takip ediniz: "Kurs
ta öğrendiği metodlara göre iyi 
cinı peynir yaparak, komıula
riyle birlikte onu satmak için 
Ankara pazarına gelen bir eğit
men, eski usule göre mal yapmıt 
olan komtularmın, peynirlerini 
ıimıarlara derhal sattıklarını, 
kendisi daha yağlı peynirine bet 
kurut fazla fiyat istediği için, 
malını saatlerce satamadığını 
görüyor. Şuraya buraya baıvu
rarak tezini müdafaa etmek iı • 
tiyor. Aldığı cevapların hiç biri 
onun derdini halledemiyor. Bu 
vaziyet karıı11nda, komıuları 
gibi hareket etmekten baıka ça
re kalmadığını görerek üzülü
yor. Ankara'daki müstehlik iıe 
bu adamın pazarda simsara nor
mal fiyatla satmadığı peynırın 

kiloıunu onun istediği fiyatın 
bir misli fa..:laııına satın alıyor
du. 

"Eiitmen köylülere· modern 
ziraat ileti kullanmanın fayda
larını, misaller göstererek anlat
tı ve köylüler ceplerine paraları
nı koyarak alet ıatın almak üze
re Ankara'ya ve diğer vilayet 
merkezlerine geldiler. Bu aletle
ri satan ticarethaneler bulama
dılar, komisyoncularla karşıla§
tılar. Komisyoncu onlardan pa • 
rayı peıin olarak iıtedi, fakat 
kendisi ne fiyatı ve ne de ileti 
ne zaman teslim edeceğini ga
ranti edemiyordu. Köylüler tuza
ğa düımemeyi tercih ettiler ve 
ileti satın almadan köylerine 
dönüp gittiler. 

"Eğitmen köyde bulaııcı has
talık ba,ladığmı ve salgın hale 
gelerek insanları kırdığını tek
rar tekrar yazdı; fakat doktor
suzh,1ktan, tahsiıatsızlıktan ve 
teıkiliuızlıktan köye vaktinde 
gidilerek tedbir alınamadı. E
ğitmen bazı te§ebbüslerinin böy. 
le ıemereıiz· kaldığını görünce: 

- Ben yapabileceğim yere 
kadar vazifemi yaptım. Ötesine 
hem aklım ermez, hem de karış
mam, onları da devlet halletsin, 
diyordu. 

"Köy mekteplerinin büyük 
d ~rtlerinden biri de şudur: Ana
d li, muıiki dersleri gibi dersler· 
d" köy çocuğuna sunduğumuz 
o; uma parçaları, şiirler, nıarılar 
ve şarkılar gerek liıan bakımın· 
d · n gerek mi.na ve muhteviyat 
b:ıl ımından çocuğun diline, psi
kolojisine, muhitine ve ihtiyaç· 
larına hiç uymıyan ve onun için 
d~ çocuğun içine işlemiyen. 
köylünün malı haline gelemiven 
§eylerdir. ERitmenler bizim dili
mizi köylercle tekrar tekrar ter
c.ijme ederek konuşmak mecbu
riyeti ile karıılaımaktadır.,, 

Bu mütahedeleri ne tenkit, ne 
tikayet için naklediyoruz. Bili
kiı biz de köy hareketinin uyan· 
dırabileceği bütün müıküli.tı 
memnuniyetle kartılıyanlarda
nız. Çünkü bu mütkülatın ken
dini hi11ettirmesi ve çarelerini 
aramafa bizi cebretmesi, umdu
jumua inkitaf1n müjdecileridir. 

ULUS 

FRANSA'DA 

Casusluk 
zanlıları 

Sulh davası ve Amerika'nın emniyeti 

Ruzvelt b;taraflık İçin süratle 
bir karar verilmesini istiyor 

Silôhlara konacak . . 
Askeri mahkemece 

tevkif edildiler 
ambargo kaldırıldı 

Paris, 15 a.a. - Temps gazetesi tara
fından bugün öğleden sonra neıredi
len bir notta ezcümle §Öyle denilmek
tedir: 

Hull kongreye bir beyanname gönderdi 
(Ba§ı 1 inci sayfada) 

emniyetin muhafazasından, hukuku
düvelin ve beynelmilel hüsnüniyetin 
takviyesinden ibaret olduğu kayde · 
dilmektedir. 

ettiği siyasete de uygundur. Hükü
metin maksadı, muayyen bir ecnebi 
devlete yardım etmek ve yahut zarar 
vermek olsaydı, umumi bir harbin pat 
lamasına mani olmak için ananevi si
yasetinin çerçevesi içinde senelerden
lıeri ısrrala elinden geleni yapmıya 

uğraşmazdı. 

Askeri mahkeme geçenlerde Temps 
gazetesine mensup bir şahsı bir dava· 
ya dahil etmiştir. Bu şahıs dahili is
tihbarat işlerine memur bulunyordu. 
Ne müdüriyetle, ne idareyle, ne yaban
cı istihbarat servisiyle ve ne de siyasi 
tahrir heyetiyle hiç bir alakası yoktu. 
Bu şahıs, askeri mahkeme tarafından 
iki yabancıyı alakadar eden bir işte 
şahit olarak çağmlmış ve kendisi din
lendikten sonra tevkif edilmiştir. 

Temps gazetesinde hiç bir kimse ken
disinin mahkeme tarafından çağırıldı
ğından haberdar değildi ve tevkifin
den de şahsi ve yarı resmi bir mallı
matla haberlar olduk. Bu şahsın hal ve 
hareketinde hiç bir şey bizi şüphelen
dirmemiştir. Tevkif edilen şahısların 
mesleki faaliyetlerine tamamen yaban 
cı hadiseler bahis mevzuu olduğu an
laşılmaktadır. Her hal takdirde bu 
hadiseler faillerinin yalnız tamamı11 

şahsi mesuliyetlerini icabettirebilir. 
Adalet seyrini takip edecektir ve mil
li vicdanın müttehiden takbih ettiği 
manevralardan mesul olanların şiddet
le tecziyesini ilk evet iatiyecek olan 
biziz. Fakp.t bu ceza hareketi hakiki 
hedefi fransızlar arasında kin ve ni
fak tohumları sokmak olan tarafgir 
mücadeleler elinde vesile teşkil ede
mez. 

"Sulh, çok kıymetli, harp, çok tah
ripkardır . ., Amerika halkı ve hükü
meti, sulhun idamesi hususundaki a
dilane ve meşru yardımlarını esirge -
memelidirler. Halihazırdaki tehlikeli Yapılan propaganda silahlara am -
\•aziyette bizim gibi sulhperver bir b~rgo koymak u~ulü~~n terkedilmesi, 
millet, anormal ve nazik şartlar mev· ~ukümetin sa:a~ıyetın~ arhtdt~racadk ve 

t d ~ ·1 · "b" b" Ih e b"taraf ıpkası, bu salahıyetlerı ta ıt e ece-cu egı mış gı ı ır su v ı • . . . . 
lık formülüne dayanarak neıaketen ı ğı hıssını aşılamıştır. 
gözlerini kapayıp, kulaklarını tıkaya· Bu tekliflerin haklı olduğuna inan-
maz. mak güçtür. 

Bu tehlikeli anda sulh ve bitaraf· 
lık meselesine ve gelecek aylar zar -
fında Amerika'nın emniyet ve menfa· 
atleri üzerinde yapacağı tesirlere bü
yük bir ehemiyet atfetmek lazımdır. 
Kanaatimegöre bu mesele, büyük bir 
dikkat ve itina ile tetkik edilmeli ve 
manasız bir teahhura meydan verilme
den hükümetçe bir karara bağlanma
lıdır.,, 

BCl§vekilin izahı 

Silahlara konacak ambargo 
kaldırılmalı 

Hull'ün mesajında silahlara kona
cak ambargo hükmünün kaldırılması 

istenmekte ve şöyle denilmektedir : 
"Bu hükmün ipkasını istiyenler. bu 

memleketin bu suretle harbe sürük-
Paris, 15 a.a. - Başvekalet tarafın· 

dan neşredilen bir tebliğde ezcümle 
lenmiycccğine inananlardır. Bunlar, 

§Öyle denilmektedir: 
Fransa'da yabancı propaganda hak- bu şekilde hareket etmekle Amerika 

efkarıumumiyesı"nı· bu yanlış ve man
kında yapılan adli tahkikat üzerine 
ve askeri mahkeme tarafından yaptı - tıksız hülyaya inandırmak istiyorlar. 
rılan aon tevkiflerden sonra, muhte - Mantıksız diyoruz, çünkü şmidi silah, 
lif veailelerle yanhı hatta hayali ha • cepane ve sair harp malzemesi ticare
berler yayılmııtır. ti memnu olmakla beraber harp için 

Başvekil, bu tevkiflerde yabancı bir bunlar kadar lazım olan diğer madde
devlet memurlariyle temaaa girmiı ve lerin ticareti devam edebilecektir.,, 
bu memurlardan mühim mıktarda pa- ~u11, bundan sonra evelce tavsiye 

. . · k" 1 etmı oldu u ve fikrine ös• Tn&rl-
ra aldıklarını ıtıraf etmış ımse er k , .. k"" ld ... k d h b ·· 
mevzuu bahsolunduğunu tavzih eyler. :{

1
1 
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0 

ugu k a tr :~ e 
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Bunların hareketi, casusluk ve dev • r eme ten oruyaca 0 an ı ara -

1 
• d h"l. · · · t hl"k d'" lık programının altı noktasından bah

etın a ı 1 emnıyetını e ı eye u -
U h k tl h kk d k . 

26 1 1938 sederek ambargonun kaldırılmasını 
ı ren ar e er a ın a ı . . . . 
tarihli kanunla 17. 6. 1939 tarihli ka - ıatemektedır. 
rarname hükmüne temas etmektedir. MezkOr 6 .nokta §Unlardır : 

B 1.. 1 temizleme hareketinin 1 - Amerıka vapurlarının harp 
u uzum u k 1 • ı · · · r t" . u . alını• olan ba!ll mınta a arına gırme erının menedıl-

mesu ıye ını zenne :ı :ı - mesi, 
vekil, bu hareketin şahıs mevzuu bah-
solmaksızın takip edileceğini memle· 2 - Amerika tebaasının harp mın
kete temin etmeği lüzumsuz addey • takalrından geçmelerinin tahdit edil-

mesi, 
ler. Keza başvekil, münhasıran Fran -
sayı korumak endişesinden mUlhem 3 - Muharip devletlere gönderile· 
olan bu takibatın siyasi bir paln üze· cek eıyaya ait tasarruf senetlerinin 

rine istismar edilmesine veyauht şu 
sırada faydasız kalem münakaşaları 
ihdası için vesile yapılmasına mani 
olmaia kuvetle karar vermiş bulun -
maktadır. 

Bütiln Fransızların, hükümetin ni
hayet vermeğe tevessül ettiği bu ha • 
reketleri takbihte müttefik olduğu -
na şüphe yoktur. Bu işin başarılması 
için tahkikatın cereyanına zarar vere· 
cek ifşaatın veyauht hayali habetle -
rin bunu işkal etmemesi lazımdır. 

Başvekil tahkikata ait matomat if
şasının ve mevzuu bahis hayali haber· 
lerin bundan böyle şidetle tatbik edi
lecek olan ceza kanununa temas etti
ğini hatırlatır. 

Yeni Amerikan 
tayya~elerinin s1rn 

Nevyork, ıs a.a. - Amerikan tay
yare fabrikalarında çalışan bütün ec· 
nebi işçilerine yeni ihtiraların sırrı· 
nı muhafaza etmek için yol veril · 
mektedir. 

Elde edilen malUmata göre yeni 
tayyarelere konan motörlerin kuveti 
mevcut en iyi tayyarelerin motörle • 
rine nispetle yüzde 25 fazladır. Avcı 
tayyareleri 375 mil süratle uçabile· 
ceklerdir. Hakiki hava kaleleri olan 
bombardıman tayyarelerinin silrati i· 
se 300 mildir. 

Çinde hayal pahah! 
Garp memleketlerinde hep hayat 

pahalılığından şikayet ediyorlar: 
"Ah 1 insan Çin'de yahut Tahiti'de ol
sa!,, diyorlar. 

Halbuki Çin'de hayat, garp memle
kelerinden daha pahalıdır. Meseli 
Şanghay'da hayat pahalılıfı 1926 dan 
1938 senesine kadar yüzde 50 artmış
tır. Nankin'de bir sene zarfında yilz· 
de 40 bir hayat pahahlıiı artııı tes· 
bit edilmittir. 

ecnebi alıcıların namına devredilme
si, 

4 - Kredi ve istikraz akti hakkın • 
daki mevcut kanunların ipkaıı, 

S - Muhariplerin menfaatine ola· 
rak Amerika'da toplanacak ianelerin 
bir nizama bağlanması, 

6 - Silah ve cepane ihracatı için 
verilen ruhsatnameler hakkında şimdi 
tatbik edilen usulün ipkası. 

Amerika'nın harbe 
•Ürüklenmeme•i i~in 

Hull, uzun tetkikler neticesinde ha 
zırlanan programın muhtemel bir harp 
zuhurunda Amerika'nın sürüklenme -
sine mani olacak en iyi bir formül ol
duğu kanaatindedir. 

Bu suretle şimdiki kanunun yeri
ne çok daha geniş ve fili imkanları ha
vi ve görüniışe göre, her türlü hadi -
&eyi uzaklaştıracak mahiyette yeni 
hükümler ikamesi teklif edilmekte
dir. 

Bu hükümler şimdiki kanundan zi
yade harbi güçleştirmekte ve memle
keti sıkı bir bitaraflık çerçevesi için
de muhafaza etmekleberaber mümkWı 
olduğu kadar Amerika'nın harbe ıü • 
rüklenme11i tehlikesini azaltmaktadır. 

Mesaj, şöyle devam etmektedir : 
"Halihazırdaki vahim şartlar altın

da sulh, dünyanın birkaç noktasında 
tehdit edilmekte olduğundan kökle§· 
miş olan kanaatime göre memleketin 
bir harlıe sürükleumesine mani olmak 
için milletimiz Amerika'nın ananevi 
siyasetiyle kalıilitelif olan her türlü 
nüfuzunu kullanmalıdır. Dünya harbi 
imkanlarını güçleştirmek yolunda atı· 
lacak ilk adım budur. 

Hükümetin de vazifesi, budur. Fa
kat bazı kimseler bunu takdir edemi
yorlar. Hepimiz ayrı ayrı bilmeliyiz 
ki, umumi bir harbin patlaması, Ame
rika'nın karııla§tığı tehlikeleri çoğal
tır. Bu noktayı herkeıin bilmesi il· 
zımdır. 

Hull, şöyledevam etmektedir: 
"Hülriimetin teklif ettiii kanun. 

hel o ka· 

Amerikan piyasaları . bilaistisna 
dünyanın bütün memleketlerine açık 
bulundurulduğu için ambargonun kal 
dırılmasiyle Reisicümhura munzam 
bir geniş selahiyet verilmiş olmaz. 
Ambargonun kaldırılması isteniyor, 
çünkü ambargo askeri kuvetlerin ar
tırılmasında başa geçen devletlerin 
elinde bir kozdur.,, 

Küçük devletlerin vaziyeti 

Hull, bundan sonra diyor ki: 

"- Bilhassa küçük milletler ken
dilerine silah verebilecek olan Ame· 
rika gibi devletlere tabidirler. Sıkı 
bir zamanda onlara müdafaaları için 
lazım olan vasıtaları vermekten imti
na etmekle hukukudüvel kaidelerine 
uygun bir tarzda yaşıyan sulha bağlı 
milletleri miidafaadan aciz bir hale 
getirmeğe yardım etmiı oluruz . ., 

Kazip ıöhreller 
efeden kim? 

şöhret alan kim? 
Tarihte, matbaayı Gutenberg'in keş· 

fettiğini, ilk defa olarak 1434 de litin
ce bir İncil kitabı bastığını, ve bu ki
tabın ilk matbu eser olduğunu okuruz. 

Halbuki Speculum Humanae Sal • 
vationis ismindeki eser, ağaç üzerine 
kazılmış harfleriyle 1428 de Amater • 
dam'da intişar etmiştir. 

Hatta bu tarihten evci bile, iıkanbil 
kağıdı basılıyordu. Gutenberg'in İnci
linden kırk altı sene evel, yani 1388 de 
Portekiz'de, efsanelerle beraber aziz· 
terin reıimleri tabediliyordu. 

••• 
İlk defa balona kimin bindiği soru-

lunca, insanın hatırına derhal Mon • 
golfiye biraderler gelir. Halbuki onla
rın zamanından yirmi dokuz yıl önce, 
1774 de, Bartelmi isminde bir adam ba

lona Lizbon'da bindi. Sen Jorj şato • 
sundan balonla havalandı, saray mey
danına indi. Bu hidiıeye senato ile aa· 
ray da ıahit oldu ... 

••• 
İlk buharlı makineyi keıfeden De

0

-

nis Papin diyecekıiniz, değil mi? Hal
buki yanlış. Ondan çok evel. Salomon 
de Cans adında bir fransız on üçüncü 

Lui'ye "muharrik kuvetlerin sebeple
ri" isminde bir kitap ithaf etti. Salo -
mon bu kitabında, buharla arabaları ve 

gemileri harekete getirmenin müm • 
kün olacağı izah ediliyordu. 

O zaman bu sözlere güldüler. Fakat 
Papin ondan otuz sene sonra, mesele
yi derinleştirdi. ... Ve akademiye girdi. 

••• 
Fotoğrafı Niepce ile Deger'in keş • 

{ettiğini zannederiz. Fransız ilimler 

akademisi 1889 da fotoğrafı bunların 

keşfettiğini ilin etmişti. Fakat on al
tıncı asırda napolili Porta, fotoğrafın 
ilk defa olarak esasını b~lmuştur. 
"Karanlık oda" ve adeselerle eşyanın 
ters dönmüş hayallerini elde etmişti. 
Fakat bu durmaz hayalleri Niepce'den 
çok evci, azotatlarla tespit eden Davi
dir. Niepce ile Deger fotoğrafı keşfet
mediler, sadece tekemmtil ettirdiler. 

Almanya'nın Vama iıteği 
ıayiası hayali imit 

Berlin, 15 a.L - lyi malılmat alan 
mahfiller, Almanya'nı Bulıariıtan'

dan V arna limanını iıtedili hakkında 

Nafia Vekilimiz 
İnebolu limanını 

tetkik etti 
(Ba§ı ı. İnci sayfada) 

Nalıa Vekili Zongulclakta 

Zonguldak, 15 a.a. - Dün Ereğli 
limanı hakkında tetkikatta bulunmak 
üzere Ereğli'ye gelmiş olan Nafıa 
Vekili general Ali Fuat Cebesoy, 
akşam üzeri buraya gelmiş ve bura -
dan Ege vapuruna binerek İnebolu
ya gitmiştir· 

Kaıtamonu ve lnebolu'da 

Kastamonu, 15 (Telgrafla) - Nafıa 

Vekilimiz B. Ali Fuat Cebesoy ya· 
nındaki mütehassıs heyetle birlikte 
Zonguldak'tan İnebolu'yo geldi. Mil
li Şefimizin İneboluyu teşriflerinde 
işaret buyurdukları İnebolu limanı ve 
Mendirek ihtiyacı etrafında mütehas· 
sıslar tetkikler yaptılar. Nafıa Veki
limizi Vali İnebolu'dan, Parti ve hü
kümet erkanı Kastamonu hududun -
dan karşıladılar. Kastamonu Halke -
vinde parti ve belediye mümessilleri 
tarafından verilen ziyafette, B. Ali 
Fuat Cebesoy, İnebolu Mendireğinin 
ve Kastamonu'dan Ankara'ya kadar 
olan şosenin asfalt olarak yapılaca -
ğını söyledi. Halk, bu büyük ihtiyaç
ların karşılanması etrafında hüküme
tin gösterdiği bu yakın arnka karşı • 
sında sonsuz bir sevinç içindedir. 

Nafıa Vekili Çankırı'cla 

Çankır ı, 15 a.a. - Nafıa Vekilimiz 
Zonguldak ve İnebolu'da tetkikleri
ni bitirerek bugun öğle üzeri şehri

mizi şereflendirmiş ve memurlarla 
halk tarafından hararetle karşılan

mışlardır. Vekil öğle yemeğini Parti
de yedikten sonra Ankara'ya doğru 

yollarına devam etmiş ve memurlar 
ve kalabalık halk kütlesi tarafınd~ 
teşyi edilmiştir. 

Ti~.n~in konferansı 
(Ba§ı 1 inci sayfada) 

sürmüştür. 

İngiliz büyük elçisi verdiği cevap
ta bükümetten ıimdiye kadar aldıfı 
t&llma- se- __ .. _, lngll\a - Japon 

münasebetleri meselesine temas et

mek lahiyetini haiz olmadığını, bil
akis münhasıran Tiençin meselesiyle 
meşgul olmak için talimat almış bu
lunduğunu bildirmiştir. 

Japon gazetelerinin yazıları 

Tokyo, 15 a.a. - Bütün Tokyo gaze
teleri İngiliz - Japon görüşmelerinde
ki hattı hareketlerini tespit eden bir 
beyanname neşretmişlerdir. 

Beyannamede, Çin - Japon ihtilafı
nın başlangıcındanberi İngiltere tara
fından takip edilen Çan-Kay-Şek ta
raftarı politika teessüfle kaydedilmek 
te ve bunun Tiyençin hadisesi gibi 
müessif hadiselere müncer olduğu bil
dirilmektedir • 

Beyanname, milletin Çindeki mukad 
des harbinde her türlü engelleri ikti
hama amade bulunduğunu ilave eyle
mektedir. 

Toky:o, 15 a.a. - Matbuat, İngiliz -
Japon görüşmelerinin neticesi hakkın 
da pek az nikbinlik göstermektedir. 
~.kseri gazeteler Arita'nın daha ilk gö 
ruşmede lngiltere'nin hattı hareketi
ni değiştirmesini istediğini temin et· 
mektedirler. 

. ~omuri gazetesi manalı bir başlıkla 
ıntışar etmiştir : "İngiltere esas mese
leye yanaşmıyor. Başta anlaşmazlık 
konferansın istikbalini karartmakta
dır . ., 

Nişi Nişi gazetesi de: "Craigie daha 
şimdiden kaçamaklı bir hattı hareket 
takip ediyor,, demektedir. 

Japon donanma1tnın manevrası 

Tokyo, 15 a.a. - Japon filolalarının 
kombine manevraları münasebetiyle 
filonun 21 temmuzda imparatorun Ö· 

nünde bir geçit resmi yapacağı res -
men bihlirilmektedir. Geçit Tokyo 
yakinindeki Yokosira deniz üssü açık 
larında yapılacaktır. 
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Ankara Borsası 
15 Temmuz 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 

Açrlıı F . Kapanıı F. 

Londra 5.93 5.93 
Nevyork 126.6575 126.6575 
Paris. 3.355 3.3SS 
Mili.no 6.66 6.66 
Cenevre Z8.5575 28.5575 
Amsterdam 67.3675 67.3675 
Beri in 50.825 50.825 
Brüksel 21.5125 21.5125 
Atina 1.0825 1.0825 
Sof ya 1.56 l.56 
Prag 4 .34 4.34 
Madrid '!4.035 14.035 
Varşova 23.8425 23.8425 
Budapcştc 24.8425 24.8425 
Bükreş 0.905 0.905 
Bclgrad 2.8925 2.8925 
Y okohama 34.62 34.62 

1 
Stokholm 30.5375 30.5375 j 
Moskova 23.9025 23.9025 

~=====================~ 

Su projesi yaphr1lacak 
Balıkesir Belediye Reisliğinden: 

Çatal Dağ ormanlarından Balıkesir 
şehrine isale edilecek Bıçkı deresi su
yunun takribi projelerine göre esas 
projelerinin yaptırılması işi nafıa ve· 
kaletince tesbit edilen şartnamesine 

ve artırma, eksiltme kanununa aöre 
ve pazarlıkla ihale edilecektir. 

1 - İşin muhammen bedeli (5900) 
liradır. 

2 - Pazarlık 26. 7. 939 tarih çarşam
ba günü saat 16 da Balıkesir encüme 
ninde yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin aşağıda yazılı te • 
minat ve vesaiki aynı gtin saat 15 şe 
kadar encümene teslim etmiş olmaları 
lazımdır. 

A - (443) liralık kanuni teminat. 
B .:... Kanunun tayin ettiği vesika. 

]arla su projelerini yamıya sala.biye 
tine dair nafıa vekaletinin ihtisas ve 
ııikası. 

D - Kanunun dördüncü maddesi 
mucibince pazarlığa girmiye mani bir 
hali bulunmadığına dair istekli tara -
fından imzalanmış bir mektup. 

Taliplerin ve fazla malQmat almak 
isteyenlerin Balıkesir Belediye reis -
liğine müracaatları ilan olunur. 

12886 

Kalorifer ve su lesi sah 
münakasası 

Erzincan~ a ı ı ın en ı 
1 - Erzincan halkevi binasının 1ı:ato 

rifer ve su tesisatı halkevi inşaat ko • 
misyonu tarafından 8. 7. 939 tarihin • 
den itibaren 20 gün müddetle ve kapa 
lı zarfla eksiltmeye konmuıtur. 

2 - Keşif bedeli (21510) lira 38 ku
ruştur. 

3 - İlk teminatı (1613) liradır. 
4 - Proje ve ke§if evrakı nafıa mU 

dürlüğündedir. 

5 - Talipler ihaleden 3 gün evet 
müracaatla ve laakal 20 bin liralık bu 
gibi tesisat yaptıklarına dair ehliyet 
vesikalarının komisyon reisliğine gön 
dermeleri lazımdır. 

6 :_ Talipler eksiltme mektuplarını 
cuma günü saat on beşe kadar komis
yon reisliğine makbuz mukabilinde 
tevdi edecekler veyahut posta ile gön-
dereceklerdir. 12969 

Şose • 
ınşası 

Eskitehir Vilayetinden ı 

Sarayköy - Mihalıçcık yolunun 
4 + 400 - 13 + 293 uncu kilometre • 
leri arasında 11708,27 lira keşif bedel· 
li yeni şose inşası 1. 7. 939 tarihinden 
24. 7. 939 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 15 şe kadar kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. Eksilt· 
me vilayet daimi encümeninde yapıla· 
caktır. 

Muvakkat teminat 878,12 liradır. 
Bu işe ait evrak: grafik, tafsilat ve 

hülasa keşifleri silıilci fiyat bordro -
su, hususi fenni şartname, ekıiltme 
şartnamesi ve mukavele projesinden 
ibaret olup her zaman nafıa müdürlü
ğünde görülebilir. 

İsteklilerin ihale tarihinden en az 
sekiz gün evel vilayete müracaatla ala 
cakları ehliyetname senesi içinde ti • 
caret odası vesikasını teklif mektup • 
larına eklemeleri şarttır. 

Mektuplar ihale saatinden en az bir 
saat eveline kadar daimi encümen ri • 
yasetine makbuz mukabilinde tevdi e· 
dilecektir. Posta ile gönderilecek mek 
tuplar iadeli taahhütlü ve mühür mu
mu ile mühürlü olacaktır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (2664) 12667 

İyi malfımat alan mahfiller, bek -
lcnmiyen bu haberin, ingiliz - japon 
konferansının açılmasına manalı bir 
surette tesadüf ettiğini ve bu tesadü
fün manevrarala Japonya'nın pasifik 
Okyanusundaki deniz kuvetinin bir 
nümayişi mahiyetini verdiğini bilhas 
sa kaydediyorlar. ••••••••••••••• 

lngiltere aleyhine nü.mayi§ 

Londra, 15 a.a. - İngilizi hükümeti 
dUn Tokyo'da İngiltere büyük elçili
ği önünde yapılan tezahürat hakkında 
büyük elçi Craigie'den bir rapor al • 
mııtır. 

Bu huıustaki matbuat haberlerine 

DIŞ TABiBi 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün has· 
talarını kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanmda Sarraf 
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Silah karşısında konser 
11ilozon: Bert Clill Çeviren: F. Zahir Törümküney 

• ı. ... 

'o. ı.,ı.... ... ,.. . • ... 

Anınmış artist, madam Feodora Etrafındakiler merakla onu dinliyor
Pctrovna, kıymetli kemanını, büyük lardı. Sigarasından bir nefes çekerek 
bir itina ile kılıfına yerleştirdi. Etra· devam etti: 
fını takdir hisleriyle saran grupun a- - Bir dakika içinde hayatımı kur
rasından zengin bir çiftlik sahibi iter- taracak çareyi hayduda, kendisinin 
liyerek genç kadını hararetle tebrik mevcudiyetinden haberdar olmadığım 
etti: hissini vermek lazımdı. 

- Bu akşamki konseriniz harikula-
de idi madam. Gerçi, ben pek müzikten Eğer, kendisine küçük bir zararım 
anı dokunabileceğinden şüphelenirse ha • 
b amam ama, sizi dinlerken kendimi lim haraptı. Bir sııniye içinde, atacağı 
aııka bir alemde yaşıyor sanıyorum .•. 

kurşunlarla vücudumun delik deşik o-
tı :°rta yaşlı, şık bir erkek söze karış- lacağı muhakkaktı. Gözümün önünde 

bütiin dünya döndü. Ben, artık haydu
S -;

1
Maclan11 fazla rahatsız etmiyelim. dun elindeki makineli tüfekten başka 

ta~ .erce, bu kadar insanı sanatının bir şey görmüyor, benliğimi saran ö
~sı~ı altında bırakmak kolay bir iş de- lüm korku~undan gayri bir şey dü~ü

ğıldır. Kimbilir ne kadar yoruldunuz nemiyordum. 
madam? 

Kemanımı çalmakta devam ettim. 
. Feodora, dudaklarına yayılan tatlı Gözlerimi yummuş, kendimi tamamiy

bır tebessümle gülümsedi. Kemanın- le kemtnın nağmelerine terketmiştim. 
d~n daha ahenkli bir sesle cevap ver- Elim ve parmaklarım bir makine gibi 
dı: otomatik ve hissiz hareket ediyorlar-

- Hiç yorulmadım. Zevkle çaldım. dı. 
Yalnız, benden ne.,zaman bu sual i .sor- Bir ara gözümü açtım. Haydut bü -
•alar, başımdan geçen müthiş bir ma- fenin başına geçmiş, güm~ takımları 
ceı:: yı hatırlarım....E er ııiıııı.n -b • ~--llftıt~~~..-.!P_~~~~~-aa-. -yahatı-n us b•ye-nla •• Uao a a2: a a ınağa tahammül ede -
cü konserlerinin hikayesini anlata - medim. Tekrar gözlerimi yumdum. 
yım... Durgıadan çalı}yr, bir parçadan bir 

Genç kadın, masanın üstünde duran parçaya athyordum. Artık kendimi 
zarif kutudan bir sigara aldı. Yedi, se- bilmiyordum. İkinci defa gözümü aç-
kiz kibrit birden çakıldı. tığım zaman, haydudun evden uzak-· 

- Evet, o gün bir tek dinleyicinin laşmış olduğunu anladım. Kolumda 
huzurunda verdiğim konserin yorgun- saate baktım. Bu heyecanlı konser tam 
luk ve heyecanını hiç bir zaman unu- bir saat sürmüştü. Asabım harap ol
tamıyacağım. Oç sene kadar oluyor. muştu. Birden yere yuvarlandım. Ba· 

Amerika'nın muhtelif şehirlerinde yılmışım. 
konserler vermek üzere uzun bir ge - Belki, elli ağızdan ayni telaşlı sual 
yahate çıkmıştım. Muhite tamamiyle soruldu: 
yabancı olduğum için yapacağım ilk _ Sonra ı... Sonra ne oldu? Bari 
tesiri düşünerek hararetle çalışıyor- haydudu yakalayabildiniz mi? 
dum. Dostlarımdan birinin deıaletiyle 
şık, güzel bir villa kiraladım. Aşcı ve - Hayır 1 Zaten buna lüzum da kal
hizmetçilerimle birlikte yerleştim. madı. Ertesi günü işin iç yüzü anla -
Öğleden sonraları evde kimseyi bı - şıldı. 
rakmıyor, hepsine izin vererek savu - Bir akşam evet mösyö Rihmond, 
}'Ordum. Çalışırken tam bir sükCme - gangsterler hal5kında malümat verir -
te ihtiyacım vardır. ken, onların cebir ve tazyikle istcdik-

Bir gün, gene villanın içinde tek ba-
k l S leri her adama her arzularını yaptır -

şıma a mıştım. aat altıyı geçiyordu. 
Ben, yeni ögrendiğim bir parça üze _ dıklarını da söylemişti. Ben, onun bu 
rinde hararetle etüt yapıyordum. Yan- fikrine itiraz etmiştim. Bunun başka 
daki odadan bir gürültü işittim. sahalarda belki tatbik edilebileceğini, 

fakat sanatta cebir ve tazyikin hiç bir 
Ehemiyet vermedim. Aşçı veya hiz ı · b 

kıymeti olmadığını, mese a ; ana zo~-
tnetcilerden birinin vaktinden evci la konser verdirebilecek kudrette bır 
döndüğünü sandım. Fakat, aralık du- · ·· 1 · k insan tasavvur edemediğimı soy emış-
ran apıdan yabancı bir erkek gözü - titn. Mösyö Rihmond, benim bu mü-
me ilişti. Gözlerini dikmiş bana bakı- taleama i"tirak etmediğini bildirerek 
yordu. Yüzünde maske vardı. :r İ 

bahse tutuşmuştu. şte, ben kemanım· 
Bu dakikada aklıma bir muhavere la etüt yaparken eve giren haydut 

geldi. Bir akşam evel buğday kıralı mösyö Rihmond'un samimi dostların
Y. G. Rihmond'un evinde misafirdim. dan aktör Tom Maks imiş. Rihmond'
La{ arasında amerikan gangsterlerin- un iddiası doğru çıktı ve bahsi kaz~n
d;n ve bunların pervasızca işledikleri dı. Ben, bir sandık şampanyayı getır_t
tınayetlerden bahsedildi. Benim, hır tim. Fakat, şampanyaları içmek hıç 
avrup_alı kafasiyle hayretler içinde birimize kısmet olmadı ..• 
:~!dıgımı gören Rihmond, izahat ver- Ertesi günü müthiş bir hadise bütün 

Nevyork'u alt üst etti. 
- Madam, bunu anlamak ı"çı·n ya a- k 

Fcodora, sustu. Uzak yılların ar a-merikalı olmalı ve yahut Amerika'yı sında kalan acı hatıranın elemi gözle -
Çok yakından tanımalı. Amerikan ka - k d d" 
nunları h h · b" h d 1 rinden okunuyordu. Genç ·a ını ın-er angı ır ay ut uk vaka-
sı~ı en agır bir şekilde cezalandırır. liyenlerin merak ve heyecanları son 
~ınaenaleyh, yakasını adaletin pençe- haddini bulmuştu. 
sıne kaptıran bir hııydut, ekseriya ci- Feodora, sigarasını tazeledi. Yavaş, 
nayet işlememiş olsa dahi ölüm ceza- boğuk bir sesle hikayesini tamamla -
sına çarptırılacağını pek 5la biliı: Bu dı: 
Sebepten haydut, en küçük bir muka - _ Ertesi günü akşam üzeri mösyö 
'-'emet veya tehlike hissedince hiç te - Ribmond, salonda otururken, karşısı
~.~d~Ut etmeden derhal karşısındakini na birdenbire yüzünde maske, elinde 
0 

d.urUr. Bu yuzden haydutlarımız el- küçük makineli tüfeğiyle bir haydut 
lerınde kilçuk makineli tUfekleri ol - çıkıyor. Rihmond, gülerek yerinden 
tnad.an hiç bir işe teşebbüs etmezler... fırlıyor. 
Rıhmond'un, bu sözleri beynimde - Bize de mi numara Tom, diye ba-

oğuldadı. Yandaki odada bulunan da- ğırıyor ve haydudun üzerine yürüyor. 
'-'etsız misafirin yüzunü maske örtü - Bu sırada bir silah sesi işitiliyor. Za
i°rdu ama, ellerini go Uyordum .•. E- vallı Rihmond, evine giren hakiki 
ınde naaıluıu bana doiru çevrilmit haydudu arkadaıına benzetmek &ibi 

uı:us 

(ocuk ilavemizde 
kart kazananlar 

Ankara üçüncü ortadan 408 Halil Naci 
Akyiğit, Samsun Şark elbia.e evin.de 19 
Mustafa Kuter, Ankara İçhısar Gençku
yu çıkmazı 13 de Nihat Ozer, Boğazlı -
yan orta okulundan 79 Ka~ım Kayım, E
liizığ ikinci komiser Halıt oğlu Şeref 
Karabulut, Ankara birinci ortad_an 890 
Necip İleri, Yerköy Bağlarba~ı ıl~ oku
lundan 108 Lutfi Mutlu, Elazıg muteah -
bit Doğan kardeşi Ziılfikar Aytuğ, Zile 
Minareikebir mahallesi Amasya caddesi 
22 de Dursun Güryurek, Konya sanat o
kulundan 47 Keramettin Arıman, Konya 
Terce caddesinde 62 Hasan Çolak, Çay
cuma ilk okulundan 7 Orhan Onsa!, Nev
şehir Yeni mahallede 42 numarada Son· 
gul Okuyan, Ankara Kültü~. ~~rkı bak -
kaliyesinde c;ırak Recep Gonul, A~ara 
üçuncü ortadan 937 Fatma Heves, Dıyar
bakır Fatih paşa Sabuncu sokak 32 nu -
marada irfan Akdoğu, Zile İstiklal oku
lun<lan 164 Nihat Soydam, Zile N.ecim 
Muammer ilk okulundan 218 Tahır Sa
yın, Çanakkale. Yenice merkez ilk o.ku
lundan 151 Talat Tımur, Adana kız lıse
sinden 694 Münire Nekipoğlu, Kastamonu 
cumhuriyet okulundan 8 Hüseyın Sata, 
Ankara Kamelya mağazasında Kadri kı
zı Sueda Tekir, Çorum orta okulundan. 
295 Gültekin Sabuncuoğlu, Mardin vili
sisi oğlu Necdet Ökmen, Elazığ Tunce
li emnıyet müdürii oğlu İsmet Tiızün, 
Erzincan Kurtuluş ilk okulundan 117 
Sırrı Dınçsoy. Ankara Atıf bey mahal
lesi 444 de Sezai Başaran, Ankara İsmet 
1nönü okulundan 1243 Sıtkı Başaran, 
Ankara Bendderesi mahallesi Çamlıca 
sokak 3ı5 de Hamz~ Ersoy, Adana Çu
kur Mescit mahatlesı 66 numarada Mur-
vet Giıngor, Ankara Etlik okulundan 113 
Ayten Yurtçu, Zile Turhal caddesi lo -
kantada Necati Akpınar, Malatya Sivaa 
caddesi 6 numarada Neriman Yakın, De
nizli • Honaz nahiyesi ilk okulundan 114 
Sayım Yilksel, Aydın - Kor;ger nahiyesi 
ilk okulundan 116 Muharrem Sökeli, İs· 
tanbul Kartal - Maltepe koyü Cami so -
kak 15 de Hasan Tetik, Ankara lltekin 
okulundan 622 Nezahet Sozümer, Anka
ra üçüncü ortadan 1008 Cavidan Ertuğ, 
Nigde - Gölcuk jandarma takım komu • 
tanı kızı Servet Yalçın, 1psall ıpor ku-
lübü büfecisi Hasan Ozgedik, Elizıi si
hat memuru Hamdi Kavaklı oğlu Avni, 
Elfizı~ berber Veysi Kaya vasıtasiyle 
Husnu Kavaklı, Dıyarbakır Urfa cadde
si 28 numarada Kamil Şener, Kars bele
diye reısı kızı Llmin Baganir, Ankara 
Poyracı mahallesi Günduz sokak ll f. 13 
de Miınevver Ertum, Ankara Ataturk 
kız okulundan 692 Bedrettin Güleşen, 
Ankara Altındağ mahallesi 3?0 numara
da Sadan Barlas. Ankara Dumlupınar o: 
kulundan 90 Vedat Meral, Ankara Gazı 
lisesinde 551 Mustafa Odabaşı, ~nkar~ 
Atatürk kız okulundan 114 Ferdı !şerı, 
Ankara İçhiıar Gcnçkuyu çıkmazı 13 de 
Hıcret özer, Ankara Atatürk o.kulund~ı: 
Ciımhur Ünsal, Göyniık beledıye ren 
oğlu lrfıın Çınar, IJiyarbakır Urfa cad
desi 28 de J,iltfi Şener, Diyarbakır Ur -
fa caddesi 31 de ZulEikar Gürdu, Konya 
t!imen bandosunda Ahmet Uğurer, Çan· 
kırı Taemescit mahallesi yenicami sokak 
4S de Ane Çakır, Ceyhan Mustafa Gii -
ler eliyle Ahmet Duran, Diyarbakır Da
lanoglu mahallesi Hacıgani sokak 7 de 
Recep Ötgen Çorum Turan kutüpanc -
sinde Mustafa Açıkgöz, Elazığ avukat 
Hamit Ali oıı:lu Behzat Y~f'-"l• Çar~ -

............ ..Aw --....~ 
t:'ra f amet Paıa kız enstitüsünden ao 
Cahlrle Ogüt, Ankara Nazım bey mahal
lesi Balcı oğlu sokak 4 numarada Muzaf
fer Omay, Zilede Necdet Mestcioğlu, 
Yıldızili Ciimhuriyet okulundan 39 Ab
dullah Turhan, lstanbul Laleli Koska 
caddesi 18 numarada Nusret Eryalçın, 
Ankara Ulus okulundan 184 Muzaffer 
Unutmaz, Ankara erkek lisesinden 1086 
Fevzi Oksüz, Ankara maarif cemiyeti o
kulundan 281 Sevim Sılay, Ankara Yeni
eehir 1'una caddesi Buyuruk sokak 12 de 
Günay Aktuğ, Ankara erkek lisesinden 
1428 Bahri Ozgenç, Ankara Yenihayat 
okulun.dan 593 Rıza Aba, Kütahya - Vi· 
rancık nahıyesi ilk okulundan 8 Meh -
met Ceylan, Beypazarı birinci ilk okul
dan 263 Ali Giınç, Gerede Karabacak oğ· 
lu Yusuf Özegcci, Ankara Atatürk oku
lundan 314 Müjgan Akalp, Diyarbakır 
Abram paşa Slokiye mahallesi 5 de Se· 
dat Giırkan, Eliızıı ikinci komiser Ha
lid oğlu Coıkun Kıırabulut, Ankara Ü -
çüncu ortadan Şuküfe Atamer, Mersin 
Kurtuluş okulundan 15 Servet Altıntaı
lı, Trabzon Tiyatro sokak 1 de Engin 
Yalaza, Ankara Necati bey okulundan 
75 Ayhan Tavşanlı, Uivriki P.T.T. şefi 
oğlu Vasfi Sağ, Tokad sihat müdlirlüiü 
kitibi Kaclrı Ozen, Ankara İltekin oku
lundan Gülseven Duysak, Niğde Ziraat 
bankası memuru Abdülkadir oğlu Ab -
durrahman Ketimi, Al'.lkara lçhisar Kuyu 
çıkmazı 13 de Satıa Ozer, Ankara ikinci 
o~tadan 796 M~hmet Mardın, Çorum Ga· 
zı pa~a caddesı merkez kıratanesinde 
Nusret kardeşi Alaeddin Kazancı An -
kara Atatürk okulundan 381 Ayte~ Sar
kanak, Zonguldak atölye karşısında a -
partman kat 2 numara 3 de Coşkun Kı
nay, Amasya orta okulundan 373 Galip 
Demirtaş. Amasya orta okulundan 39 İh· 
san Gundüz, Ankara Ulus okulundan 767 
Fatma Kuruçay, Elizıgdan Memiş Par
lar, Ankara Kocatcpe okulundan 89 Ka
zım Ozyıldır~m. Diyarbakır Hasan pa -
şa hanında tuccar Hüseyin kızı Seniha 
~rıslan, Ankara Ulus okulundan 489 Lılt· 
fıye Topay, htanbul Ayasofya Soğuk -
çeşme soka.k 1 de Süheyla Tokmen, Çar
şamba Yeşılırmak okulundan 113 Kemal 
Alay, An.kara Y enışehir Yenice apart· 
manın~a Rahmiye Sezgin, Ayancık P.T. 
T. ııefı oglu Cahit Levend Ankara Sü
leyman Sırrı caddesi Borr~k sokak 7 de 
Rız~ San.er, Diyarbakır lzzet paşa cad -
desı Lebıp oğlu sokak 12 de Sait Onur, 
Ankara lsmet Paşa mahallesi Atikler 
so~ak 31 de Kiımiran Baydur, Ankara A
taturk okulundan 67 İbrahim Yurdkuran 
Ankara Himayeietfal apartmanı g nu .' 
marada Yılmaz Koral, Ankara Atatürk 
k!z okulund~n 744 Türkin Koparan, Ye
eılova beledıye muhasibi oğlu Mehmet 
Kaplan, Kastamonu Sakarya caddesi 14 
İrfan Goksal, Aydın - Köşk nahiyesi ilk 
okulundan ~4. Yıldırım Altıok, Eski$ehir 
Kor muhaaıbı Mehmet oğlu Alaettin ln
ces~lu, Zong:ıtdak Yeni meydan fırını 
sahı~l k!lrdeşı Omcr Civelek, Ankara 
Yenııchır Arman ıokak g da Dilek Savaı 
Ankara üc;linciı ortadan 1132 Kamil 
Ayrılmaz, Ankara Atatürk kız okulun -
d.an 836 l~emal Demirkal, Ankara Dev • 
rım okulurıdan 275 Slizan Sayar, Anka
ra İltekin ok~J1;1ndan 921 Nejad Nurol, 
Ankara hususı ıdare Yeğenbey şubesi 
tahakkuk memuru Memduh kızı Bilğe 
Glilçel, Ankara Koyunpazarı lile ma -
ğazası 54 numara Nizamettin Hamamcı 
Ankara polis enstitüsü civarı Saltık a : 
partmanında Tuğrul Kalankaya Ankara 
birinci ortadan 693 Nejad İlko'rur An
kara Necati bey okulu karıısı Ahm~t a -
partman 6 numarada Neae Gıirsu An -
kara ikinci ortadan 242 Nacıye Olcay -
lar, Ank•ra fitek fabri 11 b~ 111eaıu-

TAYYARE SAATLERi 
Saat Dakika 

tzmirden - Ankarayı 9 10 
Adanadan - Ankarayı 9 30 
lstanbuldan - Ankaraya 9 30 
Ankaradan - lzmire 15 OS 
Ankaradan - Adanaya 14 45 
Ankaradan - lstanbula 16 00 

NÖBETÇİ ECZANELER 
1-7-939 giinlinden 31-7-939 ak5amına kadar 

eczaneler gece nobet cetveli 

1 - Merkez ve Çankaya 
Eczaneleri 1 7 13 19 25 31 

2-Ankara ve Yeniliehir 
Eczaneleri 2 S 14 20 26 

3-Sebat ve Ege 
Eczaneleri 3 9 15 21 27 

4- İstanbul ve Cebeci 
Eczaneleri 4 10 Hi 22 28 

5-Yeni ve Halk 
Eczııncleri 5 11 17 23 29 

6 - Sakarya Eczanesi 6 12 18 24 30 

Pazar geceleri nöbet alan eczaneler pazar 
günü de nöbetçi olarak açık bu1un~ak mec
buriyetindedirler. Dıger e~zanelerın pazar 
gunleri ihtıyari olarak tatıl yapmalar ka • 
bul edilmiş ve kendilerine tebliğ edilmi:ı -
tir. 

ACELE lMDAT 
Bir yaralanma, bir kaza, fevkalade bir has

talık vukuunda acele imdat istemek için 
Belediyeler Hastanesine (2257) numa
ra ıle telefon edilir. 

LÜZUMLU TELEFON NUMARALARI 

Yangın ihbarı: (1521 ). - Telefon. müraca· 
at : Şehir: (1023 - 1024 ). - Şehırler ara· 
sı: (2341. 2342). - Elektrik ve Hava -
gazı fi.rıza memurluğu: (1846). - Mesa· 
jeri Şehir Anbarı: (3705), 

TAKSİ TELEFON NUMARALARI: 
Zincirlicami civarı: (2645-1050-1196) 
Samanpazarı civarı : (2806 • 3259). 
Yenişehir. Havuzbaşı Bizim Taksi : 
(3848). 
Çankırı Caddesi Ulus Taksisi: (1291). 
fstanbul Taksisi: (3997). 
Devlet Demiryolları Gar İ&tihbarat ve 
Miıracaat Memurluğu: (1788). 
Işık Taksi Inönü Caddesi (3394). 

Otobüslerin ilk ve son seferleri 
Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 23.20 
Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 
Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmenden Ulus M. na 7.00 20.30 
Uluı M. dan Keçiören"e 6.00 21.00 
Keçioren'den Ulus M. na 6.30 21.30 
Ulus M. dan Etlik'e 15.30 21.00 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.30 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeciden Ulus M. na 7.00 23.00 
Cebeciden A. Fabrikalara 7.00 -.-
As. fabrikalardan Cebeciye -.- 17.00 
Yenişehirden Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Y enieehire 7.10 23.00 
S. pazarından Akköprüye 6.15 7.00 
Akköprüden S. pazarına 7.30 9.45 
Bahçeli evlerden Ulus M. na 7.45 -.-
Ulus M. dan Bahçeli evlere -.- 20.00 

§ Ulua me:ırdaulyle tstae7on •rasmda her 
.... d•klkade bir ••fer olup tr- •• -
.nuınlan seferler daha eıktır. 

1 Uluı meydanlyle Yenieehir, Bakanlık -
lar, Cebeci, Samanpazarı arasmda saat 
S den 20 ye kadar vasati her bea daki -
kada ; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her on beş, yirmi ve otuz dakika
da bir muntazam seferler vardır. 

§ Ak$amları Ulus Meydanından saat 23 
deki son sefeı\erle bunlann Uluı mey
danına donüşleri sinemalann dağılı& sa· 
atine tabidirler. 

Posta saatleri 
Teahhlitlü saat ( 18) e kadardır . 
Posta saat (19) a kadar İstanbul cihetine 
mektup kabul eder. 

Tren saatleri 

Haydarpaşa Hattı : 
Her ıun; 8.30 (Pazartesi, Perşembe ve 

Cumartesi Toros S. treni 
Her gün; 17.00 - 19.25 Ana.dolu S. treni; 

- 20.20; 

Kayseri, Sivas, Samıun, Diyarbakır 
ve Erzincan Hattı : 
Her giın 9.25; 

Kayseri, Ulukışla Adana, Halep 
ve İskenderun Hattı : 

Pazartesi, Çarşamba ve 
Cuma günleri; 21.23 Toroı 
S. treni; 

Kayseri, Ulukışla, Adana Hattı : 
Her gün ; 12.45; 

Zonguldal, Çankın Hattı : 
Her gün; 17.20; 

İngiliz İmparatorluğunda 
Nazi propağandası 

Londra, ıs a.a. - Daily Express 
gazetesinin muhabirine göre, fransız 
mukabil casusluk hizmetine mensup 
bazı memurlar ingiliz mukabil casus
luk servisile temas için Londraya 
gelmiş ve ingiliz meslektaşlarına bü
tün İngiliz imparatorluğuna şamil 
geniş bir nazi propagandasının plan
larını ortaya koyan vesikalar tevdi 
etmişlerdir. 

kulunrlan 1414 Norlife Erinmez Ankara 
İnönü okulundan 309 Hikmet Babatin 
Ankara İsmet lnonü okulundan 718 E;. 
doğan Arıduru, Ankara Hamamönünde 
21 Mediha Üstunel, Ankara Albayrak 
okulundan 295 Bedriye, Ankara ikinci 
ortadan 332 Güneş İşcil, Ankaradan Cev
det Kurt, Ankara Atatürk okulundan 542 
Cemal Duman, Çarşamba belediye tahsil
dal".ı Hüseyin oğlu İsmail Karauğuz, 1s -
tanbul Cağaloğlu Nuriosmaniye caddesi 
Birlik evi kat 3 de Salih Tezel, Ankara 
Ulus okulundan 814 Orhan Atayalvaç, 
Tarsus manifaturacı oğlu Rifat Okuyaz, 
Yozğat seferberlik memuru oğlu Doğan 
Ararat, Tokat orta okulundan 740 Refi • 
ka Rcnci, Ankara lstiklil okulundan 109 
Şevket, Kanca! Cümhuriyet okulundan 
70 İfaka.t Alpkıray, Ankara Hacıbayram 
Guiaa e 35 de Go 

_g_· 

vesikası. (939 senesi) . 
Mahmuz inşaatı C- Bir defada devlete ait ıso.ooo 

Edime Su itleri Meriç Şubesi Mü- liralık yol, köprü ve sair işin muvaf-
dürlüğünden : fakiyetle ikmal etmiş olduğuna dair 

1 - Eksiltmeye konulan iş Edirne vesika. 
S - Teklifler 3 üncü maddede yazı 

civarında Bosna köy Meriç sağ sahi • lı saatten bir saat eveline kadar Tun-
linde yapılacak on adet mahmuzun celi nafıa dairesindeki eksiltme komis 
yeniden inşasiyle dört adet mahmu • d 

· · 't olup b d l" k f yonu reislig· ine makbuz mukabilin e zun tamırıne aı e e ı eş 
teslim edilecektir. Posta ile gönderi· 19370 lira 84 kuruştur. 

2 _ Eksiltme 31. 7, 939 tarihine mü lecek mektupların nihayet 3 cü mad • 
d Ed" dede yazılı saate kııdar gelmiş olması 

sadif pazartesi günü saat 11 e ır- ve attırma eksiltme ve ihale kanunu -
nede su işleri Meriç şubesi müdürlü -

· na uygun olarak mühür mumu ile iyi-iünde toplanacak eksiltme komısyo -
nunca kapalı zarf usuliyle yapılacak- ce kapatılmış olması lazımdır. Posta-

da olacak gecikmeler kabul edilmez. 

tırj - İstekliler bu işe ait eksiltme şart , _______ <_3_1_0_1) ____ 1_3_0_6_6 

namesi mukavelename bayındırlık iş
leri genel şartnamesi hususi fenni 
şartname vahidi fiyat cetvelini ve pro 
jeleri su işleri meriç şubesi müdürlü
ğünde bedelsiz görebilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1452,81 liralık muvakkat te
minat vermesi ve eksiltme tarihin -
den en az 8 gün evel bir istida ile na
fıa vekaletine müracaat ederek 15000 
liralık su işleri veya bu kabil nafıa 
işlerini başarmakta fenni kabiliyeti 
olduğuna dair bu iş için nafıa vekale
tinden alınmıı müteahhitlik vesikası
nı ve 939 senesine ait ticaret odası ve
sikasını ibraz etmesi mecbu;idir. 

5 - İsteklilerin teklif mektupları
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat eveline kadar makbuz mukabilin 
de Edirne su işleri Meriç şubesi mü
dürlüğüne vermeleri icap eder. 

Postada vukubulan gecikmeler ka
bul edilmez. 

(Sl31/ 3071) 130S3 

Stadyom inşaatı 

Kütahya Vilayet Beden Terbiye
ai Bölge Batkanlığından : 

Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulan iş: 

1 - Kütahya stadyomu iknici kı
sım inşaatı: keşif bedeli 41902 lira 85 
kuruştur. 

2 - Bu inşaatın 20193 liralık kısmı 
939 senesi tahsisatından ve mütebaki 
21709 lira 2S kuruşu 940 senesi tahsi
satından tediye olunacaktır. 

3 - Bu işe ait evrak: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Hususi fenni şartname, 
D - Nafıa işleri şeraiti umumiyc

si, yapı işleri umumi fenni şartname, 
kontrol talimatnamesi. 

E - Keşif 
4 - latekliJerin bu evrakı Kütahya 

nafıa mUdıirlü~lindcn (210) kuru§ 
mukabilinde alabilirler. 

5 - Eksiltme 31 temmuz 939 pazar
tesi günü saat 15 te vilayet makamın
da bölge başkanlığı riyasetindeki ko
misyon huzurunda yapılacaktır. Zarf
lar aynı günde saat 14 e kadar komis
yon reisliğine makbuz mukabilinde 
verilmiş olacaktır. "Postadaki gecik -
meler kabul edilmez.,, 

6 - Eksiltmeye girebilmek için: 
A - İki bin üç yüz doksan iki lira 

elli kuruşluk teminat, 
B - İhaleden 8 gün evci vilayet 

nafıa müdürlüğünden bu işi yapmıya 
ehil olduklarına dair vesika, 

C - Şimdiye kadar 30,000 liralık 

İnfiatı muvaffakiyetle yaptıklarına 

dair aynı daireden vesika. 
D - 939 senesine ait ticaret odası 

vesikası. (5187 /3112) 13062 

Yol inşaatı 
Tunceli Nafıa Müdürlüğünden: 

l - Eksiltmeye konulan iş: Tun -
celi vilayetinde yapılacak Seyithan -
Pülmür - Mutu köprüsü yolu inşaatı
dır. 

Bu işin muhammen bedeli 600,000 
liradır. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır. 

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

namesi 
D - Hususi §artname 
E - Şose ve köprüler fenni şart • 

namesi. 
F - Seridöpri 
G - İsteyenler bu işe ait evraktan 

şose ve köprüler fenni şartnamesiyle 
bayındırlık işleri genel şartnamesin
den madasını S 1ira mukabilinde Tun 
celi nafıa müdürlüğünden satın alabi
lirler. Şose ve köprüler fenni şartname 
aini ve bayındırlık işleri genel şart -
namesini görmek isteyenler Tunceli 
nafıa dairesinde bedelsiz olarak gö -
rcbilirler. 

3 - Eksiltme 7. 8. 939 pazartesi gü 
nü saat 15 de Tunceli nafıa müdürlü 
ğü binasında kapalı zarf usuliyle ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklinin 277SO lira muvakkat teminat 
vermesi ve aşağıdaki vesikaları haiz 
olup göstermesi lazımdır. 

Yol inşaatı 
Konya Valiliğinden : 

1 - Konya - İstasyon - Beyşehir 
yolunun 1 + S28.70 - 2 + 243.10 ki
lometreleri arasındaki (25399) lira 
(92) kuruş keşif bedelli parke taşı ih
zar ve ferşi işi (20) gün müddetle ve 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Eksiltme 10. 8. 939 perşembe 

günü saat ıs te vilayet daimi encüme
ni odasında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (190S) lira
dır. 

4 - Bu işe ait keşif, proje, plan ve 
şartnamelerle müteferriği evrakı fen
niye her gün mesai saatleri içinde 
Konya nafıa müdürliiğünde görülebi
lir. V c iki lira mukabilinde temin edi
lebilir. 

5 - Taliplerin 190S liralık muvak -
kat teminat mektup veya makbuzu ile 
ticaret odası kayıt vesikasını ve ihale 
tarihinden (8) gün eveline kadar Kon 
ya vilayet makamına müracaat ederek 
alacakları ehliyet vesikasını haiz ol
mak şartiyle (2490) sayılı kanunun 
tarif ettiğ i şekilde hazırlıyacakları 
teklif mektubunu ihale saatinden bir 
saat eveline kadar ve makbuz mukabi
linde vilayet makamına tevdi etmeleri 

lazımdır. 
Posta gecikmeleri kabul edilmez. 

13068 

Şose 
• • 

tamın 

Eski~ehir Vilayetinden : 
Eskişehir - Sivrihisar yolunun 3 X 

080 - 13 + 000 inci kilometreleri a
rasında 22262,75 lira keşif bedelli §O -

se esaslı tamiratı ı. 7. 939 tarihinden 
24. 7. 939 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 15.30 a kadar kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Ek
siltme vilayet daimi encümeninde ya • 
pılacaktır. 

Bu işe ait evrak: grafik, tafsilat ve 
hülasa keşifleri, silsillei fiyat bordro • 
su hususi fenni şartname eksiltme şart 
namesi ve mukavele projesinden iba • 
ret olup her zaman nafıa müdürlüğün· 
de görı.ilebilir. 

İsteklilerin ihale tarihinden en az 
sekiz gün evci vilayete müracaatla a • 
lacakları ehliyetname senesi içinde 
ticaret odası vesikasının teklif mek • 
tuplanna eklemeleri şarttır. Mektup
lar ihale saatinden en az bir saat eveli
ne kadar daimi encümen riyasetine 
makbuz mukabilinde tevdi edilecek 
tir. 

Posta ile gönderilecek mektuplar i
adeli teahhütlü ve mühür mumu ile 
mühürlii olacaktır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (2663) 12666 

Elektrik malzemesi alınacak 
Afyonkarahisar Belediyesinden: 

6620 lira bedel keşifli şehir santra -
1ı ile gar arasında yapılacak yüksek 
tevettür yer altı kablo ve muhavvile 
tesisatına ait malzeme on beş gün müd 
detle münakasaya konmuştur. İhalesi 
21. 7. 939 cuma günü saat 14 de bele • 
diye encümenince icra kılınacaktır. 
Eğreti teminat muhammen bedelin 
yüzde yedi bu~uğundur. Şartlannı vo 
sair hususatını öğrenmek isteyenler 
her gün belediyeye müracaatla öğre -
nebilirler. İsteklilerin belli gün ve sa
atte belediyede hazır bulunmalan ilan 
olunur. (S048/ 298S) 

12949 

Elektrik fesisah münakasaSI 
Erzincan Valiliğinden : 

ı Erzincan halkevi binasının elek -
trik tesisatı halkevi inşaat komisyonu 
tarafından 8. 7. 939 tarihinden itibaren 
20 gün müddetle ve kapalı zarfla ek -
siltmeyc konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (7968) lira 7S ku -
ruştur. 

3 - llk teminatı (S97) liradır. 
4 - Proje ve keşif evrakı nafıa mü

dürlüğündedir. 

5 - Talipler ihaleden 3 gün evel mü 
racaatla ve 15akal beş bin liralık bu gi
bi tesiat yaptıklarına dair ehliyet vesi 
kalarının komisyon reisliğine gönder
meleri lazımdır. 

A - İhaleden en az 8 gün evet Tun 
celi vilayetine müracaat ederek bu İfe 
girebilmek için alınmıı ehliyet veai -

6 - Talipler eksiltme mektuplarını 
cuma günü saat on beşe kadar komis -
yon reiıliline makbuz mukabilinde --
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Dahiliye Vekaleti 

nacaktır. 

Müsabaka 18 temmuz 1939 salı gü· 
nü saat 15 te vekillik binasında yapı· 
lacaktır. imtihana dahil olcakların: 
memurin kanununun dördüncü mad -

Kastamonu kasabaSI su projesi desinde yazılı ıartları haiz olmaları 

· Askerlik işleri 

Tütün ikramiyeleri 

Levazım Amirliği 

Kuru ot ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - 600 bin kilo kuru ot alınacak· 

tır. Tahmin edilen bedeli 36000 lira -
dır. 

2 - Şartnamesi Elazığdaki satınal· 
ma komisyonunda pazartesi, çarşamba 
ve cuma günleri öğleden sonra görüle
bilecektir. 

tanzimi iıi eksiltmesi 
lazımdır. Talip olanlardan askerliğini 
yapmıt lise mezunları tercihan alına
caktır. Vesikalarını bir istida ya bağ-

Kastamonu kasabası içme suyu te- lıyarak müracaat etmeleri ilan olu • 
aisatı etüt ve projeleri tanzimi iti ka- nur. (3079) 13009 

Ankara Yerli Askerlik Şubesin· 
den: 

3 - Eksiltme 25. 7. 939 salı günü 
sat 10 da tüm binası içerisinde bulu • 

Şubemizde kayıtlı sakat subay ile nan askeri Sa. Al. Ko. olacaktır. 

palı zarf usutiyle eksiltmeye çıkarıl-
eratın ve şehit yetimlerinin 939 yılına 4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
ait tütün ikramiyesinin daiıtılmasına olacaktır. 

mııtır. ı 7. 7. 939 gününde başlanacak ve 17. 5 - Muvakkat teminatı 2900 liradır. 
Dahiliye Vekaletinden : ıı. 939 gününde nihayet bulacaktır. 6 - Teklif mektupları 25. 7. 939 sa· 
1 - lşin muhammen bedeli (4500) Bu dağıtma haftada üç defa olmak Ü· 1ı günü saat 9 za kadar satın alma ko • 

liradır. ı zere pazartesi günleri şehit yetimleri- misyonu reisliğine verilmiş olacak ve 
2 - tstekmer bu işe ait ıartname, Sömikok ahna<ak ne çarşamba günleri sakat erata cuma bu saatten sonra mektuplar kabul edil 

proje ve sair evrakı bilabedel Ankara- günleri sakat subaylara tevziat yapıla miyecektir. 
da dahiliye vekaleti belediyeler imar Ziraat Vekaletinden : caktır. 7 - isteklilerin görülmesine lüzum 
heyeti fen •efliğinden veya Kastamo- Ziraat vekiteti kaloriferlerinde ya · B .. 1 d h k h' 1 • • 11 hasıl olan vesaiki resmiyesini muvak-

-s ( ) u gun er e a sa ıp erının e e -
nu belediyesinden alabilirler. kılmak üzere kapalı zarfla 130 ton . d k' • d" 1 a ·· d kat teminatının konulduğu zarf içeri-. .. .. .. .. rın e ı resmı sene ıy e ma ! cuz anı 

3 _ Eksiltme 24 temmuz 1939 tari • yerlı somıkok komuru alınacaktır. "f h'" . t .. d e tatb'k. sine konulmuş olacaktır. 
1 K .. .. .. beh t ve nu us uvıye cuz anı v ı ım hine rastlıyan pazartesi günü saat on - omurun er onunun mu • .. f 

1 
(2828) 

birde Kastamonu belediyesinde topla- hammen bedeli (26) lira, {130) ton zası ve uç~r ade~ foto.gra ı v: maaş a • 
·· ·· ·· h b d r (3380) mıyan şehıt yetımlerı de sag oldukla-

nacak eksiltme komisyonunda yapıla- komurun mu amm~n e e ı . rına ve evli olmadıklarına dair tatbik 

12800 

Garaj inşası 
caktır. lira, muvakkat temınat <253) lıra (50) imzasını havi fotoğraflı belediye ve 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is- kuruştu1rh. 
1 9 

.. .. .. köy muhtarlığından tasdikli ilmüha • Ankara Levazım Amirliği Satın 
teklilerin aıağıda yazılı teminat ve 2 - a e 27. 7. 93 gunune musa • be "f .. dan ve ürer adet fo. Alma Komisyonundan : 

d k . .. .. 5 d k.l t r ve nu us cuz ı 3 
vesaiki ayın gün saat ona ka ar o • d~f pcr§em~ gunu .saat 1 e ve a e tografi ile beraber müracaatları ilan 1 _ Balıkesir Çayirhisar mevkiin -
misyon reisliğinde teslim etmit olma- bınasında muteıekkıl satın alma ko • 1 (2968) 12933 de yapılacak 4 No. Iu garaj inşaatı ka-. 1 k o unur. 
lan lazımdır: mısyonunda yapı aca tır. palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

A - 2490 sayıl kanunun 16 ve 17 in Taliplerin kapalı zarflarını saat 14 . --------------- 2 _Tahmin bedeli 57920 lira 82 
ci maddelerine uygun 337 lira 50 ku • e kadar komisyona vermeleri, saat 15 kuruı olup muvakkat teminatı 414 7 
ruşluk muvakkat teminat, de komisyonda hazır bulunmaları. liradır. 

B - Kanunun tayin ettiği vesika· 3 - Şartname levazım müdürlüğün 3 _ Eksiltmesi 7. 8. 1939 pazartesi 
)ar, den parasız olarak verilecektir. günü saat 17 dedir. 

c - Kanunun 4 üncü maddesi mu - (2739) 12774 Kömür ah nacak Postada vaki gecikmeler muteber 
cibince eksiltmeye girmiye bir manii değildir. 
bulunmadığına dair imzalı bir mek • Divanımuhasebat Reisliğinden: 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt 
tup, me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün-

D - Münakasaya iştirak edecekte • Divanı muhasebat için kapalı zarf cü maddelerinde istenilen belgeleriy-
rin su işJerinde sahibi ihtisas yüksek usuliyle eksiltmeye konulmuı olan le birlikte ihale gün ve saatinden en 
mühendis veya mühendis olmaları Kömür alınacak 170 ton yerli kok kömürüne talip zu - geç bir saat eveline kadar teminat ve 
§art olduğundan isteklilerin bu hu • bur etmemiş olmasından dolayı olbap- teklif mektuplarını Balıkesir kor sa-
susu tevsik eden vesikalarının teklif Ankara Adliyesi Satın Alma Ko· taki şartnamesine tevfikan 22. Tem • tın alma komisyonuna vermeleri. 
zarflariyle beraber vermeleri lazım • miayonundan : . muz 939 cumartesi günü saat 11 de Di- Plan, keşif, fenni ve hususi şartna
dır. 1 - Ankara adliyesi için 160 ton vanı Muhasebat idare ve hesap işleri meler İstanbul, Ankara levazım amir-

5 - Teklif mektupları ihale günü kriple kömürü açık eksiltme ile satın müdürlüğü odasında toplanacak olan likleriyle ve Balıkesir kor satın alma 
saat ona kadar makbuz mukabilinde alınacaktır. komisyon huzurunda pazarlıkla ihale- komisyonlarında her gün görülebilir. 
komisyon reisliğine verilecektir. 2 - Muhammen bedeli 3520 üç bin si icra kılınacağından talip olanların Oksiltmeye girebilmek için bu gibi 

Posta ile gönderilecek teklif mek bet yüz yirmi liradır. 325 liralık muvakkat teminatlariyle kıymette inşaat iıleri yaptıklarına da-
tuplarının iadeli taahhütlü olması ve 3 - Muvakkat teminat miktarı 264 birlikte yevmi mezkurda adı geçen ko ir ihale gününden en az 8 gün evci 
nihayet bu saate kadar komisyona &el- iki yüz altmıt dört liradır. misyona müracaat etmeleri ve ıeraiti viliyet nafıa müdüı;.Jüğünden alınmıı 
miş bulunması lazımdır. 4 - Eksiltme 24. Temmuz 939 pa - öğrenmek isteyenlerin idare ve hesap ehliyet vesikası teklif zarfına konul-

Bu iş hakkında fazla iz~hat alma~ zarteal ıilntı ut 15 te Ankara Adliye- itleri müdürlüğünden parasız verile • mut bulunması lazımdır. 
isteyenlerin Belediyeler ımar ~eytı si binasında toplanacak ..Un alma ko- cek olan prtn:ameyi iatemeleri libumu (J095) 13058 
fen ıefliğine ve Kastamonu beledıye • misyonunda yapılacaktır. nan olunuT. ( 'f) ~ 1 1 1 

sine müracaat etmeleri. (2674) 12681 5 - Fenni ve hususi şartnamesi An Safıhk eskı fofın ve saıre 
kara C. Müddeiumumiliğinden para · 

Ankara Valiliği 

16. 7. 1939 

1 

arttırrruııya çıkarılmıştır. 

Senelik muhammen kira bedeli alt· 
mıt liradır. 4. 8. 1939 tarihine raslıyan 
cuma günü saat 16. da Ankara istas • 
yonunda ikinci işletme binasında top 

Kömür ahnacak ıanacak komisyonda ihalesi yapı1aca-
Ankara Valiliiinden : ğından isteklilerin, muvakkat teminat 
. . olan 13.SO lirayı Ankara merkez vez-

Etımesğut sıhat merkezıne 50 ton . k kb ı eya ban .. . .. .. .. nesıne yatırara ma uz arı v 
somıkok komuru ıatın alınacaktır. k . kt 1 . 1 . kanunun ta .. d kl' . .. h a temınat mc up arıy e. 
Muesseseye ka ar na ıyesı mutea • . t . . 'k' h ·ıen muayyen · · .. d yın e tıgı vesaı ı amı 
hıde aıt olmak uzere muhammen be e- .. k · da hazır bulun 
ti 1250 liradır. gun ve ~aatted omısyon 

İ . 39 . .. .. mal arı laum ı r. 
halesı 24. 7. 19 paza.rtesı ~~usa- Şartname ve mukavele proje1eri i· 

at onda yapılacağından ısteklılerın ve k' .. 1 t e kalem"ıne go'"ru"'lebilir . .. k . 1 . •1• ıncı ış e m • 
şartnameyı gorme ısteyen erın vı a (3069) 13052 
yet sıhat müdüriyetine müracaatları. 

(2821) 12794 

Ankara Belediyesi 

Şoförlerin naıan dikkatine 
Ankara Belediyesinden : 

Makine kullanmak halen esaslı bil • 
giyi icap ettiren bir ig olduğundan ıo
förlerin okur yazar olmaları zaruri gö
rülmüş olduğundan keyfiyetin Bele -
diye yasakları arasına alınmasına be 
lediye Encümenince 7. 7. 939 tarihinde 
karar verilmi§ olduiu ilan olunur. 

(944) 12905 

Satıhk at 
Ankara Belediyesinden : 

Temizlik müdürlüğüne ait bir adet 
doru renkteki at satılacaktır. İstekli · 
lerin 17. 7. 939 pazartesi günü saat tam 
sekizde mezbaha civarındaki hayvan 
pazarındaki komisyona müracaatları. 

(3000) 12962 

Ekmek alınacak 

Sose yaptırılacak 
Türkkuıu Genel Direktörlüiün • 

den: 
1) İnönü kasabasiyle Türk.kutu 

kampı arasına (803.50) m. ıose yaptı• 
rılacaktır. 

2) Yolun keıif bedeli (6286) L. (l7l 
kuruı ve muvakkat teminatı (471.5) 
liradır. 

3) İhale 18. 7. 1939 salı günü saat 
15,30 da Türkkuıu Genel direktörlü· 
ğünde (kapalı zarf usuliyle) yapıla• 
caktır. 

4) Şartname ve diğer maHlmat isti• 
yenlere Türkkutu satın alma amirli• 
ğinden verilir. 2485 

Devlet Orman İş. 

Saflhk köknar tomruğu 
Ankara Belediyesinden : Devlet Orman lıletmeai Karabük 

ı - Belediye hastanesinin bir se • Revir Amirliğinden : 
nelik ihtiyacı olan 3600 • 4000 ekmek ı _ Büyükdüz bölgesi katiyatından 
pazarlıkla alınacaktır. Karabükte istasyonda revir önünde 

2 - Muhammen bedeli (410) lira- istifte mevcut (465) adet muadirt 
dır. (4Q9) metre mikap (970) desi metre 

3 .... Muvakkat teminat (30,75) lira- mikap köknar tomruğu açık arttırma 
dır. ile satılacaktır. 

4 - Şartnamesini görmek isteyen • ı 2 _ Tomrukların ayrıca bat kesme 
!erin her gün encümen kalemine ve is payları mevcut kabukları soyulmu§ o· 
teklilerin de 21. 7. 939 cuma gün saat lup hacim orta kutur üzerinden hesap• 
10.30 da belediye encümenine müraca- lanmıştır. 
atJarı. (3058) 13049 3 _ Tomruklara ait satı§ ıartname-

s"f "~ rf 1 k si Safranbolu orman dairesinde ve Ka U Ve JvvU a lnata rabükte Devlet orman itlctmesi revir 
Ankara Belediyeainden : amirliğinde görülebilir. 

ı - Belediye hastanesi için bir se- 4 - Tomrukların muhammen bede-
ne zarfında alınacak olan 2000 - 2500 1i (13) liradır. 
kilo aUt ile 1200 - 1500 kilo yoprt on 5 - İsteklilerin 2'.e 7,5 muvakkat 
be! g\t1t mıfd«ette ·~ "*9t1'tnfti"1t JtO.: pef' &açeaıtıe zo. -qr.sa, gunu .alt 
nulmuıtur. (11) de Kara bükte revir merkeı,inı 

2 - Muhammen bedeli (700) lira • müracaatları. (5050/ 2985) 129.50 

Harita yaphnlacak sız olarak verilir. Ankara Levazım Amirliği Satm dır. 

Dahiliye Vekil etinden ı 
Boğazlıyan kasabasının meskQn ve 

gayri meskun 150 hektarlık sahasının 
hali hazır hartalarının alımı iti eksilt· 
meye çıkarılmıştır. 

İşin maktu bedeli 2500 liradır. 
Muvakkat teminat 187,5 liradır. 
İhale 20 temmuz 939 perşembe günü 

aaat ıs te Boğazlıyan belediye daire -
sinde yapılacaktır. 

İsteklilerin vaktinde belediyeler İ· 
mar heyeti fen şefliiinden 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) 12693 

Harita yapt1r1lacak 
Dahiliye Vekaletinden : 

İnegöl kasabasının meskuun ve gay 
ri meskun 210 hektarlık sahasının hali 
hazır hartaları ile bunu çevreliyen 60 
hektarla 270 hektara varan sahanın 
1/4000 mikyaslı takeometrik hartası · 
nın alımı işi eksiltmeye çıkarılmıştır. 

İşin maktu bedeli 4200 liradır. 
Muvakkat teminat 315 liradır. 
Eksiltme 20 temmuz 939 perşembe 

günü saat 15 de İnegöl belediye bina· 
sında belediye eksiltme komisyununu 
tarafından yapılacaktır. 

Eksiltmeye iştirak edeceklerin bele· 
diyeler imar heyetinden iştirak vesika 
sı almaları ve bunu teklif mektupları· 
na kovmaları lazımdır. 

(2818) 12791 

Gümrük Muhafaza 

Bir Tabip ve bir Veteriner 
ah nacak 

Gümrük Muhafaza Genel Komu· 
tanlığmdan : 

Gümrük muhafaza teşkilatında ce -
nup bölgesinde istihdam edilmek üze
re binbaşılık rütbesi ve maaşiyle mü • 
tekaiden formalı veyahut 170 lira ile • 
retli sivil oJmak üzere bir tabip ile 140 
lira ücretli bir Veteriner alınacaktır. 

İstekli olanların 31 Temmuz 939 ta
rihine kadar dilekçe ile doğruca An • 
kara'da Gümrük muhafaza genel ko • 
mutanlığına müracaatta bulunmaları 

(2941) 12903 -

Milli Müdafaa V. 

Tabanca kıhfı a'ınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

P. T. ve T. Md. 

Yırnon orta kömürü ıhna<ak 
P. T. T. Levazım Müdürlüiün· 

den : 

1 - İdare ihtiyacı için satın alına· 
cak 60.000 adet Varnon orta kömürü 
kapalı zarf usuliyle ekıiltmeye kon· 
muttur. 

2 - Muhammen bedeli (7200) lira, 
muvakkat teminat 540 liradır. 

3 - Eksiltme, 14. 8. 939 tarihine mü 
sadif pazartesi günü saat 16 da yapı
lacaktır. 

4 - İsteklilerin, muvakkat teminat 
makbuzu veya banka mektubu ve ka • 
nuni vesaikle beraber teklif mektubu
nu muhtevi kapalı zarflarını o gün sa
at 15 e kadar mezkur komisyona vere· 
ceklerdir. 

5 - Şartnameler. Ankara'da P .T.T. 
levazım ve İstanbuld'a Kınacıyan ha
nında P. T. T. levazım Ayniyat şube -
si müdürlüklerinden parasız verilir. 

(2366) 12539 

Münhal muhasebedlikler 
P. T. T. Umum M üdürl :j;ün· 

den: 
ı - 284 adet tabanca kılıfı pazarlık 

suretiyle yaptırılacaktır. Muhammen 30, 35, 40, ve 45 lira maaşlı vilayet 
bedeli 710 lira olup ilk teminat mik - muhasebecilikleri münhaldir. 
tarı 53 lira 25 kuruştur. Bu memuriyetlere alınacakların ma-

2 _ Pazarlığı 17. 7. 939 pazartesi liye meslek mektebinden mezun ol · 
günü saat 15 de vekalet satın alma ko muş veya bilfiil muhasebecilik yapmış 
misyonunda yapılacaktır. bulunmaları prttır. 

3 _ Nümune ve şartnamesi her gün lıteklilerin sicil cüzdanı ve evrakı 

k · da go"ru··ıebilir. müsbitelerini istida ve fotografla -
omısyon "h' k d 
4 _ İsteklilerin kanuni vesikalariy riyle birlikte 25. 7. 939 tar~ ın~ .~ ~r 

le birlikte ilk teminat mektup veya Ankara'da P. T. T. hesap ışlerı mudur 
makbuzlariyle muayyen saatte komis-ı lüğüne &öndermeleri. (3028) 13000 
yonda bulunmaları. (2989) 12952 

Alma Komisyonundan : 3 - Muvakkat teminat (52,50) lira-
Ankara piyade tümen anbarında dır. O. Hava Yolları mevcut 147 çift eski fotin 5 adet eski 4 - Şartnamesini görmek isteyen • 

kazan bir adet eski baskül açık arttır- terin her gün encümen kalemine ve is- . 
maile •atılacaktır. ıatekmerin 20. 1. tekmerin de ı. 8. 939 salı günü saat Tayyare meydanı yapt1rllacak 
939 perşembe günü saat 10 da Sarıkı§· on buçukta Belediye encümenine mü 
lada satın alma komisyonuna müraca- racaatları. (3059) 13050 Devlet Hava Yollan Umum "1ü· 
atları. {3106) 13060 dürlüjünden : 

ı - Devlet hava yollarına ait An • 
Odun ahnacak kara, Adana, İstanbul tayyare mey. 

danlarının planlariyle, Ankara ve İs
tanbul meydanlarının asfalt pistleri • 

, O. Oemiryollan 
Ankara Levazım Amirliii Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Ankara garnizonu ihtiyacı için 

913 ton gürgen odun kapalı zarfla ek 
siltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 18260 lira olup 
muvakkat teminatı 1396 lira 50 kuruş 
tur. 

3 - Eksiltmesi 2. 8. 1939 çarşamba 
günü saat 11 dedir. . . 

4 - Eksiltmeye gireceklerın eksılt 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 Ün· 
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat eveline kadar teminat -;re 
teklif mektuplarını Ankara Lv. amır
liği satın alma komisyonuna vermele
ri. Şartname her gün öğleden sonra 
komisyonda görülebilir. 

(3107) 13061 

Yataklık ot ahnacak 

B a 1 a St m U .• na kasa s 1 nin inşaatı kapalı zarf usuliyle eksilt
meye çıkarılmııtır. 

2 - Kctif bedeli 639.027 lira 51 ku • 
D. D. Yollan Satın Alma Komiı· 

ruıtur. 
yonundan : 3 _ ihale 25. 7. 939 salı günii saat 

Muratlı istasyonuna üç kilometre 11 de umum müdürlük binasında ya • 
mesafedeki Sirtköy tat ocaiından is • pılacaktır. 
tihsal edilerek istasyonda teslimi şar- 4 _ Muvakkat teminat 29.350 lira• 
tiyle ve kapalı zarf usuliyle 14500 m3 d 

ır. 

balast satın alınacaktır. Bu işin mu • 5 _ Ketif ve buna milteferri evrak 
hammen bedeli 23925 lira ve muvak • 32 lira mukabilinde umum müdilrlilk • 
kat teminatı 1794,38 liradır. ten alınabilir. 

Münakasa. 26. 1: 939 çar~ba gün~ 6 _ Eksiltmeye gireceklerin Müna-
saat ı 1 de Sırkecıde 9 uncu ıtletme bı kale Vekaletine ihale tarihinden en 
nasında A. E. komi.syo.nu ta~afından geç sekiz gün evel istida ile müraca • 
}"apılacaktır. İsteklılerın temınat ve at ederek ehliyet vesikası almaları 11· 
kanuni vesikalarını ihtiva edecek ka· zımdır. 

palı zarflarını aynı gün saat 10 na ka· lstidalara buna benzer itleri yap • 
dar komisyona vermeleri laz~mdır. tıklarına dair, işi yaptıranlardan al • 
Şartnameler parasız olarak komısyon- dıkları vesikaları raptedeceklerdir. Za 
dan verilmektedir. manında müracaat etmiyenler ve ehli• 

(4947/2881) 12872 yet vesikası almıyanlar giremezler. 
Ankara Levazım Amirlig·İ Satın K' 1 k b 1 7 T l' ı · t kl'f kt tarını " iri 1 oyau sa onu - . a ıp erı~. e ı _me up 

Alma Komisyonundan : en geç ıhale tarıhınden bır saat evel 

Et alınrıcakt1r 

Sarıkışla alayı ihtiyacı için 10 ton Devlet Demiryollan ikinci ltlet· eksiltme komisyontına makbuz muka • 
yataklık ot acele pazarlıkla alınacak - me Komisyonundan : bilinde vermeleri lazımdır. 
tır. İsteklilerin 20. 7. 939 perşembe Ankara istasyonunda umumi hela • (2857) 
günü saat 10 da alay satın alma komisi nın üstünd~ki boyac~ saloı:~ üç sene 
yonuna müracaatları ilan olunur. müddetle kıraya verılmek uzere açık 

(3105) 13067 ~ 

12870 

Polis 
Sığır eti ahnacak ŞartnaıneJer İnegöl belediyesinden 

ve /\n:C .. :-a'da belediyeler imar heyeti 
fen 1t'!l:&iı•uen parasız alınabilir: Ta 
liplerin ıayi1 ~rmcn günde saat 14 de 
hd:ır hf';:öl bt':cdiye reisliğine veril· 
rr.l"~i ve"·ahut Jlt'. sta ile bu saatten e 
vd gönderilmiş buJunması lazımdır. 

İkramiye tevzii Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: Polis Enstitüsü Müdürlüiündeıts 
• d · Polis enstitüsünün 939 senesi ihti • 1 - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri ihtiyacı için aıagı a cıns ve k 

yacı için açık eksiltme ile alınaca miktarları yazılı sığır etleri kapalı zarfla eksiltmeye konmuıtur. 
10000 

kilo koyun, 
1500 

kilo kuzu, 1000 
2 - Her kıtaatın ihalesi hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Ça- ıarı 

M. M. Vekaletinden : kilo sığır etinin eksiltme tarihi o 
. '"k .. 1 • • '-- nakkale Müs. Mvk. satın alma Ko. da yapılacaktır. 13. 7. 939 per•embe günü saat 14 de 

1485 sayılı kanuna göre savat sakatları ile ıehıt o suz erıne ıaaD'Ct e- k -s 

1 d ğ 1 Üdd . 3 - Eksiltmiye gireceklerin eksiltme günü 2490 sayılı anunun 2, 3 komisyonumuza istekli gelmediğinden1 den ikramiye miktarlaı:ı aşağıda yazılıdır. Bu para arın a ıtı ıt m etı . d 
d UncU maddelerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale giln ve saatın en 2490 sayılı kanunun 43 üncü madde• 

dört ay olduğuna göre malfil ve tchit öksüzleri ellerindeki veaaikle er· en geç bir saat evetine kadar teminat ve teklif mektuplarını Çanakkale mucibince on gün müddetle uzatıl • 
baJ tevzi komisyonlarına müracaatları. <2836

) müstahkem mevki sa. al. komisyonuna vermeleri. mııtır. İsteklilerin 26. 7. 939 çartalll • 
Lira Kr. L1i1r5a K50r· Garnizonu Kilo Cinsi Muhaın.Bedel Muvakkat T. İhalesi Saat ba günü saat 14 de 367 lira 13 kuru~: 

l d ba 231 00 1. derece ere k -e .. 
· erece su ya 92 40 kuruı Lira Kuruı Tut. luk teminat makbuzu veya ban a .... 

Bir memur ahnacak 2
· .. .. ~~i : 2

· • • 69 30 Geyikli 67200 sığır eti 25 1260 00 16800 22.7.939 10 tubu ve kanunun 2, 3 üncü maddel~~ 3
• • • 

3
· • • 46 20 • 95500 • • 27 1933 87 25785 22.7.939 12 rinde yanlı belgelerle beraber po Pt1aarif Vekilliiinden ı ________ ~4~· --•!!....--~•!_ ________ ~1~38!___..!!60!.._ __ ~4~.--~·--~·~--------___::.___::::... ____ ı._._::......__ __ ~~~__::.._ __ :.._ __ _....._.....,.~----....... _....-......._ __ ....._....., ....... ______ ..ı... __ ..... .:.... ____ __::... __ ..... __ ...,....., __ ..... 
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16 - 7 - 1939 

Askeri Fabrikalar 

18 kalem muhtelif kaynak 
teli ahnacak 

lan cins ve miktarı yukarıda yazılı do
kuz kalem boya malzemesi Askeri fab
rikalar umum müdürlüğü merkez sa -
tın alma komisyonunca 4. 8. 1939 cuma 
günü saat 15,30 da pazarlıkla ihale edi 
lecektir. Şartname parasız olarak ko 
misyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (179) lira (25) kuruş 
ve 2490 numara.!! kanunun 2, 3. madde 

:Askeri Fabrikalar Umum Mü- !erindeki vesai~e komisyoncu olma -
fürlüğü Merkez Satın Alma Ko- dıklarına ve bu işle alakadar tüccar -
ıniıyonundan : dan oldukların dai~. Ticaret odası v~ -

Tahmin edilen bedeli (4960) lira 0 • sikasiyle mezkur gun ve saatte komıs-
lan 18 kalem muhtelif kaynak teli as- yona müracaatları. (2953) 
keri fabrikalar umum müdürlüğü mer 12920 
kez satınalma komisyonunca 2.8.939 
çarşanba günü saat 15 te pazarlıkla iha 
le edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin muvak 
kat teminat olan (372) lira ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde • 

Muhtelif Tıbbi 
ecza ahnacak 

Aıkeri Fabrikalar Tekaüt ve Mu-
ki vesaikle komisyoncu olmadıklarına avenet Sandığından : 
ve bu işle alakadar tüccardan oldukla-
rına dair ticaret odası veııikasiyle mez Askeri fabrikalar tekaüt ve muave • 
kür gün ve saatte komisyona müracaat net sandığı eczanesi için pazarlık su • 
Iar. (2948) 12915 retiyle 334 kalem muhtelif eczayı tıb-

biye alınacaktır. Taliplcı .n şartname-

20 kalem demir per(İn (İYİSİ yi aımak üzere her gün öğleden son • 
ra sandık müdürlüğüne müracaat etme 
leri. Pazarlık 24 Temmuz 939 pazarte
si günü saat 3 de yapılacaktır. Pazar-alınacak 

~skeri Fabrikalar Umum Mü- lığa girebilmek için taliplerin bu işle 
Clürlüğü Merkez Satın Alma Ko- iştigal ettiğine dair ticaret odası vesi-
misyonundan : yasını beraber getirmeleri lazımdır. 

Tahmin edilen bedeli (1912) ~lira o· 12975 
lan 20 kalem demir perçin çivisi Aske
ri Fabrikalar umum müdürlüğü mer -
kez satın alma komisyonunca 2. 8. 1939 
çarşamba günü saat 15,30 da pazarlık
la ihale edilet:ektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Taliple -
rin muvakkat teminat olan (143) lira 
(40) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komis
yoncu olmadıklarına ve bU işle alaka • 
dar tüccardan olduklarına dair Tica -
ret odası vesikasiyle mezkur kün ve sa 
atte komisyonuna müracatları. 

(2949) 12916 

55 ton mükelles soda ahnacak 

1650 adet nakliye arabası 

tekerlek ba~hğİyle 

2400 adet tekerlek ispiti 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (4250) lira o

lan 1650 adet nakliye arabası tekerlek 

başlığiyle 2400 adet tekerlek ispiti. 

Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü 
Askeri Fabrikalar Umum 

dÜrlüğü Merkez Satın Alma 
Mü
Ko- merkez satın alma komisyonunca 25. 

. d , 
mııyonun an : 7. 1939 salı günü sat 14 te pazarlıkla 

Tahmin edilen bedeli (9900) lira o • ihale edilecektir. Şartname parasız o • 
lan 55 ton Mükelles Soda Askeri Fab- larak komisyondan verilir. Taliplerin 
rikalar umum müdürlüğü merkez sa - muvakkat teminat olan (318) lira (75) 
tın alma komisyonunca 2. 8. 1939 çar - kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
§amba günü aaat 14,30 da pazarlıkla i- 3. maddelerindeki vcsaikle komisyon
hale edilecektir. Şartname parasız o- cu olmadıklarına ve bu işle alakadar 
larak komisyonda verilir. Taliplerin tüccardan olduklarına dair ticaret o
muvakkat teminat olan (742) lira (50) dası vesikasiyle mezkur gün ve saatte 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve komisyona müracaatları. 

uı:us -11-

50 adet reseptör 
20 adet tevhit fişi (20 kordon, her 
kordonun 2 tarafında birer fiş olmak 
üzere 40 fiş) 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (580) lira o
lan yukarıda cins ve miktarı yazılı iki 
kalem malzeme Askeri fabrikalar u
mum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 1.8.939 salı günü saat 
11 de açık eksiltme ile ihale edilecek
tir. Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. Taliplc:rin muvakkat 
teminat olan (43) lira (50) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde
lerindeki vesaikle komisyoncu olma
dıklarına ve bu işle ata.kadar tüccar -
dan olduklarına dair ticaret odası ve
sikasiyle mezkur gün ve saatte ko
misyona müracaatları. (3041) 

13044 

1 kalem bez ve kolan alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan: 

Tahmin edilen bedel (9825) lira o
lan yedi kalem bez ve kolan askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komısyonunca 7.8.939 pa
zartesi günü saat (15) te pazarlıkla 
ihale edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (736) lira (88) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle komisyon
cu olmadıklarına ve bu işle alakadar 
tüccardan olduklarına dair ticaret o
dası vesikasiyle mezkur gün ve saat
te komisyona müracaatları. (3042) 

13045 

60 kalem lama demiri ve sair 

muhtelif 

Demir malzemesi ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan: 

lan 20 ton 19 No. lu Çinko Askeri Fab 
rikalar umum müdürlüğü merkez sa -
tın alma komisyonunca 8-8-1939 salı 
günü saat (14) te pazarlık ile ihale 
edilecektir. Şartnam~ parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu -
vakkat teminat olan (525) lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddele
rindeki vesaiklc komisyoncu oı'madık
larına ve bu işle alakadar tüccardan 
olduklarına dair Ticaret odası vesi -
kasiyle mezkfir gün ve saatte komis-
yona müracaatları. (3044) 13047 

20 ton 19 No. h (inko ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan: 

~··•ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. - -- -- -: Hususi otomobil sahiplerinin nazara dikkatine § -- --
Ankara Belediyesinden : ----- ------ -E Görülen lüzum üzerine hususi otomobiller de aylık fenni E 

muayeneye tabi tutulacaktır. Hususi otomobil sahiplerinin : 
E Belediyeden alacakları defterle beraber aşağıdaki günler- : 
: de saat 14-17 ye kadar Akköprü caddesi Türkkuşu atelye- : 
: sindeki muayene komisyonuna müracatları: ----: Her ayın 16 ıncı günü 601--650 
: ,, " 17 ,, ,, 651-700 
= " " 18 " ,, 701-750 

,, ,, 19 ,, ,, 751--800 

------------= ,, " 20 u ,, 801--850 = ,, ,, 21 ,, ,, 851-900 = 
= ,, ,, 22 " ,, 901-950 -
: ,, ,, 23 ,, ,, 951 ve yukarısı No. ya kadardır. : 

= 13039 = 
.,,,,,,,,,,,,,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi= 

Tahmin edilen bedeli (7000) lira o
lan 20 ton 19 No. lu Çinko Askeri Fab 
rikalar umum müdürlüğü merkez sa -
tın alma komisyonunca 8-8-1939 sah 
günü saat (14) te pazarlık ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu -
vakkat teminat olan (525) lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddele
rindeki vesaikle komisyoncu olmadık· 
larına ve bu işle alakadar tüccardan 
olduklarına dair Ticaret odası vesi -
kasiyle mezkur gün ve saatte komis-

alakadar tüccardan olduklarına dair ı 
Ticaret odası vesikasiylc mezkür gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

/· h 

Kazalar -l 
(3117) 13064 

S ton 1 No. h sanlralit alinacak Mazot ve makine yağı alınacak 
yona müracaatları. (3044) 13048 

38 kalem muhtelif salmastra 
ve saire ahnacak 

Askeri Fc.brikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (2510) lira o

lan 38 kalem muhtelif salmastra ve sa

ire Askeri fabrikalar umum müdürlü

ğü merkez satın alma komisyonunca 

7. 8. 939 pazartesi günü saat 16 da pa

zarlıkla ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 
(188) lira (25) kuruş ve 2490 numara
lı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki ve
saikle komisyoncu olmadıklarına ve 
bu işle alakadar tüccardan oldukları - • 
na dair ticaret odası vesikasiyle mez
kfır gün ve saatte komisyona müraca-
atları. (3087) 13'J55 

5 fon il No. h santralif almaca• 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
miıyonundan: 

Askeri Fabrikalar Umum 
dürlüğü Merkez Satın Alma 
misyonundan: 

Mü
Ko-

Tahmin edilen bedeli (9250) lira o
lan 6 ton l No. lı Santralit Askeri 
Fabrikalar umum Müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 3-8-1939 
perşembe günü saat 15 de pazarlık -
la ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak l.omisyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan (639) lira 
(75) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vcaaikle ko
misyoncu olmadıklarına ve bu işle 
alakadar tüccardan olduklarına dair 
Ticaret odası vesikasiyle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

(3118) 13065 

Çorlu Belediyesinden : 

Belediye elektrik fabrikasının sene
lik ihtiyacı olan 50 ton mazot ile 5 ton 
makine yağı açık eksiltme ile satın a
lınacaktır. 

İhalesi 25 Temmuz 939 saat 15 de -
dir. Mazotun ilk pey akçesi 337 lira 50 
kuruş, yağın ilk pey akçesi 82 lira 50 
kuruştur. Taliplerin beJli gün ve saat
te belediyeye müracaatları ilan olu -
nur. (4949/ 2883) 12873 

Bir motosiklet 
ah nacak 

Elbistan Kaymakamlığmdan: 

Kazamız köylerinin sağlık işl«inde 
kullanılmak üzere Zündap veyahut 

Bir kimyager aranıyor tndiana marka bir sepetli motosiklet 
alınması eksiltmeye konulmuştur. 

Bursa Belediye Riyuetinden: İsteklilerin en geç 20. 7. 939 pcrşcm 
. be günü saat 10 na kadar Elbistan kay 

Bursa belediyesinin 55 lıra maası k 1 - b ala 1·ıaAn olu . . . . . . - ma am ıgına aş vurm n -
aslılı veyahut 165 lıra ucretı şchrıyc- 12977 
li ve en ziyade gıdai tahlilat ile meş- nur .. 

~~ı. 01?.cak bi_r mütehassıs kimyager - E I b .1 se alınacak 
lıgı munhaldır. 

Gıdai tahlilatta mütehassıs kimya
ger vesikasını ve sair evsafı kanuni -

Elbistan Kaymakamlığmdan ı 

•rı 3. maddelerindeki veııaikle lComisyon - (3023) 12992 
Cu olmadıklarına ve bu iıla .ali.kadar 
~itan ~....-Tı--
dası vealkuiyle me:zkQr giln ve saatte 

Tahmin edilen bedeli (12887) lira 
olan 60 kalem lama demiri ve sair 
muhtelif demir malzemesi Askeri 
Fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 7. 8. 939 pa
zartesi günü saat 11,30 da pazarlıkla 
ihale edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (966) lira (53) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaiklc komisyon
cu olmadıklarına ve bu işle alakadar 
~O-... old..ı.tarıaa dair ticaret: o
dası veslkasiyle mezkClr gün ve saatte 

Tahmin edilen bedeli (9250) lira o
lan S ton II No. lı Santralit Askeri 
Fabrikalar umum Müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 3-8-1939 

perş~mbe günü saat 15,30 da pazarlık
la ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan (639) lira 
(75) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle ko
misyoncu olmadıklarına ve bu işle 

yeyi haiz olup da bu kimyagerliğe ta- Kazamız köylerinin sağlık korucu .. 
Jip olanların tanzim edecekleri tereli· Jarı için yerli elbise satın alınacaktır. 
mcihaJi varakasiyle evrakı müsbite • Beherinin muhammen bedeli El -
lerinin tasdikli birer suretini bir isti- bistanda teslim şartiyle on bir liradan 
daya bağlıyarak dört kıta 4,5 - 6 eba- olmak üzere 11 adet elbise eksiltmeye 
dında f_o:oğraflariyle birlikte 15. 8. konmuştur. 

, 

komisyona müracaatları. 
(2950) 12917 

Kmkkale'de bir gasilhane 

binası in~a ettirilecek 

MUTeaflMt" ft"G m ve 

hesabına 2 ton Grafit 

alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü· 
dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

:Askeri Fabrikalar Umum Mü· Tahmin edilen bedeli (1300) lira o
cfürlüğü Merkez Satın Alma Ko- lan 2 ton Grafit müteahhit nam ve he-
misyonundan : . 1 ·· d .. 

Ketif bedeli {1662) lira {15) kuruş sabına askeri fabrıka ar umum mu ur 
olan yukarıdaki yazılı inşaat Askeri lüğü merkez satın alma komisyonun • 
Fabrikalar umum müdürlüğü merkez ca 2. 8. 1939 çarşamba günü saat 16 da 
satın alma komisyonunca 4. 8. 1939 cu pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 
ma günü &aat 14,30 da açık eksiltme parasız olarak komisyondan verilir. 
ile ihale edilecektir. Şartname (9) ku- Taliplerin muvakat teminat olan (97) 
ruş mukabilinde komisyondan verilir. lira (50) kuruş ve 2490 numaralı kanu 
Taliplerin muvakkat teminat olan nun .2 ve 3. maddelerindeki vesa~kle 
(124) lira (67) kuruş ve 2490 numara- k1o~mkısdyonc.~ olmdadıkla1rdınkal ve bu dış!e 
1ı kanunun 2 ve 3 dd 1 • deki ve- a a a ar tuccar an o u arına aır . ma e erın . d "k . k'"' .. 
saikle muayyen gUn ve saatte komis _ tıcaret o ası ':esı asıyl~ mez ur gun 
yona müracaatları. (2951 ) 12918 ve saatte komısyona muracaatları. 

(3025) 12994 

60 ton döküm koku 

alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
:nıiayonundan : 

Tahmin edilen bedeli (3000) lira o
lan 60 ton Döküm koku Askeri Fabri
kalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 4. 8. 1939 cuma 
günü saat 14 te pazarlıkla ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat tc 
minat olan (225) lira ve 2490 numara
lı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve
ıaikle komisyonucu olmadıklarına ve 
bu iıle alakadar tüccardan oldukları 
n~ dair Ticaret odası vesikasiylc mez
kur gün ve saatte komisyona müraca -
ıtlıırı. (2952) 12919 

9 kalem boya malzemesi 
ah nacak 

100 Kg. Japon Lak 
400 Kg. Flatin vernik -
300 Kg. Sikatif vernik 
100 Kg. Asfalt Lak 

30 Kg. Kırmızı vernik 
30 Kg. Mavi vernik 
30 Kg. Siyah vernik 

200 Kg. Kırmızı lak. 
500 Kg. Gomelak, 

Aıkeri Fabrikalar Umum Mü
dirl M Merk.. Saba ~ Ko-

2 Ton Grafitin pazarhkla 

ihale edileceği hakkmda 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko

miıyonundan : 

Müteahhit nam ve hesabına müaba • 
yaa olunacak 2 ton Grafit, 2. 8. 1939 
çarşamba günü saat 16 da pazarlıkla 
ihale edilecektir. 

Açık eksiltme ile ihale edileceği 
hakkında 12 temmuz 1939 tarihli gaze 
tede yanlış çıkan ilanın hükümsüz ol-
duğu ilan olunur. (3026) 12995 

8 Ton ip allnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko

misyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (4000) lira o

lan 8 ton ip Askeri fabrikalar umum 

müdürlüğü merkez satın alma komis

yonunca 31. 7. 1939 pazartesi günü 

saat 14 te pazarlıkla ihale edilecektir. 

Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 

olan (300) lira ve 2490 numaralı ka -
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik

le komisyoncu olmadıklarına ve bu it· 

le alakadar tüccardan olduklarına da-

komisyona müracaatları. (3043) 
13046 

20 fon 19 No. h (inko alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (7000) lira o-

Bakla ebadı 

32 Metre 
32 .. 

Zencir 

" 

82,5 X 22,5 X 15 mm. 

11 o x 30 x 20 " 

16 

40 
" 
" 

" 
" 

154 x 42 x 28 .. 
Resme göre 

Aıkeri Fabrikalar Umum Mü dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan: 

Tahmin edilen bedeli {350) lira olan yukarda yazılı zincir Askeri Fab
rikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın alma komisyonunca 7-8-1939 pa -
zartesi günü saat 11 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname parasız ola -
rak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (26) lira (25) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vcsaikle komisyon
cu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccardan olduklarına dair Ticaret 
odası vesikasiyle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (3083) 

13054 

60 Adet 1 Karat saplariyle beraber taş düzeltme elması. 
60 
50 

.. 

.. 
0,8 
0,6 " " 

.. 
.. .. " .. " .. " .. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Sahn Alma Ko
miıyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (2550) lira olan yukarda yazılı üç kalem taş dü. 
zeltme elması Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın alma ko
misyonunca 8-8-1939 salı günü saat 15 te pazarlıkla ihale edilecektir. Şart
name parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat o
lan (191) lira (25) kuruı ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde
ki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccardan olduk
larına dair Ticaret odası vesikasiyle mezkiir gün ve saatte komisoyna mü-
racaatları. (3088) 13056 

2000 Adet üç katlı haki saraç ipliği 25 No. 
150 ., ,, ,. Beyaz ,, ,, 25 No. 

1500 

2000 
500 

•• ,, ,, Gri ., ,. 25 No. 
., .. ,, Çiri§li sarı saraç ipliği 18 No. 

Paket iki katlı keten saraç ipliği. 

200 " üç .. .. .. .. 
8000 Adet 40 No. Siyah veya haki makara {914 metrelik) 

700 Adet 40 No. Beyaz zincirli makara (914 metrelik) , 
Aıkeri Fabrikalar Umum Mü·dürlüğü Merkez Satın Alma Ko

misyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (4700) lira olan cins ve miktarı yukarda yazılı 

sekiz kalem iplik ve makara Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 7-8-1939 pazartesi günü saat 14,30 da pazarlıkla 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (352) lira (50) kuruı ve 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3. maddelerindeki vcsaikle komiayoncu olmadıklarına ve bu işle alaka· 

Mı'. "-'l ~ ticaret odalı ~ le 

939 tarıhıne kadar belediye riyaseti • . • 
ne müracaatları ilan olunur. İsteklılerın en son 20 7. 939 perşem 

(3116) 
13063 

be günü saat ona kadar Elbistan kay
makamlığına baş vurmaları duyuru -

Gö(men evleri yaphnlacak 
Sıvaa lakan Müdürlüğünden: 

1 - Hafik kaza merkezinde yapıla
cak 100 göçmen evleri (keresteleri 
hariç) bilumum malzeme müteahhide 
ait olmak üzere kaplı zar! usulü ile 
yapılacaktır. 

2 - Keşif bedeli 35784 liradır. 

lur. 12978 

Elektrik tesisatı 
Ladik Belediye Riyasetinden: 

26. 6. 939 tarihinde ihale edilecek 

olan kaza elektrik inşaatına talip zu -

hur etmediğinden 26. 7. 939 günü sa
at 16 da pazarlıkla ihale edilmek üze· 

re temdit edildiği ilan oluma·. 
3 - Bµ işe ait şartname şunlardır: l3069 

A - Fenni şartname 

B - İdari şartname 

4 - 1 ağustos 939 ç«rşamba gunu 
saat 15 te iskan müdürlüğü dairesin -
deki komisyonda yapılacaktır. 

• 5 - Teminatı muvakkate miktarı 
2683 lira 80 kuruştur. Teminatı mu
vakkate nakten veya tahvil olarak 
komisyonca alınamıyacağından bunun 
daha evci maliye vezncs;ine yatırılmış 
olması ve makbuzunun zarfa konr.<A
sı. 

6 - İstekliler fenni ve idari şartna
melerle planı tatil günleri hariç her 
gün Ankara'da iskan umum müdürlü
ğünde, İstanbul, Sıvas, Samsun, Kay
seri iskan müdürlüklerinde görebilir
ler. 

7 - Teklif mektuplarını 4 üncü 
maddede yazılı saatten bir saat eveti
ne kadar makbuz mukabilinde komis
yon başkanlığına vermeleri lazımdır. 

Postada ve muayyen saatten sonra ge
cikmeler kabul edilmez. Kanunun ta
rifi dairesinde hazırlanmış ve mühür
lenmemiş olan zarflar kabul edilmez. 

13059 

Kalörifer tesisat. 
Manisa Valiliğinden : 

1 - Manisada yaptırılmakta olan 
sinema binasının kalorifer, havalan
dırma işi 7550 liralık ke§ifnamcsi da
iresinde eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve sair ev
rak parasız olarak Manisa nafıa mü
dürlüğünden alınabilir. 

3 - İhalesi 27 temmuz 939 perşem
be günü saat 11 de Manisa daimt en· 

Mahkemeler 
Ankara 3. cü Sulh HukUk Ha

kimliğinden : 

Aslan Kayserinin eski bağçe civa
rında Hacı Musa M. ehalisindcn olup 
Ankarada kurtuluş apartmanı altın
da kunduracı olup 6-7-939 tarihinde 
ölen Halim Başkayanın terekesine 
mahkemece el konmuş olduğundan 
kefaleti hasebiyle alacaklı olanlar da 
dahil olduğu halde bilcümle alacaklı 
ve borçluların ve mirasçının vesaiki 
resmiyeleriyle beraber bir ay zarfın
da Ankara 3 üncü sulh hukuk hakim
liğine müracaatları ve alacaklarını 
vaktiyle kaydettirmiyenlerin miras· 
çıya ne §ahsen ve ne de terekeye iza
feten takip edcmiyecekleri lüzumu i-
lan olunur. 2631 

Zayiler · 

Zayi - Bolu Gökçe:.u nahiyesinin 
Babahızır köyü ilk okulu altıncı sını
fından 923 • 924 ders yılı aldığım şa
hadetnamemi kaybettim. Yenisini a
lacağımdan eskisinin hükmü olmadı
ğı illin olunur. Yunus Bozkurt 2639 

Zayi - Ankara merkez kumandan
lığından 1937 senesi aldığım askerlik
ten terhis tezkeremi kaybettim. Yeni
sini alacağımdan eskisinin hükmü ol
madığı ilin olunur. 

eümeninde yapılacaktır. Adliye sarayı ci•arında Demirci Meh-
4 - Jılavakkat ~nat miktan 5~ nMtt ~uıcla di 325 doiunalu 
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Dr. Mazhar Atay 
Doğum ve Kadın hastalıkları 

mütehassısı 

Pazardan maada her gün has
talarını saat 15 den 19 a kadar 
kabul eder. 

Muayenehane: Anafartalar cad· 
desinde Hanef Apartmanı No. 10 
dairede. Telefon: No. 1511 2581 - ....................................................................................... , ................... == .. ____________ .. 
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Kiralık : 
Kiralık - Kavaklıdere Güven ev· 

Jeri No. 30 da 2 büyük oda, sandık o· 
dası hol mutfak bahçe elektrik su ha-
vagazı. İçindekilere. 2483 

Küçük ilôn şartları 
Dort ıatırhk küc;ük ilanlardan: 

Bir defa ic;io 30 Kurut 
İki defa için 50 Kuruı 
Oc; defa için 70 Kurus 
Dort defa ıçin 80 Kuruo 

- DİKKAT 
Sadeyağı meraklılarına müjde 

Hakiki Urfa yağı toptan ve pe
rakende Ycnihal No: 47 URFA 
bakkaliyesinde satılır. 

Bir defa deneyiniz 
\O 
Ol 
N 
N 

: sinemasında --
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

Diplome Mütehassıs Kupör . 
O. Z .E K 1 

Terzi oğlu 
Ankara için tcshilat yapılır. 

Ucuz satılık arsalar - Yenişchirde ••••••••••••1mllll6j 
Nafıa vekaleti karşısında Atatürk cad -------------
desinde ucuz satılık arsalar Senayi 
caddesinde 82 No. Tel: 1953 2602 

Satılık arsa - İstasyon arkasında 
Muhafız alayı olduğu yerlerde satılık 
ucuz arsalar Sanayi caddesi 82 No. 
Tel: 1953 2603 

Satılık - 928 model Chevrolet 4 si 
lindirli kapalı otomobil motor, boya, 
döşeme iyi vaziyette acele satılıktır. 
Zeki Bayraktara telefon 1090 2609 

Satıhk 
Döşeme parkesi 

Ankarada on senedir kurumuş 
Karaağaç ve dişbudaktan ma · 
mftl 1450 m2 parke, toptan veya 
perakende, satılıktır. Yenişehir 

posta kutusu 1029 a müracaat. 
1493 

16 - 7 - 1939 -
Kömür alınacak 

Kızılay C. Umumi Merkezinden : 

Cemiyetimiz ihtiyacı için 610 ton yerli sömikok l:ömürü açıl< 
eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 

Bu miktarın 570 tonu Ankara istasyonunda ve 40 tonu Eti
mesgut istasyonunda vagonda teslim olunacaktır. 

İsteklilerin 1100 liralık teminat akceleri veya Banka mektu
bile birlikte 24.7.1939 tarihine mfüadi{ pazartesi günü saat (11) 
de Y enİ!ehirde Kızılay Umumi Merkezine müracaatları ilan olu-
nur. 2633 

.JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 

----------
--------------

-
Saym müşterilerimize 

----------İzmit Kağıt Fabrikamız bütün ----
Ambalaj kôğıtlar1 ve mukavva --------çeşitlerini çıkarıyor. Mağazamız bu çeşitleri doğrudan Fabrikadan E 

getirdiğimiz için (TOPTAN) satışlarımızda büyük tenzilat yaptık E 
İstanbula sipariş vermeden bize fiyat sormanız istifadcnizdir. : -------§ M. Nedim İrengün: Yeni hôl No.1-59 -- -

2417 = -- Telefon: 2246 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

CADDE BOSTAN VE SALACAK OTELi 
Tatil zamanlarını hoş ve neş'eli geçirmek istiycn aileler için, 

Otelin Plaja methali olan odaları gayet mutedil fiatlarla kiralıktır. 

HER GÜN MÜZİK VE DANS 
Salacak ve Caddcbostan Oteli Müdüriyetine müracaat olunması. 

5003 

Kiralık apartmanlar - Yenişehir 
Yüksel cad. nihayeti No. 47. Her kat 
ta 4 er oda, 1 er hol, odun ve gaz tcsi 
sattı banyo ve kurna, alaturka. ala 
franga aptcsanc. 2502 

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

Devamlı küçük ilanlardan her de· 
fası için 10 kuruş alınır. M~eli 10 
defa neşredilecek bir ilan için, 140 
kuruş alınacaktır. Bir kolaylık ol· 
mak üzere her satır, kelıme arala· 
rındaki boşluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir küçük ilan 

Satılık mobilyalı veya mobilyasız ev 
- Bahçeli evler B. 4. tipinde 5 oda. 
tarasa muntazam ve büyük bahçe, gü
zel manzara ve her türlü konfor No : 
125. Konuşmak için bahçeli evler No : 
51 c müracaat. 2612 

Acele satılık - Az kullanılmış ço -
cuk arabası. Anafartalar cad. No: 110 
halk gömlekçisine müracaat. 2613 

120 harften ibaret olmalıdır. Satılık _ Yenişchirdc havuzbaşın-
Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine ayrıca 00 kuruş alı· da halk partisinin yanındaki tahsil şu 

BUGÔN 
KUMBAllAS\NA 
PAQ~ATAN .
KOÇOK El 

2503 

nır. besinin oturduğu bina 840 M2 arsası 
Küc;ük ilanların 120 harfi geçme- ile acele satılıktır. Sanayi caddesi 82 
mesı lazımdır. Bu mlktın geçen İ· 34 
linlar ayrıca pul tarifesine tabidir No. Tel: 1953 26 

Mobilyalı apartman - İsmet İnönü · 
. d k 28 numaralı Sun. Satılık - Modern ve Avrupa ma -

caddcsı son ura • . I . mulatı •alon yemek yatak ve c;;ocuk 
el apartmanı dört o~a bır ~ol. kılcr Kiralık oda - ~ob.ılya1ı oda .H.a· odaları gramofonlu ra yo c ı -
hizmetçi odası kalorıfer daımı aıc~k vuzbaşı asfalt Yenışchır eczanesının lıktır. Kızılay karşısı Sosyal apartma 
su, garaj, park~ tam konforlu mobıl- yanındaki manava müracaat. 2627 nı kapı 3 daire 4 2538 
yasiyle acele kıralıktır. 2521 

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

2530 

Devren kiralık daire - Kalorifer 
uir her türlü konforlu. Yenişehir 
~cmirtepe Emek Ap. Tl: 2532 - 3295 

2558 

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. 

2577 

Kiralık - Mobilyalı mobilyasız kon 
forlu havadar oda: Çıkrıkçılar yoku-
şunda temiz bir ailede. Balıkpazar Ye Aranıyor : 
niçağ Sok. 3 Birlik Rakı deposunda 
Musa. 2629 

Kiralık daire - Yeni~ehir Demir
tepe, Akbay sokak No. 9. iki oda, bir 
hizmetçi odası, banyo, mutfak, elek· 
trik, havagazı. 2630 

Kiralık - Dr. muayenehanesine ve
ya aile için elverişli kalöriferli devren 
kiralıktır. Ankara posta Cad. Hanef 
Ap. No. 3 Tel: 3714 2635 

Kiralık daire aranıyor - Yenişe -
birde Eylül veya teşrinievcl için kalo 
riferli bir daire aranmaktadır. Müra· 
caat yeri Ulus matbaası S. S. 

Aranıyor - Bahçeli evlerde hisse· 
dar olupta hissesini satmak istiycnlc· 
rin 1953 numaraya telefon etmeleri. 

2524 

Aranıyor - Cebecide ev veya apart· 
man veyahut arsası olup da satmak is
tiyenlerin 1953 numaraya müracaat et-

K ·alık daire - Yenişehir Düzenli 
sokak No. 15 Güvenç apartımanı 

50 - 55 liralık ferah ve manzaralı dai-
Kiralık oda - Sıhat vekaleti karşı· reler. Tl: 3063 2636 

sında Çakatay sokaktan Arman soka • -------------

meleri rica olunur. 2525 

ğı A, 1 Mümtaz bey apartmanı birinci 
kat. 2589 

Kiralık - 2 odalı banyo, ı_nutbak vs. 
Ji, 1 ağustosda boşalacaktır. Yenişehir 
hafta pazarı karşısında (İstanbul kur 
tuluş sokak) No. 10 müracaat. 2591 

Kiralık manav dükkanı - Bakkal 
ve kasap yanında işlek yerde - Yüksel 
caddesi Ataç sokak Özenç Apa. altın
da Tel: 3319 2598 

Devren kiralık daire - 5 oda 1 hol 
hizmetçi odası kalorifer daimi sıcak su 
İsmet paşa bulvarı son durak Suncl 
Ap. D. 2 2611 

Kiralık - Yenişehir Adakalc sokak 
No : 19 kalorifer ve bilcümle tesisatı 
havi bir ve iki oda ve müştemilatlı da· 
irelcr. Kapıcıya müracaat. 2614 

Kiralık - Yuksck Ziraat Enstitüsü 
mahallesinde üç oda bir mutfak hava -
gazı su elektrik banyo. Kirası 30 lira 
müracat Tel: 3991 2618 

Kiralık daire - Beş oda bir hol bir 
küçük oda. Yenişehir Meşrutiyet cad
desi Özenli sokak No: 9 Tel: 2297 

2620 

Kiralık - Atatürk bulvarı ve Ce· 
heci asfaltına nazır Sıhiyc sokağı ha· 
şında No. (3), ikinci katta dört odalı 
bir daire. Alt kata müracaat. 2621 

Kiralık ucuz oda: Banyolu konfor
lu eşyalı ve eşyasız Kooperatif arka 
sında apartman dairesinde müracaat 
sabah akşam Anafartalar cad No. 111 
Halil Naci müessesesinde Adnan 

2625 

Satılık ev - Yenişehir Ycnikahk 
sokağı No. -8- 1050 M. murabbaı 
arsa üzerine yapılmış ~6) odalı güzel 
bahçeli, tam konforlu, villa. Tl: 1250 

2477 

• 
iş verenler 

Bir mücellit aranıyor - Taliplerin 
Haraççı kardeşler karşısında Fethi 
Akyiğit Kırtasiye ve cilt evine veya 
Tel: 2977 ye müracaatları. 2590 

lstanbul'da satılık yeni villa -
Ankarada bir köşk veya apartman ile • 
mübadele dahi yapılır. İzahat için M. iş arayanlar: 
M. v. Tercüme şubesi müdürüne mü-
racaat. 2519 Sekreter - Bir bayan yazı işlcrin-

Satı/ık Apartman _ Kurtuluş fırı- de çalışmak istiyor. Ankara posta ku· 
nı arkasında Ali Kurucu Apartmanı tusu No. 180 2637 
kat bire müracaat· 2564 

Satılık ev - Mamakta Maske fab · 
rikası caddesi üzerinde 3 oda ı mut 
bak 1 banyo 1 hela, tatlı su kuyusu 
geniş arsasiyle: Bekçiye müracaat. 

2586 

Satılık arsa - Maltepcde 1193 a -
da ve 22 parsel satılıktır. Tel: 1538 
e müracaat. 2592 

Satılık arsa - Maltcpcde 1194 ada
nın 4 parsel 720 metre murabbaı arsa 
satılıktır. Tel: 6233 ve 6247 de Mch • 
met İhsan Tuncaya müracaat. 2596 

Satılık - Maltcpedc gayet ucuz fi. 
yatla bir arsa satılıktır. Arkası Yeşil 
yol ön cephesi 20 metre. Sanayi cad • 
desinde 82 No. Tel: 1953 2599 

Satılık apartman - Ycnişchirdc A • 
tatürk caddesi üzerinde irat getirir 
satılık apartmanlar Sanayi caddesin · 
de 82 No. Tel: 1953 2600 

ilk ve Orta okul talebeleri 

Yeni ve kolay bir mctodla, zayıf 
oldukları her dersten azami 2 ayda 
mükemmelen yetiştirilir. Şerait eh -
vendir. Ulus'ta ZD. rumuzuna mck • 
tupla müracaat edilmesi. 2619 

ULU S - 20. inci yıl. - No: 15448 

imtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Kiralık_ 2 oda, hol. elektrik, su, Satılık arsalar - Rus ve alman sc -
havagazı, kirası 23 lira. Sıhiye Vcka- farcti arkasında satılık arsaları olan 

v ahut ca lari le Sanayi cadde 

Umumi neşriyatı ıdarc eden 
Yazı işleri MüdürU 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Baııımevi ANKARA 

r 

YA~IN 
CEK OEFTEQ.INE 

lMZA~T. 
e,QYOK El: 

OLACAKTHl 

T0RK(Y 
l'ş 

e,ANKASI 

YENi 
BU GECE 

Macera kadını 

SİNEMALAR 
HALK 

sus 
BU GECE 

Anna Bella 

GÜNDÜZ 

14,45 - 16,45 - 18,45 ve öğleden evci 
ucuz Halk matineleri 10 ve 12 de 

iki film 

1 • Macera kadını 

2 - Açıkgöz 

BU GECE 
iki film birden 

1 - Tarzanm intikamı 
2 - Dinamit kaÔakçılan 

GÔND Z 
14,30 • 16,30 - 18,30 ve 

10 ve 12 de ucuz matinelerde 
iki film 

1 - Vahşi ormanlar 

2 - Şeref yağmuru 

BU AKŞAM AÇIK HAVA SİNEMASINDA 

Kadın hırsızı 
GÜNDÜZ 

14 - 16 - 18 seanslarında ve 

sabahleyin 10 ve 12 ucuz 
matinelerde: iki film 

1 - Patronum kocam 

2 - Kadın Hırsızı 

CASUS 


