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Fransız Heyeti bugün şehrimizde 
Heyet Reisi General Hutzinger diyor ki : 

Sulhün muhalazası i in 
her badireye karsı hazırız -
Müsterihiz çünkü kuvveti iyiz 

Şarki Akdenizin en kuvetli ordusuna malik olan 

Türkiyenin sulh cephesine iltih~kı 
bu cepheyi yenilmez hale getirmiştir 

Bir yeni 
tabiat 
Yapmak 

1 

Falih Rıfkı AT AY 
Galiba üstünden on be§ sene 

geçiyor: "Hakimiyeti Milliye"
nin gene bu sütunlarında yazdı
ğım bir başmakalenin adını 
''Yeşil Ankara" koymuştum. 
Ankara toz, batak, harabe ve 
en.kaz yığınından ibaretti. Bu 

~· 

General Hutzinger'in Ankarayı ilk ziyaretinden bir intiba 

Vakıflar İdaresinin büyük eseri 

Antalya kanah Ziraat V·ekilimiz 
tarafından törenle açılacak 

A~ılma töreninde bulunacak 
Heyet bugün hareket ediyor 

Bugün şehrimizden Ziraat Vekili B. Muhlis 
Erkmen'in reisliği altında ve Riyaseticümhur 
umumi katibi B. Kemal Gedeleç'in de iştira
kiyle Antalya'ya gidecek olan seçkin bir he
yet, vakıfların eliyle memleketin kazandığı 
bir büyük bayındırlık tesisinin açılış törenini 
yapacaktır. 

Bu eser, Toros eteklerinden Antalya ovası
na inen Çubuk boğazının sonunda bulunan 
Kırkgöz menbalarındaki suyu Antalya ova
sına indiren ve 28 kilometre uzunluğunda o
lan bir kanaldır. Saniyede 4000 ton su geçiren 
bu büyük kanal, Antalya şehrinden başlıya
rak Kepez sırtlarına kadar uzanan sağı solu 
düz gayet geniş bir sahadaki Ku~~~ .. ~~.~~~ ... 
Paşanın vakfettiği araziyi suluyacak· i 
tır. Bu sahada ~o.ooo dön~m ar~ziyi 1 Antalya' da 
vakıflar idatesı bahçe halıne getıre - i 
cektir. . • . i Muratpaıa' da 
Bu eserın hususıyetı: i 

Antalya toprakları, hususi iklim i bir kanal 
şartları dolayısiyle \iıcak memleketler ! 
nebatları yetiştirmiye en müsait yer· ·-....... ....... 
!erdir. Bu itibarla burada hükümet, 
bir narenciye istasyonu kurmuştu. 
Vakıfların bu güzel teşebbüsiyle su • 
)anacak, böylelikle verimi tamamiyle 
garanti altına alınacak olan bu 60 bin 
dönümlük muazzam saha içinde bü -
tün sıcak memleketler nebatlarını ye· 
tiştirmek mümkün olacaktır. 

Vakıflar idaresi şimdiden dikil • 
mek üzere yüz binlerce limon, porta -
kal ve mandalina fidanları hazırla • 
mıştır. Ayrıca hususi bir kalitede 260 

.. 

azı ba lığı ile eğlenenler, hatta 
ona ızanlar o dugunu abr ı· --------~~~~~~L,r ....... u~e&1:11;• in ı nm r. 

yorum. Bizhn ~ ........... _ 
derece au1ak ve ye§il olur, yahut 
merkez olamaz!" 
Eğer on beş sene evel ayni ya

zılardan birine "Ankara' da yel
ken" başlığı koymuş olsaydık, 
bize bu kadar manasız rüya 
görmenin nasıl bir hastalığa de
lalet ettiğini soranlar olacaktı. 
Halbuki geçen pazar' günü ba
rajın büyük havuzunda bir por 
yelkenlisinin rüzgarla çevrilip 
durduğunu da seyrettik. Hatta, 
eğer muvafık olsaydı, barajın a
sıl su yatağında küçük kotralar 

er ın rıyaseti 

altında bulunan eski Suriye or
dusu kumandanlığı erkanıharbi
ye reisi Albay Burje, hava alba
yı Rok, general Hutzinger'in e
mir subayı yüzbaşı Chaot' dan 
mürekl ep fransız askeri heyeti 
bu sabahki ekspresle Paris' den 
lstanbul'a geldi. 

Heyet Sirkeci garında İstanbul ko· 
mutanı General Halis Bıyıktay, mer -
kez komutanı Albay Cemal Akan, harp 
akademisi muallimlerinden Ömer Liıt· 
fi Köksal, Fransanın Ankara elçiliği a
taıcmiliteri General Voirn, fransız a -

(Sonu 2 inci sayfad1) 
yarııı bile yapılmasına imkan 

d •.... ..,.ııııııııı111111111S1 ... -_...-ııııııııı•---llbl-...... ı•n_ıııııırl var ır. Gelecek sene bu spor ~ axaJJ&JVV& -

Yelkenlilerini on iki kilometre 
mes8:f e almağa hacet kalmaksı
~ın, ıstasyonun sağındaki Genç
lık J?8l'kı ~ularında da göreceğiz. 

B1r tabıat, Yeni bir tabiat yap· 
~a.k, bu med~! i_naan kabiliye -
tının ve enerJısının hiç §Üphesiz 
yeni şehirler vücuda getirmek
ten daha üstün bir ispatıdır. Ce
miyetler seviyeleri düttükçe ta
biatı tahrip ederler ve yüksel
dikçe tabiatı güzellettirirler. 
Garp ve fark, insanın tabiat üs. 
tündeki tesirinin azalıp çoğalma 
farklarına göre ayrılır ve dere
celenir. 

Bunun ilk sırrı karar ve irade, 
ikinci sırrı su idi. Bizim memle
kete, lngiltere'de olduğu gibi, ıs
marlama yağmur yağmıyor. Ya
ğı§larımız ve sularımız intizam· 
sızdır. Biz sularımızı, ya Çiftlik
te olduğu gibi, yer altından çı
karıp kullanmak, yahut barajda 
olduğu gibi, biriktirip ihtiyaca 
göre sarfetmek mecburiyetinde
yiz. Anadolu tabiati, bir kuyu
lar, artezyenler ve barajlar ciha
zı ile uyandmlacak, canlandırı
lacak ve bereketlendirilecektir. 

Ankara büyük bir tecrübe 
mektebi olmuştur. Bir kaç sene
lik himmet "Yetil Ankara" hül
yasını tahakkuk ettirecektir 
Yaylanın bu kadar çorak parça
sındaki bu muvaffakiyet, türk 
vatanının busrünkü çıplaklığının 
ııelecek nesillerin enerjisi altın
da kaybolup gideceğini müjdeli· 

Maarif ~ôrası 
bugün toplanıyor 

Maarif Şurası bugün saat onda İs -
met pa a Kız Enstitüsü konferans sa
lonunda çalışmalarına başlıyacaktır. 
Şuranın bütün hazırlıklart tamamlan-

mıştır. . . • 
Şurayı Maarif Vekılımız B. Ha -

_ Ali Yücel bir nutukla açacak ve 
san . . k . 
bundan sonra on iki ıhtısas omısyo· 
nu azaları seçilecektir. 

M leketin muhtelif yerlerinden 
Şura;;iştirak edecek ol.an yüz yirmi 
maarifçi ~ehrimize gelmış bulunmak -

tadır. 11 • 9 12 
Komisyonlar öğleden eve erı -
"ğleden sonraları 14.30 - 18 arasın-

ve o . 1 t t da çalışacaklardır. Komısyon arın e 
kikleri tamamlandıkça hazırla~an ra
porlar umumi toplantılarda muzake -

dilerek karara bağlanacaktır. Şu-re e . .. .. 
ra çalışmalarının sekız on gun surece-
ği tahmin olunmaktadır. ____ _ 

""' ı u s...... avuııvw 

İktisat vekilimizin 

Zonguldaktaki tetkikleri 
Zonguldak, 16 a.a. - İktisat yekili 

Hüsnü Çakır, dün, Zonguldak lımanı, 
Kilimli maden mıntakasını tetkik et -
miş ve Ereğli kömürleri işletmesi mer 
kezinde yapılan toplantıda mütehas -
aıslar maden müesseseleri direktörle
riyle ~öruşerek havza hakkında kendi· 
!erinden mallımat almıştır. 

Bugün de Kozlu mıntakasını tetkik 
etmekte bulunan İktisat vekilimiz, bu 
akpm Karabük'e hareket edecektir. 

Bu armda bllha ... hurma ve mus 
gibi, bu sahada yetiştirilme tecrilbe -
leri muvaffakiyetle netıcelenmiş olan 
maddelerden geniş ölçüde istihsal 
y pılması mümkün olacaktır. 

Eskiden dünyanın belli başlı zey -
tin mıntakalarından olan Antalya sa· 
hilleri, vakıflar idaresinin su davası • 
nı halleden bir eseri~le Akdeniz kı · . 
yılarında yeniden bir ana madde ola -
rak buraların sakinlerine verimli bir 
iş mevzuu olacaktır. İdare fenni zey -
tincilik için bütün hazırlıklarını yap
mıştır.,.------------------

Ucuz ve bol enerji: p p 1 p Ol 

Ziraat Vekilimiz 
B. Muhlis Erkmen 

Vakıflar Umum Müdürü 
B. Fahri Kiper 

Saniyede dört bin ton gibi muazzam re n s o ve re n ses g a 
bir su mikdarı geçiren kanalın Kepez 
sırtlarından ovaya indiği noktada 

General Hutzinger 

yaptığı sukutlar binlerce beygir ku - ı• • ı ı h k • 
vetindedir. Buradan kolay bir tesisle n g 1 tere ye a re et e tt 1 
elektrik istihsali kabil olacağından ve 
elde edilen enerji bol ve ucuz oldu· 

(Sonu 2 inci sayfada) 

İngiliz denizaşırı müdafaa 
şefi Varşova'ya gidiyor 

Danzig ordusundaki Almanların 

sayısı 15 ile 17 bin arasındadır 
- Yazısı 7 inci ıaylamızda -

Dün güre§ teıvik müsabakaları netic.?.lendi. Ankaragücü 20 
puvanla birinci, Demirapor 10 puvanla ikinci oldu. Müsabaka ne
ticeleri hakkındaki tafsilatı 7 inci .sayfamızda, yüzme müaabaka
lan neticelerini 2 inci aayf amızda bulacakıınız. · 

. 
Seyahat 

Lonclra'da 
hususi 

mühim 
mahiyettedir, fakat 

görüşmeler yapılacak 
Belgrad, 16 a.a. - Prens Paul ve 

Prenses Olga, dün akşam İngiltereyl\ 
hareket etmişlerdir. 

Seyahatin mahiyeti 

Belgrad, 16 a.a. - Yugoslav naibi 
Prens Paul ve Prenses Olga İngiltere 
Kıra] ve Kıraliçesinin misafiri olacak
lardır. Seyahat hususi mahiyettedir. 

Prens Paul ve Prenses Olga, İngil
tereye, tahsilde olan iki oğullarını 

görmek için gidiyorlar. Bununla bera
ber, prensesin yanında hariciye neza -
retinden bir memur vardır ve Londra
da mühim görüşmeler yapacağı bildi -
rilmektedir. 

Yeni BelgraJ kabinesi 

Belgrad, 16 a.a. - Geçen haftalar 
zarfında yapılan gizli müzakereler Ü • 

zerine takarrür eden sırp - hırvat 

kompromisinin ve yeni hükümet liste· Prens Pol 

sinin prens Paul İngiltereden döndük-,·-------·------

ten sonra neşredileceği bildirilmekte· Gümrük ve İnhisarlar 
dir. 

Bu komprominin 27 nisan tarihli 
anlaşmadan farkı, hırvat vilayeti hu -

Vekilinin tetkikleri 
dudunun tesbiti için artık plebisite İstanbul, 16 (Telefonla) - Birkaç 
müracaat edilmemesine karar veril - gündenberi İstanbul'da bulunan Güm
miş olmasıdır. rük ve İnhisarlar vekili tetkiklerine 

Diğer taraftan yeni hükümet de Ma- devam etmektedir. Vekil B. Raif Ka
çek'in köyliı hırvat partisi mümessil • 1 radeniz yarın da İstanbul 'ümrükle -
lerini ihtiva edecektir. rini tetkik edecektir. 



Tunceli 
Türkiye cümhuriyeti dıt ııiyaae • 

tinde ne kadar vazih ve samimi ise, 
iç aiyasetinde de o kadar sabit ve a
zimlidir. Zaten devleti böyle bir 
taksim ile mütalea etmek bile doğru 
değildir. O, ayrılış kabul etmiyen 
bir küldür. içten en geniş maniıaiyle 
kuvetli olan bir devlet dış münaııe • 
betleıfode de kuvetlidir. Biribirine 
kartı tesir ve aksitcsiri olan devlet 
kuvetini bu tarzda bir taksime tabi 
tutmak realitenin tetkikini iyice ko • 
laylaşhrabilmek içindir. 

Türkiye Cümhuriyeti yurdun her 
tarafında devlet nüfuz ve kuvetini 
ve kanun hakimiyetini ayni derece• 
ie hissettirmeği ve vatandaşlara hu· 
~ur ve emniyetin nimetlerini her ta· 
rafta ayni tekilde tevzi eylemeği Ö· 
tedenberi umde aaymııtır. Bu zihni· 
) et içinde yürüyen devletin karıısın· 
da Dersim gibi zaman 7.ftman bu ha· 
rekete engel olmak iıtiyen bir mania 
l.alamazdı. Türkiye'de bütün vatan
daılar kanunların verdiği ııerbeııti İ· 
çinde hareket ederler. Çalııma ve it 
aerbestliği de ayni hudutlarla mu
kayyettir. Haydutluk ve ıekavet ile 
kazanmak devri bu memlekette ar• 
tık kati aurette tarihe karınuı bir 
efsanedir. lşte üç yıl önce Tunceli 
kanunu ile baılıyan kati icraat bu • 
nun için yapılmıştır. Her şeyde oldu· 
fu gibi bütün bu itleri yaparken 
cümhuriyet rejiminin en aarııılmaz 
hedefi geçen gün aayın Dahiliye Ve· 
kili Faiz Oztrak'ın millet kürsüaün
den çok kati bir liııanla izah ettiği 
ıibi, yaptıiı işlerin geçici değil, 
"Müatakar, daimi ve aııla bozulmı • 
yacak olan nizam ve asnyi§in ebedi
yen takriri"dir. Bu makııada vaıııl 
olmak için hükümetin Üç yıl daha 
Tunceli kanununun meriyette kal· 
maaı hakkındaki talebi mecliain u • 
mumi tasvibi ve alkıılariyle kabul e· 
dilmiıtir. Hükümet baıladığı ve hat· 

kanunu 
ta ikmal ettiği islahatı temelleıtir -
mek ve ona ebedi bir vaııf verebil· 
mek için kanunun üç yıl daha deva• 
mını lüzumlu ve faydalı gönnü,tür. 

Tunceli kanununun devletimizin 
takip ettiği sisteme göre oldukça ıid
detli hükümleri vardır. Fakat bu 
devletin temelleri realizm zihniyeti 
İçinde atılmı' ve türk inkilabı bu te· 
miz ve aamimi hareketin ifadesi ol • 
duğu için Tunceli vilayetimizde el
bette baıka türlü hareket edebilmek 
mümkün değildi ve oradaki krizi 
aöndürmek için onun bünyesine mu· 
tabık tedbirlerle hareket etmek ka· 
dar tabii bir fey olamazdı. Her der• 
de kendi cinsinden bir deva ile mu • 
kabcle etmek çok eski zamanlardan 
beri malum olan bir şeydir. Bu ka
nunun tatbiki ile mükellef olanlar 
tam bir devlet ıiar ve haysiyetiy
le kendilerine yükletilen büyük ve 
tarihi meauliyeti daima göz önünde 
tutarak hareket etmiıler ve tedbir • 
lerini daima ölçülü alarak tiddeti 
memleketin yükıek menfaatlerinin 
emrettiği hususlarda vaziyetin ica. 
hına göre derece ile kullanmışlar· 
dır. Tunceli vilayeti bugün tam ve 
normal bir çehre arzetmeğe baıla • 
mıt ise bunda en büyüğünden en kü
çüğüne kadar devlet memurlarının 
büyük bir iftihar hisseleri vardır. 
Ayni zamanda böyle büyük bir sala
hiyet içinde çalııan adamların her 
feyi milli ve yükııek menfaat ile öl
çerek makineyi arzu edilen bir isti • 
kamet içinde sevkedebilmeleri ma
hareti, 'her millete nasip olmıyan bir 
kıymet ve kabiliyettir. Bu ancak bü
yük hilkatte ve aıil kumıııta yara· 
tılmıı milletlerin karıdır. Meclisin 
son günlerinde sayın Dahiliye Veki
lini bu meseleler üıtünde dinlerken 
göğüslerimiz gurur ve iftiharla bir 
daha kabardı. 

N. A. Küçüka 

Fransız Heyeti bugün ~ehrim:zde 
(BaşJ ı incı $Byf•da) 

tatenevali yarbay Lahal, İngiliz ata • 
şemiliter muavini ve fransız konsolos
hanesi erkanı tarafından kar§ılanmış • 
tır. Bir polis müfrezemiz muhterem mi 
safirlere sellim resmini yapmış, 2 dost 
memleket komutanlarının garda kar • 
şılaımaları çok samimi olmuş ve İstan
bul komutanı misafir generali tUrk or· 
dusu adına selAmlamıştır. Orgeneral 
Hutzlnger, gösterilen mfisafirperver· 
likten ve samimiyetten dolayı teşek • 
kUrlerini bildirmiştir. İki komutan, 
birlikte otomobile binerek doğruca Pa
rapalaa oteline gitmişlerdir. Heyetin 
diğer baları da diğer otomobillerle 
peılerini takip etmişlerdir. 

Dost Fransanın kıymetli orgenera
li beni Parapalas otelinde kabul etti, 
ve ıorduğum muhtelif suallere cevap 
vererek şu mühim beyanatta bulundu: 

Generalin beyanatı 

••-Üçüncü dela çok sevdiğim mem
leketinize gelmekle bahtiyarım. Ha · 
tay meselesi milzakere edilirken hir 
kere daha Ankaraya gelmiş ve çok iyi 
intibalarla ayrılmıştım. Zaten öteden· 
beri çok takdir ettiğim Türkiyeyi ya · 
kından tanımaklığım için bundan evel· 
ki gelişlerim çok giizel birer vesıle ol· 
muştu. Bu suretle burada bir çok dost· 
lar kazandım.,, 

- Bu defa memleketimizi ziyareti • 
nizin sebebini lütfen söyler misiniz ? 

racaktır. Bununla seviniyoruz ve övü
nüyoruz.,. 

- Ankaradaki temaslarınız ne kadar 
sürecektir ? 
"- GörU1melerimizin ne kadar de • 

vam edeceğini bilmiyorum. Şimdiden 
bir şey söyliyecek vaziyette değilim. 
Bu akşam Ankaraya hareket ediyo • 
ruz.,, 

Saat 11 d İstanbul valisi ve beledi
ye re si ve onu milteakiben İstanbul 
komutanı Parapalasa giderek misafir 
generali ziyaret etmiglerdir. Orgen.e
ral Hutzinger, saat 12 de vftli ve bele
diye reisi ile İstanbul komutanının zi
yaretlerini iade etmigtir. Misafir fran
sız heyetio6zalan öğle yemeğini husu
s[ olarak Parapalasta yemişler ve saat 
14 de Genel Kurmay ba§kanlığı tara • 
f ından mihmandarlıklarına tayin edi
len kurmay yüzbaşı B. Talat Baturla 
birlikte Boğaziçinde bir gezinti yap -
mişlardır. 

Misafirlerimiz saat 18 de Mareşal 
Fevzi Çakmak tarafından bir cemile 
olmak üzere kendilerine tahsis edilen 
mareşallık motoriyle Haydarpaşaya 

geçmişler ve Anadolu ekspresiyle An 
karaya hareket etmişlerdir. 

Polis Ensfilüsünde 

Diploma tevzii 
töreni yapılacak 

Bugiln polis enstitilsünde bu dev • 
re mezunlarına diplomaları verilecek
tir. Bunun için bir tören yapılacak -
tır. Törene riyaset edecek olan Da
hiliye Vekilimiz B Faik Öztrak'ın 
bir nutuk söylemesi muhtemeldir. 

Tören saat 16.30 dadır. 

Dün Karadeniz havuzunda 
müsabakaları yapıldı yüzme 

Teknik neticeleri yazıyoruz 

Ankara, 16 a.a. - Beden terbiyesi su sporları ajanlığı tarafın
dan tertip edilen yüzme teşvik müsabakalarına bugün de kalaba
lık bir seyirci önünde Karadeniz havuzunda devam edilmİ§tİr. 

Bugünkü ınüsabakaların teknik ne-, 
ticeleri aşağıdadır: Antalya kanah 100 metre aerbest: 

1. ci Ali Köpük devlet konserva • 
tuvarından 1.15 3/10, 2. Nejat Nakkaj 
Gençler B. 1.26 3/10, 3. cü Salim An
karagücü. 

100 metre sırtüatü: 

ı. ci Kamil İçli rakipsiz 1.30 3/10. 
200 metre kurbağalama: 

1. ci Nejat Nakkaj Gençler B. 3.44 
3/ 10, 2 ci İhsan Telli Gençlerbirliği, 
3. cü Natık Balker Ankaragücü. 

400 metre serbe.t: 

1. ci Ali Köpük devlet konıervatu· 
varı 7,30, 2. ci Halil İşlek 7,43 A. gü
cü, 3. cü Salim Kandemir A. gücü. 

50 metre küçükler serbeıt: 

1. ci Natık Balker 42, 5/10, 2. ci Ke 
nan Kıvılcım 44,3/10, 3. cü Muhsin 
Aksoy. 

Atlamalar: 
Bülent Gençlerbirliği rakipsiz. 

Güneı takımınm Çankuı'da 

yaphğı maç 
Çankırı, 16 (Hususi) - Ankara te· 

nezzüh treniyle ıehrimize gelen An • 
kara Güneş spor kulübü ile Çankırı 

spor kulUbü aras;nda bugün bir maç 
yapılmıştır. Çok aHl.ka ile seyredilen 
bu maçı Çankırı sppr kulübü sıfıra 
kar~ı bir golle kazanmıştır. 

Şirketlerin devir muamelesi 
bitti 

İstanbul, 16 (Telefonla) - Tram • 
vay, tünel ve elektrik idarelerinin te· 
&ellüm muamelesi tamamen bitmi~tir. 
Belediyeye devir ve ferag muamelesi 
de yapılmıttır. 

11-1 AVA 

FJJ1 . 
Bazı yerlerde yağmur yağdı 

Diln şehrimizde hava çok bulutlu 
öğleyin hafif yağmurlu geçmiş rüz • 
gar şimali şarkiden saniyede saniyede 
5 metre hızla esmiştir. En yüksek sı
caklık 28 derece kaydedilmiştir. Yurt 
ta hava, Karadeniz kıyıları ve doğu 
Anadolu'da mevzii yağışlı Trakya, 
Kocaeli ve Ege bölgesi ile Akdeniz 
kıyılarının garp kısımlarında açık, 

diğer bölgelerde umumiyetle bulutlu 
geçmiştir. Yirmi dört saatlik yağı§ -
tarın metre murabl.ıaılarına bıraktıkla 
rı su miktarı Giresun'da 74, Hopa'da 
41, Sinop'ta 19, Ordu'da 18, Rize'de 9, 
Gerze'de 6, Erzurum ve Van'da 4 Ar
dahan'da 3 diğer yağışlı yerlerde de 
l - 2 kilogram arasındadır. Rüzgar -
tar : Trakya bölgesi ile Akdenizin 

törenle a~llacak 
(Başı 1 rncı sayfada) 

ğundan bu noktada çe~itli fabrikalar 
kurmak mümkün olacaktır. Bir taraf
tan da Antalya şehri bu enerjiyi çok 
ucuz olarak istihlak edecektir. Kepez 
ııırtlarında suyun kuvetini kırmak i· 
çin 92 sütun inşa edilmiştir. 

Bu kanal cümhuriyet devrinde inşa 
edilenlerin hemen hemen en büyüğü 

ve geniş kuturda olanıdır. Vakıflar 

idaresi, bilhassa son senelerde mem -
leketin bayındırlığı emrine hasrettiği 
şuurlu ve pl5nlı mesaisiyle yu~da ye
ni ve güzel bir eser daha kaz ..... ıdırınış 
olmaktadır. Bir taraftan dedelerimi • 
zin yadigarı olan kıymetli milli eser· 
leri, gelecek nesillere sağlam ve ayak· 
ta olarak devretmek yolunda takdir 
değer bir başarı gösteren idare, diğer 
taraftan, bunlar arasında modern te · 
sisler istiyenlerin bu ihtiyaçlarını 

karşılıyarak o muhitlerdt:ki vatandaş· 
lar için yeni ve müsbet iş imkanları 

yaratmaktadır. Böylelikle vakfın i
çinde mündemiç hayır mefhumu, en 
güzel tatbik şeklini bulmaktadır. 

Kanalın Antalyaya yakın olan kıs· 
mı, sık çamlıklar arasından geçmek· 
tedir ve buralar, şehrin çok beğenilen 
mesire yerleri olmuştur. 
Açı§ törenini • yapacak heyet 
gidiyor: 

İnşasiyle nüfus kesafetine ve istih· 
sal hayatına büyük bir ehemiyet veri
len bir mıntakada bu canlı ve hareket· 
li hayatı doğur~cak kadar kıymetli o
lan eserin açış törenini, Başvekilimiz 
namına Ziraat Vekilimiz B. Muhlis 
Erkmen'in reislik ettiği ve Riyaseti 
CUrnhur umumi katibi B. Kemal Ge • 
deleç'in iştirak ettiği biı heyet yapa· 
caktır. Heyette mebuslar, Vakıflar 

umum müdürü, muavini, idare heyeti 
azaları, ile ziraat ve inşaat müşavir • 
lcri bulunacaktır. 

t bu a am rlm1:zdcn ha -

reket edecek, salı sabahı Afyondan o
tomobillere binerek Isparta • Burdur 
yoluyla akıamı Antalya'ya varılacak
tır. 

Heyet çarşamba sabahı otomobil· 
lerle kanalın menbaına giderek suyun 
ilk salıverilmesinde hazır bulunacak· 
)ardır. Buradan sonra kanal boyunca 
evkaf tarafından yaptırılan ziraat te -
sisatı görülecektir. 

O gün Antalya'ya dönüşte evkafın 
yaptırmış olduğu demirciler ~arşısı -
nın da açılış töreni yapılacaktır. 

Ziraat Vekili B. Muhlis Erkmen -
perşembe günU vapurla İstanbula 
geçecek ve diğer heyet Azası per· 
şembe günU Ankaraya döneceklerdir. 

Antalyalıların kazandıkları bu iki 
güzel eıerin açılı§ törenine heyecan
la hazırlandıkları haber verilmekte • 
dir. 

Hamidiye gemisi 
Halay' a gidiyor 

şark kıyılarında cenuptan diğer böl • lıtanbul, 16 (Telefonla) - Hamidi
gelerde umumiyetle timal iıtikame • ye mektep gemimiz 250 stajyer tale -
tinden saniyede en çok 9 metre kadar beyi de alarak Hatay'ın anavatana il
hızla esmiştir. En yüksek sıcaklık tihakı şenliklerinde bulunmak üzere 
Bursa'da 30, Balıkesir'de 31, Edirne- çarşamba günü hareket edecektir. Ha 
ve İzmir'de 32 Adana ve Siirt'te 34, midiye gemisi dönüşte Akdeniz ve E· 
Antalya'da 36 derecedir. i:e limanlarına uğrıyacaktır. 

Köye giden seyyar sallı otobüsleri 

Milli Endüstri, köylüyü 
giydirip kuşatıyor! 

................ ' ..................................................................... 11 ll ............. . 

Bir köylü erkeğin fapkaıınJan ayalckabı•ına kadar gi- f 
yiniıi sekiz liranın i~indedir. Yani, bir ıehirli Bayanın t 
Avrupa mamulatı bir ipek çoraba verdiği paraya mü- ı 
savi bir fey ... . 

.. ............................................................................................. _.. Yazan : ............................... . 

CEMAL KUTAY 
K arabük fabrikalarının temel

atma toreninden dönerken 
Kayseri'ye uğramıştık. Koca kom· 
bina, günde üç ekip halinde çalışı • 
yordu. Biz Kayseri'ye geldiğimiz 
zaman henüz şafak söküyordu. Kom· 
bina, eski çağ Kayseri'sinin bağrın· 
da bir yeni hayat miknatisi gibidir, 
sizi hemen kendisine çeker, götü
rür ..• 

Kapıda bekliyen birkaç köylü, 
fabrikanın bahçesinde sabah jim· 
nastiğini yapan hemşerilerine biraz 
hayret ve biraz tereddüdle, fakat 
muhakkak tam bir gıpta ile bakı

yordu. Ah onlar da şu kapıdan bir 
girebilseler ... Bol gündelik, sıcak 

yemek, rahat hayat 1. •• Şu iğin her 
dönüşü, bir dönüm tarlanın buğda • 
yının bir yılda getireceğini veriyor. 

Bizi, fabrika memurlarından san
dılar, birisi sordu: 
"- Efendi, sen buranın adamıy

san şu bizim işimizi bir yaptırıver .. ,, 
İşlerinin ne olduğunu öğrenmek 

istedim, anlattı : • 
"- Ben buradan kumaş alıp köy

lerde satmak istiyorum ..... 
Fabrikayı gezdikten sonra öğren· 

dik ki, Kayseri'nin bezi tUrk kö
yünde su gibi satılmaktadır. Ve bun· 
dan kar olduğunu gören köylil bu 
satış işinin komisyonu ne kadar az 
olursa olsun köy köy dolaşmıya ra
zıdır. Bu köylerde, kendi bölgele • 
rinde bu satış işini Üzerlerine almı· 
ya gelmişler ..• 

200 bin tona yaklaşırdı. Fabrikala • 
rımızın senelik vasati iıotihsalleri 

60 bin ton olduğuna göre, Türkiye· 
de daha asgari 8 şeker fabrikasına 
lüzum olacaktı. 

Dokuma fabrikalarımızın günde 
üç ekip halinde çalışmalarının sırrı 
işte buradadır. Fakat köylümüzün 
giyecek davası, böylelikle bitmiyor. 
O, yalnız beze değil, daha bir s;ok 
§eyle re muhtaçtır: Dahiliye V eka -
leti, çarığın kaldırılması iç in tet
kikler yapmış, nihayet bunun bir 
ekonomi ve köylünün kazanç sevi
yesi meselesi olduğu neticesine u:ı . 
rılmıştı. 

Sümerbank Yerli Matlar Pazarı. 
nın ilk kamyonları, türk köyüne çe
şitli giyecek götilrrnekle, köyde ye
ni bir devrin başladığını anlatmış • 
lardır. 

İlk otobüsler Kızılcahamam ve 
Çubuk köylerine gitmişlerdir. Bu 
iki kaza, Ankara'nın çok zengin ka
zaları da değildir. Eğer buralardan 
köylü, kendisine biraz rahat ve me· 
deni giyecek alabilmişse, bunu, bü
tün türk köylerine kıyas edebiliriz. 
Muayyen mıntakalar hariç, köylü. 
müzün geliri, aşağı yukarı aynıdır. 

Bir köylünün baştan aşağı giyin
mesi, bakınız, kaç lira ile mümkün 
oluyor. Bu rakamları, §ehirli bir 
bayanın tanınmış bir firmadan aldı
ğı Model Şapka'ya ödediği para ile 
mukayese etmeyi unutmayınız: 

Sümerbank Ereğli fabrikası Dok 
kumaşlarından yapılmı~ köylü yaz-
lık elbiseleri vardır. Ben bunları, 

bir çok şehirlilerde de gördüm. Gi
yenler, bunların 15 • 20 liraya çıktı-
ğını söyliyebilirler ve bu rakam hiç 
çoğunsanmaz. Eğer beden biraz 
darsa böyle bir e1öise 300 lturuştur. 

"- Bu köylil otuz kuruşa basma 
giyem'Cz, fabrika kurmaya ne lüzum 
var? gümrükleri açalım "on beş ku
ruşa basma satalım!,, demagojiıini 
hatırhyarak dinlediğim bu hadise -
yi, Sümerhank yerli mallar pazarla
rının türk köylüsünün ayağına çe • 
11itli ucux giyecek 2öndermeai dola
yısiylc bir daha hatırladım. _Ji2 beden olurııa - ki. l:ltJ hir ~•hli. 

van yapısıdı.r • b~ elb0iıe 380 kuruş-
tur. Hazır bır elbıse uç yüz aekaen. 
kuruş çok mu? Eğer köylU, elbiseyi 
hiç olmazsa bir sene ve yaz kış giy-

T ürk köylüsünün iç pazardan 
aldığı mallar mahduttur: 

tuz, şeker, petrol, kahve ve eviyle 
hayvanına lazım olan ufak tefek 
malzeme ... 

mek isterse o zaman Feshane fabri
kasının mamulatı olan Çulakiyi ter-
cih edecektir. Bunların boyuna ve 
büyüklüğüne göre 375 - 465 kuruş 
arasındadır • 

~t 

b 

Bu istatistikler ve tetkikler bu 
alınan şeylerin içine giyeceği esas· 
lt olarak almazlar, rakam itibariyle 
giyecek, köylünün pazara ödediği 
en büyük parayı teşkil eder. 

:Fakat Türkiyc'de herhangi bir 
işin millete mal olduğunu söyliye -
bilmek için onun köyde tutunmuı 
olmasından daha tabii bir §ey var 
mıdır? Bizim bütün işlerimiz de 
köy, en hakiki miyardır. Bir mem • 
leket nüfusunun yüzde yetmiş altı
sının yaşadığı yerlerin bu tabii 
hakkıdır. 

Bir de kalın şayaktan elbiseler 
vardır: Bunlar 575 • 715 kurus,....i:l•__. 
sındadır. Eğer bu e.lhlec:1erin kol ve 
diraekJar.1 euvarilikli olursa o za • 

- Birinci beş yıllık sanayi planı, 
bizde ilk maddesi bulunan ve dışar
dan gelen mamfıl istihlak edilen 
maddelerin,bu imal tarafını milli • 
!eştirmek ilzere yapılmıştır. Mese -
ıa biz, dışarıya pamuk satar, buna 
mukabil pamuklu bez alırdık. 
Burada mazi siygasını kullanmanın 
ne büyük bir 2afer ifade ettiğini 
unutmıyalım. 
Şu hesap çok enteresandır: eğer 

her türk köylüsü, üst üste bir sabah 
çayı i~ecek olursa, günde 30 gram, 
ayda vasati bir kilo şeker istihlak 
suretiyle 14 milyonun yediği şeker 

man 605 • 755 kuruştur. Muhakkak 
olan bir şey varsa kalın gayak ~lbi-
seler, iki sene dayanacak kadar sağ
lamdır ve köylü kış için bilhassa 
bunları tercih ediyormuş. 

Bir de köylünün ufak tefek gi -
yim eıyası var. Bunların cinsleri 
ve fiyatları şöyledir: 12 kuruşa ço
rabın çifti, 60 kuruşa dirilden fit • 
tan, 45 kuruşa gömlek, her numara· 
dan kasket 30 kuruş ... 

8 u erkeklerin kısmı... Bir de 
kadınlara ait olan eşyalar 

var. Kolombiya'dan yapılmış olan 
kadın mantolarının fiyatı 280 - 350 
kuruş arasında oynuyor. Yünlü ku
maştan yapılmış olanlar 505 - 635 
kuruştur. Köylüye lüzumlu olan 
bezler me!resi 25 kuruşla 32 kuruş 
arasındadır. 

.. _ Biliyorsunuz ki Avrupa sulhu 
çok nazik bir safhada bulunuyor. İşte 
böyle bir zamanda Türkiye ile Fran • 
sa arasında karşılıklı bir yardım paktı, 
imzalanmıştır. Buraya bu pakt etrafın 
da sulhu ve medeniyeti korumak için 
beraberce yapacağımız işlerin tefer -
ruatını kahraman tilrk ordusunun ko
mutanları olan tilrk arkada§larımla 
görüşmiye, fikir teati etmiye geldim. 
Bu görüşmelerin iki memleketin ve 
dünya sulhunun menafiine hizmet gi
bi yüksek ve insani bir gayeye matuf 
olduğunu ayrıca söylemiye lüzum 
gormem.,, 
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Türkiye sanayii mamulitını türk 
köyünde satarak kendi büyük ve ana 
davasını halletmiş oluyor. Tekrar 
edelim: bizde köye dayanan ve köy
de güler yüz bulan, iyi kabul gören 
her şey kendisine sağlam bir istik • 

- Mihver devletlerinin yakında bir 
harbe girigeceklerini tahmin ediyor 
musunuz ? 

··- Mihver devletlerinin ne yapmak 
istedıklerini bilmiyoruz. Fakat bildi -
t,.miz bir şey varsa o da sulhun muha · 
1.ızası için her badireye ve her kötü 
l.arekete karşı hazır olduğumuzdur. 

Son Mdiseler bir kere daha göstermiş
t1r ki ıulhu korumak için kuvetli ol -
ı: tk lazımdır. Bu bakımdan kalpleri · 
ı .. z tamamen müsterih bulunuyor. 
~.ınkü kuvetliyiz, bilhassa şunu teba
r .ız ettirmek isterim ki şarki Akde -
nızın en kuvetli ordusuna ıahip olan 
Tiırkiyenin sulh cephesine iltihakı 
sulh sevenlerin cephesini yenilmez bir 
hale getirmi;itir. Bugün biıtün Fransa 
türk • İngiliz, türk · fransız paktları • 
nı alkışlamakta ve merd yurekli. temiz 
ruhlu kahraman türk ordusuna saygı 

ve takdir hisleri beslemektedir. Biz 
şuna inanıyoruz ki icap etiği her an • 
dl bUyUk tUrk ordusu çel;k bir yay gi
bi harekete geçerek üzerine alacağı . . . . 

Lembet • Volk dansı 
Musikiyi ayağa düşUren dansın 

en masumu bence §U son Lembet 
Volk denilen icaddır. Ne tango gi· 
bi çifti biribirine girift yapıyor, 
ne vals gibi baygın, ne de fokstrot 
gibi kulak fısıltısına müsaiddir. 
Neşeyi tamamiyle kalabalJğa yayan 
ve kalabalıktan neşe alan bir dans. 
Ahlak kalabalıkta daima masum ol
duğuna göre bu dansın masumiye
tinden şüphe edebilir misiniz? 

Figürlerine bir bakınız. Çiftler 
nihayet kol kola giriyorlar, ayakla
rını biribirlerine doğru değil hava
ya sallıyorlar,· bu itibarla Lembet 
Volk biraz da nezaketli bir danstır. 

Sonra erkekler kadınları kadınlar 

erkekleri değiştiriyorlar. Bu itibar
la da dans fazla laubali olmuyor. 
Ve nihayet erkek kadına, kadın er
keğe "seni gidi seni!., gibilerden 
işaret yapıyor ve elleriyle dizleri
ni döğüyorlar. Ayrılırken yapılan 
pu diz döğüşte de ayrıca bir neda
met minası hissetmi or musunuz? 

duyduğumuza göre Almanya'da 
menedilmiş. Bunu bir arkadaıla 
münakaşa ediyorduk. Ben bunda 
ahlaki olmıyan taraf göremedim. 
Fakat arkadaşım izah etti: 

- Dansın Almanya'da menedil
mesi gayet mantıkidir. Çünkü: 

Evela: Lembet Volk kalabalılcla 
oynandığı için Kollektivizm'e ka· 
çar. 

Saniyen: Herkes bu danaa iıtırak 
ettiği için demokrattır. 

Salisen: Birçok çiftler halka O· 

lup dans ettikleri için çemberleme 
siyasetini hatırlatır/ 

M.F.F. 

ane varmıı: her yeni nesil, bir 
derece asaletten kaybediyor. Ve 
nihayet öyle bir zaman geliyor 
ki, mesela dört neail önce prenslik 
aııalet unvanını taııyan bir ailenin 
efradı vatandaı oluyor. 

Fakat eğer Kıral, bu iniıi dur
durmak iaterae o zaman bir fer • 
man çıkarıyor ve aile asalet dere· 
ceaini nesiller boyu muhafaza e • 
diyormuı. 

Eğer Siyam kıralı, memleketi 
için iyi bir it yapmak isterse §U· 

nu tavsiye ederiz: bu durdurma 
f ennanlarmı hiç çıkarmamak ve 
bütün siyamhlara en büyük ua • 

let der-,ceıini yani valandGflıiı 

kendi iltihak ederse adı tarihe ge• 
çer ••• 

insandan çok olan sayılar: 

Yeni Zeland adasında ineklerin 
sayısı insanlardan çoktur: bu a • 
dada her bin kiıiye 1233 inek 
dü~mektedir. 

Yeni Zelandh, milli aervetin te· 
melini letkil eden bu çokluktan 
adamakıllı memnundur. Eğer bu 
sayı, mesela birkaç misli artsa o 
zaman refaha hudut olmıyacak ••• 
Fakat bizde de öyle değil mi? 
Mesela on yedi milyon ev, on yedi 
milyon radyo, on yedi milyon te
lefon, on yedi milyon okuma yaz· 
ma bilen, on yedi milyon otomo· 
bil ••• 

bal yapmış demektir. 
Köylüler Sümerbank otobüsleri

nin bilhassa mahsul mevsiminde 
tekrar gelmelerini istemişlerdir. 
Vasati olarak beş milyon köylünün 
senede birer çift Sümerbank ayak
kabısı -giydiğini farzediniz: Beş 

milyon çift ayak kabı, bir kaç tane 
Beykoz fabrikası, binlerce işçi de • 
mektir ve nihayet köylü, bu ayak -
kabılarına ödediğini, fiyatı mühim 
surette artan derisine aldığı yüksek 
paradan geri almış olacaktır. 

Köylümüzün fabrikalarımızın bii· 
tün mamulatını seve seve benimse • 
mesi ve giymesi için bir başka ku· 
vetimiz daha var: Bütün bunların 

nasıl yapıldığını artık onun için bir 
sır değildir: fabrikalarımızın te· 
meli artık odur. Karısiyle, çocuğiy· 
le, anasiyle, babasiyle köylü aileleri 
beyaz pamuk balyalarından çeşitli 

bezler dokuyanların onları, milli 
kabiliyet ve kudretin yarattığı za • 
fer örtUleri gibi v\icutlarına zevk 

Bir çok feylerin • kolaylıkla 
imkan altında olmasa bile • in • 
sanlardan çok aayıda olması gön
lümüzün pek al'Zuladığı bir ıey • 
dir. Hatta inek bile ... On yedi mil
yon ineğin, yani her türk nüfusu· 
na bir ineğin düımesinin ne de • 
mfl!lc nlrfminnn .; Iİ'hi'ıi;WJR..ıWl::i ~~,. . ..,~-- DiT·~ 
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Büyük ihtilôlin 

yıldönümü Tiyen~in . kon·ıeransı hakkında Ciano'nun 
İspanyadaki 
temasları 

ISTANBUL Gazeteleri 
Fransız milleti, büyük ihtilalin 

Y~z . ellinci yıl dönümünü, bu hadise· 
~ın ı~sanhk tarihindeki ehemiyeti 
ıle mutenasip merasimle kutlamıt· 
tı~. 14 temmuz 1789 fransız ihtilali· 
nın batlanııcı itibar edilmiş olmak· 
!• beraber hakikatta ihtilal Bastil· 
ın sukutunu teıbit eden bu günden 
evel batlarnııtı. Fransız inkılabını 
hFazırlıyan Amiller, senelerden beri, 

Japon gazeteleri nikbin görünüyor 

Asabı adlı Japon gazetesi diyor ki : 

ransa'nın ı"ıy • "k d" . . • h a .. . ası, ı hsa ı ve ıçtunaı 
Ya_h ~zerıne tazyik ediyordu. 

Ma.kınenın keıf i ticaret ve mübade· 
lenın genitlemesi gibi sanayi ve tica-
1'el ıahasmdaki inkılaplar sınıflar 

Japonya İng iltereyi Çankayşek 
siyasetinden vaz geçirecektir 

ar d k" ' •~ın a ı muvazeneyi bozmuı ve 
Yenı tartlara uygun bir adaptasiyon 
Yapılmasını zaruri kılmıfh. Nihayet 
~~li vaziyetin bozukluğu ihtilalin 
anı ıebebini tetkil etti. On altıncı 
Lüi hükümeti tarafından alınacak 
tedbirleri tatbik etmek için Etaje
nero içtimaa çağırıldı. Bu meclis iki 
•ara yakın bir zamandanberi·top • 
lanmamııtı. Binaenaleyh o günkü 
tartlar altında toplanmıya çağrılan 
~ecliain 5 mayıs t 789 da yaptığı iç
tıma ihtilalin batlangıcı sayılabilir. 
Çünkü bir defa toplandıktan aonra 
F ranaa'ya kanunueıasi temin etme· 
clikçe dağılmamııtır. 

Tokyo, 16 a.a. - Dünkü gazeteler lngiliz - Japon görüşmele
rinde daha ilk dakikadan müşkili.t çıktığını bildirdikleri halde 
bu sabahki Japon gazeteleri, daha nikbin görünmektedirler. 

Bazı gazeteler İngiliz hattı hare • ,-
ketinde bir değişme mevcudiyetini R il'' 1 

bildiriyor ve müsait bir netice ümidi. uzve ın mesaıı 
ni bu intibaa istinat ettiriyorlar. 

Bu hususta Domei ajansının ver -
diği bir kaç gazete tefsiri aşağıdadır: 

Usahi gazetesi yazıyor: 
Craigie, 1ngilterenin Tiençin işi -

nin esasını teşkil eden umumi mesele
leri müzakeıcye amade olduğunu Ari
ta'ya bildirmiştir. 

Gazete, bu suretle ingiliz hattı ha
reketinde bir değişiklik görüyor ve 
İngilterenin japon milletinin azimli 
kararını hesaba kattığını yazıyor. 

Asabi gazetesi diyor ki: 
Görüşmelerin neticesi ne olursa ol· 

sun, Japonya İngiltereyi Çankayşek 
siyasetinden vaz ge~irtmek hususun • 
daki azmini gösterecektir. 

1789 ihtilaline fransız ihtilali adı 
••rilmitıe de hakikatte bu bir Av· 
l'Upa, hatta ılünya inkılabıydı. Fran· 
ıız ihtilali denmesi, ihtilalin Fransa
da baılamıı olmaıından ileri geli • 
Yordu. Fakat Avrupa'nm diğer 
lnemleketleri de buna haiırlanmış 
~lacaktır ki, kısa bir zaman içinde Bir İngiliz askeri öldürüldü 
•lllcılabın prensipleri her tarafa ya-

l 
Tie\ltsin, 16 a.a. - 14 temmuzda 

:ti dı. Ve 1789 prensipleri insanlığa ırı ı Çang Hakuan'da meçhul şahıslar bir 
":. oldu. Bununla beraber, hüriyet, ad- ı İngiliz askerini öldürmüşlerdir. Japon 
• et ve müsavat prensiplerinin J'a ı makamları tahkikat yapmaktadırlar. 
~1 anasında fransız milletinin bü • 

Y hizmeti olmuttur. Filhakika o lngiliz ateıemiliterinin tevkifi 
=~•nı" hükümdarları inkılap pren· Pekin, 16 a.a. _ Domei: Pekindeki 
l ıp erine karıı bir cephe teşkil etti· 

h
er,.".• franaız ihtilalcilerini kan un japon ordusunun salahiyettar mümes-
arıcı b" • d sili şu beyanatta bulunmuştur: 

lulabı ıbor 'çete,, telakki e erek, İn· Geçenlerde Kalgan yakininde tev-

Amerika gazeteleri 

tasvip ediyorlar 
Vaşington, 16 a.a. - Umumiyet iti

bariyle Amerika matbuatı B. Ruzvelt
in kongreye olan mesajını tasvip et
mektedir. Bununla beraber, kongre 
mahfilleri meselenin bu içtima devre
si esnasında miizakeresi ümidinden 
vaz geçmek icahedeceğini bildirmek
tedirler. 

Ruzvelt, haftanın parlamento ruz
namesini tespit için pazartesi günü 
demokrat şefleriyle görüşecektir. Bu 
rada hasıl olan intiba kongrenin 5 
ağustosta tatile gireceği merkezin
dedir· 

Hitler'in nutku 

Total iterlerin sanat 

prensiplerini anlanttı 17 imak istediler. Fransa 

1 
93 senesinde Avrupa hükümdar • kif edilen ingiliz ataşemiliteri Al • 

arının heınen hemen hepsiyle harp bay Spear'in muhakemesini yapacak Münih, 16 a.a. - Hitler. "Alman sa
halı' d d olan askeri mahkeme, Spear'i diplo • sanat günü" münasebetiyle burada 

n ey i. Bu hükümdarlarm or • clul F matik bir mümessil olarak telakki et- söylediği uzun nutukta nazi totaliter 
an ruaa'nın istilasına baıladı· lar F ·ıı • d 

1 
miyecektir. Zira Spear tevkif edilir- devletinin sanat prensiplerini tesbit 

• ranaız mı etinin istila or u a • 

Toledo, 16 a.a. - Cıano bu sabah At 
kazar kalesini ziyaret etmiş, müteaki
ben Katedralde yapılan ayinde hazır 

bulunmuştur. 

İspanya Priması kardinal Guay To
rna, bu münasebetle söylediği nutukta 
İspanyol. İtalyan dostluğunu sena et· 
tikten sonra : 

"Salibi, latin denizinde ispanyol ve 
İtalyanların omuzları üstünde yüksel. 
teceğiz.,, 

demiştir. 

Ciano, saat 16.30 da tayyare ile Se -
villaya hareket etmiştir. 

Ribbenlrop Sofya'yı 

ziyaret mi edecek! 
Sovya, 16 a.a. - Havas Resmi bul

gar mahfilleri, Fon Ribbentropun a • 
ğustosta Sofyayı ziyaret edeceği hak
kındaki haberi yalanlamakla beraber, 
bu hususta hiç bir malfımatları olma • 
dığını bildiriyorlar. 

Diplomatik mahfiller, yugoslav ha· 
riciye nazırı Markoviç'in Sofyayı zi • 
yaret etmesini daha muhtemel görü • 
yorlar. Bununla beraber bu ziyaret de 
teyid edilmemektedir. 

1 ngil iz - Sovyet 
görüşmeleri 

Molotof İngiliz ve Frans11 
sefirlerini kabul edecek 

l'lna karıı ayaklanması ve onlan ken hüviyetini bildirmek istememi§· eylemiştir. 
topraldanndan defetmesi, tarihin tir. Führer sanatın heyeti umumiye • Moskova, 16 a.a. - B. Molotof ya • 
en parlak kahramanlık nümunele • Japon askeri makamları şüpheli ha- sinden bahsederek bu sahada esaslı rın saat 17 de B. Strang ile ingiliz ve 
rinden birini teıkil eder. Haklı ol· rcketlerde bulunmuş olan bir subayın bir surette müdafaa etmenin bir vazi- fransız büyük elçperini kabul edecek· 

·cl~u=i=u~nza~in=a~n;ncs~llT~~-ir~~vi@!!i!~~m~ü~-~d:ı~·p~l;o~m~a~t~ik~v~a~z~i~yreYti:,n~i~n;a:zıa~r~ı~it~i:ba~ra~~~~~':!~~~~~~~~~~:J1tır. l estetik bakımdan siyast itilası ile mü 
tenasip olmamakla muaheze ederek lngiliz siyonistlerinin lngiltereyi 
diyor ki: protestosu 

VAKİT 

Deniz hamamlarında ahli.k 
zabıtası 

Asım Uı, deniz hamamlarında kadın -
lara aynlmış yerlerin mahremiyetine hur
met etmiyen bazı ahllksız kimselerin te
cavüz.klrane hareketlerini bahis mevzuu 
ederek, umumi adap mefhumu ile telif 
kabil olmıyan bu gibi hallerin önune &e· 
çilmeıi lüzumuna işaret ediyor. 

TAN 

Balkanlarda iktısadi muharebe 

M. Zekeriya Sertel, bu başmakalesin
de, alman iktisadiyatının hedefi, münase· 
bette bulundutu memleketlerin iktisadi • 
yatını inhisar altına almak, ııonra bu hi
kim vaziyetten istifade ederek o memle· 
keti ıiyaseten vasal bir devlet haline re
tirmek olduğunu izah ederek, Almanya
nın balkanlardaki iktisa.di faaliyeti etra
fında tafsilit verdikten sonra, bugün sulh 
cephesinin balkanlarda karıılastığı 91 
buyuk mıitkill bu oldurunu ve bu mütkul 
halledilmedikc:e balkanları sulh cephe
sine kazanmanın imkinı az olduğunu söy
luyor. 

İKDAM 

Harp, korku , telaı 

A. N. Karacan, bu başmakalesinde. her 
memleketteki harp hazırlığını ve bu ha
zırlıktan miıtevellit korku ve tell'ı ba -
his mevzuu ederek, gaıetelerin verd'ği 
haberlere nazarın İtalya ile Alman) -
nm askeri faaliyetlerine ve buna muka· 
bil ıulh cephesi devletlerinin aldıkları 
tedbirleri anlattıktan sonra, harp olacak 
mı. olmıyacak mı? sualinin cevabını a • 
raştırıyor ve biıtun diva, Moskovanın a
ğırlığı terazinin hangi kefesine düşeceği 
meselesinde olduğunu söylüyor. 

Hayat pahalılığına çare nedir? 

Hayat pahalılıiı hakkındaki neşriyatı
na devam ederek, elektriiin pahaıl oldu
ğunu, kilovatının on kuruıı indirilmesi 
icap ettiği, elektriğin ucuzlaması için bu
nun belediye tarafından bir varidat men
baı telakki edilmemesi lazım geldiiini 
izah ediyor. 

Zararlı içki ile mücadele 

İşaretler ıütunu muharriri İkdamcr, 
inhisarlar vekilinin beyanatında bahis 
mevzuu ettiği 40 dereceli rakı çıkarıla -
rak yilkse kdereceli ralı:ılarla mücadele 
edileceği meselesini ele alıyor ve müca
dele bundan ibaret kalacak ve bütün di
ier dereceli içkiler de satılıcakaa ne -
ticenin pek parllk olacqmı wnmadıiı -
nı yazıyor. 

Limandaki bir facia karıııın
da duyulan endişeler 

sıralarda Avrupa'nın her 
memleketinde fransız inkılapçıları, 
dünyanm ıiyasi, ikhsadi ve içtimai 
11izamına karıı auykast tertip et
mekle meıgul kundakçılar telakki 
ediliyorlardı. Bunlara böyle bir na • 
aarla bakmıyan tek bir memleket 
Osmanlı imparatorluğu idi. lmpara· 
torlulda Fransa araarndaki ananevi 
doıtluk münasebeti, ihtilal aeneleri 
içinde soğumadı. lstanbul'daki 
fransız tebaası, inkılap ve cümhurİ· 
Yet namına Beyoğlunda tezahürat 
yaptılar. Prusya ve Avusturya ıe· 
f~rleri bu tezahüratı protesto ettikte 
n halde, Osmanlı devlet adamları, 
fransızlara karıı müsamaha göster· 
mekte devam etti. Fran11z inkılap • 
çıları, mağlup olup da memleketle· 
rinden kaçmaları ihtimaline karı• 
İmparatorlukta kendilerine bir mel: 
ce temi• etmek için bile Osmanlı 
hükümetiyle temasa geçtiler. Bu 
da bir taraftan türklerin fransızla· 
ra karıı besledikleri dostluk hisleri
ne ve diier taraftan da fikir müca • 
delelerine kartı müsamahakar ol • 
duklanna delil olarak gösterilebi • 
lir. 

"Sanat verimli estetlerin nasibi ol • Londra, 16 a.a. - Büyük Britanya 
maktan çıkmıştır.,, 1 ve İrlanda siyonist federasyonunun 

M. Dalkılıç, bu fıkrasında, ihtiyar bir 
~aldalcının denize yuvarlanması netice
sinde limandaki bir hadiseyi naklediyor 
ve vapur kaptaniyle bir 1'aç tayfanın 
gayretiyle kazasız atlatılan bu hadisede 
polisimizin bütün hadise esnasında vaka
yı vapurdan idare ettiklerini, kendileri • 
nin insani bir ıekilde rayret gösterdikle
rine ıüphe olmamakla beraber "Bizim 
deniz: polisimiz yoktur ve son ~istem ve
saitle mücehhez değil miydi 1 Limanda her 
hangi bir kazı vukuunda yıldırım ıüra • 
tiyle yetisecek nöbetçi polis vasıtaları • 
mız yok mudur?,. sualini soruyor. 

Filhakika bugün artık prensiple
ri bütün insanlığa mal olan bu cİ • 
hanıümul inkılabın yüz ellinci yıl • 
dönümünü idrak ederken, türk mil· 
leti ile fransız milleti, biribirine en 
ııkı doıtluk münasebetleriyle bağlı 
bulunmaktadır. Türk milleti, mede
niyete ve inaanhğa büyük hizmet· 
lerde bulunan dost fransız milletine 
bu yıldönümünün kutlu olmasını 
candan diler. 

A. Ş. ESMER 

Alman makamlar1 
Çek üniformasını 

yasak ettiler 
Prag, 16 a.a. - 1 Ağustos tarihinden 

itibaren eski çekostovak askeri üni -
formasının giyilmesi kati surette me -
nedilmiştir. 

Prag, 16 a.a. - Alman makamları, 
muhtelif çek ordusu teşekküllerinin 
t~nırnuz nihayetiyle 1939 kinunuevel 
nıhayeti arasında tasfiyesine karar ver 
ınitlerdir. 

Diler taraftan. çek mUdafaa neza~e-

Çin mahfillerinin kanaati 

Çungking, 16 a.a. - Siyasi Çin 
mahfilleri, Uangçinguey'in işgal edi • 
len Çin'de bir merkezi hükümet tesi • 
sine muvaffak olaınıyacağı kanaatin· 
dedirler. 

Bu mahfiller diyorlar ki: : : 
Her sınıf Çin halkı japon taarruzu 

yüzünden, artık Japonyanın ve onun 
dalkavuklarının vaidlerine inanmılya -
cak kadar istirap çekmişlerdir. 

Çin milleti şimdiki mücadelenin mi 
nasını anlamış ve Japonyanın esiri ol
mayı kabul etmektense sonuna kadar 
mücadele etmiye azmeylemiştir. 

Tehirin •ebebi 
Şanghay, 16 a.a. - İyi malUmat a -

lan mahfilere göre, Uangçinguey'in 
başkanlığında yeni merkeı:ı hüküme -
tin evelce temmuz içinde teşkili ka • 
rarlaştırılmış ise de, ihzari müzakere
lerde çıkan zorluklar dolayısiy1e bu 
iş tehir edilmiştir. ----

Çinliler 3 Japon 
tayaresi düıürdüler 
Chungking. 16 a.a. - Çin tayyare

lerinden mürekkep bir filo, evelki 
gün Kanton ve Kongmoon'daki d~ş
man mevzilerini bombardıman etmış· 
lerdir. Japonların üç avcı tayyaresi 
havalnmış, bunun üzerine Kanton şe~ 
rinin üstünde bir hava muharebesı 
başlamıştır. Bu muharebenin sonun
da Uç japon tayyaresinin üçü de dü-

şürülmüştür. 

Letonyg Haric iye Nazmrı 

1 talya Sefiriyle görüştü 
Riga, 16 a.a. - Letonya hariciye 

nazırı, 1talya'nın Riga sefirini kabul 
ederek kendisiyle uzun müddet gö
rüşmüştür. 

Alman zabitlerine ziya/et 

Riga, U5 a.a. - Letonya filosu ku· 
mandanı amiral Spade, dün Riıa'ya 

lan dijrt aP.aa iclelwuuı 

Führer, açılan "Alman sanatı" ser· 
gisinin seviyesini memnuniyetle kay
dederek artistlerin istikbalde üçüncü 
Rayh'ın siyasi başarılarından daha zi· 
yade mülhem olacakları ümidini gös
termit ve nihayet Münih'te ikinci bir 
"Alman sanat evi,. nin inşa edileceği
ni haber vermiştir. 

Münib, 16 a.a. - Bugün Hitler ta • 
rafından açılan "Alman sanatı., ser -
gisi 1400 tablo ve heykeli ihtiva et • 
mektedir. Üçüncü Rayh'ın estetik sa· 
hada resmi telakkisinin mümeyyiz 
vasfını teşkil eden bu tablo ve hey • 
kellerden mühim bir kısmı Hitlerle 
diğer Hitlerci şefleri temsil etmekte, 
mütebakisi ikinci Frederikten Hitle -
re kadar vatanperverlik sahnelerine 
tahsis edilmiş bulunmaktadır. Antik 
ve modern uslupta yapılmış bir çok e 
serler de kadın ve erkek atletlerin a
dele kuvetini tecessüm ettirmektedir. 

Moaol - Sotyel tayyareleri 
bombalachlar Fularki 

Hsingking, 16 a.a. - Domei: 

Mogol • Sovyet cümhuriyetinin ba· 
zı tayyareleri geceleyin Harbin'in 
300 kilometre batı şimalindeki Fular· 
ki ıehrini bombardıman etmişlerdir. 
Dokuz kişi ağır surette yaralanmıı
tır. Mançuko hariciye nazırı dıt Mo
golistan hükümeti nezdinde tiddetli 
teşebbüste bulunmuştur. 

Mısır üniversitelileri ask eri 
talim yapacak 

Kahire, 16 a.a. - Milli müdafaa na· 
zırı, bütün Mısır üniversite talebele· 
rinin yaz tatillerinde altı hafta müd -
detle askeri talim yapmalarını emret • 
miştir. 

Bir sandalla A tlas denizin i 
\ geçen ihtiyar 

bugün Londrada toplanan delegeleri, 
Filistine muhaceretin muvakkaten 
meni hakkında ingiliz hükümeti tara
fından verilen kararı protesto eden 
bir karar sureti kabul etmişlerdir. 

Yahudi ajansının reisi Weizeman 
çektiği bir telgrafta bu protestoya iş • 
tirak etmekte ve şöyle demektedir : 

"Bütün yahudi milleti İngiliz hükü
metinin bu zalim kararına karşı koy • 
mak için birleşecektir ve mücadele -
mizde muvaffak olacağız.,, 

Japon sefirin Sovyel hariciyesini 
protestosu 

Moskova, 16 a.a. - Japonya büyük 
elçisi, Sahalin petrol kumpanyası a • 
leyhine mukavelesini bozduğundan 
dolayı hükmedilen 374.000 ruble ce • 
zayı teyit eden kararı hariciye komi
seri nezdinde ıiddetle protesto etmiş· 
tir. 

Keza ıefir, bu para 19 temmuza ka
dar tediye edilmediği takdirde kum • 
panya emvalinin müsadere edileceği 

hakkındaki tebliğe de şiddetle itiraz 
eylemiş ve Japonyanın tebaasının hu. 
kukunu müdafaa için daha azimli bir 
hattı hareket ittihazına mecbur kala • 
cağını bildirmiştir. 

Düzeltme 
Dün birinci sayfamızda Ruzvelt'in 

bitaraflık hakkında bu devrede bir 

karar verilmesini isteyen mesajı ve 
Kordel Hull'ün beyannamesi üzerin • 

CUMHURİYET 

Türk - lngiliz dostluiu 

Yunus Nadi, bu baımakalesinde, Cüm. 
hurreiıi hmet lnönünün Deyli Telegraf 
raz.etesi vasıtasiyle ingiliz milletine ib-

Maliye. Vekilimiz 
İsken deriye' de 

Gazeteler maliyem1zden 

sitayiş le bahsediyorlar 
Kahire 16 - Anadolu Ajansının hu· 

susi muhabiri bildiriyor: 

Maliye vekili Fuad Ağralı Transil
vanya vapuru ile ve Mısır hariciye na
zırı Abdülfettah paşa ile birlikte 1s -
kenderyeye gelmiş hariciye müsteşarı 
mahalli erkan, iş bankası direktörü ve 
kalabalık bir halk tarafından karşılan
mıştır. 

Bugünkü gazeteler bu münasebetle 
neşrettikleri yazılarda cümhuriyet ma 
liyesinin tekamül ve intizamından ve 
Türkiyenin dünyadaki mali itibarın -
dan sitayişle bahsetmekte ve vekilin fo 
toğraflarını derceylemektedirler. 

deki serlavha bir tashih hatası yüzün
den "Silahlara konacak ambargo kal
dırıldı,, şeklinde çıkmııtır. Halbuki 
yazının içinde Hull silahlara konacak 
ambargonun kaldırılmasını istemek - Finlandiya ord usu·nun 
tedir. Bu yazının serlevhası, bu bahse manevraları 
ait ara serlivhasında olduğu gibi "Si- Helsinki, 16 a.a. - Finlandiya ordu· 
lihlara konacak ambargo kaldırılma • sunun bu ayın sonunda yapacağı ma • 
h,, olacakken yanlış dizilmiştir. Ke • pevralar, Finl~ndiyada şimdiye kadar 
zalik dün birinci sayfamızda maalesef yapılmış olan askeri manevraların en 
ikinci bir tashih hatası daha olmuş • mühimlerinden olacaktır. Çünkü bu 
tur. O da Dalidye'nin nutkunun ser- manevralara yalnız ordunun hemen he
livbasıdır. Bu aerlivha "Konseyi,, de- men bütün meYcudu ittirak etmekle 
ğil kimseyi tehdit etmiyoruz." Şek - kalmıyacak. sivil muhafıS' kıtaatiyle 
llnde olacaktır. Okuyucularımızdan bütün ihtiyat zabitleri " sabit vekil -. 

liğ ettigi mesaj ve me.tkür gazeteye ver
diği beyanat münasebetiyle, yeni Türki· 
yenin yarattığı lnkilip hareketlerinın 
bütun dünyayı hayran bırakan ehemiye • 
tini kaydederek Türkiyenin aktetdiği an· 
Iaımanın Akdeniz. emniyetini ve balkan· 
lar statükosunu halelden masun tutmak 
arzusundan mütevellid olup hiç kipıseye 
müteveccih bir taarruz fikri olmıdığını 
tebarüz ettiriyor ve diyor ki : "İngiltere 
ile sulh için teminat mahiyetindeki ıami
mf ve hayırlı dostluğumuzun Cümhurre • 
iıimlzin mesajında kanaatle iıaret olunan 
inklpflannı göıtermekte devam edece&i 
şüphesizdir • ., 

AK$AM 
Barıt sigortası 

Fazıl Ahmet Aykaç, bu baıtmakalesin· 
de, ingiliz hiıkümetinin hayli efradı si • 
lih altına çağırması münasebetiyle "Ha
zır ol cenge, eğer istersen ıulh ve aellh • 
sözünü hatırl1tıyor ve sulhu, likırdiyl~ 
değil, ingiliz.ler ıcibi fiille kurtarmak ka
bil oldugunu soyliyerek, kuvetlerin bir 
araya gelmesini "Banıt sigortası., tlbi -
riyle tavsif ediyor. 

SON POSTA 

E kmek İtimiz 

Muhittin Birgen, (Her gün) sütununda, 
ekmek narhı münasebetiyle yazdıiı bu 
makalede, halkımızın büyiık bir kısmı 
karnını ekmekle doyurduğunu, memleke· 
timiz bir ziraat memleketi olduğu halde, 
iyi ekmek bulmak mümkün olmadığını, 

memleketimizin en muhim rıda madde· 
ıini te~kil eden ekmekte bile avrupalıla
ra yaklaşabilmekten çok uzak oldufu -
muzu söylüyor ve narh usulünün ekmek 
üzerindeki muzir tesirlerini ıaydıktan 

sonra ecdattan kalma bu kırııık usulü 
tatbikte neden dolayı hail israr ettiii· 
mizi soruyor ve diyor ki: "Bizler ki in· 
kıllbı severiz, her feyde doğruluk, açıklık 
ve vuz.uh isteriz, neden dolayı biz bu ka-
rışık ve kohne sistemi değiştiremiyo -
ruz? neden dolayı avrupılılar gibi ek -
mek yapmak ve onlar gibi ekmek satmak 
çarelerini aramıyoruz? bu suallerin ce • 
vabını vermek, bu memleket için yoktan 
bir inkılap felıefesi yapmak kadar mii • 
himdir.,, 

IZMİR GAZETELERi 

ANADOLU 
Jnıiltere her haqi bir taam1-
sa kartı derhal harekete se
çecek 

Hamdi Nüzhet Çançar, bu yazısında, 
Çemberleyrı'in her hangi bir taarruza kar .. 
şı ln&ilterenin derhal harekete geçece· 
ği hakkındaki kati beyanatını, Avrupa -
da bir iki gundür görulmiye başhyan ıü
kunetin amillerinden biri olarak tellkki 
etmekte ve biri Polonya ile ~lmanyı a • 
ra11nda Danzig iıi için müzakere basla
dıiınr, diieri bir harp vukuunda lspan -
yanın bitaraf kalacağı hakkında Franko
ya atfedilen beyanata dair iki haberi de 
bu haberler teeyyut etmek ıartiyle bu 
sükllnetin devam iıtidal r&österildiiine 
delil ad.deylemektedir. Muharrir, Alman· 
ya ile Polonya arasında Danzig için bir 
miizıkere yapılması Almınyanın bu İ$İ 
bir kuvet darbeıiyle halletmenin kendisi 
için tehlikeli olacağın ıanlamı• olduğuna 
delllet edeceğini ve ihtilafın tek taraflı 
bir darbe ile hallinden vaz.geçilmesi iyi 
bir alimet olduğunu beyandan ıonra, ls
panyanı nbir harpte bitaraf kalacıfı hak· 
~ındı Fr:ankofa atfedilen beyanat doğru 
!'~ bunun da talyayı daha çok ıükıln ve 
ıtıdalle harekete mecbur etmek gibi mil
him bir netice vereceiini kaydederek, 
bu haberler ivaziyetin ıükllna doiru in -
kiıafına bir batlangıç telikki ediyor, 

Vapurda infi lak 

Bir Yapurda ~ikan 

yangında 3 kiıi yandı 
Londra, 16 a.a. - Colombo'da bulu -

nan Narkuda vapurunun mensup ol • 
duğu kumpanyaya gelen bir telgrafa 
göre, vapurda yangın çıkmıt ve tayfa
dan üç kişi yanmıştır. 23 yaralı var -
dır. 

Vapur 150 yolcu ile Londradan A • 
vusturalyaya gitmekte idi. Yolculara 
bir şey olmamıştır. 

Londra, 16 a.a. - Colombo körfezin
de Narkunda vapurunda vukua gelmiş 
olan esrarengiz infilak, iyi haber al • 
makta olan mahafilde bilyük bir heve
can tevlit etmiştir. 

Seylan hükümeti memurları, tahki
kata girişmişlerdir. Yolcuların kaffesi 
sağ ve salimdir. 

lta lya'd a körler hava 
müdafaasında kullanılacak 

Roma, 16 a.a. - Askeri makamatın 
ittihaz etmiş oldukları mukarrerata 
nazaran körler tayyarelere karıı mü • 
dafaa işlerinde istihdam edilecekler • 
dir. Filhakika işitme kuvetleri fevka • 
iade münkeşif olan körlerin ses ile 
mevki tayin etme işinde kullanılacak 
lletlerin iıtimallerinde istihdam edi
lebilecekleri anlaııtmııtır. 
. Yakında mebuun meclisine bu hu -
ıuıta bir kpwa llyilıuı tevdi edile • 
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Çin - Japon harbinin 

iki senelik blançosu 

Harp iki tarafa 
neye ıral oldu? 

LE SOIR'a 
Tokyo'dan yazılıyor 

Ç in harbi üçüncü sene
ye bastı. Eski Pekin 

tehrinin duvarlarının hari
cinde patlıyan ilk silahla 
öyle bir harp açıldı ki bu 
harp ne neticeye varacak, 
bu bugün bile henüz belli 
değil. 

Tokyo'nun bütün evle -
rinde japon bayrakları dal
galanıyor. Çin harbinin yıl
dönümü, Japonyada şahsi 

mahrumiyete, ve vatanper -
verlik tezahürlerine fırsat 

veriyor. "Vatandaşlar yir -
mi para versin tayyare sa -
tın alalım, erkekler şarap 
içmesin, kadınlar süslenme 
sin de paralarını harp ser -
mayesine versinler!,, diye 
bekliyorlar. 

Çin harbinin yıldönümü 
ihtişamla ilan ediliyor. Öğ
le vakti bütün düdükler öt
türülcrek, Çinde çarpışan 

japon askerlerinin çekmek· 
te olduğu güçlükler takdis 
edilmek için bir dakika sü
kut ediliyor . 

Çin harbi üçüncü yıla ba
sarken, Japonya iktisadiya
tının ve maliyesinin diz -
ginlerini sıkı tutuyor. Fa • 
kat mali müzayika pek az 
belli. 

Japon bankası eski mü -
dürü, "Bu vaziyette ne ka • 
dar devam edebiliriz belli 
değil,, diyor. 

Harbin gözle görülen a -
lamctleri şunlardır: Bu se
ne fiyatlarda 1937 ye naza -
ran yüzde 95 nisbetinde bir 
artıJ vardır. Çok lüzumlu 
olmıyan ticaret eşyası ar -
tık ithal edilmiyor. Vergi
ler çok artmıştır. İmpara -
torluğun faaliyeti kon .. 
trol etmek için kanunun se
ferberlik icaplarına göre 
tetmili ... 

8 ugün japon işçileri, 

seferi kanuna göre 
kaydediliyor, ve hususi va
zifelerde kullanılıyor. Ja -
ponyada bulunan ecnebile
rin faaliyetleri yakından 
takip ediliyor. Resmi ma -
kamlar, Japonyada harp 
malzemesi, çimento, çelik 
ve madenlerle iptidai mad -
delerin henüz ne kadar kal· 
dığını söylemiyorlar. Söy -
leseler. ecnebi müşahitler, 

Japonyanın iktisadi kuve • 
tini derhal tahmin ederler. 
Japonlar bundan endişe et
tikleri için söylemiyorlar. 

Japon maliye nazırı, ihti
yat istoklann çok olduğu -
nu söylüyor. Bazı havadis
lere bakılırsa, ihtiyatlar a
zalmıştır. Diğer bazı hava
disler japon harp sanayii -
nin Çin için yapılacak sipa
rişleri ifa edemiyeceğini 
bildiriyor. Fakat bütün bu 
haberler teyit edilmiş de -
ğildir. 

Osakadaki inşaatın faali
yetine bakılacak olursa, 
insan, işlerin tamamen ak -
si olduğunu zanneder. Fa -
kat Tokyodaki inşa işleri 

tetkik edilirse asılsız oldu -
ğu kolayca görülür. Japon
yada şu kanaat vardır: Ja -
ponya, Çinde harp etmek -
le beraber, bir gün sovyct -
lerle daha vahim ve daha 
pahalıya malolabilecek bir 
ihtilafı daima gözden uzak 
tutmamıştır. 

Çin harbi, Japonyaya di
ğer askeri seferlerden faz
la adama ve paraya malol -
muştur. Bu harp, Japonya
nın giriştiği harplerin en 
pahalısıdır. 

Japonya Çin harbine şim 
diye kadar 20 milyar yen 
harcamııtır. Bu para cihan 
harbine ait rakamlara nia • 
betle azdır. Fakat Japonya 
için büyük masraftır. 

Beğen Beğendiğini. 

HULASA 

(Buyuk harpten sonra ilk paskalye gecesi, beş gene;, Antu· 
vaıı. kardeşi Jilber, arkada$! Dominik Heriyo, Marıyan ve 
Solanj Senkler ısminde ıki gem; kızla beraber sıkıntılı bir 
ıuareden kaçıyorlar ve geceyi Jcırlar içinde kaybolmuş biı 
otelde geçıriyorlar Antuvan, Mariyan'la. Dominık de So · 
lanj'la beraber eğleniyorlar. Jilber valnızdır. Nihayet sa · 
bah oluyor ve hepsi Parise donm.ek mecburıye~in~e oldu.k· 
larını hissediyorlar. Aradan haylı zaman gec;mıştır. Marı • 
yan Antuvan'ı scvmiyc başlamıştır. Genç kıza biraz bi • 
gin~ gorunen Antuvan bir milli bayr~m gununun erte -
ıinde onunla buluıımuş ve beraberce dort ay evel ılk defa 
paıkalye gecesini geçirdikleri otele gelmişlerdir.) 

tafıyan sandallar Üzerini tamamiyle kaplamıttı. 

Kahkahalar ve seslerin ardı arkası kesilmiyordu. 
Halkın neıesi çok fazla, biraz kaba ve baı döndürü
cü idi. 

Antuvan birdenbire genç kızın elJerini avuçları 
arasına aldı: 

- Paskalye gecesini beraber geçirdiğimiz oda· 
yı görmek iıtersiniz elbette! 

Sormuyordu. Yalnız teyit ediyordu. 
Genç kız gülümsedi: 

- Nereden biliyorsunuz? 
Antuvan sadece: 

- Ben bilirim, demekle iktifa etti. 

O, Mariyan'ın bütün sükutunu biliyordu. Siga
rasını yarım kalmı§ kadehinin kenarında ağır ağır 

aöndürdü: 
- Peki? ... Aktam yemeğini burada mı yeriz? 
- Olur .. . 
- Yani? ••• Burada mı? 
Genç kız biraz daha sarararak cevap verdi: 
- Peki, olur .... 
Korkuyordu. "Korku mu?" diye düıündü. "fm

kinı yok! Neden korkacaktı? Ne münaaebet? ... " 

1894 - 1895 ilk Çin - Ja -
pon harbinde japonlar 200 
milyon yen harcamışlardı. 
Rus - Japon harbi ise, Ja -
ponyaya 1 milyar 720 mil • 
yon yene mal olmuştur. 

C in - Japon harbinde 
japonların verdiği in 

san zayiatı ise, resmi teb -
liğlerdekinden çok üstün • 
dedir. Bundan çeyrek asır 

evel yapılan rus - japon har 
binde olduğu gibi, japonlar 
şimdi de verdikleri zayi -
ata ait bir istatistik neşret
miyorlar. 

Vakit vakit japon zayia -
tına ait tebliğler neşredil -
miyor değil, fakat bu teb -
liğlerdeki rakamlar hakiki 
rakamlardan o kadar aşağı
dır ki, onun için japon teb
liğleri hiç bir zaman cid -
diye alınmıyor. 

Japon ordugahları, ni -
san sonuna kadar Çinde ja
pon kıtalarının, asıl japon 
topraklarının iki buçuk 
misli bir arazi işgal ettik • 
terini bildirdi. Japonlar, 
Çinde dokuz vilayeti ta -
mamen işgal etmişler, altı 

tanesini de koı:ıtrolları altı
na almış gibi görünüyor -
lar. 

Mançuko da dahil olmak 
üzere japonların Çindc an -
cak iki milyon askeri var -
dır. Mançuko askerlerinin 
mükemmel olduğu, diğerle 
rinin ise ikinci derece kıy -
meti haiz olduğu, fakat en 
mükemmel japon fırkaları
nıq sovyetlere karşı muh · 
temel bir harp için ihtiyat · 
ta bulunduğu söyleniyor. 

İki senelik Çin - Japo 
harbinde 4 veya 5 milyor. 
çinli telef olmuşsa, 60 mil • 
yon çinli de yersiz yurtsuz 
bir halde kalmıştır. Halbu 
ki japonlar, ancak 500 veya 

hillerini abluka etmiş, ga • 
yelerinin çoğunu elde et .. 
miştir. En mahsuldar ÇirM 
topraklarını, demiryolları • 
nı kontrol altında bulun ., 
durmaktadır. 

Japonların Çine karşı su 
götürmez bir hava üstünlü
ğü vardır. Japonlar tayyare 
Jeri sayesinde çinlilerin 
giriştiği çete harbini git -
tikçe azaltmaktadır. Fakat 
buna rağmen iki milyonu 
muntazam, bir milyonu gay 
ri muntazam muazzam bir 
cephe ordusunun karşısın -
da zafer kazanamıyorlar. 
Maamafıh, bir çok ya -

hancı askeri şahısların fik -
rine göre, askeri hareketle
rin başlıca safhaları artık 

bitmiştir. Çinin muvaffaki
yetli bir harp için lazım o -
lan orduyu tekrar hazırlı • 
ya bilmesi için en az bir kaç 
yıl geçmesi icap eder. 

C in yardım cemiyet -

terine göre Çin - Ja -
pon harbinde 6 milyon ço • 
cuk anasından babasından 

olmuş, yetim kalmış. Bütün 
Çinde evsiz barksız kalan -
tarla 5000 doktor, 6000 süt
nine mcşğul olmaktadır. 
Çinde ilaçsızlık ve bakım -
sızlık yüzünden ölen as • 
kerlerin sayısı bir milyon -
dan fazladır. Bir milyon -
dan fazla da sivil ölmüş • 
tür. 

Bundan başka, Çin yar -
dım servislerinin yaptığı 
tahmine göre diğer iki mil
yon çinli de açlıktan ölmüş, 
Sarı nehrin taşması yüzün
den boğulmuş, salgın has -
talıklardan telef olmuştur. 
Japonların zayiatına ge -

lince, bunların yarısı, Çin -
deki salgın hastalıklar, bil
hassa sıtmadan, tifo hum· 
masından ve koleradan he .. 
lak olmuştur. 

6?0 bin zayiat vermişler.. Alman 
dır. A ___ _ 

Japonya bUtUn Çin aa *' 

Deyli Herald 

B o y o 

ası 

Hitler'in, Danzig mese 
lesini Lehistan'la dostça 
halledeceğine dair Lond • 
rada şayialar dolaşıyor. 

Bu şayialar nereden çı • 
kıyor? Evela Bcrlin'den 
çıkıyor. Çünkü orada "u
yuşma,, diye bir söz söy
lcnmiye başladı. Sonra, bu 
şayialar, Roma'dan çıkı
yor. Çünkü Roma radyola
rı, Almanya'nın Danzig -
te, Lehistan'ın hakkını ta
nımıya karar verdiğini 

söylüyorlar. 

Bu şayialar Berlin'e Ro
ma'dan geliyorsa, esasen 
aynı menbaüan geliyor de
mektir. 

Bu şayia kaynağının bir 
tek ismi vardır: ona alman 
propagandaMderle~ 

Paris - Soir 

K A ş 

A.lnanya 

veSkoda 

fabrikaları 
Almanya'nın Çckoslo -

vakya'yı parçalamakla ele 
geçirdiği ganimetler ara -
sında Skoda fabrikaları a -
ğır çeker. 5.500.000 metre 
murabbaı bir saha üzerinde 
yayılan bu fabrikalar 50000 
HP. muharrik kuvete, 5.200 
elektrik motörüne, muhtc -
lif ebadda 500 yüksek fırı
na maliktir. 38.000 amele 
çalıştırır. Silah imalatı ka
pasitesi bu fabrikayı, Al -
manya'nın işgalinden evci 
Tuna ve Balkan Avrupa -
sının bütün silahlanma ih -
tiyaçlarını karşılıyacak ha
le getirmişti. M üştcrileri 
Avrupa'nın dışında bile 
kalabalıktı. 

Bu fabrikalar geçen harp 
·snasında Fransa'ya karşı 

ialıştılar. Korkunç "Bcr -
:a" toplarını dökmüş olan 
:>U fabrikalardı. 1918 den 
beri silah patladığı her 
yerde bu fabrikaların adı 

geçmiştir. Şimdi Skoda ye
niden hasım tarafına geç • 
miş bulunuyor. Ne kadar e
sef edilse azdır. 

Bu fabrikaları ele geçir -
mekle almanlar fransız as -
keri imalatının bazı sırla -
rını da ele geçirmiş ve 
fransız silah fabrikaların
da yetişmiş tcknisiyenlere 
malik olmuşlardı. Çünkü 
Skoda Fransa'nın Creusot 
madencilik merkezinin bir 
§Ubesinden başka bir şey 
değildi. Çok şükür, şu son 
ayların tecrübesi bu endi -
ıeleri tamamiyle teyit et .. 
memt§Ur. 

Gerçi almaniar bütün te· 
sisatı kusursuz bulmuşlar
dır, fakat kadroların pasif-
liği ve ekseriya husumetiy
le karşılaşmışlardır. Evcıa 

müdüriyeti değiştirerek, 
i§ başına hitlcrizme tabi 
kimseleri getirmişlerdir. 

Bu tedbir eski kadrolarda 
memnuniyetsizlik uyandır
mış, sabotaj hareketleri 
başlamıştır. Yeni müdüri -
yet çek amelenin büyük bir 
mikdarın.a yol vermekle 
cevap vermiştir. Sabotaj 
hareketleri azalacak yerde 
çoğalmış, bunun neticesin-

de de yeni bir temizlik ya
pılmıştır. Çek ameleler her 
~eye rağmen Pilsen'deki 
vatanperverane tezahürlere 
iştirak etmekte devam et -
tikleri için, bunların değiş
tirilmesine devam ediliyor. 

K R o M 

17 - 7 - 1939 

( __ R_A_o_v _o_) 

Skorla fabrikalarının tck
nisiycnlerinc gelince, bun
ların hepsi işlerini bırak -
mışlardır. Almanlar büyük 
bir miktar makineyi ele ge
çirmelerine rağmen bunla
rı işleten insanları fcthede-
mcmişlcrdir. Her şeyi, hat
ta imalat usullerini bile al
manlaştırmak icap etmiş -
tir. Bu da ganimetin kıy -
metini azaltmaktadır. 

Bazı haberlere göre, Sko
da fabrikaları çckoslovak 
teknisiyen ve mütehassıs -
!arının ekserisi imalat 
planlariylc birlikte hariçte 
bulunmaktadır. Demek ki 
bunlar kullanılmaya müsa
ittir. Bu, meşhur fabrikalar 
hicret etmiş gibi bir şey -
dir. Bunlardan istifade e -
dilecek midir? 

Bu nokta düşünülmüş -
tür. Montreal'den gelen 
haberlere göre fransız Crc
usot fabrikalarını idare e -
dcnler, hala temsil ettikleri 
eski Skoda grupu namına 

Kanada'da bir silah fabri -
kası tesis etmek üzere bir 
fransız - Kanada firmasiy
lc müzakerelere girişmiş -
)erdir. Hariçte bulunan çe
koslovak sermayeleri bu i
şin tahakkukuna yatırıla -
caktır. 

TÜRKiYE 

Radyo Difillyon Postalan 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUGU 

1648 m. 1112 Kcs./120 K ... 
19.74 m. 151<15 KcsJ 20 Kw. 

1'. A. Q. 
31.?0 m. !l''i5 KcsJ 20 K ... 

'l'.A.P. 

ANKARA 
PAZARTESİ - 17-7-1939 
12.30 Program 
12.35 TÜRK MÜZİôt - Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, a -

jans ve meteoroloji haberle
ri. 

13.15-14 MÜZİK (Karı§ık pro
gram - Pi.) 

19.00 Program 
19.05 MU~ı.ı{ (Debussy - ''Pre 

lu~.e a l'aprcs - midi d'un fau
ne .) 

19.15 TÜRK MÜZİÔİ (Fasıl 
heyeti) 

20.00 Memleket saat ayarı, a
jans ve meteoroloji haberle -
ri. 

20.15 Konuşma (Doktorun sa
ati) 

20.30 TÜRK MÜZtôt (Ses ve 
saz eserleri) 
ı - ---·----- Hicazkar peıı -

revi 
2- Zekii dede - Hicazkar 

beste - Hicri lebınde 
3 - İbrahim cf. - Hicazkar 

şarkı - Yok hilafım hem 
miıdara. 

4 - --·------- Keman taksimi 
5 - Rakım - Hicazkir şarkı 

- Bekledim ta fecre ka
dar. 

6 - Nuri bey - Yüriık semai 
- Mızrabı gamı aşk ile. 

7 - ---------- Hicazkar saz se 
maisi 

8 - --------- Muhtelif saz e -
serleri ve oyun havaları 

21.10 Konuşma 
21.25 Nc;şeli plaklar - R. 
21.30 MUZİK (Yarasa operet

nin l inci ve 2 inci perdele -
ri - Pi.) 

22.00 MÜZİK (Küçük Orkes -
tra - Şef: NECİP AŞKIN) : 
1- j. Strauss Viyana 

ormanlarının efsanesi 
(Vals) 

2- Ganglberger - Küçük 
toplantı (Revü - Enter
mezzo) 

3- Moussorgsky - Bir göz 
yaşı 

5- Haydn - Yaradıh' 
6- Bizet • Arleziyen ıüit 

No: 1 
a) Prclude 
b) Menuetto 
c) Adagietto 
d) Carillon 

8 - Tıchaikowsky • Aleji 
(Hazin parça) 

9 - Gounod - Ave Maria 
23.00 Son ajans haberleri, zi -

raat, esham, tahvilat, kam • 
biyo - nukut borsası (fiyat) 

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

AVRUPA 
OPERA VE OPERETLER ı 

15.2S Hamburg - 191S Pra&" 
- 20.15 Milano - 20.30 Flo
ransa - 21 Roma - 21.20 
Kolonya 

ORKESTRA KONSERLERİ 
VE SENFONİK KONSER
LER: ıs London - Recyonal 
- 20.10 London - Recyonal 
- 20.30 Limoj - 20.35 Kô-
nigsberg - 21 Sarbrük, Mi· 
lano - 22.15 Liiksemburg -
22.30 Viyana 

ODA MUS1K1St: 8.20 Layp • 
zig -16.20 Vsrşova - 18.50 
Droytvic; - 22.40 Hamburg 

SOLO KONSERLER! : 13.40 
Lüksemburg - ıs.ıs Pariı 
- 16 Münib - 17 Beromuns
ter - 17.35 Prag - 18.2S 
Varşova - 18.35 Doyçland 
Zender - 19 Laypzig -
22.30 Brcslav - 22.35 Doyç
land Zender 

NEFESLİ SAZLAR (Marş v. 
s.): 6.30 Breslav - 6.50 
Frankfurt - 8.30 Breslav -
11.45 Kolonya - 19.30 Lon. 
don - Recyonal 

ORG KONSERLER! VE KO
ROLAR: 21.15 Lüksemburc 
- 21.30 Droytviç - 23 Pra&' 

HAFİF MÜZİK: 12 Hamburg 
- 17.10 Münib - 18 Ham
burg - 18.20 Viyana -
18.30 Frankfurd - 20.15 
Hamburg, Ştutgart, Frank -
furt - 20.45 Viyana 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 $tüt 
gırt - 18 Ssrbriık - l 9 Sar
brük - 21.10 Brno - 22 Bu
dapeşte (Sıgan orkestrası) 

DANS MÜZİôt: 19 Mıinih -
21.30 Tuluz - 21.40 Sofya -
21.35 Bıikreş - 22 Monte Ce-

neri. Var§ova - 22.15 Bel -
grad - 22.30 Konigsberg, 
Sofya, Droytvic;, Paris - Ey· 
fel kulesi, Mllino - 23 Flo
ransa - 23.10 London - Rec
yonal - 23.30 Lon<lon - Rec-

4- Fereire - Ay.Ay--Ay yonal. 

Bravo l Çekoslovak tek -

nisiyenleri, planları ve ser-' 

mayesi, ellerinden alınmış ------------------------
bir eseri yeniden vücuda 
getirmek için yer arıyor -
larsa 'bizim onlara yardım 
etmemiz lazımdır. Yalnız 

bir §ey bizi hayrete düşü • 
rüyor: bu yerin Fransa'nın 
haricinde tespite çalı§ılma-

sı. Niçin? Planlar buna de
ğerse, sermayeler gerçek -
ten ehcmiyetliyse neden 
bunlardan memleketimiz 
istifade ettirilmesin? Ha • 
la 360.000 işsizimiz olduğu 
unutuluyor mu? 

Gerçi ilk bakışta göze 
çarpmıyan güçlükler bu • 
lunabilir. Fakat bunların 

yenileceğine eminiz. 

SammY. Beracha 

LA REPUBLİOUE 

A N 

Polonya ve nöbetçileri Deyli Herald 

ket mi? ... 

Bu hiç unutmadığı unutamıyacağı odaya, küçük 
çiçekli kanapeye, Solanj'ın ve kendisinin o met • 
hur gece, mantolarını Üzerine attıkları yatağa bak· 
tı ... Yavaı yavaf gÜnet perdelerin arasında aol
muftu. Giden otomobillerin gürültüsü duyuluyor • 
du, Orkestra susmuftu. Birazdan nerede ise tek • 
rar başlardı. Antuvan pençereyi açtı. Hemen he
men bütün sarhoşlar nehrin sahillerine inmitler, 
taraça birdenbire boşalmı§tı. 

Yazan: l rene N emirovıki -13- Çeviren: Mümtaz Faik FENiK Antuvan Mariyan'a amir bir tavurla: 

Onun aıağı yukarı yarı metresi sayılırdı. Fakat 
kendisinde, kendisinin içinde, bundan sonra onu 
bekliyen nete veya kederi ondan çok daha iyi tanı
yan baıka bir kadının titrediğini ve ağladığını hiı . 
sediyordu. 

Antuvan, Mariyan'a arkasından ıelmeıini İfa· 
ret etti. Genç kız kapının etiğinde durakladı. An· 
tuvan ona sert bir eda ile bakıyordu: 

- Gel! dedi, gel! .•• 

Kapıyı üstlerine kilitledi. Perdeleri kapattı. 
Perdeler ağır Iran kumatından yapılmı§ üzerine ıül 

rengi atlas geçmitti. Fakat gene de güne§ bunlar
dan geçiyor, odanın içini sıcak bir gölıe kaplıyor
du. 

Antuvan kanapenin Üzerine olurdu. Mariyan a
yakta karşısında duruyordu. Omuzları ve kolları 
çıplaktı. Antuvan'ın çok defa kucakladığı omuzla
rını kapamak için baıını aıaiı eğdi: fakat ,ıimdi her 
ıey baıka idi. Biraz aonra Antuvanın kollarmın en
aesine doladığını hisaetmitti. Once yavaı, daha aon· 
ra daha ııkı aıkmağa baılamııtı. 

- Boğacakaınız beni! ... 

O, hiç bir §ey duymaz gibi görünüyordu. Kolla -
rını boynundan ayırmıyordu. Mariyan, bir erkek 
yüzünü asla kendisine bu kadar yakın görmemi§• 
ti. Nefesini ağzının içinde hiasediyordu. Batını 

çıplak ve sert göğsünde sakladı. Sonra birdenbire 
onu itti. Antuvan kirpikleri inik bir halde yanına 
düttü. 

İkisi de ıimdi bir tek kelime söylemeden, hatta 
biribirlerini Öpmeden duruyorlardı. Dıtarda mızı· 
ka harp havaları çalıyordu. Mariyan atkın kendi
si için bir hayal sukutu olduğunu dütünüyordu. 
Evet bazı oktaYıtlar güzeldi ... Fakat Antuvan onu 

pek hoyratça kucaklamııtı. Adeta kini vardı. 

Adeta onu katletmek, onu esrarengiz bir intika
ma kurban vermek istiyordu. Oıüyordu. Boyuna 
titriyordu. Yere eğildi. Küçük atkıyı aldı ve bu
nunla vücudunu örttü. Kendisine nasıl da bakı· 

yordu. Acaba ne düıünüyordu? Nikol'ün mermer 
renğindeki vücudunu inu? Şimdi ona ne desin ki? 
Niçin böyle auıuyordu 7 Acaba her ıey bitmiı miy
di? Yoksa her ıey yeniden mi batlıyordu 7 latikba· 
lia ae olacajım hiç bilmiyordu: Saadet mi, feli • 

- Burada kalınız, dedi. Gözlerinizi kapaymıa 
ve uyuyunuz. 

itaat etti ve gözlerini kapar kapamaz da daldı. 
Nihayet elinde bir tepsi ile gelen hizmetçinin •Ü· 
rültüsüne uyandı. 

- Açlıktan ölüyorum! 
-Ben de ... 

Yemek harikulade güzeldi. Hepsini hakladılar. 
Şimdi durup dinlenmeden konu§uyorlar, ve keli • 
melerle, kahkahalarla, kalblerinin derinliğindeki 
belli belirsiz bir acıyı boğmıya uiraııyorlardı ... 

- O geceyi hatırlıyor musunuz? Solanj ve t>o
minik'i mesela? 

Mariyan parmaklariyla saydı: 

- Hemen hemen dört ay oluyor. Zaman ne ka
dar da çılgınca bir süratle ıeçiyor... Oh 1 bakm 
dinleyin .. Bu ne bu? Havai fitekmit ! 

Fakat ikisi de kıpırdamıyorlardı. Yatağa uzan• 
mıılardı. Gece de olmuı! halkın sesini, havai fi· 
teklerin patlayıılarını dinliyorlardı. Baılannın U• 

cunda vızıldıyan sivri sinekleri uzaklaıtırmak için 
lambayı aöndürmüılerdi. 
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l H A Y A T VE S 1 H A T i 
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Paristen şikGyet mektubu 
Pariı'ten, A •• 1. imzasiyle gazete - terinden biri., diye telakki ettiği o 

ye mektup gönderen bir bayan üç vazifeyi yapamayınca - zaten etra· 
ıeyden tikayet ediyor: ilkin bu Ha· fında peklikten tikayet edenler de 
yat ve Sıhat yazılarının muharririn· pek çok olduğu için • pekliğe tutul· 
den. Her gün gazetede bu yazıları duğunu kuruntu eder. Kuruntu de • 
dikkatle okuyacak kadar ıabır gÖs· vam ettikçe peklikten de kurtula -
terdiği halde kendisinin "en mühim maz. 
hayat meselelerinden biri,, dediği Yalnız pekliğin vücuda büyük 
bahıe "bir türlü yaklatmadığım., zararları olacağı dÜ§Üncesi de ikin· 
için ••• ikinci tikayeti Paris'teki dok • ci bir kuruntudur. Her gün çıkması 
torlardan. lazım gelen maddelerin baraaklar 

- Bu yabancı memlekette dert lazım gelen maddelerin barıaklar· 
dinletecek doktor da yok. Bir iki ke· da kaldıkça vücudu zehirliyebilece· 
limeden sonra hemen reçeteyi yaz· ğini dütünmek tabiatın kudretine 
mıya hazırlanıyorlar... kartı bir iftira, kendi aklımızı tabi-

Diye yazıyor. Üçüncüsü, daha doğ· ahn nizamından Üstün tutmak de • 
ruıu ilk ikisine sebep olan a 111 büyük mektir: barıaklarımızda tabii ola • 
§İkayeti pekliktendir. Peklik sebep • rak bulunan mikropların §İmdiye 
!erini ve çarelerini gazetede okumak kadar bilinen cinsleri 240, aayıları 
mı iıtiyor. da 128 milyondur. Normal halinde 

Pariı'teki doktorlardan ıikayeti· bu kadar mikrobun kendilerini ve 
ne kartı elimden bir ıey gelemiyece· zehirlerini içeriye sokmıyan barıak· 
ği tabiidir. Bu doktorlar, hocaları· lar, yediğimiz yemeklerin birkinti • 
nın kendilerine verdikleri nasihat - ]erini nasıl i5eriye bırakırlar? Bar· 
leri unut~utlar demek •.• Fakat aa • aaklarımız, yediğimiz tekerlerde bi· 
yın bayan sıla için memleketine le kimyaca terkibi ayırd eden ve 
döndüğü vakit buradaki doktor ar • iki türlü tekerd;n batka hiç birini 
kadatlarımızın kendisini, sözlerinin kana karı§hrmıyan haaaaa uzvu· 
aonuna kadar dinliyeceklerini te· muzdur. Vücudumuza yabancı olna 
min ederim. yemek birkintilerini içeriye bıraka· 

Bana ait olan tikiıyetine gelince, bileceğini sanmak bu uzvumuzun 
bir kere kendisinden özür dilerim. ehemiyetini Öğrenmemi§ olmaktan 
Yalnız bir okur için yazı yazmak gelir ..• Barsnklar ancak hasta olur· 
doiru olmamakla beraber, onun gi· lar, bozulurlarsa vücuda yabancı 
bi, peklikten ıikayetçi bir çok bat • maddelerin kana karıomaaına mani 
ka okurlar da bulunduğunu sanıyo· olamazlar. Onları bozan sebepler· 
rum. Onun için istediğini yerine ge· den biri de müshil ilaçlar, linet ilaç· 
tinniye çahtacağım. lnrıdır. Bereket versin ki • en yeni 

Bu bahse, şimdiye kadar, yakla~- laboratuvar tecrübelerinden anla
madığıma sebep bunun • peklik çe· tıldığına göre - büyük barsaklarda· 
kenlerin zannettikl~ri gibi • en mü - ki maddeler pek az zehirli oldukla • 
him hayat meselelerinden biri ol- rından kendi kendilerıne linet ilacı 
mamasıdır. Vakıa insanların birço· kullananlar onlardan pek de büyük 
ğu her gün yemek hayat için bir za· zarar görmezler. 
ruret olduğu gibi, hazım cihazını Bazılarında da peklik tabiatın 
her gün boıaltarak tekrar yenilecek kurduğu ve lüzumlu bir müdafaa 
yemeklere yer hazırlamak mutlaka vasıtası olur: mesela çak yemek ye• 
lüzumlu olduğunu sanırlar. Pek lü - dikleri halde semiremiyenler de .... 
zumlu diye bildikleri bu vazifeyi O zaman peklik çekmek faydalı bir 
ifa edemedikleri günlerde kendile- hal olur. 
rini rahatsız bulurlar ve, çok defa, Basit ve çok defa kuruntudan ile· 
yakınlarında bulunanlan da rahat - ri gelen pekliğe kartı sağlık tedbir
aız ederler. Kimisi de deni dinlete • terini söylemeden önce, Paris'ten ti· 
cek sabırlı hekim arar... kayetçi bu sayın okurumuza bizim 

Hekimler de, yakın vakte gelinci- memleketin mahsulü iki deva tavsi· 
ye kadar, peklik çekenlerin kurun· ye edeceğim. 
ulanna kapıldıklarından, yahut Biri sabahları bir türk sigarası 

derd dinlemekten bıktıklarından, tellendirmek. Bunu, bayanların ai • 
pekliw e kar ~ aa 1 am. ederi a 1 e, Paria'in meıhur hekim ho • 

Bunlann en meıhurlan ıırınga ile cası Trusso sağlık verirdi... Öteki 
hintyağı olduğunu bilirsiniz... Şim· de yemeklerinde sık sık bamya ye • 
di peklik derdi hekiınlerin sabrını mek. Türk sigarası Paris'teki tÜ· 
tüketmekten ziyade, hazır ilaç ya • tüncülerin birçoğunda bulunur. 
pan fabri~.al~rın }tlerine yar~r. On· ı Bamyayı oradaki sebzecilerin hep· 
)arın en buyuk karları, her gun ye • sinde bulamasa bile, büyük bakkal· 
niden ortaya çıkardıkları ve peklik lar konservesini ıatllrlar... Güm
çekenlerin hekim sormadan aldık- rükletmek zahmetine katlanacak 
ları linet ilaçlandır... adamı bulursa ikisini de buradan 

Peklik, ba§ka türlü rahatsızlık· getirtmek elbette daha iyi: o vakit 
larla birlikte olmayınca yahut ka· memleke tten taze taze koku almı~ 
rında sancı bulunmayınca, pek de olur. Gurbet diyarında yurd kokusu 
ehemiyet verilecek bir ıey değildir. da bir devadır. G. A. 
Böyle basit, baıka hiç bir türlü ra- ·~ 
hatsızlık vermiyen peklik bir çokla
nnda kuruntudan ileri gelir. Bütün 
hazım cihazının sempatik sinirleri 
ruhi dediğimiz hallerden pek müte
essir olurlar. insan bir heyecan üze
rine ishale tutulduğu ıibi kuruntu 
Üzerine devamlı pekliğe de tutulur. 
Bir gün, her hangi bir aebepten, me· 
aela o gün yediği yemeklerin lesi· 
rinden, "hayatın en mühim mesele· 

İz m i r Enternasyonal 
Fuarına hazırlanınız 

20 Ağustos - 20 Eylül 
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MAYi SU 
Yazan: Maior WREN 

- Fakat... Fakat onlarla birlik ol
mazsam beni öldürürler. 
Maykıl geniş bir işaretle çölün uzak 

ufuklarını göstererek : 
- Evet, seni öldürürler, çünkü seni 

oraya sürüklemelerine müsaade eder • 
sek susuzluktan öliırsün, dedi. 

- Nasıl olsa sonunda ölüm var. 
- İşte ben de buna mani olmıya ça-

lışıyorum ya, tahta kafalı! Bütün dü -
rüst adamlar birleşir ve Şvartz'a pa • 
lavralarından vaz geçmesini soylerler
se, kimse ölmez. Zc.:ki ve hoş bir asker 
olan Kordiye tavzih etti : 

- Yalnı z Löjon'un öldürecekleri 
müstesna. Garnizona bir zarar gelme
den bu çingeney i or tadan kaldı rmak 
miımkün olsaydı, hemen bu akşam bu 
i ş i üzerime alırdım ; ondan sonra adı
mı insanlığa hizmet edenler list esine 
kavdetmekte tereddüt etmezdim. 
Maykıl : 

- Oh 1 Oh 1 dedi, fakat öyleyse sen 
kimden yanasın? 

- Ben senden ve Sentandre'den ya
nayım ... Bununla beraber Şvartz'a kar
ıı ıempatimi saklamıyorum. fakat, an
lıyorıun ya, w de vaktiyle bir centil-
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Konuşmanın so?~nda, ~arsılmaz. b.ir 
anti • Şvartz partısı teşkıl etmek ıçın 
yalnız Maykıl, Kordiye, Sentandre, 
Maris ve ben kaldık. 

Bütün diğerleri, kimi yarım yama -
lak teessüf beyan ederek, kimi Şvartz· 
ın yiğitliği dedikleri ~eye gerçekten 
müzaheret etmek arzusıyle veya sade
ce vazifelerini yapmaktan ürkerek, Ö· 

nümüzden geçip gittiler. 
Yalnız beş kişiden ibaret kaldığımı

za emniyet getirdiğimiz zaman May
kıl dedi ki: 

_ Şvartz'ı planını terke mecbur e -
decek kadar kalabalık olmadığımız
dan korkarım, dedi. 

Kordiye cevap verdi: 
_ Ona sadece munzam iş temin et-

miş olacağız. 
- Enerjik olan Löjon süratle hare· 

kete geçerse çıngar çıkmaz, dedi. 
Maris: 
- Şvartz'la konuşmadan evel Lö -

jon'a haber vereceğim geliyor, dedi. 
Kordiye bu fikirde değildi. 
- İhtiyar Şvartz'a kendini kurtar -

mak fırsatını vermeliyiz. Fikrinden 
vaz ıeçerae, bir ıey söylemeyiz; abi . . 

İktisadi bahisler Akdeniz İngiliz fil osunun 
yeni baş kumandanı 

Amiral A. B. 
Cunningham 

kimdir? 

Reichsbank'ın ıslah·ı ve 
Alman parası 

• 

Haziranda neşredilen yeni Reichs
bank kanunu bu bankanın vaziyetini 
ve mahiyetini tamamiyle değiştirmiş
tir. Bu değişiklikler iktisat nazırı 
Funk'un merkez bankasının ne suret
le islBh edileceği hakkında 30 martta 
yaptığı beyanatla ortaya koyduğu e • 
saslara uygundur. 

Yeni kanunun en mühim hükmü 
Reichsbank'ı tamamiyle devlet reiai
nin emrine almasıdır denilebilir. Bu 
suretle 64 senedenberi alman impara· 
torluğuna büyük hizmetler ifa etmiş 
ve harp sonunun şiddetli enfslasyon 
hareketlerine rağmen kendini topla • 
mış ve nazi devrinde bile memlekete 
müfit olmağa çalışmış bulunan banK:a 
adeta bir devlet dairesi vaziyetine gir
miş bulunmaktadır. 

Reichsbank alman • fransız harbın • 
dan sonra kurulan alman imparatorlu
ğunun mühim bir uzvu olmak üzere ve 

• devlet idaresinde başlıyan merkeziye
ti milli işlerde de temin etmek maksa· 
diyle 1875 de tesis olunmuştu. Umumt 
harpten evel bütün Almanya'da 4 - 5 
yüz şube ve ajanı mevcuttu ve impara· 
torluğun en büyük ihraç bankası idi. 
Reichsbank'dan başka banknot çıka· 
tan dört kırallık bankasının banknot· 
ları miktarca çok azdı. 

.... • 

lngiltere'nin Akdeniz filosu yeni BQ.fkumanclanı Amiral 
A. B. Cunningham 

Reichsbank kuruluşundan 1922 se • 
nesine kadar hissedarlar tarafından 
müntahap bir komite tarafından ve 
devletin direktifleri altında idare o • 
lunmuştu. Bu tarihte çıkarılan bir ka· 
nunla banka üzerindeki devlet kontro
lü hemen tamamiyle kaldırıldı. Bu se
neler esasen Almanya'nın enflasyon 
devirlerine ,yani markın eaki kıymeti-

Londradan gazetemize yazılıyor: 
Akdeniz'deki ingiliz filosuna ye

ni bir başkumandan tayin edilmiş
tir. Amiral Sir Dudley Pound'ın a
miral Backhousc yerine bahriye bi
rinci sınıf lorduna tayini üzerine a
miral A. B. Cunningham, amirallık 
bayrağını "Warspite'' gemisinde 
dalgalandırmak üzere onun yerine 
getirilmiştir. 

Amiral Cunningham Akdeniz'in 
yabancısı değildir. 1911 senesinde 
üssü Malta olmak üzere Scorpion 
destroyerinin kumandanı olmu§ ve 
1918 ikinci kanuna kadar bu vazife
de kalmıştı. 

Bu devre içinde Scorpion, Çanak· 
kale'nin dar kısımlarında torpil ta
rıyarak ve Helles burnundaki inii-
u , ! b.,._ ..... ._ .. -
hımııtır. 

Bu harp içinde amiral Cunning· 
ham, gösterdiği yararlıklarla tema
yüz etmiş, bundan dolayı nişanlar
la taltif olunmuştur. 

Gelibolu'nun tahliyesinden sonra 
da amiral, Adalar denizinde faali • 
yette bulunan bir ufak destroyer fi. 
lotillasının kıdemli zabiti vazifesi
ne geçmiştir. 

Amiral Cunningham, bundan son· 
ra şimal denizinde çalışmış ve al -
mantarın mütareke şartlarını yeri -
ne getirip getirmediklerini kont· 
role memur müttefikler - arası ko
misyona aza olarak girmiştir. 

Bu amiral, 1933 senesinde Akde
niz'deki destroyerlere vis amiral
lıkla geçmiş. 1936 da ise kruvazör 
filosunun başında Akdeniz ikinci 
kumandanı vazifesini ele almıştır. 

1938 senes!nde bahriye kurmay 
heyeti başkanı olarak bahriye neza
retinde vazife almış ve alınanların 
denizaltı tonajını yükseltme talep· 
lerini tetkike memur edilmiştir. 

femizi yaparız. Löjon'a haber vermek· 
le de, kendisini tehdit eden tehlike -
den kurtulmak fırsatını vermiş olaca
ğız. Bu fırsattan istifade etmesini bi
lecek midir? Hem kendisine söylene· 
ni dinlemek istiyecek midir? 

- Yalnız bir kişi söylerse bir şey u· 
mulamaz, fakat beş askerlik bir mu • 
rahhas heyetinin sözünü muhakkak 
dinliyecektir. 

Kordiye gülerek: 
- Bütün partiyi teşkil eden bir mu·\ 

rahhas heyeti, dedi. 
Maris: 

- Her halde, dinlesin veya dinle • 
mesin, bunun .ne ehemiyeti vardır? de· 
di. Biz vazifemizi yapmış olacağız. İ
çimizden bir tekinin gidip haber ver
mesi kafidir. Dinlemek istemezse, 
kendisinin bileceği iştir. 
Kardeşim ilave etti: 

- Kendisinin bileceği iştir, şüphe· 
siz, fakat aynı zamanda bu iş bizi de a· 
lakadar eder. Löjon bizi dinlemek is
temedi diye yataklarımızda baskına 
uğramamıza tl1Üsaade mi etmeliyiz? 
Eğer tasavvurlarını tatbik ederlerse, 
Şvartz'ın tarafına iltihak etmiyen her· 
kes, Löjon'la ayni akibete maruz kala· 
caktır. 

- Herkes, yani biz beşimiz, bir de 
Boldini, Düpre ve Löjon'u ilave etmek 
lazım. 

Sentandre: 
- Eier Boldini ötekilerle birlik de

iilae, ki pek mümkündür. 

Amiral Cunningham bütün mes
lek hayatında tebarüz etmiş olan 
destroyercilik ruhunu yeni tayin O• 

lunduğu vazifeye de getirecektir. 
Akdeniz İngiliz donanması, ami

ral Pound'un kumandası altında bü
yük bir şöhret kazanmıştı. 

Amiral Cunningham'ın kumanda
sı altında da - kül rengi diploomat
lar diyebileceğimiz - bu filo, dün
ya~ın eı. hayati bir ticaret yolu o
lan bu bölgede İngiltere'nin menfa
atlerini ve prestijini yükseltmeğe 
devam edecektir. 

Esrarlı bir boğulma 

nin trilyonda birine düJtüğü zaman -
!ara tesadüf eder. Bir taraftan Dr. 
Schacht gibi ehliyetli alman maliye • 
cilerinin gayretiyle ve diğer taraftan 
da alman iktısadiyatının düzelmesin
de menfaat gören eski düşmanlarının 
yardımiyle hem para iş1eri hallolundu 
hem de hazırlanan Daweı pllniyle 
merkez bankasına yeni bir şekil veril
di. 

1924 de tatbik mevkiine konulan ye· 
ni plana göre banka, müsavi adette ec· 
nebi ve alman azalardan mürekkep bir 

İstanbul. 16 (Telefonla) - Dün E· mecli• tarafından idare olunacaktı. Bu 
yUpte lhal- ......._ hUvfyed bu - mecJJa banka mOdOrJerini intihap e -
giln anJaıllmııtır. Ceset '45 Y•Jlarında decck fakat müdürler alman olacak 
Refikaya aittir Hadise hakkında ya - ve umum müdürün intihabı da Alman
pılan tahkikattan sonra bundan on ya devlet reisi tarafından tasdik edile
gün kadar evet arkadaşı Sabriye ile cekti. 

birlikte sandalla gezmeğe çıkmıştır Nazi idaresi memleketteki her tc -
ve Refika bir daha dönmemiştir. Za • şekkül için olduğu gibi Rcichsbank'ı 
bıta Sabriyeyi aramış fakat bulama - da muayyen gayelere tevcih etmek 
mıştır. Tahkikata devam olunmakta - maksadiyle bazı tedbirler almak iıte
dır. miştir ki, müfritlerle Dr. Schacht ara-

Feci bir boğulma 

İstanbul, 16 (Telefonla) - Bir kaç 

gün ~vel Hasköy önlerinde bir arka -
daşı ile beraber denize girerek boğu

lan Azizin cesedi bugün bulundu. Za
vallının saçları midyelere takılarak 
boğulduğu anlaşılmıştır. 

Savarona yatı 

İstanbul, 16 (Telefonla) - Bir 
miiddettenberi htinyede tamir edil -
mektc olan Riyaseti cümhur yatı Sa -
varona bugünlerde denize indirilecek 
tir. 

- Demek Boldini'yi saymazsak beş 
kişiyiz, dedi. Löjon'a yapacağımız ih
tar sağır bir kulakla karşılaşmazsa, 
süratle ve bir dakika kaybetmeden ha
rekete geçerse, kurtulmuş olacağız. 

Kordiye: 
- Bir Löjon için döğüşmek, ölümü 

göze almak, haylı gülünç bir hal, dedi. 
Sentandrc tashih etti : 

- Biz bayrağı müdafaa için döğüşe· 
ceğiz. Burada Löjon mevzubahis de
ğildir. İki şeyin ehemiyeti var: mana
sız bir isyana mani olmak ve yaşamak. 

Kordiye sözünü kesti: 
- Şvartz'a kim haber verecek? 
Maykıl: 

- Ben l cevabını verdi. 
- Hepimiz, dedim. Beşimiz birden 

yanına gidelim. Tarafdarlarımızın 
hepsi bu beş kişiden ibaret olduğunu 
söylemeye lüzum yok. Bilakis, ona, 
murahhas sıfatiyle geldiğimizi ihsas 
ederiz. Löjon'un yanında da ayni şe· 
kilde hareket ederiz. 
İçtimaa nihayet vererek Şvartz'ı a

ramıya gittik. 

il , 
SükOnetle kaleye doğru gidiyorduk 

ki elinde su kovası taşıyan bir adamla 
karşılaştık. Bu Sidi - bel - Abbes kış
lasında bizi soymıya teşebbüs eden 
portekizli Bolidar'dı. Kendisini mağ
dur göstermek için, sarhoşlukla yata
ğını pşırmıı olduğunu iddia ederdi. 
Fakat Hank'la Buddi bizi aydınlat-

sındaki ihtilaflı noktalardan biri de 
bu olmu§tur; ve nihayet Dr. Schacht 
banka müdürltiğünden ayrılmak mec· 
buriyetinde kalmıştır. 

Yeni kanun naz ilerin arzularını ta
mamiyle yerine getirmekte ve bilhas
sa üç mühim deği§iklik husule getir • 
mektedir: bunlar da hissedarların tas
fiyesi, azami temettü hissesinin tesbi-
ti ve banknot ihracı ve devlete ikraz 
salahiyetlerinin genişletilmesidir. 

Evela, ari olmıyan hissedarlarla ec-
nebi hissedarlar tasfiye edilmekte ve 
banka sermayesi yalnız alman ve iri 
hissedarların elinde bırakılmaktadır. 

Saniyen hissedarlara verilecek temet· 
tü senevi% 5 i geçmemek üzere Filh-

nin elinde bir vasıtadan başka bir şey 
değildi. 

Maykıl'ın yanından geçerken Boli
dar durmak ister gibi göründü; göz 
kırptı, bir şey söylemiye hazırlandı, 
sonra yoluna devam etti. 

Ben arkama döndüm. Bu sefer ger
çekten durdu. Kovayı yere bıraktı, ba
na baktı ve yaklaşmamı işaret etti. 
Kendisi de bana doğru geliyordu. 

İlk adımı atan kendisi olduğu için 
bu adamla bir görüşmenin faydalı ola
cağını düşündüm, her halde bana söy
liyecek enteresan bir şeyi olmalıydı. 

- Kardeşinle ve seninle konuşmak 
istiyorum, dedi. Sizinle mahrem konu
şacağım. Görülmekten korkuyorum ... 
Cehennemde gibiyim; zaten yakında 
cehennemde olacağım, evet, cehenne -
me gidiyorum; şimdiden oradayım. 

Düşünceleri pek vazıh görünmüyor
du. Bütün vücudu titriyordu; biçare 
bir hastaya benziyordu. 

- Git bizi, vahada bekle, karde§ime 
haber vereceğim. 

- Gizlenmeliyim, gizlenmeliyim ... 
- Pek ala, gizlen! Ben ıslık çalarak 

geleceğim. 

- Löjon boğazıma atılır, yüreğimi 
koparır ... Şvartz da, Boldini de ... 

- İkinci hücumun ehemiyeti olmı
yacaktır, üç tane yüreğin yoktur ... Bi
ze batına gelenleri anlatırsın, aonra 
seninle meşgul oluruz. Hadi, biru ce
saret canım. 

Zavallı hıçkmklannı koyuvermek 

H. A. Kuyucak 

rer tarafından tespit olunacak ve ta
hassül edecek karın mütebakiai hazi
neye ait olacaktır. Salisen tedavülde· 
ki paranın, yani banknotların, karşılı
ğı hakkında mevcut bütün kayıtlar 
kaldırılmıştır. 

1924 kanununa göre banknotların 

karşılığı o/0 40 altın veya <;10 30 altın ve 
mütebakisi altına kabili tahvil ecnebi 
dövizi olmak lazım gelirken şimdi bu 
miktarları tespit doğrudan doğruya 
Führer'e bırakıJmıJ bulunmaktadır. 
Devlet reisi, harici tediyelerin temini 
ve paranın dahili kıymetinin muhafa
zası için icap eden karşılığı tespit ey
liyecektir. Dr. Funk hundan bahseder
ken demiştir ki: "Mark artık yalnız 
muayyen miktarda altın veya altın dö
vizle değil bilhassa alman sayiyle te
min edilmiş olacaktır." 

Reichsbank'ın bünyesinde ve işleme 
şeklinde husule gelen bu değişiklik -
ler hakkında mütalea yürütenler Al -
manya'nın yeni bir enflasyona doğru 
gittiğini söylemektedirler. Eğer enf
lasyondan maksat memlekette müba
deleye arzedilen servet ve hizmetten 
fazla tedavül vasıtası bulunması ise 
bu Almanya'da esasen başlamış telak
ki olunabilir. Çünkü, paranın dahili 
kıymetini korumak ve harici ticaret 
tediyatını temin etmek içi"n alınan 
tedbirler neticesinde bugün ortada 
muhtelif tediyelerde kullanılan ve ec
nebi memleketlerinde muhtelif kıy -
metler ifade eden bir kaç nevi mark 
mevcut olduğu gibi devlet, vergi bo
noları namı altında çıkardığı tediye 
vasıtaları ile istikbaldeki vergi gelir· 
lerini şimdiden kullanmak suretiyle 
ve diğer dahili istikrazlarla da esasen 
bir enfl&syona yol açmıı demektir. 
Fakat Reichıbank ııllhatı neticesinde 
Almanya'da yeniden bir enflasyon 
başlıyacağı da katiyetle söylenemez. 
Çünkü Führer'in kendisine verilen 
salahiyetleri derhal ve son derecesine 
kadar kullanmağa başlıyacağı muhak
kak değildir. Yalnız meydandı olan 
bir şey varsa o da alman devletinin i
cabında kullanabileceği bir mali sila
hı, yani fazla iştira kuveti temin eyi,. 
mek kudretini şimdiden hazırlamıJ 

olmasıdır. 

Bizim için uıl milhim olan nokta i
•e AJmanya'da para enflasyonu başla
dığı takdirde bunun bilhassa kliringli 
memleketlerle olan harici tediye mü
nasebetleri üzerinde ne tesir icra ede
ceğidir ki bunu da ayrıca tetkik etmek 
icap eder. 

BUGÜN 

Yenitehir U l US ainemaımda 
1. - FAKIR TALEBE 

Ginger Rogers - Fred Astair 

2. -. YENl JURNAL 

Yalnız 2.30 da 2 film birden 

Fakir talebe ve adalet 
uğrunda 

Seans saatleri: 2.30 - 3.30 - 5 · 
6.30. 9. 

- Yalnız kardeşini getir, kimseye 
de bir şey söyleme, diye yalvarıyor
du. 

- Hayır, hayır, kimseye bir şey söy
lemem. Anlaşıldı. Palmiyeler arasın -
da kuyunun yanında bizi bekle. 
Maykıl'ı aramıya çıktım. Onunla 

hususi olarak konuşmak imkanını bu -
!unca hemen Bolidar'la olan muhave -
remi anlattım. 
Kardeşim: 
- Şvartz'la müzakereye girişmeden 

evet bu biçare adamı dinlemeliyiz, de· 
di. Hemen yanına gidelim. 
Maykıl koşarak Sentandre ile diğer 

arkadaşlara bizi beklemelerini ve dö -
nüşümüze kadar rahat durmalarını 

ıöylemiye gitti. 
Vahaya dönünce ıslık çaldım. Der -

hal Bolidar, sıtmadan ve korkudan tit· 
reyerek yanımıza geldi. 
Kumların üzerine oturduk. 
Bolidar'ın sözleri evcla tecanüssüz 

ve anlatılmaz oldu; nihayet zavallının 
endişe ve dehşetin en yüksek derecesi 
içinde bütün ümidini bize bağlamış ol
duğunu anladım. 

Onu bize müracaate sevkeden sebe
bi - öldürülmek korkusu - bildiği
miz için samimiyetinden şüphe etme
mize sebep yoktu. 

- Dostlarım, diye içini çekti. Size 
itiraflarda bulunacağım ve sizi kurta
racağım ... Artık dayanamıyorum, vic
danım, dürü•tlüiüm, imanım, minnct
darlılım. .. 
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Muntazam hava seferleri sayesinde 

Amerika'dan Avrupa'ya 
45 saatte gidi lebiliyor 

Avrupa ile Amerıka arasında erı beygir kuvetindedir. Bu büyük deniz 
rno..ı.ern ve en süratli transatlantikle· tayyareleri yere inmeden 5.000 kilo -
rm bile ancak dört beş günde aşabil- metrelik mesafeye gidip gelebilirJer. 
diğini naazrıclıkkate alan tayyare Yankee Cliı.\)er •ayyaresi şimal 

kumpanyaları, bu iki ktıayı mümküıı Atlas denizi üzerinde seyir yaptığı i· 
olduğu k<ıdar az bir zamanda biribrı · çin bu mesafe uzundur Bundan dola
ne bağhyacak hava vasıtaları vücuda yı yolculaı· 30 dan fazla olmıyacaktır. 
getirmeği düşünmüşler, büyük denız Tayyarede yemekler elektrikle yapıl
tayyareleri imal etmişlerdir. maktadır. Tayyarenin yemek salonu -

1939 senesinde, Atlas denizini ilk na 12 kişilik masalar konmuştur. 
defa olarak aşacak büyük deniz tay- Yankee Clipper saat 17.7 de Port 
yarelerini Amerikan Bueing kumpan- Vaşington'dan hareket etmiş, Asur tJ 

yası yapmıştır. kım adalarından Fayal adası limanı 

Bu kumpanyaya mensup Yankee Horta'ya pazar günü saat 7,40 ta var· 
Clipper ismindeki deniz tayyaresı mıştır. Orada 12.48 e kadar kalmış pa
Port - Vaşington'dan Avrupa'ya mü· zartesi sabahı saat 19,4Ç da Lizbon'u 
teveccihen havalandı. Bu tayyare 42 tutmuştur. 

ton sıkletindedir. Ve bu üçüncü uçu- Evelki hafta, fransızların Lieute
şu ile Birleşik Amerika - Avrupa mun nant • de . Vaisseau - f'arıs ismindekı 
tazam posta servısını açmaktadır. deniz tayyarelerinin süratini kesen 
Dört sefer yaptıktan sonra, yolcu da Ati" · • 1 d y k as ruz gar arı ar ı<a aşı an ee 
kabul etmeğe başlamıştır. Bu tayya · el· .. b'J"k. ·· t · t • ıpper ın ı a ıs sura 1111 art ırmış -
~e: Lindbergi'n tarihı uçuşundan on' tır, ona yardım etmiştir. Hele Asur a-
tkı sene sonra munta.lam uçuşa çık· d 1 da ta a · k · · . . . . . .. a rm yy renın g~a: ınmesı, ge-
m.ş tır. T.ayyarenın ıçınde on ıkı mu- rekse havalanması fevkalade kolay ol-
rettebat ıle bir kamarot ve iki Pana- t T L' b 'd M · 1 

muş ur. ayyare ız on an arsı · 
merikan A rivays ajanı vardı. Ame- ya'ya uçmuştur. 
rik~"dan Avrupa'ya 100.000 mektup 
getirmiştir. Posta vfl.purları Fransa'dan Ame -

Tayyarenin kumandanı Artür Ho- rika'ya senede 190 ton mektup ve kart 
port Amerika'dan hareket ederken taşımaktadır. Eğer bu vazife iki kıta 
Nevyorkla Asur adalrındaki Harta arasında sefer yapan posta tayyarele
limanı arası:ıı 14 saatte katedeceğini rine verilirse, fransızların senede 10 
söylemiş ve saatte muntazam olarai< milyon 500 bin frank kazanacaklarını 
273 kilometre süratle Atlas Okyanu _ söylüyorlar. Bundan başka, Fransa, 
su üzerinde uçmağa başlamıştır. Avrupa'nın Amerika'ya en yakın bir 

Boeing kumpanyasının daha beş memleketi olduğu için Avrupa'dan 
t ayyaresi vardır. Hepsi de Yankee Amerika'ya gidecek bütün posta eşya
Clipper tipindedir. Fakat diğer tayya 1arı en kısa yo1u takip edeceğine gö
reler büyük Okyanus üzerinde sefer re Fransa'nın bundan çok istifade e-
yapmaktadır. deceği düşünülmektedir. 

Bu tayyarelerden her birisi 38 mil- Yankee Clipper; Avrupa'dan Ame-
yon fransız frangına mal olmuştur. rika'ya yolcu da götürecektir. Ameri
Yüklü olduğu halde ağırlıkları 38 kadan Pehpinyana' 45 saat 33 dakika
t ondur. İki kanat ucu arsı 45 metre, da gelmiş olan bu tayyarenin Ameri
uzunlukları 33 metredir. Her birisi ka'ya daha geç gideceği tahmin edil -
d örder motörlüdür. Motörleri 1.500 mektedir. 

10 sene içinde İsviç.re 

cümhurreisi değiştirdi· 

Yerlerini en çok muhafaza eden ev e 
reisleri kırallarla imparatorlardır 

Cihan harbindenberi Avrupa kıta -
sında bir çok değişiklikler oldu. Bazı 
hükümetlerin şekilleri, bazı devletle -
:rin reisleri değişti. Umumi harpten -
beri hangi devletlerin reisleri değiş -
miş veya devletin başında kalmıştır? 

!şte aşağıdaki satırlarda bunlara ce -
vep verilmeğe çalışılmıştır. 

İsviçre 20 sene içinde 20 tane cüm
hurreisi değiştirmiştir. Buna mukabil, 
Fransa da son defa olarak Albert Leb
run'ün devlet reisliğine tekrar seçil -
mesiyle, yirmi senedenberi Fransa dev 
lcti, altıncı cümhurreisini muhafaza 
etmiş oldu. 

İngiltere'nin başında cihan harbin -
den beri üç kıra! bulunmuştur: Beşin
ci Corç, 1936 da sekizinci Edvard ve 
en sonra altıncı Corç. 

Finlandiya'da umumi harpten beri 
devletin başına beş reis gelmiştir. Ge
neral Mannerheim Finlandiya'nın ha
laskarı ve ilk devlet reisidir. 

Macaristan 31 ilk teşrin 1918 de 
cümhuriyet olarak ilan edildi. İlk ve 
biricik reisi Karolzid'ir. Ondan sonra 
Macaristan 1919 da Belakun tarafın -
dan komünist diktatörlüğü ile idare 
edildi. Ondan sonra Macaristan'ın ba
şına eski Macaristan donanması ami -
ralı Nikola Horti geçti. Amiral Horti 
o zamandanberi Macaristan'ın başın -
dadır. 

Almanya'da, Kayser kaçtıktan sonra 
devlet reisliğine Fredrik Ebert geldi. 
Bu bir sosyalist amelesi idi. Ondan 
sonra, 1925 de mareşal Hindenburg 
alman devleti reisi oldu. 1934 de de 
Hitler geçti. Keza Hitler de evelce 
boyacı olduğundan Almanya'nın başı
na sırasiy]e bir asker, bir işçi, bir as
ker bir işçi geçti durdu ... 

Paris - Soir 

Avrupa devletlerinin başında harp -
t en sonra en çok yerlerinde kalan dev
let reisleri, imparatorlarla kırallardır. 
B unlar altı tanedir. Hollanda kıraliçe
ai Vilhelmin 6 eylül 1898 denberi Hol 
landa'nın, üçüncü Viktor Amanüel 29 
t emmuz 1900 denberi ftalya'nın, ye -
dinci Haakon 22 haziran 1906 danberi 
Norveçi'n başında bulunmaktadırlar. 
İsveç 8 kanun evel 1907 denberi kıral 
besinci Gustav, Danimarkayı 14 mayıs 
1912 denberi, kıral onuncu Kristian, 
Bulgaristan 5 Teşrinievel 1918 den -
beri Boris idare etmektedir. Belçika 
da kıra!, 1934 e kadar Albert idi. o za Buca' da bir çocuk yurdu açıl dı· 
mandanberi üçüncü Leopold'dür. İzmir, 16 a.a. - Vilayetin yüz yok-

Romanya ve Yugoslavya'da: Ro - sul ve zaif çocuk için Buca' da tesis 
manya kıralı Ferdinant öldükten son- ettiği Kinderhaym dün açılmış ve ço
ra büyük oğlu Karol değil. torunu Mi- cuklar bahçedeki binalara yerleştiril
şel kıral oldu. Karol 1930 da oğlunun mişlerdir. Burada mektepler açılın -
yerine geçti. Oğlu Mişel sonra ikinci cıya kadar doktor nezareti altında ka
defa olarak tahta çıkmış olacaktır. Iacak olan bu yavruların bütün eğlen-

Yugoslavya'da umumi harpte Alek - ce ve istirahat ihtiyaçları temin cdil
sandr hükümet naibi idi. Resmen tah · miştir. 
ta sonradan çıktı. İkinci Pier 1918 den 
beri memleketin üçüncü kıralıdır. l z m ir _ İstanbul doğru h ava 

Yunanistan ve İspanya'da: Yunanis- seferler i 
t anda 22 eylül 1922 de Konstantin İzmir, 16 a.a. - İzmir - İstanbul a-
yerine ikinci Corç kıra! oldu. 19 ilk' rasında doğru hava seferlerine on beş 
kanun 1923 de kırallıktan indirildi. güne kadar başlanacaktır. 
Yunanistan on iki sene cümhuriyetle 
idare edildi. Bir çok cümhurreisleri 
geldi. Nihayet 1935 de ikinci Corç tek 
rar Yunanistan'ın başına geldi. 

Örnek köyd e m ezb a h a 
İzmir, 16 a.a. - Karşıyakadaki ör -

nek köyüne güzel bir mezbaha yapıl
mıştır. 

Kredi F ons iye ikramiye si 
Kahire, 16 a.a. - Yüzde üç faizli ve 

ikramiyeli Mısır kredi fonsiye tahvil
lerinin 15 temmuz 1939 tarihli keşide
sinde: 

1930 senesi tahvillerinden 440.885 
numara 50.000, 1911 senesi tahvillerin 
den 176.773 numara 100.000 frank ka -

ULU S 

Adana'da tarla kenarında yazlık kulübeler 

Çankın'da tüyler ürpertici 
bir·cinayetin muhakemesi 

Parasına tamaan balta ile kafası 

parçalanan zavallı Çerkeşli tüççar 
,, .... ~-

... 
Katil zanlısı Mustafa mahkemede 

Çankırı, ( H ususi) - Şehrimiz ağır cezasında tüyler ürpertici 
b ir cinayetin muhakem esine ba~lanmıştır. Çerkeş tüccarlarından 
Ali, Üren k öyüne gitmek üzere bir akşam üzeri evinden ayrılmış, 
fak at e rtesi sa b a h Çerkeş yakmlarındaki değirmen arkı içerisin
de ölüsü bulunmuştur. 

Yamçısı, kamçısı etrafa atılmış ve 
kafası ikiye ayrılmış bir vaziyette bu
lunan Alinin cesedi üzerinde polis 
ve jandarma derhal tahkikata giriş· 

miş birçok kimselerin sorgusu yapıl
mış ve nihayet şüpheler Alinin eski
den manda ortağı olan Ören köyün -
den Mustafa üzerinde toplanmış ve 
kendisi yakalanarak sorguya çekil -
miş , şüpheli Mustafa, Aliyi balta ile 
başına vurmak suretiyle öldürmüş ol
duğunu itiraf etmiştir. 

Katil zanlısının ilk duruşması ağır 
cezada yapıldı. Üç jandarmanın mu
hafazasında mahkemeye gelen katil 
fütursuz ve lakayt bir tavurla mahke
me huzuruna çıktı. Kendisi genç ve 
uzun boylu bir köy delikanlısı idi. 

Zanlı, dava evrakına göre Aliyi pa· 
rasına tamaan öldürmüş ve koynun -
dan 647 lira ve bir altın 20 gümüş 
mecidiyesini almıştır. Üç gün peşisı
ra Aliyi aramış olan Mustafa köyün
de kıymetli antika eşya bulunduğu -
nu ve kendisinin de almasını söyliye
rek kandırmış olduğunu ve bu suret
le köye götürdükten sonra yorgunluk 
Ia yatağa yatmış olan Alinin başına 

keskin baltayı vurmak suretiyle iki
ye parçaladığını ve cesedi civardaki 
çukura attığnı söylemiştir. 
Zanlı mahkemede verdiği ifadede 

Aliyi kasten öldürmediğini, yayla
dan evine döndüğü zaman Aliyi karı
siyle başbaşa bulduğunu, bu esnada 
kendinden geçtiğini, eline geçirdiği 
baltayı Alinin kafasına indirdiğini, 
ne yaptığını bilmediğini söyledi. 

Alinin ifadesinde tenakuslara işa -
ret edildi. O izaha tevile çalıştı. İlk 
ifadelerinin kendisinin olmadığını, 

Şahitlerin çağrılması için muhake
me başka bir güne bırakıldı. - Kadri 
Karman. 

Düzce'de 
tarih eserleri 

Düzce larih e -
serleri bakımın -
dan çok zen gin 
bir yurt köşesidir. 
Düzce'ye beş kilo
metre mesafede 
bulunan Oskülü 
kasabasında m i -
laddan önceye ait 
çeşitli tarih eser -
leri vardır. Yuka
rıda Oskülü'de 
bu lunan tarihi b ir 
meza r taşını, aşa

ğıda b ir anfiteatrı 

Samsun kazalarında 
hükumet konakları 

Samsun (Hususi) - Havza, Kavak, 
Bafra hükümet konaklarının tamiratı 
için vilayetçe maliye vekaletinden is
tenilen havalenameler gelmiştir. Na-

-fıa müdürlüğünce yapılan keşifler ü -
zerine mahallerince münakasaya ko -
nulacaktır. Kavak hükümet konağı i -
çin 6000 ve Havza hükümet konağı İ· 
çin 3.000 lira sarfolunacaktır. 

İsparta spor sahası 
İsparta (Hususi) - Spor sahasının 

tanzimi kararlaşmış, koşu pisti, atla -
ma mahalleri tesviye ve inşaatı beş 
bin liraya ihale edilmiştir. 11 bin lira 
keşif bedelli tribün inşaatının keşfi 

de ikmal edilmiştir. 

Tirebolu' da Fındık 
mahsülü 

6 .400.000 kilo 
Tirebolu (Hususi) - Kazamız tica

ret odası, geçen hafta alakadarların da 
iştirakiyle oda meclisinin fevkalade 
toplantısında ilçe fındık rekoltesinin 
(Altı milyon dört yüz bin) kilo yüz 
bin kantar olarak tahmin ve tespit et
miştir. Biricik mahsulümüzün bu se -
ne bereketli ve sağlam olması ilçe hal
kını sevindirmektedir. 

İspanya'da 1931 e kadar on üçüncü 
Alfons'un idaresinde kırallık olarak 
kaldı. 1931 den sonra cümhuriyet ol -
du. İlk cümhurreisi Alkala Zamora'
dır. 1936 da istifa etmesi için zorlan -
mıştır. Bu, İspanyol iç harbi için bir 
işaret olmuştur. İspanyol iç harbi de -
vamınca cümhuriyet İspanyasını Aza
na, nasyonalist eyaletleri general Fran 
ko idare etmişlerdir. Şimdi bütün is -

~~~...L....~~ ...... ---~~~~~~~~~~~...-.~~~~----~-----~--~~~~~ ....... ~~~~~~~~-

17 - 7 - 1939 

Ada na haberlera 

Hal, köprü inıası 

ve su lesisah 
Adana (Hususi) - Şehrimiz vakıf· 

lar idaresi Kalekapısında on beş dük· 
kanlı ikinci bir hal yaptıracaktır. Bu 
hale ait plan nafıa vekaletinden şehri
mize gelmiştir. Fakat vakıflar idaresi 
vıc neıcoıye 1151.:1"!11.rvyc- 51..&..ı~u.n v c-u 

ticede bu plan üzerinde tadilat yap
mıştır. 

Plan tekrar nafıa vekaletine gönde
rilmiştir. Tasdikten gelir gelmez inşa
ata başlanacaktır. 

Çakıt köprüsü İn§aatı 

Geçen yılki sellerden yıkılan Çakıt 
köprsünün bu yıl yeniden inşasına 
karar verilmiştir. Hazırlanan r-:Jeyı 
vekalet tetkik ve t,. •• uıt ederek ınşa
ata ba..ı-•ınıası için emir vermiştir. 

Hatay'a 500 atlı gidecek 

23 temmuzda kutlanacak büyük Ha
tay bayramı için Adana'da geniş mik
yasta hazırlıklar yapılmaktadır. 

Adana'da toplanarak Hatay'a gide -
cek C. H. P. mümessillerinden başka 
Çukurova'dan Hatay'a 500 kadar atlı 
gidecektir. 

Azılı bir hırsız 

Uzun zamandanberi Adana bağla • 

rında hırsızlıklar olmakta idi. Bunla -
rın faili Mustafa oğlu Mustafa Bas -
macı adındaki azılı hırsız nihayet ya
kayı ele vermiştir. Mustafa tevkif edi
lerek adliyeye verilmiştir. Bu adam 
bir hafta içinde sekiz ev soymuştur. 

Su tesisatı 

Adana içme suyu tesisatını yapmak
ta olan (Adana, Mersin Tarsus içme 
su tesisatları şirketi) ile şehrimiz be
lediyesi arasında çıkan ihtilaf üzerine 
mukavelenin feshedildiğini ve işin ad
liyeye intikal ettiğini evelce bildir • 
miştim. 

Bu dava henüz neticelenmemiş bu
lunmaktadır. Ve bundan dolayı tesi • 
satın ikmali geri kalmış bulunuyor. 

Bugün aldığım malumata göre bele
diye, içme suyu deposunun yanında -
Dilberler sekisinde - beş arteziyen 
kuyusu açtırmağa karar vermiş ve bu 
işi İstanbul'da Türk sondaj limited 
şirketine ihale etmiştir. Bu kuyular 
mukavele mucibince altı ay içinde a
çılmış olacaktır. 

Dokuma endüstrisi 

Adana'daki milli endüstri müessese
leri her yıl faaliyet sahasını genişlet -
mektedir. Teknik ve imalat bakımın -
dan, Ziraat bankasının Adana'da!d 
Malatya bez ve iplik fabrikası hacmi
ni büyütmektedir. Bu milli müessese
miz bu yıl yeni tip yazlık kumaşlar i
mal etmiş ve bunları piyasaya çıkar -
mııtır. Bu kumaşlar zarif ve aa lam-
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kapalı zarf usuliyle yeniden münaka -
saya konulan 17723 lira 49 kuruş be· 
deli keşifli Şuhut kasabasının elek • 
trik ve makine tesisatı 10. 7. 939 gü -
nünden başlıyarak 17 gün müddetle 
eksiltmeye konulmuştur. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Köyden beraber geldiler 
bir han odasına indiler 

2 - İhale Şuhut belediyesinde top· 
lanan encümen tarafından 20. 7. 939 
gününe müsadif perşembe günü saat 
15 de yapılacaktır. Güreş müsabakaları neticelendi 

3 - Muvakkat teminat 1422 lira 26 
kuruştur. 

birinci Ankaragücü 20 puvanla 
Demirspor 15 puvanla ikinci oldu 

Fakat Veli dostluğu bozdu 

İsmailin caketiyle parasını 
gece yarısı aşırıp kaçti 

4 - Bu işe ait olan proje hülasai 
keşif malzeme montaj şartnameleri he 
sabat ve münakasa şartnamesi muka -
vele projesi l lira mukabilinde Şuhut 
belediyesinden alınır. 

5 - İstekli olanlar nafıa vekaletin • 
den alınmış enstilatörlük vesikası ve 
buna mümasil tesisat yaptığına dair a
lınmış bonservislerini ihaleden 1 saat 
evetine kadar Belediye encümenine 
makbuz mukabilinde tevdi etmeleri 
veya posta ile göndermeleri ilan olu -

Ankara, 16 a.a. - Muhtelif kulüp -1 karagücil. 
]erden 51 güreşçinin iştirakiyle bu • 

66 
k '/ d • 

gün de Ankaragücü sahasında güreş ı 0 a · 

j 87 kiloda: 

teşvik müsabakalarına devam edil - ı. ci Doğan Demirspor, 2. ci Riza 
miştir. Çok çetin mücadelelerle de - Ankaragücü, 3. cü Niyazi Ankaragü
vam eden müsabakalar şu şekilde ne-

cü. tice lenmiştir: 

1. ci Seyit Ahmet D. spor, 2. ci Ha
lil Muhafızgücü, 3. cü Nazmi Muha -
fızgücü. 

Ağırda: 

tsmail'le Veli, Kızılcahamam'ın bir\ 
köyünden kalktılar. Bir iş buluruz, Ü· 

midiyle Ankara'nın yolunu tuttular. 

İki gün iki gece birlikte ve bir haylı , 
eziyetli geçen yolculuktan sonra bir 

akşam üstü Ankara'ya vardılar. Ko -

yunpazarı'nda bir hanın defterine 
"misafireten mukim" kaydiyle adları

nı yazdırdılar: O gece 1 nseyi görüp 
kon~amadılar. Ertesi sabah erkenden 
kalkmak ve adı ta Kızılca köylerine 
kadar giden Yenişehir inşaatlarında 

Çankın'da 
nur. (5020/ 2909) 12884 

Harita yaptırılacak 

56 kiloda: 

1. ci Ali Tamruk A. Gücü, 2. ci 

Halit Balamur Demirspor, 3. cü Meh· 
met Koç A. Gücü. 

61 kiloda: 

72 kiloda: 

ı. ci Celal Atik Halkevi, 2. ci 

Kiper Ankaragücü, 3. cü Demir 

karagücü. 

79 kiloda: 

ı. ci Hüseyin Ankaragücü, 2. ci Na 
mık D. spor, 3. cü Şükrü D. spor. 

Aziz Yapılan bu güreşlerin neticesinde 
An - kulüplerin puvanları ve dereceleri tes 

bit edilmiştir. 

· ı. ci Vahit Ankaragücü, 2. ci Mah -1. ci Mustafa Beton A. gücü, 2. cı 
Habip Demirspor, 3. cü Haydar An • mut D. spor, 3. cü Ahmet Muhafız. 

Ankaragücü 20 puvanla, birinci, 
Demirspor 15 puvanla ikinci, Muha -
fızgücü 4 puvanla üçüncü olmuşlar -
dır. 

İngiliz denizaşırı müdafaa 
şefi Varşova'ya gidiyor 

Varıova, 16 a.a. - Havas : 

Danzig'deki salahiyetli Leh mahfilleri, Almanya'dan gelerek 
halen Danzig ordusunda hizmet eden almanlann miktarını 15 ila 
17 bin tahmin etmektedirler. Doğu Prusyası hücum kıtalarına 
nıensup 400 kişi serbest şehrin hücum kıtalarım takviye için 
Danzig'e gelmiştir. Keza Danzig sokaklarında motosiklet üzerin
de üniformalı Rayşver askerleri de görülmektedir. 

Eski Cebelitarık valisi ,-
Var§ova'Ja B • • 

Londra, 16 a.a. - Eski Cebelüttarık ı r yen ı 
valisi general 1ronside bugün veyahut 
yarın Varşovaya gidecektir. Yanında b • 
bir subayla Polonyanın Londra elçili- ta ıat 
ği ataı.emiliteri bulunacaktır. General, 
halen yeni ihdas edilen "Deniz aşırı k 
:~~:.faa §efliği,, vazifesini yapmak - yapma 

Londradaki leh mahfillerin verilen 

maliimata göre, ronside, Varşovada ı (Başı ı inci sayfada) 
dört glln kalarak Marepl Smiııli Rydz ..,_._, ı.u bllhlatl iter 
,,. Polonya ....-ı Jınarmapa ile .-... ,,_. P: • .. 

celrtlr. tarafta ve herkesın harcına go-
Mezkf1r mahfiller, bu seyahatin v_e re ani .daha kolay ve ucuz de-

aıakadar memleketler arasında aktedı- ' Y • • • 
len karşılıklı garantiler anlaşmasının ğiştirmek için tecrübelerımızı ta-
tabii bir neticesi olan bu görüşmelerin mamladık mı? Her yerde her a

~hemiy~ti. ~ayıttan müstağni oldu - ğacı bir çocuk gibi besleyip bü-
gunu bıldırıyorlar. k . kA b 1 b'l' 

Z. . h . . yütme ım ... nı u unmıya ı ır. 
ıyaretın e Vemıyet~ İhtisasımız olmamakla beraber, 

Varşova, 16 a.a. - arşova nın ıyı .. 
mali'ımat almakta olan mahafili, Var • boyle çıplak toprakta arsız ar-

şova'ya gelmek üzere pazartesi günü büstler, bağ ve saire gibi susuz 
Londra'dan ayrılacak olan B. İronsi • yetişecek, fakat nebata toprağı 
de'nin bu ziyaretine hususi bir ehe • tedarik edecek ve kökleri ile 
miyet atfetmektedirler. suyunu, gölgeleri ile tohumla-

İngili~ ordusu erk~nından bir ~a~ın rın inkişafını himaye edecek ha. 
Polonyayı resmen zıyaret etmesı ılk zı hazırlama usulleri olduğun-
defa olarak vaki olmaktadır. Aynı za d h tt" k' Karadag-'la ço-

d İ . . d • k an, a a es ı 
man a B. ronsıde'nın enızaşırı u- k T • d ~1 d b 1-
vetleri umumi müfettişliğine tayinin • ra rı~e~te ag a_rın. a u ~su 
den beri harice yapmış olacağı ilk zi- lerden ıstıf ~~e edılr:ı1ış oldug.u~· 
yaret, bu ziyaret olacaktır. dan bahsed1hyor. Zıraat enstıtu-

1935 senesinde Polonya'da ikamet sün<leki mütehassıslarımızın bu 
etmiş olan mumaileyh, Polonya'da bu usulleri tetkik etmiş oldukların· 
lunduğu sırada Polonya harp senayii dan şüphe etmeyiz. Fakat eğer 
merkezlerini ve her şeyden evel Po • bazı faydalı misaller var da, on· 
lonya'nın garp hududu boyundaki mü farı alır ve evela Ankara' da tec· 
dafaa hatlarını ziyaret edecektir. rübe eder, muvaffakiyet imkan· 

Polonya - Almanya iktisadi ]arını ölçebilirsek, Ankara'dan 

münasebetleri iyile§İyor örnek alarak her tarafta başla-
Varşova, 16 a.a. - Leh matbuatı, mış olan tabiat umranı gayretle· 

Polonya - Almany iktisdi münsebet • rine pek iyi bir yardımda bulun· 
terinde bir düzelme kydediyorlar. Al- muş oluruz. 
manyadaki donmuş leh kredileri mah- • 
susu surette azalmıştır. Bunun sebe - Falıh Rıfkı ATAY 
bi Almanya'ya yapılan leh ihracatının 
azalmasına mukabil Polonya'ya ypı -
lan alman ihracatının zayıflamaması · 
dır. 

Bumikdarları seviyelerine irca i • 
çin agustosta ekonomik görüşmeler 

Cebeci Hastanesi 
Cilt, saç ve zühreviye 

mütehassısı 

yapılacağı zannedilmektedir. Dr. Kemal Arıcan 
Alman - leh ticaret anlaşmasiyle 

derpiş edilmiş olan bu görüşmelerin 
hedefi üç ayda bir iki memleket ara • 
sındaki mübadele ptatfonunu tesbit 
etmektedir. 

BERLİN kliniğinden mezun 
Belediye sırası Emek Ap. kat 2 .., , 
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§ Yeni açılan Sevim Mücellithanesi ~ - ---
-------------

Ulus Matbaası eski Başmücellidi -----RAUF TİMAGUR idaresinde 

--son derece güzel en ağır cilt işlerini sayın müşterilerine : 
büyük fedakarlıkla getirilen kopon Cilt bezleriyle yapıl
maktadır. Bu kauçuk cilt bezlerine su geçmez çok muka

----

TAYYARE SAATLERi 

Saat Dakika 

lzmirden - Ankaraya 9 10 
Adanadan - Ankaraya 9 30 
1stanbuldan - Ankaraya 9 30 
Ankaradan - lzmire 15 05 
An karadan - Adanaya 14 45 
Ankaradan - İstanbula 16 00 

NÖBETÇ1ECZANELER 

1.7.939 gününden 31·7-939 akşamı~l kadar 
eczaneler gece nobet cetvelı 

iş bulmak niyetiyle sabahı ettiler. 

İsmail'in iki yüz otuz, Veli'nin de 
seksen beş kuruş paraları ve birer yor

ganları vardı. 

Ertesi sabah handan birlikte çıktı
lar. Yol üstü bir kaç yere baş vurdular 
ama kendilerine münasip iş verene 
rastlıyamadılar; nihayet Yenişehirde, 
bir vekalet inşaatında altmışar kuruş 
yevmiye ile işe yerleştiler. 

Sirkat fiilinin mahiyetini kavramak 
bakımından çok faydalı olan bu ma!U
mattan sonra artık 1smail'i dinleyebi· 
liriz: 

1- Merkez ve Çankaya - İş bulduk diye gönlümüz ferah-
Eczaneleri 1 7 13 19 25 31 landı. Gece hana vardık. Yorgunluk 

2...:. Ankara ve Yenişehir 
Eczaneleri 2 8 14 20 26 

3 - Sebat ve Ege 
Eczaneleri 

4 - İstanbul ve Cebeci 
Eczaneleri 

5 - Yeni ve Halk 

3 9 15 21 27 

4 10 16 22 28 

Eczaneleri 5 l l l 7 23 29 
6 - Sakarya Eczanesi 6 12 18 24 30 

Pazar geceleri nöbet alan eczaneler pazar 
günü de nobetçi olarak açık bulunmak mec· 
buriyetindedırler. Dığer eczanelerin pazar 
gı.inleri ihtiyari olarak tatil yapmalaı ka • 
bul edilmııı ve kendilerine teblif edilmis • 
tir. 

ACELE iMDAT 

Bir yaralanma, bir kaza, fevkalade bir has· 
talık vukuunda acele imdat istemek ıc;in 
Belediyeler Hastanesine (2257) auma· 
ra ile telefon edilir. 

LÜZUMLU TELEFON NUMARALARI 

Yangın ihbarı: (1521). -Telefon müraca· 
at: Şehir: (1023 • 1024). - Şehirler ar•· 
ııı: (2341 • 2342). - Elektrik ve Hava· 
gazı Arıza memurluğu: (1846). - Mesa· 
jeri Şehir Anbarı: (3705), 

TAKSİ TELEFON NUMARALARI: 

Zincirlicami civarı: (2645-1050-1196) 
Samanpazarı civarı : (2806 . 3259). 
Yenışehir. Havuzba$ı Bızim Taksı 
(3848). 
Çankırı Caddesı Ulus Taksisi: C ı291 ). 
fstanbul Taksısi: (3997). 
Devlet Demıryolları Gar istihbarat ve 
Müracaat Memurluğu· (1788). 
Işık Taksi InonU 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 23.2() 
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 Z0.30 
Ulus M. dan Keçioren"e 6.00 2ı.oo 
Kcc;ioren'den Ulus M. na 6.30 2ı.30 

Ulus M. dan Etlık'e 6.30 21.00 
Etlık'ten Ulus M. na 7.00 21.30 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebecıdcn Ulus M . na 7.00 23.00 
Cebeciden A. Fabrikalara 7.00 -.-
As. fabrikalardan Cebeciye - .- 17.00 
Ycnişchirden Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yeni§ehire 7.10 23.00 
S. pazarından Akkoprüye 6.15 7.00 
Akkoprüden S. pazıırına 7,30 9.45 
Bahçeli evlerden Ulus M. na 7.45 -.-
Ulus M. dan Bahçeli evlere -.- 20.00 

§ Ulus meydanıyle istasyon arasında her 
beş dakikade hır sefer olup tren za • 
manian seferler daha sıktır. 

§ Ulus meydaniyle Yenışehir, Bakanlık · 
lar, Cebeci, Samanpazarı arasında saat 
8 den 20 ye kadar vasati her beş daki • 
kada: saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; saat 7 den 8 eve 21 den 23 e 
kadar her on beş yirmi ve otuz dakika· 
da bir muntaza~ seferler vardır. 

§ Akşamları Ulus Meydanından saat 23 
deki ıon seferlerle bunların Ulus meY· 
da~ına dönuşleri sinemaların dağılış sa· 
atıne tfıbidirler . 

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

Tren saatleri 

Haydarpaşa Hattı : 

Her gün; 8.30 (Pazartesi. Perşembe ve 
Cumartesi Toros S. treni 

Her gün; 17.00 • 19.25 Anadolu S. treni; 
• 20.20; 

basmış. ben irden dalıvermişim. Zaba
ha karşı uyanınca birde ne göreyim. 
Veli'nin yerinde yeller esip durur. 

Hadi Veli'nin gittiği neyse ne, fakat 

benim caketimi de beraber götürmüş. 

Caketimi de aramıyacaktım ama ce
binde tam iki yüz yetmiş kuruşfım 
vardı. 

Do2r:usu ben Veli'den böyle bir şey 
.. Jd .... ,.....u .... •trkBylü.U.. Sonra
cığıma arkada~ız, biribirimizin yüzü-
ne nasıl bakarız bir daha ... O gün Veli 
işe gelmedi. Ben inşaattan çıktıktan 
sonra Veli'yi aramağa koyuldum. Ne
rede olur bu adam, diye düşündüm. 

- Hele varıp bir İtfaiye meydanına 
bakayım, dedim. 

Vardım. Bir epey dolaştım. Neden 
sonra kalabalığın arasında Veli'yi de

ğil de caketiqıi tanıdım. Koştum, bak
tım bizim Veli ... Caketi sırtına geçir
miş, hazır elbiseci .lükkanlarının ö
nünde :ol?şıp Ju ur. 

- Veli sen -:rıisin, dedim. 
""T He İsmail ben im, dedi. 

- Bu caket kimin Veli diye sor
dum. 

Şimdi neye hakkını inkar edeyim, 
doğrusu inkara sapmadı. 

- Senin İsmail ağa, senin dedi. 
- Ey ama neye bana sormadan giy-

din. Dememe vakit bırakmadan yavaş
cacık soyunuverdi. Caketimi elime u
zattı. Ceplerine baktım. Para yok. 

- Veli paralar nerede? dedim. 

Yüzü kıp kırmızı oldu Yere baktı. 
Ellerini oğuşturdu, neden sonra: 

- Oldu bir iş, dedi, hoş gör. Parala
rı harcettim. Küçükten kusur, büyük
ten af derler. Bağışla .. 

Hakim bey, ben fukara bir adamım. 
İki yüz yetmiş kuruşu babam olsa ba
ğışlıyamam doğrusu. Nideyim, ben de 
polise haber verdim. 

Veli bütün bunları başını sallamak 
suretiyle kabul ediyor, hatta İsmail'in 
eksik bıraktığı tarafları tamamlamak 
suretiyle ona yardımda bile bulunu • 
yordu. 

Yalnız arada İsmail ağzından: 

- Esasen kendisinin köyde de buna 
benzer el uzunlukları olurdu, sözü ha
kimde şüphe uyandırdı. Veli'nin eski 
mahkumiyetleri olup olmadığını sor
mak lüzumunu duydu. 

Bu şekilde karar verildi. 

Veli İsmail'e hiç dargın gibi gorun
müyordu. Salondan aşağı yukarı kol 
kola gibi çıktılar. Ama, bu dostluk is
ter istemez bozulacağa benziyor. 

ve İskenderun Hattı : 

Pazartesi, Çar:ıamba ve 
':uma günleri; 2ı.23 Toros 
!.. treni; 

Hslkevi · binasının 

Teme1i f örenle a!lf dı 

Binamn in~ası i~in 56.000 
lira harcanacak 

Çankırı, (Hususi) - Şehrimizde ye 
ni yapılacak olan Halkevi binasının 
temel atma töreni kalabalık bir halk 
kütlesinin iştirakiyle yapıldı. Bando
nun çaldığı istiklal marşından sonra 
va1imiz kısa bir nutuk söyliyerek, 
Halkevlerinin maksad ve gayelerini 
ve Çankırı·nın yeni bir Halkevi bi
nasına kavuşmaktaki bahtiyarlığını 

tebarüz ettirdi. Sonra temele vali, me 
busumuz belediye reisi, Halkevi rei· 
sinin imzaladığı bir kağıd da kondu. 
Yapılacak olan binanın planları ora
da bulunanlar tarafından tetkik edil
di. 

PHina göre bu bina bodrumundan 
mada iki katlıdır. Ayrıca yanında 500 
kişilik bir sinema salonu vardır. Aşa· 
ğı katında büyük bir gazino, okuma 
salonu bulunmaktadır. 

İkinci kat da odalardan mürekkep
tir. Büyük bir müzik çalışma odaaı 
da vardır. 

Bina 15 odadan ibarettir. Bodrum 
lraemlrida sehirJi .--ıardan korunma 
•ıfınafı da mevcuttur. İhtiyaca kafi 
bir tarzdadır. Keşfi 56 bin lira tutan 
bu bina emanet suretiyle yapılmağa 
başlanmıştır. 

Eski hayvan pazarı yerine kurulan 
bina, istasyon caddesi üzerinde bir 
yere daha yakışacak ve herkesin da
ima uğrıyabileceği bir yerde, halkın 
içinde olacaktı. - K. Korman 

/· 
· Kazalar 

Elektrik lesisah İ(in 

mütaahhit aramyor 
Bodrum Belediyesinden : 

Malkara Belediyesinden : 
200 hektar tahmin olunan ve hektarı 

15 lira bedeli muhammenlik Malkara 
kasabasının hali hazır hartası şehir ve 
kasabalar hali hazır hartalarının alın
masına dair şartnamesi dahilinde yap
tırılması 6 Temmuz 939 tarihinden iti 
haren 20 gün müddetle kapalı zarf u
su liyle eksiltmeye konmuştur. 

İsteklilerin teminat mektuplariyle 
'1irlikte 26. 7. 939 saat 14 de kadar Mal 
kara 'belediyesine müracaatları. 

(5057/ 2935) 12902 

Su tesisatı yaptrnlacak 
Kartal Belediye Riyasetinden : 

Kapalı zarf usuliyle artırma ve ek
siltme ilanı. 

Eksiltmeye konulan iş: 
ı - Kartal kasabasının (6) kilo

metre mesafedeki Yakacık köyünün 1,5 
kilometre garbinde ve köyün Hıdıroğ 
lu mer'ası denilen mahalden eskiden 
kısmen toprak künk ve kısmen de· 
mir borularla isale edilmiş bulunan 
içme suyunun madeni boru dahiline 
alınarak sıhhi ve fenni şeraite göre 
isale ve bu işe ait tesisat inşaatı oh:tı 
Nafıa Vekaletince musaddak proje -
Jeri mucibince bedeli keşfi (38646) li
ra (71) kuruştur. 

2 - Muvakkat teminat (2898) lira 
(50) kuruştur. 

3 - Münakasa 9 temmuz 939 dan 
başlayıp 24 temmuz 939 pazartesi ak
şamına kadar devam eder. 

4 - İhale 25 temmuz 939 salı gil· 
nü saat 15 de Kartal Belediyesi dai • 
mi encümeninde yapılficaktır. 

5 - Eksiltmeye girmek istiyenler 
bu işe ehil olduklarına dair Taksim. 
de, İstanbul Belediyesi sular idaresi 
umum müdüriyetinden ehliyet vesi -
kası almaları. 

6 - 939 yılına ait ticaret odası ve
sikası. 

7 - İstekliler şartname, pro3e ve 
merbutatını Kartal Belediyesinde her 
gün görebilirler. 

8 - İşbu inşaatın ihale bitiminden 
dört ay sonra ikmali şarttır. 12908 

Kirahk • 
sınema 

Akhisar Türk Hava Kurumu Şu• 
besinden : 

1 - Yazlık ve kışlık kısımları ve si 
gara salonlarını muhtevi ve sinema -
cılığın son tekemmülatına uygun şe -
kilde techiz edilmiş olan (Akhisar 
tayyare sineması) (3) sene (8) ay müd 

ı - Bodrum belediyesinin nafıa ve· detle kiraya verilmek üzere açık art -
kaletinden musaddak 30014 lira 10 ku· 

tırmaya konulmuştur. ruş keşif bedelli elektrik tesisatı 28. 
6. 939 tarihinden itibaren bir ay müd
detle ve kapalı zarf usuliyle münaka 
saya çıkarılmıştır. 

2 - Teklif edilecek bedel haddi li
yik görüldüğü takdirde 31 7. 939 tari
hinde saat 11 de Akhisarda Türk Ha
va kurumu şubesinde kati ihalesi yapı 

2 - Umumi inşaat ihale tarihinden lacaktır .. 
itibaren on ay zarfında proje şartna • 3 _ Senelik muhammen kira bedeli 
me ve keşifnamesi mucibince ikmal e· (1800) liradır. Muvakkat teminat pa· 
dilmiş olacaktır. rası ( 495) liradır. 

3 - Bu işe ait teminatı muvakkate 4 _ Şartnameyi görmek ve tafsilat 
bedeli 2251 lira 05 kuruştur. almak isteyenler Ankarada Türk Ha-

4 - İsteklilerin asgari 30000 lira va kurumu genel merkezine, İstan -
tık elektrik tesisatı yaptıklarına da · bul, 1zmir, Eskişehir. Bursa. Balıke -
ir ehliyeti fenniye vesikası ibraz et · sir, Manisa, ve Akhisarda kurumun 
meleri şarttır. şşubelerine müracaat etmelidir. 

5 - İhale temmua:un 28 ci cuma gü· 1 (3113 2482) 13082 
nü saat 15 tedir. Bodrum belediye da·' 
iresiırıde yapılac~ktır. Harta yaptınlocak 

6 - İsteklilerin 2490 sayılı arttırma 
ve eksiltme kanununda yazılı şerait 

dairesinde teklif mektuplarını tan • 
zim ile ihale komisyonuna vermeleri 
şarttır. 

7 - Bu işe ait evrakı fenniye 150 
kuruş mukabilinde Bodrum belediye -
sinden ve Muğla nafıa müdürlüğün • 
den alınabilir. Bu hususta fazla malu
mat isteyenlerin Muğla nafıa müdür· 
Jüğüne ve Bodrum belediyesine müra 
caat ederler. 

8 - Münakasaya taahhütlü posta 
mektubiyle de iştirak edebilirler. Bu 
hususta vuku bulacak teahhürden mes 
uliyet kabul edilmez. 

(4840/ 2807) 12819 

Elektrik tesisatı 
Şuhut Belediye Reisliğinden: 

Vezirköprü Belediye Riyaaetin • 
den : 

(80) hektar meskun (30) hektar gay 
ri meskun vüsatinde tahmin edilen 
Vezirköprü kazasının hali hazır har
tası kapalı zarf usuliyle elt-öiltmeve 
konulmuştur. 

Muhammen keşif bedeli {2300) lira 
dır. Muvakkat teminat akçesi (172) li 
ra (50) kuruştur. 

Kati ihalesi 29 temmuz 1939 cumar
tesi günü saat 10 da Vezirköprü bele
diye daimi encümeni tarafından yapı
lacaktır. 

Bu işe ait şartnameler Vezirköprü 
belediyesinden parasız olarak alına -
bilir. 

vimdir. Cilt nümunelerini görünüz. 

Ulus me7danı Sutral Kıraathanesi üıtünde No. 12 

Kayseri, Sivas, Samsun, Diyarbakır 
ve Erzincan Hattı : 
Hersün !US; 

Kayseri, Ulukrı;la, Adana Hattı : 
Her gün; 12.45; 

1 - Kapalı zarf ve pazarlık usul • 
!eriyle evelce münakasaya konulup ta· 
lip zuhur etmemesinden dolayı bu de-

İhtisası musaddak ta1iplerin teklif 
mektupları tayin edilen günde saat 
9 a kadar Vezirköprü belediye reisli
iine verilmelidir. Veyahut posta ile 
gönderildiğinde bu saatte belediyeye 
vaııl olmut bulunmalıdır. 
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·_ ·. i~karcl Belediyesi 1 
radır. 8. 7. 939 olarak ilAn edilmişti. Görülen İsteyenler bu i§e ait evrakı Tunce • 

3 - Muvakkat teminat (40) liradır. lüzuma binaen §attnamcde değişiklik 1i nafıa dairesinde bedelsiz olarak gö-
4 - Şartnamesini görmek isteyen - yapılarak yeniden 165 gün müddetle rebilirler. 

!erin her gün encümen kalemine ve ısıtma iti kapalı zarfla eksiltmeye ko- 3 - Eksiltme 20. 7. 939 perşembe 

B • 1 k isteklilerin de 21. 7. 939 cuma günü nulmuştur. günü saat 15 de Tunceli nafıa müdür-
e nz 1 n a 1 n Q CQ saat 10.30 da belediye encümenine mü 2 - Muhammen bedel (23340) lira lüğü binasında kapalı zarf usuliyle 

racaatları. muvakkat teminat % 7,5 dur. yapılacaktır. 
Ankara Belediyesinden : (3064) 13078 3 - İhale 28. 7. 939 cuma günü saat 4 - Eksiltmeye girebilmek için is-

1 - Belediye benzin ihtiyacı ıçın 11 de Rektörlük binasında müteşck - teklilerin 1292.20 lira muvakkat temi-
alınacak olan c210.ooo) lira kıy - Satıh k yer kil komisyon tarafından yapılacak • nat verme•i ve aşağıdaki vesikaları ha 
meti muhammeneli ( 1000 - 1200 ) tır. iz olup göstermesi lazımdır. 
ton benzin kapalı zarf usuliyle 45 gün Ankara Belediyesinden: 4 - Teklif mektupları ihaleden bir A) İhaleden en az 8 gün cvel Tunce 
müddetle eksiltmeye konulmuştur. 1 - Çankırı caddesinde imarın 764 ıaat evet komisyona teslim edilir. li vilayetine müracaat ederek bu işe 

2 - İhalesi 18. 8. 939 cuma gÜnü sa- ada 10 parselinde bulunan belediyeye 5 - Daha fazla izahat ve parası% girebilmek i~in alınmış ehliyet vesika· 
at 11 de belediye encümeninde yapıla- ait ı 1 ı metre mürabbaı yer pazarlıkla şartname almak isteyenlerin enstitü sı. 

taktır. satılacaktır. daire müdürlüğüne müracaatları. B) Ticaret ve sanayi odası sicil ve-
3 - Muvakkat teminatı (22,250) li - 2 - Muhammen kıymeti (1110) li- (2938) 12943 sikası (939) senesi 

radır. radır. 

4 - Şartnamesini görmek isteyen - 3 - Muvakkat teminat (83,25) lira-
lerin her gün encümen kalemine mil- dır. 
racaat etmeleri ve isteklilerin de tek- 4 - Şartname ve krokisini görmek 
lif mektuplarını 18. 8. 939 cuma günü isteyenlerin her gün encümen kalemi
saat ona kadar encümene vermeleri i- ' ne ve isteklilerin de 21. 7. 939 cuma 
lan olunur. (2635) 12680 günü saat (10,30) da belediye encü • 

Yol inşaatı 
Ankara Belediyesinden : 

menine müracaatları. 
(3065) 

. 

13079 

Vilôyetler 

Ekmek ah nacak 
Konya Cümhuriyet Müddeiumu

miliğinden : 

Orman çeviıge Md . . 
1 - Konya ceza evinin bir yıllık ek 

1 - Yeni ve Eskişehir ile Ayrancı mek ihtiyacı 30. 6. 939 gününden 25. 
ve Etlik, Çankaya mıntakalarında yapl 7. 939 gününe kadar (25) gün müddet-
tmlmasına lüzum görülen (200,000) le kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko • 
lira muhammen bedelli yol inşaatı ka- Ç - t nulmuştur. 
palı zarf usuliyle 15 gün müddetle ek- Om agocı sa iŞ' 2 - İhale 25. 7. 939 tarihinde salı 
ıiltmeye konulmuştur. 

2 _ İhalesi 21. 7. 939 cuma günü Ankara Vilayeti Orman Çevirııe günü sat 14 de Konya climhuriyet müd 
saat ıı de belediye encümeninde ya • Müdürlüğünden: deiumumiliği dairesinde icra kılına -

caktır. 
pılacaktır. 1 - Kızılcahamam kazasının hu • 

3 - Muvakat teminat (11,250) ıı·ra- d 1 k k"d 1 K 3 - Talipler teklifnamelerini o gün ut arı rapor ve ro ı c yazı ı ara-
dır. balı Devlet ormanından 325 adede mu sat (13) den evel komisyon riyasetine 

4 - Şartnamesini görmek isteyen • adil 382 metre mikap 667 desimetre vermiş bulunacaklardır. 
lerin her gün encümen kalemine mü - mikap gayri mamul dikili yanık çam 4 - Ekmek ikinci nevi yerli unun -
racaat etmeleri ve isteklilerin de tek - ağacı bir sene zarfında ormandan çı • dan has olacak ve talipler bedeli mu -
lif mektuplarını 21. 7. 939 cuma günü karılmak üzere 20 gün müddetle açık hammenin % 7,5 yüzde yedi buçuğu 
saat ona kadar encümene vermeleri i- artırmaya konulmuştur. olan (1655) lira bin altı yüz ell beş !i
lan olunur. (2738) 12742 2 _ Artırma 7. 8. 939 tarihine mü. ra (64) kuruşluk teminatı muvakkatc 

sadif pazartesi günü saat ıs de Anka- le:ini tcklifn~elcriyle birlikte ko • 
iki muhasip at.nacak ra vilayeti orman çevirge müdürlüğü mısyona vermışbulunaca.klardır. 

dairesinde yapılacaktır. 5 - (4) cü maddede nevi gösterilen 
Belediye Riyasetinden : 3 - Beher gayri mamul metre mik- has ekmeğin kilosu şimdiki nark ile 
Su işleri idaresine bir mesut muha- ahın muhammen kıymeti 460 kuru~ - (9,5) dokuz buçuk kuruştur. 

gip ve bir ayniyat muhasibi alınacak. tur. 6 - İlan ve saire bütün masraflar 
4 - Muvakkat teminat 132 lira 2 müteahhide aittir. tır. 

Mesut muhasibin ücreti 175 ayni • 
yat muhasibinin 150 liradır. 

İstekliler arasında müsabaka imti· 
hanı yapılacaktır. 

İstekliler 22.7.939 a kadar aşağıda
ki vesikaları su idaresine vermelidir -
ter. 

kuruştur. 7 - Fazla izahat ve şartnameyi gör-
5 - Şartname, mukavelename proje mck isteyenlerin Konya ceza evi di -

)erini görmek isteyenler bu müddet rektörlüğüne müracaatları ilan olu -
içinde Ankara orman çcvirgc müdür • nur. (2833) 12803 
lüğüne ve Kızılcahamam orman böle
ge şefliğine müracaat etmeleri ilan o-
lunur. (3108) 13072 

Gö~men evleri yaphrllacak 

5 - Teklifler 3 ilncü maddede yazı
lı saatten bir saat evcline kadar Tun· 
celi nafıa dairesindeki eksiltme komiı 
yonu reisliğine makbuz mukabilinde 
teslim edilecektir. Posta ile gönderi -
lecck mektupların nihayet 3 üncü mad 
dede yazılı saate kadar gelmiş olması 
ve arttırma eksiltme ve ihale kanunu
na uygun olarak mühür mumu ile iyi
ce kapatılmış olması lazımdır. Posta • 
da olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(2856) 12828 

Granit parke yaphrlatak 
lzmir Belediyesinden : 

İnönü caddesinin Karataş mcvkiin -
de Doktor Hasan Başkam kliğini ö -
nünden itibaren 700 metre boyundaki 
kısmının sökülerek granit parke taş -
lan ile tamiri baş mühendislikteki ke
şif ve şartnamesi veçhile kapalı zarf
lı eksiltmeye konulmuştur. Mubam -
men bedeli 20000 lira olup ihalesi 24. 
7. 939 cuma günü saat 17 dedir. 2490 
sayılı kanunun tarifatı dahilinde ha -
zırlanmış teklif mektupları ihale gü -
nü azami saat 16 ya kadar encümende 
riyasete verilir. 1500 liralık muvak -
kat teminatı öğleden sonra kapalı bu
lunmasına binaen öğleden evci iş ban-
kasına yatırılır. (2398/2888) 12875 

İnşaat münakasası 
Tunceli Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - Tunceli vilayeti Nazimiye kış
la ve ahırı ikmali inşaatı ikinci defa 
eksiltmeye konulmuştur. Bu işin keşif 
bedeli 32653.83 liradır. 

1 - İki münhalden hangisine talip 
olduğuna dair pullu ve fotograflı bir 
istida 

Çam ağacı sata~ı 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak 

İzmir lıkan Müdürlüğünden : şunlardır: 
1 - Urla kazası merkezinde 100 göç A _Eksiltme şartnamesi 

2 - Bu vazifelerde çahşmı~ oldu-
ğuna dair vesika. 

3 - Hüsnühal ehadetnamcıi. 

4 - Sıhat raporu, 
5 - Evelce imtihana girenler bu 

imtihana giremezler. 
6 - Müsabaka 24.7.1939 pazartesi 

günil saat 18 de belediye içtima 
salonunda yapılacaktır. (2889) 12858 

·satıhk yer 
Ankara Belediyesinden: 

1 - Yenişehirde Kurumlar sokağın 
da 1171 ada 21 parselde bulunan ve 
müstakilen belediyeye ait 422 metre 
murabbaı yer pazarlıkla satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 4220 liradır. 
3 - Muvakkat teminat (316,50) li

radır. 
4 - Şartname ve krokisini görmek 

isteyenlerin her gün encümen kale -
mine ve istekliterin de 21. 7. 939 cuma 
günü belediye encümenine müraca • 
atları. (3061) 13075 

Satllık yer 
Ankara Belediyesinden: . 

1 - Yenişehirde Kurumlar sokağın 
da 1171 ada 22 parselde bulunan bele
diyeye ait 406 metre murabbaı yer pa
zarlıkla satılacaktır. 

2 - Muhammen kıymeti (4060) li
radır. 

3 - Muvakkat teminat (304,50) 1i • 
radır. 

4 - Şartname ve krokisini görmek 
isteyenlerin her gün encümen kale -
mine ve isteklilerin de 21. 7. 939 cu -
ma günU saat 10,30 da belediye encü
menine müracaatları. 

(3062) 13076 

Satılık çuvallar 

men evi inşaatının kapalı zarfla yapı- B _ Mukavele projesi 
~n .. ka·r· ~_Vilayeti Orman Çevirge lan eksiltmesine talip zuhur etmedi • 

M -d ı ~ ·· d C - Bayındırlık işleri genel §art -
u ur ugun en: finden 7. 7. 939 gUnUndcn itibaren 15 nanıcai 

K J h k h gün milddetle az rh a konulmu tuır _ Kc lf h\Uaaa 1 cetveli 
ı - ızı ca amam azasının u • 

dutları rapor ve krokide yazılı Öküz- 2 - Bu evlerin beherinin muham • E - Hususi şartname 
ağılı devlet ormanından 111 adede mu men keşif bedeli 476 lira 30 kuruştur. F - Yapı iıteri umumi ve fenni 
adil 296 metre mikap 409 desimetre 3 - İhalesi 22. 7. 939 günü saat 10 şartnamesi 
mikap gayri mamul dikili yanık çam da İzmir iskan dairesinde müteşekkil G - Seridöpri 
ağacı bir ıene zarfında ormandan çı - komisyon tarafından yapılacaktır. H - İsteyenler bu işe ait evraktan 
karılmak üzere 20 gün müddetle ar - 4 - Bu hususta şartname keşifna • yapı işleri umumi ve fenni şartname • 
tırmaya konulmuştur. mc ve sair evrak her gün İzmir iskan siyle bayındırlık işleri genel şartna -

2 -Artırma 7.8.939 tarihine müsadif müdürlüğünde görülebilir. mcsinden maadasını 1,5 lira mukabi • 
pazartesi günü ıaat 15 de Ankara vi- 5 - Taliplerin yüzde yedi buçuktan tinde Tunceli nafıa müdürlüğünden 
layeti orman çevirge müdürlüğü dai- tutarı olan 3572 lira 25 kuruş temina • satın alabilirler. Yapı işleri umumi ve 
resinde yapılacaktır. ta ait vesaikle iskan dairesine müra • fenni şartnamesini ve bayındırlık işle-

3 - Beher gayri mamul metre mik- caatları. (2375/Z832) 12821 ri genel şartnamesini görmek isteycn-
abin muhammen kıymeti 460 kuruş • ter Tunceli nafıa dairesinde bedelsiz 

1 nşaat mü na kasası olarak görebilirler. tur. 
4 - Muvakkat teminat 102 lira 26 

kuru§tur. 
5 - Şartname, mukavelename pro • 

jelerini görmek isteyenler bu müddet 
içinde Ankara orman çevirge müdür
lüğüne ve Kızılcahamam orman bölge 
şefliğine müracaat etmeleri itan olu -
nur (3109) 13073 

, · Enstitüler 

Talebe alınacak 
Gazi Terbiye Enstitüsü Direk· 

törlüğünden : 
1939 - 1940 ders yılı için Enstitünün 

Türkçe - Edebiyat, Pedagoji, Tarih -
Cografya, Tabiiye, Riyaziye, Resim • 
tş, Beden Terbiyesi ve Müzik şubele
rinin birinci sını narına talebe alına -
caktır. Alakadarlar kayıt şartları ile 
miisabaka imtihanı şekil ve günlerini 
Kültür direktörlUğünden öğrentbilir· 
ler. (2858) 12871 

Kapah zarfla eksiltme ilanı 

Seyhan Nafıa Müdürlüğünden: 
l 

ı - Adana orta tecim okulu baki· 
yei inşaatından yirmi '!:ıin liralık iş ka· 
palı zarf usuliyle eksiltmeğc konul
muştur. 

2 - Eksiltme 24.7.939 tarihine mü
sadif pazartesi günü ıaat on birde na
fıa dairesinde yapılacaktır. 

3 - lstiycnler bu işe ait keşif ev· 
rakiyle mukavelename ve ıartnamelc· 
rini görmek üzere nafıa müdürlüğüne 
müracaat edebilirler. 

4 - isteklilerin {1500) lira muvak· 
kat teminat vermiye ve bu işi yapabile 
ceğinc dair ehliyet vesikası almak Ü· 

zere eksiltme gününden sekiz gün c -
vel ticaret odası vesikasiyle bu mik -
tar iş yaptığını gösterir cvrakımüsbi· 
telerini dilekçelerine bağlamak ıure
tiyle viliyete müracaat etmcğe mec
burdur. htiyenler teklif mektupları -
nı 2 inci maddede yazılı saatten bir 
saat evetine kadar makbuz mukabilin
de vermeleri lazımdır. Poıta ile gön
derilen tekliflerin dış zarfı iyice ka -
patılmış olacaktır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (4910/2855). 12827 

3 - Eksiltme 19. 7. 939 çarşamba 
günü saat 15 de Tunceli nafıa müdür
lüğü binasında kapalı zarf usuliyle ya 
pılacaktır. 

4 - Eksilttneye girebilmek için is
teklilerin 2449.04 lira muvakkat temi -
nat vermesi ve aşağıdaki vesikaları ha 
iz olup göstermesi lazımdır. 

A - İhaleden en az 8 gün evcl Tun 
celi vilayetine müracaat ederek bu işe 
girebilmek için alınmış ehliyet ve•ika
sı. 

B - Ticaret ve sanayi odası sicil ve 
sikası (939 senesi) 

5 - Teklifler 3 üncü maddede yazı
lı saatten bir saat evetine kadar Tun -
celi nafıa dairesindeki eksiltme komis 
yonu reisliğine makbuz mukabilinde 
teslim edilecektir. Posta ile gönderile 
cek mektupların nihayet 3 üncü mad
dede yazılı saate kadar gelmiş olması 
ve arttırma eksiltme ve ihale kanunu
na uygun olarak mühür mumu ile iyi
ce kapatılmış olması lbımdır. Posta -
da olacak gecimeler kabul edilmez. 

(2921) 12896 

Ankara Belediyesinden: 
1 _ Su işleri anbarında bulunan Yüksek Ziraat Enstitüsü Rek· 

(2#i08) adet mUstamel çimento ve mü- törlüğünden : Mektep yaptırılacak 

Kapah zarf usuliyle eksiltme 

ilanı 

zayık çuvallar pazarlıkta satılacak - 1 - Kış mevsiminde kurumumuz 
tır. J binalarının ıı;ıtma işinin ihale &ünü 

2 - Muhammen bedeli (521,60) li - -----------

Kirahk depolar 
Ankara Belediyesinden: 

Semti Cinsi Senelik icarı Muvakkat teminatı 
Lirt Lira 

f ikriyc mahallesi Depo 120 9 

İstasyon civarı " 
750 56,25 

Hapishane civarı " 
200 15 

Yukarıda yazılı gayri menkuller için talip çıkmamasına binaen pazarlık
la ayrı ayrı kiraya verileceğinden şartnamesini görmek istiyenlerin her 
gün encümen kalemine ve isteklilerin de 21. 7. 939 cuma gUnil saat 10.30 

da belediye enc~~rac:aatları. (3063) 13077 

Tunceli Nafıa Müdürlüğünden: 

l - Eksiltmeye konulan i~: Tunce
li vilayeti Kalan kazasından mektep 
inşaatıdır. 

Bu itin ke§if bedeli 17229.24 lira • 
dır. 

2 - Bu l§e ait evrak ve §artname 
ıunlardır: 

A) Eksiltme §artnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şartna-

mesi. 
D) Keşif hülba cetveli 
E) Husust şartnmc 
F) Yapı işleri umumt ve fenni ıart

namesi. 
G) Seridöprl 

Elazığ Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - Elazığda yeniden yapılacak 
174.991 lira 11 kuruşluk keşif bedelli 
orta okul binası inşaatının bu sene 
altmış bin liralık betonarme kısmı ka· 
palı zarf uıuliyle ekıiltmcye konul
muştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır: 

Bayındırlık işleri genel §artnamesi 
Fenni şartname 
Husust ıartname, 
Hulasai keşif 
Eksiltme şartnamesi 
Mukavelename 

İstekliler bu şartname ve evrakı vi
layet nafıa müdürlüğünde görebilir-

17 - 7 - 1939 

Tuğla a·hnacak 
lnıaat Usta Okulu Direktörlüğünden: 

Alınacak mal- Miktarı Muhammen 
zemcnin adı 
Tuğla 120 bin adet 

fiyatı 

1300 

Tutarı 

L. K. 
1560 -

Muvakkat teminat 
L. K. 

117 -

1 - Yukarıda adı, miktarı, muhammen fiyatı ve muvakkat teminat ak
çesi yazılı bir kalem temrin malzemesi açık eksiltme suretiyle yeniden 
talibine ihale edilecektir. 

2 - İhale 20. 7. 939 perşembe günü saat 15 de Ankara'da okullar sağış
manlığında toplanan komisyon tarafından yapılacaktır. 

3 - Taliplerin ihale saatinden evel teminat ak!lclerini ismi geçen mu• 
hasebe veznesine yatırmaları lazımdır. 

4 - İhale edilecek temrin malzemesine ait şartnameyi okumak istiyen-
lcr inşaat usta okuluna baş vurabilirler. (3070) 13080 

.JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. - -
~ H iss'edarlar toplantısı : - ------------------

Bor zürra ve tüccar Bankası T. A. 

Şirketinden : 
Bor Zürra ve Tüccar Bankasının 1939 senesi Ağustosunun 

4. Cuma günü saat 14 de fevkalcide olarak hissedarların 

toplantısında görüşülecek işlerin ruznamesidir 

--
------------------

I. - Şirket nizamnamesinin Bankalar kanununa göre tadili. _ 
il. - Nizamnamenin 57. maddesinde zikrolunan bedeli tamamen : - -tediye olunmuş sermayeye verilmesi tazım gelen % 5 faiz miktarı- : --- nın % 3 e tenzili suretiyle tadili. 2643 -

.,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Elektrik işleri 
Kayseri ve civan Elektrik Türk Anonim ~irketinden : 

Eksiltmeye konulan iş: 
Kayseri Elektrik Şirketinin Bünyan kasabasında kain 

Elektrik santralına yeniden konacak türbo alternatör gru
bu ve teferruatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmut
tur. 

Tesisatın keşif bedeli (24637) (Yirmi dört bin altı yüz 
otuz yedi) liradır. Muvakkat teminat (1851) lira (77) ku
ruş (Bin sekiz yüz elli bir lira yetmit yedi kuruıtur). 

Eksiltme 25·8-939 tarihine rasthyan cuma gunu saat 
(15) de Kayseride Maarif hanında Şirket merkezinde ya
pılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için bu gibi işleri yapabileceği
ne dair resmi makamlardan alınmış ehliyet vesikaları ib
raz etmeleri lazımdır. 

Bu işe ait evrak şirketten parasız olarak alınır. 
Teklif mektupları eksiltmeyi açma saatinden bir saat 

evveline kadar yani •aat (14) el. k-.cl-. ... l&e>-.;•:ı-- --:-l! y• 

ne makbuz mukabilinde verilmit olmalıdır. "' 
Postada vaki olacak gecilaneler nazarı itibare alınmaz. 
Teklif mektupları posta ile gönderildiği takdirde Kayse

ri ve Civarı Elektrik T. A. Şirketi müdürlüğü namma gön-
derilmelidir. 2542 

Kömür alınacak 
Edime Maarif Müdürlüğünden : 

!lk kırdırma 
Cinsi Azı Çoğu Fiyatı teminatı tarihi saati şekli -----
Kok kömürü 95000 130000 3.20 kş. 312 Lira 24-VII-939 14 Açık 
Zonguldak 
kömürü 205000 250000 2.90 ,, 543 ,. 24-VII-939 14 Kapalı 
Zonguldak 
"kriple" 45000 60000 2.80 ,, 126 ,, 24-VII-939 14 Açık 

Edirne yatılı orta okulların ihtiyaçları olan cins ve miktarları yukarda 
yazılı üç kalem kömür 8-VIl-939 tarihinden itibaren hizalarında yazılı şe
killerde eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin kapalı zarfla olanlar için 2490 

sayılı kanunun 33 ve 34 üncü maddelerine göre teklif mektuplarını verme
leri ve açık eksiltme ile olanlara talip olanların ise aynı kanunun 42 inci 
maddesine göre hazırlanmaları kırdırmanın Edirne Maarif Müdürlüğü 

dairesinde yapılacağı ve şartnameleri görmek iıtiyenlerin pazardan başka 
her gün öğleden sonra Maarif Müdürlüğü kalemine müracaat etmeleri ilan 
olunur. (5021-12923) 12897 

3 - 'Eksiltme 10-7-939 tarihinden 
3-8-939 tarihine tesadüf eden perşem· 
be günü saat 15 tc Elazığ Nafıa Mü
dürlüğü odasında Müteşekkil artır -
ma eksiltme komisyonunda yapılacak
tır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
istekliler 4250 lira muvakkat teminat 
vermesi ve bundan başka aşağıdaki 
vesikaları getirmesi lazımdır. 

A - 35 bin lira kıymetinde bina işi 
yaptığına dair vesika 

B - !haleden en az 8 gün evel vila
yete müracaatla eksiltmeye girebil -
mek için alınmış ehliyet vesikası; 

C • 939 yılına ait ticaret odası ve
sikası: 

D - İnşaat müddetince iş başında 
diplomalı bir mühendiı veya bir fen 
memuru bulunduracağına dair teah -
hiltname: 

5 - Teklif mektupları yukarda ü
çüncü maddede yazılı saatten bir sa
at evveline kadar komisyon reisliği
ne makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet üçüncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mU
hür mumu ile iyice kapatılması şart
tır. 

Postada olacak gecikmeler kabul ..... 
bilmemeli · 

Buhar kazanı vesaire 

alınacak 

Afyonkarahiıar Belediyeainden: 

63800 lira bedeli keşifli belediye e
lektrik tesiı.atı için iki adet buhar ka
zanı iki adet buhar makinesi ve iki a
det alternatörile birlikte teferrüatı 
7. 7. 939 tarihinden 22. 8. 939 tarihine 
kadar 45 gün müddetle ve kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konmuştur. 

İhalesi 22. 8. 939 salı günü saat 14 
te encümeni belediyece icra edilecek
tir. Eğreti teminat 4440 liradır. 

Bu işe ait keıifname, şartname ve 
sair evrakı 319 kuruş bedel mukabili 
istiyenlere verilir. 

Taliplerin 2490 sayılı kanunda ya
zılı şartları haiz olmaları ve teklif 
mektuplarını mezkur kanunun 32 ve 
bunu müteakip maddeleri çerçevesi 
dahilinde ihale saatinden bir saat ön
ce encümeni belediyeye vermeleri ve 
mukabili bir makbuz almaları lazım • 
dır. 

lstekliledn belli gün ve saatte dai
rei belediyede haıır bulunmaları veya 
teklif mektuplarını vaktinde verme -
leri ilan olunu 
ta bir teY 

• 



-
t7 - 7 - 1939 ULUS -9-

--------~~.~--------------------~----------------~~~----=-=----------~------------------~~----------...:_----------~ 

• 
" 

' 

\ 

z: 

H i K A y E 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

ilk ziyaret 
Yazan : Jsmos Horvoth Çeviren: F. Zahir Törümküney 

. mafi. hoşuma gidebilecek gibi bir par-~----~--------~~~--~~---~-~-~~~--
~alfı l_(a~ol, taşradan Budapeşte'ye ı desti bulabilirsem? ... Belki!. .. 

tayın edıldı. Delikanlı, yeni vazifesi- Kurnaz satıcı, bir saniyede nasıl bir 
ne b~şlamak üzere daireye taksi ile adamla karşılaştığını anladı. Dudak -
geldı. Fevkalade şık bir kıyafet ve ku- larında nazik ve hürmetkar bir tebes
rumlu bir eda ile mlidürün karşısına süm belirdi: 
çıktı. Kendini takdim etti. - Emredersiniz elendim Her halde 

. D_ai.re arkadaşları ona hemen güzel sizi memnun etmeğe çalışacağız. 
hır ısım taktılar: "Kont hazretleri!" Yanında duran adamlarından birine 

Palfi Karol, bu cakalı unvanın arka- işaret etti. Adam koştu. On, on beş 
•ına gizlenen istihzanın farkına var- pardesü getirdi. 
rnadı. Onun gibi yakışıklı, iyi giyin- 1htiyar satıcı, önline yığılan parde
:mesini bilen, kibar tavırlı bir adama süler arasından bir tane seçti. Palfi'ye, 
bundan başka ne isim verilebilirdi? doğru dönerek: 
Hayatından memnundu. Öyle, rast - Rakınız efendim, dedi. Ne şık, ne 
~e~e kimselerle dost olmuyordu. Onun ağır bir pardesü. Astarı safi ipek. 
ıltıfatını kazanabilmek için, karşısın- Rengi, en son modaya uygun. Hele bi
dakinin şıklıkta ve zarafette kendisi - çimi, Budapeşte'ni nen meşhur bir ter
ne yakın olması lazımdı. zisinin makasından çıkmış bir mal. 
Kısa bir zamanda, bir sürü dedi ko Zengin ve zevk sahibi bir adam tara -

du çıktı. Küçlik memurlar, daktiloğ- fından yaptırıldığı ilk bakışta anlaşı
ra( kızlar fırsat buldukça baş başa ve- hyor. Hem, dikkat buyurunuz hemen, 
rip onun hakkında biribirlerine yeni, hemen hiç kullanılmamış gibi. 
yeni havadisler veriyorlardı. Bir çok- Palfi Karo), pardesüyü cidden pek 
larının fikirlerine göre Palfi Karol beğendi. Aynanın karşısına geçip giy
servetini kaybetmiş. bugün hayatını di. Sanki; kendi vücuduna göre yapıl
kazanmak için memuriyete muhtaç mıştı. Üstünde o kadar mükemmel du
olmuı bir aristokrattı. Kendine acın- ruyordu. Pazarlığa giriştiler. Bir kaç 
dırınamak düşüncesiyle hakiki hüvi - dakika sonra genç adam sırtında mü
Yetini gl.ı:llyoı du. kellef bir pardcsü ile mağazadan çık-

Daire arkadaşları, onu sık, sık Bu- tı. Cebinde biraz parası da kalmıştı. 
dape§te'nin lüks ve kibar muhitlerin- Artık neşesi yerine gelmişti. 
de dolaştığını, büyük otellere girip Pazar günü, Palfi fevkalade bir iti
c;ıktığını görüyorlardı. Hatta geçen- na ile giyindi. Aynanın önünde kendi
lerde memurlardan biri Palfi Karol'ü, sini şöyle tepeden tırnağa kadar bir 
a~istokrat kulübüne girerken görmüş- süzdü. Hakikaten asil ve zengin bir 
tu. . konta benziyordu. 

leont hazretlerinin, aristokrat kulü- Taksiye atladı. Perneki'lerin muh-
~~~~ gidip geldiği bir hakikatti. Ku- teşem villası önünde otomobilden in -
Ubun baş hademesi onun, öz amcasıy- di. Cakalı adımlarla salona girdi. Lüs
=~· ~akat, bu ciheti daireden kimse yen, samimi ve neşeli bir tavırla karşı-
ılınıyordu. !adı. Babasına tanıştırdı. Mösyö Per-
Pal(j Karol'ün, mali vaziyeti bozuk neki kırk beş, elli yaşlarında kadar 

tu. Sonbaharın serin günleri başlamış- gayet zengin ve nafiz bakışlı bir a -
t~. Genç adamın, şık bir pardesüy'e ih- damdı. Kibar fakat soğuk bir hareket
tıy~cı vardı. Ancak, Budapeşte'de kre- le genç adamı selSmladı. Yanlarında 
dı ıle muamele yapan bütün ticaretha- yarım saat kadar outrdu. Madam Per
nelerin borçlular defterine ismi geç- neki'nin rahatsızlığından dolayı çı -
~işti. Artık, hiç bir yerden en küçük kamadığını söyledi. Bu havadis Palfi'
bır kredi bile temin etmesine imkan nin biraz canını sıktı. Çünkü; o erkek
kalmamıştı. Bu meseleyi aylığiyle !erden ziyade kadınlar üzerinde mü -
halletmesi de mümkün değildi. sait tesir bıraktığını biliyordu. Hele, 

Palfi Karol, düşündü. Ne olursa ol- mösyö Perneki gibi kendini beğenmiş. 
sun mutlaka bir pardesö yaptırması i~ hayatında kaşarlanmış adamlardan 
lazımdı. çekinirdi. Mösyö Perneki, odadan çık-

Bi~ kaç hafta evci bi~,2.o_!• ~u.d.:; :ı~:n •o:~a111L~a~n·:.=r. Y~ 
•t•~ taft&W8 --- k". d • d perneld'nln biricik kızı LUaycn ile neıe ve .. z~.v .. ıçın e gcçıyor u, genç a-

tanışmı§tı. Genç kız, çok güzeldi. Mü- dam, gozunun ucuyla saate baktı. Üç 
kemmel yetiştirilmişti, Ana dilinden saattenberi buradaydı. Kibar bir adam 
başka üç lisan biliyordu. Bütün bun _ ilk ziyarette bu kadar fazla oturmaz
lardan başka muazzam bir servetin tek dı . Derhal ayağa kalktı. Özür diledi: 
mirascısı idi. Palfi Karol, genç kızın - Affedersiniz, biraz fazla otur -
kalbinde bir iz bırakabilmek için olan- dum. Sizin karşınızda insan yalnız 
ca bilgi ve maharetini sarf etti. Niha • sosyete kaidelerini değil, dünyayı bile 
yet, önümüzdeki pazar günü için ken- unutuyor. .. .. . 
disini kızın evine davet ettirdi. Bu zi- Genç kız, gulumsıyerek bagını salla
yarete fevkalade ehemiyet veriyordu. dı. Cevap verm.~ğe __ hazırla~ıyo~du. 

Lüsyen'in, annesi ve babasiyle tanı- ;ra~ b? s~rada mosyo Pernekı, telaşla 
şacaktı. Onların üzerinde de müsait ıçerı gırdı: 
bir tesir bıraktığı takdirde işi yoluna ~ Lüsyen 1 diy~ bağırdı. Sana bir 
girmiş demekti. İki, üç ay sonra bu a- ~.UJdem var. Benım kaybolan parde -
ileye damat olacaktı. O zaman memu- sum bulundu. 
riyet hayatına ebediyen veda edecek, . Palfi'ye, doğru dönerek izahat ver-
yıllardanberi hayalinde yaşattığı, has- dı: 
retini çektiği lüks hayata kavuşacak. - Yeni bir pardesü yaptırmıştım. 
t ı. Bu itibarla, bütün muvaffakiyeti • İlk giydiğim gı.in uğradığım bir bira
nin anahtarı bu ilk ziyaret olacaktı . hanede çaldılar. Fena halde canım sı
Temiz bir kıyafet en iyi tavsiye mek- kılmıştı. Diinyanın parasını vermiş
tubudur derler. Genç adam, bir parde- tim. Hadiseyi vakit geçirmeden polise 
&il parasını temi netmek için bin bir ihbar etmiştim. Fakat ne yalan söyli
türlü plan kurdu. Heı teşebbüsü neti- yeyim. Bulunacağına pek üm~dim 
ceıiz kaldı. Nihayet kararı verdi. Sa- yoktu. Biraz eve! uşak gelip, pardesü
atini, parmağındaki altın yüzüğü ter- mün vestiyerde asılı durduğunu haber 
hin edecekti. Bu suretle eline geçecek verdi. 1 nanamadım. Gidip, baktım. Ta
para ile istediği gibi bir pcrdesü alabi- marn. Benim pardesü kendi kendine 
Jecekti. Emniyet sandığına koştu. Gi- gelmiş. Hayret edilecek bir şey değil 
ıenin önünde durdu. Saatini, altın yü- mi? 
züğünli uzattı. Orta yaşlı bir memur Palfi Karol, beyninden vurulmuşa 
bunları uzun, uzun tetki ketti. Palfi döndü. Zoraki bir tebessümle: 
Karo! heyecanla bekliyordu. Muame- - Cidden hayret edilecek bir şey, 
lesüratle yapıldı. Genç adamın, eline diye söylendi. 
geçen para ile ümit ettiğinin yarısı Lüsyen, şüpheli bakışlarla genç a -

damı süzdü. Sonra babasına dönerek: kadar bir ıeydi. Can sıkıntısı ile ora -
dan uzaklaştı. - Bir yanlışlık olmasın baba, dedi. 

Misafirin pardesüsünü kaybolan par
Sokakta dolaşırken, gözüne dıvara 

yapıştırılmış bir reklfim ilişti. Durur 
okudu. Az kullanılmış şık ve ucuz el
bise satan bir eskici magazasının rek
lamıydı bu. Palfi'nin gözlerinde yeni 
bir ümidin ışığı yandı. Adımlarım 
sıklaştırdı. 

Büyük bir mağazanın önünde dur -
du. Kısa bir tereddüt devresi geçirdi. 
Etrafına bakındı. Buraya girdiğini, 
tanıdıklarından bir kimsenin görme
ıini istemiyordu. Cesaretini topladı. 
Bir hamlede mağazadan içeri daldı. 
Mağaza pek tenha idi. İhtiyar, göz

lüklü bir adam onu iltifatlarla karşı
ladı: 

- Hoş geldiniz efendim. Ne emre -
dersiniz? Çok güzel kostümlerimiz, 
paltolarımız, pardesülerimiz var 1 

Genç adam, kıyafetini, tavrını bura
ya pek yakıştıramadı. Mahcup bir ses
le söyledi: 

desüne benzetmiyesin sakın? 
Perneki, kati bir lisanla cevap ver

di: 
- Hayır, kızım. Kendim gidip ves-

tiyere baktım. 
Gen~ adamın başı dönüyordu. Ves -

tiyerdeki pardesünün kendine ait ol -
duğunu inkar etmekten başka çare 
yoktu. Bu zengin ve kibar aileye sır
tındaki pardesüyü eskici dükkanın
dan aldığını nasıl anlatabilirdi. Soğuk 
kanlılığını toplamağa gayret ederek 
cevap verdi: 

- Hayır, benim değildir. Ben, par
desüsüz geldim. 

Genç adam, vestiyerden şapkasını 
aldı. Orada asılı kalan pardesüsüne 
son bir defa hüzünle baktı. 

Lüsyen, resmi bir tavırla elini uzat
tı. Onun kapıdan çıkmasını bekleme
den dönüp içeri girdi. 

Aradan bir hafta geçti. Bir sabah er
kenden Perneki'lerin uşağı kolunda 
pardeıU ile geldi: 

Aksaray Halk İktisat Bankası Türk 
Anonim şirketinden : 
Aksaray Halk İktısat Bankası Türk Anonim şirketinin esas mukavele

namesindeki 3, 11, 19, 20, 34, 35, 37 inci maddeleri değiştirildiğine dair olan 
ve İcra Vekilleri Heyetinin 25. 3. 939 tarihli içtimaında kabul buyurularak 
Türkiye Cümhuriyeti riyasetinin ali tasdikına iktiran eden tadil layihası 
mucibince sözü geçen maddelerin eski ve yeni şekilleri aşağıya aynen çı
karılmıştır. 

Tadil edilen maddenin eski şekli 
Madde 3 - Şirketin merkezi Aksaray olacak Aürkiye Cümhuriyetinin 

sair bir mahallinde veya memaliki ecnebiyede dahi şubeleri bulunabile
cektir. 

Tadil edilen maddenin yeni şekli 
Madde 3 - Şirketin merkezi Aksaray olacak gerek Türkiye'de ve ge

rek ecnebi memleketlerde lüzum görüldükçe Meclisi İdare Vekiller He
yetinden müsaade istihsalinden sonra şubeler açabilecek ve bilahara key
fiyeti heyeti umumiyeye arz ve gazetelerle ilan edecektir. 

Tadil edi1en maddenin eski şekli 
Madde 11 - Şirketin umur ve mesalihi heyeti umumiye tarafından man

sup üçten on bire kadar azadan mürekkep bir Meclisi İdareye ihale olu
nur ve şu kadar ki ilk üç sene müddet için teşkil olunacak Meclisi İdare 
azası müessisler tarafından tayin olunacak Meclisi İdare azasının nısfın
dan ziyadesi ırkan Türklerden mürekkep olacaktır. 

Tadil edilen maddenin yeni şekli 
Madde 11 - Şirketin umur ve mesalihini hissedarlar arasından heyet! 

umumiyece intihap olunacak asgari üç ve azami on bir azadan mürekkep 
Meclisi 1dare tarafından idare olunur bu idare uzvundan başka 2999 nu
maralı bankalar kanununda yazılı vazifeleri ifa etmek üzere İdare Mecli
si tarafından İdare Meclisine dahil olanlar arasından seçilen iki aza ile 
umum müdürden mürekkep üç kişilik bir İdare k6mitesi teşkil olunur. 
Banka umum müdürü İdare Meclisinin tabii azasıdır. 
İdare Meclisi azasından her biri dahi İdare komitesinin muamelat ve 

mukarreratını kontrol etmiye ve her türlü muamelatı istemiye salahiyet· 

tardır. 

İdare komitesi kararları tasdikli bir deftere yazılır ve her kararın altı 
komite reisi ve azalar tarafından imzalanır. 

Komitenin ittifakla verdiği kararlar doğrudan doğruya ve ekseriyetle 
verdiği kararlar İdare Meclisinin tasvibinden sonra infaz olunur. 

Meclisi İdare azasının nısfından ~iyadesinin türk olması şarttır. 
Tadil edilen maddenin eski şekli 

Madde 19 - Meclisi İdare şirketin umur ve emvalinin idaresi için ikti
darı tammı haizdir ve hatta sulh olmak ve hakem tayin etmek satahiyeti
ne dahi maliktir. Ve Heyeti umumiyeye arzolunacak hesabatı tanzim ile 

tevzi olunacak temettü miktarlarını teklif eder. 
Meclisi İdarenin reisi gerek müddei ve gerek müddeialeyh sıfatiyle hu

zuru mahkemede bizzat veya bilvekale ıirket namına müdafaada bulunur. 
~ ....... _.._ ... ,,... ... idi 

Madde 19 - Meclisi İdare azbı kendi işleri için ibraz etmeleri lazım 
ve mutad olan dikkat ve basireti ve faaliyeti şirket işlerinde dahi ibraz 

ve sarfa mecburdur. 

Meclisi ,idare defatiri lazimeyi tutmak veya muayyen o1an müddet zar

fında sabık seneye ait mevcudat defterini ve bilanço ve kar ve zarar hesa

bını bittanzim heyeti umumiye içtimaından laakal bir ay evel murakıpla

ra tevdi laakal sekiz gün evel hissedaranın nazarı dikkatine koymakla 

mükelleftir. Her senei hesabiye nihayetinde bilançodan mada şirketin tüc
cari ve mali ve iktuıadi vaziyetini ve yapılan muamelatın hullisasını müşir 
bir rapor tanzim eder amortismanlar için münasip şekil ve surette ve ih
tiyat akçesi miktarını tayin •yve temettuatın sureti tevziini tespit ve heyeti 
umumiyeye teklif eder. İşbu esas mukavelenamede her nevi tadil ve ye
niden maddeler ilavesi hakkında heyeti umumiyeye teklifatta bulunur. 
Heyeti umumiyeleri içtimaa davet ve bu içtimaların ruznamelcrini tanzim 
ve tespit eder heyeti umumiyenin bilı'.'ımum mukarreratını icra ve infaz 
hususunda Meclisi İdare heyeti umumiyenin vekaletini ve şirketirı umur 
ve emvalinin idaresi için iktidarı tammı haizdir. Hatta sulh olmak ve ha
kem tayin etmek salahiyetini haizdir ve Meclisi İdarenin reisi gerek 
müddei ve gerek müddeialeyh sıfatiyle huzuru mahkemede bizzat veya 
bilvekale şirket namına müdafaada bulunur Meclisi !dare azasından he
yeti umumiyece azilleri ve icra ettikleri muamelatın heyeti umumiyece 
ademi kabulü halinde üçüncü şahıs tarafından iktisap etmiş olan hukuka 
halel gelmez. Senelik bilançodan mada üç aylık vaziyeti gösterir hesap 
huHisalarından formüllerine göre bankalar kanununun tarifatı dairesinde 
maliye ve iktısat vekaletlerine gönderirler ve gazetelerle ilan ederler. 

Tadil edilen maddenin eski şekli 
Madde 20 - Meclisi İdare mevaddı mahsusa ve bir müddeti muayyene 

için haiz olduğu iktıdarı kısmen ve yahut tamamen azadan bir veya birkaç 
zata bavekaleti mahsusa ihale edeceği misillu mesalihi cariyenin rüyet ve 
tesviyesi için hariçten dahi bir veya birkaç zat tevkil eyliyebilir. 

Tadil edilen maddenin yeni şekli 
Madde 20 - Meclisi İdare azası menfaati §ahsiyelerine taalluk eden ve 

şahsen alakaları olan huausatın müzakeresine iştirak edemez kendi ve 
şahsı aharı namına bizzat ve bilvasıta §irketle bir muamelei tüccariye ya
pamazlar keza heyeti umumiyenin müsaadesini almaksızın şirketin icra 
eylediği muameleyi tüccariye nevinden bir muameleyi kendi veya aharı 
namına yapamıyacağı gibi aynı nevi muamelci tüccariye ile meşgul bir 
şirkete şahsen mesut bir aza sıfatiyle dahil olamaz. Aksi takdirde şirket 
muamelenin butlanını ve husule gelen zararın tazminini talep eder ayni 
hak tarafı diğer için mevcut değildir. Meclisi İdare mevaddı mahsusa ve 
bir müddeti muayyene için haiz olduğu iktidarı kısmen veya tamamen aza· 
dan bir veya birkaç zata bavekaleti mahsusa ihale edeceği misillü mesalihi 
cariyeyi rüyet ve tesviyesi için hariçten dahi bir veya birkaç zatı tevkil 
eyliycbilir. Meclisi İdare ıtirketin hesabatına şirket hisse senetlerini satın 
alamazlar ve bu hisse senetlerini rehin diye kabul ederek ödünç para ve
remezler. Ancak banka alacaklarını icabında tahsil edebilmek için bu his
se senetlerini heyeti umumiye karariyle piyasa fiyatiylc temettuatı safi
yeden ve yahut ihtiyat akçesinden ayrılacak bir miktar meblağ ile tedri
cen satın alabilirler ve kolaylıkl a nakde tahvil edilebilecek imtiyazlı şir
ketler hisse senetlerini ve hazine bonolarını dahili istikraz tahvillerini ve 

lundu, dedi. Polis hırsızı da yakala -
mış. Onun için size ait olması icap e
den bu pardesüyü gönderdiler. 

Palfi, kıp kırmızı kesildi. Heyecan
dan titri yen bir sesle sordu: 

- Pek ala, bu pardesünün benim ol
duğunu nereden anlamıılar 

da görmüş. 
Uşak manalı, manSh gülümsiyerek 

pardesüyü bırakıp gitti. 
Genç adam, odasına döndü. Bitkin 

bir halde koltuğun üzerine yığıldı. 
Artık her ıey mahvolmuştu. Kızın na
zarında adi bir pardesü hırsızından 

ildi. 

.. 

D • de oturan ve Türk Ticaret bankası -
emlf Si~ dolap ihftaCak nın Adapazarı şubesi müdürü ölü kurt 

Tapu Kadastro Umum Müdürlü • Ali oğlu Halit Kurdun icramıza 2. 7. 
ğünden : 939 tarihinde açtığı takip talebinde 

1 - 2020 X 1010 X 510 ebadında ve İstanbul Beyoğlu birinci noterlikçe 
beherinin muhammen bedeli 75 lira 0 • tanzim edilmiş dört kıta senede isti • 
lan 200 adet demir saç dolap kapalı naden borçlu babası Kurt Alide mat
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş • lubu olan 9500 liradan hasbelverese 
tur. hissenize isabet eden 1188 liranın % 

2 - Muvakkat teminat 1125 liradır. S faiz ve % 10 Ucreti vekalet ve icra 
3 - Eksiltme 2. 8. 939 tarihine mü masraflariyle birlikte tahsili istenil -

sadif çarşamba günü saat 15 tc tapu meğle bu bapta tanzim olunan icra 
ve kadastro umum müdlir!üğü leva • emri ikametgahınızda size tebliğ e • 
zım dairesinde müteşekkil eksiltme dilmek üzere Ankara Adliye tebliğat 
komisyonunda yapılacaktır. başmemurluğuna gönderilmiş ve mu -

4 - Şartname ve resimleri Ankara· ayyen adresinizde bulunmayıp ika -
da umum müdürlük levazım dairesin- metgahınızın meçhuliyctine binaen 
de ve lstanbul'da grup tapu sicil mü- icra emri bila tebli~ iade ve icra em
dürlüğünden parasız olarak verilir. ;rinin ilanen tebliğine mercii kanuni • 
Ve nümuneleri bu dairelerde görüle- since karar verilmiştir . 

bilir. İşbu ilan tarihinden itibaren otuz 
S - İstekliler 2490 sayılı kanunun gün içinde istenilen borcun ma faiz 

2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı bel -
ve masraf ve ücreti vekalet ödenme • geler ve 1125 liralık teminat makbuzu 

veya banka kefalet mektuplariyle bir- si ve borca karşı itirazınız varsa bu 
likte kanunun tarifatı ve şartnamede- müddet içinde tahriren veya şifahen 

ki şeraite tamamen uygun ve noksan- icramıza bildirilmesi ve borç ve mas
sız olarak yazacakları teklif mektup- rafa itirazınız yoksa yine bu müddet 
!arını havi zarfları ihale saatinden bir içinde malbeyanı verilmesi aksi tak • 
saat evel komisyon reisine vermeleri 
ilan olunur. (3098) 13085 dirde salahiyetli makamdan tehiri ic-

ra hakkında bir karar getirmediğiniz 
Adapazarı icra Memurluğun - takdirde aleyhinizde cebri icra yapı -

dan: lacağı ve malbeyanı vermediğiniz tak-
Ankara Bahriye caddesinde Akbı - dirde hapis ile cezalandırılmanız için 

yık sokak No. 11 de ölü Kurt Ali ve- icra hakimliğine arzolunacağı icra 
resesinden kızı Mediha ya: emri tebliğ yerine tutulmak üzere key 

Adapazarı Semerciler mahallesin - fiyet ilan olunur. 2642 

bankalar hisse senetlerini gayri menku~ emvali dahi rehin ve ipotek ola
rak kabul edebilirler. İdare Meclisi menkul ve gayri menkul emvali banka 
hesabına satın alır ve icabında satabilir yalnız ticaret maksadiyle gayri 
menkul alım satımiyle meşgul olamıyacağı gibi gayri menkul üzerine ö
dünç para veremez. 

Tadil edilen maddenin eski şekli 
Madde 34 - Şirketin senei maliyesi kanunusani iptidasından bedile ka

nunuevelin sonuncu günü hitam bulur. Fakat birinci senei maliye müstes
na olarak şirketin sureti katiyedc teşekkülü tarihiyle o senenin sonuncu 
günü beynindeki müddete şamil olacaktır. Meclisi İdare her sene nihaye· 
tinde şirketin matlubat ve düyunatını haiz bir defteri umumi tanzim ve 
işbu defter ile muvazene defterini ve hesabatı heyeti umumiyenin içtima
ından kırk gün evvel murakıplara irae ve tebliğ edecek ve heyeti umumi
yenin hini içtimaında ona takdim cyliyecektir. Heyeti umumiyeye dahil 
olmak salahiyetini haiz olan her hissedar mezkur defteri ve hesebatı mü
talea ve muayene edebilir. 

Tadil edilen maddenin yeni ~ekli 
Madde 34 - Şirketin scnei maliyesi kanunusani iptidasından bedi ile 

kanunuevelin sonuncu günü hitam bulur. 
Meclisi İdare her sene nihayetinde şirketin matlubat ve düyunatını ha

vi bir defteri umumi tanzim ve işbu defter ile muvazene def terini ve he
sabatı heyeti umumiyenin içtimaından kırk gün eve) murakiplere irae ve 
tebliğ edecek mürakiplerin vazifesi şirketin muamelatı umumiycsini mü
rakabe ve hesebatını teftiş ve Meclisi İdare azasiyle müttefikan bilanço
nun ıekli tanzimini tayin ve hisse •enedatının vaziyetini tespit velhasıl 
tirketfn rnen•fifne muyafık gördüftl her nevi milrakabe ve teftişatı icra 
ve üç aydan fazla fasıla vermemek şartiy1e zaman zaman şirket kasasının 
ve kuyut defterini kontrol ederek mevcudatın kuyuda muvafakatini tes

pit ve Meclisi İdare azaları ile idare komitesi reisi ve azalarının müdür 

ve memurlarının kanuna •ve §irket mukavelenameıi ahkamına tamamiyle 
riayet eylemelerine nezaret ve sene nihayetinde içtima edecek heyeti 

umumiycye şirketin vaziyeti hesabiyesini ve bilançonun İdare Meclisi ve 
idare komitesi müdür ve memurlarının faaliyetleri hakkındaki kanaat ve 
mütaleasını ve kanuna aykırı hareketlerini gördükleri takdirde raporla 
heyeti umumiyeye bildireceklerdir. Mürakipler ahvali mübreme ve müs
tacele tahaddüsü halinde heyeti umumiyeyi fevkalade olarak içtimaa da
vete mecburdur. 

Tadil edilen maddenin eski şekli 
Madde 35 - Şirketin temettuatı safiyei seneviyesi:.ıden evela ihtiyat 

akçesini teşkil etmek üzere % 5 saniyen bila istisna hissedarların cümle
sine faiz olarak bedeli tesviye edilmiş sermayeye % 6 itasına kifayet ede
cek meblağ ifraz olunduktan sonra baki kalan kısmı yüz itibariyle sürati 
atiyede taksim olunur. % ıo müessislere % 3 Meclisi İdare azalarına % 3 
heyeti idarenin tensip edeceği umuru hayriyeye % 2 müstahdimine ikra
miye baki % 82 si ikinci temettü olarak hissedarana verilecektir, 

Tadil edilen maddenin yeni şekli 
Madde 35 - Şirket masarifi umumiyesiyle b5 mukavelename müdür ve 

yahut bir vazifeye memur edilen kimselere umumi ve hususi temettuat· 
tan tahsis edilen yüzdeler ve muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe 
tediye ve tefriki mecburi olan meblağ şirketin hesap senesi nihayetinde 
tanzim olunan senelik mevcudat ve muvazene defterinde tespit olunan 
hesebattan badettenzil baki kalan miktar temettüatı safiyeyi teşkil eder. 
Şirketin bu suretle hasıl olacak temettüatı safiyei seneyiyesinden evela 
ihtiyat akçesini teşkil etmek üzere % 5 saniyen ileride vukuu muhtemel 
zarar karşılığına tahsisen keza % S i ve ondan sonra itfa edilmiş olan his· 
se senetlerinin bedelleri tesviye edilmiş sermayeye % 6 nisbetinde birinci 
temettü itasına kifayet edecek meblağ ifraz edildikten sonra baki kalan 
kısmı yüzde itibariyle taksim olunur. 

% 10 müessislere % 3 Meclisi İdare azasına % 3 Meclisi idarenin ten
sip edeceği umuru hayriyeyc % 2 müstahdimine ve % 82 si ikinci temettü 
olarak hisse senedatı eshabına tevzi olunur. 

Tadil edilen maddenin eski şekli 
Madde 37 - İhtiyat akçesi 35 inci madde mucibince temettüatı safi. 

yeden müfrez mebaliğin terakümünden teşekkül edecek ve masarifi fev
kalade ve gayri melhuzeye kar§ılık tutulacak işbu akçenin miktarı şirket 
sermayesinin yüzde yirmi beşine müsavi bir raddeye baliğ oldukta ihtiyat 
akçesi ifraz olunmıyacak şu kadar ki ihtiyat akçesi sermayenin yüzde 
yirmi beşine baliğ olduktan sonra andan sarfiyat icrasiyle miktarı nisbe
tinde aşağı düşerse tekrar temettuattan tevkifat icrasına mübaşeret olu
nacaktır. 

Tadil edilen maddenin yeni şekli 
Madde 37 - İhtiyat akçesi 35 inci madde mucibince temettüatı ~enevi

yeden müfrez mebaliğin terakümünden teşekkül edecek ve masarifi fev
kalade ve gayri melhuzeyc karşılık tutulacak ve işbu hin dokuzyüz otuz 
beş ve bundan sonraki tüccart senetleri için karlardan ihtiyat akçesi ola
rak tefrik olunacak meblağ bankalar kanununun 45 ve 26 ıncı maddeleri 
hükmüne tabi olacaktır. Ve 1935 yılından evel toplanmış olan ihtiyat 
akçaları nakit olarak hıfz olunacaktır ve Meclisi İdare bundan münasip 
göreceği her şekil ve surette istimal edecektir. Ticaret kanunun 462 ve 
esas mukavelenamenin 35 inci ve bankalar kanununun 31 inci maddelerine 
tevfikat her sene ayrılan ihtiyat akçeleri tirket sermalesinin tamamına v;ı
sıl oluncaya kadar tevkifat devam edecek şirketin sermayesine müsavi 
olunca tevkifat yapılmıyarak .zarar tahakkuk ettiği zaman bu karşılıktan 

•taau.P niabetinde eniden brtılık aynlmuına olunacakur. 
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Maliye Vekôleti . 
1 günü akşamına kadar müsbit evrak ve , dır. 
fotografları ilişik birer istida ile 4 - . Mukavele projesi, eksilt~e şart 
Vekilliğimiz neşriyat müdürlüğüne namesı, genel şartname, umumı fenni 
müracaatları lazımdır. İstekliler a .1 şartname, istikşaf hartası, istasyon me 
rasında yapılacak müsabakanın yeri 

1 

safelerinin ve iltisak kati mükafileri· 
ve tarihi alakadarlara ayrıca bildiri • nin hesaplarına ait 210 ve A2 numara· Sömikok kömürü 

al ı nacak 
lecektir. lı tipinden ibaret bir takım münakasa 

(2982) 13070 evrakı iki yüz on beş kuruş mukabi • 
linde demiryollar inşaat dairesinde:ı 

yedi yüz kırk yedi lira 97 kuruş olan Maliye Vekaletinden : tedarik olunabilir. 
Muhafız alayı kışlası ikmali inşaatı Vekalet kaloriferleri için alınacak 5 - Bu münakasaya girmek iste • Milli Müdafaa V. kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 450 • 550 ton yerli Sömikok kömürü .

1 

yenler 24~0 numaralı arttırma, eksilt· 
2 - Eksiltmesi 28. 7. 939 cuma gü • kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. me ve ihale kanunu mucibince ibra • 

2 d 1 1 kf 'k nü saat 11.30 on bir buçuktadır. Tahmin edilen bedeli on iki bin üç- b zına mecbur oldukları evrak ve vesi • a et Dl'zel moto"r u" e e rı 3 İlk t · t 4131 r 40 k S d ..., ı o k Santrı"fu"z tulum a ve k ı kk · t1 ·· - emına l ıra uruş a e ya g 1 a 1 n c a yüz yetmiş beş lira ve ilk teminatı 928 a arı, mu va at temına arını ve mu• 
olup şartnamesi 290 kuruş mukabilin- nakasa tarihinden en az sekiz gün e • 

grupu alıacak . d 1 A k . ı·-· S lira 12 kuruştur. I kt 'k de komısyon ana mır. n ara. Levazım Amır ıgı atın Eksiltme 18 temmuz salı günü saat e e rl grupU vel referanslarını ve diğer vesikaları• 
4 - Eksiltmeye gireceklerin kanu • Alma Komıayonundan. =. • . • 15 de vekaAlet levazım müdürlügvünde nı raptederek vekaletimize verecekle• M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- · 24 O 1 k N f V kAI • d 

ni temınat ve 9 sayı ı anunun 2, 1 - Elazığ merkezı ıhtıyacı ıçın to lanan eksiltme komisyonu tarafın a ıa e a etın en : ri bir istida ile bu iş için talep ede -
. 3. maddelerinde yazılı belgeler ve bu 18000 kilo sadeyağı K. zarfla eksiltme d p 1 kt 15. 8. 939 salı günü saat 16 da An - cekleri ehliyet vesikalarını ve fiya~ m isyonundan : 

İlk temınat an yapı aca ır. •
1 

• b" . . d 
, gibi işlerle iştigal ettiklerine dair ti· ye konmuştur, Ş t 1 A ka ada levazım mü- karada nafıa veka etı ınası ıçın e tekliflerini havi kapalı ve mühürlü 

Lıra d d 1 ki 'k 1 2 h · O ı· 1 ar name er n r 1 ·· d·· 1·· -·· d da t la k · caret o asın an a aca arı vesı a ar • - Ta min bedelı 1674 ıra o up dürlü -ünde ve İstanbulda Dolmabahçe ma zeme mu ur ~gu o asın . op · zarflarını mezkiır kanunun ve e sılt· 

Beygir Muh. Bedeli 

600 
300 

32.750 
17.200 

245
6·

25 
la birlikte ihale saatinden behemhal muvakkat teminatı 1255 lira 50 kuruş- gA b nan malzeme eksıltme komısyonunda me şartnamesinin tarifatı dairesinde 

1290 de vekalet matbu evrak an ar memur- b d 11 . 
1 

d t 
bir saat eveline kadar zarflarını M. M. tur. • .. .. . . (2300) lira muhammen e e ı a e hazırlı yarak 2. 8. 939 tarihinde saat 

1 - Yukarda yazılı iki adet dizel v · ı · lugunda gorulebılır. s ·f'" 1 b 1 det elektrik . satın alma komısyonuna verme erı. 3 - Eksiltmesi 3. 8. 1939 perşembe 1 tekliler 2490 sayılı kanunun 2 ve antrı uz tu um a ve a on dörde kadar numaralı makbuz mu-
motörlü elektrik gurubu şartnamesin (2962) 12929 günü saat 9 dadır. 3 .. ~cü maddelerinde yazılı belgeler grubunun Çumra istasyonun~a vagon- kabilinde demiryollar inşaat dairesi 
de tadilat yapıldığından yeniden ka- Şartnamesi Elazıgv daki askeri satın- u 'Ik . kb b k da teslim montaj masrafı vekalete mon eksiltme komisyonu reisligv ine tevdi 

1 fı k ·ı k ı t • ve ı temınat ma uzu veya an a . . • 
pa ı zar a e sı tmeye onu muş ur. 1 n şa at mu·· na kasa s 1 alma komisyonunda çarşamba ve cu - k f 1 t kt 1 . 1 beraber kanu taj müteahhıde aıt olmak şartıyle ka etmeleri lazımdır. 2 Ka al a fla k 'ltmesi 19 7 .. • ..• .. .. . . e a e me up arıy e • · k ·ı · 

1 - P 
1 

z r e sı · · ma gunlerı ogleden sonra gorulebılır. nun tarifatı ve şartnamedeki şeraitine palaı zarf usulıyle e sı tmesı yapı a • (3035) 13074 
939 çarşamba günü saat 15 te vekalet 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- u un ve noksansız olarak yazacak - caktır. " • .. ---------------
satın alma komisyonunda yapılacak· M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün. 

1 
yg t kt·f kt 

1 
nı havi kapal Eksiltme şartnamesı ve teferruatı 

tır misyonundan : . b 1 arı e ı me up arı ı bed 1 • 1 k 1 " d" l " ğ'. 
· ciı maddelerinde istenilen e. geleriy - zarflar eksiltme saatinden bir saat e • e sız o .a~a ma zeme mu ur u un-
3 - Bu motörler birlikte alınabile • d" ı b" · · d d ı b 1 1 - Keşif bedeli 77563 yetmiş ye ı e ırlıkte ıhale gün ve saatın en en 1 k . . t'ne vermelerı· en a ına ı ır. 
w• 'b' d 1 b·ı· • ve omısyon rıyase ı . . ı· 11· k cegı gı 1 ayrı ayrı a a ına 1 ır. bin beş yüz altmış üç lira 33 kuruş o - geç bir saat eveline kadar temınat ve (

2688
) 1268

2 
Muvakkat temınat 172 ıra e ı u · 

4 - Birlikte alındığı takdirde şa:-t· lan Ankara'da piyade alayı kışlası ik- teklif mektuplarını Elazığ tümen sa- ruştur. 
namesi 250 kuruş ve yalnız 600 bey- mali inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye tın alma komisyonuna vermeleri Matbaacılara İsteklilerin teklif mektuplarını mu-
girlik motörün şartnamesi 1,64 lira konmuştur. (2969) 12934 vakkat teminat ve şartnamesinde ya -
mukabilinde komisyondan alınabilir 2 _ Eksiltmesi 28. 7• 939 cuma gü. zıh vesaik ile birlikte aynı gün saat 

5 ı t kl 'l · k 2 3 ün S d 1 k Maliye Vekaletinden : k. k · kb - S e l erın anunun ve nÜ saat 11 dedir. a e yag'"' ı a ınaca 15 e kadar mez Ur 0mısyona ma UZ 

cü madd~lerinde yazılı vesikalarla 3 - İlk teminatı 5128 lira 20 kuruş 1 - Vekalet 939 senesi ihtiyacı için mukabilinde vermeleri lazımdır. 
birlikte ilk teminat ve teklif mektup - olup şartnamesi 388 kuruş mukabilin • Ankara Levazım Amirliği Satın matbaa kağıdı, mukavva, mücellit (2666) 12668 
larını ihale saatinden bir saat evetine de komisyondan alınır. Alma Komisyonundan : bezi, ambalaj kağıdı vekaletten veril • 
kadar makbuz mukabilinde komisyo • 4 -Eksiltmeye gireceklerin kanu- 1 - Malatya birliği ihtiyacı için mek üzere (72450) adet defter (285. Muhtelif tezgahlar ahnacak 
na vermeleri lazımdır. <1987) 11982 ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. 16800 kilo sadeyağı K. zarfla eksiltme 425) cilt koçan ve (15.765.000) varak 

LJ • f maddelerinde yazılı belgeler ve bu gi- ye konmuştur. t:tvelin baskısı üç parti halinde ayrı Nafıa Vekaletinden : 
ÇUŞ PiS 

1 
bi işlerle iştigal ettiklerine dair tica- 2 - Tahmin bedeli 15960 lira olup ayrı kapalı zarfla eksiltmeye konul· 15. 8. 939 salı günü saat 11 de Anka 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
misyonundan : 

ret odasından alacakları vesikalarla muvakkat teminatı 1197 liradır. muştur. rada nafıa vekaleti binası içinde mal· 
birlikte zarflarını ihale saatinden be - 3 - Eksiltmesi 3. 8. 1939 perşembe 2 - Defterlerin muhammen baskı zeme müdürlüğü odasında toplanan 

1 - İzmir uçuş pisti yeniden kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
bedeli (131096,36) lira olup ilk temi · 
nat miktan (7805) liradır. 

hemhal bir saat eveline kadar M. M. günü saat 10 dadır. ve cilt bedeli (11.i04) lira (90) kuruş- malzeme eksiltme komisyonunda 5450 
V. satın alma komisyonuna vermeleri. Şartnamesi Elazığdaki askeri satın- tur. Muvakkat teminatı (877) lira (87) lira muhammen bedelli 1 adet torna, 

(2963) 12930 alma komisyonunda pazartesi, çarşam- kuruştur. bir adet kolonlo makkap, bir adet dai-
ba ve cuma günleri öğleden sonra gö - 3 _ Koçanların baskı ve cilt bedeli re destere ve iki adet planya tezgah • 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 19. 7. 
939 çarşamba günü saat 11 de vekalet 
satın alma komisyonunda yapılacak • 

Benzin tankları yaphrlf acak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

tır. misyonundan : 
3 - Plan proje ve şartnamesi 660 1 - Muhtelif mahallerde benzin 

kuruş mukabilinde her gün komisyon- tankları yaptırılacağından bu işlerle 
dan alınabilir. iştigal eden firmaların lazım gelen 

4 - İsteklilerin kanunun iki ve ü • izahatı almak ve tekliflerini yapmak 
çüncü maddelerinde yazılı vesaikle üzere M. M. Vekaleti inşaat şubesi 
birlikte ilk teminat ve teklif mektup- müdürlüğüne müracaatları. 
larını ihale saatinden bir saat eveline 12956 
kadar komisyona vermeleri lazımdır. 0 

c2101> 12649 1 nşaat mü na kasası 
Bahçe tesviye ettirilecek M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

M. M. Yeki.Jeti Satın AJma Ko- misyonundan : 

rülebilir. (10.242) lira (42) kuruştur. Muvakkat !arının Çumra istasyonunda vagonda 
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- teminatı (768) lira (18) kuruştur. teslim şartiyle montaj masrafı vekale 

me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün. 4 _ Cetvellerin baskı bedeli (7129) ı te ve montajı müteahhide ait . olma~ 
cü maddelerinde istenilen belgeleriy • lira (SO) kuruştur. Muvakkat temina- üzere kapalı zarf usuliyle eksıltmesı 
le birlikte ihale gün ve saatinden en tı (534) lira (73) kuruştur. yapılacaktır. . .. 
geç bir saat eveline kadar teminat ve Ek ·ı 28 7 939 ·· ·· Eksiltme şartnamesı ve teferruatı 5 _ sı tme, . • cuma gunu 

1 
.. d .. 

1 
.. - .. 

teklif mektuplarını Elazıg~ tümen sa. d D f 1 t 15 t k bedelsiz olarak ma zeme mu ur ugun-saat l l e e ter er, saa e oçan • T 
tın alma komisyonuna vermeleri. lar ve 29. 7. 939 cumartesi günü saat den alınabı ır. . . 

(2970) 12935 ' 11 • 1 k .. M l'y" Muvakkat temınat 408 lıra 75 kuruş 

Un ahnacak 
11 de cctve ere aıt o ma uzre a ı e 
Vekaleti levazım müdürlüğünde mü - tur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını mu
teşekkil eksiltme komisyonunda ya • vakkat teminat ve şartnamesinde ya -
pılacaktır. zıh vesaik ile birlikte ayın gün saat Ankara Levazım Amirligwi Satm 6 B 1 't a tnameler Anka 

- un ara aı ş r - 10 a kadar mezkur komisyona makbuz Alma K.omiayonundan ı d M 1' k"l ' 1 UdUr ra a a 1ye ve .. etı evazım m - mukabilinde vermeleri 18zundu·. 
ı - Hozat birlik eri !h l acı ıçın 1UgUnde, lstanbulda Maliye Vcldlleti ( 2667) l2669 

480000 kilo un kapalı zarfla eksiltme· evrakı matbua anbarında bedelsiz o -
ye konmu§tur. larak verilir. 

m isyonundan : 1 - Keşif bedeli 133576 yüz otuz üç ı - Tahmin bedeli 60000 lira olup 7 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu -
1 - Keşif bedeli 2782 lira olan' Ce • bin beş yüz yetmiş altı lira 85 kuruş muvakkat teminatı 4500 liradır. nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 

2500 adet takviye sepeti 
beci hastanesi bahçesinin tesviyesi işi olan Mamakta gaz taburu kışlası ik - 3 _ Eksiltmesi 2. 8. 1939 çarşamba belgeler ve her partiye ai.t yukarıda 
pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. malı inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye günü saat 10 dadır. Şartnamesi Elazığ miktarları yazılı muvakkat teminat 

2 - Pazarlığı 29. 7. 939 cumartesi konmuştur. daki askeri satın alma komisyonundan makbuz veya banka kefalet mektup -

ah nacak 
Nafıa Vekaletinden: 

günil saat 11 dedir. 2 - Eksiltmesi 31. 7. 939 pazartesi pazartesi, çarşamba ve cuma gUnleri lariyle birlikte kanunun tarifatı ve 1. 8. 939 salı gün~ ~aat 11: ~e Anka-
3 - İlk teminatı 208 lira 65 kuruş günü saat 11,30 on bir buçuktadır. öğleden sonra görülebilir. şartnamedeki şartlara uygun ve nok _ rada Nafıa Vekaletı bınası ıçınde mal 

olup şartnamesi 14 kuruş mukabilin • 3 - İlk teminatı 7928 lira 85 kuruş 4 _ Eksiltmeye gireceklerin eksilt- sansız olarak yazacakları teklif mek • zeme müdürlüğü odasında toplanan 
de komisyondan alınır. olup şartnamesi 668 kuruş mukabilin- me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün • tuplarını havi kapalı zarfları ihale sa- malzeme eksiltme komisyonunda cem 

4 - Pazarlığa gireceklerin ilk te • de komisyondan alınır. cü maddelerinde istenilen belgeleriy • atlerinden birer saat evel komisyon an (10875) lira muhamme~ bed~lli 
minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. mad 4 - Eksiltmeye gireceklerin kanu - le birlikte ihale gün ve saatinden en reisine vermeleri. Haydarpaşa'da vagonda teslım şartıy· 
delerinde yazılı belgeler ve bu gibi ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, geç bir saat eveline kadar teminat ve (2942) 12945 le 2500 adet gabyoninin (takvire se : 
işlerle iştiğal ettiklerine dair ticaret 3. maddelerinde yazılı belgeler ve bu teklif mektuplarını Elazığ tümen sa • peti) kapalı zarf usuliylc eksıltmesı 
odasından alacakları vesikalarla birlik gibi işlerle iştigal ettiklerine dair ti- . 1 . yapılacaktır. 

M V 'k 1 tın alma komısyonuna verme erı. Eksı.ltme şartnamesi ve teferru .. atı te muayyen gün ve vakitte M. . . caret odasından alacakları vesı a arla _ 
· d b 1 1 • d b <2971

) 
12936 bedelsı"z olarak malzeme mu··du·'rlu" gvu··n satın alma komısyonun a u unma a • birlikte zarflarını ihale saatın en e -

rı. (2960) 12927 hemhal bir saat evetine kadar M. M. K t ı k den alınabilir. 

M k 1 k 
. I k V. satın alma komisyonuna vermeleri. U rU 0 a 1 naca Muvakkat teminat (815,62) liradır; 

asa, 0 fU Saire i IOICi (2983) 12976 so·· m ı·kok ah nacak İsteklilerin teklif mektuplarını mu 

M. M. Veka leti Satın A lm a Ko· 
m isyonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
(2971) lira olan (50) adet yazı masa· 
sı 16 adet hezaran koltuk 150 adet he • 
zaran sandalye açık eksiltmeye konul
muştur. 

Deniz Levazım 

Kösele ah nacak 

A nkara Levazım Amirliği Satın vakkat teminat ve şartnamesinde yazı 
Alma K omisyonundan : lı ves_ ı"kalarla birlikte aynı gün saat Maarif Vekaletinden : 

1 - Hozat birlikleri ihtiyacı için ıo a kadar makbuz mukabilinde ko • 
k·ı k k ı fl k Vekalet merkez ihtiyacı için 70 ton 360000 ı o uru ot apa ı zar a e - misyona vermeleri lazımdır. 

siltmeye konmuştur. yerli sömikök kömürü alınacaktır. (3005) 
13071 2 _ Tahmin bedeli 25200 lira olup Muhammen bedeli 1750 liradır. 

muvakkat teminatı 1890 liradır. Ver'.mek isteyenlerin 17. 7. 939 tari· Demir yol etüd işle r i 

·. · Adliye Vekôleti 

Kanavi~e ve kmnap ahnacak 
Adliye Vekaletinden : 

Evrakı matbuanın sevk ve bendindo 
kullanılmak üzere 3000 metre kanevi .. 
çe ve 200 kilo kınnap pazarlık suretiy· 
le satın alınacaktır. 

Nümunesi Vekalet levazım ve daire 
müdürlüğünde görülebilir. Taliplerin 
pazarlık günü olan 28.7. 939 cuma gü
nü saat 14 de tahmini bedelin % 1,5 
ğu olan 60 liralık vezne makbuzlariylc 
birlikte Yenişehirde temyiz binasın • 

da vekalet levazım ve daire müdürlü .. 
ğü odasında toplanacak komisyonda 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

(2995) 12957 

Orinan koruma 

Kundura a lınacak 
Orman Koruma Gen el Komutan• 

lığından: 

Orman koruma genel komutanlık 
ihtiyacı 6800 çift kundura 2490 sayılı 
kanunun 31. maddesi mucibincc.__kaoa
lı zarf uauliylc &atın.alınacaktır. Ek • 
siltmesi Ankarada Yeni§chirde oı:-man 
koruma genel komutanlık satın alma 
komisyonunda 20 Temmuz 939 perıem .. 
be günü saat 15 de yapılacaktır. 

Kunduranın beher çiftinin muham • 
men bedeli (470) kuruş olup muvak .. 
kat teminatı 2397 liradır. 

Şartnamesi her gün (160) kuru§ mu· 
kabilinde komisyondan alınabilir. 

İsteklilerin kanuni vesika ve temi .. 
nat makbuzlarını havi teklif mektup -
ıarını eksiltme gün ve saatinden evel 
en aşağı bir saat evel mezkur komis • 
yona vermeleri ilan olunur. 

(2742) 12707 

Nazarı dikkate 
O rman Koruma Genel Kom utan· 

lığından : 

1 - Orman koruma kıtalarının leva 
zım ve hesap işlerinde istihdam edil • 
mek üzere levazım sınfına mensup 
yüzbaşıya kadar (ön yüzbaşı dahil) 
emekli veya müstafi subaylarla, hesap 
memurlarından 8 : 5 sınıfa kadar va
ziyetleri müsait olanlardan rütbe ve 2 - İhalesi 29 Temmuz 939 cumar -

tesi günü sat 11 dedir. M. M. V. De niz Levazım Sat:n 

3 _Eksiltmesi 2. 8. 1939 çarşamba hine tesadüf eden pazartesi saat 15 de 
günü saat 9 dadır. Şartnamesi Elazığ- vekalet levazım dairesinde eksiltme 
daki askeri satın alma komisyonundan komisyonuna, bu işe ait şartnameyi 
pazartesi, çarşamba ve cuma günleri görmek isteyenlerin levazım dairesine 

Nafıa Vekaletinden: sınıflarının maaşına tekabül eden üc-

3 - İlk teminatı (222) lira 85 ku • Alma Komisyonunda n : 

ruştur. Tahmin edilen bedeli "17.250" lira 
4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz o- olan "10.000" kilo kösele 27. Temmuz 

larak M. M. V. satın alma komisyo - 939 tarihine rastlıyan perşembe günü 
nundan alınır. saat "14" de kapalı zarfla alınmak üze 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 re eksiltmeye konulmuştur. 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad- 2 - İlk teminatı "1293" lira "75" ku 
delerinde gösterilen vesaikle ve .temi- ruş olup şartnamesi her gün komis • 
natiyle birlikte ihale gün ve saatınden yondan parasız olarak alınabilir. 
M. M. V. satın alma komisyonuna gel 3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
meleri. (2961) 12928 tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 

İnşaat münakasası 
kapalı teklif mektuplarını en geç belli 
gün ve saatten bir saat eveline kadar 
Kasımpaşada bulunan komisyon baş -

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· kanlığına makbuz mukabilinde verme 
m isyon undan : ı Ieri. (5029/2924) 12946 

1 - Keşif bedeli 5i747 elli yedi bin•-----------------

İkramiye tevzii 
M. M. Vekaletinden : 

1485 sayılı kanuna göre savaş sakatları ile ~ehit öksüzlerine isabet e
den ikramiye miktarları aşağıda yazılıdır. Bu paraların dağıtılış müddeti 
dört ay olduğuna göre malQ1 ve şehit öksüzleri ellerindeki vesaikle der· 

hal tevzi komisyonlarına müracaatları. (2836) 

1. derece subaya 
2. .. .. 
3. . 
4 .ıane cıvarı 

.. ~,a yazılı gayr. 

Lira Kr. 
231 00 
207 90 
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40 
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2. " 
3. 
4. 
s. 
6 
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" ,, 
,, 
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" ,, 
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Lira 
115 
92 
69 
46 
23 
23 

Kr. 
50 
40 
30 
20 
10 
10 

öğleden sonra görülebilir. müracaatları. (2731) 12699 

Bir memur alınacak 

Takriben 165 kilometreden ibaret retle veya bunlardan henüz yedek sı -
olan Erzurum - Sarıkamış arasının nıfından af edilmiş olanlar genel ko· 
demiryol etüdü işleri kapalı zarf usu- mutanlığın takdirine göre 1076 sayılı 
liyle münakasaya konulmuştur. kanunun 29 maddesinin son fıkrasına 

1 - Münakasa 2 Ağustos 939 çar • göre ünifor'.ma ile alınacaklardır. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt

me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün • 
cü maddelerinde istenilen belgeleriy • 
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evetine kadar teminat ve 
mektuplarını Elazığ tümen satın alma 

~mba günü saat on beşte vekaletimiz 2 - İsiekliler müracaat esnasındaki 
Maarif Vekilliğinden : demiryollar inşaat dairesindeki müna vaziyetini gösterir kısa bir hal tercü-

komisyonuna vermeleri. 

Vekilliğimizde münhal bulunan 15 kasa komisyonu odasında yapılacak • siyle iki kıta fotograf, mufassal kün
lira asli maaşlı bir evrak ve dosya me tır. yesini ve adresini gösterir dilekçesi~i 
murluğuna müsabaka ile memur ah • 2 - Bu işin muhammen bedeli Ankarada orman koruma genel komu-

(2972) 12937 nacaktır. 43.000 liradır. tanlığına göndermelidirler. 

Et alınacak 
Müsabaka 18 temmuz 1939 sah gü· 3 - Muvakkat teminatı 3225 lira • (3006) 13084 

nü saat 15 te vekillik binasında yapı· • • k 
lacaktır. İmtihana dahil olcakların; 5 kalem Qlylm eşyaSI alınaca 
memurin kanununun dördüncü mad • A nkara Levazım Amirliği Satın 

Alm a Komisyonund an : desinde yazılı şartları haiz olmaları 
lazımdır. Talip olanlardan askerliğini 
yapmış lise mezunları tercihan alına

Orman Koruma Genel Komutanlığından : 

Muhammen Muvakkat Eksiltmenın ı - Bursa garnizonunun senelik ih 
tiyacı için 100 ton sığır veya keçi eti 
K. zarfla eksiltmeye konmuştur. caktır. Vesikalarını bir istidaya bağ- Cinsi 

lıyarak müracaat etmeleri ilan olu • 

Fiyatı teminatı Tarihi saati 
Miktarı Lira K. Lira K. 

2 - Tahmin bedeli - lira olup mu
vakkat teminatı 2250 liradır. nur. (3079) 13009 

3 - Eksiltmesi 2. 8. 1939 çarşamba 
günü saat 11 dedir. Bir memur alınacak 
Şartnamesi ve evsafı Ankara ve İs • 

tanbul Lv. amirlikleri Sa. Al. Ko.nında Maarif Vekilliğinden : 
ve Bursa tümen Sa. Al. Ko. her gün Vekilliğimiz neşriyat müdürlüğü 
parasız görülebilir. kadrosunda 30 lira asli maaşlı Der -

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- leme müdürlüğü münhaldir. 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün. Bu işe alınacak memurun yüksek 
cü maddelerinde istenilen belgeleriy - mektep mezunu olması ve askerlik va_ 
le birlikte ihale gün ve saatinden en zifesini yapmış bulunması şarttır. E· 
geç bir saat evetine kadar teminat ve debiyat fakültesi mezunu olanlar ve 
teklif mektuplarını Bursa tümen satın ecnebi dil bilenler tercih olunacak -
alma komisyonuna vermeleri. tır. 

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

Mamul yazlık elbise 2416 Takım 5 50 996 60 18-7-939 11 
Mamul çamaşır 8500 ,. 1 15 733 15 18-7-939 15 
Battaniye 1325 adet 9 00 894 38 19-7-939 11 
Kilim 3050 ,. 3 60 823 50 19-7-939 15 
Mamul kışlık elbise 1891 Takım 10 00 1418 25 20-7-939 11 

Orman Koruma Genel Komutanlık kıtaatı ihtiyacı için yukarda cins ve 
miktarları yazılı beş kalem melbusatın 2490 sayılı kanunun 31. Maddesi 
mucibince kapalı zarfla eksiltmesi hizalarında gösterilen gün ve saatlerde 
Ankarada Yenişehirde Orman Koruma Genel komutanlık satın alma ko • 
misyonunda yapılacaktır. 

Şartnamesi her gün parasız olarak komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin kanuni vesika ve teminat makbuzlarını havi teklit mektup

larını eksiltme gün ve saatinden en aşağı bir saat evvel mezkQr 



Sihat ve içtimai M. V .. 

Yerli kok kömürü ahnacak 
Sıhat ve içtimai Muavenet Ve

kaletinden : 

Vekalet kaloriferleri için açık ek -
siltme ile (125) ton yerli kok kömürü 
alınacaktır. Muvakkat teminat (244) 
liradır. Açık eksiltme 19. 7. 939 çar -
şamba günü saat 11 de vekaletteki hu· 
susi komisyonda yapılacaktır. 

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

Talebe alınacak 
Sıhat ve içtimai Muavenet Veka

leti Konya Köy Ebe Mektebi Mü
dürlüğünden : 

Bir yıl leyli olduktan sonra üç yıl 

mecburi hizmet yapmak ve yalnız köy 
lerde sanat icra etmek üzere köy ebe
si yetiştiren mektebimize bu yıl 30 
talebe alınacaktır. Şartları şunlardır: 

1 - Türkiye cümhuriyeti tabasın -
dan olmak. 

uı.:us 

. P. T. ve T. Md. · 

racaat edilmesi ve vesikanın verilme -
mesine esas olacak belgelerin istidaya 
raptı lazımdır.) (2891 '12910 

İnşaat münakasası 

üzere bu evrakla birlikte D. Demiryol 
Iarı yol dairesine müracaat etmeleri. 

(2895) 12911 

lngiliz lokomotif 
Telsiz Perl ora tör bandı ah nacak 

D. D. Yolları Satın Alma Komis- yedekleri ah nacak 
P. T. T. Levazun Müdürlüğün - yonundan : 

d D. D. Yollan Satın Alma Komis-
en : hh .. d" d . 'f d Sivasta lojman olarak yaptırılacak 
1 - Tea udun a :mı ı asın ~-n blok ve müteferrik evlerin inşası ye - yonundan : 

dolayı 5.000 a et telsız perforator niden kapalı zarf usuliyle ve vahidi Muhammen bedeli 57500 lira olan 
bandı yeniden açık eksiltmeye kon - fiyat üzerinden eksiltmeye konmuş _ 68 kalem ingiliz l~ko.~~.tif yedekleri 
muştur. t 28.8. 1939 pazartesı gunu saat 15,30 da 

2 - Muhammen bedel 1500 lira mu- u~. _ Bu inşaatın hammen b d r kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 
vakkat teminat 112,5 liradır. 200000 liradır. mu e e ı binasında satın alınacaktır. · 

3 - Eksiltme 2. 8. 1939 tarihine mü 2 _ İstekliler bu "şe ait şart Bu işe girmek isteyenlerin 4125 lira 
b .. ·· ı name 1 k kk · · 1 k 

sadif çarşam a gunu scıa_t 16 -~a .. ~~ -~ ve sair evrakı Devlet demiryollarının ı_ mu~~. at. temınat ı e ~nun~n. ta-
kara'da P. _T. T. umumı ~udurlugu Ankara veznesinden (lO) lira bedel yın .~ttıgı vesıkaları ve teklıf~erını ay 
binasındakı satın alına komısyonun - mukabilinde alabilirler. ?ı ~~n saat 14,30 ~~adar komısyon re-
da yapılacaktır.. 3 _ Eksiltme 27. 7. 939 perşembe ıslığıne vermelerı lazımdır. 

4 - Taliplerın, muvakkat teminat .. .. t 16 da D 1 t d . 11 Şartnameler 287 kuruşa Ankara ve gunu saa ev e emıryo arı . 
makbuz veya banka mektubu ile ka - 1 d . . d t 1 k k 1 Haydarpaşa veznelerınde satılmakta -. yo aıresın e op anaca mer ez ) 
nuni vesaiki hamılen mezkur gün ve . . k isyonunca yapılacaktır dır. (3001 12963 . .. ıncı om . 
saatte o komısyona muracaatları. 4 _ Eksiltmeye girebilmek için is- M h t ı · f • · ı •• 

5 - Şartnameler, An~ara'da P. T. teklilerin teklif mektupları ile birlik- U e 1 0 ÇU 
T. levazım ve İstanbul da Kınacıyan te aşağıda yazılı teminat ve vesaiki 1 ti· • 1 k 
hanında P. T. T .. levazım ayniyat şu- .. saat 15 e kadar komisyon r _ Q e eri Q 1 naca 

d .. l"kl d . aynı gun e 
besi mü ur u erın en parasız ven • . 1. - . t dı' etmiş olmaları lazımd . ( 2266) ıs ıgıne ev ır. 
hr · 12276 a _ 2490 sayılı kanun ahkamına uy 

2 No. it fincan ahnacak gun 11250 liratık muva~kat t~~ina~ 
b - Bu kanunun tayın ettıgı vesı -

P. T. T. Levazım Müdürlüğün- kalar. 

D. D. Yolları Satm Alma Ko-
misyonundan : ; 

Muhammen bedeli 23.500 lira olan 
muhtelif ölçü aletleri 29. 8. 1939 salı 

günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü i
le Ankarada idare binasında satın alı-den : c _ Münakalat vekaletinden alın -

2 - İlk tahsilini bitirmiş veya o de- 1) Telgraf hatları ihtiyacı için mış bu işe mahsus ehliyet vesikası 
rece tahsil görmüş olmak. (200.000) adet 2 No. lu fincan kapalı (İsteklilerin ihale gününden en az se-

nacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin (1762, -

50) liralık muvakkat teminat ile ka -
nunun tayin ettiği vesikaları ve teklif 
lerini aynı gün saat 14,30 a kadar ko -
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

3 - Yaşı 18 den aşağı ve 35 den yu- zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. kiz gün evel bir istida ile Münakalat 
karı olmamak. 2) Muhammen bedel (50.00D), mu- vekaletine müracaat etmeleri ve ehli -

4 _ Evlenmemiş olmak şart değil - vakkat teminat (3750) lira olup eksilt- yet vesikasının verilmesine esas ola
dir. Evli veya dul olmakla berabeı mesi, 22 ağustos 939 salı günü saat 16 cak belgeleri istidalarına raptetmele -
(2 _ 10) yaşına kadar çocukları olanlar da Ankarada P . T. T. umum müdür - ri lazımdır.) Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı -

dahi çocuklarının her türlü bakımı te- lük binasındaki satın alma komisyo - 5 - Bu is için evelce eksiltme evra-
min edileceğine dair bir taahhütname nunda yapılacaktır. ki satın alanların, eksiltme şartname-

tılacaktır. (2931) 12971 getirirlerse kabul edilirler. Çocuklar 3) - İstekliler, muvakkat teminat sindeki ihale tarihini tashih ettirmek 
mektebe gelmez. makbuz veya banka mektubu ile kanu-

5 _ İsteklilerin haziran başından ni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o 
Ağustos 15 şine kadar doğrudan doğ - gün saat 15 e kadar mezkur komisyo -
ruya mektep müdürlüğüne müracaat na vereceklerdir. 
etmeleri ve dilekçeleriyle birlikte aşa- 4) Şartnameler, Ankara'da P. T. T. 
ğıdaki vesikaları eksiksiz olarak gön· levazım, 1stanbul'da Kınacıyan hanın
dermeleri lazımdır. da P. T. T. 'ayniyat şubesi müdürlük -

A _ Nüfus hüviyet cüzdanın aslı. lerinden 250 kuruş bedel mukabilinde 
B - İlk mektep şahadet namesinin verilecektir· (2651) 12740 

asıı veya bu derece tahsiı gördüğünü Münhal muhasebecilikler 
isbat eden fotoğraflı ve tasdi~i vesi-
ka. 

C - Tahsiline ve ileride hizmet 
görmesine engel olacak bir hastalığı 
olmadığına dair vilayet hastanelerin -
den alınmış heyeti sıbıye raporu. 

D - Örneği ve bu ilan sonunda ya
zıldığı şekilde kefilli ve noterlikten 
tasdikli bir noter senedi. 

E - Çocukları (2 - 10) yaşına kadar 
c?lan dul kadınların tahsil müddetin -
ce çocuklarının anne, kız kardeş, tey
ze, hala gi.bi yakın akrabası tarafından 
bakılacağına dair taahhhütname (evli 
ve çocuklu kadınlar için tah:il ı:nUd• • 
detince çocuklarına bakacagına daır 
kocasının taahhütnamesi. 

F - Köy ihtiyar heyetinden alın -
mış ve zabıtaca tasdik edilmiş hüsnü

hal varakası. 

G - 4,5 X 6 boyunda 4 tane fotog -
raf. 

P. T. T.Umum Müdürlüğün-

den: 
30, 35, 40, ve 45 lira maaşlı vilayet 

muhasebecilikleri münhaldir. 
Bu memuriyetlere alınacakların ma

liye meslek mektebinden mezun ol • 
muş veya bilfiil muhasebecilik yapmış 
bulunmaları şarttır. 

İsteklilerin sicil cüzdanı ve evrakı 
müsbitelerini istida ve fotografla • 
riyle birlikte 25. 7. 939 tarihine kadar 
Ankara'da P. T. T. hesap işleri müdür 
lüğüne göndermeleri. (3028) 13000 

· D . . Demiryolları 
:"' ,": . 

Muhtelif eşya satışı 
D. D. Yollar~ 4 İ§letme Müdürlü-

Balast münakasası 
D. D. YolJarı 4 İ§letme Müdürlüğünden : 

İhalesi yapılamıyan 939 mali senesi işletmemiz ihtiyacı olan keşif bede· 
1i ile miktar ve mevkileri aşağıda yazılı bulunan 8 ocaktan 39600 metremi
kap balast ihzar ve teslim yeniden kapalı zarf u$uliyle eksiltmeye konul -
muştur. Eksiltme 7.8.939 pazartesi günü saat 15 te Kayseride dördüncü iş
letme eksiltme arttırma komisyonunca yapılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 3744 lira ilk teminat vermeleri ve kanunun 
tayin ettiği vesika ve eksiltmeye girmiye manii kanuni bir hali bulunma -
dığına dair beyannameleriyle birlikte tekJif mektuplarını eksiltme günii 
muayyen olan saatten bir saat evveline kadar komisyon reisliğine verme

leri lazımdır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Bu işe ait şartname ve mukavelename projeleri Kayseride 4 üncü işlet

me müdürlüğünden Ankara'da yol dairesinden ve Haydanpaşa veznesinden 
parasız olarak dağıtılmaktadır. (5059-2988) 

Keşif bedeli Muhammen bedeli Balast miktarı 
Ocak Km. K. L. 

483,000 120 18000 15000 

636,000 140 5600 4000 

680,000 120 720 600 

96,000 120 2400 2000 

133,000 120 2400 2000 

260,000 120 4800 4000 

360,000 120 9600 8000 

6,500 160 6400 4000 

Taahhüt senedi örneği ğünden : 
Konya köy ebesi mektebine alına. Sahipsiz olarak bulunan ve halen 

12951 49920 39600 

rak tahsil edip mezun olduğumda Sı • Kayseri merkez ambarında muhafaza 
hat ve İçtimai muavenet vekaletinin edilmekte olan nizami müddetlerini 
yahut vali ve kaymakamların tayin e _ doldurmuş olan 127 kalemde muhtelif 
deceği köyler mıntakasında üç yıl hiz parçalardan ibaret eşya açık arttırma 
met etmeği ve bu hizmeti kabul etme- usuliyle satılacaktır. 
diğim veya kabul edip de muayyen Satış 24.7.939 tarihine rastlıyan pa
müddeti bitirmeden bıraktığım ve sı- zartesi günü saat 9-12 ve 13.30 - 16.30 
hi sebepler dışında mektepten daimi za kadar devam edecek, satış bitmedi
olarak çıktığım veya çıkarıldığım tak ği takdirde müteakip günlerde de sa -
dirde tahsil masrafı karşılıiı olmak ü- tışa devam ~di~ecektir. . . 
zere 100 lira vermegi kabul ve taahhüt Satıştan ıstıfade etmek ıstıyenle · 
eylerim. rin satış günlerinde Kayseri ~erkez 

S 
"h ·k t Ah d . ambarında toplanacak olan komısyo -

arı ı ame ga a resı : .. 
na muracaat etmeleri ilan olunur. 

12867 

Bir hastane binası yaptmlacak 

Otojen ve elektrik kaynak 
telleri ahnacak 

D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan : 
Muhammen bedel, muvakkat teminatı ile miktarları aşağıda yazılı ve 2 

No. lı liste muhteviyatı otojen ve elektrik kaynak telleri ayrı ayrı ihale 
edilmek üzere 28-8-1939 pazartesi günü saat 15 den itibaren sıra ile ve ka -
palı zarf usulü ile Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her listenin hizasında yazılı muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de 
kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 126 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak
tadır. (3024) 

Yukarıda adres ve hüviyeti yazılı o
lan .... ın bu taahhüt senedi muci
cinbe maktuan ödenmek mecburiyetin 
de olduğu 100 lirayı kendisiyle birlik
te müteselsil kefil ve mü terek müte
selsil borçlu sıfatiyle ödeyeceğim. 

Liste 
D. D. Yollan Satın Alma Komis· No. Malzeme ismi Miktarı 

Muhammen 
bedeli 

L. ,... K. 

Muvakkat 
teminatı 

L K. 

] 7.887 Kefilin adresi 

Bina yıktırılacak 

Sıhat ve içtimai Muavenet Veka
letinden : 

yonundan : 
Ankara istasyonu civarında kalori -

fer, elektrik ve sıhi tesisatı da dahil 
olmak üzere bir hastane binası inşaatı 
kapalı zarf usuliyle ve vahic1i fiyat ü
ıerinden eksiltmeye konmuştur. 

ı - Bu inşaatın muhammen bedeli 
285,000 (iki yüz seksen beş bin) lira -

1- Arttırmaya konulan iş: Anka -
ra'da yeniden kurulacak Tıp Fakülte- dı~. _ İstekliler bu işe ait şartname 
si sahasına isabet eden ve Nümune vesair evrakı Devlet demiryollarının 
hastanesi müştemilatından taş pav · Ankara ve Sirkeci veznelerinden 14,25 
yon, iki baraka ve su deposunun yıkıl lira bedel muakbilinde alabilirler. 
ması işi olup bunun için tahmin edi · 3 _ Eksiltme, 31. 7. 939 tarihinde 
len kıymet 1800 liradır. pazartesi günü saat 16 da Ankara'da 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak Devlet demiryolları yol dairesinde 
şunlardır: toplanacak merkez birinci komisyo -

A) Şartname ve merbut liste mınca yapılacaktır. 
B) - İki adet plan 4 - Eksiltmeye girebilmek için is-
İsteyenler bu şartname ve evrakı teklilerin teklif mektupları ile birlik-

Sıhat ve İçtimai muavenet vekaleti te aşağıda yazılı teminat ve vesaiki 
içtimai muavenet işleri dairesi reisli - aynı gün saat 15 e kadar komisyona 
iinde görebilirler. tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

3 - Arttırma 1. 8. 939 salı günü sa- a - 2490 sayılı kanun ahkamına 
at 11 de Sıhat ve İçtimai muavenet uygun olarak 15150 liralık muvakkat 
vekaletinde yapılacaktır. teminat, 

4 - Artırma açık olarak yapılacak b - Bu kanunun tayin ettiği vesi · 
tır. kalar, 

5 - Arttırmıya girebilmek için is - c - İsteklilerin en az yilz bin lira 
teklilerin (135) lira muvakkat temi - kıymetinde emsali bir inşaat işini ba
nat vermesi ve bundan baska bu cins şarmış olduğuna dair vesika, 

1 

2 

Otojen kaynak için tel 
ve çubuk 
EJektrik şerare kaynak 
tel ve çubukları 

30 kaleın 

22 .. 
65.300,00 4.515,00 

25.247,00 1.893,53 
12993 

Balast mü na kasası 
D. D. Y. Adana işletmesi Komis yonundan : 

Aşağıda muhammen bedel ve miktarları· gösterilen balastın hizalarında 
gösterilen mahallerde ihzarı münakasa ve ihaleleri ayrı ayrı yapılmak 

üzere kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. Eksiltme 9. 8. 939 çarşamba 
günü saat 10 da Adana'da işletme müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

İsteklilerin evelce bu gibi işleri yaptıklarını gösterir vesaik ve 939 yılı 

ticaret odası vesikası ile 2490 No.lu kanun mucibince hazırlıyacakları tek
lif mektuplarını münakasa saatinden bir saat eveline kadar komisyonu
muza vermiş bulunmaları lazımdır. Bu işe ait şartnameler Ankara, Sirke
ci, Haydarpaşa, Adana, Malatya, Kayseri veznelerimizden veya komisyo
numuzdan alınır. Taahhütlü mektuplarla yapılacak tekliflerin postada 
gecikmesi nazarı itibara alınmaz. (3114) 13086 

Teslim mahalli Miktar M:ı M:ı Fi Yekun bedel İlk teminat Şartna-

Krş. T.L. .T.L. me be-
deli Krş. 

Ceyhan-Misis arası 
Km. 408 ihtiraz hat-
tı kenarı 20.000 177 35.400 2655 175 

Fevzi paşa - İslahiye 

-11-

Kiralık ev 
Anliara Defterdarhimdan ı '-'I 

Muhammen 
Mahallesi Sokağı Kapı Yıllık icarı 

Lr. K. M. Teminatı Müştemilatı 

Öksüzce Eğri bucak 26 13 50 12 İki oda iki odunluk avlu hela 

Yukarda evsafı ve müştemilatı yazılı hanenin 20-7-939 tarihinden 31-5-
940 gayesine kadar olan icarının ihalesi 20-7-939 tarihinde saat 15 te Anka
ra Defterdarlığında toplanacak komisyonda yapılmak üzere açık artırmıya 
konulmuştur. İstekli1erin hizasında yazılı teminat makbuzu ile birlikte adı 
geçen günde komisyona gelmeleri ve bu husustaki şartnameyi görerek ve 
izahat almak istiyenlerin defterdarlıkta milli emlak müdürlüğüne müraca-
atları. (2793) 12768 

Satılık otomobiller 
Ankara Defterdarlığından: 

Cinsi Markası Modeli Motor Muhammen bedeli M. teminat 
No. Lira K. Lira K. 

Tenezzüh 
otomobili Şevrolet 936 5585085 300 22 50 
Tenezzüh 
otomobili Şevrolet 936 6721182 300 22 50 
Tenezzüh 
otomobili Şevrolet 934 862990 250 18 75 
Tenezzüh 
otomobili Şevrolet 934 1438040 100 1 50 

1 - Yukarıda evsafı yazılı otomobillerin ayrı ayrı ihalesi yapılmak 

üzere açık artırmaya konulmuştur. 
2 - İhale 3. s. 939 tarihine müsadif perşembe günü saat 16 da Ankara 

defterdarlığında toplanacak satış komisyonunda yapılacaktır. 
3 - İsteklilerin yukarıda miktarı yazılı teminat makbuzu ile adı geçen 

günde komisyona gelmeleri ve bundan evel şartnameyi görmek ve izahat 
almak istiyenlerin defterdarlık milli emlak müdürlüğüne müracaattan. 

Askeri Fabrikalar 

500 Kg. (İkolafa rengi kösele 
almacak 

(3120) • 13083 

umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 1. 8. 1939 salı günü saat 
15,30 da pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname (1) lira (28) kuruş mukabi -
linde komisyondan verilir. Taliple -
rin muvakkat teminat olan (1912) lira 
(50) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satm Alma 
misyonundan : 

2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komis
yoncu olmadıklarına ve bu işle alaka· 
dar tüccardan olduklarına dair Tica -

Ko- ret odası vesikasiyle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

Tahmin edilen bedeli (1250) lira 
olan 500 Kg. Çikolata regi kösele As
keri Fabrikalar umum müdürlüğü mer 
kez satın alma komisyonunca 2. 8. 1939 
çarşamba günü saat 11 de pazarlıkla 
ihale edilecektir. Şartname parasız o

(2947) 12914 

50 adet döküm 
kalıbı alınacak 

larak komisyondan verilir. Taliplerin Askeri Fabrikalar Umum Mü· 
muvakkat teminat olan (93) lira (75) dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
kuruı ve 2490 numaralı kanunun 2 ve nıiayonundan ı 
3. maddelerindeki veaaikle komisyon -
cu olmadıklarına ve bu işle arnkadar Tahmin ed~~e~ bedeli (8000) ~ira o-
tüccardan olduklarına dair Ticaret o- lan 50 adet dokum kalıbı Askerı Fab· 
dası vesikasiyle mezkur gün ve saat. rikalar umum. müdürlüğü merkez sa-
te komisyona müracaatları. tın alma komısyonunca 4. 8. 1939 cu-

(2917) 12893 ma günü saat 16 da pazarlıkla ihale 

Küçük Yo%gatta 
yaptırılacak inşaat 

Askeri Fabrikalar Umum Mü· 
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Keşif bedeli (5142) lira (20) kuruş 

edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu -
vakkat teminat olan (600) lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin
deki vesaikle komisyoncu olmadıkla· 
rına ve bu işle alakadar tüccardan ol· 
duklarına dair Ticaret odası vesika • 
siyle mezkur gün ve saatte komisyo
na müracaatlar. 

(3038) 13028 

olan yukarıda yazılı inşaat Askeri Fab --------------
rikalar umum müdürlüğü merkez sa . 
tın alma komisyonunca 2. 8. 1939 tari
hinde çarşamba günü saat 14 te açık 

eksiltme ihale edilecektir. Şartname 

(26) kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (385) lira (67) kuruş ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde -
ki vesaikle muayyen giln ve saatte ko· 
misyona müracaatları. 12894 

2500 Kg. siyah yağh kösele 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (5000) lira o -
lan 2500 Kg. siyah yağlı kösele Aske
ri Fabrikalar umum müdürlüğü mer · 
kez satın alma komisyonunca 1. 8. 1939 
salı günü saat 16 da pazarlıkla ihale 
edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon -

dan verilir. Taliplerin muvakkat te • 
minat olan (375) lira ve 2490 numara· 
1ı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve
saikile komisyoncu olmadıklarına ve 
bu işle alakadar tüccardan olduklarına 
dair Ticaret odası vesikasiyle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(2919) 12895 

3 kalem kösele ve vaketa 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

5 Ton sarı Vaketa 
5 ,, Sarı sabunlu kösele 
0,2 ,, Kayasalık kösele. 

Bankalar • 

Çatı tômiri 

T. C. Ziraat Banka11ndan 
Bankamızın Merkez bina11 çatısı 
tamir edilecektir. 

1. - Taliplerin bu gibi işleri yapa
bileceklerine dair ehliyet vesikala -
riyle Bankamız mimarlığına müraca
at ederek yapılacak işe ait şartname
yi almaları. 

2 - Bu şartnameye göre teklif mek 
tuplarını 25 Temmuz 1939 akşamına 
kadar Banka Levazım Müdürlüğüne 
tevdi etmeleri. 

3. - Tekliflerinin yüzde yedi bu -
çuğu nispetinde muvakkat teminat 
akçelerini tevdi etmeleri lbımdır. 

2624 

Ziraat makinisti ahnacak 
Zirai Kombinalar Kurumu Mü

dürlüğünden : 

1 - Kurumumuzca tatbik edilmek -
te olan köy kalkınması işlerinde çalış
tırılmak üzere 10 tane makinist alına -
caktır. 

2 - Bu makinistlerin ziraat alet ve 
makinelerinin ne şekilde kullanılaca • 
ğını bilmesi ve tamir etmesi lazımdır. 

3 - Bu makinistlere ayda 70 lira 
ücret verilecektir. 

4 - Makinistler köylerde çiftçinin 
harman orak ve nadas işlerinde çalı
şacaklardır. 

tsteklilerin Ankara'da hedim işlerini liyakatla ikmal ettiği- d - Münakalat vekaletinden bu işe 
~:. ~~ü·,_,.._...._4:_.....ıı..-..J......;ı...,~.ı... ...... -.JL.m.ı:a.b.uu~lı.ı::ın::u.a.....ıililu·~;..Mıu.i0.kaıı;:ı...Ll~b.J..:ıır.aı.ı.. __________ ~....tıı.UIJll.l..-....1~----.!Ll.M.l.!...---------..!U..l-----=='---L--ı...a.an::ıın...cı:u.ı.c:.o.....oc:a.cıı.._ı.;;ı:.:ı..;)ULU-IJ.rJ:U...U.Z.:>.::a.i...k.ı,..,..ru.o.AJ..-...ı-oeu--.. ........ k-...ı......:.:....w.ı..-------1.~ 
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Kira ilk : 

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

Devren kiralık - Tam konforlu 5 
büyük oda ve müştemilatlı daire, Sı· 
hiye Vekaleti karşısı Çağatay soka
gı Eğri boz apartmanı. Telefon: 1301 

2530 

Devren kiralık daire - Kalorifer 
sair her türlü konforlu. Yenişehir 
Demirtepe Emek Ap. Tl: 2532 - 3295 

2558 

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık küçük ilanlardan ı 

Bir defa için 30 Kuruı 
İki defa için 50 Kuruı 
Üç defa için 70 Kuruı 
Dört defa için 80 Kuruı 

Devamlı küçük ilanlardan her de
fası için 10 kuruş alınır. Meseli 10 
defa neşredilecek bir ilin için, 140 
kuruş alınacaktır. Bir kolaylık ol· 
mak üzere her satır, kelime arala
rındaki boşluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir küçük ilan 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dön satırdan fazla her satır için 
beher seferine aynca on kuruı alı· 
nır. 

Küçük ilinların 120 harfi geçme
mesi lazımdır. Bu miktarı geçen J. 
!anlar ayrıca pul tarifesine tabidir. 

Kiralık daire - Vekaletlere yakın ./ 

Mısır sefareti yanında No. 49 da kalö-ı Satılık ev - Mamakta Maske fab -
riferli 6 oda hizmetçi odası banyo 'k dd . .. . d 

3 
d 

1 
t 

•1 • rı ası ca esı uzerın e o a mu 
mutbak havagazı - gara1 ı gara1sız. bak 1 banyo 1 hela, tatlı su kuyusu 
Tel: 2478 

2567 geniş arsasiyle: Bekçiye müracaat. 
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. 

2586 

Satılık arsa - Maltepede 1193 a • 
da ve 22 parsel satılıktır. Tel: 1538 
e müracaat. 2592 

2571 Satılık arsa - Maltepede 1194 ada-
~ . nın 4 parsel 720 metre murabbaı arsa 

Kiralık oda - Sıhat v~kaletı k~şı- satılıktır. Tel: 6233 ve 6247 de Meh • 
tunda Çakatay sokaktan rman s_o. a : met İhsan Tuncaya müracaat. 2596 
it A, 1 Mümtaz bey apartmanı bırıncı 
kat. 2589 

Kiralık manav dükkanı - Bakkal 
ve kasap yanıJda 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 Sunel 
Ap. D. 2 2611 

Satılık - Maltepede gayet ucuz fi. 
yatla bir arsa satılıktır. Arkası Yeşil 

yol ön cephesi 20 metre. Sanayi cad • 
desinde 82 No. Tel: 1953 2599 

Satılık apartman - Yenişehirde A -
tatürk caddesi üzerinde irat getirir 
satılık apartmanlar Sanayi caddesin • 
de 82 No. Tel: 1953 2600 

Satılık arsalar - Rus ve alman se · 
Kiralık - Yenişehir Adakale sokak fareti arkasında satılık arsaları olan 

No : 19 kalorifer ve bilcümle tesisatı senet veyahut caplariyle Sanayi cadde 
havi bir ve iki oda ve müştemilatlı da- si 82 No. müracaat Tel: 1953 2601 
ireler. Kapıcıya müracaat. 2614 

ULUS 

CADDE BOSTAN VE SALACAK OTELi 
Tatil zamanlarını hoş ve neş'eli geçirmek istiyen aileler için, 

Otelin Plaja methali olan odaları gayet mutedil fiatlarla kiralıktır. 

HER GÜN MÜZiK VE DANS 
Salacak ve Caddebostan Oteli Müdüriyetine müracaat olunması. 

5003 

Memur alınacak 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasından : 

Bankamızın Merkezi ve Muhtelif tubeleri için tahsil de
receleri ile mütenasip maaş verilmek suretiyle yüksek tah
sil görmüt olanlar arasında müsabaka ile lüzumu kadar 
memur alınacaktır. 

1 - Müsabakaya girebilmek İçin aşağıdaki teraiti haiz ol
mak lazımdır. 

a) Türk olmak, bulaşıcı bir hastalığı veya vazifesini 
muntazaman ifaya mani olacak derecede bünyevi 
zafa veya arızaya müptela olmamak, 

b) iffet ve haysiyet erbabından olduğu ve amme hide
matında istihdam hakkından mahrum edilmemiş bu
lunduğu yapılacak tahkikatla sabit bulunmak, 

c) Yatı 18 den aşağı ve 35 den yukarı olmamak, 
ç) Yüksek tahsil görmüş bulunmak, 
d) Fransızca, İngilizce ve Almancadan birine iyi dere

cede vakıf bulunmak. 
2 - Müsabaka imtihanı programı: 

a) Riyaziyat, 
b) lktısat, 
c) Hukuk, 
ç) Bankacılık, 
d) Franuzca veya lngilizce yahut Almanca lisanların· 

dan Türkçeye ve Türkçeden bu lisanlara tercüme. 
3 - İdare merkezimizle İstanbul şubemizde yapılacak o

lan bu imtihana iştirak edeceklerin 29-7-1939 tarihine 
kadar mezkur şube müdürlüğüne ve Ankara' da Me
murin servisine müracaat ederek lüzumlu vesikaları 
tamamlamaları lazımdır. 

4- imtihanlara Ankara ve lstanbul'da 4 Ağustos 1939 
cuma günü saat 9 da başlanacaktır. 

5 - Lise mezunları için evelce ilan edilmi~ bulunan imti
han tarihi 9 Ağustos 1939 olarak tashih edilmiştir. 

2615 

17 - 7 - 1939 

:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

~ Hususi otomobil sahiplerinin nazarı dikkatine ~ 
~ Ankara Belediyesinden : ~ 
= 3 E Görülen lüzum üzerine hususi otomobiJJer de aylık fenni 3 
: muayeneye tabi tutulacaktır. Hususi otomobil sahiplerinin ; 
E Belediyeden alacakları defterle beraber afağıdaki günler- -
§ de saat 14-17 ye kadar Akköprü caddesi Türkku!U atelye- : 
: sindeki muayene komisyonuna müracatları: ~ 
§ Her ayın 16 ıncı günü 601--65(J :! 
= ,, ,, 17 ,, ,, 651-700 ~ 
E ,, ,, 18 ,, ,, 701-750 i 
= ,, u 19 ,, '' 751--800 -E ,, ,, 20 ,, ,, 801--850 S 
= ,, ,, 21 ,, ,, 851-900 = 
= ,',' ,',' 22 ,',' ,, 901-950 : 
: 23 ,, 951 ve yukarısı No. ya kadardır. : 
E 13039 ~ 
-:;11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'9 

.;:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. 

~ Yol ve bina inşaatl i - -
~Zonguldak Ere]li kömürle~i iılefme Genel Direktörlüğünden§ 
§ A§ağıda yazılı i§ler 30-7-939 tarihinde kapalı zarfla ve § = vahidi fiyat üzerinden ihale edilmek üzere münakasaya =: = konulmuştur. _ 
§ 1 - Başlarla • Asma • Dilaver yolu. Muhammen bedeli: =: 
EE 92.582,42 lira. =: 
EE 2 - Doruk - Gelik yolu. Muhammen bedeli: 65129,56 § -=ı~ = -=: 3 - Asmada yapılacak binalar. Muhammen bedeli: =: 
=: 50.000.- lira. 2 
EE 4 - Gelikte yapılacak iki bina. Muhammen bedeli: § 
:= 27.500 lira :: 
:= 5 - Zonguldakta yapılacak 1 bina. Muhammen bedeli: § -= 13.500 lira. 2 
:= 6 - 30 adet aile evi. Muhammen bedeli: 90.000 lira. =: 
- Yol ve bina grupları ayrı olmak üzere ihale edilecekler- =: 
= dir. Münakasa tarlnamesi, vahidi fiyat cetveli ve fenni := = şartname ile projeler 15 er lira bedelle Zonguldak'ta Ereğ- =: 
:= li kömürleri işletmesi inşaat müdüriyetinden veya latan- E 

bulda Galatada Güven Handa Eti Bank İstanbul Bürosun- 5 
: dan alınabilirler. 2594 =: 

Kiralık - Yüksek Ziraat Enstitüsü 
mahallesinde üç oda bir mutfak hava • 
gazı su elektrik banyo. Kirası 30 lira 

Ucuz satılık arsalar - Yenişehirde 

Nafıa vekaleti karşısında Atatürk cad 
desinde ucuz satılık arsalar Senayi 
caddesinde 82 No. Tel: 1953 2602 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ _:=:..:::;::::;::::;::::;:::::;::::;::::;:::::;::=:;;=:;;:::;:::::;::;;;:::::::;:::::;::::;::::;:;;;;;.;;;~-_;_---_:;;;;-..;;;,_ ____ __;, ______________________ __ 

müracat Tel: 3991 2618 
. . Satılık arsa - İstasyon arkasında 

Kiralık daire - Be~ oda hır hol hır Muhafız alayı olduğu yerlerde satılık 
küçük oda. Yenigehir Meırutiyet cad- ucuz arsalar Sanayi caddesi 82 No. 
desi Özenli sokak No: 9 Tel: 2297 Tel: 1953 2603 

2620 

Kiralık- Atatürk bulvarı ve Ce· 
beci asfaltına nazır Sıhiye sokağı ba
ıında No. (3), ikinci katta dört odalı 
bir daire. Alt kata müracaat. 2621 

Kiralık ucuz oda: Banyolu konfor· 
lu eşyalı ve egyasız Kooperatif arka · 
tıında apartman dairesinde müracaat 

Satılık - 928 model Chevrolet 4 sl 
lindirli kapalı otomobil motor, boya, 

döşeme iyi vaziyette acele satılıktır. 
Zeki Bayraktara telefon 1090 2609 

Acele satılık - Az kullanılmış ço • 
cuk arabası. Anafartalar cad. No: 110 
halk gömlekçisine müracaat. 2613 

sabah akşam Anafartalar cad No. 111 Satılık - Yenişehirde havuzbaşın-
Halil Naci müessesesinde Adnan da halk partisinin yanındaki tahsil şu 

2625 besinin oturduğu bina 840 M2 arsası 
1 kt 'k ile acele satılıktır. Sanayi caddesi 82 

Kiralık - 2 oda, hol, e e rı • su, N T 
1

. 
19

53 2634 
havagazı, kirası 23 lira. Sıhiye Veka· 0 • e · 

MOZAYİK 

~ 
Marka 

Satışa yeni çıktı, halis beyaz mer-
merden, kendine mahsus rengi, par
laklığı ve hususiyeti vardır. Tabii si
yah ve muhtelif renklerde mevcuttur. 
Çuvalların ağızlarındaki mühüre dik
kat ediniz. Toptan satış yeri: Sanayi 
caddesi Yabanabatlı Ap. Hüaeyin O· 
rak Telefon: 2078. Toptan ve pera · 
kende satış yerleri: Nazmi Balkanoğ
lu ve Mehmet Tunç, Telefon: 1760 ve 
Hasan Baldudak Telefon: 1423 

Jeti karşısında İlkiz sokak Burçak a- Satılık _ Modern ve Avrupa ma - ----------------
partımam zemin kat. 2626 mulatı salon yemek yatak ve çocuk ~11111111111111111111111111111111111111~ 

b'l 1 d Ha odaları gramofonlu radyo acele satı - : A R. ZA ARLAN: Kiralık oda - ~oh~ ya 
1 0 

a 'ni~ lıktır. Kızılay karşısı Sosyal apartma : Or. . 1 T : 
vuzbaşt asfalt Yenı§e ır eczanes1 k 3 d . 4 2638 - : 
yanındaki manava müracaat. 2627 nı apı aıre § Cebeci Hastanesi § 

- Sabık Sari ve İntani hastalık- -Kiralık - Mobilyalı mobilyasız kon : ları mütehassısı. : 
forlu havadar oda: Çıkrıkçılar yoku- Aranıyor : : Adliye yanı Genç Apt. No: 7 : 
gunda temiz bir ailede. Balıkpazar Ye ___ : Muayene saati 10-19 Ti: 1323 E 
niçağ Sok. 3 Birlik Rakı deposunda . : 

2416 
: 

Musa 2629 Kiralık daire aranıyor - Yenışe - E. _ 
· birde Eylül veya teşrinievel için kalo , l 11111111111111111111111111111111111 il r 

Kiralık daire - Yenişehir Demir- riferli bir daire aranmaktadır. Müra-
tepe, Akbay sokak No. 9. iki oda, bir caat yeri Ulus matbaası S. S. 
hizmetçi odası, banyo, "'!utfak, 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 - Yenişehir Düzenli 
sokak No. 15 Güvenç apartımanı 

50 - 55 liralık ferah ve manzaralı dai-
reler. Tl: 3063 2636 

Kiralık - B. Vekalet ve Maliye ve

Aranıyor - Bahçeli evlerde hisse
dar olupta hissesini satmak istiyenle
rin 1953 numaraya telefon etmeleri. 

2524 

Aranıyor - Cebecide ev veya apart· 
man veyahut arsası olup da satmak is
tiyenlerin 1953 numaraya müracaat et-
meleri rica olunur. 2525 

iş verenler 
kaletine ı dakika mesafede vilayet ar- ------
kası inkilap mahallesi Fırat sokağı 
No. 9 asma ağaçlı hanenin birinci ka· 
tı 2 oda 1 mutabak 18 liraya. 2645 

Kiralık - Büyük bir oda hol bal • 
kon tam konforlu möbleli bir buçuk 
ay için ehven fiyat Yenişehir ~e~anik 
Cad. Selanik Ap. No. 7 hemen ıçınde· 
kilere müracaat. 2646 

Satıhk : 
lstanbu/'da satılık yeni villa -

Ankarada bir kö1k veya apartman ile 
miibadele dahi yapılır. İzahat için M. 
M. v. Tercüme şubesi müdürüne mü· 

2519 

Bir mücellit aranıyor - Taliplerin 
Haraççı kardeşler karşısında Fethi 
Akyiğit Kırtasiye ve cilt evine veya 
Tel: 2977 ye müracaatları. 2590 

İş arayanlar: 

Sekreter - Bir bayanın yanında 
yazı işlerinde çalışmak istiyor. Anka-
ra posta kutusu No. 180. 2637 

DIŞ TABlBI 

M. AZİZ TUNÇ 

~- Dr. Asaf Koryak -~ 
Deri. saç, Tenasül hastalıkla· 

lan mütehassısı. Belediye sırc:ı:ı 
REHBER Ap. Saat 15 • 19 Ev 
ve muayenehanede Ti.: 3618 

Dr. SITKI FIRAT 
birinci GÖZ hastalıkları 
sınıf mütehassısı 

[stanbuJ Haydarpaşa Hastanesi sabık 
göz milteha&Sısı ve Gülhanc Hastanesi 
sabık goz ha& muavini. Muayene: &a• 
hah: 9 dan 19 a kadar. Belediye &ırası 
Talas Ap. kat: 1 1573 

' Ti: 3592 __ _, 

Bu resmi 
" KODAK" Ja siz .de, çekeblllrsiniz 

bakınız! 

Varın 

Kaymet 
biçlllrml? 

-Seyyahatla r·ınızda 

- Eğlentilerin izde 

-Gezlntilerinizde 

-Tatil 
zamanlarınızda 

Sadık arkadaşımz 

''KODAK"tır 

"KODAK'' JUNIOR 620 
~nastigmat objektif. otomatik 

Yeni Krome Modeller 

YENi 
BU GECE 

Kadın katili 
Ann Harding 

GÜNDÜZ 
İki film birden 

1 • Macera kadını 
2. Açıkgöz 

Seanslar : 14.45 - 16.45 • 18.45 
Gece 21 de 

15 ~~dan başlar 
KODAK satıcılarından arayınız 

ve ya şu edrese müracaat ediniz : 

KODAK Şirketı - Beyoğlu, İstanbul 

BU GUN BU GECE 

iki film birden 

1 - T arzanın intikamı 

2 - Dinamit kaçakçıları 

Seanslar : 14.30 - 16-30 • 18.30 
gece 21 de 

12.15 de Halk matinesi 

ROÇ1LT 

BU AKŞAM AÇIK HAVA SiNEMASINDA 

6X9 ım. 

sus 
BU GECE 

Patronum kocam 
Claudette Colbert 

Gündüz iki film 

1 - Patronum kocam 

2 - Kadın Hırsızı 

Seanslar : 12 - 14 - 16 - 18 

Gece 20.30 da 

CASUS KADIN 


