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Milli __,.ef'in çok kı 
Cümhurreisimiz Maarif Sorası 

azasını kabul buyurdular 
• • •• • • ~ w :- • ••• ~: 

Şura 
A 

azasına i iti fatta bulundular ve dediler ki· 
ff========================= 

Büyük Türk milletini lôyik olduğu 
yüce derecede tebarüz ettirecek tek 
vasıta onun kültür ve teknik kuvetidir 

Ankara, 27 a.a. - Milli Şef ve Reisicümhur İsmet İnönü ve Bayan 
lnönü bugün aaat 17 de Çankaya'daki Riyaaeticümhur köşkünde Ma· 
arif Şurası izaaiyle refikalan ferefine bir resmikabul tertip buyur-

muılardır. / 
Bu resmikabulde B. M. M. Reiai B. Abdülhalik Renda ile diğer 

Vekiller de refikaJariyJe birlikte hazır buJunmuıJardır. 

Maarif Şurası azası, Maarif Vekili Haaan - Ali Yücel tarafından 
Milli Şef ve Bayan lnönü'ne birer birer takdim edilmiılerdir. Reıımika· 
bulün aonunda Reisicümhur İnönü ve Bayan İnönü köıkün merasin 
aalonuna teırif buyurarak toplu bir halde bulunan Şura azasına ilti
fatta bulunmuılar ve Reisicümhur lnönü aıağıdaki yüksek beyanat· 
Jariyle i.zayı taltif etmiılerdir : 

Maarif Şurcuının aayın azcuiyle birlikte bulunmaktan Bayan 
/nönü ile beraber acvinç hiaaediyoru;s. Şuranın on gündür devam ede,
falr1malarını dikkatle takip ettik. Maarif ailemiz ôzaaının yülııek kıy· 

etli beyanatları 

J 
Milli Sefimiz lnönü Maarif Suraat azalariyle görüşüyorlar 

İngiliz - Fransız -Sovyet görüımeleri 
Finansiyal Taymis gazetesi: 

Genel kurmay görüşmelerinin 

hemen başlıyacağını yazıyor 

................ .._ova haberleri ne ley it ne tekzip ediyor 
Londra, 27 a.a. - Financial Timea gazetesinin diplomatik m~ 

habir.i, ~w~~ akıam Londra'ya gelen haberlere dayanarak Sovyet· 
ler B1rlıgı ıle paktın hemen derhal aktedilebileceğini ve belki de 
bugün imzalanacağını bildirmektedir. 

~--=6~ö"'r
0

Jüli. Bu goruı maan mü •l•miain atin için bizi ümitlerle dol· 
clurdu. Büyük türk milletini layık olduğu yüce derecede tebarüz etti· 
ncek tek vasıta, onun kültür ve teknik kuvetidir. O da $İzin ehliyetli 
elleriniz.dedir. En iyi dileklerimiz ve her auretle yardımcı olmak arzu
larımız daima sizlerle beraberdir. Sizi bu duygularla selamlıyoruz..,, 

Bundan sonra Reisicümhur ve Bayan lnönü misafirlerini hazır
lanmı§ olan büfeye bizzat di.vet buyurarak her birini ayrı ayrı izaz et· 
miıler ve memleketin muhtelif kötelerinden gelen maarif mensupla
riyle birçok maarif mevzuları üzerinde görütmüılerdir. Davetliler bu 
yüksek samimi hava içerisinde geç vakte kadar kaldıktan aonra köık
ten ayrılmıılardır. 

Cümhurreisimiz.in dünkü kabul resminden bir ~örünüş 1 Financial Times'in diplomatik mu-

Lozan 
mesuliyetlerinin 
devri 

Falih Rıfkı ATAY 

Mareşalin 

teşekkürü 
1 Ankara, 27 a.a. - Genel kurmay baş 
kanı mareıaı Fevzi Çakmak, Hatay'ın 

ismet İnönü Lozan'a gittiği anayurda kavu§ması münasebetiyle 
zaman eski Türkiye hakkrndaki her traftan almakta olduğu telgraf . 

f 'k" 1 ' h"k'' l d w• • larda ordu ve kendisi hakkında bu se 
ı ır er ve u um er egıımıt . 1. .. d ·· . . 

d "'"ld" "C ·ıı tt' l b" vınç ı gun e gosterılen sevgılere te • 
egı A 1: esur mı e ır er; ır şekkürlerinin iblağına Anadolu Ajan-

aakerı zafer daha kazandılar. sını memur etmişlerdir 
Fakat tedrici inhitatlarına de- · 

Dünkü kabul reıminde bulunan Vekillerimiz.den bazıları 
( Diğer resimlerimiz 7 inci say/amrzdadır) 

vam edeceklerdir. Şarklıdırlar. ---------------------------------------

Garp nizamının dıtındadırlar. l- B. rleşi k A . ka' . A • t• 
dare ve teıkilat kabiliyetinden, 1 merı nın Siyası JeS 1 
kültürden, tekamül imkanların
dan mahnımdurlar. Bu zaferi de 
kendilerine ödemek ve bir müd
det daha beklemek lazım!" 
Osmanlı saltanatı vasiylerinin 

fikri böyle idi. Anadolu' da isti
laya kartı döğüıenler, Lozan' da 
ecnebi nüfuz ve müdahale reji
mine kartı çetin bir mücadeleye 
girittiler ve muvaffa~ oldular. 

Bir büyük meauliyet devrine 
giriyorduk. Osmanlı saltanatının 
idare ve nizamına i.id tenkitler, 
bizim de tenkitlerimizdi. Bu ida
re ve nizam ile bir devletin baka 
bulması mümkün olmadığına, 
ecnebiler kadar, biz de inanıyor
duk. Eğer tam bir istiklal isti
yorsak, bu yalnız siyasi bir hüri
yet kazanmak için deği\, fakat 
eski idare ve nizamı tasfiye ede
rek, türk devletine hayat, istik • 
rar ve devam §artlarını temin et
mek içindi. 

Lozan'dan biz kendimize İna
narak, istisnasız bütün ecnebi a
lem yeni devletin dahi tedrici 
ıukut ve inhilal mukadderine i
tikadmı muhafaza ederek, ayni-

Amerika Japonya ile 
olan 1911 ticaret 

anlaşmasını feshetti 
Vaıington, 27 a.a. - B. Ruzvelt, dün hariciye nazırı B. Hull'ü 
beyaz saraya çağırarak kendisi ile.uzun müddet görüımüttür. 

BB. Ruzvelt ve Hull, aldıkları hır kararla, Amerika birletik 
devletleri ile Japonya arasındaki 1911 ticaret muahedesini fesh· 
etmiılerdir. 

1911 Amerika - Japon ticaret mua-ı-
hedesinin feshini, evelce ayandan l . 
Vandenberg meclise yaptığı bir tek· inhisarlar 
lifle istemişti. Ayan meclisinin hari - Vekili 

istanbul'da 
ciye encümeni ise bu teklifin müza • 
keresini hafta sonuna bırakmıştı. Fa
kat BB. Ruzvelt ve Hull'ün aldığı ka 
rarla, fesih keyfiyeti bugünden iti -
haren meriyete girmiştir. 

Buradaki ilk intiba, Amerika birle
şik devletleri hariciyesinin Japonya . 
ya bir ihtarda bulunmak ve Amerika 
l('..rleıik devletlerinin muhtemel hattı 
hareketi hakkında Japonya'nın her 

İstanbul, 27 (Telefonla) - lzmir
de bulunan Gümrük ve İnhisarlar Ve
kili Bay Raif Karadeniz bugün Ege 
vapuriyle İstanbul'a geldi. 

Öğleden sonra inhisarlar idaresine 
giderek bir müddet me§gul oldu, da
ha sonra da on birinci yerli mallar 

/ Hatay 
Heyeti 
döndü 

Hataydan hareketini bildirdiğimiz 
Sivas Mebusu ve Büyük Millet Mec
lisi Reis vekili B. Şemsettin GünaJ
tayın reisliğindeki Meclis ve Parti 
heyeti dünkü Toros ekspresiyle An -
karaya gelmiş ve kısa bir tevakkuf -
tan sonra tekrar İstanbula hareket et
miştir. 

Heyetin vilayetlerden gelen azala
rı Adanadan ayrılmışlardır. 

B. Löbrön 8. Suad 

Davaz'ı kabul etti 
Paris, 27 a.a. - B. Löbrön, Türki

ye büyük elçisi B. Suat Davazı kabul 
etmiştir. 

Geypo dö Lino Sefir oluyor 
Buenoa - Airea, 27 a.a. - Hükümet, 

general Geypo dö Lano'nun tapan -
yanın Buen09 • Aireıa aefirdiiine ta· 

8 k• ı • • J • 1 habiri, bütün diğer gazeteler muha. a şve 1 1m1 z 1 n birleri gibi, genel kurmay görüşme-

dünkü tetkikleri 

DarüıJefaka'ya k11 talebe 

lerinin de hemen derhal başlıyacağını 
kaydetmekte ve pakt imzalanır imza
lanmaz, ingiliz - sovyet ekonomik mü 
zakerelcrine de geçileceğini ilave ey· 
}emektedir. 

Financial Times'in diplomatik mu
habirine nazaran B. Hudson'un Mos-

ahnması i(in direktif verdiler kovayı ziyareti esnasında baş1anmıı 
olan görüşmelere Londra'da devam 

İstanbul, 27 a.a. - Başvekil doktor 
Refik Saydam, bugün saat 11 de Da
rüşşefakayı ziyaret etmiş ve mües -
seseye kızlara mahsus bir kısım ila -
vesi için lazım gelen projelerin hazır
lanması hakkında direktifler vermiş • 

edilmek üzere ticaret halk komiseri
nin riyasetinde bir sovyet heyeti ln
gil tereye davet olunacaktır. 

Konuşmalar bir buçuk ıaat 
sürdü 

tir. Moskova, 27 a.a. - BB. Seeds, Na-
Başvekil Darüşşefakada bir saat ka- ı ggier ve Strang aaat 17 den 18.30 a 

dar kalmıştır. (Sonu 7 inci sayfada) 

Romanya Kırah oğlunu 
• 

lstanbul' da karşıladı 
İstanbul, 27 (Te

lefonla) - Dos1 
ve müttefik Roman 
ya'nın Kıralı Ma
jeste Karol, bu sa
bah saat 10 a doğ
ru hususi yatı ile 
Karadeniz boğazı
na girmiştir. Yata 
Marasti isimli ro
men muhribi de re
fakat etmekte idi. 
Yat boğazda hafif 
bir seyirle ve sa • 
hile çok yakın geç-
mek s u r e t i y • 
le bir devir yap -
tıktan sonra saat 
12 ye doğru Dol . 
mabahçe açıkların· 
da demirlemiştir. 

Bundan bir ay 
evci İtalyaya git • 
miş olan Romanya 
veliahdi A l t e s 
prens Mihail ha 
bası Majeste Kıra! Romanya kıralı S. M. Karol ve Veliaht Mihail 

la konuşmak üzere bu sabahki ı Romanya büyük elçisi B. Stoyka, Ro
trenle t a t a n b u 1 ' a gelmiştir. manya konaoloau, sefaret erkanı ve 
Romen veliahdi S~ nwıda İataııbul romen lcoloniai tarafından 

lliıılııııiıllıı• 



-2- ULUS 

Hadiseler, müıahedeler Dış ticaretimiz Erzincan - Erzurum 

Bir politikanm devamhhğı 
Kliring hesaplan bakiyeleri ve 

kredili ithalata ait taahhütler 
hallı A~kale'de 

Tatil aylarındayız. Daha geçen 
yaz bu mevsimde hepimiz serin dağ 
ha1ları, engin deniz kıyıları, geniş 
ovalar düşünüyorduk: nerede biraz 
dinlenecek, nerede biraz eğlenebi
leceğiz? Bugünlerde tek düşünce . 
miz dünyanın gidişidir: harp mı e· 
deceğiz, sulha dönebılecek miyiz? 

Slovakya köy değil, koca bir mem • 
lekettir ki Hitler Almanyasına bu 
kaleyi temin etmi§tİr. Ancak, bu 
hususta az çok §Üphe izhar edebili
riz. 

Moravya ve Bohemya hakkmdst. 
yeni gelen haberlere dikkat ettiniz. 
ıni? von Neurath'ın vekili, müstakil 
çek idarelerinde çekce ile birlikte 
almancanın da kullanılmasını çek 
ba§vekilind~n ısrarla istemi§ti. Bu 
talep 15 temmuz tarihinde bir ka
rarname ile isaf olunacaktı. Karar· 
name henüz çıkmamıştır ve çekler 
"almanca bilmiyorum!" sözlerine 
henüz sığınmaktadırlar. Prager Zei
tung Dienst diyor ki, "Eğer çek mil
leti pasif kalmıya devam etmek is
tiyorsa Reich bütün muallak mese
leleri ve bu arada lisan meselesini 
sürat ve katiyetle hal için iktıza e • 
den tedbirleri bizzat alacaktır . ., 
Çek lisanı kalenin bir anahtarıdır. 
Diğer bir anahtar da bu cümhuriye
ti kurmu§ olanlardır. Onlar aleyhin
deki teşebbüsü de geçen gün öğren
dik: ihdas edile~ek bir milli mahke
me çek politika adamlarının servet 
menbalarını araştıracaktır. Lakin 
milli mahkeme kurulmadan evel 
bildiriliyor ki bu adamların yüzde 
yirmi be§ine şimdiden mücrim na · 

Türkiye Cürnhuriyet Merkez Banka -
sından alman hesap hülasalarma göre 
22-7-1939 tarihindeki kliring hesapları 
bakiyeleri. 

CETVEL: 1 

Türkıye Cümhurıyet Merkez bankasm
dakı lılıring hesapları borçlu bakıyelerı 

Memleket Mıktar T . L. 

Almanya 
A Hesaplarmdaki 
borcumuz 
Almanya 
B Hesaplarındaki 
alacaklarımız 
Belçika 
Çeke-Slovakya 
Finlandiya 
Fransa 
Holanda 
İngiltere 
ıspanya 

İsveç 
D. Hesabından 
borcumuz 
İsveç 
A Hesabından 
alacağımız 
İsviçre 
İtalya 
Lehistan 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
S.S.C,1, 
Yugoslavya 
Yunanistan 

1.865.100 

582.000 

ı.8S8.800 

22.500 

CETVEL:2 

1.283.100 
704.200 

3.181.000 
789.300 

3.417.000 
713.200 

11.800.400 
276.600 

2.866.300 
821.000 

2.325.100 
252.500 

1.638.600 
635.500 

80.800 
1.301.500 

491.300 
210.100 

Muhtelif memlek~tlerın Merkez banka
larında tutulan klırıng hesaplarındalu 

alacaklarımız 

zariyle bakmak lazınıdrr. Filvaki, Memleket Mı1tnıcr ... L. 

kaleler İçeriden böyle fethedilir! 
Dançig dahi, alman hududunda 

askeri kudrete malik bir devlet'in 
kalesidir. Mein Kampf'a göre bu 
devlet her vasıtaya müracaat edile
rek mahvedilecektir: serbest Dan
çig §ehrinde çalıtılıyor, Koridor'da 
çalışılıyor, şarki Silizya'da çalışdı -
yor. Ve kim bilir daha nerelerde 
çalıtılıyor ! 

Es ton ya 
Letonya 
İtalya B. Hesabı 
Ywıanistan C. 

32.100 
11.600 

319.900 
1.800 

P. T. T. İdaresindeki 
Adli 

Düny;- nm gidişine hakkiyle nü -
fuz edebilmek için hadiseler Üze
rinde müessir olanların ana fikirle
rini bilmek lüzumuna kani olanlar 
Mein Kampl'ı okumalıdırlar. Bu e
serin müeUifi alman devlet reisi B. 
Hitler 'e Mein Kampf ise uçuncü 
Reich'm bir nevi parti programıdır. 
"Savaıım., diye tercüme edebilece • 
ğimiz bu eserden şu iki parçaya ba
kmız: "Altı asır evel bırakılmı~ ol
d...ığu yerden işi tekrar ele alıyoruz. 
Cermenleri Avrup.a'nm cenubuna 
ve cenup • garbına doğru sevket
ıniş olan ebedi sefere nihayet veri • 
yor ve gözlerimizi §ark memleket • 
lerine döndürüyoruz. Harp öncesi
nin sömürge politikası ile ticaret po· 
litikasıru tevkif ederek istikbalin 
politikası olan toprak politikasına 
geçiyoruz. Fakat bugün Avrupa'da 
yeni topraktan v yeni araziden 
bahsederken ancak Rusya'yı ve ona 
tabi olan komşu memleketleri düşü
nebiliriz,.. "Alman hududunda, as
keri kudrete filen malik bir devlet 
dahi olsa, bir askeri devlet ihdası 
hususundaki her teşebbüsü Alman
ya 'ya kar§ı bir taarruz telakki edi • 
niz ve düşününüz ki bu hadise size 
böyle bir devletin teşekkülüne -
silah kuveti de dahil olduğu halde-
her vasıta ile yalnız mani olmak ve 
teşekkül etmiıse mahvetmek hakkı
nı vermekle kalma<1.1, bu vazifeyi 
tahmil de eder.,, Fakat, biz yalnız hadiseleri tes. 

bit edip elimizdeki mihekke vura
lım: altı asır eve[ bırakılmış olduju 

tebligat 
hazırlıkları 

yerden işi ele alıyoruz... Adli tebligatın posta idaresi tara· 
,."., fından yapılmasına dair olan kanun 

Tatil aylarındayız. Fakat tek dü- son kanun 940 tarihinden itibaren 
şüncemiz dünyanın gidişiJir: meriyete girecektir. P.T.T. idaresin-

- Harp mı edeceğiz? de bu iş için şimdiden bir komisyon 
- Sulha dönebilecek miyiz? teşkil edilmiş ve mesaisine" başlamış -

Bugün büyük 
tören yapdacak 
Erzurum, 27 a.a. - Erzincan - Er

zurum hattı ray ferşi y.., tı bu akşam 
Aşkale'ye girecektir. 28 cuma sabahı 
saat 10 da ferşiyatın Aşkale'ye gelişi 
büyük merasimle tesit edilecektir. 
Aşkaleliler cümhuriyetin bu güzel e
serini gözleriyle gördüklerinden bay
ram süruru içindedirler. 

Fransız Askeri 
he yeli dün 

. 
lsfanbul' dan ayrıldı 

İstanbul, 27 (Telefonla) - Bir 
müddettenberi Ankarada bulunmakta 
olan fransız askeri heyeti bu sabahki 
trenle yanlarında mihmandarları kur
may albay Halim Oluş, kurmay yüz· 
başı Talat Batur olduğu halde İstan
bul'a gelmişlerdir. 

Misafir heyet Haydaıpaşa'da İs
tanbul komutanı general Halis Bıyık
tay. merkez komutanı Albay Cemal 
Akan, fransız büyük elçisi B. Masig· 
li tarafından karşılanmıştır. Bir kıta 
askerimiz selam resminı ifa etmiştir. 
Dost misafirler refakatindeki zevatla 
birlikte sefarethanenin muşu ile Top
haneye çıkmışlar ve oradan da otomo
bille Perapalasa gitmişlerdir. 

Müteakiben heyet ıeisi orgeneral 
Huntziger otomobille Ayasofya'ya 
gitmiş ve müzeyi gezmi~tir. Öğle üze
ri Fransa büyük elçisi B. Masigli, 
fransız askeri heyeti şerefine sefaret
hanede bir ziyafet vermiştir. Ziyafet· 
te heyet azaları mihm-ındarlar, ve İn· 
giltere büyük elçisi bulunmuştur. 

Fransız askeri heyeti öğleden son· 
ra Mareşal Fevzi Çakmağın kendile
rine tahsis ettiği motör ile Boğaziçin
de bir gezinti yapmışlat' ve Albay Ha
lim Oluş Tarabya'daki Tokatliyan o -
telinde şereflerine bir ziyafet vermiş· 
tir. 

28- 7 - 1939 

İtfaiye meydanı cinayeti 

Kunduracı Halimi 
öldüren boyacı 30 

seneye mahkum oldu 
Halk nereden duymuşsa duymuş, 

kunduracı Halim'i öldüren boyacl 
Mehrnedin muhakemesinin görüleceği 
günü öğrenmişti. Ağır cezanın müba
şiri : 

- Posta başı, yozgatlı Mehrnedi 
gönder diye ünlediği zaman loş kori
dorda bir kaynaşma, ağır ceza salonu
nun kapısına bir tehacüm oldu ve 
jandarma Mehmede güçlükle yol aça
bildi. Arkasından hurra salona ... 

Hakimler heyetine B. Arif Gün
gör reislik ediyordu; Lebip Altıok'la 
Mursat Yamaç da bu heyette aza O· 

larak bulunuyorlardı. İddia makamı, 
bu işin tahkikatını idare etmiş olan 
müddeiumumi muavinlerinden Fuat 
Börekçi tarafından işgal edilmişti. 

Havanın dünkü halini, "Hava" sü · 
tunumuzda okumadınızsa bile hatır
larsınız. Fecidi' Salonun tepesindeki 
vantilatör de olmasa - hani dava ne 
kadar enteresan olursa olsun - bu 
kadar halkın saatlerce tahammülü güç 
olacaktı. 

Mehmedi, yakalandığı gün Doğan
bey merkezinde görmüştüm. Yirmi 
gün içinde bir hayli daha küçülmüş, 
ufalmıştı. Bu salona, suçlu olarak ilk 
defa girdiği şundan anlaşılıyordu ki 
makamını tayinde tereddut gösterdi. 
Önce dinleyicilere, sonra şahitlere 
mahsus yerlere saldırdı ; jandarmanın 

yardımiyle tahta turnikeden geçiril
di. 

- Adın ? 
- Mehmet ... 
Diyeceksiniz ki bajta reis olduğu 

halde orada bulunanların cümlesine 
mallımdu ki şu bitkin delikanlı yoz
gatlı boyacı Mehmettir. Fakat usul. 

Mehmet dün mahkemeye caketsiz 
geldi. Sıcağın şiddetinden falan ol
madığını tabii biliyorsunuz: Mehmet 
hadise gecesinde kanlanan kendi ca -
ketini dereye atmış. Haliminkini giy
m~şti. Onu da elinden aldılar. Meh
met caketsiz kaldı. 

- Anlat bakalım. 

ha çok kamburlaşıyordu. Hikayesinin 
uydurma olmasa bile suni bir pasajına 
gelmişti . Halimin kendisine sarkıntı
lık yaptığını bu sırada anlattı. Meh -
met devam ediyordu: 

- Bu vaziyette ben namusumu kur
tarmak için kalkıp kaçmak istedim. 
Kalktım, bodrumun merdivenine doğ
ru yürüyordum. Bu sırada Halim be
ni bırakmadı, kurtuluş yolu kalmadı • 
ğını hissediyordum. 

Gene sustu. Bir insanın .. öldür
düm., kelimesini kolay kolay sarfede
miyeceğini kabul etmek lazımdır. Ni
tekim Mehmet de aöyliyemiyordu, 
gözlerini yere dikti : 

- Caketimin iç cebinden bıçağı çı
kardığımı, bir kere Halim'e sapladığı· 
mı hatırlıyorum, dedi. Ondan sonra ... 

- Ondan sonra? 
- Ondan sonra kendimi kaybetmi-

şim. Ne yaptığımı bilmiyorum.,, 
Hani sanki bunu söyleyince "Ah 

zavallıdır, ne yaptığını bilmemiş, bil
se ölclürür müydü, hadi beraet ... ,, di
yeceklermiş gibi üstelik bir de bu 
uydurma cümleden medet umarlar. 

Mehmet ne yapacağını öyle ince 
hesaplamıştı, ne yaptığını öyle güzel 
biliyordu ki adliye doktorunun Hali
min vücudunda sayamadığı bıçak dar 
helerinin adedi bile ondan sorulabi • 
lirdi. 

Şimdi bu iki prensipi, geçen sene 
martındanberi orta Avrupa'da cere
yan eden hadiselere tatbik edebili -
riz: Şarka doğru politikasının llk 
engeli Çekoslovakya değil miydi? 
Bu cümhuriyet aleyhinde çeşit çe· 
'it tahriklerle ba~lamı~ olan yıprat
ma ameliyesi, her milletin mukad
derini kendi tayin etmeai nazariyesi 
ile Südetler meselesini kendine baş
lıca vasıta olarak kullandı. Lakin 
Çekoslovak kalesi'ni yıkmak kafi 
değildi; onu ele geçirmek de lazım· 

dı. Büyük Fredrik'i ve Bismark'ı 

hatırlayınız: "Hudutta bir köy yüz 

f ersa.h ötede bir beylik kıymetinde
dir,,, sözü birincinin, "Bohemya 

Avrupa'nm ortasında bir kaledir,'' 

fikri ikincinindir. Halbuki alman 

himayesi altına giren Çekistan'la 

Yıpratma ve içeriden yıkma me· tır. İdare adli tebligatın posta ile ya
ıaisinin boğuk iniltilerle sürüp git. pılması dolayısiyle yeniden murakip 
tiğine bakılırsa kanlı harp sanıldı- memur ve müvezzi alacaktır. Memur~ 
ğı kadar yakın olmamak lazımdır; lar için 15 ağustosta, müvezziler için 

kansız harp, sinir harbi, beyaz harp de 21 ağustosta müsabaka imtihanı a
içinde olduğumuzu bfr an unutma. çılacaktır. Mura~ipli~lere yüksek 
mak şartiyle ••• ŞimdiJik Mein Kam- mektep mezunl.arıyle lıse mezunları, 
pf'ı ibretle okuyabilir ve hadiseler- memurluk~~ra ıı.s~ ve orta ~ektep me
den intibah dersleri alabiliriz: §ar- zunları, muvezzılıklere de ılk mektep 
ka doğru politikası beyhude bir laf mezunları alınacaktır. 1mtihanlarda 
değildir ve alman siyasetinin de- muv~~fak olanlar. kanunun tatbikin. 
vamlıhğını gösterir. den uç ay evel ışe başlıyacaklar ve 

Heyet saat 22,30 da hareket eden 
ekspresle Fransa'ya ha r .. ket etmişler
dir. Fransız heyeti 1 .iye'de gör
dükleri hüsnükabulden ve samimiyet
ten, Ankara'daki temaslarından fev-

Heyecansız ve oldukça düzgün bir 
ifade ile Mehmet: konu§mıya ha•laclı 
İfadesi, zabıtaya ve sorgu haliimine 

Kendisine göre bilmeden Halimi ö
lüm halinde bodrumda bırakan Meh
met firarı düşünmüştü, Halim bitap 
bir halde yere serilmiş, hırlama ile 
horlama arasında sesler çıkararak, 

kendinden geçmişti. Bunun üzerine 
Mehmet merdivenden çıkarak, ve ne 
olur ne olmaz, Halim de arkasından 

çıkmasın diye merdiveni ayağiyle 
kaydırarak kunduracının caketine 
koşmuş, cebinden anahtarları almış, 

kendi çekmecesini açıyormuş gibi 
çekmeceyi açmış, kendi eliyle koy. 
muş gibi paraları ve Halimin elbisele
rini almıştı. Ondan sonra da kapıyı 
açmış, üstünden kilitlemiş ve Akköp
rü yolundan, dereye koşmuştu. Bura
d11a k~nk • kanlı elbislerini atacak, Ha-

m n ııG,,.._ _ - rt'C!"·.,.,=~""'......:..-"'-: 
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leri için kursa tabi tutulacaklardır. 

------------------------------- Murakip imtihanında muvaffak olan-

kalade intıbalarla döndüklerini, intı

balarını hülasa olarak ifade etmek 

için sadece: "Fevkalade memnunuz . ., 

ibaresiyle ifade edeceklerini bildir

mişlerdir. 

Diyorbakır'da ısı 40 

dereceyi buldu 
Dün şehrimizde hava açık geçmiş, 

Muğlada tülün 

rekoltesi 6 milyon 

lar şehrimizde bir müddet staj göre • 
cekler, stajdan sonra da vilayetlerde 
kursları idare edeceklerdir. 

Urla Belediye Meclisi 
Türk - Yunan dostluk 

Reisi İstanbul' da 
Muğla, 27 a.a. _ Vilayet tütünleri Urfa, 27 a.a. - Bazı usulsüzlükler İstanbul, 27 (Telefonla) - Ttirk-

1 
bu sene diğer yıllara kıyas edilemiye· görüldüğünden dolayı devlet şurasın- Yunan dostluk cemiyetinin reisi ve 
cek derecede müsaittir. Havalar tü- ca feshedilmiş olan bt:lediye meclisı Yunanistan'ın eski iktısat nazırı Bay 
tünlerin neşvünemasına çok müsait yerine intihap edilen yeni belediye p mezo~l b .. b ld. _ . . .. . · ez g u ugun uraya ge ı. 

gitmiş ve müstahsillerin de iyi tütün meclısı bugun ılk toplantısını yapa-
yetiştirmek için çok itina göstermiş rak riyasetine eski belediye reisi Ö-

mer Araz'ı seçmiştir. bulunan Türk - Yunan dostluk cemi-

Bay Pezmezoğlu merkezi Atina'da 

olması dolayısiyle bütün vilayet için-
rüzgar garpten saniyede üç metre ka- de bu sene rekolte altı milyon kilo 
dar hızla esmiştir. En yüksek ısı 3.ıt 
derece olarak kaydedilmiştir. Yurt - tahmin ediliyor. 

Yüksek tedrisat umum 
müdürlüğü 

yetinin burada bir şubesinin açılması 
için tetkikler yapmaktadır. 

ta hava Trakya, Ege, orta Anadolu Bu tütünlerin yüzde yetmişi Ame· 
rika, yüzde otuzu alman partisi ola 

rak yetişmiştir. Hiç bır hastalık yok

tur. Geçen sene mahsulünden halen 
mevcut 333 bin kilo tütün vardır. 

Sıyasal bilgiler okulu hukuku dü
vel profesörü B. Ethem Menemenci -
oğlu Maarif Vekaleti Yüksek Tedri
sat Umum Müdürlüğüne tayin edil -
miştir. 

İzmir defterdarlığı 

İstanbul irat ve servetler vergisi mü
dürü B. Mümtaz Tarhan'ın İzmir 
defterdarlığına tayini kararlaşmıştır. 

söylediklerinden pek farklı değildir. 

- Ben, dedi, Halimi namuslu ve iyi 
bir adam olarak bilirdim. Ona herkes 
"Halim hoca,, derdi. O akşam kendisi
ne kahve önünde rastladım. Bana de • 
di ki: 

- Mehmet, dükkana gel de birer 
sigara içelim, ben de tereddüt etme
dim. Birlikte dükkana gittik, birer si· 
gara içtik, konuştuk. Vakit epey geç
mişti. Halim bana : 

- Vakit ilerledi, dedi, bu saatten 
sonra artık nereye gideceksin. Bura -
da kalıver. Merak etme senin rahatı
nı temin ederim. 

Ben de bu teminat üzerine dükkan· 
da kalmıya razı oldum. Halim düka
nının üst kısmındaki yerde yatıyor· 
muş. Oraya birlikte çıktık, uyumu
şuz. Fakat dehşetli tahta kurusu var -
dı, ben bir aralık uyanmışım. Baktım 
ki Halim de uyuyamamış, yatakta o -
turuyor. Kendisine: 

- Burada tahta kurusu çok, nasıl 
yatıyorsun? dedim. O da : 

- Öyle ise bodruma inelim, orası 
hem serindir, hem de tahta kurusu 
yoktur, dedi, daha rahat ederiz. 

Yorganı aldık. Bodruma indik, ser
dik ve yattık . ., 

Mehmet biraz durdu, dinlendi. Du
dakları kuruyor, konuştukça beli da· 

cenubu şarkide açık, diğer mıntaka · 
larda umumiyetle bulutlu geçmiştir 

Rüzgarlar bütün mıntakalarda ekse -
riyetle şimal ve garp istikametlerin -
den saniyede en çok 7 metre kadar 
hızla esmiştir. Dün en yüksek ısı Na· 
zilli, Mardin, Malatya, Elazığ ve Si . 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

irtte 36, Diyarbakır'da 40 derecedir. K kat bu açıkgöz gençlere de pek 
ıya met pahalıya mal olacak. Günde altı 

Şam Ba$ Konsolosumuz 
Şam'a tayin olunan Antakya baş

konsolosumuz Fethi Denli bugün 
Ankaraya gelmiştir. Fethi Denli bu
giınlerde yeni vazifesi başına hareket 
edecektir. 

Açık teşekkür 

Gördünüz mü felaketi? Bugün
lerde dünyamız müthşi bir tehlike 
geçiriyormuş da haberimiz yokmuş. 
Son gelen framJiz gazeteleri haber 
veriyorlar. En büyük yıldızlardan 
bir ikisi bu hafta içinde küremize 
dehşetli surette yaklaşacaklarmış. 

Hele bunlar arasında Merih'in vazi
yeti daha tehlikeliymiş, çünkü bu 
yıldızın dü11yamıza olan mesafesi 

Refikamın yıllarca ıstırap ve acıla· müthiş kısalacakmış: 58 milyon ki
rını ç~ktiği hastalığı çok isabetli teş: lometre, burnumuzun dibinde gibi 
hisleriyle meydana çıkararak dikkat- bir şey. Şimdi söz heyetşinasların
li ve seri ameliyatla kısa bir zamanda dır, haftalarca onlar söyliyecek, biz 
ıstıraplarını dindiren ve bu unutulmaz de bir şey anlamadan kavuk sa/Jıya
nümune olmağa layık tedavilerinden cağız. Mesela Meksika rasatanele
dolayı başta sayın Başhekim olduğu rinden birinin müdürü dün için kı
halde Ankara Nümune hastanesi sıhi yamet kopacağını bile ileri sürmüş. 
heyetine, bilhassa candan ve çok ya- Görüyorsunuz ya, karilerim, dün 
kın bir alaka ve muvaffakiyetle ame- kıyamet kopmuş değildir, bugün de 
liyat yapan kıymetli doktorlarımız · gazetenizi rahat rahat okuyorsu
dan kadın hastalıkları şefi Bay Halil nuz. 

Bira fiyatları 

Bira fiyatları inecek. Bunu İn
hisarlar Vekili Mecliste verdiği 
beyanatta hepimize müjdeledi. 
Fakat tabii yapılacak tenzilatın 

miktarı ancak tetkiklerden sonra 
belli olacaktır. 

Fakat karii erine mutlaka taze 
haber yetİ§tİrmek gayretinde o· 

lan bazı gazeteler her gün bira· 

nın müstakbel fiyatı hakkında 

kehanetler savurmaktan geri dur

muyorlar. Birine bakıyorsunuz, 

20 kuruş olacak diyor, Öteki ha

yır 15 kuruş diyor. Bir üçüncüsü 

de bu iki rakamı uzlattırmak için 

vasatisini alarak, 1 7 buçuk kuru§ 

olacakmıı di:ye yazıyor. 

ki, fiyatı şişenin Üzerine yazıl
mış görmedikçe, uçurulan balon
lara inanmıyacaktır. 

Atletler 

Dört açıkgöz genç Avrupa'dan 

Amerika'ya bedava seyahat et

mek için doğrusu mükemmel bir 

usul icat etmiıler. İngiltere'den 

büyük bir transatlantiğe binen 

dört üniversite talebesi, gemi A- . 

merika'ya vanncıya kadar arala· 

rmda nöbetle§e ve ikişer saatlik 

fasılalarla gövertede durmadan 

ko§mayı ve yakılmıı bir meıaleyi 

elden ele vererek, söndürmeden 

bütün seyahat müddetince göver

tede dola§hnnayı taahhüt etmit· 

saat ko§mak her babayiğitin ya
pacağı iş değildir. 

Bu dört genç, Amerika'ya 

bacaklarının kuvetiyle gittikleri

ni söyliyerek öğünebilirler. 

Yeni bir metot 

Tiençin meseleai üzerinde ln

giliz • Japon anlaşmasından bah

seden bir fransız gazetecisi bu an· 

la§manrn demokrasiler hesabına 

nasıl bir muvaffakiyet teşkil etti

ğini anlamak için mihver gazete· 

)erine bakın, diyor, ate§ püskürü
yorlar. 

Muvaffakiyet veya muvaffaki

yetsizliği ölçmek için sağlam bir 

usul bulundu demektir. Her yeni 

hareketten sonra mihver gazete· 

}erine bakın seviniyorlarsa demok

rasiler aleyhine bir ıey var de: 

mektir, kızıyorlarsa, demokrasi

lerin yeni bir muvaff akiyet ka-

da memleketine giderek Halimin pa · 
ralariyle yaşıyacak, tatlı bir ömür sü-.f 

recekti. 
Mehmet hikayesinin sonunu da ta

mamladı, zabıta tahkikatiyle meyda
na çıkan seyahati, kendi ifadesiyle 
anlattı ve sonra ilave etti: 

- Ben Halimi katiyen parası için 
öldürmedim. Namusumu kurtardım 

- Peki paralar? 
- Onları da .. nasıl olsa bu suçu:n 

meydana çıkacak ve yakalanacaktım. 
Ondan evel bari bir kere memleketi
me gidebileyim, ihtiyar babamı göre
bileyim diye paraya elimi sürdüm. al-
dım. ' 

Ne masum ifade .. ne hayırlı evlat.. 
Mehmet hadiseden evel Cafer isim

li bir tanıdığından ısrarla bir bıçak 
istemiştir: 

- Ne yapacaktın, diye soruldu. 
- İnsan olana her zaman bir bı • 

çak lazım değil midir, dedi, hem bu 
Cafer'de benim bıçağım vardı, kendi 
malımı istedim, ama o bana başka bir 
bıçak verdi. 

Sonra Mehmet, köylüsü Ahmet ho
ca isminde birine hadiseden evel de
miş ki: 

- Sen köye mi gitmek istiyorsun, 
ben para bulurum, beraber gideriz. 
Ahmet hoca Mehmedin mali ve içti
mai: vaziyetine vakıftır. Bu vadi pek 
kuvetli bulmamış: 

- Nereden bulacaksın be. Mehmet, 
demiş, beni de yolumdan avare etme, 
eğer bulamıyacaksan gene ben bir 
yerden dekleştirivereyim. 

Mehmet temin etmiştir ki parayı 
bulacaktır. Ahmet hoca kendisine gü
venebilir. 

Ve mert çocuk dediğini yapmış, 
parayı bulmuş ve bunun on beş lira
s~nı·. ~alimin dükkanından çıktıktan 
bır ıkı saat sonra kapısının önünde 
Ahmet hocaya teslim etmiştir. Son -
ra Ahmede: 

- Hadi şimdi seninle bir otomobi· 
le binelim, çarşıya çıkalım, bir iki a· 
lı~ veriş edelim, sonra da köyümüze 
gıdelim, ben tren saatlerini tahkik et· 
tim 9,25 te bir tren var .• 

Mehmet diyor ki : 

- Ben Ahmet hocaya kati bir söz 
vermedi.n. Belki ödünç para buluruz 
demişimdir. Fakat kati değil.. Fa:..at 
katı söz verdi diyorsa doğru söylemi
yordur. 

Mehmede tekrar soruldu : eğer der
di sırf namusunu kurtarmak idiyse 
bunu herhangi bir resmi mercie .ha
ber verebilirdi. Parayı ve caketi neye 
çaldı. Ve kanlı elbislerini dereye ne-
ye attı. 

C:ıray ve mesai arkadaşlarından Bay Fakat Merih'in dünyamıza bu ka 
T uzaffer Canbolat, Bay Zeki Şamil dar yaklı.ıması hiç de hayra alamet 
t-\taç'a açık ve kalpten gelen samimi değil. Çünkü, maliım ya, Merih 
minnettarlık duygularımla dolu te- harp tanrısıdır. Ve şu minimini kü
şekkürlerimi sunarım. remizin üzerinde bir kıyamet kopa-
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DÜNYA HABERLERİ 
c DUNKU ) 

''Muhteşem,, Bitaraflık 

Mançuko sınırında müthiş 
tayyare harpleri oldu 

Yugoslavya' ya iSTANBUL Gazeteleri 
Büyük harpten evel ve büyiik 

harpten sonra da bir aralık lngilte
re tarafmdan takip edilen Avrupa 
IİJaıetine "muhteıem infirat,, poli -
tikası adı verildiği malumdur. ln
riltere poJitikaımm mahiyeti fU idi: 
ilanı denizi aahilleri büyük devlet
lerden birinin iıtilası tehlikesine 
lllaıuz kalmadıkça Avrupa itlerine 
llanpnamak. Deniz hakimiyetini 
llluhafaza etmek ,artiyle Avrupa' -
)1 kendi haline bırakarak uzaktan 
leyin:i kalmak. lnıilizler, hem mi· 
taçlarına, hem de menfaatlerine 
ıayl'UD olan bu siyasete "muhteıem,, 
-.lmı venniılerdi. 

Japon tayyare filosu kumandanı esir 
edlldl, Japon tayyareleri düıürüldü 

Moskova, 27 a.a. Tas ajansı bildiriyor: Moıol halk cümhuriye
tinin Moıol - Sovyet kuvetleri genel kurmayının malGmabna ıö
re, 23 temmuzdan 25 temmuza kadar geçen üç ıün zarfında ja -
pon - Mançu kuvetleri, Kalkın-aöl nehrinin ıark sahilindeki Mo
gol • Sovyet mevzilerini elde etmek üzere bir çok defa hücuma 
geçmiıler ise de bu tetebbüslerin hepsi püskürtülmüt ve Japon -
Mançu kıtalarına büyük zayiat verdirilmiıtir. 

Fakat beynelmilel münasebetle -
rin yeni iıtihalesi içinde artık muh • 
teıem infirat siyaaeti arkada kal
lllıftır. Bir defa ıilahlarm tekem
ınülü lngiltere'yi Avrupa kıtaam· 
dan ayn bir ada olmaktan çıkart
lllıftır. Sonra kuvetler muvazenesi
ne dayanan buaiinkü beynelmilel 
lllÜnaaebetlerde Almanya'nın Manf 
aahillerini İfgal etmeaiyle, ıarkta 
hakimiyet kurması araaında esaah 
bir fark yoktur. Almanya ve ltalya. 
İngiltere ve Frama ile uğrapmya 
karar vermitlerae, önce garbı istila 
edecekleri 1erde, ıarkı tahakküm
len altma geçirip oradan alacaklan 
kuvetle garba dönmek, daha ameli 
bir programdır. Bu düıünce iledir 
ki lnsiltere Münih'ten sonra artık 
infirat aiyaaetine ve onun ihtitamı • 

Sovyet - Mogol kuvetleri, Xalkın- ı 
göl nehrinin şark aahilindeki eski 
mevzilerini muhafaza etmektedir. Tien -~in ııı 

üzerinde telerrüata 

na veda etmiıtir. 
Fakat bazı devletler, müstakbel 

harpte bitaraf kalabileceklerini Ü • 
mit ediyorlar. Harpten evel İngiliz 
siyaseti hakkında kullanılan bir ta
biri bu devletlerin takip ettikleri si
yaset hakkında da kullanarak buna 
"muhteıem bitaraflık., politikası a
dı verilebilir. Filhakika bütün Av
rupa kana boğulmuı ik~n bu man -
zarayı sulh ve ıükun içinde seyret
mek hakikaten muhteıemdir. Fakat 
böyle bir politikanm realite ile mü -
naıebeti olmadıiını bu devletlerin 
buıünden bilmeleri, hem Avrupa 
aulhu, hem de kendi menfaatleri 
bakımmdan faydalıdır. Bugünkü 
hukuk telakkilerine ıöre, bitaraflı
im kitapta yeri yoktur. "Bitaraf,, 
devlet Milletler Cemi1eti ve Kellogı 
~aaki1le girittiği taahhütlerden 
bçmmak istiyen devlettir. Millet -

Bugünler zarfında, kara muharebe
lerinden başka, müteaddit hava mu -
harebeleri de vukua gelmiştir. 

23 temmuz hava çarpışmalarında 
japon tayyare kuvetleri, 15 avcı tay
yaresi, iki bombardıman tayyaresi, 
iki keşif tayyaresi ve japon topçusu
nun ateşini tanzim eden bir balon 
kaybetmişlerdir. Bu çarpıtmadan ıon 
ra beş Mogol - Sovyet tayyaresi, hava 
meydanına dömnemittir. 

23 temmuzda, japon hafif bombar
dıman tayyare filoıu kumandanı al
bay Kovaro'nun tayyaresi dütürül
müş ve kendisi esir edilmiştir. Albay 
Kavaro'nun ifadeleri, japonların aa
keri harekatın vuku bulduğu sahaya. 
Çangçung, Harabin Szenpingkai, Ha
ilai ve daha sair mıntakalardan gelen 
mühim miktarda hava kuvetleri tah
şi t etmiş olduğu haberlerini teyit ey
lemektedir. 

24 ve 25 temmuz tarihlerinde de ha
va çarpıtmaları olmuıtur. Bu çarpış
malar, evcil, küçük avcı tayyareleri 
grupları arasında batlamıı, bilahare 
ekseriyetle büyük bava muharebeleri
ne inkılap etmittir. 

24 temmuz hava muharebelerinde 
japonlar 34 avcı tayyareıi, iki bom· 
bardıman tayyaresi ve bir balon kay
bctmittir. Bugün 9 Sovyet - Mogol 
tayyarni geri dönmemittir. 

25 temmuz muharebelerinde de 19 

~ tara ı ıye r vazıye 
kaa taaavvur edilemez. Fakat hu - yen Mogol - Sovyet tayyarelerinin a-

dedi altıdır· kukta yeri olmıyan bu vaziyetin fi. 
liyatta hiç yeri yoktur. Yani mo- Şimali Çin'e japonlar takviye 
dem harbin tartları arasında hiç kıtaatı gönderiyor 
bir devletin, bitaraf olarak k•lması- Hong-kong, 27 a.a. - Bir ecnebi 
na imkan yoktur. Her devletin bita- menbadan alınan haberlere göre, ja -
raf kalması, iki muharip taraftan pon takviye kıtaatı alelacele Mançu
birinin itine elveriıli olur. Ve diie· ri'ye ıevkedilmit ve ıirnalt Çin'deki 
rinin de itine elvermez. Demek ki bazı japon kuvetleri de aynı mınta -
bitaraflık denilen vazi7et hakikatte kaya naklolunmuıtur. Mançuri'den 
iki taraftan birini iltizam etmekten Tiençin'e gelen bazı ecnebilerin ifa
ibarettir. Böyle bir vaziyetten zarar deai, bu kıtaatın naklini muhik göı
ıören tarafın, bir taraflı bitaraflljı termektedir. Bu ecnebiler, harict Mo
kabul etmiyeceii aıikardır. Alman- golistan hududunda Khlha nehri bo
ya harp pl&nmı çizmitlir. Ve büyük yunca yapılmıı olan muharebeler, çok 
harpte olduju l'ibi, bu planı yıldı - ciddi olmuıtur. Aynı zevat, Harbin
rım aüratiyle tatbik etmiye çalıta· in bütün askeri hastanelerinin yaralı 
caktır. 1914 aenesiııde Schlieffen askerlerle dolu bulunduğunu ve hattı 
planını tatbik ederken, önünde Bel- bazı mektepleri dispanıer haline ge -
çika vardı. Bu devletin bitaraflığma tirmek mecburiyetinin hasıl olmu§ ol
riayet etti mi 7 Bapn de aynı teJİ duğunu beylfh etmektedirler. 
yapacaktır. Fakat bu defaki harp Şimali Çin'deki japon kuvetleri u
pl&nı, ıarpta taarruza l'tıçmeii ia • mumi kumandanı general Sugiyama-

ait müzakereler 
Tokyo, 27 a.a. - Japon ve ingiliz 

mümessilleri bugün saat 10,30 dan 
11,30 a kadar beşinci umumi toplantı
larını yapmışlardır. Saat 16.30 da tek
rar toplanacaklardır. Bu sabah dört 
azalı mahdut bir komite de toP.lanmı§
tır. 

Domei ajansının aldığı malumata 
&öre, meselenin esas noktaları ve bil
hassa Tiyençinde barış ve nizamın 
muhafazasiyle mükellef irtibat zabit
leri tayini üzerine anlatma hasıl ol -
muşsa da Japonya aleyhinde hisler 
besliyen Çin ticaret memurları ile 
belediye meclisi memurlarına yol 
verilmesi meıelesinde henüz fikir 
ihtilafı mevcuttur. 

Çeng Çiek Kang'ın katilinin tesli
mi meselesiyle diğer buı noktalar 
yeni bir tetkiki istilzam etmekle be -
raber gazeteler bugün öğleden son -
raki toplantıdan sonra Tiyençinde 
nizamın muhafazuı hakkındaki an
lqmanın imza edilecefi kanaatinde -
dirler. 

Mihakereler devam ediyor 

göre, Tiençin baldnndald lngiliz • Ja
pon görüpneleri nadir bir sükfuıet i
çinde devam etmektedir. İki taraf pro 
gramın on noktası yani Tiençinde 
barış ve nizamın muhafazası hakkın
daki meselelerin ekseriyeti üzerinde 
mutabıktırlar. 

Gazete müzakerelerin 
teceğini zannetmektedir. 

buıün bi-

Kanton nehri lttıpatılıyor 

Tokyo, 27 a.a. - Domei ajanıı Kan 
tondan bildiriyor : 

Askeri sebepler dolayısiyle Kan • 
ton nehri 28 temmuzdan itibaren on 
beş gün için gemilerin seyrüseferine 
kapatılacaktır. 

Bu karar yalnız yabancı harp ve ti
caret gemileri hakkında değil japon 
ticaret gemileri hakkında da tatbik 
edilecektir. 

Kınada bitaraf mı kalacak 1 
!Ld f tmecl•w• ·· B ı "L ' nın harici Monıolistan'daki harekitı 

lan a e ııme l'Ol'e, e çıaa • Ottowa, 27 a.a. - Kanada ba•veki-
b"t fi iına hu""rm t ed b·ı· idareye memur edileceği ve yerine :s nm ı ara ı e e ı ır. 1i Makenzi King, gazetecilere yaptı-

Da, ft B l . ._ ' b. f harbiye nazırı B. İtazaki'nin getirile-... tara an e çıaa nın ıtara • ğı beyanatta umuml vaziyet vahame-
t la ·1 F · --L cegwi söylenmektedir. ıiı ıı tere ve ranaa ıçm Dl&DZYr• tini muhafaza ettifi müddetçe Kana-
lu olabilecektir. Nasıl ki alman harp dada parlamento ıeçimleri husuıun-

44 milyon 
sterlin 
kredi! 

Londra, 27 a.a. - Financial News 
gueteai umumiyet itibariyle iyi ha -
ber alan mahfillerden edindiği malu -
mata atfen a§&ğıdaki malfımatı neş

retmektedir: 
Prenı Pol'ün ziyareti üzerine Yu

goılavya'ya teslihat kredisi açılması 
hakkındaki iptidai müzakereler az 
çok terakki göstermiştir. Verilen ra -
kam, müttefik olan Romanya ve Po
lonya'ya verilen miktardan fazla gö -
zükmekle beraber, O milyon ingiliz 
liraııdır. Yugoslavya bu müttefik 
memleketler listesinde bulunmamakla 
beraber ingiliz hilkümeti bu memle -
keti de ıiyaai istikrazlara mahsus o
lan 60 milyon sterlinglik kre~iler~en 
istifade edebilecek devletler lııtesıne 
memnuniyetle koymaktadır. 

Diğer taraftan Bulgaristan'~a d:J. 
müzakereler cereyan etmekte ıse de 
bu memleket isin derpiş edilen rakam 
pek küçüktür. 

Sovyet . Alman 
ticaret 

Berlin, 27 a.a. - ıQitün alman mat
buatı arasında ilk olarak Danziger 
Vorposten gazetesi, bugün neşretti -
ği bir yazıda halen Berlin°de Sovyet
Alman müzakereleri cereyan etmek • 
te olduğunu bildiriyor. 

Gazete, müzakerelerin Sovyetler 
birliğinin endüstrisini modernleştir
mek arzusuna ve Almanya'nın da 
Sovyet ham maddesine olan alakası
na tekabül ettiğini kaydederek diyor 
ki : 

Bu müzakereler ıöylenenin tersine . . . . 

Çinliler bir 
şehri aldılar 

Hong - Kong, 27 a.a. - Çin kuvct
leri tarafından Kwangting eyaletinin 
tarkında Swatow Chachow demiryo
lu boyunca yapılmıt olan mukabil 
taarruzlar ıimendöfer hattının mün
tehuı olan Chachow ıehrinin zaptı 
ile hitama ermittir. Bu ıehrin istir
dadına tekaddüm eden muharebeler 
esnasında 1000 kadar japon askeri 
telef o 1 m u ı t u r . Bu yeni mu
vaffakiyet, çinlilere demiryolu ü
zerinde kain batlıca be§ tehri kontrol 
etmek imkanını bah9etmi1tir. 

Bu tehirler, ıunlardır: Chachow, 
Anpu, Fonyang, Yihai ve Feng. 

Çin kıtaatı, Wengchow, Lunghn, 
Topu, Pichiahun ve Hanshan gibi 
civar mıntakaları da zaptetmi§lerdir. 

İKDAM 

Maarif Şurası 

Sulhi Ziya ımzasiyle intitar eden bu 
baJ!ll8kalede, maarif ıüraıı açılıı nut : 
kunda Maarif vekilinin, orta tidrintta ~
manist kultıir meaeleıine temas etmesı 
munaaebetiyle, liselerimizde umanizma -
ya birinci derecede ehcmiyet vermek liı
zumunu izah ediyor. 

Türk limanının merhameti 

İşaretler ıutunu muharriri, Almanya -
dan kovulup hiç bir memlekete kabul e -
dilmiyen ve deniz ıistunde kalan bir va
pur dolusu yahudinin, yalnız bir turk li
manında bir iki ıtiın mısafir kalarak ka
ra yuziı gordiıklerini ıoyluyor v "Bura
da en miııamahakir vatandaşlığı bulan 
miıseviler, kulu kolesi oldukları bir mm· 
leketcn atılan ırkdaşlarına coıterdiğimiz 
şu kuçıik fakat minidar misafirperver • 
likten mıitchasaıs oldular mı acaba?., ıu
alini soruyor. 

VAKİT 
Almanya anlatma yoluna 
girecek mi? 

Asım Us, bugunkü başmakaleıinde, Al
manyanın Danzig meselesindeki hakiki 
niyetine olduğunu araştırıyor, Alman ha
riciyesinin son tebliğine bakılırsa eaki 
ıiyaııette bir deği,iklik bulunmadıgı ka
naati hasıl oluyorsa da, Almanyanın va
ziyetinde bir değiıiklik bulunduğunu ka
bul etmek llzım geldigi fikrini ileri sü -
rüyor ve hariciyenin tebliii eğer yakın 
bir manevrayı cizlemek maksadına ma -
tuf değilse taarruzi siyasetten donmek 
için hazırlık telakki edileceiini izah edi
yor. 

Kadın memurlar 

Hükümet tarafından resmi ve hususi 
bütün miıesseselerdek! memurların kılık 
ve kıyafetine dair yeni bazı kararlar ve
rildiiini erkek memurların vazife baıın
da daima trath bulunacaklarını, kadın 
memurların da allık pudra aürmiyecek -
terini yazıyor. . 

TAN 
Sulh hazırlıkları 

M. Zekeriya Sertel, bu baımakalede, 
İnciliz Baıvkilinin totaliter devletlere 
kartı takip ettiii yatııtırma ıiyaaetinin 
Çmberleyn'in ıulhçu, totaliterlerin harp
çi olmalarından ileri celdigini iaah edi
yor, lncilterenin, altı aydanberi :fet -... 
Je dar &Utln hazırlıklan bittıkten aoa: 
ra totallterleri bir ıulh maaaıı batına 

'aiıracafını, zemini hazırlamakla meı • 
ğul olduğuna dair ıimdiden emareler mev
cut bulunduğunu ıoyluyor, fakat bir 
yandan resmi beyanatta, herhangi bir te
cavüze musaade edilmiyecği söylenirken 
bir yandan da el altından totaliterler~ 
sulh tekliflerinde bulunulmaıını zaaf e -
ıeri tel&kki ediyor. 

CUMHURİYET 

lngiliz - japon anlatmasından 
sonra 

Yunuı Nadi, bucıinkü baımakalesinde, 
Avrupa ufuklarının Japonyayı meydanı, 
boı bıraktıiını, Avrupa ihtillfı hallolun
madan uzak tark itlerine bakılamıyaca • 
ğına, Avrupa ihtilifına daha rahat rahat 

a.a. Matbuat Servisı 

bakabilmek için uzak ıarkta fedaklrhk 
yapılmak yolu tutulduıu, 1nıiltere ile ]a
ponyanın anlaşması sebebi bu olduiunu 
söyluyor, İngılterenin uzak ıarkta bir 
parça fedaklrhk etmesine mukabil Av -
rupada tam bir hareket &erbestisi kaza -
nacğını, bu netice Japonya için avrupalı 
ve amerikalı butun beyaz ırka karıı ka
zandııı:ı bir muvafiakiyet mukaddemesi 
olarak telikkııınde hati olmamakla be -
raber, İngilterenin şimdi butun kuvetiy
Je Avrupada bulundugunu, buiUn için 
japon - inciliz ibtılifının bertaraf olma
ıiyle butun Avrupanın uzerindcn buyu -
ek bir yük kalktıiını ilive ediyor. 

Türk havacılığının betiği 

Abidin Daver, İnôoo kampına yaptıfr 
bir ziyaretten intibalarını anlatarak kam
pın faaliyeti hakkında izahat veriyor "turk 
ordusunun, Buyuk Milli Şefin kumandası 
ile iki hatta iıç defa muzaffer oldugu bu 
tarihi muharebe meydanın.da ıimdi türk 
havacıhgı zaferler kazandıi;ını, türk harp 
tarihinde yuce bir yer alan Inonunun ıim
di de turk havacılıgı tarihinde buyıik bir 
üs kazandığını, çunku tıirk havacıhimın 
beıiii olduiunu soyliıyor. 

SON POSTA 

Tevkif edilen kaleci 

Demir&por kalecısi Necdetin tevkifi -
ne karar verılerek 'Osltudar tevkifhanesi
ne sevkedildiğini, kefaletle tahliye tal&o 
binin ~eddedildigini haber verdikten son
ra, diier taraftan yaralı hakem Tankın 
muayene raporu henuz verilmediğini, ya
ralarının ehemiyeti buna sebep teıkil et
ticini, tahkikatı muteakip yaralar tatili 
uzuv mahiyetınde ıorülurıe hadisenin a -
iır cezaya intikal edecegini yazıyor ve 
adliyenin, bir memleket divası ıeklinde 
tecelli eden bu hadiseye buyuk bir hu -
aaıiyet ıtoıterdigini ilive ediyor. 

AKŞAM 

Bira ve maden suyu mukayesesi 

Dikkatler ıutunu muharriri, devletin 
birayı 115 kuruşa sattıracak olmasına mu
kabil, hiç bir iptidayı maddeye ibt:yaç 
gostermıyen, kıilfeti ıiıeye konup sevkin
den ibaret olan maden ıuyunun otuzdan 
aıaiı aatrlmadıiını aoyluyor, birada ti • 
caret fikri makul olabilmeaine mukabil. 
maden suyunun ıihat meıeleıi olduiunu, 
ihtikira değil, kira bile cevaz vermedi
iini iti-.:e ediyor. 

SON TELGRAF 
Almanya için çıkar yol 
a...ı.. •• ...,.., .. _.......,...,_ 
, ......... lı8ttln tallndnl- ratm• Ar 

man7anm ne bu yıl ne de selecek aene 
muharebe edemiyeceiini !rıinku ıulh cep
heıinin teessüsıi Berlin'in cesaretini kır-
dığın!, Almanyanm İtalya ile birlikte ya
p~agı bir muharbede belki ilk hamlede 
bır kısım arazi uzerinde ilerlemesini 
mümkıin kılabileceğini , fakat hiç bir za
man netice üzerinde müenir olamıyaca
iını hatta Almanyanın maddi ve manevi 
felaketine ıebep olacağmı kaydettikten 
ve Almanya harp etmekle hiç bir ıey ka
zanmıyacağı kadar harp etmemelı:le çok 
ıey kazanabilir ve Almanya için tek alma• 
cak tedbir ve çıkar yol ıerbeat ticaret 
usulüne donmek, iktindi ve ıiyaai hayat 
aahaıı hulyasına ebediyen veda etmek -
tir, dedikten ıonra eier Almanya ıerbeat 
ticaret ve rekabet sahasında muvaffaki -
yetini teshil edecek sebepler araaında 
Akdcnizde bir mahreç temin etmeyi de 
bir mecburiyet addediyoraa Triyeate lıa
nun için Avuaturyanın variıliiini ifade 
edeck Akdenize açılan en mükemmel 
ticaret kapııı olabilir miltaleaamı ıerde7-
lemektedir. 

1 rlanda tedhişçilerinin suykastleri 

Viktörya gar1nda infilôk 
oldu 3 kişi yaralandı pliınmm iıtikamet ve hedeflerine Hiller inamı aııetedlerlıl da bir karar almak fikrinde bulunma- Sis yu· zu" nden ı'kı' 

göre, diier AYl'Upa memleketleri- dığını aöylemittir. 

nin bitaraflıldan da Almanya için Lıbul eHI MalOm olduğu üzere Kanada par- 1ng· ·ıt d .. rf. .d 1 
mahzurla olacaktır. Ve Almanya, a limentoıunun bu içtima devresi 1940 1 ere un gece Ö 1 1 are a tında 
bu devletler bitarafbr diye, harp Bayreuth, 27 a.a. - Hitler bugün da hitam bulmalctadır ve teamW ik- vapur ıarpHfl b • mJ k 
pli.nmı deiittirmiyeceğinden o dev- İngiliz gazetecilerinden müteıekkil tizuı olarak yeni intihabatın bu müd- 1 s! ır me e et manzarası gösteriyordu 
letlerin bitaraflıldanna hürmet et- bir grupu kabul etmittir. Matbuat detin hitamından evel yapılması ıa • 
miyecektir. Şu halde bitaraflığın ne müdürü Dietrich de bu milllkatta ba· zım gelmektedir. • Londra, ~7 '!'·~· - ~~ctoria istuyonundaki emanet deposunda 
nazariyatta, ne de filiyatta mevcut zır bulunmuıtur. Baıvekil, parlimentonun her an ka 24 kişi kurtartldı hır bomba ınfıli.k ettıgı sırada birçok kimseler, bagajlannı al· 
olmadığını her devletin bul'ünden rar vermiye imade bulunmuı lüzu - makta bulunuyorlardı. infilakın ıesi, 800 metreden ititilmittir. 
bilmesi ve ona &'Öre vaziyet alması l'Örmediii raibete ma:ı:har olarak munu kaydederek lngilterenin sil • Londra, 27 a.a. - Fransız petrol 

3 h kik b i . b' har vapuru Su "k ·ı İ G ıeyyar sıhiye otomobili ile itfaiye Valera takbı"ı.. _Jı"'Ullr lazımdır. Fil a a ugünkü ıart- kısa bir zaman içinde yü8 binlerce rüklenece ı ır pte Kanadanın bi- nı ı e sveç vapuru ran- n .., ,-
lar altmda ekser Avrupa devletleri, nüshaaı ıatılmııtır. Almanya'nın te- taraf kalması veya bu harbe ittiraki gesberg siı yüzünden Manı denizin- kamyonları derhal hldise mahalline Dublin, 27 a.a. - Dün ayan mecli-
ınenfaatlerinin aulh cephesine ilti- tebbüsiyle macar hüküınetinin bu hususunda nacak parllmentonun ka- de çarpıtmışlardır. İngiliz Dartford gönderilmiştir. Şimendüfer kumpan. sinde beyanatta bulunan B. de Vale-
hakta oldafunu biliyorlar. Çünkü eaerdeki fikirleri takbih ettiji, ma- rar verebileceğini illve eylemittlr. vapuru gönderdiği bir telgrafta 24 yaaı müstahdemininden 3 kiti Saint- ra, cümhuriyetçi İrlanda orduau ta. 
kendi hallerinden memnundurlar. amafih kitabm intiıarına mani ol • lritiyi kurtardığını bildiriyor. Şimdi George hastanesine gönderilmiııtir. rafından yapılan ıuikastleri takbih 
R b ılmal · t• 1 B d l mütemmim malClmat beklenmektedir. :s • • 

ahat ırak armı u ıyor ar. u •ak için tedbir e a madıiı bildi- Y•MOsllY BlhlALı'line 1"1.1yl Bunlar, ilk tedavileri yapıldıktan IOn etmıttır. 
da bir milletin en meıru hakkıdır. ribnekteclir. -. f WVA m h 

k k ra astaneden çıkarılmıılardır. Kina-Fakat Almanya'dua or tuklan i- Hüliaa Almanya'nın harute • S t b""d • • 
çin vaziyet alamıyorlar. Almanya, mailup edilemi1eceii artık ef..;... lrah RlllR nnli ovye u çesı scross ve Victoria infilakları, parli-
•ulhun korunmaıı için 'Yapılacak den ibarettir. Filhakika ._elerce Bel""'91d, 27 a.a. _ İtalya... -··il_ mento erkanında büyük bir infial tev 

a·- ,. &&- Moskova, 27 a.a. - R. S. F. S. R. l.t t · · p 
1
• teıebbüaü bile kendine kartı alınmıı devam eden hazırlıktan aonra ve hatgüzarı, dün Belgraddaki yazlık i- Cilmhuriyetinin yükıek Sovyet mec- ı e mıştır. ar amento erkanı, bükü 

bir tedbir sayacaiını bildinniıtir. demokrat cephenin de hazırlıksız kametgahında bulunan Baıveldl ve liıi dün ikinci içtima devresine bat- mete tethiş hareketini tenkil etmesi 
Filhakika Almanya bu zorbalığiyle bulunduiu bir ıırada Almanya'nm dahiliye nazırı Tıvetkovitch'e İtalya lamıttır. için fevkalade selahiyetler bahşeden 

-
Ceıalr limanında 

müthiı bir yangın 
küçük devletleri tethit etmiıtir. Fa- bir yıldınm harbi yapmaamdan çe. kırat ve imparatorunun ibda etmit ol- Yeni bütçe meclise verilmittir. 1939 bir kanun layihası kabul etmiştir. 
kat ~ttikçe kuvetleıon sulh cepheai kinilmekte idi. Fakat öyle bir teh. duğu Saint-Maurice Luare nipnı • bütçesinin varidat faslı, geçen sene Pol Cezair, 27 a.a. - Bugün saat 14 de 
karııamda Almanya'nın ve ltalya' - like ortadan kalkmııtır. Terazi her nın büyük kordonunu tevdi etmiıtir. bütçesine nazaran yüzde 12,6 fazlalık- İ•İn fevkalade tetlbiri liman rıhtımı ilzerinde bulunan gu 
llm aealeri luulmıttır. Almanya'nm aün biraz daha sulh cepheıine dot· la, 24 milyar 415 milyon rubledir. Londra, 17 a.a. _ Yeniden suikast- fıçıları patlamış ve zuhur eden yan -
bir harp yapabilecetine Macaria- na afırla,..aktadır. Bal'Üne kadar l"tılyın • Alman faılsf kıMlıılı·rı lerin yapılması melhuz olan noktaları gın eıya dapolarına sirayet ederek 
lan bile inanmıyor. Geçenlerde bir enmiyetlerini hayalden ibaret olan -r R .. O polis, bütün gece sıkı bir nezaret al- rıhtımda demirli bir kargoyu tehlike-
baacar profesörü, alman askeri kay- "nnabtetem bitaraflık,, aiyuetiade 1 U ( K D 1 Ş ff A 8 E R l f R tında bulundurmuıtur. ye dütilrmüıtür. Saat 17 de bOyük an 
llaklarma da-arak Almua•a'Dlll ........ Lu·· .. ~:L d-letlenn· de L-L.... t trepolara kaybolmut nazariyle balat-,_ , -·ı • ':I'- .... _... stasyonlar, köprüler, elektrik mer-
1.ir harp proYOke ettiii takdirde •e tereddüdü bir tarafa t.rakarak ·JL:.L~~UiL...-..l!mın.e;Llıud:li.&..-aaaıla-.JL..lc9dıııd...-..ua...ı---'--.ııta........ı.....L.makta---id_i_. _H_a_aar_ a_t ..;;fl_·m_di_._de_a_ 1_5 _mı.;;;·;.;..ı _- __ alAa _, __ ..__ ........ _ ı.:. - .-ıı.=-===-.:::ııı:.=:::::::ııı::..!J~...lılli30.mlııL.ll!l! 
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Bunu kim söylemişti? 
''Polonya gibi büyük bir devletin denizde bir 
mahrece sahip olmak hakkını reddetmek 
mantıksızlık olur,. 

Bizzat B. Hitler 

28 - 7 - 1939 

ı-
( __ R_A_D _Y _o _J 

TÜRKİYE 

RADYO DİFÜZYON 
Postaları 

TÜRKİYE ANKARA 
Radyosu Radyosu 

Dalga Uzunluğu 

kar şarkı - Artık ne si 
yah gözlerinin . 

10- ---------- Kürdilihicazkl 
şarkı - Güller açmış bil 
biıl olmuş 

21.10 Konuşma 

D anzig hududundan 
otuz metre mesafe

de polonyalı milis neferi 
Budiewcz'in üniformalı i
ki nazi ve bir Danzig 
gümrük memuru tarafın -
dan katledilmiş olması, 

son günlerin sükunetine 
rağmen, serbest şehir me
selesinin Avrupa'nın is -
tikbali için hala korkulu 
bir istihfam işareti halin
de kaldığını göstermekte
dir. 

27 eylül 1938 tarihli nut • 
kunda gene B. Hitler. 

Böylece Polonya'nın de
nizdeki mahrecini müda -
faa etmesi lüzumunu ka · 
bul edenler yalnız Polon -
ya, ingiliz ve fransız dev
let adamları değildir; biz
zat B. Hitler de başka 
cephelerde meşgul bulu -
nurken, Polonya'nın de -
nizde bu mahrece sahip ol
masını zaruri görüyordu. 

mikyasta. Sebebi ne ? 
1914 seferberliğin onları 

bu güzel yola sevketmiş ol 
duğunu, sonra Rusların hu 
dutlarını kapamak suretiy
le onlara örneklik ettiğini 
kabul ediyorum, fakat kor
kunç denilecek olan bu ör
neği neden taklit ettiler ? 
1933 de onları buna kim 
zorluyordu ? Ya İtalyan -
]ar ? Bunlar da zecri ted -
birleri mi ileri sürecek -
ler Fakat zecri tedbirle -
rin bir müddet onları sıkın 
tıya düşürmüş olduğunu 
kabul etsek bile, zecri ted
birler ortadan kalkalı bir 
haylıdır. Temerküz kamp -
!arı rejiminin otarşi rejimi 
ni davet ettiğine ve hüri -
yetsizliğin otomatik suret
te refahın kalkmasını icap 
~ttirdiğine mi inanmalı ? 

Avrupa istirahatte 
1684 m. 182 Kcs./ 120 Kw. 

21.25 Neşeli plaklar - R. 
21.30 MÜZİK (Radyo OrkeS 

trası - Şef: Hasan Ferid A 
nar) : 

Polonya'nın hayati men
faatlerini müdafaa etmek 
için İngiltere ve Fransa'
nm azimkar davranması 
karşısında alman matbuatı 
demokrasileri Almanya'ya 
karşı bir çenberleme siya
seti takip etmekle itham 
ettikleri sıralarda bu me -
tinleri hatırlatmak fayda -
sız olmasa gerektir. 

]ean Thouvenin 
JOURNAL 

lamış olduklarına hükme • 
dilebilir. İki memleket a -
zimkar davranırsa sulh te
min edilmiş demektir. Fa
kat, barajda ilk çatlak vu
kuunda sular sızmaya baş
lıyacak ve sonunda her 
şeyi sürükleyip götüre -
cektirl Yarın: Danzig; ö
bürgün: Koridor ve biraz 
sonra bütün Polonya. 
Hepsi bundan ibaret kal -
mıyacaktır. Bundan sonra 
yalnız Macaristan'ın de
ğil, fakat Romanya'nın da 
başına neler geleceğini 
görürsünüz. Alman tahak
kümü Avrupa'nın dörtte 
üçüne yayılır ve o zaman 
İngilizlerle biz, ya ölmek. 
yahut boyun eğmek mec 
buriyetinde kalırız. 

Gallus 
İNTRASİGEANT 

19.74 nı. 15195 Kes./ 20 Kw. 
T.A.Q. 

31.70 m. 9465 Kes. / 20 Kw. 
T.A.P. 

-ANKARA-

CUMA - 28-7-1939 
12.30 Program 
12.35 TÜRK MÜZİG! - l'J. 
13.00 Memleket saat ayarı, a • 

jans ve meteoroloji haberle -
ri 

13.15-14 MÜZİK (BeethÔven -
Piyano konsertosu No. 5 • 
Pi.) 

19.00 Program 
19.0S MÜZİK (Melodiler - Pi) 
19.15 TÜRK MÜZiCt (Fasıl 

Heyeti) 
20.00 Memleket saat ayan, a _ 

jans ve meteoroloji haberle_ 
ri 

20.IS Konuşma (Haftalık spor 
servisi) 

20.30 TÜRK MUZİG! : 
1 - ---------- Hiızzam peş -

revi 
Z- Sadi - Segah şarkı - Ru

humda olen 
3 - Zeki Arif - Segah şarkı

Mızrabı bırak 

1 - Schubert - Bitmemiş s 
foni si minör 

2 - E.Grieg - 1 inci Pet 
Günt süiti 

22.30 MUZIK (Operet parça 
ları - Pl.) 

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

23.ZO MÜZİK (Cazband - Pi 
23.55-24 Yarınki program 

-AVRUPA-

OPERA VE OPERETLER 
1410 Viyana - 19.15 Sof1" 
- 20.15 Böhmen - 21 Mili 
no 

ODA MÜZİÖİ: 18.30 Laypzi 
- 22.15 Oslo - 22.20 Lük 
semburg - 22,30 Ştütgart 
Viyana 

SOLO KONSERLERİ: 14.1 
Frankfurt - ıs.ıs Deutscl,. 
lands - 18.15 Hamburg -' 
21.10 Oslo - 22.20 Deutscb 
la mis. 

NEFESLİ SAZLAR (Marş <t 
s.): 1 Frankfurt - 6.30 Kö· 
nigsberg - 8.30 Sarbrüke 
- 15.30 Droytviç - 19.lS 
Bohmen 

Gerçi Polonya mahfil -
leri bu meseleyi fazla mü
balağalandı rmak istemi • 
yorlar. Fakat bu katil ha
disesi, münferit bir hadise 
olarak değil, nazilerin Po
lonya'ya karşı kasdi bir 
tahriki diye telakki edil -
mektedir. Esasen tam bu 
cinayetin işlendiği sırada 

Berlin'de Danzig'in Al -
manya'ya sonbaharda dö -
necegı ve bu dönüşün 

harpsız olacağı beyan e Totaliterler 
Hakikat şudur ki Alman 

lar ve İtalyanlar mahsur 
milletler gibi yaşıyorlar ve 
şefleri onları istiyerek bu 
vaziyete sokmuşturlar ve 
gene istiyerek bu vaziyet -
te tutmaktadırlar. Bu key
fiyet ehemiyetlidir, çünkü 
onları nereye götürebilece
ği bilinemez. Şüphesiz ki 
kuvetlidirler ve 1870 Paris 
Iileri gibi "çiğvari bir çı 
kış" ı tahayyül etmekte -
dirler. Fakat biz de giti -
de daha kuvetliyiz. 

Neuı - York Times Magazine'den 

4-Latif ağa - Suzinak şar
kı - Benim yarem gibi 
yare bulunmaz 

ORG KONSERLERİ VE KO· 
ROLAR: 21 Münib - 22.3C 
Sarbrüken - 23 Paris 

dilmiştir. , 
Alman devlet adamları 

Polonya'nın Danzig üze 
rindeki haklarından fera -
gat edeceğini sanmakta 
devam ederse büyük bir 
hata işlemiş olurlar. Mare
şal Smigly - Rydz, verdi
ği son mülakatta, Polon -
ya'nın Danzig'deki hakla
rını icabında silah kuve
tiyle müdafaa etmek az · 
minde olduğunu söylemiş
tir. Çünkü Danzig demek 
Gdynia demektir, yani de
nizde mahreç demektir. 
Bu Polonya için hayati 
bir ihtiyaçtır; çünkü deni
ze mahreci olmadığı tak -
dirde, Polonya havasız 
kalır ve istiklalini kaybet
mek tehlikesine uğrar. 

Esasen Polonya'nın bu 
husustaki hakları üzerin -
de mükemmel müdafaalar 
yapılmıştır. Zikretmemize 
müsaade edilsin: 

"Bizim politikamız 33 
milyon nüfuslu bir mille· 
tin denizde ancak eski bir 
alman toprağı vasıtasiyle 

mahreç sahibi olmasını 
pek acı telakki eder. Fa
kat bu kadar büyük bir 
devlete denizde mahreç 
sahibi olmak hakkını red · 
detmeyi mantıksız, adeta 
imkansız diye kabul e
der." 

Bunu kim söylemiştir? 

7 mart 1936 tarihli nut -
kunda bizzat B. Hitler. 

D
iğer bir cü;nle zik

redelim: 
"Kabul ediyorum ve he

pimiz kabul etmeliyiz: 33 
milyon nüfuslu bir devlet 
denizde bir mahreç sahibi 
olmayı daima istiyecektir. 
Anlaşmaya götürecek bir 
yol bulmak lazımdı, ve bu 
yol bulunmuştur, ve git 
gide genişletilecek ve ıs -
lah edilecektir." 

Bunu kim söylemiştir? 

sellerine 
~ 

kızsınlar 
18 temmuz, nasyonaI sos

yalist partisi tıbbi müşavi
ri doktor Wirtz, Münih'te 
verdiği bir konferansta de
miştir ki: "Açıkça söyle -
meliyiz ki fazla et ve yağ 
istihlak ederek istihsalle is 
tihlak arasındaki nisbet -
sizliği arttıran her alman 
bütün milletin gıdai istik -
lalini tehlikeye koyar. Bu 
suretle Almanya'nın gıdai 

istiklalini tehlikeye koyan 
memleketin siyası emniye
tine tecavüz etmiş olur.,.· 

Bir kaç gün evet bilmem 
hangi ltalyan devlet adamı 
da aşağı yukarı aynı şeyi 
söylemişti. Bunlar, harp 
zamanında mahsur bir şeh· 
rin veya abluka edilmiş bir 
memeleket şefinin ağzında 
tabii görülebilecek sözler -
dir. Fakat sulh zamanın -
da? 

Halbuki işte, sulh zama
nında, alman ve italyan tıb 
bi müşavirleri her almana 
ve her italyana az yemeyi, 
iştihasınca yememeyi, hat
ta açlığı gidermeyi tavsiye 
ediyorlar. Tek yemek sis -
temini methediyorlar ve al 
man şehirlerinde artık bir 
tane bile katmerli en:ıe ve 
italyan sokaklarında, ban -
talonu kuvetle geren bir 
tek göbek bile görmemek -
le iftihar ediyorlar. 

Şişmanlığın nahoş ğbir 

şey olduğunu inkar etrni -
yorum, fakat bana öyle ge
liyor ki bu baylar şişman -
Iıkla mücadele hududunu 
bir haylı aşmış bulunuyor
lar. Senelerden beri perhiz 
ediyorlar, hem de büyük 

HULASA 

Sarih konuşalım. Dikta -
törler isterler mi bilmem. 
Ööyle sanıyorum ki hiç bir 
tehlikeye maruz kalmadan 
azami şey elde etmek ister
ler. Bugüne kadar onlar i
çin bn kolay olmuştur. Ya
rın çok daha müşkül ola
caktır. Nüfuza müstenit 
hareketler pek tehlikesiz 
hareketler olmıyacaktır. Di 
ğer taraftan, Almanya ve 
1talya'da ani bir metot de
ğişikliği, silahlanma hızı .., 
nın yavaşlaması vukubul -
matlığı takdirde gelecek ay 
larda hayat orada daha ko
laylaşacak değildir, bila -
kis. Alman ve İtalyan hü -
kümetleri o zaman millet • 
terine "iztirap çekiyorsa • 
nız bunun başlıca müseb - • 
bipleri hasımlarımız olan 
İngiltere ve Fransadır,. di
miyecek midirler ve şimdi
den dimiyorlar mıdır ? 

Ve bu suretle o milletle
ri bize karşı ayaklandıra -

caklar. 
Halbuki, makul düşünü -

lürse, alman ve italyan mil 
letleri muztaripseler bun • 
da bizim dahlimiz yoktur. 
İşte iyi bir propaganda -
nın burada rolü vardır. Yal 
King - Halle usulü propa
gandadan bahsetmiyo -
rum. Fakat ya radyo .... 
Fransız radyosu on dilde 
konuşur, İngiliz radyosu 
yedi dilde, halbuki alman 
radyosu on yedi ve İtalyan 
radyosu ise yirmi dilde ko
nuşurlar. Almanlar ve İtal-

yanlarla güzel 
ler tasavvur 

muhavere -
edilebilir : 

"Alman veya italyan posta 
müvezzii, siz öyle yemeğin 
de ne yediniz ? Fransa'da 
posta müvezzii olan falan -
ca şunları yedi ..... " 

Sonra mevzuu genişlete
rek derhal arkasından ilave 
etmeli: "Şunu veya bunu u
cuza alamadığınızı bize i -
zah eder misiniz? Mesela 
kauçuk ve petrol? Şu fiya
ta size Hamburgda kauçuk 
ve pef.rol teslim edilebilir. 
Fakat tabii bunlar alman 
malı olmıyacaktır. Çünkü 
Almanya bunları istihsal 
etmez. Fakat alman fahri • 
kalarından çıkacak ve size 
üç misli pahalıya malola -
cak suni mallar mürecceh 
değil midir?,. 

Pierre Dominique 
La Republique 

Gene sinir 

harbi 

Sinir harbı devam e

diyor. Fakat şimdi 
bu harp asıl İngiltere'ye 
tevcih edilmiş bulunuyor. 
Hitler ve müşavirleri, ih -
tiyatsız tehditleriyle pek 
iyi haberdar edilmiş olan 
fransızları kolaylıkla kan
dıramıyacaklarını anlamış 

olacaklar, ingiliz sulhcu -
tuğunu uyandırmaya çalı

şıyorlar. Yarı resmi beya
natlarla, Almanya'nın 

Danzig için asla harbet -
mek niyetin"de olmadığını 
söylüyor fakat hemen ar -
dından bu şehrin kayıtsız 
şartsız Almanya'ya ilhakı 

icap ettiğini ilave ediyor
lar. Bundan istediğiniz 

manayı çıkarın. B. Çem -
berlayn'le lord Halifaks' -
ın kati beyanatları dola • 
yısiyle, alman devlet a- .,. 

( '"3üyiik harpten sonra ilk paskalya gecesi, beş genç, Antu
van, kardeşi Jilber, arkadaşı Dominik Heriyo, Mariyan ve 
Solanj Senkler isminde iki genç kızla beraber sıkıntxh bir 
suareden kaçıyorlar ve geceyi kırlar içinde kaybolmuş bir 
otelde geçiriyorlar. Antuvan, Mariyan'la, Dominik de So -
lanj'la beraber eğleniyorlar. Aradan bayii zaman geçmiş • 
tir. Mariyan, Antuvan'ı sevmiye başlamıştır. Genç kı:ıa bi
raz bigane ıörünen Antuvan bir gün onunla buluşmuş ve 
beraberce dört ay evci ilk defa paskalya gecesini geçirdik
leri otelde bir gece beraber kalmıştır. Fakat Mariyan sev -
diği derecede sevilmediği için kendini üzüyor. Solanj da 
Dominik'i seviyor ve bir gün Mariyanla beraber bir bah -
çede dertleşiyorlar.) 

B o y Ü K A ş 

Almanya' da mektup 
sansürü 

- Nasr/, işler yoıunaa mı ? 
- Evet, mektup sansürcü -

leri beşinci alaymdayım. 
Oeuvre'den 

damları ilhakın otomatik 
surette harbı intaç edece
ğini bilmez değillerdir. 
Buna rağmen ilhakı iste -
mekte ve harbı isteme -
mekte israr ediyorlar. Bu 
bir kurnazlıktır. İngiliz 
hükilmetinin bu tuzağa 
düşeceğine asla ihtimal 
verilemez. Fakat ya aokak 

adamı? Alman propagan· 
dası asıl bu sokak adamına 
hitap ediyor. Ona demek 
istiyor ki: eğer İngiltere 
Polonya'yı biraz tazyik 
etse, Polonya boyun eğer 
ve her şey kolaylıkla hal
ledilmiş olur. 

Fakat Polonya boyun 
eğmiyecektir, çünkü böyle 
yaptığı takdirde kendini 
havasızhktan boğulmaya 
ve Almanya'nın boyundu
ruğu altına girmeye mah · 
kum etmiş olur. İşte ingi
liz hükümeti bizden daha 
itimada meyilli olan İngi
liz milletine bunu anlat -
malıdır. Biz ezeli hasımla
rımızın ezeli manevraları
nı iyi biliriz. İngilizler 
bizim kadar bilmezler. 
Onların gozunü açmak 
faydasız olmaz. 

Her halde bu yeni ma -
nevra dolayısiyle, alman
ların nasıl bir tehlikeye 
maruz bulunduklarını an-

K R o 

Berlin'in 'hazırlığı 
Berlin'den çıkan şayia -

lara göre resmigeçide işti
rak eden alayların numara 
ve alametleri sökülmüş. 
Maksat bu alayları tanıt -
mamak imiş. 

U.zun müddettir bu adam 
ların gittikleri s'5yleniyor
du, fakat nereye gittikleri 
bilinm~yordu. Bu, esraren
giz bir geçit resmi ki, bü -
yük m'lnevralara iştirak e
denlerin hareketlerine iki 
kat hız veriyor. 

Bugün Almanyada silah 
altında ne kadar insan var? 
Doğru gibi gorunen son 
tahminlere göre bir mil -
yon. 

Bütün bunlar size evel -

ce ma:IO.m olan bir intiba 

vermiyor mu ? Almanya, 
askeri cihazını 15 yahut 20 
Ağustosta ha:ı:ırlıyacak tar::ı: 

da seferber oluyor ve ma -

nevra yapıyor ... 

Evet, Almanya geçen se

ne ağustos ayında bir harp 

tecrübesi yaptı ve muvaf -
fak oldu. 

Fakat, geçen yazdan be -
ri zaman değişmiştir. 15 a
ğustosta alman askeri ci -
nazı tam yerinde işe yarı -
yacak mı ? Belki. Fakat 15 
Ağustosta ingliz donanma
sı harbe hazır bir şekilde 

manevra yapacak; ingiliz -
fransız tayyareleri Lehis -
tana kadar kanat açack ve 
İngiliz efradı mütemadiyen 
kışlalara toplanacaktır. 

Halbuki ,geçen sene bun
ların hiç biri yoktu. 

Danzig şayiaları hava -
dan ibaret kaldı. Bertin 
bu şayiaları dün tekrarla -
mağa çalışırken bugün ya

lanlamak için gayret sar -

fediyor. 
Faris - Soir 

5 - -·------- Halk türküsiı -
Eminem sılada yas tutup 
ağlar 

6- Latif ağa - Hicaz şarkı -
Niçin şep ta seher 

• 7 - Mustafa Nafiz - Hicaz 
şarkı - Göksünde açıl -
mış 

8 -Ahmet Rasim - Hicaz 

1 

şarkı - Can liastasıyım. 
__ 9 - Artaki - Kürdili hicaz-

HAFİF MÜZİK: 12.15 Deut· 
schlands - 18 Londra _, 
19.SS Beromünster - 20.lS 
Berlin, Ştütgart - 20.35 
Breslav - 22.30 Ştütgart 

HALK MUSİKİSİ: 16 Ber!iıı 
- 21.30 Danzig 

DANS MÜ'ZİGİ: 21.30 Dan • 
zıg, Roma - 22 Breslav _,. 
22.30 Mıinih - Z2.45 Droyt• 
viç - 23 Paris, Lüksemburg• 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

İngiliz 

realizmi 
Eğer hal ve şartlar baş

ka türlü olsaydı İngiltere 
pek muhtemeldir ki Japon 
ya ile olan ihtilafına b~ 

kadar çabuk nihayet ver
mezdi. Fakat o kendine sa
rih bir sual sormuş ve bu -
na vazıh bir cevap vermiş
tir: tehlike nerededir? Av 
rupada. İngiltere, bütün 
kuvetlerini garpta bulun· 
dunnak ihtiyacındayken u 
zak §arkta bir mllc~i'!,. ,..,~ 
girişmek tehlikesine ken • 
dini maruz bırakabilir mi? 
Hayır, Bahusus Rusya'nın 
müzakereyi uzattığı, Bir
leşik devletlerin körü kö · 
rüne bir bitaraflığa sarıl -
dığı bir devirde. Japonla -
rın yolunu kesmekte her
kesten ziyade alakalı olan 
bu iki memleket mademki 
iş birliğine yanaşmıyor, ja 
ponlarla anlaşmaktan baş -
ka yapacak şey kalmaz. İn 
giltere de bunu yapmıştır. 
Şarktaki endişelerinden 

kurtulunca, garpta muvaf
fakiyetle karşı koyabilir. 
Haklı olduuğnu anlamak 
için, ateş püsküren alman 
gazetelerini okuyalım. Bu 
hiç aldatmıyan bir alamet
tir. 

'.Büyük Britanyalılar bu 
suretle bir alman manev
rasını akim bırakmışlardır. 
Onu imparatorluğunun bir 
ucunda, uzak bir ihtilafa 
sürüklemek istiyorlardı, 

bu suretle Avrupa'da ken• 
disini zayıflatacaklarını u· 
muyorlardı. İngiltere bu 
tuzağa düşmemiştir, ve ku· 
vetini müttehit, mütecanis 
ve masun tutmak için ehe• 
miyetli fedakarlıklara razı 
olmuştur. Bir iktısadi an• 
!aşma rivayetlerini ortaya 
at3.n Hitler propagandası• 

nin tahriklerini de reddet• 
miştir. B. Wohltat'ın alçak 
sesle yaptığı görüşmele! 

de şimdiden akamete uğ•1 
ramışa benziyor. Almanyl 
harbi istemediğini mi hay 
kırıyor? Bunu isbat ctmesl 
pek kola dır. Rahat dur• 
-~· ~- .. ·-

Fakat Avrupa'da yapıla ... 
cak her yeni tecavüz d.ıl 
gösterilmeden tardedUe
cektir. İngiliz gemileri 
Çin sularında kaybolmıya 
gitmiyeceklerdir. Ve ingi• 
liz hükümeti gayrimesul 
müzakerelere kapalıdır. 

Gerisi için, resm1 rnurah· 
hasları kabul etmiye ve 
dinlemiye daima hazırdır• 
lar. 

Müsterih olmıya ihtiya
cımız olsaydı, bu hadiseler 
bizi kafi derecede müste -
rih kılmıya kafi gelirdi. 
B. Çemberleyn hareketle· 
rini sözleriyle hemahenk 
kılmıştır. Hiç şaşırmadan 
doğruca hedefine doğru 
gidiyor. Mühim olan Av -
rupa sulhudur. Britanya • 
nın meşgalelerinde bu sulh 
birinci safta gelir. Mütte· 
fiklerimiz hakikati mü
kemmelen anlamışlardır. 

Gallus 
1 ntransigea nt 

demek. Biz ihtiyarladık artık! Üçümüzden yalnız 
Evlin hali. mesuttur; çünkü dünyayı bilmiyor!" di
ye dütündü. "Atka gelince, en iyisini tattı. Halbuki 
biz onu sonuna kadar, son katresine kadar içtik I" 

Ayağa kalktılar ve Evlin1in yanına gittiler. 

Xll 

M A N 1 
Halbuki ben yalnız bir şey istiyordum: onun ol

mak, onun kansı olmak. Bunu söyledikten sonra 
zayıf kollarını göğsünde sıkarak, dedi ki: 

Yazan: l rene N emirovski -23- Çeviren: Mümtaz Faik FENiK 

Antuvan'ın ailesi onun timdiye kadar bir mes
lek edinmemiş olmasına hayret ediyorlardı. Yirmi 
yedi yaıında idi. Harp tahsilini yarıda bırakma§ ve 
o tam bir tenbelliğe intibak etmitti. Arada sırada 
gayesiz bir kaç seyahat yapardı. itte o kadar. Ma· 
dam Karmontel küçük oğluna bir demediğini bı· 
rakmazdı. Çocukluk zamanında olduğu gibi hep 
Paskal'ı Jilber'i misal gösterirdi. Son hadiselerin 
ailenin servetini mahvettiğini,kendilerinden çok bir 
§ey beklememesini söyledi. Antuvan bir gün, 
annesine harp zatnanında bütün enerjisini sar· 
fettiğini ve hayat için artık yapılacak bir §ey ol• 
madığı cevabını verdi. Mm. l{armontel kızdı. Der
ken kavga başladı. Öyle bir aile kavgası ki, sade 
bir kaç gün evelki yeni hadiseler meydana vurul
muyor, belki unutuldu, ebediyen silindi zannedilen 
çok eski kinler ve sırlar da tekrar ediliyordu. An· 
tuvan bir çok hafta pazar ziyaretlerini lağvetti. 
Kendisini çok yalnız hissediyordu. Nikol'den ayrıl
mı§tı. Şimdi Donıinik'le de eskisi gibi değildi. O da
ha çok istiklal ve büyük servet peşine düşmüştü. ilk
baharda Segre'lerin evindeki kabul resminden bir 
kaç gün sonra Mariyan'ı ikisinin de müşterek dost• 
ları olan Lennar'larm evinde gördü. Lennar'lar Pa• 

- Bilsen onu ne kadar seviyorum! Ne kadar ... 
Sanki bir çocuğu kolları arasında şefkatle sı

kıyordu. Mariyan heyecan içinde idi: 
Solanj kadın olmuş, Solanj anne olmuş f Kendi 

de, Mariyan da pek ala anne olabilirdi ... işte bunu 
aklı almıyordu. Birkaç saniye Solanj'ın ne söyledi
ğini dinlemedi bile; timdi yalnız kendini düşünü
yordu. 

Nihayet Solanj dedi ki: 
- Bu itin çirkinliğini katiyen affetmiyecektir. 

Hayatı hiç sevmiyor. Hayat ona budalaca bir §ey 
gibi görünüyor. Hem her §eyi olduğu gibi katiyen 
kabul etmez, anladın mı? Bu onun için en müthiş 
bir günahtır. Ona hayattan daha güzel bir hayat 
Jazım ... Fakat bunun imkanı var mı? Yaıamak ve 
kozlarmı oynamak lazım. Bana ekseriya, kitaptan 
ve tabloları insanlara tercih ettiğini söylerdi; fakat 
o zaman da ha ata karı mamak lazım. 

- Fakat ne yapmak istiyorsun 7 
Solanj tereddüt etti: 
- Şimdi her §eyi hazırladım. Bana kimin yar

dım ettiğini bir türlü tasavvur edemezsin. Annemin 
eski dadısı yok mu, hani ara sıra gider görürdüm; 
hani çok severdim: itte o. Görüyorsun ki merhamet 
hazan ne güzel mükafatlanıyor. Hani hikayelerde 
vardır: genç, zarif bir kız, küçükken kendisinin sa• 
hncağını salladığı ihtiyar süt ninesini harap evinde 
ziyarete gider. Bilmem benim halim buna uyuyor 
mu ama, i§te ben de öyle idim •.• Ne ise bırakalım 
bunları ... Ağzım öyle acı ki zehir gibi •.• 

- Peki sonra? .• 
- Sonra mı? Sonra Dominik'le evleneceğim. 

Hani o günler ... Hele bir o günleri görebilse idim? 
Annemden korkuyorum ama o da bir §eyi çakmaz 
sanırım. Kayın pederim annemin parasiyle bana bir 
pırlanta bilezik ve bir ermin kürk &lacak. Herkes 
memnun olacak; herkes diyecek ki: bak §U küçük 

l , tA 

yebilirdik? Şöyle böyle derdik ama, gene bu n~il 
iyi bir nesilmİ§ I" lleride günün birinde belki Domi· 
nik çocuk istiyecektir. Eğer bir kaza olursa, belki 
de ümitsizliğe kapılacaktır. 

Sustu. Eliyle bir itaret yaptı: 
- Sus Evlin geliyor. Sakm bir §eyden bahset

me. Sakın kimseye asla bir §ey söyleme. Hadi bana 
iyi §ana temenni et .• O kadar korkuyorum ki ... Ev· 
lin'i çağırdı: 

O: 
- Buraya gelin! diye bağırdı. Sizi bekliyorlar, 

sizi arıyorlar. 

Solan; ve Mariyan, Evlin'e biraz merhamet bi
raz haset ve acı bir kıskançlıkla bakıyorlardı. Cildi 
parlak, gözleri karanlıktı. Bu gözlerin altından la· 
kayıt, cüret.kar ve muzaffer bir halde etrafı süzü
yordu. Saçları altmdı. Boyu uzun vücudu kuvetli i
di. Uzun boynu endamına bir gurur veriyordu. Eski 
zamanda "dalyan gibi" dedikleri cinstendi. Ne gü-
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NEVYORK Sefirimizin Alina' dan 

ayr1 hıı dostluk 
tezahürüne vesile o;~;ı 
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Kalan parçanın marifetleri 
insan yavrusu annesinin karnın· 

da ilk aylarda hem kız, hem de oğ
lan iken, ipofiz guddeainin derin 
hesaplarını neticesine göre, yalnız 
kız yahut yalnız oğlan olduktan 
sonra, öteki cinsten kalan parçanın 
acıklı bir neticesi erkeklerdeki 
prostat titkinliği olmakla beraber, 
o parçanın gösterdiği batka mari· 
fetlerin yanında bu hastalık pek 
küçük kalır. 

de aonradan erkek tarafı galip gibi 
görünür. Herkes de bunlan artık 
erkek tanır. 

Fakat onların kendilerini erkek 
diye tanıtmalarının aahte olmaın 
pek muhtemeldir. Çünkü hayvan
larda tecrübe ile meydana getirilen 
karıtıkhklar aksini isbat eder. İn· 
aanlar üzerinde bu tecrübe yapıla
mamııaa da, hayvanları hormon ıı
rıngalariyle karıtık yapmak olduk -
ça kolaydır. O zaman hayvan vakit 
vakit ditilik yahut erkeklik duygu
lan göaterir. 

Hormon itlerinde insanlar hay-

Bu marifetler, o parçanın yÜzde 
yirmi derecesinden daha büyük 
kaldığı halde, karııık insanlar mey
dana çıkannaaıdır. Kantıklık iki la· 
raftan müsavi olduğu halde netice - vanlara pek benzemedikleri için, 
nin ne olacağı doğrusu merak edi- tabiattan karıtık ol~rak doğmuı o-
l k b• d" lan insanlarda da boyle olaa gerek-ece ır ıey ır. ı k" . 

F k t b "ylesi aynı niıbette kadın tir. Şu kadar ı ınıanın gururu doğ-
a a 

0 
' •· 1 · · 1 K d' k k · · l" · d'ye ka ruyu soy emeaıne manı o ur. en ı-veya er e Jnaan mısa ı tım ı • 

d h. l ·1 · b" ek'ılde sini erkek olarak tanıtmıt olan ka-ar, ıç o mazıa ı mı ır f , . 
.. ··ı · t" E k" m nlardan ntık kız daıma rkek duyguları goru memıt ır. s ı za a w •

1
• d 

k 1 h .. h k il . d go"ru"len duydugunu ı an e er. a an unsa ey e crın e . 
·· ·1·k h 1 h lu" ol•a gerek Bunun aksıne, karııık oldukları musavı ı aya ma su " . . . 

tir. Eflatun'un nazariyesini mermer sa~h kalan kızlar da, kendılerının 
·· · d t b"t d artistlerin ha - daıma kadın kaldıklarını haber ve-
uzerın e es ı e en . l B 1 d h" b" .. ı·· d r rır er. azı arı a ıç ır tur u uy-
ya ıK. ki - d ··ı kalan par - guları olmadığını iddia ederler •.• 

arıır ıgın erece.. . . 
b .. '"kl" w •• küçüklüğüne Onlarınkı de yanlış, bunlarınkı de •• açnın uyu ugune, .. .. 

·· d • · · F k t e kadar karı- Kalan parçanın en buyuk oldu • gore egııır. a a n 'f · h" k d 
k 1 lmaz Yeni za· ğu zamanda marı etı, unsalı e-§J o sa yarı yarıya o • . . . . 

manlarda tetkik edilen hünsalarda nılen fey, ınsanı vakıt vakıt kadın 
daima bir tarafın nisbeti daha faz- veya erkek yapmaktır. 
la bulunmuıtur. Bir tarlı kadın, bir 
tarafı erkek olan en ziyade karıtık 
insanlarda bile bir taraf galip gel
diğinden, ıekilce karıtık doğan ço· 
cuk ya kız, yahut oğlan sayılır. 

Ancak hünaaların en çoğu kız O· 

larak doğarlar. Yalnız bir tanesi 
Almanya'da büyük alim Virhaf ta
rafından iyice tetkik edildikten aon 
ra oğlan olarak tanıdığı halde aon
ra kocaya vararak, üstelik bir de 
çocuk doğurması üzerine o büyük 
adamı aldatmak terbiyesizliğinden 
dolayı, Katerina • Kari adiyle tari
he girmittir. 

Ondan baıka, bilinen hünsala
rın hepsi kızlık tarafları galip ola· 
rak doğduklan için bulundukları 
yerlerin nüfus kütüklerine de öyle 
kaydedilmitlerdir. Zaten bunlarm 

., .... 
4~klukta aeçirdikleri bütün hal • 
}eri de kız olduklarını gösterir. Kız 
~uıaic#i'aıı vai:i6ui.<le hfuriir. bijtiül 

G. A. 

Yunanistan' da 
bayram hazırlıkları 

Atina, 27 a.a. - Atina ajansı bildi-
riyor: 

4 afustos bayramı hazırlıkları mü -
nasebetiyle, gazeteler, memleketin 
son seneler zarfındaki inkişafını gös
teren müteaddit istatistikler neşret · 
mektedir. Bu istatistiklere göre, 4 a
ğustos 1936 tarihinden beri Yunanis· 
tan'ın endüstri istihsalatı 700 milyon 
drahmiye çıkmış ve halen istihlakin 
yüzde 78,44 ünü karşılamıştır. Gene 
o tarihten itibaren işlenen cürüm mik 
tarında da yüzde 57 bir tenezzül var
dır. 

4 ağustos bayramına iştirak için vi
layetlerden milli elbiselerini labis o -

leri ve parmaklan ince ve uzunca, den başlanmıştır. Kanunuesasi ve mu
ciltleri yumuıak ve ancak ayva hadenet meydanları ile stadyom cad· 
tüyleriyle kaplı, sesleri ince kadın desinin ve bu caddeye yakin sokakla
sesı.... rın tezyinatı bilhassa parlak olacak -

Karı§ıklık bunun neresinde, di · tır. Tezyinat işine bütün bankalar, si 
yebilirsiniz. Zavallı kız kendi hali· gorta tirketleri, büyük mağazalar ve
ne kalsa karıııklık belki hiç bir za· saire de iştirak eylemektedir. 
man meydana çıkmaz. Fakat bir 
hastalıktan dolayı muayene edildi
ği vakit, kadınlığa ait uzuvlardan 
batka erkekliğe ait uzuvlarm da 
bulunduğu görülür. Kızın anasının, 
babsının karı§ıklıktan haberleri o -
lup da bunun meydana çıktığını İs· 
temezlerıe, tabii, hekim de bir feY 
söyliyemez. Kızı mürebbiyeye ve
rirler, bütün ömründe kız olarak 
kalır. 

Bazıları, karıtık halini kendileri 
ilin ederler. Kızken erkek olmak 
bir marifetmiı aibi kendilerine ame· 
liyat yaphrmıya kalkıırlar. Şöhret
leri gazetelere kadar vanr. Erkek 
olarak kabul edilirler. 

iti böyle velveleye dökenler son
radan da erkek kalırlar. Pek aenç
likte kızlık tarafı galip olduğu hal· 

BUGÜN 

Yeniıehir ULUS Sinemasmda 
iki büyük film birden 

1 - Valı Dalgası 
GİNGER ROGERS 
FRAD AST AİRE 

2 - Dehtet gecesi 
BELA LUGOSI 

Seanı ıaatleri: 
2,30 - 3,45 - 5,30 - 6,45 ve 

gece saat 9 da 

Valı Dalgası 
Miki Jurnal 
Tel: 2193 

MAYi SU I 
Yazan: Maior WREN 

Şimdi Maykıl'ın göz kapakları bi • 
raz evci bana kuvet ve cesaretimi i2'de 
etmiş olan gözlerini örtüyordu. Ha -
yatımı kurtarırken mi ölmüştü? 

Manen pek mustarip değildim: di -
mağım uyuşmuştu, boş gibiydi. Bir 
kabusun elinde oyuncak olmalıydım. 
Maykıl yavaşça gözlerini açtı : 
- Cesur arkadaş 1 diye mırıldandı. 

Mektupları aldın mı? 
- Evet, ama onları sen yerlerine 

verc:ceksin. Sağ kalan yalnız ikimi -
ziz. Takviye yakında gelecek. Bize 
madalyalar verecekler .•. 

- Dinle, Coni. Bilmeni istiyor -
dum; hen hiç bir zaman bir şey çalma
dım ... Bunl.ı Dig'e söyle ve mektubu 
teyzeye yolla. Takviye kıtasını bekle
me ... Löjon'un cesedi 1 Anlıyorsun ya. 
Kimse burada vukua gelen ıcylere i
nanmıyacaktır. Seni mücrim sayacak
lar ..• 

"Bir deve al ve geceleyin kaç .•. Ka
çamadığın takdirde Löjon'u öldüren 
ben olduğumu söyle. Esasen buna yar
dım ettim. 

-53-
ıcn eve dönebilirsiniz ... İtirafnameyi 
neşret, yokıa her şey mahvolur. 

_ Fakat senin itiraf edecek bir şe
yin yok, Güzel. Gidip biraz konyak 
getireyim. Bir dakika ... 
Kardeşimin parmakları usulca ko -

lumun üstünde kapandı. 
_ Ahmaklık etme, Coni... İtirafna

me her şeydir. Onu kolayca görünebi
leceği bir yere koy ... Aksi halde ... Ha
yır, gitme... Vadet... Allahım! Seni 
göremiyorum, kör oluyorum. Con ! 
Con! Neredesin? Vadet... İtirafna
me ı... Con ! ... Con ! ... 
Hayatımı kurtarmak için eliyle Lö

jon'un bacağını yakaladığı andanberi 
iki dakika gcçmitti. Şimdi kardeşim 
ölmilftil, büyük kalpli muhteşem ve 
asil kardetim ölmüştü. 

Benim gözlerim yaşarmaz. 
Çocukluğumdanberi ağlamış deği

lim. 
Gözyaıının verdiği iç ferahhğından 

ben mahrumum 1 

Ağlayamıyordum, fakat gözlerim 
Löjon'un sağ elinde kalan tabancadan 

du... u~ ırı, b97 

Mekluplar1 

Amerika'da 
Türkler ... 

-VE-

Türkiye/i/er 
Amerika'da 3 - 4 bin kadar tahmin 

edilen bir türk kesafeti var 

N 'evyork (Hususi Muhabirimizden) - Nevyorka 
geldimgeleli bana anlatılan iki mühim mesele 

var: Amerika'daki türkler, Amerika'daki Türkiyeli
ler meselesi. 

Atina, 27 a.a. - Atina Ajansı bil
diriyor : 

Türkiye orta elçisi Ubaydın ızeçen 
cumartesi günü kırata veda etmek ü -
zere Makedonya vapuriyle Korfoya 
gitmişti. Elçi vapurda halkın sem
pati tezahürlerine vesile olmu§ ve 
kaptan kendisinin şerefine bir süvare 
tertip ederek vapuru türk ve yunan 
bayraklariyle donatmıştır. 

Pazartesi günü elçi kıral tarafın -
dan uzun müddet kabul edilmiş ve 
kıral kendisine bir fotografını ver -
miştir. 

Korfo belediye reisi, sefir şeretıne 
bir ziyafet vermiştir. 

Sefiri Korfoya hareketinden önce, 
veliaht kendisini ve Bayan Übaydını 
öğle yemeğine davet etmiştir. 

B. Behiç Erkin'in vedaı Amerika'daki türkler meselesi. Amerika'da sayısı
nı doğru olarak kimsenin bilmediği fakat herkesin 
3-4 bin kadar tahmin ettiği bir türk kesafeti vardır 

ve bunlar Amerika'nın muhtelif yerlerine (en büyü
ğü iki yüz kişilik) gruplar halinde dağılmışlardır. 

içlerinden yüzde onu, hatta eski harflerle türkçe, 
yüzde ikisi, ingilizce okuyup yazmak bilmez. Nevyork'tan bir görünüş: Rokleller gratıiyeli 

Budapeşte, 27 a.a. - Türkiye biıyl.ik 
elçisi B. Behiç Erkin, Budapeşte'yi 

terketmekte olması münasebetiyle, 
dün harp ölüleri abidesi ile bahriye 
abidesine merasimle çelenkler koy -
muştur. Merasimde macar hüküme • 
tini, orta elçi B. Vörnleet ile .diğer 
bir çok yüksek memurlar temsıl et • 
miştir. 

Ana dilleri Türkçedir. Birkaçı 

ile konuştum, bana vaziyetlerini 
şöyle anlattılar: 

- 20 - 25 yıl önce biz Amerika'ya 
geldiğimiz zaman burada türk kon
solosluğu yoktu. İşlerimize bir iki 
şehirde İspanyollar bakıyordu. Za -
mania şuraya, buraya dağıldık, ça -
lışmağa başladık. O zamanlar Ame
rika'da refah vardı, işçi gündelikle
ri çok yüksekti, en kabiliyetsiz bir 
adam haftada elli, altmış dolar ka
zanıyordu, ve kimse kendisine iş 
verdiği adamın Amerikalı mı, baş -
ka memleketli mi olduğunu düşün
müyordu. İlk seneler böyle geçti, 
bir çoğumuz zengin oldu, memleke
te döndü, dönemiyenler, dönmek i
çin hazırlıklara başladılar. İşte tam 
bu sırada; hepimiz, türk konsolo -
sunun memlekete dönmek için mü
racaat eden Türklere vize verme -
diğini, diğer taraftan da, Amerika
lı müesseselerin kendilerine müra • 
caat eden işçiler arasından Ameri -
ka vatandaşı olanları tercih ettik -
ı · · 'ivr di.k cWlin~~. waıanıar, Ift, pa-
rası olmıyanlar, vize alamadığı için 
memlekete dönemiyenler geçim zo
ru ile Amerikalı olmağı kabul et -
tiler, bir kısmımız teklifi ve zoru 
kabul etmedik türk kaldık. Kaldık 
ama, konsolos bizi türk vatandaşı 

tanımadığı, vize vermediği ıçın 

türk olmak hakkımızdan, Amerika
lı olmağı kabul etmediğimiz için 
de Amerika vatandaşlarına temin e
dilen haklardan istifade edemedik. 
Eğer, yarın memlekette kriz daha 
fazla zorlar, ünyonlar daha fazla sı
kıştırır da, şimdi çalıştığımız fab • 
rikalar Amerikalı olmadığımız için 
bize yol verirlerse o zaman memle
kete dönemiyeceğiz, burada açlık -
tan öleceğiz. 

A merika'da kolonisi olan Av -
rupalı veya Asyalı mcmle -

ketler, kolonileri ile - tabiiyetleri -
ni muj'ıafaza etmiş veya etmemiş ol
sunlar - sıkı bir temas halindedir -
ler. Anavatan onları hiç bir suretle 
kendinden ayrılmış telakki etmez. 

ni bir taahhüt altına sokmuştu. Sağlı
ğında olduğu gibi öldükten sonra da 
kardeşime itaatsizlik edemezdim. E
vet 1 Eve la Maykıl'ın arzuları yerine 
gelmeliydi. 

Tuaregler kaleyi ele geçirdikleri 
takdirde, Löjon'un tabancası sayesin
de hayatıma şerefli bir nihayet ver
mek imkanına maliktim. Fakat ondan 
evel, bir kaç tanesini tepelcrdim ve 
belki de ağır kılıçlarından birini ya -
kalıyarak onlara iyi bir ders verirdim. 
Mektupları yerden aldım. 
Bunlardan biri Leydi Brandon'un 

adresini taşıyordu. Biraz daha yaşıya
cak kadar kuvcte ve talihe malik olur
sam bu mektup onun eline geçecekti. 
Bir başka mektup Klodia'ya hitap edi
yordu. Bu da yerine varacaktı ... Bana 
hitaben ve Digbi'ye hitaben de birer 
mektup vardı. Nihayet Löjon'un sol 
elinde buruşmuş olan bir mektup var
dı. Açık zarf şu ibareyi taşıyordu: 
Polis komiserı, Skotland Yard, Lond
ra, lngfltcre. Bu, zavallı Maykıl'ın 
hiç bir zaman işlememiş olduğu bir 
suçun itirafıydı. 

Bu mektubu imha etmek için müt
hiş bir arzu duydum, fakat kardeşi 
min israrlı, yalvarıcı sözleri hala ku
laklarımda çınlıyordu: "İtirafnameyi 
neşrettir." Onun için bu itirafname 
Löjon'un elinde kalacaktı; katledil -
miş kumandanın elinde kalacaktı, bu 
itibarla meydana çıkarılınca ctrafın-
4' bir bayh .&'ldiltü ı. 

·---Yazan : ---• 

N.H.ATAY 
Onlara hoca, kitap, gazete gönde -
rir, mektep, hastane açar, fakirleri 
ile alakadar olur .. İlh ... İlh ..... 

Amerika'daki Avrupalı veya As
yalı koloniler anvatanları için zen
gin birer döviz mcmbaıdırlar. Her 
yıl bunlardan binlerce insan tatil 
aylarını geçirmek için anavatana gi
der, ailesini ziyaret eder, para har
car, para gönderir, bilhassa memle
ketinin Amerika ile ticaretinin in -
kişafına yardım c~er. 

Bizim, Amerika'daki kolonimiz 
ne Amerika ile papacağımız ticare
tin inkişafına yardım edebilecek 
bir ehliyettedir, ne de bunların sa
yısı bizim kendilerinden büyük şey 
ler ümit etmemize imkan vere
cek kadar büyüktür. Bunlar bir, i
ki bin kişilik mütevazi bir işçi ka
labalı ıdır. Memlekete araları ile .. ,, ..... _ 

ya içindedir, ya da böyle bir krize 
girmek üzeredir. Memleketteki iş
sizlerin sayısı şimdiden 12 milyon 
olarak hesap ediliyor. Yeni iş saha
Jarının açılacağını ümit ettirecek 
ortada hiç bir emare yoktur. Ünyon 
lar yabancı işçilere karşı mücadele 
ralindedirler, dediklerini belki de, 
günün birinde vaziyetin yardımı i -
le yaptıracaklar, bütün yabancı iş -
çileri iş sahalarından uzaklaştıra -
caklardır ....... . 

T ehlikeli ve istiraplı tahmin -
)eri bir tarafa bırakarak, A

merika'daki Türklerin karışık hu -
kuki vaziyetleri ile uğraşmağı ter
cih ediyorum: acaba hükümet, tapu 
sicil işlerinde yaptığı gibi, bir kaç 
aylık bir mühlet tayin ederek, şim
diye kadar başka bir devlet tabiiye
tine geçmemiş Türkleri, türk va -
tandaşı tanıdığını ve bunlara iste -
dikleri zaman memlekete dönme 
müsaadesini vereceğini ilan edemez 
~ }. 

Sefirimizin aynhıı i(in 

Yugoslav gazetelerinin 
dost~a neşriyati 

Belgrat, 27 a.a. - Türkiye'nin Bel· 
grat sefiri olup Moskov~ büyük elçi
liğine tayin edilmiş olan B. Ali Hay
dar Aktay'ın yakında Belgraftan ha
reket edeceğini bahis mevzuu edel'l 
Samouprava gazetesi diyor ki: 

Aktay, memleketini 1928 tarihin
denberi temsil etmi~tir ve bizim payi
tahtrmıza muvasalatından itibaren 

Türkiye ile Yugoslavya arasında dos· 
tane münasebetler tesisine sarfıme

sai eylemiştir~ 
Bu gazete netice olarak diyor ki: 

!arını (bilhassa demir ve tel sana - .-------·--------
MiJJetimi~e kartı büyük bir mu

habbet göstererek aramızda çalışmış 

olan Türkiye'nin sevimli devlet ada -

mı ve diplomatı bugünlerde payitah
tımızdan ayrılacaktır. O, burada a
detleri çok ve samimi dostlar bırakı -
yor. 

yiinde çalışanlar memleket hizme
tine arzettikleri zaman faydalı ola
bilirler. 

Meşru veya gayri meşru, han -

gi sebeple olursa oJsun türk 
vatandaşlığı şerefini kaybeden 
Türkler ile bundan sonra şu veya 
bu şekilde alakadar olmamızda fay
da var mıdır, yok mudur, bu mese -
leyi bundan sonraki yazılarımda 
tetkika çalışacağım. Fakat eğer ba
na anlattıkları doğru ise,; eğer, ha
kikaten Amerika'da, dağınık bir 
halde yaşadıkları, ne türkçe ne in -
gilizce neşriyatı takibedecek kadar 
okuma yazma bilmedikleri için ta -
biiyet işlerini zamanında takibede
miyen, takibedemediği için türk va
tandaşı olmak hakkını hükmen kay
beden ve buna rağmen, Amerikalı 
da olmıyan Türkler varsa; bunla -
rın vaziyetini ehemiyetle salahiyet
tar makamın nazarı dikkatine arze
derim. 

Amerika büylik bir iş krizinin 

paketle üç mektubu cebime koydum. 
Bana hitap edeni okudum: 

Azizim Con, 
Bu mektup eline geçtiği zaman, ö

teki mektupları al ve onları kabil ol
duğu kadar süratle Brandan - A b
bas'e götür. Patricia teyzeye ait ola
nı Mavi su muammasını aydın/atı -
yor: bunu okuduktan sonra, bu mu
amma, hiç olmazsa onun nazarında 

pek basit bir :şekle girmiş olacaktır. 
Beni bu şekilde harekete sevkeden 
hakiki sebebi (mesela Sir Hektör'ün 
ölümünden sonra) isterse meydana 
çıkarabilir. Bir mesulı'yeti aramızda 
taksim ettik, fakat ilk ölen ötekileri 
kurtarmalıdır, ta ki eve dönebilsin
ler. Dig ve sen ol•anız böyle yapardı
nız, ben de ayni şeyi yapıyorum. 
Mektupları alarak git ve öteki 

mektubun gazetelerde çıkmasmı te
min et. Digbi'ye buna benzer bir 
mektup yazdım. O ve sen temennile
rimi yerine getireceksiniz. 

Ölüye hürmet gerektir diye bir 
saçmalık yapma. Sağ kalanları düşün
meliyiz. 

Yaşadığım takdirde ben de sen ve· 
ya Digbi için ayni ~eyi yapardım. 
Hadi! işe giri§! 

VİRGİNİO GAYDA 

İtalyan • Alman 
dostluğunu anlattı 

Roma, 27 a.a. - Virginio Gayda, 
Giornale d'İtalia gazetesinde, bir ya
bancı gazetenin Danzig için İtalya -
nın harbe girmiyeceği hakkında ver
diği bir habere cevap olarak şöyle 
demektedir: 

Tasrih edelim ki Almanya'yı ve 
İtalya'yı çenber altına almak istiyen 
devletler, Almanyayı Danzig için ve 
yahut herhangi diğer bir mesele için 
harbe mecbur ederlerse, İtalya, ilk 
günden itibaren müttefikinin yanı 

başında yer alacak ve eğer İngiliz tay 
yareleri ve gemileri Akdeniz'i geç -
meğe kalkışır ise italyan tayyare ve 
gemileri ile karşılaşacaktır. 

Hamiş - Yalnız, bu itirafnameyi 
imha edersen, yukarıya geldiğin za
man hiç yanıma yaklaşma. 
Kardeşimin yuzune bakıyordum, 

sakin, enerjik, asil ve ince, hayatta i
ken olduğundan daha güzel bir yüz. 
Gözlerini kapadım ve ellerini geğsü 
üstünde kavuşturdum. 

Böyle bir şeye nasıl razı olmalı? 
Maykıl'ın bayağı bir hırsız olduğuna 
nasıl herkesi inandırmalı? Bu mese
leden haberdar olmıyan bir dünyada 
Maykıl bir sefil gibi davranmış oldu
ğunu nasıl gazetelere bastırmalı? 

Tekrar yüzünün hatlarını seyret
tim. 

- Kardeş, son ricana, son arzuna 
itaatsizlik edebilir miyim? 

Çok evel yazılmış mektubu üzerin
de uzun boylu düşünmüştü. 
. . . . . . . . . . . 

Belediyeler imar heyeti azalığı 

Dahiliye Vekaleti belediyeler imar 
heyeti azalığına mahalli idareler u -
mum müdürü B· Rüknettin Nasuhoğ
lu tayin edilmiştir. 
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Çocuk 
(Çocuk) un 149 uncu sayısı çok ca

zip ve yepyeni bir şekilde çıktı. (Ço
cuk) Avrupa'da çıkan en iyi çocuk 
mecmuaları kadar güzel tabedilmiş ve 
içerisi de o nispette zengin yazı ve 
resimlerle süslenmiştir. 

zii. 
Yüksek sesle: 
- Elveda! Buradan gitmeliyim, 

Güzel, do.stum, dedim. Sana itaat et
meliyim, mektubunu ve paketini tey
zeye vermeliyim. Kahramanca ölümü
nü ona anlatmalıyım. 
Eğildim ve onu öptüm, bu çocuk -

luğumuzdan beri yapmamış olduğum 
bir şeydi. 

Sonra, her halde ortadan kaybol -
dukları için unutmuş olduğum Tua· 
regleri hatırladım. Ölümü aramadı -
ğım takdirde, onlardan korunmam ve 
Tokutu"dan gelecek takviyeden kaç
mam lazımdı. Tabii Löjon'un göğ
sünden süngümü çıkarıp yerine baş
ka bir askerin süngüsünü koyabilir -
dim. Fakat cürmümü saklamak arzu
sunda değildim ve bu itibarla kaça
caktım ... Kaçmak! ... Yani çölün bütün 

Tuareglerin, kaleyi zaptettikten sakinlerine ;neydan okumak, açlık. 
sonra buraya ateş vermelerini bile te- susuzluk, yakıcı güneşe tahammül et
menni ediyordum. Bunun ne kadar mek 1 Kum deryasının meçhulleriyle 
korkakca bir temenni olduğunu anla· mücadele etmek için, su, gıda, yedek 
dım. Yorgunluğa karşı ümitsiz bir ayakkabı ve cephane tedarik etmem 
şekilde mücadele ediyordum, sonra lazımdı. 
yorgunluğu giderici iyi uykuya ben· Merdivenden istemiye istemiyc in
zer hiç bir tarafı olmıyan bir bay - dim. Ateşi yaktıktan sonra, kahveyi 
gınlıkla kendimden geçmişim. pişirdim, mataramı ve üç şişeyi suyla 

Yeni bir günün şafağında, kendime doldurdum; su son derece kıymet ka
geldim. Etrafımda korkunç bir man· zanacaktı. Çantamdan (yalnız bir çift 
zara: kanlı bir dam, fitck yığınları, ayakkabı bırakarak) bütün lüzumsuz 
mazgaJJar üzerine eiilmif kaa katı ıeyJeri çıkardım ve patlayıncaya ka-

··~Zi~' ea ilt ldu • 
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Bu yıl Adana'da 800 
talebe kampa çıkarıldı 

Aclana'cla kurulan aıkeri kamplardan bir manzara 
Adana (Hususi) - Bu yıl Adana 

orta tedrisat mekteplerinin askerlik 
kampına çıkan talebe mevcudu geçen 
senelere nazaran büyük bir üstünlük 
göstermiştir. 2 temmuzda başlıyan 
kamplar çok sıkı bir disiplin altında 
yirmi gün devam etmiş ve dağılmıı -
tır. 

Adana öğretmen okulundan kampa 

223 kişi ittirik etmittir. Ayni okul -
dan İnönü kampına da 20 kişi gitmiş

tir. Erkek lisesinden 558 kişi askeri 
kamp görmüı, 24 talebe de Türkkuşu
nun havacılık kampına gitmiştir. Bu 
rakamlara göre bu sene kamp gören 
Adana mekteplileri 800 talebeyi bul -
muştur. 

Turgutlu'da açılan yeni gar binan 

Turgutlu (Hususi) - Bu ayın 21 inci günü sayın münakale ve 
muhabere Vekilimiz B. Ali Çetinkaya'nın eliyle açılmıt olan yeni 
Turgutlu ıarı lzmir - Afyon hattı üzerindeki istuyonlann en ıü
zellerinden biri olmu§lur. 

Yeni garımızın açıldığı gün valimiz 
B. Faik Türol da Turgutlu'ya gelmiş 
ve B. Ali Çetinkaya'yı vilayet hudu
dundan istikbal etmittir. O gün Tur -
gutlu'nun bütün cadde, sokak ve mey
danları süslenmiıti. 

Turgutlu halkı, kendilerine mü
kemmel bir eser daha kazandırmıı o
lan cümhuriyet hükümetine kartı 
duydukları minnet ve teşekkür hisle -
rini ifade için B. Ali Çetinkaya'nın 
huzurundan istifade etmişlerdir. 

Mardin' de akrep 

mii<adelesi devam ediyor 
Mardin (Hususi) - Şehrimiz akrep 

fmilcatlele cemiyeti faaliyetine de -
vam etmektedir. Beheri 2 kuruıtan 
satın alarak öldürttüğü akreplerin sa
yısı 1000 i geçmiştir. Cemiyet yakın 
kaza ve nahiyelere de akrep sokmala· 
rına karşı kulanılmak üzere meccanen 
serum dağıtmaktadır. 

Erıin<anda Vilayet ve parti 
secimleri yapıldı 

Erzincan (Hususi) - Cümhuriyet 
Halk Partisi tarafında'.l Erzincan böl
gesi Parti müfettişliğine tayin olu
nan Balıkesir mebusu B. Muzaffer 
Akpınar buraya gelmiş, Parti ve vila
yet erkanını toplıyarak yeni b~~kan 
seçiminde hazır bulunmuştur. Vılayct 
idare heyeti reisliğine Muzaffer Al · 
tınok, halkevi reisliğine de eczacı Şe
fik seçilmişlerdir. 
Müfettiı B. Muzaffer Akpınar vila 

yetimizden Erzurum'a geçmekte olan 
nafıa vekilimiz general Ali Fuat Ce
bcsoy'un treniyle. bölgesi dahilindeki 
Erzurum ve Gümüşhane'de yapılacak 
seçimlerde hazır bulunmak üzere I':..r · 
zurum'a gitmiştir. 

Barhn köylerinde ylldmm 

yüı:nden kaıa!ar o!du 
Bartın (Hususi) - Bu ay için hava

lar yağmurlu ve fırtınalı geçmiştir. 
Bu havalarda bazı yıldırım kazaları 
olmuştur. Geçenlerde bozuk bir hava
da Sazlıdere köyüne yıldırım düşmüş 
ve ahırda inek sağmakta olan Hava'ya 
isabet ederek kendisini ve ineğini öl
durmüıtür. 

Kocareis köyüne yıldırım düşmüı 
bu köyden Mehmet çavuşun ahırında 
dört koyunu kül etmiıtir. Daha bazı 
köylere de yıldırım isabet etmitse de 
insanca ıayiat olduiu hakkında bqkı 

İkiz yaramazlar 

bir çocuğu öldürdüler 
Çıldır (Hususi) - Kazamız, geçen

lerde iki yaramaz çocuk yüzünden a
cıklı bir vakaya tahit oldu. Kasım'ın, 
Ramiz ve Yasin adındaki ve dörder 
yaşındaki ikiz çocukları komşuları 

3.5 yaıındaki Hüdaverdi'yi de yanla -
rına alarak köyün yakının bir köprü
nün yanına oynamıya gitmiılerdir. 

Burada aralarında kavga çıkmıştır. İ
kiz kardetler Hüdaverdi'ye kızmıtlar 
ve onu yere yatırıp burnunu ve ku -
taklarını diılemiye baılamıılardır. 
Bununla da hınçlarını atamamı§, kal
dırabildikleri kadar büyük taşlarla 
yavrunun başına vurmağa başlamış • 
lardır. Daha sonra da biraz uzağa gi -
derek Hüdaverdi'yi taı yağmuruna 
tutmuşlardır. Bu sırada Hüdaverdi' -
nin babası Ali hadiseyi görmüş, ço -
cuğunu hastaneye kaldırmış, fakat 
bütün ihtima.-nlara rağmen zavallı 
yavru ölümden kurtarılamamıştır. Kü
çük katiller suçlarını evde itiraf et -
mişler, fakat vaka yerine getirildikle
ri zaman ağlamaktan ba§ka bir ıey 
yapmamış, bir ıey söylememiılerdir. 

Kemalpaşada 2 bin dekarhk 

cam ormanı yandı 
İzmir, 27 a.a. - Dün Kemalpaşa'· 

nın Yukarı Kızılca mıntakasında bir 
yangın olmuı ve yangın iki bin dekar 
lık çam ormanını yaktıktan sonra 
söndürülmüştür. 

te~mede kaiak bahk avhayan 
üc yunanh tevkif olunudu 
İzmir, 27 a.a. - Çeşme'de Karaab

dullah burnu mevkiinde karasuları
mız içinde kaçak balık avladıkları gö· 
rülen üç yunanlı tevkif edilerek adli
yeye verilmiıtir. 

Giresun C. H. Parti müfettiıi 
vazifeye baıladı 

Giresun, 27 a.a. - Bölge Parti mü
fettişi İstanbul mebutu Sadettin U
raı buraya gelerek vac:ifeye batlamış 
ve reisliği altında toplanan Parti vi • 
!ayet idare heyeti riyasete izadan a • 
vukat lhaan Gurak'ı seçmittir. 

Sadettin Uru b\llÜD Ordu'ya &it"! 

ULUS 
. 
lzmirde şüpheli bir 
kadın yakalandı 
İzmir (Hususi) - İstanbul zabıta

sının ihbarı üzerine, Emine namında 
bir kadın, berber Ali denilen bir şah
sın evinde yakalanmıştır. 
Kadına atfedilen suç şudur: 
Emine, Yalova'da Muhittin Musta

fa namında bir zatın ailesiyle tanış -
mış, evlerine misafir olmuştur. Ken • 
disine de bir mebus zevcesi süsünü 
vermiştir. Dostluğu ilerleterek, bu a
ilenin üniversiteye devam eden oğul· 
ları için zengin bir aile kızı üzerinde 
tavasutlara girmiş, Bay Muhittin ve 
refikasına. 

- Kızın babası çok zengin .• Dama
dına seksen bin liralık apartıman alı
verecek, 

Demiştir. Nihayet bu aileden bazı 
mücevherler aşırmış, varalar almış ve 
rolüne devamla: 

- Küçuk oglunuz (12 yaşında) l"ik
rct'i lzmir"e götüreyim, çiftligimde 
istirahat etsin! 

Demiştir. Çocuğu bu suretle aldık
tan sonra vaziyeti anlaşılmış olacak 
ki, mesele zabıtaya aksetmiş, kadın a
ranmağa başlamıştır. Kadın, İzmir'de 
misafir buJundugu berber Ali'nin kı
zına da zengin izdivaçlar vadetmiştir. 
Mahkeme, tahkikatın gayri mevkuf 
olarak devamını kararlaştırmıştır. 

Çocuk, ailesinin yanına gönderilmiş
tir. 
Kadın, 

- Ben namuslu bir kadınım. Kim
seye bir fenalık etmedim, 

Demektedir. 
Zabıta, bazı eşhası nezaret altına 

almış ve tahkikata başlamıştır. 

Bir fren onbeş mandayı 

~iğneyerek öldürdü 
Adana 24 (Hususi) - Bir kaç gün 

evel Fevzipaşa istasyonundan Ada. 
naya hareket eden katar saat 19.30 da 
İncirlik ile Kükçüler arasında on beş 
kadar mandayı çiğnemiştir. Hadiseye 
sebep, katarın geldiğini gördükleri 
halde mandaları yolun öbür tarafına 
geçirmeğe çalışan çobanların dikkat -
sizliğidir. Adliye tahkikat yapıyor. 

Manisa öğretmenleri Adana'ya 
Ye oradan Hatay' a aittiler 
Adana (Hususi) - Kalabalık bir 

kafile halinde şehrimıze gelen Mani _ 
sa öğretmenleri buradan Hatay'a git
mİ§lerdir. 
Öğretmenler şehrimizin muhtelif 

yerlerini ve miıeseselerini ziyaret et
mişler, tarihi eserler üzerinde etütler 
yapmışlardır. 33 öğretmenden mürek
kep olan kafile, şehrimizin muhtelif 
müesseseleri tarafından verilen ziya
fetlerde hazır bulunmuşlardır. 
Adanalı öğretmenler manisalı arka

daşlariyle bu güzel fırsattan istifade 
ederek tanışmış ve samimi hasbihal -
lerde bulunmuşlardır. 

Kahraman bir alayımızın sancağına 

merasimle İstiklal madalyası talik edildi 

General Rüştü heyecanlı 
sözler söyledi, alay1n 

kahramanlıklarını övdü 
İzmitliler çok sevinçli bir gün ya~adılar 

18 yıllık mazisi fedakarlık ve kahramanlıklarla dolu olan 31 inci 
alay subayları hep bir arada 

İzmit (Hususi) - Şehrimizdeki pi
yade alayı sancağına İstiklal madal -
yası takılması, büyük coşkunluklara 

ve heyecanlı tezahürlere vesile oldu. 
Törende tümen komutanı Tümgene
ral Rüşdü Akın, alay komutanı kur -
may albayı Raif Argun, vali namına 
emniyet müdürü, merkez komutanı, 

vilayet ve parti ileri gelenleriyle he
men bütün İzmitliler bulundular. 

Tümkomutan Rüşdü Akın, heye
canlı bir sesle bir nutuk irat etti ve 
İstiklal savaşında kahramanlık ve fe
dakarlığı dillere destan olan 31 inci pi 
yade alayı sancağına İstiklal madal· 
yası vermenin manasını tebarüz ettir
di. 18 senelik kısa bir mazisi olan ve 
fakat bu 18 yılını şanla, şerefle doldu
ran alayın fedakarlık ve kahraman -
lıklarını anlattı. 

General büyük savaşta bu kahraman 
alayın komutana olarak bulundu&unu 
ve askerlik hayatının en kıymetli ve 
unutulmaz hatıralarını bu alaya ku
manda ettiği senelerde lopiadığını 

söyledi ve dedi ki: 
"- Bu yiğit alay sancağına İstik

lal madalyası takarken en mesut ve 
bahtiyar günlerimden birini yaşıyo • 
rum." 

General sözlerini şöyle bitirdi: 
"- Ebedi Şef'imiz büyük Ata'nın 

manevi huzurunda hürmetle eğilir, 
Milli Şef'imiz cümhurreisimiz İsmet 
İnönü'ne itaat, hürmet ve bağlılık 

General Rüftl! Akın, 31 lndi alay 

sancağına istiklal madalycuı 
talik ederken 

duygularını sunarım .. " 
General Rüşdü bundan sonra huıu i

çinde sancağa stiklal madalyasını ta -
lik etti. Bundan sonra alay komutanı 
Raif de çok heyecanlı bir nutuk söy
ledi. 

Halk, kahraman alaya verilen bu ıe
reften dolayı hükümete karşı minnet 
hisleri ile meşbudur. - C. Y. 

28- 7 - 1939 

Bol yağmurlar 

Ba11 yerlerde cok 

faydah ve hayarh oldu 
Bartın (Hususi) - Aylardanbe 

devam eden kuraklık çiftçilerim 
ciddi surette endişeye düşürmüş, b 
kıtlık tehlikesi göstermişti. Geçe 
hafta içinde yağan bol yağmurlar b 
tün endişeleri izale e'tmiş, kıtlık te• 
likesinin tamamen önünü almıştır. 

Temmuzun ilk haftasında başlıya 
ve fasılalı bir şekilde o günlerdenbeı 
devam eden yağmurlar, kuruma 
yüz tutmuş olan mısırları kurtarın. 

henüz ekilmemiş olan tarlaları da ti 
va getirmiştir. Çiftçiler, ekim mevsı 

minin sonu olan şu günlerde gec 
gündüzlü çalışarak tarlalarına mıs• 
ekmektedirler. 
Diğer taraftan Kozcuğaz mıntaka 

sında köylüler elbirliğiyle çalışara 

kanallar açmışlardır. Bu iptidai kanı 
larla bu havalideki bir kısım tarla 
!arın sulanması temin edilebilmekte 1 

dir. Bu suretle bir çok vatandaşlarıJ 
tarlaları sulanmış ve ekilmiş bulun 
maktadır. 

Erzincan - Gümüşane 

arasında yeni bir yol 

yapılmaktödır 
Erzincan (Hususi) - Erzincan'! 

Gümüşhane arasında yeni bir yol ya 
pılmaktadır. Bu yolun Erzincan'a ait 
kısmında yola tesadüf eden binaları 
istimlaki ve bazı ufak tefek noksan, 
tarın ikmali için valimiz B. Osma 
Nuri Tekeli bizzat tetkikler yapmak• 
tadır. 

Bu yol bittiği zaman Gümüşane'ni 
iki kazası daha Erzurum tren yolun~ 
bağlanmış bulunacaktır. Kelkit ve Şi· 
ran da Erzincan istasyonundan büyük 
istifadeler temin edecektir. Yolu 
Erzincan kısmında 30 kilometreli 
yerin tesviyesi bitirilmiş ve yol bo • 
yunca 40 köprü betonarme ve kargir 
olarak yapılmıştır. 

Namaz kılan bir adama 

kurşun attılar 

Adana (Hususi) - Ceyhan'ın Ceb-
r<>c "<t 8: •<;•nl•....,.. hi 
hadıse oımuştur . .tjU k6yUn camıınal 
bir adam namaz kılarken arkasından 
kurşunla vurulmuştur. Hadise hak
kında şu malmat elde edilmiştir: 

Bu köyün ileri gelenlerinden Is
mail camide yatsı namazını kılarken 
meçhul şahıslar tarafından sekiz on el 
silah sıkılmış, kurşunlardan biri İs • 
mailin böğrüne diğer bir ikisi de kal
çasına isabet etmiştir. Yara pek ağır 
değildir. Adana zabıtası suçluları ara
maktadır. ('"" """ .. " ..... " ...... " """"" ..... "." .. "" ""' .. "" "'" ... ".""" ......... ". """"" ............... "" ....................... " ........... ·ı 
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İngiliz - Fransız -Sovyel gör_üımeleri Lozan 

mesuliyetlerinin MilliŞef'imiz Maarif Şurası 
1 ôzasını kabul buyurdular f 

CÜMHURREİSİMİZİN KABUL RESMİNDEN İNTİBALAR 

'Maarif Şurası 
çalışmaları 

Maarif Şurası umumi heyeti dün 
saat 10 da Maarif Vekili B. Hasan -
Ali Yücel'in riyasetinde toplanarak 
-tedrisatın gün ve sene içindeki za -
manlarının tayini, yeniden orta öğ -
retim okulları çalışmasında gözönün
de tutulacak esaslar - liste, orta okul 
ve ilk öğretim okulları sınav talimat
nameleri üzerinde müzakerelerde bu
lunmuş ve bu raporlarla talimatname 
!eri kabul etmiştir. Bugün saat 10 da 

Finansiyal Taymis gazetesi: 

Genel kurmay görüşmelerinin 

hemen başlıyacağını yazıyor 
(Başı 1 ınci sayfada) 

kadar Molotofla görüşmüşlerdir. Bu 
mülakat ingiliz ve fransız mümessil
leri tarafından istenilmişti. 

Yeni mülakat bir iki gün sonra 

Moskova, 27 a.a. - Umumiyetle 
zannedildiğine göre yeni ingiliz -
fransız - sovyet mülakatı bir veya iki 
gün sonra yapılacaktır· 

İngilizler, görüşme havasının çok 
gayrimüsait olmadığını kabul etmek
tedirler. 

Moskovaya fransız ve ingiliz aske 
ri heyetleri gönderileceği hakkında· 
ki haberlere gelince, bu haberler ne 
tey.it ne de tekzip diliyor. 

T as'ın tebliği 

Moskova, 27 a.a. - Tas ajansı tara
fından Krmlin mülakatı hakkında neş 
redilen tebliğde şöyle denilmektedir : 

B. Molotof, müzakerelere devam et 
mek üzere BB. Seeds, Naggiar ve St
rang'ı kabul etmiştir. 

Son müşkül 

Paris, 27 a.a. - Hükümet mahafili, 
yakın şarktaki fransız kuvetleri ku
mandanı general Charles Huntziger'
in İngilizler, fransızlar ve aovyetler 
erkanı harbiyeleri arasında Moskova
da yapılacak olan görüşmelere iştirak 
edecek fransız heyetine riyaset et -
mesinin muhtemel olduğunu beyan et 
mektedirler. 

Mumaileyhe Lille askeri valisi ge
neral Doumenc'in refakat etmesi muh 
temeldir. Mamafih aynı mahafil, he
nüz nihai bir karar ittihaz edilmemiş 
olduğunu beyan etmekte ve İngiliz, 

fransız hükümetlerinin bu akşam B. 
Molotof ile görüşecek olan B. Seeds 
ve B. Naggiar'a bu sabah gönderile -
cek talimat hususunda mutabık kal
mış olduklarını ilave eylemektedirler. 
Yapılacak olan müzakereler, halen 

mevcut son müşkül hakkında cereyan 
edecektir, bu müşkül şudur: 
Dolayısiyle yapılan tecavüzün ta-

rifi, aynı zamanda erkanıharbiyele -
rin müzakereleri hakkında da görü -
şülecektir. 

Çemberleyn pazartesi beyanatta 
bulunacak 

Londra, 27 a.a. - B. Çemberlayn, 
sovyetlerle yapılmakta olan müzake -
reler hakkında pazarteı:ıi günü avam 
kamarasında yeniden Leyanatta bulu
nacaktır. Aynı günde evelce çarşam · 
ba günü yapılması mukarrer olan ve 
harici siyasete ait buh:nan müzakere
ler yapılacaktır. 

Müzakereleri liberaller namına B. 
Archibald açacaktır. 

Cuma günü kamara, harp zamanın
da bir istihbarat nezareti ve sulh za· 
manında hariciye nezaretine merbut 
bir "ecnebi memleketlere ait neşriyat 
departmanı., ihdasına müteallik olan 
projeyi müzakere edecektir. 

Bunlardan evci kamara, eski amele 
nin tekaütlükleri meselesini müzake · 
re edecektir. 

Halifakı lransız elçisiyle 
görüştü 

Londra, 27 a.a. - Lort Halifaks 
öğleden sonra fransız büyük elçisini 
kabul etmiştir. Bu mUJakatta bilhas
sa Moskova müzakerelerinin görüşül
düğü zannedilmektedir. 

Kıral Çemberleyn'i kabul etti 

Londra, 27 a.a. - Kıral bu akşam 
B. Çemberleyn'i kabul etmiştir. 

Avam Kamarasının tatili 

Londra, 27 a.a. - Çemberleyn bu
gün öğleden sonra avam kamarasınd:ı 
beyanatta bulunarak parlamentonun 
4 ağustosta tatile gireceğini teyit ey
miştir. 

Başvekil sonbahar devresinin açıl
ma tarihini gelecek hafta bildirecek -
tir. Bu arada umumi menfaat icap et
tiridiği takdirde parlamentonun içti
maa davet edilmesi için mutat tedbir
ler alınacaktır. 

!anmak üze~e 14 de cels~e niha - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Birleşik Amerika'nın siyasi jesti 

Romanya K1rah 

oğlunu 

İstanbul' da kar~ıladı 
(Başı 1. inci sayfada) 

karşılanmıştır. 

Genç Prens saat 7.20 de gara vasıl 
olan trenden indiği zaman karşılayı -
cılar tarafından selamlanmıştır. Vali 
kendisine hükümet namına "Safa gel
diniz.,. demiştir. Valinin elini şen bir 
çehre ile sıkan Romen Prensi, göste
rilen iyi kabulden dolayı teşekkürle -
rini bildirmiştir. 

Müteakiben romen sefareti ve kon
solosluk erkanı veliahde takdim olun
muştur. Altes Prens Mihail kendisi -
ni karşılıyanlarla birlikte garın me -
rasim salonundan geçmiş, vali ile ve
dalaştıktan sonra sefaret otomohiliy -
le doğruca Ayaspaşadaki elçilik bina
sına gitmiştir. 

Prens, hududumuza girdiği andan 
itibaren kendisine karşı gösterilen 
misafirperverlik eserlerinden son de
rece memnun olduğunu söyliyerek 
demiştir ki : · 

- Güzel Türkiyeyi ziyaret ettiğim 
için büyük bir sevinç duyuyorum. Bu
rada bir kaç saat kaldıktan sonra se -
yahatimize devam edeceğiz.,. 

Amerika Japonya ile 
olan 1911 ticaret 

anlaşmasını feshetti 
(Başı 1 inci sayfada) ve şerait 1911 senesindeki şeraite na-

hangi bir şüpheye düşmesinin önüne zaran ve Amerika'nın hukuki bakı -
geçmek istemiş olduğudur. mından o kadar bambaşkadır ki ben

ce bugünkü realitelere karşı koyacak 
yeni bir muahede akdi bir zaruret ha
lini almıştır. Japonya, Amerika ile 
dostane münasebetler idamesini mu -
hik göstermek için altı ay düşünecek 
vakti vardır. Şimdiki halde eski mua
hedename ile bir alakamız yoktur. 

Amerika hükümetinin ittihaz ede
ceği kararın amerikan hukukunu hi
maye edecek yeni bir muahede olaca
ğı kanaatindeyim. 

Vaşington'da bilhassa tebarüz etti
rilen nokta, muahedeyi heyeti umu -
miyesi itibariyle denonse eden hükü
metin bu jestinin siyasi bir mahiyet 
arzetmesidir. Filhakika Japonya'ya 
ihraç olunacak sillih ve her türlü en
düstri maddelerine ambargo konması
nı istiyen Pittman teklifinin tasvibi
ni mümkün kılmak için, yalnızca en 
ziyade mazharı müsaade millet kay -
dinin fesh edilmesi kafi idi. Ayandan Pittman, şu beyanatta bu

Şurası da şayanı kayıttır ki Ame - lunmuştur: 
rika birleşik devletleri hükümeti, bü- "- Bence bu fesih meselesi, akila-
tün tarihinde ilk defa olarak bir tica- ne ve doğru bir harekettir.,, 
ret muahedesini siyasi mülahazalar 
sebebiyle fesheylemektedir. 

Kongre mahfilleri tasvip ediyor 

Bu anlaşmanın feshi kongre mah -
fillerince de tasvip edilmektedir. 

Siyasi mahfiller, bir ticaret muahe

Nota dün verildi 

Tokyo, 27 a.a. - "Domei" Ameri -
ka maslahatgüzarı Dooman bugün öğ
le üzeri hariciyeye gelerek Amerika 
işleri dairesi reisine 1911 tarihli ti -
caret muahedesinin feshi hakkında • Romanya veliahdinin bu seyahati 

hakkında büyük elçi B. Stoyk.a da 
şunları söylemiştir : sinin siyasi mülahazaların tesiri al -

ki notanın metnini resmen vermiştir. 
Bu fesih altı ay zarfında meriyete ge
çecektir. - Veliaht Altes Prens pederleri tında amerika hükümeti tarafından 

Romanya Kıralı Majeste Karol'ü bek- feshedilmesinin mazide misli mesbuk 

devri 
(Başı 1 inci sayfada ) 

dık. Aradan 16 sene geçti: biz 
dediğimizi yaptık; cihan, asır
larca süren, ve bütün hadiseler 
ancak doğruluğunu ispat eden 
kanaatinin yıkılıp gittiğini aör • 
dü. 

Atatürk devri, bir teessüs devri 
idi: Türk milletinin mesuliyetle
ri hiç bir zaman bu devirde ol· 
duğu kadar ağır olmamıştır. Za
fer!e, biz de esasen tasdik edile
gelmekte olan milli faziletleri
mizin yeni bir misalini vermiş· 
tik. İnkılaplarımız ve onların e• 
serleri ile, Türk milletinde eski
denberi inanılmıyan, inkar olu
nan kabiliyetlerin imtihanını 
verdik. 

Teessüs devri geçti, inkişaf 
devrindeyiz. Ne dışarıda itimat· 
sızlık, ne içeride mukavemet 
kalmıştır. Alelade bakkaliye'nin 
köylere kadar gayrımilli olduğu 
bu topraklarda milli sanayi kur
duk; kredi hakimiyeti, milli 
bankalarımızın elindedir; her 
türlü işletmelerin başında bulu
nuyoruz, üniversitemiz, henüz 
keyfiyetce değil~e de, sistem ve 
mahiyetce en ileri müesseseler 
ayarındadır. Harici politikamız, 
yüzde yüz milli olmu~tur. En kö
tücül nazarlara karşı dahi, bir 
rüşd hali arzediyoruz. 

Lozan' da Türk milletinin id
diasını olanca iymam ile müda
faa eden İsmet İnönü haksız çık
madı. Eğer ayni murahhaslan 
bir araya toplamak mümkün ol
saydı, hepsi bugün Türk Başmu
rahhasınm karşısında başlarını 
eğeceklerdi. 

Biribiri arkasından üç büyük 
müşkülat yenilmiştir : Büyük 
harp muzafferlerine karşı askeri 
bir zafer kazanılmıştır; 1914 
dü

0

velimuazzama'sına karşı ve
sayetsiz bir devletin mevcudiyet 
davası kazanılmıştır; memleket 
içindeki tereddi ve irtica anane 
ve müesseselerrne karşı, garplı 
Türkiye'nin nisam .ınüc:ac:lele•İ 

kazanılmıştır. Üçü de biribirin
den güç, biribirinden şerefli ka .. 
zançlardır. Onların müşterek e· 
seri olan bugünkü Türkiye'nin, 
ayni hız, ayni dinamizm, ayni 
şevk ve ümit ile i·nkişaf ını gev~e· 
tecek hiç bir bozgunculuğa asla 
fırsat vermiyeceğiz. Bu devirde 
tek tehlike, silahsız kalmış olan 
eski zihniyetin, bozguncu dema· 
goji ile yeniden silahlanmağa 
teşebbüs etmesi, teessüs devri -
nin eserlerine ve muvaffakiyet 
&millerine karşı bin bahane ile 
tasallu·c etmesi, yobazlığın, ana. 
necilik ve milli ahlakcılık mas
keleri altında devri nüksleridir. 
Bu tehlikeye karşı tek ve kafi si
lah, Kemalizme, kelimesi-:ıden 
lahikasmdan ruhuna kadar, Ke
malizme, kurtuluş ideoloiisine 
sadık kalmaktır. 

Falih Rıfkı ATAY 

başlanmasından korkuluyor. 

Bir japon gazetesinin hücumu 

Tokyo, 27 a.a. - Hochi gazetesı, 

Birleşik Amerika'ya şiddetle hücum 

ederek Japon - Amerikan muahedena
mesinin iktısadi sebeplerden dolayı 

feshedilmemiş olduğunu, çünkü iki 

memleket arasındaki iktisadi muvaze 
nenin Amerik~'ya müsait bulunduğu

nu yazmaktadır. Şu halde İngiltereyi 
Japonya ile uzlaşma yolunda tevkif et 
meğe matuf ve dostluga miınafi Li: 
harcl.r;t bahis mevzuuduı. 

Fesih, Berlin'de ııoğ.uk bir' du§ 
teııiri yaptı 

lemek üzere burada bulunuyorlar. olmadığını ve bunun bir mislini bul - Dooman, bunun sebebi olarak Ame
Bir kaç saat sonra İstanbul limanına mak için ta Fransız büyük inkılabı - rika pamuk endüstriyellerinin japon 
gelecek olan Majeste Kıralla birlikte na, fransız bayrağını taşıyan korsan pamuklularının mübalağalı bir şekil
deniz yoliyle seyahatlerine devam e - gemilerinin Amerika gemilerine ta - de ithaline şiddetle itiraz etmelerini 

1 

deceklerdir. Seyahat resmi mahiyette arruz ettikleri zamana rucu etmek la- göstermiştir. Berlin, 27 a.a. - Havas: Amerika • 
olmadığından hiç bir merasim yapıl - zım olduğunu beyan etmektedirler. Japonya bunu bir "meydan Japonya ticaret muahedesinin frshi 

k k ,, l soğuk bir duş tesiri yapmıştır. Bu mıyaca tır . ., Kongre kulislerinde İngiltere'nin o uma te akki ediyor · · d 1 ı· 
Romen Ve liahdi sefarethanede bir fesih nazı zımam ar arına tota ıter 

Japonya'ya yapmış olduğu fedakar - Tokyo, 27 a.a. - Verilen malu·mata d 1 1 · ·n teşebbüslerinde a a müddet istirahat etmic:ı ve kavaltı yap ev et erını şm • 
:ı lıkların Amerika'yı Japonya'ya kar - göre, hariciye nezaretı"nı·n Amerı·ka ı ı'cap eden hir hudut oldu.ı; nu mıştır. Prens, İstanbul hakkında ken· ma arı ,ı.;.u 

şı azimkarane bir infirat hattı hareke işleri şubesi direkto"'ru·· Yoşı·zava, A- go"stermişe benz;yor disine verilen izahattan çok alaka ~ · 
t ti takip etmek mecburiyetinde bırak- merika maslahatgüzarına verdig-i ce - h Ali · duymuş, ve stanbulda bir gezinti 1 Dcutsc e gemeıne Zeitung, A -

makta olduğu, çünkü ngiltere bütün vapta Japonyanın ticaret muahedesi - · yapmak arzusunu izhar etmiştir. Bu- merikayı "Tıençinde maruz kaldığı 
nun üzerine otomobille Bebek'e ka - dikkatini Avrupadaki vaziyet üzerin- ni fesih hakkında Amerika tarafından muvaffakiyctsizliği tamir için !n -

de temerküz ettirmek mecburiyetinde verilen kararı Japonyaya karşı eko - ·1 · ·· ·· d . k · dar bir cevelan yapılmıştır. gı terenın onune ı.işme ıle,. ittiham 
Yukarıda da bildirditim gibi Ma _ bulundukça onunla mesai birliği yap- nomik sahada meydan okuma mahiye- ediyor. 

jeste Kıral Karo! saat 12 ye doğru mak imkanının mevcut olmadığı müta tinde tefsir edebileceğini kaydeyle- Gazetenin Amerikadaki muhabiri 
leası ileri sürülmektedir. miştir. 

limana girdiği zaman Veliaht Prens bu tedbirin siyasi manasına bilhassa 
Mihail de hususi bir muşla yata gi- Cümhuriyetçi ayandan B. Vanden- Amerika kararının tebliği resmi işaret ederek diyor ki : 
derek Majeste Karol'e mülaki omuş- berg, Japonya ile olan ticaret muahe- mahfillerde elim bir mtıba hasıl et Bu tedbir Amerikanın noktai na -
tur. Ve müteakiben Dost Romanya denamesinin feshi hakkındaki mütale miştir. Bu mahfiller Amerikanın ingı- zarını yalnız pasif bir surette değil, 
Hükümdarı ve oğlu Prens Mihail beyan ederek şöyle demiştir : liz vaziyetinde hasıl olan zayıflamayı kendisine fedakarlıklar tahmil eden 
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Kirallk : 

Kiralık garaj - Vekaletlere yakın 
Mısır sefarethanesi yanında 49 numa
ralı apartmandaki garaj kiraya verile· 
cektir. 2478 Telefona müracaat. 

2333 

Kiralık - Atatürk bulvarında No. 
49/ 1 Foto apartmanında 2 ve 4 odalı da 
ire kiralıktır. Kaloriferli ve konfor 
ludur. Altındaki İzmir bakkaliyesine 
veya kapıcıya müracaat. Tel: 1235 

2442 

Ucuz kiralık küçük daireler - Mal 
tepede 2 oda bir hollü ve 2 odalı iki 
daire kiralıktır. Maltepe Bakkal Ra -
miz'e müracaat 2650 

Kiralık apartman - Yazıhane, mu-

Küçük ilôn şartlan 
Dört satırlık küçük ilanlardan : 
Bfr defa için 30 Kuruş 
lki defa içın 50 Kuruş 
Üç defa için 70 Kuruş 
Dort defa ıçin 80 Kuruş 

Devamlı küçiık ilanlardan her de
fası iç in 10 kuruş alınır. M eselıi., 
10 defa neşredilecek bir ilan içın 
140 kuruş alınacaktır. Bir kolay • 
Jık olmak üzere her satır, kelime 
aralarındaki boıluklar müstesna, 
30 harf itibar edilm iştir. Bir kü -
çük ilan 120 harften ibaret olma -
lıılır 

Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine ayrıca on kuruş a
lınır. 

Küçük ilanların 120 harfi geçme
mesi lazımdır. Bu miktarı geçen 
ilanlar ayrıca pul tarifsine tabi -
dir. 

ULUS 

Aranıyor - Acele satılık mümkünse 
kaloriferli ve parkeli apartman aranı
yor. Kızılay - Bakanlıklar civarı Ulus 
a hat rumuzu ile mektupla müracaat 

2723 

İş verenler : 

Aranıyor - Kırıkkalede otelde ça
lışabilecek bir işçiye lüzum vardır. 
Kırıkkale otel şark sahibi Rizaya mü-
racaat edilmesi. 2693 

Bir mürettip alınacaktır - Yıldız 

matbaasına müracaat edilmesi. 27 59 

Levazım Amirliği 

Nakliyat yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Sahn 

Alma Komisyonundan : 
ı - Boludaki alaya 60 ton un nakli 

pazarlıkla yapılacaktır. 

tates açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin bedeli 3900 lira olup 

muvakkat teminatı 292 lira 50 kuruş-
tur. • 

3 - Eksiltmesi 14. 8. 1939 pazarte • 
si günü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte Ankara Lv. amirliği satın 

alma komisyonuna gelmeleri. 
(3332) 13360 

Sebze ve meyva ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Ankara Cebeci askeri hastane için 

aşağıda nevi ve miktarları yazılı seb· 
ze ve meyve satın alınacaktır. 

İsteklilerin 31. 7. 939 pazartesi gü
nü saat 10 da Ankara levazım amir • 
liği satın alma komisyonuna gelme -
leri. (3393) 

Kilo 

400 - 550 Taze kabak 
250 - 300 ,, Bamya 

ayenehane, kadın terzihanesine ve ikaı Kiralık - 2 oda mutbak, banyo, ka
metgfil1a fevkalade elverişli tam kon- lorifer sıcak sulu bir daire. Atatürk 
forlu eşsiz manzara Yenişehir Kutlu bulvarı Kalaç Ap. Tel: 1477 2776 

2 - Taliplerin 29-7-939 cumartesi 
günü saat 11 de teminatlariyle birlik
te Ankara Lv. amirliği satın alma ko
misyonuna gf'lmeleri. (3385) 13352 

250 - 370 ,, Semizotu 
250 - 280 ., Erik 
200 - 250 
200 - 250 
200 - 250 
200 - 300 

,, Kaysı 

,, Şeftali 

,, Vişne 

,, Kavun 

pasta salonu üstünde birinci balkon -
lu daire 5 oda hol ve müştemilatı. Ka
pıcıya müracaat Tel: 1162 2665 

Kiralık daire - Dört oda, büyük 
hol, kalorifer, banyo, tam konforlu 
Yenişehir Tuna caddesi Bozkır so • 
kak No. 8 zemin kata müracaat. 

2672 

Kiralık oda - Mobilyalı kalorifer
li bir oda kiralıktır. Y. şehir Adakale 
sokak No. 2 A Kemal Gürol Ap. 2707 

Kiralık - Cebeci Baysal Caddesi 
Cebeci eczanesi üzeri. Beş oda bir 
hol. Su, gaz, elektrik. Cebeci eczane
sine müracaat. Tel: 3952 

2711 

Kiralık - Yalnız bir Bayan için 
aile yanında bir oda ucuz, havadar, 
banyo, elektrik. Ulus Meydanı, - San
tral kıraathanesi üstü Terzi Ahmet 
Diker'e müracaat. 2729 

Kiralık oda - Bay için mobilyalı 

\e balkonlu Dikmen caddesi Yiş so -
kak Yozgat Apartmanı Dördüncü kat. 

2736 

Kiralık daire - Yenişehir Düzenli 
sokak No. 15 Güvenç apartmanı 50-55 
liralık ferah ve manzaralı daireler. 
Tl : 3063 2740 

Kiralık oda - Sıhat vekaleti karşı· 
sında Çakatay sokaktan Arman sokak 
A / 1 Mümtaz bey apartmanı birinci kat 

2753 

Kiralık mobilyalı oda - Aile nez
dinde. Yenişehir, Emciler caddesi B 
numaralı apartman • daire No. 10 a 
müracaat. 27 54 

Kiralık - Yenişehir Kazım Özalp 
caddesinde köşe başında fevkalade 
nezareti, kalorifer ve sıcak suyu havi 
Kemah apartmanının bir dairesi 

2755 

Kiralık - Yenişehir, Kocatepe, Kı
zılırmak 15 numara, üst kat, bol gü -
neş, bol hava, sekiz göz apartman ey
lülden itibaren yüz liraya kiralıktır 
Telefon : 1386 2761 

Kiralık - Mobilyalı veya mobilya
sız kalorifer sıcak sulu bir oda kira -
lıktır. Yenişehir Atatürk alanı Kalaç 
Ap. No. 8. 2758 

Kiralık bir oda - Bir bayan için a-
ile yanında. İtfaiye meydanı, İhsan Saraç ustaları aranıyor 
apartmanı 3 No. ya müracaat. (3) Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
200 - 250 Armut 
200 - 250 Demet maydanoz 
300 - 380 Pancar 

Satıhk : 

Satılık arsa - Yapılmış bahçeli ev
lere bitişik geniş cepheli 1000 M2 i
mar parselli inşaata hazır acele Tel: 
2406 bayram C. N o. 1 2659 

Satılık arsalar - Cebecide tren bat 
tı yanlarında pazar yerine yapılacak 
stada nazır manzaralı imarca ufak 
parselli Tel : 2406 Bayram Caddesi 
No. 1 2660 

Satılık apartmanlar - Atatürk bul· 
varı, Yenişehir; Demirtepe, Maltepe, 
Cebecide iratlı konforlu Tel: 2406 
Bayram C. No. 1 2661 

Satılık ev - Bahçeli evlerde D. 4 
tipi 24 No. ev satılıktJr. Tel: 3173 

2681 

Satılık arsa - Çankayada asfalt ü
zerinde 1800 metre murabbaı arsa için 
de Ankara taşı olduğu halde uygur 
fiyatla satılıktır. Tel: 3173 2682 

Satılık - Cebeci asfalt üzerinde 2 
katlı bir ev 530 M 2 arsası ile satılık 
sanayi caddesi 82 No ya müracaat. 

Tel. 1953 2700 

Acele satılık apartıman-Maltepede 
asfalt üzerinde 4 daireli 200 lira irat· 
lı kullanışlı bol güneş geniş bahçe 
her tarafa nazır konforlu Tel. 2406 

2701 

Acele satılık hisse: - Yapılmekta 

olan küçük evlerden D tipinde bir 
hisse devren satılıktır .. Telefon: 1538 

2714 

Satılık Motosiklet - Az kullanıl

mış D. K. W. marka 97 ccm. kuvetin · 
de Bayram caddesi, Türkiye oteli ka
tibi Ali'ye müracaat. Telefon: (1773) 

2719 

Acele satılık - Yatak odaları gra
mofonlu Marconi salon radyosu ço • 
cuk banyosu çocuk spor arabası Kı -
zılay karşısı Soysal Apartmanı kapı 
3 daire 4. 2733 

Satılık - Sepetli motoı.iklet ve kam 
yon ehven fiatla satılıktır. Soğukku

yuda Ülken sokak No. 29 dükkana 

Ankara levazım amirliğince Seraci
ye eşyası yaptırılacağından Sanatkar 
saraç ustalarına ihtiyaç vardır. 

İsteklilerin her gün öğleden sonra 
amirlik satın alma komisyonuna mü-
racaatları. (3386) 13353 

Seb%e ve meyva altnacak 

350 - 500 Patlıcan · 
750 - 1000 Domates (Kırmızı) 
250 - 280 Karpuz. 

400 Kuskus 13361 

Un ahnacak 
Ankara Levazım A.mirliği Satın An~ara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : Alma Komisyonundan : 
Garnizon birlik ve müesseselerinin 1 - Elmalı kıtaatının ihtiyacı olan 

ihtiyacı olan aşağıda nevi ve miktar- 270,000 kilo unu kapalı zarfla eksilt -
lan yazılı sebze ve meyva pazarlıkla meye konmuştur. 
satın alınacaktır. İsteklilerin 31. 7. 2 - Tahmin bedeli 31.050 lira olup 
939 pazartesi günü saat 10,30 da An- muvakkat teminatı 2328 lira 7 5 kuru'.? 
kara Lv. amirliği satın alma komisyo tur. 
nuna gelmeleri. (3387) 3 - Eksiltmesi 14. 8. 1939 pazarte • 

10.000 Kilo patates si günü saat 16 dadır. 
4500 - 6.000 ,, K. Domates İstekliler şartnameyi komisyonda 
6000 - 8.000 ,, Karpuz görebilirler. 

10000 - 15.000 ,, Patlıcan 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt 
13354 me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün-

·Sebze ve meyva ahnacak 
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale günü ve ihale saatin

Ankara Levazım Amirliği Satın den en geç bir saat eveline kadar te-
Alma Komiayonundan: minat ve teklif mektuplarının Ankara 

Harp okulu için aşağıda nevi ve Lv. amirliği satın alma komisyonuna 
miktarları yazılı sebze satın alnıacak- vermeleri. (3334) 13362 
tır. 

1stek1i1erin 28. 7. 939 pazartesi saat 
10 da Ankara levazım amirliği satın 

alma komisyonuna gelmeleri, 
960 - 1000 Kilo Yeşil soğan 
960 - 1000 ,, Kavun 

1.600 - 1700 •• Domates 
1.200 - 1300 ,, Karpuz 
600 - 660 ,, Taze üzüm 

2800 - 3200 •• Patlıcan 
(3388) 13355 

Koyun eti a lı nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
Ankara garnizonu birlik ve mües -

seseler ihtiyacı olan 5.000 • 7.000 kilo 
koyun eti pazarlıkla satın alınacak -
tır. İsteklilerin 31. 7. 939 pazartesi 
günü saat 11 de Ankara Lv. amirliği 
satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(3389) 13356 

Muhtel if malzeme 

ah nacak 

Reçel alınacalC. 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiıyonundan : 
1 - Ankara garnizonundaki birlik

lerin ihtiyacı olan aşağıda cins ve 
miktarı yazılı reçeller kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 31-7-939 pazartesi 
günü saat 14 dedir. Şartnamesi her 
gün öğleden sonra komisyonda görü
lebilir. 

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 evveline kadar teminat 
ve teklif mektuplarını Ankara Lv. 
A. Sa. Al. komisyonuna vermeleri. 

İlk Muhammen 
teminat bedeli Miktarı Nevi 
Lira. Kr. Lira Kr. Kilo Gr. 

157 50 2100 00 6000 
270 00 3600 00 9500 
320 58 4275 00 9500 

Ayva reçeli 
Vişne ,. 
Kayısı ,. 

Kiralık - 4 oda 1 hol, su, elektrik müracaat. 2737 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan: 748 08 9975 00 25000 
(30004) ve havagazını havi müstakil daire, 

Yenişehir, Demirtepe, Akbay sokak 
numara 4 2764 

Kiralık - Aile yanında bayan için 
1 oda ve geniş 1 balkon. Elektrik, 
banyo, dahil 12 lira Sıhiye karşısı, İl
kiz sok. No. 19 son kat Tel: 3437 den 
23. 2764 

Kiralık - İsmet paşa mahallesinde 
polis noktasının altında Tinli sokak 
üst kat müstakil (3) oda banyo kira· 
lıktır. Alt kat 22 No. ya müracaat. 

2766 

Kiralık daire - Halkevi karşısında 
ki apartmanda üç oda, bir sandık oda
~ı ve geniş bir hol yerler tamamen li
noleum kaplıdır. Kalorifer ve sıcak 
suyu vardır. Telefon : 1915 2767 

Kiralık Mobilyalı oda - İsmet pa
şa mahalle:oi uzun yol caddesi No. 
61 - 63 çe müracaat. 2770 

Kiralık oda - Merkezi yerde, man
zaralı her türlü konfor möbleli möb
siz bir bay veya bir bayana kirahk -
tır. Müracaat Halil Naci ticarethane-
si fotograf şefine Tel : 1230 2771 

Kiralık - İki oda bir hol, matbah 
ve banyoyu havi bir daire kiralıktır. 

Dikmen Zeyrek caddesi Işık apart -
manı kapucudan sual, Telefan: 3176 

2772 

Satılık - Yenişehirin en güzel ye· 
rinde bahçe içinde kapılan ayrı iki 
daireli 12 odalı bina ve ayrıca 477 
metre bir arsa. telefon: 3384 2744 

Muhafız alayına teslim edilmek 
şartiyle aşağıda yazılı malzeme satın 
alınacaktır. 

İsteklilerin 29-7-939 cumartesi gü -
nü saat 10 da Ankara Levazım amir-

Acele satılık - Ön Cebecinin en liği satın alma komisyonuna gelmele-
mutena yerinde kargir iki katlı ev a- ri, 
cele satılıktır. Senelik icarı 660 lira · 150 Kilo Çinko 
dır. Ön cebeci Ozanlar S. 99 2745 23 ,, Muhtelif boyda çivi 

Çinko çivisi Satılık otomobil - Az kullanılmış 5 
" 

935 model Fort tenezzüh otomobili 
30 

" 
Yağlı boya 

Eskişehir garajında Hilmi ustaya mü 
racaat edilmesi. 2746 

Satılık - Mamak'ta maske yolu Ü· 
zerinde çeşme başında 6 oda, banyo, 
mutfak ve saireli bir ev satılıktır. Ay· 
nı evde Bay Behçet'e müracaat. 2749 

Satılık iki yatak odası takımı ve 
büfe - Biri çok az kullanılmış ve 
Avrupa mamulatı çift karyola ve ma
sif cevizden. Yenişehir Adakale No. 
11 - A 2763 

Çok ucuz ve acele satılık arsalar -
Rus sefareti karşısında Toprak ofisi 
ittisalinde 289 - 569 - 858 M. iınarca 
parselenmiş üç arsa Tel: 1953 Sanai 
Cad. 82 2769 

Aran ıyor : 

(3390) 13357 

Buğday nakliyatı 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri ihtiyacı için 5100 ton huğ -
day nakli K. zarfla eksiltmeye kon -
muştur. 

2 - Tahmin bedeli 4080 lira olup 
muvakkat teminatı 306 liradır. 

3 - Eksiltmesi 14. 8. 1939 pazarte. 
si günü saat 15 tedir. 

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 eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Ankara Lv. amir
liği satın alma komisyonuna verme -
leri. (3391) 13359 

Kiralık Mobilyalı, Mobilyasız oda Aranıyor - İşlek tütüncü, bakkali· 
- Konforlu, güzel, havadar, aile için- ye dükkanı devredeceklerin veya ser-

Patates ahnacak 
Ankar a Levazım Amirliği Satın 

12966 

Sığır eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiıyonundan : 

1 - Bandırma birliklerinin ihtiya
cı olan 80000 kilo sığır eti K. zarf ek
siltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 20.000 lira olup 
muvakkat teminatı 1500 liradır. 

3 - Eksiltmesi 8-8-939 salı günü 
saat 17 dedir. 

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 evveline kadar teminat 
ve teklif mektuplarını Balıkesir Kor. 
Satınalma komisyonuna vermeleri. 

Evsaf ve şartlar her gün (İstanbul
da ve Ankarada M. M. V. levazım i
mirliği satınalma komisyonunda) gö· 
rülebilir. (3146) 13106 

Kuru ot alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - İstanbul birlikleri ihtiyacı için 
1,205.820 kilo-kuru ot K. zarfla eksilt 
meye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 37380 lira 42 
kuruı olup muvakkat teminatı 2803 
lira 53 kuruştur. 

3 - Eksiltmesi 9. 8. 1939 çarşamba 

28 - 7 - 1939 

2 kalem yiyecek ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma K omisyonundan 

İlk 

Cinsi 
Miktarı 

Kilo 
Tutarı teminatı 

Lr. Kr. Lira kuruş Gün 
İhalenin 
tarihi saat Şekli 

Sadeyağ 10,300 11815 00 886 33 Pazartesi 31-7-939 9 K. zarf 
Yulaf 700,000 24780 00 1858 57 ,. 31-7-939 10 

1 - Adana'daki askeri birliklerin ihtiyacı için yukarda cins ve miktar
lariyle tutarları ve ilk teminatları yazılı iki kalem iaşe ve yem maddeleri 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhale gün ve saatleri hizalarındadır. 

2 - Eksiltmesi Adana'da Tüm karargahında satınalma komisyonuna 
yapılacaktır. Teklif. mektupları eksiltme için belli edilen saatten bir saat 
evvel komisyon riyasetine verilmiş bulunacaktır. Şartnamesini görmek is
tiyenler İstanbul, Ankara Lv. amirlikleri Sa. Al. Ko. ları ve Adana Sa. Al· 
Ko. her gün görülür. (3019) 12988 

Kuru ot a l ınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Tümen birlikleri ihtiyacı için aşağıda miktarı, fiyatı, tutarı, ilk 
inancası yazılı 897 ton kuru ot K. zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli lira olup muvakkat teminatı lirardır. 

3 - Eksiltmesi 3-8-1939 perşembe günü saat 15 tedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksiltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 iin

cü maddelerinde istenilen' belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evveline kadar teminat ve teklif mektuplarını lzmitte Tümen 
satınlama komisyonuna vermeleri. Şartname her gün Ankara İstanbul ve 
Eskişehir ve İzmitte tümen satınalma komisyonunda görülebilir. 

Miktarı Fiyatı Tutarı İlk inancası 
Cinsi Kilo Kr. St. Lr. Kr. Lira Kuru§ 

İzmit G. kuru ot. 
Adapazar ,, ,, 
Bolu " ,. 

91000 
78000 
78000 

Tuzla 
Gebze 

" " 403000 
.. " 247000 

897000 

03 
03 
04 
03 50 
03 75 

2730 00 
2340 00 
3120 00 

14205 00 
9262 50 

31657 

204 75 
175 50 
235 00 

1058 00 
874 69 

2546 94 
(3147) 13107 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan : 

Tahmin Eksiltme 
Cinsi Kilosu İhale günü saati bedeli şekli İhale yeri 

Sadeyağ 150,00 31-7-939 16 15,000 Kapalı Niğde satın. 
zarf alma komisyon 

dairesinde 
1 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir ve parasız alınır. 

_ 2 - İstekliler teminatı evveliye ve teklif mektuplarını muayyen zaman-
dan bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. (3015) 12985 

2 kalem Muhabere malzemesi alınacak 
Ankara Levazım AmirJiği Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Konya seferberlik müdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıda cins ve• 

miktarları yazılı iki kalem muhabere malzemesi kapalı zarf usuliyle ayrı 
ayrı eksiltmeye konmuştur. 

2 - Şartnameleri: Konya, Ankara, İstanbul levazım &mirlikleri satın• 
alma komisyonlarındadır. İstekliler okuyabilirler. 

3 - İşbu iki kalem muhabere malzemesinin eksiltme günü ile muham
men tutarları aşağı cinsleri hizasında gösterilmiştir. 

4 - İstekliler eksiltme günü ve saatinden Konyadaki kolordu binası 
içindeki satınaJma komisyonuna saatlerinden evvel teminat mektuplarını 
verecekler veya göndereceklerdir. Bu saatten sonra gönderilen mektuplar 
alınmaz. (3159) 13121 

Muhm. T u. İlk tem. Mektup verme Eksiltme 
Cinsi Miktarı Li. Ku. Li. Ku. gün saat günü saati 

Kablo tel 66 kilomet- 6600 00 495 00 4-8.939 9 4-8-939 10 
relik 

Sahra telefonu 26 Ad. 1950 00 146 25 4-8-939 11 

me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Tophanede İstan
bul Lv. A. Sa . ..,.alma komisyonuna ver· 
mel eri. (3270) 13237 

Sığır eti olanacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Bitlis garnizonunun ihtiyacı 
için 100,000 kilo sığıreti K. zarfla ek
siltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli - kilosu 18 ku
ruş olup muvakkat teminatı 1350 lira
dır. 

3 - Eksiltmesi 10. 8. 1939 perşem ~ 
be günü saat 15 dedir. 

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 eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını komisyona verme
leri. Şartnamesini görmek isteyenler 
her gUn komisyona iş saatinde müra
caat edilebilir. 

(3268) 13235 

Yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

A lma Komisyonundan : 

1 - Ercincan garnizonunun ağus -
tos başından temmuz sonµna kadar ih 
tiyacı için 720 ton yulaf kapalı zarf -
la eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 52920 lira olup 
muvakkat teminatı 3896 liradır. 

3 - Eksiltmesi 7. 8. 1939 pazartesi 
ünü sat 16 dadır. 

le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını E)\.Zincan askeri 
satın alma komisyonuna vermeleri 
Şartnamesi ve evsafı kolordunun 

tekmil gornizonlannda mevcuttur ve 
aynıdır. Her yerde her gün görülebi
lir. İsteklilere 265 kuruş mukabilinde 
posta ile gönderilebilir. 
. (3265) 13219 

Kayıt ve kabul 
müddeti 

H arp Okulu Komutanhğmdan: 

Harp okuluna 15 temmuz 939 günü 
nihayet bulan kayıt ve kabul muame
lesi - EyHll 1939 - nihayetine kadar 
uzatılmıştır. 

Askerlik şubelerine ve Ankara'da 
bulunanların harp okuluna müracaat• 
ları ilan olunur. (3335) 13302 

Zayiler 
Zayi - 315 - 316 devresinde mülga 

Hakkari sancağının merkezi olan Baş 
kale rüştiyesinden almış olduğum şa
hadetnamemi umumi haprte hicret do 

layısiyle kaybettim. Yenisi alacağım
dan eskisinin hükmü olmadığıı ilan 
olunur. 

Ankara Bina vergisi temyiz ko -
misyonu raportörü Başkaleli Ö
mer Lfıtfi oğlu Ethem Fahri 

Hazinedaroğlu 

Kayıp - Eski Ankara idadisinden 
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Son Demirspor'-·Galatasaray maçı 

Bir muharririmizin şehrimizdeki 
sporcular arasında yaptığı anket 

, Pazar günü lstanbul'da Fener sta· 
d.ın_daki maçta çıkan yumruk hadise
•ının dedikodusu hala devam ediyor. 

.. 

Evelki akşam toplanmış olan yük
•ek hakem komitesi B. Ziya Ateş'ten 
gelen mallimat üzerinde konuşmuş, 
fakat hakemin kati raporuna intiza • 
ta karar vermiştir. Haber verildiğine 
göre hakem komitesinin bu toplantı· 
da verdiği kararlar arasında, bugüne 
kadar idare ettiği maçlarda dürüstlü
ğüyle tanınmış olan hakem Tarık'ın, 
büyük bir seyirci kütlesi önünde ma
ruz kaldığı tecavüz karşısında, umum 
müdürlükten, hakemin hukukunun 
ııyaneti için tazım gelen tedbirlerin 
•lınmaaı temennisi de vardır. 

Hakem komitesinin umum müdür· 
lükten yaptığı bu temenninin bir a
\1ukat tutulması gibi Tarık'a bir yar
dırn mahiyetinde olduğu anlaşılmak
tadır. 

E•ki milli takım oyuncularının bir Mısır •e:Yahatinde 
alınmış re•imleri 

Neler •Öylüyorlar? 
33 üncü dakikasında hakemin ver

diği bir kararla inkitaa uğrayan maç 
hakkında dün gene bazı eski sporcu
ların düşüncelerini öğrenmek iste • 
dik. 

sini tayin eden vaziyeti elde etmek i
çin aylardanberi birlik çalıştığı on ar
kadaşını, hüzün içinde sahada bıraka 
rak c1yrılırken ağlamış olması da gös
teriyor ki Necdet o sırada normal de
ğildi: çok çeşitli amillere katılan ka
vurucu güneş sıcağının altında her 
halde bir dakika için şuurunu kay . 
betmiş olacaktı· Bu amilleri burada 
ruhi bakımdan tahlil etmek istiyo
rum. Çünkü dedikoduya ne kadar 
müsait ise o nispette de tahammülü 
az olan bir mevzu üzerindeyiz. Bu se
beple müşahedeye müstenit olarak 
kaydı icap eden vakıaları da kayıttan 
sarfınazar ediyorum. 

Dört karar mevzuubahistir 

Bazıları, hadiseyi bir futbol maçın
da bir kaleci ile hakemin yumruklaş
ıtıası şeklinde, bu kadar basit bir çer
çeve içinde mütalea edemiyorlar. 
Bunlara göre bu hadise çok tipiktir 
ve ileride bu türlü skandaller mey -
dan verilmemesini temin için verile
cek cezanın çok şiddetli olması la-
zımdır. Bu arada, uzun müddet spor - Size göre verilecek ceza ne o/-
işleriyle meşgul olmuş, ve muhtelif malıdır? 
ıpor teşekküllerinde mühim idari va- - Burada dört nevi karar mevzu
zifelcr almış bir zat bize aynen şun- bahistir: 1 • Mahkeme tarafından dö
ları söylemiştir: ğüşen Necdet'le hakem hakkında ve-

.. _ Bana kalırsa yalnız kaleciye rilecek 2 • Federasyon · tarafından 
değil, kulübe de boykot cezası veril- her ikisi hakkında verilecek karar. 3 
melidir. Bütün sporcular bundan bir - Kulübü tarafından Necdet hakkında 
~-- - :;:='~·;:-~s=~ ..... ~~_,,"'"~-'!:"~~~-~~...._ :T' culara nezahet ve centilmen ı terbi- en er ıyeaa teıuı; tımız ara ın an 
yesi a§ılamaları lazımdır. Bir idareci verilecek karar. Bu dört nokta hak -
bu vasıflarına güvenemediği oyuncu- kındaki mütalealarımı sırasiyle söyli
ıunu sahaya çıkaramamalıdır." yeceğim: mahkeme, hakemin ve Nec-

Hadiseyi bu şekilde mütalea eden· defin sinirlerinde amil olan cihetleri 
lcr son oyunda Demirspor'un hük- bittabi birer birer ve bazılarının zan
men mağlup sayılmasından daha tabii nettiğinden daha derin bir şekilde 
bir şey olmadığını, binaenaleyh ma- tetkik ederek adil hükmünü verecek· 
çın baştan veya kaldığı yerden tekra- tir. Ben bu husus hakkında mütalca 
rının bahismevzuu dahi olamıyaca - yiırütemem. 
ğını söylemektedirler. 2 - Beden terbiyesi teşkilatı her 
Diğer bazı zevatın mütaleasına gö- şeyden evet disiplin endişesiyle ha -

re de bir kulüp içlerinden birinin ha· reket zaruretinde kaldığı için Necdet 
tası yUzünden ağır bir cezaya çarptı- hakkında ıüratlc kararını vermiştir. 
rılmamalıdır. Demirspor maçın gali- Bunun da münakaşasını zait bulu
bi addedilmese bile ,oyuna bırakıldı- rum. Henüz hakkında bir hüküm vc
ğı yerden devam olunmalıdır. Hiç ol- rilmemiş olan hakeme gelince, bu hu
mazsa maç tekrar ediJmcliClir. susta bir karar vermeden önce şu 

Teker teker bitarafanc düşündük • muhtelif unsurları göz önündt. tut -
terine şUphe etmediğimiz bu zevat, mak icap eder: Adalet hissi, efkarı u
muhakkak ki, umumi merkezin vere- mumiye, sinirlerine hakim olmanın 
ceği adil karar üzerinde birlesecck • yalnız futbolcular için d.!ğil. hatta 
}erdir. fazlasiyle bir hakem için lüzumlu ol-

İki türlU görüşü, en bitaraf gözle duğunun _ispatı ve nihayet hakem ka
bu suretle kaydettikteQ sonra, açtı • rarlarının memlekette hakem otorite
ğımız ankete aldığımız cevapları dere sini sağlamlıyacak şekilde olması. 

ile iktifa edeceğiz. Kaleci pek nadiren oyunclan 
Apğıdaki cevaplardan ilki, sırf bu çıkarılır 

maçı yakından görebilmek için kal-
kıp İstanbul'a gitmiş olan, Anadolu Maçın hakemi, Necdet'in yakışık -
ajanıı muharrirlerinden arkadaşımız sız olmakla beraber nizamata ve oyun 
İhsan Cemal Karaburçak'a aittir. usu'ıerine aykırı olmıyan avuta çık-

Suallerimizi, okuyucularımızın ha- mış topları toplamamak, takımı galip 
'tırında olacağı vcçhiyle §U şekilde vaziyette olduğu için vaktin geçme -
tertip etmiştik: sine mani olmakta hiç bir hususi 

1 - Hadiseyi nasıı karşıladınız? menfaati olmadığını ihsas eden jest-
2 - Size göre, verilecek ceza ne !erde bulunmak gibi hareketleri ve 

.blmalıdır? bazı mimikleri evela Necdet'" antipa-
3 - Bu türlil hadiseler bizde maa· tik görmesine, sonra sinirlenerek sa

lesef 11k sık vukubuluyor. Bunun sc· ati göstermesine ve seyirciler tara -
bebi size göre nedir? fından duyulamıyan sinirli sözler 

4 - Ne gibi tedbirler düşünüyor- söylemesine ve sonra da futbvl oyun-
.unuz? larında pek fevkalade ahvale münha

B. lhıan Cemal ne dütünüyor? 

Hadisenin bende bıraktığı acı ve 
hayret verici intibaı tasvir için k~li
me bulmaktan acizim. Ne~det'in yum
ruğu hakemin yüzüne değil, sanki 
doğrudan doğruya beynimin üzerine 
inmi~ti . Ben bir futbolcunun, ne ka
dar haşin ve fena tabiatli olursa ol • 
sun, ne kadar tahrik edilirse edilsin. 
takımı galip vaziyette iken sinirleri
ne bu derece mağlup olacağını tasav
vur edemezdim. Filhakika futbol 
maçlarında bundan daha müessif va
kalar kaydedilmiştir ve bunlardan bir 
tanesine İspanya'da bizzat şahit ol -
dum. Fakat bütün bu vakaları mağlup 
\'aziyette olan takım oyuncuları çı • 
karmışlardır. Buna binaen Necdet 
kendi hareketini, hakemin çileden çı
karacak derecede tıuafgirane muame-

sır olan "Kaleciyi çıkarmak" gibi bir 
karara sevketmiştir. Orada bulunan 
ve maçı takip eden alakadarların her 
şeyı benden daha iyi görmüş ve tah· 
kikatla tevsik etmiş olacaklarına kani 
bulunuyorum. 

3 - Necdet hakkında kulübü tara
fından verilecek cezanın vakanın e
hemiyet ve çirkinliğiyle mütenasip 
ve beden terbiyesi genel direktörlü
ğünün seri kararından mülhem olma
sı icap eder. 

4 - Oyun hakkında beden terbi
yesi teşkilatı tarafından verilecek ka
rara gelince, bazı gazeteler tarafın
dan, nizamnamenin hakem tarafından 
tatil edilen bir oyunun en son daki
kada tatil edilse dahi baştan tekrarı 
icap edeceği hakkında mütalealar yü
rütüldüğünü görüyoruz. Nizamname
yi ya~anların bir maçın hakem tara • 

ta er it ederken e ek 

yeti müsait olduğu için on iki dakika 
daha oyun idare edebilecek vaziyette 
olan bir hakcrtıin,on iki bin kişilik 
bir seyirci kütlesini - ki bunlar ara
aında uzun bir yolculuğu göze: alarak 
Ankara'dan gelen yüzlerce kimse de 
vardır - ve aylardanberi maddi ve 
manevi bin bir zorluğu iktiham ede
rek şampiyonluğun eşiğine gelmiş o
lan ve sahada masum bir şekilde oyu
na devam edilmesini bekliyen on fut
bolcunun kazanılmış zaferini hiçe sa· 
yarak oyunu tatil edebileceğini zan
netmem ki hesaba katmış olsunlar. 
Filhakika Necdct'in ittifakla telin 
ettiğimiz yumruğuna maruz kalan 
haket'I'! derhal mukabele etmiş ve mü
teakiben de polis Necdet'i sahadan 
çıkarmıştır. 

Hakem oyunu sonuna kadar 
iclare edebilirdi 

Hakemin sıhi vaziyeti on iki daki
ka daha oyunu idare etmesine mani 
olacak derecede değildi; kendisi 
hastahaneye de kaldırılmış değildir. 

derecede kaba ve çirkın areketi ken· 
disinin hiç bir tesiri olmadığını ispat 
etmek ve Necdet'i çıkarırken yalnız 
adalet ve spor zihniyetiyle hareket e
derek Demirspor kulübüne ve takı
mın diğer on oyuncusuna karşı hiç 
bir husumet beılemediğini ve hissi -
yatına asla kapılmadığını göstermek 
için, Avrupa'da emsali vakalarda ya
pıldığı gibi, Demirspor'u kaleciden 
mahrum ederek oyuna devam ettir
mesi icap ederdi. Bu takdirde hem 
bir hak zayi olmamış, hem de oyunun 
baştan tekrar edilmesi için neşriyat 
ve propagandalara mahal kalmamış o
l urdu. Bu neşriyatı yapanlara şu su
ali sormak icap eder: Galatasaray'ın 
mağlup vaziyete düştüğünü gören bir 
tarafdarı her şeyi gözüne alarak sa
hanın ortasına fırlasa ve hakeme bir 
yumruk atsa ve hakem de tatil kararı 
verseydi, bu yüzden Demirspor'un 
zaferi hiçe mi sayılacaktı? Necdet'in 
bu mefruz tarafdardan farkı nedir? 
Necdet yaptığı hareketle İstanbul ta
rafdarlarının eline en büyük silahı 
vermiş ve· bu suretle rakibine bu mef
ruz Galatasaray tarafdarından daha 
büyük hizmette bulunmamış mıdır? 
Bence maça kaldığı yerden lzmir'de 
ve bir İzmirli hakemin idaresinde de
vam edilmelidir; Necdet'in hatası is
tismar edilmemelidir. 

Bu hadiseler tekerrür ediyor sebebi 
nedir ve ne gibi tedbirler alınmalı· 
dır? 

12 temmuzda gazetenizde çıkan 
makalemde bu ciheti çok mufassal bir 
surette tahlil etmiştim. Yazdıkları
mın sıhatinin bu suretle sabit oldu -
ğunu görmekle cidden müteellimim. 
Söyliyebilirim ki, bu makalem iyice 
okunmuş ve bütün tedbirler ona göre 
alınmıt olsaydı bu müessif hadise vu
ku bulmazdı. 

Alaaddin Baydar'ın •Öyleclikleri 

Eski futbolcularımızdan Alaaddin 
Baydar anketimize şu cevabı vermiş
tir: 

- Hadiseyi son derecede çirkin 
buldum, ve bu halden çok müteessir 
oldum. 

Sporcu demek efendi demektir. 
Cem'i ıporlardan her memlekette en 
fazla merakı celbeden futbolda gali -
biyet kadar temiz bir oyunla mağlQ
bi yet de sportmenliğin tıarıdır. Ta -
kımda oynıyan oyuncuların terbiye 
ve nezaketten ayrılmamaları ve kulüp 
terinin isim ve mevkiine zerrece zarar 
vermekten içtinap etmeleri icabeder. 
Futbolle az çok meşgul olanlar temiz 
ve iyi oynıyan oyuncuları v~ bu oyun 
culardan mütetekkil takımlan Mftl"· 

kesin son hadiseden çok müteeuir 
olduğunu tahmin ederim. 

Ceza meselesine gelince : 
Futbol tarihinde hakemin döğül -

düğünü ne duydum ve ne de gördüm. 
Bu hadise üzerimde son derecede ga
rip bir tesir husule getirdi. Gerek 
memleketimde ve gerek Avrupa'da 
yaptığım ve gördüğüm oyunlar bir 
sinema şeridi gibi gözlerimin önün
den geçti. Bu oyunların cereyan tar
ziyle fstanbul'da oynanan oyun ara
sında tahmini olarak bir mukayese 

İtfaiye meydanı cinayeti 

Kunduracı Halimi 
öldüren boyacı 30 

seneye mahkum oldu 
yaptım. Ve adeta sinirden üşüdüm. (Bcı§t 2 inci ıaylacla) kaye etti. 
Bu gibi hadiselere sebep olanları şid _ Bilmiyorum ki, dedi, ben bir ke· Müddeiumumi hadiseyi en küçük 
detle tecziye sporumuzun çok lehin· re kendimden geçmişim, aklım başım- teferruatına kadar naklettikten, ve 
de verilmiş adilane bir karardır. d" Mehmedin taammüt ve kasit niyetile 

h ~d· 1 . b da değildi ki ... de ı. 
Buna mümasil a ıse erın se ebine ld B" h l" hareket etmiş oldug- unu delillerle iı · Yorulmuştu. Oturtu U· ır ay ı 

gelince: kabarık olan şahit listesinden teker bat et~i . 
Sebebi bir, fakat müsebbipleri fazla b 1 d İddianame şu taleple bitti : teker isimler okunmıya aş a ı: 

görüyorum. Bakın izah edeyim: Mehmetle köye giderken, Mehme _ Maznunun fiil ve hareketi taammü-
Ehemiyetli, iddialı maçlarda her iki din Kayseriye kadar seyahatini uzat- den ve paraya tamaan Halimi öldür· 

takımı teşkil eden yirmi iki oyuncu- ması kararı üzerine Fakılı istasyo . mek suretiyle tavsif edilebilir. Bu suç 
nun asabı ekseriya bozuk oluyor· Bu nunda • kendisinden ayrılan Ahmet ceza kanununun 450 ind maddesinin 
anormal hal oyuncuların topu tutuşla- Hoca dinlendi. İfadesi polise verdi ği- 4 üncü ve 7 inci bentlerine uygundur. 
rında, sürüşlerinde, pas verişlerinde, Cezası idamdır. Ancak doğumu 336 nin aynıdır. 
umumiyetle takımın çıkardığı oyunda Sonra, Mehmedin eline bıçağı ve- olduğuna göre 18 ini doldurmuş, he· 
aşikar bir şekilde görülüyor. Antren- ren kahveci Cafer, Halim ustanın çı- nüz 21 yaşını ikmal etmemiştir. Bu ı -
manı az, veya sürantrene olmuş, veya . D" ~ b " "k" tibarla 30 sene ag-ır hapse mahkumi-rağı Necati dinlendı . ıger ır ı ı şa-
o gün sıhati tam yerinde olmıyan o- bitten sonra hadise gecesi devriye ge· yetini arz ve iddia ederim. 
yuncu esasen hırçın oynarken bir de zen, Halimi dükkanının önünde ya. Ceza kanunumuz son sözü maznu .. 
sıcak bir havada güneş altında oyna- .. .. ·f d na vermı""'tı" r. 

ralı bulan, hastaneye goturen, ı a e- :ı 
manın tesiriyle hırçınlığı bir kat daha d k 1 Mehmet son müdafaasını da yaptı. sini alan, maznunu köyün e ya a ıya-
artıyor. rak ifadesini alan poli& memurları - Halimi ben teşvik etmedim, dc-

Oyuncular arasında yekdiğerine . d" d " dı·, aşag~ ı inmemizi o teklif etti. Mcm· 
§ahıt olarak ınlcn ıler. 

karşı ufak tefek hadiseler başlıyor. Boğazlıyan'ın bir köyüne giderek leketime giderken de zaten yakalana-
Bu hadiseler ekseriya mevzii oluyor, M d" d k cağımı bı"lı"yordum. Son defa babamı ehme ı ora a ya alıyan memurlar 
hemen kapanıyor. Hadiselerin büyü - da aynı şekilde ifade verdiler. görmek istedim. 
mesi biraz da terbiye, ahlak, ve sevi- Bütün şehitler d inlenmiş, saat 12 Ben bıçağı bir kere istimal ettiği· 
yeye bağlı değil midir ya... yi geçmişti. Mahkeme 14 de toplan. mi biliyorum. Fakat o kadar ..• Üst ta-

Sonra hakem intihabında çok dü - mak üzere sabah celsesine son verdi. rafında kendimi tamamiylc kaybetmi-
şünmelidir. Hakemlerimizi çok bita· Celse açılınca reis, şahit listesinde şim. Hiç hatırlıyamıyorum. 
raf ve görgülülerinden seçmeliyiz. adları olup da mahkemeye gelmemiş Hakimler heyeti karar vermek Uze
Hakem dürüst ve mütevazı olmalıdır. olanlar hakkında iddia makamının re yandaki odaya çekildiler. Dinleyi. 
Oyun esnasında ·asapları gergin oyun mütaleasını sordu. B. Fuat Börekçi : tiler bir tarafa kıpırdamıyor. Gözleri 
culara karşı hakemin, kararını bir ta- tahta parmaklı g-ın irindeki katilde, - Bunlara sorulacak hususlar sa • ~ 
kım sert jestlerle bildirmesi oyuncu- hakimleri bekl iyorlardı. • • 1 bittir. Bu şahitlerin dinlenmesinden 
yu harap eder. Mesela size bır mısa Ha. kimler i r-eride yarım saat kadar 

sarfınazar edilmesini talep ederim, ~ 
vereyim: Kale civarında bir muhacim kaldılar sonra r-ıktılar ve reis B. A -f' dedi, maznun Mehmet de bu talebe iş- :ı 
aıkı bir şüt çekerken rakip müda ı tirak etti. rif Güngör kararı okudu. 
muhacimin göğsüne binip yere yık- · · M Bunun üzerine Fuat Börekçi id - .. Fiil delillerle sabıttır. aznunun 
sa; ve bu sademe tesiriyle muhacim 1 diasını okumıya başladı. müdafaası ret, iddia makamının ta e· 
arka üstü düşerken bu gayri memul bi kabul olunmuştur. Boyacı Meh -
hareketin nahoş tesiriyle yerden mü- /cldianame met, Kunduracı Halimi parasına ta • 
dafie ayağı ile vursa ve hakem koşa- Fuat Börekçi müddeiumumi mua - maan ve taammüden öldürmüştür. 
rak garip bir jestle düdüğünü öttü - vini sıfatiyle bu cinayet tahkikatını Türk ceza kanunun 450 inci mad • 
rüp yanlış ve haksız olarak muhaci - idare etmiş, ve üç gün geceli gün • desinin 4 üncü ve 7 inci bentlerine gö 
min tarafına bir ceza vuruşu verse düzlü çalışmıştı . Hadiseyi en ince te- "d 

1 k 
re ı arpına ... 

hakemin gerek oyuncu ar ve gere se ferr~atına ka~ar biliyor~u. ve Meh - Mehmete baktım. Yüzünde, şu zehr 
seyirciler üzerinde yaptığı tesir ta - medın bu f ecı suçu, Halı~ın ~~~asına hant dedikleri acı tebessüm vardı. 
mamen makus olmaz mı? tamah ederek ve tamaen ışledıgıne ka Dudakları titreyordu. Renk kalma _ 

Onun için hakemlerimizi sürati ka- nidi. B" 1 ·· 1 k · t" d 
h f · - 1•• •· •. • . . mıştı. ır şey er soy eme ıs ıyor u 

rar sa ibi, bitara , görgu u, mutevazı Borck!i ı, suçlunun hayatını dahılı - fakat sesi çıkmıyordu. Reis devam et 
gibi meziyeti olanlardan seçmeliyiz ye vekaletindeki odacılıktan başlıya • ti : 

~aMSfil..t>>;.ıulW~.Ylmi'J,Ri.fJ,<:,t,?.~a-nu;•;a.r•"da::ııaf~~en~~'!~ ;::ı~d!:fl~.ıre~ı:- An .... 1r h•nU• .2ı Y.8§'"' doldu.-

Sonra bizde seyirciler ekseriya bir içtimai halini safha safha tahlil etti. mış olduğu için 30 sene ağır hapse, 
takımı tutarlar. Bu tuttukları takım İşsiz kaldı ğı zamanlarını, bu yüzden milebbeden amme h izmetlerinden 
oyuncularının her hareketini, oyun b l k ba 1 d • b oyacı ı yapmıya ş a ıgını, u sı- memnuiyctinc, ceza müddeti içinde 
tekniğine uymasa dahi, alkışlarlar. ala da f k h ı · k · r r esna a ve erme, ta sı §O • kanuni mahcuriyetine, 60 lira ilam 
Onları teşci etmek isterler. Ve binne- förlcrin in toplandığı yerlere sık sık . 
tice oyuncuya tesir ederler· Bilmem devama başladığını ve bilhassa "mü- harçıyle mahkeme masraflarının tah!li 
bu da ne dereceye kadar doğrudur. teayyin" güruhiylc düşüp kalktığını line, Halimin eşyasının vercsesine ia-

Oyuncuların mühim bir kısmı da anlattı. desine ve bıçağın müsaderesine karar 
toptan ziyade rakip oyuncuyu takip Bundan sonra B. Fuat, tekrar 1934 verildi. 
ederler. Hatta futbol tarihimizde 
"TOP YOK ADAM VAR" gibi bir 
tabir de hatırlarım. Halbuki oyuncu 
daima topun seyrini takip edecek, boş 
yerleri bulmasını bilerek gayet sey • 
yal bir şekilde yer değiştirecek ve 
pasını da arkadaşına boşluğa doğru 
verecektir. Rakip oyuncunun vücudu 
ile bir alakası olmıyacaktır. 

Maalesef takımlarımızdaki oyuncu
ların ekserisinin bu görüşümün aksi 
bir düşünce ile oyun oynadıklarına 
şahit oluyorum. Bu hem oyunda sakil 
bir manzara hasıl ediyor ve hem de 
futbolümüzün terakkisine engel olu
yor. Hakemlerimize bu vaziyetlerde 
iş düştüğü zaman daima oyuncuya 
ihtar vermekle vakit geçiriyorlar. 
(Mesela Galatasaray - Demirspor ma
çında bir oyuncu yedi defa ihtar al
mış). İkinci ihtar oyuncuyu diskali · 
fiyc etmek olsa cezanın şiddeti kar
şısında bu haHere mani olunur ve fut
bolün iyi oynanmasına yardım edil
miş olur. 

Alaaddin BAYDAR 

Güreş 

müsabakaları 
Bölge Güreş ajanlığından: 
29-30 temmuz tarihinde yapıiacağı 

evelce bildirilen bölge serbest güreş 
müsabakaları, görülen lüzum üzerine, 

5-6 ağustos tarihine tehir edilmiştir. 
Evelce bildirildiği üzere bu müsaba

kalarda tölerans yoktur. Müsabaka 
yeri Muhafızgücü alanıdır. Tartıya 
saat 13 te, müsabakalara saat 15 te 
başlanacaktır. 

Gen~ler birliği kongresi 
Ankara Gençlcrbirliği Spor kulü. 

bü idare heyetinden: 
Kulübümüzün senelik mutat umu -

mi heyet toplantısı 29-7-939 cumarte
ıi günü saat (15) de Ankara Halkevi 
salonunda yapılacaktır. Bütün azala
rın bu toplantıya teşrifleri rica olu
nur. 
Runıamt: 

senesine döndü ve maznun Mehmet'le Mehmet salona bir jandarma ile gel 
maktul Halimin ilk deia tanıştıkları mişti, iki jandarma ile çıktı. 

Bosnadan sonraki münasebetlerini hi-

Beden Terbiyesi Merkez 

istişare heyeti toplanıyor 
Beden Terbiyesi Genel Direktörlü

ğü merkez istişare heyeti ağustosun 

birinci günü Ankara'da toplanmak ü
zere içtimaa davet edilmiştir. Öğren

diğimize göre ruzname şudur: 
1 - Büyük Millet Meclisine sunu

lacak olan Genel Direktörlük teşki
lat kanunu; 

2 - Büyük Millet Meclisince kabul 
buyurulan 1339 mali yılı bütçesinin 
taksimi; 

3 - Senelik faaliyet programının 
tanzimi. 
Toplantının 10 ağustosa kadar de

vam edeceği anlaşılmaktadır. 

Sicilyada Musolini feneri 
Palermo, 27 a.a. - Sicilya'daki En

na şehri memurları, bu şehrin muaz
zam kulesine Musolini feneri denile -
cek olan bir fener vazetmiye karar 
vermişlerdir. 

... 

Ankara Borsası 
27 Temmuz 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 

Açılış F . Kapamş F. 

Londnı 
Nevyork 
Paris 
Milino 
Cenevre 
Amsterdam 
Beri in 
B rüksel 
Atina 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Varşova 
Budapeşte 
B tikreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moıkova 

5,93 
126.665 

3.355 
6.66 

28.575 
67.705 
50.835 
21.52 

1.0825 
1.56 
4.3250 

14,035 
23.8425 
24.4525 

0.905 
2.8925 

3+.62 
30.56 
23.90 

5,93 
126.665 

3.355 
6.66 

28.575 
67.705 
50.835 
21.52 

l .0825 
1.56 
4.325 

14,035 
23,8425 
24.4525 

0.905 
2.8925 

34.62 
30.56 
23.90 

ESHAM VE TAHViLAT 
1933 İkramiyeli 
Erıani 
İzmi r Esnaf ve 
Ehali Bankası 

19.35 19.35 

6.00 6.00 

Almanya' da bir idam 
., •.............•............•.........• -. --. . 

Berlin, 27 a.a. - Vatana ihanet su- : . 
çundan dolayı Almanya divanı harbi : 

tarafından idama mahkum edilen Nü- : 
rembcrgli 20 yaşında Friedrich bu • 

sabah balta ile idam edilmi§tir. 

bilançonun okunması, idare heyetinin 
ibrası, hami, fahri ve umumi reislerin 
intihabı, idare heyeti seçimi, mura • 
kiplerin seçimi. 

Dikkat: toplantıda nisabı ekseriyet • 
olmadıfı takdirde toplantı mezkQr ta- E 
rihten bir hafta sonraya yani 5-8-939 E 

• 

Türkiye ıe~kilall 
esasiye hukuku 

Birinci cilt 

Yazan: Vasfi Ra§it Sevig 

Te§kilatı esasiye hukukuna 
baılanııç, siyasi doktrinler, 
Kemalizm, Parti ve Devlet 

Fiyatı iki lira 

Tevzi yeri: Akb" Kitabevi
ANKARA 

. -. . . -. . . . . . -. . . . . . 
• . . 
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Nafia Vekaleti 

Demir yol etüd işleri 
Nafıa Vekaletinden: 

Takriben 165 kilometreden ibaret 
olan Erzurum - Sarıkamış arasının 
demiryol etüdü işleri kapalı zarf usu
liyle münakasaya konulmuştur. 

1 

1 - Münakasa 2 Ağustos 939 çar -
şamba günü saat on beşte vekaletimiz 
demiryollar inşaat dairesindeki müna 
kasa komisyonu odasında yapılacak -
tır. 

2 - Bu işin muhammen bedeli 
43.000 liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 3225 lira -
dır. 

Dans dersleri 
Azami bir ayda mükemmel dans 

öğretilir. Müsait salon ve müzik mev
cuttur. Ulus'ta G. M. rumuzuna mek
tupla müracaat. Tediyatta teshilat 
gösterilir. 2777 

Ankara Belediyesi 

Süt ve yoğurt ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Belediye hastanesi için bir se
ne zarfında alınacak olan 2000 - 2500 
kilo süt ile 1200 - 1500 kilo yogurt on 
beş gün müddetle açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

4 - Mukavele projesi, eksiltme şart 2 _ Muhammen bedeli (700) lira. 
namesi, genel §artname, umumi fenni d ır. 
şartname, istikşaf hartası, istasyon me 3 _ Muvakkat teminat (52,50) lira
safelerinin ve iltisak kati mükafileri- d ır. 
nin hesaplarına ait 210 ve A2 numara- 4 _ ~artnames'ni g " k · t ye • 
J • • d 'b b' k .. k ~ ı orme ıs e n 
ı tıpın. e.n ı .. aret ır ta ım muna a_sa !erin her gün encümen kalemine ve is-
evrakı ıkı yuz on beş kuruş mukabı - teklilerin de 1 8 939 1 .. ·· t r d d · 

11 
• d . . . . sa ı gunu saa 

ın e . emıryo . ~r ınşaat aıresınden on buçukta Belediye encümenine mü 
tedarık olunabılır. racaatları. (3059) 13050 

5 - Bu münakasaya girmek iste - B . 
yenler 2490 numaralı arttırma, eksilt- enzın ah nacak 
me ve ihale kanunu mucibince ibra -
zına mecbur oldukları evrak e vesi -
kalan, muvakkat teminatlarını ve mü
nakasa tarihinden en az sekiz gün e -
vel referanslarını ve diğer vesikaları -
nı raptederek vekaletimize verecekle
ri bir istida ile bu iş için talep ede -
cekleri ehliyet vesikalarını ve fiyat 
tekliflerini havi kapalı ve mühürlü 
zarflarını mezkur kanunun ve eksilt
me şartnamesinin tarifatı dairesinde 
hazırlıyarak 2. 8. 939 tarihinde saat 
on dörde kadar numaralı makbuz mu
kabilinde demiryollar inşaat dairesi 
eksiltme komisyonu reisliğine tevdi 
etmeleri lazımdır. 

(3035) 13074 

Yerli kok ahnacak 
Nafıa Vekaletinden ~ 

9. 8. 939 çarşamba günü saat 15 te 
Ankara'da Nafıa Vekaleti binası için
de malzeme müdürlüğü odasında top
lanan malzeme eksiltme komisyonun
da ceman 6370 lira muhammen bedelli 
Ankara'da Vekalet bahçesindeki de -
poya teslim şartiyle 260 ton yerli kok 
kömürünün kapalı zarf usulü ile ek -
•iltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 
bedelsiz olarak malzeme müdürlüğün
den alınabilir. 

Muvakkat teminat 477,75 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını mu

vakkat teminat ve §artnamesinde yazı
lı vesikalarla birlikte aynı gün saat 
saat 14 e kadar makbuz mukabilinde 
komisyona vermeleri lazımdır. 

(3210) 13230 

Benzin ahnacak 
Nafıa Vekaletinden : 

10. 8. 939 perşembe günü saat 15 de 
Ankarada Nafıa vekaleti binası için -

Ankara Belediyesinden : 
1 - Belediye hizmet otomobili için 

alınacak 600 teneke benzin on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş

tur. 
2 - Muhammen bedeli (1905) lira -

dır. 

3 - Muvakkat teminat (143) lira -
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle
rin her gtin encümen kalemine ve is
teklilerin de 8.8.939 salı günü saat 
10.30 da belediye encümenine müra -
caatları. (3156) 13136 

461 ~ift postal ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Temizlik ve su işleri müstahde
mini için alınacak 461 çift postal on 
beş gün müddetle açık eksiltmeye ko -
nulmuştur. 

2 - Muhammen kıymeti 2328.05 li
radır. 

3 - Muvakkat teminat 174.60 lira -
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle
rin her gün encümen kalemine ve is
teklilerin de 8.8.939 salı günü belediye 
encümenine müracaatları. (3157) 

13137 

2 Memur ahnacak 
Belediye Reisliğinden : 

İktısat Müdürlüğü kadrosunda açık 
olan 120 lira ücretli bir şef iJe 80 lira 
ücretli bir katiplik için müsabaka' im
tihanı açılmıştır. 

Bu memuriyetlere lise veya yüksek 
mektep mezunları alınacaktır. Talip
lerin Barem hükümlerine göre kadro 
ücretlerini almaları lazımdır. 

Müsabaka 10 Ağustos 939 perşembe 
gtinü saat 17 de yapılacağından talip
lerin evrakı müspiteleriyle birlikte 
İktısat Müdürlüğüne müracaatları i-
lan olunur. (3400) 13363 

Ankara Valiliği 
de malzeme müdürlüğü odasında top
lanan malzeme eksiltme komisyonun
da 3818,75 lira muhammen bedelli 9000 
litre kırmızı benzin ile 650 teneke be-
yaz benzinin açık eksiltme usulü ue Köprü .korkuluğu yaphnlacak 
eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme §artnamesi ve teferrüatı 

bedelsiz olarak malzeme müdürlüğün 

Ankara Valiliğinden : 
Keşif bedeli (915) lira (75) kuruş

tan ibaret bulunan Ankara İstanbul 
den alınabilir. 

Muvakkat teminat 2S6 lira 41 kuruş yolunun (52) inci kilometresinde köp 
rünün korkuluk işi 3. 8. 939 perşembe 

tur. 
İsteklilerin muvakkat teminat ve günü saat on beşte vilayet daimi en . 

şartnamesinde yazılı vesaik ile birlik- cümeninde pazarlıkla ihalesi yapıl . 
te aynı gün saat 15 e kadar mezkur mak üzere eksilt~eye konul~uştur. 
komisyonda hazır bulunmaları lazım- Muvakkat temınatı (71) lıra (38) 

ULUS 

ibaret olan (2.000) teneke benzine ta
lip çıkmamasına binaen 10. 8. 939 per· 
şembe günü saat 15 de ihalesi yapıl -
mak üzere yeniden kapalı zarfla ek -
siltmeye konulmuştur. 

İsteklilerin teminat mektup veya 
makbuzu ve Ticaret odası vesikasiy
le birlikte sözü geçen günde saat 14 
de kadar teklif mektuplarını encü -
men riyasetine vermeleri. 

Buna ait şartnameyi her gün nafıa 

müdürlüğünde görebilirler. 
(3255) 13210 

Meyva bahçesi 

yaptırılacak 

G; ve inhisarlar V. 

İnşaat münakasası 
inhisarlar Umum Müdürlüğün

den: 
l - Keşif, şartname, ve plan muci -

hince idaremizin Kastamonu'da yaptı
racağı idare binası kapalı zarf usuliy
le eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 23.692,45 muvak
kat teminatı 1776.93 liradır. 

III - Eksiltme 7.VIII.939 pazartesi 
günü saat 15 de İstanbul'da Kabataş'da 
levazım ve mübayaat şubesindeki alım 

Ankara Valiliğinden : komisyonunda yapılacaktır. 
Madde I - Ankara Akköprü civa- IV - Keşif, şartname ve planlar her 

rında tesis olunacak meyve bahçesi i- gün levazım şubesi veznesinden ve !z
çin muhtelifulcins ağaç mübayaası ve mir, Ankara, Kastamonu baş müdür -
bunların şartnamesi mucibince çu- lüklerinden 118 kuruş mukabilinde a -
kurlarının açılması ve timarı ve kabu- hnabilir. 
li kati ye kadar bakımı kapalı zarf u- V - Münakasaya girecekler mühür-

lü teklif mektubunu kanuni vesaikle 
suliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 _ Ağaçların mubayaası ve tesli _ % 7,5 güvenme parası makbuzu veya 
mi ve kabuli katiye kadar bakımın banka teminat mektubunu ve şartna -

mesinin F. fıkrasında bildirilen vesi -
keşif bedeli (10725) on bin yedi yüz 
yirmi beş liradır. kayı ihtiva edecek olan kapalı zarfla-

rını ihale saatinden bir saat evel mez-
3 - İhale 12 eylül 939 salı günii kur komisyon başkanlığına makbuz 

saat on beşte Ankara vilayeti ziraat mukabilinde vermeleri ilan olunur. 
müdürlüğünde yapılacaktır. (530513187) 13163 

4 - Şartnamesi Ankara ziraat mü-• ---------------
dürlüğünden alınır. Eksiltmeye işti -
rak edecek olan taliplerin muhammen 
bedelin % 7,5 tutarı olan meblağa ait 
banka mektubu veya vilayet muhase 
be müdürlüğü veznesine yatırılmış 

depozito akçesi makbuzu ile gösteri
len günde saat on beşte vilayet ziraat 
müdürlüğüne gelmeleri ilan olunur. 

(3347) 13339 

Askeri Fabrikalar 

18 fon f erro krom ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü· 

dürlüğü Merkez Satın Alma Komis
yonundan : 

Enstitüler 

Elbise yaptırılacak 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 

Rektörlüğünden : 
1 - Kumaşları enstitüden veril -

mek üzere yaptırılacak olan 126 ta -
kım hademe elbisesinin malzeme ve 
işçiliği açık eksiltmeye konulmuş -
tur. 

2 - Muhammen bedel (819) ve mu· 
vakkat teminat (61,50) liradır. 

3 - 8. 8. 939 salı günü saat 10 da 
rektörlük binasında müteşekkil komis 
yon tarafından ihalesi yapılacaktır. 

4 - Daha fazla izahat ve parasız 

şartname almak isteyenlerin Enstitü 
daire müdürlüğüne müracaatları. 

(3232) 13232 

Tıbbi ecza al.nacak 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 

Rektörlüğünden : .· 
1 Kurumumuz eczanesi ile Enstitü 

Tahmin edilen bedeli (18000) lira 
olan 18 ton Ferro Krom Askeri Fab -
rikalar umum müdürlüğü merkez sa -
tın alma komisyonunca 10. 8. 1939 per 
şembe günü saat 14 te pazarlıkla iha -
le edilecektir. Şartname parasız ola -
rak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (1350) lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad -
delerindeki vesaikle komı'syoncu ol laboratuvarlarının bir senelik ihtiya • 

,. et olan ıartnamede yazılı (125) ka -
madıklarına ve bu i~le ~lakadar tücca: lem eczyı tıbbiye ve baytariyc ve kim-
dan olduklarına daır tıcaret odası ve- yevi açık eksiltmeye konulmuştur. 
sikasiyle mezkur gün ve saatte komis 2 _Muhammen bedel (2451) ve mu 
yona müracaatları. vakkat teminat 183,82 liradır. 

(3176) 13225 3 - 8. 8. 939 tarihine rastlıyan salı 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkes Satın Alma Ko
misyonundan : 

Mukavele tarihinden 31. 5. 1940 ta 
rihine kadar. 

Kayaş istasyonundan Fabrikalara 
ve Fabrikalardan 
Kayaş istasyonuna gelecek ve gide

cek takriben 
2500 ton malzeme ve sair nakliyatı. 

günü saat 11 de Rektörlük binasında
ki komisyon tarafından ihalesi yapı -
lacaktır. 

4 - Daha fazla izahat ve parasız 

şartname almak isteyenlerin Enstitü 
daire müdürlüğüne müracaatları. 

(3233) 13233 

1 

D. Demiryollar1 

Kirahk boyau salonu 

28 - 7. 1939 

T. C. Z İ R AA T BAN KAS 1 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye verecek 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 

" 
500 .. 2.000 " 

4 .. 250 .. 1.000 .. 
40 .. 100 .. 4.000 " 

100 .. 50 
" 

5.000 
" 

120 .. 40 .. 4.800 .. 
160 

" 20 " 
3.200 

" 
O IKKA T: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li

radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/0 20 
fazlasivle verilecektir. , 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 
t Haziran tarihlerinde cekilecektir. 

.... ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııt. 
- -- .. - .. - .. 
§ Türk Hava Kurumu E - -- .. - -- .. 
~ ·Büyük Piyangosu . ~ - .. - -§ Dör<lüncü keşide l I ağustos 939 eladır ff. - ~ --------------

Büyük ikramiye S0.000 liradır 
Bundan batka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye

lerle 20.000 ve 10.000 liralık iki adet mükafat vardır ••• 

------------------- -':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır:' 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesika - diye binasında toplanacak daimt encü 
lar, mende yapılacaktır. 

c) Münakalat vekaletinden alınını§ 4 - Muvakkat teminat miktarı 
bu işe mahsus ehliyet vesikası (ehli - "410" lira "85' kuruştur. 
yet vesikası için ihale tarihinden en 5 - Kanunun tayin ettiği vesika -
az sekiz gün eve! bir istida ile Müna· lar. 

Tahmin edilen bedeli (4375) lira 
olan yukarıda yazılı nakliyat 12.8.1939 
cumartesi günü saat 10 da açık eksilt
me ile ihale edilecektir. Şartname pa-
rasız olarak komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan (328) 
lira (13) kuruş ve 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mez · 
kür gün ve saatte komisyona müraca-

kalat vekaletine müracaat olunması). 6 - Eksiltmeye iştirak edecekle -
Devlet Demiryolları İkinci lılet- (3199) 13226 rin 939 senesi için nafıa vekaletinden 

me Komisyonundan : alınmış müteahhitlik ehliyetinin tek -

atları. (3339) 13305 

Ankara istasyonunda umumi hela - Otomobı·ı la" stı.klerı· lif mektuplarına raptetmi§ olmaları 
nın üstündeki boyacı salonu üç sene şarttır. 

müddetle kiraya verilmek üzere açık I 7 - Teklif mektupları üçüncü mad 
arttırmaya çıkarılmıştır. a ınacak dede gösterilıniş ihale saatinden bir 

Senelik muhammen kira bedeli alt- D. D. Yollan Satın Alma Ko- saat evel encijmen reisliğine makbuz 
mış liradır. 4. 8. 1939 tarihine raslıyan misyonundan : mukabilinde verilmiş olacaktır. 

1 O kalem muhtelif boru hakkında cuma günü saat 16. da Ankara istas • Muhammen bedeli 17400 lira olan Fazla malUmat almak isteyenlerin 
Askeri Fabrikalar Umum Mü- yonunda ikinci işletme binasında top kamyon ve otobüs için 200 adet iç, Ereğli belediye riyasetine müracaat 

l_anacak_ komi.syo_nda ihalesi yapıla. ca- 200 adet dış lastik 7. 9. 1939 perşembe eylemeleri. 
dürlüğü Merkez S<itın Alma Ko· d kl 1 kk veya gın an ıste 1 erın, muva at temınat günü saat 15 de kapalı zarf usulü ·1 (5383/ 3238) 13196 
misyonundan : l 13 50 1. A k k ı e 

makbuzu, ticaret odası vesikasiyle na- 0 a~ · ırayı n ara mer ez vez- Ankara'da idare binasında satın alına- Elektrı· k tesı·satl 
dır. (3257) 13249 kuruştur. 

• İstekliler teminat mektubu 

Beton fıa müdürlüğünden alcakları ehliyet 8-8-1939 salı günü saat 16 da pazar- nesıne yatırarak makbuzları veya ban caktır. arme köprü 

inşaatı 
vesikasiyle birlikte sözü geçen gün ve !ıkla ihale edileceği is, 20, 22 ve 24 k~ tem~~~t me~t~plariy~e: kanunun ta Bu işe girmek isteyenlerin (1.305) Gördes Belediyesinden : 
saattte daimi encümene gelmeleri. Temmuz 1939 tarihlerinde ilan edilen Y~~ ettıgı vesaıkı . hamılen muayyen liralık muvakkat teminat ile kanunun Musaddak projeli 41 beygir kuve • 

Buna ait kecıif ve •artnameyı' her 10 kalem m""'telif borunun listesin - gun ve saatte komısyonda hazır bulun tayin ettı·g· ı· 'k 1 t kl'fl · · 1 ·· · 'k :r :r '-Y' 
1 1

• d vesı a arı ve e ı erını tinde dize motorıyle müteharrı 
Nafıa Vekaletinden : gün nafıa dairesinde görebilirler. de tadilat yapılacağından mezkur gün maşartı azım ır. k 

1 
. 

1 
. aynı gün saat 14 e kadar komisyon re- Gördes kasabasının elektrik tesisatı -

(3132) 13102 lerde b borula h kkınd k ı·1a·n ar name ve mu ave e proJe erı i- · l' - · 1 • 1• d 
1 _ İstekli çıkmamış olduğundan u r a a çı an - k' . . 1 k 1 • • . .. 1 b'l' ıs ıgıne verme erı azım ır. nın yaptırılması kapalı zarf usuliyle 

lar hükümsüzdür. 
0

(3401) 13364 ıncı ış etme a emıne goru e ı ır. Şa t 1 ı k A · k dolayı ihalesi yapılamamış olan Ada- D • • 1 • ( 069) r name er parasız o ara nkara- eksıltmeye onmuştur. 
na vilayeti daihilinde Adana - Kara - emir iŞ eri 3 13052 

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa· Keşifname 14197 lira ise de bina 
isah yolu üzerindeki "Çakıt,, köprü - Ankara Valiliğinden : Beton yol ve 'OSe incaah da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı- inşaat tadil bedeliyle ağaç direkler 
sünün betonarme olarak inşaatı aynı f f tılacaktır. (3201) 13228 belediye tarafından temin edileceğin-

1 1 (90 000) r k 'f b d r Keşif bedeli (5338) lira <75) kuruş D. D. Yolları Satın Alma Komis- den bunların keşif bedeli tenzil edil· 
~art ~rda vek ·

1 
rfıra 1 .eşlı eke 1 tan ibaret bulunan Hipodromda mev- d dikten sonra 12597 keşifli kısmı ek -

üzerın en apa ı za usu ıy e te rar cut demir tribünlerin irtifaları azaltı- Jncaaf yaptırılacak yonun an : • eksiltmeye çıkarılmıştır. f Sivas cer atelyelerinde dahili şosa siltmeye konmuştur. 
2 - Eksiltme 14. 8. 939 tarihine mü !arak arzının çoğaltılması işi 3. 8. 939 MüdürJüaün- ve beton yollarının inşaatı kapalı zart Şartnameler parasız Gördes beledi-

sadif pazartesi günü saat (16) da na· perşembe günü saat 15 de vilayet da - Ankara P. T. T. • usuliyle ve vahidi fiyat üzerinden ek- yesince verilecektir. Eksiltme 11 ağus 
imi: encümeninde ihalesi yapılmak ü- den : • t 93 d G .. d fıa vekaletinde şose ve köprüler reis- sitlmeye konulmuştur. 1 k 1 t... · t · • os 9 saat 11 e or es belediye da-
zere açık eksiltmeğe konulmuştur. S e e amır Ve eVSll iresı'nde ı'hale edı'lecektı'r. Muvakkat 

liği odasında yapılacaktır. 1 - Ankara'da telsiz verici istasyo- 1 - Bu işin muhammen bedeli 
3 - Eksiltme şartnamesi ve huna Muvakkat teminatı (400) lira (4l) nu lojman binasının hela mecrasının 73.000 (Yetmiş üç bin) liradır. Karadeniz Ereğli Belediyesin· teminat 630, kati teminat 1260 liradır. 

müteferri evrak (450) kuruş mukabi- kuruştu~. . büzlerle kuru dereye bağlanması a - 2 - İstekliler bu işe ait şartname den: Teklif mektupları 10 Ağustos 939 

1
. d d . l 'kt 

1 
b' l. İsteklıler muvakkat temınat mektu k k ·lt k 1 • k D 1 d · 11 E - 1. saat 14 de kadar Go"rdes b led' · ın e a ı geçen reıs ı en a ına ı ır. . çı e sı meye onu muştur. ve saır evra ı ev et emıryo arının 1 - Eksiltmeye konulan iş: reg ı . . e ıyesınce 

4 - İsteklilerin eksiltme tarihin . ~u v~ra ;a~b~z.u, T~caret .. ~~a~~.ğ~~si- 2 - Keşif bedeli 815 lira olup mu- Ankara, Sirkeci ve Sivas veznelerin - belediye iskelesinin "5478" lira keşif kabul edılecektır. 
den en az sekiz gün evel bir istida ile ası ı e u ış ıçın na ıa mu r u un vakkat teminat 61 lira 12 kuruştur. den 3.65 lira bedel mukabilinde ala - bedelli tamir ve tevsii işi kapalı zarf (3125) 
nafıa vekaletine müracaatla bu gibi den alacakları ehliyet vesikasiyle bir- 3 - Eksiltme 11-8-939 tarihinde bilirler. usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
inşaatı yapabileceklerine dair ehliyet likte sözü geçen gün ve saatte daimi cuma günü saat 15 te Ankara P.T.T. 3 - Eksiltme 8. 8. 939 tarihinde sa- 2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 

13096 

vesikası almaları J§zımdır. encümene gelmeleri. müdürlüğü odasında müte§ekkil ko - 1ı günü saat 16 da D. D. yolları yol A - Eksiltme şartnamesi 
5 _ Eksiltmeye gireceklerin, bu ve Bu işe ait keşif ve şartnameyi her misyonca yapılacaktır. dairesinde toplanacak merkez birinci B - Bayındırlık işleri genel §art -

sıkadan başka 939 senesine ait ticaret gün vilayet nafıa müdürlüğünde gö • 4 - Şartnamesi Ankara P.T.T. Mü- komisyonunca yapılacaktır. namesi 
odası vesikasını ve (5750) liralık mu- rebilecekleri. <3133) 13103 dürlük kaleminden bedelsiz alınabi - 4 - Eksiltmeye girebilmek için is- C - Fenni şartname 
vakkat teminatlarını havi olarak 2490 Benzin alınacak lir. teklilerin teklif mektuplariyle birlik· D - Keşif cetveli 
sayılı kanunun tarifatı dairesinde ha- 5 - İsteklilerin 2490 No. lu arttır- te aşağıda yazılı teminat ve vesaiki F - Plan 
zırlıyacakları kapalı zarflarını ikin- Ankara Valiliğinden : ma, eksiltme ve ihale kanununda ya- aynı gün saat 15 e kadar komisyon ri- İstenilen bu şartname evrakları E-
ci maddede yazılı vakıttan bir saat e- Nafıa dairesi kamyonları için kapa- zıh vesikalardan başka bu iş için Na- yasetine tevdi etmi! olmaları lazım - reğli belediyesinden parasız olarak a-
veline kadar makbuz mukabilinde ko- 1ı zarfla alınacağı, gazete ile ilan olu· fıa müdürlüğünden alınmış vesika • dır. labilirler. 

.. 
U~üncü Noter 

Ulus meydanı Koçak 
Hanrnda 

İşe başlamıştır 

misyon reisliğine vermeleri lazım - nan (6350) lira muhammen bedelli ve yı ibraz etmeleri lazımdır. (3384) a) 2490 sayılı kanuna uygun 4900 3 - İhale 11. 8. 
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Vilôyetler 

Bir kimyager aranıyor 
Bursa Belediye Riyasetinden: 

Bursa belediyesinin 55 lira maaşı 
aslili veyahut 165 lira ücreti şehriye
li ve en ziyade gıdai tahlilat ile meş· 
gul olacak bir mütehassıs kimyager • 
liği münhaldir. 

3 - Eksiltme 11-8-939 tarihinde cu
ma günü saat 15 te Trabzon sıhhat 
müdürlüğünde toplanacak eksiltme 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 _ Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (3595) lira (50) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve bund:ın 
başka 939 yılına ait ticaret odası ka • 
yıt vesikası ile ihale gününden en az 
sekiz gün evel Trabzon vilayetine mü 
racaat ederek vilayetten alacakları bu 
işe ait ehliyet vesikası ibraz etmeleri 
mecburidir· 

s _ Teklif mektupları yukarda ü -
çüncü maddede yazılı saatten bir sa· 
at evveline kadar Trabzon sıhhat mü· 
dürlüğüne getirilerek eksiltme komis 
yonu reisliğine makbuz mukabilinde 
verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet üçüncü maddede yazılı saate 

Gıdai tahlilatta mütehassıs kimya
ger vesikasını ve sair evsafı kanuni • 
yeyi haiz olup da bu kimyagerliğe ta· 
lip olanların tanzim edecekleri tercü· 
mcihali varakasiyle evrakı müsbite • 
lerinin tasdikli birer aurctini bir isti· 
daya bağlıyarak dört kıta 4,5 • 6 eba· 
dında fotoğraflariyle birlikte 15. 8. 
939 tarihine kadar belediye riyaseti 
ne müracaatları ilan olunur. 

• kadar gelmiş olması ve dış zarfın mü· 
hür mumu ile iyice kapatılmış olma· 
sı lazımdır. (3116) 13063 

Maden kömürü Postada vuku bulacak gecikmeler 
kabul edilmez. (3287) 13267 

ah nacak 20 (ÖP kamyonu ahnacak • 
İzmir Belediye Reiı;liğinden : lstanbul Belediyesinden : 

ıfavagazı fabrikası için (3800) ton Temizlik işleri için alınacak 20 a-
Zonguldak Zerodislave 0,10 maden det çöp kamyonu kapalı zarf eksilt • 
kömürü satın alınması baş katiplikte· mesine konmuştur. İhale 28.8.939 pa· 
ki şartnamesi veçhile kapalı zarfla ek zartesi günü saat 15 rie İstanbul bele· 
siltmeye konulmuştur. Mu.ham : diyesi daimi encümeninde yapılacak· 
men bedeli (40.850) lira olup ıhalesı tır. Muhammen bedeli 54000 lira ve 
4. 8. 939 cuma günü saat 17 dedir. ilk teminatı 3950 liradır. Şartname 
2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde 270 kuruş mukabilinde İstanbul bcle
hazırlanmış teklif mektupları ihale diyesi fen işleri müdürlüğünden alı· 
günü azami saat 16 ya kadar encü~en nabilir. Taliplerin 939 yılına ait tica· 
de riyasete v~rilir. Muvakkat te~ına· ret odası ve bu gibi işler ile iştigal 
tı (3063) lira (75) kuruş olup ogle • ettiklerine dair ihaleden 8 giin evel 
den sonra kapalı bulunmasına bianen fen işleri müdürlüğüne müracaatla a· 
ö~ .!den evet iş bankasına yatırılır. lacakları ehliyet vesikaları ve ilk te· 

(2565/3208) 13l85 minat makbuz veya mektupları ile 

S 1 k 2490 numaralı kanuna göre hazırlıya-
Q tı 1 vapur cakları kapalı zarflarını ihale günü 

Kocaeli Defterdarlığından : saat 14 de kadar İstanbul belediyesi 
ı _ Gölcük limanında bulunan daimi encümenine vermeleri. :(.; 

178 _ oo X 29 - 4 X 13 - 2 ebadın· (5503/3292) 13 44 

da ve 662 gayri safi ve 393 safi tonila- 1 o adet arazöz ah nacak 
toda ve hamule tonosu 800 bulunan 
Trabzon adlı vapurun 13. 7. 939 tari • lstanbul Belediyesinden : 
hinde icra kılınan milzayedesinde ta· Temizlik işleri için alınacak 10 a· 
lip zuhur etmediğinden satış komis • det arazöz kapalı zarf eksiltmesine 
yonunun karariyle 21 gün müddetle konulmuştur. İhale 28.8.939 pazartesi 
temdit edilerek 3. 8. 939 tarihine tesa günü saat 15 de İstanbul belediyesi 
düf eden perşembe günü saat 10 da daimi encümeninde yapılacaktır. Mu
kapalı zarf usuliyle Kocaeli defter • hammen bedeli 55000 ve ilk teminat 
darlığında müteşekkil hususi komiı • 4000 liradır. §artname 275 kuruı mu· 
yon da satılacaktır. kabilinde İstanbul belediyesi fen iş-

2 - Muhammen bedeli (11.000) on leri müdürlüğünden alınabilir. Talip· 
bir bin lira, muvakkat teminat akçe • lerin 939 yılına ait ticaret odası ve 
si (825) sekiz yüz yirmi beı liradır. ihaleden 8 gün evet fen işleri müdür-

3 - Şartnamesi bedelsiz olarak def· lüğüne müracaatla alacakları bu gibi 

•4"::.'•Tcıiip '"Q""t"'a-n~ıa~rı:;ın~Mıiln'"=l"rfii'w.'p>lf.~fi~.~ra:,..~"tft:te~Tnit'~t'VE91"t1itt-
1arını ihale zamanından bir saat eve • tupları ile 2490 numaralı kanuna gö
line kadar defterdarlığa verilmesi i · re hazırlıyacakları kapalı zarflarını i
lan olunur. (5405/3237) 13195 hale günü saat 14 de kadar İstanbul 

belediyesi daimi encümenine verme-

2 kamyon ve bir kamyonet ıeri. (5504/3293) 13345 

ıasesi alınacak Gö(men evleri yapt1rılacak 
Tokat lıkan Müdürlüğünden : 

Eski•ehir Belediye Riyasetinden: 
,.. Erbaa'nın Kırk harman köyünde 

Eskişehir belediyesi itfaiyesi için . 
1 kl O 1 ka ı·kı· kamyon ve yapılacak 62 çift kerpiç göçmen evı· pazar ı a pe mar · ·b 

bir kamyonet şasesi alınacaktır. nin inşaatı 21.7.939 tarihinden ı.tı a • 

K · 125 ll5 ve kam ren 20 giln müddetle açık eksıltme· amyonet şasesı - • 

yon şaseleri 145 - 130 pus boyunda ve ye2k_:n~~~!t~~ft evin kerestesi dev· 
935 modeli olacaktır. (Şoför mahalli ol 

lete ait olmak üzere keşif bedeli 274 
mıyacaktır.) Kamyonların muhammen 
bedeli 1800 ve kamyonetin bin beş yüz lira 73 kuruştur. 

3 - Talip olanların 10.8.939 ıncı 
liradır. Vermeğe talip olanlar 4. Agus- T 
tos 939 cuma günü saat on beşte be • perşembe günü saat on beşte ~ı ayet 

iskan müdiirlüğlinde müteşekkıl ko -tediyede teşekkül edecek olan encü • 
mende hazır bulunmaları ve teklifleri misyona müracaatları ilan olunur. 

13346 
ni bildirmelidirler. 13222 

Bir arazoz alınacak 2 bina yaptırılacak 
Siirt Vilayeti Daimi Encümenin· 

den : Elazığ Belediyesinden : 
Belediyemiz için alınacak bir adet 

(Fort) markalı ara:::oz makinesi 18 
temmuz 1939 dan itibaren bir ay mlid 
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Talipler J6 maddeyi havi şartna • 
mesindeki yazılı şeraite göre ve mu
hammen bedeli üzerinden yüzde 7,5 
teminatı muvakkate verdikten sonra 
açık eksiltmeye iştirak edebilirler. 

İhale günü 17 Ağustos 1939 perşem 
be günü saat 15 tir. Taliplerin Elazığ 
belediyesine müracaatları ilan olu -
nur. 13240 

Kapah zarf 
eksiltme 

usuliyle 
ilam 

Trabzon Vilayet Sıhhat ve iç
timai Muavenet Müdürlüğünün 

ı - Eksiltmeye konulan iş Trab • 
zon nümune hastanesinin mutfak, ça
rnaşırhane ve etüv tesisatıdır. 

Bu işin muhammen keşif bedelı 
\ (47.940) liradır. kapalı zarf usuliyle 

yeniden eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve ev-

rak şunlardan ibarettir: 
A • Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C • Bayındırlık işleri genel şartna

mesi. 
D • Yapı işleri umumi fenni şart

namesi. 
E - Sıhhi tesisata ait umumi ve f!tı 

ni şartname: Hususi 1artname, keşif 
cetveli. 

İstiyenler bu ve evrakı 

1 - Bir aydanberi açık eksiltmede 
bulunan Siirt merkezinde Yenişehir
de huıusi idarece yapılacak biribirine 
mülasık ikişer evden ibaret iki bina 
inşaatına talip çıkmadığından aynı 
şeraitle bir ay müddetle pazarlığa ko
nulmuştur. 

2 _ Her binanın muhammen bede· 
li 4800 lira olup muvakkat teminatı 

360 liradır. 
3 _ İhale 17·8-939 perşembe günü 

saat ıo da Vilayet daimi encümenin· 
de icra edilecektir. 

4 _ Taliplerin bu iş için vitayetten 
verilmiş ehliyet vesikası ibraz etme
leri mecburidir. 

s - Keşif, proje, §artnameler her 
gün mesai saatle~inde vilayet nafıa 
dairesinde bedelsız olarak görülebi

lir. 
6 _ Taliplerin vilayet daimi encü· 

menine müracaatları ilan olunur. 
(3378-5583) 13347 

Şose tamiri 
Eskişehir Valiliğinden : 

24·7·939 tarihinde ihale edilmek Ü· 

zere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
çıkarılmış olan Eskişehir • Sivrihisar 
yolunun 13+000 • 3+080 inci kilomet
releri arasındaki (22262,7 5) lira keşif 
bedelli şose esaslı tamiratı talip zu. 
bur etmediğinden 2490 sayılı kanun
un 40 ıncı maddesine tevfikan 31-7-
939 tarihinden 14-8-939 tarihine mü. 
sadif pazartesi günü saat 15 kadar 
temdit edilmiıtir. 

ULUS 

Şose 
• 
ınşası 

Eskişehir Valiliğinden : 
24-7-939 tarihinde ihale edilmek ü

zere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
çıkarılmış olan Sarıköy Mıhalıççık 
yolunun 13+293 • 4+400 kilometrele
ri arasındaki ( 11708,27) lira keşif be
delli şose inşaatı talip zuhur etmedi
ğinden 2490 sayılı kanunun 40 ıncı 

maddesine tevfikan 31-7-939 tarihin. 
den 14-8-939 tarihine müsadif pazar
tesi günü saat 15,45 kadar temdit e
dilmiştir. 

İsteklilerin evelki şeraite tevfikan 
müracaatları. (3381) 13349 

İnşaat yaptırelacak 
Kırklareli C. H. P. llyönkurul 

Başkanlığından : 
Duvar ve beton in~aatı sona eren 

kırklareli Halkevi binasının (524,79) 
M2 çatı ve (5323) M2 sıva mevcut 
keşifname ve fenni şartname daihilin 
de 24. 7. 939 pazartesi gününden 8. 8. 
939salı gününe kadar münakasaya ko
nulmuştur. 

İhale 8. 8. 939 günü saat 18 dedir. 
istekli olanların ve daha ziyade ma • 
IUmat almak isteyenlerin Kırklareli 
C. H. P. ilyönkurul başkanlığına baş-
vurmaları ilan olunur. 2768 

Polis 
Keten kumaş altnacak 

Hizmet hayvanı 

alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
Muhtelif ordu hizmetleri için pa· 

zarlıkla hizmet hayvanı satın alına • 
caktır. Satılık hayvanı olanların 7 a· 
ğustos 939 pazartesinden itibaren her 
gün iş saatlerinde hayvanları ile bir • 
tikte Ankara'da M. M. V. satın alma 
KO. na müracaatları . (3172) 13159 

Benzin ve yağlar 

alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

miıyonundan : 
1 - Ordu ihtiyacı için 9000 kilo 

benzin, 225 kilo vakum, 90 kilo valin, 
225 kilo B. B. ya 285 kilo gaz yağı. A· 
çık eksiltme ile satın alınacaktır. Hep· 
sine tahmin edilen fiyat 2600 lira ek· 
siltmesi 7.8.939 pazartesi günü saat 11 
de M. M. V. satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı 195 liradır. 
3 _ Şartnamesi her gün M. M. V. 

satın alma komisyonunda görülebilir. 
4 _ Taliplerin belli gün ve saatte 

teminat ve 2490 sayılı kanunda yazılı 
vesikalariyle ve bu gibi işleri yaptık· 
larına dair ticaret odası tezkeresiyle 
birlikte M. M. V. satın alma komis · 
yonunda bulunma:arını ilan ohınur. 

(3191) 13165 

Teneke kutu ve 
Emniyet Umum Müdürlüğün- kavanoz satlŞI 

den: M M Vekaleti Satın Alma Ko· 
ı - Zabıta memurlarına yaptırıla- • · 

. 1 . . t 1 arn miıyonundan : cak yazlık elbıse er ıçın sa ın a ın a t h · 
1.. hasıl olan 9000 metre krem Ulucanlarda levazım eşya ve ec ı-

sına uzum • k 1 arf usu zat anbarında bulunan 1300 kavanoz • 
renkte keten kumaş -~P.~ ı :at 15 t~ la 176 teneke kutu 31 temmuz 939 pa-
liyle 4. 8. 939 cuma gunu s · ·· ·· t 10 da M M V satın 

.. k k nulmu tur ~arteıı gunu saa . . · 
muna asaya 0 

. ş 
1
·00 kuruş f. alma Ko. da artırma suretiyle satıla • 

2 - Beher metresıne ı- k 
· .. · ·· ca tır. 

yat biçilen kumaşa aıt num.uneyı gor- K k t l .. mek için . 1 k . t 1 . avanoz ve u u arı gor 
mek ve şartnameyı ama ıs eyen_erın h .. anbara müracaat edilmesi ve 

"d" l"k 1 komısy er gun 
umum mu uru satın ama o- artırmaya iştirak edecekler de artırma 
nuna müracaatları. 1 . . k . 1 gün ve saatinde M. M. V. satın ama 

3 _ Eksıltmeye gırme ısteyen e · K d b 1 1 . o. a u unma arı. 
rin 675 liralık temınat m~kbuz. veya (3315) 
banka mektubunu muhtevı teklıf mek 

13294 

tuplarını ve 2490 sayılı kanunun 4 CÜ Mendil altnacak 
maddesinde yazılı belgelerle birlikte 
eksiltme günü saat 14 de kadar ko • 
misyona teslim etmeleri. 

(3100) 13093 

Milh Müdafaa V • 

Yatak örtüsü ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
ı - Beher adedine tahmin edilen 

fiyatı (500) beş yüz kuruş olan (9600) 
dokuz bin altı yüz adet yatak örtüsü 
kapalı zarf usuliyle münakasaya ko
nulmuştur. 

2 - İhalesi 16 ağustos 939 çarşam
ba günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (3600) üç bin altı 
yüz liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (240) iki 
yüz kırk kuruş mukabilinde M. M· V. 
satın alma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad· 
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatın • 
dan behemehal bir saat evetine kadar 
M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. (3370) 13342 

Terlik alt nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Beher metresine tahmin edilen 
fiyatı (15) on beş kuruş olan 95000 
doksan beş bin adet mendil kapalı 
zarf usuliyle münakasaya konulmuş· 
tur. __ .._ __ ._.._,,.._ .......... ~-.... .,__.._,....., 
be günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (1069) liradır • 
4 - Evsaf ve şartnamesi her gün 

öğleden sonra M. M. V. satın alma 
komisyonundan bedelsiz olarak alı -
nabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad· 
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatın • 
dan bir saat evel M. V. V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. (3368) 13340 

Haki çadır bezi alt nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher metresine tahmin edilen 

fiyatı (105) yüz beş kuruş olan 
(250.000) iki yüz elli bin metre haki 
mahruti çadır bezi kapalı zarf usu • 
tiyle münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 18 ağustos 939 cuma 
günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (14250) on dört 
bin iki yüz elli liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (13) on üç 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· lira 30 kuruş mukabilinde M. M. V. 

w.isyonundan : 
1 - Beher çiftine tahmin edilen 

fiyatı (160) yüz altmış kuruş olan 
(5000) beş bin çift terlik kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 15 ağustos 939 salı gli· 
nü saat on birdedir. 

satın alma komiayonundan alınabilir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatın • 
dan behemehal bir saat eveline kadar 
M. M. V. satın alma komisyonuna 

3 - İlk teminatı (600) 
radır. 

altı yüz li- vermeleri. (3369) 13341 

4 - Evsaf ve şartnamesi her gün 
öğleden sonra M. M. V. satın alma 
komisyonundan bedelsiz olarak alına· 
bilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve ilçlincU mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatındaıı 
bir saat eveline kadar M. M. V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. (3371) 

Deniz Levazım 

2 adet türbü ve 1 adet Dizel 

Cenereytörü münakasası 
M. M. V. Deniz Merkez Satın 

Alma Komiıyonundan : 
1 - Tahmin edilen bedeli (25250) 

lira olan iki adet Türbü ve bir adet 
dizel Cenereytörün kapalı zarfla mü

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· nakasası 13 Eylül 939 tarihine rast -

13343 

Benzin süzme güderisi ahnacak 

misyonundan : lıyan çarşamba günü saat 15 de An • 
1 - Açık eksiltme suretiyle 500 a· karada vekalet binasında müteşekkil 

det benzin süzıne güderisi satın alına komisyonda icra edilecektir. 
caktır. Beherinin fiyatı dört liradan 2 - Fenni ve idari 1artnameleri 
tutarı 2000 lira olup ilk teminat mik· 126 kuruı mukabilinde her gün ko-
tan 150 liradır. misyondan alınabilir. 

2 - Açık eksiltmesi 25. 8. 939 günü 3 - Münakasaya girmek isteyen • 
saat 15 de vekalet satın alma komis - lerin 2490 sayılı kanunun emrettiği 
nunda yapılacaktır. ve komisyoncu olmadıkları hakkında 

3 - Şartnamesi her gün komisyon- ki vesaik ve 1893,75 liralık ilk temi • 
ela görülebilir. natlarını havi teklif zarflarını belli 

4 - İsteklilerin kanuni vesikalariy- günde münakasa saatinden bir saat 
le birlikte ilk teminat mektup veya evet makbuz mukabilinde komisyona 

-11-

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
= ' --= . 
~ Pavyon.İnşaat ve tesısatı ~ -
- -
~ Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi = -- ----- Merkezinden : -- ı. - Eksiltmeye konulan iş: Haydarpaşada inşa olunacak Verem:= 
:= pavyonu bina ve tesisatının tahmini keşif bedeli (142432) lira (41) = - kuruştur. = 

2. - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: =: 
A - :ij;ksiltme şartnamesi := 

-----
B • Mukavele projesi -
C • Umumi fenni ve hususi şartnameler = ---- D - Keşif cetveli := 
E - ı adet 1/500 vaziyet planı ve 14 adet 1/50 tatbikat planı § 

=: (Cepheler ve maktalar dahil) 

--
= İstiyenler bu şartname ve evrakı 7 lira 12 kuruş bedel mukabi· := 
= linde Ankara Kızılay Umumi Merkezinden ve İstaııbul'da Kızılay =: 
- İstanbul Deposu Müdüriyetinden alabilirler. -

_ 3. - Eksiltme 10;8.939 tarihli perşembe günü saat 11 de İstanbul§ 
- Kızılay hanında (Kızılay Deposu Müdüriyeti nezdinde müteşekkil _ 

:= ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır. =: = 4. - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. := 
=: 5. - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 8371 lira 62 kuru _ 

muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz = 
= olup eksiltme komisyonuna göstermesi lazımdır: -
= A - En az bir parçada 100.000 liralık bina inşaatını iyi ve tamam =: 
:= bitirmiş olduğuna ve bu işe girebileceklerine dair Nafıa Müdürlük·§ 

)erinden alınmış fenni ehliyet vesikası. := 
B • Bu seneye ait Ticaret Odası vesikası. :: 
6. - Teklif mektupları yukarda 3. eli maddede yazılı saatten bir := 

_ saat evveline kadar lstanbul'da Kızılay hanında Kızılay Deposu := 
:= Müdüriyetinde müteşekkil ihale komisyonuna getirilecek. eksilt· _ 

--
me komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta =: 

:= ile gönderilecek makbuzların nihayet 3. cü maddede yazılı saate := 
- kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış =: 
_ olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 2756 := 
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııfi?' 

Hafla~ım11a ilaveten 1 ağustos 939 pazartesi gününden itibaren 

İstanbul - İzmir arasmda (doğru) seferler baıhyacakhr 
Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden : 

Bilet Fiatları 
Hava hatları Gidiş Gidiş • Dönüş 

Ankara • İzmir (İstanbul üzerinden) 

İstanbul • İzmir (doğru hat) 

Lira Kr. Lira Kr. 

40.00 
20.00 

57.00 
2~.50 

7 Ağustostan itibaren hareket saatleri 

Ankaradan hareket İstanbula muvasalat 
Saat Dakika Saat Dakika 

14 00 16 00 

lstanbuldan hareket Ankaraya muvasalat 
Saat Dakika Saat Dakika 

9 30 11 00 

Ankaradan hareket Adanaya muvasalat 
Saat Dakika Saat Dakika 

15 15 17 25 

Adanadan hareket Ankaraya muvasalat 
Saat Dakika Saat Dakika 

7 10 g 20 

İstanbuldan hareket lzmire muvasalat 
Saat Dakika Saat Dakika 

16 20 18 10 

İzmirden hareket İstanbula muvasalat 
Saat Dakika Saat Dakika 

7 10 9 00 

Ankaradan hareket İzmire muvasalat 
Saat Dakika Saat Dakika 

_x__ 

15 00 17 45 

İzmirden hareket Ankaraya muvasalat 
Saat Dakika Saat dakika 

9 00 11 45 

Fazla tafsilat için: Meydan Müdürlükleriyle Acentalara müracaat e • 
dilmesi. (3326) 13285 

Elektrik alôtı ahnacak 
Ankara Bölge San.ıt Okulu DirP.ktörlüğünden : 

Okulumuz elektrik laboratuvarı için muktazi ve şartnamesi mucibince 
aşağıda yazılı iki pani elektrik alatı ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur. 

İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün Okul Direktörlüğüne ve ek· 

siltmeye gireceklerin de kanunun icabettirdiği vesaikle ve teminatlariyle 
birlikte 14 Ağustos 1939 pazartesi günü saat 15 te Ankara Okullar Sağı§ -
mantığı binasında toplanacak alım satım komisyonunda bulunmaları. 

Cinsi Miktarı Tutarı İlk pey akçesi 

Elektrik alat ve malzemesi 16 kalem 
Laboratuvar ölçme alatı 6 ., 

1997 lira 
926 " (3383) 

149.77 
69.45 

13350 

11-=S=at=ı l=ık=h=u=rd=a=e=şy=a=~ 
Matbaamızda mevcut muhtelif hurda eıya 5.8.39 cumar

tesi günü saat 14 le açık arttırma suretiyle satılacağından 
talip olanların Müeaaeae muamelit · · ·· 



Hizmet erbabı bordroları 
Hizmet erbabına ait vergilerin müfredatını yazmağa 

mahsus bordrolar matbaamızda tabedilmittir. Adedi 2,5 
kuruta matbaamız idare kısmında satılmakta olduğu ali· 
kadarlara ilan olunur. ULUS Müeaaeseıi 

Dünyanın en eıki ve en eyi tıraı bıçağıdır. 

Ankara'da ıatıf deposu: KACITÇI M. NEDiM lRENGON 
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~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - -- -- -
§ Pavyon İnşaat ve tesisatı ~ - -- -- -§ Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi § - -- --§ Merkezinden : -----------------
--

1. - Eksiltmeye konulan iı: Heybeliadada inıa olunacak Verem E 
pavyonu ve tesisatının tahmini keşif bedeli (265397) lira (77) ku· =: 
ruştur. ---2. - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: = 

A - Eksiltme şartnamesi =: 
B - Mukavele projesi =: 

=: C - Umumi fenni ve hususi ıartnameler =: 
= D - Keşif cetveli = -=: E - ı adet 1/200 vaziyet planı cephe ve maktalar dahil 24 parça := 
=: 1/50 tatbikat planı =: 
:= lstiyenler bu evrakı 13 lira 27 kuruı bedel mukabilinde Ankara· =: = da Kızılay Genel Merkezinden, İstanbul'da Kızılay Satıı Deposu =: 
=: Müdüriyetinden alabilirler. =: =: 3. - Eksiltme 10.8.939 tarihli perşembe günü ıaat 15 te İatanbul =: 
=: Kızılay hanında Kızılay Deposu Müdüriyeti nezdinde müteşekkil § -=: ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır· =: 
= 4. - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacak~ır. =: 
=: 5. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 13865 lira 88 kuruş =: = muvakkat teminat vermesi bundan başka aıağıdaki vesikaları haiz =: --E: olup eksiltme komiıyonuna göstermesi lbımdır. 
:= A - En az bir parçada 200,000 liralık bina inıaatını iyi ve tamam = 

bitirmiş olduğuna ve bu işe girebileceklerine dair Nafıa Müdürlük· =: 
)erinden alınmış fenni ehliyet vesikası. = -------------

-B • Bu seneye ait Ticaret Odası vesikası. = 
6. - Teklif mektupları yukarda 3. di maddede yazılı saatten bir §§ 

saat evveline kadar İstanbul'da Kızılay hanında Kızılay Deposu = 
Müdüriyetinde müteşekkil ihale komisyonuna getirilecek, eksilt · §§ 
me komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta =: 
ile gönderilecek makbuzların nihayet 3. cü maddede yazılı aaate =: 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış =: 
olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 2757 := -

1 

İnşaat ilanı 
Eti Banktan 

Divrigi civarında banka
mızın demir madenlerinde 
yapılacak 300.000.- lira 
kıymetinde bina intaatı mü
nakasaya çıkarılmıştır. Ta
liplerin evrakı Ankara' da 
Bankamız inşaat Şubesin
den, Divriği' de Demir Ma
deni işletme Müdürlüğün
den alabilirler. Teklifler 7 
Ağustos 1939 pazartesi gü
nü saat 15 e kadar kabul e-
dilecektir. 2670 

KUTLU 
Pası a salonu 

Öğle ve akşam alakart 
yemek servisleri ihdas 

edilmiştir 
Yemeklerde müzik zammı 

1 

yoktur 2734 ........................................................ 

İnşaat ilanı 
Eti Banktan 

Bankamızın Artivin vila
yeti dahilinde Murgul bakır 
madenlerinde yapılacak 
700,000 lira kıymetindeki in· 
taatın 150,000.- lira kıy· 
metindeki itçiliği münaka
aaya çıkarılmııtır. 

Talipler evrakı 19-7-939 
tarihinden itibaren Ankara· 
da Bankamız inşaat şubesin
den, 24-7-939 tarihinden iti
baren Murgulda iıletme mü
dürlüğünden ve Hopa' da 
Etibank sevk memurluğun
dan alabilirler. Teklifler 9 
Ağustos 939 çarşamba güni 
saat 15 9e kadar Ankarada 
Etibank genel direktörlüğü
ne verilmiş olmalıdır. 2671 

BUGON 
KUM&AllASlNA 
PAll4ATAN 
KOCOK EL 

Devlet Orman iş. 

Sillhk köknar tomruğu 
Devlet Orman işletmesi Kara

bük Revir Amirliğinden : 

1 - Karabükte istasyonda Tevir ö
nünde istifte mevcut (722) adet mu
adili (581) metremikap (903) desimet
re mikap köknar tomruğu açık arttır
ma ile satılacaktır. 

2 - Tomrukların ayrıca beş kesme 
payları mevcut kabukları soyulmuş 

olup hacim kabuksuz orta kutur üze-

YA~IN 
CEK DEFTEQ.INE 

iMZA '-\TAH 
e,OYÜK EL 

OLACAKTlll 

TÔ~K(Y 
ıs 

r>ANKASI 

• 

__ MALİYE VEKALETİ VE TÜRKİYE 
İS BANKASINDAN : 

5 Temmuz 1939 tarih ve 3672 No. ıı labun 1ıe teaavuıaen 1un
dınlması kabul olunan mülga, 

DONANMA CEMİYETİ 
PİYANGOSU 

... ---••••••••ıll rinden hesaplanmıştır. 
Tahvillerinin itibari kıymetleri olan yüz kuruttan Türkiye İt 

Bankası tube ve ajansları tarafından 1 Ağustos 1939 tarihinden 
itibaren tediyesine batlanacaktır. 

J. ROUSSEL de satılır.t 

ISTANBUL Tünel Mırdanı llo. 12 
19Humerolu kıtılo9umuııı. 

lsteylnlz, bedua gonoerlllr: 

Yeni Eczane üstünde 

Tahlilôt Laboratuarı 
Kınacı Han pasajı No. 1 Tel. 1725 

idrar, kant balgam, gaita 
ve bütün 

Kimya ve Bakteriyoloji 
analizleri 

Dr. Kemal Gülgönen 
Cebeci Hastanesi İdrar yolu 

haıtalıkları mütehassısı 

Postahane Caddesi Esen 
Apartmanı saat 15 ten sonra 

2775 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6460 

İmtiyaz Sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faık FENİK 

ULUS Basnnevi ANKARA 

3 - Tomruklara ait satış şartname-
si Ankara' da orman umum müdürlü -
ğünde Ankara İstanbul orman çevir
ge müdürlüklerinde ve Karabükte 
devlet orman işletmesi revir amirli· 
ğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bede· 
li (13) liradır. 

5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat 
pey akçesiyle 7-8-939 günü saat (11) 

de Karabükteki revir merkezine mü-
racaatları. (5474-3290) 13269 

Münakasa temdidi 
Çoruh Devlet Orman lıletmesi 

Revir Amirliğinden : 

Ulus, Cümhuriyet ve Tan gazetele· 
rinin 20, 25, 30 haziran ve 5 temmuz 
939 tarihli nüshalarında neşrolunan 
''Borçkada kurulacak kereste fahri -
kası için satın alınacak lokomobil ve 
sair ormancılık alat ve edevatı" hak· 
kındaki ilanda zikredilen teklif mek
tuplarını verme müddetinin görülen 
lüzum üzerine 10 ağustos 939 tarihine 
kadar uzatıldığı ilan olunur. 

(5455-3288) 13291 

Tediye muamelesi 31 Mayıs 1940 tarihinde hitam bulacağın. 
dan hamillerin bu tarihe kadar Banka tubelerine müracaat etme-
leri ilan olunur. 2735 

Muhtelif malzeme alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan : 

Muhammen bedelleri aşağıda yazılı 3 liste muhteviyatı malzeme g.9.939 
cuma günü saat 15,30 dan itibaren sıra ile ve kapalı zarf usuliyle Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin miktarı aşağıda yazılı muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada maizeme dairesinden, Haydarpa
şa'da Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. 

No: İsmi 

1 Perçin çivileri (63 kalem 
2 Vida, Rondela ve Gupilyalar (65 kalem) 
3 Muhtelif boru ve manşonlar (8 kalem) 

Muhammen 
Bedel 

Lira 

12088 
6000 
6440 

13227 

Muvakkat 
teminat 

· Lira Ku: 

906 60 
450 00 
483 00 

(3200) 

YENi SİNEMALAR sus 
BU GECE 

Benden mesut 
kim var 

Gündüz iki film 

1 - Sarı Zambak 

2 - Benden mesut kim var 

Seanslar: 
14,45 - 16,45 - 18,45 - Gece 21 de 

Halk matinesi 12,15 de Kesik El 

HALK 
BU GÜN BU GECE 

Büyük Macera ve heyecan filmi 

Bakir Ormanlar 
Hakimi 

Seanslar: 

13,30 - 17 - Gece 20,30 da 

BU GECE 

Deniz Devi 
GÜNDÜZ 

12 - 14 • 16 • 18 seanslarında 
iki film 

1 DENİZ DEVİ 

2 • Satılık hayalet 
Gece Seansı 20,30 da 

B U G E ( E Ankara Palas yanında Açık Hava Sinemasında : Hz. Süleymanın 
CEBECİ " " NEVY 


