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Polonya hükômeti henüz Danzig 

senatosuna nota vermedi 

"Königsberg,, kruvazörü 

ağustosta Danzig' e a.idiyor 
Londra ve Paris'te diplomatik faaliyet 

devam ederken, Berlin' de sükunet başladı 

• 

.................................... 111111 ...... 

Mu.,rakkat sükf.tnet safhaları 

geçirdikten sonra, Danzig işi 
gene alevleneceğe benziyor. 
Londra ve Paris'teki diplo
matik faaliyete muka~il Ber-
lin'de sükunet var. Aşağıda: 
Danzig'den bir manzara. 

lmô:radair 
mühim bir 
kanun 

F. R. ATAY 

"Belediyelerce :yapılacak İ•· 
timlcik laaklnnJaki 2491 numara
lı kanuna bazı hükümler ilavui
ne ve ltanunu11. bazı maddeleri
nin tadiline ait,, kanun liyiha11 
Kamutay encümenlerinde müza
kere edilmektedir. Yaz tatilin
den ev~l meclise yetiıtirileceğini 
2annedıyoruz. 

Yeni hükümler ve tadiller se · 
nelerdenberi devanı eden türk 
!ehirciliği tecrübelerinin mahsu
lüdür. 

istimlak divaıı bahiı mevzuu 
olduğu vakit, Kamutay büyük ve 
haklı bir haaaasiyetle hareket e
der. Çünkü yakın ve uzak Os
nıanlr mazisi, vatandatın tasar -
ruf hak!~ına kartı pek acı teca
vüz nıisalleri ile doludur. Bir ta. 
raftan taıarruf hakkına hürmet 
İtmek, diğer taraftan ıahsi hak
darı unıumi menfaatlerle telif e-

ecek en İyi tekilleri bulmak li
hınıdır. Hiç bir yerde tasarruf 
~k.Ju, tehirlerin umran ve inkit• •na engel olmamıttır. Çünkü 

1 
er ! .. ~rd• !>ir cümle yukarda bah
~ıgınırz ahenk temin edilmit

tır. 

.. En Yakın ve canlı bir misal ö
nunde duralım: lstanbul beledi
~e~~ milyonlar sarf ederek Emin-
0.nu nıeydamnı açtı. Türk ibide
sı darlıktan kurtuldu ise de em
ı~lsiz bir çirkinlik manzarası i
ç~~de nıahpuı kaldı. Bu ecit bü
İi' bi?~lar. ebediyen durabilir. 

.. er hırı hın hisseye bölünmÜ!
tur. Birkaç bina ıahibi bir araya 
~elerek, abide ile ve yeni mey -
.~nla nıOtenasip binalar kurmak 

fôyle dursun, bizzat kendi yapı-
(Soau 1. iaci aylada) 

V artova, 4 a.a. - Selahiyetli kaynaklardan teyit edildiğine gö
re, Danzig serbest ıehrinin naıyonal sosyalist makamları tarafın
dan alınan askeri tedbirler hakkında Polonya hükümetinin mek
tubu henüz Danzig &yanına tevdi edilmemittir· 

Pek muhtemel olarak Varşova hükümeti, ancak V ~uıova • Pa. 
ris ve Londra arasında yapılmakta olan diplomatik görütmelerin 
bütün lüzumlu unsurları bir araya toplaması üzerine resmen vazi
yet alacaktır. Bu vaziyetle alakadar olarak ıunu da kaydetmek 

icabeder ki Polonya'nın Londra 
ve Va,ington büyük elçileriyle 
Fransa'nın Vartova büyük elçisi 
V artovaya yarrn gelmit olacak -

. lardır. Diğer taraftan B. Hitler -
in yakında Danzig'i ziyaret ede
ceği haberi de teyit edilmekte -
dir. 
Fransız büyük elçisi Noel, Paria' -

ten dönmüştür. 

König•berg kruvazörü Danzig' e 
gidecek 

Varşova, 4 a.a. - Polonya matbua
tı, alman hükümetinin meri ahkama 
tevfikan "Königsberg" kruvazörünün 
Danzig'i ziyaret edeceğini haber ver
diğini bildirmektedir. 

Gazeta Polska, bu hususta diyor ki: 
(Sonu 8 inci sayfada ) 

BiF rTtiffT piyango 
idaresi kuruluyor 

Hasılat bir taraftan bütçeye irat, 

diğer taraftan Milli Müdafaa hava 

kısmı bütçesine tahsisat kaydedilecek 

Kanun layihası umumi heyete sevkedildi 
Tayyare piyangosunun devlet piyangosu halinde idaresi hak -

kında Maliye Vekaletince hazırlanan ve Batvekiletçe meclise 
gönderilen kanun lıiyihas~ umumi heyete sevkolunmuttur. 

Kanunla, hava kuvetlerıne yardım etmek gayesiyle Maliye Ve
kiletine bağlı, hükmi tahsiyeti haiz hususi hukuk hükümlerine 
tabi ve her türlü tasarrufa ehil bir milli piyango idaresi kurul· 
maktadır. Türkiye'de karıılığı nakit olmak üzere piya·ngo keti -
desi hakkı münhasıran bu milli piyango idaresine ait olacaktır. 

İKİSİ 
BÜYÜK 
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1 
Bu idarenin muameleleri arttırma, 

eksiltme ve muhasebei umumiye ka • 
nunlariyle Divanı muhasebatın vize 
ve kontrolüne tabi olmıyacaktır, 

Dört kifilik idare heyeti 
Milli piyango Maliye vekaletiyle 

Cümhuriyet Merkez Bankası ve Zira-
(Sonu 8 inci sayfada) 

Mareşal 
Çakmak 
Çeşme' de 

İzmir, 4 (Telefonla) - Genel Kur
may Başkanımız Mareşal Fevzi Çak
mak beraberinde ordu müfettiıleri 
Orgeneral Fahrettin Altay, Orgene -
ral İzzettin Çaltılar, ve maiyetindeki 
zevat bugün lzmir'e geldiler; parlak 
merasimle karıılandılar. Şehir bay -

(Soau a .. iaci uy.fada) 

\. 
I 

Erz.incan'a varan ilk tren 

Demiryolu 
Erzurum 

hududunda 
Erzurum, 4 a.a. - Erzincan - Er -

zurum demiryolu dün Erzurum budu -
duna girmiştir. Ray ferşiyatına gece 
gündüz devam edilmektedir. Bütün 
vilayet halkı demiryoıunun vilayetle
ri hududuna varmasından dolayı bir 
bayram sevinci içindedirler. Demir -
yolu Aşkaleye ayın 20 sinde varmış bu
lunacaktır. 

Vali Haşim lşcan'ın reisliğinde 
muhtelif teşekkülJer mümessillerin -
den teşkil edilmiş bulunan komisyon -
lar Erzurum'un demiryoluna kavuştu
ğu gün yapılacak büyük merasim ha -
zırlıklariyle meşguldür. Demiryolu 
güzergahına düşen kasabalarda da 
şimdiden bu büyük gün için hazırlık -
Iar başlamıştır. 

Muvakkat Encümen 
Hatay halkının askerlik itlerine, Ha 

tayda viliyet kurulmasına, Hatay vi -
!ayetinde adli kanunların tatbik şek -
line ve ilamların infaz tarzına ve İs -
kenderun limanının bütün tesisat ve 
veuitiyle birlikte devlet limanları İf
letme umum mUdUrJUğUne devrine da
ir kanun layihasını müzakere etmek 
üzere teşekkül eden muvakkat encü -
men bugün umumi heyet içtimaından 
sonra toplanacaktır. 

BUGÜN: 
1111111111111111111111111111111111111111 

Kahraman 
• • • • 

gırışının 

ordumuzun Hatay'a: 
ilk yıldönümüdür 

Hatay'da büyük geçit resimlerf 
feneralayları, tezahürat yapılacak 

Hatqlı bir 7QUnı türlı ıulıerine Hatay bayraklarından 
bir bulıet veriyor 

Antakya, 4 a.a. - Yarın kahraman ordumuzun Hatay'a giritİ· 
nin yıldönümüdür. Bu mesut ve uğurlu gün Hatay'ın her tehrinde 
büyük merasimle kutlanacaktır. Antakya'da yapılacak törene bü
tün halk ve köylülerimiz iştirak edecektir. 

--------------- -------------- Sabah saat 10 da parti, hükümet. 

Sovyet Uzak Şark ordu•u a•kerleri manevrada 

Domei 
. 

a1ansına göre 

Mogol - Mançu sınırında 
Şiddetli bir harp oluyor 

Tokyo, 4 a.a. - Domei ajansmm Mogol - Mançu hududu üzerin
deki harekat sahasından alarak neşrettiği bir habere göre, Japon -
Mançu kıtalan, dün akşam, Mançu arazisi dahilinde Kala ırmağı civa
rında dört bin kadar Sovyet - Mogol askerini ihata etmiştir. 

Gene aynı menbadan verilen diğer -------·-------

bir habere göre de, dün sabah, 100 ka- I 

1 
belediye ve ticaret odası heyetleriyle 
esnaf teşekkülleri reisleri ve bütün 
köylüler adına ihtiyar bir köylü ordu 
evine giderek albay Şükrü Kanatlı-
nın şahsında türk ordusunu selamla -
yıp halkın kurtuluştan mütevellit 
şükranlarını arzedeceklerdir. 

Saat 10.45 de bandonun iştirakiyle 
I izcilerin söyliyecekleri istiklal mar -
şiyle lise meydanında merasime baş
lanacak ve nutuklar söylenecektir. 
Bundan sonra asker, jandarma, izci, 
mektepliler ve esnaf teşekkülleri bir 
geçit resmi yapacaklardır. Gece için 
de bir fener alayı tertip edilecektir. 

Bütiin Hataylılar kurtuluşlarının 
ilk fili eseri olan bugünü böylece 
büyük bir şevk ve neşe içinde kutlu
yacaklardır. Şehirde her taraf bayrak 
larımızla süslenmiş, müteaddit taklar 
kurulmuş bulunmaktadır. 

C. H. P. 
Meclis Grupunda 

İki makale hakkında 
yapılan müzakereler 

Muhittin Birgen ifade 

ettiği fikirlerin hôtôh 

olduğunu söyledi dar sov!et tankı.Kala ır~~ğı hudu - Çekya'nın altlnlar1ndan 
duoda Japon kıtalarına hucum etmiş-

C. H. P. Büyük Millet Meclici Gru
pu dün "4. 7. 1939" saat 15 de reis ve
kili Trabzon mebusu Hasan Sakanın 

Bratislava, 4 a.a. - Berlin'de mü : reislijinde toplandı: 

tir. Japon topçusu ve tayyareleri 30 Si k / k f 
kadar tankı tahrip etmiştir. Japon hat- ova ya ya pay yo . 
!arına 100 metreye kadar yaklaşan al
tı tank da bu hatlara daha varmadan 

z~ker~le~~e bulunan Slovak heyetı, İlk defa söz alarak küsüye gelen 
donmu~tur. Heyet, Çekoslovak altın . muhterem başvekilimiz Dr. Refik Say 

muattal bir hale getirilmiştir. 

Bir değifiklik ları.ndan Sl~vakya'ya .is~bet eden his- dam Büyük Millet Meclisinin yakın • 
Hs" k. 4 J t seyı almak ıstemekte ıdı. Fakat bu ta- da vereceg· i yaz tatili kararına ve bu -

k ınl ı.n~, Ma.a. - . apon ayyare lepleri reddedilmiştir. ·· J f d B .. ··k M 0 ll t M ı· 
uvet erının ogolıstan hududunda gun er zar ın a uyu ı e cc ı-

sansasyonel zaferlerini bildirmit olan Almanya iktısadi yardımda buluna- sinde n;ıüzakere ve intacı icabcden 
Kuangtung ordusu matbuat bürosu şe cağına söz vermif, fakat çek altınları- müstaceliyeti haiz bazı kanun layiha • 
fi albay Kavahara, geçen hafta değif - nın iadesini kabul etmemiştir. ları hakkında izahatta bulundu. 
tirilerek yerine albay Kato tayin edil- Durkanaki'nin gizlice Berlin'e git- Baıvekilin bu beyanatı grup umu • 
mittir. tiği ö&renilmektedir. (Soııu ı ıncı sayfada) 
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Bulduğumuz dostluk havası Nevyork sergisinde Etibank Sergi ve Propaganda 
Yozgat dahilinde 
bir ~ok köylerimiz 

İngiltere'de en kıymetli çünkü en 
nadide ıeylerden biri, '' güzel ha -
va ,, dır. Şu ilk yaz günlerinde dahi, 
bu, bu yağmurlu memlekette böyle 
imiş. Halbuki biz geldik geleli, san
ki çantalarımızla beraber lstanbul 
ve Anadolu'nun bahar havasını bir
likte getirmi§ gibiyiz. Gök o kadar 
mavi, güne§ o kadar tatlı ve aüzül
müıtür. 

British Council'in hazırlamış ol • 
duğu seyahat programı bize birkaç 
gündenberi İngiliz y şayışının iç yÜ· 
zünü gösteriyor : en büyük devlet 
adamlarıyle konuşuyoruz; en bü • 
yük ailelerle tanışıp kışlık yahut 
yazlık ikametgahlarında yemekleri· 
mizi yiyor yahut çaylarımızı içiyo -
ruz. iki gündenberi ise, İngiliz We
ek • end'inin mekanizmasına ağô.hız. 
Cumartesi gününün öğle Üzeri, Lon· 
dra, trenlerle, motörlü vasıtalarla, 
vapurlarla, boıalıyor. Londra'nın 
hemen çevresinde, müstesna bir ye
şillik ve ağaç bolluğu baılıyor. Muh
telif genişlikte fakat hepsi asfalt 
yollarda, her on metrelik mesafeye, 
hareket halinde iki otomobil tesa • 
düf ediyor. Herkes, canını sayfiyeye 
atıyor. 

Biz bu hale Cambridge Oniversi
tesi'ni gezmeğe giderlten §ahit ol -
duk. Cambridge'e vaıııl oluncaya 
kadar, insan iradeııi ile tabiat uysal
lığının ne harikulade neticeler ver • 
diğini gördük. Snnki iki gobelin'in 
arasından geçiyorduk. Sanki bir si
hirbaz bizi nakı§larla bezenıniı bir 
halının ort sında koıturuyordu. 

Cambridge bu süslü ve zengin ha
lının en nadide resimlerinden biri -
dir. Oniversite'nin bütün kollejleri 
bir mimari §aheser, yaıo.dığı hayal 
iııe, talebeye talebeliğini hisettirme
yecek kadar güzeldir. Burada, tah
ailden terbiyeye değil, terbiyeden 
tahsile gidilmektedir. Bizi sandal • 
}ara bindirip Cam nehrinin üzerinde 
gezdirdiler. Nehir çok sığ olduğun· 
dan, sandallar, kürek ile değil sırık 
ile tahrik ediliyor. Göksu'nun üze • 
rinden birbirinden güzel ve nakıılı 
köprüler geç.irin, her kıvrımına ayrJ 
kötkler oturtun, bu köıklerin arala· 
rındaki avluların çimenlerini bireı· 
yeıil kadifeden hah haline koyun; 
Cambridge'i elde etmit oluraunuz. 

Cambridge'de hocalarla talebe a
rasında tam bir hayat İ§tİraki mev
cuttur. Kollejler'in ayrı olması ( ye· 
mekhane ve kütüphanelerine ka • 
dar ), talebe arasında, rekabet ve 
muvaffakıyet hissini canlı tutmak • 
tadır. Üniversite hayatının güzelliği 
ise, öğrenmeyi spor ve eğlence kadar 
tatlı bir §ekle koymu~tur. 

Londra ile Cambridge arasındaki 
eski hanların hepsi, terakki'ye ayak 
uydurma sayesinde, birer zarif otel, 
kahve ve lokantaya inkılap etmiş • 
tir. lngiltere tradisyonalist'dir diye 

Yurtta s1eaklar ve yağn:ıurlar 

devam ediyor 
Dün şehrimizde hava umumiyetle 

bulutlu geçmiş, rüzgar şimalişarki
den saniyede 7 metre hızla esmiştir. 
Günün en yüksek sıcaklığı 31 derece 
olarak kaydedilmiştir. 

Yurtta hava doğu Anadolu'da çok 
bulutlu ve mevzii yağışlı, cenup do
ğusunda çok bulutlu, Ege ve orta A· 
nadolu'nun garp kısımlarında açık, 
diğer bölgelerde bulutlu geçmiştir. 

24 saatteki yağışların metre burab· 
baına bıraktıkları su miktarları Sarı
kamışta 29, Erzurumda 23, Vakfıke -
bir ve Karakösede 15, Orduda 10, Bay 
burtta 9, Karsta 4 kilogramdır. 

Rüzgarlar doğu vecenup Anadolu 
bölgeleriyle Akdeniz kıyılarında ce -
nuptan, diğer bölgelerde umumiyetle 
şima listikametinden saniyede en çok 
7 metre kadar hızla esmiştir. En yük
sek sıcaklıklar 1skenderun'da 33, Ak· 
hiı:ar ve Nazillide 35. Bodrum ve Di · 
varbakırda 36, Antalyada 37 derece· 
dir. 

İzmir'de zelzele 

İ7.mir, 4 a.a. - Dün saat 16 da bir 
sa•ıiyesüren bk zelzele olmuştur. Can 
zayiatı yoktur. 

Çandarh'da Belediye 

bellemitizdir. Buraya geldikten son
ra anlayoruz ki, lngiltere'de en bü
yük tradisyon, terakki'nin yolunu 
daima açık tutmaktır. 

Mesela, bir baıka gün meıhur 
Greenevich bahriye mektebini ge • 
zerken, mektebin müdürü ( kendi • 
si bir vis-amiraldir ) dedi ki : 

"- Hangi ilmi keşf olsa, Greens
vich'de okutunuz, derler. ,, 

Rasathane, mektebin Üzerindeki 
sırtlardadır. Aynı gün Londra lima· 
nını gezmittik. Londra limanı, Tay
mis nehri üzerinde ve en az 50 ki • 
lometre tulündedir. Fakat nehrin 
iki tarafında, ayrıca doklar yapıldı
ğından, rıhtımların tulünü istediği
niz kadar uzun tasavvur edebilirsi -
niz. Biz bu dokların yalnız birinde, 
16.000 tonluk vapurların birer ka • 
yık gibi durduğunu ve bir dokun 
içine 200.000 tonlUk vapur aığdm· 
labildiğini gördük. 
Dünyanın en büyük ahm kabili -

yetine malik en buyuk ıstihlak mer
kezinin bu mide ve barsak nahiye • 
sine bir göz atmak, cidden meraklı 
idi. Nehrin iki sahili vinç ormanları 
ile kaplı idi. Bunlardan müteharrik 
olan bir tanesi, teknenin Üzerinde 
bize doğru geliyordu: 150 ton kal • 
rıyormuı ! 

Sizlerde biliyorsunuz ki, bunları 
memleketimizde iken de biliyorduk. 
Seyahatımız, olsa olsa, bu kitap ma· 
himatımızı, gözlerimize teyit ettir • 
miıtir. insan, ancak Londra limanı· 
nı gördükten sonra a

1
nlayor ki, dün

ya ticaretinin uzun müddet tamamı
nı idare eden ve hudutsuz servetlere 
malik Britanya lmparatorluğu'nun 
merkezini teıkil eyleyen Londra, 
gerçekten 7-8 milyon insanı barındı
ran ve besleyen bir yerdir. Bir ölçü 
daha iliive etmek için ıunu söyleye
yim ki, Londra'nın hangi noktasın • 
dan dııarı çıkmak isterseniz, otomo
bille bir saatlik bir yol yapmağa 

mecbursunuz. Bunun 20 dakikasını 
izdihama ayıralım; geriye gene kırk 
dakika kalır. Londra'nın izdihamı 
cidden görülecek bir ıeydir. Bir id
diaya göre Londra'da istediği yere 
en çabuk varan adam, yayan yürü • 
yendir. Fakat bunda bir mübaleğa 
olaa gerektir, çünkü iıaret direkleri 
ör.ünde kah otomobiller yayaların 

kah yayalar otomobillerin geçme -
sini beklemektedir. Bundan dolayı • 
dır ki, Londra'da her randevu için 
yarım saat erken çıkılmaktadır. 

Londra limanını da bize İngiliz 
dostlarımız, büyük bir nezaket ile 
gezdirdiler. lngiliz misafirperverli • 
ğinin en zarif tarafı şu olsa gerek ki, 
sizi kabul eden zat nekadar yüksek 
bir siyasi ve içtimai mevki İtial eder
se etsin, aizi adeta mahcup ederce -
sine nazik ve zengin ağırlıyor. 

Burhan BELCE 

İzmir su ve elektrik 
~irkelleri de salln 

ahnıyor 
Haber aldığımıza göre Nafıa Veka· 

!eti, İzmir su ve elektrik şirketlerini 
de mlibayaaya karar vermiştir. Veka· 
let bu hususta lüzumlu tetkiklere baş 
lamıştır. Diğer taraftan bildirildiğine 
göre İzmir rıhtım idaresinin de satın 
alınması düşünülmektedir. 

Çok eıki bir zaman değil, yirmi 
aene önce birisi çıkıp dn,Türkiyenin, 
§ark alemi için bir efsaneler diyarı 
olan yeni dünyada, cihanın en büyük 
sergisinde toprakaltı servetleriyle 
kendisine bir iktisadi zafer temin 
edeceğini söyleseydi ciddiye kim 
alırdı ? 

Milli teknik ve sermaye, en çetin 
imtihanını maden mev..ı:uunda verir. 
Diğer bütün itlerini kendi vatanda§· 
ları ve paralariyle yapan memleket· 
lerde bile maden, çok zaman ya • 
hancı aermaye ve bilgiye lüzum hia 
ettirmiştir. 

Tarih bizim madenci bir millet ol
duğumuzu anlatır : Anadolu'da bir 
çok maden yatakları, asırlarca, za
manına göre, ileri vasıtalarla işletil· 
miıtir. Bugün eserlerine rastladığı • 
mız bu işletme tarzı, kendi devrinde 
Türkiye'yi maden ihracatcm yap • 
mı§h. 

Garip bir tarih tesadüfü, Etibank 
paviyonunun Nevyoı-k sergisinde 
benzerleri arasında en çok beğeni -
len bir eser olarak seçilmesi tarihi, 
Ergani şirketinin hükumetçe satın 
alınması günlerine rastlamıştır: 

Madencilik hayatımızda bir devre 
kapanmı§ oluyordu : Meşrutiyetle 
beraber bizde de maden işletmek 
arzusu uyanmıı, fakat sermayesiz • 
lik ve elemansızlıktan korkularak 
miks §irketler kurulmuştu. Ergani • 
nin satın alınması bu tip müessese· 
lerin, Ereğli'nin satın alınması da 
yabancı sermayeli en büyük tirke • 
tin millete intikalini hatırlatır. Ma • 
den politikamız bu iki alımdan son
ra tam ve istikrarlı milli politikaamı 
bulmuıtur. Kapitalizasyon sistemine 
girilmiyerek, Türk parasiyle, faizsiz 
müsavi taksitlerle ve kömür muka • 
bili üç milyon liraya satın alınan E
reğli havzasından, millete intikali • 
nin daha ikinci yılında, ödenecek 
para hemen hemen tediye edilmit • 
tir. 

Etibank'ın yeni dünyada kazan • 
dığr zaferden milli bir gurur duya • 
biliriz. Bu dünün bakımsız ve harap 
Ergani'sinden bugün devlet kaç se • 
ne döviz almaktadır. Fakat yalnız 
bu kadar değil: Türkiye'nin yüz 
binlerce vatanda§ı, ıanayileımemi· 
zin bize kazandırdığı bacaların göl· 
geai altında refah ve hayat buldu. 
Yoksul ve kabuğuna çekilmiş yurt 
kÖ§elerinden bu tesisler sayesinde 
ne§e ve medeniyet bir çığ gibi kuvet 
bulmaktadır. 

Milli tesis bunlara denir. 
KUTAY 

Belediye Meclisimiz 

Bugün fevkalade bir 
loplanll yapıyor 

Ankara belediye meclisi bugün fev· 
kalade bir toplantı yapacaktır. Bu top 
lantıda Ankara belediyesinin Beledi
yeler Bankasından yapmağa karar 
verdiği 300.00 liralık iııtikrazla, hazi
ne tarafından gene Ankara belediye· 
sine ikraz olunan 250.000 liranın, be
lediyenin varidat ve masraf bütçeleri
ne ithal i leri konuşulacaktır. Ruz· 
namede bundan başka, Ankara'nın i
marı ve güzelleştirilmesi için başka 
maddeler de vardır. Ezcümle, yük· 
sek Ziraat Enııtitüsü yakınındaki ııa
hanın ağaçlandırılması işi yarınki 

toplantıda konuşulacaktır. 

Nevyork sergisindeki 
. 

pavıyonumuz 

vesilesiyle Birleşik Amerikanın 

ilim ve fikir alemine Türkiyeyi 

tanıtmak • • 
ıçın şey her yapılıyor 

Ticaret Vekaletinden: 
Nevyork sergiı;ine iştirAkimiz mü -

nasebetiyle memleketimiz hakkında 

şümullü ve ıistematik bir propagan • 
daya tevessül edilmiştir. 

Heyetimiz sergiye iştirakimizin bir 
gaye değil, fakat milli menfaatleri -
miz ve mlJli davalarımız bakımından 
kendisinden azami derecede iatifade 
edilmesi icabeden bir vesile ve vasıta 
olduğunu göz önünde tutarak propa -
ganda faaliyetine ona göre istikamet 
vermiş ve aşağıdaki ana hedeflere var
mak gayesiyle kesif bir propaganda 
faaliyetine geçmiştir: 

1 - Eski imparatorluk zamanına ait menfi 
propagındalann izlerini temizliyerek 
yeni Türkiye lehine bir hava yaratmak. 

2 -Türk varlıiını. yarının dünyasını ku • 
ranlann ön safında ıiden bir kudret 
olarak tanıtmak. 

3 - Amerika ile karşılıklı bir ticaret an • 
la5masına varılması üzerine açılan ik -
tisadi imkanlardan istifade yollarını a
raştırmak. 

4-Turi:ı:m için Amerika en iimidli bir men 
ba olduiuna gore turizm hareketinin 
aahıısını sergi veıileıiyle ıenişletmiye 
çalışmak. 

5 - Sergiden sonra da aynı gayelerle A • 
merikadı çalııılmıya devam edilebil • 
mesi için "Türkiyenin amerikalı dost
ları" cemiyetinin kuvetlenmesine ve 
bir türk amerikan ticaret odasının ku • 
rulmasına ıayret etmek 

Bu gayelerin tahakkuku için bir 
neşriyat ve istihbarat servisi kurul • 
makla beraber serginin asıl gayesi 
propaganda olduğuna göre bütün he -
yetin mesaisi bu noktada temerküz et· 
tirilmiştir. Büyük elçimiz sık 11k 
Nevyork'a gelerek bu mesainin başın
da bulunmakta ve ticaret ataşemiz gi
bi bütün diğer elemanlar da ayni gaye 
etrafında işbirJiği yapmaktadırlar. 

Müspet neticeler 
Heyetimizin bu çalışmaları ve elde 

edilen müspet neticeler hakkında bir 
fikir edinmek için şu bir kaç misale 
göz atmak k&.fldi.r: 

Heyetin raporundan: "Amerika hal
kının muhtelif tabakalarını memleke
timiz ve sergimizle a!Skalandırmak i
çin işe, öteden beri Türkiye ile alaka· 
Iı amerikalılarla temas s uretiy le baş • 
ladık. Bunların bir Jisteıi Yakın ark 
kollejleri cemiyetinde mevcuttu. Bu 
cemiyetle ilk temas, Nevyork'un en 
ileri gelen kulüplerinden birin • 
de büyük elçimiz ve ıergi heyeti 
şerefine bir kabul resmi tertip etme -
lerine yol açtı. Davette Nevyork'un i
leri gelen simalarından bir çoğu hazır 
bulundu. Lehimi2:de çok samimi nu • 
tuklar ııöylendi. Büyük elçimiz Ame
rika ile kültür münasebetlerimize dair 
bir müsahabe yaptı. Yakın ~ark kolej
leri encümen reisi verdiği cevapta 
türk amerikan münasebetlerine hakim 
olan ruhun en güzel ve asil ifadesi di
ye Milli Şefimiz ismet lnönü'nün 
serginin açılışından eve/ radyo ile A
merika'ya verdiği dostluk mesajını 
aynen okudu. 

"İkinci bir adım olarak Türkiye ile 
alakası olan büyük iktısadi müessese
lerin sergimize alakalarını temin et -
mek için büyük elçimizin reisliği al • 
tında bir öğle yemeği tertip ettik. A -
merika'nın en büyük bankalarından 

Chase National, National City, ve İr
ving Truat bankalarının ikinci mü -
dürleri, American Express'in ikinci 

müdürü, memleketimizden tütün, 
krom, incir alan büyük müesseselerin 
mümessilleri, türk dostları cemiyeti -
nin umumi katibi, ve kibrit şirketinin 
ikinci müdürü bu toplantıda bulundu. 
Büyük elçimiz bir nutuk söyliyerek 
gerek sergiye olan alakalı iştirakimiz 
gerek türk - amerikan ticaret muahe • 
desinin imzası münasebetiyle iki 
memleketin iktısadi münasebetlerini 
tahlilden geçirdi. 

"Amerikan üniversite muhitlerine 
Türkiye'nin dostları vasıtasiyle te • 
maslar peyda etmenin ve tarih, sosyo
loji, ekonomi dersleri veren ve ayrıca 
her surette neşriyatta bulunan profe
sörler arasında Türkiye hakkında ala
kalar uyandırmanın faydalı olacağını 
düşündük. Bir sistem dairesinde bu 
temaslara giriştik. 

St. Lawrence üniversitesinde 
"St. Lawrence üniversitesinde vak· 

tiyle Türkiye'de bulunan reis Seelye 
bir arkadaşımızı üniversitenin akşam 
yemeği şeklinde tertip ettiği bir top
lantıda Türkiye'den yarım saat müd
det bahsetmeye, yarım saat de suallere 
cevap vermeye davet etmiştir. Müna
kaşanın uyandırdığı alaka üzerine mü
nakaşa üç buçuk saat devam etmiştir. 
Bunun üzerine ayni arkadaş ertesi sa
bah bütün talebeye bir saatlik konfe -
rans vermeye, milletler arası münase
betlere dair olan bir dersin talebesine 
ayrıca bir saat müddet, milletler arası 
münaııebetlerde eski ve yeni Türkiye 
mevzulu bir ders vermeye davet edil
miştir. 

"Türkiye, ve Bağdat demiryolu" ad
lı Dir kitap yazan Prof. Earl bu cüm
leden olarak Princeton fakültesinin 
en tanınmış simalarını evinde topJıya
rak Türkiye hakkında bir münakaşa 
tertip etmiştir. Bu münakaşanın uyan
dırdığı alaka üzerine bir arkadaşımız 
Prlncc~on Unlvenıt~cıılnln=uç- a.yaa l.llL 

çıkardığı Public Opinion mecmuasın
da Türkiye'nin Balkan ve Sadabat 
misaklarındaki barışçı rolüne dair 
4.000 kelimelik bir makale yazmıya 

davet edilmiştir ki bu mecmua Ame -
rika'nın en tanınmı i lmi neşriyatın -
dan biridir. 

"Eski türk dostu muharrir Dr. Ellis 
bir arkadaşımızı çağırarak, Philadel· 
phia'da Temple üniversitesiyle Smat· 
hmore kolejlerinin muhitlerinde Tür
kiye'ye dair ayni şekilde münakaşalar 
tertip etmiştir. 

"Türkiye'ye dair bir çok yazılar ya
zan Dr. 1reland Bostonda Harvard ü
niversitesinin muhitinde ayni şekilde 
temas ve münakaşa imkanları hazırla
mıştır ki bundan istifade edilecektir. 

"Gene bir arkadaşımız Garnegie 
sulh cemiyeti tarih ıubesinin reisi Dr. 
Shotwell tarafından Byrdeliffe'de ya
şıyan ilim adamlarının ayda bir yap • 
tıklan toplantırlarda Türkiye hakkın
da konuşmaya davet edilmiştir ki bu 
konuşmaların zabıtları "Byrdoliff ak
şamları" adiyle ayrıca neşrolunmak -
tadır. Bir arkadaş da Amerika ile Ka
nada arasında 19 • 22 haziranda topla· 
nacak dostluk toplantısında Balkan ve 
Sadabat memleketleri arasındaki hu· 
dut münasebetinin Amerika ile Kana· 
da arasındaki vazi~ete müvazi bir şe -
kilde inkişaf ettiği mevzuu üzerine 

selden zarar gördü 
Şehrimize gelen malltmata göre son 

yağan yağmurlardan hasıl olan seller 
Yozgat merkez kazasiyle Sorgun ka
zasında tahribat yapmıştır. Se'den 
Sorgun kazasının Fakılı, Boğ- . ve 
Cumafakılı köylerinin bağ, tar ı ve 
sebze bahçeleri esaslı zarar görm:iş • 
tür. Cumafakılı köyünde sel 2 mer • 
kep ve 8 sığır, inek ve danayı götür
müştür. Şahmuratlı köyünde 10 ko • 
yun telef olmuş, buğday mahsulü 
mahvolmuş ve se] 3000 kavak ve sö
ğüt ağacını götürmüştür. 
Eğriörs ve Delibaş Çayları taşmış 

Sorgun kenarındaki tarla ve bahçeler 
deki mahsulleri tahrip etmi.ttir. Mer
kez kazasının saray köyü bahçeleri 
selden az zarar görmüş, Yerköye bağ· 
lı Hüyükaptalı, Karaosmanoğlu, Can
cak köylerinin tarlaları kısmen harap 
olmuştur. Mahal karakoluna bağlı 

köylerde 17 söğüt devrilmiş, 25 dö • 
nüm sebze bahçesi, 9 dönüm ekin tar
lası, 5 dönüm kendir tarlası hasara 
uğramıştır. Musabatlı köyünde 145 
dönüm buğday, 200 dönüm arpa, 150 
dönüm bağ hasara uğramış, bir mer -
kep ve iki buzağıyı se] götürrr i ştür. 

KavuraJi, K<5ıregen, Divanlı, Bazlar 
köylerinin bir kısmı, Recepli, Fakı
binli köylerinin ise bütün tarla)arı 
hasara uğramıştır. DeremulJu köyün
de 30 koyun telef olmuş, diğer köy
lerde ise 2000 kavağı sel götürmi;"· 
300 dönüm ekin, 200 dönüm bost:> . , 
100 dönüm kendir tarlası hasar ~ör -
müştür. 

Çağrı 

* Maliye encümeni bugün saat 10 
da toplanacaktır. 

* Divanı muhasebat encümeni bu -
gün 10 da toplanacaktır. 

* Adliye Encümeni bugün saat 10 
da toplanacaktır. 

* Arzuhal encümeni 5. 7. 939 çar
şamba günü aaat 10 da toplanacaktır. 

kısa bir hitabede bulunmıya davet e • 
dilmiştir. 

Üniversite muhitleriyle temas ve 
münaka§alara yaz ders devresi esna • 
Rında da devam olunacaktır."l 

Gazete ve .mecmualarila 
Gazete ve mecmualarla da geniş net

riyat yaptırılmaktadır. Heyetimizin 
raporunda bu hususta da dikkate de • 
ğer tafsilat vardır. Bu kısımda deni • 
yor ki: "Amerika'da ne para ne de ha
tır ve gönülle ilan sayfaları haricinde 
neşriyat temin etmek imkinı yoktur. 
Bu cihet göz önünde tutularak sergi
mize ait malumat, haber ve reııimlerin 
vakti zamaniyle bütün amerikan ajans 
ve gazetelerine tevzii esas tutulduğu 
gibi her bir gazetede her nevi havadis 
ve resimlerden mesul olan ahısların 
ayrı ayrı bir listesi tertip edilmiş ve 
bu gibi reııim ve yazılar doğrudan 

doğruya kendilerine gönderilmek su
retiyle asıl salahiyetli adamın şahst 
alakası temin olunmuştur." 

Türk heyetinin neşriyat servisi 
Nevyork gazetelerini günü gününe ta
kip ettiği gibi, gazete maktuaları tev· 
zi eden bir müessese vasıtaaiyle Ame· 
rika'nın her tarafında Türkiye ve ser
gimiz hakkında çıkan yazıları elde et• 
mektedir. Bunlar arasında hakikate 
uygun olmıyan noktalar var ise şahst 
imzalarla o gazeteye derhal mektup· 
Jar yuılmaktadır. Mesela Hatay hak
kında çıkan yanlış bir malUınat üze
rine Nevyork Times gazetesine bir 
mektup yazılarak Türkiye'nin bant 
hakkında telakkileri ve yarının dün • 
yasını kurmıya olan fili hizmetleri an· 
}atılmıştır. Bu yazı aynen çıkınca 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Boston'da yaşıyan bir ermeni, hiç 

Bir kitabe 
yı bir nevi eskilik sayarak ihmal münasebet yokken eski defterleri ka • 
etmeyi yenilik sanıyorlar. Fakat rıştırmak yolunda ayni gazeteye bir 
dediğim makalenin yatlı, ba§lı mektup göndermiştir. Bunun üzerine 

Bir Avrupa mecmuasında yakın· hekim • muharriri böyle yapma· ermeni meselesi hakkında Nevyork 
Jarcla ölmüş bir Çek'i11 mezar taşı- malıydı! Times gazetesine bir mektup yazıla • 
na kazı/mı~ kit .. b•yi okudum. Bu ki- rak cevap verilmiştir. "Dikkate değer 

~ .. " Kaldı ki bir hekim kaleminden k d k ' N k' b ·· tabeyi dilimize ~evirırsek, aşağı no ta şu ur ı evyor ta u muna • 
çıkan bir yazıda yer alan bir ti· kaşa devam ederken ta New Orleans'-yukarı, şöyle olur: k 1 

1 ir de hekim reçetesinde olduğu da çıkan Tribune gazetesi bir ma a e "Burada yatan bir avusturya ı o-
~d · · k ç k O zaman bu kitabe, satırlarının rın esas itlerini bırakıp şiir yaz- gibi vezin hatası görmek insanın yazarak münakaşaya karışmış ve şu li-

/arak dog u, yırmı yıl adar e os- lisanı kullanmıştır: "Türkiye, barı• 
1 k d 1 k d arasında bugünün sı:/h, huzur ve malarına mukabil, hekimliği esas v "d' d b" t ·· ~ ova ya vatan aşı o ara yaşa ı ve agırına gı ıyor; e e ıya ve §ıır ve taahhüt tutmak bakımından temiz 
b . ı b ı k -ıa- sükun istiyen, kom~unun tavuğu- it edinen, fakat elleri kalem tutan d 

1 
? ır a man te aası o ara o u.,. ~ için e bir kodeks mi yapa ım. pratika alan pek az memleketlerden · k 1 na: bir takım doktorlarımız da yaz-Kitabeyı o uyunca, 0 taşın a • biridir. Türkiye'nin sulh arzusu o ka-

• " " "b · · dıkları aıhat yazılarında sıhat ve Cigara K nd k 1 tındakı ölunun zaman zaman ta ıı- - Kı~tl demek arzusunu besle- • u a • dar temiz ve hareketlerinin özü sözü· 
1 k k "d d • • • :ı edebiyatı biri birleriyle mezcedi· 

yet, mem e et ve 8 ı e egıştır- · ·ıı J d b · k J ne o kadar uygundur ki türk siyaseti 
d mıyen mı et ere e ırço şey er 1 r Geçenlerde Heybeli çamla-miş birinci sınıf bir macera a amı yor a • müdafaa edilmek ihtiyacının bile fev-

olduğunu 7.annetmeyiniz: bu adam, söyliyeceği gibi saldırganlara da Mesela geçen gün bir doktor. rında bir yangın çıktığını haber kindedir." 

Prag'da doğmuş, Pr<ıg'dan dışarı şunu anlatacaktır: muharririn "Renklerle tedavi,, almıştık. Evelki günkü lstanbul Heyetimiz ayni zamanda broşür. al-
çıkmamış ve orada ölnıiıştür. - Kuvetli ve haklı memleket- gibi yarı şairane bir batlık tatıyan gazeteleri de Büyükada çamla· büm ve saire bastırmak suretiyle doğ-

Fakat 1933 ten sonra, yıllarca /er saldırganlığa boyun eğmiyecek bir makaleaini ~ördüm ki içinde rında bir baıka yangın çıktığını rudan doğruya propaganda vasıtaları-
sogvukta uyu~muc- bir yılan gibi, na müracaat etmektedir. Amerikan ~ ~ ve kendi vatandaşlarından hiç biri- ·· ı b" b 't d d yazıyorlardı. 
canlanan saldırganlık, yirmi yılken· §OY e ır eyı e var ı: radyosiyle yapılan dostane bir anlaş· 
di halinde. sulh, hüriyet ve demok- sinin mezarına böyle bir kitabe dik- Kara ıeceler benzer ıibldir okyanusuna ikisinin sebebi de aynı: ma sayesinde radyo her vesile ve fır-
rasi içinde yaşıyan bır ülkeyi de tirmiyeceklerdirl T. 1. ölümün sanki, "Dalgınlıkla unutulan bir cı- satta Türkiye'den bahsetmekte, prog· 

Hayat aaçar ufukları, &afaklara renk 1 1 .. k 'k' 1 'th 1 Çizmeleriyle çiğnediği ve bu Çek, d ... enai, iara .,, ram arına tur musı ı parça arı ı a Vezin hatası pe e ebiyat ..., • H ~ ·a k' 
o hlıdıseyi müteakip öldüğü için Güzel Ada yollarında dolaşıp eylemektedir. ülasa, sergı e ı pro • 

Ne yalan söyliyeyim, bu bey- d f l' · · p hl" 't' ac n böyle bir kitabe diktiler. kodeksi! hava alan, egvlenenler, cigarala- pagan a aa ıyetımız, u ıcı e e • 
tin birinci mısraında vezin bula- 1 • • k h 1 t ti a Bu kitabeyi daha büyülterek, b' k 11 te erının ço pa a ı avassu arın İzmir vilayetinin Dikili kazasına madım. rınızı birer kundak gi ı u an- müracaat edilmeksizin en ucuz ve en 
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harp Danzig ıçın 

çıkar mı? 
.. Danzig ihtilafı, Avrupa sulhu 
ıçın tehlike olmakta <İevam ediyor. 
~e~çi henüz Almanya, serbest ıeh· 
nn~ ~lh~kı için bir gün tayin etmiı 
degıl~ır. Fakat Danzig'de yapılan 
askerı hazırlıklar bir gün bir emri
vaki karıısında 'bırakılabileceğine 
delalet etmc;ktedir. Tertip edilmek· 
te olan plan fudur: 
. _Almanya bugün Danzig'e top, 

~ılah \re malzeme yığmaktadır. Di· 
ger taraftan d " .. ··ıı-" "tu . a gonu u ve • 
nst,, namı altında serbest ıehre Al· 
manya'dan külliyetli miktarda aı· 
lcer geliyor. Bu hazırl.klar ikmal e· 
dildikten sonra bir gün Danzig a -
!~nı, tehrin Almanya'ya ilhakını 
ılan edecek ve Polonya kendisine 
t ''ahedelerle temin edilen hakların 
j dadı için tetebbüse girişecek ,o · 
~~rsa mütecaviz vaziyetine düşece· 
iınden İngiliz garantisi bahis mev· 
2 uu bile olmıya,'aktır. 

. Bugünkü ıartlar altında böyle 
bır muhakemenin sakat olduğuna 
a.ala ıüphe etmemek lazımdır. Fil • 
hakika herkesin ağzında dolatan 
•ual ıudur: 

-Bir Danzig için harp çıkar mı? 

Mısır Hariciye 
Nazırı Sofyada 

Naz1r yarın Belgrad'a 
hareket edecek 

Sofya, 4 a.a. - Mısıİ' hariciye ~e -
ziri Yahya paşa, resmen Bulgaristan'ı 
ziyaret etmek üzere, Bükreş'ten bura· 
ya gelmiştir. 

Yahya Paşa, dün Tuna üzerinde 
Rusçuk iskelesinde Mısır'ın Sofya el
çisi, hariciye nezareti mümessilleri, 
mahalli yüksek memurlar, polis ve 
bulgar demiryolları direktörleri tara -
f ından karşılanmıştır. Bu sabah hu
susi trenle Sofya'ya varışında istas
yondaki merasimde başvekil ve hari
ciye nazırı vekaletini ifa eden dahili
ye nazırı Nedev, kıral mümessilleri, 
hükümet azası, yüksek devlet memur
ları, Türkiye, Yunanistan, Yugoslav
ya, İngiltere ve Romanya diplomatik 
mümessilleri ve Mısır elçiliği erkanı 
bulunmu§tur. Başta mızıka olmak ü · 
zere bir kıta asker, selam resmini ifa 
etmiş ve mızıka milli marşı çalmıştır. 

Yahya paşa, kıral sarayına giderek 
hususi defteri imzaladıktan sonra B. 
Nedev ile ziyaretler teati etmiştir. 
Yahya paşa, öğle yemeğini hususi o· 
!arak Mısır elçiliğinde yemiştir. 

Bu akşam başvekil ve hariciye na
zırı vekaletini ifa eden dahiliye nazı
rı B. Nedev Yahya paşa şerefine bü
yük bir ziyafet vermektedir. Bu ziya
feti bir kabul resmi takip edecektir. 

Abdülfettah Yahya paşa, öbürgün 
Belgrad'a gidecektir. 

Dr. Köseivanof 
Berlin' e gitti . 

Danzig için harp çıkmaz; fakat 
artık Danzig meselesi Danzig mese· 
leai olmaktan çıkmıt da tecavüz ve 
tecavü:ail önlemek politikaları ara· 
llnda bir mücadele meselesi halini 
•lnıııtır. Almanya Çekiııtan'ı ilhak 
ettikten sonra Danzig'in de kendi • 
•ine İadesini Polonya'dan istedi. 
Polonya lngiltere'den teminat al
dıktan sonra Almanya'nın bu tale • 
bini reddetti. Ve ondan sonra da 
~~lonya ile lngiltere arasında çok 
tuınullü bir ittjfak muahedesi imza
landı. Bu ittifak muahedesine göre, 
Polonya hayati menfaatlerinin mü
dafaası için silaha sarılmıya mec
h_ur kalacak olursa, lngiltere kendi
aıne Yardım edecektir. Polonya
lrıgiltere ittifakı, Almanya'yı Dan
~_ir'in ilhakındaki muvaffakiyetaiz
lıkten ziyade hiddetlendirmiştir. 
Çünkü bu ittifak "çemberleme adı Sofya, 4 a.a. - Bulgar ajansı bildi-• ·ı ,, .erı_ en sulh cepheainin en ehemiyet- riyor: 
lı dıreklerinden biridir. Şimdi Al- Başvekil Köseivanof ve refikası, ya 
hlarıya'nın tabiyeai, Danzig'i geri nındaki zevat ile birlikte, dün gece 
almaktan ziyade lnailiz _ Polonya resmi bir ziyaret için Berline hareket 
ittifakını bozmak noktasmda top· etmi§ ve istasyonda kıralın mümessili, 
l'Uttnıınr. Hunun en kutirme yolu hükümet but, mebus ar, Almanya ve 
da İngiliz ıarantiainin kıymetsiz ol- Yugoslavya diplomatik mümessilleri 
duğunu Polonya'ya göstermektir. ve daha bir çok zevat tarafından uğur 
~lmanya, aynı tibiyeyii 1904 aene- lanmıştır. 
•ınde Fas Üzerindeki İngiliz • Fran- Belgrad'dan geçİf 
•ız: itilafı yapıldıiı zaman da takip Berlin, 4 a.a. - Bulearistan batve • 
etıniıti. O zamanki A-.rupa•,,. w.. kili XCNı.i-•'-~· ...._,... gel • 
harbin etiğine kadar getiren ıarar, mesi beklenmektedir. 
F d b' h k Batvekil, Hitler tarafından karşıla -a.a üzerin e ır ak temin etme • 
ten ziyade, lngiltere'yi 1904 itilafı nacaktır. 
- 'b Köseivanof, bir kaç kere von Rib -•uUcı İnce Fransa'ya kartı girittiği · · 'k' 
taahhu"tl • b' . t bentrop ile buluşarak kendısıyle ı ı 

erı yapamaz ır vazıye e . . A 'k 
düıürerek t ·ı· F t memleketı alakadar eden sıyası ve ı · 

ngı ız • ranaız an an- .. ·· ı k 
tını auya düıürmekti. Fakat Alman- tisadi meseleler hakkında goru şece • 
Ya'nm o zamanki tazyikı, fngiltere- ur. 
Yi Franaa'dan - d b•t Mumaileyh, bu sabah Belgrat'tan 

ayıracagı yer e, ı • . . 
akis iki devlet d k' t "d" geçmış ve ıatasyonda Yugoslavya ha-araam a ı eaanu u . • . 
aağlamlaıtırd I ·ı· 1 b'I' 1 rıciye nazırı Markovıç tarafından kar 
d 

ı. ngı ız er ı ıyor ar· 
ı ki Fa 1 . d k" 1 t şılanmıştır. . s mese esın e ı a man az· . . . 

Yıkı ka d F , 1 b Markovıç, Bulgar ba~vekılıne Srems 
rııııın a ranıa yı ya nız ı - · · k d 

ı-akınak . . ka • Mitrovıça ıstasyonuna a ar re -
1 , yenı kurulan muvazeneyı f k t t . ı· 

a t üst edebilirdi. a a e mış ır. 

ki Al~~nlar, timdi de 35 sene evel· ---
Polıtıkalannı takip etmektedir- Fon Ribbentrop Letonya 

ler, Dan ' 1 • · .. f 't b' P zıg nıese eaını mun en ır 

olonya • Almanya ihtilafı olarak 
b:ı\ilahaza etmek hatalıdır. Her ıey· 
den evel, İngiltere ile Polonya ara· 
aındaki münasebetler bahis mnzu
Udur. Bundan sonra da bütün sulh 
~~~hesinin mukadderatı gelir. Çün • 

u efer alman tazyikı veya emri
\rakii karııııında Polonya İngiliz 
Yardımından mahrum kalacak olur
•a: sulh cephesinin dağılacağı tah
b:ıın edilebilir. 

Bu itibarladır ki Danzig itinde 
Yapılacak olan bir emrivaki Polon· 
Ya'n ' 
t k 1~ mukabelesine maruz kaldığı 
b~ı· dırde bir A\rrupa harbi doğura -

ı ır. Bu . . 'k d h h' b' vaz:ıyette gıttı çe a a \ra· 
~ın ır •afhaya girmekte olan Dan

:tıg çıkın d 
ile ld ~azın an kurtuluı yolunun 

ı° ugu sorulabilir: 
katA-; Polonya'nın ve İngiltere'nin 
hl 

1 •rarJarından emin olan Al-
anya Da . 'd . k' b:ı kt ' nzıg e emrıva ı yap-
a an Vazgeçebilir. 
2 - Bu . k'' D . h . rı emrıva ıı anzıg ıe n • 

e Yaptırdıktan aonra huııule geti
receği k' I h a ıa ere bakarak ona göre 
tear~k~t eder. Polonya'nın ve İngil
r\jre nın harekete geçtiklerini gÖ· 
l rııe, Danzig'in kendi batına hare-
rct ett•w· • 
l>"ı ıgını iddia edf'rek geriler. 
, , . 'lnya'yı harekete getirecek bir 
t ;... huııule getirmezse, ilhakı be
. "'•er. 

l:? ~Üçüncü fakat pek zayıf olan 
r hına) de Hitler'in bir harbi 
~ -.e alarak, ilhakına kadar yürü· 

'&idir. 

lcıs lieı: halde Almanya'nm bugün • 
ita •~zı~ette aulh cephesiyle bir 

rbı ıoze alacaiı çok fÜphet:dir. 

ve Estonya'yı ne zaman 

ziyeret P-decek ? 
Berlin, 4 a.a. - İyi haber alan m~h

fillerde söylendiğine göre, Yon Rıb
bentrop söylendiği gibi yakında Le -
tonya ve Estonya'yı ziyaret etmek ta
savvurunda değildir. 
Hatırlarda olduğu veçhile Berlin'i 

ziyaretleri esnasında Estonya ve Le • 
tonya hariciye nazırları alm~n na~ın
nı memleketlerine davet etmışlerdı. 

Von Ribbentrop'un bu ziyaretleri. ne 
zaman yapacağı henüz malfım değıl • 

dir. 

Erzurum' da Atatürk günü 
kutlandı 

Erzurum, 4 a.a. - Ebedi Şef Ata
türk'ün milli mücadele esaslarını ha· 
zırlamak üzere Erzurum'u şereflen· 
dirmelerinin yirminci yıldönümü dün 
burada bütün erzurumlular tarafın· 
dan bU:l'lik bir sevinçle kutlanmıştır. 

Gene dün 1877 harbinin 62 inci yıl
dönümü münasebetiyle Aziziye tab · 
yasında kalabalık bir halk tarafından 
muazzam bir tören yapılmıttır. 

Korgeneral Muzaffer 

Ergüder Maraş' ta 

Alina' da mübadiller ve 

gö(menler tarafından 

5000 kişilik 
kır ziyafeti 

verildi 
Atina, 4 a.a. - Atina ajansı bildiri

yor: 
Dün akşam Atina • Pire ve civarın

da iskan edilmiş olan. mübadil ve göç
menler, Panatinaikos spor kulübünün 
geniş sahasında, başveki general Me -
taksas şerefine 5000 kişinin iştirak et
tiği büyük bir kır ziyafeti vermiştir. 

Ziyafete başlamadan evel, göçmen -
ler adına bir göçmen papas tarafın -
dan, başvekile, elen milleti arasında 

vücuda getirdiği birliğin ·ve kurduğu 
sulhun timsali olmak üzere, sanatkara 
ne bir surette ciltlenmiş bir incil tak
dim edilmiştir. 

Ziyafçt esnasında, Atina valisi na -
zır Kotziyas ve bütün sınıf ve sanat -
lan temsil eden diğer 15 hatpi söz söy 
mişlerdir. 

Bu nutuklara cevap veren B. Metak 
sas, zavallı ve fakir bir halde gelen 
göçmenlerden semereli iş ve terakki 
unsuru çıkaran elen milletinin hayati
yetini tebarüz ettirmiş ve '4 ağutos 
1936 inkiliibının, memleketin nefine 
çalışan ve kıralın yüksek idaresi altın 
da milli hükiimetin etrafında birleş -
miş yeni ve cesur elen vatandaşları ol 
duğunu söylemiştir. 

B. Metaksas'ın nutku milli hükü -
met reisine karşı bağlılığı gösteren 
hararetli ve uzun tezahürlere sebebi -
yet vermiştir. . 

C. S. A. R. tahkikatı 

son safhasına geldi 
Paris, 4 a.a. - İki seneye yakın bir 

zamandanberi C. S. A. R. ve "Cagou -
lard,, meseleleri hakkında cereyan et
mekte olan tahkikat son safhaya gel -
miş ve müddeiumumi, suykast mese -
lesi hakkındaki' kati ittihamnameyi 
sorgu hakimine vermiştir. 

Pozzo di Borgo, Douville Maillefeu 
ve dük Bernouville de dahil olduiu 
halde 71 kiti •uyka•ttan ve •ilAh ve 
.,_...,. taıımak, nakll ve ithal etmek -
ten suçludurlar. 

Kuküs'te gene bir 
bomba patladı 

Kudüs, 4 a.a. - Kudüs'ün yahudi 
mahallesine atılan bir bombadan 5 a • 
rap ağır surette yaralanmıştır. 

llükümet, saat 8.30 dan itibaren ya
hudilerin şehir haricinde dolaşmaları
nı menetmiştir. 

L!beria'ya giclecek yahucliler 
Bratislava, 4 a.a. - 750 yahuöi mu

haciri bugün Liberia'ya gitmek üzere 
Bratislavadan ayrılmıştır. Bunların a
rasında bir kaç aydanberi mevkuf bu
lunan Avust~ryalı yahudiler de var -
dır. 

Uıak'la bölgeler 
arası atletizm 
müsabakalar1 

Uşak, 4 a.a. - Beden terbiyesi ge· 
nel direktörlüğü atletizm federasyo -
nunun tertip ettiği bölgeler arası at
letizm müsabakaları 1 ve 2 temmuz 939 
günlerinde Uşak stadyomunda güzel 
bir organize ile yapılmıştır. müsaba · 
kaları federasyonun salahiyet sahibi 
mümessili B. Salahaddin Tetik ile Es 
kişehir, Afyon ve Kütahya bölgeleri 
spor eğitmenleriyle Uşaktan iki öğ -
retmen idare etmişlerdir. Alınan neti
celer, Aydın, Bursa ve Adana grup ne· 
ticelerine nazaran daha iyidir. Halk 
bu yarışlara büyük bir alaka göster
miş ve stadyom hıncahınç dolmuştur. 
Müsabakaların hitamında belediye ta· 
rafından şehir kulübünde ziyafet ve -
rilmiştir. Grupa dahil Manisa bölgesi 
bu miısabakalara iştirak etmiyecekle
rini bildirdikleri cihetle bu müsabaka
lar Eskişehir, Afyon ve Kütahya böl
geleri arasında icra edilmiştir. Umu • 
mi tasnife göre 100 puvanla Eskişe • 
hir birinci, 70 puvanla Kütahya ikinci, 
ve 39 puvanla Afyon üçüncü olmuşlar
dır. alınan neticeler arasında uzun at• 
lama da Afyondan Ömer, gülle ve disk 
atmalarda Kütahyadan Burhan, 100 ve 
200 ıüratte Eskitehirden Nihat Kütah-
7adan ı...tif ıöze 

Sovyetlerin 
yeni cevabı 

Paris' e geldi 

Görüşmeler bir müddet 

daha devam edecek 
Paris, 4 a.a. - Havas ajansı bildi -

riyor: 
Dün Moskova'da BB. Seeds, Nag • 

giar ve Strang'a tevdi edilen son sov · 
yet cevabı Paris hariciye nezaretine 
gelmiştir. Devam eden müzakereler 
bahsinde adet olduğu üzere fransız 
diplomatik mahfilleri bu hususta bü
yük bir ketumiyet muhafaza etmekte 
dir. Hariciye nezaretinin salahiyetli 
daireleri şefleri, B. Bone ile birlikte, 
B. Molotof'un notasını ve B. Naggi
ar'ın raporunu tetkik eylemekte bu
lunmuştur. 

Öğleye doğru alınan haberlere gö
re, B. Molotof, Fransız - İngiliz pro
jesinin bazı noktaları hakkında yeni 
tasrihat istemiştir. Buna göre, müza
kerelerin bir müddet daha devam ede
ceği sanılmaktadır. 

Paris ve Londra kabineleri sıkı te
mas halindedir ve b. Bone, öğleden 
sonra Londra büyük elçisi B. Corbin 
ile uzun bir telefon görüşmesinde bu
lunmuşttir. 

lngiliz kabine•inin hariciye 
komite•inde 

Londra, 4 a.a. - Kabinenin harici 
meselelerle uğraşan komitesi, bugün 
öğleden sonra toplanarak B. Seeds'
ten gelen raporu v~ bu rapora merbut 
sovyet cevabını tetkik etmiştir. 

Kıra l Zogo Gdinya 

yoliyle Londra ve 
Paris'e gidecek 

Bükreş, 4 a.a - Polonya sefareti 
transit suretiyle Gdynia'ya gesmesi i
çin kırat Zogo'nun pasaportlarını dün 
vize etmiştir. Kırat, Londra'ya gitmek 
üzere Gdynia'daa •apura binecektir. 
Kıral Zogo, bunaan 11<>nra •eyahati

ne devam ederek Londra'dan Paria'e 
ve Versaya gidecek ve orada yaz mev
simi için kiraladığı sayfiyeye yerleşe
cektir. 

Finlandiya' da 

mebus seçimi yapıldı 
Helsinki, 4 a.a. - Finlandiya ajan

sı bildiriyor: 
Finlandiya diyet meclisi seçimine 

dair resmi ilandan önce verilen mu
vakkat netice: ı 

Diyet meclisinin au yekunu 200 
Hükümet bloku 141 
Muhafazakar parti 23 
Terakki severler 8 

Vatansever halk hareketi par-
tisi - faşist - 11 

İsveç partileri 17 

Amerika'da istiklôl 
bayramı kutlandı 

Navyork, 4 a. a. - Bugün 4 tem • 
muz bayramı münasebetiyle iki mil -
yon Nevyorklu şehrin haricine çık -
mıştır. Ruzvelt, bütün randevularını 

tehir ederek Hydepark'a, çarşamba 

günü Avrupa'ya hareket edecek olan 
validesinin yanına gitmişti~. 

İstiklal gününün hafta sonu tatili es 
nasında Amerikad'a kaza neticesinde 
ölenlerin adedi 357 yi bulumuştur. 
Bunlardan 172 si seyrüsefer kazaları 
neticesinde ölmüştür. Diğerleri şimen 
döfer, av, balıkavı, tayyare ve yüzme 
kazaları neticesinde ölmüşlerdir. 

Pari•'teki tören 
Paris, 4 a.a. - Amerika istiklal gü

nü Pariste ve Paris dışında muhtelif 
merasimlerle tesit edilmiştir. 

Chalon • Sur - Marne'deki merasim 
bilhassa parlak olmuş ve merasime a
merika büyük elçisi Bulitt ile bazı na
zırlar ve generaller iştirak etmişler • 
dir. Adliye nazırı Marşando ile bü -
yük elçi, nutuklar söylemişlerdir. 

Maraş'ta orman yangını 
Maraş, 4 a.a. - Merkeze bağlı Ber

tiz mıntakasında Keş civarındaki or -
manda dün bir yangın çıkmış ve et -
rafa sirayetine meydan verilmeden 
fen memuru ve köylüler tarafından 
IÖndUrWm tüı. 
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ISTANBUL Gazeteleri 
CUMHURİYET 

Hatay davamızda telakki 
tarzları 

Yunus Nadi, bu serlevha altındaki ma
kalesinde, Hatay davamızın son yıllar • 
da geçirdiği bazı had safh~larda ... ~l~a~ 
ve İtalyan matbuatının tiırk goruşunu 
terviç eden neşriyat yaptıklarını, hat~i 
Türkiyeyi bir emri vaki yapmıya teŞVJk 
bile ettiklerini hatırlatarak, o hareket 
tarzlariyle bugünıkü anlaşmalan karşıla
yıtları arasındaki farkı tebarilz ettiri -
yor ve totaliter devletlerin daha düne 
kadar tlirkleri haklı gorodukleri bu mese • 
lenin miısbet, mesut ve bilhassa musliha
ne halli müvacehcsinde bugün türlü mu -
galatalara sapmaları, ı;iyuetlerinde sa -
minıiyetten zerre bulunmadığının en son 
delili olduğunu söylüyor. 

İtalyanların çirkin bir hareketi 

Abidin Daver'in fransız • İtalyan hu -
dudunu geçerek San Remo'ya gitmek Ü· 
:ıere Vintimil'e geldiği zaman orada za
bıta memurlarının mumaneatına maruz 
kalarak İtalyan topraklarına giremiyece
ği söylendiğini, diplomatik pasaportunu 
ve İtalyanın Ankara scfaretipin lesel -
pasesini hamil olduğunu söylemesine rağ
men bu kararda israr edildiğini yazıyor 
ve İtalyan hükümetinin bu hareketindeki 
çirkinliğini tebarüz ettirerek turk teba
asına ve ti.İrk mebuslarına italyan hukıi · 
meti tarafından yapılan bu muameleye 
hükıimetimizin nazarı dikkatini celbedi
yor ve diyor ki: "Bu çirkin hareket pro
testo edilrneli resmen tarziye istenilme
li, tekerrürünün, önüne geçilmeli, aksi 
takdirde mukabele bilmisil yapılmalıdır.,, 

TAN 
Neden kabahatli aranıyor? 

Sadri Ertem imzalı bugünkü başmaka
lede, alman propaganda nazırının bir nut
kunda, "Biz tabii hayat şartlarını isti -
yoruz, tarzında bir söz sarf ettiğini kay
dederek, bu sözün kastettiği mana, "Kar
şımızdakiler bizi tabii hayat şartlarından 
mahrum bırakıyorlar., manası olduğunu 
söyliiyor ve hakikatte Almanyanın tabii 
hayat şartlarına mini olan, kendi poli
tikasından başka bir kudret bulunmadı
ğını, kendi politikasının kendisine yap -
tığı fenalrğı hiç bir Avrupa devletinin 
ona reva görmediğini izah ediyor. 

Maarif Şurası 

(Günün meseleleri) sütununda bu ay 
içinde ilk maarif şurasının toplantıya 
çağrılacağını söyliyerek bu kongreden a
zami randıman alabilmek için aza mikta
rının biraz daha arttırılma11, meseli hu
susi mekteplerle yabancı mektepler mü
messillerinin de kongrede bulwıması Jit
zumunu ileri sürüyor. 

Kızılay haftası 

Sabiha Zekeriya Sertel, muhtelif mü -
eHeselerin prensip ve sistemlerini hal -
lca propacanda etmek için konulan hafta 
usulünün bir klite haline ıelmesine mi
ni ol~ak i~in sa~ece her ı;en.c aynı şekil
de tesıt edılen hır bayram şekline çı • 
karmak lazım geldiiini söyliyerek, Kı • 
zılay haftasının bu içinde· bulunduğu -
muz ay zarfındaki mana ve chemiyetini, 
cereyan etmekte olan siyasi faaliyetleri 
ve yapılan harp hazırhklarını hatırlata
rak tebarüz ettiriyor. 

SON POSTA 
Hatay ve Suriye 

, 

YENi SABjH 

Hala o dert 

Hüseyin Cahit Yalçın, bu başmakale • 
sinde, Tı.irkiyenin sulh cephesine iltiha
kı üzerine Berlin ve Roma gazetelerinin 
yapmıya başladıkları aleyhtar neşriyat 
meselesine avdetle, Berlin matbuatının, 
İskenderun &ancagı pazarlıgınm gayri 
ahliiki vasfı üzerinde israr ettiklerini i · 
şaretle "ı'İıtayın Turkiyeye geri veril -
mesi Bcrlin ile Romayı, meseleleri ahlik 
bakımından muhakeme etmiye sevkede -
cek olursa her halde cihana bilyük bir 
hizmet ifa etmis olacağında şilphe yok· 
tur , diyor ve Berlin'le Romanın, ahili -
kın ne demek oldutu.'lu dı.işündükleri gün 
bir çok zulıimlere nihayet verilmiş ola • 
cağını izah ediyor. 

İKDAM 
Türkiye ve İtalyanlar 

A. N. Karacan, turk - ın.-iliz ittifakı
na hiddetlenmiş nazi gazetelo:rinden son
ra, türk - fransız ittifakım. sinirlenen 
faşist gazetelerinin hücumlarını bahis 
mevzuu ederek, bu neşriyatın cfkli.n u
mumiyedcn dciil muayyen mahfillerden 
geldiğini izah ediyor ve yapılan bu pro
pagandaların Türkiye uzerindeki te -
sirsizliğini tebarüz ettirdikten sonra türk 
milleti gibı kahraman bir milletin dost • 
Jugunun tehditlerle, tecavuz emelleriyle 
kazanılamıyacağını soylüyor ve ilive e· 
diyor: "Bilinmni lazım mUhim bir ha
kikat da şudur iti, Türkiyenin dostluğu 
ne kadar kuvctliyse dıişma.nlıiı da o ka
dar kuvetliclir,., 

• 
Şaheserlerin tercümesi 

"İnkillibın meşalesi" sütunu muhar • 
riri, .Maarıf Vekaletinin, Faust ve Jul 
Sezar piyeslerini tercume ettirmek lı:a • 
rarını ele alarak, bu usulün yanlışlığını 
ileri suruyor ve en iyi tercüme aranıyor
sa bunu meslekten yetişme mütercim -
!erin yapabileceklerinden, halbuki onla
rın da uzak bir ümi.d uğruna aylarca yQ4 
nılmayı göze alamıyacaklarını söyliye -
rek ,aheserlerin tercumesiyle mektep ki
tabı telifi, yahut bir bina planı arasında 
fark var, bunu zaten mahdut olan erba
bına havale etmek en doğrusudur, diyor. 

AKŞAM 

lnsan yetitfir~ek ve insan 
kullai:ımak siyasetimiz 

Vi-Nu, (Akşamdan akşama) sütunun
'da, bol maaşla az memur kullanmak sis
temini mudafaa ediyor, geri kalanların, 
saadetlerim serbest hayatt'l arayıp bul -
malırını sbyluyor. 

B. Abidin Daver 
Mebus Abidin Davere,. italyan zabıta

ıı tarafından çirkin bir muamele yapıl • 
dııı:ına dair olarak Cumhuriyette intişar 
eden haberi naklediyor ve bu muameleye 
hükumetin nazarı d ikkatini celbediyor. 

Harpçi terbiye, sulhçu terbiye 

Fazıl Ahmet Aykac, bu başmakalesin -
de, siyasal edebiyatın "Fena bir sulh mu 
üstiın görülmelidır, iyi bir harp mi?,, tar 
zındaki mevzuunu ele alarak, bugiın böy
le bir sorgunun yeri bile olmamak iktiza 
ettigini soylüyor ve bugün!in harple -
rindeki imha ve tahrip kuvetini tebarüz 
ettirerek, bu. menfi ve medeniyet yıkıcı 
terbiye s istemini takbih ettikten sonra, 
bizim sadık olduğwnuz demokrasi ve 
hüriyet prensipleri içinde sulhçu bir ne· 
sil yetiştireceğimizi, fakat bu neslin ta· 
mamiyle harpçi bir kültür görerek yetiş
miş insanlann karşısına dahi pervasızca 
çıkacak kudrette olması icap ettiğini / 
live ediyor. 

Muhittin Birgen "Her gün" sütunun
daki makalesinde, Hatayın Tiırkiyeye ia
desinden sonra, Suriyenin, eskisine na
zaran biraz kendine gelip Türkiyenin ha
kiki maksadını, Benıtu, Şamı, Hammayı, ~ 
ve Humusu değil Halebi bile istemediği-
ni nihayet anladığını, Suriyenin kafasın- J" • 1 • • 
da bir takım fikirlerin değişmesi, bu se- ıen~ın mese esını 
bcple beraber, sun zamanlarda kendi ken-
disini idareye kadir olmadığını anlama • ----------
11ndan ileri çe!diğini ~öylüyor ve Suri - halletmek irin 
ye eazetclerının neşrıyatını memnuni - ! 
yetle kaydederek: "Simdi görüyoruz ki 
biz Hatayı alırken bu işte kendisini yal
nız magdur hi11etmesi lazım gelen Su -
riye de, kalbini bize uzatmakta tereddüt 
etmiyor. Türkiye bu netice ile iftihar et
melidir. Hiç bir enternasyonal itilif bu 
kadar tatlı bir hal neticesine bağlanmı;ş 
değildir,, diyor. 

Akdenizde Çizme oğluna 
. E. Tal_u, kendi ı!itununda, ''Azizim 
çızme oglu, bugünlerde sesin çok acaip 
çıkmıya başladı. Aşıkane gitar havaları
n~ bırakıp haramiler operasının üvertü -
rune geçtin .. diye başlıyan yazısında i -
t~.lyan tehditllerine müstehzi ve kinayeli 
cumlelerle mukabelede bulunuyor ve ya
zısını şöy.le bitiriyor: "Lakin, olur a, 
ıunu!1 blrınde kendi telkinlerine gene 
~endın kapılır da pallivra sahasından fi
lıyat sahasına geçmek istersin. İşte o 
zaman yandığın gündür . .7.ira senin öldü 
zannettiğin Atatürk'ün kahraman ruhu • 
nu tam on sekiz milyon tıirk kendi ara • 
larında paylaşmış, yaşatmaktadırlar.,, 

VAKİT 

Yeni buhran alametleri 

Asım Us, bu baı;makalesinde, temmuz 
ayının Avrupa vaziyetinde yeni buhran 
alimetleriyle beraber girdiğini söyliye
rek, son haftanın siyasi faaliyetlerini 
sayıyor ve sulh cephesi memleketlerinin, 
Avrupadaki anlaşmazlığı sulh yoliyle 
bertaraf edebilmek ic;in her şeyi yaptık
ları~ı ~ütün bu gayretlere rağmen harp 
tehlıkeıı gene bertaraf edilmezse bur dan 
mütevellit ağır mesuliyetin Almanya ile 
ltalyaya ait olacaiını izah ediyor. 

Kızılay Bulgaristanda sel 
felaketine uğrıyan ırkdatları
mıza yardım etmeli . 

Hikmet Münir, Bulgariıtanın Selvi ka
sabası civarındaki köylerin müthiş bir 
ıel neticesinde harap oldufunu, bir çok 
tiırklerin ocaklan aöndügı.inü haber ve -
rerek, bu f'elikete uirıyan tilrk kardetl .. 
rimi:ıe baz m de :rardıaı etm..U. lila 

. 
lngiliz Japon 
konferansına 

hazırhk başladı 
Tokyo, 4 a.a. - İngiltere Büyük 

elçisi B. Craigie, bu sabah Hariciye 
nezaretine giderek B. Arita ile, Tien· 
çin hakkındaki ingiliz - japon konfe· 
ransının programını görüşmüştür. 

B. Craigie, öğleden sonra gazete.ci
leri kabul ederek demiştir ki: 
"- Siyasi mahiyette herhangi bir 

mesele hakkında sizlere bir şey söy
liyecek değilim. Filhakika, bundan 
ancak yeni güçlükler hadis olabilir. 
Fakat şurasını kaydedebilirim ki ben. 
Tiençin meselesinin bir hal suretine 
raptı bahsindeki görüşmeler hakkın· 
da ne bedbinim ne de nikbinim. Yal
nı'z, bu görlişmelerin mesut bir neti· 
ceye varmasını arzu ediyorum. Ve ja
ponlnın da bu bahiste tam bir hüs
nüniyetle hareket eyliyeceklerini zan 
eyliyorum ... 

B. Craigie, nihayet, yarın için ~

Arita ile bir randevu tesbit etm ·ş 

olduklarını söylemiş, fakat eğer 1a -
pon hariciye nazırı arzu ederse ken
disini görmeğe daima hazır bulundu
ğunu da ilave eylemiştir . 

Bir amerikan tava .. utu mu? 
Vaşington, 4 a.a. - Japonyaıı·n 

Çin ihtilafını halletmek üzere Ame -
rika'nın tavassutunu kabul ettiğine 

dair bazı gazetelerde çıkan haber'er 
üzerine Çin sefiri böyle bir tavassu
tun kabule ıayan olmadığını ve Çin
in iki ~ daha muknıtmct edebile-
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lngiliz - Fransız - Türk 
anlaımasına 

karıı mihver hücumlar1 
F aşist diplomasisi in -

giliz - fransız - türk 
anlaşmasına karşı geniş 
mikyasta hücuma geçmiş 
bulunuyor. Bu hücumlar 
bilhassa şu üç muhtelif 
noktadan yapılmaktadır: 

Evela, İtalya, İngiltere -
yi Akdeniz'de İtalya'yı 
çenberleme siyaseti güt -
rnek suretiyle "Gentle -
men's Agreement"e teca -
vüz etmekle itham etmek
tedir. 

İngiltere ve Fransa'yı 

Türkiye ile işbirliği yap -
mıya sevkeden sebebin, Ar
navutluk'un işgali ve İtal -
ya'nın Balkanlara burnunu 
sokması yüzünden Akde -
niz muvazenesinin bozul -
ması olduğunu faşist or -
ganları tamamen unutmak
tadırlar. 

Sonra, italyan dış bakan
lığı Bulgaristan üzerinde 
tazyikini arttırmaktadır. 
Bulgaristan':ı mihver dev -
Jetleri tarafını tutarak Bal
kanları ortasından kesmek 
ve bu itibarla Baltık - Ege 
denizi emniyet zincirini 
koparmak vazifesi düşmek
tedir. 

Mahallinde bulunan mü
şahitler, iki memleket ara· 
sında ticari mübadelelerin 
artması için büyük bir fa • 
aliyet görüldüğünü bildir
mektedirler. Son kültürel 
anlaşma sayesinde, italyan 
nüfuzu Bulgaristan'da sü
ratle terakki etmektedir. 
Orta mekteplerde italyan -
ca tedrisi mecburi olmuş -
tur. Bu gayret dün başla -
mış değildir. Üç sene eve!, 
Sofya'daki italyan lisesini 
ziyaret ettiğim zaman ne 
kadar hayrette kalmış ol -
duğumu hatırlarım. Bu lise 
fransız rakiplerini alt et -
mek için, faşist hükümeti -
nin geniş sübvansiyonları 

sayesinde bulgar gençliği
ni bedava okutuyordu. 

Ticari sahada, İtalya'nın 
gayretleri pek beyhude gö
rünmektedir, çünkü mih -
ver ortağı, Çekoslovakya 
ve Avusturya'nın ilhakın -
dan beri, bulgar ihracatı -
nın o/. 80 ninden fazlasını 
almaktadır. 

F akat İtalya siyasi sa
hada bunun acısını 

çıkarmaktadır. Bir yandan 
iki hanedanı biribirine bağ
lıyan akrabalık rabıtaları -
nı, diğer taraftan 1936 bul
gar - yugoslav paktının iki 
memleketin harici siyaset
lerine vermiş olduğu isti -
kameti istismar ederek İ
talya Sofya'da nüfuzunu 
yürütmeye çalışmaktadır. 

Bununla beraber dava 
kazanılmış olmaktan uzak
tır. Harp halinde, iki de .. 
ğirmen taşı arasında kal -
mak istemiyen Bulgaris -
ıan, şimalde ki Baltık dev ·-

Jetleri gibi bitaraflığa dört 
elle sarılmaktadır. 

Yeni ingiliz - fransız -
türk bloku Balkan yarıma
dasında henüz tereddüdde 
bulunanlar üzerinde büyük 
bir cazibeyi haiz olacak gi
bi görünmektedir. Fakat 
mihverin bulgar revizyon -
culuğunu teşvik etmesini 
ve yapacağı vaitleri de he -
saba katmak lazımdır. Ge -
çenlerde Sof ya'da bulunan 
alman bakanı Frank, Bul -
garistan'ın Nöyi muahede -
si mucibince Yugoslavya' -
ya terketmiş olduğu ve 
60.000 bulgarla meskfuı bu
lunan Çaribrod ve Bozil -
grad mıntakalarını ona va
detmiştir. Bu suretle ebedi 
dostluk paktına rağmen 
bulgarların Yugoslavya'ya 
karşı duydukları intikam 
hisleri silinmiş olacak ve 
Bulgaristan'ın siyaseti i -
talyan - alman - yugoslav 
siyasetine bağlanacaktır. 

Bununla beraber Trans -
continental Press'in resmi 
bulgar mahfillerinden top
ladığı ma!Umata nazaran, 
Safya hükümeti bu teklifle 
ri büyük bir ihtirazla karşı
lamıştır ve alman bakanına, 
alman dostluğunu takdir 
etmekle beraber, bir harp 
halinde tam bitaraflığını 

muhafaza etmek niyetinde 
olduğunu söylemiştir. 

T ürkiye ile anlaşmaya 
karşı mihverin ta -

arruzc. geçmiş olduğu ü -
çüncü bir saha sözde türk -
arap husumetidir. Küstah -
lığı itiyat haline getirmiş 

olan "Telegrafo" gazetesi, 
dün Türkiye'yi yakın şar -
kı taaffün ettiren bir te -
fessüh yuvası diye tavsif 
etmekle her zamankinden 
ileri gidiyordu. Bu baya -
ğıhklar üzerinde durmak 
istemezdik, fakat bunlar 
mihverin şarktaki entri -
kalarını aydınlatmaktadır. 

Mihver devletleri arap 
memleketlerini Türkiye' -
nin onlara el uzatmıya ha -
zırlandığına inandırmak is-
tiyorlar. Dün mareşal Bal -
bo'nun "Corriere Padano" 
gazetesi "Sancağın terki 
ancak bir ilk adımdır'' di-

yordu ve arapları, kendile
rini kuşattığını iddia ettiği 

Türk Mısır ktrşılıklı yar
dım projesiyle ürküterek 
"dost ve müslüman devle • 
ti" ltalya'nın muhabbetini 
kendilerine temin ediyor -
du. 

Çok şükür ki arap dev -
Jetleri Arnavutluk'un işga
lini unutmuş değildirler. 

Bununla beraber bu entri -
kalarla mücadele etmek i -
çin gayretlerimizi arttır -
malıyız. 

Edith Bricon 
La Republique 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Japonlara karşı 

Dokuz vilôyette 400.000 
çinli çete harbi yapıyor 

Japonya Çin'i asker1 noktalardan eziyor. Beş şimal 
vilayetini kolayca zaptettikten, Şanghay'ı, Hankeu'yu 
ve Kanton'u bin müşkülatla aldıktan sonra, japonlar 
diğer dört şimal vilfıyeti üzerine uzanmak mecburiye
tinde kaldılar. Zaptedilen yerlerin satıh mesahası 
Fransa'nın üç misli, nüfusu 170 milyon. Japon kuvet
leri ise 300 bin kişi: bir kare kilometreye iki japon as

keri düşüyor! 
Fakat bu da kafi değil Çin, japonlar için muhak -

kak ki çok ve pek çok geniş bir ülke. Napolyon Bo
naparta karşı Rusya'nın geniş olduğu gibi. 

.Japonların eline geçen dokuz vilayetin 796 kaza
sından 449 tanesi tamamen Çin hükümetinin mutlak 
kontrolü altında kalmıştır. 248 tanesi kısmi idare al
tındadır. Japonların kontrolünde yalnız 59 kaza var. 

Çinliler, mareşal fon Falkenhavsen'in kumanda
sında alman erkanı harbiyesinin idaresi altında, bir kaç 
hafta süren Siu ~ Çeu - Fu meydan muharebesinde 
mağlup oldular. Fakat mahvolmadılar. Sadece, sarı 
nehri taşırarak muntazam bir şekilde geri çekildiler. 
O harpten sonra bir durgunluk devri başladı. 

Japon istilası çinlilerce meçhul olan bir his yarat
tı: vatanperverlik... Söylendiğine göre garpte ve şi
malde mevcut muntazam Çin ordusu 1.500.000 dir. Fa
kat bugün, japonlar tarafından meşgul veya değil do
kuz vilayet içinde japonlara karşı tam 400.000 çinli ha
kiki bir çete harbı yapmaktadır. 

Çinlilerin giriştikleri çete harpleri bir ahenk ve it
tifak dahilinde yapılıyor. Her çete harbı sahası, mun
tazam Tchoızng - King hükümeti ile tayyare ve telsiz 
irtibatı yapıyor. 

Bu şartlar dahilinde japonlar erzak ve mühimmat 
idhalinde çok zorluk çekiyorlar. Demiryolları her 
gün kesiliyor. istila edilen arazide yiyecek yok, para 
yok, cer hayvanları tükenmiş. 

Japon ordusunun maneviyatı bozuk. Japon asker
lerinin büyük bir kısmı, böyle nihayetl gelmiyen bir 
harbı terkedip Japonya'ya dönmek istiyorlar. 

Ere Nouvelle 
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H itler'in yeni 

hücum plônı 

Büyük erkanıharbiye -
miz, bir kaç haftadanberi, 
hadiselerin şu şekilde ce -
reyan edeceğini anlamış • 
tır: 

1 - Danzig senatosu ser· 
best şehrin Almanya'ya 
rabtını ilan edecek, Alman
ya derhal Danzig'i işgal e
decek; 

2 - Bunun üzerine Le -
histan Almanya'ya harp a
çacak. 

3 - Lehistan Almanya' -
ya harp ilan edince mütte -
fik olan İngiltere ve Fran· 
sa da harbe sürüklenecek -
!erdir. 

Burada alman hesapları 
ümide dayanıyor. Hitler'e 
göre ingilizlerle fransızla-

rın yapacakları müdahale -
ye bir çok sebeplerle der -
hal karşı koyulacak, mane
vi yatı hırpalıyacak tezahü
rat yapılacak, demokrasi· 
lerin vermiş oldukları ka • 
rar kırılacaktır. 

Ayni zamanda, alman kı
taları şimal, şark ve garp 
hudutlarından Lehistan'ı 

istila edecek, askeri malze
meleri çok üstün olduğu i
çin bir yıldırım muvaff aki
yeti kazanmak istiyecek -
ler, sonra Almanya, Lond
ra ve Paris'e, silahlanmak· 
tan vaz geçeceğini vade -
derek sulh teklif edecek. 
Eğer Londra ve Paris bu 

sulh teklifini kabul etmez
lerse, Almanya Belçika'yı, 
Holanda'yı ve İsviçre'yi 
istila edecek. Bu memle -
ketleri bir kaç günün için
de zaptederek yeniden si -
lahlanmaktan vaz geçeceği
ni vadederek bir sulh tek -
lifinde daha bulunacak. 

MAYi SU 
va çalıyordu. Klodia ateşin yanına o -
turmuştu. 

Ben de büyük piyanonun yanına o -
turdum. 

Klodia sordu: 
- Maykıl nerede olabilir? 
lsobel sordu: 

Yazan: Major WREN 

seni veya Klodia'yı kurtarmak için 
kaçmıştır. 

- Çıldıracağım. 
Kardeşim ayağa kalkarak: 
- Ben zaten çıldırdım, dedi. Hare-

kete geçmeliyim. 
- Ne yapmak niyetindesin? 
- Bilmiyorum. 
Odadan çıkmadan evel ona sordum: 
- Maykıl'ın bizden, seninle benden 

§Üphe ettiğini sanıyor musun? 
- Hayır. Bizim masum olduğumu -

.zu bilir. 
- Klodia'nın şerefinden şüphe et-

tiğini sanıyor musun? 
- Ne münasebet! 
- Şu halde? 
- O bizim üçümüzden birinin ka -

bahatli olduğunu biliyor. 
Düşünmek için tekrar yatağa uzan

dım. 

IX 
O akşam, yemekte yalnız !sobe], 

Klodia, Augustos ve ben vardık. Ley
di Brandon yemeği odasına çıkartmış
tı. Papas hasta yatıyordu. B. Maykıl 

·evde değildi. B. Digbi'ye gelince, 
Burdon onun ikindi kahvaltısından 

ıonra çıktığını haber vermişti. 
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Augustos, uşakların bulunmadığı 

bir sırada dedi ki: 
- Maykıl'la Digbi teyzenin emirle

rine itaat etmemekle pek terbiyesizlik 
ettiler. 

Cevap verdim: 
- Senin nezaket bahsinde salahiyet 

sahibi olduğunu ötedenberi biliriz. 
Klodia sordu : 
- Güzel nerede? 
- Bilmiyorum. 
Augustos: 
- Kimseye bir itirafta bulunmamış 

olduğunu tahmin ederim, dedi. 
Digbi'nin bulunmayışı beni çok en

dişeye düşürmüştü. İtiraf ettiğinden 
fazla bir bildiği mi vardı? Hem neden 
Patricia teyzenin tenbihlerine bu su
retle itaatsizlik ediyordu? 

Kahvemi Augustos'la baş başa, ses
sizce içtim. Çünkü genç kızlar tatlı -
dan sonra çıkmışlardı. Augustos'ur 
masumiyetini bir türlü affedemiyor -
dum. Vicdanım ona haksızlık etmiş ol
duğumu bildiriyordu, fakat ona karşı 
hissettiğim husumet sanırım ki pek 
beşeriydi. 

Salona geçtim. 
İsobel piyanoda ta~lı ve hissi bir ha-

-Ya Digbi? 
- Bilmiyorum. 
Klodia tekrar sordu : 
- Hakikaten hiç bir şey bilmiyor 

musunuz? 
- Samimi söylüyorum ki bir şey 

bilmiyorum. 
İsobel: 
- Dönmelerini o kadar isterdim ki, 

dedi. 
İsobel piyanoyu bıraktı ve bana 

yaklaştı . 

Açık mavi gözleriyle, hafif ve yal -
dızlı saçlariyle, uysal yüzüyle öyle 
güzeldi ki. Hem ne sevimli ne cazipti 1 

Ellerini omuzlarıma koyarak: 
- Coni, dedi, size manasız bir sual 

sorabilir miyim? Ne cevap vereceğini
zi biliyorum, fakat bu cevabı sizin ağ
zınızdan işitmek istiyorum. 

-Söyleyin. 
- Kızmıyacaksınız ya, Coni? 
- !sobe], hiç size kızdığım vaki mi? 

Nasıl kızabilirim ki? 
Gözlerimin içine baktı : 
- Mavi suyu aldınız mı, Con? 
İsobel'i bana do~ru cekerek: 
- Hayır, almadım, dedim. 
O zaman kollarını boynuma doladı, 

onu öptüm. 
Hıçkırmaya başladı, onu kollarıma 

Londra ile Paris bu tekli
fi de tereddütle karşılarsa 
her iki ~ehir üzerine azim 
bir tayyare taarruzunda 
bulunacak. Korkunç tab -
rip darbeleri altında, alman 
silahlarının yıldırım sürati 
ile mükemmel bir muvaffa
kiyet kazanacak, Hitler'in 
hiç şüphesi yok ki, işte o 
zaman demokrasiler boyun 
eğecek, ve Hitler'in kendi
lerine lütfedeceği şerefli 

sulhu kabul edeceklerdir. 
Tabii, bu sulh da muvak -
kat olmak şartiyle ... 

L'Epoque 

H itlersahiden 

harp 

is.tiyor mu ? 
1914 ağustosunda, cihan 

harb1nın ilanı arifesinde 
alman imparatoru ikinci 
Vilhelm, en samimi konuş -
tuklarından birisine şöyle 

demişti: 
"Harbı sürükliyen karı • 

şıklıklara inanmıyorum. E
sasen ne Rusya, ne de 
Fransa harbe hazır değil -
dir." 

Bu söıderi şimdi anlat -
mak, daha şimdiden teh.li -
kenin 1914 dekinden büyük 
olduğu farazi.yesini kabul 
etmektir. Fakat alman pro
pagandasından bahsetmi -
yelim. Bu propaganda 
Fransa'ya karşı hiç bir ta -
arruzda bulunamadığı için 
İngiltere'yf Fransa'dan so
ğutmayı ümit ediyor. Bir 
zamanlar da, aksini yapı • 
yordu. 

Hitler'in ilk hatırına ge
len şey şudur: İngiltere ile 
Fransa sıkı bir şekilde mü
tesanit; ne olursa olsun ge
ne öyle kalacaklar ... 

L'Auto 

Zalim sulh 

"Beyaz harp", "sinir har
bi" gibi tabirleri çok kul -
landık. "Sinir harbı" tabi
rini ilk defa fransız ediple
rinden G. Duhamel kullan
mıştır. 

"Sinir harbı", ne harp, ne 
de sulh halidir. İkisinin 
arası bir şey l 

Sinir harbı yeni bir şey 
. değildir. Fakat geçenlerde 
fransız diplomatlarından 
birisi yeni bir formül ileri 
attı: "Öyle bir devirdeyiz 
ki, sulh bile zalimlik yapı -
yor." dedi. 

Diplomat, muhitte çok o
rijinal bir buluş havası ya· 
ratan bu sözün kendisinin 
olmadığını, meşhur !atin 
müellifi Taçit'in "meşhur 

masallar" isimli eserinin 
mukaddimesinde yazılı ol
duğunu söylemiştir. 

Taymis'in bir yazısı 

"Tek bir adam 

gibi silôha 

sarılacağız ! ,, 
Lord Halifaks'ın nutku 

hakkında tefsirlerde bulu -
nan Tayms gazetesi ezcüm
le şöyle yazmaktadır: 

"Büyük harptenberi bir 
nutkun matbuat tarafından 
bu kadar kuvetli bir itti -
fakla kabul edilmesi ilk de
fa olarak görülüyor. Bu 
hal ingiliz milletinin, kat
landığı bütün fedakarlık -
lara rağmen, hükümetce gi
rişilen taahhütlerin ifası 

hususunda ne kadar azim
kar davrandığını gösteri -
yor. Çünkü bahismevzuu 
olan Danzig'deki hüriyet -
ler değil, Polonya'nın ve 
daha bazı devletlerin istik
lalidir. Hitler'in Danzig' -
deki emelleri ırki değil 

sevkfilceyşidir. Almanya 
bir ihtilafa sebebiyet ver -
mediği takdirde ortaya bir 
ihtilaf çıkmıyacağı bütün 
alakadar devletlerce ma -
lfundur. 

Almanya İngiltere mil -
!etinin Avrupa'yı askeri 
tahakkümü altına almağa 

teşebbüs edecek olan her 
devlet mukavemet etmek 
için tek bir adam gibi sila
ha sarılacağını bilmelidir." 
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Radyo Difüzyon Postaları 
TÜRKiYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUOU 

1648 ın. 1112 Kcs./120 Kw. 
19.74 m. 151115 Kes./ 20 Kw. 

T. ı4. Q. 
Sl.10 m.. !141)5 Kes./ 20 Kw, 

~·.A.P. 

ANKARA 
ÇARŞAMBA - 5-7-1939 
12.30 Program 
12.35 TÜRK MO'ztoı - Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, a -

jans ve meteoroloji haberle
ri 

13.15-14 MÜZİK (Karışık pro
gram - Pi.) 

19.00 Program 
19.05 MÜZİK (Strauss'un iki 

valsi - Pl) 
19.15 TÜRK MÜZİÔİ (Fasıl 

Heyeti) 
20.00 Memleket saat ayarr, a

jans ve meteoroloji haberle
ri 

20.15 Konuşma 
20.30 TÜRK MÜZtô! : 

l - Osman beyin - Saba peş-
revi 

2 - Dede - Saba şarkı - Guş 
eyle gel bülbülleri 

3 - Aşık Mustafa - Saba şar 
kı - Bir esmere gönül 
verdim. 

4 - ·--------- Keman taksimi 
S-Kaz1m Uz - Hüzzam 

şarkı - Benzemezsin kim 
seye 

6 - ---------- Halk türküsü -
İndim dağdan ovaya 

1 - ---------- Halk türküsü -
Damından görünür bağ
lar. 

8 - Refik bey - Kürdilihi -
cazkar şarkı - Rengi 
ruhsarına 

9 - Osman Nihat - Kürdili -
bicazHr şarkı - Gözüm
den gitmiyor. 

10 - --------- Muhayyer tür -
kü - Bugün ayın on dör
dü. 

21.10 Haftalık posta kutusu 
21.25 N e.şeli plaklar - R. 
21.30 MUZİK (Bayan Ferhun-

de Erkin tarafından piyano 
soloları) 

22.00 MÜZİK (Küçük Orkes-
tra - Şef: NECİP AŞKIN) : 

2 - Rio Gebhart - Ma. 
da konser valsı 

3 - Billy Golwyn - Ca 
lar (Fokstrot) 

4- Hans Zander - Pol 
5 - Kari Komzak - Vi 

da gece 
6- Giuseppe Becce -

fi serenadı 
23.00 Son ajans haberler· 

raat esham, tahvilat, k 
yo - nukut borsası (fiy 

23.20 MÜZİK (Cazband 
23.55-24 Yarınki program 

AVRUPA 
OPERA VE OPERETL 

17 Kolonya - 20.30 
20.50 Monte Ceneri 
Floransa, Ren 

ORKESTRA KONSER 
VE SENFONİK KON 
LER : 13.30 Bratislavl 
14.10 Ştütgart - 20 Lo 
- Recyonal - 20.30 B 
Pads - P .T.T. - 20.40 
dapeşte - 21 Laypzi 
21.20 Beromünster -
Kolonya - 23 Prag 

ODA MUSlKtSl: 15.30 S 
brük - 22 Droytviç, 
- 22.20 Doyçland Zend 
23 Doyçland Zender 

SOLO KONSERLERİ: 1e 
nih - 17.15 Roma -
Berlin - 18.20 Viy 
18.30 Doyçland Zende 
18.40 Kopenhag - 18.45 
lonya - 19.20 Laypzig 
Monte Ceneri - 21 Var 
- 21.40 Berlin - 23.35 
burg. 

NEFESLİ SAZLAR (Ma 
s.) : 6.30 Breslav -
Breslav - 12 Laypziı, 
yana - 19.20 Brno -
Doyçland Zender -
Harnburg. 

ORG KONSERLERİ VE 
ROLAR : 15 Münib - l 

Berlin - 21.10 Brno, Pra 
HAFİF MÜZİK: 12 Ştüt 

- 18 Hamburg - 21 Ş 
gart - 22.30 Viyana 

HALK MUSİKİSİ : 11.30 ~ 
gart - 19 Bohemya -
Budapeşte (Sigan Orkes 
sı) 

DANS Müztoı: 20.15 B 
lav - 20.45 Tuluz - 2 
Sottens - 22 Budap 
Sofya - 22.10 Brüksel 
22.15 Stokholm - 22.30 
nigsberg, Laypzig -
Paris - P.T.T. - 22.55 L 
semburg - 23 Milano, B 
ma - 23.5 Kolonya - 21 
London - Recyonal L

l - Schumann - Dördüncü 
senfoninin romabsı 

------------------l 

~===========================================d 

Moğollara zehirli gazlardan korunma dersi 

Uzak Şark>ta Mogol Sovyet - Mançu Japon hava kuvetleri arasın
da şiddetli tayyare muharebeleri olmaktadır. Her iki taraftan da 
gelen haberler yüzlerce tayyarenin biribirlerine hücum ettikleri· 
ni ve bunlardan birçoklarının düştüğünü bild irmektedir. Y ukar. 
daki resimde bir küçük zabitin Mogolla.ra hava hücumlarına ve 
zehirli gazlara karşı müdafaaya ait ders verirken görüyorsunuz. 

aldım ve teselli etmiye çalıştım. Onu 
sevdiğimi, her zaman sevmiş olduğu -
mu, evelce bir oyun arkadaşı olarak, 
şimdi de bir kadın olarak sevmiş ve 
sevmekte olduğumu birdenbire far -
ketmiştim. 

Göz yaşlarını sildi. 
- Ehemiyeti yok; dedi; beni sevi -

yorsunuz ya, bundan böyle benim için 
hiç bir şeyin eheıniyeti yok. Beni sev
diğinizden emin misiniz? 

Habire sözler sarfetmeden meramı
mı ifadeye çalışıyordum. 

mi öpüyordum. Cigara salonu boş 
bilardo toplarının gürültüsü işiti 

yordu; Gustos en sevdiği oyunla m 
guldii. 

Zavallı Digbi'nin mektubunu ok 
mak için bir kanapeye iliştim. 

Eğer bu keşif Mavi suyun çalınma
sının bir neticesi idiyse, hırsızlığın 

yapılmı'Ş olmasına pek memnundum. 
- Sevgili İsobel, diye mırıldandım, 

beni seviyor musunuz? 
- Ne soruyorsunuz? Siz benim ha

yatımsınız 1 :Daha küçücük bir kızken 
bile sizi seviyordum. Sizin her söyle -
diğinizi, her yaptığınızı seviyorum. 

- Ağlamayın. 
- Sevinçten ağlıyorum. Çalan sia: 

olmadığınızı bana söylediğiniz için 
bunun hakikat olduğunu biliyorum. 

- Neden benden şüphe etmiştiniz? 
Pek kadınca bir mantıkla: 
- Sizden şüphe etmiyordum, Con, 

dedi, fakat masanın yanında olan siz
diniz, Maykıl karanlıkta sizi tutmuş
tu, sonra geçen gece salona indiğinizi 
görmüştüm. 

Hayretle: 
- Gördünüz demek? dedim. 
- Evet, uyumıyordum. Koridorda 

bir ışık görünce, bakmak için kalk -
tım. 

- Yakutun yerine konulmuş olup 
olmadığını öğrenmek iı;tiyordum. 

- Zevahirin sizin aleyhinizde ol -
duğunu görünce o kadar mütessir ol
muştum ki! Onun içindir ki Augus -
tos'un kabahatsizli~ini derhal ortaya 
atmadı,.. 

- Ne zamandan beri? diye sordu. 
- Bilmiyorum. Her zaman, sizi her 

zaman severim; şimdi size perestiş e
diyorum. 

Son derece mesuttuk. Bir ayak sesi, 
kapıya vurulan bir darbe bizi tekrar 
hakikate irca etti. 

David içeri girdi. 
- Affedersiniz, efendim, size bir 

şey söyliyebilir miyim? 
- Söylüyorsunuz ya, David? 
- Hususi olarak, efendim, bir iki 

saniye için. 
İsobel'den müsaade istedim, kori -

dorda yalnız kalınca, David cebinden 
bir mektup çıkardı ve bana v~rdi. 

- B. Digbi bu tezkereyi size tam 
saat onda gizlice vermeyi bana bilhas
sa tenbih etti. Arzusunu yerine getir
dim, efendim. 

- Teşekkür ederim, David. 
Mektubu sükunetle okumak için ci

gara salonuna iltica ettim. 
Endişe, can sıkıntısı, telaş içinde ol

malıydım; halbuki, kalbim neşe için -
de çalkanıyordu. 

Islık çalmak, zıplamak için duydu -
ğum çılgınca arzuları yenmiye çalışa
rak: 

Azizim Con, 
Bu bir kaç satırın seni sıhatte b 

lacağını umarım. 

Müthiş manevi azaplardan sonra 
itirafları yapmıya karar verdim: da 
uzun müddet sizi aldatmak ve bir m 
.mmun benim suçumun cezasını çe 
mesine müsaade etmek benim için i 
kansızdır. 

As11 kalpli kardeşimi bularak on 
önünde diz çökeceğim ve diyeceği 

ki: "Ağabey, senin gözlerin önün 
bir suç işledim (fakat karanlık old 
ğu için sen görmedin) ve ben bir seli 
den başka bir şey değilim." kimse, ha 
ta kendim bile, duyduğum utancın d 
recesini bilemez. 

Bu mektubu eline aldığın z ;-rn 
ben gitmekte olduğum yerin yolun 
olacağım. 

Maykıl'ın cömert hareketinin kalb 
mi parçaladığını teyzeye söyler mi 
sin! Ağabeyimin boynumu koparmı 
dığına esef ediyorum. Esasen Londt 
dan teyzeye mektup yazacağım. 

Sen şahitler veya müttehimler sır 
sında yer aldığın zaman hakime b 
hata işlemiş olmakla beraber beni 
fena bir insan olmadığımı söyle. B 

( 
- Ne kadar hodbinim 1 dedim. 
!sobel, İsobel 1 Dudaklarımda bu is-

ıc:: "'""'.T" "auı:tı nızme 
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Yüksek iklime giderseniz ... 
Yazın hava tebdili için deniz ke- lamıya tutulurlar. 

narına gidenler çok olmakla bera • Bunlar da, yüksek iklime alışmış 
ber, bir zamandanberi yüksek bir olan vücudun eski iklime tekrar a • 
iklime giderek orada istirahat et· lııması için geçireceği zamandaki 
meği iıtiyenler de çoğalıyor. Hele rahatsızlık demektir. Zaten birkaç 
kııın kar üzerinde dağlara tırman - gün istirahatten sonra o rahatsız
mak modası çıktıktan sonra, kıtm lıkların hepsi kaybolur. 
0 babayiğitliği göstermek kudretinı Fakat bazılarında yüksek iklim
kendilerinde bulamıyanlar, hiç ol- den indikten sonra yürekte çarpıntı 
rnazaa yaz mevsiminde dağlık yer- olur, bat dönmesi, göz kararmaları 
lere giderek oraların güzel manza - gelir. Bayılanlar da vardır ... Bazı
ralarından istifade etmek istiyorlar. Jarı yüksek iklimde hava tebdilin-

0 halde, gene hatırınızda bu- den dönüıte nezle oluverirler, ök
luıuun, yüksek iklim de ilk günle- sürüğe tutulurlar, biraz da ateş ge -
rinde İnsanı rahataız edebilir. Bir- lir .•• Kimisinin de hava tebdilinden 
çokları, hele zaten sinirli olanlar, dönüıte idrarı azalır, kanda üre 
~üksek iklime çıkınca nefes darlı- niıbeti artar ..• Bu alametlerden bi
cın• tutulurlar. Bu hal birkaç gün 1 ri olunca bir hekim muayenesinden 
İçinde geçebilir, fakat haylice de· geçmek iyi olur. Çünkü bu alamet· 
Vam ettiği de olur. İnsan hava teb- Jer yürekte ya akciğerlerde yahut 
diline gezmek, eğlenmek için gittiği böbreklerde daha Önceden mevcut 
halde günlerce yerinden kımılda- ve yüksek iklimde uyumuş olan bir 
nıak iıtemiyecek kadar yorgunluk hastalığın tekrar uyanmak istediği
hiıseder. Nefes darlığından baıka ni haber verirler. 
nabız hızlanır, bazıları yüreklerin - Bu haber İnsanı sevindirecek bir 
de çarpıntı da duyarlar. Gece uy- ıey olmamakla beraber, hava teb -
kuıuzluk, uyuduktan sonra da sıç- dilinin faydalarından sayılmalıdır. 
rarnalar olur. Mide, hiç bir türlü ra- insanın kendini bilmesi, vücudunun 
hataızlığa iıtirak etmeden kalmak zayıf tarafını anlaması da büyük 
iıtemediği için, evela büzülür, iştah bir faydadır... Zaten, mademki o 
kesilir. insan ataiıdayken rahat ra- hastalıklar ııyüksek iklimde uyumuş
hat hazmettiği halde, dağa çıktığı- tardı, o halde onların tedavisi de 
hın ılk güulerinde hazmı güçleıir, kolay olacak demektir: tekrar ora -
ınideye titkinlik gelir, ağzından gaz ya dönmek... G. A. 
çıkarmıya başlar. Yüksek iklimin ---
ilk zamU:nlarda verdiği rahatsızlık 
bayanlarda daha ziyadedir: onlar 
Yüksek iklime deniz kenarında ol
duğundan daha geç alıtırlar. Nefes 
darlığından, çarpıntıdan başka yü -
t-ek arada sırada duruverir. 

Bir de yaılıca olanlar ve hava 
tebdiline gitmeden önce evde çokça 
kapanıp oturmıya alıımıı olanlar. 
Onlar da yüksek iklime geç ve gü~ 
alııırlar. 

Bununla beraber, ilk günlerde 
ıelen bu rahatsızlıklardan telaı et-
ıneğe hiç lüzum yoktur. Bunlara ba
kar~k dağ ikliminin yaramıyacağı -
na hükmedilemez. Rahatsızhklarm 
hepsi sempatik sinirlerinin cilvele -
ridir. Onlar yeni iklim~ alıtmca ra
lı•taızlıklar geçer, iklimin faydala • 
11 meydana çıkar. 

'4.lk&ek ıklıme alıpJdığmın ilk 
\'e en mühim alameti yemeğe iıta
hm artmasıdır. insan yemeklerini 
istiye istiye ve keyifle yediğini his-
aedince yeni iklime ahımıf olduğu-
na hükmedebilir. Zaten iıtahm ar -
kasından eeki >-orsunlala 7~ 
kuvet gelir, uyku da düzelir. Yük • 
aek iklim biraz serin olsa bile insan 
~abuk üşümediğini anlar. Bir taraf
tan terlemek de azalır. Nefes hala 
aık sık olur, nabız da gene hızlı ka
lır, fakat insan bunlardan rahatsız
lık duymaz. Cildin çabuk kararması 
yüksek iklimin iyi geldiiine mühim 
alametlerden biridir ..• 

Hava tebdili müddeti bitip de 
yüksek iklimden inince tekrar bir 
takım rahatsızlıklar gelir. Bu sefer 
gene mide en önce bozulur: iıtah
ıızlık, hazımsızlık ıelir. Kimisi isha
le tutulur, kimisi de inkıbaza. Ha· 
~ımsızlık olunca zayıflamak da ta -
hiidir. insan beslenemeyince- sinir 
leri de bozulur. Yorgunluk, takat
aizlik, fikre bir uyutulduk gelir. 
Zaten sinirli olan bayanlar yüksek 
iklimden indikten sonra sık sık ağ -

1 

Taksim Cümhuriyet abidesinin 
etrah güıelleıtiriliyor 

İstanbul, 4 (Telefonla) - Beledi
ye Taksim'deki Cümhuriyet abidesi
nin etrafını temizletmiye ve burasını 
güzelleştirmiye karar vermiştir. Bu 
iş için faaliyete geçilmiş bulunmak -
tadır. Abidenin etrafı tamamen yeşil· 
lik bir hale getirilecektir. 

İzmir Enternasyonal 
Fuarı na haz1rlanınız 

20 Ağustos - 20 Eylül 

1939 

BUGON , .. 

Y eniıehir ULUS sinemasında 
2 büyük film birden 

1 • Alçakllk 
MlRAM HOKlNS 

2 -

2,30 
4,30 
6,30 
9 

Değişen dünya 
POL MUNl 
Seanalar: 
Değİfen dünya 
Alçaklık 
Değİfen dünya 
Alçaklık 

Gece 9 da yalnız bir film 
gösterilecektir. 

İlaveten yeni Jurnal 

"-------~ 

Tiyatro sinema ve 
konser biletlerinden 
ahnan vergi iniyor 
Tiyatro ve sinemalardan alınan ve 

bazı yerlerde bilet bedelinin % 28 i
ne kadar yükselen damga, tayyare ve 
belediye resimleriyle darülaceze his
selerinin birleştirilmesine ve bu ver -
gilerin % 10 a indirilerek bir elden 
tahsiline dair hükümet bir kanun li -
yihası hazırlamı§. meclise göndermiş
ti. 

Layiha dahiliye, maliye ve bütçe 
encümenlerinden geçtikten sonra u
mumi heyete sevkolunmuştur. 

Tiyatro ve sinemalarla konserle
rin bilet paralarını hayli yükselten 
bu vergilerin bu şekilde ıslah ve ten
zilindeki gaye halkın bu yerlere rağ· 
betini temin ve paranın toplanışını 

kolaylaştırmaktaır. 

Kanuna göre tiyatro ve sinemalar
la konserlerin bilet bedelleri üzerin -
den damğa, tayyare ve belediye re
simleriyle darülaceze hissesi olarak 
bir kuruştan aşağı olmamak üzere % 
10 resim alınacaktır. 

Milli Reassürans'la 
İstanbul, 4 (Telefonla) - Bir müd

dettenberi milli reasürans türk ano
nim şirketinin geçmiş muameleleri ü
zerinde tetkikler yapmakta olan İk
tısat Vekaleti müfettişleri bu husus
taki incelemelerini bitirerek tahkikat 
evrakını Vekalete vermişlerdir. Öğ
renildiğine göre uzun süren ve yakın 
zamanlara kadar devam eden bu tet
kikler dolayısiyle . muhtelif büyük 
yangınlara ait sigorta işlerine de teş
mil edilmiş ve bazı ekspertiz vaziyet
leri üzerinde de tetkikler yapılmış

tır. Vekalette bu iş için hazırlanan 

bir dosya üzerinde incelemelere de
vam olunacaktır. 

Ankara köylerinde 
11 O mektep yapılıyor 

Ankara vilayeti eğitmen sayısını 

arttırmak için bu yıl bütçesine fazla 
tahsisat koymuştur. Bir yandan da 
110 mektepsiz köye yeni mektep bina
ları yapmağa başlamıştır. Gerek vila
yet dahilindeki öğretmen sayısını 

arttırmak, gerek mektepsiz köylere 
mektep kurdurmak için bu yıl bütçe
ye ilave edilmiş olan tahsisat 40 bin 
liradır. . 

Yeni binalar 93"' - 940 ders aenesı 
başına kadar ikmal edilmiş olacaktır. 

Eldiven fabrikacılarının 

İktisat Vekôletinden 
bir dileği 

İstanbul, 4 (Telefonla) - Eldiven 
fabrikacıları bugün milli sanayi birli
ğinde bir toplantı yaparak son zaman 
!arda harici bir rekabet karşısında bu
lunan eldiven sanayii etrafında gö
rüşmüşlerdir. Memleketimizde sene· 
de 250.000 çift eldiven imal edilmek
tedir. Bu miktar memleketteki ihti -
yacı karşılıyacak derecededir. Fakat 
hariçten gelen eldivenler yerli ma
mulata rekabet etmektedir. Alakadar
lar İktisat Vekaletine müracaatla hi -
maye tedbirleri alınmasını istemiye 
karar vermişlerdir. 

Öpüıüyorlardı. Daha çok gençtiler. Eğer bir 
genç kız yirmi yatında olursa öpücükler dudaklar • 
da o kadar tabii doğar ki .. Bu, aık değil, bir oyun · 
dur; o zaman, saadet değil, fakat bir zevk anı ara· 
nır. Kalbin bu yatta hiçbir iıtegi yoktur : zaten 
kalp, çocuklukta sevgi ile dolmu1ı ıefkatle itba· ha· 
line gelmittir. Şimdi artık susmalıdır, uyumalıdır. 
Onu unutmak lazımdır. 8 y o K A ş 

Bugünkü Meclis müzakereleri 

Bugün bir çoğu mühim 
29 lôyiha görüşülecek 

Büyük Millet Meclisi bugün toplanacaktır. Yaz tatili devresi 
yak1atmış ve hükümetten birçok mühim kanun projeleri sevke -
dilmit olduğundan meclisin ruznamesi çok dolgundur ve 29 ka
·nun projesi vardır. Bugün görütülecek olan layihalar şunlardır: 

Bir defa müzakereye tabi 
maddeler 

1 - Birinci kanun 1938: şubat 1939 
aylarına ait raporun sunulduğuna da
ir Divanı muhasebat riyaseti tezkere
si ve Divanı muhasebat encümeni 
mazbatası, 

2 ...'.... Milli Müdafaa Vekaleti kara 
kısmı 1939 mali yılı bütçesinde deği
tiklik yapılması hakkında kanun la· 
yihası ve bütçe encümeni mazbatası 

J kinci müzakereai yapılacak 
olan maddeler 

ı - Devlet havayollarında vazife 
uçuşu esnasında şehit düşen pilot Ek
rem Ermek ile makinist Sami Demir
el'in dul ve yetimlerine aylık tahsisi 
hakkında kanun layihası ve Nafıa ve 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları, 

2 - Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 1452 sa
yılı kanuna bağlı 2 sayılı cetveldeki 
Milli Müdafaa vekaleti kara kısmı 
muallimlerinin miktar ve maaşları de
recelerinin değiştirilmesi ve subay ve 
askeri memurların aylıkları hakkın -
daki 1453 sayılı kanunun 3 üncü mad
desinde değişiklik yapılmasına dair 
kanun layihaları ve Milli Müdafaa ve 
bütçe encümenleri mazbataları , 

3 - Türkiye - Finlandiya ticaret 
anlaşması için teati olunan mektup
ların tasdiki hakkında kanun layiha
sı ve Hariciye ve İktısat encümenleri 
mazbataları, 

4 - Türkiye - İtalya ticaret ve sey-

meleri hakkında kanun layihası ve 
Dahiliye ve Adliye encümenleri maz 
hataları, 

10 - Türk - Romen ticret an
laşmasına zeylen imza olunan anlaş
ma, 2294 sayılı kanunun verdiği sela
hiyete istinaden mevkii meriyete ko
nulduğundan keyfiyetin tasdiki hak
kında Başvekalet tezkeresiyle Türki
ye • Romanya ticaret anlaşmasına mü 
zeyyel anlaşmanın tasdiki hakkında 
kanun layihası ve Hariciye ve İktı • 
sat encümenleri mazbataları, 

11 - BilCımum muvazzaf subaylar 
ve askeri memurların yirmi beş yaşı
nı ikmal etmeden evlenemiyecekleri
ne dair olan 1434 sayılı kanunun ta
dili hakkında kanun layihası ve Milli 
Müdafaa, Dahiliye ve Adliye encü -
menleri mazbataları, 

12 - Köy kanununun 15, 19 ve 21 
inci maddelerini değiştiren 2491 sayı
lı kanunun 1 inci maddesinin değiş
tirilmesine ve mezkur kanuna bazı 
hükümler ilavesine dair kanun layiha 
sı ve Dahiliye encümeni mazbatası, 

13 - Diyanet işleri reisliği teşki
lat ve vazifeleri hakkında kanun layi
hası ve bütçe encümeni mazbatası, 

14 - Ecnebi memleketlerden ithal 
edilecek 55 bin ton kok kömürünün 
gümrük resminin indirilmesi hakkın
da kanun layihası ve İktısat, Gümrük 
ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları, 

15 - Türkiye - Sovyet sosyalist 

cümhuriyetleri ittihadı arasında hu
dut hadise ve ihtilaflarının sureti tet
kik ve halline müteallik muahedeye 

risefain muahedesinin cüzü mütemmi 
bağlı 1 numaralı protokolde Çoruh 

mini teşkil etmek üzere aktedilen ti-
caret ve tediye anlaşmalariyle bunla- vilayetinin merkezi olarak gösterilyn 

Rizenin, adı geçen vilayetin halen 
ra ek olarak tanzim edilen vesaikin 

merkezi olan Artvinle değiştirilmesi
meriyete konulmasına dair kanun la-

ne dair teati olunan notaların adı ge· 
yihası ve hariciye ve iktısat encümen 
leri mazbataları, 

5 - Türkiye - İtalya ticaret anlaş
masına bağlı 2 sayılı listede tadilat 
yapılmasına mütedair teati olunan 
notaların tasdiki hakkında kanun la
yihası ve Hariciye ve İktıaat eneli -
menleri ma.zbataJan, 

6 - Türkiye - laveç ticaret ve kJi
ring anlaşması protokolüne merbut 
listeye ilave edilecek kontenjan hak
kında teati olunan mektupların tasdi
kine dair kanun layihası ve Harciye 
ve İktısat encümenleri mazbataları, 

7 - Türkiye - İsviçre ticaret ve sey 
risefain muahedenamesine müzeyyel 
anlaşmanın tasdiki hakkında kanun 
layihası ve Hariciye ve İktısat encü -
menleri mazbataları, 

8 - Türkiye - Yunanistan arasın -
da akid ve imza edilen kliring anlaş
masına müzeyyel protokol 2294 sayılı 
kanunun verdiği selahiyete istinaden 
meriyete konulduğundan keyfiyetin 
tasdiki hakkında Başvekalet tezkere
siyle Türkiye - Yunanistan arasında 
akid ve imza edilen kliring anla:tma
sına müzeyyel protokolün tasdiki hak 
kında kanun layihası ve Hariciye ve 
İktısat encümenleri mazbataları, 

9 - Mahpeyker, Türkan, Ali, Rana 
ve Hümeyranın Türkiyeye avdet et-

çen mukavelenin cüzü mütemmimi o
larak tasdiki hakkında kanun layiha
sı ve Hariciye ve Milli Müdafaa en
cümenleri mazbataları, 

15 - Belediye kanununun 19 uncu 
maddesinin S inci fıkraaının defitti
rilmeaine dair olan 2571 sayılı kanu
nun 1 inci maddesine bir fıkra eklen

mesi hakkında kanun layihası ve Da
hiliye encümeni mazbatası, 

17 - İskan kanunun bazı maddele
rinin tadili hakkında kanun layihası 
ve Adliye ve İskan kanunu muvakkat 
encümeni mazbataları, 

18 - Vakıflar kanununun 32 inci 
maddesine bir fıkra ilavesine dair ka 
nun layihası ve Dahiliye, Adliye ve 
Maliye encümenleri mazbataları, 

Birinci müzakereai yapılacak 
maddeler 

1 - Aydın mebusu Nuri Göktepe
nin, Zeytinciliğin ıslahı ve yabanile
rinin atılattırılması hakkındaki 3573 
sayılı kanunun 14 üncü maddesine bir 
fıkra ilavesine dair kanun teklifi ve 
Ziraat, İktısat ve Adliye encümenleri 
mazbataları, 

2 - İskan kanununun 35 ve 37 in
ci maddelerinin tefsiri hakkında Baş
vekilet tezkeresi ve İskan kanunu mu 

İstanbul'un ilk okul 
ihtiyacı ıçın tedbirler 
İstanbul, 4 (Telefonla) - Maarif 

Vekaleti İstanbul vilayetinin il~ 
mektep ihtiyacını karşılamak üzere 
lüzumlu tedbirleri almaktadır. Bu a -
rada ilk iş olarak İstanbul mülhaka
tındaki k öylerin mektep vaziyetinin 
tetkikine başlanmıt ve her kaza hak
kında bir rapor huırlanmıştır. Vila -
yetin yardımiyle yapılmakta olan köy 
mekteplerinden baJka Şile'nin otuz 
köyünde yeniden birer dersaneli mek
tepler yapılması kararlaştırılmıı ve 
inşaata başlanmıştır. 

Harem parasız 

halk plôjı dün açıldı 
İstanbul, 4 (Telefonla) - Beledi· 

yenin Harem ve Salacak arasında te • 
sis ettiği parasız halk plajının inp.a • 
tı nihayet bulmuş ve plaj halka ~çıl -
mıştır. Bundan baJka şehrin diğer 

bazı yerlerinde de parasız plajlar vü
cuda getirilmesi için tetkikler yapıl· 
maktadır. 

İstanbul' daki ıirkeflerin 
belediyeye devir iıi biHI 
İstanbul, 4 (Telefonla) - Elek· 

trik, t ramvay ve tünel idarelerinin 
belediyeye devir muamelesi bugün 
tamamen ikmal edilmiştir. Nafıa Ve
kilimiz General Ali Fuat Cebcsoy Js
tanbul belediyesine bir telgraf çeke• 
rek tebrikte bulunmuıtur. 

vakkat encümeni mazbatası, 
3 - Türkiye - Yugoslavya aruın· 

da imzalanan Afyon anlaşması ile 
merbut mektupların tasdiki hakkın -
da kanun layihası ve Hariciye ve lk
tısat encümenleri mazbataları, 

4 - Vergilerde itiraz ve temyiz 
usullerine ve mercilerine ve vergi ih· 
barnamelerinin tebliğ suretine dair 
kanun layihası ve muvakkat encümen 
mazbatası, 

5 - Milli piyango teşkiline dair 
kanun layihası ve Maliye ve Bütçe en 
cümenleri mazbataları, 

6 - Posta, telgraf ve telefon ida • 
resi teşkilat kanununa bağlı kadro cet 
vellerinde değişiklik yapılması hak -
kındaki 3522 sayılı kanuna ek kanun 
layihası ve bütçe encümeni mazbata
'1, 

1 - 2450 numaralı kanunla verilen 
mütedavil ıermayeden 30.000 lirasının 
inşaat ve istimlak işlerine sarfına me
zuniyet itasına dair olan kanuna ek 
kanun layihası Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları, 

8 - 13 - 1 - 1939 tarih ve 713 nu -
maralı kanuna müzeyyel ve kırtasiye 
stoko için bir buçuk milyon liralık 
mütedavil sermaye ittihazına dair o
lan 2540 sayılı kanuna ek kanun la
yihası Maliye ve Bütçe encümeni maz 
hataları, 

9 - Mülga donanma cemiyeti ta
rafından çıkarılan ikramiyeli piyan
go tahvillerinin kaldırılması hakkın· 
da kanun layihası Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbatalafl, 

10 - Evlenme işlerinde kullanılan 
evrak hakkında kanun layihası Da -
biliye, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları, 

11 - Karadeniz kömür havzaaından 
lcömür alacak gemilerin rüaumdan 
muafiyeti hakkında kanun layihası ve 
Sıh~t ve içtimai muavenet, İktısat, 
Malıye ve bütçe encümenleri mazba
taları. 

durdu. Artık gitmek gerekti. Yazık ki yazık ! Ne 
garip bir gece idi bu • • • Şimdi hepsi ıuauyorlarcll. 
Gülmek için hiç iştihaları yoktu. Dedi ki : 

K R o M A N Gülüıüyorlardı. Birbirlerinin isimlerini gayet 
yavat sesle telaffuz ediyorlardı. ( Birbirlerini he • 
men yeni tanırnıılardı ) 

Yazan: lrene Nemirov•ki -1- Çeviren: Mümtaz Faik FENiK 

- Hadi Dominik, Jilber gidelim artık ! .• 
Antuvan'ın kardeıi Jilber, kendisine hiç kulak 

asmadan biribirlerini kucaklıyan Solonj'la, Domi
nik'in ayaklan ucunda bağdaş kurmut, hlla uyur 
gibi yapıyordu. Ötekilerden daha yatlı, binaena• 
leyh daha hürmete tayandı. Hafif teyleri hafif al• 
maımı bilmiyordu; sonra da Solonj'ı seviyordu. An
tuvan: 

- Mariyan ! 
- Antuvan ! 

Sonra mırıldanıyorlardı : ' 

- Çok hoıuma gidiyorsunuz 

- Ne kadar hoıuma gittiğinizi bilemezsiniz ! 
Karanlık bir odada dar bir kanapenin Üzerine 

)'aslanmıılardı. Lambaları söndürmüılerdi. Şömine·

nin önünde ufak bir paravananın arkasında, hemen 
hemen yarı aaklı bir baıka çift daha hiç onlarla mef
gul olmaksızın, yavaı yavaı konuıuyorlardı. Yere 
bağdat kurmuı bir genç adam, başını eline dayamıf 
ve uykuya dalmıt gibi idi. Beıi de kırlar arasında 
kaybolan küçük bir otelde gece yemeği yemiılerdi. 
Genç kızlar hala balo elbiseleriyle idiler. Şehirden, 
sıkıntılı bir suareden delicesine kaçmıılardı. Paris
ten çıkmıtlar, gözlerinin alabildiiine dümdüz git • 
miılerdi. Harpten sonra ilk, fakat yaflı, puslu bir 
Paskalya gecesi idi. Fakat dönmek lazımdı, nerede 
İse gün ağaracaktı ! 

Mariyan ayağa kalktı, perdeleri aralad~ pen -
sere>-i açtı. Keeif •• aüt •ibi beyaz bir aia, •Ö&• sö • 

rünmeyen fakat yakınlığı, soğuk su kokusundan hiı 
olunan bir derenin Üstünden yavatça kayıyordu. 

Acaba bu ay ıtığı mı idi, yoksa gün mü doğu -
yordu ? Yok, yok .• Gece bitmitti, yağmur yağıyor
du. Fakat herıey çok güzel görünüyordu. Hiç uyu· 
mamıılardı. Boı otelin aalonunda mütemadiyen 
danı etmitlerdi; içmitlerdi; biribirlerini okıamıt· 
lardı; yüzleri yorulmut, zevkten incelmit, fakat o
nunla ne ihtiyarlamıı, ne de kirlenmitti. Gençliğin 
parlaklığını ne bozabilirdi? 

Mariyan atete doğru yaklaıtı. Üzerinde muslin 
kırmızı bir elbise vardı. Boynundaki kehribar ger
danlık, alevlerden ıtık alarak, üzüm taneleri gibi 
yaldızlanıyordu. Antuvan bu taneleri okıadı. Sonra 
kızın çıplak ve narin ensesini Öptü. Mariyan da hiç

birıey söylemeden, gülerek, tıpkı Dominik Heriyo
nun kolları arasındaki Solonj - Senkler gibi, Antu -
van'm tanıdığı bütün genç kızlar gibi, öpülmesine 
ıea çıkarmıyordu. Sevgisizdiler ama zevkten ıüphe 
etmeie hiç hakları yoktu; fakat sevginin ve zevkin 
vukuunclan eYYel duyulaa hia, bu bitirilm.-, ao-

luk soluğa oktanıılara, batka hiç bir zaman bulu
namıyacak bir tad katıyordu. 

Solonj yavaşça sordu : . 

- Saat kaç oldu ? Çok geç mi ? 

Kimse cevap vermedi. Bir öpücük daha. Bir da
ha. • • Açlıklarını, ve ateılerini aldatan öpücükler. 

Solonj'un hafif altın ve yumuıak saçlan omuz
larının üstüne düıüyordu. Yüzü çok eararengizdi. 
Bu haliyle o kadar güzeldi ki, Mariyan ona baka
rak: 

- Sen ne tatlı imitin Solonj .• Sen; ben evelden 
hiç de adam akıllı gÖrmemiıim ! diye mırıldandı. 

Solonj cevap vermeden iri siyah gözlerini yan 
kapadı. Bütün hiıleri karma karışık, birbirine geç· 
mitti bu akıam .• Şehvet ve dostluk •• Yorgunluk ve 
zevk. Mariyan aon bir alev çıkarmak için tömine
deki ateıe topuğuyle vurdu . Saçlarını düzeltti. ince, 
atağı yukan zayıf, bir alev gibi canlı ve yakıcı idi. 
Emıer göz kapaklannın altmdaki karanlık gözleri 
parlıyordu. • 

btuvanm--.,a.&Q 

- Hadi, hadi, diye tekrarladı. 

Dominik'in, san ve yorgun baıı zorla kalktı t 

- Sen istersen git ve bizi rahat bırak ! Beı. 
ömrümde bukadar mesut olmaınıttım. 

Solonj : 
- Burada ölsem bile gam yemem, diye mırıl• 

danıyordu. 

Ölmek • . • Şuursuzdu bunlar •• Hele bir aabah 
olsun hepsi geçerdi. Fakat, Antuvan'a ne oluyor 1 
Burada iti ne ki ? • • Metresi bu gece onu beyhude 
yere beklemiıti. Evet, Nikol onun metresi idi. O, bu
nu unutmuttu. Mariyan ancak bir zevk anmdan iba· 
retti. Serhoıluiun verdiii yakıcı cevalliii kaf asm • 
da hiaaediyordu. Sis yavaıça odadan içeri siriyor • 
du. Bundan hemen birkaç ay evel de her üçü, Jil • 
ber, Dominik ve bizzat kendisi, böylece, ya Pikar
di'nin çamurlarında, yahut Flandr'ın kumluldann
da yatmıtlardı. Ağzının fiddetle kapandıimı hi .... 
diyordu. Biraz çekik, oldukça monsol, 1'etil &'Öa

Jerinde timfekler çaktı. Ah ! hayatta olmak ne sa• 
adetti 1 

.. 
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Kahraman Mehmetcikler 
..> 

Tam bir sene önce 
Hatay'a bugün girdiler 

4 temmuzu beşe bağlıyan gece • 
nin yarısından sonra idi. 

Beş temmuz tarihli gazeteyi hazır
lıyan arkadaşlarımız o günkü çalış
malarını bitirmişler, evlerine git -
mek üzere idiler. Saat tam 3.rs. 

Sabaha karşı ge! en 

bir yıldırım telgrafı 

T_elefo? ~ili çalıyor. Bu s~atte bu t ·· y}e d• rdU • 
makıne nıçın çalar? yO ıyo • 

- Alo burası bu- • 

rası telgraf muh~- Saat tam beş: hareket emr1 
bere salonu, hır 

yıldırım telgrafı-verildi, Türk askeri Hatayda 
nız var, okuyorum: 

Payas, 5 - Asker hududu saat 
beşte geçiyor. Bütün gece uyumı -
yan halk hudut boylarında muazzam 
tezahürlere hazırlanıyorlar. 

Saffet GÜROL 
Hadiseleri daima yakından takip 

eden ve bu maksatla Hatay'a bir ar
kadaşını gönderen gazetemiz, o 
günlerde türk inzibat kuvetlerinin 
Hatay'a gireceğinden haberdardı. 

Ancak bu girişin tarihi belli değil
di. Bu telgraf, bu muazzam tarihi 
hadiseyi zamanında bildiriyordu. 

Çalışan makineler durdu. Okuyu
cularına her şeyi zamanında haber 
vermeği §iar edinen gazetemiz için 
muharririmizin vereceği mütem
mim haberi bekledik. Nihayet beşi 
çeyrek geçe askerin girişini bildi -
ren telgraf da geldi. 5 temmuz salı 
sabahı Ankara halkı şu satırlarla 

badiseyi öğrendi: 

Payas, 5 - (Saat beş, yıldırım 
telgrafla) - saat dört: Ha

urol boruları çalıyor. Ortalık ağar
mak üzere... Telgrafanedeyim. 
Kamyon, otomobil, at sesleri geli -
yor. Hudut karakolu önünde Ha -
tay'dan gelenler birikmişler, payas
lılar da askeri uğurlamağa hazırla
nıyorlar. Vaziyet çok mehabetli .. 

Saat dört buçuk: hazırlıklar ta
mam .. Ortalık aydınlandı. Yarım sa
at bekliyoruz. 

Saat beş: hareket emri verildi. 
Türk askeri Hatay'da! 

Saffet GÜROL 

O gün en eski türk diyanna Meh
metçik'in girdiğini okuyucularımı
za müjdeledikten sonra ertesi gün 
Hatay'ın bu en büyük bayramına a
it tafsilatı vermiştik. 

Aılrer ilri koldan girdi 

Türk ordusuna mensup inzibat 
kuvetleri takviyeli bir dağ alayı idi. 
Albay Şükrü Kanatlı'nın kumanda
sında bulunuyordu. Bu kuvet iki 
noktadan: Payas ve Hassa'dan iler
liyerek Hatay topraklarına giriyor
du. 

Albay Şükrü Kanatlı Hassa'dan 
gelen kuvetlerimizin başında idi. 
Saat tam be_şte hareket emrini ver
mişti. Hudı!dun Hatay tarafında 
yüzlerce hataylı Hatay'daki türk 
başkonsolosu, halk partisi erkanı 

ve vali askerlerimizi bekliyorlardı. 
Ellerinde yalın kılıç Hassa istika -
metinden hududu geçerek Hatay 
topraklarına giren türk süvarileri 
ve onları takip eden kıtalarımızın 
karşılanmaları çok heyecanlı oldu. 
Komutanın elini öpenler, ayağına 
kapananlar vardı. Asker coşkun te
zahürler arasında yoluna güç de -
vam ediyordu. 

Askerlerimiz ilk molalarını 

Aktepe'de verdiler. Aktepe
liler ellerinde türk bayrakları, da -
vul zurna çalarak, erkek, kadın, bay
ram yaptılar. 

- Yaşa Atatürk! 
- Yaşa türk ordusu 1 

sesleri vadileri çınlatıyordu. Bu is
tikamette ilk hududu geçen türk 
subayı, süvarilerimizin başındaki 
yüzbaşı İhsan Ağrı idi. 

Asker çetin bir yürüyüşten sonra 
geceyi Seylak'ta geçirdi. Kırıkhan
lıJar, civar köylüler ordugah etra -
fından sabaha kadar ayrılmadılar, 

uyumadılar. Ertesi gün sabah 1s -
kenderun, Antakya ve Reyhaniye'
den otomobil ve kamyonlarla halk 
akın akın askeri karşılamıya gftli -
yordu. Asker Kırıkhan'a doğru yü
rüyüıüne başladı. Yollarda ipek 
türk bayraklarını dalgalandırarak 

askere doğru giden köylüler, yürü
müyorlar, koşuyorlardı. Otomobil, 
otobüs kafileleri uzun bir şerit ha
linde türk kasabalarını biribirine 
ba ~hyordu. Köy damları, ağaçları, 

minareler, evler, sokaklar insana 
Türkiye'de olduğu hissini verecek 
kadar türk bayrağına bürünmüıtü. 
Kınkhan bir düğün evi kadar ka

labalık ve ıüslü idi. Süvarilerimiz 
saat sekizde Kırıkhan'a girdiler. Al
kıı ve yap l scıleri etrafı kapladı. 

Halk arasında coşkun bir hava esi
yordu. 

A skerin önünde albay Şükrü 

. Kanatlı vardı. Albay otomo-
bilden indi ve yaya olarak halkına -
rasında yürüdü:. 
"- Kardeşler, size Atatürk'ün ve 

ordunun selamını, sevgilerini getir-
d

. .. 
ım. 

··- Varol! Yaşasın Atatürk!" 
Ata'sından selam alan halk, onu 

getirene büyük bir coşkunlukla sev
gisini gösterdi. 

İhtiyar bir nine komutanın elini 
öpmeğe çalışıyor; o: 
"- Bırak nine, ben senin elini ö

peyim." diyor. 

T opboğa:zı'na doğı·u 

Bir kısım kuvetlerimiz Kırıkhan'
da kalıyor. Kısmıküllisi gene yürü
yüşe devam ediyor. Önde süvariler 
ve diğer kıtalar, iki tarafı halkla sa
rılmış caddelerden geçen askerleri -
miz durmadan yürüyorlar. 

Nihayet Topboğazı 'na ulaşıldı. 

Burada kuvetler iki kısma bölündü. 
Bir kısım Beylan'a ayrıldı. Diğer 
kısım Bedirge'ye doğru yoluna de
vam etti. 

Umumi harpte 41 inci tümenin 
karargahlığı hizmetini gö -

ren Beylan, son vaziyette Hatay'da
ki kuvetlerimizin de merkezi olmuş· 
tu. Bu güzel ve şirin türk kasabnı 
lstiklil savaıındald mücadele baya
tiyle "Türk kalesi" adını alan Bey
lan halkı Topboğazı'na giden yol ü
zerine dökülmüştü. Gece 22 de ka
sabaya giren askerlerimizi bu yol -
lar üzerinde emsali görülmiyen bir 
tezahürle karşıladılar. 

Beclirge'clen ıonra Antakya 

6 temmuz gecesini Topboğazı'n -
dan geçerek Bedirge köyü önünde 
geçiren askerlerimiz ertesi günü sa· 
bah Antakya'ya ulaştılar. Yirmi se -
nelik bir bekleyişten sonra antak -
yalılar da Mehmetcik'e kavuştular. 

Bu, Hatay tarihinde ebedi yaşı
yacak bir hadise oldu. Şehirde on 
binlerce halk toplanmıştı. Her ta -
raf gelin odası gibi süslenmişti. Coş
kunluk havası her yeri sarmıştı. 
Halk iki gün iki gece bekledikten 
sonra saatin 8.30 olmasını çok görü
yor; Bedirge'ye doğru akmak isti
yordu. 

Nihayet türk erleri Hatay'ın mer
kezine geldiler. Askerin görünme -
siyle beraber intizam ve disiplin 
tedbirleri de hiç bir işe yaramadı. 
Halk askerlerimizin üzerine atıldı, 
öptü, kucakladı. Kararlaştırılan ge· 
çit resmi, kucak kucağa gelen asker
lerimizle antakyalılar arasında müş
tereken yapıldı. 

Askeri işgalin Hassa yolundan 
başlıyan safhası böylece 7 temmuz 
günü son buldu. Antakya ve diğer 
türk kasabaları üç gün üç gece bay
ram yaptılar. 

lıkenderun yolunda 

Payas'tan hududu geçecek ku -
vetlerimiz binbaşı Süleyman Dinç
soy'un kumandasında takviyeli bir 
tabur halinde idi. 
Beş temmuz sah sabahı bu tabur 

saat üçten sonra en hareketsiz insa
na bile cevvaliyet veren hoş bir sa
da ile çalan borularla uyandı, hazır
landı ve hudut sahası civarına birik
ti. 

Hududun iki tarafında halk aske
ri uğurlamağa ve karşılamağa gel -
mişlerdi. Hatay cihetinde bir fran
sız subayı, yüzbaşı Kansel ve arka
daşları askerimizi bekliyordu. Ga
zetelerin foto muhabirleri objektif
lerini onlara çevirmişlerdi. 

H
azırlıklar tamam olmuştu. Gü
neş Fındık tepenin üstün -

den doğarken binbaşı Dinçsoy hu
dut alayımızın komutanına: 

- Hazırım komutanım 1 dedi. 
Hududun öbür başından fransız 

komutanı da: 
- Yol açıktır, dedi. ı 
Türk komutanı, kahraman asker-

ULUS 5. 7 - 19Z1 

Ordu maluller birliği 
kongresi sona erdi 
Beş günden beri devam etmekte o -

lan ordu malfılJer birliği kongresi u
mumi merkez idare heyeti ile haysi· 
yet divanını ve murakabe heyetlerinin 
intihabım yaptıktan sonra dün çalış
masını sona erdirmiştir. Kongre umu
mi merkez idare heyetine Malatya 
Mebusu BB. Mahmut Nedim Zapçı, 
İş Bankası idare meclisi azasından 
Bursa murahhası Hüseyin Avni Ak
tulga, Sabık idare heyetinden Hayri 
Antay, C. H. P. Üsküdar merkez na
hiyesi reisi Nazmi Madanoğlu, İş 
Bankası Ankara şubesi memurların -
dan Fahri Onursal, Edirne murahha
sı İnhisarlar Ankara Başmüdürlüğü 
sicil memuru Hakkı Özakı, Petrol A
rama Enstitüsünden Zeki Akmen, 
Gaziantep murahhası ve C. H. P. ge
nel sekreterlik bürosundan Hamit 
Gürgüç ve İzmir murahhası Rasih 
Tuna'yı seçmiştir. 

Haysiyet divanı ve murakabe he· 
yetine de Kars mebusu Şerefettin Ka· 
racan, Belediyeler Bankası umuru 
hukukiye müdürü Asım Ersan, İstan 
bul sıhiye mücadele heyeti reisi Dr. 
Mithat Süyev, C.H.P. genel sekreter· 
lik bürosunda Sadi Ören ve sabık bir· 
lik reisi Rifat Conksan seçilmişlerdir. 

İzmit'te kurulacak 

Klor fabrikasına 

yakında başlanacak 

Sümerbank ikinci beş yıllık sana
yi programına konulmuşken sonra
dan birinci programa alınan fabrika· 
!ara ait etütlerini ikmal etmiş ve bun
lardan klor fabrikasının inşasına baş· 
)anmasına karar vermiştir. Klor fab
rikası da, kimya sanayiimize merkez 
olarak seçilmiş bulunan İzmit'te yapı
lacaktır. Yapılan hesaplar İzmit kör
fezindeki fabrikalara iltihak edecek 
olan bu yeni fabrikanın ve teferrüa
tının bankaya 570 bin liraya yakın bir 
paraya mal olacağı neticesini vermiş
tir. 

Muhtelif bakımlardan bir an eve] 
inşasına ehemiyet verilen klor fabri· 
kasının, bu ayın 17 sinde ihalesi ve 
en kısa müddet zarfında inşaatına 

başlanması tekarrür etmiştir. 
Türkiye kimya san~iini takviye 

edecek olan diğer fabrikalar da pey
derpey kurulacaktır. ~uDların araaın
da süperfosfat, kaolin ve kükürt tas· 
fiye fabrikaları vardır. Bu sonuncu 
fabrikalara ait etütler de kısmen ya -
pılmış bulunmaktadır. 

Atatürk köprüsü inıaah 
İstanbul, 4 (Telefonla) - Atatürk 

köprüsü inşaatı bitmek üzeredir. Bu
gün köprünün orta dubalarının kon· 
ma tecrübeleri yapılmıştır. Köprü 
Cümhuriyet bayramına kadar bitiri · 
lecek ve o gün büyük merasimle açı
lacaktır. 

Bir genç boğuldu 
İsta· ')ul, 4 (Telefonla) - 23 ya

şında ·1 anaş adında bir genç bugün 
Bakırköyünde denize girmiş ve iyi 
yüzme bildiği için korkmadan açıl

mıştır. Fakat sahilden yüz metre ka
dar uzaklaştıktan sonra ayağına 

kramp girmiş ve genç bağırmıya baş
lamıştır. Etraftan yetişenler Tanaşı 

baygın hir halde sahile çıkarmışlarsa 
ı da zavallı genç biraz sonra ölmüştür. 

terimize döndü ve gür bir sesle: 
- Gir, emrini verdi. 
Hatap istikametinde şahlanan at

larının üstünde ilerliyen mızraklı 
süvarilerimizi yaya erlerimiz takip 
ediyordu. Hududu ilk önce süvari 
eri aydınlı Sabri Özgür geçmişti. 

Huduttan itibaren yollara dökü -
len türk köylüleri kahramanlarımı
zı bağrına basarak karşılıyor, ay -
ranlar sunuyordu. Beşte harekete 
geçen kıtamız, saat yedide Sarı Se
ki'ye ulaştı. İskenderunlular öğle
ye şehirlerine ulaşacak askerleri 
beklemeğe tahammül edememişler 
otomobil ve kamyonlarla durmadan 
akın ediyorlardı. Askerin etrafını 
saran kalabalık gittikçe artıyor, he
yecanlı tezahürler yürüyüşü güç
leştiriyordu. 

Saat sekizde İskenderun'a hakim 
bir tepe olan Hayıtlı tepesine gelen 
askerlerimiz kısa bir dinlenmeden 
sonra yollarına devam ettiler. Ha
taylılar kara ve denizden askerin 
yürüyüşünü takip ediyorlardı. İs -
kenderun 'a yaklaştıkça karşılayıcı
ların teşkil ettiği küme de çoğalı -
yordu. Halk caddelerin iki tarafını 
doldurmuş. hasret ve heyecan için -
de türk askerlerinin geçmesini bek
liyordu. Evler ve dükkanlar baştan 
başa kırmızıya bürünmüştü. 

Saat 11.15 de İskenderun halkı 
kendisini esaretten kurtaran türk 
erlerini bağrına bastı, işgalin ikinci 
safhası da böylece son buldu. 

P. T. T. de yapılan son Satye binası tahkikatı 

terfi, tayin ve nakiller Dün yeniden bazı 
Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü müddetlerini dol- iSfİ(Yaplar Ye 

duran memurlarını terfi ettirmiş, bu arada bazı nakil ve tayinler 

ya~mıştır. Bu~ları sıra:iyle neşrediyoruz: . aracflrmalar yaplldı 
80 /ıradan 90 lıraya terlı edenler ı Mehmet Cemal Demırel, İstanbul tel-ı ı 

.. . • graf memuru Mehmet Emin Güngö - t 
Yuksek fen heyetı azasından Meh - y t Ah F "k p tsanbul, 4 (Telefonla) - Satye bi· 

. Ö . . ren, ozga memuru met aı ay- D . b k f d met Alı zkardeş, Telefon ıslerı re - ~ 1 K E S nasının enız an tara ın an aatın 
. . • İ - cıog u, astamonu memuru sat en, 1 • • hk"k b ·· d d 
ısı Hasan Kazım Aktan, stanbul P. K . B k" S k Ö - .. 

1 
a ınması ışı ta ı atına ugun e e-

T .. .. . İ ayserı memuru e ır ıt ı ncu , d"l · İ b 1 d .. d "" ·· • T. mudurü Mazhar Derıner, stan- B •
1 

H'l . K . vam e ı mış ve stan u or uncu 
b . .. .. . . eyog u memuru ı mı, ayserı me - h"k" · B S · b" k h" 1 ul Telefon miıduru Nıyazı Tezer. ş··k .. E d İ . sorgu a ımı . amı ırço şa ıt e-

muru u ru r em, zmır posta me - · d. 1 • b d k fl .. . . rı ın emış, ve u ara a mev u ar· 
70 liradan 80 liraya terli edenler mur.u Lut_fı Energı, Bursa memuru dan Denizbank eski umum müdürü B. 

Halıt Palımeren Bornova memuru E- . • 
Beş müfettiş Tevfik Dinçel, telefon d" G""k İ b l k Yusuf Zıyanın da malumatına tekrar 

ıp o çe, stan u pa et memuru .. · · T h" K k 
işleri reis muavini Kemal Kalmuk, mü Kadri Derici, Diyarbakır telgraf me - ~ura.~aat e~;;ışt.ır. "'da .. ı~ M e~.ke1;{ ve 
hendis İbrahim Şükrü Esgün, mühen- muru Faik Özyurt, İstanbul telgraf k eas~ra;.~ ı ınc~dmu .u~u a ıd "J e_v· 
dis Emin Sözen, fen müfettişi Abdul- memuru Sepkatullah, paket memuru 1 epd. e yun fyezn·ı e~lıstTıcvh~p Ke ı mk if-
lah Zühtü Ek Ö b k Ad"l K b İ . er ır. usu ıya ı e a ır ev ep. 

· 
1 

rerr; z er ' Ekı o~a aş, T ~?1ıt Malik Kevkep ve Avukat İsmail İaa· 
55 liradan 70 liraya terli edenler te ~ra memuru reı:n ~ur, e ır • nın evlerinde ve yazıhanelerinde bu· 
Levazım müdürü Sakin Gökdoğan, d~g °2emuru Şerafettın Sonm~z, Te • lunan evrak bugün adliyede kendile· 

posta işleri reis muavinlerinden Eyüp kırdag memuru Neşhet Keçecı •• !~tan- rinin huzurunda açılarak tesbit odil
Sabri Arserim, Nazmi Erkmen, telgraf b~l posta memuru Mustafa Hulusı, İz- miş, kendilerinden bu hususta izahat 
işleri reis muavini Hikmet Tekebas mır posta memuru Kemal Behem, İs • alınmış b d ·· 1 t" 1 ' 1 .. . . . • u ara a yuz eş ırme er ya-
telefon işleri reis muavini Cevdet Al- tanbu memuru Abd~rrahım Saım, Dı pılmıştır. Bugün bilhassa Fındıklı'da 
t f ··f tt " · tt·· · H"' .. A yarbakır memuru Saıp Öcal Ankara- k" b" . an, en mu e ışı useyın usnu, - . ' • ı ınanın Denızbank tarafından 
r F t Ak E f T k R · posta memuru Ahmet Nadır Elazıg . I k . . .. . . • ı ua an, .. şre aş ın, eşıt . ' tesısatı e e trıkı)-: turk anonım fır· 
G"' S h p T T ··d·· .. K posta memuru Sabıha Bayanay İstan- k . d ursoy, ey an . . . mu uru e- . • etın en satın alını:-lasında geçen mu-
nan Onat Kocaeli p T T müdürü bul telgraf memuru Sadettın Namor, a le . 12 500 ı· k . ' · · · S h M . me nın, . ıra omısyonun sar-
şükrü Acar ey an memuru ehmet Nurı, Erzu- f .. . d d 1 . ı uzerın e uru muştur. 

rum memuru Hasan Refet, Maraş me- D"g· t ft 1 • 
45 l . d 55 l" ı· d 1 . ı er ara an eve ce evı aranmıt ıra an ıraya ter ı e en Pr muru Bahattın Erdem, Bursa memu - ola R .. "k" . ..d .... M ı·ı.. 

H k k ·· · . . . . U n easurans ı ıncı mu uru a 1., 

t
. u 

1
uf m~ş1av~r ~uavını ı:a~sın Ç: ru NurVı tku, Maraş m_emuöru Pul.at Kevkebin görülen lüzum üzerine bu-

ın, te e on ış erı reıs muavını Nurı Kılıç, an memuru Nedım zalp, Sı - g·· de yaz h · d b" 
Ek f ··r · · · . . un ı aneııın e ır araştırma 

er, en mu ettışı Halıl Hılmı Ev - vas memuru Mustafa Nazım, Edremit daha yapılmışt R su k" · ıı·ı · A t . İ ır. ea rans es ı u. gın, ı mı rgun, stanbul P. T .T. memuru Nedım ntepe, Pınarbaşı me- mu "d"" .. hAk• l"ğ" . d. 
h . . . • . m mu uru sorgu a ım ı ının a-

ukuk muavını Tahır. muru Hulusı, Van memuru Şevket Çal t" k h t ld -
İ İ ve ıne arşı ra a sız o uguna ve 

40 liradrm 45 /irava tPrfi PdPnlor dağ, zn:ıir telgraf memuru brahiı;ı malUmat vermiye gelemiyeceğine da-
Hayrettın, Erzurum memuru Hatıl ir tasdikli dokt dil t 

. Fen müfettişi Ha~il Edip Onat, Zih Bingöl, İzmir paket memuru Hakkı İf d . . or raporu y amış ır. 
nı U Kısagörek, llalıl Arıkan, Hayret- S K . . a esının mutlaka alınmasına zaru -
. C İ ay lam, on ya memuru Hılmı Baba - ret b 1 d ğ . . .. - .1 k . 
tın ıdar smail Hakkı Tanısment İ . . .. u un u u ıçın ogrenı me ıste· 

. • • ' •can, zmır paket memuru Alı Surey - ·ı ·h 1 b" · · · telgraf ışleri şube müdürü Baha. Es· Ak H B . İ . nı en cı et er tes ıt edılerek bır ıs -
kişehir P. T. T. müdürü Ömer Nur • ya ataAn, .asank" asMrı len, Ordu tinabe kağıdı hazırlanmış ve bugün 

.. . . . memuru vnı Er ın, araş memuru ü k""d hAk• l" - · ·· d · zat, fen mufettışı Alı Rıza Ünsal. . .. _ . s u ar sorgu a ım ıgıne gon erıl-
Şakır Doker, Elazıg memuru Bekır miştir. İfadesi Üsküdar sorgu hakim-

35 liradan 40 liraya terli edenler Tığcı, Erzurum memuru Salih Kay • !iği delaletiyle ve niyabet r ı _ 
O k .. K. N . yo ıy e a 

Gümüşhane P. T. T. müdürü Abdül- gusuz, rta oy memuru azım amı lınacaktır. 
baki, fen müfettişi Hasan Süreyya, Demirbilek, İzmir telgraf memuru A-
Hayrettin, İbrahim Güvendeğer, fen li Rıza, İbrahim Vasfi, Adana memu
müfettişi Sadık Müeyyet, Abdülka - ru Salih, İstanbul memuru Tayyip 
dir Önderman, müfettiş Salahattin Yüak, Ankara posta memuru Musta -
Yener. fa Adığüzel, Ali Riza Öğüt, Rifat İ-

' mamoilu, Lufi Erdeğer, Muhittin Se-
30 liradan 35 liraya terli edenler yilen, Abdülkadir Salahattin, Mehmet 
Müfettiş Celal Başarır, müfettiş mu Şevket, telgraf memuru Azmi Hosma, 

avini Behçet Sözer, telefon isleri şu - posta memuru Şevket Eronlu, Ali Şe
be müdür muavini Semahat I:orman, fik, telgraf memuru Hüsnü Erdem, te
müfettiş muavini İhya Sonoğlu, Re - lefon memuru Azmi İnceoğlu, posta 
şat Önal, Necmi Özkazancı, Şerif Ti - memuru İbrahim Halil, Samsun me -
yantan. Süleyman Çanga. İatanbul - Hüeeyin H;,ı,-~~ ... _., Dur•• 

posta servis şefi Nurettin Ergin. memuru Vehbi, Gelibolu memuru Bi-

25 liradan 30 liraya terli edenler can Derinsoy, Üsküdar memuru Hi -
İstanbul telgraf servisi şefi Salii - dayet, İstanbul telgraf memuru Eyüp 

hattin Peksun, Edirne telgraf servisi Arım, Galata memuru İbrahim Cafer, 
İstanbul telgraf memuru İsmail Hak

şefi Eşref Gider, Çorum merkez şefi 
kı, Emine Saadet Tan, Asiye Hulfet, Numan Şengül, Kocali merkez şefi 

Bekir Sıddık Güner, İstanbul telgraf İstanbul paket memuru Fethi Engin, 
servisi şefi Nazmi Maral, telgraf ser- Galata memuru Ahmet, Nedim, posta 
visi şefi Süleyman Süktıti. memuru Ab1fülceıniJ, pake't memuru 

Ali Kemal, Mustafa Hilmi, Beyoğlu 
20 liradan 25 liraya terli edenler memuru Mehmet Muhtar, İstanbul 

Sivas memuru Hasip Erdenir, İs - paket memuru Ali Nazmi Çamlıca, 
tanbul nakliye memuru Mustafa Na- Kadıköy memuru Ali Kemal, İstan -
zif, Recep, telgraf memuru Yusuf bul Bayazıt memuru Mehmet Murat, 
Çemlıbel, Konya telgraf memuru E- nakliye memuru Ahmet Hamdi, Baya
tem Yüksel, İstanbul nakliye memu - zıt memuru Ali Feridun, Beşiktaş me 
ru Şevket Özgör, telgraf memuru Sa- muru Mehmet Muzaffer, Tophane me 
mi Eriç, Ali Söney, Çorlu memuru muru Ahmet Hayri, İstanbul paket 
Celal Sayar, İzmir memuru Ali Hay - memuru Hayrettin Sökmen, Galata 
dar Bayeri, Konya memuru Hikmet memuru Faiz, Beyoğlu memuru Ali 
Işlar, İstanbul memuru Tevfik Yücel. Haydar, Galata memuru Cemal, lstan· 
Edirne memuru Ali A'tım, İstanbul bul telgraf memuru Rauf Şemsettin, 
posta memuru Hüseyin Hayri, telgraf Heybeliada memuru Mehmet Şerafet
memuru İbrahim Hakkı Gülyüzlü, tin, İstanbul paket memuru Fatma 
Lütfi Tinaç, Bursa telgraf memuru Münevver, İstanbul telgraf memuru 
Şakir Sümer, İstanbul paket memu ~ Mehmet Hilmi, Tevfik paket memuru 
ru Hüseyin Fevzi Erman, posta me - Hüseyin Hikmet, Üsküdar memuru 
muru Tevfik, İzmir memuru Ali Ke - Mehmet Hulüsi, İstanbul Aksaray me 
mal Gönenç, İstanbul posta memuru muru Mehmet Tevfik, Amasya memu
Salih Zeki, İzmir telgraf memuru Zey ru Hüseyin Hüsnü, Ankara telgraf 
nelabidin, İstanbul telgraf memuru memuru Sadettin Ermiş. 
Muharrem Akın, Ali Galip Özçiçek, (Sonu var) 
İsmail Hakkın Sönmezateş. Nevşehir 
memuru Seyit Mehmet, İstanbul nak
liye memuru Cafer Sadık Kökezoğlu, 
Karşıyaka memuru Mansur Arat, İs 
tanbul telgraf memuru Hasan Hilmi 
Özlü, İzmir paket memuru Saffet A
dalı, İstanbul paket memuru Ahmet 
Necip Ertosun, Cide memuru Sadık 
Fırat, İstanbul telgraf memuru Agah 
Över, Fehmi İnan, İzmir memuru Fah 
rettin Karaşahin, Bursa memuru İh -
san Kartal, İstanbul telgraf memuru 
Zeki Önol, Bandırma memuru Faik 
Özen, Sürmene memuru Ali Rıza Ya
vuz, Edirne memuru İbrahim Fehmi, 
İstanbul posta memuru Mehmet Lüt -
fi, telgraf memuru Ali Haydar, İzmir 
paket memuru Hüseyin Ali Değer, İs 
tanbul posta memuru Ali Haydar, Ar
dahan memuru Hüsamettin, İstanbul 
posta memuru Hikmet, Ankara posta 
memuru Mehmet Sezai Akın, Edirne 
memuru Ahmet Nuri Ertuna, İstanbul 
telgraf memuru Ali Osman Ersöz, Hü 
seyin Enver Baro, Merzifon memuru 
Ömer Naci Beyen, İstanbul telgraf 

memuru İsmail Zühtü Günay, Ahmet 
Tevfik Orkont, Kırklareli memuru 
Hayrettin Ülker, İstanbul telgraf me
muru Rifat Marsel, Ali Riza İnalkut, 
Mehmet Tevfik, Bursa memuru Faik 
Durmaz, İstanbul telgraf memuru Ah 
met Hamdi Küçükaydın, Mehmet Ke
mal Eraen, Anadoluhisar memuru 

Kocasını öldüren kadın 

dün idam edildi 
İzmir, 4 (Telefonla - Manisa'da 

kayınbiraderiyle birleşerek kocası 
Osmanı öldüren 25 yaşında Fatma 
bugün idam edilmiştir. Katil sehpaya 
götürülürken: 

- Ben zaten öldüm, ipi boğazıma 
geçirin demiştir. 

Devlet Denizyolları bazı hatlar -
da yaz tarifesine başladı 
İstanbul, 4 (Telefonla) - Devlet 

deniz yolları yakın hatlar servisi A -
dalar ve Yalova hatları yaz tarifesini 
önümüzdeki perşembe gününden iti -
haren tatbike başlıyacaktır. Yeni tari
feye göre Yalova ile İstanbul arasın
da gidiş ve dönüş olmak üzere her 
gün iki sefer yapılacaktır. 

İzmir' de kıskançlık yüzünden 
feci bir cinayet işlendi 

İzmir, 4 (Telefonla) - Ahmet a -
dında biri, karısiyle Mustafa adında 
bir şahsı öldürmüştür. Ahmet evela 
karısının ağzına kurşun sıkmış son
ra Mustafayı da gözünden yaralıya -
rak öldürmüştür. Cinayetin sebebi 
kıskançlıktır. 

Mire~ J adındaki 

Romen mektep gemisi 

Akdeniz limanlannda 
İstanbul, 4 (Telefonla) - Mircea 

adındaki re-men mektep gemisi bu
gün saat 15,30 da İstanbul lim'\nından 
transit olarak geçti. Gemi romt>n tale· 
U..:1~.rllll Aı.oı ... :- ı:---ı--.-- _:,_p_ • 
te götürmektedir. Dönü~te limanımız• 
da da bir müddet kalacaktır. 

Beyazıt - Koska 

caddesi genişlediliyor 
Dahiliye Vekaleti, Bayazıt'tan Ak· 

saray'a inen Bayazıt - Koska yolunun 
dar olduğunu göz önüne almış ve tı
tanbul nazım planına göre bu yolun 
genişletilmesini İstanbul valiliğine 
bildirmiştir. Caddenin genişletilme
sinde yol üzerinde bulunan binalar 
istimlak olunacaktır. 

İstanbul' da hamallık 
tahditleri kaldırıldı 

Şimdiye kadar İstanbul' da hamal• 
lık için bulunmakta olan tahditler 
kaldırılmıştır. Şimdiden sonra yaş ve 
vücutça hamallığa elverişli olduklan 
muayene neticesinde anlaşılacakların. 
yer açıldıkça müracaat sırasına göre 
hamallık yapmalarına müsaade olu• 
nacaktır. 

Çocuk Esirgeme Kurumunun 
teşekkürü 

Almanya'nın Dresten şehrinde tab
sılde bulunan (Dresden Türk Talebe 
birliği) gençleri 23 nisan bayramında 
birlik içtimaında müttefikan Çocuk 
Esirgeme kurumuna üye olmayı ka
rarlaştırmışlar ve yılda bir lira taah
hütlerini Kurumumuza bildirmişler· 
dir. 

Memleketten uzak köşelerde bile 
yurtseverliklerinden hir an bile geri 
kalmıyan ve kendi harçlıklarından 

fedakarlıklarla Kurumumuza üye ya -
zılan bu sevimli türle yavrularına Ço
cuk Esirgeme Kurumu genel merkezi 
aleni şükranlarını sunar ve iyi bi1":i -
!eriyle yurda faydalı olmalarını can • 
dan diler. 

lstanbul'da da bir İnşaat 
Usta okulu kuruluyor 

İstanbul, 4 (Telefonla) - Ma"rif 
Vekaleti Ankara'da olduğu gibi, ts-
tanbul'da da bir inşaat usta okulu "iÇ· 

mı ya karar vermiştir. Vekalet fst ·1· 

bul maarif müdürlüğiinden bu rr ·:

tep için uygun bir bina tedarik e·1-
mesini istemiştir. Maarif müdürlü ,il 
de tetkikler yaparak, bulduğu binalat 

hakkındaki raporunu bugünlerde Ve
kalete bildirecektir. 

.., ..... ,. raaar nırmetcırer _ 



Sıhatta olmanın sırrı: 

Vücudun her tarafını 
iyice fırçalama~.~. 

F ırçalanmak demek, parlam~.k. • ~~ • Kaş ve kırpıkler: 
tepeden tırnağa kadar teru- . Saç gibi ,kaşları ve kirpikleri de 

taze olmak demektir. Fırçalanınca ' ·' fırçalamak lazımdır. Yüzünüzdeki 
saçlarınız ipek gibi olur, teniniz fazla pudrayı aldıktan sonra kaşla-
parlar, dişiniz beyazlaşır, vücudu- rınızı fırçalıyarak aralarında hiç 
nuz yumuşar, ayağınız çevikleşir, pudra bırakmamalısınız. Keza kir-
velhasıl çok kısa bir zamanda, çok piklerinizin pudrasını almanız la-
az bir masrafla daha neler kazanır- zımdır. 
sınız ... 

Güzelliğiniz ve sıhatiniz için ~i
ze lazım olacak şey topu topu bır
kaç fırça ile iki kıl eldivenden iba
rettir. 

Saçlarınız için: 
Saçlarınızı diplerinclen uçlarına 

doğru fırçalayın. Ta uçlarına ka
dar fırçalıyabilmek için saçları.nı~ı 
havaya kaldırın. Sonra da her ıstı
kamette fırçalı :rsiniz: yani ar
kadan öne, sola .... sağa, sağdan so
la, alından enseyo doğru. 

S abahları ve akşamları yüzer 
defa fırçalamak en münasibi

dir. 
Küçük bir biryantin fırçası bu

lundurmağı da ihmal etmeyin. Böy
le bir fırça, saçlarınıza güzel dal
galar ve akisler vermek için çok la
zımdır. 

Yalnız: saçlarınızı düz fırça
lamayın. Çünkü ıaçlarınız temiz
lenecek yerde daha yapı,ır. 

Yüz. 

Hatırlatalım ki sabahleyin uya
nınca, yüz de fırçalanabilir. Bunun 
için fırçayı evela suda ıslatın. Yü
zünüzü yukarıya doğru hafif hafif 
fırçalayın. Yalnız gözünüze dikkat 
edin. Bilhassa kulaklarınızın üze· 
rinde durun. Sonra yüzünüzü kuru• 
layın. Nihayet bol krem sürün. Yir· 
mi dakika kadar yüzünüz kremli o· 
larak durun. O zaman teniniz par
lar, yüzünüzde çizgi namına hiç bir 
§ey kalmaz. Fakat her halde yüzü
nüz buruşmadan evel bu söyledikle
rimizi yapmalısınız. 

Y üzünüzdeki fazla pudrayı al
mak için de bir fırçanız bu

lunmalı. Bu, ressamların kullandık
ları samur fırça biçiminde olmalı
dır. Bu son derece yumuşak fırça 
ile, makiyajınızı göz alıcı olmıya
cak bir şekilde tamamhyabilirsiniz. 
Pudrayı yüzünüze bol bol sürün. 

Yüzünüz pudranın altında bembe
yaz olduktan sonra dört beş dakika 
bu vaziyette durun. Ondan sonra 
fırça ile yüzünüzdeki pudranın faz
lasını alırsanız, çehrenizin her tara
fında aynı derecede pudra kalır. 

Bunda dikkat edeceğiniz: ıey: 
yüzünüzü fırçalarken fırçayı ata· 
iı ~oğru aürmiyeceksiniz. Böyle 
Yaparaanız: yüz adaleleriniz ata· 
iıya doğru sarkar. 

Difler: 

Diş fırçalarının en iyisi satıhları 
düz değil, tırtıllı olanlardır. Dişle
rinizi sabah ve akşam olmak üze· 
re günde iki defa fırçalamalısınız. 
'Fırçayı dişlerinizin üzerinde şu 
suretle hareket ettirmelisiniz: alt 
dişlerinizi aşağıdan vukarıya doğ-

VÜCUT 

ELLER 

ru üst dişlerinizi yukarıdan aşağı
ya' doğru fırçalayın. Azi dişlerini
zin üst kısmını, yani ezici tarafla
nnı düzüne doğru fırçalamalısınız. 

Bunda tunlara dikkat ediniz: 
di,lerinizi bir yand_an b~r y~n~ 
fırçalamayın, böylelJkle ~ıtleı:ı~ı
zin etlerini sıyırırsınız:, dışlerınız 
büyük gurünür. 

• 
K aşlarınızı akşamları yatmaz-

dan evel fırçalayın. Evela 
kaşlarınızı meyilli oldukları tara
fın tersine, yani dikine fırçalayın. 
Ondan sonra yattıkları istikamete. 

Bu şekilde fırçalıyacak olursa
nız kaşlarınızın kavisi artar ve kaş
lar aşağı doğru sarkmaz. Kaşları 
ve kirpikleri, küçük diş fırçasiyle 
fırçalı yabilirsiniz. 

Bunda dikkat edeceğiniz §ey: 
kaşları gözün üzerine doğru fır· 
çalamayın, aşağıya ııarkar, biçim
siz olur. 

Eller: 

Tırnaklarınızı kauçuk fırça ile 
temizlerseniz çok iyi olur. Çünkü 
tırnak altındaki etler yarılmaz. Bu 
kauçu kfırçalar iki yüzlüdür. Düz 
tarafiyle ellerinizi fırçalarsanız, 

mükemmel bir de masaj yapmış o· 
lursunuz. 

Ayaklar: 

Sert, köşeli bir küçük fırça sa
yesinde ayak tırnaklarınızı fevkala
de temiz tutabilirsiniz. Ayak tır
naklarını da, el tırnakları gibi fır
çalamak mutlaka lazımdır. 

Vücut: 

Evela kıl eldiven ve kıl kayıf 
lazımdır. Kadınların ekıeriai, kıl 

eldiveni banyodan aonra kullanı
yor. Bu doğru değildir. Kıl eldiven 
eveıa kullanılır. Sebebi qe, banyo
dan evel cildimiz üzerincfe meyda
na gelen, ölü deri tozlarını düşü

rür. Kıl eldivenin, üzerine alkol ve 
yahut yağ koymadan kuru kuru, 
vücudunuza eldiven friksiyonu tat
bik edin. Omuzlarınız ve yanları
nız için kıl kayış çok işe yarar. 

Banyodan evel kıl eldivenle frik
siyo~ yapar, banyonuzda sabun fır
çası da kullanacak olursanız cildi
niz daha çok yumuşak olur. Bunun, 
kanınızın devranı için de faydası 

vardır. Göğüslerinizin etrafını hiç 
korkmadan fırçalayın. 

8 anyo fırçası her yerde bulu
nabilir. Eğer pahalı diye 

masraftan korkarsanı2 , birçok gü
zel kadınların banyo içinde alela
de tahta fırçası kullandıklarını u
nutmayın. Yalnız, böyle fırçaların 
üstünü, makasla düzleştirmek la
zımdır. 

Eğer böyle tepeden tırnağa fır
çalanmıya bir kere alışırsanız, buna 
o kadar lüzum hissedeceksiniz ki, 
bir gün dahi fırçalanmaktan vazge
çemiyeceksiniz. 

Bunda §una dikkat edin: vü
cudunuzu yukarıdan aıağı değil, 
daima ataiıdan yukarıya fırçala· 
yın. 

ı·---·-············"· 

ı lü~ük tavsiyeler 
................................................ 

Cilalı çelikten yapılmı§ eşyayı te
mizlemek için ince bir zımpara 
kağıdı veya alkole batırılmış bir 
bez kullanın. Bu gibi etyanın pas
lanmasına mani olmak için, Üzer
lerinden ara sıra vazelinli bir bez 
geçirmek lazımdır. 

• 
Gümüıten yapılmış tabak, çatal, ka

tık ve saire gibi e,yayı Önce sıcak 
sabunlu su ile yıkamalı, sonra al
ko1le temizlemelidir. Bu gibi et· 
yayı kuru iken güderi ile oğarak 
parlatmak münasip olur. 

• 
Cilalı tahtadan yapılmıı mobilyeyi 

temizlemek ve parlatmak için: 
yarı yarıya alkol ve kendir yağı
na batırılmış yumuşak bir bezle 
silmeli. Bu gibi mobilyelerin Ü· 

zerlerindeki lekeler, petrol ile si
lince çıkar. 

• Ost kısnnları bağa veya gümü,ten 1 
•fırçaların kıllarını temizlemek i -
çin, bunları, ispirto ile nemlendi
rilmiş bir beze kuvetli kuvetli aür
tünüz. 

• Elbise ve saç fırçaları baz:an çok 
kirlenir. Bunları temizlemek için, 

• 

önceden içine bir yemek kaşığı a-I 
monyak koyacağınız bir litre ııu
ya, fırçanın kıllarını batırınız:. 
Kılların tekrar aertle,meai için 
de, kuruduktan sonra sirkeli su
ya batırmak lazımdır. Tahtaların 
ıslanmamasına dikkat ediniz. 

Güzellik lmtihani 

Sorun, size cevap verelim 
Sık sık aklımızdan şu sual geçer: ''Yüzüme hangi tonda ruj süreyim( 
Kaşlarıma ne miktarda rimmel koyayım? v.s ... Şurasını hatırdan çı -
karmayımz ki, güzel olmak için dakik ve kati bir usul kullanmak de
ğil, size yakışanı bilmek ve seçmek lazımdır. işte, sualleri ve cevapla
riyle, sise bir imtihan ... Cevaplar gayet basittir. Bunlara biraz zevk ve 
şahıoıiyetinizi tebarüz ettirecek miktarda maharet ilavesi de sizden ... 

Kremi gözlerin etrafına nasıl yaymalı ? 

Parmakların ucu ile, buruna doğru istikametlenen hafif devri hare -
ketler yaparak ve katiyen burundan uzağa doğru hareket etmiyerek ... 

:(. * * 
Yüze ruju nasıl sünneli? 

Ruju, yüzünüzün biçimine uygun gelecek üç nokta seçip oraya hafif
çe iiç parça koyunuz. Sonra, ruju kremle karıştırıp yüzünüzün diğer 
yerlerine doğru yaymıya başlayınız. 

:(. * * 
Cildin güzelliği için riayet olunacak üç eıulı kaide nedir ? 

Cildi sabah akşam temizleyiniz. Her gün 20 dakika müddetle yüzü -
niize hususi bir krem sürüp cildinizi böylece besleyiniz... MaMjla, 
çimdikleme ile veya fırçalama ile deveranı arttırıp cildi kuvetlendiri -
nız. 

~ * * 
Geceleri çok parlıyan bir cildin bu halini nasıl gidermeli ? 

Her zaman kullandığınız pudrayı sürmezden önce, hafifce yeşil bir 
pudra sürüp ondan sonra diğer pudrayı kull<'nınız. 

:,. * * 
Kollann üst kısmında, tavuk derisini andıran uf ak kabarcıklan nasd 
gidenneli? 

Banyodan sonra buraları fırça ile kuvetlice uğunuz. Çünkü bu, her 
şeyden Önce, kanın düzgün deveran etmesi meselesidir. 

:(. * * 
Dudaklardaki uçuklara nasd mini olmalı ? 

Dudakların uçuklıyacağını haber veren yanma hissini duyar duymaz, 
dudaklarınıza bicarbonate de soude tatbik ederek onların uçuklama -
smı önliyebilirsiniz. 

~ * * 
Yağlı bir cilde gösterilecek ihtimamlar nelerdir ? 

Her şeyden önce, yağlı krem kullanmamak; sonra, cildi sık sık fırçala
mak, sa hundan ve sudan çekinmemek ... Tem iz hava almak, beden 
hareketleri yapmak ve taze meyva, taze sebze yemek. 

:/o * * 
Aynanın önünden aynlmadan yapacağınız son hareket nedir ? 

Kirpikleri ve kaşları fırçalamak ve - her türlü pudra izini kaybetmek 
için - saçların köklerini iyice silmek. 

:/o • * 
Uykusuzluktan titmiş gözleri nur) güzellettirmeli ? 

Önce çok sıcak, sonra çok soğuk su ile kompresler yaparak ...• 

Yukarda: gayet ince antilop- • 
tan eldivenler. Bunlann ü
zerinde üç lıüçülı nenJÜr ve 
elle yapılmıf bir büzme var
dır. Aşağıdaki eldivenler de 
tayyörle giymek içindir ve 
glase oğlak derinıinclen ya
pılmı§hr. 

Ortada gördüğünüz rop be
yaz pualı lacivert renkte lu
larclan yapılmıftır. Hanr 
fapkacla ela aynı kumcqtan 
geni§ bir kurdele vardır. 

Güzel bir elek 
ve 

zarif bir bluz 

:/o * * 
Boyuna ne tekilde ihtimam göstermeli ? 

Tıpkı yüze olduğu aibi ve yüze yapılan masaj, makiyaj ve eair ile bir
te. 

Akfamları giyilmek için renlılf 
~qpi ve pliHli genİf eteltli . 



-~- ULUS o. 7 - 1939 

• Polonya hükürrİeti lmtıradair C. H. P. B. Hor - Belişa Pariste bir nutuk verdi 

ıenüz anzig senatosuna mühim bir Meclis Grupunda "Dostuz, k 1. . ' uvet ıyız . ,, 
. nota vermedi kanun 

(Başı 1 inci sayfada ) 
"Bu suretle hareket etmekle Al -

manya, Polonya'nın hariçte Danzig'i 
temsil ettiğini ve serbest şehrin ha
rici siyasetini idare ettiğini tanımış 

lı Almanya'nın tehdidi karşısında 
Danzig'de en ufak bir fedakarlıkta 
dahi bulunmamak, mukavemet, muka
vemet, gene mukavemet etmek lazım
dır. Çünkü, Danzi~de istikbalimizi, 
hür millet hayatımızı ve canımızı oy-

(Başı 1 incı sayfada) 

larını dahi ne tamir etmeğe, ne 
de yıkıp yeniden yapmağa mec
burdurlar. Ankara'daki Hacıbay. 
ram caddesine bakınız: kıymet
ler bu kadar arttığı, mal sahiple
ri yalnız kira ile ilk sermayeleri
ni yüzlerce misli arttırdıkları 

iki makale hakkında 
yapılan müzakereler 

Her ne bahasına olursa olsun 
cepheyi kurmağa muvaffak olacağız 

(Başı 1 ıncı sayfada) 
mi heyetince müttefikan tasvip olun

· oluyor.,, . nuyoruz.,. 

du. 

Bir arnavuclun makale•i Alman ordusunun "Königsberg" kruvazörü, 26 lla 31 
ağustos tarihlerinde şarki Baltık'ta 
ve Danzig'dc bulunacaktır. 

Popüler gazetesinde Blum diyor 
ki: 

Bundan sonra ruznameye dahil ve 
Bursa mebusu Muhittin Baha Pars' -
ın geçenlerde Yeni Sabah gazetesinin 
18 haziran tarihli nüshasında "Bir Ar
navudun açı-k mektubu" başlığı altın -
da ve Debreli Halit Koya imzasiylc 

Paris, 4 a.a. - Fransa - İngiltere ce- , 
miyetinin yıllık dinesi bu akşam Hore 
Belisha'nın şerefine verilmiştir. Zi -
yafette Bonne ve diğer bir çok şahsi
yetler hazır bulunmuşlardır. 

Cemiyet reisi tarafından İngiliz kı -
ralının ve Phipps tarafından da Fran
sa cümhurreisinin sihatlcrine kaldırı
lan kadehlerden sonra Hore Belisha 

manevraları 
Alman mahfillerinin fikri halde bir tek kımıldama hareke

ti görüyor muyuz? 

. söz alarak ezcümle demiştir ki : 
ıntişar etmiq bir makalesine dair ver -

:r "- Antant kordial sevk itabii ile 

Varşova, keyfiyetten haberdar edil 
miş olmakla beraber Berlin mahfil
lerinde tebarüz ettirildiğine göre Al
manya'nın bu iş için esasen Polonya· 
dan herhangi müsaade istemcğc ihti
yacı yoktur. Danzig serbest şehrinin 
statülerine göre, Polonyanın vazife
si, yalnız Almanya'nın bu ihbarını 
Danzig ayanına bildirmektir. Polon
yanın herhangi bir veto hakkı yok
tur. Polonya, ancak Danzig makam
ları tarafından arzu edilirse böyle 
bir veto hakkını kullanabilir. 

"Almanyaya karşı içimizde hiç bir 
husumet yoktur. Almanya'yı ne çen
ber altına almak ne de zebun bir ha
le getirmek istemiyoruz. Yegane arzu 
ve emelimiz, Ni~holson'un Taymis 
gazetesine yazdığı son bir mektupla 
söylendiği gibi, Almanya'nın da iti
mat, sulh ve dostluk zihniyetiyle müş 
terek vazifede kendi hissesini alma
sı, bu suretle de Avrupa'nın hayatı 
üzerine bir kabus gibi çöken güçlük
lerin sulh yoliylc ve hakkaniyet üze
re halline yardım etmesidir. Müşte
rek, sulh, itimat ve dostluk azmi ye
niden teessüs eder etmez, bütün bu 
züçlükler hemen kendiliğinden zail 
olacdktır.,. 

Halbuki plancılık ve ıehirci -
lik bütün kasabalara kadar so -
kulmakta, yeni Türkiye'nin müs
takbel manzarasının esasları ku
rulmaktadır. Bani türk milleti
nin imarcılık tarihinde yeri bü
yüktür: maatteessüf son zaman
ların zevksizliği, gayretsizliği ve 
sefaleti, §ehirlerimize, tarihteki 
şeref mevkiimizi inkar ettirecek 
kadar hazin bir kargaşalık man
zarası vermiştir. 

miş olduğu takrir üzerine müzakere 
yapılmış bir hareketir. Zira fransız 

cereyan etti. Takrir sahibi bu makale- ve İngiliz milletlerinin hakiki anlaşma 
yi aynen okuyarak buna ait fikirleri. 

Bcrlin, 4 a.a. - Versay muahedesiy 
le menedilmiş olan hususi şimcndöfcr
ci kıtalarının ihyasından sonra ilk dc
ta olarak general Brauchitch Bertin 
civarında kain Fürstenwalde'da bu 
kıtaları teftiş etmiştir. 

Bcrlin'dc aynı mahfillerde söylen
diğine göre, "Königsbcrg" kruvazö -
ründc bu seyahat esnasında ancak 
normal mlirettcbat bulunacaktır. 

Bir alman tayyaresi clüıtü Bir milli piyango 
idaresi kuruluyor 

sı, gayret hedeflerinin birbirinin aynı 
ni izah etti ve Dahiliye vekaletinden 

olması sebebiyle ancak şimdi vuku 
bu makale üzerine ne yapılmış oldu -
~ bulmuştur.,, 
gunu takriri ile soruyordu. Dahiliye 
vekilimiz Faik Öztrak bu makale hak Ayrı politika değil, mÜ§terek 
kında icabedcn teşebbüslerin tamamen politika 
yapılmış olduğunu ve makale sahibi Nazır, Fransanın ittifaklar politika-
hakkında kanunen bir muamele ve ta- sının yerinde olduğunu ve bunun müs 
ki~at yapmağa mahal olmadığını izah bet vakıalarla sabit olarak İngiltere ta
etti. Aynı mevzu üzerine söz alan ha- rafından teslim edildiğini kaydeyle -
tipler makaleyi ve neşreden gazeteyi miş ve sözlerine şu suretle devam cy
takbih ve tenkit edici mütalcaların - !emiştir : 
dan sonra gerek makale sahibi ve ge - "- Halen İngiliz politikası, fransız 
rek makaleyi neşreden gazete hakkın- politikası diye ayrı bir şey yoktur. 
da emsaline ibret olacak kararlar ve _ Halifaks, Daladiye ve Çemberlcyn'in 
rilmesine dair teklifte bulundular. Mü pek ziyade kolaylaştırdıkları bir ingi
zakere neticesinde hükümetin bu me- liz - fransız politikası vardır.,, 
sele hakkında yapmış olduğu muame- Nazır, Fransa ile İngiltcr'cnin bir -
le ve ittihaz ettiği kararlar tasvip 0 _ likte tarihin yeni merhalesini aşmağa 

Teftiş esnasında alman malzemesi .. 
nin yanıbaşında çek topları da görül
mekte idi. 

Teftiş edilen bütün kıtalar motörlii 
idi. -

İtalyan istihkam kıtaları umumi re
isi general Guiliano'nun riyasetinde 
bir İtalyan askeri heyetin huzuriylc 
merkezi Almanya'da yapılmakta olan 
büyük manevraları idare eden ordu 
müfettişi general Gellgiebel, Kasıel' .. 
de İtalyan subayları şerefine bir ziya 
fet vermiş ve bu münasebetle söyledi· 
ği bir nutukta bu manevraların !tal .. 
yan misafirler için istifadeli olacaiı 

ümidini izhar eylemiştir. 

Varşova, 4 a.a. - Polonya matbu
atı, Leh - Alman hudut bölgesinde 
bir alman tayyaresinin yere düştüğü
nü bildiriyor. Tayyareciler paraşütle 
atlamışlardır. Bunlardan biri Leh ma 
kamları tarafından tevkif edilmiş, ve 
diğerleri Almanyaya kaçmağa muvaf 
fak olmuşlardır. 

Berlin'cle bir &ükunet devri 
başladı 

(Ba~ı 1 inci sayfada) 

at Bankası tarafından tayin edilen bi -
rcr aza ile piyango müdüründen te -
rckküp eden dört kişilik bir idare he
yeti tarafından idare edilecektir. 

Kanun bütün ileri ve medeni 
memleketlerde olduğu gibi, biz
de de bu eli kolu bağlılığa niha
yet veriyor: belediyeler, yeniden 
genişletilecek yol, meydan, u
mumi bahçe ve yeşil sahalara la
zım olan yerlerden başka bunla
rın etraf mda imar planına göre 
yapılmak lazımgelen binaların 
arsa derinliklerine kadar olan kı
ınmlarmı istiml8.k edebilecekler, 
arsaları birleştirecekler, ifraz e
decekler, plan hükmü icaplarına 
uygun tesisat vücuda getirmek 
tartı ile ve müzayede ile satacak
lardır. Yeni cadde ve meydanla
rımızı süsliyecek olan binaların 
yenileri 10 sene, mevcutlardan 
tamamlanmış olanları 5 sene 
vergiden affedilecektir. 

lundu. muhtedir olduklarını ve İngilterenin 

Muhittin Birgen'in makalesi fransız siyasi ve mali kalkınmasını 
Ruznamede ikinci bir mesele olarak hayranlıkla takdir eylemiş bulundu -

Son Posta gazetesinin 27 haziran ta _ ğunu söylemiş ve demiştir ki : 
rihli nüshasında ve başmuharrir Mar- "- İki memleket, kendilerine karşı 
din mebusu Muhittin Birgcn'in son yapılan meydan okumanın mahiyetini 
günlerde Büyük Millet Meclisince tet anlamışlardır ve lüzumunda tehlike -
kik ve kabul edilmiş olan barem ka - ye karşı koyacaklardır.,, 

Macar genel kurmay başkanı gene .. 
ral Werth, alman manevralarında bu .. 
lunmak üzere Berline hareket etmiş • 
tir. 

Göller diyarı 
Finlandiya 

Piyango idare heyeti şu vazifeleri 
görecektir : 

a) Piyango planının tanzimi ve ke -
şidelerinin tertip ve icabında tadil ve 
bunların ilanı, 

Bcrlin, 4 a.a. - "Havas": Geçen 
haftanın hummalı günlerinden son -
ra bir sükunet devri başlıyor. Her se
ne olduğu gibi bu sene de nazi parti
sinin tezahüratı temmuz ve ağustos 
aylarında yapılmıyacağı için nasyo -
nal - sosyalist mahfilleri bir müddet 
istirahat edebileceklerdir. 

Alman matbuatı, demokrasi mah -
fillerini bir buhran havası yaratmak
la itham ettikten sonra şimdi de ni -
zam ve asayişin avdet ettiğini yaz. 
makta, bununla beraber Almanya'nın 
bir metod dairesinde hedeflerine va
racağını ilave eylemektedir. 

b) İdare ve satış işleri için 
teşkiHitın icrası, bütçesinin ve kadro 
cetvellerinin tanzimi, 

c) Biletlerin satış şekli ve şartları -
nın tesbiti, ajan ve bayilere verilecek 
komisyon miktarının tayini, 

Bu kararın beş on sene gecik
mi~ olmasından başka kusuru 
yoktur. Bu hükümlerle tasarruf 
hakkı azami korunduktan sonra, 
umumi menfaat hakkı da azami 
temin edilmiş oluyor. Bu kanun
dan iki sene sonra mesela Y enica
mi meydanının oradaki Abide ile 
müt e n asip, ve onun mima r isine 
hiyanet etmiyen üslupta b üyük 
binalarla donandığını, ve frenk 
şehirlerinde görüp gıpta ettiği -
rniz meydanlardan birinin vücut 
bulduğunu göreceğiz. Bu karar, 
imarcılığın ruhu olan şehir plan
cılığınm hakiki semerelerini ver
mesine yardım edecek batlıca e
saslardan biridir. Umran gayret
lerimizin ve tecrübelerimizin 
olanca şiddeti ile hissettirdiği 
bu ihtiyacı tatmin edecek böyle 
bir kanunu Kamutay'a sevketti
ğinden dolayı seliihiyettar veka
leti tebrik ederiz. 

nunlarının hükümlerini tenkit eden Nazır, iki ordu arasındaki kardeşli -
bir makalesi hakkında Büyük Millet ğin ameli ve hissi bir chemiyet kazan
Meclisinin umumi heyeti içtimaında tlığını söylemiş ve demiştir ki : 
Ankara mebusu Mümtaz Ökmen tara- "-İki ordu arasında hiç bir sır yok 
fından sorulan bir suale cevaben baş _ fakat en sıkı irtibat verdır. Fransa 
vekil Refik Saydam verdiği izahatta dünyanın en iyi talim görmüş ordusu
başmuharririn bu makaJe ile ifade et- na maliktir. Lüzumunda bu ordunun 
· ~ · f'k yaıu başında aynı suretle parlak ana - Olimpiyadlara 

hazırlanıyor 

Lonclra'cla faaliyet 
Londra, 4 a.a. - İngiltere'nin Var

şova sefiri Kcnnard, bu sabah Baş -
vekalette hariciye komitesinin içti. 
maına iştirak etmiştir. İçtima esna
sında Danzig'deki vaziyet tetkik e -
dilmiştir. 

Polonya'nın Londra sefiri Kont Ra
czynski, dün akşam Lord Halifaks i
le görüştükten sonra Polonya Hari -
ciye Nazırı Bek ile buluşmak üzere 
bu sabah tayyare ile Varşova'ya hare
ket etmiştir. 

Kont Raczynski, cuma günü Lon -
dra'ya avdet etmiş bulunacağını ümit 
etmektedir. 

İngiltere büyük elçisi B. Hender . 
son sıhi sebepler dolayısiyle bugün 
öğleden sonra tayyare ile Berlin'den 
Londra'ya gelmiştir. Mumaileyh bir 
hafta burada kalacaktır. 

B. Bone'nin tema•ları 
Paris, 4 a .a. - Hariciye Nazırı Bo

ne, dün Polonya sefiri Lukasicwicz'i 
kabul etmiştir. 

Diplomatik mahfillerde söylendiği· 
~e. göre, Polonya, Danzig ayan mec· 
l~sıne henüz bir nota tevdi etmemiş
tır. 

Serbest 'şehrin vaziyetinde bir de -
ğişiklik yoktur. 

B. Bone bugün öğleden sonra da 
Romanya büyük elçisi Tatarcsko'yu 
kabul etmiştir. 

Paris gazeteleri nikbin 
görünüyorlar 

Gazeteler bugün Danzig'dcki vazi. 
yet hakkında nikbince gözükmekte -
dir. 
. Ju~nal gazetesi, nasyonal _ sosya. 

1ıst zımamdarlarda gözüken kararsız. 
lığın sebebini Polonya'nın ve bu mem 
lcketin garp müttefiklerinin azimkar
lığında görüyor ve diyor ki: 

"Almanya, Polonyayı tecride ça
ıışıyor. Almanyanın ümidi, "fransız
lar ve ingilizler Danzig için ölmiye
ceklerinden" Polonyanın nihayet mu. 
k~vemc~ cdcceğindedir. Almanya, 
b?yı: bır. "hal sureti" ile sulh cephc
sı muttefıklerinden, garp devletleriy
le her türlti mütesanit hareket fikrini 
nezedcceğini de düşünmektedir. Bü -
nun üzerine vaziyet, mihverin Akde
niz ve Afrika cephelerinde başlıya -
cağı öteki büyük teşebbüse hazır ola
caktır. Almanya'nın planları budur. 
Danzig'den çok uzağız, Danzig ancak 
bir hareket noktasıdır ... 

M ukavemet, mukavemet , 
gene mukavemet! 

Epok gazetesi diyor ki· 
''Şantaja mahkum olmamak, silah-

d) Piyango mallarının muhafazası 
c) Piyango işlerinin iyi gitmesi için 

lüzumlu tedbirlerin ittihazı. 
Piyango idaresinin hesapları ve ida

re heyetinin kararları Maliye Vekil -
Jetiyle Merkez Bankası tarafından 

tayin edilecek iki mlirakip tarafından 
mürakabe edilecektir. 

Murakabe heyeti 

Piyango idaresi Cümhuriyet Mer -
kez Bankası idare meclisi reisinin 
başkanlığı altında toplanan Merkez 
Bankası umum müdürü ile Ziraat Ban 
kası umumi mlidi.iründen ve Divanı -
muhasebat azasından iki zatla nakid 
işleri umum müdüründen müteşekkil 
bir heyetin mürakabcsine tabi olacak 
ve bu heyet üç ayda bir toplanacaktır. 

Her keşide biletlerinin tabından e -
vel o keşide ikramiye ve amortilerini 
tamamen karşılıyabilecek bir meblağı 
Cümhuriyet Merkez Bankası banka i -
daresinin hesabından bloke edecektir. 
Banka, ikramiye ve amortilerin tedi -
yesini de deruhte edecektir. Biletlere 
ait her türlü muamele vergi ve resim
lerden afedilmektedir. 

Piyangonun ha•ılatı 

. Hazineye tevdi edilecek olan piyan
go safi hasılatı bir taraftan bütçeye i
rad, diğer taraftan Milli Müdafaa Ve
kaleti hava kısmı bütçesinin levazım 
ve tcchizatı harbiye faslına tahsisat 
kaydolunacaktır. 

Piyango idaresine ait mallar devlet 
matı aaddolunmuş ve bunları çalan -
lar, ihtilas edenler, zimmete geçiren -
ler veya her ne suretle olursa olsun 
suyistimal edenler devlet malları ve -
ya paraları hakkında ika olunan bu gi 
bi suçların eczasını göreceklerdir. 

Biletleri, üzerleri
0

ndeki fiyattan faz
laya satmıya kalkışanlar da 20 liradan 
100 liraya kadar para cezasına çarpı -
lacaklar ve satış hakkını kaybedecek -
]erdir. 

Piyango idare heyeti azaları hizmet
lerine mukabil piyango bütçesinden 
her hangi bir nam ve suretle para ala
mayacaklardır. Şu kadar ki piyango 
müdüründen başka diğer azalara tem
sil ettikleri vekalet ve bankalar tara
fından munzam hizmetlerine mukabil 
yüz liraya kadar ücret verilebilecek -
tir. Mürakabe heyeti azaları ise piyan
go idaresindeki vazifelerini fahri ola
rak yapacaklardır. 

Bu kanunun neşrini mi.iteakip tay -
yare cemiyeti mevcudundan piyango 
idaresine verilecek iki milyon liradan 
ilk idare ve tesis masraflariyle ikra -
miyelerin ödenmesine kafi gelecek 
miktarı ayrıldıktan sonra fazlası büt -
çeyc irad kaydolunacaktır. Gene ka -
nunun neşrinden itibaren 6 ay içinde 
tayyare piyangosuna ait ayniyat, ev -
rak vesair levazım tayyare cemiyeti 
tarafından milli piyango idaresine 
devrolunacaktır. 

F. R. ATAY 

Mareşal 
Çakmak 
Çeşme'de · 

(Başı 1 incı sayfada) 
raklarla ve zafer taklariylc donan -
mıştı. Limandaki bütün vapurlara 
bayraklar çekilmişti. 

Mareşal öğleden evel Kocatepe tor
pito muhribiylc Çcşme'yc çıkmış, va
li, merkez kumandanı ve diğer ku -
mandanlarla heyetler tarafından kar
şılanmış, askeri teftiş etmiş ve akşam 
saat 19.30 da Güzelyalı'ya gelmiştir. 
Burada hararetli ve muazzam bir is
tikbal yapılmış, muhtelif heyetler, 
mümessiller ve kıtalar bulunmuıtur. 
Mareşal çok beşuş bir çehre ile ken
disini karşılıyanları selamlamış müf
rezeleri teftiş etmiştir. Mareşal şere
fine bu akşam Orduevinde bir ziyafet 
verilmiştir. Yarın Foça kazasına gi • 
decek ve akşam tekrar şehrimize dö
necektir. Yarın akşam vilayet tara. 
fından şerefine bir ziyafet verilecek
tir. Perşembe günü de fuar sahasın
da kapalı atış poligonunun açılış me
rasimine riyaset edecek, şerefine be
lediye tarafından bir ziyafet verile -
cektir. 
Mareşal İzmir'e gelirken Urla ve 

Alaçat yollarında halk toplanarak 
kendilerini alkıtlamıştır. 

Muğla'da bir idöm 
Muğla, 4 a.a. - Kocası Hasanı ta -

ammütle öldi.irmckten suçlu Bodru -
mun Karakaya köyünden Salih kızı 

Fatma hakkındaki ölüm eczası bugün 
hükümet önündeki meydanda infaz c
dilmi§tir. 

tıgı ı irlerin hatalı olduğu ve cüm· nelere malik ve mecburi hizmet usu -
huriyet halk partisine mensup bir lü ile takviye edilmiş olan diğer bir 
mebusun böyle bir makale yazması ordu bulunacaktır. Bir yıla varmadan 
doğru olup olmadığı anlaşılmak üze· İngiliz ordusunun bir milyondan faz. 
re makaleyi partj grupu idare heyeti· la mevcudu olacak ve bu rakam dur • 
ne tevdi ettiğini bildirmişti. mndnn artacaktır 
~rup idare heyetinin bu havale U - Horc Belisha §·~~lan ilave eylcmiş-

zerı~e. yaptığı tetkikat neticesinde1 tir : 
verdığı karar umumi heyetin tetkiki- "- İngiltere ve iki millet, inşaatla-
ne bu celsede arzolunmuştur. rındaki hıza göre, dünyanın en kudret-

Grup idare heyeti başmuharrir Mu- li ve en modern hava filolarına malik 
bittin Birgen'in bu makalesini gerek olacaklardır. Bu maddi amillerden 
barem kanunları hakkında grup umu- başka, iki milletin ruhu ihanet etme -
mi heyetince evelki müzakerelerin bi- den terk cdemiyecekleri müşterek a -
rinde vermiş olduğu prensip kararla - nanelerle zenginle§mig bulunmakta -
rına gerek parti nizamnamesinin neş- dır. 
riyata taallük eden maddesi hükümle- Dostuz, kuvetliyiz ve her ne olursa 
rinc muhalif gördilğünü umumi hey- olsun cepheyi kurmaya muvaffak ola-
ete arzctmişti. cağız.,. 

Evela makale sahibi Mardin mebu -
su Muhittin Birgen söz alarak buma
kale ile ifade ettiği fikirlerin hatalı 
olduğunu beyan ederek umumi heyete 
karşı itizar etti. Bununla beraber mev 
zu hakkında söz alan bir çok hatipler 
makale ile efkarı umumiyeyc arzedi -
len fikirler hakkında tenkitlerini ser· 
dettiler. 
Başvekil son söz olarak mezuun bir 

çok arkadaşlar tarafından umumi hey
ette tebarüz ettirildiiini ve esasen 
muharrir itizar beyan ettiği cihetle 
başka bir muamele yapılmasına mahal 
olmadığını beyan etmiş ve bunun üze
rine bu meselenin de müzakeresine 
nihayet verilmiştir. 

Ruznamede başka mevzu olmadığın
dan saat 18 de içtimaa nihayet veril -
miştir. 

Türkkuşu kamplarında 

büyük bir faaliyet vôr 
Haber aldığımıza göre, Türkkuşu 

kamplarının kati açılma günle.ri he
nüz gelmemiı olduğu ve kamp mev
cutlarının dörtte bir derecesinde bu· 
lunduğu halde İnönü'ndc bir temmu· 
za kadar 1121, Ankara motörlü tayya
recilik kampında gene aynı tarihe 
kadar 1220 talim uçuşu yapılmıştır. 
Kamplar 10 temmuz pazartesi günü 
tam mevcutları ile açılmıı bulunacak 
ve bu tarihten onra kamplara talebe 
kabul edilmiyecektir. (a.a.) 

lzmir hovolisinde dolu 
ve fı rtınanın tahribatı 

İzmir, 4 (Telefonla) - Kemalpaşa 
civarında fırtına ve dolunun yaptı

ğı tahribat tetkik ediliyor. Hasarın 
mühim olduğu anlatılmaktadır. Bazı 
yerlerde mevzii kalmıştır. Bağlarda 
meyva ve ebzelerde hasar büyüktür. 
Bazı köyltiyc yardım yapılması li -
zımgclmektedir. 

Hayvan l arı n en çok 

itiba r gördüğü yer 

bir Fransız köyüdür 
Fransa'da Epri adında beş yüz nü -

fuslu bir köy vardır. Unıumi harp ta
rihinde oldukça şöhreti olan bu kü -
çük köyün en büyük hususiyeti, dini 
bayramları gayet garip bir şekilde 
kutlamasıöır. 

Mesela Senjan yortusu oldu mu, kö
yün en zengininden, en fakirine kadar 
herkes hayvanlara çok bakar, at, eşek, 
katır, dana, sıpa gibi el hayvanlarını 
çatlatıncaya kadar ot yedirirler. Adam 
akıllı beslerler. 

O gün köyün papası bir ata biner, 
köyün belediye reisi atın ba lığından 
tutarak papası sabahtan akşama kadar 
gezdirir 1 

r 

Ankara Borsası 

4 Temmuz 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 
Açılıı F. Kapanış F. 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milino 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlln 
Brüksel 
Ati na 
Sof ya 
Praz 
Madrid 
Varvova 
Budapeıte 
Bükreı 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

5.9275 5.93 
126.62 126.675 

3.355 3.355 
6.6575 6.6625 

28.555 28.5675 
67.23 67.2575 
50.81 50.83 
21.525 21.535 

1.0825 1.0825 
1.56 1.56 
4.325 4.3275 

14.03 14.035 
23.835 23.845 
24.8325 24.8425 

0.905 0.905 
2.8925 2.8925 

34.605 34.62 
30.5275 30.54 
23.8925 23.8925 

ESHAM VE T AHVlLAT 
1934 Sivaa - Erzurum 
Hattı lıı. V. 19.87 19.87 
1938 İkramiyeli 19.- 19.-

~ 
Finlandiya, muazzam bir genişlik 

ve uzunluğun ifadesidir. Finlandiya. 
taşlık ve kayalıklar arasında hayat a
rayan bir ormandır. Finlandiya, ka • 
ranlık ve ıssız ormanlar arasında say .. 
makta bitmez ve daima bir yenisi pey .. 
da olan göller demektir. Finlandiya, 
derin ormanlar içindeki kayalıklardan 
inerek göl olan veya denize dökülen 
nehirlerdir. Bu nehirler, geniş yatak
larında büllQr gibi duru bir su halinde 
akup gitmekte,' birlikte sürüklediği 
ağaçları, keresteyi uzaklara taşımak .. 
tadır. Fakat böyle sessiz ve büyilk bir 
sükun içinde akan bu nehirler, birden
bire, geniş bir yamaçtan muazzam bir 
velvele ile aşağı sukut etmekte ve on• 
dan sonra da tekrar eski halini almak
tadır. 

Bu diyarda kısa merhaleler halinde 
devam eden şimendüferlerle veya adım 
başında karşılaşan göllerdeki vapur -
larla seyahat edilmektedir. Her taraf 
çam ve çinar ormanları ile kaplı. 

Pek ender olarak bir eve rastlanıl • 
maktadır. Bu ev baştan aşağı ahşaptır; 
koyu kırmızı renge boyanmış olan bu 
evlerin çoğu, rüzgar ve yağmur yü .. 
zünden zamanla rengini atmış ve kül 
rengine bürünmüştür. Bu tenha di • 
yarda, hazan, kovası gök yüzüne uzan· 
mış bir direğe asılı kuyulara rastla • 
nılmaktadır. 

Buralarda, insan, evden de az görül
mektedir. İnsana burada ancak, pos • 
tayı veya süt güyümlerini bırakmak 

veya ilerideki bir kasabacığın paza -
rına birkaç kişi yetiştirmek için kü • 
çük vapurlardan biri peyda oldut,u za
man rastlanılıyor. 

Gece yarısı olduğu halde, hava ka· 
rarmamaktadır. Bu memlekette gök 
yüzü mütemadiyen renk değiştiriyor. 
Burada, hiç hava kararmadan akşam -
dan daha doğrusu geceden gündüze 
geçilmektedir. 

Edirne Elektriği 
Edirne (Husu'si) - Nafıa Vekale

ti tarafından satın alınan Edirne e
lektrik fabrikasının devir ve teslim 
muamelesi yarın yapılacaktır. 

950 bin liraya satın alınarak borç
lanma suretiyle Edirne belediyesine 
devri kararlaştırılan bu fabrikanın 
kendi varidatiyle on sene zarfında ö
dendikten sonra Edirne belediyesine 
her sene 25 bin lira kadar bir varidat 
temin edeceği anlaşılmaktadır. 

Doludan Fuça ve Ödemişte de ol
dukça büyük zarar kaydedilmiştir. 

Öğrendiğime göre fabrika belediye 
tarafından işletilmeğc başlar başla -
maz fiyatlarda mühim bir tenzilat ya
pılacak ve sabahları da cereyan veri
lecektir. Kilo\·atın 12 buçuk kur :a 

::: ______________ ~ kadar indirilebilcceii umulmaktadır • 
• :r· ··-r~ -cıuaı uı;ı;ıııetcııer - ne on-

~--~,~r e c imsi! - hu h.11 •• _.._ " • 
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Türk Ziraat mühendisleri birliğinden 
Z9. 4. 939 tarihinde, Ankara yüksek ziraat enstitüsü konferans salonunda 

toplanan yüksek ziraat mektebi mezunları, aşağıdaki nizamnameyi kabul e· 
d~rek bir "Tiirk ziraat mühendisleri birliği" kurmuşlardır. Birliğin merke
zı Ankaradır. Şimdilik ikametgahı: Ankara Hacı bayram, Dil bay sokak; 
Bay Lütfi Apartmanı birinci kattadır: Adres: Ankara P. K.: 305. Birliğin 
tescil tarihi: 13-6-939, tasdik tarihi: 16-6-939, vesika ve ilmühaber numara
sı: 6388 dir. 

Türk Ziraat Mühendisler Birliği Esas Nizamnamesi 
' 1 
1. Ankara'da (Türk Ziraat Mühendisleri Birliği) namı altında 29-4-939 

tarihinde bir birlik kurulmuştur. 
2. Birliğin merkezi Ankaradır. !dare heyeti lüzum gördüğü yerlerde 

birer mümessil tayin eder. 

. 3. Birliğin gayesi: Ziraat mesleğinin memlekete azami derecede faide
lı olmasını temin etmek ve meslekdaşlar arasında tam bir tesanüt ve sevgi 
kurmaktır. Bu ülkülere ulaşmak için birlik aşağıdaki yollara baş vurur: 

a) Mesleki kitap ve mesleki aylık ilmi mecmua çıkarır. 
b) Mesleki, İlmi konferanslar, toplantılar ve müsamereler tertip eder. 
c) Memleket dahil ve haricinde araştırma gezileri tertip eder. 
d) Meslekdaılar arasında mesleki ve içtimai yardımlarda bulunur. 
e) Dünya ili~ adamları ve bu kuruma benzer dünya kurumlariyle ilmi 

temaslar yaparak Türk ziraat mühendiıderini ve Türk Ziraat ilmini bey -
nelmilel sahada tanıtmağa çalışır. 

4. Birlik siyasetle uğraşmaz. Birlik, Türk milletinin bir tek kurtuluş 
~e yükseliş yolu olan ve milleti mütemadiyen itibar ve refah mevkiine yük
•eltmekte bulunan Atatürk rejimine bağlı kalmayı ve kendi faaliyet şube· 
!erinde C. H. P. prenaiplerini tahakkuk ettirmeyi en esaslı bir gaye olarak 
kabul •e ilan eder. 

il 
Birliğin üyeleri 

S. Birliğe asli üye olmak için Tüt-k olmak, Türkiye veya yabancı mem
leketler yüksek ziraat mekteplerinden mezun olmak şarttır. Bu şeraiti ha
iı olanlar birliğin teklif varakasını doldu~r, idtre heyeti teklif varakası
nı tetkik ederek bir karara bağlar. 

6. Kuruma maddi ve manevi yardımı dokunan ve dokunabilecek olan 
zevat idare heyeti karariyle fahri üyeliğe kabul edilebilir. 

7. Asli üye senede en az bir lira ve cemiyetler kanununun tayin ettiği 
azami 120 lirayı verir. 

111 
Umumi Teşkilat 

Birliğin teşkilatı şunlardır: Kurultay, idare heyeti, murakabe heyeti, 
lıaysiyet divanı, neşriyat heyeti. 

KURULTAY 
8. Kurultay, birliğe 'kayıtlı ve nizamname şartlarına uygun asli üyele

rin topluluğudur. 
i Kurultay, her şubat ayının ilk haftasında mutat toplantısını yapar. 
a) İdare heyeti lüzum gördüğü takdirde üyelere bir hafta evvel tebli

gat yapmak suretiyle kurultayı fevkalade içtimaa davet edebilir. 
b) Asli üye mecmunun beşte birinin imzalı takririyle kongranın top· 

Ianınası istenirse, idare heyeti nihayet on beş gün zarfında fevkalade ola
rak kurultaY.ı toplar. 

10. Kurultay, kararlarını merkezdeki üyelerinin ekseriyetiyle verir. 
11. Kurultay, kongrayı idare etmek üzere bir reis ile iki kitip seçer. 
12. Kurultay, idare heyetinin yıllık bütün çalışma, rapor ve hesaplarını 

tetkik eder, yeni yılın it programını tesbit eder. 
13. Kurultay, yıllık toplantılarında idare heyeti, murakabe heyeti, ye -

dek ve haysiyet c;livanı Uyelerini seçer. 
14. Kurultaydaki seçimler gizli reyle yapılır ve derhal davetler, netice

ler ve kararlar mektup veya gazete ile üyelere bildirilir. 

idare heyet i ve vazifeleri 
15. İdare heyeti beş kişiden mürekkeptir. Bunlar aralarında bir reis, bir 

tıınumi katip, bir muhasip veznedar ve iki Uye •eçer. 
16. Reis idare heyeti toplantılarına Başkanlık eder, kendisi bulunmadı-

ğı' takdirde umumi katip vekalet eder. • . . . 
17. Reisin bir reyi hakkı vardır, tesavii ara vukuunda reısın tarafına ıtı-

bar olunur. 
18. Umumi katip birliğin yazı işlerini idare eder, dosyaları tanzim eder, 

bir karar defteri tutar ve muhaberatı reisle birlikte imza eder. 
19. Muhasip veznedar birliğin mali işlerini görür, kasa def te~i ve d~sy~

larını tutar, tanzim edilen bilinçoları ve ita emirlerini reis ve umumı ka
tiple, tahsilit makbuzlarını reisle birlikte imza eder. 

20. İdare heyetinde vuku bulacak istifalar, kurultay tarafından seçilen 
beı kiıilik yedek üyelerden en çok reyi alanla doldurulur. 

21. İdare heyeti mutat olarak on beş günde bir toplanır ve kararlarını 

Üyelerinin ekseriyetiyle verir. . . 
22 H t' ·a · .. i tı'maına mazeretsiz olarak ıttirik etmıyenler • eye ı ı arenın uç ç 

istifa etmiş sayılırlar. . . . 
23. Her hangi bir mazeretle heyeti idare içtimalarına ıştıdk edemıyen -

lerin yerine, heyeti idare karariyle muvakkaten yedekl~r~en alı~ı~·~· 
24. İdare heyeti, nizamnamenin verdiği selahiyet dahılınde Bırlıgın iş

lerini tedvir ile mükelleftir. Heyeti umumiyeye arzedilecek raporları ve 
nıesaili hazıTlar, ruznameyi tanzim eder, ve senelik umumi içtimada karar
laştırılan büdce dahilinde ve makbuz mukabilinde sarfiyat yapar. Bu sar-
f . . . . . · t elli liradan fazla olan ıyatın ellı lıraya kadar olan miktarı ıçın ekserıye • 
sarfiyat için dört üyenin müşterek kararı lazımdır. . 

• •1 .. kişilik hır heyet-25. Murakabe heyetı: Kurultay tarafından seçı en uç . . • 
t" v · · 1 · . · 1 • · k ntrol senelık bılan-ır. azıfesı: dare heyetınin hesap ve malı ı§ erını o • 
Çolarını tetkik ve raporunu kurultaya arzeder. .. 

26 N • · 'd · · 1 · 1 i~tigal etmek uzere · eşrıyat heyeti: Heyetı ı are neırıyat ış erıy e ~ . 
Ankara'da bulunan asli üyeler içinden üç kitilik bir neıriyat heyetı seçer 

\>e neşriyat işlerini bu heyete gördürür. 

, Haysiyet divanı · . .. kk tir 
27. Haysiyet divanı kurultay tarafından seçilen üç kişıden mure ep .. 

1 
· 

28• Haysiyet divanı esas nizamnamenin ruhuna. birliğin menfaat ~e u -
«U ·· 1 ı · tetkık ve •unc, rrıealeğin ıeref ve haysiyetine tealluk eden mese e erı 
halleder. 

Haysiyet divanının herhangi bir Uye hakkında vereceği en ağır ceza, 
birlikten çıkarmaktır. Bu kararı tatbik için kurultayın tasdiki lazımdır. 

iV 
Birliğin varidatı k t ber-

.. 29. Birliğin varidatı: Üyelerin . vereceği aidat, birliğe yapıla~a e. 
ruter, ınüaarrıereler ve neıriyattan elde edilecek hasılattan ve saıreden ıba
rettir. 

30 B . · h · znedar tarafın· · irliğin parası milli bankalardan bırıne mu asıp ve 
dan Yatırıır 

31 ,. '. • · b ı bT Muhasip vez-. m.uhasıp veznedarın yanında azamı 50 lıra u una ı ır. 
llcdarın, reis ve umumi kitibin de imza edecekleri bir iti emriyle Banka -
dan Para alınabilir. 

Müteferrik maddeler 
32• Esas nizamname üyeler mecmuunun üçte ikisi ekseriyetinin isteği 

\> k ' 
c abuliyle değiştirilebilir. . . 
33'. Gerek birlikte mukayyet bulunduğu esnada ve gerekse. bırlı~~en .her

hah' ngı bir suretle çekildikten sonra, birliğe ait servet ve varıdat uzerınde 
ıc: b' ır llye hak iddia edemez. 
~4. Birliğin feshi: Birliğe kayıtlı asli üyelerin üçte ikisinin karariyle 

lll\irnkündU r. 
ait bilcümle demlrbq e 

• 
• 

U LUS 

.:!lllllllll llll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ll lll llllllll!:. -- ---
Davet 

--- --- -- -- -- -- -- -
~Ankara Belediyesinden:~ - -

5 Temmuz (arşamba gunu saat 17 da Belediye -- -- --- Meclisi fevkalade toplantı yapacağından azalarm Bele- -- -- -- diyeye teşrifleri rica olunur. ·-- Ruzname -- ---- -- -- 1 - Belediyeler Bankastndan yapılacak 300.000 ünüzbin -- -- -- -- lirahk istikraz -- ------ 2 - Hazinece Belediyeye ikraz olunan ikiyüz elli bin -- ----- liramn varidat ve masraf büt(elerine iİavesi, -- -- -~ 3 - Yüksek Ziraat Enstitüsü civanndaki sahanm le$ctri ---- . 
-:;ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;:-

Vakıflar U. Md. 
Hurda çelik satışı 

D. D. Yolları Satın A lma Komis
yonundan : 

Kirahk arsa Muhammen bedeli 20.000 lira olan 
Vakıflar Umum Müdürlüi ün- takriben 2000 ton hurda bandaj çeliği 

den : 20. 7. 1939 perşembe günü saat 15,30 

Arslanhane mahallesinde at pazarı da kapalı zarf usulü ile An.~a:ada ida
caddesinde 252/ 253 vakıf sayılı arsa_ re binasında arttırma usulu ıle satı -
nın senelik kirası açık arttırmaya ko- lacakt~r . . . . . 
nulmuştur. Senelik muhammen kira Bu ışe gırmek ıs~eyenl~rın 1500 1ı -
bedeli 50 lira olup muvakat teminatı ralık muvakkat temınat ıle kanunun 
üç liradır. ihalesi 14. 7. 939 cuma günü tayin ~.ttiği vesikaları ve teklif~erini 
saat 16 da vakıflar umum müdürlilğü aynı gun saat 14,30 a kadar komısyon 
varidat müdürlüğünde yapılacaktır. reisliğine vermeleri lazımdır. 
Tutmak ve şartnamesini öğrenmek is Şartnameler .par~sız olarak Ankara
teyenlerin adı geçen müdürlüğe müra- da malzeme daıresınden. Haydarpaşa -
caatları. (2745) 12745 da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı -

H d t 
tılacaktır. (2726) 12741 ur a eşya sa ışı 

Vakıflar Umum 
den: 

Müdürlüğün- Zayi - Ankara belediyesinden al
dığım 365 numaralı motosiklet plaka
sını kaybettim. Yenisini çıkartaca
ğımdan eskisinin hükmü olmadığı i -
lin olunur. Sami Bilge 2482 

İkinci vakıf apartmanın anbarında 
mevcut devairden gayriye elverişli 

lokenz koltuk takımı, kıymetli here -
ke mamulatından perdeler, asma elek-
trik lambaları, masa ve elektrik mal • ------~--------------------~ 

Harita U. Md, 
zemesi ve sair eşyaların perakende su
retle 7. Temmuz 939 cuma günü açık 

arttırma ile satılacağından isteklile -
rin her gün eşyaları görmek üzere ay-

niyat muhasipliğine, ihale günü saat Köhne eşya satışı 
14 de satış komisyonuna müracaatlar. 

(2796) 12769 Harta Satm Alma Komiay-~-
... 11111111111111111111111111111111111111 !:_ dan ı 
= = 1 - Harta kıtası deposunda birik -
~ Mayerl ing § miş 45 kalem köhne eşya ve malzeme 

P. T. ve T. Md. 

2 No. h Fincen ahnacak 
P. T . T. Levazım Müdürlüğün

den : 
1) Telgraf hatları ihtiyacı için 

(200.000) adet 2 No. lu fincan kapalı 
zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2) Muhammen bedel (50.000), mu
vakkat teminat (3750) lira olup eksilt
mesi, 22 ağustos 939 salı günü saat 16 
da Ankarada P . T . T . umum müdür -
lük binasındaki satın alma komisyo -
nunda yapılacaktır. 

3) - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubu ile kanu
ni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o 
gün saat ı 5 e kadar mezkur komisyo • 
na vereceklerdir. 

4) Şartnameler, Ankara'da P. T. T. 
levazım, İstanbul'da Kınacıyan hanın
da P. T. T. ayniyat şubesi müdürlük -
terinden 250 kuruş bedel mukabilinde 
verilecektir. (2651) 12740 

Varnon o:ta kömürü ahna(ak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğün

den : 

-9-

Eksiltme 16. 7. 939 cumartesi günü 
saat 12 de dairede encümen huzurun -
da yapılacaktır. Şartnamesini görmek 
isteyenlerin dairemize müracaat etm.;-
leri ilan olunur. 12688 

Mazot ve makine yağı ahnaca:t 
Bayındır Belediyesinden: 

Bayındır belediyesinin bir senelik 
takriben ihtiyacı olan 30 ton mazot ve 
4320 kilo makine yağının satın alınma 
sı kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmış 
tır. Muhammen bedeli takriben 2898 
liradır. Müddeti 20. 6. 939 dan 10. i. 
939 za kadar olup ihalesi 10. 7. 939 pa
zartesi günü saat 16 'da belediye encü 
meninde yapılacaktır. 

Zarflar 2•J90 sayılı kanunun hüküm
leri dairesinde ihaleden yarım saat e· 
vel verilmiş ve gönderilmiş bulunma
lıdır. Şartname Bayındır belediyesin
den aranılmalıdır. (2196/ 2587) 12561! 

Su projesi yaptlrılacak 
Birecik Belediyesinden 

Birecikte yapılacak su tesisatı pro
jesinin 24. 6. 939 tarihinden itibaren 
bir ay müddetle ve pazarlık suretiyle 
eksiltmeye konultnuştur. İsteklilerin 
Belediyeye miiracaatları. 12624 

Dizel Elektrik grupu ahnacak 
ı - İdare ihtiyacı için satın alına -

cak 60.000 adet Varnon orta kömürü 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon -
muştur. Fethiye Belediyesinden : • 

2 - Muhammen bedeli (7200) lira, 1 - Nafıa Vekaletinden musaddak pro 
muvakkat teminat 540 liradır. je vesairesi mucibince Fethiye beledi-

3 - Eksiltme, 14. 8. 939 tarihine mü yesi elektrik santralına ilave edilecek 
sadif pazartesi günü saat 16 da yapı- ikinci dizel elektrik gurubu 24. 6. 939 
lacaktır. tarihinden 9. 8. 939 tarihine kadar 45 

4 - İsteklilerin, muvakkat teminat gün müddetle ve açık eksiltme usuliy 
makbuzu veya banka mektubu ve ka - le eksiltmeye konmuştur. 
nuni vesaikle beraber teklif mektubu- 2 - Eksiltme 9. 8. 939 çarşamba gü
nu muhtevi kapalı zarflarını o gün sa- nü saat 17 de Fethiye belediye daire • 
at 15 e kadar mezkur komisyona vere- sinde müteşekkil belediye encümenin· 
ceklerdir. de

0 

yapılacaktır. 
5 - Şartnameler, Ankara'da P.T.T. 3 - Tahmin edilen bedel 4470 lira . 

levazım ve İstanbuld'a Kınacıyan ha- dır. 
nı11da P. T . T. levazım Ayniyat şube - 4 - Muvakkat teminat 335,25 lira • 
si müdürlüklerinden parasız verilir. dır. 

(2366) 12539 5 - Proje. keşifname, şartname ve 
• mukavelename projesi Fethiye bele • 

Bir m ımar a lınacak diyesinden ve İstanbulda Sirkeci Yalı 
. P. T. T. Um umi Mudürlüğünden: köşkü caddesi Fethiye nakliyat ve ti· 
(250) lira aylık ücretle diplomalı caret evin<len parasız alabilirler. 

yüksek bir mimar alınacaktır. Talip • 6 - Taliplerin sicilli ticarete kayıt
lerin istida ve evrakı müsbiteleriyle lı ve halen faaaliyette ve bu gibi taah
birlikte 10 temmuz 939 tarihine kadar hütlerde bulunduklarına dair birer 
Ankara'da P. T. T. umumi müdürlü. vesika ile şirket namına hareket edi • 
ğü muamelat müdürlüğüne müracaat- yorlarsa şirketin sirküler veya veka • 
!arı. (2652) 12690 Jetnamelerini ibraz etmeleri ve mu • 

DIŞ T A BiBi 

M. AZİZ TUNÇ 
Pas ardan maada her sün h a s
talarım ka bul ve ted avi eder. 

Adliye Sarayı yanında Sarraf 

Hakkı Apartımanı No. 1 

vakkat teminat yatırmış olmaları şart-
tır. (4759/ 2751) 12744 

Maarif Vekaleti 

: CHARLES BOYER : açık arttırma ile pazarlıkla satılacak -

~ ll 11111111111111111111111111111111111 l ~ tır · •••••••11!11•••• .. 
2 - Arttrrma 13. 7. 939 perşembe 

Muallim muavini olmak 

isteyenlere 
Maarif Vekaletinden 

D. Demiryolları 
günü saat 10 da Cebecide Harta kıta -
sında harta Sa. Al. Komisyonu tara -
fından yapılacaktır. Okullar 

ı · - Orta okullarda türkçe, tarih • 
coğrafya, riyaziye, tabiiye, fransızca, 

almanca ve İngilizce muallim muavini 
olm~k istiycnler için bu sene imtihan 
açılacaktır. Ahıap parke yaptarılacak 

D. D. Yollan Satın Alma Komi•· 
yonun dan : 

3 - Muvakkat teminat yirmi lira 
elli altı kuruş olup banka mektubu ve 
ya maliye makbuzu kabul olunur. 

4 - Taliplerin teminatlariyle · bir -
likte yazılı gün ve saatte komisyona 

Battaniye alınacak 
2 - İmtihanlar 1 eylül cuma günü 

Ankara Bölıe Sanat O kulu Di- İstanbul üniversitesinde başlıyacak • 

gelmeleri. (2299) 12772 rektörlüiündeıı : tır. 
Sivas ve cer atelyelerinde lokomo -

- - -------------------------- Okulumuz için şartnamesi mucibin· tif ve vagon atelyeleri ile takımhane 
zeminine ahçap parke döşenmesi işi ce 116 adet battaniye 812 lira tahmini 
kapalı zarf usuliyle ve vahidi fiyat Ü· fiyatla açık eksiltmeye konulmuştur. 

İsteklilerin şartnameyi görmek üzere zerinden eksiltmeye konmu§tur. 
1 _ Bu işin muhammen bedeli her gün okul direktörlilğüne ve eksilt-

27.000 liradır. meye gireceklerin de kanunun icabet-
2 - İstekliler bu işe ait §artname Benzin alınacak tirdiği vesaikle ve yüzde yedi buçuk 

teminat akçeleriyle birlikte 7. 7. 939 ve sair evrakı devlet demiryollarının 
Ankara, Sirkeci, Sivas veznelerinden Gümrük Muha faza Genel Ko- cuma günü saat 15 te okullar . sağış. 
68 kuruş bedel mukabilinde alabilir. mutanlık Satın Alma Komisyonun- manhğı binasında toplanacak olan a -

3 - Eksiltme 14. 7. 939 cuma günii dan : hm! satım komisyonunda hazır bulun-
saat 16 da D. D. Yolları yol dairesin - 1 - Komutanlık hizmet otomobili i- ma arı. (2463) 12433 
de toplanacak merkez 1 inci komis çin 1500 kilo benzin alınacaktır. Mu -
yonca yapılacaktır. · 1 hammen bedeli 397 lira 50 kuruş olup 1 ' 

4 -:--- ~ksilt~eye girebilmek için i~ - açık eksiltme suretiyle ihaleye konul- D s 1TK1 f 1 RAT 
teklılerın teklıf mektupları ile birlık- muıtur. r. 
te aıağıda yazılı teminat ve vesaiki 2 - İhale 14 Temmuz 939 cuma gü - • • 
aynı gün saat 15 e kadar komisyon r i- ün saat 15 te yapılacaktır. 'ıirinci G Q Z hastalıkları 
yasetine tevdi etmiş olmaları lbım - 3 - İlk teminat 30 liradır. Ve güm - ıınıf mütehassıs . 
dır. r(ik ve İnhisarlar vekaleti muhasebe İstanbul Haydarpaşa Hastane11 sabık 

göz mütehassısı ve Gülhanc Hastanesı 
a) - 2490 sayılı kanun ahkamına uy müdürlüğü veznesine makbuz mukabi- sabık goz ba, muavini. Muayene: •• · 

gun 2025 liralık muvakkat teminat, li yatırılması ve belli saatten evel ko - bah: 9 dan ı 9 a kadar. Belediye ıırası 
b) - Bu kanunun tayin ettiği vesi- misyona müracaat edilmesi. Talas Ap kat: 1 1573 

katar. (2581) 12595 (2638} 12613 Ti: 3592 , 

ve para, tasfiyeyi müteakip, Halkevi köycülük ıubesine devrolunur. 

idare Heyeti Üyeleri. 
Doğum tarih 

Kazalar 

3 - Bu imtihana dahil olacakların: 
A) Türk vatandaş. olmaları, 
B) Yaşlarının 20 den eksik ve 45 den 

ıazla olmaması, 

C) Hüsnühal erb:.bından oldukları, 
~r hangi bir surette mahkumiyetleri 

olmadığı hakkında bulundukları vil3 • 
yet veya kaza ida~e tıeyetinden alınmıf 
bi. mazbata ibraz etmeleri (halen me
mur ve muallim olanlar bu kayıttan 

müstesna olup mensup oldukları daire 
amirinin vc.receği vesika kafidir.) 

D) Her türlü hastalıktan ve mual • 
!imlik etmeye manı vücut arızaların
dan salim olduklarını ispat eder tas • 
dikli hekim raporu ıbraz etmeleri, 

E) En az lise veya 4 veya 5 sınıflı 
dğretmen okulu mezunu veya bunların 
nuadili tahsil görmüş olmaları. 

MuaJlim mektebil"den mezun olan -
tarın en az iki ders senesi muallimlik 
~ttİıiş bulunmaları l;;zımdır. 

4 - Namzetler imtihanda muvaffak 
Jldukları takdirde kanuni şartlar da • 
!:ilinde her hangi bir orta tedrisat mu• 
ilim muavinliğine tayin edilecekler • 

:lir. · 

Adı ve Soyadı ve yeri 

Reis: Doçent Dr. 1906 Siroz 
Mithat Tolunay 

Vazifesi İkametgahı 

Y.Z.E. Zooloji Enstttüler 

5 - Yukarıdaki şartları haiz olan 
ıamzetler biı istid? ile vekalete müra· 
caat edeceklerdir. Ru istidaya şu vesi· 
'·alar bağlanacaktır . Hortum alınacak A) Nüfus tezkeresinin aslı veya tas
:likli sureti. 

Umumi katip: 
Z iraat mühendisi 
Salih Öztunç 

Muhasip vezne -
dar: Ziraat mü
hendisi Tevfik 
~ara bağ 

1909 Trabzon 

1911 Kars 

Üye: Doçent Dr. 1899 Selinik 
Ekrem İzmen • 

Üye: Şef Dr. Ce- 1900 Balıkesir 
mil Antman 

doçenti mahallesi. 

Y.Z.E. İhtimar Yenice mahallesi 
Enstitüsü asis- Yenişehir sokak 
tanı No. 50 

Y.Z.E. Zooloji 
Enstitüsü asis
tanı. 

Enstitüler 
mahallesi. 

Y.Z.E. Sütçülük Yenişehir Şurayı 
doçenti Devlet arkasında 

Yış sokak No. 3 

Y.Z.E. Zootekni 
tefi 

Devrek Belediyesinden : B) Tahsil derel.elerine ait şahadet -
name veya vesikalarının asıl ve yahut 

Belediyemizce satın alınacak hor - suretleri. 
tuma şartnameye uygun şekilde müra- C) Hüsnühal mazbatası 
caat vukubulmamasına binen pazarlık Ç) Bulunrlukları yerlerin maarif i -
la alınmasına karar verilmiş ve bun - l"laresinden nümunesine göre ahnmıı 
dan bir netice elde edilememiş oldu - ... :.dikli sıhhat raporu. 
ğundan eski şartname mucibince ve E) Maarif idaresinden tasdiı<ıı ve 
kapalı zarf usuliyle tekrar eksiltmeye Fotoğraflı fiş 

çıkarılmıştır. Alınacak hortum mikta- F) Altı aaet 4x6,5 büyüklüğunae 
rı 300 ita 400 metre olacaktır. ·artonsuz fotoğrafları. 

Muhammen bedel beher metre 140 Bu vesikal;ırın en son 15.8.1939 tari-
kuruıtur. hine kadar vekalete gönderilmiş olma· 

Muvakkat teminat 42 liradır. 1ıbu sı lazımdır. Bu tarihten sonra veklilete 
teminat ihaleden sonra % 15 ıe iblağ müracaat ı-tmi• "'anlar imtihana alın • 
edilecektir. mıyacaktır. (2200> • 12173 
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... 
Levazım Amirliği 

Sade yağı at.nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kırklareli garnizonunun ihti • 

yacı için 60 ton sade yağına talip çık -
matlığından tekrar 60 ton sadeyağı K. 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 60.000 lira olup 
ınuvakat teminatı 4150 liradır. 

3 - Eksiltmesi 10.7.939 pazartesi 
günü saat 16 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
nıe günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü :maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evetine kadar teminat ve 
teklif mektuplarını KırYlareli askeri 
satın alma komisyonuna vermeleri. 
Şartnamesini her gün komisyonda gö-
rebilirler. (2422) 12406 

Et alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
l - Tire piyade alayının bir sene -

lik ihtiyacı olan 67000 kilo sığır veya 
keçi eti K. zarfla eksiltmeye konmuş
tur. 

2 - Tahmin bedeli 15410 lira olup 
muvakkat teminatı 1155 lira 75 kuruş
tur. 

3 - Eksiltmesi 12. 7. 939 çarşamba 
günü saat 10 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat eveline kadar teminat ve tek
lif mektuplarını Tire piyade alay sa -
tm alma komisyonuna vermeleri. Ev -
saf ve şartnamesi Ankara ve İstanbul 
Lv. amirliği İzmir 57 tümen ve Tire 
piyade alay satın alma komisyonluk -
larında mevcuttur. İstekliler müraca-
atla okuyabilirler. (2566) 12527 

Et ahnacak 

ULUS 5 - 7 - 1939 

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 Elazığ tümen sa -
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(2773) 12750 

Yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Tekirdağ tümen satınalma ko

misyonu tarafından topçu alayının 

senelik ihtiyacı olan (Cı35) ton yulaf 
kapalı zarf usuliyle eksiltmiye kon
muştur. 

2 - Tahmini tutarı 25400 lira ve 
muvakkat teminatı 1905 liradır. 

3 - İhale günü 26 temmuz 939 çar
şamba günü saat 10 dadır. 

4 - Şartnamesi her gün Tekirdağ 
tümen satın alma komisyonunda gö -
rülebilir. 

5 - İstekliler belli gün ve saatte 
kanunun istediği vesikalarla birlikte 
komisyona müracaat etmeleri ve zarf
ların muayyen saatten bir saat eveli -
ne kadar komisyona vermiş bulunma
ları ilan olunur. (2779) 12751 

Arpa ah nacak 

G. ve inhisarlar V. 

Rakı manton at.nacak 
lnhisarlar Umum Müdürlüğün

den: 
1 - Şartname ve nümunesi mucibin 

ce 20 X 25 ebadında (17) milyon rakı 
mantarı pazarlıkla satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli beher bini 
sif (358) kuruş hesabiyle (60.860) li
ra muvakkat teminatı (4564,50) lira -
dır. 

III - Pazarlık 10. VII. 939 pazarte
si günü saat 15 de Kabataş'ta levazım 
ve mubayaat şubesindeki alım komis • 
yonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler ve nümuneler 
her gün levazım şubesi veznesinden ve 
İzmir, Ankara başmüdürlüklerinden 
(304) kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - İstekliler pazarlık için tayin 
olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme 
paralariyle birlikte mezkur komisyo -
na gelmeleri. (4325/2437) 12413 

Ankara Belediyesi 

Ankara Levazım Amirliği Satın 2 İmdadı sıhi otomobili ahnacak 
Alma Komisyonundan : 

1 - Malatyada bulunan 62. piyade Ankara Belediyesinden : 
alayı ihtiyacı için 400.000 kilo arpa 1 - Belediye ınhat işleri için alına-
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. cak olan (10400) lira kıymeti muham-

2 - Tahmin bedeli 22000 lira olup meneli iki adet imdadı sıhi otomobili 
muvakkat teminatı 1650 liradır. on beş gün müddetle kapalı zarf usu-

3 - Eksiltmesi 26. 7. 1939 çarşambc. liyle eksiltmeye konulmuştur. 
günü saat 10 dadır. 2 - İhalesi 14. 7. 939 cuma gün sa-

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- at 11 de Belediye encümeninde yapı · 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün - lacaktır. 
cü maddelerinde istenilen belgeleriy • 3 - Muvakkat teminatı (i80) lira · 
le birlikte ihale gün ve saatinden en dır. 
geç bir saat evetine kadar teminat ve 4 - Şartnamelerini görmek isteyen 
teklif mektuplarını Elazığ tümen sa - lerin her gün encümen kalemine mü -
tın alma komisyonuna vermeleri. racaatları ve isteklilerin de 14. 7. 939 

(2775) 12752 cuma günü saat ona kadar teklif mek-

700 1 1 f 1 k 
tuplarını encümene vermeleri ilan o -

on yu a a maca lunur. (2610) . 12583 

çelik dolap 15 gün müddetle açık ek- Yol 1• nc.aatı yol ine.ası 
siltmeye konulmuştur. ~ ~ 

2 - Muhammen bedeli 1280 liradır. Ankara Belediyesinden : M. M. Vekaleti Satm Alma K 
3 - Muvakkat teminat 96 liradır. 1 - Yeni ve Eskişehir ile Ayrancı misyonundan : 
4 - Şartnamesini görmek isteynle - ve Etlik, Çankaya mıntakalarında yap 1 - Keşif bedeli 12982 lira 15 kur 

rin her gün encümen kalemine ve istek tırılmasına lüzum görülen (200,000) olan Mamakta gaz kışlası ve mas 
lilerin de 18 7. 939 salı günü saat 10,30 lira muhammen bedelli yol inşaatı ka- fabrikası yolu inşaatı kapalı zarfla 
da belediye encümenine müracaatları. palı zarf usuliyle 15 gün müddetle ek- siltmeye konmuştur. 

(2704) 12652 siltmeye konulmuştur. 2 - Eksiltmesi 17. 7. 939 pazarte 

Satıhk yer 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Yenişehirde Kurumlar soka
ğında 1171 ada 21 parselde bulunan 
ve müstakillen belediyeye ait 422 
metre murabbaı yer pazarlıkla satıla
caktır. 

2 - Muhammen bedeli (4220) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat (316,50) li
radır. 

4 - Şartname ve krokisini görmek 
istiyenlerin her gün encümen kale
mine ve isteklilerin de 11. 7. 939 salı 
günü saat 10,30 da belediye encümeni-
ne müracaatları. (2791) 12764 

2 - İhalesi 21. 7. 939 cuma günü günü saat 11 dedir. 
saat 11 de belediye encümeninde ya - 3 - İlk teminatı 973 lira 66 kur 
pılacaktır. olup şartnamesi 65 kuruş mukabilin 

3 - Muvakat teminat (11,250) lira- komisyondan alınır. 
dır. 4 - Eksiltmeye gireceklerin ilk t 

4 - Şartnamesini görmek isteyen - minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. . 
lerin her gün encümen kalemine mü - delerinde yazılı belgeler ve bu gı 
racaat etmeleri ve isteklilerin de tek - işlerle iştigal ettiklerine dair tica~ 
lif mektuplarını 21. 7. 939 cuma günü odasından alacakları vesikalarla birlı 
saat ona kadar encümene vermeleri i- te ihale saatinden behcmhal bir 
lan olunur. (2738) 12742 eveline kadar zarflarını M.M.V. eat 

1 k 
alma komisyonuna vermeleri. 

2 memur a ınaca (2699) 1261s 

Belediye Reisliğinden : 
Su işleri idaresine bir müracaat me· 

muru ve bir levazım katibi alınacak -
tır. 

Ankara Valiliği 
Aylık ücretleri 70 şer liradır. Müra-

sa tı l ık yer caat edeceklerin liseden mezun olmuş. ~ose tamiri ve .smai imalit 
askerlik hizmetini yamış bulunmala -

Ankara Belediyesinden : lan şarttır. Ankara Valiliğinden ı 
1 - Yenişehirde Kurumlar sokağın- İstekliler arasında müsabaka imti - Ankara - Kırşehir yolunun 39+ 

da 1171 ada 22 parselde bulunan bele- hanı yapılacaktır. - 56 + 000 ıncı kilomet~eleri ara 
diyeye ait 406 metre mürabbaı yer pa- Talipler 10 Temmuz 939 pazartesi ~ınd~ y~pıl~cak esaslı tamırat ve ·~. 
zarlık}~ -~tılacaktır. günü akşamına kadar aşağıdaki vesi - ımalat ışler.ı .6. 7. 93? ~erşe~~e ~u~ 

2 - . uhammen kıymeti (4060) li- kalan su işleri idaresine vermelidir. ~aat l~ te vılayet ~aımı encumenın 
radır. 1 _ İki münhalden hangisine talip ıhalesı yapılmak uzere ve kapalı zat 

3 - Muvakkat teminat (304,50) li - olduğunun gösteren pullu ve fotogra- usuliy.le eksil~meye k?nulmuştur. 
radır. fili bir istida. Keşıf bedelı 84272 lıra 96 kuruştu 

4 - Şartname ve krokisini görmek 2 - Liseyi bitirmiş ve askerlik biz- Muvakkat teminatı 5463 lira 65 ku 
isteyenlerin encümen kalemine ve is- metini yapmış olduğuna dair vesika - ruştur. 
teklilerin de 11. 7. 939 salı günü saat tar. İsteklilerin t~klif mek.tuplarını ti 
10 30 belediye encümenine müracaat - 3 - Hüsnühal şahadetnamesi caret odası vesıkası, temınat makbll 
la;ı. (2792) 12765 4 _ Sıhat raporu. veya mektubu ile ihale tarihinden e 

Müsabaka 12. 7. 939 çarşamba günü az 8 gün evel vilaye~ makamına m~r 
saat 18 de belediye salonunda yapıla _ caatla alacakları ehlıyet vesikalarıyl 
caktır. 10. 7. 939 tarihinden sonra mü- birlik.t:_ adı geç.~n g~nd~ s~~! 14 de le 
racaat kabul edilmez. (2705) 12653 daı: vılayet encume_nı reıslıgıne verı11 

Satıhk çuvallar 
Ankara Belediyesınden : 

1 - Su işleri anbarında bulunan 
2608 adet müstamel çimento ve muza -
ik çuvalları pazarlıkla satılacaktır. 

2 - Muhammen kıymeti (521,60) 
liradır. 

Milli Müdafaa V. 

lerı. 
Bu işe ait keşif ve şartnamesinin vi 

layet nafıa müdürlüğünden 211 kurll 
mukabilinden alabilecekleri. 

(2394) 123 

Ankara Levazım Amirliği Satın Matbaacılara· 3 - Muvakkat teminat (40) lira. 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : dır. Sandık kutular alınacak 

Alma Komisyonundan : ı _Bursa garnizonunun senelik . . 4 - Şartnamesini görmek isteyen - Ankara Valiliğinden : 

Dıvar ve baraka inşası 

1 - İzmir müstahkem mevki Sefer- ihtiyacı için 700 ton yulaf K. zarfla Ankara.~e.ledıy~s~n.den : lerin her gün encümen kalemine ve is- M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- Keşif bedeli (9420) lira (89) kuru! 
hisar mıntakasındaki birliklerin 81.000 eksiltmeye konmuştur. 1 -:. Otobu~. ı.~aresı ıçın b~stırılma • teklilerin de 11. 7. 939 sah günü saat misyonundan : tan ibaret bulunan yüksek Ziraat en• 
kilo kesi.imi~ ~ığ_ır eti veyahut burul - 2 _Tahmin bedeli_ lira olup mu- s~na luzum gor~len (~280) lı~a kıyme- 10,30 da belediye encümenine müraca- 1 - Mamakta gazdan korunma evi titüleri bahçe dıvarı ile korkuluk .,, 
mu§ keçı etı ıhtıyacı kapalı zarf usu- vakkat teminatı 2340 liradır. tı muhamm~nelı 16 ~ılyon bılet kapa- atları. (2793) 12766 için hepsine tahmin edilen fiyatı 725 (3) baraka inşaatı 17. 7. 939 pazarte• 
liyle eksiltm~ye konmuştur. .. 3 _ Eksiltmesi 26. 7. 1939 çarşamba lı zarf usuhyle eksıltmeyc konulmuş- lira olan altı çeşit sandık kutular açık günü sat on beşte vilayet binaaıncl 

2 - İhalesı 7 Tem. ?39 cuma gü?u günü saat 11 dedir. tur. . . Satılık yer eksiltme suretiyle ve 12 Temmuz 939 nafıa komisyonunda ihalesi yapılma 
~a.t 16 da kı§lada t~mır levazım amır- 4 _ Eksiltmeye gireceklerin eksilt- 2 - Muvakkat temınat 396 hradır. çarıamba günü saat 10,30 da Ankara - üzere açık eksiltmeye konulmuıtur. 
lığı satın alma komısyonunda yapı - me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün _ 3 - İhalesi 18. 7. 939 salı günü aaat Ankara Belediye.inden : da M. M. V. satın alma Ko. da satın Muvakkat teminat (706) lira (57 
lacaktır. . . . cü maddelerinde istenilen belgeleriy - 11 de belediye encümeninde yapıla 1 - Çankırı caddesinde imarın 764 alınacaktır. kuruştur. 

3 - Tahmın edılen tutarı 18630 1ı - le birlikte ihale gün ve saatinden en caktır. ada 10 parselinde bulunan belediyeye 2 - İlk teminat 54,5 lira olup prt - İstekliler teminat mektubu ve 
radır. geç bir saat evetine kadar teminat ve 4 -:- Şartn~e ve nU~une•ini gör - alt 11 ı metre murabbaı yer pazarlıkla namesi her gün öğleden sonra M. M. makbuzu, Ticaret odası vesikası ve e1' 

4 - Teminatı muvakkata akçesi teklif mektuplarını Bursa tümen sa - mek. ısteyeı:ılerın. he~ gun encUmen ka- satılacaktır. V. satın al~a Ko. d~ görülür. siltmenin yapılacağı günden en az ı 
1397 lira 25 kuruştur. tın alma komisyonuna vermeleri. Ev - lem~."~. ve ısteklılerın de 18: 7• 939 sa- 2 - Muhammen kıymeti (lllO) li- 3 :--- Eksı~tme>'.e .gırecekl.er kam~?i kiz gün evcl vilayet makamına istid 

5 - Şartnamesi her gün komisyon - saf ve şeraiti İstanbul ve Ankara Lv. ;ı gunu s~~t ona kadarı te.kl~fl 1!1ektlup- radır. temına~ları ıle bırlıkte eksıltme gun ile müracaat edilerek bu iş hakkınd• 
da görülebilir . l"kl . t 1 k . 1 arını encumene verme erı ı na o u • 3 _ Muvakkat teminatı (83,25) li - ve saatınde M. M. V. satın alma Ko.da alacag·ı.ehliyet vesikalariyle birlikt• 

·. . . amır ı en sa ın a ma omısyon arın - (2703) 12651 b ı ı (2557) 12531 
6 - lstekhlerın tıcaret odasında da ve Bursa tümen satın alma komiı. nur. radır. u unma arı. yukarıda sözü geçen gün ve saatte na• 

kayıtlı olduklarına dair vesika göster- yonunda her gün parasız görebilirler. Çelik dolap alınacak 4 - Şartname ve krokisini görmek fıa komisyonuna gelmeleri ve buna ait 
mek mecburiyetindedirler. (2776) 12153 istiyenlerin her gün encümen kalemi- Gaz bezi ahnacak keşif ve şartnameyi her gün nafıa mu 

7 - Eksiltmeye iştirak edecekler Ankara Belediyesinden : ne ve isteklilerin de 11.7.939 salı günü dürlüg·ünde görebilecekleri il!n olu 
2490 sayılı kanunun 2, 3. üncü madde- Et alınacak 1 - Otobüs idaresi için alınmasına saat 10,30 da belediye encümenine M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- nur. (2621) 12596 

· · d 1 · misyonundan : 
lerınde ve şartnamesın e yazı ı vesı - lüzüm görülen sekiz adet onar gözlü müracaatları. (2794) 12767 
kalariyle teminat ve teklif mektupla- Ankara Levazım Amirliii Satm 1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı Makine yağı ahnacak 
rını ihale saatinden en az bir saat e- Al.ma Komisyonundan : 1300 lira olan yirmi bin paket gaz beıi 
vel komisyona vermiş bulunacaklar - 1 - Manisada bulunan merkez kı - s 1 gı..J 1 r et·, a l ı naca k 12 Temmuz 939 çarşamba günü saat Ankara Valiliğinden : 

dır. (2452) 12425 
10 da Ankara'da M. M. V. satın alma Nafıa silindir ve kamyonlarında kol 

taatın ihtiyacı olan 90000 kilo sığır ve- · Ko. da açık eksiltme suretiyle satın a- lanılmak üzere ve muhammen bedeli 
ya keçi eti K. zarfla eksiltmeye kon· Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan : lınacaktır. 1900 lira olan Astral ve mobiloil yağı 

Un ahnacak muştur. M d "b h" · 1 1 - üstahkem mevki Kili iı a ır ve Ezine garnizonları ihtiyacı ıçin 2 - İlk teminat 97,5 lira olup şart - a ınması 17. 7. 939 pazartesi günü saat 
2 - Hepsinin tahmin bedeli 20700 

Ankara Levazım Amirliği Satın kapalı zarfla eksiltmeye konan sığır etleri satın alınacaktır. namesi her gün öğleden sonra Ko.da 15 de vilayet daimi encümeninde iba• 
. lira olup muvakkat teminatı 1552 lira 

Alma K~mısyonundan : . . . 50 kuruştur. 2 - Sığır etlerinin ihaleleri: miktarları, muhammen ve muvakkat temi- görülür. lesi yapılmak üzere açık eksiltmeye 
. 1 - Cızre .hudut taburu ıhtıyacı ı- 3 _ Eksiltmesi 24. 7. 1939 pazarte _ natları aşağıda hizalarında yazılıdır. 3 - Eksiltmeye girecekler kanuni konulmuştur. 

ç~n 160.000 kılo un kapalı zarfla ek - si günü saat 11 dedir. Şartnamesi pa _ 3 _ İsteklilerin ihaleden bir aaat evvel 2490 sayılı kanunun 2 : 3 mad _ teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve Muvakkat teminatı (142) lira (50) 
sıltmeye konm. uştur. . . rasız olarak komı·syondan verı"lı·r. d 1 . d k' "ki 939 . t" t "k 1 • d 1 3 cü maddelerinde yazılı belgeleriyle kuruştur. 

2 - Tahmın bedelı lıra o-
4 

Ek ·ıt . kl . k ")t e erın e ı vesaı e, senesı ıcare veıı a arı ve gene aşagı a yazı 1 birlikte eksiltme gün ve saatinde M. İstekliler teminat mektubu veya 
kk . 

670 
r d - sı meye gırece erın e sı - muvakkat teminat akçeleriyle birlikte komisyona müracaatları. M. V. satın alma Ko. da bulunmaları. makbuzu, ticaret odası vesikaıiyle bit 

lup muva .at tem_ınatı 1 ıra ır. . mc günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün - Muhammen bedel ve tutarı M. teminatı İhalesi (2558) 
3 - Eksıltmesı 24.7.1939 pazartesı .. dd 1 . d . t .1 b l l . x·l Kr S L L K 12532 tikte sözü geçen gün ve saatte daiı:nl 

.. .. 9 d d cu ma e erın e ıs cm en e ge erıy - Kıtası Cinsi ı o . t. r. Kr. r. r. encümene gelmelerı·. 
gunu saat a ır. 1 b" l'k "h ı ·· · d 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- c ır_ı te 1 a e ~un ve saatın .en en Mintan alınacak Buna ait şartnameyi her gün nafı• 
.. .. 2490 1 k . 2 3 .. geç hır saat evelıne kadar temınat ve Kilidülbahir Sığır eti 80,000 30 00 24000 00 1800 00 6.7.39 S. 11 de müdürlüg· u··nde go"rebı"lı"rler. 

me gunu sayı ı anunun , , un- kl"f k 1 M . d .. . V k.l .. dd 1 . d · t .1 b 1 1 . te ı me tup arını anısa a tumen Ezine Sığır etı 64,500 30 00 19350 00 1451 25 7.7.39 S. 16 M. M. e a eti Satın Alma Ko- (2654) cu ma e erın c ıs enı en e ge erıy- k . 
1 b

. l"k .h 1 .. ı· d satın alma omısyonuna vermelerı. (2454) 12427 misyonundan : e ır ı te ı a e gun ve saa ın en en 
geç bir saat eveline kadar teminat ve (2778) 12755 1 - 5000 adet Mintan kapalı zarfla 

t"'dif mektuplarını Cizre tabur satın 8 1 ı k s 1 k eksiltmeye konulmuştur. 
alma komisyonuna vermeleri. (2425) U Q Uf a 1 naca 1 g\,J 1 r e tı a 1 naca Muhammen bedeli 6000 lira olup ilk 

12407 teminat miktarı 450 liradır. 
Ankara Levazım Amirliği Satın 2 _ Kapalı zarfla eksiltmesi ıs. 7. 

Sade yağı alınacak Alma Komisyonundan : Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komiıyonundan : 939 salı günü saat 11 de vekalet aatın 
1 - Garnizon birlikleri için 5000 ki Muhammen Eksiltme alma komisyonunda yapılacaktır. 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

lo bulgur pazarlıkla satın alınacaktır. Kilo Cinsi bedeli İlk tem. saati İhale yeri gün Şekli 3 _ Şartname ve nümune her gün 
2 - Taliplerin 11 Temmuz 939 salı komisyonda görülebilir. 

1 - Sivas garnizonu senelik ihtiya
cı olan 15500 kilo sadeyağı K. zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

günü saat 11 de teminatlariyle birlik - 105000 Sığır eti 22,050 1653 75 15 Nig·de Tüm. Sa. A. 18.7.939 kapalı İ kl"l 4 - ste ı erin kanunun iki ve ü -
te Ankara Lv. amirliği satın alma ko- pazartesi zarf çüncü maddelerinde yazılı vesaikle 
misyonuna gelmeleri. (2771) 1 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. Ve parasız alınır. birlikte ilk teminat ve teklif mektup-

2 - Tahmin bedeli 15500 lira olup 
muvakkat teminatı l 162 lira 50 kuruş· 
tur. Şartnamesi her gün komisyonda 
gorülebilir. 

12748 İstekliler teminatı evveliye ve teklif mektuplarını muayyen zamanın· tarını ihale saatinden bir saat bir saat 

3 - Eksiltmesi 25. 7. 1939 salı gü -
nü saat 15 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt· 
mc 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 Sivas tümen satın 
alma komisyonuna vermeleri. 

(2772) 12749 

Sığır eti al.nacak 

Ziraat Vekôleti 

Benzin alınacak 
Ziraat Vekaletinden : 

Ziraat vekaleti makam otomobili i
çin açık eksiltme ile ( 5950) litre ben -
zin alınacaktır. 

1 - Benzinin bir litresinin muham
men bedeli (17.70) kuruş (5950) litre 
benzinin muhammen bedeli (1053) li · 
ra (15) kuruş muvakkat teminat (78) 

Ankara Levazım Amirliği Satın lira (99) kuruştur. 
Alma Komisyonundan : 2 - İhale 21. 7. 939 tarihine müsa -

1 - Malatya'da 62. piyade alayı ih- dif cuma günü saat 15 te vekalet bina
tiyacı için 150,000 kilo sığıreti K. zarf sında müteşekkil komisyon huzuriyle 
le eksiltmeye konmuştur. yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 27000 lira olup Taliplerin bu saatte komisyonda bu-
ınuvakkat teminatı 2025 liradır. lunmaları. 

3 - Eksiltmesi 26. 7. 1939 carp.mba 3 - Şartname levazım müdürlüğün-
aünü saat 9 dadır den parasız verilir. (2613) 12663 

dan bir saat evveline kadar komisyona vermeleri il!n olunur. (2710) 12657 evetine kadar komisyona makbuz mu

Yulaf ve Arpa alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan t 

1 - Dörtyol garnizonundaki birliklerin senelik ihtiyacı olan yulaf ve 
arpa ile sadeyağı aşağıda cetvelde gösterilmiştir. 

2 - Tahmin bedeli, muvakkat teminat muhammen tutarı ve miktarla -
riylc ihalenin cins gün ve saati aıağıdadır. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin eksiltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 
üncü maddelerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evveline kadar teminat ve teklif mektuplarını Dörtyol belediye 
salonunda toplanacak satınalma komisyonuna vermeleri. 

4 - Şartnameleri görmek istiyenlerin her gün garnizon Lv. Müdürlü
ğüne müracaat etmeleri. 

Muhm. Muhm. 
Muvak. Tem. tuta. Fiat Miktarı Cinsi 

Cinsi saati günü tarihi Lr. K. Lr. Kr. Kr. S. Kilo 

--------
Kapalı zarf 15 salı 25.7.39 2202 19 29362 50 3,75 783000 (yulaf ve 

arpa) 
Kapalı zarf 16 salı 25.7.39 1228 50 16380 00 97,50 16800 Sadeyağı 

(2777) 12754 

kabili vermeleri lazımdır. 
(2665) 12631 

Demir. tel ve fincan ahna<ak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

3150 lira olan 150 kilometre demir tel 
ile 3000 tane fincan açık eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 18. 7. 939 sah günü 
sat 11 dedir. 

3 - İlk temina~ı 236 lira 25 kuruş 
olup şartnamesi komisyonda görülür. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 
3. maddelerinde yazılı belgeler ve bu 
gibi işlerle iştigal ettiklerine dair ti -
caret odasından alacakları vesikalar -
la birlikte muayyen gün ve vakitte 
M. M. V. satın alma komisyonunda 
bulunmaları. (2698) 12674 

12625 

Benzin alınacak 
Ankara Valiliğinden : 

Nafıa kamyonları için alınacak olaıt 
bedeli muhaınmenesi (6350) liradal1 
ibaret bulunan (2000) teneke bezin mil 
bayaası 17. 7. 939 pazartesi günil saat 
on beşte vilayet binasında daimi encii• 
mende ihalesi yapılmak üzere kapal' 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştu!• 

Muvakkat teminatı 476 lira 25 kuruf 
tur. İstekliler teklif mektupları mu • 
vakkat teminat mektup veya makbu • 
zu, ticaret odası vesikaıiyle birlikti 
sözü geçen günde saat 14 de kadar erı' 
cümen reisliğine vermeleri. 

Bu işe ait şartnameyi her gün nafı• 
dairesinde görebilirler. 

(2655) 1262~ 

Kömür alınacak 
Ankara Valiliğinden : 

Nafıa dairesi silindirleri için alına' 
cak (70) ton beriket (50) ton Zongul • 
dak kömürü 17. 7. 939 pazartesi gün il 
saat 15 de vilayet binasında daimi erı• 
cümende ihalesi yapılmak üzere açılC 
eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 2670 liradır. Mll' 
vakkat teminatı 200 lira 25 kuruştur. 

İsteklilerin teminat mektubu vey• 
makbuzu, ticaret odası veıikasiyle bit• 
likte sözü geçen gün ve saatte eneli • 
mene müracaatlar. 

Bu işe ait şartnameyi her gUn nafı• 
dairesinde görülebilir. (2656) 

1 



5 - 7 - 1939 

Vilôyetler 

Ka!dmm yaptmlacak 
İstanbul Belediyesinden : 

Atatürk köprüsünün iki yanındaki 
kaldırım ve trotuvarların inşaatı ka -
lı zarf eksiltmesine konulmuştur. Mu· 
hammen bedeli (27767) lira 95 kuruş 
ve ilk teminatı 2082 lira 60 kuruştur. 
Proje ve şartname ile buna müteferri 
e v_rak 139 kuruş mukabilinde fen mü • 
el .ırlüğünden alınabilir. İhale 18. 7. 
939 salı günü saat 15 de daimi encü • 
nıende yapılacaktır. Taliplerin ihale • 
den 8 gün evel fen işleri müdürlüğün· 
den bu işi yapabileceklerine dair ala· 
takları fenni ehliyet vesikası ve diğer 
vesaikle 2490 numaralı kanuna göre 
hazırlıyacakları zarflarını ihale günü 
saat 14 de kadar daimi encümene ver· 
meleri. ( 4666/ 2659) 12692 

Sose tamiratı 
Çanakkale Nafıa Müdürlüğün· 

den : • 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Çanak· 

kale • Balya yolunun l + 000 - 15 + 
030 kilometreleri arasında 1326S met -
relik şose tamiratı esasiyesi olup ke • . ' §ıf bedeli 2901 ı lira 65 kuruştur. 

2 - Bu işe ait evrak ve şartname 

§unlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şart • 

namesi 
D - Tesviyei türabiye şose ve kar

gir inşaata ait fenni şartname 
E - Hususi ve fenni şartname 
F - Keşif cetveli metraj ve fiyat 

bordrosu 
G - Malzeme grafiği 
!stekliler bu şartnameleri ve evrakı 

Çanakkale nafıa müdürlüğünden be • 
delsiz olarak görebilirler. 

3 - İhale 15. 7. 939 tarihine rastlı -
yan cumartesi günü saat 11 de Nafıa 

ULUS 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 3465.65 lira muvakkat temi - İnşaat münakasası 
nat vermesi ve aşağıdaki vesikaları ha Siirt Vilayeti Encümen Kalemin-
iz olup göstermesi lfizımdır. den : 

Bir adet vida açma 
tezgôhı alınacak 

A _İhaleden en az sekiz gün evel ı - Siirt merkezinde Yenişehirde Askeri Fabrikalar Umum Mü-
Tunceli vilayetine müracaat ederek bu idarei hususiye tarafından yaptırıla - dürlüğü Merkez Satm Alma Ko· 
işe girebilmek için alınmış ehliyet ve- cak tek katlı mülasık ikişer evden i- misyonundan: 
sikası. baret iki bina inşaatı yirmi gün müd- Tahmin edilen bedeli (675) lira o -

B - Ticaret ve sanayi odası sicil ve- detle açık eksiltmeye konulmuştur. lan bir adet vida açma tezgahı Aske -
sikası (939) senesi. 2 - Her birinin muhammen bedeli ri Fabrikalar umum müdürlüğü mer-

5 - Teklifler 3 üncü maddede yazı- 4800 liradır. Müteahhidin yapacağı i- kez satın alma komisyonunca 24. 7. 
lı saatten bir saat eveline kadar Tun • şin nevine göre metre mikap veya met 1939 pazartesi günü saat 15,30 da pa· 
celi nafıa dairesindeki eksiltme komis re murabbaı üzerinden kendisine te- zarlıkla ihale edilecektir. Şartname 
yonu reisliğine makbuz mukabilinde diyat yapılacağından teklif edeceği parasız olarak komisyondan verilir. 
teslim edilecektir. Posta ile gönderile- fiyatlarda bu esaslar üzerinden ola • Taliplerin muvakkat teminat olan (50) 
cek mektupların nihayet 3 üncü mad · caktır. lira (63) kuruş ve 2490 numaralı kanu
dede yazılı saate kadar gelmiş olması 3 - İnşaat bayındırlık işleri umu - nun z ve 3. maddelerindeki vesaikle 
ve artırma eksiltme ihale kanununa mi ve hususi fenni şartnamelerine uy- komisyoncu olmadıklarına ve bu işle 
uygun olarak mühür mumu ile iyice gun olacaktır. Proje keşif ve şartna - alakadar tüccardan olduklarına dair 
kapatılmış olması Hizımdır. Postada o- meler her gün mesai saatlarinde nafıa Ticaret odası vesikasiyle mezkur gün 
lacak gecikmeler kabul edilmez. dairesinde bedelsiz olarak görülebilir. ve saatte komisyona müracaatları. 

(2645) 12618 4 - Her binanın muvakkat temina- (2787) 12761 

Şose inşası 
tı 360 liradır. t f f "h 

5 - Bu iş için vilayetten verilmiş 3 ade zımpara aJI ezga 1 
ehliyet vesikası ibrazı mecburidir. 

Kocaeli Vilayetinden : 6 _ İhale 6. 7. 939 perşembe günü 
İzmit - Karamürsel yolunun 5 X saat 10 da vilayet daimi encümenince 

000 - 15 X 000 inci kilometreleri ara-
yapılacaktır. 

sındaki şose inşaatı kapalı zarf usu - 7 - Taliplerin mezkur encümene 
liyle eksiltmeye konulmuştur. müracaatları ilan olunur. 

Kesif bedeli (36130) liradır. İhale 12746 tem~uzun on yedinci pazartesi gunu ____ <4_4_4_7_!_24_6_8_) _______ _ 

saat on ikide vilayet makamında ya -
pılacaktır. 

Bu işe ait evrak: 
1 - Mukavelename 
2 - Fenni hususi şartnameler 
3 - Proje ve keşif hülasası 
İsteklilerin o gün zikredilen saat · 

ten bir saat eveline kadar (2710) lira
lık muvakkat teminat mektubu veya 
banka makbuzu ile teklif mektupları -
nı 2490 sayılı kanunun 32 inci madde
sindeki tarifat dairesinde vilayet ma • 
kamına vermeleri lazımdır. Posta ile 
gönderilecek mektuplarda vukua gele
cek teehhür nazarı itibare alınmaz 
şartname ve bu hususa ait diğer evra
kı görmek isteyenlerin vilayet nafıa 
müdürlüğüne müracaatları. 

(2S5S) 12523 

-
Askeri Fabrikalar 

Pota dipliği ve 
potalar ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan: 

60 adet grafit pota 150 Kg. 
150 ,, ,, ,. 275 Kg. 
200 ,, pota dipliği 275 Kg. 
40 ,, pota 50 Kg. 

ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (1500) lira 
olan 3 adet zımpara taşı tezgahı as
keri fabrikalar umum müdürlüğü 

merkez satın alma komisyonunca 24. 
7. 1939 pazartesi günü saat 15 te pa
zarlıkla ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir 
Taliplerin muvakkat teminat olan 
{112) lira (50) kuruş ve 2490 numara· 
lı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve
saikle komisyoncu olmadıklarına ve 
bu işle alakadar tüccardan oldukları · 
na dair ticaret odası ve!':ikasiyle mez
kur gün ve saatte komisyona müraca-
atları. (2788) 12762 

2 adat ıakuli ve 1 adet uf ki 
üniversal fireze tezgahlan 

pazarltğmm tehiri hakkinda 

-11-

Yulaf, Arpa ve sadeyağ alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdü.-lüğü Merkez Satm Alma Komi,_ 

yonundan : 
300 Adet Morse mahrut 4) 

) Bilyalı tezgah puntaları. 
100 Adet .. ,, 3) 
Tahmin edilen bedeli (10.000) lira olan Yukarda yazılı Morse mahrut· 

ları Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın alma komiayonun
ca 26-7-1939 çarşamba günü saat 15 te Pazarlıkla ihale edilecektir. Şartna
me parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat ol~n 
(750) lira ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikl~ ko~ıı
yoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccardan olduklarına daır Tıca· 
ret odası vesikasiyle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

:2784) 12758 

Muhtelif alôt ve edevat ahnacak 
Çoruh Devlet Orman lıletmesiRevir Amirliğinden : 
l _ Borçka'da kurulacak kereste fabrikası için cif hopa lokomobil vı 

aşağıda adet ve isimleri yazılı ormancılık alat ve devatı satın alınacaktır. 
1) adet lokomobil normal 200 beygir kuvetinde 
1) adet elektrik generatör alternatif 231/ 400 volt 40 Kw. 
4) adet (Katrak) çerçeve açıklığı 850 - 750 - 650 - 550 m/ m 
2) adet yuvarlak tezgah masasız. 600 m/ m 
2) adet {pendula) duvar için elektrikli 600 m /m 
1) adet şerit bıçkısı elektrikli otomatik 1000 m /m 
1) adet tomruk başkeseni elektrikli 1000 m/ m 
1) adet çapraz makinesi elektrikli 
1) adet Torna tezgahı 300/ 1500 m/ m orta tip 

2) adet bileme makinesi otomatik 
l) adet makkap makine kabiliyeti 1/ 30 m rm 
2) adet Transmisyon ve kayış kasnakları {projeye göre) 
1) adet nihayetsiz zincir. Nakliyat için (projeye göre) 
l) adet dekovil hattı 600 m im (projeye göre) 
1) adet yumurta talaş makinesi 
1) adet prese (talaş balya tazyik makinesi) 
1) adet talaş makinesi bıçak bileme tertibatı 
2 - Bu a!at ve edevata ait fenni şartnameler Ankarada orman umum 

müdürlüğü lstanbul orman çevirge müdürlüğü Çoruh devlet orman iılet • 
mesi Revir amirliğinde görülür ve parasız alınabilir. 

3 - Vermek istiyenlerin kataloğ Türk lirası üzerinden son teklif mek • 
tuplarını 20 temmuz 1939 tarihine kadar Çoruh devlet orman iıletmeıi Re· 

vir amirliğine bildirmesi. (4271-2403) 12409 

müdürlüğü binasında toplanacak ko • Hu" ku" met konagv 1 inc:ası misyon huzurunda yapılacaktır. '!I 

.J 4 - İnşaat müddeti mukavele tari - Bursa Nafıa Müdürlüğünden : 

Tahmin edilen bedeli (9400) lira o· 
lan yukarıda yazılı pota dipliği ve po
talar Askeri Fabrikalar umum mÜdür
lüğü merkez satın alma komisyonun -
ca 26. 7. 1939 çarşamba günü saat 14.30 
da pazarlıkla ihale edilecektir. Şart · 
name parasız olarak komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat o -
lan (705) lira ve 2490 numaralı kanu -
nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle 
aHikadar tüccarden oldukları dair Ti
caret odası vesikasiyle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan: 

1 ktisat Vekôleti · 

del mukabilinde yapı ve imar işleri re
isliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 4547 dört bin beş yüz kırk 
yedi lira 63 altmış üç kuruşluk muvak 
kat teminat vermeleri ve nafıa veki -

hinden itibaren 180 iş günüdür. ı _ İnegöl kasabasında inşa edil · 
S - Eksiltme pazarlık suretiyle ya- mekte bulunan hükümet konağının 

7. 7. 1939 cuma günü sat 14,30 da 
pazarlıkla ihale edileceği ilan edilen 
iki adet şakuli ve 1 adet ufki üniver -
sal freze tezgahlarının muhammen be
deli 14400 olacak iken daktilo hatası 
olarak 14000 lira yazıldığı anlaşıldı· 
ğından bu tezgahların 1 ve 3 temmuz 
1939 tarihlerinde çıkan ilanları hü· 

1 

lktısat Vekaletinden 

pılacaktır. 21068 lira 87 kuruşluk inşaat bakiyesi 
. 6 -: Eksilt~eye girebilmek için ta- olup kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
lıplerın _2175 lıra 87 ~uru~luk m~~a-~ - çıkarılmıştır. 

Ankara vilayetinin Haymana kaza · Jetinden bu işe girebileceklerine dair 
sına tabi Selametli köyünde şimalen alınmış ehliyet vesikası ibraz etmele
ve şarkan Kırıklı çiftliği mezarlığı ri lbımdır. Bu vesika eksiltmenin ya
üstündeki beton sütündan başlayıp pılacağı günden en az sekiz giln evel 
Kırıklıçeşme üstündeki Çakmaklı · isteklilerin bir istida ile nafıa vekale
bel noktasından geçerek Kuştepe · tine müracaatları ve dilekçelerine en 
sine hattı münkesir, cenuben ve az bir kalemde 50.000 elli bin liralık 
garben Kuştepeden başlayıp Çit · bu işe benzer bir iş yapfıklarına d~ir 

kat temınat vermelerı ~e ıhale gu~un- 2 _ Bu işe ait keşif, fenni ve husu
den nihayet 8 gün evelıne kadar vıla - si, bayındırlık işleri genel kapalı zarf 
yet makamına müracaatla alacakları usuliyle eksiltme şartnameleri, proje 
ehliyeti fenniye vesikası ile 939 yı~ı - ve mukavele projesi nafıa dairesinde 
na ait ticaret odası vesikasını komıs - görülecektir. 
Yona vermeleri lazımdır. 3 _ Eksiltme 15. 7. 1939 cumartesi 

(2182) 12756 
kümsüzdür. (2797) 12770 

1 o kalem çelik tel halat 2 adat ıakuli ve 1 adet ufki oğlu kuyusundan geçerek hudut baş - işi yaptıran idarelerden alınmış vesı -
7 -Teklif mektupları yukarıda ya- günü saat 11 de belediye salonunda 

···ı .ızılı gün ve saatten bir saat evetine ka· nafıa müdürlüğü eksiltme komisyo -
dar makbuz mukabilinde komisyona nu tarafından kapalı zarf usuliyle ya-

alınacak 
!angıcı olan Kırıklı çiftliği mezarlığı ka raptetmeleri muktazidir. Bu müd • 

üniversal fireze tezgahı ahnacak i11tündcki beton •Ütuna hattı münke . det zarfında vesika talebinde bulun -

vermeleri lazımdır. ~osta ile gönderi- pılacaktır. • • . . 
lecek mektupların nıhayet saat 10 a 4 _ Eksiltmeye girebılmek ıçın ıs
kadar gelmiş olmaları lazımdır. Pos - teklilcrin 1580 lira ı 7 kuruı muvakkat 
tadaki olan gecikmeler kabul edilmez. teminat vermeleri, üçüncü maddede ya 

Aıkeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko-

air ile mahdut 333 hektar arazide Nu- mıyanlar eksiltmeye giremiyecekler • 
Aakeri Fabrikalar Umum Mü-

K ri Kaflı, Sait Mermer, Rami Topuz dir. diirlüğü Merkez Salın Alma O• 

misyonundan: taraflarından 3. 11. 934 tarihli ve 1/ 22 5 _ İstekliler teklif mektuplarını i-
misyonundan: 

(4404/2464) 12474 zıh evrakı kabul ve imza etmeleri ve 
Tahmin edilen bedeli (1600) lira 

olan 10 kalem çelik tel halat askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 26. 7. 1939 
çarşamba günü saat 15,30 da pazar
lıkla ihale edilecektir. Şartname pa • 
rasız olarak komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan (120) 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu 
olmadıklarına ve bu işle alakadar tüc
cardan olduklarına dair ticaret odası 
vesikasiyle mezkur gün ve saatte ko· 
misyona müracatları. (2783) 12757 

Tahmin edilen bedeli (14.400) lira numaralı ruhsatnameye müsteniden a- hale günü olan 14. 7. 1939 cuma günü 
olan 2 adet şakuli ve ı adet ufki üni. ramakla meydana c;ıkarınlan linyit saat 14 e kadar eksiltme komisyonu 
versal freze tezgahı askeri fabrikalar madeni 99 yıl müddetle adı geçenlere reisliğine makbuz mukabilinde teslim 
umum müdürlüğü merkez satın alma ühtesine ihale kılınacağından Maadin edeceklerdir. 

• • bu inşaatı yapabileceklerine dair Bur-
Ka lora fer tesısatı aa vilayet makamından ehliyet v~sika-

tstanbuı Nafıa Müdürlüğünden: sını alını§ olmaları ve 939 yılı _Tı~aret 
20. 7. 939 perşembe günü saat 15 te odası vesikasının göstermelerı lazım

istanbul'da nafıa müdürlüğü eksilt - dır. 

komisyonunca ll. 7. 1939 salı günü nizamnamesinin 36 ve 37 inci madde - Postada olan gecikmeler kabul edil· 
saat 14 te pazarlıkla ihale edilecektir leri mucibince buna itirazı olanların mez. (2488) 12592 

5. 6. 939 tarihinden itibaren iki ay k 
me komisyonu odasında 41142.35 lira 5 - 2490 sayıl kanun mucibince ek· 
keşif bedelli İstanbul tekni_k o~ulu ~a siltme evrakını hazırlayıp. ıs. 7. ~93_9 
lorifer tesisatı ve kazan daıresıyle ko- günü saat ona kadar komısyon reıslı: 
mürlük inşaatı kapalı zarf usuliyle ek ğine makbuz mukabilinde vermel~rı 
ıiltmeye konulmuştur. icabeder. Postada vukubulacak gecık-

Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş - meler kabul edilmez. (2578) 

Şartname parasız olarak komisyondan t Çam kalası alınaca müddet içinde Ankara ktisat vekale-
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 

vekaleti makamına veya Ankara vali -
olan (1080) lira ve 2490 numaralı ka· Nafıa Vekaletinden : liğine bir istida ile müracaat eyleme-
nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaik - 17. 7. 939 pazartesi günü saat 16 da leri ilan olunur. 2046 
le komisyoncu olmadıklarına ve bu iş· Ankarada nafıa vekSleti ~inası içinde 
le alakadar tüccardan oldukl.ına da· lktııat Vekaletinden : malzeme müdürlüğü odasında topla· 
ir ticaret odası vesikasiyle mezkur Ankara vilayetinin Haynama ve Ba- nan ~alzeme eksiltme kom~syonunda 

leri genel, husust ve fenni garnam.~le- 12557 
ri, proje, keıif hulasasiyle buna mut~
ferri diğer evrak (206) kuruş mukabı

gün ve saatte komisyona müracaatları la kazalarına tabi Mahametli ve Bahçe 5300 lıra muhammen bedelh 1,SX0,30 
(2798) 12771 köylerine şimalen Kırıklıçeşme üstün X0,05 ebadınd~ 4700 adet çıralı ç~m 

linde dairesinde verilecektir. 
Muvakkat teminat (3086) liradır. 
İsteklilerin teklif mektupları ve en 

az (25.000) liralık bu işe benzer iş yap 
tığına dair idarelerinden almış olduğu 
vesikalara istinaden İstanbul vil~ye -
tinden eksiltme tarihinden (8) gün e· 
vel alınmış ehliyet ve 939 yılına ait 
ticaret odası vesikalarını havi kapalı 
zarflarını 20. 7. 939 perşembe günü sa
at 14 e kadar İstanbul nafıa müdürlü
ğüne vermeleri. (4567/2585) 12661 

İnşaat münakosası 
Tunceli Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Tunce -
li vilayeti Mameki kışla ve ahırları ik 
mal inşaatıdır. Bu işin keşif bedeli 
46208.66 liradır. 

2 _: Bu işe ait şartname ve ..:vrak 
gunlardır: 

A _ Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel §art -

namesi. 

inşaat münakasaSI h f 1 f "h J7 k 1 ( J'k I 01Cak deki Çakmaklıbel noktasından Bahçe kala.sının Derınce de vag~~?a tes~ım 
Ka

stamonu Nafıa Direktörlüğün 2 adef Safi IJ ama ezga 1 i em \8 1 11 köyü camiine hatı müstakim, şarkan şart~yle ve kapalı zarf usulu ıle eksılt-
Askeri Fabrikalar Umum Mü- Bahçe köyü camiinden Selametli kô _ mesı ~apılacaktı~. . .. 

d~n ~ Kastamonu vilayet merkezinde ah nacak dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· yünden Mahametli köyüne giden yol Eks~ltme şartnamesı ve .. t~_fe~.rv~~tı 
. d"l misyonundan : civarındaki beton sütun noktasına hat bedelsız olarak malzeme mudurlugun· 

projesi mucibince yeniden ınşa e ı - Askeri Fabrikalar Umum Mü- Tahmin edilen bedeli (130.000) lira tı müstakim, cenuben mezkur beton den alınabilir. 
mekte olan Adliye binasının 938 yılı_ dürlüg~ü Merkez Satın Alma Ko· d olan 77 kalem çelik Askeri Fabrikalar sütun noktasından Karakuş yuvasına Muvakkat teminat 397 lira 50 kurut 
·ı ·ınde yapılan temel kısmın an garrı misyonundan: ~·· k t alma ç k b k umum müdürlügu mer ez sa ın .. hattı müstakim, garben Karakuş yu • tur. 
Yapılacak 59940 lira 71.k uru1 .ş .. a ıre Tahmin edilen bedeli (4800) lira o- b İ f k 1 komisyonunca 20. 7. 939 pe:şem e ~u- vasından hudut başlangıcı olan Kırık- steklilerin tekli me tup ~ını mu-
kec::ı"f bedelli kısmınınb'"ı ma. ıdıçın yır- lan 2 adet satıh ta•lama tezgAhı aıke- d ı kl h 1 edıle kk · d yazı :ır :ır nü saat 14.30 a pazar ı a ı a e • Jıçeşme üstündeki Çakmaklıbel nokta va at temınat ve ıartnamesın e 
mi beş bin lirası 93

9 
.. utçeaın /n ve o- ri fabrikalar umum mlidürlüğü mer • cektir. Şartname (6) lira (50) kuruş sına hattı müstakim ile hudut 244 ht'k· lı vesaik ile birlikte aynı gün saat 16 

tuz do··rt bin dokuz yuz kır_kdıra yet.
1
- kez satın alma komı"syonunca 26.7. k · · d k · d ·1·r Ta k d k" k · kbuz: mu abılın e omısyon an verı ı . • tar arazide Nuri Kafhı Sait Mermer ya a ar mez ur omısyona ma 

m·ıc:. bir kuruşu 940 bütçesı~ len verbı. - 1939 rarşamba günü saat 14 te pazar· · ı · kk t t · t la (7750) k b·1· d 1 · lt: d :ı: f 1 ve ır :ı: hp erın muva a emına " n Ahmet Rami Topuz, Adil Ethem Ö • mu a ı ın e verme erı öZım ır. 
mek üzere kapalı zar usu ıy el t lıkla ihale edilecektir. Şartname pa - lira ve 2490 n~aral~ kanunun. 2 ve 3. zer taraflarından 3. ll. 

934 
tarih ve (2650) 12662 

a müddetle eksiltmeye çıkarı mış ır. rasız olarak komisyondan verilir. Ta· dd l · d k a kle komısyoncu 
Y İh 

1 
· l7 Temmuz 939 pazar · ) ma e erın e 1 ves ı 1/ 21 numaralı ruhsatnameye müsteni-

2 - a esı • f !iplerin muvakkat teminat olan (360 olmadıklarına ve bu i~le alakadar tile· den a a kl d k 
1 

ı· .. ıs de Kastamonu na ıa 1. 3 . . r ma a mey ana çı arı an ın -
tesi günu saat .1 komı·s- ıra ve 2490 numaralı kanunun 2 ve cardan olduklarına daır Tıcaret odası y"t d . 

99 1 
""dd tl d 

d 1 acak eksı tme d . .. ı ma em yı mu e e a ı geçen-
dairesin e top an ma delerindeki vesaikle komisyoncu vesikasıyle mezkur gun ve saatte ko - le ht . .h 

1 
k 

1 
~ d M 

f d apılacaktır. d . r u eııne ı a e ı ınacagın an a-
Hava Kurumu 

yonu tara ın an Y k. • .h.. olmadıklarına ve bu işle ataka ar misyona miıracaatları. (2732) 12700 ad· . . . 
36 37 

. · 
• b'lme ıçın ı .. - m nızamnamesının ve ıncı 

3 - Eksiltmeye gıre -~ t J"plerin tüccardan olduklarına dair ticaret o - 5 d t f' 1 '"'h J k maddeleri mucibince buna itirazı olan Şose 
1 gününden bir hafta once a ı.. dası vesikasiyle mezkCir gün ve saatte a e 1reze ezga 1 a ınaca 
e men muraca- ların 5. 6. 939 tarihinden itibaren ikı 
bulundukları vilayete res al . d nal komisyona müracaatları. (2785) 12759 Askeri Fabrikalar Umum Mü- ay müdet içinde Ankarada İktisat ve· 

yaptırılacak 
at ederek evelce nafıa vek etın e.k - dürlüg-Ü Merkez Satın Alma Ko-

··t hhitlik vesı aıı h kileti makamına veya Ankara valili~i-
mış oldukları mu ea . d ir 2 adet takım bı'leme tezga" 1 misyonundan : ile bu inşaatı yapabileceklerıne a ne bir istida ile müracaat eylemeleri i 

. ·k sı muvakkat Tahmin edilen bedeli (23.650) li- tan olunur. 2047 
alacakları ehlıye~ tsı 5; kuruşun Kas ah nacak ra olan 5 adet Freze tezgahı Askeri ---------------
teminatı ola? 44? h ısar\ına her hangi Fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
tamonu mahyesı e • M- t 1 k · 2 7 1 Ziraat bankasına yatırılmas.ı ve 939 Aakerı Fabrikalar Umum u- sa ın ama omısyonunca O. . 939 

Türkkuşu 

den: 

Genel Direktörlüğün • 

1) İnönü kasabasiyle Türkkuşu 
kampı arasına (803.50) m. şoıe yaptı

rılacaktır. 

d ·1 bulun diırlüğü Merkez Satın Alma Ko- perşembe günü saat 15 te pazarlıkla 
i fenn·ı T. C. odasınca tesrii e ı mış • F - Yapı işleri umum ve :ır misyonundan: ihale edilecektir. Şartname parasız o-

O - Keşif hülasa cetveli. 
E _ Hususi şartname. Nafia Vekôleti 

2) Yolun keşif bedeli (6286) L. (2i) 
kuruş ve muvakkat teminatı (471.5) 
liradır. 

3) İhale 18. 7. 1939 sah günü saat 
15,30 da Türkkuc:;u Genel direktörlü
ğünde (kapalı zarf usuliyle) yapıla
caktır. 

fartnamesi. ması şarttı:· . .. d recekleri tek - Tahmin edilen bedeli (4500) lira o· larak komisyondan verilir. Taliplerin y . . - .
1 

.... 
G - Seridöpri 4 - Talıpl~rın ~~~-kete 3 üncü mad· lan 2 adet takım bileme tezgahı. Aske· muvakkat teminat olan (1773) lira apı iŞieri tesısat I anı 
E - İsteyenler bu işe. ait evrakt_an lif ı:nekt~plarıyle_k~r-~ le günü ihale ri Fabrikalar umum müdürlüğü mer - (75) kuruş ve 2490 numaralı kanunun Nafıa Vekaletinden : 

yapı işleri umui ve fennı şartnamesıy- de ı~tenıle.~ vesaı ı. ı 1a a gelmiş bu - kez satın alma komisyonunca 24. 7. 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle ko· 1 - Eksiltmeye konulan iş: Anka -
le bayındırlık işleri genel gartn~~e • saatınden once k_o~ısyo~miyen teklif 1939 pazartesi günü saat 16 da pazar · misyoncu olmadıklarına ve bu işle a- ra'da yaptırılmakta bulunan ıençlik 
sinden maadasını 2 lira mukabıhnde lunması ve vaktın e gd\kate alınmı - tıkla ihale edilecektir. Şartname para- Uikadar tüccardan olduklarına dair Ti parkına filitre istasyonundan ıu isa • 

4) Şartname ve diğ::r mallımat isti· 
yenlere Türkkuşu satın alma Amirli· 
ğinden verilir. 2485 

T · f üd"' l'·g·ünden satına mektuplarının nazarı 1 d "k · 1 k" ·· uncelı na ıa m ur u • . . dd d"lecektir. sız olarak komisyondan verilir. Talip· caret o ası vesı asıy e mez ur gun ve lesi tesisatıdır. 
ı · · ı y · 1 • umi ve fenni yarak sahıplerıne re e ı · · · · t k · ·· ı · · · z · ç k ı ··d·· l""ğU ahıhr er. apı ıg erı um . . . . b in aata ait proJe lerın muvakkat temınat olan (337) lı - saa te omısyona muracaat arı. · Keşıf bedelı 65.952 ]ıra 50 kuruştur. ayı - an aya ma mu ur u n · 
şartnamesini ve bayındırlık ışlerı ge • S - _İstek~~-e~.ın ut !melerini İs_ ra (50) kuruş ve 2490 numaralı kanu - (2733) 12701 2 - Eksiltme 14. 7. 1939 cuma günü den aldığım 4. 7. 939 tarih ve 674973 
nel şartnamesini. g~nnek iste~enler. ve keşıf v\ utun şa~:stamonu nafıa nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle saat 15 de nafıa vekaleti yapı ve imar sayılı ve 1164 kuruşluk buğday koru-
Tunc~.li n~!ıa daıreaınde bcdelsız ola· ta~b~l. ~n r~~d;e örebilecekleri gibi komisyoncu olmadıklarına ve bu iıle _zayi - Ankara beled~!'esin?en .al: iıleri reisliği eksiltme ~omisyonu oda- ma ~kbuzunu. ~a!i c~_tim ... Yeniıini 
rak gorebılırler. mudürllikle f .

1
; . t enlerin bir alakadar tüccardan olduklarına dair dıgım 1310 numaralı şofor ehlıyetımı sında kapalı zarf usulıyle yapılacak - alacagımdan eskısının hukmu olmadı-

3 - Eksiltme 8• 7. 939 cumartesi gil- daha fazla ta sı t ıs efy müdUrlü _ Ticaret odası vesikasiyle mezkur gün kaybettim. Yenisini alacağımdan es- tır. ğı ilin olunur. 
1• f .. d .. ıu·· mektupla Kastamonu na ıa • · · ·· ·· · Ek ·1 · b A k k f b "k ah"b" nü saat 10 da Tunce ı na ıa mu ur • . kl • ır lunur ve saatte komisyona müracaatları. kısının hukmu olmadığı ılin olunur. 3 - aı tme ıartnamesı ve una n ara ma arna a rı ası ı t ı 

ğü binasında kapalı zarf uıuliyle yapı ğünde,, rabılece erı an ° 12617" (2786) 12 60 Abdullah Uçar 2481 mUteferd evrak 330 ilç otus kurut be- Cemal llatur MU 
lacaktır. (4612/2642) 
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A. E. G. Vantilôtörlerini 
A. E. G. 
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Utülerini 

A. E. G. Çaydan la rı n ı 
A. E. G. Toz emme makinalarını 
A. E. G. Ekmek kızartma aletlerini 

A. E. G. Motörlerini 

A. E. G. Cila makinalar1nı 
A. E. G. Yasdıklarını 

A. E. G. Tesisat malzemesini 

Yalnız 
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Koç Ticaret Anonim Şirketi~in Ulu~ 
meydanındaki mağazalarında bulabilirsiniz 

Haym na kaplıcaları 
Kaplıca mevsimi başladı senelerdenberi size ıstırap veren mÜz· 

min romatizma, cilt ve kadın hastalıklarına ve daha birçok emra-
2a en kestirme tedaviyi Haymana'nın asri ve yüksek radyo aktü
viteli sıhhi kaplıcalarında bulacaksınız. Şimdiye kadar on binler
ce hastaya fifa veren meşhur ve tarihi Haymana kaplıcaları me
deni ihtiyaçları karfıhyacak tarzda yeni baştan sıcak ve soğuk su 
teşkili.tiyle umumi havuzlar ve duş tertibatlı hususi banyolar şek
linde tadil edilerek doktor nezareti altına konulmuştur. Banyo 
mevsimi geldi hangi kaplıcalara gideceğiz diye düşünmek külf e
ti halledildi. Hemen fırsattan istifade ederek meşhur Haymana 
tifa yurduna koıunuz. Anakra - Haymana doğnı posta ve otobüs-
leri vardır. HAYMANA BELEDlYESl 

Lokanta ve Gazinoların 

nazar tine 
Fabrikamızın BAŞKURT markalı yerli 
mamuli.tımızı görmeden: ÇAT AL, KA
ŞIK ve BIÇAK takımlarını almayınız. 

Bütün mallarımız hem kalite itibarile 
Avrupanmkinden daha yüksek ve hem 
de fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

Ankara satış merkezi: Niyazi Kınmman ve Ortağı Anafar-
talar caddesi. No. 93 Tel. 1973 · 2858 

Kiralık ev 
~nkara Defterdarlığından : 

Muhammen 
Mahallesi Sokağı Kapı Yıllık icarı 

Lr." K. M. Teminatı Müştemilatı 

• 

Öksüzce Eğri bucak 26 13 50 12 İki oda iki odunluk avlu hela 
Y•karda evsafı ve müştemilatı yazılı hanenin 20-7-939 tarihinden 31-5· 

940 gayesine kadar olan icarının ihalesi 20-7-939 tarihinde saat 15 te Anka
ra Defterdarlığında toplanacak komisyonda yapılmak üzere açık artırmıya 
konulmuştur. İsteklilerin hizasında yazılı teminat makbuzu ile birlikte adı 
geçen günde komisyona gelmeleri ve bu husustaki şartnameyi görerek ve 
izahat almak istiyenlerin defterdarlıkta milli emlak müdürlüğüne müraca-
atları. (2793) 12768 

Kirahk depolar ve dükôn 
Ankara Belediyesinden : 

Semti Cinsi Sene1ik İcarı Muvakkat teminat 

Şükriy~ mahallesi Depo 120 Lira 9 Lira 
İstasyon civarı ,. 750 ,, 56,25 ,, 
Hapishane ,, ,, 200 ,. 15 ,, 
Anafartalar caddesi 89 N. dükkan 1026 ., 77 " 

Yukarda yazılı gayrimenkuller için talip çıkmamasına binaen pazarlık
la ayrı ayrı kiraya verileceğinden şartnamesini görmek istiyenlerin her 
gün Encümen kalemine ve isteklilerin de 11-7-939 salı günü saat 10,30 da 

Belediye Encümer.ine müracaatları. (2790) 12763 

DAl<TİLO KURSU 
Ankara Daktilografi Kursu Direktörlüğünden: 
Maarif Vekaletinden yeni istihsal edilen muaddel talimatname 

mucibince Temmuz 1939 ilk haftasında başlıyacak olan 60 ıncı dev
resinden itibaren mezunlarına (BİR) ayda diploma verecektir. Tah 
lil aranmaksızın herkes alınabilir. 

Belediye sırasında Hanef apart. kat 1 No. 4 Tel: 3714 

ULUS 5 - 7 - 193, 

Cümhuriyet Merkez Bankasının 1 Temmuz 1939 vaziyeti 

Kasa : 

Altın : Safi kilogram 
Banknot 
Ufakhk 

Dahildeki Muhabirler ; 
Türk Lirası 

Hariçte\<i Muhabirler : 

17.179,881 

L t R A 

24.164.876,45 
15.869.617 .-

1.410.951,41 

591.761,51 

A !tın: Safi kilogram 9.058.321 12.741.252.48 
Altına tahvili kabil serbest dövizler 7.160,34 
Diğer dövizler ve borçlu kliring 
bakiyeleri 4.001.534,18 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte edi evrak nakdiye karşılığı 158.748.563,-
Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfikan 
hazine tarafından vaki tediyat 17.228.027,-

Senedat Cüzdanı : 
Ticari senetler 

Esham ve Tahvilat Cüzdam . 
(Deruhte edilen evrakı uakdiyenin 

A - (karşıltğı Esham ve Tahvilat (İti
bari kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvilat 

Avanslar: 
Hazineye kısa vadeli avan~ 
Altın ve Döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

Hissedarlar : ................................. . 
Muhtelif : ..................................... . 

129.304.982,20 

43.686.373,47 
7.517.080,97 

6.309.000,-
27.133,93 

7.808.794 .ıs 

Yekun: 

LİRA 

41.445.444,86 

591.761,51 

16.749.947,50 

141.520.536,-

129.304.982,20 

51.203.454,44 

14.14-1 928,08 

4.500.000,-
15.350.216.63 

414.811.271,22 

• 

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

İhtiyat Akçesi : 

Adi ve fevkalade 
Hususi 

Tedavüldeki Banknotlar : 

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

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

Türk Lirası Mevduatı : .................. . 

Növiz T aahhüdatı : 

Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı kliring baki· 
yel eri 

Muhtelif : .... ............... .................. . 

L t R A 

4.217 .134,25 
6.000.000,-

158.748.563,-

17 .228.027,-

141.520.536,-

19.000.000.-

69.000.000,-

3.~32,20 

33.619.326 35 

Yekun: 

L t R A 

ıs.000.000.-

10.217.134.25 

229.520.536,-

31.()69.303,68 

33.622.658,55 

95.381.638,74 

414.811.271,22 __ , 
1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren Iskonto haddi %4 Altın üzerine avans o/o3 

Kömür ve tuz alınacak 
Ankara Merkez Hıfzıssıhha Mü?ssesesi Satınalma Knmisyonundan: 

1 - Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinin aşağıda cins ve miktarları tah
min edilen bedelleri ile muvakkat teminatları gösterilen göl tuzu ve kok 
kömürü ihtiyacı on beş gün müddetle hizalarında gösterilen usul ile ayn 
ayrı eksiltmeye konmuştur. 

2 - Şartnameler Ankara Merkez Hıfııssıhha Müessesesi katipliğinde 
tedarik edilebilir. 

3 - Eksiltme 24-7-939 pazartesi saat 11 de satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

4 - Teklif mektupları muayyen günde saat 10 na kadar komisyona ve
rilmiş olmalı mektup mühür mumu ile mühürlü olacaktır. 

5 - Muvakkat teminat mukabili nakit ve nakit mahiyetindeki evrakın 
Maliye Vekaleti Merkez muhasebesine yatırılması için taliplerin bir gün 
evel komisyon katipliğine müracaatla birer irsaliye almaları lazımdır. 
Cinsi Miktarı Tahmin edilen İlk teminat Şekli 

Kok kömürü 
Göl tuzu 

'580 Ton 
36 Ton 

Matbaacılara 
Sıhat ve içtimai Muavenet Veka

letinden : 
Beherinden onar bin tane olmak ü

zere bastırılması kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye konulan 10 cins halk sağ -
lık propaganda afişleri için 28. 6. 1939 
tarihinde talipler tarafından teklif e
dilen fiyatlar komisyonca layik had -
de görülmemiş olduğundan açık eksilt 
meye konulması tekarrür etmiştir. 

İhale 10. 7. 1939 pazartesi günü saat 
15 de yapılacağından taliplerin vesai -
ki laziwe ve teminat mektuplarile bir
likte dzkur gün ve saatte vekalette -
ki hususi komisyona müracaatları. 

(2747) 12743 

MOZAYIK 

* Marka 
Satışa yeni çıktı, halis beyaz mer

merden, kendine mahsus rengi, par· 
taklığı ve hususiyeti vardır. Tabii si
yah ve muhtelif renklerde m~vcuttur. 
Çuvalların ağızlarındaki mühüre dik
kat ediniz. Toptan satış yeri: Sanayi 
caddesi Yabanabatlı Ap. Hüseyin O -
rak Telefon: 2078. Toptan ve pera -
kentle satış yerleri: Nazmi Balkanoğ
lu ve Mehmet Tunç, Telefon: 1760 ve 
Hasan Bal dudak Telefon: 1423 

6fm• Dr. Asaf Koryak 
Deri, saç, Tenasül hastalıkla

ları mütehassısı. Belediye sırc:.&ı 
REHBER Ap. Saat 15 - 19 Ev 

\ııve muayenehanede Ti.: 361811 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6437 

İmtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Umumi neşriyatı idart eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

17 680 1326 00 kapalı zarf 
1 880 00 

(2770) 
1'48 50 açık eks. 

12747 

Nazarı dikkate 
Müteveffa İbrahim çavuşun 

varisiyim, Ankara Maltepe civa
rı mevkiinde ve kadastroca 1245 
ci adanın 4, 5, 6, 7 ve 13, 14 ve 
yine aynı mevkide 1248 ci ada -
nm 5, 7 ve yine aynı mevkide 
1249 cu adanın 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13 parsel numarala
rını alan ceman 20 parçadan iba
ret gayrimenkul arazinin Musta
fa Temizel İsmail Dede bayrak · 
tar Rukiye ve Necip tekneci ta
raflarından ahere satışa çıkarıl
dığı haber alınmıştır. İşbu gayri
menkuller münazaalı olduğun
dan ilerde hukukumun korunma
sı için keyfiyeti ilan ederim. 

Ankara Balıkpazarı Uçanlar 
10 sokaık No: 4 de Ressam Cevat 

Örnek 2493 

· Pastörize süt içenlere 
10 Temmuz 939 dan itibaren 
boş süt şişelerinden depozito 
olarak .. 

Kiloluk 17,5 kuruş 
1/ 2 ,, 
1/ 4 .. 

12,5 " 
12,5 " alınacaktır. 

r 

Orman Çifthgı 

\ 

YEN/ S 
BU GECE 

NAN ON 
Baş Rolde: Erna Sack 

Gündüz iki film birden 

1-NANON 

2 - MA YERLING 
Charles Boyer 

Seanslar: 

14,45 - 16,45 - 18,45 - Gece 21 de 
Geceleri bir film gösterilir 

H~li tasfiyede bulunan Türk Endüstri ve Tecim 

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

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

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

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

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

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

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

Tasfiye Memuru 

İhsan Umar 

Tasfiye Heyeti 
Tasfiye Memuru 
Bezmi Ötkeren 

Zayi - 189 cu alay 1 ci tabur 2. ci ı Zayi - Merkez kumandanlığından 
bölüğünden ald1ğım askerlikten ter- aldığım aslCerlikten terhis tezkeremi 
his tezkeremi kaybettim. Yenisini çı - kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan 

kartacağımdan eskisinin hükmü ol- eskisinin hükmü olmadığı ilan olu-
madığı ilan olunur. nur. 

Uşak Hacıhıdır mahallesinde Rüş· Uşak Hacıhıdır mahallesinden Ra· 
tiye oğullarından Ragıp Oğ. 320 do- gıp oğlu 318 doğumlu Ahmet Celal 
ğumlu Mehmet Şerafettin Soysal Soysal 2492 

ELEKTRİK TESISATI 
Zonguldak, Ereğli kömür işletmesinden: 

t,letmemiz tarafından Zonguldak'ta Karadon, Asma ve 
Çaydamar mevkilerinde inşa ettirilmekte bulunan işçi ya
takhane, yemekhane ve yıkanma yerlerinin elektrik tesisa
tı bir müteahhide verilmek suretiyle yaptırılacaktır. 

1 - Tesisatın muhammen bedeli 13.812,33 liradır. 
2 - Tesisata ait proje, keşif ve şartname işletmemizden 

alınabilir. 
3 - Teklifle birlikte o/0 7,5 muvakkat teminat tevdi edi

lecektir. 
4- Tekliflerin 10 Temmuz 939 pazartesi günü saat 15 e 

kadar işletme umum müdürlüğüne tevdi edilmiş bulunması 
meşruttur. 2347 

iNEMALAR 
HALK 

sus 
BU GECE 

BU GECE 
İki Büyük film birden 

1 - MlSTER MOTO 
Katiller kulübünde 

2 - KAÇAKÇILAR 

Gündüz 12,30 - 14,30 • 16,30 
seanslarında iki film 

1 - HAVA ŞEYTANLARI 
2 - HUDUT KURTLARI 

12,15 de Halk matinesi 

Gönül Dedikoduları 

İsliklal savası 
.;, 

Gündüz iki film 

1 - İ stiklô 1 savaşı 

2 - Korkusuz adam 
Harry Batır 

Seanslar: 

12 - 14 - 16 - 18 - Gece 20,30 da 

ULUS Basmıevi ANKARA 
BU AKŞAM AÇIK HAVA SIN EMASINDA ÜÇ AHBAP ÇAVUŞ EGLEN1YOR Türkçe 

sözlü .. 


