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Moskova'ya ; Bulgar Başvekili Berlin' de 

. 
Gidecek olan~L temaslara devam ediyor 

Lord Halif aksın Moskovava 
.Lord Halifaks~ ---- • 
. · -/ Bir Fransız gazetesine göre 

. aitmesi ihtimali var 
Bulgaristan 

Almanya ile 

Fransız - İngiliz temasları devam ediyor 
Hiç bir siyasi taahhüde girmiyecek 

hiç bjr ves;ka imza 1 amıyacak Müstakil grup reis vekili 
B. Ali Rana Tarhan 
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................................................ .... 
Milll Şef'imiz 

Talebe kamplar1nı 

Londra, 6 a.a. - iyi haber alan mahfillerde 
söylendiğine göre, sovyet hükümetinin tekliflerine 
cevap vermek ve pakta dair müzakereleri tacil et -
mek iizere Lord Halifaks'm yakında l\loskova"ya 
gitmesi ihtimali vardır. 

Bu sabah bu ht.'.Jeri veren Oeyli Ekspres gazetesi, sovyet hükümetj- -
mahfilleriyle tam salahiyetli bir İngiliz devlet adamı arasında yapılacak 
olan bir temasın şimdiki güçlükleri si.iratle giderebileceğini yazmakta -

Müstakil grupun 
Berlin, 6 a.a. - Bulgar başvekili Köseivanof, 

Unterlinden harbinde ölenlerin abidesine bir çelenk 
koymuş ve eski muhafız alayı ile son defa teşkil e -
dilmiş ola n büyük Almanya piyade alayına men -
sup muhafız alayının geçidinde hazır bulunmuştur. 

·~ .. .. , ... ,.,..,...,~ Köseivanofa Bulgaristanın Berlin hükumetten iki suali 
ziyaret elliler 

.·. l ve Almanya'nın Sofya elçileri refakat 

Milll Şef. ismet lnönü. dün 
erkek lisesinin ve ticaret lisesi-

dır. 

Birkaç türlü güçlük var 

nin, Baraj yolu üzerindeki as- Çemberleyn, diin Avam Kamarasında beyanatta bulunarak Lord Ha -
i kerlik kamplarını şereflendir - • lifaks'ın Moskovada cereyan eden müzakereler hakkında sovyetlerin 

mişlerdir. i cevabını aldığını bildirmiştir. Bu cevap, Fransa hiikümeti ile birlikte tet- ı 
Milli Şef geldikleri zaman, İ kik edilmektedir. 

yemek yemekte olan talebeler, 1 Başvekil şu sözleri ilave etmiştir : . • . .. 
1nönü'nü coşkun sevinç teza- f "-Henüz halledilmemiş olan ihtilaflar hakkında taf~~~a~ vermıye lu-
hi.irleri icinde karşılamışlardır. i zum görmüyorum. l\liişki.ilatm yalnız bir taraftan geldıgını zannetmek 
Talebenin çadırlarını gezen ve ı yanılmak olur . ., 

yc:meklerine ~ka~.Milli Şefi - Dün iki defa hariciye nezar.etin~. gi 1 
mız kampta bır muddet kal - ı den Yorbin bu sabah Cadogan ı gor -ı • v·ı f 
dıktan sonra gençliğin aynı gö- mek üzere tekrar hariciyeye gitmi~ - ı Ankara Parti ı aye 
niilden tezahürleri arasında ay- tir. Bu hararetli faaliyet Sovyetlerın Yekı"llı'g"' ı' 
rılmışlardır. son tebligatına gönderilmek üzere bu- Heyeti Rei' 

•••··-............................. ,,,,,,.,,., .. ,. lunan cevapla alakadar görülmekte - Parti Başkanlık divanının son kara-

Parti ve 
~ııcvA.ı u~iııı&A.ı 

F. R. ATAY 

Dün gazetemizde çıkan bir 
tebliğ ile idare amirlerimiz Parti 
hatkanlıklarından ayrılmıılar -
dır. Yerlerine daimi Parti müfet
tiıleri gönderilerek, yeni nizam
naınenin hükmü tatbik edilmiş 
olacaktır. 

Son Parti kongresi toplandığı 
zaınan İngiltere' de bulunuyor· 
duk. Müstakil grup hakkında 
Londra gazetelerinde intiıar e -
den haber, temasta bulunduğu
n:ıuz resıni hususi ıahsiyetler üze
rınde derin bir tesir hasıl etti. Bu 
münasebetle ıunu öğrendik ki 
Atatürk'ün ölümünü takip eden 
aylar içinde zan ve tasavvur et
tiğimizden daha ciddi bir imti
~an a:e~ir~itiz. Birçok yabancı-
ar, .bı~ım ıdaremizin yalnız ku

veı__I~ bır ~iktatür olduğuna kani 
degıllerdı. Eğer Atatürk ölecek 
olursa, tahmin edildiğinden da
ha sıkı ve sert bir inzibat rejimi 
k~rul~aksızın, hatta belki böyle 
hır reJıme rağmen, Kemalizm in
kıla~larının tutunamıyacağı ka • 
naatınde idiler. Uzakta bulunan 
herkes, bir müddet, Türkiye' den 
k!'nlı aksülameller, isyan ve irti
Ha_ havadisleri bekleyip durdu. 

ıç bir tarafından zerre kadar 
•arsılrnıyan sükun ve istikrar, kö
~ücülleri hayal sukutuna uğrattı
gı kadar, bizi pek yakından ta • 
~~~.~Yan dostlarımızı da hayrete 

usurdü. İmdi bu hayret, beklen
ın~kte olanın lam aksine, Türkiie de .murakabe ve hüriyet haya
~~·~ ınkişafma iid haberler gel
.. ıgı. :zaman umumi bir hayranlı
ga ınkılap etmiştir. Bir şark 
ke'!11eketinde Kemalizm hare-
etı eğer bir mucize ise, bu ka -

d~r radikal ihtilalcilik hareketi
nın, o memlekette, milletin ser· 
hest İradesine istinat etmekte ol
ın1_ ası . daha inanılmaz bir fevka-
ad ... lık teşkil etti. 

Düşmanlarımız ve dostlarımız 
(Sonu 6 ıncı sayfada) 

dir. rı üzerine, Cümhuriyet Halk Partisi 
Gazeteler nikbin 

Londra, 6 a.a. - Gazeteler, Mosko -
va müzakerelerinin neticesi hakkında 
nikbinlik göstermekte berdevamdır -

Ankara vilayet idare heyeti reisliğin
den çekilen vali ve belediye reisi B. 
Nevzat Tandoğan bu makama eski baş 
kan B. Rifat Börekçiyi tevkil etmiı -

İNGİL TERE JAPONYA'NIN CİNDEKİ 
( 

• r 

ım.aznıi111111.z • .:na:ı.111.rmn1111 il ili •••••••••••••••••••••••••••••• 

HEGEMONYASINI ASLA TANIMIYOR 
Asya'da yeni ni
:ı:amın t esisine 
karşı itirazlar -
da bulunan ve 
buna mani olmı-

::::: ............................................................................................................... . ya c;alışan mem
leketlerle işbir
liği yapmak im
kansızdır. E -
ğer bu nokta İn
giltere tarafın -
dan anlaşılma:ı:
sa önümüzdeki 
konf eransrn hiç 
bir manası yok
tur. Japonya -
nın uzak şark -
taki hareketi -
nin İngiltere ta
rafından tam o
larak anlaşıl -
ması bir hal su
reti için elzem 

,, 

Japonya İngiltere ile şimdilik 
müzakereye girmek istemiyor 

B. Hiranuma bunu kati bir lisanla söyliyor 

M arqal ,.~evz.i ÇakmaR 

Maraşal'in 

İzmir' deki 
tetkikleri 

~arttır, 

Tokyo, 6 a.a. - Tiençin hadisesinin bir hal suretine raptı için topla -
nacak İngiliz - japon konferansı hakkında gazetecilere izahat veren B. 
Hiranuma, demiştir ki : 

" - Şarki Asya'da yeni nizamın -
tesisine karşı itirazlarda bulunan ve 

İngiltere buna mani olmıya çalışan memleket-
lerle Japonya'nın iş birliği yapması 
imkansızdır. Eğer bu nokta İngiltere 
tarafından sarahatle anlaşılmamışsa 
önümüzdeki konferansın hiç bir ma -

(Sonu 8 inci sayfada ) 

İngiliz askeri Heyeti 

Çanakkale 
• 

ve lzmir'e 
gidiyor 

Yabancı devletlere 

kırediyi 
arttırıyor 

Londra, 6 a.a. - Hükümetin ya -
hancı memleketlere verilebilecek ti -
cari kredi nispetinin artırılması hak
kındaki talebini yarın meclise verme
si muhtemeldir. Bu tedbir prensip o
larak haftalardanberi elzem görül -
mekte idi. Zira bazı memleketlerle 
yapılan görüşmeler kredi dairesinin 
şimdiye kadar mevcut selahiyeti ge
çen krediler derpiş etmekte idi. Ka
bine dün akşamki müzakeresinde bu 
işin hallini kararlaştırmıştır. 

Gazeteler artırılacak miktar için 
100 ve 150 milyon sterlingden bahset
mişlerse de alakadar daireden bu sa
bah alınan malCımata göre azami art
ma miktarı 100 milyon olacaktır. 

-::-------
u TAS~ 1 H - Dunku Basma kalemizin bir 

c. nılesınde nıuhım bir hati olmuştur. İkin
r~ ıutunun sonlarına doğru : "Fakat gene bu 

hklil ve sulh, hudutlarımı:ı:dan başlıya -
b~k~ .... cümlesi şoyle olacaktı : "Fakat gene 
da is~ıklil ve sulhun ihlali, hudutlarımız -

n aılıyarak, ... ,. 

İzmir, 6 a.a. - Genel Kurmay Baş
kanı Mareşal Çakmak refakatinde or
du müfettişleri Orgeneral Fahrettin 
Altay ve İzzettin Çalışlar, Korgene· 

İstanbul, 6 (Telefonla) - Bir 
müddetten beri memleketimizde misa -
fir bulunan Tuğgeneral Lund'un reis· 
liği altındaki ingiliz askeri heyeti bu 
sabahki trenle Ankara'dan şehrimize 
gelmiş ve Perapalas oteline inmiştir. 
İngiliz ataşemiliteri binbaşı Ros mi
safirler şerefine evinde bir öğle ziya
feti vermiştir. İngiliz askeri heyeti 
İstanbul belediyesi tarafından mih
mandarlığına tayin olunan bir tercü
manla şehrimizi gezmişlerdir. Heyet 
yarın akşam Kocatepe muhribi ile 
Çanakkale'ye ve oradan İzmir'e gide
cektir. Bu ziyaretler hususi mahiyet
tedir. 

Siyasi mahfiller, bu tedbirin bazı 
memleketlerle cereyan etmekte olan 
mali müzakereleri kolaylaştıracağı 
kanaatindedirler. 

Deyli Meyi gazetesi, İngiltere'nin 
müttefiklerine sitah ve mühimmat ve 
saire satın almak imkan verilmek ü
zere 150 milyon .iıterlin isteneceğini 
bildiriyor. (Sonu 3 üncü sayfada) 

etmekte idi. Müstakil Grup Reis Vekili 1stan . 
Diğer taraftan, propaganda bakan - bul mebusu B. Ali Rana Tarhan hükü-ı 

lığı bulgar gazetecileri şerefine bir mete iki şifahi sual takriri vermiştir. 
resepsiyon yapmıştır. Bulgar matbuat Bu suallerden birincisi dış ticareti • 
heyetine Slovo gazetesinin başmuhar- mizde tatbik edilmekte olan usullerin 
riri Jordan Meçkarof riyaset etmek - tadiline dair ne düşünülduğü ve ha. 
tedir. yat pahalılı ğı hakkındaki tetkiklerin 

Kim kime claha çok muhtaç ne zaman tatbik sahasına intikal edece 
Paris, 6 a.a. - ]ur • Eko dö Paris ği mevzuludur ve Ticaret Vekaletine 

gazetesine Berlin'den bildiriliyor : gönderilmişti r. 

Almanya. Bulgaristanın dış ticare - İkinci sual, beynelmilel vaziyet hak 
tinde ilk yeri işgal etmekle beraber kındadır ve Hariciye Vekaletine ha • 

(Sonu 8 inci sayfada) ı vale edilmiştir. 
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I Bira fiatleri ucuz~ ıyor 

Biranın şişesi 20 hatta 
15 kuruşa indirilecek 

Y.,.1;Mn Junlıü toplantısında 

Bira fabrikasımn İnhisarlara devri, hazine ecrimisillerinin affı, 

vergi itiraz ve temyiz usullerine ait lahiyalar kabul edildi 
Büyük Millet Meclisi dün B. Şemsettin Günaltay'm reisli~İn· 

de toplanmıştır. 
Beş ölüm tezkeresinin kabulünden sonra Posta Telgraf ve T e

lefon idaresinin 1939 mali yılı bütçe kanununa ek layiha ile, İn
hisarlar Umum Müdürlüğü 935 yılına ait kati hesap layihası mü
zakere edilmit ve vergilerde itiraz ve temyiz usullerine ait olan 
projenin görütülmesine başlanmıştır. 

Bu proje üzerinde birçok hatipler 1 
söz almışlar ve bilhassa vergi tarhe- 1 ~ 
dilirken gösterilmesi Iazımgelen has- ı 
sasiyet üzerinde durmuşlardır. Bu a-
rada iki mebusumuz ,vatandaşa yan -
lış vergi tarhederek onv zarara sokan 
memurların cezalandırılmalarını iste
miştir. 

Maliye Vekilimizin izahları 

Maliye Vekilimiz bu mütalealara 
karşı şu cevabı vermiştir : 
"- Söz alan arkadaşlarımın hemen 

kaffesinin kanun lehinde ve ,ınaliye 
hakkındaki tevecciihkar kıymetli ilti
fatlarına teşekkür etmeği bilhassa vazi 
fe bilirim. Bu yoldaki iltifatlar bi . 
zim için atiyen dahi bu itimat ve te
veccühü idame ettirmek için şüphe . 
siz ki büyük müşe~ik olacaktır. 

Esaslı olarak Abdurrahman Naci 
arkadaşımızın endişnak olduğu nok
taya temas edeceğim. Bendenizin ka
naatimce kanunun heyeti umumiye -
sinde nasıl ki hali hazırda, mevcuda 

(Sonu 8. ıncı sayfada) ı 
--- ·--- - - ----Uz.ak Şarh'ta bir Sovyet gözcü.ti 

J',1oğol-t.1ançu hududunda 

Sovyet- Moğol kıtaları 
tam bir zafer kazandılar 

Japon - Mançu kıtaları bir cok 
malzeme ve insan zayiatı verdiler 

Moskova, 6 a.a. - Son zamanlarda cereyan eden Mogol - Man
çuko hadiselerini gözden geçiren yarı resmi bir tebliğde muhte -
lif mıntakalarda sovyet - mogol kuvetlerinin kazandığı tam mu. 
zafferiyet tebarüz ettirilmektedir. (Sonu 8 incı say/ ada ) 
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Mahkeme röportajları t 
i .............................................................................................. .......J 

Polise rüsvet vermek 
~ 

[stiyen bi r yabancı 

Hadisede şahitler var 
kendisi tevil etmek istiyor 

• 

Bulgar tebaaıından Yuvan mahkeme huzurunda 
Bulgar tcbasından Yuvan isminde dinlenmesi lüzumunu ileri sürerek 

birinin küçük sanatlar kanununa mu- tevsi tahkikat talebinde bulundu, id • 
halif olarak çalıştığı polise haber ve- dia makamı bütün deliller mevcut ol -
rilmiş ve polis bu adamı aramağa baş- duğu, suç sübut bulduğu için bu ta -
lamıştır. Yuvan'ın, Yenişchir'dc Fev- lehinin reddine karar verilmesini iste
zi Çakmak sokağında Yüzbaşı Ulvi' - di. 
nin inşaat ilavesinde iş aldığı öğrcnil- . . . . 

· • t ''d'. 1'.ğ"' b' · · 1 Reıs B. İbrahım evclcc dınlenmış mış ve emnıye mu ur u u ırıncı şu- . . . 
be memurlarından 243 numaralı Sa- olan amme şahıtlcrının tekrar celp ve 
dettin Yuvan'ın takibine gönderilmiş- istimalarına ve suçlunun inşaattaki va 
tir. ziyetinin tesbit olunmasına, dava iki 

Sadettin Yuvan'ı bahsedilen inşaat- celsede bitirilememiş olduğu için de 
ta iş üstünde bulmuş ve bu husustaki meşhut su~la: ~~nunund.an . çıkarıla -
zabıtın hazırlanması için kendisini rak umumı hukum~er d~ırcsındc du -
Yenişehir merkezine kadar davet et - ruşmıya devam edılmesıne ve suçlu· 
miştir. nun tahliyesine karar verdi. Duruşma 

Yanlarında Yusuf, Mustafa ve Pet- Birinci teşrinin 23 ne talik olundu. 
ro isminde üç amele daha vardır. 

Yolda giderlerken Yuvan işin sarpa 
sardığını hissetmiş ve polis Sadettin'e 
yaklaşarak: . 

- Gel sana beş lira vereyim de bu 
işi kapat, demiştir. 

Sadettin bu rüşveti - elbette - ka
bul etmemiş ve bu sefer rüşvet teklif 
etmekten ikinci bir suç daha işlemiş 

Acı bir kayıp 
Vazifeye gider

ken yolda bir mo· 

tosıklet kazası 

geçirerek üç gün-

den beri Nümune olan Yuvan'ı merkeze kadar götür-
müştür. Orada zabıt varakası tutul - hastanesinde te -
muş ve meşhut suçlar kanununa tevfi- davide bulunan 

unıum kan adliyeye sevkedilmiştir. 
Yuvan ilk sorgusunda kendisinin müdürlüğü mu-

inşaatta kalfa olarak çalıştığını, kalfa- temedi B. Hilmi 
lığın da küçük sanatlar kanununa mu- Tür hastane he· ~,...;....;;. ... ~-·---"'··-·---
halif olmadığını söylemiş, rüşvet ve - Merhum 8 . 
rip vermediği sorulunca da: yetinin bütün ih- Hilmi Tür 

ba timamına rağmen - Bu polis memuru na param o -
lup olmadığını sordu. Ben de 250 lira dün gece sabaha karşı vefat etmiştir. 
kadar param olduğunu söyledim. De- Matbuat aleminde herkese yardımı 
miştir. Halbuki şahitler Yuvan'ın Sa- vesevimliliği ile tanınan Hilmi Tür'· 
dettin'e rüşvet teklif ettiğini saraha- ün vefatı hem dairesi arkadaşlarını, 
ten duyduklarını söylemişlerdir. hem de matbuat muhitini çok mütees-

İlk sorgu esnasında ileri sürülen . . . 
.. . 1 . . d d" 1 sır etmıştır. 

bazı mudafaa şahıt erının c ın en • . . .. .. 
mesi için duruşma düne talik edilmiş- Merhum arkasında bırı pek kuçuk 
ti. Evelki gün birinci asliye ceza mah- olmak üzere üç yavru bırakmıştır. Cc
kemesinde rüşvet davasının rüyetine. nazcsi bugün kaldırılacaktır. 

Suçlu avukatı Baha Osman bu su - Bu, çalışkan ve fedakar arkadaşın 
çun taalluk ettiği maddenin meşhut ailesiyle arkadaşlarının samimi tecs· 
suçlar kanunundan hariçte kaldığını sürlerine iştirak eder, acılarını payla· 
ıddia etmiş, fakat iddia makamını iş
gal eden müddeiumumi muavinlerin - şırız. 
den B. Hasan Halit Aksoy, meşhut 
suçlar kanununun bu suçu sarahaten 
ihtiva ettiğini söylemiş ve bu noktai
r.azar muvafık bulunarak duruşmaya 
meşhut suçlar kanununa göre devam 
edilmiştir. 

Borsa ve vakıf paralar ikraz 
sandığı binaları 

Osmanlı bankası ile Ziraat bankası 

bahçesi arasındaki arsada yapiimakta 
olan borsa binasiylc vakıf paralar ik

raz sandığı binası inşaatı bir hayli i -

terlemiştir. Binaların inşaatı cümhu

riyet bayramına kadar ikmal edilmiş 

Dinlenen şahitlerden Demir Ali, 
Nuri, Mahmut ve İsmail Yuvan'ın in
şaatta kalfa olarak çalıştığını ve bir 
kaç gün cvcl kendisinden iş istiyen 
Murat isminde bir sıvacı ustasına iş 
vermediği için Murad'ın kendisini ih- bulunacaktır. 

ULUS 

Mesleki tedrisatla 
yapllan tayinler 

İstanbul yüksek iktısat ve ticaret 
mektebi müdürlüğüne aynı mektep li
se kısmı ekonomi, finans ve istatistik 
muallimi Dr. B. Nihat Sayar, Sıvasta 
yeni açılan sanat mektebi yardirek
törlüğüne ve türkçe muallimliğine 

Ankara sanat mektebi türkçe mualli
mi BB. Nuri Akyazı, Sıvas sanat mek
tebi ağaç işleri atelyesi muallimliklc
rine Ankara'dan Bekir Tınay ve Vas
fi Levent, Sıvas sanat mektebi demir 
işleri atelyesi muallimliğine Reşat 

İkinci, Sıvas sanat mektebi tesviye a
telyesi muallimliğine Ankaradan Nec
mi Teker, Sıvas sanat mektebi demir 
atelyesi stajiyerliğine Türkkuşu plli· 
nör atelyesinden Rıza İşiten, Sıvas 
sanat mektebi idare memurluğuna ay
nı mektep anbar memuru Mustafa 
Süley, Ankara İsmetp<ışa kız enstitü· 
sü türkçe muallimliğine aynı enstit!.i 
çocuk bakımı muallimi Ayşe Ege, 
Kandilli kız lisesi mezunu Fahriye 
Usberk Ankara sanat mektebi idare 
memurluğuna, Kırşehir idadisi orta 
kısmı mezunu Halil Sidal Ankara in
şaat usta mektebi anbar ve depo me
murluğuna tayin edilmişlerdir. 

Haftada on kuruıa 
ders veriyormuı · 

Edirne, (Hususi) - Şehrimizin 

Kendirci mahallesinde oturan muse
vi Azor'un evinde çocuklara ders ver
diği, Maarif Vekaletinin izni olma
dan evini bir mektep haline koyduğu 
haber alınmış ve evinde araştırmalar 
yapılmıştır. Azor'un 29 çocuğa ders 
verdiği ve bu çocuklardan haftada on 
kuruş alındığı tesbit edilmiştir. 

Tahkikat evrakiyle adliyeye veri -
len Azor, mahkemece 80 lira para ce
zasına ve 600 kuruş mahkeme masrafı 
ödemeğe mahkum olmuştur. 

Mersin gümrük müdür 
muavinliği 

Gümrükler umum müdürlüğü güm
riik işleri ikinci kısım amiri B. Raik 
Erkut 55 lira maaşla ve terfian Mer
sin gümrük müöür muavinliğine ta
yin edilmiştir. 

Maliye memurları arasında 

terfiler nakil, tayin ve 
Maliye Vekaleti, merkez ve taşra teşkilatı memurları arasında 

yeniden bazı tayin, nakil, tahvil ve terfiler yapmıştır. Bunları sı
rasiyle yazıyoruz : 

Terfiler: 

Edirne tahsil kontrol memurluğu -
na Edirne tahsil kontrol memuru Ad

nan Soykut, İstanbul milli emlak mü

dürlüğüne İstanbul milli emlak mü
dür muavini Rasim Atakan, İstanbul 
milli emlak müdür muavinliğine mil
li emlak müdürlüğü kontrolörü Ali 
Kemal Altan, Afyon tahsilat şefliği
ne Afyon tahsilat şefi Nevzat Salan
cı, Amasya tahsilat şefliğine Amasya 
tahsilat şefi Mustafa Balantekin, Tef 
tiş H. daktiloluğuna İstanbul defter
darlığı daktilosu Ruhat Peker, D.D. 
Y. maliye ve muhasebe dairesi mü -
fettişliğine D.D.Y. maliye ve muha
sebe D. reis muavini Vasıf Ülgür, 
Tahsilat müdürlüğü mümeyyizliği -
ne tahsilat müdürlüğü memuru Sami 
Aksoy, İstanbul varidat kontrol me
murluğuna İstanbul varidat kontrol 
memuru Salahattin Cin, Tahsilat mü
dürlüğü memurluğuna tahsilAt mü -
dürlüğü memuru Feriha Aybar, Mu
hasebat umum müdürlüğünde vilayet 
daktiloluğuna muhasebat umum mü
<lürlüğündc vilayet daktilosu Necati 
Altınay, Afyon varidat müdürlüğüne 
Afyon varidat müdürü Hikmet Uya
nık, Bütçe umum müdürlüğü mümey
yizliğine bütçe umum müdürlüğü 
mümeyyizi Mualla Çamlı, 5, ine tü -
men muhasebeciliği veznedarlığına 
5. inci tümen muhasebeciliği vezne -
darı Nuri Takmaz, İzmir varidat kon 
trol memurluğuna İzmir varidat kon
trol memuru Nusret Kaygusuz, Tica
ret vekaleti muhasebe müdürlüğüne 
İktısat vekaleti muhasebe müdürü T. 
Rıza Pırnal, Milli müdafaa kara mu
hasebe müdürlüğü memurluğuna Mil
li müdafaa kara muhasebe müdürlü -
ğü memuru Hüseyin Karacan, M üna
kaHit V. Muhasebe müdürlüğü mü -
meyyizliğinc Gümrük ve İnhisarlar 
muhasebe müdürlüğü mümeyyizi Ab
durrahman İmer, Ticaret V. muhase
be müdürlüğü memurluğuna M. M. 
kara muhasebe müdürlüğü memuru 
Şefika Şaylan, Ticaret V. muhasebe 
müdürlüğü mümcyyizliğine M.M. Ka 
ra muhasebe müdürlüğü mümeyyizi 
Refik Baykal, Maarif V. muhasebe 

mum müdürlüğü memurluğuna Vari
dat U. müdürlüğü memuru Fikret Şev 
ket Demirman, Muhasebat umum mü
dürlüğü memurluğuna muhasebat u
mum müdürlüğü memuru Ömer Türk 
yılmaz, Muhasebat U. müdürlüğü mü
mcyyizliğine muhasebat U. müdürlü
ğü memuru İhsan Akant, Muhasebat 
Umum müdürlüğü qıümeyyizliğine 

muhasebat umum müdürlüğü memu -
ru Osman Nuri Parlak, Adliye muha
sebe müdürlüğü mümcyyizliğine ad
liye muhasebe müdürlüğü memuru 
Hami Kuşakçıoğlu, Sinop tahsil kon
trol memurluğuna Sinop tahsil kon -
trol memuru Kemal Yalınay, Seyhan 
tahsil şube şefliğine Seyhan tahsil 
şube şefi Hamit Şakir Birinci, 

Tayinler : 

Bozdoğan ve Nazilli hazine vekilli
ğine Bozdoğan hazine vekillerinden 
Tevfik Kayhan, Ağrı hazine vekilli -
ğinc Ağrı avukatlarından Müştak 
Aktan, Muntazam borçlar U. Md. dak 
tiloluğuna muntazam B . umum mü
dürlüğü muvakkat memurluğundan 
açıkta Fethiye Gündoğdu, Antalya 
tahsilat şefliğine Silvan liususi mu
hasebe memuru Ali Savcı, Bütçe ve 
Mali K.U. Md. memurluğurta P.T.T. 
U. Md. lüğü muhasebesi memuru Ta
lat Alpay, Ticaret Vekaleti muhasebe 
müdürlüğü mümcyyizliğine emniyet 
umum müdürlüğü muamelat memuru 
Raşit Özışık, Münakalat Vekaleti mu 
hasebe müdürlüğü memurluğuna 
Gümrük ve İnhisarlar V. muhasebe 
müdürlüğü memur vekili Refik Da
nış, Hukuk müşavirliği müşavir avu
katlığına İzmir mahkemesi azası Na
zif Çağatay, D.D.Y. maliye ve muhase 
be dairesi şakirtliğine D.D.Y. maliye 
muhasebe dairesi muvakkat memuru 
Hikmet Koç, D.D.Y. maliye muhase
be dairesi S. 2. memurluğuna Lise me
zunlarından Ali Sabri Savcın, Darpa
ne ve damga matbaası sayıcılığına 
lkyoğlu malmüdürlüğü tahakkuk mc 
murluğundan açıkta Nihat Zorlu, 
Bahçe malmüdürlüğüne Gündoğmuş 
malmüdürlüğündcn müstafi Sait Dc
miroğlu, 
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Yurdda yer yer yağıılar oldu 
Dün şehrimizde hava çok bulutlu 

geçmiş, rüzgar cenubu garbiden saniye 
de bir metre kadar hızla esmiştir. En 
yüksek ısı 29 derece olarak kaydedil
miştir. Yurtta hava, Ege cenup kısım
larında az bulutlu, Trakya'da bulutlu, 
diğer bölgelerde yağışlı geçmiştir. Ka 
rcmctreye yağışların bıraktıkları su 
miktarı Yeşilköy'de 4, Çamlıca'da 55, 
Uludağ'da 17, Değirmendered'e 11, 
Şilcd'c 9, Kocaeli ve Yalovad'a 5, Kas 
tamonuda 54, Eskişchir'de 23, Anka -
ra'da 6, Erzurum'da 11, Zonguldak'ta 
28, diğer yağış gören yerlerde 3 - 5 ki
ligramdır. 

Rüzgarlar Akdeniz kıyılarında ce -
nuptan, diğer bölgelerde şimal istika
metinden saniyede en çok 9 metre ka
dar hızla esmiştir. Erzincanda 31 Ada 
na ve Elazığd'a 32, Malatya'da 33 de -
rece sıcaklık kaydedilmiştir. 

Df. tahsilat Müdürlilğü memuru Na -
ci Erkan, Hukuk müşavirliği müşa -
vir avukatlığına Hukuk müşavirliği 

avukatı Raşit Yaman, Hukuk müşa
virliği tetkik memurluğuna hukuk 
müşavirliği muakkibi Baki Baktır, 
Hukuk müşavirliği tetkik memurlu -
ğuna hukuk müşavirliği muakkibi Fa 
ruk Alp, Mali tetkik heyeti kalem 
şefliğinde mali tetkik heyeti kalem 
şefi Piraye Biğat, Darpane ve Damga 
matbaası müdürlüğü fabrika başme -
murluğuna Darpane ve Damga mat -
baası müdürlüğü mümeyyizi Fahri 
Aral, İktısat Vekaleti muhasebe mü
dürlüğü memurluğuna İktııat Veka
leti muhasebe müdürlüğü memuru Kc 
mal Ergün, D.D.Y. maliye muhasebe 
dairesi müdekkikliğine D.D.Y. İzmir 
muhasebesi muhasibi Sait Bakır, Mer 
kez daireleri muhasebe müdürlüğü 

muavinliğine merkez daireleri muha
sebe müdürlüğü veznedarı Madclet 
Armay, Nafıa inşaat muhasebesi tet
kik memurluğuna nafıa inıaat muha
sebesi tetkik memuru Kemal Kaya, 
Nafıa inşaat muhasebesi tetkik me
murluğuna nafıa inşaat muhasebesi 
tetkik memuru Mahmut Atalay, Na
fıa inşaat muhasebesi tetkik memur
luğuna nafıa inşaat muhasebesi tet -
kik memuru Şaban Nart, Varidat U-

lıkesir şube memuru Hayri Aral, 

Kastamonu varidat müdürlüğüne Kon 
ya varidat kontrol memuru Osman 
Erdem, Merkez daireleri muhasebe 
müdürlüğü muavinliğine bütçe ve ma 
li kontrol U. müdürlüğü mümeyyizi 
Muharrem Nişova, İstanbul varidat 
kontrol memurluğuna varidat umum 
müdürlüğü varidat kontrolörü Meh
met Ali Camcıoğlu, Milli emlak mü
dürlüğü kontrolörlüğUnc milli emlak 
müdürlüğü ~ube müdürü Sabahattin 
Töqük, Mali tetkik heyeti neşriyat 
miltürlüğüne bütçe ve mali kontrol 
U. müdürlüğü varidat kontrolörü 
Hamdi Özgüre!, Kırşehir hazine avu
katlığına Kayseri tahsil kontrol me
muru Cemal Aksaç, Tahsilat müdür
lüğü tahsil memurluğuna tahsilat mü. 
dürlüğü memuru Hicri Haznedaroğlu 
İstanbul sıhi müesseseler muhasebeci
liğine Varidat umum müdürlüğü şu
be müdür muavini Niyazi Dikbaş, 

Münakalat vekaleti muhasebe müdür
lüğüne adliye vekaleti muhaacbc mü· 
dürü İbrahim Balkan, Adliye Veki
lcti muhasebe müdürlüğüne merkez 
daireleri muhasebe müdürü Zihni Su
nay, Ticaret Vekaleti muhasebe mü -
dürlüğü memurluğuna Torbalı mal -
müdürü Hamza Özbek, Bursa tahsil 

bar etmiş olduğunu söylediler. ~----------------------------------------------------------------------------------------------------------~~-------
Suçlu vekili burada yeni bir iddia lll l il l l l il l l l lll l l l lll l il l lll l llll llll l l l l 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 fi 

dermeyan etti: Bu haberi duyan bir tanıdıiı· 
- Müvekkilim iyi türkçe bilmez, Dayağa dair ! mız h iç d e h a yre t etm edi: 

dedi, fikrini iyi ifade edememiştir. 
Belki de polis Sadettin'c parayı uza -
tırken: 

- Eğer bu işin cezası varsa vere -
yim, demek istemiştir. Bir terceman 
bulalım. Bu cihetleri tahkik buyurun, 
demiştir. İdrlh makamı ise Yuvan'ın 
gerek ilk isticevabında, gerek ilk du
ruşmada fikrini pek ata ifade ettiğini, 
nihayet bir şive farkiyle türkçeyi gü
zelce konuştuğunu, ve suçlunun böyle 
bir iddiada bulunmamış olduğunu 
söylemiş, avukatın bu iddiası da kabul 
olunmamıştır. 

İddia makamı gerek şahitlerin şaha
dctiylc ve gerek suçlunun isticevabı 

r asında : 
- Bana paran var mı, diye sordu 

ben de var dedim şeklindeki teviliyle 
suçun subut bulmuş olduğunu söyle -
di ve Yuvan'ın ceza kanununun 220 ve 
223 üncü maddelerine göre cezalandı
rılmasını istedi. 

Suçlu vekilinin müdafaası dinlenil
mek üzere duruşma düne talik olun • 
muştu. 

Dünkü celsede suçlu ve avukatı ha
zır oldukları halde duruşmaya devam 
edildi. 

Suçlu müdafi, şahitlerin yeniden 

Kembrıç üniversitesi tecrübi psi
koloji profesörü F. C. Barlett, ge
çenlerde cezanın, yalmz cezanın 
değil dayağın ve falakanın lüzum
lu ve faydalı olduğuna dair bir 
konferans vermiş ve bu fikirde ol
mıyan birçok kimseleri hayretlere 
düşurmüştür. 

"Dayak cennetten çıkmıştır,, sö
zü bizde eskiclir. Bu sözü dayağın 

lehinde bir delil gibi kullarıanlara 
kar§ı bir dayak düşmanının vermiş 
olduğu şu keskin cevabı, hila, ha-
tırlarım: 

- Eğer iyi bir şey olsaydı, cen-
nette kalırdı! 

Bir zaman bizim gazetelerde de 
dayak lehinde az yazı yazılmamış
tı hani. Eğer lngiltere'nin bu meş
hur profesörü bu konferansı o za
man vermiş olsaydı, dayak taraf
tarları, kim bilir, bundan ne kadar 
istifade ederlerdi! 

Şimdi profesörün neler söyledi
ğini de bir par~acık anlatalım. F. 
C. Barlett demiş ki: 

"Cezanın bir takım fertleri arzu 
edilmiyen hallerden arzu edilir hal-

lere geçirdiğine dair müsbet delil 
ve misaller vardır. 

Bu cezalara, vücuda eza ve
renleri, yani dayak da dahildir. 
Ceza ve dayağın tesirli olabilmesi 
için §iddetli olması ve - bazı hadi
selerde biraz beklemek faydalı ol
makla beraber - işlenilen kabaha
tin hemen akabinde süratle tatbiki 
gerektir . ., 

Profesör bu fikir ve mütaleala
rında daha ileri de gidiyor. Ona 
nazaran bir takım çılgınlar ve suç 
işlemeğe temayül gösterenler ele 
geçirildimiydi, derhal mütehassıs
lar tarafından yapılacak teşhis üze
rine prevantif bir tedbir olarak da
yak yemelidirler. 
Dahası var: profesör Barlett, uy

gunsuzluk ederken ele geçirilenle
rin, daha mahkemeye verilip karar 
giymeden önce kırbaçtan geçiril-

mesini faydalı buluyor. 
Bir ingiliz gazetesi. meşhur pro

fesörün bu fikirlerini "hüriyet,, e
saslariyle taban tabana zıt bulu
yor. 

Siz ne dersiniz? Bir zaman da
yak lehinde bir hayli yazılar yaz
mış olan gazeteler, acaba, bu vesi
le ile yeni bir anket açacaklar mı? 

T. !. 
Külden altın! 

Bir takım m illetler, h am mad· 
de ele geçirmenin, gittikçe güçlet· 
mesi karşısında bir takım sente· 
tik yani terkibi maddeler bulma
ğa giriıtiler. Bunların n eler oldu· 
ğunu Profesör Salih M urat dostu · 
muza bırakıp son icatta n b a h se· 
delim: 

A lmanlar, külden altın yapı

yorlarmıf. 

- O da iı mi, ded i, ben bizd e 
birçoklarını tanıyorum ki birçok 
altmlan kül etnıiılerdirA 

Kopernilt! 

Almanya'da Naziler , kimiıi
n in soyunJ a yah ud i var; kimisi· 
n in kaf aıı k endi kafalarına uy
muyor, diye birçok ilim, fen , f el
ıefe ve e de biyat adamlarını ya 
memleket dışına, yahut da temer
küz kamplanna gönder diler. 

Evelki günkü ga:ıetelerde o
kuduğumuz bir telgraf, timdi ge
ne alınanların polonyalı meıhur 

mün eccim Kopem ik 'in alman ol
duğu hakkında propaganda yap
tıklarını bildiriyordu. 

Acaba üçüncü R ayh, Kopernik 
almandır, d iye, Koridoru ve Dan
zig'i iıgalde ken din i haklı mı gös
terecek ? 

Y okıa büyük ilim ve fen a· 
damlan kadroıundaki m ünha lle· 
ri böyle ölmüı töhretlerle mi dol
duracaklar 7 
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Gizli nüfus vakalarmdan 
ahnacak para cezalan 

Dahiliye Vekaleti, gızli mii us v~ 
katarından mesul olanld.ra hükmol~ 

nacak para cezaalrı ile kabahat safı, 
leri hakkında yapılacak tahkıkat .. 
cezaların tahsil mercıi hakkında vil 
yetlere bir tamim yapmıştır. 'ı amım 
göre nüfus vakalarının vaktinde i 
bar edilmemesinden mesul olanla 
vilayet ve kaza idare heyetleri tayi l 
edecekler ve ceza takdirinden cvel in 
barı keyfiyette kasti . cürüm olup o1 
madığını aramaksızın haksız ve lij 
zumsuz kararlardan çekineceklerdir 
Köyünde gizli nüfus vakası bırakaıt 
muhtar ve ihtiyar heyetlerinden, h 
bcr alınan her vaka için ayrı ayrı giz 
1i kalmış miıtcaddit vakalar için top• 
tan bir ceza verilmesine dair kanund 
sarahat olmadığından bunlar hakkın· 

da umumi kanun olan ceza kanunun~ 
göre muamele yapılacaktır. Gizli nü. 
fusta kabahat nevinden meydana çı 
kan vakalar için muhtar ve köy ihti 
yar heyetleri azalarına bu suçtan do 
layı ayrı ayrı verilecek para cezalar~ 
yekunu 300 lirayı geçmiyccektir. 
Hükmolunan cezadan sonra mektum 
nüfusa sebebiyet verenler olursa bun• 
tar hakkında ayrıca ceza tatbik olu 
nacaktır. Gizli nüfusu haber vermi• 
yen mesul zatlar hakkında, bunlar 
nüfus vakalarını nüfusa bildirdikleri 
takdirde tescil muamelesi yapılacak 

ve ayrıca cezai takibata devam oluna
caktır. 

İngiliz ve Alman Büyük . 
El~ileri lstanbul' da 

İstanbul, 6 (Telefonla) - İngilb 

büyük elçisi Sir Knatchbull - Huges
sen ve Alman büyük elçisi Fon Pa • 

pcn bugün buraya geldiler. Yazı, bu

rada geçireceklerdir. 

Mesut bir doğum 

Memnuniyetle haber aldığımıza gö

re, arkadaşımız ressam Ratip Tahir 

Burak'ın dün akşam bir kızı dünyaya 
gelmiş ve adı Gül konulmuştur. Uzun 
ve mesut bir hayat temenni ettiğimiz 
yavrunun anne ve babası, doğumu bü
yük bir muvaffakiyetle başaran Nü· 
munc hastanesinin nisaiye mütehas • 
§l~n.'l.ilY..tm.P~Halil. ÇuaeR • .:.d~Ti-t'.:!• .. 

Mesut bir doğum 
Dahiliye Vekaleti matbuat umum 

müdürlüğü baş redaktörü Ertuğrul 
Şevkct'in bir kız çocuğu dünyaya gel
miş ve adı Gümrah konmuştur. Ar
kadaşımızı tebrik eder, yavruya uzun 
ömürler dileriz. 

Çağrı 

X Yeni evler kooperatifine para ya 
tıran mebusların bugün saat on birde 
kütüpanedcki içtimaa gelmeleri rica 
olunur. 

şubesi şefliğine Sıvas tahsil şefi Or
han Erben, Orhaneli malmüdürlüğü
ne Fethiye malmüdürü Şükrü Yücel· 
tekin, tahsilat müdürlüğü mcmurlu -
ğuna muhasebat umum müdürlüğü 
memuru Salih Pulscver, Sıvas tahsi· 
lat şefliğine Edirne tahsilat şefi Ta
lat Gürler, Münakalat Vekaleti mu -
haıebe müdürlüğü mümeyyizliğine 
adliye muhasebe müdürlüğü mümcy -
yizi Sabri Ekren, Adliye vekaleti mu 
hasebe müdürlüğü memurluğuna Ma
arif vekaleti muhasebe müdürlüğü me 
muru Halil Çobanoğlu, İstanbul tah
silat kontrol memurluğuna Hariciye 
muhasebe müdürlüğü mümeyyizi Nec 
det Dinçkal, Balıkesir tahsilat kon
trol memurluğuna Muhasebat Umum 
müdürlüğü mümeyyizi Behçet Özda
mar, Darpanc ve damga matbaası Pul 
anbar muhafızlığına Darpanc ve dam 
ga matbaası müdürlüğü başmemuru 

Edip Çetiner, Nakit işleri umum mi.i
dürlüğünc Mali tetkik heyeti azası 
Celal Sait Siren, Sıvas tahsil kontrol 
memurluğuna Ankara tar.=-;\ kontrol 
memuru Nihat Gürel, Edirnt tahsil 
şefliğine Edirne tahsil kontrol memu 
ru Adnan Saykut, Muhasebat umum 
müdürlüğü emrinde vilayet daktilo -
!uğuna muhasebat umum müdürlüğü 
daktilosu Hacer Sapel, İktııat muha
sebe müdürlüğü memurluğuna Aske
ri fabrikaları muhasebe müdürlüğü 
memuru Kemal Kaynak, Askeri fab
rikalar muhasebe müdUrlüğü memur· 
luğuna İktısat Muhasebe müdürlüğil 
memuru Faik Atamtürk, Siirt tahsi· 
lat şefliğine Denizli tahsilat şefi Kad 
ri Hakkovar, Siirt tahsil kontrol mc· 
murluğuna Niğde tahsil kontrol me
muru Suphi Gündoğdu, Niğde tahsil 
kontrol memurluğuna Siirt tahsil kon 
trol memuru Fahri Köscsoy, Ordu 
muhasebe müdürlüğüne Bilecik mu· 
hasebe müdürü Enver Tüzel. 

~~-••••••~~~~-~~~,-~,~~~~-~~~~~~~ ın~g~~sı"mu~~ur~. 
enclkuş ı ... Fakat ne var, ları. Camlardan odaya bol ışık dolu- f Bununla beraber, salonun kapısı sederlerse anı.ınamıı bir ta takı 

l yordu. - hala kapalıydı, o kadar kapalıydı ki nın. 
j 
.. ,. .. -,.. ıuıoar nı:r:meteııer - ne on-

Lef'i Brandon devam etti: lar, ne de kimse - bu hususta bir !ey 
- ~imse ,çıkmıyor mu? Pek il&. bilmemelidir. 
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1 ngiliz - Alman 

anlaşmazlığı 
• Hitler'in birkaç ay evel, İngiltere 
ıle Almanya arasında 1935 sene· 
ainde İmzalanan deniz anlaımasını 
feshettiği malümdur. Mukavelenin 
h~kürnlerine göre bu fesih veya ta
~ıl, anca.k iki tarafın da muvafaka· 
tıyle Yapılabilecekti. Fakat İngiliz 
mukavelesi Hitler tarafından bir 
taraflı olarak feshedilen ilk muka • 
'Vele değildir. Esasen aynı gün, on 
•ene müddetle aktedilmiı olan Po· 
lonya mukavelesi de feahedilmiıti. 
~~?Ya, Almanya'nın, iıine elverm~
dıgr zaman mukavelelerin böyle bır 
taraflı olarak feshedilmesine o ka • 
dar alıırnııtır ki, bu nokta Üzerinde 
duracak değiliz. 

lngiltere geçen ayın sonunda Al
lrla.nya'nın bu hareketini protesto 
Jnahiyetinde bir nota tevdi etmiıtir. 
İngiliz hükümeti alman hükümetİ· 
nin rnukaveleyi 'fesih noktasındaki 
kararını nazikane fakat pek açık 
bir lisanla tenkit e;mekte ve Alman· 
Ya'nın fesih için ileri sürdüğü ?1ucip 
•ebepleri makul gönnemektedır. ln
giltere'nin bu notası üzerinde de 
dllra~k değiliz. Fakat bu mün~ka· 
fayı bir noktadan dikkate layık 
gördük: notanın tevdii, bir takım 
~lınan gazetelerine, İngiliz • Alm~n 
ıhtiliı.fını İzah için yeniden v~~ıle 
teıkil etmiıtir. Bu gazetel~re g~r.e, 
Almanya'nın ıikayeti, lngıltere nın 
alman "hayat sahasına,, müdahale· 
Ye ~esaret etmesidir. Silekı ıunları 
Ya~maktadır: 

"Eğer lngiltere Almanya'nın ha· 
Yat sahaaını tanımıı olsaydı, İngil
tere ile Almanya arasında en sami • 
illi münasebetler teeasüı ederdi.,, 

Seibert de Völkiacher Beobahter 
h~etesinde İngiltere ile Almanya 
arasında bu hayat sahasına müda
haleden baıka hiç bir ihtilaf mev
cut olmadığını yazmaktadır. 

Bu yazılar, biraz da, lngiltere'
)'e Almanya ile tekrar anlaımak İ· 
çin hayat sahası üzerindeki alman 
iddialarının tanınmasını teklif ma
hiyetindedir. Hayat ıahaaı, bilindiği 
gibi, müstemleke için kullanılmakta 
~n e!!! b!!' ~_!»irdir. Ve bu hayat 

Polonya nota vermezden •• once 

Danzig hakkında 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

B. Çemberleyn yakmda 
kati beyanatta bulunacak 

Londra, 6 a.a. - Gazeteler, Danzig ı ki, Polonya'ya teminat veren devlet -
meselesi hakkında Çemberleyn'in bu- ler bu kadar vahim ihtiraslara muka • 

·· arın kati bir beyanatta buluna· ı vemet için her ne pahasına olursa ol -
gun, Y b" l'k h k -- yazıyorlar Times gazetesine sun onunla ır ı te are et etmege cagını · . . 

·· e bu beyanatı her halde Polonya karar vermışlerdır.,, gor , 
tarafından Danzig senatosu nezdin
deki teşebbüsten evci yapılacaktır. 

Deyli Tclegraf gazetesi, Hitlcr'in 
Musolini ile birlikte cenup Tirol'un
daki alman unsurunu tasfiye etmesine 
telmih ederek diyor ki: 

"Almanya haricinrlc bulunan bü
tün bölgelerden en ziyade alman olan 
bir mıntaka varsa o da cenup Tirol'u
dur. Soruyoruz, Tirol almanlarının 

bu kadar az ehemiyeti oluyor da, ne · 
den dolayı danzigliler bir Avrupa 
harbine değecek derecede ehemiyetli 
oluyor. Çünkü, Danzig Polonya'nın 

/ngiliz donanmaaı aelerber 
edilecek mi? 

Londra, 6 a.a. - Danzig meselesin
de İngiltere'nin tasavvurlarının ne 
kadar ciddi olduğunu Almanya'ya is
bat etmek için eyh1l 1938 de olduğu 
gibi ingiliz donanmasının · seferber 
hale konmasını teklif eden Vivyan 

Adam'a baş\'ekil şu cevabı vermiştir: 

" - Hükümet, hareket tarzını pek 
açık bir şekilde ifade etmek için lü
zumlu ve arzuya şayan addettiği bü • 

tahribi için bir alet olarak kullanıl- tün tedbirleri almaktan geri durmıya
mak arzu ediliyor. İşte bunun içindir caktır.,, 

Fransız - İngiliz 
temasları 

devam ediyor 

İrak'm dış 
politikası 

(Başı J inci sayfada) 
lar. Üç devlet arasında görüş beraber· 
liği mevcut olan noktalar hakkında 

Başvekil pa rlô mentoda derhaı bir anıaşma akdi imkanı bu nik 
binliğin sebebidir. 

beyanatta bulundu Times gazetesi, Londra ile Faris a
rasındaki sıkı teşriki mesaiyi bilhas • 
sa kaydederek diyor ki: Bağdat, 6 a.a. - hak parlamento • Üzerlerinde anlaşma olan noktala • 

sunda harici siyaset müzakereleri es • rın ehemiyetini daima göz önünde tut 
nasında söz alan ?a,vekil .. ~uri. Sait mak ve bu esastan hareket etmek mü
paşa, İrak ile İbnıssuut hukumetı ara· . 1 g- bir anda bulunduğumuz 
sandaki münasebetlerde bazı ihtilaflar na.skı~d 0 aca 1 

. . . B -d d' b aşı ilr ır. çıktığını bıldırmış ve ag a ın u b · l 
ihtilafları Mısır'ın veyahut diğer bir Mo•kova ;:;:ya ır me•e 8 

memleketin hakemlifine tevdie hazır 'P • 6 - : ~~';,arizvf'n a::ı ?:c· .. _ . , ~ . _.._: ... :. 
1 

. "rr\S.. a.a. w 
. 1 . k' .. sıncıe liurg yazıyor: 

Irak ıle ngıltere arasında ı muna- "S ti b. ı· - · · H 11 d t . . ovye er ır ıgının o an a, ı-
sebet~erden bahse~e? Nurı .saıt P~ta. viçre ve Lüksemburg'un toprak bil • 
asken hazırlıklar ıçın İrak a be§ mıl .• tünlüğüne karıı vukubulabilecelr. bir 
yon ingiliz liralık bir istikraz ver~ı! taarruzu harp sebebi olarak kabul et • 
olan İngiltere'nin dostane aemahatını mek letememennden dofan güçlükler 
bilhaua kaydetmiıtir. . hariç olmak üzere, Moakova halli ol • 

tıldı. Filhakika Almanya, Çekoılo
'Vakya'ya indirdiği darbeden sonra 
hu istila emellerini tahakkuk ettir
mek yolunda adım atmak Üzere 
ikendir ki, mukavemetle karşılaı· 
blıttır. Hayat aahaaı içine giren mil
letler, çekoslovak olmadıklanndan 
Almanya bu teıebbüalerini tahak
kuk ettiremiyecekti. Fakat lngilte· 
re'nin de bu istila siyasetine karşı 
'Vaziyet alması, almanları köpürt
blÜştür. Şimdi anlıyoruz ki. İngilte· 
re'den "hayat sahası,, adı verdikte· 
ri mmtakanın kendilerine terkedil
meaini ümit ediyorlarmıı. İngiltere 
bunu yapmadığı için Hitler 1935 
ınukavelesini feshetmit ve timdi de 
alman matbuatı, lngiltere'nin me· 
deniyet için tehlike te•kil ettiğini 

Başvekil, ;mat~~ meselesıne temas dukça sıkıntı verecek diğer bir mese • 
ederek, frak ın, dı~er ~rap ~emle~~t- le daha ortaya koymaktadır: 
leri ile beraber, sıyonıst .. sırasetın.ın Almanya kendisine bal tık memle • 
ortadan kaldırılması ve Fılıstınde mı~- ketlerinde istinat noktaları temini i -
li müstakil bir hükümet kuru}~~sı. ı· çin doğrudan doğruya bir harekette 
çin gayretlerine devam edecegını bıl- bulunduğu takdirde takip edilecek ha-

dirmiştir. reket hattı meselesi. Tallin veya Riga-

d" y 

~nyaya anlatmaya çahııyor. ikide 
bır, hayat sahasındaki alman "hak· 
larının,, tanınmaaı pahasına lngilte
:r ·ı e 1 e barıımıya hazır olduklarını 
b")d' ı ırrnek fırsatını da kaçırmamak-
tadırlar. Ve anlathldarı dakikada 
İngiltere tekrar medeniyetin direk· 
!erinden biri olacaktır. 

Nihayet hükümetin harici siyaseti- da alman lehtarı bir "Putsch", Mosko 
ni tarif eden başvekil, İrak'ın faaliye- va'da bir taarruz başlangıcı olarak· te
tinin komşu Akdeniz ve islim mem • Iakki edilecek ve bu takdirde Sovyet
leketlerine inhisar eylediğini ve biri Ier birliği, ihtimal kendi stratejik mev 
Saadabat paktı diğeri de İbnissuut zilerini teminat altına alacak tedbir • 
hükümeti ve Yemen ile ittifak paktı leri derhal ittihaz edecektir. lngilte • 
olmak üzere iki vesikaya dayandıiını re ve Fransa böyle bir vaziyette der • 
tasrih etmiş ve lbnissuut arabistanı hal müdahale mecburiyetini kabul ede 
ve Yemen ile olan ittifakın Mısıra ve bilirler mi? Mesele tetkike liyıktır. 
diğer arap hükümetlerine de tetmil. e- Zira hakikaten Hitler tarzı da tama • 
dildiğini görmek ümidini iz~ar. eyh • men böyledir: Führer kurbanını yut· 
yerek sözlerine nihayet vermıştır. madan önce parçalamaktadır.,, 

Popüler gazetesinde Blum diyor ki: 

Mısır Hariciye /Vazın 
Abdülfettah Yahya Pa§a 

Sofya'da 
.- .. . 

Abdülf elf ah Yahya 
Paıa'nın ziyaretleri 
Sofya, 6 a.a. _:. Bulgar ajansı bildi

riyor: 
Mısır hariciye nazırı Yahya paşa 

dün sabah meçhul askerin mezarına 

merasimle bir çelenk koymuştur. 
Saat 11 de nazır kıra! tarafından ka

bul edilerek maiyetiyle birlikte öğle 
yemeğine alıkonmuştur. Yemekte baş
vekalet vekili Nedef de bulunmuştur. 
Kıral, Yahya paşa ile maiyetine yük • 
sek nişanlar vermiştir. 

Dün akşam Başvekalet vekili ve a
lakadar diğer nazırla Mısır hariciye 
nazırı arasında iki memleketi alakadar 
eden ekonomik meseleler hakkında 

müzakereler cereyan etmiştir. 
Müteakiben Sofyadaki Mısır elçisi 

bir akşam ziyafeti vermiştir. Ziyafet
te Mısırlı misafirlerden başka bir çok 
şahsiyetler hazır bulunmuşlardır. 

AK~AM 

Onların cephesi 
(Dikkatler) aütunu, aynen : 

"Sulh cephesindeki şerefli yerini kah
ramanca aldı diye türk milletine ateı ~
c;ıyorlar. Fakat kuçük milletler kendı • 
)erine şu sualleri sorsa acaba ne cevap ve
recekler• "- Arnavutluk, ıırf sızi gü -
cendirm~mek, size hot gorünmck yüzün
den balkan ittifakına ıirmemiıti. Uira
dığı akibet meydanda defi! midir?,. ve 
"-Çekoslovakya sizinle uz~aş.mak. !çin 
eveli iıtihkimlarmı, sonra ıstıklilını ve 
ıerefini derece derece terketti, ıimdi o 
millet esir muamelesi göniyor.,. 

- Sizin cephenize iltihak edenlerini • 
kibeti bu degil midir1,. 

Maliyet hesabında dikkat 
edilecek bir nokta 

İktisadi meseleler ıütunu muharriri 
Hüseyin Avni, her hanıi sanayi ıubeıin
de maliyet fiyatı hesabı yapıldığı uman 
ilk goze çarpan şey memurin kadrosu o!
duğunu, halbuki maliyeti, meseli makı
nelerin ve yedek edevat parçalarının ko
misyonu ücreti gibi maı;raflan arttırdı • 
ğını, yarım mılyon liralık bir fabrikanın 
makine komisyonculuğu yüzünden 750.800 
bin liraya mal oldugunu ıöyliıyor, bir de 
amortismanın kıııa zamana sığdırılması 
iıtenildigini, bunun da maliyete tesiri ol
duğunu ilive ediyor ve buna çare bul • 
mak için memur 1;rkarmayı tesiri pek 
az basit bir uıul diye tavsif ediyor. 

Maraşal'in 
İzmir' deki 
tetkikleri 

(Başı ı ıncı saytada) 

ral Muğlalı, müstahkem mevki komu
tanı General Aktuğu ve: maiyetleri er
kanı olduğu halde dün sabah 8 bu
çukta lzmir'den hareketle Menemen 
ve Foça'daki birlikleri tettiş etmişler 
ve akşam üzeri Karşıyaka yolu' ile 
şehrimize dönmüşlerdir. Sayın Mare
şal geçtikleri bütün kasaba ve köy· 
!erde halkın yenilmez orduya güven 
ve bağlılığını ifade eden candan sevgi 
ve saygı tezahürleriyle karşılanmışlar 
ve uğurlanmıglardır. 

Al Karşıyaka'daki tezahürler bilhassa 

m a n Ya çok parlak ve heyecanlı olmuıtur. 

• :.:.~;~rnr~~V~a~J~i~E~t:em~~~~~~_....., .. hır .• ep iml.ır ıereflne bU· 
Japonya He' f yük bir ziyafet vermittir. 

İzmir halkının sayın mareşali ara-

1• s ra r e d ·,yor larında görmekten duydukları sevinç 
sonsuzdur. Genel Kurmay Başkanı 
her geçtikleri yerde, halkın en içten 
tezahürleriyle karşılanmaktadır. Ni • 
tekim dün gece Mareşalimizin şehir 
gazinosunda valinin ziyafetinde bu
lunduklarını haber alan halk, gazino
nun etrafında kesif bir kütle halinde 
birikerek büyük askeri tiddetle alkı§
lamıştır. 

Tokyo, 6 a.a. - Japonya'nın Ber
lin sefiri, Fon Ribbentrop tarafından 
tevdi edilen bir notayı hükümetine 
göndermiştir. Notada bir ittifak akte· 
dilmesi için ısrar olunmakta ve Avru
pada harp çıktığı takdirde Japonya 
tarafından yapılan siyasi ve iktisadi 
yardım vadi hatırlatılmaktadır. 

Siyasi mahfillerde söylendiğine 
göre Hiranuma, bu ittifakı aktetmek 
istediği takdirde japon askeri ric3li 
kabinenin düşürülmesini derpiş eyle
mektedirler. 

Amerika'da büyük 
tuğyanlar oldu 

KÜCÜK 01$ HABERLER 

X Melburn - Avusturalya'nın ge
lecek seneki harp bütçesi 32 milyon 
ingiliz lirası olarak tcsbit edilmiştir. 
Bu miktar, geçen seneye nazaran 18 
milyon fazladır. 

Kont Ciano yarın 
gidiyor • 

ispanyaya 

"Pakt, çerçJveıi dahiline icra ve o
nun hakiki mana ve hedefi göz önün • 
de tutulursa, zorluk ortadan kalkar. 
Müzakereler esnasında bir çok hayali 
meselelerin ortaya çıktıjı ekseriya va· 
kidir. Ve bunun içindir ki müzakere· 
leri çok uzatmamak lazımdır.,, 

Vaşington, 6 a.a. - Kentucky hava
tisindeki tuğyanlar neticesinde 100 ka 
dar kişinin ölmüş olmasından korkul
maktadır. 

X Paris - Bone Polonya büyük 
elçisi Lukasiewicz'i kabul etmiştir. 

X Roma - Meclisin silahlı kuvet
ler tali komisyonu Arnavutluk ve 1-
talyan silahlı kuvetlcrinin birleştiril
mesi hakkındaki kanun layihasını ka
bul etmiştir. 

Roma, 6 a.a. - Kont CianÔ, c~r_n~r
tesi günü bir İtalyan harp gemısı ıle 
Barselon'a gidecektir. 

Morehead'da kaybolan 48 kişiden 
30 unun cesedi sudan çıkarılmıştır. 

-3-

SON TELGRAF 

"Harp istemiyoruz,, 

Etem İzzet Benice, Koseivanof'un Al
manya seyahati milnasebetiyle yazdığı bu 
başmakalede, Bulgaristan ihracatının yuz
de sekseninin zirai maddeler olduğunu 
bu'lların en bıiyük alıcısının da Almanya 
bulundugunu kaydeı.lerek, bulgarların al
manlara karşı Azami gUler yüz ifade eden 
bir politika takıp etmek mecburiyetinde 
bulunduklarını kaydetmekte ve almanlar
la İtalyanların ancak kendi mt:nfaatleri 
için bulgarlarla müttefik olmak istedik
lerini ileri sürmektedir. Muharrir, bula-ar 
mebusan meclisi ikinci reisinin bulgar 
menfatlerinin Roma - Berlin siyasetine 
uygun olmadıgını ifade eden beyanatını 
memnuniyetle kar§ılamaktadır. 

HABER 
Hükümet memurlarının dilinde 
yeni düstur 

M. Dalkılıç, bu fıkrasında, osmanh 
imparatorluğunda hiıkümet atzındaki dus
turun (para yok) kelimeler iolduğunu yaz. 
dıktan sonra, o zamanlar asıl olmıyanın 
teşkillt sistemi ve teknik bilgi olduğunu 
kaydetmekte, bu hususta en ~zel nümu
nenin İstanbul vilayeti ve valisi olduiu
nu ileri surerek, yeni valinin teknik ve 
teşkilat sayesinde her şeyi yarattığını 
kaydetmektedir. 

Kastamonu' da 
şiddetli seller 

Dört kiıi boğuldu 

Elektrik telleri bozuldu 

şehir karanllkta kaldı 
Kastamonu, 6 a .a. - Dün saat 16,30 

da oldukça büyük bir sel gelrl!iş ve 
elli dakika kadar devam etmiştir. 1313 
tenberi tesadüf edilmemiş olan bu 
sel '1eticesi mecrasından bir metre ka
dar yükselen sular derenin iki tara
fındaki caddeleri ve evleri tamamen 
istila etmiş ve bir iki evin dere tara -
fındaki d11varları yıkılmııtır. Dere 
Uzerindeki altı ahşap köprüyü de su
lar götürmüştür. 

Dört kişinin selde boğulduğu bil· 
diriliyor. 

Hayvan zayiatı da on beş arasın
dadır. Seller elektrik kablolarını da 
tahrip etmiş olduğundan şehir karan· 
lıkta kalmıştır. 

Hükümet her türlü tedbirleri al· 
mıştır. Jandarma kumandanlığı şehir 
dışında selden hasara uğrıyan mınta• 
kada tahkikata devam etmektedir. 

Siird' de su derdi 
· hallediliyor 

Siirt, 6 a.a. - Dün valimiz İzzettin 
Cağrap'ın riyasetinde toplanan bele
diye encümeni ve imar komisyonu 
120.000 lira ile şehrimize getirilecek 
olan Botan suyu inşaatını ihale etmiş· 
tir. Böylece Siirt'in yegane derdi o
lan su işi tahakkuk safhasına girmif 
bulunuyor. 

İzmir Fuarındaki 
Trakya paviyonu 

Başkalarını bu derece aafderun 
saYmak haddizahnd" bir safderun
l"ktur. Biz almanlara •haber vere
lim ki çıkmaz itler petindedirler. 
Ve bu hayat sahası fikrini bırakma
dıkça, ne İmparatorluğunun emni
Yetini tehlikeye koymak istedikleri 
İngiltere ile, ne de müstemleke va • 
~İYefine düıürmeği dütündükleri 
tarki Avrupa devletleriyle ıt.nlasma· 
larına İmkan yoktur. 

A. Ş. ESMER 

lngiltere hava 
ihtiyatlarını silah 

Nazıra İspanyayı ziyaret esna~ı~da 
birkaç eksper, gazeteci ve harıcıye 
memuru refakat edecektir. 

Seyahat ve Berlin gazeteleri 

B l . 6 a a _ Stefani: Matbuat, er ın, . • . 
Kont Ciano'nun lspanya'yı ziyare.tı 
ile alakadar olmakta ve bu seyahatın 
büyük ve siyasi olan ehemiyetini te · 
barüz ettirmektedir. . 

Völkischer Beobahter gazetesı, 

Amerika'da Naziler 

aleyhinde ti.kibat 
Nevyor, 6 a.a. - Newark (New-Jer

sey) dan bildiriliyor: 
Norland kampında alman • ameri -

kan cemiyetinin askeri mahiyetteki 
teşekküllerinin geçit resmi neticesin
de adli takibatta bulunmak zarureti ha 
sıl olmuştur. 

Diğer cihetten sel sularının birden
bire kabarması yüzünden takriben 30 
kişinin boğulduğu Cartercounty'den 
bildirilmektedir. 

Yackson'da da 6 kişi boğulmuştur. 

Gelibolu ve Çanakkale 

bölgesinde aşı faa 1 iyeti 
Edirne, 6 a .a. - 15 gündenberi Ge

libolu ve Çanakkale bölgelerinde ya
ban zeytinlerini ve ahlat korulukları
nı aşılıyan Trakya tarım aşı grupu 
muallimleriyle birlikte Edirne'ye dö
nerek burada umumi aşı ameliyesine 
yeniden başlamışlardır. 

X Bern - lsviçre'nin altı radyodü
fizyon postalarından biri olan Sch
wazenburg istasyonu sebebi meçhul 
bir yangın neticesinde kısmen harap 
olmuştur. Hasar büyüktür. 

X Lüçern - Finlandiyalı Maettari 
400 puvanla yatarak atıı · şıÜnpiyonu 
ve macar Buday da 392 puvanla diz 
çökerek atış şampiyonu ilan edilmiş
tir. 

X Lahey - Colijn kıraliçesi ziya
ret ederek yeni kabineyi teıkil vazi
fesini kabul edemiyeceğini bildirmi§
tir. 

Edirne, 6 a.a. - Beynelmilel İzmir 
fuarındaki Trakya pavyonunun işleri 
ile meşgul olan komite, bugün U. Mü
fettişlik salonunda ve General Di
rik'in başkanlığında toplanarak son 
kararlarını vermiş ve bu kararlar mü
fettişliğe bağlı valiliklere bildirilmiş
tir. Fuarda bu seneki pavyon gene 
küçük olmakla beraber parlak mevki
ini bırakmayacaktır. 

altına alacak 

1 Y:oudra, 6 a.a. - İngiliz hava kuvet-
erıne mensup bir takım ihtiyat erler 

\le subaylar, bir seferberlik tecrübesi 
llıahiyetinde olarak önümüzdeki iir ly .. . ~ 

:S ıçınde silih altına çağrılacaktır. 
Unlardan bir kısmı, bu yaz yapıla • 

~k olan kara ordusu, deniz kuvetleri 
i e .hava filoları müşterek manevrasına 
!tırak edecektir. 

Sf liava nazırı, Pariste 14 temmuz ge
i'~ .rl!smine iştirak etmek üzere beş in
d 

1 ız tayyare filosunun Fransa ya gi -
tceğinl bildirmiştir. 
l..ordlar kamarası, bugün bir harp 

.., ~zemesi nezareti ihdası hakkında 

.. '1 ce avam kamarası tarafından ka • 
.. ed"l · . ı ttııt olan kanun liyihasını taa-
p eyleıniıtir. 

Franko ile Ciano arasında yapılacak 
müzakerelerin italyan • ispa~yol ~?s~ 
luğunun bağlarını kuvetlendırecegını 
yazmaktadır. -----

6 İspanyol neferi yüzerek 
CebelüHa11k' a k~ı . 

Hükümet makamları cemiyet şefle
rinin, New • J ersey devleti arazisinde 
ecnebi üniformaların giyilmesini me -
neden kanuna aykırı hareketle itham 
edildiklerini bildirmişlerdir. 

Bir milli (ek kahramanı i~in 
Praj'da tören yaplldı 

Cebelüttarık, 6 a.a. - Eski cüm • Prag, 6 a.a. - Çekler, dün milli kah 
huriyet ordusu efradından altı is· ramanları J can Huss'ün ölümünün yıl 
panyol bu sabah İspanyol kıyıların - dönümünü tesit etmitlerdir. Alman 
dan yüzerek buraya gelmiştir. Tama- makamları alay teşkili, tenvirat gibi 
men bitkin bir halde olan bu neferler mutat tezahürleri menetmiıler ise de 
saatlerce dalgalarla mücadele etmiş · daha sabahtan Praghlar Huss'ün bey
lerdir. Altı kişiden biri karaya çıkar kelinin ve meçhul askerin mezarının 
çıkmaz ölmüştür. Bunlar nasyonalist- önünde toplanarak çiçekler ve çelenk
lerin yaptıkları idamlardan kurtul- ler koymuşlardır. Halk, milli marp 
mak için kaçtıklarına bildirmektedir. 11k ıık sö lemi tir. 

Amerika'nın mali 
tedbirleri ve Meksika 

Meksiko, 6 a.a. - Meksiko ban -
kası Amerika Senatosu tarafından ka 
bul edilen karar sureti üzerine net -
rettiği bir tebliğde, yabancı gümüş 
mübayaatı hakkında lüzumlu olan ma 
IUmatı alınca, icabeden tedbirleri it
tihaz edeceğini ve buna intizaren spe
külasyonlara mani olmak için kam -
biyo piyasası üzerinde müdahale hak-

X Vaşington - Amerika Kızılhaç 
cemiyetine gelen malumata göre, Mo
rehead tuğyanında 30 kiti ölmüştür. 
Cemiyet süratle yardıma koşmuştur. 

X Budapeşte - Karpatlaraltı Rus
yası fevkalade komiseri Karon Pe · 
renyi dün akşam Ungvar'a muvasalat 
etmiştir. Yarın resmen vazifesine bat 
lıyacak ve bu suretle idare ve polis 
hizmetleri yarın askeri makamlardan 
sivil makamlara devredilecektir. ' 

X Prag - Alman makamları, Çek 
hükümetine sevkulceyı ehemiyetleri 
olan bütün to•eleri 1-9-938 tarihinden 
evelki hallerine irca etmek emrini 
vermiıle.rdir. 

X Kahire - Kahire havrumın Jr.a. 

Babaeski - Edirne asfalt 
inşaafl yalunda başhyor 

Edirne, 6 a.a. - l. 700.000 liraya 
ihale edilmiş olan Babaeski • Edirne 
asfalt yolunu yapacak olan müteah
hitler bugün Edirne'ye gelmiştir. Ya
kında çalışmalarına başlıyacaklardır. 

bir bomba bulunmuştur. 

X Londra - Hava nezaretinin bil
dirdiğine göre gelecek temmuz, ağus
tos ve eylül aylarında kara, deniz ve 
hava kuvetlerinin manevraları ile ay
nı .zamanda yapılacak olan bava ti • 
timlerine ittirik etmek üzere gelecek 
il a zarfında · · 
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lngiliz memorandomu 
Almanya 'yı kızdırdı 

"Londra ve Berlin arasında müzakere kolay 
değil, çünkü iki taraf da ayrı bir dil konu:tuyor,, 

L ondra, Berlin'e kati 
ve meşru bir teklifi 

havi bir memorandom ver
di. İngiliz hükümeti Al -
manya'nın iktısadi vaziye -
tini düzeltmek, hatta yeni 
bir deniz paktı kararlaştır
mak için derhal müzake -
reye hazır olduğunu göste
riyor. Yalnız, evelemirde 
bazı şartların bulunması 
lazımdır. Bunlar öyle şart -
lardır ki, bugün mütekabil 
itimadın tesisi için bunlara 
çok lüzum vardır. 

Berlin ne cevap veriyor? 
Berlin buna kızıyor .... 

B erlin buna üç homur
tu ile cevap verdi. 

Evela, İngiliz memoran -
domu, Versay "dikta"sının 
yıldönümüne tesadüf eden 
bir günde verildi. Bu neza
ketli bir hareket değildi. 

Sonra, bu muhtıra, deniz 
paktı meselesinin Iayik ol
duğu bütün ehemiyetine 
uygun gelmiyordu. 

Nihayet, ingiliz muhtıra
sında Almanya için hayati · 
uha göstermiyordu. 

Hatta alman resmi gaze -
tesi Voelkischer Beobach -
ter bu İngiliz notasını bir 
nevi tahrik gibi telakki et
ti. 

Çünkü bu, Almanya'nın 

yüzde yüz istediği şeyi 
mevzubahis etmiyordu. 

A lman metalibatı o 
haldedir ki, bunu 

bütün dünya isterse, bu ge
ne olamaz! 

İşte garip bir misal: 
Nazional Zeitung gaze -

tesi İngiltere ile Fransa'ya, 
boyuna yugoslav buğdayı
nı, romen petrolünü satın 
aldıkları için sitem ediyor. 

- Siz bizim hayati saha
mıza tecavüz ediyorsunuz! 
diyor. 

Almanlar o kadar ileri 
gidiyor. Artık pazara git -
mek için de hak yok. Yok
sa, nihayet bütün orta Av
rupa hudutlarına: "Hususi 
av mahalli" diye levhalar 
mı asacaklar? 

' 
A lman planı esasen 

çok sarih. 
Almanya, Romanya'nın 

buğdayını, petrolünü yal -
nız kendisi alsın, ona lazım 
olan sınai istihsalatı gene 
yalnız kendisi versin! 

"Hem müşteri, hem mus
tahsil !" İki taraftan da ka
zanç. Oradan da elini, o di
ğer memleketlerin pek iyi 
tanıdığı hami elini, Bük
reş'e uzatacak. 
Hayatı saha nazariyesi 

evela, o sahada oturanları 

köle etmekten ibarettir. 
Bütün bunlar da göste -

rir ki, Londra ile Berlin a
rasında kolay kolay müza -
kere olmaz. Çünkü ikisi de 
ayrı dilden konuşuyor. 

Londra iktısadi ittifak 
teklif ediyor, Berlin, dev -
!etlerin kendi etrafında 

dönmelerini, kendisine tabi 
olmalarını tahayyül edi -
yor. 

Londra Berlin'le beraber 
'.çalışmak" istiyor, Berlin 
şu dünyada ne varsa kendi
sinin olmasını, istiyor. Her 
şeyi kendi malı telakki e
diyor. 
Fransızca ve ingilizce: 

"dünyanın işbirliği" deni -
yor, almanca "Avrupa'da 
tefevvuk" diye cevap veri
liyor. 

Bundan kurtulamıyaca -
ğız ! 

A lman nazileri Dan -
zig'den vaz geçmiyor. 

Bugünlerde serbest şehrin 
dıvarları arasından garip 
bir şeyler sızıyor. Orada 
silah kaçakçıları tekasüf 
etmiş bir halde. 
Diğer taraftan, Alman -

ya'nın, hariçte çalışan 

ıs.ooo alman ~şağını çağı: 
racağı söyleniyor. Anlaşı -
lan bu acemi efrat, Sieg
fried hattına veya şark hu
dutlarına gönderilecek. 
Bunlar, oraya geçenlerde 
kütle halinde gönderilmiş 
olan aşcı ve berber garson -
!arına iltihak mı edecek -
ler? 

Bu böyle olurken, alman 
zabitleri Alp hudutları ü -
zerinde İtalyan ordusunun 
manevralarını takip (yahut 
kontrol) ediyorlar. 

Bütün bunlar, şüphe yok 
ki bize tesir yapmak için 
yapılıyor. 

Biz, bütün bir dikkatle 
bakıyoruz, fakat ne soğuk 
kanlılığımızı, ne kararımı
zı ve hatta ne de ümidimizi 
kaybediyoruz .... 

Paris - Soir 

Göbels'in veni bir 

makalesinden 
İngilizler bize fena halde 

kızıyorlar. Son günlerde 
gerek gazeteleriyle gerek 

radyo neşriyatiyle Alman -
yanın güttüğü politikadan 
ve hususiyle gazetelerde 
Britanya aleyhindeki pole
mikten dolayı acı acı şika -
yet ediyorlar. Bizim haşin 
oluşumuza ifademizdeki ka 
balığa teessüf ediyorlar. 

Onlar, Büyük Britanya -
ya Almanyada itibar edil -
miyar diye ellerini başla • 
rına vurarak çırpınıyorlar. 
Fakat biz bu oyunları bil -
diğimiz için artık faka bas
mıyoruz. 

Britanya Başvekili Çem
berleyn, geçenlerde söyle -
diği bir nutukta, makuldü
şünen insanlarla tekrar ma
kul görüşme anının gelme · 
sini beklediğine işaret et · 
ti. 

All Right, bu da olabilir. 

MAVi SU 

Ancak, biz buna biraz sert 
ve yüksek ssele cevap vere
cek olursak, İngilizler bizi 
afetsinler. Zira biz, ıssız 

bir ormanda ·karmanyola 
edilip çırıl çıplak soyulan 
ve soyulduktan sonra, ken
disinden çalınan saıı.ti bur
nu dibinde sallandırılmak 

suretiyle dostça haspıhale 

davet edilen bir zavallının 
pek de gıbtaya şayan olmı • 
yan vaziyetinde bulunuyo
ruz Böyle bir vaziyette, u
mumiyet itibariyle adab ve 
muaşerete o kadar ehemi -
yet verilmez. 

İngilizler, kendilerine, 
ahmaklık izafe ettiğimizi 
söylüyorlar. Böyle bir şey 
bahis mevzuu olamaz. Za -
ten, karaktere böyle bir teş
his koymayı nezaket bize 
menetmektedir. Kendi ga
zeteleri haber verdiği gibi, 
Tiyençin'de kibar centil -
menlerin ayaklarından ütü· 
lü pantalonları çıkarıldı -
ğına bizler sevinmedik 1 
Biz bu havadisi aynen ver· 
mekle iktifa ettik. Eğer bu 
havadis hakikate uygun de
ğilse, buna da mutalli ol -
muş oluruz. Halbuki, biz 
bunu ingiliz gazetelerinde 
okuduk. Kaldı ki, sırf bize 
ve başka milletlere kendi -
lerini acındırmak için İngi
lizlerin pantalonlarını biz
zat kendileri çıkarıp çırıl 

çıplak dolaştıklarını san -
mıyoruz. İsterse bir İngiliz 
olsun, sokak ortasında pan
talonları çıkarılmış olan bir 

adam gülünç olur. Diğer ta· 
raftan, çıplak bir kimsenin, 
ancak bir adam olduğu tes
bit edilebilir; yoksa o ki • 
şinin çıplak oluşu, onun in
giliz olduğuna deıaiet et • 
m ez. 

K endileri d e sôylediklel'i 

gibi, ingilizler, alman mil -
Jetiyle görüşmek yolunu a

rıyorlar. 

Bunun için bir tek yol 
vardır. O da Fübrer'den 
gçer. Diğer bütün yollar 
kapalıdır. İkinci bir yol a
rıyan ve bulacaklarını ti -
mit eden hakikat seven in· 
gilizler, bizim üzerimizde 
bir parça geri insanlar in· 
tibaını bırakıyorlar. Onlar 
bize, bundan on yıl evel 
mumyalanmış ve şimdi de 
birdenbire tekrar dirilerek 
bu arada cihanda bazı şey -
lerin değişmiş olduğunu 

bir türlü kavrıyarnıyan in -
sanlar tesirini yapıyorlar. 

Biz çemberlemeye çem -
berlemek diyoruz diye in -
gilizler bize kızıyorlar. Ge
çenlerde onların ileri gelen 
devlet adamlarından biri 
bu korkunç kelime, al -
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Almanya Danzig şehrini 
"Turist,, lerle fethe çahşıyor 

Bir kaç haftadanberidir ki, Danzig ile Lehistan sa
hil boyu için tehlike tehdit edici bir mahiyet almıç
tır. 

Mamafi, Danzig meselesi yeni bir dava değildir. 
Daha Meme! işgal edildiği günlerde Almanya Dan

zig'i Lehistan'dan zorla almak niyetinde idi. O günler
de, Almanya, cebirle hareketten vaz geçmediğini ve 
Danzig'i işgal edeceğini Lehistan'a açıkça hissettir
mişti. 1934 de yapılan alman - leh anlaşmasının bir ta
raflı olarak feshinden başka mana çıkarılamaz. 

Mayısın sonlarına doğru çıkan hadiseler, Danzig 
nasyonal - sosyalistleriyle lehler arasında çıkan "an
laşmazlığa" Almanya'nın silahla müdahalesi için bir 
vesile olacaktı. Ancak, şunu da teslim etmek lazımdır 
ki, leh hükümeti bu meselede çok azimli hareket et
miştir. Leh hükümeti, leh memurlarına karşı yapılan 
tahriklerden dolayı Danzig senatosunu mesul tuttu 
ve oradaki alman ajanlarının işine gelmiyen lehli güm
ı·ük memurlarını geri almayı reddetti. 

Leh hükümeti, Danzig'deki haklarından feragat 
etmek niyetinde olmadığını açıkça bildirdi. 

Beklenildiği gibi, lehlerin verdikleri cevap ne 
Danzig senatosunu ve ne de onun asıl efendisi olan 
nasyonal - sosyalist Almanya'yı tatmin etmedi. Dan
zig'deki tahriklere devam edilmekte olduğu gibi, bir 
çok şubeleri son za.manlarda şarki Prusya'dan getiri
len "turist"lerle adam akıllı takviye edilen S. A. kıta
ları zorbalık hareketlerinin arkasını kesmemektedir. 

Direktif alması için geçenlerde Bitler tarafından 
davet edilen Danzig'in nasyonal - sosyalist lideri, leh 
gazetelerinin yazdığına göre, mütemadiyen karğaşa

lıklar çıkarmak, asayişi bozmak ve etrafı velveleye 
vermek için emir almıştır. Danzig'deki S. A. mensup
ları bu direktifleri hakkiyle yerine getirmektedirler. 
Lehlere yapılmakta olan baskınlar devam ediyor. Dan
zig'i Lebistan'dan ayırmak için yapılan hazırlıklara 
da devam ediliyor. Nasyonal - sosyalist Almanya'sı
nın tanınmış mümessillerinin iştirakiyle yapılan "al
man kültür haftası", hakikatte lehler aleyhinde bir 
kampanyadan başka bir şey değildir. Bu kültür haf
tasının ana parolası "Danzig bir alman şehridir." cüm
lesidir. 

Danzig'de vaziyet yalnız maha//1 bir ebemiyette 
A-;;:ı,ur. Danzie'den fazla. Nmf,,..,. h ahism evzuu d u .' 
G eçenlerde .l::lernıre gıdıp .Kıbbentrop tJe goru~en mıf-
letler cemiyeti Danzig komiseri Burghardt, İngiliz 

gazetecilerine verdiği beyanatta, Danzig meselesinin 

"serbest şehrin hudutlarını çok aşmakta" olduğunu 
söylemiştir. • 

Dava, Lehistan'ın parçalanmasını hazırlamaktır. 
Moskova'da çıkan Doyçe Saytung'dan 

lllllllllllllllllllJlllllllllllllJllllf lllJlllllfflllllllllf 
man propagandası tarafın -
dan icat edilmiştir.,, diyor
du. 

Dr. Göbbels 
Fölkişer Beobahter 

Düşünmeden 

sergüzeşte 

at.ima ! 

Hiç şüphe yok ki, bugün 
dünyanın tehlikeli nokta -
sı Danzig'dir. Çünkü ora -

da olup bitenler meydanda
dır. Fakat Bitler Danzig'
de bir istila tabiyesi kullan
mıyor. Ve şüphesiz kullan
mıyacakta ... 

Şehirdeki nüfusun ekse -

risi alman olduğundan Dan 

zig senatosu sadece, ve pek 

basit bir şekilde Almanya
ya bağlanmak istiyecek ve 
bağlanıyor da ... Lehli/er, bu 
na m§ni olmıya mecbur ola 
caklardır. Çünkü Danzig 
olmadı mı Lehistan boğul -
muş demektir. Lahistana 
lngiltere ve Fransa yardım 

cı çıkacaktır. Esasen bu 
yardım, lehlilere pek ihti -
şamlı bir şekilde vadedil -
miştir. 

Öyle görünüyor ki Hit -
ler işin böyle olacağına ka
naat getirmedi. Fakat al -
danıyor. işte bundan dola -
yıdır ki, başvekil Daladiye, 
bugünkü vaziyetin fevka -
iade tehlikeli olduiunu 
söyledi. 

lngiltere, Danzig'i Al . 
manyaya ilhak etmek ıçın 

bulunan, ve hukuki zevahi
ri hazırlanmış olan vasıta -
Jarı, kati olarak kabul et -
memeye karar vermiştir : 
Danzig'i almak demek, bü -
tün Lehistanı almak demek 
tir. Çünkü Lehistan Dan -
zigsiz yaşıyamaz. Binaen -
aleyh biz buna mani olma -
Jıyız. Hiyle ile, saçmasapan 
sözlere aldanmamalıyız. 

Winston Churchill Hit -
Jer'e : "Düşünmeden ser • 
güzeşte atılma,, dedi. Hit . 
ler, ingiliz devlet adamı -
nın bu nasihatini tutacak 
mı? Eğer lngiltere ile 
Fransanın kararları sarsıl· 

maz derecede kati olduğu· 
na kanaat getirirse, H itler, 
o zaman bu nasihati tutar. 

Hitler, kendisini aldat· 
makla istifade temin eden 
bir çok adamlardan malfı -
mat alıyor, dogrudan doğ
ruya haber alıyor, diyorlar. 
Fakat buna zor inanılır. 

Çünkü Bitler bir çok defa
lar ingiliz . .ve iransız dev -
Jet damlarına doğrudan 

doğruya cevap verdi. 

IY!ütecavizin cesaretini 
kırarak tehlikeyi uzaklaştı
r acalr l,ir t11Z,. sev varsa o 
u a, ilkrarınri'.lın d~.ın.. .. c- k'"'~ 

le görünebilecek şekilde ol
masıdır. 

L. !ntransigeant 

İngiliz futbol 

kafile reısın in 

Türkiyeye 

dair intibaları 
Bundan bir müddet evel bir 

İngiliz futbol takımının !stan -
bula ve Ankaraya geldiğini 

ve burada bir kaç maç yaptı -
ğrnr batırlasrnız. 

Middlesex Wandesers ismini 
taşıyan bu kulübün reisi Bay 
H. G. Alaway burada iki maç 
esnasmda İngilizce hitabelerde 
bulunmuş, bunlarda karşılaşan 
kulüplerin oyunlarından oldu -
ğu kadar Jngiliz - Türk genç -

- Burada yok, Burdon, dedi. 
Burdon giderken ciddiyetle: 
- Hayır, efendim, dedi. 
Augustos bana sert sert bakarak: 
- Sıra senin, oğlum, dedi, 
Burdon geri döndü. 

Yirmi dakikalık yürüyüş beni istas
yona vardırdı. Exter için bir bilet al -
dım. Bu kimseye garip görünemezdi. 
Çünkü Brandon - Abbas'a en yakın is 
tasyondu. Exter'de Londra için bir 
başka bilet alacaktım. 

- Mayleydi odasında sizi bekliyor, Trende Brandon - Abbas'a dönmek 
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T Ü R K l Y E sel - 20.15 Laypzig, M 

) 
Radyo Difüzyon Postalan 

TÜRKiYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUÔU 

Viyana - 20.30 Paris -
T. - 21.10 Budapeşt 
21.15 Brüksel - 21.30 
- 22.20 Doyçland Zend 
23 Paris, Prag, 

ODA MUSİKİSİ: 15.25 
1648 ın. 1~2 Kcs./120 Kw. burg - 17.30 Prag - 1! 

Kw. sJr~bp~5NsERLERİ: ~ 19.74 m. 151'f5 Kes./ 20 
T. ı4. Q. 

Sl.7D m. '1'1)5 Kes./ 2D 
1·. A.P. 

ANKARA 

Kw. Stokholm - 15.15 Doyç 
Zender - 15.30 Laypzi 
17.15 Milano - 20.4-0 
- 21.35 London - Recyo 

NEFESLİ SAZLAR (Ma 
CUMA - 7-7-1939 
12.30 Program 
12.30 TÜRK MÜZİÖİ - Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı a -

jans ve meteoroloji hab'er -
!eri 

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

19.00 Program 
19.05 MÜZİK (Mach - Kantat 

No: 78 koro • Pl.) 
19.15 TÜRK MÜZİôt (İnce 

saz faslı) 
20.00 Memleket saat ayan, a

jans ve meteoroloji haberle
ri. 

20.15 Konuşma (Haftalık spor 
servisi) 

20.30 TÜRK MÜZ1Ct (Seçil
miş beste semai ve saz se -
maileri) 

21.10 Konuşma 
21.25 N ı;şeli plaklar • R. 
21.30 MUZ1K (Radyo orkstra

sr - Şef: Praetorius) : 
1- Mozart: Saraydan kız 

kaçırma üvertürü 
2- Wagner : Siegfried İdili 
3 - Bizet: 2 inci Arlesienne 

süiti. 
22,30 MÜZİK (Operet selek -

syonlan - Pl.) 
23.00 Son ajans haberleri, zi -

raat, esham, tahvil§.t, kambi
yo - nukut borsası (fiyat) 

23.20 MÜZİK (Cazband • Pi.) 
23.55-24 Yarınki program 

AVRUPA 

OPERA VE OPERETLER : 
18.40 Droytviç - 19 Ştüt -
gart - 19.35 Bükreş - 20 
Borlin, Beromünster, Brük -
sel, London - Recyonal -
20.15 Frankfurt, Strazburg 
- 20.30 Sottens - 21 Mila -
no - 2.2 Droytviç 

s.): 5 Frankfurt - 6 30 
nigsberg - 18.15 B~no 
18.30 Viyana - 19 Berl' 
22.15 Stokholm 

ORG KONSERLER! VE 
ROLAR: 16 Münih -
Kolonya - 18.15 Königsb 
Beromünster - 19 Berli 
22.30 Lüksemburg 

HAFİF MÜZİK: 12 Ham 
- 16 Frankfurt - 18 H 
burg - 21.10 Kolonya 
21.l 5 Sarbrük, Ştütgart 
22.30 Viyana 

HALK MUSİKİSİ: 18 Sa . 
rük - 18.30 Doyçland Z 
der - 20.15 Hambıırg 
22.30 Laypzig - 23 B 
peşte (Sigan orkestrası) j 

DANS MÜZtCt: 20.15 E 
nigsberg - 20.45 Tuluz 
22 Monte Ceneri - 2~ 
Beromünster - 22.15 F~ 
ransa - 22.45 Faris - P.11 
- 23 Floransa, Lükson 
bıırg, Milano - 23.10 L 
don - Recyonal. 

Nevvork ve Pilfsbura 

radyof armda Türkiy . - -
hakkında müsahabe 

Amerika'nm Nevyork şeb 
de kain (W 3 XL) ve Pit 
burgh şehrinde kain (WS 
işaretli radyo istasyonli! 
Nevyork dünya sergisinde til 
pavyonu hakkında fransızca J 
m~sahabe hazırlamışlardtr. 
musahabe yarınki cumart 
günü her iki istasyondan da 
nI saatte, yani Türkiye saati 
le 22.45 de aşağıdaki yaz 
metrelerden neşredilecektir. 
W3XL (Nevyork) : 16.87 
W8XX (Pittsburgh): 25.27 

ORKESTRA KONSERLERİ 
j i

1
E SENFONİK KONSER

LER: 19.20 Brno-20 Brük-

------------------------~ 
Ç!'ğu jngilizceyi terci hetmi! 
tır. Bır çok iş adamları ve me 
lek sahipleri ingili.ıceyi hus 
si surette öğrenıyorlar. Son ~ 
~~ç s_en~ içinde Türkiye çok' 

leri arasrnda başltyan dostluğu 
da tebarüz ettirmişti. 
Aynı zat Taymis gazetesine 

de Ingiliz - Türk dostluğundan 
ve memleketimizin üzerinde 
bıraktığı intibalardan bahse -
den bir mektup göndermiştir. 

Taymisia 1 temmuz tarihli 
sayısrnda çıkan bu mektupta 
deniliyor ki : 

"MiddleselC ta:krmiyle Tür -
kiyeden Londraya şimdi avdet 
ettim. Türkiyeyi ilk defa ziya
ret eden in.R'.iliz lruliihii ht.: .. 
ların başlıcası türklerin İngil -
tereye ve İngiliz milletine kar
şı çok hararetli dostluk besle _ 
dikleridir. Bu dostluk yalnız 
ingil~z - türk, paktından ileri 
gelmıyor. Türkiye efkarı umu
miyesindeki bu dostluk duygu
su pakta takaddıim eden uzun 
zamanlarda dahi mevcuttu. Şüp 
hesiz misakıri akdiyle bu duy -
gu ziyadesiyle artnuştrr. Her 
türk bize samimi misafirper -
verliğin son haddini gösterdi. 
Nereye gittikse söylenen nu -
tukların mütebariz noktası; i -
ki memleket arasında sıkı bir 
rabıta tesisi arzusu olmuştur. 

Tabii biz en ııiyade ziyare _ 
timizin spor cihetiyle alaka • 
dar olduk ve pek çabuk öğren
dik ki futbolda "türkler oyun _ 
!arını İngiliz usulünce inkişaf 
ettirmeyi ziyadesiyle arzu edi
yorlar. 

Maahaza türk hayatının di _ 
ğer cihetlerinden bir çoğunu da 
müşahede ve tetkik etmiyc 
fırsat bulduk. İngilizce konu -
şan türklerin beklediğimizden 
daha çok olduğunu gördük. 
Türkiye mekteplerinde ecnebi 
bir dil Öğrenmek mecburidir. 
Öğrendiğimize göre talebenin 

gışmışhr. 

Bir kaç seneye kadar Tü 
kiye şimdikinden daha müh 
bir endüstri ve fabrika me 
lekeli olacaktır. Cümhuriye 
her tarafında muazzam y 
fabrikalar kurulmaktadır. 

Tiirkiyenin binaya ve fab 
t.-- . ...\'Js,•.d.ı-a. ~u.\.l'\:.l::.l"tuu ~1.ll""t.t 

rada mühim fırsatlar vardır 
Türkler İngiltereye karşı t 

mayüllerinde samimidirler. 
ni endüstri tesisatından b 
çoğu İngiliz firmalan tarafı 
dan temin edilmiştir. Türkler 
gösterdiği bu dostane hissiy 
tm karşısında İngiltere ile s 
nayi rabıtası bir kat daha ku 
vetlencTi rilebi lir. 

İngiliz iş müesseselerini ı~ 
zrm gelen makamlarla srkı t 
masa getirmek icin icap ed 
tedbirlerin alınmasında ihm 
gösterilmiyecektir. 

Benim hasıl ettiğim kanaa 
göre İngiltereden Türkiye 
gidecek ziyaretçilerin hepsi 
bu memlekette hoş karşılana 
caklardır. İşle giden· er 
müracaatları dostane telai< 
edilerek işbirliği gösterilecc' 
tir. 

Yeni Türkiyeyi, dünya işle 
rinde bir kuvct olmak yo!;.ı 

tutmuş olduğunu takdir etmi 
ye kafi gelecek kadar öğren 

dim.Türkiyenin dirayetli li 
derleri vardır. 

Türkiye'de İngilizler için g' 
zcl fırsatlar olabilir. Bu fırsa 
lan en geniş ölçüde tahakk 
ettirmeliyiz.,. 

O tükenmez mah1mat, kuvet ve e 
niyet kaynağına, londralı bir polis m 
muruna baş vurdum. Kendisinden s 
kin, uygun ve ucuz bir otel adresi i 
tediğim memurun cevabı şu oldu: 

-- Blumsbari'ye kadar otobüse bi 
nin, orada istediğinizi bulursunuz. 

-32 - bayım, dedi. 
Augustos: 

Yazan: M ajor W REN için büyük bir arzunun tesiri altında 
kaldım. Kalplerimiz birleştiği bir sı • 
ra İsobel'i nasıl bırakabilmiştim? Bo
ğazıma bir şey düğümleniyordu. Bu • 
nunla beraber macera arzusu beni za
afa kapılmaktan kurtardı. Ve kalbim 
sızlıyarak, seyahatlerin en arızalısına, 
en garibine başladım. 

göre hareket etmeme imkan bırakmı
yordu. Paris'e varmak ve geçinmemin 
zaruri masraflarını temin etmek için 
elde avuçta olan için hasis davranmak 
lazımdı. Fransız askeri olup da ihti -
yaçlarımı cümhuriyetin temin edeceği 
zaman bütün bu masraflara mahal kal
mıyacaktı. 

Her şeyden evel, beraberimde getir
miş olduğum eşyalar içinden az çok 
bir kıymet taşıyanları satmalıydım. 

Küçük bir sokakta, her neviden eşya
larla dolu bir eskici dükkanı keşfet -
tim. 

Bu tavsiyeye riayet ettim, nispete 
küçük bir ücret mukabilinde kafi bi 
yemek ve uygun bir yatak elde etti 
Beni karşılıyan genç bayan eşyasızl 
ğım hakkında bir şey söylememek v. 
pey akçesi istememek suretiyle yalı 
dinin kırmış olduğu izzetinefsimi o 
şadı. 

- Bana haber vermediler, dedim. 
Her halde bir gezintiye gitmişlerdir. 
Beni de yanlarına çağıracaklarını u • 
marım. 

Burdon mütessir bir tavırla: 
- Belki de yarışlara gitmiştirler, 

dedi. 
Ciddi bir tavır takınarak: 
- Münasebetsizlik! dedim. 
Tekrar yemek odasında dört kişi o

.arak toplandık. 
Hislerimizi biribirine iblağ etmek 

üzere gözlerimiz karşılaşınca İsobel'
in yüzü aydınlandı. 

Klodia sordu: 
- Papasın nasıl olduğunu bilen var 

mı? 

İsobel: 
- Dün akşam hatırını sormak için 

yanına gittim, fakat hasta bakıcı ka
dın bana uyuduğunu söyledi. 

A ugustos hayretle: 
- Hastabakıcı mı? diye sordu. 
İsobel : 
- Evet, diye devam etti, doktor bir 

bastabakıcıya lüzum göstermiş, teyze 
de ona bir tane bulmuş. 

Augustos sordu: 
- Digbi nerede? 

- Bu sual de neden? 
- Çünkü Burdon bana kendisini 

görüp görmediğimi sordu. 
- Ben de senden fazla bir şey bilmi-

yorum. 
Müstehzi bir tavırla: 
- Tuhaf, değil mi? dedi. 
- Evet, pek tuhaf. 
Nahoş Augustos devam etti: 
- Teyze pek bu fikirde değil; de

di. Maykıl gitti, arkasından Digbi .. 
Hem de evden ayrılmaları kati suret
te menedildiği halde. 

Klodia: 
- Her halde gitmeden evel sizin 

fikrinizi sormalıydılar. 
Augustos fena bir tebessümle: 
- Bana kalırsa polisin fikrinden 

korkuyorlardı. 

İsobel cevap verdi: 
- Fakat sizden fikrinizi sormadık, 

Augustos. 
Yemek hüzünlü bir hava içinde de 

vam etti. 
Tatlıdan sonra, Burdon girdi. 
Hepimize hitap ederek: 
- Mayleydi B. Digbi'yi görmek is

tiyor, dedi. 
Masanın altına bakarak: 

- Yanılmamışım, dedi. 
O zaman Klodia bana sordu: 
- Kardeşlerinizin nerede olduğunu 

sanıyorusunuz? Her ikisi de kaçmış 
olamazlar ya? 

İsobel: 
- Gitmişlerse her halde bunun ma

kul bir sebebi olacak. 
Klodia'ya bakarak: 
- Pek makfil bir sebep: şüpheleri 

kendi Üzerlerine çekmek için kaçtılar, 
dedim. 

Klodia, yemek salonundan hızla çı-

Fasıl 111 
Neşeli romantikler 

1 
karken: Exter'den Vaterlo istasyonuna ka -

- Maykıl'ın böyle bir harekette bu- dar seyahat bende bir korkulu rüya te-
lunmasına şaşmam, dedi. siri yaptı. 

Daha o kapıyı kapamadan: Londra bana muazzam göründü ve 
- Digbi'nin de, diye ilave ettim. kendimi çok küçük, bir insan atomu 
Burdon beni sükunetle yemek yer- halinde görüyordum. Kocaman bir şe-

ken bulmuştu. Patricia teyze beni ça- hir içinde yapa yalnız kalan betbaht 
ğırtacağı zaman ben orada bulunmıya- insanlar daima bu hisse kapılmışlar -
caktım. Teyze ile baş başa bir muha- dır. 
vereden çekinmek gidişimi izah ede - Vaterlo istasyonundan çıkarken, 
cekti. senelerdenberi Brandonların idaresin-
Çantamı almak için on~ma çıktım. de olan pek sakin otele gitmek arzıısu

Cebime İsııhel'in bir resmini ald.m. nu duydum. Ora<lı h::ni tanırlardı ve 
~füülmeden bahçeye kadar çıktım. Bir deısı 1 .,~h çevrili olacaktım. 
kaç adımda caddenin dönemecini bul- Fakat bu tanılış bir mahzurdu; di -
dum; artık evden beni göremezlerdi. ğer taraftan, para meselesi keyfime 

. 'd ~ T UU"t; 
yın ve gı ın. Size mücevh~rıf'n baıı. Le 

Bütün bu karma karışık eşyalar a -
rasında, görünüşü yahudiyi andıran 
genç bir bay gördüm. Uzun müddet o
nunla çekiştik; sahne müthiş oldu. 5 
sterlin koparmak için tezgahı üstüne 
saatimi, kol düğmelerimi ,altın kale -
mimi, gümüş tabakamaı, saç fırçaları -
mı, usturamı, bir caket, çoraplar, ya • 
katar ve deri çantamı bırakmak mec -
buriyetinde kaldım. 
Diş fırçamla bir yakayı cebime koy

mıya kalkışınca yahudi çocuğu, bu eş
yaların bedeni karşılamak üzere bas
tonumla eldivenlerimi ona bırakmam 
icap ettiğini söyledi. 
Şaşkın bir yüzle ona baktım. 
Acınacak bir sesle: 
- Benim de geçinmem lazım! dedi. 
Ona hiç de buna lüzum görmediği-

mi söyliyecektim, fakat neye yarar? 
Paramı aldım ve macera sahasında at
tığım ilk adımdan iğrenmiş olarak dı
şarı çıktım. 

Hangi otele sığınacaktım? 

Belki psikoloğdu, belki de yahud' 
den daha iyi bir kalp sahibiydi, ya 
hut da belki sadece ondan daha ah 
maktı. 

Hizmetçilere dağıttığım bahşişle 
gece gömleğim olmamasına rağme 

onların nazarında itibarımı arttırd 
Gömlek düğmesi ve kolluksuz ola::" 
kendimi yarı çıplak hissediyordum 
tarağım ve fırçam da yoktu. Saçları 
biribirine karışmıştı. Berbere uğra 
dıktan sonra, kendimi maddi ve mane· 
vi daha iyi şartlar içinde hissettim. 

Londra'dan Paris'e kadar yolcuıu!C 
hadisesiz, fakat ayni zamanda rahatsı~ 
geçti. "Üçüncü mevki"ler seyahatte 
tasarrufun tasarrufların en pahalıY~ 
mal olanı olduğu hususundaki kanaa· 
timi takviye etti. 

Kale'de, sterlin liralarımı fransıı 
frangıyle değiştirdim, ve kendimi ço1' 
daha zengin hissettim. 
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l-~-~~-~2-... ~:_~~ ... ~ .. ~-J 
Sporcularda kan çibanı 

l •ık yıkanmak, daima temiz olmak Kan çıbanı çıkarmnk, tabii, ya • 0 

d ·~porculuğun §anıdır. Fakat cildin 
nız sporculara mahsus bir şey e· 0 

ğildir. Herkes, her yaşta ve her bir tarafına mikrop girmiş olursa, 
mevsimde kan çıbanı çıkarabilir, yıkanınca, 0 mikroplar cildin batka 
fakat yaz mevsiminde sporcularda, taraflarına da yayılırlar. Bundan 

dolayı çocuk yeni aşılandığı . vakit, bilhassa bisiklet yarışı yapan, ya· 
hut kürek çekmeci seven gençlerde yahut cildi üzerine kırmızılık dök • 

türen bir ha:;talığa tutulduğu va· 
daha çok görülür. 

Bunun ı;cbebi, bir kere, gençlik.. kit - mesela su çiçeği çıkarırsa -
Hayatın en tatlı, en parlak devri o· çocuğun yıkanmasını hekimler ya • 

b b 0 sak ederler. lan gençliğin kan çı anına se ep . -
Yün fanilenin getirdiği ve tır· ]arak gösterilmesi insana pek garıp 

gelirııe de gençlik, büluğ yaşı cilt ü- naklarının cilt arasına soktuğu mik-

l · t'd t roplarla atılanmıt olan genç spor· zerinde türlü türlü şey ere ıs ı a 
verir. Erginlik çıbanlarının adı Üs· cunun bundan haberi olmadığı için 
tünde. Erkeklerde saç dökülme ha&· yıkandıkça kan çıbanı mikropları 
talığı, daz başlı olmak da tam bü- nı bütün vücuduna yayar. 
lüğ ya§larında ba~lar. Kan çıbanı 1 Genç sporcu, bisikletle yarış ya -

1 ki be parken yahut pek çok kürek çeker-bunlardan ayrı bir şey o ma a • 
ıd • · kcn fazlaca yorulursa. yorgunluk da raber o da, cilt üzerinde o ugu 1 

-

çin, bülüğ yaşında çıkmıya bathyan vücudunun mikroplara karşı muka· 
vemetini azaltır, kan rıbanları ço-hormonlardan yüzbulur. ,. 

Ağlıyarnk doğan ve ıstırap ıçın· ğalır. 
de giden insan oğlu, çok defa gen~· Bu sporlar kan çıbanı yapar diye, 

· Bu· onlardan vazgeçiniz demiyeceğim Jik yaşına da kaşınarak gırer .. :. .. 

Y
ük bir göz hocası, yalnız gozun §Üphesizdir. Kürek çekmek - hele 

kollarla birlikte bacaklar da hare-
eksikliğindcn dolayı: d 

- insan oğlu ısmarlama olsay 1
' 

kabul etmez, geri çevirirdim ... 
. I · ı ısmarlama dermış. nsan og u 

1 
.•• 

obaydı, kaşıntı ile gelen genç ıgı 

de, belki, istemiyen olurd~: .. k k 
Sonra da bisiklet ve kure çe · 

1. • • kan çıban-
ınek sporları, genç ıgın 

ı d .• · • tı' dadın artmasına 
arına ver ıgı ıs 

b l 1 Ba,.ka sporlarda kan se cp o ur ar. ,. .. 
b d h a az olup, bısıklelle 

çı anının a 

ket ederse - en ufalı sporlardan 
biridir. Bisiklet keyfi de pek büyük· 
tür... Fakat, sporcular, arkanıza 

giydiğiniz fanilaları temiz tutunuz, 
sık sık kaynattırınız. Bir de ka§ın· 
mamağa dikkat ediniz ..• 

G. A. 

liman iıçilerinin vergisi 
k .. k kmc sporlarında daha çok ure çe d.. .. .. l 
olmasının sebebini, biraz u.t~n~~ • stanbul, 6 (Telefonla) - Liman -
seniz, kolay bulununuz. Bu ıkı tur- lar umum müdürlüğü ile İstanbul ma
lü sporu yapan gençler arkalarına liye teşkiliitı arasında liman işçileri -

yünden bir ceket giyerl~~l.d' Bunun nin ücretleri meselesinden bir ihtilaf 
adı spor dilinde ceket degı ır ama, 

· b. k · , çıkmıştır. İhtilaf, şimdiye kadar li -sporcu olmıyanlar içı~ ~r. ce ettı0r Bu ceket yünden oldugu ıçın genem man işçilerinden hamallar gibi kazanç 
cildini az çok tahriş eder. Onun al- }arından yüzde beş kazanç verigisi 
tına bir gömlek giyenler pek azdır vermeleri ve İstanbul maliyesinin ise 
Giyenlerde de zaten, yün ceketin bunlarnı işçi olduklarını ileri sürerek 
doğrudan doğruya temas ettiği umumi surette yüzde 21 vergiye tabi 
noktalar pek çoktur. Kan çıbanları 

tutulmalarnı söylemesinden çıkmış -
da en ziyade o noktalarda peyda o-

tır. Hadisenin Münakale ve Maliye 
lur. 

Daha sonra da, bu yün ceketini Vekaletleri arasında halledileceği an-
kaynatmak, mikToplarından temiz • laşılmaktadır. 
lemek aporcunun hatırına pek sık . .. .. . . -
mikrop arla dolar. Bun arın ar ın-
da eksik olmıyan istafilokok mik
ropları kan çıbanlannı yapar .... 

Yün ceketin topladığı mikropla· 
rın deri arasına girmesini kolayla§ -
tırmak için bin bir tane sebep var -
dır. Sporcu genç, yünden ceketinin 
tahriş ettiği yerleri, tabii farkında 
olmadan, kaşır. Tırnaklarının kısa 
kesilmiş olmasını hiç kimse temin e· 
demezse de, onların aralrında d& 
birçok mikrop, bilhassa istafilokok 

İzmir Enternasyonal 
Fuar1na haz1rlanınız 

20 Ağustos - 20 Eylül 

1939 
~==================~ 

mikrobu bulunduğu şüphesizdir 

BUGÜN Bisikletle gezerken eldiven takan· 
Iar pek çok görüldüğü gibi, takan -
lıı.rın da tırnaklarının arası mikrop
suz değildir. 

Sporculann bazıları, müsabaka
lardan önce ve müaabakalardan 
sonra vücutlarına masaj yaptırırlar. 
Masaj yapanların elleri de mikrop· 
ıuz değildir. Bundan başka masaj 
yaparken ellerine yağlı rnaddel~r 
sürerler. Bunlar da mikropların cılt 
arasına girmesini kolaylaştırırlar. 

Y e;nişehir ULUS sinemasında 
1 - ÇARIN YAVERi 

2 - MIKI DEGIRMENDE 

(Renkli) 

3 - YENi JURNAL 
Seanslar: 

2,30 - 4,30 - 6,30 ve 9 da 
Masajdan sonra da, masaj yap· 

tırmasa bile, sporcu sık yıkanır. Sık 

HULASA 
(Büyük harpten sonra ilk paskaly~ ~ecesi, ?e& ıenç! Ant~; 
van. karde&i jilbcr, arkadaşı Domınık Herıyo, Marıy~n b " 
Solanj Senkler isminde iki renç kızla beraber sıkıntı 1 ~r 
sua~eden kaçıyorlar ve geceyi kır~ar i~inde ka~b.olmuşS bı~ 
otelde geçiriyorlar. Antuvan, ~arıyan la, Domı~ık de 0

• 
lanj'Ja beraber eğleniyorlar. Jılber yalnızdır. Nıhayet s\ 
bah oluyor ve hepsı Parise donmek mecburiyetinde. oldu • 
larını hıssediyorlar, Antuvan şimdi, öteki kardeı;lerıyle be· 
ıaber babası Karmontel'lerin evindedır.) 

B Ü 
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NEVYORK SERGİSİNDEKİ PAVYONUMUZDAN BİR 
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MEKTUPLAR! 

-YAZAN-

N.H. ATAY 

y 

;::,umeroank pavyonundan türk pazarından 
bir kö§e 

Nevyork (H~susi ~u~abiri~izden) -:- 1939 Nev· 
york dünya sergısıne Sumerbank ın İstanbul 

piyasasından toplayıp getirdiği eşya; 

Kıymetleri, gümrük ve sergi resimleri ile bir misli 
daha artan, Hereke halıları, işlemeler, orta ve aşağı 
kıymette gümüşler, Kütahya çinileri, Eskişehir taşın
dan, kehrübardan, fildişinden, pirinçten yapılmış a
ğızlıklar, bilezikler, tepsiler, sigara tablaları, biblolar 

ve sairedir. 

Sümerbank'ın veya Sümerbank İstanbul merke
zinde çalışan heyetin, sergi için İstanbul piya

sasında mal ararken, bulduğu malları toplarken çekti
ği sıkıntıları hatırlıyorum. Halı ve işlemeler müstes
na, evela çeşit bulamadılar, sonra da buldukları çeşit
leri tamamlıyamadılar. Bütün İstanbul piyasasında ne 
bileyim; mesela, Pire'de, Cezayir' de, Lizbon'da, her 
hangi bir Akdeniz veya Atlantik limanında turist va
purlarına getirilen ufak tefekler kadar mal ve çeşit 
yoktu. (1). 

H eyet zannedersem. ikinci kinun •onunda ite 
başladı. İki ay çahıtı. oraya buraya ba9 ...urdu, 

nihayet ınühiınc• bir kısmı, Hereke halılarına, Kızılay 
ve Beyoğlu kız sanat mektebi işlemelerine ait olmak 
üzere ya kırk, ya elli bin liralık mal ile kalktı 1939 
Nevyork dünya sergisine geldi. 

Banka'nın Nevyork sergisine bu tarzda iştiraki bi
ze evela; clişçiliği sanayilmizin bugünkü vaziyetini 
tanıtmak bakımından faydalı oldu. Bu sanayi ne is
tihsal eder, ne kadar istihsal eder, çeşitleri, sermaye 
vaziyetleri, noksanları, inkişaf kabiliyetleri ne ve ne
lerdir? Alakadarlar Sümerbank'ın bu yepyeni tecrü
besinde en taze ve en itimat edilir vesikaları bulabilir
ler. 

Sonra, Sümerbank'ın memleket piyasasından top
layıp Nevyork'a getirdiği bu eşya bize; 

Eğer günün birinde lüzumu olursa, müreffeh ve 
büyük Amerika pazarından, elişleri &anayiimiz için 
nasıl istifade edebileceğimizi öğretti. Meseli; ameri
kalılar halılarımızı ve işlemelerimizi çok beğendiler, 

bunların ancak, zevki çok hususi, sanat kabiliyeti çok 

(1) Mevzu alikadar ederse aynı tetkiki Beyoğlu maia
zalarında, Kapalıçarşı'da siz 'de yapabilirsiniz. 

o K A ş K R 

Halılarımızı 
el işlerimizi 

satabilmek için 
ne yapmalı? 

yüksek bir memlekette yapılabileceğini söylediler. 
Buna rağmen şimdiye kadar sergide ne bir halı satıl· 
dı, ne de topu topu bir iki bin dolarlık işlemeler elden 

çıkarılabildi. 

- Satılmak imkanı hiç mi yok? 
Amerika gibi, dünyanın seri halinde giyinmekten 

ve yaşamaktan en çok yorulmuş, bezmiş, zengin bir 
memleketinde bu suale müspet cevap vermek kadar 

hatalı bir cevap olmaz. 
Geçenlerde sergiye bir kadın geldi, işlemeli .bir 

sabahlık beğendi, üç beş dakikada bunun gece elbıse
si üzerine de giyilebileceğini öğrendi ve sabahlığı 95 

dolara satın aldı gitti. 
95 dolarla Amerika'da, iyi kullanılmış bir otomo

bil, iyi yapılmış beş kadın elbisesi, ve en az üç gece 
kıyafeti satın alınabilir. Yarın bir başkasının, bir iki 
hafta içinde bunlardan yüz, beş yüz tanesinin sergiye 
~elmiyeceğini, kıymetleri bize göre çok yüksek olan 
halıları, işlemeleri toptan alıp gitmiyeceğini kim id

dia edebilir?. 

Fakat meselenin bankayı ve memleketi teselli e
den veya baJta teselli etmesi icabeden tarafı 

bu değildir. Banka sergide bir kaç milyonluk bir alıcı 
kesafetiyle karşılaşmıt ve bu karşılaşmada müspet ba
zı neticeler tespit ctmittir. Bu neticeler şöyle hillasa 
edilebilir: 

A - Bizim Amerika'ya - koleksiyon, eakl eıya 
meraklıları müstesna - büyük miky&11ta haJJ -tma-

. ı h•h' , - .-r e11"flllfze, kendi eıyamıza, 
k::a'\c:~vkimize göre değil; amerikalı evine, ameri-
kalı eıyasına, amerikalı zevkine göre yapmamız la
zımdır. Banka böyle teklifler almıştır. 

B - İşlemeli eşyamızın Amerika'da toptan ve bü
yük mikyasta satışı için alınması icabcden tedbirler 
daha başkadır. Bilhassa arz, mutlaka sergi dışında ya
pılmalıdır. 

Nevyork'tan veya Amerika'nın her hangi bir ye -
rindcn biraz gezmek, biraz görmek biraz da eğlenmek 
için cebindeki bir kaç dolarla sergiye gelen bir kadın 
veya erkek asgari kıymetleri 25 dolarla batlıyan giyim 
ve ev eşyaları için ne dereceye kadar müsait bir müş
teri telakki edilebilir? Pek zenginler müstesna; dün
yanın neresinde ve kaç bahtiyar, ihtiyacı olmadan ve 
muhtac olduğu ıeyi satın alma kararını vermeden bir 
kaç yüz dolar sarfedebilir? Esasen sergiler umumiyet
le bu türJü satışlara en az kabiliyetli pazarlardır. 

Size bir müşahedemi anlatayım: 

İncir ve üzüm kurumunun satılmak üzere sergi he
yeti emrine gönderdiği incirler bir kaç hafta önce sa
tışa. çıkarıldı. İçinde on incir bulunan güzel ambalajlı 

(Sonu 6 rncı sayfada) 
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"Çocuk,, dergisi çıktı 
Çocuk Esirgeme Kurumu gene 

merkezi tarafından çıkarılmakta ola 
(ÇOCUK) adlı derginin 146 ıncı say 
sı çıkmıştır. Yurt yavrularının sa 
lık, soysal, kültürel durumlarının i 
kişafına hizmet eden bu kıymetli de 
giyi çocuklara, çocuklu ana ve baba 
Jara tavsiye ederiz. 

Dünya tarihi 

Kanaat Kitapevinin bir senedenbe 

ri neşre başlamış olduğu ve şimdide 
bir çok kıymetli ciltler ihtiva ede 
"tarih serisi" bu defa yep.i ve kıymetr 
bir eserle daha zenginleşmiştir. B 

'Leon Cahen, Raymond Ronze, Emilo 
Folinais ismindeki fransız muharrirJ 

leri tarafından telif edilmiı olan vı 

1919 dan 1937 yılına kadar olan "dün• 

ya tarihi"dir. Gerçi tarihci için bu ka-< 
dar yeni bir devri tetkik ve üzerinde 

mütalea yürütmek ve bilhasaa bu hu -
susta ancak zamanın temin edebilece

ği tam bitaraflığa varmak her zama 
kolay değildir. Bu itibarla bu esere 

belki tam manasiyle tarih denilemez. 

Bununla beraber, büyük harptenberi 
dünyamızda cereyan etmiş olan son 

derecede karışık ve ehemiyetli hadi
selerin toplu bir sentezini yapmıya 

çalışmak şüphesiz ki entelektüel ba
kımdan mühim bir ihtiyacı karşılar. 

Bu itibarladır ki, eski elçilerimizden 
Galip Kemal Söylemezoğlu tarafın

dan dilimize çevrilmiş olan bu mühi 
eserin her türk münevverini yakınaan 

alakadar edeceği muhakkaktır. 

ttalkevi yüzme teşvilC 
müsabakaları 

Beden Terbiyesi Ankara bölgesi s 
sporları ajanlığından: 

9 Temmuz pazar günü yapılacak 
lan Halkevi yüzme teşvik müsabaka 
}arına saat 14,30 da başlanacaktır. B 
müsabakalara mektebinden müsaad 
almış talebeler de iştirak edebilirler 
Müsabakalarda altıncıya kadar derce 
alanlara puvan ve üçüncüye kadar de 
rece alanlara da madalya ve en çok p 
van alan kulübe de bir kupa hediy 

edilecektir. 
Hakemler: karar hakemi Su Sporla 

rı ajanı, halkevi mümessili Namık Ka 
toğlu. 

1 Diğer hakemler: Yekta Hülagu. c 
vat Ozan, Şerif Tuluy, Ziya Ozan. 

Yapılacak yüzme nevileri : 
1 - 100 metre serbest, 2 - 100 met 

re sırtüstü, 3 - 200 metre kurbağala • 
ma, 4 - 400 metre serbest, 5 - Türk 
bayrak yarışı (100 sırtüstü, 200 kurba
ğalama, 100 serbest) 6 - Atlamalar, 
7 - Su topu oyunu. 

icranın cezai kararlarından 
alınacak harçlar 

Temyiz mahkemesi umumi heyeti 
icra tetkik merciinin cezai hükümle· 
rinden alınacak harçlar hakkında 

tevhidiiçtihat yolu ile yeni bir ka -
rar vermiştir. Bu karara göre icra 
tetkik mercilerinden verilen cezai hil 
kümlerden dolayı harç tarifesi kanu
nunun 50 nci maddesiyle beraber şart
larına uygun bulunduğu takdirde 52 
inci maddesi hükmünün de tatbiki i -
cap edecektir. 

Karmontel'ler, sokağa nadiren çıkarlardı. Kalb· 
}erinden, nefes darlığından, bin türlü hastalıktan 
ıikayet ederlerdi. Baba, kitaplarının araısınd~ 
hapaolmuş kederli, esrarlı bir adamdı. Çoktanberı 
j~j gücü bırakmıştı. Eski Karmontel ve mahdumu 
firması artık onların değildi. 

Yazan: lrene Nemirovıki -3- Çeviren: Mümtaz Faik FENiK 

• Fakat dumandan çekiniyordu. Dumanı endite· 
li &'Özlerle takip ediyordu. Yanındaki küçük ma• 
sanın Üzerinde kapalı yelpazesi, ilaçlar, haplar ve 
saire duruyordu. Yelpazeyi aldı ve açmadan, bü
yük zayıf kollarını hırçın hırçın sallıyarak önünde
ki dumanı kovmıya batladı. Bozulmuf hatlar, kur• 
ıun rengi teni bünyesinin derin bir surette yıpran• 
mıı olduğuna delalet ediyordu; fakat yapılıtı ku
vetli, kemikleri sert ve iri idi. Yirmi altı yaımdan• 
beri, Antuvan'm doğduğu gündenberi ölümle mÜ• 
cadele etmit ve onu yenmitti. Hiç bir zaman &'Üzel 
deiildi. iri ve sevimsizdi. Fakat çehresi daima bir 
hayat ve ihtiras ı§ığı ile aydınlanmıftı. Hatta tim• 
di bile biraz harekete geçince, bu eski alev tekrar 
meydana çıkıyordu. Fakat bu akıam değil ... Bu 
akf&Dl aurataız ve somurtgandı. Sarı ve büzük du· 
daklan zor fark edilebiliyordu. Bütün hatları aan• 
ki renkleri silen bir suya batırılmıt gibi idi. Yalnıa 
siyah gözleri güzel ve nafiz kalmııtı. Onun bu ıs
tırabını gören eve la kocası oldu; çocuklarına a§&• 
ğı yukarı farkedilmiyen yorgun, mütevekkil bir i· 
§aret çaktı. Onlar uzun zamandanberi buna alııık 
olduklarından iti anladılar. Sigaralarını ıöndürdü
ler. Madam Karmontel sanki hayret ediyonnuı si
bi ıordu: 

Büyük çocuklarından ikisi, Paskal'la Jilber avu· 
kattılar. Harp Antuvan'ın tahsilini yarıda bırak
mış o da hiç bir meslek seçmemitti. Karmontel aile· 
ıi zengin ve eski bir burju,·a ailesi irli ve gayet ge· 
niş bir surette yafıyorlardı. Çocuklarından hiç biri· 
ısi artık Malerb bulvarındaki lo§ aparlımanda otur· 
muyordu. Onlar, eski, sıkıcı, ve çiçeksiz genit sa· 
lona tıpkı yabancılar gibi g!riyorlardı. 1ıte o za· 
man her biri, daha sevimli, daha candan, daha ya· 
kın olmıya çah§ıyordu. Büyük çocuklar, anneleri· 
ne hot görünmek istiyorlar, annesine hayatta hiç 
ynranamamı§ olan Antuvan'a gelince, o da yalnız 
babasının büyük kederli ağzının, soluk, fakat ince 
çizgileri Üzerinde bir gülümseme uyandırınağa uğ
ra§ıyordu. 

Anneleriyle babaları hiç bir zaman beraber 
mesut olamamışlardı. Fakat timdi ihtiyardılar ve 
aralarında göze görünmiyen bir dostluk baılıyordu. 
Mütterek dütmanlara kartı birleıtiklerini biliyor· 

lardı: hizmetçi meselesi, çocukların nankörlüğü, 
ölüm korkusu. Bazı zamanlar, geçen fırtınalara 
rağmen, kendi istirahatlerini, yaşın çok pahalıya 
mal ettiği sükunlarmı tehdit eden her şeye karıı 
aralarında bir ittifak olduğunun farkında idiler. 

Çocuklarına bakıyorlardı. Mütemadiyen oraya, 
buraya koıan Antuvan'ın bir dakika rahat ettiği 
yoktu. Jilber sükuti idi. Hiç bilmediği ve bilemiye· 
ceği ıstırapları vardı. içinin zehirini gene içine akı· 
tıyordu. Paskal, ailesiyle, çocuklariyle, mesleki ile, 
metresleriyle, binbir türlü düıünce ile metgu]dü. 
Anne ile baba onları görünce çok aevinirlerdi. 

Zaten onları etraflannda topladıklan bu ak· 
şamlar için yafıyorlardı. Çocuklarının gelmelerini 
daima temenni ediyorlar, yalnız onları düıünÜ· 
yorlar, fakat onlar da bir defa geldi mi &'ene ke . 
der batlıyordu. Paakal nuıl ıu Brun İ§İnden sıyn
lacaktı 7 O hiç bir zaman olanı biteni açıkça, u· 
:zun boylu izah etmezdi. Daima aceleci, daima sa· 
bırsızdıl Gençlik! Ya Jilber? Ayan beyan görülü
yordu ki aııktı. Fakat kime? Antuvan'a gelince, 
onun bir metreai vardı. Şu kocuından bot&Dllllf, 

kendisinden daha yaşlı kadın: Nikol Dölaney, A

cab~ ~nu alır mıydı? Bu çocuk ne zaman bir it güç 
sahıbı olacaktı? Çocuğun var nıı derdin var! Fa
kat boyuna dütünmek, onu bunu öğrenmeie ça
htmak, bu kadar senedir çarpan bu yorsun kalb
leri mütemadiyen azaba sokmak neye yarar? iyi· 
si mi hiç bir feyi bilmemek daha iyi! Onun için bu 
gürültülü patırdılı hayatın karııaında ıükutu ihti
yar etmek, hiç bir ıeyi anlamaz görünerek onlara 
fU sizli arzuyu anlatmak daha iyi idi: "Bizi rahat 
bırakın l Şimdiye kadar çok üzdünüz! Yorulduk. 
Bizi bırakın artık çocuklar!,, Paskal'm borçlarmı, 
verem istidadı gösteren Jilber'in lıviçre'de seçir. 
diği iki seneyi, Antuvan'ın ele avuca ııfmaz ka
rakterini dütünüyorlar, aonra bizzat kendi mÜ§kül 
hayatları gözlerinin önünden seçiyorJu: aile se· 
çimsizliği, haıtalıldar ve bilhaaaa harp, üç çocuk • 
ları da cephede, ikiıi yaralı ... Allaha tükür, niha • 
yet hepıi burada, hepsi hayatta idi. Kendilerine 
gelince, artık iıtirahata hak kazanmıılardı! 

Bert Karmontel ı 

-K.h•• il 

- içmiyor musunuz? Raymond'u rahatsız et· 
mekten mi çekiniyorııunuz? 

Kendiıine acımalarını, hastalıklarını hatırla~ 

malannı, ölümü dü§ünmeği iıtemiyordu. Paıkal'ın 
kansı Raymond, beyaz tenli, koyu aiyah aaçlan , 
alnında ve takaklarmda bet dalga yapan, afır ve 
adali kollu, iri yan güzel bir mahlUktu. Uçüncü 
defa aaae obm7a batlırmda. l.tihfafla güldü ve 
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• Eski ve yenı 
•• 

K HALIC IGI· 
Ve cihan hah tipleri panoraması 

Türk halı deı1t~ncerinden biri 

Ş ark halıları asırlardanberi ev
lerin, sarayların en güzel sil

sü sayılmış ve tefriş vasıtalarının 

başında gelmiştir. 
Halı halkın icadıdır. Onda kulla

nılan tezyini şekiller de halkın zev
kine göre usluplanmıştır. Bu şekil
ler tabiatten alınan çiçek, ağaç, eş
ya. kuş hayvan resimlerinden iba -
rettir. 

Türk kadını tabiatin en güzel ve
rimlerini zevkiyle birleştirmiş, e
liyle halılara, işlemelere nakletmiş 
ve bir sanat tablosu yaratmıştır. 

Maksat halıyı meydana getiren yek
diğerine muvazi tezgah adını ver -
diğimiz iki ağaçta, yün, iplikte de
ğil ona asırlarca seyredilen bir tab
lo canlılığı vermektedir. Türk ka -
dını bunda muvaffak olmuştur. Bu 
muvaffakiyet sanatkarda bir sır o -
}arak yaşamaktadır. Çünkü makine
nin, fabrikanın yapamadığı biricik 
şey ve öldüremediği yegane sanat 
halıcılıktır. Eğer her millet ayni sa
natta yükselmiş olsa idi şark ve türk 
halıcılığı bu değere sahip olamazdı. 
Şark ve türk halısını hüUsa eder

sek: zevkin tabiatla imtizacı, el ve 
kafanın mahareti, boya, renk ve a
henk, esaslı bir rengin halıda hakim 
oluşu. _ 

Halılara kullanıldıkları yere gore 
isim verilmiştir. MeseJa: orta halı
sı, yol halısı, yan halısı, sedir halı
sı. seccade, hurç, heğbe, yastık. 
Halılara bir de yapıldıkları yer

lere göre isim verilmiştir. Demirci, 
Hereke, Gördes, Kula, Sivas, İspar
ta, İzmir, Uşak, Kayseri, Avanos, 
Kırşehir, Ürgüp, Bergama, Trab • 
zon, halıları gibi. 
Yukarıdanberi izahına çalıştığı -

mız türk ve şark halısının yüksek 
değerini tebarüz ettiren general Ka
zım Dirik'in kitabının bu sahada bil· 
yük bir bqşluk doldurduğu şüphe· 
sizdir. 

Eser uzun bir mesainin, yüksek 
sanat zevk ve himayekarlığının gü
zel bir mahsulüdür. 

55 en güzel ve mutena halı re5mi
ni ihtiva eden elimizdeki bu kitap 
b:ı hca şu üç mevzuu tebarüz ettir
m ktedir: 

Eski türk halıcılığı, 
Yeni tiırk halıcılıffeı. 
Cihan halı tipleri. 

Eski türk halıcılığı kısmında 
ilk dokumacılığa temas e· 

d .. ek dokumacılığın menşeini haf· 
rı )•atlardan çıkan heykeller ve mal· 
ze:.ne delaletiyle bulmağa çalışıyor, 
halı kelimesinin aslına işaret ede -
rek turk halıcıhğındaki üstnp gü • 
zellığinin sebebini arıyor ve halının 
tarıhini bu üslCıpla bulabileceğimi
zi bıldiriyor. Ti.ırk halıcılık sanatı
nın müşterek menşeine dair etraflı 
ve mukayeseli mallımat veriyor. Ay
rıca eski kıymetli halıların bugün 
bulundukları yerleri, onların muha
fazası şeklini, yetişkin işçilerin hi· 
mayesi suretini gösteriyor. 

Yeni türk halıcılığı kısmında, 
şarktaki halıcılığın 1891 den itiba· 
ren sınai ve ticari bir mahiyet al -
dığını ve ilk defa Türkiye'de halı 
fabrikasının kurulduğunu, sanat ve 
bediiyatın renk ve şekli hakim ol -
m'\k şartiyle halılarımızın ticaret 
ve sanat usullerine uymak mecburi
yetinde bulunduğunu, bunun mai
Ş! t peşinde koşanlar için mecburi 
olduğunu zikretmektedir. 

ÜçUncU bölümde: cihan halıları
nı t snif ed .. rken esasın renk, resim 
\ c dokunuş itibariyle muşt r el. 11a-

Generai Kazım Uirik 

Türk kilimciliğinin muvallak 
bir eseri 

sı fları haiz hah yetiştiren mıntaka
lar bulunduğunu, şimdiye kadar ya
pılan tetkiklerde halıların: 

Anadolu, İran, Kafkas, Orta As -
ya, Hind, Çin halıları. diye tasnif o
lunduğunu yazmakta ve her kısmın 
ayrı şubelerini göstererek bunlar 
hakkında fotoğraf, krokilerle fay . 
dalı ve kıymetli bilgiler vermekte
dir. 

Bu tasnif dahilinde vesikalara ve 
vekayıa istinaden şark ve türk halı
cılığının, mümeyyiz hassaları, biri
birinden ayrılış farklarını, diğer 
mmeleketlerde dokunan halıların 

bu yüksek meziyete sahip olmadı
ğını vakıfane bir surette göster • 
mekte, Anadolu halılarını garbi ve 
orta Anadolu diye ayırarak iptidai 
maddelerini, yapılış şekillerini, mü· 
meyyiz vasıflarını açıkça tebarüz 
ettirmektedir. 

K itabın sonunda kilim ve şalla· 
ra da temas edilmektedir. 

Şalların 18 inci asır başlangıcın-
da imale başlandığını ve umumiyet
le: 

Hindistan Lahur, Kişmir, han 
Kirman, Horasan, Türk Bursa Av
rupa şalları. 
diye yapıldıkları yerlere göre tasni-
fini mıl:ta b ırıd:ı Y" -ımıyaca · 
ğı. şubenin yüksek değerini i-

ULUS 7 - 7. 1939 

Safiye binası tahkikatı 
İstanbul, 6 (Telefonla) - Satye 

binasının Denizbank tarafından satın 
alınması işi hakkındaki tahkikata bu
gün de devam edilmiştir. Bu mesele 
hakkında Maliye ve İktısat müfettiş
lerinin yaptıkları tahkikatı tesbit e· 
den evrak 200 sayfadan fazla bir dos
ya teşkil etmektedir. Sorgu hakimli -
ğince alınan ifadeler de dosyayı büs
bütün büyütmektedir. Dosyanın te • 
ı-emmül ettiği zaman 2500 sayfayı bu
lacağı tahmin edilmektedir. 

Dördüncü sorgu hakimi B. Sami 
bugün de dosyanın bilhassa yeni ah
nan ifadeler kısmiyle meşgul olmu ·• 
tur. Bu arada bazı mukayeseler yap
mıştır. Bazı müesseselerden sorulan 
suallere verilen cevaplarla başka şe
hirlerden istinabe suretiyle dinlenen 
şahitlerin ifadeleri istintak hakimli
ğine parça parça gelmektedir. 

Rahatsızlığı dolayısiyle sorguya 
gelemiyen reasürans eski umum mü
dürünün ifadesi bugün evinde alın -
mıştır. Üsküdar sorgu hakimi B. Sa
im öğleden evci Göztepede sabık rea

'sürans müdürünün evine gitmiş, elin
deki istinabe talimatnamesine göre 
muhtelif sualler sormuştur. 

Bu sualler bilhassa bu işte komis· 
yon olarak alındığı söylenen para et
rafında olmuştur. Sabık reassürans u -
mum müdürü zamanındaki muamele
ler üzerinde izahat vermiş. Kendisi· 
ne Satye işinde komisyon olarak alı
nan paradan hisse verildiğinin varid 
olmadığını, bu para ile hiç bir alaka
sı bulunmadığını söylemiştir. 

Öğrendiğime göre kendisinin müd
deiumumilikte hazırlık tahkikatı es
nasında malumatına müracaat olun -
duğu zaman söylediklerini tekrarlı· 
yarak ilk ifadesinde ısrar etmiştir. 

İşçi kursla rr için 

sanayici 1 erin dileği 
İstanbul, 6 (Telefonla) - Kullan • 

dıkları işçi sayısı günde vasati yüzden 
fazla olan maden ocaklariyle diğer sa
nayi müesseselerinin amelenin ihtisa • 
sını arttırmak üzere mesleki kurslar 
açmaları hakkındaki nizamnamenin 
tatbikatı üzerinde görüşülmek üzere 
bugün sanayi birliğinde fabrikatörler 
bir toplantı yapmışlardır. Fabrikacı· 

lar bu mesele hakkında şunları söyle· 
mektedir: 
"- Nizamnamenin gayesi çok yük -

sek ve yerinde görülmekle beraber bu
gün bircok hususiyet ve imkansızlık
lar göz önünde tutulaı· .. ,.. .. '--··--
nin tedricen tatbiki muvafık görül -
mektedir. 

Bu ilk kademesi işçilere okuma 
yazma öğretecek kurslar a~ılması za -
ruri görülmektedir. Çünkü bugün fab
rikalarımızda c;alışmakta olan türk iş
çisinin okuma yazmadan mahrum o -
tuşu bu vaziyeti zaruri kılmaktadır. 
Fabrikacılar bu işin hı şekilJt: tztbik 
edilmesini temenrıi etmek üzeı '! te -
mastar yapmak i ı. i ıı önınüzd !ki sa 1ı 
günü An karaya lı:r !:f yet gönde ·ecek· 
terdir.,. 

1 

Gümrük mu hafa kumandanmm 

tetkikleri 
İstanbul, 6 (Telefonla) - Bir müd· 

tenberi Trakya ve Marmara gümrük 
muhafaza teşkilatında teftişler yap -
makta olan gümrük muhafaza umum 
kumandanı Liıtfi Karapınar yanında 
muhafaza başmüdürü Hasan Koker 
olduğu halde bugün buraya geldiler. 

Hatay' da liman ıeıkilah 
İstanbul, 6 (Telefonla) - Hatay

ın anavatana ilhakı münasebetiyle 
Hatay sahillerinde liman riyaseti, li
man memurtukları ve liman işletme 
teşkilatı yapılması için hazırlıklara 
başlanmıştır. 1skenderun'da bir liman 
riyaseti kurulacak ve diğer tali yer
lerde de liman memurlukları ihdas e
dilecektir. İskenderun limanında li
manlar umum müdürlüğü tarafından 
liman işletme teşkilatı vücuda getiri
lecek ve İskenderun limanında sürat
le tesisat inşası için tetkikler yapı
lacaktır. 

zah etmektedir. 
Müellif bahisleri izah ederken ka

riin iyi kavraması için her türlü i
zahatı en ince teferruatına kadar 
vermiş, ayrıca her şubeye ait halı -
ların resimlerini koymuş, bordür • 
terini krokilerle göstermiştir. 

İlim şubeleri arasında tetkik ve 
tahlil edilmemiş , üzerinde metodik 
bir surette neşriyat yapılmamış o
lanı şüphesiz etnoğrafya ve folklor
dur. Halıcılık bu ilim şubesinin bir 
kısmıdır. 

Sayın General Kazım Dirik eski 
eserlere karşı şimdiye kadar göster
diği alaka ve himayeyi kitabiyle 
de ispat etmiş ve kütüpanemize bu 
suretle kıymetli bir hediye vermiş· 
tir. Yüksek hizmetlerinden dolayı 
kendilerine ne kadar teşekkür edil· 
se yerindedir. - Haydar Ocakçıoğlu 

Hahlar1mızı ve el iJlerimizi satabilmek i~in ne yapmalı ! 
(Başı 5 inci sayfada) C - Sümerbank sergiye getirdiği küçük kıymette 

eşyayı satmakta hiç güçlük çekmiyor. Eğer elinde 
bunlardan bir milyon dolarlık mevcudu olsaydı, bun
ları da güçlük çekmeden satabilirdi. Bulamadı, getire
medi. Keşke, bulsaydı ve getirseydi de vitrinlerini 
türk elişçiliği sanayiinin göğüs kabartacak bir meş

heri haline sokmasaydı! İŞPORTA çeşit ve fiyatı ı e 
memlekete bir kaç milyon dolarlık döviz temin ec.:. r-

bir paket 25 cent. Gündelik satış vasatisi 15 - 20 dolar. 
Vaziyet tetkik edildi, amerikalıların ellerinde paket 
taşımaktan hoşlanmadıkları anlaşıldı, iki incirin beş 
cent'e satılmasına karar verildi. Gündelik satış vasa
tisi derhal 30, sonra 50 dolara çıktı. 

Bundan evelki mektuplarımdan birinde, Bonnard 
adında bir amerikahnın tekliflerinden bahsetmiştim. 

Eğer, elişçiliği sanayiimizi dış piyasanın yardımı 
ile çeşitlendirmekte ve takviye etmekte fayda görü -
yorsak, alakadarlar, o teklifi behemehal tetkik etme
lidirler. Ona benzer bir anlaşma yapılmadıkça, bizim 
bu nevi eşyamızı, dört tarafı muazzam rakiplerle ka
palı Amerika pazarına tanıtsak bile yerleştirmemize 
imkan yoktur. 

di. • 

Parti ve 
demokrasimiz 

(Başı l incı sayfada) 

eskidenberi bir noktada yanıl
mıılardı: bizim inkılaplarımız, 
her biri birer hayati zaruret ol
mak telakkisi ile birlikte vücut 
bulmuşlardır. Şüphesiz bu inkı
laplar, bazı şahsi ve mesleki 
menfaatleri kıracaklar, bilhassa 
büyük şehirlerde eski müessese
lerden artan unsurlar onlar aley
hine telkinlerde bulunmaktan 
geri durmıyacaklardı. Bir müd· 
det için yeni rejimi ve onun ye
ni tesislerini bu irtica zümresine 
karşı müdafaa etmek lazımdı. 
Fakat eğer yeni rejim, kendi ik
hsadi menfaatlerini süratle ku -
rabilir, imar ve refah eserinde 
muvaffak olabilir, yani maziyi 
aratmıyabilirse, umulduğundan 
çok az zamanda halk ekseriyeti
ni kendi lehine kazanacaktı. Bil
hassa birkaç nesillik Osmanlı ma
zisi, her tü:-k için tüyler ürperti
ci bir kabus halinde idi. Geride, 
irtica edebiyatını besliyecek hiç 
bir cazip hatıra yoktu. Zafer, 
hüriyet, milli kalkınmanın her 
safhası, münhasıran ve yalnız 
kısa inkılap tarihinin malı idi. 

İsmet İnönü, inkılap aleminde, 
halkın akıl sağlığına inananların 
başında gelir. O, İcra mesuliye
tini elde tuttuğu uzun seneler i
r; .. ..ı • -=~••YJlS'lrlİVPn h.,.JL-1~ J.. .. 
akıl sağlığı ııe-lemas ettı. vnun 
sert, yumuşak, güç ve kolay ta
raflarına dokundu. Asırlarca al
danılmaktan bıkan bu halk, 
inanmakta acele etmez. Fakat 
bir defa inandırdıktan sonra, 
onda, iyi bir şeyi ferah gö
nülle benimsemek istidadının hu
dutsuz olduğu görülür. Eski mü
nevverler, halkı, kendilerinin o
lan kabahatlerin ve kusurların 
mesuliyetleri ile ittiham etmeğe 
alıştırılmıştır. Onu okutmamış· 
lar, cehaletinden şikayet etmiş
ler, ona öğretmemişler, kabili
yetsizliği ile alay etmişler, onu 
yobazın eline teslim etmişler, ta
assubundan bahsetmişlerdir. Or
duda iyi bir talim ve terbiyenin 
eline düşen köylünün iki üç sene 
içinde gösterdiği müstesna deği
şiklik, bizzat köyün kendisinde 
vücuda getirilecek terakkiler i
çin misal olarak bile alınmamış, 
okuma yazma bilmeksizin ordu
ya gelip kısa bir müddet içinde 
en modern cihazları işletebilen 
köylünün gübre kullanamıyaca • 
ğı, zerzevat yetiştiremiyeceği de
lile ihtiyacı olmıyan hakikatler 
gibi söylenip durmuştur. 

Bizim rejimimiz bu halkın akı) 
sağlığından ve her türlü kabili -
yetinden asla şüphe etmeksizin 
işe başlamıştır. İnkılapçılığımı
zm temeli, halka karşı ola·n bu 
itikadımızdır. Daima ona istinat 
ederek, ve her sene on binlerce 
yetiştirdiğimiz münevverlerle, 
kendi demokrasimizi inkişaf et
tireceğiz. Bütün mesele, bu de • 
mokrasi inkişaf mı sağlam esas -
lar ve iyi ananeler üzerine kur
makta, ve sanat için sanat değil, 
demokrasimizin tek gayesi, halk 
ve memleketin süratle tekamül 
ve inkişafı için en müeaıir ve en 
faydalı olmak telakkisinden ay
rılmamaktadır. 
Halkın bağrından doğan, ve 

onu bütün unsurları ile kadrosu 
içine alan ve kendi bağrında ye
niden yuğuran Partimiz, re· 
jimin yeni inkişaf tarihinde 
şüphesiz başlıca rolü oynamak 
mevkiinde ve mesuliyetİ'ndedir. 
Son kongre partimize vazifeleri
ni, bu mesuliyetin ağırlığına ve 
ciddiyetine göre başarl'\.bilmek 
imkanlarını vermiştir. Mahalli 

Nevyork dünya sergisinde Sümerbank az iktıs "i 
fakat yüz ağartacak bir teşhir yapmış, ve iç ; ..ı

zünü henüz hiç birimizin tanımadığı büyük Amerika 
pazarının içine girmiştir. Elverir ki alakadarlar bu 
t~crübeden alınması icabeden dersi almış olsunlar. 

Son yaraşta Doping mi yapıldı 

5.500 lira mükôfatlı 
yar1şı Batıray 

ilôcla mı kazandı ? _, 

Hayvanın salyası ;,..uayene edildi ve 
içinde tenbih edici madde bulundu 

Reisicümhur koşusu olalı iki haf
taya yakın bir zaman geçtiği halde e
ıan yarışın kati neticesi hakkında 

resmi bir karar verilemeyişi nazarı
dikkati celbeden bir mesele olmuştur. 
Bilhassa muhtelif İstanbul gazetele
rinde çıkan bu işe ait ma!Umat halk a
rasında fazla merak uyandırmıştır. 
Memleketin en büyük mükafatlı ilk 
yarışı olan bu yarışta böyle münaka -
şaların zuhuru hakikaten istenilmiyen 
bir hadisedir. Yarış nizamnamelerimi· 
zin fevkalade şekilde olması ve yarışı 
idare eden kıymetli unsurlarımızın 
en ufak hileli işlerde pek şiddetli dav
ranacağı pek tabii bulunduğundan bu 
meselenin yakın zamanda en haklı şe· 
kilde halledileceğine eminiz. 

Bu koşuda çok iyi koşarak ve fev
kaliide· bir kuvet gösteren Bataray'ın 
birinci gelmesi halk il~ beraber at sa
hiplerini de hayrette bırakan ve ay
nı zamanda büyük bir şüpheye düşü
ren hadise olmuştur. Batarayın Gaz 
lwaı~.nc!!!J<:,i_~!ziyet~ ve bundan evci 
kudreti herkesçe malUm bulunuyordu. 
Yarışı müteakip partönerlerden biri -
nin Bataraya tenbih edici ilaçlarla 
muamelede bulunulduğunu yarış ko -
miserliğine ihbarı ve protestosu Ba· 
tırayın ~ayri tabii kazancını büsbütün 
şüpheli bir vaziyete sokmuş bulundu. 

Yarış komiserliğince derhal tedbir 
alınmış ve hayvanın muayenesi yaptı
rılmıştır. Muayene at sahibi ve yarış 
yerinde bulundurulan mütehassıs 

baytarların ve komiserlerin huzurun · 
da olmuş ve atın salyası alınarak atla 
beraber Yüksek Ziraat Enstitüsü la
boratuvarlarına gönderilmiştir. Daha 
ilk muayenede hayvan.da g~y:i:a:_biilik 
tesbit edilmiş ve tenbıh edıcı ılaç ve
rildiği anlaşılmıştı. Yapılan. ilk m.ua
yeneyi tevsik için ~evam edılen mık • 
roşimik ve biyoloJ~k muayen.~ler ?e 
aşağıda rapor hülasasında gosterıl-
miştir. 

Muayenesi yapılan at salyasında 
şibihkalevi bulunduğu at sahibi ve ıs
lah encümeni azası huzurunda tesbit 
ve isbat edilmiştir. Yapılan kimyevi 
tahliller kullanılan muayyen miyar
larla tamamiyle müsbet netice vermiş 
ve kimyevi tahlil ile kull~nılan şibih 
kalevinin kristalı elde edılmiştir. 

Biyolojik tecrü~.eler kurbağalar Ü· 

zerine yapılan tecrubelerde felç ve a· 
cemi sıçranYalara sebep olmuş, fare
lerde felç yapmış, tavşana yapılan en
jeksiyon da göz hadekesinin küçülme
sine sebep olmuştur. Daha fazla yapı· 
lacak biyolojik tecrübeler alınan sal • 
yanın az olmasından yapılmamıştır. 
Hayvana verilen yemde şibih kalevi 

yoktur. 
Salyadaki şibih kalevi gönderilen 

reçetedeki ilacın neticesi de addedi -
lebilir. Bir de alınan salyanın kirli 
şekilde alınması nazarı itibara alına -
cak bir meseledir. 

Bundan sonra her ne şekilde olur· 
sa olsun tenbih edilmiş hayvanların 
yarışa sokulmaması ve Daving tali· 
matnamesinin çok sarih olarak itmam 
edilmesi ıslah encümeninden temenni 
olunur. 

Rapora nazaran hayvana verilen 
bir ilaçtan ve bu ilacın tenbih tesiri 

ve umumi, her yeni intihap Par
timiz için bir imtihan teşkil ede· 
cek, ve asla tereddüt etmeden 
söyliyebiliriz ki, Milli Şef'in reh
berliği ve idaresi altında çalışan 
Parti kadrosu bu imtihanların 
hepsinden muvaff akiyetle çıka
caktır. 

F. R. ATAY 

yaptığından bahsedilmektedir. Hay• 
van sahibinin ifadesine nazaran da bu 
ilaç altı ay evel diğer bir hayvanı te
davi için verilmişken altı ay sonra ya
rışa girecek diğer hayvanına verilmiş
tir. Bu doping yapıldığını gösteren 
en kuvetli delil olarak telakki edil
mektedir. 

Bu ilacın altı ay sonra sıhati tan o
lan ve koşuya girebilecek idmana sa
hip olan diğer bir ata yarıştan evet i -
çirilmesi ne dereceye kadar doğru o -
lacağını ıslah encümeninin bitaraf 
muhterem azası yakında hallederek 
efkarıumumiyeyi iyi bir şekilde tat -
min edeceğine katiyetle eminiz. 

Esasen ziraat enstitüsünden gelen 
raporun son paragrafında da her ne 
suretle tenbih edilerek yarışa sokulan 
hayvanların doping yar,ılmış telakki 
edileceği ifham edilmekte bulunuyor. 
Yarış nizamnamesine göre de mesele 
tamamiyle aydınlık bulunmaktadır. 

• ., 
Gazetemizin 3. 7. 939 tarihli nUsha

sında Ankara bölgesinde yapılan atış 

müsabakaları neticeleri arasında dör
düncü müsabakada gösterilen ve ordu 

tüfeği ile 200 metreden döner göğüs 

hedeflerine karşılıklı ekiplerle yapı· 

lan müsabakada Muhafız Gücü atıcı -
lan beş hedefte altı isabet almak su· 
retiyle ekip kupasını kazanmıştır. 
Tavzih ederiz. 

İplik ve mensucat sanayii 
kurmak istiyenler yeniden 

müracaat edebilecekler 

İktısat Vekaletinden bildirilmiş
tir: 

Memleketimizde tesis edilecek pa
muk ipliği ve mensucatı sanayiinin 
tabi olacağı şartlar hakkındaki 2/ 8903 
sayılı kararname hükmü 2/ 11171 sayı
lı kararname ile kaldırılmış olduğun
dan eski kararnamelerin meriyette 
olduğu sırada müracaatta bulunup da 
talepleri reddedilmiş olanlar, yeniden 
müracaat edebilirler. (a.a.) 

Satın alınacak 
yeni vapurlar1n 

evsafı tesbit edildi 
İstanbul, 6 (Telefonla) - İngilte· 

re tarafından memleketimize açılan 

kredinin bir kısmiyle 1ngilterede 
Suvan llonterlant firmasına sipariş 
edilmişken sonradan bazı sebepler do 
layısiyle durdurulan on bir vapura 
ait mukavele üzerinde meşgul olmak 
üzere Münakale Vekaleti tarafından 

bir komisyon teşkil edilmişti. Komis· 
yon bu husustaki çalışmalarını bitir
mek üzeredir. Öğrendiğime göre ko· 
misyon evelce Denizbank tarafından 
hazırlanan şartnameleri esaslı suret· 
te değiştirmektedir. Yeni hazırlanan 
şartnamelere göre İngiltereye ısmar
lanacak olan gemiler eski şartname
lerdeki evsaftan daha başka türlii C'· 

lacaktır. Gemiler daha çok süratli ve 
miktarları da fazladır. 

Karaburun' da bir a~·da hiç 

zablfa vakası olmadı 
İzmir, 6 a.a. - Haziran ayı içinde 

Karaburun kazası dahilinde hiç bir 
zabıta vakası olmadığı ve tek bir ç 
bile işlenmediği gelen ı esmi raporlar
dan anlaşılmıştır. 



Martha Eggerth ve Jean Kiepur~'nın .Paris:ıe, zafer taıu 
civarında alınmıf bır resımlerı 

Jean Kiepura ve Martha 
Eggerth Paris'e geldiler 
G iizel sesli ve yakışıklı karı 

koca, Martha Eggerth ve 
Jean Kiepura, şimdi Paris'teler. 

J ean Kiepııra her lisanda şarkı 
söyliyebilı ·ve konuşabilir. En u
mulmadık verde karşınıza çıkar 
ve sesi, div~rları da, damları da 
deler, geçer. Gayet birbirine ben
zemez yerlerde şarkı söylemiştir: 
Balkonlarda, merdiven basamak -
larında, taksilerin damlarında, va
gon kapılarında ve saire ... Film -
lerde, onun polis karakolunda, 
yüzme havuzunda, lokantada, bir 
gemi direğinin tepesinde ve daha 
bilmem nerede şarkı söyleJiğini 

"de gördük. 

Ş arkı söylemek hususunda 
sağı, solu da yoktur. Ya 

hiç para almadan, yahut da çok 
yüksek ücretler muka'.:>ilinde şar • 
kı söyler. Fakirlere yardım vesair 
ve.silelerle. imparatorların, dikta -
törlerin, vahşilerin, hatta delile -
rin arasında bile teganni etmiştir. 
Zaten o, şarkı söylemek için ya· 
şar. Kardeşi de kendisi gibi mu -
gannidir ve Jean, bir muganniye 
ile, Martha Eggerth'le evlenmi§ -
tir. 

lki artist artık diinyayı dolaş -
maktan yorulmuşlardır. Macar 
kızlan yabancı &illeri çok kolay 
öğrenirler. Martha Eggerth de 
fransızcayı öğrenmiştir ve kan -
koca bundan sonra Fransa' da film 
çevireceklerdir. 

H albuki bundan üç sene ön
ce, Martha ancak iki üç 

kelime fransızca biliyordu. Bugün 
ise, Fransızcayı çok iyi bilen Kate 
de Nagy ile dahi boy ölçüşecek 
vaziyettedir. 

J ean ve Martha beraber tilm çe
virmiyecek lerdir. Çi.inkü onlara 
bu takdirde verilmesi icap eden 
iicret ufak bir servete tekabül et· 
tikden başka, her ikisine uygun 
bir senaryo bulmak da mesele -
dir. Birlikte verecekleri üç kon -
serden sonra Martha Eggerth 
fransız sahne vazii Rayınond Ba
nard' ın idaresinde film çevirmiye 
başlıyacak tır. 

ı. 

Tyrone Power'e Mösyö A nna
bella mı demeli, yoksa Ann a
bella'ya Madam Tyrone Power 
mi? ... Şimdi bütün Hollivud, 
bu sualin cevabını aramakla 
me~gul... Ayrıca, 300.000 A
merikalı genç kız, kendileri 
dururken Tyrone Power'in bir 
fransız kızını seçmesini bir ha
karet addediyorlar. 

Fena seyirciler 
Bir F~ansız muharririne göre, 
sinema seyirci liğ ini sıkı bir 
inzibat alhna almak lazım 
B ir fransız muharriri, sinema seyirciliğini de 

inzibat altına almak lüzumundan bahsedi • 
yor ve buna dair yazdığı 'uir yazıda diyor ki : 

''Sinema seyircilerinin de, menfaatlerini müda -
faa etmek üzere, diğer meslekler erbabının yaptık -
ları gibi, bir cemiyet kurmaları zamanı geldi. Çün
kü, bilhassa sesli film de çıktıktan sonra, sinema se
yirciliğini inzibat altına almıya büyük bir ihtiyaç 
vardır. Bu inzibat, iyi terbiyenin ifadesi ve karşılık-
lı bir hürmet şeklinde tecelli edecektir. 

Çünkü bugün bile, karanlık salonlarda çok - da
ha kuvetli bir tabir kullanmamak için - hodbince, 
diyelim, hareket eden seyirciler var. 

Bazıları, komşularını rahatsız ettiklerine aldır -
mıyarak yiiksek sesle konuşuyorlar, Bazıları da, 
tatlı bir uykuya dalmaktan - asıl fenası- yüksek ses
le horlamaktan çekinmiyorlar. 

8 ir çok sevgililer veya nişanlılar, salonun ka
ranlık olmasından istifade ederek birbirle • 

rine sokuluyorlar, sonra ayrılıp tekrar 1uaşbaşa geli
yorlar. Bu yüzden, arkada oturanlar da perdenin 
hiç olmazsa bir parçasını görebilmek için adetf1 bir 
nevi jimnastik yapıyorlar ve sinemadan, boyun ağ· 
rısına tutulmuş olarak çıkıyorlar. 

Ya kadın şapkalarına ne demeli? Bir çok kadın
lar, perdedeki resimlerin tamamını veya bir kısmı
nı örtecek yapraklı, dallı, çiçekli, kuşlu ve daha 
bilmem neli şapkalar giymekten adeta zevk duyu -
yorlar. Bazı bayanlar da yarı - yüksek şapkalar giy -
dikleri için, bu şapkaların yüksekliğini kendilerince 
makul addederek filmi seyrederken istedikleri pozu 
alıyorlar ve sizi. hiç olmazsa, yabancı dil konuşulan 
filmlerin altlarındaki izahattan mahrum bırakıyor -
lar. 

y a, salona girerken ouvreuse'le münakaşa 
edenlere ne demeli? ''Hayır burası çok ke· 

nar ... şurası .... yok yok ... orası da değil... biraz ileri
si ... hah ! bu yer iyi ... başlıyalı çok oldu muL. fil -
min adı .ne idi) ... ,, v.s. v.s. 

ı Michele Morgan, 
ı bitmek uzere o -

lan "$ı"mal kanu
nu" adlı fransız 
filminin baş ro -
lıinu oynamak -
tadtr. Karıada'
nm en şimal mın
takalannda cere
yan eden bu film
de. güzel artisti 
l•ponl•nn ve es-

ı 1 Fıkralar: Hollivud'da bir 
akrabalık şebekesi 

Bu gibiler ekseriya, bu kadar münaka at1u sonra 
seçtikleri yeri beğenmeyip 'ueş altı defa daha değiş
tiriyorlar. 
Velhaaıl, bin türlü u fak teferruat ki, halk kendi 

ni biraz diaip line tabi tut9a. hüriyetıne hale l gchr • 
meden de bunlan önliyebilir ... ,, 

!~:':r;?.ı "C. . 
ortasmda buhar 
banyosu yapar -
keon görmekte -Fransız muharririnin sözlerinin bazı taraflarını 

mübalağalı bulmakla beraber, müsaadenizle, biz 
fikrimizi söyliyelim : 

1 

yı"z. Yukanki re -
sim arti~tı, bir su 
perisi gibi, çadı -
Tindan çıkarken 

gösteriyor. : ................................. -Adamcağız haksız da değil hani ... 

Nevyork sergisinde 

yıldızlara ait 

hatıralar satılıyor 

Nevyork sergisinde birde sinema 
pavyonu vardır, meşhur yıldızların 

muhtelif filmlerde kullandıkları 

muhtelif ''hatıralar" satılmaktadır. 
Bunlar arasında küpeden, roptan 
tutun da, kemere tabancaya ve tak-

ma kirpiklere kadar her çeşit eşya 

vardır. Yıldızların ismini taşıyan bir 

kağıda sarılmış olan bu gibi eşyanın 

sahiden o yıldıza ait olduğu da, ay· 

rıca, garanti edilmektedir. J.. 

••• •• ••• ••••••• ••••••• . 
• . 

Bette Davis'in : . 
çevirmekte ol· : 
duğu ''ihtiyar : 
kız,, adlı film
in ilk resimle -
r inden bir i .• Ar 
tist bu filmde 
Myriam Hop
kina'le bir likte 
oynamaktadır . 
Ve kuvetli tah · • 
aiyet sahibi iki 
büyük yıldızı 
karıılaıtıran 
bu fi lm, bize 

çok §eyler 
vadediyor 

t 
POJTAJI 

Güzel ve sevimli macar yıldızı Kate 
von Nagy, Tobis stüdyolarında çev 
rilmekte olan "Renate ve dört ar
kadaşı,. adlı filmin baş rolünü oy
namıştır. Artist birkaç gün için 
Paris'e gitmiştir. Gıistav Fröhlich 
de bu filmde rol almıştır. 

• 
Berlin'de bir müddet kalmış olan 

meşhur lransız tenoru Tino Rossi 
Tobis stüdyolarını gezmiştir. Ar. 
tistin Berlin'de bir fiim çevirece
ğinden gene ısrarla bahsolunuyor • 

• 
Alman kompozitörü Franz Grothe 

Tino Rossi için iiö güzel şarkı bes~ 
tt'/emektedir. Artist yakında bun
ları Paris'te söyliyecektir. Muvaf
fakiyet kazanacağına şüphe var 
mı? 

• 
Geçenlerde sanat hayatının 25 inci 

yı/dönümünü kutlamış olan meş
hur artist Emil ]annıngs'e, bir zi
yafet esnasında propaganda nazırı 
B. Göbels tarafından Göthe madal
yası verilmiştir. 

• Emil Jannings, Tobis stüdyolarında 
alman alimi Robert Koch'un haya -
tını canlandıran bir film çevir
mekle meşguldür. Bu filmin Ber
lin'de yakında gösterileceği haber 
veriliyor. 

• ·~" 111111111 11•11•••• Mascagni'nin Cavalleıia Rusticana 
adlı operasından mülhem olarak 
Berlin'dt! bugDnlt!rdt! büyDk bir 

Balık avı 
Alman artisti Victor de Xowa ba teessüs ediyor 

lık avı merakbu~ au cOn •ene ba- y .. ·· d k' k ı ·ı 1 · · b" 
.. lr .-ndan dönerken bir ahbabına er yuzun e ı ıra aı e erının ır-

rastladı ve konuşmıya bşaladılar : birleriyle akraba oldukları mallımdur. 
- Nereden geliyorsun? o.nun için, nikah veya ölüm gibi mü-
- Uskumru avından .. , hım hadiselerde, dünyanın birçok 
- Kaç tane tuttun... memleketlerinin hanedanlarına men-
- Hiç tutamadım... sup şahsiyetler, bu hadiselerin cere-
- O halde uskumr "tt" ğ" _ yan ettiği şehirde toplanırlar. Holli-

' u avına gı ı 1 d'd k" b"" ""k ld 1 k · d' ni nereden biliyorsun? vu a ı uyu yı ız aı da artı ız. ı 

Karı - koca 
Sinemada, bir karı kocanın yanın

da, başka bir seyirci var. Karı koca, 
derin bir münakaşaya dalmışlar. Se
yirci filmde söylenenleri işitemiyor. 
Nihayet karı kocayı ikaza karar veri
yor ve tnahcup bir eda ile: 

- Affedersiniz, diyor, bir kelime 
bile duyamıyorum .•. 

Bunun üzerine koca köpürüyor: 
- Vay utanmaz herif vay!... Ka. 

rımla konuştuklarımı ne hakla dinli . 
yecek mişsin? 

- Ve kavga başlıyor. 

vaç veya boşanma do1ayısiyle birbır
leriyle akraba olmağa başlamışlardır. 

Buna en son misal, Hedy Lamarr'ın 
yaptığı son izdivaçtır. Büyük film 
imalatçılarından Gene Markey ile ev
lenen bu genç ve güzel yıldız, bu su
retle Gloria Swanson'un kuzini olmuı 
tur. 

Şimdi bunun nasıl olduğunu anlata
lım da siz de anlamağa çalışınız: 

Bu izdivaç dolayısiyle Hedy La
marr, Gloria Swanson'un üçüncü ko
casının ikinci karısının kız kardeşinin 
ikinci kocası olan Gene Markey'in i
kinci karısı olmuştur 1 

Gloria Swanson"Ja akrabahk da bun
dan ileri geliyor!. .. 

Yukarda reMJ1ini görJüiünüz Matmazel Antoinelte Ferlay Fran
.a' Ja bir •İnema mecmucuı tGTalınJan a~ılan güzellik müı~bakt> 

.uula birinci g.lmiftir. Bellıi ile ona a 6 • 
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Bira f iatleri ucuzl ıyor 

Biranın şişesi 20 hatta 
15 kuruşa indirilecek 

Meclisin dünkü toplantısında 

Bira f abrikasmm İnhisadara devri, hazine euimisillerinin affı, 
vergi itiraz ve temyiz usullerine ait layihalar kabul edildi 

siri ~olayısiyle ziraat üzerine de mü -
essir olacaktır. Arkadaşımı temin ede
yim ki bu iki müessese birbirini it -
marn ederek çalışacak ve hiç bir zaman 
bozulmıyacaktır. 

A tatürk'ün lıize büyük bir vedia o -
tarak bırakmış olduğu eseri ondan 
maksut ve beklenen bütün faydaları 

elimizden geldiği kadar muhafaza et -
meği büyük bir borç, şerefli ve zevkli 
bir borç olarak telakki ediyoruz. Bel -
ki kuruma daha başka bazı varlıklar 
da temin edeceğiz. İleride bu mevzu 
üzerinde konuştuğumuz takdirde ar -
kadaşlarıma arzı malUmat ederim. Hey 

Ankara Borsası 

6 Temmuz 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 
Açılış F. Kapanış F. 

Londra 
Ncvyork 
Paris 
Milano 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlı.n 
Brüksel 
Ati na 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Varşova 
Buda peşte 
Bükrcş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Mo&kova 

5.93 
126.675 

3.355 
6.6625 

28.555 
67.24 
50.825 
21.5325 
1.0825 
1.56 
4.34 

14.035 
23.845 
24.8425 
0.905 
2,8925 

34.62 
30.5425 
23.9025 

5.93 
126.675 

3.355 
6.6625 

28.555 
67.24 
50.825 
21.53.25 
1.0825 
1.56 
4.34 

14.035 
23.845 
24.8425 

0.905 
2.8925 

34.62 
30.5425 
23,9025 

ESHAM VE T AHV1LAT 
193~ Türk 
Borcu 1. 

1933 Türk 
Borcu II. 

1933 İkramiyeli 
Ergani 
Sivas - Erzurum 
Hattı ls. III. 

19.30 19.30 
( Peşin ) 

19.30 19.30 
( Pe5in ) 

19.20 19,20 

19.88 19.88 

(Başı J. inci sayfada) 

nazaran gerek halk, gerek maliye le
hinde bir hatvei terakki görülüyorsa, 
Temyiz reis ve azalarının ve kezalik 
itiraz komisyonlarının intihapların -
da tarzı halli kararlaştırılmış olan u
sul, o dahi, bendenizce bir merhalei 
tekamüldür. Şimdiye kadar tatbikat
tan aldığımız neticelerden mülhem o
larak Maliye Vekalet~. bu intihabı 
bana bırakınız, reis benden olsun di
yerek teklifte bulunmuştu. Bunu, Sa
Iahattin beyefendi arkadaşımızın ifa
de ettiği gibi, bir meslek olarak ta
savvur ediyordu. Orada ihtisas mev
kii olarak arkadaşlar yetiştirmek e -
melinde idi. Muhtelit encümende mü
zakere edilirken bunun en adilane 
şekli açık olarak arzedeyim ki, adli
yede yetişmiş, mesleğinde temayüz 
etmiş bir arkadaş, kolay kolay mesle
ğinden ayrılıp da başka bir mesleğe 

gitmek istemez. Herhalde ya adliye -
ye küskün ve yahut da Adliye Veka
leti onun hizmetinden tamamiyle müs 
tefit olamıyacak bir arkadaştır. Bu 
gibi arkadaşlar, bu kadro içine alın -
dıktan birkaç ay sonra tekrar meslek
lerine avdet ettiklerini gördük. Bu 
memuriyetlerin maaşı 100 lira idi. 
Şimdi gene 100 liradır. Artırılmış de
ğildir. Fakat arzettiğim gibi tatbikat 
bu neticeyi vermiştir ve vermesi de 
gayet tabii idi. Şimdi yapılan teklif
te Adliye Vekaleti hariçte bırakılmı
yor. Adliye Vekaleti hepsi hakkında 
namzet gösterecektir ve Heyeti Ve -
kile ihtimal ki hepsini Adliye Veka -
Jetinin göstereceği namzetler arasın
dan seçecektir. Biz adliye namzet 
göstermesin demiyoruz. Arzettiğim 
gibi tatbikattaki güçlükten dolayı 

yalnız adliyeden namzet gösterilmek 
yolundaki inhisar kaldırılmıştır. Di
ğer vekaletler dahi aynı namzedi gös
tereceklerdir. Bendenizin kanaatim -
ce, burada daha ziyade, adfilete takar
rüp imkfuu araştırılmış ve temin e -
dilmiştir.,, 

eti celileye maruzatta bulunurken şu - J'""'"'""'"''"""""""'"'"''

Proje üzerinde bir çok münakaşalar 
oldu ve nazarı itibare alınan takrir -
ler encümene verildi, layihanın mad • 
deleri kabul edildi. 

Bira fabrikaıının inhisarlara 
devri 

Bundan sonra Bira fabrikasının in
hisarlar umum müdürlüğüne devri hak 
kındaki layihanın müzakeresine baş -
lanmıştır. 

Refik İnce (Manisa), Evel.i Çiftli -
ğin bir Atatürk'ün eser ve vediası ol
duğunu hatırlattı, sonra proje üzerin
de yaptığı uzun tetkikler neticesine is 
tinat ederek layihanın ne mucip se -
bepler noktasından, ne de bu mu -
cip sebeplerin ihtiva ettiği hesap nok
tasından, ne de devlet işletmesiyle is
tihdaf edilen gayenin ehle edilmesi 
bakımından bir fayda bulunamadığını 
söyledi ve bilakis zarar hasıl olacağı
nı anlattı, bu esasları uzunn boylu i
zah etti. 

Encümen namına izahat verildikten 
ve diğer hatiplerin mutaleaları din -
lendikten sonra Ziraat Vekilimiz B. 
Muhlis Erkmen söz alarak şu izahlar
da bulundu: 

"- Evela arkadaşlarımın devlet zi
raat işletmesi kurumu hakkındaki il . 
tifatlı sözlerine arzı teşekkür ederim. 
Hakikaten kuruluş tarihi pek az olan 
bu müessesenin, gerek bira fabrikası
nın kurulmasında, işletilmesinde ve 
gerek kurulmuş olan çiftliklerin idare 
sinde hizmetleri geçmiştir. 

nu temin etmek isterim ki hakikaten : 
D1R1MDE DOGRU YOLU 
GÖSTEREN B1LG1D1R ! 

Ankara şehrinin iftihar ettiği orman 1: 
çiftliği eskisi gibi ve hatta eskisinden 
daha mükemmel bir surette muhafa - Sevgili çocuklar : 
za ve idame edilecektir.,, 

Gümrük ve inhisarlar 
Vekilimizin izahları 

Ziraat Vekilimizden sonra Refik 
İnce (Manisa) tekrar söz aldı ve fi -
kirlerini tekrar uzun boylu izah ede -
rek görüşünde israr etti. Netice ola -
rak layihanın bir kere de İktisat en -
cümeninde tetkikini istedi. 

Gümrük ve İnhisarlar vekilimiz B. 
Raif Karadeniz (Trabzon) şu izahlar
da bulundu : 
"- Arkadaşlar, sureti umumiyetle 

hülasa edilirse, arkadaşımızın fikri, 
bira fabrikasını niçin ahyorsunuzdan 
ibarettir. 

Bira fabrikasını inhisar vekale -
tinin almasının sebebi şudur: Bira ku
rumun elinde kalırsa bunun memleket 
dahilinde tevzi edilip satılabilmesi i -
çin kurum tarafından geniş bir teşki -
tat yapılması mecburiyeti hasıl ola -
caktır. Bugün Kurum bu işi müteah -
bitlere bayilere mukavele ile vermiş -
tir. Bu işler müteahh;tler ve bayi -
Jer tarafınClan gurülmektedir. Bu su -
retle bu işler bayiler ve müteahhitle -
rin elJerinde kalacak olursa bu t evziat 
kolay ve ucuz olmıyacaktır ve binaen 
aleyh memlekette bira istihlaki artmı 
yacak ve bu iş rasyonel şekilde işle -
ıniyecektir. Eğer inhisarlar idaresinin 
eline geçerse memleketin 4 tarafına 

yayılmış teşkilatı, memurları ve bu iş
lere nezaret etmek üzere muhasebesi 
vesairesi vardır. Ayrıca ücret vermek
sizin bu işi görecektir. Tek bir işi 
muayyen bir teşkiHit mevcut iken, 
o teşkilat tarafından yapılması kabil 
iken, ondan alıp da başkasına vermeyi 
ikinci ve fuzuli bir teşkilat yapmayı 

zannederim ki yüksek heyetiniz de 
doğru görmez. İşin en mühim sebebi 
budur. 

Düşük dereceli müskirat 
meselesi bakımından bira 

Diğer taraftan arkadaşlar, inhisar

lar idaresi yalnız devlet varidatı top -

iamak üzere kurulmuş bir müessese 
değildir. İnhisarlar idaresi, inhisar 
mevaddının tekamüh.i ve memlekette 
zeriyatının daha iyi bir halde vücuda 
gelebilmesi, yetişebilmesi için çalıştı
ğı gibi inhisar mevaddına dahil olan 
bu içkilerin, alkollü meşrubatın ve sa
irenin de memleketin umumi sıhatiy
le mütenasip bir şekilde daha az zarar 
lı bir hale gelmesi için çalışmak vazi
fesiyle mükellef bir müessesedir. Biz 
umumi bir içtimai siyaset olmak üze
re yüksek dereceli içkileri tedricen ve 
medeni usullerle memleketimizden 
kaldırmak istiyoruz. Bunu vaktiyle 
ceza tehdidi altında ve kati surette 
meneden kanunlar vardı. Fakat bu 
zecri tedbirler hiç bir zaman müski
ratın istimalini memlekette menetme
miş bilakis daha fena kalitede içki i -
çen vatandaşların sıhati muhtel ol
muştu. Şimdi ağır dereceli içkilerden 
vatandaşları kurtarmak için medeni 
bir sistemle dereceleri daha hafif iç
kileri memlekette tamim etmeğe ça
lışmak, onların fiyatlarını indirerek 
bunları her tarafa yaymak ve tedricen 
halkı kendi kendine ağır içkilerden 
kurtarmak niyet ve tasc:vvurundayız. 

Ağır içkiler inhisarların elindedir. 

Okumaya hevesli fakat kitap 
almaya kudreti olmayan arka
daşlarınız için okuduğunuz 
mektep kitaplarını Çocuk Esir
geme Kurumuna vermenizi ku
rum saygılarla diler. 

._,,,,,,,,,,,, •••••••••••••••••••••••••• r 

müesseseler tamamiyle kendileri ser -
best sahada rasyonel bir şekilde yani 
kendi yağlariyle kavrulmak esası Ü· 

zerinde çalışacaklardır. Bir inhisar 
maddesini bunlara teslim ederek bu -
nu siz işletin, istediğiniz fiyata satın 
ve diğer teşebbüslerinizden vukua ge
lecek açıklarınm bu karla kapatırsı -
nız demek onların bu kuruluş hikmet 
ve sebeplerine de uygun bir şey ol
mazdı. 

Şimdi arkadaşım diyor ki: Eğer ou 

iş inhisarların eline geçerse inhisar i

daresi biranın maliyetini yükselte -

cektir. Niçin yükseltecek anlamadım. 
Oradakiler de memurdur, kurumda -
kiler de memurdur. Her'"''•' el .. L.u...is
leri emaneten görürler. Bundan başka 
inhisarlar idaresinin bir yığın fabrika
ları vardır, o fabrikalarda çalıştırdı -
ğı teknisiyenleri vardır, profesyone l 
ameleleri vardır. İnhisarlar idaresi 
bunlardan da istifade edecektir. Hal -
buki devlet zirat işletmesi kurumu bu 
teknik elemanları nereden bulacak -
tır. 

Sonra diyorlar ki: "Fabrika çiftli -
ğin arazisi içindedir. Çiftlik arazısı 
başka bir müessesenin, fabrika başka 
bir müessesenin elinde olursa bir çok 
ihtilaflar çıkacak., Bilakis hiç hiç ih
tilfif çıkmıyacak. Burası hususi bir 
şahsın bahçesi değildir. Oradan husu
si otomobiller de geçer. Ankaranın hal 
kı da geçer. Burası adeta umumi bir 
yol gibidir. Bu meyanda bira fabrika
sının vesaiti de bunlardan istifade e
decektir. 

Farzı mahal olarak böyle bir ihtilaf 
çıksa bile bu hususi şahıslar ve hususi 
menfaatler takip edenler arasında ka
bili tasavvurdur. Hangi ihtilaf vardır 
ki iki devlet dairesi arasında halledil
memiştir. 

Fiyatlar ucuzlıyacak 

Onun için ziraat i§letmeleri 
kurumunda bırakılmaktansa 
doğrudan doğruya inhisarlar 
idaresine devredilmesini . bu 
müessesenin daha iyi İ§liyebil
mesi için faydalı bir tedbir o
larak bulduk. llerd e, bir şişe
si 30 kuru§a satılmakta olan 
birayı 20 den CJ§ağı ve hatta 
on be§e •atılması için de ter
tibatımızı almış bulunuyoruz. 
(Bravo sesleri, alkı§lar ). 

Bu tedbirin ilk semeresini 
ve neticeıini elkarı umumiye
ye arz.etmek ve bu ıayede de 
bu teşebbüsün inkiıalını te
min etmek istiyoruz. (Alkış
lar). 

Vekilin bu izahından sonra layiha 
kabul edilmiştir. 

I 
Meclisin dün kabul ettiği layihalar 

İngiltere - Japonya 
(Başı ı inci sayfada) 

nası olamıyacaktır. Japonya'nın uzak 
şarktaki hattıhareketinin ve niyetle -
rinin İngiltere tarafından tam olarak 
anlaşılması, bir hal sureti için elzem 
şarttır. 

Hadise Tiençin'de vukua gelmiş
tir. Müzakere edilecek meseleler de -
mek oluyor ki, Tiençin'e mahdut ka • 
lacaktır. Fakat eğer müzakereler, Ja
ponya'nın uzak şarkta yeni bir nizam 
kurması esasına dayanmazsa, muallak
ta bulunan meselelerin hakiki surette 
halline hiç bir suretle varılamıyacak
tır. Eğer İngiltere Japonya için esaslı 
olan bu noktayı kabulden imtina e
derse, bizim için görüşmeleri kesmek
ten başka çare kalmıyacaktır. 

. Japonya üçüncü devletlerin imti -
yazlı mıntakalardaki haklarına ve 
menfaatlerine hürmetkardır. Fakat 
Japonya için, Japonya'nın bütün Çin
deki vaziyetini tanımaktan imtina e -
den devletlerle iş birliği yapması im
kansızdır. Japonya imtiyazlı mıntaka
ların tam bitaraflığına muhalif değil
dir. Fakat askeri hareketlere yapılan 
engeller bitaraflıkla kabilitelif görül
memektedir. 

Müzakere tarihi tesbit edilmedi 
Tiençin, 6 a.a. - İngiltere, Çan -

Kay - Şek'e yardım siyasetinden vaz 
geçmedikçe imtiyaz mıntakalarının 

ablukasının kaldırılmıyacağı japon 
askeri makamları tarafınd:ın söylen · 
mektedir. 

Fuçeu'dan ayrılan İngiliz ve 
amerikan tebaası 

Hongkong, 6 a.a. - Amerikan ve 
İngiliz tebaasından bir kısmı, dün a -
merikan "Ashville., vapuru ve İngiliz 
"Duchess" harp gemisi ile Fuçeu'dan 
ayrılarak açıkta bekliyen bir ingiliz 
gemisine binmişlerdir. 

Fuçeu'da sükunet hüküm sürmek
te ise de vaziyet pek gergindir. Ja
pon tayyareleri büyük bir faaliyet 
göstermektedirler. 

Japonlar gümrük resimlerine de 
el koydular 

Londra, 6 a.a. - Avam kamarasın -
da amele partisi mebuslarından Harry 
Day, Tiençin ve Çingvangtao'da alı -
nan gümrük resmi ile sair resimlerin 
şimd~ ne olduuğnu sormuştur. 

Butler, cevaben bu mebaliğin ja -
pon makamları tarafından gümrük u
mum müfettişliği namma hususi açık 
ı..s...-~.c-pıa ..,..-~ı..--- L._,_ ... __ _._ 
birinde hıfzedildiğini söylemiştir. 

Salahiyettar mahfillerde söylendi
ğine göre Tokyo'da cereyan edecek 
olan İngiliz - Japon müzakereleri i
çin henüz hiç bir tarih tesbit edilme · 
miştir. 

lngiliz gazetelerine göre 
Tokyo ile yapılan müzakerelerde 

İngiltere'nin vaziyetini tarif eden 
"Taymis" gazetesi diyor ki: 

"Tiençin'in ablukası işinde bükü -
met müzakere edilecek meselenin ta
mamiyle mahalli bir mahiyet arzetme
sine gayret edecektir. Müzakere sa -
hasını genişletmeğe imkan yoktur. 
Aksi takdirde yalnız İngiltere'nin 
değil, diğer memleketlerin de ve bil
hassa Amerika ile Fransa'nın da 
menfaatleri haleldar olur.,, 

Bedbinlik izhar eden "Deyli Her
al<l" gazetesi, şöyle diyor: 

"Tokyo müzakerelerinin muvaffa
kiyetle neticelenmesi ümidi pek az -
dır. Japon militaristleri ile müfrit 
siviller, İngilterenin Çin siyasetinde 
tam bir değişiklik hasıl olmadan me
selenin halledilemiyeceğini şiddetli 

bir lisanla beyan etmişlerdir. Bu gi
bi iddialar hakkında İngiltere, hiç bir 
veçhile müzakereye girişmek istemi
yecektir.,. 

B. Bonenin temaıları 
Paris, 6 a.a. - Bone, Çin sefiri Wel

lington Koo ile uzak şarktaki vazi -
yet ve bilhassa Tiençin meselesi hak
kında görüşmüştür. 

Bir alman tekzibi 

Moğol-' Mançu 
hududunda 

(Başı ı inci sayfada ) 

Mogol halk cümhuriyetinin sovyet
mogol kuvetleri kurmay heyetinin bir 
beyannamesini zikreden mezkur teb
liğde şöyle denilmektedir: 

"22 temmuzda Japon - Mançukolu
lar Buirnor'un cenubu şarkisinde ka
in Nomon - Bourd - Obo'da mühim 
miktarda piyade, topçu ve süvari ku
vetleriyle 100 kadar tank tahşit et -
mişlerdir. Bu kuvetler, 3 temmuzda 
fecir vakti Mogol hududuna teca -
vüz ederek tayyarelerin himayesi al
tında Yang gölü ve Khalkhyngol neh 
rindeki sovyet mevzilerine taarruz 
etmişler ve bu göl ile nehri geçmek 
istemişlerdir. Bu taarruzda bir piya
de alayı, iki tank alayı ve altı süvari 
alayının yardımı ile "Kamatsubara" 
ismindeki 23 üncü piyade fırkası iş

tirak etmiştir. 

J ki tar alın zayiatı 
Sovyet - Mogol kıtalarının ve sov

yet tayyarelerinin şiddetli bir taar
ruzu neticesinde japon kuvetleri ak
şama doğru ağır zayiatla Khalkhyn -
gol'ün şarkına püskürtülmüşlerdir. 

Sovyet - Mogol topçu kuvetleri, 
japonların 50 tankını ve 8 topunu tah 
rip etmişlerdir. 

Sovyet - Mogollar 50 tank ve zırh
lı otomobil kaybetmişlerdir. 

Japon - Mançukoluların zayiatı 800 
maktul, sovyet - mogolların zayiatı 
100 maktul ve 200 yaralıdan ibarettir. 

2-5 temmuz arasında cereyan eden 
mühim hava muharebeleri Sovyet -
Mogolların lehinde neticelenmiştir. 
Bu muharebelerde japonlar 45, sov -
yet mogollar 9 tayyare kaybetmişler
dir . ., 

Tebliğde, japon tayyarelerinin mu
vaffakiyeti hakkında yalan haberler 
neşrettiğinden dolayı Kuantung or -
dusu matbuat bürosu şefi miralay Ka
vahara'nın azledildiği ilave edilmek
tedir. 

Japonlara göre 
Tokyo, 6 a.a. - Mançurideki japon 

ordusunun bir tebliğinde, Buir gölü 
civarında Mogol - Sovyet kuvetleri -
ne karşı yapılan japon taarruzunun 
ilerlemekte olduğu, birçok sovyet 
tankının tahrip edildiği, sovyet tay
yarelerinin Balşagal şimalinde uçuş
lar yaptığı ve 12 tayyarenin düşü -
rüldüğü bildirilmektedir. 

Japonya ıiddetli bir ıiycuet 
takip edecek 

.... _ ... _ _,..,. c: -- T"'\,-. J 

diriyor: Mogolistan hadiseleri hak -
kında ıorulan ıuallere cevap veren 
B. Hiranuma, bu hadiselerin, Mançu 
arazisine girmiş olan dış Mogolistan 
kıtalarını geri püskürtmek için ja -
pon ve Mançu askerlerinin müşterek 
bir hareketinden ibaret olduğunu söy 
lemiştir. 

B. Hiranuma, bundan sonra, Japon
ya ile Sovyetler Birliği arasında mu
allakta bulunan meselelerin, ezcümle 
japonların balı kavı haklarını ve Sa -
katin adasındaki kömür madenleri ile 
petrol madenlerindeki japon imtiyaz
larını alakadar eden meselelerin mus
lihane bir surette halli için Japonya
nın şiddetli bir siyaset takip edeceği
ni ve bu meselelerde Sovyetlerin gay
ri muhik bir hattı hareket tutmuş ol
duklarını da ilave eylemiştir. · 

Bulgar Başvekili 

Berlin'de 
(Başı 1. inci sayfada) 

Bulgaristanda daha büyük iktisadi in
kişaflara imkan olduğu kanaatindedir. 
Her halde ekonomik görüşmeler bir 
anlaşma akdi ile değil bu anlaşmanın 
hazırlanması ile neticelenecektir. Doğ 
rudan doğruya Sofyadan gelen bazı 
malıimat, Köseivanofun Berlinde hiç 
bir siyasi teahhüde girişmiyeceğini 
ve umumiyet itibariyle hiç bir siyasi 
vasikanın imza edilmiyeceğini göster
mektedir. • 

ltalyan gazetelerindeki 
akisler 

Bertin, 6 a.a. - D.N.B. ajansı "se
lahiyettar bir menbadan" kaydiyle 
neşrettiği bir tebliğde, Almanya'nın 

Çin'e mütemadi surette silah verdiği 
hakkında yabancı memleketlerde çı -
kan haberleri tekzip eylemektedir. 

Çunking bombardıman edildi 

Roma, 6 a.a. - Köseivanofun Bertin 
ziyareti matbuatta büyük başlıklarla 
tebarüz etirilmekte ve h!dise mihve -
rin Avrupadaki mevkilerini takviyeye 
matuf yeni bir muvaffakiyeti olarak 
gösterilmektedir. 

Gazeteler Bertin ile Sof ya arasında -
ki münasebetlerin bu dostluğu takvi -
ye ettiğini, Almanyanın bulgar istih -
salatının üçte ikisini çektiğini, kay -
deylemektedir. 

7 - 7 - 1939 

Dış ticaretimiz 

Kliring hesaplan bakiyeleri ve 
kredili "ithalata ait taahhütler 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Banka -
ıından alınan hesap hulisalarına göro ı 
1-7-1939 tarihindeki kliring hesaplan 
bakiyeleri. 

CETVEL:l 

Türkıyıt Ciımhurıyer Merkez bankasın• 
dalı klırıng hesapları borçlu bakıyelerı 

Memleket Miktar T. L. 

Almanya .. A. Hesabı 666.100 
B. ,, 646.700 

Belçika 
Çeko-Slovakyı 
Finlandiya 
Fransa 
Holanda 
İspanya 
İngiltert 
İsveç 
İsviçre 
İtalya 
Lehistan 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
s. s. c. ı. 
Yugoslavya 
Yunanistan 

CETVEL:2 

19.400 
637.800 

3.005.Si. J 
777.ll.O 

3,401./l. J 
697.l ı.. i) 

276.6. J 
11.618.31.. J 
2.938.000 

819.1 00 
2.230.200 

148,400 
1.503.100 

621.200 
114.200 

1.264.100 
469,200 
173.900 

Muhtelif memlıtkctlerıa Merkez banka• 
larrnda tutulan lcliring hesaplarındalu 

alacalt.larımız 

Memleket 

Estonya 
Letonya 
İtalya B. Hesabı 
Yunanistan C. 

Miktar T. L. 

31.600 
7,800 

219.600 
150 

Beyşehir Halkevinin 

köy gezileri 
Beyşehir (Hususi) - Beyşehir 

Halkevi gençleri Beyşehrine bağlı 
Kıreyli nahiyesine bir köy gezisi ter
tip ederek köylü kardeşler arasında 
canlı iki gün geçirmişlerdir. Birinci 
gün nahiyeye halkevimiz tarafından 
götürülen bir radyo ile köylüye An
kara neşriyatı dinletilmiş ve ikinci 
gün de gündüz Halkevi gösteriş şu
besi tarafından Kanun Adamı ve so
yulan hırsız piyesleri oynanmış ve 
milli marş ve şarkılarımız dinleti!. 
miştir. 

Gençler köylülerle kardeşçe bir 
kaynaşma yapmışlar ve aralarında bir 
de futbol ekzersizi göıtermiılerdir. 
Bu münasebetle Kreyli köyü bir pa
zar yerine dönmüş ve Halkevi genç· 
terinin temsilini görmek için nahiye .. 
ve bai!lı bütün kövlüler davet edil. 
tnı§ıercıır. 

-İzmir öğretmenleri&;.:':_ 
yaptıkları hazırlık 

İzmir, (Husuıi) - Şehrimiz ilk o
kul tedrisat müfettişleriyle ilk okul· 
lar baş öğretmenleri, okullar müze -
sinde kültür direktörünün reisliğin· 
de toplanmış, 17 temmuzda Ankarada 
toplanacak Maarif Şurasında İzmir 
murahhaslarının ehemiyetle duracak
ları meseleler üzerinde müzakerede 
bulunmuşlardır. Bu arada ilk tedri -
sat talimatname ve müfredat progra
mı maddeleri birer birer okunmuş, 
tadili muvafık görülen noktalar ka. 
rarlaştırılmış ve tertip edilmiştir • 

İneklerin sütü 
Müzikle 
çoğaltılıyor 

Tokyo polis hıfzıssıha dairesi tek • 
nisyeni Nanazau epey zamandanberi, 
musıkinin ineklerin süt verme hassa -
lan üzerinde tesir yapıp yapmadıeını 
tetkik etmekte idi. 

Japonya'dan gelen haberlere göre, 
teknisyen şimdiye kadar yaptığı tet -
kiklerin neticesini müsbet olarak elde 
etmiştir. Yani, inekler musıki sesini 
işittikçe sütlerini fazlalaştırıyorlar. 
Nanazauo'ya lıu fikri ilk defa veren de 
bir gazetecidir. 

Japon gazetecilerinden birisi Tok
yo civarında dolaşırken bir çiftlikten 
musıki sesi yükseldiğini işitmiş. İçeri 
girerek bu güzel şarkıları kimlerin 
çaldığını görmek istemiş. Şarkıların 
yükseldiği yere kadar yaklaşmış, bir 
de ne görsün : bir ahırın içine otuz 
kadar ineği doldurmuşlar, radyovu 
açmışlar, inekleri sağıyorlar ! .. 

İşte gazeteci orada öğre~miş ki, 
inekler musıki sesini işittikleri müd
detçe her zamanki sütlerini yüzde on, 
hatta yirmi nisbetinde arttırıyorlar 1 

Bu bira fabrikası maddei iptidaiye 
noktasından bir ziraaat sanatı fakat 
mamulü bakımından bir inhisar mev -
zuudur. Ve ben de o suretle telakki 
ediyorum. Bu fabrikanın devlet işlet
mesinde kalması. çiftliklerin genişle -
tilmesi noktasından bir varidat men -
baıdır. Fakat büyük bir mevzu daha 
vardır ki ziraati alakadar eder. Bira -
nın ucuzlatılması. Bira ucuzlıyacak o
lursa bir çok noktadan fayda temin o
lunacaktır. Bir defa bugün fabrika 60 
bin hektolitre işliyebilecek vaziyette 
olan fabrika bira ucuzlayıp tam faali
yetle, hatta daha fazla çalışınca mali -
yeti daha değişecektir. Maliyet fiya -
tı üzerinde müessir olabilecek birayı 
daha ucuza mal edebilecektir. Aynı 
zamanda inhisar idaresi diğer bir in -
hisar maddeleriyle birlikte bunu sat -
tığı takdirde daha ucuza satacaktır. 
Daha ucuza satmak da zamimeten 
,nümkUn olunca fazla istihsal arpa sar 
:fiyatını artıracak, küsbe fazla çıkarı -
lacak ve bunların müştemilatının te -

Bunun yanında hafif dereceli içkiler
den olan birayı da inhisarların eline 
alırsak bu umumi siyaseti tanzim et
mek ve işi tertip etmek, yürütmek da
ha kolay olacaktır. Bu sebepledir ki 
bu müesseseyi inhisarlar idaresine 
almak istedik. 

arasında devlet demiryollarına muhar
rik ve müteharrik edevat mübayaası 
için gelecek senelere geçici teahhüt -
lere girişilmesi ve Haydarpaşa - Sir
keci arasında feribot tesisi, işletilmesi 
hakimler kanununun bazı maddelerini 
değiştiren 3501 sayılı kanunun 2 inci 
maddesinde yazılı I ve II numaralı 
cedveller yerine bu kanuna bağlı ced
vellerin konulması. Hazineye ait ecri
misillerin affı, sanayi teşvik karıunu
nun üçüncü maddesiyle 3537 sayılı ka-

Çunking, 6 a.a. - Bugün gece yarı
sından biraz sonra, Çunking, japon 
tayyareleri tarafından bombardıman 
edilmiştir. Düşen bombalar, yedi yer
de yangın çıkarmış ise de lıu yangın
lar şafaktan evet söndürülmüştür. 
Bazı yabancı binalar hasara uğramış
tır. Amerikan misyonuna ait binaya 
bir bomba düşmüştür. Diğer bir bom
ba da Almanya konsolosluğu civarın
da patlamıştır. 

Diğer taraftan, Yugoslavyaya sa
mimi bir anlaşma ile bağlı olan Bul -
garistan balkanlarda mühim bir rol 
oynıyacak vaziyettedir. Buna binaen, 
bu memleketin "fransız - İngiliz avans
larına., mukavemet edebilmesinden do 
layı memnuniyet gösteriliyor ve ma -
car erkanı harbiye reisinin halen Al -
manyaya yaptığı ziyarete de işaret ey
liyerek bir bulgar - macar - yugoslav 
müsellesinin teşkili fikri ileri sürülü
yor. Bu müselles mihvere dayanarak 
kendini balkanlarda "imar ve kalkın -
ma,, vazifesine verebilecektir. 

, ~ 

,_..__ 

Diğer üçüncü bir sebep olmak üze
re de ziraat işletmeleri kurumunda 
kalsaydı bu müesseselerin kuruluşu 
sebeplerine de uygun olmazdı. Bu 

nunun birinci maddesinin son fıkrası
nın ilgası; umumi sayım, yedek su
bay ve askeri memurlar hakkındaki 
1076 sayılı kanunun 3, 9 ve 17 inci mad 
delerinin tadiline dair kanun layihası 
da vardır. 

Büyük Millet Meclisi bugün topla -
nacaktır. 

yin ve gıcnn. Size mücev 

Dr. SITKI FIRAT .. 
birinci G Q Z hastalıkları 
sınıf miıtehassı: 

Istanbul Haydarpaı;a Hastanesi sabık 
ıöz müteha1111ı ve Gülhane Hastanesi 
sabık eöz baş muavini. Muayene: U· 

bah: 9 dan 19 a kadar, Belediye sırası 
Talas Ap kat: 1 1573 

TJ: 3592 
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k tekli bu tartı kabul ettiğine dair pul - kok ve 50 ton soma linit l. 7. 939 tari-E km eki i k un ah naca lu bir taahhütnameyi tekşif mektubu- hinden itibaren 24. 1. 939 tarihine mü-
na baihyacaktır.) sadif pazartesi günü saat 14,30 kadar 
Ayrıca 15957 liralık inp.at. kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon • 
2 - Bu işe ait prtnameler ve evrak mutur. 

ıunlardır: Teminatı muvakkate 550 lira 75 ku • Üzüm çuvah alınacak 

G. ve inhisarlar V. 
TAYYARE SAATLERi 

Saat Dakika 

Edime Piyade Jandarma Alayı Komutanhğmdan ı 

İzmırden - Ankaraya 9 10 inhisarlar Umum Müdürlüğün• 

Piyade jandarma alayı eratının ihtiyacı olup cinı ve miktarı aşağıda ya
zılı olan ekmeklik buğday ununun 25 Temmuz 1939 salı günü saat 10 da 
Edirne muhasebe müdürlüğü odasında kapalı zarf eksiltmesi yapılacaktır. 
İsteklilerin 2490 sayılı kanuna göre eksiltmeye yetecek muvakkat teminata 
ait makbuz veya banka mektubu ve ticaret odasının vesikasını beraberlerin 
de getirmeleri lazımdır. Teklif mektupları poata ile gönd.erildiği takdirde 
ihale saatinden bir aaat evvel gelmiş olması ve dış zarfların da kırmızı mü
hür mumu ile iyice kapatılmış olması şarttır. (4729 - 2720) 

A - Eksiltme ıartnamesi ruştur. İhale yevmi mezkurda maka • 
B - Mukavele projesi mı vilayette toplanacak olan daimi en-

Adanadan - Ankaraya 9 30 den : 
lstanbuldan - Anka raya 9 30 · • d k f e - Bayındırlık işleri genel şartna- cümen tarafından yapılacaktır. Şart • 
Ankaradan _ lzmire 15 05 1 - 19. 6. 939 tarıhın e apalı zar - mesi. nameyi görmek isteyenlerin daimi en· 

cümen kalemine müracaatları lazım .. Ankarıuan - Adanayı 14 45 la ihale olunacağı ilin edilmit olan 
Ankaradan - lstanbula 16 oo 75000 adet 100 kiloluk üzüm çuvalına 

D - Hususi şartname 
E - Keşif cl"tveli 

NÖBETÇi ECZANELER ı talip zuhur etmediğinden yeniden de
~ i tirilen muhammen bedeli mucibin -

1.7.939 günunden 31-7-939 akşamı'?a kadar g ş arlıkla eksiltmeye konmulltur. 

F - Proje 
İsteyenler bu şartnamelerle evrakı 

nafıa müdürlüğünden alabilirler. 

dır. (4762/ 2752) 12722 

Ekmek alınacak 
eczaneler ~ece nobet cetvelı ce paz . :r • 

2 - Muhammen bedelı 34500 lıra Erzakın Miktarı Tahmini fiat 
Muvakkat 
teminat 
Lira 

İhale İhale şekli 3 - Eksiltme 17 Temmuz 939 pa -
zartesi günü sat onda Antalya nafıa 
müdürlüğünde müteşekkil komisyon
da yapılacaktır. 

l - Merkez ve Çankaya · t 2587 l ' 50 k Eczaneleri ı 7 13 19 25 31 muvakkat temına ı ıra uruş- Cinsi Kilo kuruş günü saati Konya Cümhuriyet Müddeiumu· 
miliğinden : 

2 - Ankara ve Yeni:ıehir 
Eczaneleri 2 8 14 20 26 

3- Sebat ve Eıı;e 
Eczaneleri 3 g ıs 21 21 

4- İstanbul ve Cebeci 
Eczaneleri 4 10 16 22 28 

5- Yeni ve Halk 
Eczaneleri S 11 17 23 29 

6- Sakarya Eczanesi 6 12 18 24 30 

Pazar geceleri nöbet alan eczaneler pazar 
&ünu de nobetçi olarak açık bulun"!ak mec
buriyetindedirler. Dıger cczanelenn pazar 
&Ünleri ihtiyari olarak tatil yapmal~ı ~a : 
but edilmiıı ve kendilerine teblıg edılmış 
tir, 

ACELE iMDAT 
Bir yaralanma, bir kaza, fevkalade bir ~a~· 

talık vukuunda acele imdat ıstemek ıçın 
Belediyeler Hastanesine (2257) ouına· 
ra ile telefon edilir. 

LOZUMLU TELEFON NUMARALARI 

Yangın ihbarı: (1521). -Telefon. muraca· 
at: Şehi r: (1023 - 1024). - Şehırl:{ ara· 
ıı • (2341 - 2342) - Elektrık ve Mava · 
ıa~ı arıza mcma;luğu: (1846). - esa· 
jeri Şehir Anbarı : (3705), 

. TAKSİ TELEFON NUMARALARI: 

Zincirlicami c~varı:. (26456~0;~5~;~6 ) 
Saınanpazarı cıvarı • (280 . . Taksi • 
Yenışehir, Havuzba:ıı Bızım • 

t~~i!5ı~·ı Caddesi Ulus Takılı!: 0 291 ). 
İstanbul Taksııl: (3997). 
Devlet Demiryolları Car istihbarat ve 
Muracaat Memurlugu: 0 788>· 
hık Taksi 1nonü Caddesı (3394). 

Otobüslerin ilk ve son seferleri 

Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dcre'den Ulus M. na 7.15 23.20 
Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 
Ulus M. dan Dıkmcn'e 6.30 20.00 
Dikmenden Ulus M . na 7.00 20.30 
Ulus M. dan Keçioren'e 6.00 21.00 

· Keçioren'den Ulus M. na 6.30 21.30 
Ulus M. dan Etlik'c 6.30 21.00 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.30 
Ulua M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci.den Ulus M. na 7.00 23.00 
Cebeciden A. Fabrikalara 7.00 -.
As. fabrikalardan Cebeciye -.- 17.00 
\'eniıehirden Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yenişebirc 7.10 23.00 
S. pazarından Akköprüye 6.15 7.00 
Aklröprüden S. pazarına 7 .30 9.45 
Bahı;eli evlerden Ulaa il. na 7 .45 -.
Ulaa il. dan Bahçeli eYlere -.- 20.00 

• Ulus m,.vd::ınivle Jı;taıı.yon anısında her 
bet dıkikade bir sefer olup tren za -
manları seferler daha sıktır. 

1 Uluı meydaniylc Yeniıehir, Bakanlık -
lar, Cebeci, Samanpazarı arasında saat 
8 den 20 ye kadar vasati her beı daki • 
itada; ııat 20 den 21 e lı:adar her on da
kikada; aaıt 7 den a e ve 21 den 23 e 
kadar her on be,, yirmi ve otuz dairin· 
da bir muntazam seferler vardır. 

§ Akşamları Ulus Meydanından saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus mey. 
danına dönüşleri sinemaların dağılı~ sa· 
atine tabidirler. 

Posta saatleri 

Teahhütlii saat (18) e kadardır • 
Posta saat (19) ı kadK lıtanbul cihetine 
mektup kabul eder. 

Tren saatleri 

liaydarpap Hattı : 
Bcr gün; 8.30 (Pazartesi, Perşembe v~ 

Cumartesi Toroı S. trenı 
Ber ııin: 17.00 • 19.25 Ana.dolu S. treni; 

• 20.20 j 

kayseri, Sivas. Samıun, Diyarbakır 
Ve Erzincan Hattı : 
licr gün 9.25; 

kıyıeri, Ulukı•l• Adını, Halep 
ve Jıkenderun Hattı : 

Pazartesi, Çarpmba ve 
Cuma &ünleri; 21.23 Toroı 
S. treni; 

kayseri, Ulukışla, Adana Hattı : 
lier gün ; 12.45 ; 

Zonguldal, Çankırı Hattı : 
licr ıun; 17.20; ., •..........................•.........• '" . .. 
S YARDIM EN BÜYÜK : 
S VİCDAN ZEVK101R ! : .. . 
: Yurd Y avroları , : .. . 
S Okuduğunuz mektep kitap- : 
S lannı Çocuk Eairıenıe Kuru • : 
S nıuna verirseniz ltitap alamıya- : 
S cak kerdeşlerinize yardım et- : 
S rniş ve küçüklükte bu zevki ~ 
: tatmıf olursunuz. : 

• 
'······································~ 

tur. 
3 - Pazarlık 14. 7. 939 cuma günü 

saat 14 de Kabataşta levazım ve müba
yaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi 172 kuruş mukabi -
}inde levazım ıubesi veznesinden ve 
İzmir Ankara ba§ müdürlüklerinden 
alınabilir ve nümunede görülebilir. 

5 - İstekliler% 7,5 güvenme para
siyle birlikte pazarlık için tayin olu • 
nan gün ve saatte mezkur komisyona 
gelmeleri. 

(4957/ 2848) 12814 

Ankara Valiliği 

Kum panelleri 

Ekmeklik (3150) 
Buğday unu (300000) (14) 

25-7-939 
salı 

10 Kapalı zarf 
eksiltmesile 

12716 
Taliplerin teklif mektuplarını tam 

saat dokuza kadar komisyona makbuz 
mukabili vermiş bulunmaları şarttır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
saat ona kadar encümene vermeleri i- nacaktır. ve vahidi fiyat esası üzerinden yapı -
lan olunur. (2635) 12680 1 _ Lisan bilenler tercih edilecek - lacaktır. 

Elbise yaptırılacak 
Ankara Belediyeıinden : 

1 - Temizlik ve su işleri müstah -
demini için yaptırılacak yazlık elbise 
ve kasketin ve tozluk 15 gün müddet
le açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen kıymeti (3227) lira 
dır. 

3 - Muvakkat teminat (242) lira -
dır. 

tir. s _ Eksiltmeye iştirak için muvak-
2 _ İsteklilerin 12. 7. 1_93? çarşa~ - kat teminat akçesi (1196) lira (78) ku 

ba günü akşamı_na kadar ıst.ıda, b_~rer ruştur. 
fotografi ve miısbet evrak ıle fakulte 6 _ lstekliJerin dıt teklif zarfını 
dekanlı ğına müracaat etmeleri ilan o- koyacakları evrak: 
lunur. İhaleden sekiz gün evel nafıa daire 

3 _ Müsabaka imtihanı 14. 7. 1939 sinden alınmıı müteahhitlik vesikası 
cuma günü saat 10 da yapılacaktır. ticaret odası vesikası. 12589 

(2843) 12815 

Vilayetler 

400 ton mazot alınacak 
Samsun Belediye Reialiğinden: 

Elektrik ve su terfi santralı için 
kapalı zarf usuliyle 4 - Şartname ve nümunesini gör -

mek isteyenlerin her gün encümen ka-
Ankara Valiliğincfen : lemine ve isteklilerin de 18. 7. 939 sa- :tapah zarf usulile eksiltme ilanı 

1 - 400 ton mazot mübayaa edile 
cektir • 

2 - Muhammen bedeli: 29 bin lira· 
dır. 

. . h günü sat 10,30 da belediye encüme-
Çubuk dercsı mecrasında husust ı - . .. tl (

2737
) 12705 . . nıne muracaa arı. dareye aıt 530 ve 230 lıra muhammen Trabzon Vilayetinin Sıhat ve iç

timai Muavenet Müdürlüğünün ka
palı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

3 - Muvakkat teminat: 2175 lira · 
bedelli 1 ve 4 No.lu kum panellerinin 
5. 6. 939 dan itibaren on gün temdit 
edilen açık artırmıya talip çıkmadı • 
ğından 2490 sayılı kanunun 43 üncü 

dır. 

Enstitüler 
maddesinin son fıkrası mucibince 15. K 1 fi k · ı t 
6. 939 tarihinden itibaren bir ay müd - apa 1 ~ar a e Si me 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Trab · 
zon nümune hastanesinin mutfak, ça
matırhane ve etüv tesisatıdır. 

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

4 - İhale: 20 7. 939 perşembe günü 
saat 15 te belediye daimi encümeni hu 
zulıunda ve 2490 1ayılı kanun hükj.im· 
!erine göre yapılacaktır. 

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

detle pazarlığa konulmuştur. 

Taliplerin her pazartesi ve perşem
be günleri saat 15 de muhammen be -
delin % 7,5 nisbetindeki teminatlariy· 
le birlikte vilayet daimi encümenine 
ve şartnamesini görmek isteyenlerin 
hususi ıdare tahakkuk ve tahsil mü · 
dürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

(2492) 12462 

Ankara Belediyesi 

2 memur ohnacok 
Belediye Reisliiinden : 

ilônı 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektör-

şunlardan ibarettir: 
lüğünden : A _ Eksiltme şartnamesi Satıhk vapur 

1 _ Kurumumuzun önümüzdeki kış B - Mukavele projesi Kocaeli Defterdarlığından 
mevsiminde kalorifer tesisatı olan bi- C - Bayındırlık işleri genel ,.art· 1 - Gölcük limanında bulunan 
naların kalorifer kalorifer tesisatı ol- nemesi 178-00 X 29-4 X 13-2 ebadında ve 
mıyan binaların kok kömürü sobasiyle D - Yapı işleri umumi fenni şart- 662 gayri safi ve 393 safi tonilatoda ve 
195 gün müddetle ısıtılması kapalı namesi hamule tonası 800 bulunan Trabzon ad 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş • Sıhi tesisata ait umumi ve fenni Iı vapur kapalı zarf usulile 13.7.939 ta-
tur. şartnae, hususi tartname, keşif cetve - rihine müsadif perşenbe günü saat 10 

2 - Muhammen bedeli (23340) lira li. İsteyenler bu ş3rtname ve evrakı da Kocaeli defterdarlığında müteşek -
muvakkat teminat % 7,5 dur. (240) kuruş mukabilinde Trabzon na- kil hususi komisyonda satılacaktır. 

3 _ İhale s 7. 939 tarihine tesadüf fıa müdürlüğünden alabilirler. 2 _ Muhammen bedeli "11000" on 
eden cumartesi günü aat 11 de rektör- 3 - Eksiltme 17. 7. 939 tarihinde bir bin lira muvakkat teminat akçesi 
lük binasında müteşekkil komisyon pazartesi günü saat (15) de Trabzon .. 

825 
.. sekiz yüz yirmi be§ liradır. 

tarafından yapılacaktır. sıhat müdürlüğünde toplanacak eksilt 
3 

_ Şartnameai bedelab olarak def· 
4 - Daha fazla izahat ve parasız me komisyonunda yapılacaktır. darl ....__ ~~u-'-''-k kül... ter , __ P Su itleri idaresine bir müracaat me- prtname almak isteyenlerin enatitli 4 - Ebiltmeye •iıJt~ triinijl ~ o an ann teklff mektup -

muru ve bir levazım kitibi alınacak - dai UdU lUtune müracaatlara. e-Jrlil•ria ,.._., u- ,.,.,, ru u Jarının ihale zamanında bir saat eveli-
re m ( .. ,,90r ) IM78 muvakkat teminat vermesi ve bundan k d D f 

1 
~ l •. 4 

tır. ~ ha k d 939 1 .t t" t d ne a ar e terdar ıga verme erı ılan ş a a yı ına aı ıcare o ası Avlık Ucretlerl 70 pr liradır. MUra- f k k "k .
1 

' h 
1 

.... d olunur. (4669/ 2660) 12664 
" 1 K k k.. ·· ru·· a ınaca ayıt vesı ası ı e ı a e gunun en en caat edeceklerin liseden mezun o mu,, o omu 

az sekiz gi.in evet Trabzon vilayetine Yo 1 ta" m ·, r·ı askerlik hizmetini yamış bulunmala -
Tavukçuluk Enstitüsü Direktör- müracaat ederek vilayetten alacakla -tarı şarttır. b · · ht• ·k ·b 

İstekliler arasında müsabaka imti - lüğünden : rı u ışe aıt e ıyet vesı ası ı raz et - lstanbul Belediyesinden : 

k . .. .. . meleri mec~uridir. .. Halkalı Ziraat mektebini Topkapı -hanı yapılaca tır. t . Tavu~çuluk enstıtusu.ne açık ~ks.~1~: .. s -;:- Tkelıf mektupları yukar~da u - Küçük Çekmece yoluna bağlıyan ilti-
Talipler 10 Temmuz 

939 
pazar esı me usulıyle 25 ton yerlı kok kom~ru çuncu maddede yazılı saatten bır saat sak yolunun esaslı tamiratı kapalı zarf günü akşamına kadar atağıdaki vesi - M h f" 650 1 ı· k d T b h d ·· . . . . r d' alınacaktır. u ammen ıyatı ıra- eve ıne a ar ra zon sı at mü ürlu eksiltmesine konulmuıtur. İhalesi 19. katarı su ~şler.ı ıdaresıne ve~~e ı ırİ· dır. İsteklilerin 17. 7. 939 pazartesi gü ğüne getirilerek eksiltme komisyonu 7. 939 çarşamba günü saat 15 de dai -

1 - İkı m_~nhalden hangısıne ta ıp nü saat onda ticaret odası vesikasiyle reisliğine makbuz mukabilinde verile- mi encümende yapılacaktır. Muham -
o~~uğ.un.un. gosteren pullu ve fotogra- 48 lira 75 kuruşluk muvakkat teminat cektir. men bedeli 22421 lira 69 kuruı ve ilk 
fılı bır ı~tıd~. • . . . makbuzu veya banka mektuplariyle Posta ile gönderilecek mektupların teminatı 1681 lira 63 kuruttur. Pro -

2 - Lıseyı bıtırmit ve askerhk hız- . k · ·· ·· d t 'h t .. ·· ·· dd d ı t · · · k . . _ . . birhkte TavukçuJu enstıtusun e op- nı aye uçuncu ma e e yazı ı &aa e Je şartname ve buna milteferrı evra 
metını yapmıı olduguna daır vesıka • lanacak komisyona bat vurmaları. kadar gelmiş olması ve dış zarfın mü- 120 kuruı mukabilinde nafıa müdür -
Jar. .. .. . (2716) 12697 hür mumu ile iyi kapatılmış olması la lüğünden alınabilir. Taliplerin ihale -

3 - Husnuhal ıahadetnamesı zımdır. Postada vukubulacak gecikme den 8 gün eve) nafıa müdürlüğüne mü 
4 - Sıhat raporu. ter kabul edilmez. (2588) 12562 racaatla buna benzer en az 10000 lira • 
Müsabaka 12. 7. 939 çartamba günü I rf l"I k "il "I" Jık iş yaptıklarına dair alacakları ehli 

saat 18 de belediye ~a~onunda yapıl~.- Kapa 1 za usu 1 e e Si me 1 iDi yet vesikası ve 939 mali yılına ait tica 
caktır. 10. 7. 939 tarıhınden sonra mu- ret odası vesikaları ile berarber 2490 
racaat kabul edilmez. (2705) 12653 Elizıg- Belediyesinden : .. 

numaralı kanuna gore hazırlıyacakla -
Satlhk köknar tomruğu 1 - Elazığ vilayeti merkezinde ye- rı zarflarını ihale günü olan 19. 7. 939 

niden yapılacak olan asri ve fenni çartamba günü saat 14 de kadar dai -
De•let Orman ltletmeai Karabük mezbaha binası inpatı kapalı zarf u • mt encümene vermeleri. 

Benzin ah nacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 _ Belediye benzin ihtiyacı için 
alınacak olan (270,000) lira kıy -
meti muhammeneli ( 1000 - 1200 ) 
ton benzin kapalı zarf usuliyle 45 gün 
müddetle eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - İhalesi 18. 8. 939 cum~ günü sa
at 1 ı de belediye encümeninde yapıla-

Revir Amirlifinden : suliyle eksiltmeye konulmuştur. (4701/ 2694) 12696 

1 - Büyük düz bölgesi katiyatın • 
dan Karabükte istasyonda revir önün
de istifde mevcut (544) adet muadili 
(488) metre mikap (540) desimetre 
mikap köknar tomruğu açık arttırma 
ile satılacaktır. 

2 - Bu inşaatın ketif bedeli 1 n ca at mu·· na ka Sa S I (16159) lira 46 kuruıtur. ~ 

3 - Muvakkat teminat (1212) lira -
Erzurum Valiliğinden : dır. 

4 - İhale 17. Temmuz 939 pazartesi Erzurum vilayetinde yeniden yapıl-
günü saat 15 te Elazığ belediye encü - makta olan halkevi binası ikmali inp-

1 - Konya ceza evinin bir yıllık ek 
mek ihtiyacı 30. 6. 939 gününden 25. 
7. 939 gününe kadar (25) gün müddet
le kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko • 
nulmuştur. 

2 - İhale 25. 7. 939 tarihinde sah 
günü sat 14 de Konya cümhuriyet müJ 
deiumumiliği dairesinde icra kılına • 
caktır. ' 

3 - Talipler teklifnam~lerini o gün 
sat (13) den eve) komisyon riyasetine 
vermiş bulunacaklardır. 

4 - Ekmek ikinci nevi yerli unun • 
dan has olacak ve talipler bedeli mu • 
hammenin % 7,5 yüzde yedi buçuğu 
olan (1655) lira bin altı yüz eli beş li
ra (64) kuruşluk teminatı muvakkate 
!erini teklifnameleriyle birlikte ko • 
misyona vermiş bulunacaklardır. 

5 - (4) cü maddede nevi gösterilen 
has ekmeğin kilosu şimdiki nark ile 
(9,5) dokuz buçuk kuruştur. 

6 - lıan ve saire bütün masraflar 
müteahhide aittir. 

7 - Fazla izahat ve şartnameyi gör· 
mek isteyenlerin Konya ceza evi di • 
rektörlüğüne müracaatları ilan olu • 
nur. (2833) 12803 

Tıbbi ecza alınacak 

Aydın Vilayeti Daimi Encüme
ninden : 

Memleket hastanesinin 4300 lira 
muhammen kıymetli tıbbi ecza için 
verilen bedel layık had görülmediğin
den 13-7-939 tarihli perşembe günü 
saat on beşte ihale edilmek üzere 15 
gün müddetle ikinci defa açık eksilt
meye konulmuştur. 

Taliplerin % 9,5 teminat akçeJerıyıo 
Aydın vilayeti daimi encümenine mü· 
racaatları. 

Fazla malCımat almak istiyenlerin 
İstanbul, İzmir ve Aydın Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet müdürlükleriyle 
Aydın vilayet encümen başkitipliği
ne müracaatları ilin olunur. 12816 

Kazalar 

Harita yaptırılacak 
Vezirköprü Belediye Riyasetin .. 

den: 
80 hektar meskun 30 hektar gayri 

meskun vüsatinde tahmin edilen Ve • 
zirl.öprü kazasının hali hazır hartası 

Jtdptırılacaktır. 

Muhammen keşif bedeli "2300'" ura
dır. Muvakkat teminat akçesi "172" Ji. 
ra .. 50" kuruştur. 

Eksiltmesi kapalı zarf usuliyledir. 
İhtisas vesikaları musaddak taliplerin 
Vezirköprü belediye riyasetine müra
caatları lazımdır. 

Kati ihalesi 11 Temmuz 939 salı gU· 
nü saat 16 da Vezirköprü belediye da• 
imi encümeni huzurunda yapılacaktır. 

Müracaatlar ihale saatine kadar ka· 
bul edilir. 12468 

inşaat münakasası 
Sultansuyu Haraaı Müdürlüğün• 

den': 
1 - Malatya'nın SuJtansuyu harası 

merkezinde inşa edilecek ılgı ahırı 

20. 6. 939 gününden itibaren 20 gün 
müddetle ve kapalı zarfla yeniden ek· 
siltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (37494) lira 39 ku· 

caktır. . 
2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 

payları mevcut ve kabukları soyulmuf 
olup hacim orta kutur üzerinden he -
saplanmıştır. 

meni odasında yapılacaktır. atı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çı-
t ru~ 

5 - steklilerin ticaret odasına 939 karılmıştır. 
3 

_ İlk teminatı (2812) lira (12) 
3 _ Muvakkat teminatı (22,250) 1ı • 

radır. 
4 _ Şartnamesini görmek i~teyen • 

!erin her giln encümen kalemıne mü
racaat etmeleri ve istekJilerin de ~~~: 
lif mektuplarını 18. 8. 939 cuma gunu 

3 - Tomruklara ait satıt şartnamesi 
Safranbolu orman dairesinde ve Ka -
rabükte devlet itletmesi revir imirli
ğinde görülebilir . 

yılında kayıtlı bulunduklarına ve bun 1 - Ketif bedeli 26236 lira 37 kuruş kuruştur. 
dan evel laakal on bin liralık bina in • tur. 4 _ İhalesi 10. 7. 939 pazartesi günü 
patı yapmıı olduklarına dair vesika 2 - İhalesi 21. 7. 939 cuma &ünü sa- saat 14 de Hara merkezinden yapıla • 
ibraz etmeleri ve ihaleden sekiz gün at 15 de Erzurum vilayet baıkanı oda- caktır. 
evel resmen müracaatla vesika almala- sında yapılacaktır. 

5 
_ Şartname ve projesi hara ve Ma 

rı lazımdır. 3 - Muvakkat teminatı 1968 lira - latva nafıa müdürlüğünde mevcuttur. 

.. ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 
~ -

4 - Tomrukların muhammen bedeli 
(13) liradır . 
5- İsteklilerin% 7,5 muvakkat pey 

akçesiyle 17.7.939 günü saat ıı de Ka
rabükte revir merkezine müracaatla -

6 - İstekliler keşif, fenni §a,,rtname dır. 6 _ Eksiltmeye gireceklerin kanu • 
ve sair evrakı Elazığ belediye encü • 4 - İstekliler bu ite ait evrakı fen- nun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı ve· 
meni kal~minde görebilirler. niyeyi Erzurum nafıa müdürlüğü ve sikalarla eksiltmeden 8 gün evel Ma-1 Türk Hnvo Kurumu ~ 

~ = 
~ Büyük Piyangosu ~ 
~ = 
~ = 
§ Üçüncü keşide: 11 temmuz 939 dad1r ~ 
~ = 

rı. (4738/ 2721) 12717 

Fakülteler 

Bir memur ahnacak 

7 - Eksiltmeye gireceklerin beşin- parti başkanlığında okuyabilirler. latya nafıaaından bu İ§ için alacakları 
ci maddede bahsedilen vesikalar ile 5 - İsteklilerin eksiltmeye girebil- ehliyet vesikalariyle birlikte ilk temi
muvakkat teminatlarını havi olarak mesi için ihale gününden sekiz gün e- nat ve teklif mektuplarını ihale saa -
2490 sayılı kanunun tarifatı dairesin- vel vilayete müracaatla bu iti yapabi- tinden bir saat eveline kadar hara mer 
de hazırlıyacakJarı kapalı zarflarını leceğine dair ehliyet vesikası alması kezindeki komi">yonu mahsusuna ver-
dördüncü maddede yazılı vakitten bir mecburidir. meleri Iizımdır. (2556) 12524 
saat eveline kadar makbuz mukabilin- 6 - İstekliler teklif mektuplarını 
de encümen reisliğine vermeleri ı1 • ihale gunn 01an 21 1. 939 cuma günü Hamam ve bulu sandığı inıaah 
zımdır. 12588 sat 14 de kadar eksiltme komisyonu- . 

~ = 
1 Büyük lkramlJe 50.000 liradır ~ 

1 
_Eksiltmeye konuıan ;

1
, aun-

~ 000 r 1 k "kramiye- - Fakilltemiz 25 lira aylıklı münhal doğmuı kazası hükümet binası infUl 

K 1 rf Hl L 'llm "I & na makbuz mukabilinde tealim edecek Karahallı Belediyeainden : apa 1 za usu e eaSI e 1 anı lerdir. Postada vukubulacak gecikme- 10103 lira 13 kurut muhammen ke-
ler kabul edilmez. (4758/ 2750) tifli hamam ve bug~ u sandığı inşa ı Antalya Nafıa Müdürlüğünden: 

12721 24.6.939 günlemecinden itibaren bir ay 
müddetle ve pazarlık suretiyle eks it-

Ankara Dil•• Tarih • Coirafya 
Fakültui Dekanhimdan ı 

Kömür ah nacak 
;:: Bundan baıka: 15.000, 12.000, lO. ıra 1 1 

: kütüpane memurlufuna memurin ka - keşif bedeli: hususi prtnamesindeki Eakifebir V"ali.,.eti Daimi E-. meye konulmuıtur. • 

lerle 20.000 ve 10.000 liralık iki adet mükifat nrdır... 5 nununa uygun evaafa malik olanlara- sarahat ve tafsilita göre mevcut mal· meniad- : 

~ ........... MDIUIUIJl.IUl.lll.lllll!!~!!!!!Mı~~f..~ra~~·~a~~!"~~U..~ı.~k~ı~ile~bir~me~~~ur~alı~-~zem~e~d~en~iı~ti~fa~de~Jra~1~~~~~~l~lo~(~•~~~Jlaclrei~!'.!!_·h~uau!!!!~ul!..!s!!~JIP!!!Jtoe!!.....!!!!mlıid....A.i..:.~~~__......ı.....L............,,.....__~UJ..!L--__ ~~ 111.1118--IMllJlll 11 IHH il 

Taliplerin Karahallı belediyesine 
milrıcudva ilin olunur. (4727 2719) 
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: . .' Milli Müdafaa V. 

Çamaın ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

ULUS 

] 
tekliflerini ve 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3. maddelerindeki vesaiki aynı gün 
de saat 13 çe kadar Salı pazarında As-

rindeki_ hizme_t müddetlerine göre üc- ı 112000 lira olan 320 ton sığır etine tek
ret verı~.e~_ektır. . . ı lif edilen fiyat pahalı görüldüğünden 

B) Kutupane memurunun tasnıf ış- yeniden pazarlıkla eksiltmeye konul -
lerini yapabilmesi için bu vazifeyi ya- muştur. 
pabilecek derecede yabancı dillere vu- 2 - Şartnamesini görmek isteyen -
kufu olması lazımdır. Verilecek ücret !erin her gün öğleden sonra Ankara 
tahsil derecesine ve devlet memuriyet levazım amirliği satın alma komisyo -
}erindeki hizmet müddetlerine göre nuna gelmeleri, 
(60 - 126 liradır.) 3 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sa-

keri Fabrikalar yollamasındaki komis-
yona vermeleri. (2744) 12709 

Pota dipliği ve 
potalar ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan: 

60 
150 
200 

40 

adet grafit pota 
,, ,, " ,, pota dipliği 
,, pota 

150 Kg. 
275 Kg. 
275 Kg. 
50 Kg. 

ri Fabrikalar umum müdürlüğü mer
kez satın alma komisyonunca 24. 7. 
1939 pazartesi günü saat 15,30 da pa
zarlıkla ihale edilecektir. Şartname 

parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (50) 
lira (63) kuruş ve 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle 

alakadar tüccardan olduklarına dair 
Ticaret odası vesikasiyle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

(2787) 12761 

3 adet umpara laıı tezgahı 

ah nacak 
1 - 10.000 takım çamaşır kapalı zarf 

usu1iyle eksiltmeye konulmuşt~.ır. Mu 
hammen bedeli (12.000) lira olup ilk 
teminat miktarı (880) liradır. 

C) Daktiloya verilecek ücrette yine yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddesinde 
tahsil derecesiyle devlet memuriyetle- yazılı vesikalarla 6850 liralık teminat
rine ve tebeyyün edecek ehliyetlerine lariyle birlikte ihale günü olan 14. 7. 
göre (60) liradan başlamak üzere veri 939 cuma günü saat 10 da mezkur ko • 

Tahmin edilen bedeli (9400) lira o- Askeri Fabrikalar Umum Mü. 
lan yukarıda yazılı pota dipliği ve po- dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
talar Askeri Fabrikalar umum müdür- misyonundan: 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 11. 7. 
939 salı günü saat 11 de vekalet satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

lir. misyona müracaatları . lüğü merkez satın alma komisyonun -
Taliplerin aşada yazılı evraklariyle (2846) 12812 ca 26. 7. 1939 çarşamba günü saat 14.30 

da pazarlıkla ihale edilecektir. Şart -
name parasız olarak komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat o -

3 - Şartnamesi her gün komisyon -
da görülebilir. 

17. Temmuz 939 pazartesi günü akşa -
mına kadar Ankara'da M. M. Vekale - Koyun eti ah nacak 
ti hava müsteşarlığı zat işleri şubesine 
bizzat müracaat etmeleri lazımdır. Bu 
tarihten sonra yapılacak müracaatlar 

4 - İsteklilerin kanunun iki ve Ü -

çüncü maddelerinde yazılı vesaikle 
birlikte ilk teminat ve teklif mektup
larım ihale saatinden bir saat eveline 
kadar makbuz mukabili komisyona 
vermeleri. (2477) 12450 

Direk vesaire ahnacak 
M. M. 1Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Telefon tesisatı için açık ek -

sıltme suretiyle direk ve saire malze
me satın alınacaktır. Muhammen bede 
li 2300 lira olup ilk teminat miktarı 

172 lira 50 kuruştur. 
2 - Açık eksiltmesi 10. 7. 939 pazar 

tesi günü saat 11 de vekalet satın alma 

kabul edilmiyecektir. 

İstenen vesikalar: 
A) Nüfus cüzdanı örneği. 
B) Doğruluk kağıdı. 
C) Mektep diploması. 
D) Bonservis. 
E) Askerlik vesikası. 

(2835) 12805 

Levazım Amirliği 

Sade yağı ahnacak 
komisyonunda yapılacaktır. Ankara Levazım Amirliği Satın 

3 - Şartname ve listesi her gün ko- Alma Komisyonundan : 
misyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanuni vesikalarla 1 - Erzurum askeri satın alma ko-
ilk teminat mektup veya makbuzla - misyonundan ağustos 939 dan haz_iran 

· 1 tt k · d bu 940 sonuna kadar Karaköse garnızo -
rıy e muayyen saa e omısyon a - . . . . . ~ 

1 1 (2478
) 12451 nunun ıhtıyacı ıçın 11000 kılo Kagız-

unma arı. . . 0500 s·· b h . . man ıçın l ur e an ıçın 14000 ve 

Ankara Levazım Amirliği Satın lan (705) lira ve 2490 numaralı kanu -
Alma Komisyonundan : nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyat komisyoncu olmadıklarına ve bu işle 
81000 lira olan 180 ton koyun etinin alakadar tüccarden oldukları dair Ti
beher kilosuna teklif edilen fiyat ve- caret odası vesikasiyle mezkur gün ve 
kaletçe pahalı görüldüğünden yeniden saatte komisyona müracaatları. 
pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. (2182) 12755 

2 - Şartnamesini görmek isteyen -
ler her gün öğleden sonra Ankara le- 1 O kalem çelik tel halat 
vazım amirliği satın alma komisyonu
na gelmeleri. 

3 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2 ve 3. maddelerinde ya -
zıh vesikalarla 5300 liralık teminat -
lariyle birlikte ihale günü olan 14. 7. 
939 cuma günü saat 11 de mezkur ko
misyona gelmeleri. 

(2847) 12813 

Askeri Fabrikalar 

11 kalem Çelik ahnacak 

alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (1500) 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 

Telefon malzemesi almacak 
Iğdır için 13000 kilo olmak üzere cem

maddelerindeki vesaikle komisyoncu 
olmadıklarına ve bu işle alakadar tüc
cardan olduklarına dair ticaret odası an 48500 kilo sadeyağı kapalı zarfla Askeri Fabrikalar Umum Mü

eksiltmeye konulmuştur. Karakösenin dürlüğü Merkez Satm Alma Ko-
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- tahmin bedeli 9900 lira ilk teminatı misyonundan : vesikasiyle mezkur gün ve saatte ko-

misyonundan : 742 lira 50 kuruş Kaızman sadeyağı - Tahmin edilen bedeli (130.000) lira misyona müracatları. <2783
) 

12757 

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 vesikasiyle mez. 
kur gün ve saatte komisyona müraca-
atları. (2788) 12752 

• 
2 adat ıakuli ve 1 adet uf ki 
üniversal fireze tezgahları 

pazarhğının tehiri hakkinda 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan: 

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
deJi 14400 olacak iken daktilo hatası 
olarak 14000 lira yazıldığı anlaşıldı 

ğından bu tezgahların 1 ve 3 temmuz 
1939 tarihlerinde çıkan ilanları hü-
kümsüzdür. (2797) 12770 

1 - Telefon tesisatı için açık ek - nın tahmin bedeli 9950 lira temina • olan 77 kalem çelik Askeri Fabrikalar 
siltme suretiyle malzeme alınacaktır tı 708 lira 7S kuruş Sürbehan sadeya - umum müdürlüğü merkez satın alma 
Muhammen bedeli 2250 lira olup ilk ğının tahmin bedeli 12880 lira ilk te - komisyonunca 20. 7. 939 perşembe gü
teminat miktarı 168 lira 7S kuruştur. minatı 1366 lira, Iğdır yağının tah - nü saat 14.30 da pazarlıkla ihale edile-

2 adet sahh taılama tezgahı _ 2 adat ıakuli ve 1 adet uf ki 
ah nacak 

2 - Açık eksiltmesi 11. 7. 939 salı min bedeli 10960 lira ilk teminatı 897 cektir. Şartname (6) lira (50) kuruş 
günü saat ıs de vekalet satın alma ko- liradır. Hepsinin eksiltmesi 10 Tem. mukabilinde komisyondan verilir. Ta- Askeri Fabrikalat" Umum Mü
ır)syonunda yapılacaktır. 939 pazastesi günü saat 16 da Erzu - !iplerin muvakkat teminat olan (7750) dürlüğü Merkez Satın Alma Ko-

3 - Şartname ve listeler her gün rumda askeri satın alma komisyonun- lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. misyonundan: 
komisyonda görülebilir. da yap•lacaktır. Hepsinin tahmin be - maddelerindeki ves .. ikte knrni"V""' Taıunıu ~~u~ .. ....._~ ... .,,,. ,.,..,.,v1 nnı v-

4 _ İsteklilerin ilk teminat mektup deli 40190 lira ilk teminatı 3314 lira olmadıklarına ve bu işle alakadar tüc- lan 2 adet satıh taşlama tezg~hı aske
veya makbuzlariyle muayyen saatte 25 kuruştur. Yağların hepsine birden cardan olduklarına dair Ticaret odası ri fabrikalar umum müdürlüğü mer. 
komisyonda bulunmaları. her garnizonda ayn ayrı teklif mek • vesikasiy1e mezkur gün ve saatte ko • kez satın alma komisyonunca 26.7. 

(2480 12453 tubu veriliebilir. Şartname ve evsafta- misyona müracaatları. (2732) 12700 1939 çarşamba günü saat 14 te pazar-
rı kolordunun tekmil garnizonların - lıkla ihale edilecektir. Şartname pa -
d~ .mevcut ve. aynıdır. Her gün. g~:e - 5 adet fireze tezgahı ah nacak rasız olarak komisyondan verilir. Ta· inşaat yaptınlacak 
bılırler. Teklıf mektupları bellı gun • ı· 1 · kk t t · t 1 (360) . . . ıp erın muva a emına o an 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- de bellı saatten bır saat evel komıs • Askeri Fabrikalar Umum Mü- 1. 2490 1 k 2 3 "imi ·1 ·· d ·ı ıra ve numara ı anunun ve 
yona verı ş veya posta ı e gon erı - dürlüğü Merkez Satm Alma Ko-

misyonundan : 
ı - Çorluda kapalı zarfla cephane

lik ve karakol binası yaptırılacaktır .. 
Keşif bedeli (24.906,l 7) liradır. İlk 
teminat miktarı 1868 liradır. 

madde lerindeki vesaikle komisyoncu 
miş olacaktır. (2543) 12505 misyonundan : olmadıklarına ve bu işle alakadar 

Tahmin edilen bedeli (23.650) li- tüccardan olduklarına dair ticaret o -
ra olan 5 adet Freze tezgahı Askeri dası vesikasiyle mezkur gün ve saatte 
Fabrikalar umum müdürlüğü merkez komisyona müracaatları. (2785) 12759 

Ankara Levazım Amirliği Satm satın alma komisyonunca 20. 7. 1939 

Sade yağı allnacak 

Alma Komisyonundan : perşembe günü saat 15 te pazarlıkla 2 adet takım bileme tezgahı . 
1 - Sarıkamışın ağustos 939 başın . ihale edilecektir. Şartname parasız o-

tır. dan temmuz 940 sonuna kadar ihtiyaç- larak komisyondan verilir. Taliplerin 
3 - Şartname, proje ve planlar 12S ları olan 35000 kilo sadeyağı alınacak- muvakkat teminat olan (1773) lira 

kuruş mukabilinden her gün komis - tır. (75) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 
yondan alınabilir. 2- Tahmin bedeli 31500 lira ve ilk 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle ko-

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 12. 7. 
939 çarşamba günü saat 15 de vekalet 
satın alma komisyonunda yapılacak -

ah nacak 

4 - İsteklilerin kanunun iki ve Ü - teminatı 2362 lira 5o kuruştur. misyoncu olmadıklarına ve bu işle a-
çüncil maddelerinde yazılı vesaikle 3 _ Karsın ağustos başından tem J Jakadar tüccar~an ?lduklarına d~~r Ti 
birlikte ilk teminat ve teklif mektup - muz sonuna kadar ihtiyacı olan 30000 caret odası vesıkasıyle mezkur gun ve 

As.keri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan: 

larını en geç ihale saatinden bir saat kilo sadeyağı alınacak tahmin bedeli saatte komisyona müıtjlcaatları. 
evetine kadar komisyona makbuz mu- 25s500 lira ve ilk teminatı 1912 lira so (2733) 12701 

Tahmin edilen bedeli (4500) lira o
lan 2 adet takım bileme tezgahı. Aske
ri Fabrikalar umum müdürlüğü mer -
kez satın alma komisyonunca 24. 7. 

kabili vermeleri lazımdır. (2S61) 
12535 

Yol yaptırılacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

ı - Keşif bedeli 31431 otuz bir bin 
dört yüz otuz bir lira 36 kuruş olan 
muhafız ve piyade alayları kışlaları 
yolları kapalı zarfla eksiltmeye kon · 
muştur. 

2 - Eksiltmesi 11. 7. 939 salı günü 
saat 11 dedir. 

3 - İlk teminat 2357 lira 35 kuruş 
olup şartnamesi 157 kuruşu mukabi • 
linde komisyondan alınır. 

kuruştur. 

6120 ton Lavamarl'n ko"mu"ru" 1939 pazartesi günü saat 16 da pazar -
5 - Sadeyağı 13 Temmuz 939 per - lıkla ihale edilecektir. Şartname para-

şembe günü saat 11 de kapalı zarfla sız olarak komisyondan verilir. Talip-
Sarıkamış mıntaka Lv. satın alma ko- nakleftİrİleCekfir lerin muvakkat teminat olan (337) li · 
misyonunda yapılacaktır. ra (50) kuruş ve 2490 numaralı kanu -

6 _ Teklif mektupları bu saatten Askeri Fabrikalar Umum Mü- nun z ve 3. maddelerindeki vesaikle 
bir saat evel komisyona verilmiş ola - dürlüğü Merkez Satm Alma Ko- komisyoncu olmadıklarına ve bu işle 
caktır. misyonunda:r:' : alakadar tüccardan olduklarına dair 

7 _ Şartları ve evsafı dokuzuncu Tahmin edılen bedeli (10.200) lira Ticaret odası vesikasiyle mezkur gün 
kolordu tarafından 374 sayılı kitap olan 6120 ton Lavamarin kömürünün tt k · ·· tl . ve saa e omısyona muracaa arı. 
her garnizonda ve her zaman görüle Zonguldak ve cıvarından Bakırköye (2785) 12750 
bilir. (2636) 12606 nakli Askeri Fabrikalar İstanbul sa -

tın alma komisyonunca 18. 7. 1939 salı 

Sığır eti a 1 ı nacak günü saat 14 te kapalı zarfla ihale edi
lecektir. Şartname parasız olarak ko -

Ankara Levazım Amirliği Satın misyondan verilir. Taliplerin ilk temi 
Alma Komisyonundan : nat olan (765) liralık mal sandığı mak 

1 H 
· . d"I f" ı buzu veya banka teminat mektubu ile 

- epsıne tahmın e ı en ıyat 

Ot, Saman ve Yulaf alınacak 

Bir adet vida açma 
texgôhı alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (675) lira o • 
lan bir adet vida açma tezgahı Aske -

üniversal fireze tezgahı ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

diirlüğü Merkez Salın Alma Ko-
-••vnnundan: 

Tahmin edilen bedeli (14.400) lira 
olan 2 adet şakuli ve 1 adet ufki üni · 
versal freze tezgahı askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 11. 7. 1939 salı günü 
saat 14 te pazarlıkla ihale edilecektir 
Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (1080) lira ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaik -
le komisyoncu olmadıklarına ve bu iş
le alakadar tüccardan olduklarına da
ir ticaret odası vesikasiyle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatları 

(2798) 12771 

Beı kalem boya malzemesi 

ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

500 Kg. Toz Sülyen 
1000 " 

Mesina sarısı 
1000 " 

Kanarya sarısı 
500 " 

!s siyahı. 
5000 " 

İngiliz beziri 

Tahmin edilen bedeli ( 4450) lira O· 

lan cins ve miktarları yukarıda yazı -
lı beş kalem boya malzemesi Askeri 
Fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 1. 8. 1939 sa
lı günü saat 15 te pazarlıkla ihale edi
lecektir. Şartname parasız olarak ko -
misyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (337) lira (SO) kuru§ 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad 
delerindeki vesaikle komisyoncu ol -
mad1klarına ve bu işle alakadar tüc • 
cardan olduklarına dair Ticaret odası 
vesikasiyle mezkur gün ve saatte ko -
misyona müracaatları. 

(2837) 12806 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanu -
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 
3. maddelerinde yazıl: belgeler ve bu 
gibi işlerle iştigal etti derine dair ti -
caret odasından alacakları vesikalarla 
birlikte ihale saatinden behemhal bir 
saat evetine kadar (tekliflerini) M. M. 
V. satın alma komisyonuna vermeleri. 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : Yulaf, Arpa ve sadeyağ alınacak 
(2562) 12535 

Mühendis, mimar ve memur 
ah nacak 

M. M. Vekaleti. Hava Müsteşar -
lığından : 

Ankara'da M. M. Vekaleti hava müs 
teşarlığında istihdam edilmek üzere 
bir yol mühendisi, bir inşaat mimarı, 
bir kUtüpane memuru, ve bir daktilo 
alınacaktır. 

A) Yol mühendisine ve mim~ra talı 

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

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

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

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

Cinsi 

Kuru ot 
Saman 
Yulaf 

Kilo Lira Kr. Lira Kr. İhale günü saati şekli 

700200 
560160 

1185840 

22756 50 
9802 80 

59292 00 

1706 73 15-7-939 11 kapalı zarf 
735 21 16-7-939 15 

4446 90 16-7-939 11 .. " .. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma 
yonundan : 

300 Adet Morse mahrut 4) 

100 Adet .. .. 
) 

3) 

Bilyalı tezgah puntaları. 

Kom.is-

Tahmin edilen bedeli (10.000) lira olan Yukarda yazılı Morse mahrut
ları Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın alma komisyonun
ca 25-7-1939 çarşamba günü saat ıs te Pazarlıkla ihale edilecektir. Şartna
me parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(750) lira ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle komis
yoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccardan olduklarına dair Tica
ret odası vesikaaiylc mezkur 2ün ve saatte komisyona müracaatları. 

7 - 7 - 19 

1400 adet boı benzin tene 
sahlacak 

Askeri Fabrikalar Umum 
dürlüğü Merkez Satın Alma 
misyonundan : 

29. 6. 1939 günü satılığa çıka 

1400 adet boş benzin tenesine tali 
madığından 2490 No.lu kanunun 
üncü maddesine tevfikan yeniden 
tırmaya konmuştur. Muhammen 
li 140 liradır. Artırma 10. 7. 1939 
zartesi günü saat !5 te Kırıkk~le 

müdürlüğü binasında müteşekkil 
tın alma komisyonunda yapılacak 

Muvakkat teminat (10) lira 
kuruştur. Şartnamesi parasız ol 
Kırıkkale yollama memurluğunca 
rilir. Taliplerin muvakkat temina 
birlikte 2490 No.lu kanunun 2 
maddelerinde yazılı vesaikle birl 
mezkur gün ve saatte müracaatlar 

(2838) 12807 

4000 Kg. Tutkal almaca 
Askeri Fabrikalar Umum 

dürlüğü Merkez Satın Alma 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (2000) lira 
lan 4000 Kg. Tutkal Askeri Fahri~ 
1ar umum müdürlüğü merkez satın 
ma komisyonunca 1. 8. 1939 salı g 
saat 14,30 da pazarlıkla ihale edilec 
tir. Şartname parasız olarak kom 
yandan verilir. Taliplerin muva 
teminat olan (150) lira ve 2490 nu 
ralı kanunun 2 ve 3. maddelerind 
vesaikle komisyoncu olmadıkların 
bu işle alakadar tüccardan oldukla 
na dair ticaret odası vesikasiyle 
kilr gün ve saatte komisyona müra 
atları. (2839) 12808 

4 kalem civaf a ve hrnak ahn 
Askeri Fabrikalar Umum 

dürlüğü Merkez Satın Alma 
misyonundan : 

3000 adet cıvata Pos. 1 
1000 .. " .. 2 
2000 ,. Tırnak " 3 
1000 .. " " 

4 

" .. 
,, 

Tahmin edilen bedeli (1050) lira 
lan cins ve miktarı yukarıda ya 
dört kalem cıvata ve Tırnak Ask 
Fabrikalar umum müdürlüğü merli 
satın alma komisyonunca 28. 7. ı l 
cuma günü saat 15 da pazarlıkla ih 
,_.. .,ı;1 .. ,.. ... ~f::;1'" ~ .. 'f-no--.A .r\'!U" gıltl._'.F (\1 
rak komisyondan ver ilir. Taliple 
muvakkat teminat olan (78) lira ( 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 
3. maddelerindeki vesaikle komisy 
cu olmadıklarına ve bu işle alaka 
tüccardan olduklarına dair Ticaret 
dası vesikasiyle mezkur gün ve saa 
te komisyona müracaatları.• 

(2840) 12809 

6 ton kelle Karpit alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum M 

dürlüğü Merkez Satın Alma K 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (1600) lira 
lan 6 ton Kelle Karpit Askeri Fabr 
kalar umum müdürlüğü merkez sa 
alma komisyonunca 1. 8. 1939 salı 
nü saat 14 te pazarlıkla ihale edilece 
tir. Şartname parasız olarak komis 
yandan verilir. Taliplerin muvak 
teminat olan (120) lira ve 2490 nu 
ralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde 
vesaikle komisyoncu olmadıklarına 
bu işle alakadar tüccardan olduklar 
na dair Tinaret odası vesikasiyle me 
kur gün ve saatte komisyona mürac 
atları. (2841) 12810 

Jandarma 

Pijama ve terlik ahnacak 
J andaqna Genel Komutanlı 

Ankara Satınalma Komisyonun 
dan: 

1 - Mevcut örneklerine uygun y· 
takım pijama ve yüz cift terlik paza 
lıkla 10. 7. 939 pazartesi günü s~t o 
da satın alınacaktır. 

2 - Örnekler her gün komisyon 
görüleblir. İsteklilerin belli gün 
saatte komisyona baş vurmaları 

(2474) 12447 

Fen memuru aranıyor 

Toprak Mahsulleri Ofisinden: 

Memleketin muhtelif mıntakalarıı• 
da yaptırılacak olan inşaata ait ze 
min mukavemet tecrübesi işlerirıd 
çalışmak ve bilahare nezaret etJ11e 
üzere tecrübeli fen memuru alınacıı1' 
tır. 

İsteklilerin vesikalariyle en ge; 
15 - 7 - 939 tarihine kadar Toprııl 
Mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğil' 



7 - 7 - 1939 ULUS -
Baş Vekalet 

Matbaacılara 
Başvekalet istatistik Genel Di

rektörlüğü Eksiltme ve ihale Ko· 
misyonundan : 

1 - Açık pazarlıkla eksiltme ve iha 
lesi yapılacak olan ve 35 forma tahmin 
olunan 10 uncu cilt istatistik yıllığın· 
dan 2000 nüsha, 25 forma tahmin olu
nan küçük istatistik yıllığından 4000 · 
5000 nüsha ve ayrıca rakamları türk -
çesinin aynı, başlık ve yazıları fran -
sızca olan cep yıllığından 750 - 1000 
nüsha bastırılacaktır. 

2 - Yıllık için tahmin olunan 1.925 
lira bedel üzerinden %7,5 hesabıyle 
145 lira, cep yıllığı için tahmin olu -
nan 1125 lira bedel üzerinden % 7,5 
hesabiyle 85 liralık muvakkat teminat 
vesikası vermek lazımdır. 

Eksiltme 1939 temmuz ayının 10 un 

Matbaacı lara kalar bağlanacaktır. 

A) Nüfus tezkeresinin aslı veya tas
dikli sureti. 

Nafıa Vekaletinden : B) Tahsil dere<..elerinc ait şahadet -
13. 7. 939 perşembe günü saat 11 de name veya vesikalarının asıl ve yahut 

Ankarada nafıa vekaleti binası içinde suretleri. 
malzc müdürlüğü odasında toplanan C) Hüsnühal mazbatası. 
malzeme eksiltme komisyonunda bu Ç) Bulundukları yerlerin maarif i . 
sene içinde ödenecek basım ücreti tak daresinden nlimunesinc göre alınmış 
ribi 8000 lira bedeli tahmin edilen ve - t;..ı:.dikli sıhhat raporu. 
kiilctin neşretmekte olduğu fenni ve i- E) Maarif idaresinden tasdikli ve 
dari mecmuların tertibi ve tabının ka- fotoğraflı fl~ 
palı zarf usulü ile vahidi fiyatları üze- F) Altı adet 4x6,5 büyüklüğünde 
rinden eksiltmesi yapılacaktır. Eksilt kartonsuz fotoğrafları. 
me şartnamesi ve teferrüatı bedelsiz Bu vesikaların en son 15.8.1939 tari
olarak malzeme müdürlüğünden alına- hine kadar vekalete gönderilmiş olma-
bilir. sı lazımdır. Bu tarihten sonra vekalete 

Muvakkat teminat 600 liradır. müracaat etmiş olanlar imtihana alın -
İsteklilerin teklif mektuplarını mu- mıyacaktır. (2200) 12172 

vakkat teminat ve şartnamesinde yazı 
h vesaik ile birlikte aynı gün ve saat 
ona kadar mezkur komisyona makbuz 
mukabilinde vermeleri Jazımdır. 

(2623) 12598 

Muhtelif tezgahlar ahnacak 

· · · .. Adliye Vekôleti 

Sömikok Kömürü ahnacak 
cu pazartesi günü saat 14-30 da umum Nafıa Vekaletinden : Adliye Vekaletinden : 
müdürlük binasında toplanacak olan 939 1 .. •· d A k 

1 15. 8. sa ı gunu saat 11 e n a 1 - Vekalet ve temyiz binaları ka . komisyonda açılacaktır. _ N. üm. _u.ne er d f a ck· let· b" · · d 1 
_ - d ra a na ı v a ı ınası ıçın e ma · loriferleri ihtiyacı için alınacak olan ve şartanme komisyon katıplıgın en "'d "" l" "ğ · · d d 1 

zeme mu ur u u o asın a top anan 365 ton yerli türk antrasiti sömikok 
istenilebilir. (2493) 

12495 
malzeme eksiltme komisyonunda 54.50 kömürü kapalı zarf usuliyle eksiltme-
li.ra muhammen bedelli 1 ~det torn~, ye konulmuştur. 

Dahiliye Vekaleti · 

Bir telefoncu ah nacak 
Dahiliye Vekaletinden.: .. . 

Dahiliye vekaletinde 80 hra ucrctlı 
telefonculuk açıktır. . 

(Simens) sistemi otomatık t~lefon 
aantralllarında çalışmış ve bunu ıdare
ye muktedir olanların ellerindeki ve -
saikle daire müdürlüğüne müracaat -

(2641) 12616 

Harita yaphnlacak 
Dahiliye Vekaletinden : 

Boğazlıyan kasabasının meskun ve 
gayri meskun 150 hektarlık sahasının 
hali hazır hartalarının alımı işi eksilt
meye çıkarılmıştır. 

İşin maktu bedeli 2500 liradır. 
Muvakkat teminat ıw.s liradır. 
!hale 20 temmuz 939 perşembe günü 

saat 15 te Boğazlıyan belediye daire -
sinde yapılacaktır. 

İsteklilerin vaktinde belediyeler i
mar heyeti fen şefliğinden iştirak ve
sikası almaları ve bunu teklif mektup
larına koymaları Hizımdır. 

'.Mukavele ve artnameler: Boğazlı
·:ın bolad;ycı:.indc.n ve. .Anlcarad a B ele 

diyeler miar heyetinden parasız alına
bilir. 

bır adet kolonlo makkap, bır adet daı- 2 _ Eksiltme 10. 7. 939 tarihine mü
rc destere ve ik.i adet planya tezgah - sadif pazartesi günü saat on beşte An
Jarı~ın Çu~ra ıstasxo~unda vagon_d~ karada temyiz binasında vekalet leva
teslım şartı~le ~ontaJ . masr~fı ve kale zım ve daire müdürlüğü odasında top
te ve monta)l muteahhıde aıt olmak !anan eksiltme komisyonu tarafından 
üzere kapalı zarf usuliyJ ,.. eksiltmesi yapılacaktır. 

yapıla~aktır. . .. 3 - İstekliler bu hususa ait şartna-
Eksıltme şartnamesı ve teferruatı meyi vekalet levazım ve daire müdür

bedelsiz oı.a:ak malzeme müdürlüğün- lüğünden parasız alabilirler. 
den alınabılır. 4 - Kömürün beher tonu için talı -

Muvakkat teminat 408 lira 75 kuruş min edilen bedel yirmi beş liradır. 
tur. . . . 5 - Eksiltmeye iştirak edecek olan 

İsteklılerın tcklıf mektuplarını mu- isteklilerin bedeli muhammenin % 
vakkat teminat ve şartnamesinde ya - 7,5 ğu nisbctindc olan 685 lirayı nak -
zılı vesaik ile birlikte ayın gün saat den veyahut devletçe nakit makabi -
10 a kadar mezkQr komisyona makbuz tinde kabul edilen tahvilatı mal san -
mukabilinde vermeleri lazımdır. <lığına teslim etmiş olduklarına dair 

(2667) 12669 olan sandık makbuzlariyle teklif mek

Betonarme köprü in~aah 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Adana vilayeti dahilinde Ada -
na - Karaisalı yolu üzerindeki "Çakıt" 
köprüsünün betonarme olarak yeniden 
inşaatı (90.000) lira keşif bedeli üze -
rinden kapalı zarf usuliyle eksiltme -
ye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme, 20 temmuz 939 tari -
hine müsadif perşembe günü saat (16) 
da nafıa vekaletinde şose ve köprüler 
reisliği odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme artnamesi ve buna 
müteferri evrak ( 450) kuruş mukabi -
linde adı geçen rcisliktcn alınabilir. 

tuplarını havi mühürlü zarflarını ek -
siltme saatinden bir saat eveline ka -
dar komisyon riyasetine vermeleri, 
taşradan teklif mektubu gönderecek o 
tanların da aynı saate yetişmesini te
minen daha evelden postaya tevdi et
miş olmaları ve dış zarflarını mühür 
mumu ile ayrıca mühürlenmiş olması, 
ve komisyon muvakkat teminat ola -
rak nakit mahiyetinde tahvil alamı -
yacağından be ·inci maddedeki sara -
hata riayet edilmesi. 

(2508) 12481 

·· Divanı Muhasebat·· 

Yerli kok kömürü ah....ır 

metlerine mütehammil bulunmak. 
İmtihana talip olanlar 31. Ağustos 

1939 tarihine kadar Ticaret vekaleti 
teftiş heyeti reisliğine istida ile müra
caat edeceklerdir. 

1stidaya şu evrakın bağlanması la -
zımdır. a) Nüfus hüviyet cüzdanı ve 
adresi, b) Tercümei hal hülasası (ta -
libin kendi el yazısiylc yazılmış ola -
cak) memuriyette bulunanlar müddet 
ve sureti hizmetlerine dair resmi vesi
kaları, müesseselerde bulunanlar ora -
dan alacakları bonservisleri raptede -
ceklerdir); c) Askerlik vesikası; ç) 

mir ve Erzurum işletme merkezlerin
de yapılacaktır. 

5 - En son müracaat 10 temmuz 939 
cuma gününe kadardır. 

6 - Talip1cr işletmelere ve istas • 
yonlara istida ile müracaat edecek -
!erdir. 

7 - Kabul Şerait ve evsafı hakkında 
daha fazla malCımat almak istiyenler 
işletme merkezlerine ve istasyonlara 
müracaat edebilirler. (2308) 12307 

Balast i lônı 
Mektep şahadetnamesi veya tasdikna- D. D. Yollan 8. inci İşletme Ko-
mesi; d) Sağlam bünyeli ve yolculuğa misyonundan : 

dayanıklı olduklarına dair hükümet 1 _Muhammen bedeli 20.000 lira 
0

_ 

tabibinden raporu. lan Söke kemeri ile KLM: 110 ar ara-
Talipte: tahriri ve. şifahi olmak üze- sında idarenin göstereceği ocaklardan 

re iki im.tıh~hna ltabAı tkutu~acak~rardfı~. her hangi bir suretle çıkartılarak kı -
Tahriri ımtı an ar n ara da e tış 1 k e vagonlara kolaylıkla tahmil 

. İ b l'd n·· d"" .. rı aca v heyetınde ve stan u a or uncu d"l k kilde hat kenarında ihzar .. .. k T. V kA e ı ece şe 
Vakıfhan 3 unc~ atta ıca~et e. a - edilecek lO.OOO M' balast kapalı zarf 
leti teftiş heyetı salonunda ıcra edıle- usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
cek şifahi imtihan yalnız Ankara'da .h. d 

'ı kt 2 - Eksiltme 24-7-939 tarı ın e sa-
yapı aca ır. at. 16 da Alsancakta işletmemiz bina-

İmtihan .pro~ra~ı: . . .. sı~daki komisyonumuzda yapılacak -
1 - lktısat ılmı: (ıstıhsal, tedavul, tır. Muvakkat teminat (1500) liradır. 

inkısam ve istihlak bahisleri) iktisadi 
3 - Muvakkat ve daimi teminat 

meslekler tarihi) k b .. - . 1 mukavele projesi 
2 - Kara ve deniz ticaret hukuku; me tu u ornegıy c . 
3 - Ticari hesap (basit ve mürck - ve bayındırlık ge~edl şart~bametsı v~nc;-

. · f · ı· h · • siltmc şartnamesın en ı arc m , -
kep faız, ıskonto, aız ı esabı carı - k A k 'd 2 · · tstanbul-kasa evra ı n ara a ıncı 

ler). . da 1 inci ve İzmir'de işletmemiz ka -
4 _Hendese (Satıh ve hacım mesa-

1 1 
. d b d 

1 
· 1 

em erın en e e sız a mır. 
halan). . . · · krf 

5 _ Ticari usul defteri (ticari mu - 4 - İsteklıler~n bu ışc a.~t te ı 
hasebe hakkında nazari ve ameli ma - mektuplarını tayın olunan gunde. s~at 
1 • ) 15 e kadar komisyona vermelerı la -umat. 

6 - Maliye (vergi nazariyeleri ve zımdır. 

vasıtalı vasıtasız vergilerle bütçe hak- 5 - Taahhütlü olarak posta ile gön-
kında umumi maliımat). derilecek mektupların gecikmesin -

7 - İdare hukuku; memurin muha- den idare mesuliyet kabul etmez. 
kematı kanunu, ceza muhakemeleri u- (22i6/ 2689) 12713 

- " ~ ,, . 

;~· Harita u. M 

Köhne eşya s 
Harta Satm Alma Koı 

dan: 
1 - Harta kıtası deposu 

miş 45 kalem köhne eşya 
açık arttırma ile pazarlıkla 
tır. 

2 - Arttırma 13. 7. 939 
günü saat 10 da Cebecide 
sında harta Sa. Al. Komisy< 
fından yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 3 
elli altı kuruş olup banka rr 
ya maliye makbuzu kabul o 

4 - Taliplerin teminatlar 
liktc yazılı gün ve saatte 1 
gelmeleri. (2799) 

D .. Hava Yoll 

Tayyare ve otomobil 

ah nacak 
Devlet Hava Yolları Uı 

dürlüğünden : 

1 - İdaremiz için 300 bin 
yare benzini ile 50 bin litre 
benzini kapalı zarf usuliyle 
ye konulmuştur. 

2 - Teslim yerlerine gör 
dilen mecmu muhammen 
bin liradır. 

3 - Eksiltme 19. 7. 939 ç 
nü saat 11 de Devlet Hava 
mum mlidürlüğü binasında 
tır. 

sulü kanununun tahkikat usullerine 
müteallik hükümleriyle ceza kanunu -
nun memur suçlarına ait kısmı, 

8 - Türkiyenin tabii, iktisadi cog
raf yası hakkında malumat, 

Hurda çelik satışı 
4 - Eksiltmeye girecekleı 

D. D. Yolları Satın Alma Komis- me şartnamesinde gösterile 

9 - Ecnebi lisanı (Fransızca, İngi
lizce ve Almancadan biri) 
Müfettiş muavini olanlardan staj 

devresini müteakip bilimtihan isbatı 

ehliyet edenler kadro maaşiylc Tica -
ret Vekaleti müfettişliğine tayin olu-
caklardır. (2697) 12802 

D. Demiryolları 

Hareket memur namzedi 
nacak 

Devle t Demiryolları işletme U
mum Müdürlüi ünd- ı 

yonundan : haiz olmaları lazımdır. 
5 - İsteklilerin 2950 liral 

Muhammen bedeli 20.000 lir~ ol·a-~ kat teminat mektupları ile b 
takriben 2000 ton hurd~ ~~ndaJ çelıgı kavele ve şartnamede yazılı 
20. 7. 1939 perşemb_~. gunu saat 1 ~·30 lerine göre tesbit edilmiş fi 
da k~palı zarf usulu ıle A~~a~ada ıda- !erini havi kapalı zarfları ek 
re bınasında arttırma usulu ıle satı - atinden bir saat eveline ka 
lacaktır. re mcydanınClaki umum mü 

Bu işe girmek isteyenlerin 1500 li - nasında toplanacak alım sa 
ralık muvakkat teminat ile kanunun yonu reisliğine tevdi ctmele 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 6 - Şartname ve Fenni ş 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon ri ile mukavele projeleri 
reisliğine vermeleri lazımdır. Devlet Hava yo11arı umum 

k A k ğünden parasız alınabilir. Şartnameler parasız olara n ara-
da malzeme dairesinden, Haydarpaşa - (2764) 
da tesellüm ve sevk şefliiinden dağı -
tılacaktır. (2726) 12741 

Tahmil ve tahliye 

mü na kasası 

P. T. ve T. M 
Teklif melctupları tayin edilen gün

de saat 14 de kadar Boğazlıyan beledi
ye reisliğine verilmelidir. Veyahut 
posta ile gönderildiğinde bu saatte be
lediyeye vasıl olmuş bulunmalıdır. 

4 - İsteklilerin eksiltme tarihinden 
en az sekiz gün evci bir istida ile nafıa 
vekaletine müracaatla bu gibi inşaatı 
yapabileceklerine dair ehliyet vesik a
sı alm !arı Hizımdır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin, bu ve
sikadan başka 939 senesine ait ticaret 
odası vesikasını ve (5750) liralık mu 
vakkat teminatlarını havi olarak 2490 
sayılı kanunun tarifatı dairesinde ha
zırlıyacakları kapalı zarf~arını ikin~i 
maddede yazılı vakittan bır saat evelı
ne kadar makbuz mukabilinde komis
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

ı - Devlet demiryolları istasyon 
sınıfında istihdam edilmek üzere mü-

Ankar a da Divanımuhasebat Da· sabaka ile hareket memur namzedi a
iresi kaloriferi için kapalı zarf usu- lınacaktır. 
lyie alınacak yerli kok kömürüne A - Türk olmak; 

Telsiz Perforatör band ı • 
D. D. Yollan ikinci işletme Art-

P. T. T. Levazım Müd tırma ve Eksiltme Komisyonundan: den : 
(2672) 12693 

Harita yaptlrılacak 
Dahiliye Vekaletinden : 

İnegöl kasabasının meskuun ve gay
ri meskun 210 hektarlık sahasının hali 
hazır hartaları ile bunu çcvrcliyen 60 
hektarla 270 hektara varan sahanın (2668) 12712 

1/ 4000 mikyaslı takeometrik hartası - -;;....------------
nın alımı işi eksiltmeye çıkarılmıştır. 

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

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

Eksiltmeye iştirak edeceklerin bele
diyeler imar heyetinden i tirak vesika 

Maarif Vekaleti 

Muallim muavini olmak 

isteyenlere 
aı almaları ve bunu teklif mektupları- Maarif Vekale tinden : 

na koymaları Hizımd~.r. . . 1 _ Orta okullarda türkçe, tarih -
Şartnameler İnegol bcledıyesınden - f a rı·yaziyc tabiiye fransızca . • h • cogra y , • • ' 

ve Ankara'da belcdıyeler ımar eyetı 1 a ve ı·ngilizcc muallim muavini 
1 b.1. T a manc 

fen şefliğinden parasız a ına ı ır: a- 1 k isti yenler için bu sene imtihan 
liplerin tayin edilen günde saat 14 de 0 mla kt 

İ . . r ·· .1 açı aca ır. " . 
kadar negöl beledıyc reıs ıgıne ven - 2 _ İmtihanlar 1 eylül cuma gunıi 
rnesi veyahut posta ile bu saatten c - İstanbul üniversitesinde başlıyacak -
vel gönderilmiş bulunması lazımdır. 

(2673) 12694 tırğ _ Bu imtihana dahil olacakların: 

Nafia Vekaleti 

Demir ve saç malzeme 

oh nacak 
Nafıa Vekaletinden : 

12.7.939 çarpmba günü saat 15 de 
Ankarada nafıa vekaleti binası içinde 
lllalzeme müdürlüğü odasında topla • 
ilan malzeme eksiltme komisyonunda 
3231,30 lira muhammen bedelli muh -
telif demir ve saç malzemesinin açık 
eksiltme usulü ile yeniden eksiltmesi 
}'apılacaktır. 

Eksiltme prtnamesi ve teferruatı 
bedelsiz olarak malzeme müdürlü • 
iünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 242 lira 35 kurut
tur. 

lateklilerin muvakkat teminat ve 
llrtnamesinde yuıh veuik ile birlilrr 
le-: ... n .. •••• :ıı c .e. -··lrA• lrfttnl 

A) Türk vatandaş! olmaları, 
B) Yaşlarının 20 den eksik ve 45 den 

ıazla olmaması, 
C) Hüsnühal crb:ıbından ol~ukları: 

.:r hangi bir surette mahkumıye~I:_rı 
olmadığı hakkında bulun.dukları vıla • 
yet veya kaza idare heyetınden alınmıt 
bh mazbata ibru etmeleri (balen me· 
mur ve muallim olanlar bu kayıt~an 

.. t na olup mensup oldukları daıre 
mus es f'd" ) 
amirinin vereceği veıika kl ı ır. 

D) Her türlü hastalıktan ve mual • 
limlik etmeye nıanl vücut arızaların
dan salim olduklarını ispat eder. tas • 
dikli hekim raporu ibrctz etmelerı, 

E) En az lise veya 4 veya S sınıflı 
öğretmen okulu .?1ez.~nu veya bunların 
muadili tabıil gormuı ,olmaları. 

Muallim mektebil"'den mezun ~la~. 
ların en az iki der• senesi muallımlık 
etmi§ bulunmalan lbımdır. 

4 - Namzetler imtihanda muvaffak 
:>lduklan takdirde kanuni prtlar da • 
bilinde her hangi bir orta tedriaat mu
. ilim muavinlilin• tayin edilec:older • 

di.r. bais olan 

dair ilan. B - Müsabakaya iştirak edebilmek 

Divanımuhasebat Riyasetinden: için orta tahsili bitirmiş olmak; 
C - Yaşı 18 den aşağı ve 30 dan 

Miktarı: 120 tonu daire tarafından (dahil) yukarı olmamak; 
kati ve 50 tonu ihtiyari olmak üzere D - Asgari bir sene için askerlik-
170 tondur. ten muaf olmak, 

Münakasa tarihi: 12. 7. 1939 çarşam E - İdaremiz hekimleri tarafından 
ba günü saat 11 de Divanı Muhasebat yapılacak sıhi muayenelerinde faal 
idare ve hesap işleri müdürlüğünde scrvisde çalışmağa mani bir arıza ve 
müteşekkil satın alma komisyonunda hastalığı olmamak; 
olacaktır. 2 - Müsabakada kazananlar 61 lira 

Taahhüdün müddeti: Taahhüt ağus ile tayin edileceklerdir. Ecnebi lisan
tos 939 iptidasına kadar ifa edilmiş o- !arından birine vakıf olanlar 67 lira 
lacaktır. ücretle alınacaklardır. 

Muhammen bedel: 4335 liradır. Ta - 3 - Askerliğini bitirmiş lise me-
lipler muvakkat teminatları ve kanu - zunları imtihansız olarak ayni şartlar 
nun muayyen vesaik ve tekliflerini dahilinde alınacaktır. Bu gibilerin di
aynı gün ve saatte Ankarada mezkur Jekçelerinh doğrudan doğruya umu
müdürli.iğe müracaatla makbuz muka - mi müdürlüğe göndermeleri lazımdır. 
bilinde teslim etmeleri lazımdır. Buna 4 - Müsabaka imtihanı 15 temmuz 
dair şartname 'Parasız olarak daireden 939 cumartesi gilnü saat 14 de Hay -
alınabilir. (2484) 12457 darpaşa, Sirkeci, Ankara, Balıkesir, 

Kayseri, Malatya, Adana, A fyon, İz-

Yerköy deposuna 1939 mali yılı i

çinde gelecek takriben 5000 ton maden 

kömürünün vagonlardan stok yerleri -

ne boşaltılması ve stok yerlerinden 
makinelere yükletilmesi ve depo ile 
civarının temizlenmesi işi 25. 7. 1939 
tarihine rastlıyan salı günü saat 16 da 
Ankara istasyonunda ikinci işletme 
binasında toplanacak komisyon tara -
fından ihalesi yapılmak üzere açık ek 
ıiltmeye çıkarılmıştır. 

Muhammen bedeli 1750 liradır. Bu i 
ıe girmek isteyenlerin 131,25 liralık 
muvakkat teminat makbuz veya banka 
mektuplariyle kanunun tayin ettiii 
vesaiki hamilen muayyen gün ve saat
te komisyonda hazır bulunmaları la -
zımdır. 

Şartname ve mukavele projeleri i
kinci işletme komisyon kaleminde ve 
Kcrköy istasyonunda parasız veril -
mektedir. (2834) 12804 

Ticaret Vekôleti Balast mü na kasası 
Ticaret Vekaleti müfettiş 

muavinliği imtiham 
Teftiı Heyeti Reisliğinden 

Teftiş heyeti kadrosunda münhal 
müfettiş muavinJikleri için 6. Teşri -
ni sani 1939 çarşamba günü müsabaka 
imtihanı yapılacaktır. İmtihanda mu
vaffak olanlar 35 lira aslt maaş ile mü
f etiş muavinliğine tayin olunacaklar
dır. 

D . Demiryolları 7 inci lıletme Müdürlüğünden : 

Aşağıda yerleri ve miktarları muhammen bedelleri ve muvakkat temi -
nat mikdarları yazılı balast 2490 sayılı kanuna tevfikan kapalı zarf usuliy
le ayrı ayrı eksiltmeye çıkarılmıştır. Eksiltme 24-7-939 pazartesi günü sa
at 16 da Afyonkarahisarda 7 inci işletme binasındaki eksiltme komisyo -
nunda yapılacaktır. İsteklilerin 2490 sayılı kanunda ve eksiltme artname
sinde yazılı vesikalarla muvakkat teminat ve banka mektup veya makbuz
larını ve teklif mektuplarını havi zarfları 2490 sayılı kanunun 32 ve 33 ün
cü maddeıindeki tarifat veçhile hazırlıyarak ihale ıünü olan yukarda ya

zılı günde saat 15 te Af yonkarahiaar İ§letme binasında eksiltme komisyon 
reisliğine makbuz mu~ilinde tealim etmiı bulunmaları lazımdır. İstekli
ler bu husustaki ıartname ve mukavelename projelerini Afyonkarahisarda 
İtletme yol Bafmüfettitlilinden parasız alabilir. (2845) 

Balast ocağının 
bulunduğu yer. 

Çöğürler - Döğer 
Çay - lahaklı 
Kadınhan - Sarayönil 

Kilometresi 

90-95 
227 
395 

1 metre 
mi kabının 

İhale edilecek Müddeti Muhammen 
M3. mikdar ay. bedeli 

7000 9.S 125 
10000 9.S 135 
7000 9.S 125 

1 - Teahhüdün ademi 
dolayı 5.000 adet telsiz 
bandı yeniden açık eksiltm 
muştur. 

2 - Muhammen bedel 1500 
vakkat teminat 112,5 liradır. 

3 - Eksiltme 2.8.1939 tar 
sadif çarşamba günü saat 16 
kara'da P. T. T. umumi m 
binasındaki satın alma komi 
da yapılacaktır. 

4 - Taliplerin, muvakka 
makbuzu veya banka mektu 
nuni vesaiki hamilen mezkfı 
saatte o komisyona müraca 

5 - Şartnameler, Ankara 
T. levazım ve lstanbul'da 
hanında P. T. T . levazım a 
besi müdürlüklerinden para 
lir. (2266) 

Bir . 
mımar 

P. T. T. Umumi Müdürlii 

(250) lira aylık ilcretle 
yüksek bir mimar alınacaktı 
terin istida ve evrakı müs 
birlikte 10 temmuz 939 tarih 
Ankara'da P. T. T. umumi 
ğü muamelat müdürlüğüne 
tarı. (2652) 

Matbaacılaı 
Emniyet Umum 

den: 
Müd 

1 - Emniyet umum müd 
ayda bir çıkarılacak 7000 ad 
eazeteıinin kiğıclı dahil buu 
7. 939 pazartesi saat ıs te açıl 
meye .konmuıtur. 

2 - 7000 adedine 255 lira f 
min edilen gazetenin nümwıe 
namesini almak isteyenlerin 
umum müdürlüğüne milraca11 

Aranılan prtlar ıunlardır: A) Me -
murin kanununun 4 üncü maddesinin 
A, B, C, V, Z fıkralarında yazılı evsa
fı haiz olmak; B) Hizmeti filiyei aa -
keriyesini ifa etmiş veya aınıfı ihtiya· 
ta nakledilmiş veya hizmeti askeriye -
ye elverişli olmadığı sabit bulunmak; 
C) Siyasal Bilgiler okulundan veya 
hukuk fakültesinden veya yüksek ik -
tisat ve ticaret mektebinden veya bun
lara muadil derecedeki ecnebi mektep 
lerinin birinden mezun olmak ; Ç) İm
tihanın açıldığı senenin ikinci kinu -
nu iptidaaında 30 yqını doldurnwmt 
olmak; D) Vekaletçe yapılacak tabJd. 
kat neticeıinde 

Çöiıtder - Dafer . -
Muhammen bedeli 

tutan 

8750 

Muvakkat 
teminat 

656.25 

S - Ekailtmeye girmek l 
rin 229 lira 50 kurutluk temii 
buz veya baka mektubunu .:ı 
yılı kanmauman 4. tlncG 
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il ULUS 
İstanbul 

• • 
gazetesının il 

ilanat acenteliği 

-----------
Müessesemiz, 1 Temmuz 1939 tarihinden itibaren lstan- =: 

bul'da bir ilanat acenteliği açmış ve acenteliği 1. Ziya § 
Bersis' e tevdi etmiştir = 

ADRESi: --:= Galata'da, Fermeneciler'de, Kenber hanında 8-10-11-12 = = numaralı dairedir. Telefon 49442 =: 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Toplantı günü tebdili 
Kızılay Merkezi Umumisinden: 

Evelce gönderilen davetiyede 8 Temmuz Cumartesi günü içti
maı bildirilen Merkezi Umumimiz toplanhsmm 7 Temmuz 1939 
cuma günü saat on birde Yenişehir' deki binasında toplanacağı 
sayın azaya tashihen arzolunur. 2498 

ULUS 

Kira ilk : 
Ucuz kiralık daire - Maltepede bir 

oda, bir hol, hamam ve mutbak müsta
kil bir daire kiralıktır. Maltepe bak 
kalı Ramiz'e müracaat. 2397 

Kiralık mobilyalı oda - Sıhiye ve • 
ka.Jeti karşısında tenvir, teshin, kah -
valtı, çamaşır, ütü dahil olmak üzere 
bir aile nezdinde. 3005 No. ya Tele • 
fon. 2405 

Kiralık - Mükemmel konforlu ve 
kaloriferli Atatürk bulvarı Şurayı 

devlet bahçesi köşesinde. Zafer Ap. 
nına müracaat. 2423 

Kiralık mobilyalı oda - Havuzbaşı 

dördüncü Ragıp Soysal apartımanı 3. 
dördüncü Ragıp Soysal apartımanı 2. 
ci kata müracaat. Tel: 2432 2432 

Kiralık - Atatürk bulvarı No: 

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık küçük ilanlardan ı 

Bir defa için 30 Kuruş 
İki defa için 50 Kuruı 
Uc defa için 70 Kurus 
Dort defa için 80 Kuruş 

Devamlı küçilk ilanlardan her de· 
fası için 10 kuruş alınır. Mesela 10 
defa ne:redilecek bir ilan için. 140 
kurus alınacaktır. Bir kolaylık ol· 
mak üzere her satır, kelime arala. 
rındaki boşluklar müstesna. 30 harf 
itibar ed ilmistir. Bir küçük ilan 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört eatırdan fazla her satır için 
beher seferhıe ayrıca on kuruş ah· 
nır. 

Küçük ilanların 120 harfi geçme· 
mcsı lazımdır. Bu miktarı geçen ı. 
15.nlar ayrıca pul tarifesine tabidir. 

7 - 7 - 1939 

1 Acele satılık arsa -- Yeni şehirde ö- ı ;! 1lllll11111111111111111111111111111111~ 
zenli sokak blok başı 11 cephe 16 de- : • : 

rinlik bina çift daire inşaat arsa du- ı § Gu .. zel lzmı·r Oteıı· § 
varlı 452 metre Tel. 2406 bayram C. : : 

No. 1 2363 = = - Temiz hava güzel manzarasiy- : 
Acele satılık apartman - Atatürk 

bulvarı 7 daireli 480 lira iratlı kon · 
forlu bahçeli arsa ve inşaat bedeline 
yolculuk dolayısiyle Tel: 2406 2364 

Satılık arsalar - Yapılacak anıt ka
bir civarında istasyon arkasında imar 
dahili inşaata hazır metresi 2 liradan 
Tel. 2406 bayram caddesi. No. 1 

2365 

_ le meşhur Çankırı caddesindeki : 
: Güzel İzmir otelini eşyaları ta - : 
: mamen yeni ve bütün konforu : 
: muhtevi olmak üzere tekrar aç- : 
: mış olduğumu sayın müşterile - : - -- rime arzederim. Tel: 3051 : - -: Galip Şener 2516 : -.,11111111111111111111111111111111111111,. 

Satılık arsa - Kınacı han ::rkası ..1111111111111111111111111111111111111111. -Ali Nazmi apartmanı bitişiği 270 met- - · : 
re mağaza ve binaya müsait inşaata §Dr. A. RIZA TARLAN§ 
hazır Tel: 2406 bayram caddesi No. 1 : Cebeci Hastanesi = 

2366 - = 
Sabık Bulaşık ve İntani hastalık- : 

ları mütehassısı. : -Satılık arsa - Atatürk bulvarı ba · : 
kanlıklar karşısında parka nazır 18 
bina cephe ve 16 derinlik yüksek irat· 

: Adliye yanı Genç Apt. No: 7 : - -: Muayene saati 10·19 Ti : 1323 : 
lı binaya müsait acele Tel: 2406 - -- 2416 = 

2367 -., ı 1111ı11111111111111111111111111111111 r' 

49/ 1 Foto Ap. 4 ve 2 odalı konforlu 
~ daireler. Kapıcıya veya apartman al
-------- tındaki İzmir Bakkaliyesine müraca-

Kiralık garaj - Yenişehir inkılap 

sokağı No. 4 apartımanındaki garaj 
kiraya verilecektir. Kapıcıya müraca-
at. 2488 

Kiralık büyük bina - Ankara'nın 

merkezi bir yerinde manzaralı elli o -
dası geniş salonu geniş ardiye ve de· 
poları olan bir bina kiralıktır. Resmi 
daire banka ve otel olarak kullanıl · 

mı ya elverişlidir. Müracaat Ti: 1775 

Acele satılık arsa - Cebecide Atil
la caddesinde 20 metre cepheli 452 
metre arsa münferit inşaat Tel: 2406 
Bayram caddesi No. 1 2382 

Acele satılık ev - Keçiörende as -

Dôvet 
llgaz Kültür Birliğinden 

D A K T İ L Q 
1 

K U R S U . a~::~ı::~da _ Otobüs dur:::~ Kon· 

falt üzerinde 7 odalı 12 dönüm bağlı Ilgaz kültür birliği umumi katipli 
tam konforlu ev ucuz fiyatla verilecek ği 14. 7. 1939 tarih ve 3512 sayılı , · 
Tel: 1538 2386 miyetler kanununun muvakkat A mad 

Ankara Daktilografi Kursu Direktörlüğünden : 

Maarif Vekaletinden yeni istihsal edilen muaddel 

,:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.llllllllllllllllllı:_ 

-------
--

M. NEDİM İRENGÜN ----------------
----Yeni hôl No. 1 • 59 TL. 2246 ----- -Her nevi ambalaj ve Matbaa kağıtları Mukavva Kırtasi- : 

ye terazi ve ölçüleri en ucuz fiyatlarla mağazamızdan te-
min edebilirsiniz. 22267 ---- --

Airam ampulleri Ankara deposudur - ------.,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

DÜO MORLAND 
MACAR VARYETESİ 

Her akıam 

YENişEHİR PARK 
eaki-

B o m o n t i bahçesinde 2513 

Cebeci Hastanesi 
Cilt. saç ve zühreviye 

mütehassısı 

Dr. Kemal Arıcan 
BERLİN kliniğinden mezun 

Belediye sırası Emek Ap. kat 2 

DlŞ TABİBi 

M. AZİZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün has· 
talarını kabul ve tedavi eder. 

Adliye Sarayı yanında Sarraf 

Hakkı Aparhmanı No. 1 

for. Kızılay yanında Özen muhallebi
cisinden veya Sıhhiye Vekaleti oto· 
büs durağında tütüncü Mehmet'ten 
sorulması. 2446 

Kiralık - Dahiliye Vekaleti karşı· 
sında tepede Kızılırmak sokak No. 4 
geniş 4 odalı tam konforlu fevkalade 
nezaretli mükemmel apartman. Tel : 
6046. 2449 

Kiralık daire - Yenişehir Düzen· 
li sokak No: 15 Güvenç apartmanı 

50-55 liralık ferah ve manzaralı dai-
reler. Ti: 3063 2456 

Kiralık güzel oda - Bahçe içinde 
aile nezdinde geniş havadar yemek 
de verilir. Yenişehir Tuna cad. Öl -
çerler sokak No. 2 birinci kata. 2459 

Kiralık daire - 4 oda 1 hol, müşte
milat ve resmi daireye ve hususiye el
verişlidir. Bankalar caddesinde Tel: 
1317 2460 

Kiralık oda - Sıhhat Bakanlığı 
karşısında Çağatay sokaktan arman 
sokak A/ 1 Mümtaz bey apartmanı bi-
rinci kat. 2461 

2490 

Kiralık oda - Kooperatif arkasın -
da aile yanında banyolu bir oda kira
iıktır. Kamelya mağazasına müracaat. 

2500 

Kiralık apartmanlar - Yenişehir, 

Yüksel cad. nihayeti No. 47. Her kat -
ta 4 er oda, 1 er hol. odun ve gaz tesi
satlı banyo ve kurna, alaturka. ala -
{ranga aptesane. 2502 

Kiralık - Mamak civarında, kiraya 
verilecek büyük Parke taşı ocağı. D. 
Demiryolları malzeme muhasebesin -
de Şevki Fincancıoğluna müracaat. 

2503 

Devren kiralık - Birinci teşrine 

kadar Atatürk bulvarı Kalaç apartma
nında 3 oda banyo mutbah sıcak ve so
ğuk suyu mal sahibine ait 50 lira Tel: 
1477 2504 

Acele satılık arsa - Jandarma oku
lu yanında 645 - 550 M2 arsalar uygun 
fiyatla verilecek Tel: 1538 2387 

Satılık arsa - Demirtepenin en gü
zel yerinde 620 M2 Maltepede 535 Ml 
arsa ucuz fiyatla verilecek Tel: 1538 

2388 

Satılık - Fenerbahçe Kalamış koyu 
Rüştüye sokak No. 47 Miço'ya müra· 
den 850 metreye kadar. Kızıltoprak 

sahilinde müfrez arsalar. 450 metre -
caat. 2389 

Ucuz arslar - Polis mektebi yanın· 
da Anıt sahasına yakın inşaata hazır 

çok güzel manzaralı . Koyunpazarı No. 
8 Kavaf Mehmet Akalp'a müracaat. 

2412 

Satılık arsa - Yüzü 10 metre de· 
rinliği 27 metre. Yenişehir Meşruti -
yet Cad. Türke sokağı köşesi. Bakkal 
Ali Tel: 3835 2413 .· 
Satılık ev - Bahçeli evlerden D. 4. 

tipi 24 numaralı ev satılıktır. 3173 te-
Kira!ık - Atatürk bulvarı üstünde tcfona müracaat. 2430 

Kiralık - Dr. muayenehanesine ve- 2 oda, 1 hol, sıcak sulu duş güzel bir 
ya aile için elverişli kalöriferli 52 ti- daire, Kalaç apartmanında kapıcıya Satılık arsa - Çankaya'da asfalt li-

desine tevfikan birliğin veçhesini ta • 
yin ve aynı zamanda hesapları bittet • 
kik idare heyetini ibra etmek üzere 
kayıtlı azalarını 8 Temmuz cumartesi 
günü saat 14 de Ankara halkevinde 
toplantıya davet eder. 

Ilgaz kültür birliği umumi katibi 
2496 

Acele satılık evler - Demirlibah
çede 3, 2, ve tek katlı 95,35; ve 20 lira 
icarlı uygun bedelle Tel: 2406 bay-
ram C. No. 1 2472 

Satılık ev - Yenişehir Yenikalık 
sokağı No. -8- 10:;0 M. murabbaı 

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

2477 

Satılık motosiklet - Pek az kulla • 
!anılmış yent olarak ehven fiyatla ace 
le satılıktır. !şıklar caddesi 10 uncu 
yıl apartman son kata müracaat. 

2501 

Satılık - Az kullanılmış 937 mo. 
del Fiyat otomobili acele satılıktır. 
Çocuk Sarayı Cad. No. 48 tuhafiye 
mağazasına müracaat. 2512 

raya ele.ren llh- • •nk••• .ooata ı----~1. 1~?7 ?ene.. ••rint'I,. 1ROO metre arta icirıd~lci An -
Cad. Hanef Ap. No. 3 Tl: 3714 2470 kara ta§ı ile ve uygun tiyatıa satılacak,_ 

Kiralık oda - Aile yanında, mobil- t T 1 3173 2431 1 1 ır. e = c veren er ·. Kiralık möbleli möblesiz oda - yalı. Yenişehir Kızılay karşısı Paşa- ~ 
Satılık arsa - 1200 metre maktuan 

2400 lira. Küçük evler yapı koopera
tifinin ortasına düşer. Telefon 3580 

Yenişehir Ata türk bulvarı orduevi kay apartmanı üçüncü kat on numa-
karşısında Sevim apartımanı 3 No.lu ra. 2509 Tezgahtar ve tezgahtar yamağına 

ihtiyaç vardır. İkinci Anafartalarda 
terzi M. Galip Çankayaya müracaat. 

2338 

daireye müracaat. 2479 

Kiralık mobilyalı oda - Atatürk 
bulvarı Kutlu pasta salonu üstünde 
No: 15 e müracaat. 2480 

Kiralık - Kavaklıdere Güven ev -
leri No. 30 da 2 büyük oda, sandık o· 
dası hol mutfak bahçe elektrik su ha-
vagazı. İçindekilere. 2483 

Kiralık - Ucuz daire ve oda Işık· 
lar cad. yüksek Ap. da. müracaat: Y. 
şehir Karanfil ve Bilge sokak Şinasi 
bey Ap. zemin kat No: 9. 2484 · 

ır-""- Dr. Asaf Korya• -• 

l 
Deri, saç, Tenasül hastalıkla· 

lan mütehassısı. Belediye sırası 
REHBER Ap. Saat 15 - 19 Ev 
ve mu!\yenehanede Ti.: 3618 

Pastörize süt içenlere 
10 Temmuı 939 dan itibaren 
bot süt şişelerinden depozito 
olarak .. 

Kiloluk 

1/2 " 
1/ 4 .. 

17,5 kuruş 
12,5 .. 
12,5 ,. alınacaktır 

Orman Çiftliği 

U L U S - 20. inci yıl. - No: 6439 

imtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Umumt neşriyatı idare eden 
Vazı lşleri Müdilrü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Baaımevi ANKARA 

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

Kiralık oda - Tamamiyle müstakil 
Işıklar Cad. Necati Bey mektebi ya
nında Amaç Ap. Birinci katta 16 lira. 
Tel : 3381 2511 

Kiralık - 3 oda banyolu daire ve
ya odalar. Ayrı ayrı mutedil fiyatla. 
Postane caddesindedir. Ankara oteli 
katibine müracaat edilmesi. 2515 

Satılık Radyo - 1939 modeli 12 
lamba R. C. A. radyosu satılıktır. U
lus Basımevinde Avni. Göymen'e mü· 
racaat edilmesi.. 2474 

Satılık ucuz arsa - Bahçeli evler 
kooperatif bitişiğinde İmar dafüli ge
niş cepheli 1000 metre parselli Tel 
2406 bayram caddesi No. 1 2337 

2439 

Satılık Bağ - Balgat'ta 2 dönüm 
bağ satılıktır. Yeni hamam katibi Mu
rat Şen'e müracaat. Tl: 2768 2443 

Satılık eşya - Bir ecnebi aile hare· 
ket münasebetiyle bütün ev eşyasını 
satılığa çıkarmıştır: Kıymetli salon, 
yemek odası ve takımları, kütüpane, 
yazıhane, frijider ve saire. Yenişehir 
Kızılırmak sokak 4. Telefon 6046 
(Aynı zamanda bu apartman kiralık-
tır). 2448 

Satılık Motosiklet - Zündapp 
DBK. 250 tipinde çok az kullanılmış 
ehven şeraitte. Mesai saatlerinde 
Tl : 3038 İhsan. 2458 

Satılık - Polis jandarma enstitü. 
sü yanında vekaletlere 5 dakikada 5 
daire 4 der oda yeni nezaretli 225 li· 
ra varidatlı çok ucuz Koçak Ap. için-
dekilere müracaat. 2466 

Satılık ev - Sıhhat Bakanlığı ar
kasında 5 odalı bahçeli kullanışlı bol 
güneş manzaralı ucuz Tel: 2406 bay-
ram caddesi No. 1 2471 

Bir müceWt aranıyor - 2. ci Ana
fartalar cad. Haraççı kardeşler karşı· 
sı Fethi Akyiğit kırtasiye ve cilt evi-
ne müracaat. 2478 

İş arayanlar: 

iş arıyor - Usulü muhasebeye va· 
kıf bir bankacı saat 18 den sonra it 
arıyor. Ulus'ta M. A. O. rumuzuna 
mektupla müracaat. 2465 

iş arıyor - Seri daktilo yazan ve 
her türlü muameleye vakıf bir genç 
bürolarda çalışmak üzere bir iş ara
maktadır. Ti: 1773 e müracaat. 2468 

Dans dersleri 
Öğrenmek isteyenlere müsait yer 

ıe fivat temin edilmiştir. Müracaat 
mektupla Ulus. Ga. B. G. rumuzuna 

YENi 
BU GECE 

SİNEMALAR 
HALK 

sus 
BU GÜN BU GECE 

FENA· YOL 
Danielle Darrieux 

Gündüz iki film 

1 - Fena yol 

2 - Yaralı Kartal 
CLARK KABLE 

Seanslar: 
14,45 - 16,45 - 18,45 - Gece 21 de 

BUGÜN BU GECE 

İki Büyük film birden 

1 - Mrs. MOTO Katiller 

kulübünde 

2 - KAÇAKÇILAR 
;eanslar: 

14,30 - 16,30 - 18,30 - Gece 21 de 

Halk matinesi 12,15 de 

Gönül Dedikoduları 

İstiklal savaıı 
Gündüz iki film 

1 • İ stiklôl savaşı 

2 - Korkusuz adam 
Harry Baur 

Seanslar: 

12 - 14 - 16 - 18 - Gece 20,30 da 

BU AKŞAM AÇIK HAVA SlN EMASINDA ÜÇ AHBAP ÇAVUŞ EGLENIYOR T~~:j~ 

939 modeli muhtelif marka buz dolaplarımızın Bütün ebadlan 

aelmiıtir. 

Çocuk Sarayı 
Caddesi Gençağa 
Apartmanı No: 6 

Kôzım Rüştü Telefon 

2208 


