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su kitap bUrolarının it çıkarma kudretini arttırmak isteyenler 
için kısa, fakat ameır bir kitaptır. O size H mursflarlı çok ıı 

na11t çıkarılıblleceillnl glSsterir. Fena ve yanlıı bUro usullerl 
yUzUnden geri kalan, hattl zarar eden veya batan mUeaseaeler 
sayılmıyacık kadar çoktur. Bu kitap, bu glbllerl kurtarmak için 
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Bu Defa Blöfe 
Aldanan Yok Polonya - lngiltere Paktı imzalandı 

Bitler, Henüz İstişarelere Devam Ediyor, 
Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

A lınanya, bir sene evvel 
Südet Almanları mese-

lesinde oynadığı oyunu tekrar 

ete eı· ıyor Prlivor e sim vine o mevsim . 
.tti ff- • etz· 
kı biriktirilmiştir. 

Taktik ayni taktik: Polonya
Öa Almanlara mezalim yapıldı
ğı şayiaları, münferit hudut ha
diseleri, ve şiddetli matbuat hü
cumu. 

Fransa. Da Polonya 
istiklali için Harp 
Edeceğini Bildirdi 

Hududu GeçenAlman 
Tayyareleri Yere 

lnmeğe Mecbur Oldu 
Metot ayni metot:. Yarım seferber. 

llk ve hudutlarda asker tahşidatı, 
Hitler, ordu ve donanma kuman

danlarile temaslar yapıyor.Dünyanın 
her tarafında harbin patlamak üzere 

olduğu rivayetleri dolaşıyor ve de
mokrasiler yine tedafüi tedbirler a
lıyor, şehirleri boşaltıyorlar. 

Geçen sene eylUlde olduğu gibi 
Bitler, Bavyera dağlarındaki tenha 
köşkünde bir haber bekliyor: Cham. 
berlain'in sulh teklifint 

Hitler umuyor ki, geçen eylıilde ol
duğu gibi, Polonyanın ve garp dev
letlerinin sinirleri bozulacak ve son 

dakika harbin önünü almak için bo
yun eğerek sulbü kurtarmıya çalışa. 

caklar. O vakit ikinci bir Münih kon
fer nnsı toplanacak ve' Hitler dikte e
decek, garp devletleri kabul edecek
ler, 

* ı şte Hitler bu son tahm1nde 
aldanıyor. Çünkü sahr.e harp 

tehdidine kadar tamamdır. Fakat bu 
defa bu tehdit karşısında kendisine 

sulh teklüi yapacak gRrp devleti bu. 
larnıyacaktır. 

Münib konferansına iştirak eden
lerden biri de bugünkü Fransız Baş
vekili Daladier idi. Münihte, Hitle
l'in dikte ettiği şartları imza ettiği 
taman hicabından muhataplarının 

Yüzlerine bakmıya ce::;gret cdeme'lliş. 
Vn bu elim vaziyetin acısı ile mem. 
1eketinc dönerken gözlerinden yaş 
gelmişti. Tren Pariste ist:ısyona gir
di~i zaman Daladier garda büyük 
bir kalabalıkla karşıla~ınc:.ı iki eli
ile yüzünü kapayarak: 

- Beni linç mi edecekler, diye 
korkup kaçmıştı. 

r\C' İngiliz Başvekili Chamberlain, 
ne Fransız Başvekili Dalaclier bir i
kinci defa bu yüz kızartıcı vaziyete 

düşmiye razı olamazlar. Oriun için 
d~ onlardan, ikinci bir Müpih kon!e. 
husının akdi için te~f beklenemez. 

(Sonu 't~ 8, Sü 4) 

Bir Kısım Halk Paristen Çıkarıld ı , lngilfere ve 

Fransada ihtiyat Tedbirleri Tamamlanıyor 
Danzigde Bulunan Polonyalılar Tevkif Ediliyor, 

Moskovadaki Askeri Heyetler Harekef Ettiler 
Faris, 25 (Hususi) - M. Daladier bu akşam radyo ile Fransız Başvekili DalaJier Londra, 25 (Hususi) - İngiltere - Lehistan karşılıklı yar-

söylediği nutukta .Fransanın sulhü korumak için çalıştığını, :--............ ............ ! dım muahedesi bugün Lord Halifaks ile Lehistanın Londra 
fakat bu teşebbüsler boşuna gittiği takdirde Fransız halkı- : v • +• sefiri arasında imza edilmiştir. Lord Halifaks bu münasebetle 
nın cesaretine müracaatten başka çare kalmıyacağını söyle- azıy e 1 n iki tarafın menfaatlerine uygun olan muahedenin süratle 

· - miştir. M. Daladier Danzig mesele- intacından dolayı en hararetli hoş.

1 • k • 1 sinden bahsederken bu meselenin H 1 A nutluğunu söylemiştir. . Be rl 1 n de 1 1 ancak bütün .Lehistanı~ hürr~yet ve u asa s 1 Muahede mucibince, ilci taraftan 
hayatını tehdıt eden bır mahıyet al. herhangi biri gerek doğrudan doğ-

Binalara 
Top ·l(ondu 

ltalya 

Silah 

da iki 
Altına 

Smıfı 

Aldı 
Berlin, 25 (Hususi) - Her 

Hitler dün gece yarısından son
raya kadar Fon Ribbentrop, 
Mareşal Göring ve en beJli baş
lı. siyasi lider ve askeri kuman
danların iştirakiyle müşaverede 
bulunmuş, bugün de Alman or
dulan Başkumandanı Fon Brau 
chitsch, Hava Nazın Mareşal 
Göring ve Alman deniz kuv
vetleri Başkumandanı Amiral 
Fon Reader ile görüşmüştür. 

Her Hitler öğleden sonra İtalya, 
Japonya sefirlerini ve İngiltere sefi
ri Sir Hendersonu kabul etmiştir. 
Bütün bu mülakatlarda Fon Ribben
fi:.op da hazır bulunuyordu. Her Hit
lel:,, Sir Hendersonu görmeyi bizzat 
istemiŞ ve mülakat bunun üzerine 
vuku bulmuştur. Fakat heniiz b~ 

(Sonu Sa. 8, Sü 5) 

ması yüzünden bütün Avrupayı har- 1 - Bitler, Alman~'a orduları Baş ruya, gerek bilvasıta tecavüze uğra-
be sürüklemek üzere olduğunu söy- kumandanı ve Alman donan. dığı takdirde diğer taraf derhal ona 
lemiş ve "Bugün korkaklık göstere- ması Amir~Ii ile görüştük- ı yardıma koşacak ve onunla birlikte 
rek diğer milletlerin hürriyetine kar ~en başka, lngiltere, Fransa, tecavüzü bertaraf etmiye çalışacak. 
şı suilcast yapılmasına müsamaha e. Italya ve Japonya sefirlerini tır. 
der ve lakayt kalırsak mütecavizler de kabul etmiştir. Bu müla. • 
yarın ayni vaziyeti Fransaya karşı katlar Hitlerin talchi üzerine : Polonyanın Hedefı 
aldıkları zaman dostsuz kalır ve o , ,.uku bulmuş, İngiliz sefiri t 

F h h "k·.,,, t " k ·· i Varşovadan bildirildiğine göre, zaman ransanın karşılaşacağı am- u umc ınc rapor verme u-
t ·ı İ ·ıt e . Fötsterin hür şehir devlet reisliğine le, bugünkünden daha çok müthiş o- zere ayyarc ı e ngı ercy 

lur.,, Demiştir. gı mış ır. · •t · t• tayini üzerine Lehistanın Danzige 
2 1. "it L h. t d karş taarruza geçeceği hakkında Al-

A lman • Rus Pakti 

. Daladier, Alman - Rus paktın
d~n bahsederken şu sözleri söylemiş.. 
tir: 

- ngı ere - e ıs an arasın a 
k lıkl dın h d ı. man kaynaklar tarafından ncşredi-arsr ı yar ı mua e es 
• • 1 ı len bütün şayialar hiçbir esasa isti-

3 1. 'lt F L h" t nat etmemektedır. Çunk:u Lehıstan - ngı ere, ransa ve e ıs an 
tedafüi hazırlıklarına devam ancak Danzigin Almanyaya ilhakını 

ıınza anınış ır. f . .. .. . 
d. 1 kabul etmez ve bu şehrin Polony-e ıyor ar. 

"Fransa Rusya ile müzakereye 4 D 1 d" b" tuk .. 11. f nın gümrük hudutları içerisinde - a a ıcr ır nu soy ye-
girmiş ve müzakerenin . muvaffakı- k F L h' t . t'k kalmasını ister. Polonyanın bir he-re ransanın e ıs an ıs ı -
yt'.ti için herşeyi yapmıştır. Müzake.. 1.A li • k k . . h b h defi de Danzig'de yalnız kendi bak-a nı oruma ıçın ar e a-
reler muvaffakıyetle neticelenmek• ld ~ 

1 
t t larının tanınmasıdır. 

l 
zır o ugunu an a mrş ır. 

üzere -~ken, Rusya ilan ettiği azmin: 5 _ Alınanya. Lehistanı tcca,·üz. Diğer hususlarda Lehistan, Al-
den donerek Almanya ile bir ademı karane ha7ırhkJar yapmak- manların hiçbir şeyine karışmamak-
tecavüz paktı imzalamıştır. Maksat la itham ediyor. tadır. Lehistan mahafili Polonya sa-
Almanyanın Rusyaya, yahut Rusya.$ 6 _ İtalya, iki sınıf askeri daha hil bataryalarının bir Alman bom-
nm Almanyaya tecavüz etmemesi ol ı silah aJtına almıştır. Böyle- bardıman tayyaresini düşürdükle~j-
saydı, bir şey denemezdi. Fakat, iki ce silah altına davet olunan ne dair neşrolunan şayiaları tekzıp 
memleket arasında müşterek hudut sınıflar altıya varmıştır. etmektedirler. Fakat Alınan kaynak-
bulunmadığı için böyle bir ihtimal 7 _ Japonya, Almanyayı, Sovyet ları Danzigin Leh askerleri tarfın-
mevcut değildir. Rus Alman m.üzake- paktı yiizünden protesto et- •dan adeta abluka altına alındığını 
relerinin esrarengiz bir şekilde ida. miŞtir. ısrarla iddia etmektedirler. Lehist a n 
resi ve imzanın ilanı için g:ırip bir 8 _ Moskovadaki İngiliz-Fransız gazeteleri gerek Danzigde, gerek Al-
za~~nın seçilmesi, ' diyebilirlın ki askeri. ~eyeqeri hareket et- manyada birçok Lehlilerin tevkü e-
harp ·teHlikesini teşdit 'et~iştir.' nıişlerdir. dilmiş olduğunu haber vermektedir. 

(Sonu Sa. 8, Sil 2) *•• • • •• • • • • • • • • ••• • • • • •• • • • • • (Sonu Sa. 8, Sü 4) 

MİLLİ Ş EF 
Mareşalle 

Görüştüler 

Hariciye Vekili Dün 

Bazı Sefirleri 
Kabul Etti 

de 

Genel Kurmay Başk'anımız 
Mareşal Fevzi Çakmak, dün 
akşam üzeri Trakyadan otomo
bille şehrimize avdet etmiştir. 
Milli Şefimiz Mareşali Dolma
bahçe sarayında kabul ederek 
bir müddet görüşmüşlerdir. 

Cümhurreisimiz, dün saat 16 da 
Floryadaki deniz köşkünden ayrıla
rak Dolmabahçe Sarayına gelmişler 
ve evvela Nafıa Vekili Ali Fuat Ce. 
be~oyla birlikte Vali ve Belediye 
Reisi Lutfi Kırdarr kabul buyurmuş
lardır. Bilahare, Başvekil Refik Say
damla birlikte Hariciye Vekili Şükrü 
Saracoğlu da Dolmabahçeye gelmiş. 
ler ve Cümhurreisimiz tarafından 
kabul edilmişlerdir. 

Milli Sefimiz, gece saat ona doğ
(Sonu Sa. 8, Sü 6) 
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PENCEREMDEN 

Benzeyiı mi, 
lmreniı mi? · 

Yaan: M. TaThan TAN 

1870 te Cçilncil ~polyon Lük· 
sembuq Büyük Dükahğud 

parayla satm almak istedi, alakadar • 
olanlarla uyuşup pazarlığı kesti. Fa· 
kat Prusya Baıveldll Bismark areya 
PrdJ, piımiı aıa su kattı, pazarhil 
bozdu. 

RESiMLERi: Yeni Ntıltil V antalan 

' .. 

Cçtincfl Napolyon bu ılyaıl hezL 
metin acısmı çıkarmak için harp ve· 
ailesi anyordu. LlJdn Bismark, BU· 
ytlk Almaaya projesini ytlriltmek 
için ondan yüz kat ziyade harbe ıu. 
samıftı. O aralık İspanyollar Kraliçe 
ikinci İsabelle'i tahttan atmlflardı, 
hilrrlyet sever bir hükümdar anyor
hardı. General Frankonun ealifoıdan 
olup o mada diktatörlük yapan Ma

retal Prim hpuaya tacım Prusya 
Kra1ımn yeğenlerinden Uopold de 
Bohenzollem'e teklif etti, Cçtincil 
Napolyon hemen protestoya butırclı 
ve Prusya hüldimetl nodindeki el
çbi Benedetti'yl o sırada Ems teh· 
rinde bulunan Kral Birinci Guil
laamme'a yolladı. Sefir, Uopold de 
Bohenzollem'nin .ispanya talatım b
l»ul etmemeal ~ Kra1m yardmum 
iatiyonla. Guillaume aysal slrilndti, 
Prense emir vereli, o da inkıyat ıi.
terdi ve İspanya tahtına namzetılk
ten vazgeçti. Fakat Cçüncü Napol

l~ir Belediyai luartl11 i,ıebnelı üere 80 lıİfililı bir 'OaFnlu 
otobü getirtmiıtir. Resimde bu otobiia görülneelıtedir. 

Alman)W)'G umarlanan Etrülı tipi ~,.,. "-'et fle limtı
llUllUCI gelmiftir.14-l.,U. bu rami llün limtınıınıala tılınmlflır. 

.iki Otobüs 
Çarpııtı 

.. 

Yolculardan On Kiti 
Yaralandı 

yon bu siyasi muvaffakıyetle iktifa Dün -saat 15 te Büyükçekmece ile 
etmedi, Prusyayı biraz daha küçük Küçükçekmece arasındaki asfalt ü
cörmek hevesine kapıldı, Hariciye zerinde bir otobus müsademesi ot. 

um Gramont'a emir vererek ... mUf, 10 kişi yaralanmıştır. 
fir Benedettl'yi bir kere daha Prm- Yaralananlardan altisı Cerrahpap 
,.. Kralının yanına cın•erttl ve hastanesine, dördü de diğer hastane
Premin İspanya Krallığına namzet lere kaldırılmışlardır. Yaralılardan 
olmaktan vazgeçişinin daimi oldu· pek ağır olan ikisi o esnada Silivri
luna ve bir daha o fikre avdet et- den gelmekte olan 52 numaralı oto.. 
miyecejine dair Kraldaa teminat is· büsle, diğerleri de alelacele İstan
tetti. Kral bu defa red cevabı verdi. buldan celbedilen imdadı sıhhi oto-

Yeni Ders Senesi Hazıılıkları 

Universiteye de 
imtihanla Girilecek 

Mektepler için Yeni Bir imtihan Talimatnamesi 

Hazırlandı, Eski imtihan Usulleri Kaldırıldı 

Maarif Vekaleti, Maarif Şt\ra· 
unda verilen karar üzerine, orta 
tedrisat imtihanı talimatnamesini 
değiıtirmlı, önümüzdeki den ıe.. 

nesinden itibaren tatbik edilmek 
üzere yeni bir imtihan talimatna
mesi hazırlamıştır. Yeni talimat
nameye ıire lise, ortamektep, 
maattim mektepleri ve orta den-

olanlar bUtiln derslerden son bir 
imtihaaa ıJ.receklerdir. Devlet im
tiham mahiyetinde olan bu imti· 
hana, ortamektebln son sınıfında 
•ulunanlar da tibi olacaktır. A7-
nl talimatname ile eleme, l»ütiln
leme, enıel ve olsunluk imtihan· 
lan da kalkmaktadır. Tek bir im· 
ıu..a wstemı ııatn" bntibularm 

Bankalar 
Baremi 

Sümer ve Etibankda 
Bir Kısım Memurların 
Maaıları indirildi 

Bankalar ve hususi devlet mües
seselerinde bir eylfilden itibaren 
tatbik edilecek olan barem kanun~ 
nun mevki tatbike konuşunda bazı 
müfkülat görülmektedir. 

Bu müşkülat bilhassa muadeltttle:ri 
tesbit edilemiyen ecnebi mektepler 
mezunu memurlarla miitehassıs ola
rak çalışan memurlann vaziyetlerin
de ıörülmektedir. Bunlar iı;ln umum 
müdürlükler Vekaletlere müracaat 
etmiflerdir. Bu hususatı ancak He. 
yeti Vekile karara bajlıyacaktır. Ba-
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30A.ğustos 
Merasimi 

lstanbul Programı ve 
Hazırlıklar T amamlanryor 

Otuz Ajustoa Zafer Bayramı me
rasimine ait programın hazırlanma
sına başlanmıştır. İatanbulda yapıla
.cak merasime ait program kolorduca 
hazırlanmaktadır. ProgrP:n bugün 
ikmal edilerek alakadarlara tevzi e
dilecektir. Bayram münasebetile ge
çit resminin yapılacağı Beyazıt ve 
Tabim meydanlannda davetlilere ve 
seyircilere tahsis edilecek tribünle
rin in§Utl da bitmek üzeredir. Bu 
bayram münasebetile Dumlupınarda 
da merasim yapılacaktır. Merasime 
iftfrak etmek üzere phrlmiz namına 
gidecek heyet önümüzdeki salı günü 
İatanbuldQ hareket edecektir. 
Dumlupınardald merasim §U şe

kilde yapılacaktır: 
Orımlupmanla yapılacalı 

,,.....im propamc 
1 - Merubn Dwnlupmarda SO Atustos 

l(lnQ saat 11.30 da yapılacaktır. Merulnı 
Amiri birinci kolordu komutanıdır. 

2 - Meruinı .unu Dumlupınardald 
Meçhul Asker Abidesine BUyUk Millet 
Meclisi, BqvekAlet, VekAletler, Ordu ve 
Cümhuriyet Halk Partisi adına birer çe
lenk konacaktır. Her makam çelenpnl 
kendi memuru ile oraya ıönderecekttr. 

S - Bailı listede isimleri yazılı vilAyet
lerden biri Partiyi, diğeri Umumi Mecll l 
temsil etmek üzere iki kişilik birer heyet 
merasimde bulunacaktır. Bu heyetler de 
vilAyetlerl adına birer çelenk koyac kl r
dır. Çelenk tedariki zorluğunda k lan vl
lAyet heyetleri çam dnlınd n veya b ak
tan bırer çelenk yapıp uzeı ı c ro etl rı 1 
b flayıp koy b lirler. 

4 - Merasime iştir k edecek k • 1 r· 
A) Askeri kıt'a (M 1li M d f Ve • 

Jetinin tayin edeceği mlkt rda). 
B) Afyon_. M nl$a J lr 

Bismark, Ema ,ehrlnde olup bi- mobilleri ile şehre getirilmişlerdir. 
tenleri telcrafia haber abyordu. Cerrahpaşa hastanesindeki yara
Praayamn Fransadan daha ziyade hlardan üçünün ismi Muzaffer, Lut
llarbe hazır l»aluaduiaım u ltW7or- fi ve Vedattır. Diğerleri pek alır ya• 

~l\lt!~tlllf.~,..wt~il5"1ıe-ililıli1t.11tt'~ldlılfln~~;-;ri:1t""°'IWftft!lll""Ml!lırtıRtı~"C1!Tnrniı!'itı!Ş:'11:'~~~~~~~111a~--~ ......... ~ •a. oa .. itla~~~~~~~~~~~~~~!lllll!!!ll~!!!!f!ll!ılıılıııillllll~~lfllll ene li l\fnarif Vek letıne aittir) 
Mmek istedi, Fransa sefiri Benetlet- tçln isimleri emem "am ... tmek istl,•enler de ""nı'•·ersl- tir 

l f d j f ç t b ·· ı Sil· · b J di cıık, bu imtihanlarda talebeye \ e. • .... ., u .. · tl'nin Prusya Kra ı tara m an s ıs- arpışan o o us er ıvrı e e • il il . Bu meyanda Su~merb"'nk İstanbul 
] · · ı ı f y rilecek not, kanaat notu mahiye- tede pedagoji enstitiisün n mı • W edildiğini, yaveri harbin e cıyı yesinde kayıtı a an ve şo or usu- -L b' şubesinden vu"zde on~ meur' maaş 

k 1 tinde olacaktır. Bu tlç imtihandan salAhlyed altında olm-. üzere ır ., ~ 
bpıya kadar - onı dutunu hisset- fun idaresinde bulunan 6 numaralı seçme imtihanına tabi olacaklar. tenzıllne tabi tutulmuştur. Diğerleri 
tlrerek- sötürdüğünil, elçinin bu otobüsle Büyükçekmece belediyesine :~a, =~~ep:~':~a : :n:: dır. Ancak bu imtihanda muvaffak vazıyetlerini mı.ıhafaza etmektedir-
ltakarete müstahak olduianu, çünkil kayıtlı olan ve şoför Alinin ldaresin- oJ--'ar • .a1. ... k tahılle devam ed-- ı ler. Etibank İstanbul •nbes"nin on h b ·· t ·· nnda, fen kolundan, riyuiye der. ... ~ --- ....- ...-
Kral nezdinde vuku bulan te19bbils- de bulunan 17 numara oto us ur. ed bl bil-eL'erdir. Gerek '-u 10n lmtl· sekil memurundan ancak ikisi vazi. 

. d k b ·ı ıinden, edebiyat kolunda• e • ''"· aa 0 1 !erinin Prusya hüktimetl için haka- Bu iki otobüs yol üzerm e mu a ı bi 1 h d k d 1 t 1 t'h yetim' m··'-afaza edebilmiş, müdür yat denlnden olmak üzere r e e- an a, gere se ev e m ı aaı ve ı.uı 
nt demek olacaiını gazetelere yaz- istikametten ilerlerlerken ve yokuş. eleme imtı1..--•---da tam .... _ .. _ de dahil olmak üzere dl~er memur· 
.ıı..~- bi ı me imtihanı yapılacaktır. Ancak nauuuau ....... _ ~ 
.anaı ve •8fhur 11170 muharebesi lu bir virajı dönerlerken biri r eri- ra ondur. lar maaı tenziline tlbi tutulmu•' .. "-1_.... b bu eleme imtihanında muvaffak ,-~- u lahteklrlıktan doidu. Zira ni görememişler ve olanca süratlerl dır. Hiç bir miiessesede maaş terlil 
Prusya Kralı Franıa elçislai kovma- ile biribirlerine çarpmışlardır. Mü- !...---------------·------------' yoktur. 
mıı, elçi -yaveri harp tarafından- sademe o kadar §iddetli olmuştur ki tş Bankasmdakilerln maaflndan 
lloltuJdanıp kapıya kadar götürül- otobüslerin ikisi de yollanna devam "'\ tenzilat yapılacağı henüz tesblt edi-
memlt idi. Krabıa verdiii red cevabı imkanını kaybedecek derecede hasa- YENi TEFRIKAMIZ , _____ ........_ lememlştir. Ticaret oda,mda kadro-
be nazikane olup bir harbe asla ve- ra uğramışlardır. larda tebeddül olmıyacak, yalnız 4, 
sile tefkll edeme:ıcll. Kazadan derhal Çatalca jandarma \., ..J 5 memurun maa,ıannda cüzi tenz!. 

'Oç, dört sün hee fqilterenin kumandanlığı ve Çatalca müddeiu. lat olacaktır. Maamaflh bu müesse-
Berlin Elçisi tarafmdaa 7apalan ba· mumiliği haberdar edilmif, tahkika- selerde katt va:ıtyet ancak üç, dört 
• tebllcata Her Bitlerin ertllll ce- ta el konulmuştur. Kaza lstanbulda Aka Gündüzün TAN için Hazırletd.ğı giin sonra belfi olacütır. 
vap tizerind~ de Alman ıueteleri ancak saat 17 de haber alınabilmiş-

mqhur Eım telgrafı gibi o;rnamak tir B E B E K Semplo• Ekspresi 
ve t.ciUs milletini heyecaala..ı.r. Cerrabpaşa hastanesine nakledilen c::I ... Geldl 
mak btemlflerdi. Fakat ne n ma- hutatar sıhhi vaziyetleri endifeli ot. Semplon ekspresi dün saeah bir 
harrirler birer Bismark, ne de Mis· dulu için görüşmekten menedlbnit- UZ buçuk uat geç gelmiştir. Bu teab. 
ter Chamberlain 'Oçüncü Napelyon· lerdtr. Nöbetçi doktoru kendilerini ROMANINA ÇOK YAKINDA BAŞLIYOR bura sebep, 'kİ)'eatede batım elek-
du. Onun için manevra sökmedi ve gormiye gidenlerin hastalarla görüş- ıı · ı trik te erın n kopması ve trenin 
hldiae ıazete gevez"'llği mahiyetin- melerlne bu sebeple müsaade etme- L------....,.------------------~_. bekletilmıJ olmasıdır. 
de kaldı. miftir. 

Banuala 'beraber anlaplmıyan bir -------------------------------------:====:-------
•okta var: 1870 yılındaki Alman ele
manlara bqtlnkUler benziyorlar mı, 
bmeniyerlar mı? .. 

~ * 
Ht 
Afyonkarahlear meteoroloji l.taeyonu 

tnemuru Mehmet Uya! vaaıtaalle Bıy 8ıb· 
rt Çailayına: 

- Cevabınızı ancak buıün po taya ve
rebildim. Affmw dilerim. 

M. T. T. 

Trabzo•da iki Kiti 
' Öldürüldü 

Trabzon, (TAN) - Taksimde ki-
ln ve Nuri Ekmekçiye ait hanın 
musteciri Timur ve yine bakkal Ali 
Dadaş, handaki yataklannda uyur .. 
)arken bıçak ve demir darbelerile ol
clürülmiışlerdir. Cinayetin gece ya
ııaından sonra !şlendill anlaşılıyor. 

Failler henüz bulunama!D1ft1r. 

YURnAŞ! 

Tarihimle 30 Ajıuto. bu
lunan bir millete ytırClfClll 
,,../ t111Ctık ( Kartallık) dır. 

• 
S - Dünya ile ay arasındaki 

mesaf ~nin değiımediilne sire a. 
yın 14 ve 15 inci &Unlerl dolarken 
büyük, zevalde ktlçilk &irtlnme
ıindekl sebep nedir? 

C - Ayın 14 ve 15 inci günleri 
ay bedir halindedir, güneş bir ta
raftan batarken ay da ufkumuzun 
mukabil tarafından doğar. Bu va. 
ziyette iken ayı, tam başımızın 

hizasında bulunduğu haline nis
betle daha büyük görmemizin baş· 
hca sebebi şudur: Ay ufukta iken 
oradan çıkıp gözümuze varan ıu. 

alar, tepede bulundulu zamana 
nisbetle, daha pniş bir hava taba
kası içinden geçer ve daha fazla 
miktarda inltilara utrar ve bunun 
neticesi olarak ayı daha büyük 
görürüz. Bu hldiseyl iyice kavra· 
mak için basit bir tecrübe yapabi. 
lirsiniz: Bir bardak su içerisine 
bir bet kuruşluk atınız, buna te-

SORUNUZ, CEVAP VIRIUM CEVAP 
peden bakarsanız parayı tabii bü
yüklükte ,CSrürsünüz, fakat yan 
taraftan baktıtınız vakit bu beş 
kurufluk size on kurut büyiıklU.. 
jünde gorünür. 

• 
S - Balk tipi radyolar satıp 

çıkanlaeak mı? 

C - Halk tipi radyolar muhte
lif tiplerde olmak üzere önümüz
deki radyo sezonunda sabfa çıka.. 
rılacaktır. Muhabere ve Münaka
le Vekaleti bu bahis üzerindeki 
tetkiklerini bitirmek üzeredir. Bu 
radyolar halkın kolayca tedarik 
edebileceği fiyatlarda satılacaktır, 

• s _ Maaşlardan kesilen veqL 
ler ikramiyelerd,en de kesilir mi? 

C - İkramiyeler de vergiye ti
bidir •• 

S - Fen, ana rahmindeki 

ceninin cinsiyetini te1M:lll .. ebill· 
yor mu?. 
c _ Tebdil etmek şöyle dursun, 

cenin doğmadan evvel cinsiyetini 
tayin bile edemiyor. Şimdiye ka. 
dar yapılan bütün tecrübeler il· 
mi bir isabet göstermiş değildir. 

• s - iki arkadat yolda gider-
lerken birisinin tanıdıtı bir başka 
adam selim vene tanumyan ar. 
kaclapn da bu sellmı almuı Jl. 
mn mıdır? 

c-Llmnd11. 

• 
S - llkmektep mezunuyum, 

mükemmel daktilo ve muhasebe 
l»Wrim. Evvelce devlet memara 
idim, askerlik vazifemi yaptım. 

pmcll yine devlet memuru olabilir 
miyim? 

dır. Fakat sizin müktesep hakkı
nız olduğu, daktilo ve muhasebe 
bildiğiniz için tekrar memuriyete 
alınmanız kabildir. 

• 
S - Çilek ne zaman dlldllr ve 

nud yeffttirillr? 
C - Çilek hem tohumundan 

hem de sürgün dallan üzerinde 
husule gelen piçlerinden yeti§U. 
rilir. Tohum, ancak yeni cinsler 
çıkartmak için kullanılırsa da bu 
usulün tatbiki güçtür. İyisi piçle. 
rinden yetlftirmektir. Sonbahar
da piçler analanndan kesilir ve 
kerlzme edilmif, iyice lflenmtı 
tapız ve çakılsız bir toprağa fide 
halinde dikilir. Topralm ıu tut
mıyan cinsten olmuı llzımdır. FL. 
deler arasında 35 - 40 santim a
ralılt bırakılmalıdır. Dikim zama
m Blrlncitepinden Kinunlara ka. 
dardır. 

C - Devlet Memuru olmak için 
Ortamettep mezunu olmak IAzmı· 

---------------------------------· 

C) Ankara ve t tanbul ün·v r e \e 
yüksek tahsil talebesini temsilen mahtlut 
bir talebe heyeti (M arif Vek l l nce t r
Up ve tanzim edilee t .) 

D) Kütahya ve Afyon atlı h Ik kıtası 

(Bun18fı Kütahya ve Afyon \ l yctlcrl 
mUıtereken tertıp ve tanzım edecekler· 
dır.) 

E) Ayni gilnde yerlerine dönecek kadar 
yakın köy ve kasabalardan halkın bu me
rasime iıUraklnl civar vilAyetler te,vik ve 
terUp edeceklerdir. 

5 - Merasim yerinde Ordu, C. H. P., 
halk ve gençlik adına birer ntıtuk söyle· 
necektir. Bunu, Parti mUmessill, Kolordu 
komutanı ile temaa ederek tanzim edecek
tir. 

6 - 30 Alustos gQnQ akşamı radyoda 
Partice bir konferans verllecell Jibl o ıe
ce Halkevlerl olmıyan yerlerde Parti 
merkezlerinde toplantılar yapılacak " 
konferanslar verilecektir. 

7 - Bu bUyük ve milll bldlse haklaft• 
daki merasime matbuatımız 30 ve 31 A· 
ğustos l(lnlerl 7apacaklan kıymetli nq
riyaUarile l1Ura1c edeceklerdir. 

8 - Halkın kolay ve ucuz bu merali• 
me iştiraki lçln 30 Atustos e(lnU merasim 
yerine A.fyon ve İzmir arasında ucuz ta
rifeli lidiJ ve dönüş trenleri tertip edl• 
lecektir. 

Heyete iftiralı edecek 
oil&yetler 4. 

Ankara, Bursa, Eskişehir, İstanbul, Kct-
caell, Bilecik, ICUtaQa, Balıkesir, İzmir, 
Manisa, Af7on, Aydın, Denizli, Burdur. 
Isparta, Konya, Seyhan, İçel. Hata7. 

TAKViM ve HAYA 

26 Ağastos 1939 
CUMARTESi 

8 inci ay 
Arabi: 1158 
Recep: 11 

Gün: 31 

GUnet: &.20 - Dile: 
ikindi: 16.01 - Aklam: 
Yatsı: 20.33 - tmslk: 

Hızır: us 
RUmt: 1355 
Ağustos: 13 

12.18 
18.H 
U2 

- Have Vaziyeti -
YeşilkÖ7 meteoroloji istasyonundan ah

nan ma16mata göre hava yurdun orta A• 
nadolu ve dolu Anadolunun fimal kısım• 
lan Ue Karadeniz kıyılarında bulutlu "' 
mevzii yaiıslı, Eıenln cenup ve Akdeniz 
kı)'llannın ıarp kısımlannda açık, Trak
ya b6lleai Ue Marmara havzasında ve di
ler bölgelerde umumiyetle buluUu ıeç· 
mis. rUzıArlar dolu bölıelerde garbi, 
Trakya, Marmara havzaılle dlier yerlerde 
orta kuvvette esmiJtlr. 

DQn tstanbulda hava az bulutlu qeç
mif, rilz&Ar cenubu ıarblden ıani7ede en 
çok 2-4 metre hızla esml tlr. Sa t 14 te 
bava tazyikı 1817.2 mlllbar idi SUhunet en 
yüksek 25.9, ve en dilşllk 15.5 snntilT' t 

kll7dedllmlltlr. 

:: 
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(BUGÜN 1 
Yüzde Bir 
ihtimalin Kuvveti 

Y •.zan: ômer Rıza DOGRU L 

B ütün gösterişler yüzde doksan 
dokuz harp lehindedir. Al· 

hlanya, Lehistan, İngiltere, Fransa, 
İtalya harıl harıl harbe hazırlanı· 
Yorlar. Almanya, yığın yığın fırka

larını Lehistan hududuna yığmıştır. 
Lehistan istiklalini korumak için 
bütün mukavemetini seferber etmiş· 
tir. İngiltere ile Fransa harp hemen 
kopacakmış gibi tedbir alıyor, asker 
topluyor, çoluk, çocuğu harp afetle
rinden korumak için şehirlerden 

memleket içlerine naklediyor. Tay. 
Yare taarruzlarından korunması la· 

Ruzvelt, Leh Cümhurreisine 
VeHitlere deMesaj Gönderdi 

Keçi ve 
Lahana Hikayesi 

Yazan: B. FELEK 

- Oo! Gel bakalım hemşeri! Sen 
hanidir görünmez olmuştun! Nere· 
lerde idin bakalım? Yalovaya mı, 
Bursaya mı? Yoksa İzmir Fuarına 
mı gitmiştin? 

- Şakayı bırak! Karnım ağrıyor. 

- Küllü su iç, geçer. 

Ruzvelt, Mevcut lhti/Qfı Halledip Sulhü 
Uzere Uç Şekil Gösteriyor Kurtarmak 

- Şakayı bırak dedim ya! Ne o· 
lacak? Şunu anlat bana! 

- Eğer kann ağrısı ... 
- Onu bırak yahu! Zevzeklik et. 

me! Beriki iş ne olacak? 
- Hangi iş! 
- Canım! Şu Alman - Rus an· zım gelen milli ibidelerl ve sanat e· Londra, 25 (Hususi) - A-

serlerini en emin yerlere götürüyor, merika Reisicümhuru Roose
elhasıl mini varlığı, hem maddi, velt, İtalya Kralından maada 
hem manevi bakımlardan korumak Polonya Cümhurreisivle Hitle
için ne mümkünse hepsini yapıyor. re de birer mesaj gön~dermiştir 
lar. Bu vaziyet harp gibi bir miUet Bu mesajlar h h b. · 
namına verilebilecek en büvük karar 'b' . . . emen emen ı-

" rı ırının ayn ld y • • l karşısında her vazife ve• her feda· . .. 1 O ugu ıçın ya nız 
karlığın göze alındığını apaçık gös· Hıtlere gonderdiği mesajın hu-
teriyor. !asasını aşağıya yazıyoruz: 

Yani Almanyanın ortalığı toza "G~çen Eyhilde size gönderdiğim 
dumana boğarak sinirleri yıkmak mesaJın cevabını alamadım. Fakat 
için çevirdiği son manevralar karşı. beşeriyetin de davası olan sulh da. 
sında, hiç bir kimse yılmamış, hiç v~sının diğer mülahazalara takad· 
bir kJmse sinir buhranına tutulma· dum etmesi lazım geldiği kanaatin· 
nıış, bilakis daha vakur bir tarzda de bulunduğum için vukuu yaklaş. 
hareket etmiş, daha sert bir muka· mış olan harbin ve onun tevlit ede· 
vemet göstermiş ve kuvvet istima- ceği felaketlerin izale edilebileceği 
line kuvvetle mukabele edeceğini is· ümidiyle size tekrar müracaat edi· 
pat etmiştir. yorum. 

Binnetice Almanya ve Polonya Bütün askeri hazırlıklar, bütün 
siyasi gerginlikler yüzde doksan do· 
kuz harp lehinde olmakla beraber, 
sulh lehinde olan yüzde bir vardır 
\'e bu yüzde bir ihtimal, yüzde dok. 
san dokuza karşı terazinin bir gözü· 
nü iııal ediyor. 

Bu yüzde bir ihtimal, kemiyet iti
bariyle, son derece detersizdir. Fa. 
kat keyfiyet bakımından çok mü
himdir. Çünkü bütün akıl ve mantık 
icapları, bütiin insanlık duyguları, 

- r - - ··--
de "bir ihtimalde mündemiçtir. 

hükumetlerinin makul müddeti biz· 
zat kendileri tarafından tesbit edi· 
lecek bir devre zarfında aşağıdaki 

üç usulden birine tevfikan halletme· 
leri için Polonya Reisicümhuruna 

\ 

müracaat ettiğim gibi acil şekilde 

size de müracaat ediyorum. 
1 - Doirudan doiruya yapılacak 

müzakerat. 
2 - Bu ihtilafiann her iki tara· 

fın itimadını haiz bir hakem heyeti· 
"" f,., .;t;; 

3 - Ccrlin ,.e Varşova niik1tmet· 
lerinln bu ihtilafların bir telifibeyn 
usulü ile halledilmesini ve bunun 
uzlaşhncı veya nazım sıfatiyle Av· 
rupa işleriyle münasebatı ve bu iş· 

tahayyül ettiği manasına alınmama
sı lazım geleceğini söylemiştir. 

Roosevelt bugün kabul ettiği ga
zetecilere beyanat~a bulunarak•Av
rupadaki vaziyetin mutlaka harbe 
sürükleneceğine henüz inanmadığı 

için Amerika kongresini toplanmağa 
davete lüzum görmediğini söylemiş 
ve Hitler ile Lehistan Cümhurreisine 

göndermiş olduğu mesajların 

bını almadığını söylemiştir. 

Yunanistanda 

ceva- j nının Londraya hareket ettiği hak
i kında bazı yabancı gazetelerde çıkan 
: haberlerin yalan olı:luğunu bildir 
! melıtcdir. 

Kral Georges, istirahat etmekte 1 Ziraat kooperatifleri asamblesinde 
olduğu Korfo adasından Atinaya dön bir nutuk söyliyen Başvekil Metak
miiş ve derhal BaşvekUi kabul et· sa~. şöyle demiştir: 

''Dünyanın içinde bulunduğu fırtı-miştir. 

Atina ajansı genel kurmay başka-

Japonya, Alman - Rus 
Paktından Dolayı 

Berlini Protesto Ediyor 

nalla, Elen milleti, askeri bakımdan 

hazırlanmakla beraber, istikbalde 

sulh içinde yaşayışını organize etmi

yc çalışmaktadır. 

Litvanyada 

Kabnas'dan bildirildiğine göre, ha
li hazırdaki gerginlikte Lituanyanın 
vaziyeti şöyle tarif edilmektedir: 

23 marttanberi Lituanya ile Al· 
manya arasında bir ademi tecavüz 
paktı mevcuttur. Diğer cihetten Li
tuar.ya Sovyetler birliği ile de bir 
ademi tecavüz paktı imza etmiştir. 
Kaunas'daki Sovyet sefareti geçen
lerde bu pakta riayet edileceğine da
ir teminat vermiştir. Lituanya hi.ıkfı. 
mcti Moskovadaki mfünessilinc Ka
unas'daki Sovyet sefaretinın verdiği 
talimatın Sovyet hükumPtine de res· 
men teyidini istemesi için talimat 
vermi§tır. 

.. 
Tokyo, 25 (A.A.) - Domei ajan

sı bildiriyor: 

Japonya hüktimeti, Alman-Sov· 
yet paktını Alman hükumeti nez· 
dinde protesto etmeğe karar ver· 
miştir. 

Japon hariciyesi namına söz 
söylemele salahiyettar bir zat 
Sovyet - Alman paktının dördüncü 
maddesinin antikomintern pakta 
lJlUhalif olduğ'Unu söylemiştir. 

Dördüncü madde "ıikid taraflar· 
<tan licrhangı uı1 uıu ''"~~ """"" 

doğruya veya bilvasıta öteki akld 

tarafa müteveccih herhangi bir 

devletler grupuna iştirak etmiye-

cektir'' şeklindedir. Bu yüzden 
eyhil başlannda yapılacak antiko· 
mintern toplantıya Japon .<ıurah· 
hasları iştirak etmiyeceklerdir. 

Japonya hükumeti, Avrupaya 
karşı takip edeceği siyaset için ye· 
ni bir formül bulmağa çalışacak
tır. 

Kokumin gazetesinin yazdıtı
na göre Molotof .Japonyanın Mos
kova sefirin~, gerek Mançuku ve 
gerek kendi arazisine ait olup Ja· 
~onyn ile ovvctlcr ara ında ihti· 
laflı olan hudut meselelerini mus
lihane bir şekilde hal için Moskô
vanın Tokyo ile müzakereye imi· 
de olduğunu bildirmiştir. 

Lituanya tam bitaraflığını muha. 
faza etmektedir. 

Avustralyada 
Harbe girmek üzere olan kuvvet. 

ler denk olduklan, ve birinin bir 
yolda bir faikiyeti varsa, diğerinin 
diğer bir yolda falkiyeti bulunduğu 
için mukabil kuvntleri denk say· 
mak mümkündür. 

~·~~ui~~ki~m~nA~ -----=~=====~================~ 
rika Cümhuriyetlerinden birini inti· = 

AWsturalya Başvekilinin radyo i
le neşredilen beyanatında ezcümle 
şöyle denilmektedir: 

"Harp vukuunda Avusturalya İn· 
gilterenin yanında yer almıya azmet 
miş bulunmaktadır. Avusturalyada 
ahn&n müdafaa tedbirleri tamamlan-

hap etmeyi kabul etmeleri. Sırp • Hırvat Anlaşması Niyabet 
Meclisince Kabul Edildi mıştır. 

laşması. 

- Onda olacak bir şey yok! Ol· 
muş zaten. 

- Demek Rusya Almanlarla .• : 
- Hayır, hayır! İşi büyütme! 

Ruslar her ne pahasına olursa olsun 
demokrasilerin lehine '\'eya aleyhine 
harbe glrmemiye karar vermişler. 

Almanlar da sulh cephesine karf} biı 
muvaffakıyet elde etmek için Rus. 
)ara -bilmediğimiz- bir takım 

menfaatler göstermişler, ve bir ade· 
mJ tecavüz paktı yapmışlar. 

- Muharebe? 

- Hangi muharebe? 

- Almanlarla berikiler arasında! 
- Şimdi dinle beni! Sulh cephesi 

bugüne kadat Rusyayı hesaba kat
mış değildi. Bundan sonra da katmı • 
yabillr. Alman - Rus paktının neş
redilen hükümlerine göre Rusya Al
manyaya tecavüz eden üçüncü bir 
memlekete yardım ctmiyecck, amma 
Almanyanın tecaviiz ettiği memle. 
ketlere yardım etmiyec~k diye bir 
madde yok! Şimdi bütün mesele 
Rusyanın bu ademi tecavüz paktını 
nasıl tefsir ettiğini hala müzakere 
halinde bulundulu sulh cephesi dev
letlerine anlatması kalıyor. Eğer 
Rusya s\ılh cephesinin sırf Alman
lara mUte'\'eccih bir kombinezon ol. 
duğunu kabııl cdi~ orsa ademi teca· 
vüz paktının dördüncü maddesi Rus· 
yanın sulh cephesine iltihakına mi
ni teşkil eder. Eğer Rusya bu suli 
cephesini doğrudan doğruya Alman· 
yaya müteveccih telakki etmezse o 
cephe ile müzakereye devam ve bel· 

Denk kuvvetlerin dövüşmesi. ka· 
dar tehlikeli bir feY yoktur. Çünkü 
denk kuvvetler blribirini müsavi şe. 
kJlde hırpalar ve biribirini ayni de· 
recede yıkar. Bu vaziyet karşısında 
harbe girmenin çılgınlıktan başkn 
bir şey olmadıiını anlatan ve denk 
kuvvetlerin banş zihniyeti ile kar· 
ıılaşarak meseleleri tesviye etmele
rini emreden iz'an da bu yüzde bi.r 
ihtimal içindedir. 

Mezkur muslihane metotlarımdan 
birine müracaat etmek suretiyle Al
man ve Leh hükumetleri araların· 
daki ihtilifı halletmek istedikleri 
takdirde 14 Nisan tarihli mesajımda 
bildirdiğim şekilde, dünya sulbünü 
tehlikeye koyan meselelerin halline 
yardım etmiye her zaman hazır bu

Anlaımaya 

Üzere istifa 

Yugoslav Baıvekili Yeni 

Bir Kabine Kurmak 

Göre 

Etti 

Gelecek yakın sMtler içtncie dün
yarıın harbe girmesi ihtimal dah:Jin· 
dedir.,, 

ki de bir muahede imza edebilir. Li
kin bütün bunlarla tarafeynden hiç 
biri esaslı bir şey kazanmaz. Bana 
sorarsan gözüm, Alman - Rus pak· 
tının iki kıymeti \'ardır. Birisi Rus
ların Almanlara mal satmalanna 
müsait zemin hazırlamış olmasıdır. • 
(Eğer şimdiye kadar satmıyorsa ve e. 
ğer bundan sonra Rus mallarını ala· 
bilmek için Almanlar karşılığı altın 
olan bir dö,·iz verebilirlerse!) İkin· 
cisi kendi efkarı umumiyesine karşı 
"İşte Rusyayı davamıza kazandık!,, 
Diye bir psikolojik tesir! 

Onun için bu yüzde bir ihtimal 
aon derece kuvvetlidir, hatta yüzde 
doksan dokuza galebe çalabllecek 
kıymet ve ehemmiyettedir. 

Bu yüzde bir ihtimal henüz ber
taraf edilmiş değildir. 

lunacağımı tekrar eylerim.,, 
Reisicümhurun hususi katibi Car

ly matbuata beyanatta bulunarak 
ne Cümhurreisinin ne de Amerika 
hüku~ti erkanından birinin uzlaş
tırıcılık yapmak istemediklerini ve 
Roosevelt tarafından yapılan tekli
fin mumaileyhin yeni bir "Münib,, 

Belgrat, 25 (Hususi) - Sırp - Hır· 

vat uzlaşmasının tahakkuku dolayısi
le Yugoslavya Başvekili, yeni bir ka
bine teşkil etmek üzere bugün ist fa 
etmiştir. 

Neşredilen resmi bir tebliğe göre, 
Maçek - Svetkoviç projt!si, eksperle· 
rin tetkikinden geçtikten sonra, ni· 
yabet meclisinin tasvibine iktir<ın 

etmiştir. 

Bu projenin tatb:ki, artık bir gün 
me.selesidir. 

Boşveli Svetkoviç Sırp - Hırvat an. 
laşnıası dolayısile kabinenin daiıa ge

niş bir temele dayanması icap ettiği

ni ve eski kabinenin bundan dolayı 

istifa eylemiş olduğ1Jnu söylemiştir. 

Alman Mühendisleri 
Rumen Petrol Sanayiinde 
Bükreş, 25 (Hususi) ·- Rumen 

Kredit Minier adındaki maden işlet
m~si. Romanyada Gori ve Buzanda 
petrol araştırılması yapılması ve 
petrollerin işletilmesi için bir Alman 
teknisiyen heyeti ile bir mukavele 
yapmıştır. 

Bilakis kuvvetlerin denkliği, har
bin hiçbir tarafa bir kazanç temin et. 
miyeceği, harabi, izmlhlı11 ve yıkım- ---·--------
dan başka bir netice vermiyeceğl, 
belki bu yüzde bir ihtimale kuvvet 
ve faikiyet verir. 

HADİSELERİN İÇYUZU 

Beşeriyeti bir uçuruma sürüklen
mekten henüz alıkoyan bu yüzde bir 
ihtimal, belki de bir mucize başar
nuya muvaffak olur. Aksi takdirde 
•on ümit te yıkılır ve o zaman dö- I 
\'Üşmekten başka çare kalmaz. 

• 

• 

Berlin .akaklarında halk, Alman • SorJyet anlaf· 
emcuiyle alay etmekte, ve birbirlerine mutat olan 
Heil Hitler yerine Heil Stalin diye ıelam vermek
tedirler. 

~ 
Hitlerin bu defaki planı hakkında şu malumat veril
ınektedir: Bu plan. bir ay evvel hazırlanmıs ve 15 A
ğustostan itibaren tatbike başlanmıştır: 

1 o,ooo Arnavut Çocug .. U 1-15 ağustostan itiharen, Alman mathuatı Polonya~ 
ya hücumunu arttıracaktır. (Programın bu mad-

Yazı ltalyada Geçiriyor desi o tarihtenberi tatbik edilmektedir.) 
Sofya, 25 (Hususi) _Mir gazetesi- 2 - Garp devletleri Polonyayı tutmakta ısrar ederler. 

llin yazdığına göre, Arnavut cocuk- l'ie, o vakit onlan Cebelitarık, Tanca ve diğer 
ları yaz tatilint İtalyada geçirmek- Akdeniz meselelerini ortaya atmak suretiyle teh-

ted'rler. 2500 kişiden mürekkep son dit etmek. 
kafile de Liguriya vapurile Brindizi- 3 - Garp devletleri Polonya ile Almanyanın araların· 
Ye çıkarılmıştır. daki meseleleri başhasa halJetmelerine müsaade 

Arnavut çocukları, 1tal~ya gelir etmek şartiyle, bir sulh konferansı toplanmasıııı 
gelmez giydirilerek Adriyatik sa..hil- temin etmek. 
l~r·nde muhtelif yazlık karargahlara 4 - Bu planın tahakkuku için ortalığı hir harp fohdi-
gonderilmişlerdir. Bu suretle İt:ılya- di ile korkutmak ve bütün hazırlıkları ona göre 

da misafireten yazlık karargahlarda yapmak. 
bulunan Arnavut çocukları 10 bin ki- Bugü~ cephelere yapılan sevkiyat, erkanıharp ~öriiş. 
şl:·i bulmaktadır. melerı, Sovyetlerle yapılan anlasma, hep hu sulh kon-

taralından bu küçük fehre hergün on binlerce in
•an gitmektedir. Geçen halta içinde 40 dan la.zla 
hunui tren tahrik eclilmiftİr. içtimada 150 bin 
kifi bulunacaktır. Bunlar artuında generaller, ve 
T anenberg harbine İftirak etmif olan malul .zabit
ler İftiralı edecektir. Hitler burada irat edeceği 
nutukta bütün devlet rei•lerine cevap verecek ve 
•ulh fartlarından bah•edecektir. 

• 8 Sov;ı.·et - Alman ademı tecavüz mısakı müzakercl<?ri, 
· eski Sovyet Hariciye Komiseri Lih·inof'un istifasın. 

dan bir müddet sonra ve Nisanda başlamıştır. ~Hıılin 
evn.Ja bu müzakerelere itiraz etmiş, fakat İngiltere· 
nin müzakerelerde takındığı vaziyet iıiterine kararını 
dğiştirerck, mfü~akerelere yanaşmıştır. Miizakereleri 
~olotof ve İngilizlerle anJaşmıya muhalif olan Şura 
aııaı.mdan Jdanof idare etmiştir. Litvinof da müşavir 

olarak çalışmıştır. Moskova, bu ademi tecavüz misa
kının demokrasilerle de anlasnıağa muhalif olmadı
ğında ısrar etmektedir. Moskova mahafili ademi te. 

cavü7 misakının Almanyanın tecaviizünü kolaylaştı. 

raok mahiyette telakki edilmesind.en müteessir ol· 
ınu~tur. -o- feransının Garp devletleri tarafından teklif edilmesi· 

ni temin jçindir. Yani blöftür. * 
Alma·t.1 • Bulgar "' 9 

Ticari Müzakereleri 9 ..._ ltalyanlar, l.tiklôl harbindeki a•ilerJen Çerkez 
Bitlerin pazar •abahı Tanenber'de irat edeceX: Et m· R d d t 1m· l d. O _J L d. 

Sofya, 25 (Hususi) - Ayın .~o un- 5" e ı o o.a aue e ıf er ır. rıuıa Ren ı 
da . nutukta hazır bulunmak üzere Almanyanın heı ı 1 • al n ıtibaren Sofyada Alman • Bul- ı men aat enne onu ç lfhracaklardır. 
&ar ticari müzakereleri başlıyacaktır. --------------------------------------------=-..:.----~~------' 

Bu sözün ne dereceye kadar haki. 
kate uygun olduğunu ve dünyadan 
komünistliği kaldırmak için bir An· 
tikomintern paktı imzalamış ve bu· 
nu poltikasının temel taşı yapmış bir 
devletin istila hareketine komünist. 
liğin yegane müdafii sayılan Rusya
nın nasıl yardım edebileceğini halk 
çarçabuk düşünmez. İşte Almanya 
bu kısa hürriyet devresinde yine bir 
Miinih korkutması yapmak ve iste
diklerini koparmak niyetindedir. 
Alınan haberlere göre İngiltere ve 

Fransada bu paktın yaptığı tesir ya. 
vaş yanş zail olmaktadır. Eğer ga· 
zetelerin dedikleri gibi Bitler Danzi. 
gi ilhak ettiğini ilin etmezse harp 
çıkmaz, ilan ederse çıkar mı? Eğer 

bu ilhak Polonyanın Danzig şehrin. 
deki gümrük kontrolü vesaire gibi 
olan haklarına müdahalesiz yani pli· 
tonik olursa belki yine harp çıkmaz. 
Lakin fiiliyata geçerlerse sanırım bu 
sefer bir patırdı olur. Harp demiyo
rum, dikkat et! Patvdı olur. Lehls. 
tanın kararı kati '\'e İngilizlerin mu· 
aveneti muhakkak olduğunu anlar· 
larsa Almanlar bunu hir hudut hl. 
disesi şeklinde gösterebilir ve ileri 
~itmezler. Lakin sulh cephesinde en 
küçük bir zaaf görürlerse mutlaka 
vürürler. Çiinkii hu fırsat onlar için 
son fırsat olacaktır. 

- Ya biz? 
- Bizim işimiz Lehistanda de~il. 

Akdeniz '\'e Balkanlardadır. Bu pakt 
ise oralardaki '\'&Zlyetl değistirecek 
mahiyette de2'il. Yalnız şu var: An· 

(Lötfel! sayfayı çeviriniz) 
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iŞ BANKASI 
15 inci Yllını 

ldrCik Etti 

Piyasamıza F eralılık 
Veren Yeni ve Mühim 

Kararlar Alındı 

' 

Bir Tapu Sahtekirlığı 
Daha Tahkik Ediliyor 

Prim Fiyatları indiriliyor, Bazı Maddeler Takasla 

Yapılacak ihraç Malları Arasma Almdı Resmen Çıkartılan Bir Kaydın Altma ilaveler 
Yapılarak Emlak Satııına Teşebbüs Edilmiı Ticaret Vekili Cezmi Erı;in, dün l yasaya büyuk ferahlık verıniştir. Bu 

sabah mıntaka ticaret müdurliığunde merı.leketlere bu suretle ıhrıcatımı. 
tetkıkler yapmış, oğledcn evvel yaş :zın arttırılması temin olunmıJş ve bu
sebze ve meyva ihraccıt birli~ı mu- na mukabil muhtaç bulunduğumuz 

durlerini kabul ederek bu mahı.ulle- ıplıda; maddelerin ithaline imkan te
rin ihracatı için direktifler vermiş. min edilmistir. 

Müddeiumumilik epe~·denberi üç, 
dort muhim tapu saht~karlığil~ meş. 
gul oluyordu. Dün de birisi hakkın
daki tahkikatını bitll'mi~ ve dosya
ır c suçluları birinci sorgu hfıkimli
ğinc tevdi etmiıtir. Bu sahtekarlığın 
suçlusu Mümtaz Adil isminde bir zat. 
tır. Sahtekarlık şekli itibarile çok 
gariptir. Mümtaz Adil bir gayrı men. 
kul için tapu dairesinden bir kayıt 
almı§tır. Bundan sonra bu kaydın alt 
kısmını koparmış, buraya E>ski kağı
dın rengini tutan başka bir kağıt ya
pıştırmıı ve bunun iıstüne de istediği 
şekilde ve istediği milttarı yazmak 
suretile bedeli çok yt.isek başka gay-

Hamallar Kc1tibl Zeki 
MahkGm Oldu 

Heybeliadada oturan hamallar kA
übi Zeki ~e hamal Mehmet geçen
lerde kavga etmişler ve Zeki ark... 
dap Osmanıl\ yardımile Mehmedi ba
yıltıncıya kadar dövmüştür. Mehmet 
tam yarım saatlik bir tedaviden son
ra ayılmış ve polise müracaa! et
miştir. 

Dün meşhut suçlara bakan Sul -
tanahmet sulh üçüncü ceza mahke
mesinde Zekinin durU§masına dı.'!Vam 
edildi. Davacı hidiseyi şöyle anlattı: 

- Ben Türküm, dilime hassasi
yeUe bağlıyım. Bu adam kürtçe ko
nuıuyordu. Kendisine ihtar ettim: 

- Arkadq, dedim. Türkçe konu§. 
O dinlemedi. Yine kürtçe söylemekte 
devam etti. Bıenim kala tasım attı. Bir 
iki yumruk vurmuşum: 

ri menkulleri de kendi gayri menku
lunun sınırları içerisine almış ve s-ıt
mıya kalkışmıştır. Mümtaz Adil ka
ğıdın koparılmış olma dan şiıphe 
ed~eceğini de düşimdiı u için kagı
dm ust kısımlannı da dcirt beş ye
rinden parça halinde k<!smiş, sonra 
kağıt eskimiş gıbi hepsıni arkasından 

ince bir kAğıtla ya!>ıştırmış ve böy. 

lece suçunu kapatmak istemi~tır. Su. 
çun vasfı resmi memurun imz,, ve 

mııhrünu taklit etm~k suretilc sah
tekarlıktır 

Sorgu hakimi dünde:ı itibaren tah
kikuta el koymuştur. 

Kaynatasile Kansını 

Tehdit Etmiı 

"lı Bankuı Umum MüJiiTü 
SaUilaattin Çam 

ti:. Vekil öğleden ;,Onra Takas Limi- Yme Takas şirketmin piyasaya gir. 
tecı şirketine giderek, sirketın mesa- digi günlerde yüzde 80 • 81 olan İn
ısinl tetkik etmiştir. Bu arada sir. giltere primleri ilk hafta 79 ve bu 
kefil". teşekkülünden evvelki prim hafta bidayetindenbari de yüzde 74 
fiyatlarım mukayeseli olarak tetkik nisbetinc düşürülmüştur. İngiltere 
edl:!n Vekil, ilk iş olarak prim1er iı. prımlerinin düşmeslndekı sebebe ge
zniııtde tenzilat yapılmas1!lı muvafık lince. ş"mdiye kadar tngihz hus·ıst ta. 
görmüştür. Bu arada şirketin faali- kasına mevzu teşkil etmlven fındık. 
yete 1,?eçtiği ilk gUnlerde dcirdüncü ineli ve uzum gibi en mühim üç ih· 
madde memleketlerinin prim fıyat- raç emteamızın da hususi takas mev. 
ları yüzde 73 iken bu fiyatlanı yüzde zuuna alınmak üzere hulunmasıdır. 
63 e tenzil edilmiştir. Diğer takas primlerinde yapılan 

Bu kadar kısa bir müddette 10 tenziiat nisbeten dahn azdır. Delç;
Bugün İş Bankası on be~inc! kuru. puvan kadar mühim bir tenezzu! kay ko 72 den 69 nisbetine, Holanda 71 

luş yılını idrak etm1ştir. Milli ban. ded11miş olmasında başlıca amil bu dPn altmış yediye. İsveç 53 ten 50 ye 
katarımız arasında on beş senelik hususta hükumetçe alınmış olan ye- diismiiştür. Fransa ile son :tktedilen 
feyizli mesai sarfeden İş.Bankası 924 ni tedbirlerdir. Yeni bir karara göre, mukaveJenameden takasa mevzu tcs. 

Büyükadada oturan İsviçre tebaa- senesinde evvela Ankaradn ve mü- tcıkasla yapılacak ih:-aeat malları a. kB edecek nisbet mlihin1 n:iktarda 
.sından Edit ile Babası Bernardo>, ana. teakıben ayni seııe içinde şehrimizde r:ısına "fındık, Antep fıstığı, kuru ü- yükseltilmiş olduğundan buna ait 
sı Anjel, Berç isminde bir delikanlı teessüs etmitti. Bankanın muamelitı züm, maden suları, böriilce, rmhut, primlerin tesbiti için de 187.lm gelen 
aleyhine ölümle tehdit davası aç- kısa bir zaman içinde genişliyerek fnsulya ve bilumum kuru sebzeler, tetkikat yapılmaktadır. Bunlardan 
mışlardır. Asliye ikinci ceza mahke- her vilayette şubeleri açılmıştır. Şeh- anason, kimyon, güllic, kereste (tra- başka şirket kendisile muamele yap
mesl dun duruımaya başladı. Berç. rım "zdeki muamelatın artması üzeri- vers hariç, palamut hulansı mazı, so- makta olan tacirlere sui bir ko\Ayhk 
Edi1.in kocasıdır. Edit geçenlerde ba- ne de Galata, Beyoğlu ve Kadıköyde mı;k, (fop kıymetinin yiizde sekseni olmak üzere Prevantif ithallerde ya. 
basının evine gitmiş, bir daha gel - birer şube açılmasın:ı lüzum görül. için çam kabuğu) kuru incir, ceviz ni ~raçtan evvel ithal suretile yapı
memiştir. İddiaya gore de Berç ge. mfıştür. İş Bankası, yurdumuzda ban ve ceviz içi, badem ve badem içi, çam Jao muamelelerde şimdiye '<adar Mer 
çen gece saat 21 de Editiu babasının kacılı~ inkişafına çok yardım e- fıstığı, sahlep ve (fop kıymetinin yüz kez Bankasına tüccar tarafmdan ve. 
evine gitmi§, kapıyı kırmış ve karı- den kıymeti büyük mali bir müessese 

1 
de ellisi için salebe,, takas hakkı ve- rilmekte o'an B menşe şahadetname-

sına: olmuştur. rilmektedir. si teminat mektuplannı ve yahut it-
- Buyur eve gideceğb;, dem!ş. E- Bankanın muhtelif şirketlere ser- Bunu takiben neşrecl"!en bir karar- hal edilmiş malın parasını bundan 

dit bu teklifi reddedince de Berç ka- may~ ile yardım etmesi ve kumbara nameye göre de serbE?$t döviz rejimi- sonra şirket vermeği deruhte etmiş 
yın pederine ve kayın va1desine de _ile para biriktirme usulünü ortaya ne tabi Malta ve Kanadanın (tütün bu:unmaktadır. Vekil bugün d0 şir
hitaben: koyarak tasarruf kaidelerinin yayıl- ihracatı hariç) dördüncü madde mem kette tetkikler yapacak ve bu akşam 

_ Eğer Edit yirmi dört santte evi. ma~ına olan hizmetini de takdirle lekeUeri arasına almmıl olması pi- Arıkaraya dönecektir. 
mc dönmezse hepinizi öldürürm, de. ~nınak lazım gelir. 

· Banka ve şubeleri bu günün 
nuş. 
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RAD-Y-0 
ANKARA RADYOSU 

Türkiye Radyodiftlzyon Postalan 
Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Dalp Uaunlujıl 

T. A. Q. 
T. A. P. 

UJ39 m. 183 Ket. 120 Jtw, 
19.74 m. UIJ96 Kes. 20 Kw. 
31.70 m. 94511 Kes. 20 Kvr. 

Cumartesi, 26. 8. 1939 

13.30 Program. 13.35 Tilrk müzitf: O
kuyan: Radife Neydik. Çalanlar: Vecihe 
Daryal, Fahire Fersan, Refik Fersan. 1 -
KilrdllihlcazkAr peşrevi. 2 - Rahmi Bey 
- KilrdlllhlcazkAr şarkı (~yle ey mıdn
bı natende eda) 3 - ŞemsetUn Ziya 
- KilrdllihJcazktır şarkı (Güvenme bQs
nllne) 4 - ŞemsetUn Ziya - KUrdllihl
cazkAr şarkı (Bıkbm elinden) 5 - Sa
detUn Kaynak - Kürdillhlcazkt\r ıarkı 

(Bir gün yaşadık) il - KilrdlllhicazkAr 
saz semaisi. 14 Memleket saat ayan, ajans 
ve meteoroloji haberleri. l'\.10 MQzik 
(Dans mUziAi - Pl.) 15 - 15.30 MUzlk 
(Şen oda müz.IJi - İbrahim Özıür ve A
teşb&eklerl). 

18.30 Program. 18,35 MQzlk (KQçQ'k Or· 
keatra - Şef: Necip Aşkın) 1 - Mendel
saohn Venedik Gondol şarkısı ve Ukbahar 
sarkısı 2 - Tshaikowıky Güftesiz prkı 
3 - Emn:ıerlch Kalman Grafin Marlça o
pereUnden potpuri. 4 - Gretchanlnow 
Ninni 5 - Oscar Nedbal Vals. 19.10 TQrk 
Müziği: Fasıl heyeti. 20 Memleket saat a
yan. 20 Temsil 20.40 Ajaıu ve meteorolo
ji haberleri. 21 Türk mQzlil: Okuyanlar: 
Semahat Özdenses, Mustafa Çatlar, Ça
lanlar: Vecihe Daryal, Fahire Fers:ın, Re
eat Erer, Refik Fersan. 1 - SalAhattin 
Pınar - Eviç llU'kı (Göz ya,lannız) 2 -
Refik Fersan - HO.eynl prkı (Bir kıçı 
birleşerek) 3 - ŞevkJ Bey - Hlcu f8t"• 
kı (Af eyle suçum) 4 - Şevki Bey - Hi
caz şarkı (Demem cana beni yadet) 5 -
Hicazkar Petrevl. il - Bol ahenk Nuri 
Bey - HlcazkAr atır aemal (Benim aer
vı hıramanım) 7 - Udi Cemil - Hicaz• 
kAr şarkı (LAyık mı sana) 8 - HicazkAr 
şarkı - {Mani oluyôr halimi takrire hl· 
cabım) 9 - Muhlis Sabahattin - H!caz
klr IU'kı (Bahar geldi) 10 - HlcazJdır 
lurkil Clzmirln içinde vurdular beni) 
21.40 Konuema (Dış poUUka haberleri). 
21.55 Neşeli p14klar - R. 22 Haftalık po8• 

ta kutusu (Ecnebi dillerde) 22.30 Milzlk 
(Dant mi1zllf) U Son ajans habrelerf, 
ziraat, esham ve tahvlllt, kambiyo - nu· 
kut borsası (fıyat) 23.20 Müzik (Caz
band - Pl.) 23.55 - 24 Yarınki proıram. 

Havadan Korunma 
T eclblrlerl 

Diğeri ile: şerefine kapalı bulunacaktır. _IJUL-1nLC1ır-IMIJC1115iJllU._,l.lllUl.4 .. ~..-..:...a.---tmntı~Mrıirıttmat<'ftfr'Nroıtrrm'-ıitUC' 
- Eğer lı:~ - m 

ıa onu bana polis ihtar eder, ben de - Ben sokaktan geçiyordum. Ka-
konuşmam. Buna ne oluyor da beni rım beni çağırdı. Ben onları tehdit 
d&vuyor, bana hakaret ediyor, dava. etmedim, diyordu. Muhakeme mü
cıyım. Kendisine cez."l verini?, di- dafaa şahitlerinin çağınlması için 5 
,ordu. eylUle talik edildi. 

HAkim §ahitleri dinledi. Ş:ıhitler 

davacıyı teyit ettiler, yalnız Osma
nın hldlsede bir suçu olmadığını da 
kaydettiler. Hlkim, Osman hakkında 
beraet karan verdi. Zek!yi de dayak 
atmaktan 16 lira 60 \:uru§. para ce
zasına, hakaretten de 2 gün hapis ve 
170 kuru§ para cezasına mahkum et
ti. 

KömUrcüyl Öldürenin 
Muhakemesi Kaldı 

Kahve Şirketinin Tasfiye 
Edlleceğl Söyleniyor 

t' Limited tirketinin tasfiye mua
melesine dünden itibaren başlanmı~
tır. Tasfiye heyeti reisliğine şirket 

Kazananlar 
Ankara, 25 (A.A.) - Türkiye f ı 

Bankasının 15 inci ııldönümü müna.. 
sebetile kumbaralı ve kumbarasız kil
çük tasarruf hesapları arasında tertip 
eylediği ikramiyenin kefidesi bugün 
banka umumi merkezinde ve noter 
huzurunda yapılınl§tır. Yekunu se
kiJ bin lira olan ikramiyelerdan iki 
bin liralık birinci ikramiye İstanbul
da 49.309 numaralı hesap sahibi Ya. 
niye, bin liralık ikinci ikramiye Bur. 
sada 8.163 numaralı hesa;? sahibi İs
mail~ isabet etmiştir. 

İki yüz ellişer lira kazananlar· Fa
ruk 4260 (Ankara), Şadiye 16298 
(Ankara), Yorgi 2947 (Erzurum), E
rik 5853 (Kadıköy), İzmir, (TAN) - İlk incir mabsu. 

1ü l~manda yapılan merasimle An
versc ihraç edilmiştir. Bütün liman 
amelesi ba~ram yapmış, vapurlar, 

Sah ller donatılmıştır. Borsada üz.üm-, . 
ler de hararetli muame.e görmekte-
d ir. Resimde üzüm piyasası uçılırken 
görülmektedir. 

lının riyasetinde toplanarak pasif 
korunma faaliyet1nde vazife alacak 
olanları tesbit etmiştir. 

Pasif korunma faaliyetinde •16 ve 
47 yqlan arasında olanlar, bilhassa 
oturdukları mahallelerde rol oynı. 
yacaklardır. Bunlara ait listeler ha
zırlanarak, mensup olduklan kay
makamlıklara gönderilecektir. Kay. 
makamlar bunlan ekiplere tefrik et
tikten sonra, pasif korunma ifindP. 
maharet ve mümarese kesbetmel~ri 
için teşkil edilecek olan kusrlara 
sevkedeceklerdir. 

TEŞEKKÜR 
Burnunda yaptıjı muvallalayetli 

bir ameliyatla ojlum Namık Kemal 
Atayı rahata kavuşturan Vt! ıstıra

bını dindiren burun ve kulak müte
hasSJsı Dr. İbrahim Hakkıya sonsuz 
teşekkürlerimi gazeteııiz vasıtuile 

İki sene evvel Beyoğlund:ı kömür
cü dükkanlarından birinde HüsP.yini 
uftura ile boğazlıyaraıt öldüren ve 
tkl arkadaşını da ağırca yaralıy3n 
Abdurrahman ve Emin kardeşlerin 
muhakemelerine devam edildi Suç.. 
lular geçen celsede: 

reisi. Bedri Nedim ve azahklarma İş 
Bankası müfettişlerinden Ethem İz
zet ve hukuk müşaviri avukat Haıim 
Refet tayin edilmiıl~rdir. Brezilya 
kahve ıirketinin de bir kısım serma
yesi tı Bankasına ait oldujundan 
B81"..kanın bu tirketteki sermayesini 
çekeceği söyleniyor. Esasen tirketin 
mukavelesi iki ay sonra bitmiş ola
caktır. Şirketle yeni mukavt>le ya-

pılmıyacağı haber vedlmektedir. Şu 
halde yakında kahve şirketinin tas
fıyeye tlbi tutulacağı Lalunin edil
mektedir. 

Yüzer lira kazananlar:Leyli\ 35130 
(Ankara), Hamdi 18388 (Ankara\, 
Gür.doğdu 40 (Edremit), Mehmet 
Paracı 3081 (Kayseri), l .. atife 961 
(Ordu), Sabiha 1078 (Uşak), Zckf 
6800 (Kadıköy), Ali 56908 (İstanbul), 
Rafael 58568 (İstanbul), Şerife 61603 
(İstanbul), Nihat 22156 {Beyoğlu), 

Bira 
Bollaşıyor 

Müsabaka 
imtihanı ' 

iblağ ederim. 
Kartal Jandarma Kumandanı 

Şevki Atay 
- Bir adam cüsse ve çelim itiba. 

rile kendisinden büyük üç adamı us
tura ile yaralıyabilır mi, onlar biri
birlefini yaraladılar, diyorlar ve kl.'

§lf yapılmasını istiyorlardı. Mahkeme 
hadise yerinde bir keşif yaptırmıya 
karaı· vermiıti. Keşif yapılmış ve he
nuz r.aporu mahkemeye gelmemişti. 
Muhakeme talik edildi. 

tikomintern paktın iki bilyilk temeli 
ve Rusların amamız dUımanı olan 
ltalyan ve Japonlar, Almanların 
Ruslarla olan anlaımalannı nasıl te
vil ve hazmedeceklerdlr? Burası ıa· 
1anı dikkattir. Senin anbyacajuı şu. 
dur azizim: 

1 Reşat 23223 (İzmir), Yusuf 21076 

Sıhhiye Veklllnln Tetldklert (İzmir), Sara 19875 (İzmir), S:ıbriye 
2:859 (İzmir). 

Samsun 25 (A.A.) - Trabzondan 
dönmekte olan Sıhhat ve İçtımai Mu
avenet Vekili Doktor Hulusi Alta" 
Erzurum vapuru ile buraya uAramış, 
v:ıli vekili, askerl ve sivil erkln ,·a
puı :ı giderek kendllini aelAmlamıtlar 
dır. 

Dr. HIUsi Alataş, keudisile vapur. 
del görüşen Anadolu Ajanın muhabi
rine tetkikleri intıbaını şu sözlerle 
üarle etmiştir: 
"- Çok mesudum. İş başındaki bü 

tün arkadaşlarımı çek iyi çalışır bul· 
cium. Seyahatimden çok Jyi intıba
larln dönüyorum.,, 

Bundan başka 25 taliliye ellişer li
ra, 50 taliliye de yir.ni be~er lira i
sabet e~ıtir. 

Burdur Köylerinde 
iki Ölüm Yakası 

Burdur, (TAN) - Sorkun köyünde 
oturan Ali tabanca.sile oynarken ka
zaen çıkan kurfUn karnına girmiştir. 
Ali ölmiljtür. 

Çebit koyünde Ali oğlu Mustafa 
tarlada çallfll'ken yaj'mur başlamış. 
bir yıldırım düpnuı ve Mustaf.ıya i
sabet ederek öldürmüştür. 

Şehirde Bir Günde 
60 Bin Şiıe Bira 

istihlak Edildi 

-o-

Beş Kaymakam Stai için 

Avrupaya Gidecek 
Her sene olduğu gibi, Dahiliye 

Vekaleti bu sene de Avrupada staj 

Bira buhranı zail olmak üzeredir. yapmak üzere beş kaymakam gön. 

İnhisarlar idaresi, buhranı karşıla- dermeğe karar vermiştir. Bunun i. 

mak için piyasaya fazla miktarda çin, 15 eylulde Ankarada bir müs:ı
bira vermiştir. Buhranın sebebi, bir baka imtihanı yapılacaktır. Bu mü
tahmin yanlışıdır. Eskiden İstanbul- sabaka imtihanına girmek için 30 

da vasati olarak günde dör bin şişe yaşından büyük olmamak, her ııevi 
bira satılmaktaymış. Bira ucuzla. hastalıklarından beri olmak, dö. 

ymca, bu miktarın sekiz bine çıka- nüşte staj müddetinin iki misli ka

.. .......... ~ ~. nlması teklif edilmiş, alakadar me- dar Vekaletin göstereceği yerde hiz. 
ruız•...... muv mur bunu da gayri kafi bularak, pi- met etmeyi kabul etmek lazımdır. 

yasaya on beş bin fite bira vermiş. Müsabaka imtihanı idare huku

* Oğlum Ural Alpla bana yaptığı 
muvaffakıyetli burun ameliyatı ile 
biı:i ti küçüktenberi çektiğimiz 11-

tı:aplardan kurtaran burun ve kul&k 
mütehassısı Dr. İbrahim Hakkıya 
sonsuz minnet ve filkranlarımı iblij 
ederim. 

Firdevs Alp 

,_ Kadın Terziıi 
Cemal Bürün 

Tenzilitlı satışlar devam ediyor. 
~ , 

YURTIAŞI Hani bir bllmeee vardır: Derenin 
karşı yakasına ıeçlrllmek üzere, bir 
keçi, bir kurt, '1r ühana varma,. 
Derede bulunan kayık ta bir sefer· 
de kayıkçıdan baıka bu üç şeyden 
ancak ikisini tapyabiliyornn1f. Bun· 
ları o tarzda getirip, sötürmek icap 
etmiş ki; kurtla keçi, keçi ile ilhana 
hlr arada bulunmumlar da biribir
lerlni yent2slnler. 

l\lister Chamberlaln qte böyle bf 
hilmeceyl halletmekle meşgul lkeı 
Her Bitler keçi De lahanaya kayığa 
koyup karşıya ıeçirmlş, şimdi ıerl 
d8nene lahanayı keçi yly•ektir. 
Bırakmazsa kurt karşı tarafta kal. 
.. stır. Bakalım n~ olacak? 

tir. Halbuki ilk ucuz sat · ~u alL kundan, maliyeden, iktısat ve siyasi 
mıt bin şişe blrl satılmış ' buhran tarihle müsabakaya girecek olanın 
hasıl olmuştur. Bazı müşteriler bi- tayin edeceği fransızca. lngilizce ve 

ranın tekrar pahalanması ihtimalini almanca lisanlanndan birinden ya

de düşünerek mutatlannın on, on pılacakır. Taliplerin bir eyhile ka-

Karada ve Jenidelıi yi. 
fitlik datanlan ımrlarca 
Jiltl•n dile, nailden nuil• 
dolllf"llf olan T iirlt, fimtli 
halatlar araındalıi yerini 
de almalı azmindedir. 30 A
fıutonın Türk Haua Kunı
ma nizamnamaince, Haua
cılılı haltuının illı pnii ola
rak kaytleJilmainin taıtlı
iı mana budur. 

• • R ı• beş misli fazla bira tedarik edip ev- dar bu husus hakkında Vekalete 
Baı. Dı§, Nezle, Grıp, _oma ızma lerinde saklamışlardır. Bir iki gün müracaat etmelerı ve imtihan i~in 
Nevralll, kırıkbll, ve bitin ağrdarınııı derhal keser. , içinde buhran tamamen zail olacak- Ankaraya gidip gelme masrafiannı 

- - ~ lcalHnda cıünde 3 kaıe ahnabilir. W % tır. bizzat tedarik etmeleri şarttır. AK 
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Milletıerarası posta tttilıadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli milddct sırasiyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindır. 

Adres değlı;tirmE:k 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul ilflvesl !Azımdır. 

Şerefli, Şanh 
Bir Ylldönümü: 
26 Ağustos 

Yazan: Celal DINCER 

I• şte bir gü~ ki siya~~ ~.arilıinıi· 
zin şereflı, ~anlı donum nok

tasını; askeri tarihimizin de en par· 
lak safhasının ilk hamlesini kaydc· 
der. Bugün gerek fart olarak. gerek 
millet olarak sevdiğimiz, bağlandı
ğımız ,·e gurur duyduğumuz neyi
miz varsa hepsi, tamamen bu büyük 
günün mesut neticesidir. 30 Ağustos 
<Başkumandanlık) zaferinin doğma~ı 
için 26 Ağustos büyük taarruzu la
zundı. Nitekim (Lozan) zaferinin 
doğması için 30 Ağustos zaferinin 
vücut bulması, Cümhuriyetimizin 
bugünkii yüksek tekamülüne eriş· 
mesi için (Lozan) abidesinin yüksel. 
ınesi · büfün bu zafer V2 abidelerin , 
meydana gelmeleri için de Türk 
milletinin bir Atatürk, bir İnönü ye
tiştirmesi lazım gelmiş olduğu gibi. 

Bir millet ki büyük harp sonun
daki muazzam faciayı -asırlar sü
ren idaresizlik '\.'c zulümlerden sonra 
l>ile-- atlatabilmek hayatiyetini, her 
şeye ,.e kendlnd2n başka herkese 
l'ağmen bir de istiklal zaferi kazan
mak kudretini, dünyada hiç bir mil
lete nasip olnıanıış büyiik mucizcyj 
göstermi~tir; bugün içinde yaşadığı. 

fe'f) uhnhrn°Alı ;:,t!W.~A.uuk~f.~\l!~dğ: 
larak, hadiselerin yürüyüşüııil takip 
edebilmek bu mllJct için harika sa
yılacak şey değildir. Şu satırları 

kaleme almakta olduğum sırada ge
len "Alınan - Leh hududunda si. 
lahların patlamıya başladığı., haberi 
hile Türk milletinin, başı bulutlara 
değen yalçın bir kaya gibi metin 
nrhğında deği§iklik yapıruyacak

tır. Bunun sır ve hikmeti her güç
lilğü yenecek, her engeli kıracak 

kudretteki varlığına iman etmiş bir 
milletin çocukları olduğumuzu bili
şiınizdir. Ankaranm ~mniyet abidesi 
lizerinde yazılı "Türk! Öğün, çalış. 
güven,, emri bize bu büyük mazha
riyeti her an hatırlatmakta bulunan 
kelimelerden işlenmiş en sanatkara
ne bir vecizedir. ATA'mızın vecize. 
si. Ben bu vecizeyi her görüşte şöy
le düşüniirüm: 
Öğün! Çünkii: Türksiin. 

* Dünyanın her tarafından sinir bo-
zukluğu alametleri belirten haber
ler gelirken biz sükunumuzu boz. 
madan hadiseleri seyir ve takipte 
devam edeceğiz. Çünkü: 
Türklüğümüzle övüni.iyoruz 
Çalışıyoruz ve: 
Bu iki temele dayanan varlığımı

za güv~nJyoruz. 
Fakat ne öğünmemiz, ne güveni. 

nıiz -Yeniçerilerin son devirlerin
de olduğu gibi- "Biz keçeye pala 
çalar, ywnurtaya kubur sıkarız,, yol
lu kuru sözler, boş laflar mahsulü 
değil; ilhamını müsbet hakikatler
den alan _şuurumuzun yarattığı ka. 
naat netic;)sidir. 

Çünkü: ''Öğündiiğümüz,, Türklü
ğümiiz "çalışma., mızm verdiği "Gü. 
ven,, e dayanmaktadır. 

Çiinkü: ''26 Ağustos,, un, onun 
mahsulü olan "Lozan,, ın izleri ve 
onları yaratanlardan ATATÜRK'ün 
ölm~z hatırası benliğimizde; İSMET 
İNÖNÜ de başımızda yaşamaktadır. 
Dünyanın en kudretli milletinin cev
herini benliğinde taşıyan Türk ordu. 
su ise, modern harp vasıtaları ile ve 
son sistem silahlarla bezenmiş ola
rak yaptığı son manevralarda, çalış. 
ınaınızın en parlak neticelerini bir 
kere daha gözlerimiz önüne sermiş· 
til'. 

Hadisderln yiiriiyi.l~iini.i biiyük sü. 
ki'ın içinde takibe emniyetle dernm 
edebiliriz. 

• 

TAN 

y • 

~!llh cephesinin kudretli bir unsuru olan bugünkü Fransız 14 Temmuzda yapılan geçit resminde 

E ger totaliter devletlel. 
Avrupa harbini patla

tırlarsa ne olacak? .. 
Hiç bir memleket Berlin 

ve Romanın müştereken ya
pacağı harekatı askeriyeye 
teK oaşına üayanaca.K :Kaaar 
kuvvetli değildir. Demek o
luyor ki. totaliterlerin askeri 
hareketlerine karşı mukave
met meselesi müşterek bir 
harp mahiyetini alacaktır. 

Bu müşterek harpte her hiik:J._ 
met kendi hissesine is'.lbet edeni 
yapacaktır. Bu itibarla İngilizler 
filolarile denizlerde esas rolü 
oynıyacaklardır. Fnkat Fı·ansanın 
e:sc.s vazifesi ne olacaktır'! 

Buna cevap verme~c için evvela 
umumi vaziyeti tetkik edelim? Bu 
tetkikatımızın tafsilatını vermiye 
lüzum görmeden, neticesini şöyle 
hulasa edebiliriz: 

Yazan: 
Pierre Cot 
( Fransanın Sabık Hava Nazırı) 

kemiyet olarak telakki edilemez. 
Polonya ordusunun i.;e, ancak o
tuz, otuz beş fırkası vardır. Bu 
vazi~etc nazaran, totaliter ordula
rınm asıl faaliyetlerini garp hu. 
dutlarında, Fransız kuvvetleri üze
r ine teksif edeceklerini kabul et
meliyiz. 

Ne için garp hududundaki Fran
sızlar üstüne çullanacaklurdı:c? 

Çünkü İngiliz ve Fransız deniz 
aşırı kuvvetlerinin harbe ıııüdaha
lesine ve demokrasilerin malik ol. 
dukları membalardan istifade et
melerine vakit bırakmamak üzere 
Fransız ordusunun bünyesı:ıi bida
yette adamakıllı sarsmıya mecbur
durlar. Eğer Alman kuvvetleri, 
Hc.landadan, Belçik:ıdan, ve şimal 

cihetinden geçerek l\Ianş denizi 
sahillerini tutabilirlerse İngiliz kı
talarının Fransız cephesine ihraç. 
ları çok müşkülleş:niş olur. Yeni 
htırplerde bütün vessitle döK,rfr
şebilmek için geniş sahalara. ihti
yaç vardır. Bu itibarla da demok
rasilerin muvaffakıyeti Alınan or
dt.:sunun kabil olduğa kadar şim. 
diki hudutları üstünde t-::?sbit edi· 
Icrek Fransanın şimalindeki Ji_ 
manları işgal edememesine çalış • 
ması elzemdir. 

N itckim bu fikri 1919 dR Ge
neral Foch pek haklı olarak 

sulh konferansında ile.ci sürmüş. 

tü. Alman ordularını karşılama 

"cskcr tabirince,, m:işterek kuv" 
Harbin bıdayetinde totaliterler, 

karada ve havada epey faikiyet el
de edeceklerd r. Fakat harp uza
dıkça evvelce temin cttikıed fru. ,
kiyet yavaş yavaş aleyhlerine dö-

1 
necektir. Totaliterler başlangtçta 

neden faikiyet temin edecekler? 1 

--ı 

1 
Bu sualin cevabını, mihvercllc!'in 

sulh senelerinde bütün i nkanlarını 
ve iktısadi, hayati ihtiyaçlarım si.. 
lahlanmıya hasretmelerin~ muka-
bil demokrasilerin tabii şartlar <la
hilinde yaşamış olmaları ~eklinde 
''erebiliriz. Filhakika Almanlar 
hava ve kara silahlarını ı>n yüksek 
hadlerine eriştirmek üzere sulh 
senelerini harp senele:·i gib! ge. 
çirmişler ve tanklarla, tonları. te· 
rcyağına tercih etmişlcrcfü. Hal. 
buki demokrasiler t:ımamert sulh 
~artları içinde yaşadıklarından ::ta
ra ve hava silahlarında hasımla
rına nazaran biraz g~ri kalmışlar. 
dır. Fakat demokrasinin elindeki 
insan ve ham madde bakımından 

vasi membaları malfımdur. Eğer 

demokratlar bütün imk5.nla!"ını se
ferber edecek vakti kazanırlarsa, 
h&rbin başlangıcındaki totnliterle. 
rın nisbi faikiyetler!ni telafi ettik
ten sonra, biraz sonra da onları ge
çerek bidayetteki faaliyeti aleyh. 
lerine çevirirler. 
Şu umumi esaslar müşterek harp

te Fransanın oynıyacağı esas rolii 
bize anlatmış oluyor. 

Şu halde, bidayette Fransız 
ordularının kara harbinin 

en ağır yükünü taşımıya mecbur ~ l 
kafacağını kabul etmeliyiz. İngi. Dünya - :4.caba ne konuşuyor ar, yine ne karar verecekler? 
liz kara ordusu şimJilik büyü~ bir {Bu . Ingiliz karikatiıri.i, son İtalyan - Alınan temasları miınasebclıle yapılmıştır.) , 

vetin setir vazifesini ancak Fransız 
orduları üzerine alabilir. .F'ransız 
orduları bu vazifeyi yapmıya ka
d~r midir? 

Bu vazifeyi başarmada hayH zor
[uk çekeceğiz. Bidc1.yett1'! bizim iki 
mislimiz kuvvetle çenkleşmiye 

mecbur olacağız. 
Yükün ağırlığını inkar etme

mekle beraber, 1914 teki hataya 
düşmemek ve tamamiie bir ınüda. 
faa harbi kabul etmek şartile, 

Fransız ordularının müstevli!erin 
ilerı hareketlerini du.ı.·dı:.racak kud
rette bulunduğu muhakkaktır. 

Esasen Fransız ordularının bu 
setir vazifesini görebameleri için 
hükumet ve erkanı harbiye lazım 
gelen tedbirleri alm:ş ve o~a göre 
hazırlanmışlardır. Bu tedbirler me
yznında; ani bir baskınla sarsıla
nuyacak olan meşhur Majino mü
dafaa hattı, ikinci olarak, Fransız 
milletinin şimdiye kadar, deniz ve 
hnva kuvvetlerinden evvel kara 
ordularının bütün ihtiyaçlarını ta
mamlamış bulunduğunu sayabili
riı: 

F ransız erkanı harbiyesi bi
liyor ki, muharebenin d·ı

ho. başlangıçta İngiliz ve müttefik 
hava kuvvetlerile deniz kuvvetleri 
hemen vazifelerini ifaya koyu labi
lirler. Fakat setir v.1zifesini, yani 
zaman kazandırmak işini muhare. 
benin başlangıcında c!oğrurlan doğ
ruya Fransız ordusunun yiiklen -
rnesı Avrupa haritasının ve askeri 
ş;trtların icaplarındandır. 

Eğer harp uzayacak olursa ki, 
bütün ihtimaller uzayacağını gös
teriyor, o takdirde Fransız ordu. 
&unun başlangıçta yaptığı setir va
zifesi değiştirilebilir. Alman Ge
nerallerinden Thom :ıs'ın yazdığı 

gibi "uzun harplerde ekonomik un· 
surlar ehemmiyet itibarile askeri 
uns~rların üstüne çıkar,.. Lakin 
Fransanın harp sanayii kudreti İn
giltereden daha azdır. Fazla olarak 
fabrikaları hava taarruzlarına da. 
ha müsait mevkilerde, yani Alın~n 
hava kuvvetlerinin müessir saha
ları içindedir. Bu bakımdan müş
terek harbin uzamasında Fransa
nın sanayi kudretinin faikiyetin -
den ziyade doğrudan doğruya as
keri kuvvetinin üstünlüğünden is
tifade edilmesi m~v~uubanstir. 

Fransa müstemleke kıtalarının ve 
ihtiyatlarının zengin membalarm
dan harbin uzadığı müddetçe boş
luklarım dolduracaktır. 

Harp sanayiinin wm:ınla to
taliterleri ezeceıc hale gel • 

mcsi noktasındaki vazile de İngil-

5 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

N i1ıayet seni teşyie geldik. 
İnsanlık mukadder olan a

kıbetine sürükleniyor. Müşterek em
niyet, Milletler Cemiy~tinin garan
tisi, sulh konferansları, müteca\'izc 
karşı müttehit cepheler, hiç biri ba
şındaki zeytin dalını kartalın gaga. 
smdan kurtaramadı. 

Seni teşyie gelen şu bir milyar 
Dört yüz milyon insan kafilesinin 
gözlerinin içine baktın mı? Dün bu 
cennet dünyada çılgın neşelerle gii· 
len gımç ktzı, döndiiğün zaman kim· 
bilir hangi mezarm başında ağlar 
bulacaksın. Seni hiizünle uğurlıyan 
delikanlı kimbilir hangi tankın al. 
tında, yamyassı kalacak. Şu saçları 
ağarmış insanın nemli gözlerinde, 
yarın toprağa vereceği ojlunun acı· 
sını görmüyor musun? 

Seni uzun zaman, ebediyete kadar 
koynumuzda saklıyabilmek için his
le;imizin. şuurumuzun emrettiği bet 
şeyi yaptık... Şimdi ~·olunu hasretle 

bekliyeccğiz. Bu zümrüt gibi yeşil, 
ekinlerle süslü, hayat ,.e neşe fışkı
ran topraklara döndüğün zaman, 
boydan boya dizilmiş mezarlara ba

kıp ta meçhul askeri arama. Onu, 
hala emperyalist emeller peşinde, üç 
yüz milyonun bir milyarı esir etmek 
için açtığı kavgada, milli istiklalle· 
rini müdafaa eden esirler ordusu~ 

nun içinde bulacaksın. 

Geçeceğin bütiin yollarda ordu
larla askerlerin çizm~ gıcırtısından, 

tank ve mitralyöz gürültüsünden 
başka bir ses duynuyacaksın. Bu ce· 
hennem dünyada kendine sığınacak 

selamet toprak neresini bulacaksın 
bilmem. Pasaportunu hangi devlet 
vize etmiştir. Korkarım seni de, ser. 
seri Yahudi kafileleri gibi pasaport
suz, vatanda~hk hakkından mahrum 
bir vatansız gibi d~nizde dolaştıra

caklar ... 

Sana aşkla bağlı olduğunu söyli. 
yen, insaniyet ''e sulh diye rüfailer 
gibi göğüslerine hançer saplıyan a· 
şıklarına inandınsa, şimdi Sitide, a· 
nonim mühimmat ~irketlerinin ida
re meclislerinde için için gülenlerin 
gözlerine bak... Sana ne kadar ya· 
landan aşık olduklarını anlarsın. 

Giderken bize mendil sallama ... 
Biz s~ni ge~irdikten sonra harbi kar
şılamıya gideceğiz. Seni ne kadar 
hüzünle geçiriyorsak, onu o kadar 
ümit ve metanctıe karşılıyacağız. 

Milli istiklallerimiıi, ve senin siir. 
atli döııii~ünii temin içiıı buna mec
buruz. 

İ~itiyor musun. arzın muhtelif 
noktalarında seferberlik bortt1an ca
hyor ... Tren istim aldı, hareket dii. 
dükleri beş~riyetin kulak zarını pat
latarak ötiiyor... Sen meçhul diyar· 
lara doğru uzaklaşmıya hazırlam. 

;\'orsun... A11aha ısamladık sulh. 

tereye düşecektir. Çünlüi İngilizler 
bu sahada daha büyük imkanlara 
malik oldukları gibi, fabri1rnları ve 
sanayi merkezleri -:ie bütlin s.:lahla
rının müessir sahalarından daha 
uzaktadır. 

Müşterek harpte bilhasc;a Fran
sa, kumanda heyeti vç erkanı har. 
biyt bakımından mü~t<:!fiklerinı.? çcıl 
faydalı olabilir. 

Fransız erkanı harbiyesinin ye. 
tiştirilme tarzı, anaile itibarile es
hıliği ve her yeni vaziyeti kobyca 
kavrayacak bilgi, z~ka ve teknik 
kabiliyeti müşterek harpte kefenin 
bir közünde çok ağır basac-ak ka
dardır. Körpe ordular ve kumanda 
heyetlerini takviye edecek olan 
Fransız erkanı harplerinin Alm~n
lar ayarında. belki de onlardan faik 
olduğu herkesçe tasd!k edilmiştir 

·ı· şte Fransız ordusunun müş-
terek bir harbin bJdayetin

de ve devamı müddetince oynıya
cağı iki esaslı ve mühim rol b:ın
lardır. Fransız ordusu bu vazifele
rinı istiklallerini muhafazaya az. 
metmiş bulunan diğ~r milletlcıin 

müşterek harpte başaraca.ltlar:. va. 
zif eler le beraber tamaınl:yar.:ak !ta· 

biliyet ve kudrette bulunuyor. 
Böylece gözlerini is:ıla hırsı bürü
müş olan Berlin ve F.om.:ı idareci
lerine karşı müsterck ıstildalle:-ı-

mizı müdafaa ve munafoza ~dcc • 
ğiz. 
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Geçit Resmi Cok Muhteşem Oldu 

Edirnedeki büyük geçit resmine iştirak eden şanlı süvarilerimiz ve bindirilmiş uçak deli bataryalanndan bir görüniiR 

EDIRNEDE MUAZZAM TEZAHÜRAT r~rn:d-: Dünkü Muazzam Geçit Resminde l 
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KıtalarımızHalkın Candan 
• Sulh Ordusu 

Sevgi Tezahürleri ile 
Dakikalarca Alkışlandı 

Geçerken ... 
Edirne, 25 (A.A.) - Manevraları

nı büyük muvaffakiyetle bitiren or
dumuz büyük geçit resmini de bugün 
Edirnede altmış binden fazla bir halk 
kalaba.lığı önünde yaptı. Bu münase
betle iki gündenberi Trakyanın her 
tarafından Edirneye gelen binlerce 
halkın akını dün a~m azami haddi 
bulmuştu. Otomobil, araba, tren, bi
siklet, otobüs, kamyon ve atla gelen
lerden başka nakil vasıtasi bulamı
yanların yaya olarak geldikleri de 
görülüyordu. Sokaklarda kütleler 
halinde akan bu insan seli cidden 
görülecek bir manzara arzediyor
du. Geç v-akitlere.ı. kadar S"okaklarda 
dolaşan ve otel, han, pansiz.on ve ev
lerde geceliyen bu mahşeri kalaba-

lık sabahın saat beşinde geçit resmi
nin yapılacağı Sarayiçi'nin arkasın
daki düz sahaya akın etmiye başla
mıştı. Saat yedi buçukta Genel Kur
may Başkanı Fevzi Çakmak, yüksek 
kumanda heyeti, ataşemiliterler, Mı
sır askeri heyeti, General Kazım Di
rik, Edirne mebusları, Edirne ve Te
kirdağı valileri de geçit res:ıni saha
sına gelmiş ve tribünde kendilerine 
ayrılan yerlere oturmuş bulunuyor
lardı. 

Geçit resmi başlıyı:>r 
Mareşalin sağında Orgeneral İz

zettin ve Asım Gündüz, solunda or
du müfettişi Orgeneral Fahrettin 
Altay, Ali Sait ve Trakya Umumi 
Müfettişi Kazım Dirik, arkasındaki 
birinci sırada Korgeneraller, sağ ta
raftaki tribünde misafir askeri heyet 
ile ecnebi devletler ataşemiliterleri; 
sol tarafta mebuslar, misafirler ve 
her iki tarafta davetli binlerce aile 
yer almış bulunuyordu. 

Sayın Mareşal, Mısır askeri heyeti 
ve yüksek kumanda heyeti ve ataşe
militerler halk tarafından sürekli al-

Edirne, 25 (Hususi surette gi. 
den arkadaşımız yazıyor) Koca 

murtağ, kahraman piyadelerimizin ştsında duydukları hürmet ve hay. meydan, iki kenarı, üst üste yığıl. 
bölük sırasile geçişleri takip etti. ranlık hislerini saklıyamıyorlardı. mı~ insan gövdelerındeu yapılmış 

Alkı, tufanı arasında Bindirilmiş alaylardan sonra sıra kuru ve geniş bir nehir yatağı gi-
Müzikanın ahengine ayak uydura- süvarilere geldi. Beş dakikalık bir bi!. 

rak geçen bu eşsiz kahramanlar on aralığı müteakıp önlerinde sancak Biraz sonra bu yatağın içinden, 
gün süren manevraların yorgunlu- ve ellerinde mızraklar olduğu halde coşkun ve çelik bir sel gibi Türk 
ğundan habersiz, sert adımlarla iler- süvarilerimiz göründü. Çok munta- ordusu akacak! ../ 
liyor ve bastıkları yeri titretiyordu. zam geçen mızraklı alayınır ellerin- Meydanın bir tarafındaki upuzun 
Her alay geçerken alay sancağı, ku- de yalın kılıç, süratli yürüyüş yap. tribünün sade altı değil, damı da 
mandanlar, askeri heyet, ataşemili- masiyle diğer süvari alaylarımız ta- insanla dolu. Alelacele kurulmuş 
terler ve halle tarafından hürmetle kip etti. Ve serapa heyecan dolu on ve dörder köşeli incecik sütunları, 
selamlanıyordu. Ve birbirini takip binlerce seyirci kütlesinin h~anlık k1rmızı, beyaz kumaşlarla süslen -
eden kıtalanmız halkın candan ve hisleri arasında ellerindekftiıncak- miş olan bu tribünün ne üzerin
sürekli alkışları arasında yatağına larla geçtiler. dekiler düşüp parç::ılanmak tehli~ 
sığmıyan bir nehir coşkunluğu ile Saat 12 ye kadar devam eden gecit kesini, ne de altındakiler, çökecek 
mütemadiyen akıyordu. Piyadelerin resmi sona ermiş olmasına rağm~n damın altında ezilmek .~or~usu~u 
arkaa,ndan t.an K. a •«' - 'tl•6 ~ı...- halle. ~~:Q. biro +;;,.ı;; au>:\1'"''"'~-e - -g~rl~~fl~~rı~ı~rıaJ\~'Ca~hl~nlle!i: 
da geçiyordu. Saat onu on beş geçeye du. Nıhayet şebre akın başıadı. ve 

1 
. 

• l I v h d"' ·· ·ba katılmadan yapılmış o an trı -kadar devam eden piyade v& jandar- bu mahşerı ka aba ıgm şe re onu-
M 1 1 biiı1 damının birer mukavva kadar ma kıtalarmızdan sonra ağır maki- sü iki saat sürdü: Başta aresa o -

neli tüfek kıtalan geçmiye başladı ve duğu halde kumandanlar, misafir as
anları istihkam taburları muhabere . keri heyet ve ataşemiliterler muhtelif 
kıtaları ve muhabereye bağlı moto- istikametler takip ed~rek nüınune 
siklet bölükleri takip etmişti. fidanlığına gittiler ve orada ordunun 

ince keresteleri, ikide birde çatır
dıyarak tehlike işareti verdiği hal. 
de... Belli ki, heyecan, en aşikar 
tehlikeleri bile gizliyecek, unuttu
racak kadar gözleri bürümüş. Bu 

sıcak, bu kuru, bu bunaltıcı yaz gi.i. 
nünde, heyecandan, soğukta kal -
mı~ gibi titriyenler bile var. 

Saat on buçukta başhyan ve onu 
elliye kadar devam eden hafif obüs 
ve sahra toplarının geçişi bilhassa 
görülmiye değer bir manzara idi. 
Bunların arkasından bindirilmiş kı

taların geçişi halkı büsbütün coştur
du, önde kumandanların otomobil
leri, arkada sepetli motosiklet alay
ları, yüzlerce dizilmiş kıta kamyon
ları ve kamyonlarda çelik bir kale 
gibi dimdik duran Mehmetçikler, 
hafif ve ağır makineli tüfekler, ağır 
tank dafi topları ve zırhlı otomobil
ler, tanklar, süvari tank bataryaları 
ve fenni kıtalar, motörlü ağır topçu 
alayları, ışıldak tertibatı ile birlikte 
defi tayyare taburları ve motörlü a
ğır topçu alaylarının geçişleri baştan 
başa motörize edilmiş Türk ordusu
nun mücehhez bulunduğu bu en iyi 
harp silahları ile biaman bir kuvvet 
olduğunu bütün bir cihana bir kere 

şereflerine tertip ettiği öğle ziyafe-
tinde bulundular. 

lstanbula avdet 
İki saat süren yemeği müteakıp , . , .. .. 

M 1 k d 1 
. f " h Karşı taraftakı alça.< tel orgu, as-

areşa , uman an ar, mısa ır e- . .. . v 

.
1
. 

1 
hri .. .. 1 . 1 ~ garı uç kılometre uzunlugundn .. O. 

Yet ataşemı ıter er şe n goru mıye • 
' • • . . . ı ası, daha geceden dolmuştu. Hele 

değer yerlerini ve tarihı abıdelerını . d" d k" k · k 1 b . . şım ı, ora a ı oyu ınsan a a a-
gezdikten sonra Mareşal ve maıyetı • .. .. 
erkanı otomobillerle ataşemiliterler lığı, örgünün bir ucund~n 

1
ta obb~ı 

ı11r h t• d k d'l · t h · ucuna kadar koyu renkli a çak ır ve m.ısır eye ı e en ı erıne a sıs 

edilen hususi trenle 1stanbula mü- dağ silsilesi gibi uzuyor 

teveccihen halkın coşkun tezahürle
ri arasında Edirnden ayrıldılar. G eceden kurulmuş pembeıı, 

mavili, sarılı, morlu tente
lerin, büyük gazino ~emsiyeleri -
nin, çadırların altları ve alelacele 
kurulmuş olan uzun sıraların, ev
lerden getirilmiş masalarm ,san. 
dalyaların, otomobillerin, otobüsle· 
rin. kamyonların Üzerleri insan
larla dolu. Onların arkalarındaki 

kışlarla selamlanmış ve tam saat se-
daha haykırırıyordu. 

kizde 60 bini aşan seyirci kütlesinin 
toplandığı geçit sahasının üstünde T ürk ordusuna hayranlı~·. . 

Bütün manevra harekatı olduğu 
gibi bugünkü ziyafetle~ birlikte film 
ler ve devamlı fotograflarla tesbit e
dilmiştir. Bu .film ve fooğraflar ya.
kın günlerde memleketin her tara
fına yayılacak ve bütün millete gös
terilecektir. Hıncahınç dolu Edirne 
hala bayram yapmaktadır ve Edir. 
neden başka Trakya da bu milli he
yecanın dehşeti içinde çalkarunakta
dır. 

tribün de, Edirne ceza evini.n ınah· 
kumları tarafından kurnlmuş. O 
tribünün önünde adliye erkanı. ar
kasında da cezalandırdıkları malı-

tayyarelerimizin filolar halindeki u- En iyi harp vasıta ve teknıgının 
çuşları ile büyük resmigeçide başlan- 1 bütün inceliklerine malik ve vakıf 
mış bulunuyordu. olan kahraman ordumuzun müceh-

Tayyarelerimiz muntazam uçuşlar hez bulunduğu bu silahlara kendine 
yaparak sahayı geçtiler ve koca mey- has yüksek kudretinin de eklenmesi 
dam baştan başa kuşatan halkın can- göz önünde bulundurlaca.k olursa 
dan alkıslan motör seslerine karışı-1 Türk ordusunun kıymet ve değeri 
yordu. Yerlerini birbiri ardınca de- [kolaylıkla tebarüz edebilir. Nitekim 
ğiştiren tümen bando müzikaların- 1 kıtaların geçişini büyük bir dikkat
dan biri tribünlerin karşısında yer le takip eden ataşemiliterler bütün 
almıştı. At üzerinde erkan sırasile bir tarihi yüksek ka~~amanlık men
geçen kolordu kumandanı Salih O- kıbelerile dolduran Turk ordusu kar 

YURTTAŞ! 

Uçan bir millet haline ge
lebilmek için giriştiğimiz ça
lışmalara bütün gücümüzle 
yardım etmekle, 30 Ağuıto
sun tarihi kıymetine uygun 
bir harekette bulunmuf ol
duğumuzu bilmeliyiz. 

kumlar yer almışlar .. 
İtfaiye arozözleri, iki taraftaki 

insan kalabalığının ortasında k~
lan çimenli sahayı bir boydan bı .. 
boya suluyorlar. 
Sahanın iki tarafını dolduran 

kıJabalığa göz gezdirenlerin tah
minleri, 100 bin rakamında ittifak 

ediyor. Ekseriyetin iştirak ettiği ~u 
tahmine göre, şimdi, tam 20? .b.ın 
aöz. mevdanın niha yçtine dıkılı ... 

Yazan : 

Naci Sadul·I~ 
O bomboş gibi duran saha, bira:z 
sonra, birdenbire coşmuş bir men
ba gibi, asker, tayyare, tank, top, 
kılıç ve süngü fışkıracak. 

Bunu düşünenler, orasını, esrar
engiz bir sahne gibi seyr~diyorl:ır. 
O sahneden, biraz sonra, yirminci 
&sırda, kahraman rolünü oynıya. 
bilecek olan yegane ordu çıkacak! 

Saat sekize tam beş kala, oto~o
bilinden, diplomasını henüz almış 
bir genç ve dinç zabıt çevikliğiie 
N1 b'ff'm"l\1fcf~.,ğ~ol·~Cff!-·--,··-- ---
Alkış o kadar şiddetliydi ki, et

rafımda y üzlerce mit ralyöz bi-rden 
yaylım ateşine başlıyor sandım! 
Mareşali kumandanlar takip edi -
yorlar. Onun yerleştiği mahallin 
yanı başında ve biraz gerisinde, 
Rumen, Alman, İngıfü:, İt'.l.lyan, 
Fransız, Bulgar, Yugoshv. hulasa 
uzak ve yakın bütün mrnetıe>:in as
keri mümessillerini görüyoruz. 

Bundan da belli ki, Türk milleti, 
kahraman ordusun~, yarü ağyar gö 
züne, 'ftiharla, gururla çıkarabi'le
cek kadar bahtiyardır. 

S ahada o ~adar in~~za~ -~e sü
kunet var ki, o ust us~e yı~ 

,1lmış olan on binlerce ·nsanı, nu
maralı ve rahat koltuklarına yer. 
leşmiş birer tiyatro seyircisi sa. 

nırsınız. 

Birden, yüz bin baş gök yüzüne 
çcvr~di, ve 200. bin çift göz, bu
lutsuz, masmavı semaya dikildi: 
Tavyareler geliyordu. 

Ufuk, kapıları göze göriinmiyen 
esrarengiz ve muazzam bir hanga
ra dönmüştü: Orada birer nokta 
hC!.linde beliren tayyareler, üçer ü. 
çeı- geliyorlar ve heyecanla çırpı
nan kalabalığın üzerinden bit'er 
k~rtal azametile süzüle süzüle, ye
şil dağların arkalarına doğru sü -
zülüp gidiyorlardı. y :ırumdaki kü
çük •. yüz otuza kadar saydıktan 
sonra yanındaki kadma döndü ve: 

" A - nne, dedi, artı'.t sen say ... 
.Boynum yoruldu benim!,, 

'l ayyarelerden sonra, muzik<ı ile 
birlikte harekete başlıyan kıtalann 
en önünde Korgeneral Salihi gör
dük. Arkasından, Türk ordusunun 
en olgun, en dolgun, en büyük rüt-

Uünkü geçit reımine iıtırall ecten motorıze ıııtatarımızctan oırı ıJe şanlı topçularımız mera sun geçifi sıraıında 

beli, ve en bol tecrübeli kuman • 
danları geliyordu: Hepsi de, kendi 
lerini coşkunca alkışlıyanları, bi
rer nefer tevazuu ile s::ılamlıyarak 
geçtiler .. 

Ve sonra, ufukta, bize ad1m a
dım yaklaşan haki bir kasırga be
lirdi! 

Parlak süngülerinde şimşekler 

çakarak gelen bu kasrrga, Türk or
tiusu idi! 

O anda gozıerım sag tara • 
fımda duran kadına illşti: 

vnu bana, biraz evvel gıyaben ta
nıtmışlardı. 

Adı Sıdıka imiş. Herkes ondan 
"S)dıka onbaşı" diye bahsediyor. 
Cil rf ve Me metcik yuz u ir k-a ____ _, 
dm! İki şehit anaSJ imiş. Ve onun 
bugün çökmüş görünen omuzlan, 
20 sene evvel, Sak.arya b::>ylarında, 
'Iiırk istiklaline göz dikenlerın be
yinlerinde patlıyan ağır mermile-
ri taşımış ... 
Etrafında bulunanlar, Sıdıka on

başıya ayırdıkları sahayı daraHm
yorlar. Biribirlerini eziyorlar, ken
dileri göremiyorlar, fakat buna rağ 
men, onun yerine sokulmuyorlar. 
Hem onları ne polis, ne de jandar
ma menetmediği halde .. 

Belli ki, hepsini, Sıdıka onbaşıya 
bu ana baba gününde içine bir dü
züne insan sığabilecek kadar gen.iş 
ve rahat bir yer ayırmıya sevke
den duygu, jandarmanın süngü -
si.inden ve polisin tabancasmdan 
duha müessirdir: Ve bu duygu , 
Türk milletinin, iki şehit anasına 
karşı beslediği hürmettir! 

İlk alayın sancağı ge.;erken, Sı
'lka onbaşı, bağdaş ku!"dtığu yer
den doğruldu. - kendisine sandalya 
bulunduğu halde, ba.~daş kurarak 
oturmayı tercih ediyor - ayağa kalk 
tı, ve Generalini salamlıyan bir 
nefer gibi dimdik kesildi. Kenarı 
sırmalı alay sancağını, tıpkı bir as
ker gibi selamladı. O zaman, dik
kat ettim: 

Namlu çeliği gibi parlıyan göz

leri ıslaktı. 
Sancak geçtikten sonra kendi

sini tutamadı: Ve nazlı nazlı süzü
len sancağın arkasından, içlerimi. 
zi ürperten bir sesle haykırdı: 

"- Dünya durdukça dur... Se
nin içinde, benim yavrularımın da 
kanı var!. .. ,, . 

(Devamı 8 incide) 
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Muazzam Geçit Resminden lntıba.lar 

Yükıek kumanda heyeti Mareşalin önünden geçiyor M11ırlılar ve yabancı ataşemiliterler, alayı ıeyreJiyorlar 

Manevralara iıtirak eden tanklarımı% geçit reıminde [ Binc!irilmiş kıtalarımızdan bir p ar~a 

Süvari alayı ıancaklarile geçiyorlar Piyadelerimiz geçit reıminde 

• 
,. 

1. l 
Topçu kuvrJetlerimizJen bir parça HarJa deli toplan ve motörlii kıtalanmız 
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Bir Kavgada iki 

Kişi Öldürüldü 
Nevşehir, (TAN) - Buradan iki 

saat uzaktaki Sulusaray köyünde, 
Kadın oğlu Mıstık, Fatma oğlu Isa 
ve Hüsnü oğlu Mıstık ismindeki şa. 

9 

, , ..... ŞiRKETİ HA YRİYEDEN: __ i, 
SAZLI TENEZZÜH SEFERi 

Kıymetli San'atkarımız Kemani SADİ IŞILAYIN idaresinde mem
leketin güzide san'atkarlarından mürekkep BİR SAZ HEYETİ ve 
Lokantacılıkta şöhretile maruf olan PANDELİ tarafından ihzar edilen 
nefis büfeyi hamil (74) numaralı vapurumuz B U G Ü N 

izzet Paşanın Kabineden istifası 
1 hıslar, henüz bilinmeyen bir sebep. Köpri.iden saat 14.30 da kalkarak muayyen iskclclerimize uğrad1k-

ten kavga etmişler, birbirlerini ağır tan sonra Boğaziçi ve açığında cevelan yapacak, 20.45 de Köprüye 
surette yaralamışlardır. Kadın oğlu gelecektir. 

Mıstık karnından beş, başından bir ı '9111111 .. •••••••••••••••ı---ll' •••••--' 
Taraftarlarının da Kabineden Çekilme~ İsteme;erinin 
Kabine Buhranına Meydan Verm,sinden Korkuluyordu 

kurşun yarası almış ve ölmüştür. ı 
Karnına dört, alnına bir kurşun 

isabet eden İsa da götürüldüğü has
tahanede bir gün sonra ölmüştür. 

Hüsnü oğlu Mıstığın da sol kolu 
kırılmış, sağ avucunun ortası delin-

, 
Elektrik Tesisatı 

iskilip Belediyesinden: 

Bu esnada söze Mediha Sultan 
ile İhsan Bey de karıştılar. Sultan 
bu teşkilatın maksat ve gayesini, 
Ihsan Bey de, alakadar ecnebi po
lis servislerinin bu teşekküllere 

karşı gösterdiği alaka ve faaliyet. 
lcrini sormuştu. Molla, muhatap. 
larını tekrar bir izahat tufanına 
boğdu. İttihatçı elleri ile işlediğini 
bilhassa ve ehemiyetle kayıt ve i
şaret ettiği bu teşekküle hedef o. 
larak Mediha Sultan ile Feridi i
rae ve elile de Yıldızı işaret ettL 
.Birçok delillerle bunu isbata yel
tendi. Damad Paşa kabinesinin ac
zinden uzun uzun bahsetmekten 
ve hele polisi çekiştirmekten hiç 
de çekinmedi. Biraz da, ecnebi te
şekküllerini aldatıp şaşırtanları 

didikledikten ve Damad Feridin 
zehir çanağına biraz daha zehir i
lave ettikten sonra, sözünü bitirdi 
'Ve nihayet yalıyı terketti. 

D ertleşme sırası Sultan ile 
Damad Paşaya gelmişti ar

tık. Şahsi emniyetlerini memleke
tin umumi vaziyeti kadar karan. 
lık ve şüpheli görüyor, yaslı bir 
endişeye gömülüyorlardı. Bir ara, 
Damad Feridin tariz kılıklı, vazi. 
yetin bu derece tehlikeli bir şekil 
almasına, tereddütlü hareketleri 
ile hünkarın sebep olduğunu söy. 
leyivermesi, günün bu saltanatlı 
Çifti arasında şiddetli münakaşa 
çıkmasına sebep oldu. Mediha Su1. 
'\an, sinirli hareketler, acı sözler. 
~ Şah kardeşini uzun uzadıya mü
dafaa ve masumiyetini iddia ettik-
.,.._ ~"""""!J 01nl,l,.h ı..;,. eocla• 

- Paşa Paşa. Şah karaeşime 
bühtan etmeyiniz. Bütün bu hata
lı hareketlerin müsebbip ve mes. 
ulü, hiç şüphe yok ki, sizsiniz. İş 
~şına ilk geçtiğiniz zaman yanı
~ıza hocaları hacıları, şeyhleri, bir 
sürü tecrübesiz kişileri topladınız. 
Onların sözleri ile oturup kalktı. 
nız. Said Molla gibi insanların yü. 
züne bile bakmadınız. Uzun söze 
ne hacet a Paşa. İşte, her müşkül 
işlerinizde, sıkışık vaziyetlerinizde 
reyine, fikrine müracaat ettiğiniz, 
kendinize müşavir edindiğiniz ih
san Beyi bile, bunca vaidlerinize 
rağmen, hala bir iş başına geçir. 
mediniz. Neden bu işlerin sebebi 
Şah kardeşim oluyormuş? .. 

Dedi ve hışımlı bir eda ile sa
londan çıkıp gitti. 

D amad Ferid, artık muhibbi 
Ihsan Beyle salonda yalnız 

kalmış, günün en mühim mevzuu 
olan, ve henüz gizli tutulan Müşir 
Ahmet İzzet Paşanın kabine me
rnuriyetinden istifası ve Erzurum 
kongresi meseleleri üzerine derin 
bir hasbühale dalmıştı. İzzet Pa
şayı istifasından dolayı acı bir li
san ile tenkit ediyordu. Paşaya 

mütemayil olan Salih, Ali Rıza, 
Tevfik ve Ahmet Abuk Paşaların 
da çekilmeleri ihtimalinden bah
sile endişeleniyordu. Bilhassa bir 
kabine buhranı zuhurundan çok 
korkuyordu. İhsan Bey de vaziyet
teki ümitsizliği tebarüz ettir;yor, 
ele birçok müsait zemin ve fırsat
lar geçtiği halde Mustafa Kemal 
Paşa ile, itilaf devletlerinden giz. 
lice anlaşmak ciheti iltizam edil. 
tnediği için Damad Feridi şiddetle 
nıuahaze ediyordu. Ve: 

- Hadi bunu yapmadınız pa
şam diyordu. Fakat, hiç olmazsa 
Anadoluya karşı biraz , mutedil 
davranmalı ve bilhassa milli cere
yan ve hareketleri, resmi lisanı. 

nızla, harice karşı ihtilal ve iğtışaş 
~eklinde göstermekten sakınmalıy
dınız. Zatı devletinize bu hususu 
Vilayetlere tamim ve ajansa teb
liğ etmeden evvel de arzetmistim. 
Fakat, emsali bircok maruz~tım 
gibi bunu da nazarı itibare alma
dınız paşam. Vaziyet bu ~ekli buL 
duktan sonra, zatıaliniz için en mu 
vafık harekrtt, derhal çekilmektir. 
Aksi takdirde ...... 

I• hsan Bey sözünü ikmal e
dememişti. Ansızın salona 

giren bir ağa, Abaürrahman Şeref 
Beyle Baş l\fabeyınci Paşanın gel
diklerini ve intizar salonunda bek
ledikleri haberini vermişti. Vah
dettin, o gün sabahleyin Abdür
rahman Şeref Beyi saraya davet 
ettirmiş ve huzuruna kabul etmiş
ti. Söz arasında İzzet Paşanın is
tifasından dolayı çok müteessir 
olduğunu söyledikten sonra, paşa. 
yı istiladan sarfınazar ettirmek 
vazifesini baş Mabeyinci ile Ab
durrahman Şeref Beye vermiş ve 
göndermişti. Onlar da Izzet pa~a
nın nezdinden ayrıldıktan sonra, 
teşebbüsleri neticesi hakkında Da
mad Feride de malllmat vermek 
üzere, mabeyine gitmeden evvel 
yalıya uğramağı lüzumlu bulmuş
lar ve işte gelmişlerdi de. 

Abdurrahman Şeref Bey daha 
salon kapısındayken söze başla

mıştı. İzzet Paşa ile aralarında gö
rüşülenleri tamamile anlatmış. Ye 
sonunda: 

- Kulunuz Müşir Paşayı haklı 
buldum, paşa hazretleri. Demişti. 
Neyse bin müşkülatla ve bazı şarL 
larla istifasınr geri aldırmağa mu. 
vaffak olduk. Fakat, bilmem ki bu 
taleplerini... 

Damad Ferid, Abdurrahman Se
ref Beyin sözünü, ihtiyar ettiği 

zahmetten dolayı teşekkür beyan 
ederek kesti ve sakin bir tavırla 
sordu: 

- Nedir cf endim paşanın talep. 
leri? .. 

- Arzedevim efendim. Birincisi, 
Erltanı Harbiyei Umumiye Reisi 
Cevat ve nezaret müsteşarı l''evzi 
Paşaların tebdillerinden sarfınazar 
buyurulması, ikincisi de, Mustafa 
Kemal Paşa ile Rauf Beyin derdest 

leri ve İstanbula izamları hak. 
kında vilayetlere gönderilmek üze 
re hazırlanan yeni tamimin tehiri. 
Öyle zannediyorum ki, bu taleple
ri kabul ve terviç ... 

Ferit muhatabını daha ziya
de söyletmedi. Birden titiz. 

lendi. Ve: 
- Hayır, hayır Beyefendi. dedi. 

Bu askeri tebeddülatı yapma
mak ve tevkif emrini tehir etmek. 
maazallah memleketi daha büyük 
bir tehlikeye maruz bırakır. Hepi
niz biliyorsunuz ki, bu hususta 
kuvvetli bir tazyik yapılıyor üze. 
rimde. Hem bu tazyikten sarfına
zar, aciziniz makamı saltanat ve 
devlete karşı yapılan bu yakt'iıksız 
hareketin daha ziyade tesirleri al
tındayım ve bilhassa hükümet oto
ritesini muhafaza etmek mecburi
yetindeyim. Hem yoktur bunun bir 
başka çaresi. 

Abdurrahman Şeref Beyin kaş
ları çatıldı. Gözleri gazap fışkırır 

gibi açıldı. Boğuk ve gıcıklı bir ses
le: 

- Çok yanlış düşünüyorsunuz, 
paşa. dedi. Böyle düşünmek ve bun 
ları yapmakla m.emleketi siz uçu
ruma sürüklüyorsunuz. Bu kadar 
bedbin olmayınız ve sathi düşün
meyiniz. Işi idare için bir değil, 

birçok çareler var. Ezcümle tazyik 
edenleri ve bu tazyike sebebiyet 
verenleri münasip şekillerle idare 
imkanı yok değildir. Siz, bu hare
ketinizle Anadoluya karşı düşman 
\ardan daha ziyade düşman görün. 
mek istiyorsunuz, eminim ki, bu 
hususta da hissiyatınıza kapılıyor
sunuz. kabında pek meşru ve mem 
duh olan idarei maslahat siyaseti
ni. ..... 

:Devamı var) 

Bir Adam Öldürdü 

Bir Pe»lisi de Yaraladı 
Afyonkarahisar, (TAN) - Hüku. 

met civarındaki bir kıraathanede tav 
la oynryan Hacı Asaf mahallesinden 

Mehmet oğlu Cemal Fethi ile 1\'Iarul
cu mahallesinden Halil oğlu hammal 
Ali kavga etmişlerdir. Ali Fethiyi 
kalbinden ve sol omuzundan yarala
mıştır. Fethi ölmüştür. 

Katil, polis Zait Yılmazı da yara. 
layıp kaçmak teşebbüsünde bulun. 
muş, muvaffak olamamış, tutulmuş
tur. 

Despina Sustah ~Taşırm ış 

Geçenlerde şo!ör Mahmut Nedim, 
Galatada eski dostu Despinayı kıs

kançlık yüzünden öldürmüştü. Dün 
ağır ceza mahkemesinde duruşması
na başlandı. Mahmut Nedim kendi. 
sini müdafaa ederken: 

- Despina benim gibi çelimsiz üç 
erkeğin hakkından gelebilecek kadar 
ku\·vetli, iri, yarı bir kaciındu·. Daima 

da çantasında sustalı bıçak taşır. Ben 
onu vuramazdım. Onu başkası vur
muştur, diyordu. 

M&hkeme, Despinanın hakikaten 
çantasında sustalı -;akı taşımayı iti
y:ıt ı;tmiş bir kadın olup olmadığının 
Emniyet İkinci şube• müdiirhiğünden 
sorulmasına karar ve.erli. 

---o·----
Bir Mısırh Prens Geldi 
Mısır Kralının yeğenlerinden 

Prens Muhammet Abdülmün'im dün 
sabahki Semplon ekspresiyle şehri

mize gelmiştir. 

İskilip kasabasının Nafia Vekaletince tasdikli hidro elektrik tesis3· 
tının bent. direk. su kulesi, cebri boru. kanal, santral ve transformatöl' 
binalarının ''37760,. lira "80 .. kuruş bedeli kesifli kısmı 11 agustos 939 
tarihinden itibaren 45 gün miiddetle kapalı zarf usulile eksiltmeye çı
karılmıştır. 

Tesisata aid proje ve eksiltme, fenni mukavele. şartnameler hu1asa
sile keşif cetvelleri beş lira mukabilinde İskilip Beleliyesinden ihale 
günü olan 25 Eylul 939 pazartesi gününe kadar alınır 

İstekli olanlara posta ile adresine gönderilir. 
Mezkur işin muvakkat teminat akçesi olan "yüzde yedi buçuk,, ku

ru'5t.'i'n ''2832 .. lira "6 .. kuru~tur. 
Taliplerin ihaleye iştirak edebilmesi icin Yüksek Nafia Vekaletinden 

tasdikli ehliyet vesikası ve bu işe benzer l:ir veya birkaç iş bac:ardığına 
aid bonservis ile ve 939 yılına aid Ticaret Odasından alınmış vesika ib
raz eylemesi. 

Teklif mektublarını kanuni tarifleri dairesinde noksansız ve kapalı 
olarak 25 eylUI 939 pazartesi günü saat on üçe kadar İskilip Belediye 
Encümenine posta ile veya elden verilmesi. 

İhale 25 eylUl 939 pazartesi günü İskilip Belediye binasında ve Bele
diye Encümeninde saat 14 te yanılacaktır. Taliplerin usulü dairesinde 
2490 sayılı kanunun tarifatına .ııöre ihaleye iştirak etmeleri ilan 
olunur. "6183,, 

Yüksek Tevettür Şebekesi Yaptırllacak 
lskilip Belediyesinden: 
İskilip elektrik tesisatının makine kısmı alçak ve yüksek tevettür 

şebekesinin 45115 lira 54 kuruş bedel keşifli kısmı 11 Ağustos 939 tari
hinden itibaren 45 gün müddetle kapalı zarf usulile eksiltmeye kon
muştur. 

Elektrik tesisatına ait proje ve eksiltme fenni mukavele şartnamele
ri hulasası keşif cetvelleri beş lira mukabilinde İskilip Belediyesinden 
ihale günü olan 25 Eylül 939 Pazartesi gününe kadsr alınır. İstekli o
lanlara posta ile adresine gönderilir. Mezkur işin muvakkat teminat ak
çesi olan 3383 lira 66 kuruştur. Taliplerin ihaleye iştirak edebilmeleri 
için yüksek Nafia Vekaletinden tasdikli ehliyet vesikası ve bu ise ben
zer veya birkaç iş muvaffakiyetle başardığına ~sir bonservisleri 've 939 
yılına aid Ticaret Odasından alınmış vesika ib 1"l eylemesi. 

Teklif mektuplarının kanunun tarifleri daiı J 'inde noks;ınsız ve ka
palı olarak 25 Eylul 939 Pazartesi günü saat . ~ e kadar Belediye En
cümenine posta ile veya elden vı rilmcsi. 

İhale 25 Eyltıl 939 Pazartesi 1 \nü İskilip Belı ·diye binasrnda ve Be
lediye encümeninde saat 14 te ;y tnlacaktır. 

Taliplerin usulü dairesinde ve' '90 sayılı kaı.unun tarifatına göre 
ihaleye iştirakleri ilan olunur. "6184,, 

~-'-------------:----------~----------~--~--~------~~----------------~----------------------------~---~ 

istanbul Maarif Müdürlüğünden : 
Semti 

Vefa 

" 
" .. 
" 
" 
., 
il 

Murat. 
paşa 

" 

" 
" .. 

Sokağı 

Vefa Caddesi 

" 
,, 

" 
,, 

" Türbe sokaj!J 

" " 
" " 
" " 

Vefa Cadd::~si 

Millet Caddesi 

., 11 

,, 
" 

" " 
" " 
" " 

Mimar Börekçi 
Kemalettin 

" 

" 
11 

... 
" 
" ,. 

Sucu 

" 

" 

Ağa çeşmesi 

" 
" 

Parsel 
No. 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

11 
12 

1 

3 

4 

5 
(i 

7 
8 

6 

7 
8 

9 
10 

2 
., ., 
5 

32 

Kapı No. 
Eski Yeni 

Cami arsası 
32 
51, 53 - 61, 63, ı 
Bila No. 
4 
48, 50 - 72, 74 
Bila No. 

72 - 108 

74 - 110/1, 110 

74 - 112, 112/1 
74 - 114, 116, .t16/ 1 
76, 118 
78,120,122 

1 

5 
3 

1 
29 

1 

5 
3 

1 
31 

6 

Sahası 

M2 

365 
854 
654 
609 

4.50 
135 

57 
3.50 
582 

1 - Vefa 
Cinsi 

Mezar !ık yeri 

Mezarlık 

Arsa 
Arsa 
Kargir ev 
Kargir ev 
Arsa 
Karakol binası 

2 - Muratpaşa 
238 Arsa 

285 

299 
272 
147 
571 

565 

43,50 
86,50 

8,50 
12,50 

Bahçeli ahşap ev 

Bahçeli ahşap ev 
Arsa 
Bahçeli ah5ap ev 
Bahçeli kargir iki dükan 

3 - Kosl<a 
Bahçeli ev 

Ahşap ev 
Ahşap ev 

Kargir ev 
Kargir dükkan 
~ 

581 Türbe ve Mezarlık arsası 
357 Bahçeli ahşap ev 

624 ada N o.lı 

4 - Befktaş 

Belediye 
E\'kaf 
Belediye 
Mehmet 

Sahibi 

Yusuf kızı Hadiye 
Suat, İbrahim 
Ferdiye 
Belediye 
Hc..zine 

Ahmet Ruhi 

Fatma Yaşar, Ömer 
Zeki, Ahmet Fevzi 

Ahmet Nadir 
Belediye 
Hüsnü 
Nuri, Behiye, Aliye, Leman, 
l\fozaffer, Semiha, İnci, Necla, 
Haldun 

Şerife Akile 

Emine Şazıdil 
Ayşe Bedia, Havva, Fatma, Ha
tice. Emine, Rıza, l<"\üma, Bellos 
Fatma Zekiye 
Osman Nuri, Mustafa 
Evkaf 
Evkaf 

Semti, sokağı ve cinsi: Ekmekçi başı mahallesi, Dibekçi v~ Spor sokaklarında ve aşağıda No. ve sahaları gö steri]en arsa]ar. 
Par~el No. 13, 14, 15, 16, 17. Beher metre murabb,ıına 8 lira kJymet takdir edilmiştir. 

Sahası: (Metre murabbaı) 2La, 237 250,50 239,?f> ~64,'i5 

Porsel No. 18, 19, 20, 21, 

Sabası: (Metre murabbaı): 

SAHİBİ: M. SALAIIATTL~ 

11~.40 

34, 

9!,50 

111,50 
35, 

104, 

110, 
36, 

109.50 

108,59 
37, 

109,50 

22, 

100,75 
31.>, 

113,75 

23, 24, 25, 
... - --

95,75 91,50 90, 
• 

26, 27, 28, 29, 

86,50 76, 107, 80, 

Beher metresine 4 er lira kıymet tak 
d:X edilmiştir. 

, 
Takdir olunan bedel 

~~~~~~~~~~~_,;·-

Beheı metresine 50 kuruş 
Beher metresine 50 kuru~ 
Beher metresine 50 k!lruş 
Beher metresine 2.5 lira 
Beher metresine 2.5 lira 
2500 lira (arsasile berabel·) 
1200 lira (arsasile beraber) 
Beher metresine 2.5 lira 
Binasına 300 lira, arsasın.ın beher 
metresine 250 kuruş 

Beher metresine 4 er lira 

(500+400=-900) 

( 400+400=800) 
Beher metresine 4 er lira 
200 
(100+100=200) Yalnız dükkanlara; 
ayrıca arsalarına 4 er .Lira 

4695 lira 

700 lira 
90G lira 

800 lira 

it• 
Beher metresine 1.5 lira 
Beher metresine 1,5 lira 
Beher metresine 1,5 lira 

30. 31, 

79, 87,75 

.,., ....... 

90, 

33, 

93,75 

Yukarda, mahalle, sok<ık v~ sahiplerinin adlarile cinsleri, sahaları, numaraları ve takdir olunan bedeııeri gösterilen gayri menkuller ilk okula tahsis edilmek üze::-e 1295 tarihli 
kar&rnameye göre istimlak olunmak tadır. 
. ~~rarnamenin. 3 nci .m~~desin e te~fi~an tal~ mu:metE"si de yr:..pılmış olan bu yerlere taltdir olunan bedel hakkında mal sahir1erinin bir ilirazları varsa 8 gün zarfında dilekçe 
ıle Valilık ve Beledıye reıslıgı katı na bıldırmelerı teblig olunur. (6709} 
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: '.\.;,, lstanbul · L~vazım A~irli.ğin~e·~ . V eril~ri ::· 
!;:~): ·:,< ·.-· Hari~i~ Askeri . l(,~~~a.ti · · İla.nla~ı .. ., 

• ·:· •. '. • •.• l. ~ - .. : 

Aşa ıda miktar, muhnınmen bedel ve muvakkat teminatlan. yazılı 
benzin ,.e ynglar kapalı zartla eksiltmeye konulmuştur. İhalcsı 28/8/ 
939 pazartesi gunıı hizalnrında gösterilen saatlerde Çanakk~le~e mus
tahkem mevki satınalma l~omıs~onunda yapılacaktır. lsteklıl<?:m 2490 
sııyılı knnunrln yazılı belgelerle ve 939 s~nesi tic.nret vesikalar~ ve mu
vakkat temin.:ıtları ile hırlikte ihale santınden bır saat evvel ıç ve dış 
zarflar mi.ıhürhi olduğu halde kcmisyona makbuz mukabili t~slim et
meleri f.cnni evsaflnrı Ankara, Jstanbul ve İzmir levazım fımirlikleri 
satınalma komisyonlaıır.da ,.e Ç&nakkalede müstahkem me\·ld satı
nalma Komis) onunda görüleb:br. 

Bcnzın ayrı yarrlar nvrı eksiltmedir 
Cinsi Kılo Tahmin be- Tutarı 

Benzin 
Vakum yağı 
Valvalin 

200,000 
20.000 

5.000 

deli Kuruş Lira 

23 
35 
35 

46.000 
( 7,000 
( 1,750 

(232) 
Teminatı 
Lira Ku. 

3450 

(6039) 
Saati 

l1 de 

8,750 656 17 de 

* * Çıınakknle müstahkem mevki birlikleri için aşağıda yazılı patatesler 
kµpalı zarf ve açık eksiltme ile satın ahnncaktır. Patateslerin ihaleleri 
hizalarında yazılı gün ve saatlerde Çanakktılede müstahkem mevki sa
tıncılmn komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin ihale kanununun 2,3 cü 
maddelerinde yazılı vesaikle ve teminat nkçelerile birlikte muavven gün 
ve saatte komisyona müracaatları. "268., "6319,, 

lUuhnnımen 

Garnizonu Kilo bedeli Tutarı İhale Saat İlk teminat Şekli 
ku. s. lira tarihi Lira l{u. 

Çanakkale 118,000 7 50 8850 4-9-939 11 663 76 K. zarf 
Ezine 69 000 8 5520 4-9-939 17 414 K. zarf 
Gelibolu 19,000 7 50 1425 2-9-939 11 106 88 Açık 

eksiltme 

* * Fethiye kıtnatının ihtiyacı olan 129,000 kilo un kapalı zarf usulila 
eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi İspartada tüm sotınalma komisyo
nunda ve İstanbul, Ankara levazım fımirlikleri satınalma Komisyonla
rından gciriıliır. Muhammen tutan 19,350 lira ilk teminatı 1451 lira 25 
kuruştur. Eksiltme 4 - 9 - 939 pazartesi günü saat 16.30 da İspartada 
tüm satın alma komisyonunda yapılacaktır. İstekliler 4 • 9 - 939 saat 
15.30 kadar teklif mektuplnrını İspartada tumen satınalma komisyonu 
başkanlığına vermeleri. "275., "6320,, 

* * Mardindeki hudut taburu için 1 - 9 - 939 cuma günü saat 10 da Mar-
dinde askeri satınalma komisyonu tarafından 240 ton ekmeklik un satın 
şlınacaktır. Muvakkat teminat 1620 liradır. 2490 sayılı kanuna göre ta
liplerin belli gün ve saatten asgari bir saat evvel evrakı müsbite ve te
minat mektuplarını komisyc-.na göndermiş bulunmaları şarttır. Şartna
meleri görmek ve okumak üzere Mardin askeri satınalma komisyonu-
na müracaatlarL • 269,, "6321,, 

* * 270,000 kllo un kapalı ~arna eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bed ell 
37,800 lira ve ilk teminatı 2835 liradır. İhalesi 8-9-939 cuma günü saat 
10 de Gircsunda askeri sntınalma Komisyonunda ~ apı1acaktır. Şartna
mesi her gün komisyonda gcirülür. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
2, 3 cü maddelerinde yazılı vesikalarla ilk teminat ve teklif mektupla
rını havi zarfını ihale gün ve saatinden bir saat evvel Giresunda askeri 
satınalma Komisyonuna verilmiş bulu11.;caktır. "272,, "6322,, 

* * Antalya kıtaatmın ihtiyacı olan 422,250 kilo arpa ve yulaf kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi İspartada tüm satınalma 
komisyonunda ve Ankara, İstanbul levazım amirlikleri satınalma komis
)onhmnda görühir. Muhammen tutarı 19.001 lira 25 kuruştur. İlk te
minatı 1425 lira 9 kuruştur. Eksiltme 8-9-939 cuma günü saat 15.30 da 
İspartadn ti.ım satınalma komisyonunda yapılacaktır. İstekliler 8-9-939 
güniı saat 14,30 kadar teklif mektuplarını İspartada tüm satınnlma ko. 
misyonu başk~nlığına vereceklerdir. "274,. "6324,, 

1\liktan 
kilo 

fuhammcn bedeli 
lira 

* * İlk teminat 
lira 

İhale gün ve saati 

14,400 15,120 1134 2-9-939 cumartesi 11 
Mersin garnizonundaki kıtaatın ihtiyacı olan yukarda yazılı sade ya

ğı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme Mersinde askeri satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Zarflar ayni günde açılış saatinden 
bir sant evveline kadar kabul edilir. Fazla bilgi edinmek isteyen istek
liler askeri sntın alma komisyonunda mevcut olan şartnameleri hor za-
man görebilirler. ' "2n "R::ı2::ı • 

* * Beher çiftine tahmin edilen fiyatı 743 kuruş olan 20.000 çift çizme 
kapalı znrfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 4 - 9 • 9_39 pazartesi günü 
saat 11 dl"dir. İlk teminatı 8680 liradır. E\•saf ve şartnamesi 743 kuruş 
mukabilinde Ankarada M. M. V. satın alına komisyonundan alınır. Ek
s ltnıeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 - cü maddelerinde göste
rilen vesaikle teminat ve teklif mektuplannı ihale saatinden bir saat 
evveline kadnr Ankarada M. M. V. satın alma komisyonuna vermeleri. 

"270 .. "6316,. 

* * Beher çiftine tahmin edilen fiatı 470 kuruş olan 200 000 çift kundura 
kupalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesı ~ - 9 - 939 cumartesi günü 
saat 11 dedir. İlk teminatı 41,350 liradır. Evsaf ve şartnamesi 47 lira 
mukab1linde Ankarada M. M. v. Sn. Al. Ko. dan alınır. Eksiltmeye gi
rccekle•in 2490 sayılı kanunun 2t 3 - cü maddelerinde gösterilen vesaik
le teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden behemehal bir saat 
e\·velinc kndar Ankarada M. M. V. Sa. Al. Ko.na vermeleri (271) (6317) 

* * İzmirde bir pavyon ve iki cephanelige mua"'yen giındc talip zuhur et-
ınC'dt indC'n yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmu .ur. Keşif bede
li 38 261 lira 22 kuruş. ilk teminatı 2870 liradır. Kapalı zarfla eksiltme
si 5-9-939 sah gunu Ankarnda .t. M. V. satın ~lma komisyonunda yapı
focaktır. Şartnnme proje ve pliınları 195 kuruş mukamilinde alınabilir. 
lsteklilerin kanunun 2, 3 eti maddelerinde yazılı vesaikle birlikte ilk te
min·n ve teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar 
Anırnrada komisyona vermeleri. "289,, "6410,, 

* * BC'her mefresine tahmin ediien fiyatı 305 kuruş olan 44.000 metre 
kaputluk kumnş kapalı znr!la müntıkasaya konulmuştur. ihalesi 11.9.939 
pi.lzart c.ıı gunu saat 11 dedir Ilk terrıınatı 7960 liradır. Evsaf ve şartna
me i 675 kuru a Aı:karada M. M. V. satın alma komisyonun~an alınır. 
Ek ıl miye gırcceklerın 2~90 s.ıyı11 k&nunun 2, 3 ciı mnddelerinde ya:r.Jlı 
\o.: aıkle temınnt ve teklif mektuıılannı ihale saatinden beh::!mchal t:-ir 

saat evveline kadar Ankarada M:. M. V. satın alma komlsyonuna verme
leri. (301) ( 6486} 

* * 208 ton un kapalı zarfla münakasnya konmuştur. Muhammen bedeli 
24 960 lira ve ilk teminatı 1872 liradır. Münakasası 15-9-939 günü snat 
ıo' da yapılacaktır. Şartnamesi komisyonda görülebilir. İstekliler .münc:
kasa saatinden bir saat evvel icap eden vesikalarile kanunun tarıf ettı
ği şekilde hazırlıyacakları mektuplarını Gaziantepte askeri satınalma 
komisyonuna vermiş olacaklardır. "323,, "6682,, 

* * Erzincan garnizonunun ihtiyacı olan 720.000 kilo yulafı 6 kuruş ôl 
santimden pahalı gorülmüştfir. Yeniden kapalı zarfla eksiltmesi 9-9-939 
cumartesi gunü saat 11 de Erzincanda askeri satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. Muhammen bedeli 52,920 lira, ilk teminatı .. 3~96 .li.radır. 
Sartname ve evsafı kolordunun tekmil gamizonlannda gorulebılır. 1s
teyenlere 265 kuruş mukabilinde posta ile gönderilir: Teklif meklupl~n 
eksiltme snatindcn bir saat evvel Erzincanda askerı satınalma komıs-

"6686 yonuna verilmiş olacaktır " 

* * Aşağıda yazılı 528.400 kilo saman kapalı zarfla alınacaktır. E.ksiltme-
si 12-9-939 Salı günü saat 16 da İzmitte Tümen Sntınalma ko~ı~v~nun
da yapılacaktır. Şartnamesi İst. Ankara, Eskişehir icvazim amırlıkleri 
ve İzmitte Tümen Satınalma komisyonlarında görülebilir. Her mev
kiin ihtiyacı ayrı ayrı müteahhitlere de ihale edilebilir. Ve temi~atları 
da ayrı nyrı alınabilecektir. İsteklilerin belli gün ve saatinden bır saat 
evvel ilk teminatlarını ihtiva eden kapalı zarflarını İzmitte Tümen Sa-
tınalma komisyonuna vermeleri. "324 • "6683 .. 
l\Ic\ ki l\liktarı Finı İlk teminat 

Kilo J{u. Sa. Lira J{u. 

İzmit 50,000 2 25 84 38 
Hastahane 5.400 2 25 9 12 
Ada pazar 47,500 2 00 71 25 
Bolu 47.500 2 00 71 25 
Tuzla 285,000 2 50 534 37.5 
Gebze 93,000 2 50 174 37,5 

528,400 944 75 o 

* * Uşakta yaptırılacak bir pnvyon ile iki hangarın kapalı zarila ek'>ilt
mesine talip çıkmadığından 22-9-939 cuma günü akşamına kadar bir ay 
icinde ihaleleri yapılacaktır. Bir pavyonun keşif beden 42,341 lira ve 
iki hangarın da 60.659 liradır. Bir pavyon ve iki hanı?arın keşif ve pro
jelerini gormek isteyenler ve isteklilerin Afyonda Kor Satmalma ko-

"325,, "6684,, misyonuna müracaatları. 

* * Aşagıda cins ve mikdarı yazılı altı kalem otomobil malzemesine ta
lip zuhur etmediginden yeniden pazarlıkla alınacaktır. İsteklilerin 
5-9-939 Sah güniı saat 17 de Kırklarelinde Askeri S:ıtınalma komisyo-
nuna muracaatları. "326 .. "6685,. 
l\Iikdnrı Cin i l\1arknsı 
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11k l\Iuhnmmcıı 

teminat bedeli 

917,10 12228,00 Hastnneler yıllık ihtiyacı için alınacak 11500 ki-
lo Sadeyağı ve 1878 kilo Tereyağı. 

421,50 5620,00 Darülaceze yıllık ihtiyacı için alınacak 9000 ki-
lo sabun ve 4000 kilo Zeytinyağı. 

Tnhmin bedelleri ile ilk teminat mikdarları yukarda yazılı işler ayrı 
ayrı kapalı zarf eksiltmesine konulmuştur. İhı:ıle 11-9-939 Pazartesi gii
nu saat 15 de daimi encümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Mu
amelfıt Müdiırluği.ı kaleminde görulebilir. Taliplerin ilk teminat makbuz 
veya mektupları ile 2490 numaralı kanuna göre hazırlıyacaklan kapalı 
zarflarını ihale günu saat 14 de kadar daimi encümene vermeleri (6703) 

* * ( 11 ) iLK MEKTEP BINASI YAPILIYOR 
Istanbulda muhtelü semtlerde yeniden inşa edilecek 11 ilkokul bimı.sı

nın inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye ko~ul~u~tur. l~ale ~4-9-939 
Perşembe günü saat 15 de İstanbul Belediyesı Daımı Enc~enınde ya
pılacaktır. Muhammen bedeli 521,190 lira 73 kuruş ve ilk temınatı 24,597 
lira 63 kuruştur. Şartname 26 lira 6 kuruş mukabilinde İst:ınbul Na!ia 
Müdürlüğünden nlınabilir. Taliplerin 939 yılıl'\a ait Ticaret Odası, bu ışe 
benzer en az 150.000 liralık iş yaptıklarına dair ihaleden 8 gün evvel İs
tanbul Nafia Müdürlüğünden alacnklan ehliyet vesikaları ve ilk teminat 
makbuz veya mektuplan ile 2490 numaralı kanuna gore hazırlıyacaklan 
kapalı zarflarını ihale günü saat 14 de kadar İstanbul Daimi Encümeni-
ne vermeleri. "6081,, 

Yüksek Deniz Ticaret Mektebi 

Müdürlüğünden : 
Lise mezunlarına: 
Mektebimiz yü'"5ek sınıfı için liseyi tamamlamış talebe kaydı 20/ 

e.det 
10 

-~~ı.-- eoo -ı.--u-rı• •TTJ ~c:u. u~uaaa ou~-....--a,,:ı.•. 

6 
10 

6 
2 
2 

937 modeh F ort mıırka 

kamyon için arka dış lüs
tik. 
Ön dış lastik 
Arka iç Jfıstik 

Ön " 
Radyatör 

il 

32 X 7 Fariston 
32X 6 
32X7 
3 2X 6 

il .. 
,, 

937 F or l kamyonları için 
935 " " ,, 

İki bin ton kadar buğday kırdırılacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 
2!J - 8 _ 939 salı günü saat 15 de Tophanede İstanbul Levnzım iimirli[:i 
sntınalma Ko. da yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli on beş bi~ ~eş 
yiız altmış sekiz lira iki kuruş ilk teminatı bin y~z altmış. yed.ı lıra 
altmJŞ kuruştur. Şartnamesi Ko. da görülür. İsteklilerın kanunı vesıkala
rıle beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komis. 
yona vermeleri (127) (6149) 

* * 2000 metre yatak kılıflığı bez alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
29 _ 8 . g39 salı günü saat 14,30 da Tophanede ümirlik satınalına Ko. da 
yapı!acnktır. 

'l'ahmin bedeli 800 lira kati teminatı 120 liradır. Nümunesi Ko. da 
gôri.ılur isteklilerin kanuni vesikalarile belli saatle Ko. na gelmeleri * * (156) (6582} 

Kuleli askeri lisesi için 21 kalem elektrik malzemesine 28-8-93!> 
pazartesi guniı snat 14 de Tophanede Ist. Levazım Amirliği Satınalma 
komisyonunda pazarlıkla alını.ıcaktır. Keşif bedeli 296 lira 95 kuruş knti 
teminatı 45 liradır. İsteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri 

(161) (6().17) 

* * Davutpaşa fırınının dahili ve harici elektrik tesisatının pazarlıkla 
eksiltmesi 28-8-939 pazartesi günü saat 14,15 de Tophanede J~ta~b~l 

· · ı· · t l k · d l ktır Her Jkısmın Levazım amır ıgı sa ına moı omısyonun a yapı aca . • . 
keşif bedeli 1983 lira kati teminatı 298 lira 20 kuruştur. Dahilı ~es!~nt 

· • d 'h I ed'l b'l' T ı· l 'n Nafıa Vck:ıle.ın-ayrı ve harıcı tesisrt a ayrı ı a e ı e ı ır. a ıp erı .. . h . 
ce musaddak elektrik miihendis veya ikinci sınıf ehliyetnameyı 6r.4n5ı~ (162) ( ıv ı olması ~artt1r~ 

.. . • * kt K alı 2arfla eksiltmesi Dokuz yuz kırk ycdı ton yulaf almaca ır. np. ~ . '?i' 
12/9/939 snlı giınü saat 15 de Tophanede İstanbul Lev~zı~ A.m.ırlı::'ı 
satın alma Ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli. kıı:k. s~k~: bı? ı~ı yu~ 
doksan yedi lira ılk teminatı üç bin altı yiiz yırmı ıkı lııa yırmı Yedı 

d · · l bı.lir İsteklilerin kn kuruştur. Sartname ve numunesi Ko. a goru ~ · . . nu_ 
ni vcsikalarile• beı &ber teklif mektuplarını ihale saatınden bır saat 
evvel }(o. na vermeleri. (6643) 060) 

,·... . ... •• ıo.:.. • . ~ .... 

D.~·ni~ . Levazım Sat.n~lma Ko.~isyo~u llan!arı<· 

ı _ Mevcut keşif ve şartnamesi mucibince muhammin bedeli (2000) 
lira olan Deniz harp okulu ve Lisesi kaloriferlerinde icap eden tamirat 
ve tadilntın 2-9-39 cumartesi günü saat 10 da Kasımpaşada Deniz leva
zım satınalma komisyonunda açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı {150) liradır. 
3 _ Keşif ve şartnamesi her gün saati dahilinde mezkur komis

yonda S?Örülebilir. 
4 - İstekliler 2490 s3yılı kanunun tarifatı dahilinde bulunan evrakı 

müsbite ile birlikte belli giın ve saatte müracaat etmeleri. (6305) 

ı - Yüksek tahsil müddeti "3,, senedir. Mektep yatılı ve parasız
dır. Gayesi, Ticaret gemilerimize kaptan ve makinist ve deniz mesle-
ki için fen odamı yC'tiştirmektir. . . • . . 

Mektebe kabul olunan talebenin giyimı, yıyımı vesaır hususatı 

mektep tarafından temin edilir. 
2 - Yazılmak için pazardan maadn günlerde mektebe müracclnt 

edilmelidir 
3 - İsteklilerin Mektep müdürlüğüne karşı yazacakları istidal;m-

na aşağıdaki vC'sikaları rapteylcmeleri lazımdır: 
A - I:füviyet ci.ızdanı, 
n - Aşı kağıdı, 

C - Mektep şahndetnamesi veya musaddak suretleri, 
D - Polisçe musadcJak eyihal kağıdı, 
E - Velilerinin sarih adres ve imzaları, 
F - 6 adet fotoğraf 6 X 9 ebadında. 
4 _ Fazla malümat için Ortaköyde mektep "Jl1Üdürlüğüne müra

caat edilmelidir İstanbuldan gayri mahallerden yapılacak müracaat-
lara matbtı mektep duhul bilgisinden gönderllir. (6629) 

lstanbul Defterdarhğı Galata Maliye 

Tahsil Şubesinden : 
Vergi borcundon dolayı haciz edilen, 1922 model, Moris Govley 

mnrkn, 937 hususi pliıka numaralı dört kişilik bir otomobil 28/8/939 
Pazartesi günü saat 13,30da Sandal bedesteninde açık nrttırma sure.. 
tile satılacaktır. 

Alıcılnrın o gün satış yerme gelmeleri ilfın olunur. {6669) 

Anltara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesine 
Talebe Ahnacak 

l - 15 Eyluldcn 28 birinciteşrin 1939 tarihine kadar aşağıdaki 
şartlar dahilinde nrhari talebe kayıt ve kabul edilecektir. 

2 - }(ayıt eclılmek istiyenlerhı fakülte idaresine verecekleri bel-
geler şunlardır: 

A - l•'akülteyc girmek istediğini bildiren dilekçe makine ile yazılı, 
B - Tahsil vesikasının aslı, 
C - Ni.ıfus cüzdanının tasdiklisureti "ecnebiler için emniyetce ve-

rilmiş ikamet tc1keresinin tnsdikli sureti,, 
Ç - Sağlık ve nşı raporu, 
D - Jyi halini ve oturduğu yeri bildirir vesika, 
E - Fotoğraf "16 tane, kartonsuz baş açık tam cepheden 4,5 X 6 

büyüklüğunde, 
F - Pullu beynnname "Fakülteden alınır, istekli kendi el yazısile 

doldurur. 
G - Takip ede<'eği zümreyi gösterir fiş "}'akülteden alınır.,, 
G - Muhtasar bır tercıimeihal. 
Öğretmen okullanndan mezun olup lise olgunluk sınavını geçiren

ler için mecburi hizmeti olmadığına dair resmi bır vesika getiTineleri 
ilan olunur. (6658) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı lstanbul 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

l - Komutanlık ihtiyacı için alınacağı ilan olunan 4000 çift ~ora
bın 2413/939 Perşembe günü saat 14 de yapılan eksiltmesine istekli 
çıkmadığından eksiltme on gün müddetle uzatılmıştır. Nümune vo 
şartnamesi l·omisyondadır. Görülebilir. 

2 - Bunların muhammen bedeli 1120 ve ilk teminatı da 84 liradır. 
3 - İsteklilerin 5/9/939 Salı günü sant 11 de kanuni vesika ve ilk 

teminat makbuzlarile Galata Rıhtım caddesinde Veli Alemdar Hanın-
da komisvona ı?elmeleri. <6673) 
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Eczane, Ecza depof arı ve büyük bakkaliyelerden: KANZUK GLUTEN EKMEGI Bütün tanmmış 

GLÜTEN GEVREGİ 

KANZUK 

(Biscottes) - l<ANZUK GLÜTEN MAKARNASI - KANZUK GLÜTEN ŞEHRiYESİ - KANZUK - Başka yerden ahı veriş etti -

GLÜTEN PiRiNCi - KANZUK GLÜTEN FIYONGOSU - KANZUK GLQTEN KUSKUSU Çeşitlerini isteyiniz. OSM ŞA AR 
MOESSESESINDE : 

Kanzuk GI.. en ·· sta zarları, Fennin En Son Terakkilerine ve Tababetin Emirlerine 
Uygun ve Sabit Olarak Hazırlanmıştır. 

T AKSlTLE SATIŞ 
Galatn: Bankalar cad. No. 47 Voy
voda han zemin kat: Tel : 42769 
Beyazıt : 'Onlvers\tc Cad. No. 2C 

Elektrik idaresi karşısı 
Kadıköy : İskele cad, No. 33 - 2 
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ESKi FENIATI 

Yatdı BOGAZiÇi LİSELERİ Yatısız 

Ana sınıfı ve illi kısım Bebekte eski Fransız mektebi binasında, l<ız ve erk'el< 
kısımları ayrı dairelerde olmak üzere Lise ve Orta Okul. 

ARNAVUTKÖYÜNDE TRAMVAY CADDESiNDE ÇiFTE SARAYLARDA' 

Ana, ilk, Orta ve Lise ımıflarına talebe kaydına batlanmıttır. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan 
itibaren hatlar. Kızların yablı kısmı tamamiyle ayrı bir binadadır. Yatısız talebeyi nakletmek 
için mektebin hususi otobüs servisi vardır. İsteyenlere tarifname gönderilir. Telef<?n: 20530. I 

Lise ve Orta okulu bütünleme ve engel imtihanlarına 1 Eylül Cuma günü ve olgunluk ım- Kayt için her gün saat ondan on yediye kadar Çüte Saraylarda Okul Direktörlüğüne müracaat edebilirler. 

'9 tihanlanna da 9 Eylül Cumartesi günü başlanacaktır. , 1 İsteyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon: 36.210 1 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi 
Askeri Kısmının Kayıt ve Kabul Şartları 

1 - Anksra nskeıi veteriner okuluna bu yıl sivil tam devreli lise. 
lerden iyi ve pek iyl derecede rnczun olnn ve olgunluk imtihanlarını 

vermiş olmak şartile tRlebe k&bul edilecektir. 1stcklllcrl aşağıdaki vasıf 
ve şartları hniz olm"sı lfızımdır. 

A - Türk'ye Cümhuriyeti tebaasında ve Türk ırkından olmak. 
Jj - ı: a :ı ltj - zı oımrut. 

C - BedPn tesekkülleri ve sıhhati orduda ve her iklimde faal hiz
mete müsait olmak "dil rekaketi olanlar alınamaz,, 

D - Tavır ve hareketi ahlakı kusursuz ve seciyesi sağlam olmak. 
E - Ailesinin hi; bir fena hal ve şöhreti olmamak "zabıta vesikası 

ibraz etmek .. 
2 - İsteklilerin müracaat istidalarına şu vesikalarının bağlanması 

lazımdır. 

A - Nüfus cüzdsnı veya musaddak sureti. 
B - Sıhhati hakkında tam teşekküllü askeri hastahane. raporu ve 

aşı kağıdı - .. 
C .- Lis~ mezuniyet ve olgunluk şahadetnamcsi veya tasdikli sureti. 
D - Okula alındığı takdirde askeri kanunun, nizam ve talimatları 

kabul ettiğı hakkında velisinin ve kendisinin noterlikten tasdikli taah. 
düt senedi. 

E - Sar'alı uyurken gezen sidikli, bayılma ve çırpınmaya müptela 
olmadığı hakkında velilerin noterlikten tasdikli taahhütnamesi "Bu gibi 
hastalıklardan biri ile okula girmezden evvel malfıl oldukları sonradan 
anlaşılanlar okul.dan çıkarılır. Ve bu müddete ait hükumet masrafları 
velilerine ödettirilir. 

3 - İstekliler bulundukları mahallerdeki askerlik şubelerine istida 
ile müracoat edecekler ve şubelerince ikinci maddede bildirilen evrakı 
ikmal ettikten so~ra Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsü veteriner fa_ 
kültesi ask('ri talebe amirliğine gönderilecektir. 

4 - Müracaat müddeti eyllılün 20 sine kadardır. Ondan sonra mü
racaat kabul edilmez. 

5 - Kabul duhul imtihanına bağlı değildir. Şahadetname derecele. 
rine ve müracaat sırasına göredir. İstekli adedi tamam olunca kayıt işleri 
kapanır. Ve kabul edilenler müracaat ettiklpri askerlik şubeleri ile teb. 
ligat yapılır. (294) (6454) 

Kapah Zarf Usuliyle Eksiltme ilanı 
Edirne Nafıa Müdürlüğünden : ' 

Uzunköprü • Kuleli Burgaz yolunun O + 000 • 8 + 412 kilomet
releri arasında yaptırılacak yol inşaatı 6 _ 9 - 939 Çarşamba günü saat 
on beşte ihale edilmek üzere on beş gün müddetle ve kapalı zarf usulile 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli 33666 lira 30 kuruştur. İstekliler inşaata ait resim, 
keşü kağıtları, şartname ye mukavele kağıdı, Edirne Nafia Müdürlü. 
ğünden 175 kuruş mukabilinde verilecektir. Muvakkat teminat akçesi 
2524 lira 97 kuruştur. Eksiltmeye girmek için taliplerin Edirne Valili. 
ğine müracaat ederek vesika almaları lazımdır. Ayrıca da 939 senesine 
ait Ticaret Odasında kayıtlı olduğuna dair vesaiki ibraz edeceklerdir. 
Teklif mektupları ihale saatinden bir saat evveline kadar Edirne Nafıa 
Müdürlüğünde Eksiltıve Komisyonu Başkanlığına tevdi etmeleri şart. 
tır. Postada gecikecek mektuplardan Komisyon mesuliyet kabul etmez. 
Gazete ilan bedelleri mukavele vesair masraflar müteahhidP. aittir. 

(6565) 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
İkinci mühendislik kursu 4 • 9 • 939 Pazartesi günü açılacaktır. 

Bu kursa iştirak etmek üzere Vekaletçe kendilerine tebli~at yapılan 
Fen memurlarının: 

1) Nüfus hüviyet cüzdanı 

2) Üç adet 4,5x6 eb'adında Viktorya sistemi fotoğraf. 
3\ Fen memuru diploma numarası. 
1le 2 • 9 • 939 Cumartesi günü saaı 13 e kaclııt olı:ul müdürlüğüne 

nıüracnatları lüzumu iliın olunur. (6567) 

(AÇIK EKSiL TME ILANI > 
Kandilli Kız Lisesi Sahnalma Komisyonundan: 

!W • VIII _ 1939 pazartesi gi.inü saat 15 de 1stanbu1da Beyoğlunda 
fstikliıl caddesinde 349 numarada liseler muhasebeciliğinde toplanan o. 
kul eksiltme komisyonunda 2291 lira 89 kuruş keşif bedelli Kandilli 
krz lisesi tamiratı acık eksiltmeye konmuştur. 

Mukavele, eksiltme Bayındırlık işleri genel husus, ve fenni artna. 
meleri, Proje keşü hülasasiyle buna müte!erriğ diğer evrak okulda gö. 
rülebilir. 

Muvakkat teminatı 172 lira olup eksiltmeden bir gün evveline ka. 
dar [,iseler muhasebeciliği veznesine yatırılacaktır. 

İsteklilerin en az 1000 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idare
lerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Vilayetinden ek. 
siltme tnrihinden (8) gün evvel alınmış ehliyet ve 1939 yılına ait Tica. 
ret vesikaları ve teminat makbuzlarile komisyona müracaatları. 

(6139) 

Bandırma Belediye Hastanesi 
Baıtabipliğinden : 

ı - Bandırma Belediye Hastanesi için 1027 lira 80 kuruş muham.. 
men bedeli ile (103) kalem eczayı tıbbiye ihaleye konulmuştur. 

2 - Buna aid şartname ve listesi bedelsiz olarak hastaneden veri. 
lir. 

3 - işbu ihale açık eksiltme usulile yapılacaktır. 
4 - Açık eksiltme 7 • 9 - 939 tarihine tesadüf eden Perşembe gunü 

saat 14 de hastanedeki komisyonda icrn edilecektir. 
5 - İhaleye girecekler muvakkat teminat olarak (77) lira (93) ku. 

ruş yatıracaklardır. (6563) 

I - Keşif ve şartnamesi mucibince idaremizin Kabataştaki inhi
sarlar binasında yapılacak tamirat işi kaplı zarf usulile eksiltmeye 
konmuştur. 

.H ....., Keşif bedeli <20.027) lira muvakkat tE-mlnr.tı 1502 02 liradır. 

III - Eksiltme tl/İX/939 Pazartesi günü saat 15 de Kabataşta Le
vazım ve mubayaat şubcsindekW.lım komisyonunda yapılac3ktır. 

IV - Şartnameler her gün Ie\razım şubesi ve:nnesinden ve İzmir, 
Ankara başmüdüı lüklerindcn (100) kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - Münakasaya girecekler miihürlü teklif mektuplarını kanuni 
vesaiklc % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektu
bunu ve şartnumenin (F) fıkrasındaki vesaiki ihtiva edecek kapalı 
zarflarını ihale saatinden bir saat evvel mezkur komisyon başkanlığı-
na makbuz mukabilinde vermeleri ilan olunur. (66CH) 

~ Devlet ~ Demiryölıarı-,ve: Umanları : işletme u. :idaresL ilanlar·ı 
.. • - ••• • • t - • 

Tasfiye edilmiş fakat işlenmemiş kiilçe halinde bakır ntıkliyatı için 
D. D/142 numaralı yeni bir tenzilli tarife yapılmıştır. Bu tarüe 15/ 
9/!:39 tarihinden itibaren tatbik edilecektir. Fazla tafsilat icin istas-
yonlaı1ı müracaat edılmesi. <4-87) (6698) 

* * D. D/55 numaralı pancar tarifesinin "Pancar vagonlanmn tatili 
edevat ücretleri,, hakkındaki II inci zeyli 1/10/ 939 tarihinden itiba
ren Hiğvedilmiştir. Bu tarihten sonra mevritte tahliye edilecek pancar 
vagonları umumi ahkama tabi tutulacaktır. (4088) (6697) 

Maarif Matbaası Müdür~üğünden: 
Matbaamız kırma makinelerinde çalışabilecek beş işçiye lüzum var

dır. İsteklilerin 29.8.1939 Salı günü saat 10 da matbaa Müdüdi.ığüne 
ınüracaatlarJ. (6680) 

SATIŞ 1LAN1 
Üsk~dar icra Memurluğundan : 
Halil tarafındnn Vakıf Paralar idaresinden 23546 ikraz Na.sile borç 

alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gosterilmiş olup borcun 
ödenmemesinden dolayı ayrı, ayrı satılmalarına karar verilen ve tama
mına yeminli üç ehlivukuf tarafından (2800) lira kıymet takdir edilmis 
olan Bostancıda eski Başıbüyük yeni Tepe mahallesinin eski Cesri Der
bent yeni Kavaklıbayır mevkiinde eski 20 yeni taj 66 No.lı tarafları sa
hibi senet Halil tarlasile mahdud bahçeli ahşap köşk ile yine tamamına 
yeminli üç ehlivukuf tarah1dan (150) lira kıymet takdir edilmiş olan 
ayni mahal ve mevkide eski 63/ 20 yeni 18 No.lı şarken yeni küşat olu
nan tarik, garben Hüseyin ağa ile kayın valdesi Necibe ve Liman ça
vuşlarından Şlikrü zevcesi Hatice arsası, şimalen Tahir, cenuben bazen 
Doktor Mecit ile valdesi Adviye ve bazen snhibi senet ferağı Halil ar
sasile mahdud bir kıt'a arsanın evsaf ve mesahaları aşağıda yazılıdır. 

Halen 66 taj No.sını taşıyan kö~k: 
Bodrum katı: Kömürlük, odunluk, üç küçük oda ve musluktur. 
Zemin kat: Bir sofa üzerinde dört oda bir heliıdır. 
Birinci kat: Bir sofa üzerinde dört çatı odası ve iki bolkondan ibarettir. 
Bahçede binaya muttasıl mutfak ve kagir sarnıç vardır. 
Umumi evsafı: Bina ahşap olup üstü alafranga kiremitle örtülüdür. 

Bahçenin etrafı tel ile muhat ve içinde kuyusu vnrdır. 
Mesahası: Tamamı 1652 metre murabbaı olup bundan 100 metre mu

rabbaı üzerine bina, 16 metre murabbaı üzerine mutfak ve 17,5 metre 
murabbaı üzerinde de sarnıç inşa edilmiş, mütebakisi bahçedir 

18 No.lı arsa: 115 metre murabbaı mikdarındadır. 
Yukarıda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayri menkullerin tamamı 

ayrı, ayrı açık arttırmaya konmuş olup 4 - 10 - 939 tarihine rastlıyan 
Çarşamba günü saat 14 den 16 ya kndar Üsküdarda İhsaniyedeki dni
remizde açık arttırma ile satılacaklardır. Arttırma bedeli muhammen 
kıymetin 7o 75 şini bulduğu takdirde gayri menkuller en çok arttıranın 
üzerine ihale edilecek, aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere arttırma on beş gün müddetle temdit edilerek 19-10-939 
tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 14 den 16 ya kadar yine daire
mizde ikinci açık arttırmaları yapılacak ve bu ikinci arttırmada da art
tırma bedeli muhammen kıymetin % 75 şini bulmazsa borç 2280 No.lı 
kanun hükümlerine göre beş müsavi taksitte ödenmek üzere tecil edile
rek satış geri bırakılacaktır . 

Satış peşindir. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel muhammen 
kıymetin % 7,5 nisbetinde pey akçesi vermeleri veya milli bir bankn
nınt eminat mektubunu ibraz etmeleri Inzımdır. 

Gayri menkuller kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden 
evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzctmiş olduğu bedelle almağa 
razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün müddet
le arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için % 5 den hesap olunacak fniz ve diğer zararlar 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyctimizce alıcıdan tahsil olu
nur. 

Birikmiş vergilerle Belediyeye aid tcmviriye, tanzifiye ve dell:iliye 
resimleri ve vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik vakıf 
taviz bedeli müşteriye aiddir. 

2004 No.lı icra ve iflas kanununun 126 ıncı maddesinin 4 üncü fıkra
sınca, bu gayri menkuller üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alak:ı
daranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını. ve bu ilfının neşri tarihinden itibaren yir
mi gün içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri icap eder. Aksi halde 
hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylasmasından 
hariç kalacakları ve daha fazla malUmat almak isteyenlerin 4 - 9 - 939 
tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için açık bulundurulacak olan 
arttırma şartnamelerile 938/418 No.lı dosyasına müracaatları ilan 
olunur. "6692 .. 

istanbul Kız Öğretmen Okulu Direktörlüğünden: 
Okulumuza erKeıt ve kadın hademe alınacaktır. İsteklilerin derhal 

okul~ müracaatları. (6708) 
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