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İngiliz hükumetinin dünya Vekiller Heyetinde 

meseleleri üzerinde görüşü 

Cemberleyn Avam kamarasında 
Vekiller Heyeti, dün saat 16 
dan saat 18.30 a kadar, Baş -
vekalet dairesinde, Başvekil 
Doktor Refik Saydam'm riya -
setinde toplanmış ve ruzname
sine dahil meseleleri görüşmüş
tür. 

\. .) 

lnailiı siyasetini izah eHi 
. --.-.-- ~ .. - . "~· - ,- -- ~ ............... . -· .. . .. . . . 

lngiliz 

edi idi 

ve 

bunlar 

Fransız Askeri Heyetleri 

bu hafta Moskova'ya 

tôyin 

gidiyor 
Londra 31 a.a. - Öğleden sonra Avam Kamarasında muhte. 

lif mebusİarın suallerine cevap veren Başvekil B. Çemberleyn şu 
beyanatta bulunmuştur: 

İngiliz ve fransız askeri heyetleri, pek muhtemel olarak bu haf -
la içinde Moskova'ya hareket edeceklerdir. Siyasi müzakerelere, 
askeri müzakerelere müvazi bir tarzda devam olunacaktır. 

İngiliz askeri heyeti amiral Sir Reginald Plunkett, hava mare
talı muavini Sir Charles Bumett ve binbaşı John Haywood'dan 
terekküp eyliyecektir. 

Bundan sonra, liberal lideri Arşibald Sinclair, Başvekil B. Çem. 
herleyn'i hükümetin harici siyaseti hakkında malumat vermeğe 
'davet eylemiştir. B. Sinclair, Danzig hakkında, Moskova müzake
releri hakkında ve Tokyo görüşmeleri hakkında sarih tafsilat ta
lep eylemiş ve Tokyo görüşmeleri ile alakadar olarak lngiltere
nin Çin' den sulhperver muzaharetini çekmemesini ve Amerika 
Birleıik devletleri ile işbirliği yapmasını istemiştir. 

Yollar 
ve limanlar 

F. R. ATAY 

B. Sinclair, nihayet avam kamarası· 
nın ve sulh cephesini teşkil eden müt 
tefik devletlerin haberi olmadan İn· 

(Sonu 7 inci sayfada) lngiliz BQ§vekili Çemberleyn 

Danzig' de büyük 
L ......... l .l-e 

Demiryolumuz Erzurum'a var
mak üzeredir: bir kısmı ar, bir -~~"""' . . .. 

ır. u ı 11ıni de bizim nor
mal hattımıza uydurmak güç bir 
j(!. olmadığını tahmin ediyoruz. 
d 0ıtıür havzasında ve Samsun
h a Karadeniz' e ulaştık. Diyar
d~~ır' tlan sonra, bir koldan İran, 
d ı~er koldan Irak hudutlarına 
l ogru ilerlemekteyiz. Tamam-
anmak üzere olan bu ana şebe
~e,. Anadolu'nun yalnız iktısadi 
ınkıtafı değil, coğrafi vahdeti ve 
milli müdafaası için başlıca za
ruretlerden biri idi ve ıüphesiz 
cümhur;yet devrinin en yüksek 
\re muvaffak eserleri arasında
dır. 

Denıiryolu yüzde yüz ecnebi 
idi. Şimdi biz onu si.de idare et· 
miyoruz: kendi sermayemiz, ınü· 
hcndiılerimiz ve müteahhitleri
mizle inta ediyoruz. Karabük te
ıiaatı bittikten sonra her türlü 
malzemesini de meml;ketimizde 
İmal edeceğiz. Başlangıçta haz
neyi iflas ettireceği, ve sonuna 
erdirilmek mümkün olmıyacağı 
iddia olunan demiryolu politika
mız, zaruretine inandığımız ve 
batarmağa karar verdiğimiz bir 
itin akla gelen gelmiyen bütün 
müıküli.tını ne kadar kolaylıkla 
Yendiğimizi gösteren pek fayda
lı bir misal olmuştur. 
Şimdi memleketin her kötesi

ni muntazam ıoselerle bu ana
tebekeye ve şoaeleri biribirine 
bağlamak, Karadeniz ve Akde
niz limanlarını inta etmek sırası 
geldi. Nafıa Vekilimizin Türki
ye'nin seyrisefer, mübadele ve 
nakliyat ihtiyaçlarının son, fa. 
kat, bilhassa timdiki §artlar i
çinde, cümhuriyetin ilk devrin
deki demiryol davası kadar, ha
yati safhasını teıkil eden bu me
ıele ile pek sıkı meşgul olduğu
nu gazete havadislerinden öğre
niyoruz. tık demiryolcular azmi 
ile. toplu, tam ve kesif çalııma 
imkinlan bulabilirsek, cümhuri
Yetin hatta yirminci yıldönümü
ne kadar, bugün bazılarımıza ha
Yal gibi görünen baıarılar elde 
edeceğimize füphe yoktur. Yol
l•uı ve limanları dağnık ve mün
ferit değil, ıırası ile, derecesi ile, 
fakat her harcanan para ve e
lbek, her vurulan kazma, büyük 

(Soau 1. inci say/ada) 

Danzig
1
e Hamburg1tan ağır toplar, 

tayyare da fi top farı getiri idi 

Danzig' de nümayiş 
yapan naziler 

• 

Vartova, 31 a.a. - Şimdiye kadar ilk defa 1 k .. 
P l k D 

. . . o ara , yarıresmı 
Gazeta o s a anzıg mahreçlı hır yazısında se b t h · .. h l ki d . , r es ıe nn as-
kerı az1ır ı arın an bahseylemektedır. 

Yarıresmi Polonya gazetesi, bu hazırlıklar hakk d I" . . ın a ıu ma u-
matı verıyor: 

Mart buhranından evel, Danzig'de ı------------
mahalli polis teşkilatında bin kişi 
vardı. Halen bu teşkilat, her biri bin 
beşer yüz kişilik üç alay halinde yeni 
baştan organize edilmiştir. 

Danzig ordusu demek olan S. S. 
ter de bin kişi kadardır. 

Barem kanunu 
izah namesi 

Bu üç polis alayı, bir fırka telakki 
olunabilir. S. S. lere gelince, bunlar Devlet ınemurları ayhklarmın 
da Danzig'in teknik kıtalarıdır. tevhit ve taadülüne dair olan 3656 

Bütün bu kıtalar, hemen hemen ta· numaralı kanunun izahnameıi Ma • 
marniyle turist olarak Seedienst Os- liye Vekaleti tarafından hazırlan· 
toreussen kumpanyasının vapurlariy- mıştır. Bastırılmak üzere olan izah· 
le denizden ınayıs ve hazran ayları i- name yakmda bütün devlet daire· 
çinde Almanyadan gelen alınanlar- lerine tevzi olunacaktır. Bütün dev· 
dan mürekkeptir. let memurlarını ali.kadar eden bu 

izahnameyi tafailatiyle ikinci sayfa· 
mızda bulacaksınız. Danzig'e gelen ağır toplar, Ham

burg,• ve Stctin'den hareket ediyor ve 
aece Schichau doklarına indiriliyor-{ -.---ba-------------
0 ı top taryaaı t" ·ı . t" B 1 
du. Bu yol ile üç sahra bataryası, on . • ge ırı mış ır. u yo • 

. la Danzıg c gelen 15 Jik birkaç top da 
tayyare difı top bataryası, 36 tank da- aahilde He~bud • ı · ·ı · · c y_e 1.er cıtırı mıJtır. 

Bir İngiliz 
filosu 

(arıamba sabahı 

İstanbul' a geliyor 
İstanbul, 31 (Telefonla) - Dost 

ve müttefik İngiltere filosunun bu
günlerde memleketimize bir ziyaret 
yapacağı yazılmıştı. Haber aldığımı -
za göre donanma çarşamba günü sa -
bah saat 9.30 da burada bulunacak
tır. İngiliz filosunu Yavuz'un da da -
hil bulunduğu bir filomuz istikbal e-
decektir. 

Romanya ve 

Bulgaristan 
-

Kıra! Karol'ün kıra/ 

Boris 'le görüşmesi 

ihtimal dahilinde 
Bükre§, 31 a.a. - Kont Çaky'nin 

nutkundan bahseden gazeteler bu 
~·M,M;-----ı.....-:goirY• amri 
Roma • Berlin mihverine iltihakı" na 
dair olan fıkrasının chemiyetini bil -
hassa kaydetmektedirler. 

Yarı resmi Romanya gazetesi bu 
hareketin Budapeşte tarafından Po
lonya'ya yapılmış olan ezeli dostluk 
beyanatlariyle nasıl telif edilebilece
ğini soruyor. 

Macar nazırının, Macaristan'ın bir 
taraftan tadil isteklerini idame et
mekle beraber diğer taraftan da bü
tün komşulariyle bir iyi komşuluk, 
anlaşma ve yaklaşma havası ihdası i
çin teşrikimesai eylemek istediği hak
kındflki beyanatına temas eden bu ga
zete diyor ki: 

Macaristan'ın bu usullerle, ne top
raklarından, ne de haklarından zerre 
terkini istemiyen Romanya gibi mem
leketlere yaklaşabileceğini samimi o -
larak ümit edemiyeceği aşikardır. 

Diğer taraftan son zamanlarda Ro· 
manya ile Bulgaristan arasındaki mü 
~asebetlerde hafif salah görülebilmiş
tır. Veliaht Mişel'in Sofyadan geçe -
rek prens Kiril tarafından selamları· 

ması Bükreş'te az çok hayretle karşı ı
lanmı§ ve matbuatta geniş tefsirata 
yol açmıştır. 

Bükreş'te dönen §ayialara göre, 
kırat Karol'ün, doğu Akdenizindeki 
seyahatinden dönünce Bulgar kıralı 

ile mülakatta bulunması müstebat de
ğildir. 

Ro~a Kualı S. M. Karo/. 

Bütün İngiliz ihtiyat 
filosu teçhiz ediliyor 
İhtiyat sınıflarına mensup 10 bin 
nefer ve subayın celbi kararlaştı 

lngiliz filosundan Nelson gemisi bir salvo esnasında 
Paris, 31 a.a. - Journal gazetesinin Londra'ya gönderdiği husu• 

si muhabiri Yves Morvan yazıyor : 
Bir kaç gün zarfında bütün ihtiyat filo 1924 tenberi vaki olmamı§ 

bir şekilde teçhiz edilecektir. Şimdiye kadar halli tamamlanmıyan 
yegane mesele mürettebat meselesi idi. İngiliz hükümeti bu meseleyi 
de hal için bütün ihtiyat sınıflarına mensup 10 bin efrat ve subayın 
31 temmuzda celbine karar vermiştir. 

Tokyo'da İngiliz sefareti 
önünde nümayişler oldu 
nuınafrJe l 'v ,Hh l'Jf flffrlt eftl 

Nümayişçiler İ ngi \tere'ye karşı 
ağır sözlerle hücum ettiler 

. Tokyo, 31 a.a. - "Domei" Bu sabah T okyo'nun iki yerinde ln
gıltere aleyhtarı yurttaşlar cemiyetinin idaresinde muazzam nü
mayişler yapılmıştır. ittifakla kabul edilen karar suretlerinde ln
giltere ile müzakerelerin kesilmesi istenmekte ve lngilterenin mü
zakerelerde suiniyet beslemekle ittiham edilmesi ve kan bahası
na da olsa bütün tokyoluların aynı gayeye vüsul için olan azim1• 
rinin teyidi teklif edilmektedir. 

Stelani ajan•ının talsilatı 

Londra, 31 a.a. - "Stefani" Tokyo
dan bildirildiğine göre bu sabah in
giliz aefarethanesinin önünde halk 
şiddetli tezahürlerde bulunmuştur. 
Polis birçok kişileri tevkif etmiştir. 

Hibiya Park'ta toplanan ve ingi
liz siyaseti aleyhinde hazırlanan ka
ı ar suretlerini kabul eden muhtelif 
vatani teşekküllere mensup 150.000 
kişi İngiliz sefaretine doğru yürüme
ğe başlamıştır. Nümayişçiler ellerin
de : "ingilizler siyasetinizi değiştiri· 
niz,, "kahrolsun büyük britanya" ve 
"Craigie Asya'nın düşmanıdır.,. iba -
relerini havi levhalar taşımakta idi -

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Malaya zırhhsı 
• 

yar1n lzmir' de 
İzmir. 31 (Telefonla) - İngiliz 

Malaya zırhlısının çarşamba günü sa
at 10 da limanımıza geleceği anlaşıl· 
maktadır. Malaya gemisi, limana gir
diği zaman şehri topla selamlıyacak, 
kışladan atılan. toplarla setama muka· 
bele edilecektir. Gemi limana yanaş

tıktan sonra zırhlının süvarisi albay 
Tover şehrimize çıkarak mutat ziya
retleri yapacak ve bu ziyaretler iade 
olunacaktır. 

Malaya zırhlısının limanımıza gel
diği günün akşamı geminin kumanda
nı ve maiyeti erkanı şerefine vilayet, 
ertesi gün müstahkem mevki tarafın

dan birer ziyafet verilecektir. Mala
ya gemisi futbolcuları perşembe ve 
cumartesi günü İzmir muhtelitiyle bi
rer futbol maçı yapacaklardır. Dost ve 
milttefik İngiliz bahriyelileri pazar 
&ünü limanımızdan ayrılacaktır. 

Japon Hariciye Nazın 
H~iro Arita 

B. Raif Karadeniz 
bugün ıehrimizde 
İstanbul, 31 (Telefonla) - İzmir

den buraya gelen Gümrük ve İnhisar
lar Vekili B. Raif Karadeniz bu ak
ıam ekspresle Ankara'ya hareket et -
miştir. Vekil, Haydarpaşa'da Vekale
te bağlı daireler müdürleriyle dostla
rı tarafından uğurlanmıştır. Vekil 
h_areketinden evel şunları söylemiş· 
tır : 

"- Ankara'ya gider gitmez bira 
fabrikasiyle meşgul olacağım. Çiftlik 
bira fabrikasının devir muamelesi bu 
akşam filen tamamlanmış olacaktır. 
İnhisarın birayı kaça satabileceği hak
kın~a maliyet hesapları yapılmıştır. 
lnhısarın alacağı resim de ilave edil
dikten sonra biranın satı§ fiyatı Ve
killer Heyetince teabit edilecektir. Bu 
da birkaç &ünlük bir meıeledir .• 
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Kitaplar arasında Devlet kininlerini Filmlerin Barem Konunu İzah namesi 

İlim ve edebiyat 
. / 

inhisarlar salacak kontrolü Maliye Vekaletinin 
1 

İhtisas devrinde yaşamaktayız. ln-1 güzel sanatlarla meşgul olmaları, hem 
sa.ı zekasının temas ettiği meseleler zevklerini yükseltmek ve hem de ma-
o kadar genişlemiş ve o kadar derin
leşmiştir ki, yalnız bir ilim şubesi i
çbde bile ihtisas yapmak mümkün 
olamıyor. Hukuk ilminde, tabii ilim
lerde umumi bir ihtisas yapmak ka
bil değildir. Artık insan dimağı bir 
şubenin bile bileklerini kavrıyacak 
ve tutaco:k kudrette değildir. Bunun
la beraber insan yalnız bir ilim şube
si için yetişecek ve yalnız onun dar 
çerçevesi içinde mahpus kalacak olur
sa onun zaten insan üzerine mevzu 
olan vukufunda esaslı bir noksanlık 
ve zayıflık olur. Her ilim, müstakil 
olmakla beraber, daima biribiriyle u
zaktan ve yakından bir irtibatı var
dır. Ayrı ayrı ilim şubelerinde ihti
sas yolunda çalışanların umumi kül
türleri yüksek ve kuvetli olmazsa 
meşgul oldukları sahayı ,cavrayışla

rında mutlaka bir noksanlık olur. 
Bizde henüz muhtelif ilim şubelerin
de beynelmilel adamların yetişmeme
sinin mühim sebeplerinden birini de 
bura'aa aramalıdır. Beynelmilel oto
ritelerin asıl meşgul oldukları saha
dan gayrı işlerle de meşgul oldukları 
meşhurdur. (Aynştayn) çok güzel 
keman çalar ve onunla iftihar eder. 

nevi gıdalarını almak ve enerjilerini 
teksif etmek içindir. Bugünkü edebi
yat esasen tamamiyle hüviyetini de
ğiştirmiştir. Edebiyatın cemiyette 
oynamakta olduğu müstesna rol de 
buradan neşet eder. Geçen asırda 

(Zola) için derlerdi ki eğer on doku
zuncu asır medeniyeti tamamiyle 
mahv ve harap olup ve yalnız (Zo
la)nın (Rugon Makan) kalmış olsa 
on dokuzuncu asrı biıtün renk ve zev
kiyle tanımak mümkün olurdu. Doğ
rudur. Çünkü Zola, yaşadığı devrin 
bütün sosyal meselelerine ve ilmine 
temas etmişti. Anatol Frans'ın insan 
kültürünün olgunlaşması üzerindeki 
tesirlerinden uzun uzadıya bahset
mek burada kabil değildir. Pol Va
leri Jul Romen gibi büyük edebi şah
siyetler muasır cemiyette yep yeni 
bir rüiyet ufku açmaktadırlar. Namık 
Kemal'in, Hamid'in ve son zaman
larda Yahya Kemal, Ahmet Haşim ve 
Yakup Kadri'nin cemiyetimiz üstün
deki tesirleri ne kadar kuvetlitlir. 
Devrimizde iyi bir romancı olmak i
çin, bir muharririn pek çok şey bil
mesi lfizımdır. Yalnız Ankara'da Ga
zi bulvarında, Nişantaşı'nda cereyan 
eden basit bir aşk hikayesi şimdi ar
tık kimseyi tatmin etmiyor. Bu ba
kımdan bizde, benim kanaatime göre 
en yüksek romancı Yakup, en olgun 
şair Yahya Kemal, en kuvetli muhar
rir de Falih'dir. Başka memleketlerde 
olduğu gibi en çetin bir itim mevzu
uyla meşgul olup da güzel sanatlar 
şubelerinde biriyle meşgul olan, 
meleketimizde çok kimse tanımıyo
rum. Vaktiyle Mahmut Celaleddin 
paşa şark musikisi ile haylı meşgul 
olmuş ve güzel eserler vermisti. Şim
di ise bizde saydığım şahsiyetlerden 
biri Fuat Hulusi'dir. Temyiz mahke
mesinde yüksek sandalyelerden biri
ni büyük salahiyetiyle işgal eden ve 
adliye ceridesinde hukukun en kıvrak 
ve en derin noktalarına geniş bir vu
kufla temas ederek hukuk edebiyatı
na çok kıymetli eserler hediye eden 
Fuat Hulusi zaman zaman sanatkar 
ruhunun hassasiyetlerini bize şiir ha
linde tevdi eder. Jul Romen'in meş
hur eserinden ilham alarak yazdığı 
bir şiir rnecmuasiyle diğer bir ııHr ki
tabı aon gUnlerde inti§ar etti. Şiirler 
çok engin duygular ve renklerle do
ludur. Memleketimizin yCiksek bir i
lim adamının bu yoldaki muvaffaki
'yetini ve Jul Romen gibi bir edebiyat 
şahikasının zevklerini kendi dilimiz
de bize tattırmakta herkese tekaddüm 
ettiğinden dolayı kendisini tebrik et
meği bir borç bilirim. 

Devlet kininlerinin bundan böyle 
İnhisarlar idaresince satılması karar
Jaşmıştır. Bu i~ için Sıhat ve İçtimai 
Muavenet Vekaleti Gümrük ve İnhi
sarlar Vekaletiyle müştereken bir ta
limatname hazırlamıştır. Tilimatna -
meye göre devlet kininleri Sıhat ve 
İçtimai Muavenet Vekaleti tarafın
dan hazırlanan şekilde ve Üzerlerinde 
yazılı fiyatiyle satılacaktır. Devlet 
kininlerini kaplarından çıkararak ta
ne ile veya üzerinde yazılı fiyattan 
fazla fiyatla satmak yasak olacaktır. 
Devlet kininleri bayiler ile seyyar ba
yiler ve muhtar bayiler tarafından sa
tılacaktır. Kininler bayilere satış fi
yatından yüzde on tenzilat ile ve pe
şin para ile verilecektir. Devlet kini
ni satanlar "burada devlet kinini sa
tılır,, ibareli bir levhayı dükkanlarına 
asmağa mecbur tutulacaklardır. Bayi
ler kininleri hava tesirlerinden bo -
zulmaması için rutubet ve güneş ziya 
sına maruz kalmıyacak yerlerde mu
hafaza edeceklerdir İnhisarlar idare
si lüzumlu miktarda kinini vilayet, 
kaza ve icabında nahiye merkezlerin
de bulunduracaktır. 

Emniyet işleri umum müdürlüğü 

tarafından hazırlanan filmlerin ve 
film senaryolarının kontrolüne dair o
lan nizamname İcra Vekilleri Heye
tince tasvip edilmiştir. Nizamname- · 
nin ihtiva ettiği esasları yazıyoruz: 

hazırladığı izahnameyi 
aynen neşrediyoruz 

Büyük fizik ve teşrih profesörle
rinden bir çoklarının güzel ressam, 
piyanist olduklarını ve kanunu mede
ni şarihi Russel'in iyi bir romancı ol
duğunu biliriz. En ağır ilim mevzu
larında çalışan büyük adamların bu 
yolda hareket etmeleri, ihtimal ki 
kendi şubelerinde daha taze bir ku
vetle çalışabilmek ve dimağlarının 
faaliyetini (monoton)luktan kurtar
mak içindir. İçtimai mezhep münaka
§alariyle meşgul olanlar, marksizme 
hücum ederken bu ekolün, tabii ka
nunların ezeli kaidelerine uygun ol
madığını ve bir monotoni içinde te
kamül ettiğini halbuki tabiatin tezat
la dolu olduğu ve onun için bu kadar 
güzel ve muazzam olduğunu ifade e
derler. Eğer tabiat yalnız sarı ve ya
hut kızıl renkte olmuş olsaydı, tabia
tin çok çirkin ve sinir kuvetinin ta
hammül edemiyeceği korkunç bir 
manzara teşkil edeceğini ilave eder
ler. İktısatcılar ilk makine icat edi
lerek sanayie tatbik edildiği zaman, 
ıosyalistler, makinenin insan için bir 
feHi.ket olduğunu ve çünkU her igçi
nin ancak kendi ubesi içinde bir ma
kinenin ancak bir düğmesiyle meşgul 
olduğunu ve oradan çıkacak olursa 
hayat mücadelesinde başka hiç bir iş 
yapamıyacağını söylerler. On seki
zinci asrın protososyalistleri bugün
kü (§omaj)ın manzarasını o zaman
dan seyr ve müşahede etmişlerdi. 

Bugünkü ilim adamlarının bilhassa 

Muhasebe Müdürleri 

orasında tôyinler 

Necibali KOÇOKA 

Divrik Orta okulundan 
7 S izci ıehrimiıde 

Deniz bank 
memurları 

İstanbul, 31 a.a. - Denizbank'tan 
açıkta kalan 120 memurdan yüz lira
dan aşağı maaş alanların kaffesi ve 
yüz liradan yukarı maaş alanların da 
büyük bir kısmı başka m-:muriyetlere 
tayin edilmiş ve bugüne kadar vazi
fe almamış olan mütebaki 20 memu
run da pek yakında münasip memu
riyetlerle tavzif edilecekl ri mevsu
kan öğrenilmiştir. 

Gümrüklerde bir tayin 
Gümrükler umum müdürlüğü güm

rük işleri şubesi birinci müdürlüğüne 
70 lira maaşla gümrük müfettişlerin
den B. Sinan Onkulak terfian tayin 
edilmiştir. 

Sıcaklar bütün şiddetini 
muhafaza ediyor 

Dün şehrimizde hava çok bulutlu 
geçmiş, rüzgar şimali şarkiden saniye 
de 3 metre kadar hızla esmiştir. En 
yüksek sıcaklık 30 derece olarak kay
dedilmiştir. 

Filmlerin kontrolü İstanbul valili
ğince İstanbul'da daimi olarak seçi
lecek hususi bir salon veya muayyen 
bir sinemada teşkil olunan bir komis
yon tarafından yapılacaktır. Kontrol 
esnasında komisyon azasından ve za
bıta mensuplarından başka kimse bu
lunamıyacaktır. Askerliği alakadar e
den filmlerin kontrolünde genel kur
maydan, İktısat, Ziraat ve Sıhat Ve
kaletlerini alakadar eden filmlerde 
bu Vekfiletlerden birer delege komis
yona iştirak edecektir. Herhangi bir 
devletin siyasi propagandasını yapan, 
herhangi bir ırk veya milleti tezyif e
den, dost devlet ve milletlerin hissini 
rencide eden, din propagandası ya
pan, milli rejime aykırı olan siyasi, 
iktısadi ve içtimai ideoloji propagan· 
dası yapan, askerlik şeref ve haysiye
tini kıran, ve askerlik aleyhi:- • e pro -
paganda yapan, memleketin inzıbat 

ve emniyeti bakımından zararlı olan, 
cürüm işlemiye tahrik eden, içinde 
Türkiye aleyhinde propaganda vası

Maliye Vekaleti, yeni devlet baremi kanununun tatbik şeklini 
gösterir izahnamenin hazırlığını bitirmittir. lzahname bastırıla -
cak ve en kısa bir zamanda bütün devlet dairelerine tevzi oluna
caktır. Bütün devlet memurlarını alakadar eden izahnameyi ay
nen aşağıya koyuyoruz: 

Madde 1 - 24-5-1929 tarihli ve 1452 
sayılı teadül kanununun l inci mad
desiyle (Hakimler ve muallimler da
hil, subaylar ve askeri memurlar ha
riç) olmak Üzere; bilumum Devlet 
memurları için üç seri dahilinde ka
bul edilmiş olan {l~) derece; yeni ka
nunun 1 inci maddesiyle, maaşlı ve 
ücretli devlet memurları için (15) de
rece olarak tesbit edilmiştir. 

Eskiden mevcut olan (A, B, C) se
rileri ile emsaller kaldırılmış ve em
sal hasılları yerine tutarı ikame edil
miştir. 

Yeni kabul edilen (15) derecenin 
asli maaşları ve bu maaşların tutarla
rı aşağıda üç sütunlu bir cetvel ha -
Jinde gösterilmiştir: 

bunlardan yüksek mekteplerden me
zun olanların 11 inci dereceye ve yük
sek bir mektepten mezun olmakla be
raber ecnebi memleketlerde de yüksek 
bir ihtısas mektebinden diploma almış 
olanların 9 uncu dereceye tayinlerine 
cevaz verilmişti. 

Yeni kanunun üçüncü maddesiyle; 
memuriyete ilk intisapta tahsil kade
meleri göz önünde bulundurularak gi
ri§ dereceleri 15 ile 9 uncu dereceler 
arasında tanzim edilmiştir. 

3656 sayılı kanunun meriyetinden 
sonra maaşlı memuriyetlere ilk defa 
girenlerin menşelerine ve tahsillerine 
göre alınabilecekleri dereceler aşağıda 
gösterilmiştir : 

tası olacak sahneler bulunan filmleriv Derece 
yurdumuzda, gösterilmesine müsaade 

Maaşı aslileri Tutarı 

Lira Lira 

A - Orta mektep mezunlarından 

talip bulunmaması dolayısiyle 788 sa
yılı memurin kanununun 4 üncü mad
desinin (D) fıkrası mucibince müsa
baka ile memuriyete alınacak olanlar 
(15) inci dereceye ; 

edilmiyecektir. 

Nizamnamede bundan başka filmle
rin kontrolü için yapılacak müracaa
tin şekli, yurdumuzda film çekmek i
çin alınacak izin, çekilen filmlerin 
kontrolü, muayyen bir merasimde çe
kilecek filmler icin nolisr.e vapılacak 
tRhkikat hakkında da hükümler var -
dır. 

1stanbul'da bir İngiliz 

tütün şirketi kuruluyor 
İstanbul, 31 (Telefonla) - İstan

bul'da bir ingiliz tütün şirketi kurul
muştur. Bu şirket İngiltere için mem
leketimizden tütün mübayaasına der
hal başlıyacaktır. Bu haber piyasada 
büyük memnuniyet uyandırmıştır. 

IC iiıiilt VA 

ticaret erbabına 
ucuz kredi lem.ini! 

1 150 600 
2 125 500 
3 100 400 
4 90 300 
5 80 260 
6 70 210 
7 60 170 
8 50 140 
9 40 120 

10 35 100 
11 30 85 
12 25 75 
13 20 60 
14 15 50 
15 10 40 
Bu cetvelin 1452 sayılı kanunun 1 

inci maddesine bağlı (1) numaralı 

cetvel ile mukayesesinden de anlaşıla 
cağı veçhile yeni kanun ile 12, 14, 16, 
17.5, 22, 45, 55 lira asli maaşlı derece
ler kaldırılmış olduğu gibi aynı za
l'!landa 15, 50, 60 lira asli maaşlı yeni 
dereceler de ihdas edilmiştir. 

Gerek tekaüt maaşlarının hesabın
da ve gerekse harcırah tahakkukatın-

cetvelin 2 inci sütununda yazılı ma
aş asılları, ve maaş emsali basılma 
ait hükümlerde de üçüncü sütunun -
daki maaş tutarları esas olacaktır. 

E:ı:cümle 1685 sayılı askeri ve mül
ki tekaüt kanununun 6 ıncı maddesi
nin ( .... Şu kadar ki tahsis olunacak 
tekaüt maaşları memuriyet maaşları
nın emsali hasılının % 75 ini tecavüz 
edemez.) fıkrasındaki emsali hasıl ye
rine yeni kanunun 1 inci maddesinde 
yazılı tutarın esas ittihazı lazımgele
cektir. 

B - Orta mektep mezunlarından 

memur olacaklar .14) üncü dereceye; 
C -1) Lise veya muadili mektep

lerden; 
2) Orta tahsille aynı zaman

da meslek tahsili veren ve 
en az beş yıllık mektepler
den; 

3) Orta mektep tahsilini ik
malden sonra en az iki yıl
lık meslek mekteplerin-
den; 
mezun olanlar 
dereceye; 

(13) üncü 

lise ve muadili mektepler 

Yukardaki (C) fıkrasının (1) sayı
lı bendinde yazılı olan lise veya mu
adilleri okullar şunlardır: 

a - Resmi liseler; 
b - Muadeleti tasdikli türk hususi 

liseleri; 
c - Muadeleti tasdikli azınlık lise-
.. -~-·-- • -- • ~-~r-. 

bulunan yabancı liseler -. __ , 

e - Ankara, İzmir, İstanbul Ticaret 
liseleriyle Galatasaray lisesinin tica
ret kısmı, 

f - Muadeleti tasdikli Türkiye'deki 
yabancı liselerin birinci derecede or
ta ihtisas okulu derecesinde olan ti
caret kısımları, 

g - Kız ve erkek öğretmen okulları 
ve Musiki öğretmen okulu, 

h - İstanbul, Bursa, İzmir, Adana 
ziraat okulları (Orta okul tahsilini 
görmüş olanları kabul etmekte olup, 
tahsil müddetleri üçer yıldır. 

Maliye Vekaleti merkez daireleri 

muhasebe müdürlüklerine Hariciye 

Vekaleti muhasebe müdürü BB. İb-
rahim Seberman ve Posta, Telgraf 

ve Telefon Umum Müdürlüğü mu

hasebe müdürü Sadi Kıyağ, P.T.T. 
umum müdürlüğü muhasebe müdür

lüğüne Gümrük ve İnhisarlar Veka

leti gümrükler umum müdürlüğü tet 
kik müdür muavini Reşat Aras ta

yin edilmişlerdir. 

Divrik Nuri Demirağ orta okulun
dan 75 izci genç başlarında muallim
leri B. Şinasi Dural olduğu halde bir 
yurd gezisine çıkmışlardır. Talebeler 

Yurtta hava orta Anadolunun garp 
kısmında mevzii yağmurlu, Ege böl
gesiyle cenup doğusu ve Karadeni -
zin garp kıyılarında açık, diğer böl
gelerde umumiyetle bulutlu geÇP'liŞ -
tir. Son 24 saatlik yağışların metre 
murabbaılarına bıraktığı su miktar • 
lan Lüleburgaz'da 28, Ordu'da 8, Ter 
mede, Rize'de 5, Eskişehirde 4, Vak
fıkebir ve Kars'ta 3, Trabzon'da 2 ki
logramdır. 

İstanbul, 31 (Telefonla) - Birkaç 
gündenberi İstanbul'da bulunan Halk 
Bankası umum müdürü B. Ata Ev
cim, halk sandıklarının faaliyeti ve 
küçük sanat erbabına daha kolaylıkla 
kredi temini için tetkikler yapmakta
dır. B. Ata Evcim, bu tetkikleri hak
kında demiştir ki: 
"- İstanbul'da ihzari inahiyette 

tetkikler yapmaktayım. Bu arada baş
ta küçük sanat kooperatifleri olmak 
üzere küçük sanat ve ticaret teşek
külleri, esnaf cemiyetleri mümessille· 
riyle temaslarda bulunacağız. Bu tet
kiklerimiz Ticaret Vekaletinin bu hu
sustaki hazırlıklarına yardım mahiye
tindedir. Vekalet küçük ıanat ve ti
caret erbabına kredi temini meselesiy-

Madde 2 - Umumi muvazeneye da
hil bilumum dairelerin gerek 1452 sa
yılı teadül kanununa bağlı (2) sayılı 
cetvelde gösterilen ve gerekse teşki
lat kanununu yapmış olanların teşki
lat kanunlarına bağlı bulunan kadro
ları yerine; kanunun 2 inci maddesin
de mevzuubahs (1) sayılı cetvelde ya
zılı olan teşkilat kadroları kaim ol -
muştur. 

i - Güzel sanatlar akademisinin re
sim ve heykeltraşlık şubeleri mezun• 
ları, 

j - Güzel sanatlar akademisinin tez
yini sanatlar şubesi mezunları (Orta 
okul veya erkek sanat okulu veya kız 
enstitüsü tahsili üzerine bu şubeye 

dün şehrimize gelmiş ve Ankarayı 

gezmeğe başlamışlardır. Divrikli 

gençler bugün saat 15 te Atatürk a
bidesine bir çelenk koyacak ve mem
leketlerine döneceklerdir. 

Adana belediye reisliği 

Adana merkez belediye reisliğine 

seçilen B. Kasım Enerin seçimi yük

sek tasdika iktiran etmiştir. 

Rüzgarlar Akdeniz kıyılariyle do -
ğu ve cenup doğusunda yer yer ce -
nup ve garpten diğer bölgelerde ek -
seriyetle şimal istikametinden saniye 
de en çok 8 metre hızla esmitşir. 

En yüksek sıcaklıklar Malatya'da 
34, Nazillide 36, Siirt'te 37, Diyarba
kır'da 39 derecedir. 

le uğraşmaktadır. Küçük sanat ve ti

caret erbabına halk sandıklarının ko

laylıkla kredi vermelerini temin için 

yeni bir kanun projesi hazırlanmak 
üzeredir.,. 

Memurların alınacakları 
dereceler 

Madde 3 - 1452 sayılı taadül ka
nununun 7 inci maddesiyle; devlet 
memuriyetine bidayeten girmek isti -
yenlerin azami 14 üncü dereceye ve Ecnebi meskükihn vasati 

fiyattan 
~----~~~~~~~~-------~~~~---~------~~--~ 

Damga resmine tabi evrak ve senet

lerde zikrolunan ecnebi meskCıkatın 
türk parasına göre vasati fiyatları 
Maliye vekaletince tesbit olunmuş • 
tur. 1 kfinunsani 1940 tarihine kadar 
ecnebi parası ile yazılı evrak ve se -
n~tlerden bu vasati fiyatlara göre 
d?..mğa resmi alınacaktır. 

İngiliz lirası 592 kuruş 15 para, do
lar 126 kuruş 25 para, Fransız fran -
gı 3 kuruş 15 para, İsviçre frangı 28 
kuruı 25 para, Florin 67 kuruş 30 pa
ra, Rayşmark 50 kuruş 30 para, Drah
mi kırk beş para, Çekoslovak kuro -
nu 4 kuruş 15 para, Ziloti 23 kuruş 
:.ıs para, Pengu 24 kuruş 40 para İs -
veç kuronu 30 kuruş 25 para, Dinar 
2 kuruş 35 para, Ley kırk para, Yen 
34 kuruş 25 para, Pezeta 10 kuruş 10 
rara, Leva 1 kuruş 25 para, Ruble 23 
lrnruı 35 para .. Mısır lirası 612 kuruş 
ıs para itibar olunmuştur. 

Mesut evlenme 
Muhasebei Hususiye tahakkuk 

Müdürü Bay Asım Bayraktar'ın ye
teni Zekiye ile Asteğmen B. Nezi

'9tn evlenme törenleri aile dostları -
nın iştirakiyle yapılmıştır. Sayın ev
lilere saadetler dileriz. 

Ucuza 
Hatay aktüalite haline geldiği za

mandanberi yurdumuza eklenen bu 
güzel ülkeyi görmek arzusu hangi 
türkün kalbinde can/anmamıştır. 

Maamafih bu arzunun daima hasbi 
kaldığını iddia etmek de biraz saf
dillik olur. Zira, oranın ucuzluğu 
hakkındaki rivayetler, pek çok va
tandaşlarımızın ağzının suyunu a
kıtmaktan geri kalmıyordu. 

- ipekli sudan ucuzmuş! 
- Bir koltuk fiyatına bir oda ta-

kımı alınıyormuş. 

- Bir kat elbise yirmi liraya çı
kıyormuş. 

Bu rivayetler, ağızdan ağıza ge
çerek mübalagalandıkça öyle işti
haaver bir mahiyet aldı ki, Hataya
na yurda ilhak edilip de gümrük 
kayıtları ortadan kalkar kalkmaz 
buraya bir akındır baş/ad:. 

Şimdi öğreniyoruz ki, yurdun 
muhtelif köşelerinden ucuz mal ka
patmak sevdasiyle Hatay'a ko
şan tüccarlar kalabalığı karşı
sında, bu kadar talebi kaqılıyacak 
kadar ellerinde mal bulunmıyan 

Hatay piyasasında fiyatlar o dere· 
cedc yükselmiş ki bazı safdil tüc
carlar lstanbul veya Adana mamu-

/&tını ucuza alıyoruz diye iki misli 
fiyatına yağma etmişler. 

Hatay piyasası için doğrusu mü
kemmel bir iş! Bu aylarda oraya 
bir hayli para aktı. Bu cihet iyi a
ma, bir de müstehlik halka sorma
lı. Bu ucuza akının doğurduğu ha
yat pahalılığından bakalım onlar da 
aynı derecede memnun mu? 

Hatay dönüşü, hesap/atını ya
parken, birçok vatandaşların yap
tıkları alışverişlerden zararlı çık

mış olduklarını farketmeleri müm-
kündür. 0 * 

Fare ve hırıız 

Lehistan'da bir alimin evine 
hırsız girmif. Mücevherlerle dolu 
bulacağını sandığı bir çekmeceyi 
açınca içinden ne çıksa beğenirsi
niz: bir beyaz fare. Ve bu fare 
uzun müddet kapalı durmanm a
cısiyle adamcağızın parmağını var 

kuvetiyle ısırmı§. Hırsız can acı
sından bağırınca sesini ititen u· 
taklar ve ev sahibi yetiımiıler, 
hırsızı bir yandan kııkıvrak yaka
larken bir yandan da parmağını 
farenin diılerinden kurtannıılar. 

Fakat asıl itin kötüsü, alim 
birkaç gün evel o fareye müthit 
bir hastalığın mikrobunu aııla
mıımıf. Tabii hırsızı tevkifaneden 
evel hastaneye göndermiıler. O
rada hayatını kurtarabilirse o za· 
man yaptığı kötü itin hesabını ve• 
recek. Haber burada bitiyor. 

Vatandaılarm sıhatiyle alaka
lı bir işte ihtiyatsızlık gösterdi di
ye acaba alimi de sorguya çekmit 
midirler, dersiniz? 

. Türkçemiz 

Bir gazetede fu serlevhayı o
kuduk: "Bira fiyatlarının 16 ku
ruta aahlacağı hakkındaki neıri
yat bir tahminden ibarettir.,, 

biraz 

Hüviyet varaka.-ı 

lngiltere'de yeni bir usul ih

das edilmif. Londra'daki köpekle· 
re birer hüviyet varakası verili
yonnuı. Yanında gezdirdiği kö
peğin hüviyet varakasını zabıta 

memurlarına gösteremiyenler hır
sız muamelesi rörüyorlarmıf. 

Mesut köpekler, desenize. Soy
lan, soplan bile tescil ediliyor. 
Yakında köpekler için de asalet 
unvanlan ihdas edildiğini, ve bu 
unvanların babadan oğula intikal 
ettiiini görürsek ıatmıyalım. Ga· 
rabet urında vaııyoruz. 

girip de mezun olanlar.) · 
k - Ankara polis kolleji (Orta okul 

tahsilini görmüş olanları kabul et
mekte olup tahsil müddeti üç yıldır.) 

ı • Bolu ve Bursa mıntaka orman o
kulları (Orta okul tahsilini görmüş 
olanları kabul etmekte olup tahsil 
müddetleri üçer yıldır.) 

Orta ve meslek tahsili veren 
mektepler 

Yukardaki (C) fıkrasının (2) sayı
lı bendinde yazılı olan orta tahsille 
aynı zamanda meslek tahsili veren en 
az 5 yıllık okullar şunlardır: 

a - Ankara, İstanbul, İzmir, Kasta
monu, Diyarbakır, Aydın, Bursa, E
dirne, Konya mıntaka sanat okulları. 
(İlk okul tahsilini görmüş olanları 
kabul etmekte olup tahsil müddetleri 
beşer yıldır.) 

b • Ankara İsmetpaşa, Adana İsmet 
İnönü, Bursa Necatibey, İstanbul Ka
dıköy, İstanbul Selçuk, İstanbul Üs
küdar, İzmir Cümhuriyet, Edirne, E
lazığ, Manisa İsmetinönü, Trabzon 
kız enstitüleri. ( llk okul tahsilini gör 
müş olanları kabul etmekte olup tah
sil müddetleri beşer yıldır.) 

Yukardaki (C) fıkrasının 3 sayılı 
bendinde yazılı olan orta okul tahsi
lini görmüş olanları kabul etmekte o
lup en az iki yıl tahsil veren mealeı< 
okulları şunlardır: 

a - Nafıa teknik okulunun fen me
muru kısmı (orta okul tahsilini &ör
müş olanları kabul etmekte olup ,.;h
sil müddeti iki yıldır.) 

b - İstanbul ve Çorum küçük Saıut. 
memurları okulları. (Orta okuı...;.....ti. 
lini görmüş olanları kabul etme~tc o
lup tahıil müddetleri ikişer yılcııt • .>. ,, 

ı var. 
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''Beyaz harp,, 

ediyor 
devam 

Tokyo'da İngi l iz sefareti 
önünde nümayişler oldu 

Amerikan 
bahriyesinin 

kuveti 

ISTANBUL Gazeteleri 
Dançig meselesi etrafındaki ihti

lafta gerek Polonya ve gerek Al
manya iddialarından bir adnn geri
lenıemekle beraber, buhran hayli 
hafiflemi§tir. Şimdi alınanlar, Dan -
çig'i bir emrivaki ile ele geçirmek 
rıiyetinde olmadıklarını söylemek
!~irler. Bununla beraber, Dançig 
Uzerindeki "haklarının" tanınacağı 
"e bu ıehrin k01yıtsız §artsız olarak 
1'endilerine geri verileceğini ümit 
ediyorlar. 

Nümayiıe 150 bin kiıi iılirak elli 
(/Jıaşı 1. inci sayfada) / giliz menfaa~l~rinin ~e~irli bir su_ret~e 
. r altında b 1 • 1 müdafaası ıçın en ıyı yol seçılmış 

ler. Japonların ışga 1 
• ~ unan b ı nuyor. İngiliz hariciyesinin poli-

Ş t 'un merkezı olan Tsıngfu- u u 
ve . a? u~~ 

1 
ht rı komite b ti kasında Avrupadakinden daha fazla 

dakı ıngılız a ey./ 1 b" ~ şe- olarak hakim olan ticari menfaatler 
hirde oturan ingı ız ere ır me tup uubahs oldugw u zaman, ingilizler .. d . . mevz 
gon ermıştır. .. _ . • boyun eğmezler. Bununla beraber j~-

Mektupta §Oyle denılmektedır. ponları da her şeyden eve! ilgilendı· 
"10 ağustostan sonra ~~~ua gelecek ıen cihet hudur. Filhakika, japonla -

hadiselerden mesul ,degılız. İsters: · rın Tiyençin hadisesinden istifade 
niz Çan - Kay - Şek e yardım etmege ederek temin etmek istedikleri şey, 
devam ediniz· Faka~ Ç~n · K~y - Şe~- ingilizlerin Çin parasına müzaheret 
in idaresi altındakı Çıne gıder:;enız etmek suretiyle Çan - Kay - Şek'in 
daha· iyi edersiniz.,, harbi finanse etmesine imkan verme· 

Japon ordusunun vaziyeti 

Tiyençin, 31 a.a. - Çin'deki japon 
ordusunun selahiyettar bir mümessi
li, japon ordusunun İngiliz aleyhtarı 
hareket karşısındaki vaziyetini anla
tarak, kanuni çerçeveden dışarı çık -
matlığı müddetçe ordunun bu hareke
te karşı tedbirler almıyacağını bildir
miştir. 

!erinin önüne geçmektir. 

İngiliz siyasetine dair 
H·fler' e verilen rapor 

Donanma dünyanm her hangi 
bir filosunu yenecek kuvefledir 
Vaşington, 31 a.a. - Reisicümhur 

Ruzvelt'e verdiği senelik raporda a
miral Leahy şöyle demektedir: 

"Amerikan donanması dünyanın 

her hangi bir deniz devletinin filo -
sunu mağlup edecek vaziyettedir. Do 
n~mamızın taarruz kabiliyetinin ve 
efradının talim ve terbiyesinin muka
yase kabul etmiyecek derecede yük -
sek olduğuna kaniiz.,, 

Amerikan bahriyesinde 46 sene hiz· 
met eden amiral Leahy'nin bir ağus -
tosta tekaiıde sevkedileceği malCım -
dur. 

Amirale göre, kongrenin tatbikine 
müsaade ettiği yeni program Ameri
kanın hayati hudutlarının müdafaa -
sına kafi gelecektir. 

Amiral raporunda şunları ilave et -
mektedir: 

, -
CUMHURİYET 

'istiklal savaıiyle bugün 
arasında 

Yunus Nadi, bu baı;makalcsindc, İıtik
lil harbinin nasıl miiı;külat ve yokluklar 
içinde baı;ladığını anlattıktan sonra Av
rupanın son istikrarsızlıkları karşısında 
almıya mecbur olduğumuz müdafaa ter
tibatı dolayısiylc bu milletin icap edin -
cc hukuk ve hududumuzu müdafaa için 
istiklal harbi zamanına hiç bcnzemiyen 
harikalar göstereceğini söylüyor ve Tür
kiyen.in, bugıinkü h"1"P ihtimalleri kar
şısındaki soiultJcanlılığıru tebarüz ettir
dikten sonra vaziyeti şöyle hülasa edi
yor: "Harp olmasını asl5. istemiyoruz. 
Olursa ve bize yani en hayati alakalarla 
bağlı olduğumuz sahalara kadar geline 
ondan korkumuz da yoktur.,, 

VAKİT 

Amerika'nın beynelmilel 
vaziyetinde değişiklik 
Asım Us, bugiinku başmakalesinde, A 

merikanın Japonya ile akdetmiş olducu 
tic~r~t muahedesinin f cshctmesi scbep
lennı araıştırarak, amcrikalıların iki mem
leket arasında siyasi ve iktisadi mcse • 
lelerin kokUndcn halledilmesini istedik· 
lerini, japonların ise her ljeydcn evci 
Cindeki fili vaziyetin kabulünü istedk-

a.a. Matbuat Servisı 

)erini izah ediyor ve Japonyanın Amcri
kadan ithalitını sayarak, Amerika tar:ı:ı 
hareketinin aynı zamanda Avrupa, Al -
manya ve İtnlyaya karşı bir ihtar mana
sına da alınabileceğini söylüyor. 

Totaliterler japonlara 
güvenemezler 

İKDAM 

İkdam imzalı başmakalede, lnglllz • 
japon anlaşmasından sonra Bcrlin ve Ro
ma hükumetleri, japon diplomatlarının 
scnelerdcnbcri kendilerini aldattıklarını 
ve yanlış yola scvkcttiklcrini gördük -
)erini söylüyor ve Japonyayı totaliter -
!erin arasından ayırmak onların blöf 
politikasına en büyük darbeyi vurduğu
nu izah ediyor. 

YENİ SABAH 

Moskova müzakereleri 
Hüseyin Cahit Yalçın, bu başmakale

sinde, İngiliz ve rus askeri heyetlerinin 
teknik ve askeri hususları goruı;mck ü
zere Moskovada yapacakları söylenen 
toplantı münasebetiyle, meselenin artık 
çok müstacel olmak mahiyetini. hatta 
aktüalitesini kaybettiği söylenebileceği
ni, sulh cephesinin azim ve metaneti yan
ğını ıöndürmemişse bile mevcut hudut
ları içinde hapsettifini izah ediyor. 

Almanya'nm Dançig'i silahla al
~ak kararı hakkındaki haberlere 
ınanmamak lazım geldiği gibi, bu 
tehri tecavüz yolu ile ele geçirmek
ten vazgeçtiği hakkındaki teminata 
da inanmamak lazımdır. Bazan et
rafa nikbinlik ve bazan da bedbinlik 
dağıtan bu haberler, "beyaz harp,, 
•eya "ıinir harbi,, adı verilen müca
delenin taarruz hamlelerinden iba -
rettir. Filhakika son bir aydanberi 
Berlin'den ve Roma'dan etrafa biri
hirini nakzeden haberler yayılmak· 
tadır. Dünya efkarıumumiyesi, u
zun zaman,Dançig'de yapılan aske
ri hazırlıkla tethiı edildi. Dançig'in 
bir silah deposu haline getirildiği 
•Öylendi. Cöbels serbest §ehre &'İtti. 
~orr.ten, Çekoslovakya'da Henlein'
ııı Yaptığı gibi, Almanyaya giderek 
liitier ile görüştü. Dançig şehrinin 
lıendi mukadderatını eline alarak 
Alrnanya'ya iltihak etmesi artık bir 
tüıı ve saat meselesi gibi görünür
lteıı, ansızın hava değişti. Almanya
llın Dançig meselesini halletmek i
Çİıı Polonya ile hususi müzakereye 
tİri§tiği bildirildi. Ertesi gün Mos
kova görüşmelerinin uzayıp gitme
•İııden istifade eden otoriter memle· 
ket gazeteleri, Almanya'nın Sovyet
!erle anlatmak üzere bulunduğunu 
1ıa.a ettiler. Arkasından lngiltere'
lliıı Almanya'ya anlatma teklifi 
~a.Ptığı, fakat alınanların bu teklifi 
ıatikrahla reddettikleri söylendi. 

lngiliz • Japon konferansı 

Tokyo, 31 a.a. - İngiliz - japon 
konferansını müteakip, hariciye neza 
retinin istihbarat büro5u, a ağıdaki 
tebliği neşreylemiştir: 

Londra, 31 a.a. - "Deyli Herald 
gatesinin bildirdiğine göre alman 
aristokrasisine mensup dört kişi in
giliz efkarı umumiyesi ve siyaseti 
hakkında hazırladıkları raporu Hit • 
lere tevdi etmişlerdir. Bu dörtkişi 
baron Worner Von Heimbaden Ba -
ron Von Falkenhayn, kont pülkler 
ve Fritz Von Twardowski'dir. 

"Amerika'nın deniz siyasetinin ta -
mamiyle tedafüi olmasına rağmen 
harp zuhurunda donanmamızın düş -
manı sahillerimiziden uzakta bulun • 
durması ve onu mümkün olduğu ka • 
dar az bir zaman içinde hezimete uğ
ratması lazımdır. Sulhu muhafaza et
mek imkanı hasıl olmadığı takdirde 
deniz sevkülceyşimiz taarruzi olma -
lıdır. Amerikan donanması düşman 

donanmasiyle her yerde çarpışarak o
nu mağlup etmelidir. Bu işi görebil -
mek için bahriyemizin bütün eleman
larının kuvetli ve kafi miktarda id • 
manlı olması zaruridir.,, 

l 
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lngiltere'de tedhişçiler 

... Şimdi anlıyoruz ki bütün bunlar 
h•ıııir h~rbinin" manevralarından i-
lı-etmiı. Almanya'nın Sovyetlerle 

~tılatması tamamiyle uydurma bir 
a.herdir. Polonya ile Almanya ara

•1nda Dançig üzerinde hiç bir gÖ· ...... 
Ufllıe yapılmamııtır. lngilterenin 
'rıle.ıma teklifine J! lince; bunun da 
~h-.,.U ... ~ - • 0.A..lı '-'••...._ \ ''""'• .. 9Jf,...~ bır ııoz vardır: yalan-
h'"" ~en büyüğü, içinde küçük bir 
ıe'r'i'~t olan yalandır ••• l~te ingiliz
yaJ:" ':.:'la~~a. teklifi hakkındaki 
ihtiva ed 0Yle küçük bir hakikati 
dir. In /rı büyük yalanlardan biri
rından g lz gazetelerinin yazdıkla-
J \.'e avam kamarasında yapı· 
an hı" 
.. Unakatalardan anlatıldığına 

gore h·d· d 'b · ' a ıse ıun an ı arettır: Ro-
~anya ile mahut ticaret mukavele· 
•ı .. 

.ıı~ ınızalıyan alman iktısat müıa -
"ıı-ı Wohltat bazı iktısadi itlerin mü
zakeresi için Londraya gittiği za
tlıarı, harici ticaret nazırı Hudson'· 
dan b' ··1· k · · • k ır mu a at ıstemıı. Bu müla-
h a.t:a Alman • İngiliz münasebetleri 
a.hıs mevzuu olmuş ve WohJtat iki 

~ernleketin anlatması lüzumundan 
ahsetmit. Hudson da lngiltere'nin 

A.lınanya'ya toprak temlik edemiye
Ceğini, eski müstemlekelerini ı-eri 
"eremiyeceğini, Almanya'nın teca
"'· 

Japon - İngiliz konferansında bu
günkü heyeti umumiye toplantısında 
müzakereler Tiyençin'de sulhun ve 
nizamın idamesi ile ata.kadar mesele
ler üzerinde cereyan eylemiştir. 

Konferans, Tiyençin ingiliz beledi
ye polis şefi B. Dennisi dinlemiş ve 
bunu müteakip, tetkik edilen mesele
lerle alakadar bazı noktaları bir tali 
komiteye yollamıya karar vermiştir. 

Bu tali komite, heyeti umumiye 
toplantısını müteakip hemen derhal 
içtima ederek japon makamları ile İn
giliz belediye polisi arasında daha 
müessir bir işbirliğini temin edebile
cek yeni bi'r anlaşmanın esaslarını ha
zırlamıya başlamıştır . 

Japonların İ•teJilJeri t•Y 
gııız - Japon meseleleri hakkında Pö-
ti Jurnal gazetesinde şu satırları ya
zıyor: 

Şurası müşahede ve tesbit edilebilir 
ki, müzakere diplomatik realiteler sa
hasına sokulmakla, uzak doğuda bi
zim menfaatlerimizle muvazi olan in-

Hapisanede basılan 
sahte banknotlar 

Londra, 31 a.a. - Son zamanlarda 
İngilterenin cenup mıntakalarında 10 

şilinlik sahte banka kaimeleri dolaş

makta ~di. Yapılan tahkikat neticesin
de bun!arın Vight adasında kain Park 
hurst hapisane.sinde basıldığı anlaşıl
mıştır. Sahtekarların cürüm şeriki 0 • 

lan iki gardiyan tevkif edilmiştir. 

Bu aristokratları İngilterede ika • 
metleri esnasında ingiliz ricali ve 
mebusları, bir çok zabitleri ve iş adam 
lan, arazi sahipleri ve muhafaz~arın 
sair mümessilleriyle görüşmüşlerdir. 

Bunların anketleri resmi bir mahi
yet almamış ve umumi suretle görüş
me şeklinde cereyan etmiştir. Bu gö
rüşmeler esnasında anketçiler alman 
noktai nazarını izah etmişler ve in
giltere'nin siyaseti hakkında mahl -
mat almışlardır. Bunlar İngiltereye a 
lelade ziyaretçi sıfatiyle gelmişler 

ise de Hitler'in bu zevatın kanaatle • 
rine büyük bir ehemiyet atfettii.i id -
dia edilmektedir. 

Almanya' da 
Baıkumandan 

kim olacak! 
Berlin, 31 a.a. - "Havas" Harp şe

fi meselesinin alman askeri mahfille
rinde iki cereyanın doğmasına sebep 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Bazıları, harp zamanında askeri ve 
sivil işlerin aynı şahsiyet tarafından 
idaresi lüzumuna kani bulundukları 
halde, diğer bazıları da devlet ve or
du idarelerinin muhtelif şeflere ve • 
rilmesi lüzumuna kanidirler. İhtiyat 
general Wetzell, "Militar Vachon
blatt" da ikinci tezi müdafaa etmek
tedir. 

Amiral Leahy, Amerikan donanma 
sının azami derecede müessir olabil -
mesi için üç tavsiyede bulunmakta -
dır: 

1 - Kongrenin kabul ettiği donan 
manın inkişaf planının biran evel tat
biki. Bu planın tahakkuku bir milyar 
dolara mal olacaktır. 

2 - Derı>iı edilen yeni deniz tay -
u. ıu.n.•• 111.zuiirgoruıen aeınroyer 

ve denizaltı üslerinin süatle inşası. 
3 - Donanma efradının ve bahriye 

silahendazları miktarının mühim mik 
tarda artırılması. 

Fransa - Amerika 
uıuı rekoru 

Port Vaşington, 31 a.a. - "Ville-de 
• Saint - Pierre" ismindeki franaız de
niz tayyaresi dün öğleden sonra bu
rada denize inmiştir. Tayyare, Liz
bon ve Horta'daki tevakkuf müddet
leri de dahil olmak üzere Biscarosse 
Port Vaşington arasındaki mesafeyi 
399 saatten biraz fazla bir müddet zar 
fında katetmek suretiyle Fransa • 
Amerika rekorunu tesis etmiştir. 

h l.lz: politikasından vazgeçmesını, 
atta Çekoslovakya'yı bırakmasını 

tavsiye etmit. Ve bunları yaptığı 
~t.kdirde lngiltere'nin Almanya'ya, 

Münih'te at yarışları 

Münib, 31 a.a. - "Goya" ismindeki 
Fransız atı, Hitlerin 70.000 markla 
mükafatlan.~ı~dı.ğı, alman at yarışla
rının en muhımı olan mavi kordelayı 
kazanmıştır'. 

Bu münakaşa, bugünkü ahval için
de herhangi bir akademik veya tama
men teknik bir ihtilaf mahiyetinin 

dışına çıkmaktadır. Filhakika, devlet 
şefi olan Hitler'in aynı zamanda al. 

man askeri kuvetlerinin başkumanda
nı olduğunu kaydetmek münasip o
lur. Bu sıfatla kendisinin bir hifp ha
lind: ord~nun başına geçerek hareki
tı bızzat ıdare edip etmiyeccği meç
huldür. 

Uçuş müddeti 34 saat 53 dakika 
sürmüşt~r. Saat üçe doğru tayyare a
çı~ . den~zde Normandiye rastgel
mıştı;. Bır fransız deniz tayyaresinin 
kendı kumpanyasına mensup bir ge
mi ile denizde karşılaşması ilk defa 
olara~ ~uku bulmaktadır. Deniz tay
yaresının yaklaştığından haberdar o. 
!an. "Normandi" hafifçe yolundan 
ınhıraf ederek tayyarenin kendisini 
görebilmesi için bütün ışıklarını yak
mıştır. 

lngiltere'de lrlandalı tethişçilerı'n birrok yerlere bomba att ki 
· "/' hMk- . . :ı: ı arını v~ 
ıngı 1~ u. umetının buna kaqı ciddi tedbirler aldığını yazmı~tık. Yuka-

l.lgünkü harp vaziyetinden sulh 
"•ziyetine dönmek için lazım gelen 
llladdi yardımda bulunabileceğini 
'0Ylemiı. işte anlatma teklifi bun • 
de.n ibarettir. Wohltat Almanya'ya 
reri döner dönmez, alman gazete
ı'ri, lngiltere'nin Almanya'ya an
l§ma teklifi yaptığını, fakat bu 
iklifin reddedildiğini yazmıılardır. 
llzı alman ga~eteleri de Almanya

~~ıı İngiltere ile anlatmak için ileri 
~~rdüğü ilk ıarhn ıarka doğru ge· 

,1tlemesine engel olmaktan vazge
~ılrnesinden ibaret olduğunu yaz
~akla, Nazi Almanyasınm istila ve 
b hakküm politikaııını yeniden te-
lrüz ettinniılerdir. 

b·· yukarıda da söylediği~iz .gibi, 
lltun bunlar, efkal".ıumumıyeyı fa • 

lıı- tnıak için alman ve İtalyan pro. 
:'ıanda letkilatlarınm birer rna
\. ~"rasıodan ibarettir. Almanların 
t e İtalyanların §Öyle ve böyle yapa. 
dlldarına dair Berlin'den ve Roma'
'lhlrt verilen haberlere asla itimat et
~ emek lazımdır. Bugünkü politika 
~~htınrn müsbet ve beynelmilel va· 
~'.~et Üzerine en çok müessir olacak 
t •r hadisesi, demokrat devletler 
~~ı>hesinin her gün daha ziyade ku· 
~leımekte olmasıdır. Bu cepheyi 
'- kil eden devletlerden her birinin 
~~eri hazırlıkları tamaınlanm19tır. 
ı,~ devletler arasındaki tesanüt sağ
>~~laımaktadır. Sovyetler bu cephe· 
"'- 1ttirak etmek üzeredirler. lngil • 

e, Japonya ile anlaştıktan sonra 

1938 senesinde bu yarışı kazanmış 
olan "Antonym" isimli Fransız atı 
ikinciliği. "Proch,. ismindeki italyan 
atı üçüncülüğü kazanmıştır. 

Japonya'da akimleştirme 

Tokyo. 31 a.a. - Domei ajansının 
öirendiğine göre, içtimai yardım ne. 
zareti, diyet meclisinin önümüzdeki 
içtimaına bir akimleştirme kanunu 
~r~jes1 te~di e~ec.ek ve bu kanun pro 
Jesı mucibınce ırsı surette sakat olan
lar veya mütereddi bulunanlar mec 
huri surette akimleştirilecektir. 

Selanik fuarı 

Selanik, 31 a.a. - Yunanistanla 
dost bütün devletler, biribiri ardın _ 
dan eylülde açılacak olan enternasyo 
nal Selanik fuarına iştirak edecekle
rini bildirmektedir. 

Avrupa'daki vaziyetini takviye et
mittir. itte yakın ve hatta uzak is
tikbalde politik hadiselere istikamet 
verecek olan amiller bunlardır. Bu
nun için Berlin'den ve Ronıa'dan 
gelen bazan heyecan verici,· ve ha
zan da yatıştırıcı ve uyıı§turucu ha
berlere ehemiyet vermemek bu si
nir harbinin en iyi müdafaa tedbiri
dir. 

A. S. ESMER 

Demokrat İtalyanlar 
demokrasi 1 1 

ıcın 

~arpııacak 
Lyo~, ~~. a.a. - Heriyo "italyan 

halk bırlıgı,. tarafından iş borsasın
da şerefine tertip edilen tezahüratta 
bir nutuk irat ederek yakında iki 
memleket .arasında bir yakınlık husu
l~ geleceğini ümit ettiğini söylemiş
tır. 

"İtalyan halk birliği,, umumr sekre 
teri Romano Coechı de bir nutuk söy
liyerek geçen eylülde 100.000 muha
cir İtalyanın Fransa için çarpıJmağa 
hazır bulunduklarını ilan ettiklerini 
hatırlatmış ve harp zuhurunda ital • 
yan demokratlarının Fransa ve de . 
mokrasi için çarpışacaklarını çünkü 
bu suretle hakiki İtalyan davasını da 
~üdafaa etmiş olacaklarını söylemiş
tır. 

Aynı Jekilde ışıklarını yakan tay
yare de vapurun 50 metre kadar üze. 
rinden uçmuştur. 

Sovyel demiryolu nakliyat 
günü törenle kutlandı 

Moskova • 31 a.a. - Tas ajansı bil
diriyor: 

Demiryolu nakliyatı dün bütün 
Sovyetler birliğinde merasimle kut • 
lanmıştır. Her tarafta müteaddit to 
lantılaı: ve işçi şenlikleri yapılmışt:;: 
Moskovad~ "Gorki" kültür ve istira • 
hat parkında yapılan miting bilhassa 
~a~lak olm~ş ~e mitinge 300 bin kişi 
ıştı~ak .etmıştır. Akşam üzeri parkın 
!e~ı~ ~ıy~tr~sunda 20 bin demiryolu 
ışçısı.~ın ıştırakiylc yapılan toplantı
da munakalat komiseri iki saat süren 
bir nutuk söyliyerek demiryolu tec -
hizatının kuvetli modern lokomotif -
ler sayesinde süratle inkişaf ettiğini 
ve eşya ve yolcu nakliyatının müte • 
madiyen arttığını kaydeylemiıtir. 

Bundan sonra sürekli alkışlar ara • 
sanda B. Stalin'e bir tazim telgrafı 
çekilmesine karar verilmiştir. 

rıdakı resımlerde tethişçilerin bombalarına kurban olan iki bina görülüyor 

1 J ya I d b' / Fransa turu bitti 1 n a ır gen~ 1 Paris, 31 a.a. - Yirmi gündenberi 
devam eden Fransa bisiklet turu dün 

korkunı bir yılanla 1 kil pazar günü sona ermiştir. 
~ Turu: 132 saat 3 dakika ı 7 saniye 

boğuıı u, sonra öldü 
İzmir, (Hususi) - Çeşme kazası 

civarında Ayakiranda mevkiinde çok 

h_azi.? .bir fac.ia olmuş ve bir gencin ö
lumu ıle netıcelenmiştir. Alınan ma • 
lilmata göre hadise şöyle olmuştur : 

_Çeşme.de, 17 yaşlarında Hüseyin is
mınde bır çocuk konuşma için arka • 
d~şı Ali Boraı:an'ın Bağkalesine git
mış, fakat kalenin damında büyük ve 
korkunç bir yılanla kartılaşmıştır. 

Yılanın ağzını açarak korkunç bir 
şekilde başını kaldırmış olması Hüse 
yini korku_tmuş ve ürkütmüştür'. Genç 
d~: _bu. vazıyet karşısında, eline geçir
dıgı hır kama ile yılanın üstüne sal • 
dırmış ve onu öldürmek istemiıtir. 
Yılan bu mukavemetten daha çok 

kudurarak bütün korkunçluğu ile Hü
seyinin üstüne saldırmıştır. Hüseyin 
kaçmıya başlamış fakat tekerlenerek 
yere yuvarlanmıştır. Ve bu sırada e -
lindeki kama da kendi vücudüne sap
lan.mıştır. Hüseyin, bu ağır yaranın 
tesıriy~e ölmüştür. Yılana geline~. 0 
da yetııenler tarafından öldürülmü ... 
t ür. ır 

de bitiren Belçikalı Sylvere Maes ka
zanmıştır. 

İsviçre' de kulüp adedi 

Bern, 31 a.a. - İsviçre futbol fede
rasyonunun neşrettiği bir rapora gö
re, İsviçre'de ceman, 1050 ekibi ve 

i6.300 azası olan 631 kulüp vardır. 
Son yıl 200 ü hariçte olmak üzere 
25,400 maç yapılmıştır. 

İzmir Kızılay reisi öldü 

İzmir, 31 (Telefonla) - Şehrimi
zin sevilen ve maruf şahsiyetlerin -
den Kızılay reisi Dr. Cevdet Fuat bu
gün ölmüştür. 

İzmir' de bir cinayet 

İzmir, 31 (Telefonla) _ Bu gece 
hapisane önünde sandalyacı Mustafa 
sarhoşluk yüzünden dökmeci Mehıne
di bıçaklıyarak öldürdü. 

İzmir' de yangın 
. İzmir, ~1 (Telefonla) _ İki çcşme
lıkte komısyoncu Ali Haydar'ın evin
den çıkan yangında üç ev yanmış ve 
yanıın büyümeden söndürülmüş• · r 
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Bugünkü Mısır hadiseleri yak1ndan takip 
ediyor ve durmadan silahlanıyor 

Geniş bir sandal Nil'in ü-
zerinde kayıyor, sema

ya, develerin silüetleri vu
ruyordu. Bunlar Mısır'ın 

ezeli hayalleri. ... Binlerce 
senedenberi bu memleket
te hiç bir şey yerinden kı
rr.ıldamamıştı: ne köy ve 
ne de insanların tabiatle -
ri... 

Yaldızlı semayı birden -
bire bir gürültü doldurdu. 
A ~ır bombardıman tayya
re !erinden mürekkep bir fi 
lo kanala doğru doğruldu. 
Artık hakikatle karşı kar -
şıya gelmiştim. 

İşte hakikat. Mısır uya
nık bir halde duruyor ve 
bir gün kendisine yapıla -
bilecek ani tecavüze karşı 
durmak için hazırlanı -
yor. 
Tehdit edilen Hindistan 

yolu 
Bunda hiç şüphe yok ki, 

bir harp vukuunda Libya
dan İtalya ve Almanya ta -
rafından Mısıra doğrudan 

doğruya tecavüze geçile -
cektir. Bugün Libya'da 
200.000 kişi tecemmü etmiş 
bir haldedir. Napolyon İn
giltereyi buradan vurmak 
istemişti, mesele hala ay -
nıdır. 

Filvaki Mısır, Akdeniz 
islam, ve şark siyasetinin 
esaslı bir parçasıdır. Di -
ğer cihetten, Süveyş kana
lına hakim olan ve onu mü
dafaa eden zaferi hep elin
de bulunduracaktır. Eğer 

yarın bir harp olursa, bir 
çok muharebe meydanla -
rından birisi de Mısır ola
cak, ve silahların mukad -
dcratı orada tayin edile -
cektir. 

Mısır Hindistan yolu -
nun anahtarıdır ve Kıral 

Faruk müttefiki olan İn -
giltcrenin yardımı ile onu 
cebinde tutmasını mükem· 
melen biliyor. 

1936 da yapılan İngiliz -
Mısır muahedesi mücibin • 
ce Mısırın askeri müdafaa· 
sını temin etmek için ingi· 
liz ordusu, donanması ve 
tayyaresi Mısır hükümeti
nin emrinde kalacaktır. Ka 
hire'de ve İskenderiye'de 
bulunan ingiliz kıtaları ted 
ricen Mısır arazisini ter -
kedecek, Hind yolunun ha· 
yati çığırını mütemadiyen 
kontrol altında bulundur
mak için Süveyş kanalı sa
hillerine kati olarak yerle
ıeceklerdir Gitgide milli 
ordu kendi kendine teşek
kül edecektir. 

Nil kenarında lüks bir o
telin taracasında mısırlı bir 
gazeteci ile birlikte otu • 
ruyorduk. Ona, pasif mü -
dafaanın imkanı olup ol -
madığını sordum. Bana i • 
zah etti : 

- Bir hava tehlikesine 
karşı icap eden bütün ted
birler alınmıştır, dedi. Şu 
is•ihkamları görüyor mu • 

sunuz? fakat hepsi bu de
ğil. Biz Londra ve Pariste 
kulanılan müdafaa sis -
temlerini kullanıyoruz. Şe
hirlerde oturan halkın bir 
hava hücumunda tahliyesi
ni, gaz maskesi tevzıını, 

köprülerin himayesini dü -
şündük. 
Arnavutluğa yapılan dar 

be, en safdillerin bile gö
züniı açtı. Siz Avrupada, 
Arnavutluk darbesinin a -
rap memleketlerinde u -
yandırdığı memnuniyet - • 
sizliği bilmezsiniz. Muso -
!ini islamların hamisi de -
ğildir. Mareşal G ö r i n g 
Trablusu ziyaret etti, Lib -
yadaki hudutlarımız üze -
rinde İtalyan kıtaları ve 
harp malzemeleri temerküz 
ettirildi. Bunlar bizim için 
iyi bir şey değil. 

Hiç şüphe yok ki hayat 
sahası nazariyesi Akdeni -
ze tatbik ediliyor. Bu saha, 
eski Roma imparatorluğu 

hudutlarında kalacaktır, 
Çünkü Süveyş kanalı, Kı
zıl deniz, Habeşistan ve 
Libya, İtalyanın tabii ge -
nişleme mıntakalarıdır. Ro 
malılar zamanında olduğu 

gibi, Mısır, gene de bu im
paratorluk denen fırtına -
nın sahası olacaktır. Artık, 

ihtiyatlı hareketlerimizin 
sebebini ve derecesini şim· 
di daha iyi anlıyorsunuz 

ya? 
Karşımdaki, zeki ve kül

türlü bir mısırlı gençti. Ye 
ni Mısır milletinin hakim, 
istiktal sever, totaliter re -
jimler karşısında eğilmez 

bir mümessili idi. 
Biz konuşurken bir boru 

sesi geldi. Arkadaşıma sor
dum: 

- Mısır kıtaları mı ? 
- Yooo, ingiliz askerle-

ri hala Kahiredeler mi ? 
- Öyle icap ediyor. Çün 

kil kara, deniz ve hava mü
dafaalarımızı ikınal etme
dik. 

Tayyare filosu kanal ü -

zerinden uçtu. Hindistan 
yolu havadan da geçiyor. 
Şarkla garbi birleştiren 
her yıl 30 milyon ton mar
şandiz, 6000 gemi yutan 
hakiki yolu, o hazım boru· 
sunu görmiye gittim. Ka -
naldan her gün Asya pet -
ralü, Birmanya pirinci, A
vusturalya buğdayı, japon 
pamuğu, Cava kauçuğu, 
Hind manganezi, Afrika 
bakırı geçiyor. 

Kanalın müdafaası 

J?ir kaç gün lsmailiyede, 
Süvey~in yarı yolqnda 

kaldım. Burası, çiçek, su, 
yaldızlı sarmaşıklar belde
sidir. Kırmızı çatılı villa -
ları ve hurmaları var. İs • 
mailiye denen mucize 1915 
den itibaren 74 milyon küp 
metre toprak çıkaran 300 
bin kişinin içmesi için ge
tirilen su sayesinde tahak
kuk etmişi~r. 

Dün' Cebelüaarıkta ya -
rın Singapurda hind yolu
nun eski bekçileri olan im
paratorluk teknisyenleri, 
bugün de Mısırda bekli • 
yor. 

Kanalda her türlü sınıf 
var: Piyade, topçu, istih • 
kam, hücum kıtaları ve ara
baları, tayyareden korun • 
ma tertibatları ve bizzat 
tayyare ... İngiliz tarzı ma
llım. Kuvet görünmez gibi 
dir ama her yerlere farke -
dilebilir. 
Mısır topraklarını yalnız 

~arktan müdafaa etmek ka
fi değildir. Yakın şark, An 
karanın Londra ile yaptığı 
ittifaktan sonra ingiliz • 
fransız tarafına geçmiştir. 
Vaziyet garbe dönmüştür. 
V c Mısır bugün garbi gö
zetlemektedir. Her ne ka -
dar Mısır, şark tarafında 

propaganda tehlikesine dik 
kat edecekse de Mısır istik
lalini tehdit eden yegane 
tehlike Libyadan geliyor. 

İngiliz - fransız donan • 
ması Mısırın sahillerini 
koruyor. Habeşistandan ge 
lecek bir tehlikeden, Su -
dan tarafından da korkul -
maz, şarkta endişe yoksa 
Tunus hududunda 165.000 
kişilik, Mısır sınırında 80 
bin kişilik bir kuvet top -
lanmış bulunuyor. 

Çölün, Majino hattı ol
duğu söylenmekte ise de 
Mareşal Ballis'nin elinde 
motörlü fırkalar olduğunu 
unutmamalıdır. Libyada 
seferi kolordular var. Bun
ların silahları kuvetli, sa
yıları ve malzemeleri çok -
tur. Bunlar, bir hamlede u
zun mesafe katedecek ve 
Hindistan yolunu arkadan 
vuracak kabiliyettedir. 

Fakat, bütün ani taarruz
ları kar!lılamak için, Mısır 
kıtaları garp çöllerinin 
muhtelif merkezlerine ko
naklamıı, müstakil bir ku-
,,,.nJa ;1 .. ı.. ••• _.._, __ : .!• • t .. 

artmıt ve techiz edilmit -
lerdir. 

Mısır, korkunç ihtimal • 
lere karşı kendi mukadde -
ratına kendisi sahip olmak 
istiyor. Kıra! Faruk ve Mı
sır halkı milli bir ordu vü
cuda getirmeyi düşünüyor
lar. 
Mısırın genç harbiye na· 

zırı Sırrı paşa derhal 50 
bin kişilik faal bir ordu ile 
500 muharebe tayyaresi vü
cuda getiriyor. İngiltere, 
Fransa ve Amerikaya top 
tank ve mühimmat ısmar
lanmıştır. Tayyare gövde
leriyle hafif mühimmat, 
gaz maskesi ve techizat 1s
kenderye ve Kahire civa • 
rındaki fabrikalarda yapı -
lıyor. 

Elektrikçi, telsizci, tay -
yareci ve havadan korun -
ma mütehassısları İngilte
reden getirilmiştir. Mısır, 
toprakları üzerinde uça • 
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Hudson - Wohlel görüımesi 
İngiliz iktisat Nazırı B. Hudson B. Wohtat'la yap. 

mış olduğu konuşmanın Manşın iki tarafında sebe
biyet verdiği heyecanı anlamadığımı itiraf ederim. 
Denilecek ki: "lngiliz iktisat Nazırı bu işe kendili -
ğinden girişmiş olamaz. Her halde, B. Çemberleyn, ne 
derse desin, bu mülakattan haberdardı ve perde ardın
dan onu bizzat kendisi idare ediyordu ... ,, Hiç bir şey -
den haberdar olmamamıza ve B. Çemberleyn'in kati 
tekzibine rağmen bunu kabul edelim. Peki sonra, Mese
le ancak rivayet çerçevesi içinde kalan bu mülakatın 

safhalarını bilmekte değildir. işin esasını bilmek la • 
zımdır. Ve işin esası şu'dur: B. Hudson alman muha
tşbına demiştir ki: "Bu hızlı silahlanmanız sizi hangi 
akibete götürecektir? Aradığınız harp midir? Ôyle i -
se aradığınızı bulacaksınız, ve biz dövüşeceğiz. Fakat 
harbi istemiyorsanız, sizi iflasa sürük/iyen silahlan -
mayı bırakın, burada ve başka yerlerde yardımcılar 

• bulacaksınız, ve onlar harp sanayiinizi sulh sanayiine 
çevirmek hususunda size yardımda bulunacaklardır. 

Fakat evela silahları tahdit etmeniz ve Çekoslovakya
yı tahliye etmeniz lazımdır.,, 

Bu sözlere ne denir? Bunlar Londra ve Pariste hü -
kümet reisleri tarafından yapılmış olan beyanatlara 
uygundur. Ne lngiltere, ne de Fransa, rahat durduğu 
takdirde Almanyaya tecavüz etmek niyetinde değil • 
dirler. Fakat yeni fetihlere girişmeyi menetmiye kati
yen azmetmişlerdir. Her zaman ilan etmiş oldukları 
gibi vaziyetleri bir mukavemet vaziyetidir. Pançerma
nizme yolu kapamak istiyorlar ve Almanyanın tahak
kümünü A vrupaya teşmil etmesine razı olmıyacaklar
dır. Her şey bunda mündemiçtir, gerisi laf ve güzaftır. 

Bugün, Alman gazeteleri hiddetle cevap veriyorlar: 
"Paranız sizde kalsın, bizim ona ihtiyacımız yok!,, 
Nasıl yok! Almanların paraya ihtiyaçları var. Fakat 
ileri sürülen şartı kabul etmiyorlar. Silahları bırakmı
ya ve Çekoslovakyayı tahliyeye razı olmuyorlar. B. 
Hudson sözlerinin almanlar tarafından işitileceğini 
ve anlaşılacağını sanıyor muydu? Asırlık tecrübeler 
neticesi biz Fransızlar bu neviden hayallere kapılma -
yız. Fakat B. Hudson, B. King-Hal/'in açtığı yolda 
muvafiakiyetle ilerlemiştir. Onun sayesinde Almanya 
lngilterenin ne harp, ne de hatta çemberleme sevda -
sında olmadığını anlamıştır. lngiltere, bizim gibi, mü- _. 
vazene, hüriyet ve sulh istemektedir. 

Gallus - 1ntransigeant 
JJJlllllJfflll•••········---- -----

cak tayyarelerin bütün ge
çitlerinde yirmiden çok 
gizli dinleme postaları var

dır. 

Mısır askeri kanaatkar, 
yorgunluğa mütehammil 
ve cesurdur. İyi endahat ya 
par, makinelileri güzel kul
lanır. Mısırın yüksek tah
sil gençliği tayyareciliğe 
ve pilotluğa heveslidir. 

Şüphesiz, bütün bu ha -
zırlıkların gayesi sul • 

hu ve memleketin istiklali
ni korumaktır. Mısırda bir 
vatan aşkı hissi doğmuş • 
tur. Mısırlıların bütün göz
leri şimdi kendi kıtaları -
nın geçişini takip ediyor. 
Çocuklar askeri müzik öğ
reniyor, köylüler Abukır
deki büyük bataryalardan 
heyecanla bahsediyor. Kil -
çük kahvelerde, mühimmat 
müfettişi yüzbaşı Abdül • 

mecid Osmahın Kahireye 
dönüşünden bahsediliyor. 
Bu yüzbaşı, Fransaya bil • 
yük top siparişinin tesel -
lümü için gitmişti. 
Konuştuğum bir mısırlı 

zabit bana şöyle dedi : 
- Garpten şiddetli bir 

darbe ile karşılaşırsak &on 
bir çareye başvuracağız : 
düşmanın geçeceği yolu 
kesmek ! 

- Yani nasıl ? 
- Gayet basit. Deltanın 

kollarından bir kaç seddi 
yıktık mı, Nilin suları çölü 

kaplar. 
- Pek iyi ama, mahsul

ler harap olmaz mı ? 
- Evet olur, fakat Ho • 

landa kendisini böyle kur
tarmadı mı ? 

Mısırda vatan aşkı doğ -
du. 

Le Soir 

İkinci bir 

cihan harbi 
Son seneler içinde, mua

hedelerin çiğnendiğini, hu 
dutların tahrip edildiğini, 
kıtaların harekete geçtiği -
ni gördük. Müstakil dev
letlerin kolu bacağı kesil
diğine, kuvetin her yerde 
muzaffer olduğuna şahit 
olduk. Şu vaziyette ikinci 
bir cihan harbinin şahidi 
mi olacağız? 

Bu harbe beyaz harp ve
ya kansız harp diyorlar, 
doğrudur. Şimdiye kadar 
pek az ingiliz kanı dökül
dü. Bununla beraber Ha
beşistanda, İspanya'da ne
hirler dolusu, hele Çin'de 
deniz gibi kan aktı. Alman 
tecemmu kamplarında her 
gün akan kan hendekleri 
dolduruyor. 

Bütün bu hadiseleri ay
rı ayrı tetkik ve mütalea 
etmek çok yanlıştır. İspan 
yol iç harbi, İtalya'nın Af 
rika'da, Japonya'nın Asya
da yaptıkları tecavüz, Al
manya'da yapılmakta olan 
eziyet gibi bütün kötü hadi 
seler mücerret birer hadi
se değildir. Bunlar biribi -
rine bağlıdır. Bu hadisele
rin unsurları korkunç bir 
beraberlik teşkil ederler. 

Almanya, inatçı ve tah
rikçi bir dosttur. Japonlar
ca ve İtalyanlarca ordu ka
rargahı Berlin'dedir. Ge
rek Japonya'da, gerk İtal
ya'da, bu ordu karargahı

nın tasvip ve muvafakati 
olmadan bir iş görülemez. 

Almanlar japonlara, in. 
giliz hükümetinin muhare-
n..v~ J,::a,,1r nl ....... o,.1,;:; ..... ._ .,;..; .. _ 

sulhu için en büyük tehli· 
ke bu kanaatten doğmuş
tur. İngiliz siyasetinin baş 
hca hedefi bu kanaati iza
le etmek olmuştur. İngil
tere sulhu ne kadar arzu 
ettiğini kafi miktarda is -
pat etmiştir. İngiltere'nin 
sulh arzusundan aklı ba • 
şında olan kimse şüphe et· 
mez. Şimdi İngiltere, ha
zır olduğunu, en korkunç 
şartlar en felaketli vaziyet
ler karşısında göstermeli -
dir-

Avrupa, ikinci cihan har 
binde de esas cephe ola -
taktır. Harp devam ettiği 
müddetçe ikinci derecede 
olan harp sahalarının, ya
ni tali cephelerin şüphesiz 
ehemiyeti ve tesiri olacak
tır. Fakat asıl galibiyet ve
ya mağıtıbiyet esas cephe
de, yani Avrupa'da takar· 
rür edecektir. Esas cephe
de zafer kazanıldımı, tali 
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TURKİYE 

RADYO DİFÜZYON 
Postaları 

TÜRKİYE ANKARA 
Radyosu Radyosu 

Dalga Uzunluğu 

1648 m. 182 Kcs/ 120 Kw. 
19.74 m. 15195 Kcıı./ 20 Kw. 

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

T.A.P. 

-ANKARA-

SALI - 1-8-1939 
12,03 Program 
12,35 TÜRK Müztoı : 

1 - ----:---- Hıizzam peş 
revı 

2 - Ahmet İrsoy'un - Hüz -
zam şarkı - Hatırında 
kalsın. 

3 - ---------- Hüzzam şarkı
Tazelendi tabı alem 

4 - -------·-- Taksim 
5 - Rakım - Hüzzam şarkı -

Aşkın bana bir gizli e
lem oldu 

6- --------- Gülizar türkü -
Aşkımızda düğüm var 

7 - Halk türküsü - BugÜn 
ayın on dördü. 

13~00 Memleket saat ayarı, a
Jans ve meteoroloji haber -
!eri. 

13.15-14 MÜZİK (Karı~ık pro
gram - PJ) 

19,00 Program 
19,05 MÜZİK (Hafif müzik • 

Pi) 
19,30 TURK Müztcı (Halk 

~airlerinden örnekler) 
19.45 TURK Müztot (Ka -

rışık Program) 
20.15 Konuşma 
20.30 Memleket saat ayarı a

jans ve meteoroloji hab~r -
leri. 

20.50 TÜRK MÜZİÖİ (Kla -
sik program) 

21.30 Konuşma (Verenı 
kında - Doktor: M uhl 
merkan tarafından) 

21.45 N e~eli plaklar - R 
21,50 MUZİK (Bir sO 

Pi.) 
22.00 MÜZİK (Aida opf 

nın bir kısmı - Takdiı:' 
den: Halil Bedi Ycıne 

23.00 Son ajans haberler' 
raat, esham, tahvilat, 
biyo - nukut borsası (f 

23.20 MÜZİK (Cazband 
23,55-24 Yarınki pro&'raıt 

-AVRUPA

OPERA VE OPERET~ 
20.15 Oslo - 21 Milano 
§Ova - 21.45 Paris - P 

ORKESTRA KONSERL 
VE S5NFONİK KONS 
LER: 15 Londra - 18 
dra - 19 Berlin -
Londra - 19.55 Hilve 
- 20.15 Deutschlands ., 
Brüksel. Pra&' - 22.20 
penhag 

ODA MÜZİCİ: 20.30 f 
- 23 Ştütgart 

SOLO KONSERLERİ : 
Köln - 19 Hilversut' 
20.30 Deutschlands - S 
Konigsberg 

NEFESLİ SAZLAR ( ): 
v.s.): 12 Deutschlands, 
bur&', Laypzig, Münih 
12.40 Beromil.Mter - 1 
Prag - 20,15 Strazbud 
21 Hamburg - 2215 St 
holm 

ORG KONSERLERİ VE 
ROLAR: 13 Beromünste 
18 Sarbrüken - 21.30 S 
rüken - 23 Prag 

HAFİF MÜZİK : 15.25 it 
bur&' - 19 Hamburg 
19.15 Münib - 20.15 Osl 
21 Breslav - 21,30 Sart 
ken - 23 Deutschlan.ds 

HALK MüztOt: 11.30 Ş 
gart - 18.30 Frankfurt 
20.15 Brlin __________________ ,...r 

cepheleri biribirinden ayır 
mak ve düşürmek kolay o
lacaktır. Fakat esas cephe 
olan Avrupa'da bir kere 
mağlı1p olundu mu, öteki 
cephelerde ne kadar zafer 
kazanılırsa kazanılsın, ar
tık ehemiyeti yoktur, her 
şey kaybolmuştur. 

Netice itibariyle, eğer 
bu davayı doğru bir zavi • 
yeden tetkik edersek der
hal görürüz ki bu davayı 
halletmek, ne Foreigcn Of
fice'e, ve ne de kabineye 
düşer: bunu erkanıharibey 
reisleri halledebilir. Bu 
diplomatik ve siyasi bir 
mesele değil, bilhassa as. 
keri bir meseledir. 

seleyi daha evelden tetkik 
etmişler, ve raporlarını im 
paratorluk müdafaa komi
tesine arzetmişlerdir. 

(Le Soir) 

Evdeki hesap 

(arııya uymadı 
İngiltere, siyaset saha

sında hisle hareket etmez, 
hadiseleri görür, sonra on
lar üzerinde uzun uzun 
düşünür, ve tartar. 
İngilterenin japonlarla 

kararlaştırdığı prensip an
laşması, bu ruh dahilinde 
geniş bir manevradır. 

İngiltere, Avrupa'da ser
best hareket etmek isti
yor. Almanya ile İtalyayı 
imana getirecek ve impa -
ratorluğu daha iyi müda
faa edecektir. Bunun için 
de Uzak Şark gailelerin -
den kurtulmalıdır. İşte bu 

yüzden ingiliz müzake 
cileri ile japon müzak~ 
tileri bu ittifakı karar 
tırdı. Mikado da, bunu 
lclacele tasdik etmiştir. 

Almanya, İngiltere al 
hinde Uzak Şarkta bir t" 
ran çıkarmak istiyor 
Londra tehlikeyi der 
bertaraf etti. 

İngiliz - japon ittifak 
tenkit edecek olanlara J; 
dra şu cevabı verecekti 

Alman matbuatının tı 
rikine bakın, ve artık i 
rarınızı siz verin!,. 

Almanya, Tokyo mül 
kerelerinin muvaffak o 
mıyacağını, vahamet ~ 
pedeceifini ve neticel\I 
çarşıya uymadıh'-~ 

Pa.ı:. -e· 

Kabahatli olan 

kim? 
Amerikan ayan ızaı 

Tokyoda yapılan irı 
liz - japon ittifakını ten~ 
ediyorlar. Bu kafi derce 
de enerjik değil, diyor! 
Bu ittifak onları aldattı 

Amerikan senatorları 
nu tcnkid etmezden ö!l 
vicdanlarını yoklasınlar, 

gafletin sebebini kendil 
rinde arasınlar. 

Zira bunu bizzat Ame 
ka tahrik etti. J 

Bir kaç hafta evel İngl 
tere Amerikaya Tiençirı 
şinde enerjik bir vazi} 
almak teklifinde bulund 
ğu zaman Amerika kaH 
etmemişti. 

Paris - S 

HULASA 
(B
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üyük harpten sonra ilk paskalya gecesi, be5 genç, 
Antuvan, karde5i Jilber, arkada51 Dominik Heriyo, 
Marlyan ve Solanj Senkler isminde iki genç kızla be
raber sıkıntılı bir suareden kaçıyorlar ve geceyi kırlar 
içinde kaybolmuş bir otelde geçiriyorlar. Antuvan, 
Mariyan'la, Dominik de Solanj'la beraber eğleniyorlar. 
Aradan hayli zaman geçmiştir. Mariyan, Antuvan'ı ıev
miye ba1lam15tır. Bu arada Solanj kendisini sevmez 
ıôrünen Dominik'e Jilber'le ihanet etmiı ve ondan ıe
be kalmıştır. Sonra nedamet duymuş ve çocuğu düşü -
rürken hastalanmıştır. Şimdi Mariyan, Antuvan'la bunu 
ıonra da kendi sev&ilerini konuşmaktadırlar ... ) 

yordu. Garson neden sonra geldi. Bir kahve ve te -
reyağlı ekmek ısmarladı. Karnı hiç de acıkmamı§h. 
Tabağı itti. Ve açık sıcak kahveyi zevkle içti. 

Artık biraz daha akıllanmııtı. Her insan gibi için· 
de bir gölge kalmalıydı: o buna asla nüfuz etmeğe 
çalışmıyacaktı. Bu huzurla, bu mütareke ile ikti
faya razı idi. Gayeye vasıl olmuıtu. Fakat yaşıyan 
ilk aıkın dalgaları ve fırtınaları geçmitti heyhat! 

- Öyle değil mi? 
Mariyan sadece: 
- Evet. dedi ..• 

Kendi öz sesi kulaklanna uzaklardan aksedi
yormu§ gibi geliyordu. Nitanlanmıtlardı. Mariyan· 
ın o kadar beklediği, ve gelmiyecek diye ümitsiz· 
liğe düttüğü an, onun elinde olmıyan imkan, tim· 
di ne kadar kati, resmi, bir tekil almı§tı. Bu müm· 
kün mü idi? 

Antuvan: 
- Ben bunun böyle olacağını biliyordum, de· 

di: ilk defa ıana geldiğim zaman ... Hani Üzerinde 
kırmızı bir elbise vardı. Hani sen beni omuzlarım· 
dan tutmuttun da... Hatırlıyor musun? .. 

Mariyan batını eğdi. 
- lıte o zaman ben "bu kızla evleneceğimi" 

diye düıündüm. itte Mariyan, belki bundan dola· 
yıdır ki, bütün hareketlerimin, bütiin aldığım va
ziyetlerin, bu düıüncemden baıka hiç bir ehemi· 

B o y o K A ş K R o M A N 1 
Yazan: lrene Nemirov•ki -26- Çeviren: Mümtaz Faik FENiK 

yeti yoktur. Bu itin böyle biteceğini biliyordum. 
Harp zamanında da tıpkı böyle bir his duyınuıtum. 
tik safta çarpıftığrm zaman kalbimin derinliğin
den bir ıes, emin, kati bir ses, her ıeyi bilen (ve· 
yahut hatırlıyan) bir ses bana "korkma, yatıya· 
caksın." diyordu. Size bunun bana verdiği huzuru 
tarif edemem. 

Durdu ve gülümsedi: 
- Size tıbkı bugün gibi ... O kadar heyecan· 

dayım ki, o kadar sinirliyim ki ... Hayır hayır ... Bu· 
gün de ayni sükfuıu hiaaediyorum. Elinizi bana ver· 
ıenize ••• 

Mariyan elini Antuvan'ın elleri üzerine bırak· 
tı. Kızm elleri tir tir titriyordu. Sordu: 

- Korkmuyor musunuz? 
- Hayır. Fakat biraz zalim olacağınızı bili· 

yordum. 
- Ben de ıizin biraz zayıf olacağınızı tahmin 

ediyordum. 
içlerini çektiler. Ve ellerini birleıtirdile 

XIII 
Solanj ölümün t:§İğine ayağını basmıtken kur-

tarılmıfh. Fakat o kadaı · haıta idi ki, ancak sonba
harın baılangıcında hastaneyi terkedebildi. Ve ey· 
lülde onu lıviçre'ye yolJadılar. Ciğerleri çok zayıf
tı. Çok fazla yorulmut ve içinde eski bir yara tek· 
rar açılmıftı. 

Dominik Fransa'da beyhude yere onu bulmıya 
çalııtı. Sonra o da lsviçre'ye hareket etti. 

Solanj'ı bir hasta bakıcının refakatinde Lozan 
civarında yüksek bir dağda bir ıanatoryoma yer• 
leştirmitlerdi. Dominik lsviçre'nin bu kısmını bilmi
yordu. 

Bir sabah erkenden buraya geldi. Solanj'ı teda
visi bittikten sonra ancak aktama doğru görebile· 
ceğini ümit ediyordu. Bavulunu otele bıraktı ve he
men dııan fırladı.Bir tarafta duramaz olmuştu. Göl 
kenarına kadar indi. Kıtın Üzerinde patenlerle ka• 
yılan bu göl timdi tenha ve mağmumdu. Yağmur 

hafif hafif çiseliyordu. Gölün kenarında camlı bir 
taraça ile ıuya doğru uzanan bir kahveye girdi. 
Burada da canlı bir mahluk yoktu. Yağmurun sesini 
batının üstündeki cam tavanda ve etrafta suyun Üs· 
tünde duyuyordu. Çaiırdı. Ba

0

iırdL Herkes uyu· 

Sanatoryomun nerede olduğunu sordu. Paris'te 
iken §Öyle &§ağı yukarı bir adres almııtı. Garson 
sordu: 

- Ne sanatoryomu? 
O kadar budala görünüyordu ki nihayet Domi. 

nik izah etmek mecburiyetinde kaldı: 
- Canım, dedi, sanatoryomu bilmez misin?, 

Hani hutalara bakarlar ... 
Garaon : 

- Burada zaten hastadan batka kimse yok ki ... 
Sonra dağın iki tarafını iıaret etti: 

- Orada ... ıurada, her tarafta var. Eğer huta• 
nın ismini söylerseniz, size herhangi bir doktor ne
rede olduğunu derhal gösterebilir. Hepsini teker 
teker bilirler. 

Bunu söyler söylemez de Domini.k'i yalnız hıra• 
karak çıktı. 

Biraz sonra hava açılmıya batlamıştı. Zayıf bir 
ışık uzaktaki sanatoryomlarm taraçalarını aydınla• 
tıyordu. Dominik daim yalnız sağ yamacında yedi 
tane saydı. Buıılardan biri, baıtan bata camdan ya• 
pdmııtı ve dağın ta tepesinde idi. 

Nihayet Çıunurlu yollarda insanlar görünmeğe 
batlamııtı: bakıldığı zaman hepsinin görünütü sı• 
hatli idi. Üzerlerinde spor elbiseler, kayak panta· 
lonları, kalın yünden suveterler vardı, fakat Domi· 
nik kıt mevsiminin daha batlamadığını biliyor, bun· 
ların her birisinin birer haata olduğunu anlıyordu. 
Bazan grup halinde, bazan çift çift, ekseriya d:ı 
yalnız olarak İniyorlardı. Gölün etrafında bir defa, 

(Sonu uar) 
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Denizde mehtabı seyrederken 
Amerika'nın sergiden görünüşü 

Yazın dinlenme zamanınızı ge - yaşarlar. Yalnız, deniz suyunun tu -
çirrnek Üzere deniz kenarı bir yerde zunu -tath su katarak- kandaki tu -
bulunuyorsanız, bugünlerin gece- zun derecesine getirmek lazımdır. 
lerinde denizde mehtabı seyretmek Bu da, tabiidir ki, insanın en eski 
fıı::atım kaçırmadığınız şüphesizdir. ceddi gibi o kadar tuzlu suya taham
Mehtap, elektrikle fazla ışıklanan 'mül edememesinden ileri gelir. Son• 
§ehirlerden ba~ka her yerde, dağ - ra, bir köpeğin tekmil kanını çıka -
da, bayırda, ıssız çöllerde bile gü - rıp kendisinde hiç hayat bırakma • 
2eldir ( ıssız çölde mehtabın güzel- dıktan sonra hayvanın damarlarına 
liğini yazdığıma gülmeyiniz, orada -gene daha az tuzlu- deniz suyu şi
güneşin doğduğunu da, mehtabını ringa ederseniz hayvan dirilir ve bir 
da gördüğüm için söyliyorum ). Fa- müddet yaşar. 

SERGiDE CIPLAKLAR 

kat denizde mehtabın her yerdekin- Daha sonra denizin terkibi, canlı 
den daha güzel olduğunda herkes cisimlerde bulunan madenlerin hep
ınüttefiktir. si denizde de vardır. Bunların sayı ~ 

Bilirsiniz ki, kuvetli bir rivayete larını ve nisbetlerini söyliyemiyece • 
göre, hayatm ilk vatanı denizdir. ğim, çünkü denizde mehtabı seyre -
İlk canlı cisim, yer yüzünde mey - derken onları dü§ünürseniz uykunuz 
dana çıkmış yahut göklerden düş - gelir. Fakat bu madenlerin, canlı ci
ınüş olsun ·o rivayete göre- deniz - simlerdeki gibi iyon halinde olma -
lerde yaşadıktan sonra çoğalmış ve ları bllinecek bir şeydir. Bundan do
oradan karalara da yayılmıştır. De- layı deniz suyu maden sularının en 
nizde mehtabın her yerdekinden da- mükemmeli ve en canlısıdır. Onun 
ha güzel olmasının, yahut bize öyle için deniz banyosu o kadar hasta • 
gorunmesının, sebebi de -rivayet lıklara şifa verir, içildiği vakıta da 
doğru ise· bu olsa gerektir. Her gü. bir çoklarına deva olur. 
2:ellik insanın kendi vatanında daha Denizin canlı olduğunu, deniz su
giize) görünür, vakıa insanm en es- yunun ölmesi de gösterir. Vakıa de
ki ceddi olan ilk hücrenin denizde niz ölmez, fakat ondan bir parça su 
yaşadığından bugün hiç ıuuru yok- alıp da şişe içinde uzunca bir müd _ 
sa da, hislerimiz ve bütün Jmyahmız det saklarsanız -hayatın ilk vatanın. 
şuurumuza değil, bizi teşkil eden dan ayrılmış olan canlı kısımların 
ilk hücrenin çekirdeğindeki kromo • hepsi gibi- o da ölür. Biraz yukarıda 
somlara bağlıdır. Böyle olunca, de- söylediğim tecrübelerde artık hiçbir 
nizde yaıamış olan en eski ceddimiz hayvanı diriltemez •. Deniz suyu, bir 
ilk hücred _.ı:.i kromosomlarrn da bu- de, fazla sıcaklıktan ölür. Hem de 
günkü hislerimize tesiri olacağını tam 120 derece sıcaklıkta: Canlı di
düşünmek zaruridir. ye bildiğimiz en küçük cisimlerin ta-

Omürlerinin bir kısmını sadece hammü] ettikleri en son derecede .. 
karada geçirdikten sonra ilk defa 
deniz görenlerin hislerini duymuş • 
sunuzdur: başka hiçbir hisle kıyas 
edilemiyecek derecede büyük bir se• 
vinç... Feylesof Russa kendisi ilk 
defa geniş Akdenizi gördüğü için, 
zaten tarif edilemez bu duyguyu 
denizin azametine hamleder. Kendi 
müşahedemi o feylesofun fikri ile 
mukayese etmek bir küstahlık ol • 
makJa beraber, bu hadiseyi iki defa 
başkalarının üzerinde müıahede et-
tikten sonra, ilk defa görülen deni
zin kar§ısmda hissedilen duyguda 
denizin büyüklüğünün tesiri olmadı· 
ğını zannediyorum .. Bizimde, Ana -
dolu içerisinde uzun zaman hiç de -
~ı !J!'U:Za1ua: 1-Ul!nılı-'gö\-uıi'Ce'; 
tiıııendufer vagonunda oturduğu yer 
den fırlanır§ ve acayip bir hal almıı
t~. Ne olduğu sorulunca " içimde ta-

Denizde mehtabı seyrederken o 
güzellik karşısında böyle şeyler dü
şünmeyi belki münasebetsiz bulur • 
sunuz. O halde, tabiatınıza göre, 
mehtap Üzerine şiir söylersiniz, ya • 
hut denjze vuran ay ışıklarının Üze -
rinden ge~en yelkenlinin resmini ya
parsınız. Fakat, daha önceki şairler 
mehtap şiirini, kartpostal ressamları 
da o yelkenlinin resmini o kadar 
müptezel etmiılerdir ki ••• 

G. A. 
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1939 nf edenı· w• b" . d ıyecegım ır sevınç uyu • \.. 
':0J"Unı ,, cevabını vermişti. Bu se - ~=============fJ 
\'tnçte Akdeniz azametinin tesiri bu- ı••••• BU 
Iunmasa bile, Arabistan içinde ya • GON ~ 
fadıktan sonra ıstanbuı'a gelirken Yenişehir UlUS Sinemasında 
İzmit'te ilk defa denizi görünce ken: 
disini vagondan aıağı atarak deni • 
zin s~yunu kana kana içmeye koşan 
zencı kızının bütün halinde görülen 
sevinç duygusunda, pek de geniş ol
mayan, İzmit limanının hiç tesiri ol
masa gerektir .. İkisinin de benim ü
zerimde bıraktıkları tesir, bir insa • 
nın hiç görmediği fakat ezelden ta· 
nıdığı bir §eyi görmüı olduğu hissi
dir. 

H~_yatm. ilk vatanı deniz olduğu
nu, şuphesızdir ki, böyle müşahede· 
ler isbat edemez. Fakat 0 rivayete 
kuvet verecek laboratuvar tecrübe· 
leri de vardır. Bir kere kanımızın 
beyaz kürecikleri deniz :uyu içinde 
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N ewyork : (Hususi Muhabiri -
mizden ) - Sergi idaresi, sergi 

açıldığı zaman, kolej mezunları ve 
üniversiteliler arasından ( eğer ba
na söylenenler doğru ise yüzbinden 
fazla genç arasından ) yüzleri se -
vimli, kendileri gösterişli güzide bir 
kalabalığı, enformatör olarak anga
je etmiŞti. Gençler sergide sıkı bir 
disipline tabi idiler, kendilerine her 
sual sorana, o gün dişi bile ağrısa, 
güler yüzle cevap vermeğe, sigara 
içmemeğe, oturmamağa, sergi için
de eğlence yerlerine girmemeğe 

mecbur idiler. 

Heykeli bile çıplak1olarak ilk defa gören ameriK.alı sonra sergide 
hakiki çıplak kadınlar görmiye başladı. Çıplak kadın teşhir eden 
müesseseler amerikalıların rağbetini kazandıkça arttı. Münase
beti olsun olmasın her eğlence yerine ya bir çıplak kadın alındı, 
ve yahut mevcut kadın çırçıplak soyuldu. Bu çıplak kadın teşhi
ri ticaretinin şahsi müteşebbis elinde ne iğrenç şekiller aldığım 

görmeden imkan yok tasavvur edemezsiniz. 

Sergi idaresi bunlardan bir kıs • 
mını yollara dikti, bir kısmına oto
büslerde konuşma işini verdi. Daha 
mütevazı, fakat daha gürbüz, daha 
dinç oldukça büyük genç bir kala -
balık da sergi içinde, birer, ikişer 
kişilik arabaları sürüklemek işini ü
zerine aldı. 

En genci onsekiz, en yaşlısı yirmi 
beş yaşında olan bu yüksek tahsil 
görmüş gençler, o gündenberi ser -
gide, dünyanın neresinden gelirlerse 
gelsinler, ne renkte olurlarsa olsun
lar bütün z iyaretçiler in yürek acısı 
idi. Sabahın ilk saatlerinden itiba -
ren önünde arabası, kapılardan biri
nin önünde yer alacak, bekliyecek, 
bir iki müşteri gelecek, onları bin -
direcek ve sergide durmadan, din -
lenmeden dolaştıracak. Üstelik bir 
de, onlarla konuşucak, onlar ne so -
rarlarsa, nekadar münasebetsiz şey -
ler sorarlarsa sorsunlar, yüzünü bu
ruşturmadan, yorulduğunu, usandı -
ğını ihsas etmeden cevap verecek. 
Gençler sergiye gelen ziyaretcile -
rin, uzun zaman derdi ve konuşma 
mevzuu oldular. 

• 
ı Ik günlerde sergiyi gezenlerin 

çoğu zenginlerdi, gençler çok 
yoruluyorlar, fakat kazanıyorlardı. 
Gün geçtikçe ziyarctcilcr arasında 
zenginler azaldı, gençlerden bir ço
ğu sabahtan akşama, hatta gece ya
rılarına kadar bir tek mü~teri bula-

.. maz oldular. Ve birçok dedikodu; 
- S"'l'"Pl inarıosi POfOrtnltS'llOM kad. 
- Ya karınlarını nasıl doyura -

caklar ? 
Iztırabınız ı lüzumsuz yere tah -

rik olmasaydı, size arkadaşlarım -
dan kaçı ile şahidi olduğum, bir 
kaç münevver sefaleti anlatırdım. 

- Bu böyle devam ederse hele 
sergi kapandıktan sonra ne 'yapa. 
caksınız ? 

Gençler kırgın ve ümitsiz omuz -
Jarını silkiyorlar; 

- Kimbilir, belki de cenubi Ame
rika'ya gideriz ! 

Serginin ilk açıldığı günlerde, 

Amerikalıları çıplak heykeller 

eğlendiriyordu, ( Amerika'da çıp w 

lak heykel yok denecek kadar az -
dır ) kadını, erkeği, çocuğu , yaşlısı 

bu heykellerin önüne toplanıyor, bu
runları havada, parmakları ile hey
kellerin şurasını, burasını gösteri -
yorlar, kahkahalarla gülüyorlardı. 

Sonra serginin eğlence kısmında, 
kıristalpalas, venüs, güzeller kong
resi gibi, çıplak kadın teşhir eden 
yerler açıldı. Amerikalılar, kadını, 
erkeği, çocuğu, yaşlısı buralara da 
geldiler, parmaklarıyle çıplak ka -
dınların şuralarını, buralarını gös -
tererek buralarda da güldüler. 

Çıplak kadın teşhir eden müesse
seler, amerikaltların rağbetini ka -
zandıkça arttı, münasebeti olsun ol
masın, her eğlence yerine bir çıplak 
kadın alındı, ya mevcut kadın çır -
çıplak soyuldu. 
Eğlence yerlerinden birinde bir 

doktoı, mayo giymiş bir genç kızı, 
iki kalın buz tabakasının arasına ko
yarak, insan vücudunun dakikalar • 
ca, bu kadar kesif bir soğuğa da mu
kavemet edebileceğini isbat ediyor
du. Diğer müesseseler de kadın çır
çıplak soyununca, doktor da genç, 
kızının sırtındaki mayoyu çıkardı, 
ve kapısının önünde toplanan müş -
terilerine teminat vermeğe başladı; 

- Bayanlar, Baylar 1 İçeri gir
diğiniz zaman iki kalın buz tabakası 
arasında göreceğiniz kadın çırçıp -
laktır. Vücudunu bu öldürücü so -
ğuğa karşı, kilçük bir mendil ile bile 
muhafaza etmez . •• 

a..,.ıcalf..i.k.linılfrd.s~kj kadın hav~tı. 

mi etürlerden istifade edilmiş ve bü
yük maddi fedakarlıklarla realize 
edilmiştir. Giriş : 25 sent ,,. 
Büyük sirk çadırlarından birinin 

d~.şı. Giriş yeri ile çıkış yeri arası beş 
yuz metrodan fazla. Yer çimenlenmiş, 
ye:y:: .küçük .. köprüler, iki metro ge-
n_ışlıgınde goller, elli santim genişli
gınde nehirler, bir kuzu ve vücutları

nın belden bir hayli aşağı kısımları 
pek itinasız bir tarzda kapalı b" · . , ırı 

zencı kırk kadar beyaz kadın. 

İkisi tahta bir sedirin üzeri~e uzan
~~ş .. kağıt oynuyorlardı, kalabalığı 
g~runce şaşırdılar, ne yapar;aklarını 
bılmeden, arkalarını döndüler, kol -
!arını kaldırdılar, yere yattıiar kalk-
tılar, eği.ldile: ve baktılar ki' fayda 
yok, eskı vazıyctlerini aldılar, o • 
yunlarına devam ettiler. 

Amerika münevver çocuklarının, 
hakikaten hicretine şahid olacak mı 
dersiniz ! Bir memleket ki, Avru -

pa'dan daha büyük Avrupa'dan da_ 

ha çok menbaii var, tabiati daha zen

gin ve nüfusu Avrupa'nın ancak 

dörtte biri kadar. Böyle bir memle

ket büyük meselesini hicretsiz tan _ 
zim edemez mi dersiniz ? 

.. T~p oynayanlar, koşanlar, şarkı 
soylıyenl ,. 1 · . er, ust erı postlarla örtülü 

Üzüntülü müşahedeleri burada 
bırakıyordum. 

sedırlerinde yalnız derin bir uyku -
nun . temin edebileceği hareket ser -
bestındcn • · "f 
İ azamı ıstı adeye çalışanlar 
lah .. İlah.. · 

Yazan · 

Neıet Halil Alay 
Güzel Amerika kızının çıplaklığı -

nı, ne ucuz, ne sefil bir dekor içinde 
teşhir ettiğini ve bu çıplak kadın teş
hiri ticaretinin, şahsi müteşebbisin 

e1inde ne iğrenç şekiller aldığını gör
meden tasavvur edemezsiniz. 

Ç ıplak heykeli, kahkahalarla gü

leceit kadar, zevklerine aykırı bu
lan amerikalıların, çıplak kadın meş-
herlerine karılarıyle, çocuklarıyle 

beraber gidişlerini biz, önce; 
- Belki çıplaklığı ahlaksızlık te

lakki etmiyorlar ! 
diye tevile çalıştık. Sonra öğrendik 
ki ; Amerika plajlarında kadınlar ko
caları bile olsa, erkeklerle bir odada 
soyunup giyinmezler. Plaja otomo
bili ile gelen bir adam, otomobilinin 
içinde soyunup giyinemez, hatta 
çocuk bahçelerinde, altı yedi yaşın
da kız, erkek çocukların soyunma 
yerleri ayrıdır. 

Müttehid devletlerden birinde 
( ismini şimdi hatırlayamıyorum ) 
dine mugayir diye, tabii tarih der -
sinin insan teltamülüne ait kısım -
lan bile okutulamazmış. 

" Journal ,, ( Amerika'nın tanın -
mış kadın mecmualarından biri ) ın 
geçen yılki nüshalarından birinde 
( mayıs nüshası ) cntercssan bir an -

ket gördüm. Amerika'da ahlak su • 

kutu var mı, yok mu diye .. Ankete 

cevap verenlerden, yaşlılar kısmen 

evet, kısmen hayır, genç kızlar, dul

lar ekseriyetle hayır.. İlah .. İlah .. 

göre izaha çalışıyor. Bu cevaplarda 

bana müşterek gibi görünen, iki nok 
ta şudur : 

J- Eyi, fena Amerika'da her genç 

kızın bir genç er kek arkadaşı var -
dır. . . 

2- Kızlığında erkek bir arkadaş 
edinmiş bir genç kız için koca (te -

sadüfen erkek arkadaşı değilse ) 

hayatta ilk tanıdığı erkek değildir. 
Amerikalılar bir de, genç kızların 

e~kek arkadaşlariyle yaptıkları iz
~ıvaçların ekseriyetle sonsuz oldu
gunu söylüyorlar. Bizim pavyonda 
çalışan kızlardan üçü kadın ve bun
ların ikisi boşanmış duldur. 

Amerikalılar tedris ve ter • 
~iye sistemleri hakkında ne söz söy
lıyecek, ne de hüküm verecek vazi _ 
yette değilim. Fakat bunun bilhas
sa ciddi bir tetkik mevzuu olduğ _ 
na kaniim. Uzaktan lehde veya ale~
hd~ k~rar vermek insanı yanlış, is • 
tı:ı:ılmıye~ net~celerle karşılaştıra
bılır. Benım çogunu sergide tanıdı-

ruz bırakacağımızı mı? iftle . . ~ 
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ğım amerikalı çocuk, şımarık, den
siz, hoyrat bir çocuktur. Çocuk ça -
ğında sigara içer, kağıt oynar, par -
kın çiçeklerini çiğner, gelen geçe -
nin üzerine kum, taş atar, sıra bek. 
lemez, etrafındakileri rahatsız edi -
yor mu, etmiyor mu buna katiycn 
ehemiyet vermez. Garip, bence ter
biyesiz bir çocuk. Bir gün sergide 
bir geçit seyrediyorlardı, hocaları 
onları topladı, sıraladı ve hepsini 
yumrukla yerlerine yerleştirmeden, 
istediği intizamı temin edemedi. 
Hayretler içinde kaldım. 

A merikan tedris sisteminin ek -
sikleri, bilhassa yanlışları olup 

olmadığını birbirimize sormaktan 
bile çekiniriz. Bunu belki haki -
katen parlak bir sistemdir de onun 
için böyle yaparız. Burada bunu mü
nakaşa edecek değilim. Yalnız bir 
müşahedemi anlatacağım. 

Amerika'da, kolejlerin, bir çoğun
da fransızca dersi mecburidir. Be -
nim ziyaret ettiğim bir kolejde de 
böyle idi. Etrafıma mektebin fran
sızca bilen talebeleri toplandılar. 
Hiç, ama hiç bir şey bilmiyorlardı, 
fransızca ,1:>ir tek cümle yapamiyor -
lardı. 

Avrupa'da şu veya bu münasebet• 
le bulunanlar müstesna, şimdiye ka
dar burada, profesör, gazeteci, mu
harrir, iş adamı olarak yüzlerce yük· 
sek tahsil görmüş insan tanıdım. A
ralarında Fransızcaı veya alman -
cayı eyi konuşan bir tek adama rast
lamadım, hiç bilmiyenleri yüzde 
seksenden fazla idi. 

Vardır da sen rastlayamamışın mı 
diyeceksiniz, belki öyledir. 

Amerika' da yabancı dil bilenlerin 
azlığı, şüphe yok ki amerikahların 
dünyayı tanımalarına mani olan bel
libaşlı birkaç sebepten biridir. Dün
yayı kendi gazetelerinden öğreni -
yorlar. Fakat Amerika gazeteleri de 
bütün dünya gazeteleri gibi mahalli 
dirler, memleket içindeki basit ha -
<liselere, memleket dışındaki büyük 
meselelerden fazla ehemiyet verir
ler. Bir boks maçı, bfr at koşusu, gü
nün en mühim siyasi hadiselerinden 
onları uzaklaştırır. Birçok amerika
lılar, avrupalı muhataplarına; 

- Avrupa'da tünel, otomobil fab
rikası var mı ? 
diye sualler bile sorarlar. 

4 temmuzda ( bayram günü ) N cw· 
york'un iki büyük pilajını gezdim. 
Bunlardan birinin ( Joncs Beach ) 
sergiden uzaklığı 30 mil idi. 30 mil 
yolda otomobiller bir zincirin hal -
kası gibi birbirilerine ekli idi. Pilaja 
gelince rakamı öğrendik : 80,000 o
l~~l>lJ: lilSO 000 in-n. ( COney t. -

4
? J ' a 1,000,000 ki~i varmı~. Pi • 

laJların uzunluğu beşer kilometre -
d~n fazla. Deniz atlantik ve dalgalı, 
hır karış su hazan iki metro dal ga 
olu~or. Kadın, erkek sıhatli ve gü. 
zel ınsan vücudunu, genç, yaşlı in -
s~~ ne~esini Newyork pilajlarında 
gormclı ! 

Bir :~k insan yanındaki ile meş _ 
gul degıl, herkes eğleniyor, bazı gu
ruplar yalnız kadın. Ne olur biri 
yanlarına sokulsa, başını çevirip 
baksa ! Genç kadın pilajda, yalnız 
ve4 banyo odasında imiş gibi, rahat, 
alakasız yatıyor, kalkıyor kimse o
nu gözü ile bile rahatsız ;tmiyor. 

N ewyork pilajları bedavadır. Çok 

mas~afla ve· çok zevkle yapılmış ycr
lerdır, kumdan itibaren sahili kilo

metrelerce bir tahta yol takip eder, 

bunun gerisinde oteller, gazinolar, 

lokantalar, spor yerleri, eğlence yer

l~r~ ... Coney Island da bir milyon 

k~ş~ _varken bile insan, birkaç yüz 
kışılık kalabalığın, ne pilajda, ne 

yolda rahatsızlığını hissetmiyordu. 

Ve Buddi ilave etti. ı ç_, Şmıştı ve saatte sekiz kilometre 
- Sizi bırakabı"I ~- . . suratıe yol alıyorlardı. 

ecegımızı sanır mı- Arka d 
sınız? Tabii berab . d - . sın a oturmuş olduğum Hank B _ er gı ecegız. sordu: 

ogazıma bir şey tıkılmış olarak, - T .h · - · . . 
bana uzatılan nasırlı elleri iddetle ok ercı ettıgınız hır istikamet MAVi SU den k~_rt~labilirsek Afrika çölleri ka

d~r muthış olan Amerika cengelleri -
nın hayatına alışmış olan bu adamla
rın sayesinde kurtulacaktık. 

Maykıl bizimle beraber olsaydı, ta
mar:_ıen n:ıesut olacaktım. Zihni ve be
denı faalıyet, nazik vaziyetimizin ver 
di ~ " .. . • 

gı umıtler ve endişeler, kardeşimin 

Yazan: Mafor WREN 

- Bana bakın, dedi, sizden bunu is
temek belki biraz fazla yüzsüzlük ola
cak, fakat lıir Tuarg çetesiyle çarpış
t:ktan sonra hayvanlarınızı kaybetti
;,iniz i söyliyemez misiniz? Hem sü
kün ve emniyete kavuşmuş olursu
nuz. Biz de bu suretle hayatımızı kur
tarmak fırsatına nail oluruz. Hayatı
t•u za ı:ıek kıymet veriyor değiliz, fa_ 
i ... t kardeşimiz ölmeden evci, bize ye
r • .ıc: getirilecek bir vasiyette bulun . 

Ve beni göstererek ilave etti : 
- Hem Bebe'yi eve götürmeği va

dctmigtim. 
Hank, Buddi ile bir manalı nazar 

t"ali ederek : 
- Aldırma ,arkadaş, d'edi. 
- Sahi ,mümkün değil mi? Bura-
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rak • 
- Öyle ya! dedi. 
Ben şaşırmıştım ve canım sıkılmış-

tı Deveden mahrum kalmakt . · . an zıya-
de bu ikı arkadaşın hareket" 

ı canımı 
sıkmıştı. 

- Pek ata! Her halde b .. d 
k d w•1· u yuz en 

dügw üşcce egı ız, fakat b u ret ceva-
bını sizden başka birinin ve · 1 . rmış o -
masını tercıh ederdim. 

_ Neden bir başkasının:> B' . k b . · ızı a a 
mı buluyorsun? Bızi sevm· 
sun? 

ıyor mu-

_ Evet, ama, şimdilik de el . . . . v erınızı 
daha çok sevıyorum. 

- Pek ala l Deveye geline b h . e u u-
susta hıç sıkılma. Ne oluyorsun, al1ah 
aşkına? 
Zihn~mde bir fikir uyandı. Bu ade

ta bir şımşek çakışıydı, fakat o kad 
. . k ar 

gözlerımı amaştırıyordu ki bakamaz 
oluyordum. 

ö n birkaç kilomet re mesafede dört 
~ .ifeğimiz le müthiş bir ateş açarız, 
sonra siz ordugaha dönerek güzel bir 
rııadalya alırsınız. Devesiz kalırsak 
nıahvoldu k demektir. 

Hank metin biı tavırla: 

_ Yani... Bizimle geleceğini mi 
söyleınek istiyorsun ? 

- Develeı bize lazım, cevabını ver
di. 

Hank: 
- Iia şunu bileydin. Ya sen ne 

nıyordun, sizin gibi iki masumu s~: 
e zakla 

sıkıyordum. ş YM mudur. Londra, Nevyork, Fas 
B . ısır, Kap? Be h . .. • 
enım sessiz dostluk t ah.. .. il S nce epsı musavi. 

Kardeşim : 

. - Ben de cenubu şarki için rey ve
rıyor~m, dedi, çünkü ergeç ingiliz 
topra~ına erişeceğimizden eminiz. 
Mesela Tombuktu'nun şarkında her
hangi bir noktada Niger nehrine ula
ş~.b~~irsek, ~ bizi dosdoğru Nigerya'ya 
goturecektır. 

tekrarlamış olan o· b" . ez urum -b. en ne dersin, Dig? Bana kalır-
0. ıg ı . sa ır ingT w 

- ınleyin, diye devam etti. Ha- Fas i ~ ız t_opr~gına ulaşmalıyız. 
yır, zahmet etmeyin B' d 1 . . b ş malıgarbıdedır. Nigerya cenu. . . . ıze eve erını- ugarbide 
zlı veh~ı~ vde gidip şeref kazanın. Sizin Digbi ~ord 
a ey ınız c söyl k . u: 

enece hıç bir şey - Su n d . 
yoktur. Bizi beraber k 1 1 . ~k ere edır? Gelecek vaha en 
d b. . k ya a ar arsa, sız ma ul hedef ol kt e ızım adar mes 1 1 aca ır. Buddi, Niger nehrinde içecek pek 

çok su bulunduğunu ve geri bir mem
leket olan sahranın işaret direklerin
den ~ahrum olduğunu söyliyerek şa
ka ettı. 

Buddi. u o ursunuz. i'"' Takip edilirsek muhakkak ki 
. oBn ar Fas istikametine gideccklcrdı'r 

- Canı~ızı sıkıyorsun, dedi .Ci - en ak . . . . 
varda vahşıler var mı? Ha ır Burada H k sı ıstı kamete rey veriyorum 
sen ve kardeşin "f .. y • an tasvip etti: . 

;ı E t 1 Ş vazı enızı yapmadınız . ~ E_.lbette. Nereye gitmek ı· stedı"gW 
1
._ 

mı. ve · u Löjon belası seni hak- nızı soyJe · s· · 
lamı ya teşebbüs etmed. . ? F k yın. ızı oraya götüreceğiz 
Ş d . . ı mı ... Evet 1 a at seyahat birkaç s d · 

im ı gen döndüğünüz t kd" d bilir E r ene evarn ede-
olacak? Ne olacag-ını ka~ ı ~ ıbr"l~ ne anlıy.o ve a vahşi olmamız lazımdır, 

b pe a a ı ıyo· r musunuz ;ı Onlar gibi . . 
rb~m1 _ ' ve ~nun doğru olmıyacağını da mek, onlar gibi ;aşamak 1yi ~ıl~hın1 -ı ıyorum ve sıh t . · sı a ı 

"Tek başın . . . . a teyız. Çölde, insan yalnız ka-
b' d b. ~za ışın ıçınden çıkma- lınca, vahşi olmalıdır Vahşil b 

nıza ın ~ ır ıhtimal yoktur. Siz pek katarını çalıştırarak v.e alı er aş-
cesur delıkanlılarsınız h kk k mahsul" .. ç şmaJarının 
ki sokaklarda rastı ve mu a a unu gaspederek yaşarlar . 

. . anan yumurcaklara Anlamıştım D 1 
benzemezsınız, fakat k kt"" 1 1 . 1 . · ost arımız Tuareg-
yeyi, deve ile keçiyi' t fa .kuts e ?~ rı:ı- ~rbı"nb. a~elade göçebeleri soydukları 

k L e rı en acızsı - gı ı ızım de T 'l . 
niz. Han 11ana sizinle "t . . la t uareg erı soyarak on. 

. . . .. 
1
.. gı memız ıcap ra aş çıkartmam . . d 

ettığını soy uyor b ızı ıstıyor u. Plan 
- Öyle ya! ve. sıvı d~at 0k~dukça makul, bununla berarbeı 

şmanın zamanı - or ışi ile tatbik .. k""l 
dır, yoksa zenciler ncredeys k ~ Fak t "k' . ı muş u göründü. 
lirler. e çı age a ı ı amerıkalının tecrübelerine, 

kuvet ve cesaretlerine olan itimadım 

- Cenubu şarkiye gidelim. Nigerya 
cenubu şarkidedir. 

- Limana varmalıyız. Öyle olsun r 
Daha bin kilometre. · 

O gece durmadan elli altmış kilo _ 
~~tre . yol aldık. Develer taze ve gür 
b_uz hır halde iken bu hallerinden is 
tıfade etmelidir. 

Yolumuza devam ederken mevcu
dumuzu saydık. 

.. Yanımdaki~şişeler sayesinde, iki üç 
gun susuzlugumuzu giderebilirdik 
fakat. suyu pek tasa.rrufla ku11anarak~ 

Yıyecek hususunda, benim çantam 
ekmekle doluydu; ötekilerde ancak 
asker peksimetleri vardı. 

Cepa~e hususunda oldukça zengin 
'mJundugumuz için ceylan, toy ku u, 

yanı~da oluşu, iki amerikalının arka
~aşlıgı, bütün bunlar içinde bulundu
gum ~efalet ve ıstırabın bende uyan
dırabıleccği bozguncu zihniyeti uzak· 
laştırıyordu. 
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r I Amerika Birleılk Dewlefleri 
istiklalinin 150 inci yll 

dönümü hahrası pullar1 ,, 
15 temmuz 939 tarihinden itibaren 

posta gişelerimizde satıp çıkarılan 
altı kıymetten ibaret (2,5, 3, 6, 7,5, s .. 
12,5 kuruş) Amerika istiklali pulları 
ile Türk pulları koleksiyonculuğu 

cidden nefis bir seri daha kazanmıt
tır. Bu pullar da kendilerinden bekle
nilen rağbeti hemen bulmuşlardır. 
Daha satışa çıkarılmadan evci Ame
r ika'dan alınan büyük mikyastaki si
parişler satışa çıkarıldıkları gün der
hal yerine getirilmiş, bunu diğer ec
nebi memleketlerden yapılan toptan 
siparişler takip etmiştir. 

ULUS 

Tekirdai'Ja bu aene açdan Azat obalarından birıne gt-l~n 
köylü çocuklar 

T rakya'da azat obaları 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111 

Zayıf köylü 
kamptan iyi 

çocuklarının girdiği bu 

neticeler alınmaktadır 

Fuvarın Eğlence programı ~ok zengindir 
• 

lzmir 31 gün ve gece 
şen l ik yapacak 

Mehtap sefaları, Bergama Efes gezinli!eri, Lale ~Jvri, 
Venedik gecesi, ve müsabakalar ... 

1-8-1939 

TAYYARE SAA TLERI 
Saat Dakika 

bmirden - Ankara7a 
Adanadan - Ankaraya 
lıtanbuldan - Ankara~a 
Ankaradan - lzmire 
Ankaradan - Adanaya 
Aııkaradan - htanbula 

g 
g 
9 

15 
14 
16 

10 
3() 
30 
o~ 
45 
00 

NOBETÇI ECZANELER 
1/8/ 1939 ıünüoden 31 / 8/ 1939 akıaınına 
kadar ECZANELER ıece nöbeti cetveli 

l -Ankara ve Yenitebir 
Eczaneleri 1 7 13 19 25 31 

2- Sebat ve Eıe 
Eczaneleri 2 8 14 ZO 26 

3 - İatanbul ve Cebeci 
Eczaneleri 3 9 15 21 21 

4-Yeni ve Halk 
Eczaneleri 4 10 16 22 21 

5 - Sakarya ve Çankaya 
Eczaneleri 5 11 17 23 29 

6- Merkez Eczanni 6 12 11 24 30 

Pazar ıeceleri nöbet alan eczaneler pa
' zar ıimü de açık bulunmak mecburiyetin

dedirler. Diğer eczanelerin pazar ıünleri 
ihtiyari olarak tatil yapmalan kabul ..tıı. 
miıtir. 

ACELE iMDAT 

Nevyork'tan aldığımız haberlere 
göre pavyonumuza her gün binlerce 
meraklı müracaat etmektedir. Memle
ketimiz dahilinde posta gişelerimize 
vukubulan müracaatlar da gün geçtik 
çe çoğalmaktadır. Bütün bu rağbetin 
sebebini biz, açık olarak şöyle görü
yoruz: geçen senedenberi satışa çı

kardığımız pulların biribirinden gü
zel ve hakikaten pul meraklılarını 
tatmin edecek evsafta olmaları. Seri 
fiyatları en mütevazi bir bütçeye bi
le elverişli (39,5 kurut); tabı adetleri 
yerli, ecnebi bütün koleksiyoncuları 
teşvik edecek kadar müsait (100 - 250 
bin); mevzu, resim ve renkleri pul
culukla alakalı olmıyanları bile cez
bedecek kadar gözalıcı ... 

Tekirdağ (Hususi) - Yoksul ve 
kimsesiz köy çocuklarının sağlığını 

korumak gayesiyle, üç .. enellenberi 
Trakya'nın muhtelif yerlt'rindt' azat 
obaları adı altında kamplar tlÇ lmak -
tadır. Bu kamplarda çok ıyi neticeler 
alınmıt ve buralara hasta, c• lız vt za
zıf gelen çocukların zinde bir halde 
memleketlerine döndükleri göı üJmüş
tür. 

Azat obaları, bu yıl da, vilayeti -
mize bağlı Mürcfte, Çerkes Mm:ellim 
ve İncek nahiyelerinde a~ılmı~ v~ ça
lışmalarına başlamıştır. Bu Jfr a~.dt o
basına 270 köylü çocutu alınr.-ııştır. 
Ereğli, Yaylagüme, Saray ve bC:Lrbar
deli'de de birer kamp ::ıçıımak üzere
dir. 

Kamplar iki ay devam <!tmektedir
ler. Geçen aeneki fuardan güzel bir görünüı 

Bır yaralanma, bır kaza, fevkalade bir has
talık vukuunda acele iındat iıtemek için 
Beledıyeler Hastanesine (2257) numa
ra ıle telefon edilir. 

LUZUMLU TltLEFON NUMARALARI 

Yancın ıhbarı: (1521). - Telefon müraca
at: Şehır: (1023 • 1024 ). - Şehirler ara
ıı: <2341 · 2342). - Elektrik ve Hava • 
ıazı irıza memurluıtu: (1846). - Mesa
jerı Şehir Anbarı: (3705). 

TAKSl TELEFON NUMARALARia 

Zincirlicami civarı: (2645-1050-1196) 
Samanpazarı civarı : (2806 • 3259). 
Yenışehir Havuzbatı Biıim Taksi ı 
(3848). 

Büsbütün kusursuz olduklarını id
dia edemeyiz. Ancak daha evelkilerle 
mukayese edecek olursak bunların 

muhakkak bir mütehauıı heyetin, 
pulculuk tekniğinden anlar gözlerin 
de tetkikinden geçtiklerini açıkça gö
rebiliriz. 

1 İzmir'deki kamplar sona erdi 1 

lzmir ( liuıu~i) - Mühendis, mimar, dekoratör hl'yi).n, usta, 
kalfa, ameıe, hın bes Y" Z kiıiyi mütecaviz büyük bir g. urı geceli 
gündüzlü çaiıtarak ı.q.ıstos sonlarında açılacak ola~ bcyı:t •milel 
lzmir fuarını hazırlamaktadırlar. Bu ıent fuarın eğlen~t' µrogra
mı çok zengindır: 

Çankırı Caddesi Uluı Takıiıl: (1291). 
fıtanbul Takıiıi: (3997). 
Devlet Deınıryolları Gar lıtihbaiat ve 
Müracaat Memurluıtu: (1788). 
ltık Takıi lnonü Caddnl (3394). 

Önümüzdeki aylarda aatıta çıkarı
lacak daha iki serimiz olduğunu pul
culuk alemine müjdeliyebiliriz. Bun
lardan birisi büyük vatanperver şai
rimiz Namık Kemal adına çıkarılacak 
seri, diğeri de bugün kullanılmakta 
ve mevcutları tükenmek üzere olan 
pullarımızın yerini tutacak büyük se
ri'dir. Bu iki serinin de mükemmel
likte diğerlerinden aşağı kalmıyacağı 
hatta daha üstün olacakları ve çok 
daha fazla rağbet toplıyacaldarı mu
hakkaktır. C. S. 

••• 
Son defa Bllkrcıte toplanan Ballran 

antantı P. T . T. konsey i 940 senesin
de dört Balkan devletinin (Türkiye, 
Yunanistan, Romanya ve Yugoslav
ya) 938 de olduğu gibi ayni tipte Bal
kanlar arası postalarında kullanılmak 
üzere ikiıer puldan ibaret birer seri 
çıkarmalarına karar vermittir. Bu 
pullardan biri ldl diğeri taahhütlü 
mektuplarda kullanılmak üzere fi
yatlandırılacaktır. Bizim pullarımız 
bittabi gene 8 ve 12,5 kuruıluk ola
caktır. Bu defaki pulların üzerinde
ki armalar yan yana değil üst üste
dir. Renkleri de gene eskisi gibi pen
bemsi kırmızı ve koyu mavi olacaktır. 

Yukarıdaki rHim -
de bir mfnianın a

raziye uyuf tali -
mi, yandakinde de 
genç bir erin silf -
hına bomba takııı 

görülüyor 

31 gün ve gece, ayrı ayrı eğlencele· 
re tahsis edilecektir. Fuvarın bir haf
tası spor müsabakalarına ayrılmakta
dır. Futbol müsabakaları temsili ma
hiyette olacak, Ankara, İstanbul ve 
İzmir karşılaşacaktır. İzmir muhteli
ti hazırlıklarına devam etmektedir. 
Şpor müsabakaları arasında yüzme, 
kürek, yelken yarışları ile güreşler 
de vardır. Güretlerin fuvarın açık ıı · 

va tiyatrosunda yapılması çok muh
temeldir. Fuvarın iki buçuk kilomet
re tutan asfalt yolunda da bisiklet 
müsabakaları tertip edilmi9tir. Gar • 
sonlar arasında, elerindeki tabİalara 
şişe: bardak ve saire konarak müsa
bablat yapılması da kararla9tırılmış-
t.a·t!"u. 1!.tnn .. "C""\7"C\!ı~.~~i.u'"' 6"" ........ ı..- ..... ..a •• 

tar arasında da bir müsabaka açılacak 
ve kazananlara mükafat verilecektir. 

Turing kulüp tarafından Çeşme 
plajları ile Bergama ve Efes harabe
lerine gezintiler tertip olunacaktır. 

301 31 ağustos gecesi mehtaba tesa
düf ettiği için körfez dahilinde bır 

vapur gezintisi yapılacak, vapurda 
balo verilecektir. 
Aydın, Bergama, Ödemiş, Tire, 

Menemen geceleri tertip olunacak ve 
bu kazalardan gelecek zeybekler ve 
kadınlar, milli oyunlar oynıyacaklar
dır. 

Bir "Lale devri" gecesi tertibi de 
düşünülmektedir. Takarrür ederse, 
Maarif vekaletinden mehter takımı
nın İzmir'e gönderilmesi istenecek -
tir. Ayrıca bir "Venedik gecesi" ter
tibi de tasavvur olunmaktadır. 

Hava •elerleri bafuyor 
t,Jıwl.•J •'-' ............ ·~· ........ _..,_ .... ··-' - ............. 

teri tertip etmittir. 7 ağustosta baş
lıyacak olan seferler lstanbul'dan lz
mir'e ve lzmir'den lstanbul'a yolcu 
taşıyacaktır. Yolculuk bir saat 50 da
kika sürmektedir. 

iplik Malatya bez ve 
fabrikaları çalışmaya başladı 

Otobüslerin ilk ve son aeferleri 
Uluı M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dere'den Uluı M. na 7.15 23.20 

Uluı M. dan Çankaya'ya 7.2!ı 23.00 
Çankaya'dan Uluı M. na 7.10 23.20 

Uluı M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmenden Uluı M. na 7.00 20.30 
Uluı M. dan Keçioren"e 6.00 21.00 
Keçiôren'den Uluı M. na 6.30 21.30 

Uluı M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik'ten Uluı M. na 7.00 21.30 

Uluı M. dan Cebeci't• 7.00 2S.OO 
Cebeciden Uluı M. na 7.00 23.00 

Cebeciden A. Fabrikalara 7.00 -Aa. fabrikalardan Cebeciye -.- 17.00 
Yeniıebirden Ulue M. na 7.00 ıs.oo 
Uluı M. dan Yeniıebir• 7.10 21.00 

S. paurmdaa Akköpril7e tJl. 7.00 
Akköprilden L .....- 9;41 

A Ulus meydanlyle btaı:von aram.ota i:.ı 
bet dıkikade bir sefer olup trea sa • 
manlan seferler daha aıktu. 

1 Ulu meydani1le Yeniıeblr, Babalık• 
lar. Cebeci, Samanpasan anamda uat 
a den 20 1e kadar vautl her bet dald • 
kada; ıaat 20 den 21 e kadar her on da· 
lı:ikada; nat 7 den a ••• 21 den ıs • 
kadar ber on b ... yirmi •• otu daldka
da bir muntasam seferler vardır. 

1 Akpınları Uluı Meydamndan aut 2S 
deki ıon ıeferlerle bunlann Ulu mey
danına dönilıleri ıinemalarm dailhı aa
atiDe tlbidirler. 

Poıta saatleri 

Teabbiltlll uat (11) e kadarcbr • 
Posta uat (19) a kadar latanbal cihetine 
mektup kabal eder. 

Rusya - Sovyet sosyalist cümhu
riyetleri birliği ziraat aer&iıinin açı
lıt töreni ağustosta yapılacaktır. Bu 
vesile ile 10 puldan ibaret bir batıra 
serisi çıkarılacaktır. 

İzmir, (Husust) - lzmirdeki muhte
lif mekteplerin askert kampa çıkan ta
lebeleri, yirmi gün süren devamlı ve 
çok istifadeli bir mesaiden sonra 
kamptan dönmüşler, Atatürk heykeli 

dibinde parlak bir geçit resmi yapa
rak dağılmışlardır. Geçit resmini bü-

Yeni kombina şehre yeni bir hayat 
ve canlılık getirmi ştir 

Tren aaatleri 

Yugoslavya - Koaova muharebesi
nin (1389) bet yüz ellinci yıldönümü 
münasebetiyle ld. + ld. siyah ve yeıi
limsi mavi 1.50d. + 1.50d. esmer pen
be ve kırmızı renklerde iki pul satıp 
çıkaracaktır. Bu pulların tabı adetleri 
250 ıer bin olacaktır. 

Bulgaristan - Yonnak jimnastik 
kongresi vesileaitle bet puldan ibaret 
bir spor serisi çıkarmııtır. 

Arnavutluk - Yakında 14 puldan 
miırekkep bir seri satıp çıkaracaktır. 
10, 15, 25, 30, 50 q. üzerinde kıra! 
üçüncü Viktor - Emanuel'in; S, 65, 
50. q. üzerinde lskender bey'in resim
leri ; 2 ve 50 q. ile S f. üzerinde arna
vut milli kıyafetlerine ait, 1 ve 3 
q. ile 1 ve 3 f. üzerinde arnavut köy
lüsünü temsil eden resimler buluna
caktır. İtalyan işgalinden aonra Ar
navutluk'un ilk pullarıdır. 

Fransa - "Racine" (1639 - 1699) 
in üç yüzüncü doium yılını teait ve 
tespit eden bir pul çıkaracaktır. 

Almanya - "939 alman sanat ıü
nü" vesilesiyle 6+9 pf kıymetin~e 
bir pul satıta çıkarmıttır. 

Muğla zeytinleri 
Muğla, 31 a.a. - Bu sene Muğla 

u ytin mıntakasındaki zeytinlerin va
zi yeti çok iyidir ve hiç bir hastalık 
yoktur. Mahsulün fazla olacağı anla
ıtı lmaktadır. Her yıl olduğu gibi bu 
yıl da zeytinlerin toplanmasını mUte
a kip kuralar açılacaktır. Muğla zey
tin mıntakasına Aydın da illvc edil -
m:ş ve bakım memurluklarının adedi 
ona çıkarılmıttır. Mıntakamtz zeytin 
terini Ayvalık ve Edremit zeytinleri 
derecesine çıkarmak için J.lmm&elen 
tedbirler almmıttır. 

yük bir kalabalık takip etmif, gençle

rimizi tiddetle alkıtlamıtlartır. 

Rize'nin gayretli bir nahiyesi 
güzel bir mektep vücude getirdi 

GünJoiululann elbirliiiyle vücuda 
ııetirJilıleri illı olral bincuı 

Rize, (Hususi) 
- Rizenin GUn • 
doğdu nahiye mer
kezinde köy muh
tarının gayreti ve 
hamiyetli balkın 
nakdi ve bedeni 
yardımiyle güzel 
bir mektep binası 
vücuda getirilmit
tir. Mektep iki kat 
lı, yedi odalıdır. 
Ve kargir olarak 
inşa edilmi9tir. Bu 
haliyle, nahiye mer 
kezinin ihtiyacına 
1imdilik kifi ge • 
lecektir. 

Tarihi bir hazine 
meydana ~ıklı 

Londra, 31 a.a. - Daily Mail gaze
tesi yazıyor: 

Arkeologlar lpswich "Suffolk" ya
kinindeki Sullon Hoo'da bir anglo -
sakaon kıratının mezariyle muazzam 
kıymette altın ve gUmUt hazineler 
meydana çıkarmışlardır. Bu arada kıy 
metli tatlarla itlenmit masif altın
dan bir kask mevcuttur. "Britiş mu· 
zeum" kıymeti bir milyar ingili.1 1i • 
raaı tahmin edilen bu buineleri itiva 
ile tunif ettirmiıtir. 

Amerlka'da büyük 

manevralar 
Vatington, 31 a.a. - Manasaas ''Vir

jinya" da S ağustosta ve Plattsburg 
"Nevyork,, ta 13 ağustosta batlıyacak 
olan birinci ordunun manevralarına 

50 bin asker ittirlk edecektir. 

Büyük devletler askeri atatelerini 

göndermeğe dlvct edilmitlerdir. t
talya'dan bqka bütün devletler bu 

diveti kabul etmitlerdir. 

Haydarpa .. Hattı ı 

Her cün: 8.30 (Pazartesi, Perıembe •e 
Cumartni Toroa S. treni 

Her cün: 17.00 • 19.25 Ana.dolu S. treni; 
• 20.20; 

Kayseri. Sivas, Saın•un, Diyarbakır 
ve Erzincan Hattı ı 

Her cün 9.2!ı: 
Kayseri. U lllkıtla Adana. Halep 
ve lakenderun Hattı : 

Pazartni, Çarpmba Ye 
Cuma ıünleri: 21.23 Toroı 
S. treni: 

Kayseri, Ulukı•la. Adana Hattı ı 
Her ciln: 1245: 
Zonıuıdal, Çankın Hattı ı 
Her p: 17.20: 

Ankara Borsası 

Malatya'Ja Gazi buluaTı 31 Temmuz 1939 Fiyatları 

ÇEKLER Malatya (Hususi) - Bet yıllık aa
nayiletme planının tatbikatından ola
rak Sümerbank, Türkiye ziraat ve 
Türkiye lı bankalarının iştırakiyle 
kurulan büyük Malatya bez ve iplik 
fabrikalarının inşa ve monta; itleri 
tamamiyle bitirilmit ve fabrikalar bir 
temmuzdan itibaren faaliyete t,eçmit
lerdir. 

Doğu viliyetlerimizin ihtiyacını 
kartılamak makıadiyle kurulmlAt olan 
bu fabrika Bakırköy, Kayıerı. Ereğ
li ve Nuilli fabrikalarından sonra 
plin mucibince tesisi ikmal edilen 
betinci pamuklu kombinasını teıkil 
etmektedir· 

Tamamen modern bir tarzda inşa 
edilmit ve en mütekimil makinelerle 
teçhiz olunmuş olan bu yeni fabri
kanın 260000 iği ve 430 tczglhı var
dır •• Senede bir milyon kilodar fula 
f.DIUk iltihllk edecek, dokulD& ve ip-

lik imali.tında bulunacaktır. 
Bu yeni fabrikanın faa1iyete geç

mesiyle Sümerbank eliyle itletilmek
te olan devlet fabrikaalrının 11ırcmu 
iğ adedi 114.652 yi bulm.ıttur. Mem
leketimizin 1938 istatistik1erine :ıaza
ran umum iğ mevcudu 229.92C. l ldu
ğuna göre devlet fabrikaları 'fLrkiye 
pamuklu endüstrisinde çalışan iğ mik 
tarının yarısına malik bulunmak 
tadır. Yapılmakta olan teni itlerinin 
ikınalinden sonra devlet fabrikaları
nın iğ mevcudu 132.632 yi bulmak su
retiyle memleketteki iğ mevcudunun 
yüzde 58 ine çıkacaktır. 

Yeni pamuklu fabrikası şehr.mize . 
yeni bir hayat ve canlılık getirmiştir. 
Yüzlerce malatyalı burada it b.,ımuı 
ve modern çalıpna sistemini yakın • 
dan g&rmek ve tanımak su!~tiyle 
maddt, manevt iltifadelere kavuamua
tur. 

Açılıı F. Kapamı F. 

Londra 
Nevyork 
Paria 
Mil&no 
Cenevre 
Aınıterdam 
Bertin 
Brüktel 
Ati na 
Sof ya 
Praı 
Madrid 
VartoYa 
Budapeıt• 
Bük ret 
Belcrad 
Stokholın 
Yokohaına 
Moakova 

5.93 
126.675 

3.355 
6.66 

28.5775 
67.2725 
50.835 
21.52 

1.0825 
1.56 
4.3275 

14.035 
23.8425 
24.585 
0.90!ı 
2.8925 

30.557!1 
34.62 
23.90 

5.93 
126.675 

3.355 
6.66 

28.5775 
67.2725 
50.835 
21.52 

1.0825 
1.56 
4.3275 

14.035 
23.84Z5 
24.585 
0.905 
2.8925 

30.5575 
34.62 
23.90 
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İngiliz hükumetinin dünya 
görüşü 

1 ASKERLİK BAHİSLERİ 1 ------ Yollar 
meseleleri ü%erinde Teknik. Harbi ve limanlar 

(Başı ı ınci sayfadaJ 

Cemberleyn Avam kamarasında 
lngiliz siyasetini izah elli 

Modern harpte teknik 
tarafından oynanacak 

ve endüstri 
rol büyüktür 

ve tümullü bir projenin insicam 
içinde tahakkukunu temin eder 
tarzda yapmağa başlamalıyız. 
Memlekette yollar için sarfolu
nan gayretlerin birçoğu, plansız
lık ve insicamsızlık yüzünden 
heder değilse bile, pek az istifa
deli olmaktadır. Ana demiryolla· 
rı, ana yolları ve başlıca liman
ları tamamlanmı' olan Türkiye, 
iktısadi, askeri ve medeni kud-(Başı 1 inci sayfada) 

giltere ile Almanya ve İtalya arasın
da herhangi bir görüşme yapılmadığı 
hakkında teminat verilmesini de ta
lep etmiştir. 

Liberal liderine cevap veren B. 
Çemberleyn, kabinede hiç bir ihtilaf 
mevcut olmadığını, bütün kabinenin, 
müttefikan, garanti verilen devletle
rin istiklaline tam surette hürmet is
temekle beraber tecavüze karşı da tam 
bir sistem kurulmasına varılmayı ar
zu eylediğini tasrih etmiştir. 

Büvaaıta tecavüzün tarifi 
Başvekil, Moskova müzakereleri 

hakkında da, "her üç hükümet, bilva
ııta tecavüzün doğrudan doğruya te
cavüz kadar tehlikeli olduğunu kabul 
etmekle beraber, bilvasıta tecavüzün 
memnuniyetbahş bir tarifine henüz 
varılmamıştır.,, demiş ve bilahare 
fransız ve ingiliz askeri heyetlerinin 
bu hafta içinde Moskova'ya gidecek- Cemberleyn Amerika Hariciye Nazırı Kordel Hull'e konuşuyor. 
terini bir kere daha bildirerek İngiliz l 
heyetinin kimlerden terekküp eyliye-

1 
_ 

ceğini yeniden tasrih eylemiştir. D b ı r d Romalılar (s-K u_ .. t_ü K_o '-~ _H_A a_E R_L E_R.I Danzig me•ele•i 0 rl~e e 
Başvekil, Danzig hakkında da şu 

cümleyi söylemiştir : 
"- Bu mesele, gayet nazik bir su

rette uğraşılmayı icap etmekle bera
ber, hükümete haksız herhangi bir 
endişe vermemektedir.,, 

Uzak - Şark vaziyeti 

B. Çemberleyn, uzak şark vaziyeti 
hakkında da şu beyanatta bulunmuş -
tur: 

İngiliz hükümeti, uzak şark si
yasetini değiştirmiyecektir. Eğer ja
ponların işgali altında bulunan Çin 
mıntakalarında İngiltere aleyhtarı ha
rekat devam ederse, hükümet, vaziye-

;:ti çok ciddi olarak telakki mecburiye
tinde kalacaktır. 
~ ....... ~Jl•-w- .ı ....... -~'--"'· 
---~ımıh ecıen .Haşvekil, sözlerine 
ıöyle devam eylemiştir: 

"- İngiltere ile Amerika Birleşilt 
devletterinin Uzakşark'taki hedefleri 
b'. 
~rtbirine çok yakın olmakla beraber, 

lldan her iki hükümetin de aynı 
kararları alması icabetmez. Bununla 
beraber hlikümet, işbirliğinin kabil 
Olduğu her defa, Amerika Birleşik 
devletleri ile işbirliği yapmağa bü -
yük ehemiyet atfeylemekte ve bu iş
birliğini arzu etmektedir. ,, 

Polonya - İngiltere mali görüşme
leri hakkında da Başvekil ayrıca şun
ları söylemiştir: 

"-Polonya - İngiltere mali görüş
melerinde güçlükle, silah mübayaa
tının İngiltere'den ve yahut diğer 
memleketlerden yapılması bahis mev
zuu olduğu zaman değil, fakat Polcın
ya'nın altın olarak bir istikraz elde 
etmeği arzu eylemesinden ileri p-.1-
miJtir. 

Polonya ile yapılan 
müzakereler 

Polonya ile müzakereler hakkında 
bir mebusun sorduğu bir suale cevap 
veren Başvekil Çemberleyn şu beya
natta bulunmuştur: 

devrine ait eserler 
Bükreş, 31 a.a. - Rador ajansı bil

diriyor: 
Dobrice'de Pazarcık şehri yakının

da Romalılara ait Abritus sitesinin 
meydana çıkarılması için başlanan ka 
zının küşat merasimi yapılmıştır. Me
rasimde ziraat nazırı ile mıntaka va
lisi ve birçok zevat, yerli ve yabancı 
gazeteciler ve kalabalık bir halk küt
lesi hazır bulunmuştur. Bu hafriyat 
romanyalıların latin olduklarını gös
termeğe matuftur. 

X Paris - "Orta seviyedeki alma
na malümat vermek" maksadiyle mek
tuplar gönderen ingiliz Stephen King 
Hall, Parise gelmiştir. 

Mumaileyh, bu sabah gazetecileri 
kabul etmiştir. 

X Berlin - Genç alman atleti Şulz 
6,12 metre atlamak suretiyle uzun at
lama dünya kadın rekorunu kırmıştır. 

5,98 metre olan bundan evelki re
kor bir japon kadını tarafından tesis 
edilmişti. 

Mıntaka valisi Ottesko söylediği 
nutukta, bir Roma vilayeti olan Dob
rice'de Roı:na medeniyeti enkazının. 

X Liubliana - Beynelmilel kilise 
kongresi dün büyük merasimle kapan 
mıştır. 

X Zagrep - Davis kupası maçında 
Yugoslavya Almanya'ya 3 - 2 galip 
ıuu:ıuıı:n al\ ~uıcrıKa mıntaıtasr·galfbf ..___.__.... •••• -·-•J1.I. •- "''-•l'\.I~ ·rt•M.ı.\"oaoa 

gibi eski Roma eserleriyle dolu ol -
duğunu kaydeyledikten sonra Jatin 
olduklarını tamamen müdrik olan ro
manyalıların bu roma ruhunun varisi 
olduklarını kaydeylemiştir. 

Müteakiben üniversite profesörle -
rinden Lambrino söz alarak ezcümle 
şöyle demiştir : 

Bu hafriyata başlamakla bu Ro -
manya toprağında yedi asır hakim o
lan parlak Roma devrini meydana çı
karıyoruz. Dobrice romalıların haki -
miyetin~e •. b!r refah, medeniyet ve şa
şaa devrını ıspat eden muazzam abi
delerle örtülmüştür. Bu enkaz arasın
da bu bölgede romalıların mühim bir 
s~v.ku~.ce.~ş ?oktası olan Dacya'nın fa
tıhı bu~uk ı?1parator Trajan tarafın
dan tesıs edılen geniş Abritus sitesi 
mevcuttur. 

Hatip sözlerini, bu hafriyat için 
1,500.000 ley veren Aftesco'ya teşek
kür ederek bitirmiştir. 

Kü~ük tayyare ile 
mukavemet 

rekoru kıranlar 

ile mıntakalar arası finaline ayrılmıı
tır. 

Roma - Adriyatik tezgahların
da inşa edilmiş olan "Markoni., deniz
altı gemisi Marfalcone'de denize in -
dirilmiştir. 

X Paris - B. Lebrun bir ay tatil 
mliddetini geçirmek üzere doğduğu 
yer olan Mercy - le - Haut'ya hareket 
etmiştir. 

X Bern - 29 temmuzda burada a -
çılan 31 inci dünya Esperanto kongre
si 5 ağustosa kadar devam edecektir. 
Kongreye 25 memlekete mensup yüz
lerce kişi iştirak etmektedir. 

X Londra - Harbiye nezaretinden 
resmen bildirilmiştir : 

Hindistanla Malezya'ya bir miktar 
as.ker .. gönderilmesi kararlaşmıştır. 
Bır muddettenberi düşünülmekte olan 
bu t~dbir ihtiyati bir mahiyette olarak 
tatbık edilmektedir. 

X Ankoue - Musolini üç motörlü 
tayyaresini kendisi kullanarak bu sa· 
hah Riccione'den Ankone'ye gelmiş ve 
derhal balık panayırına gitmiştir. 

Bir erkek Ebelik kursuna 

devam edebilirmi ? 

"- Maliye nazırının 25 temmuzda 
yaptığı beyanata bir şey ilave edecek 
vaziyette değilim. Teknik mahiyette 
güçlüklerle karşılaşıldığı doğrudur. 
Bu güçlüklerin, nihai anlaşmayı par
lamentonun tatilinden evel tasvip et
mesini mümkün kılacak bir zaman zar 
fında iktiham olunacağı da mümkün 
gözükmemektedir.,, 

F ran•ız heyeti 

Springfeeld (İllinois), 31 a.a. _ 

Dün akşam saat 17 de - mahalli saat 

- iki g.enç. tayyareci, Moody kardeş
ler, hafı.f .bır tayyare ile bu nevi tay
yareler ıçın 218 saat olan mukavemet 
rekorunu kırmak Üzere 170 b 

Bir başka sefer, mösyö Goguillot, 
Tuluz üniver 't · . d . . .. .. sı esını ava etmıştır. 
Mosyo Goguı'II t ·· · . . o , unıversıtenın açmış 
0!duğ~ bir ebelik kursuna yazılmak i
çın. muracaat etmiştir. Erkeklerin e-
belık kursuna k b 1 d'l . -· . a u e ı emıyecegı ce-
vabıyle karşılaşınca, talimatnamede, 
~~rsa, Y.alnız kadınların devam edece-

Paris, 31 a.a. - Havas ajansı bildi
riyor: Genel Kurmay görüşmelerinde 
bulunmak üzere pek yakında Mosko
va'ya hareket edecek olan fransız as
keri heyeti, Orgeneral Doumenc'in 
riyasetinde, hava ordusundan general 
Valin, bahriyeden albay Villaume, sü
vari alay kumandanı Krebs ve daha 
birkaç subaydan terekküp eyliyecek· 
tir. 

saatten e· 
ri havada bulunmakta idı'le T 

• • A r. ayyare-
ciler kendılerıne lazım ol b . 

~· h an enzın ve 
yiyecegı ava m:ydanında bütün sÜ· 
ratiyle dolaşan bır kamyo .. . nun uzerın-
de bulunan teneke ve pak tl . 

b
. • 

1 
e erı ucu 

kancalı ır ıp e çekmek s t" 1 . ure ıy e te-
darik etmektedırler. 

ceğini haber vermektedir. 

gıne daır bir ka 1 -. yıt o madıgını, zaten 
~ursu ı.~are edenin de bir erkek oldu
gunu ~oylemiştir. Bundan başka, er -
keklerın, doğurtma işlerinde çok fay
dalı olabileceklerini ileri süren mös
yö Goguillot, şimdilik bekar olmasına 
r~ğm~n, gü~ün birinde evlenmesi ih -
tımalı olduguna ve b t kd" d k _ b' u a ır e, arı 
sının ır ço~uk dünyaya getirmesi de 

Askerlik sanatı devirlere göre 
değişir. 

Eski zame.nların askerıeıi her 
şeyden evel birer cengaver idiyse • 
ler, yarının askerleri makinistler ve 
mühendisler olacaktırlar. 
Yarının harplerine teknik davalar 

hakim olacaktır. On dakikalık bir 
harpte bir makineli tüfek 30 kilo, 
bir ağır makineli tüfek 56 kilo, 60 
lık bir havan 130 kilo, 80 lik bir ha
van 800 kilo cepane sadeder. 

Bu demektir ki on dakika içinde 
bir tabur 3 ton barut ve çelik sar
feder .. 

Çünkü modern silahların ateş 

kudreti 1914 e nazaran en az dört 
misli fazladır. 

Bu basit misal bir harp ihtimali
nin e, büyük ehemiyette teknik ve 
iktısadi meseleler ortaya çıkardığı
nı bize anlatır. Çünkü şimdi her 
modern ordunun ardında muazzam 
fabrika bacalarının profili çizilir. 

Büyük harpte tankın ortaya çık
ması ayni zamanda hem harekatın 
taktik manzarasını, hem de geri hiz
metlerinin endüstriyel ve teknik iş
birli~inin şeklini tadil eden bir icat 
olmuştur. 

Topçunun hazırlanmasında, mer
milerin tabii dağılışı, atış tanzimi
nin kararsızlığı, hedefin sarahatsiz
liği yüzünden bir bataryanın imha
sı için 155 lik topun 500 ila 700 mer
misine, ve bir tel örgüsü şebekesin
de gedik açılması için en iyi şartlar 
altında 75 lik 700 ila 800 mermiye 
ihtiyaç vardır. 16 nisan 1917 de be
şinci ve altıncı fransız ordularının 
taarruzdan evel topçu hazırlaması 

60.000 ton cepaneye, yani 450 mil
yon altın franga mal olmuştur. 20 a
ğustos 1917 de Verdun'e karşı ya
pılan taarruz, 40.000 ton cepaneye, 
yani 280 milyon altın franga mal 
olmuştur. 

Bu miktarda mermilerin ima
li büyük bir sınai organizas

yona lüzum göst~rir. Tankların i
mali bam başka bir hususiyet arze
der. Burada mekanik endüstrisi üs
nı an çeillc cepnanea! ıcunahı~ni!ln 
farklıdır. 

Tanklar vasıtasiyle yapılacak ta
arruzun topçu hazırlığını azaltmak 
veya kaldırmak hususunda oymya -
cağı rol bir harbın askeri, teknik, 
iktısadi ve mali vaziyetini tadil ede
bilir. 

Harp esnasında imal edilen 3.000 
Renault tankı 200 milyondan aza 
mal olmuştur. Bunlardan 440 ı tah
rip edilmiştir. Bu itibarla harbın 
son aylarında filen sarfedilmiş olan 
tank materyelinin 30 milyona var -
dığı söylenebilir. 

Yarınki harbın kararsızlıkları 
karşısında Avrupa milletleri mü -
him stoklar hazırla~aktadırlar. Bu 
~toklar yalnız harp malzemesinden 
ıbaret değildir. Mesela Amerika da 
harp halinde mühim miktarda ma
d~n stoku elde bulundurmak için 
nıkel ve çinko istihsali arttırılmak
tadır. Almanya da ayni şekilde ha
reket ediyor. Yarı mamul maddeler 
stoku da teşkil ediliyor. 

Bir milletin harp potansiyeli 
. mudil bir nosyondur. Bunda 
ıl~ önce o milletin endüstriyel teç
hızatı, maden ve toprak servetleri, 
askeri ve fenni kadroları, manevi 
kuvetleri ve askeri aneneleri rol oy
nar. 

Almanya, silahlanma endüstrisini 
mühim surette ileri götürmek sure
tiyle 1936 senesinde 18.756 bin ton 
çelik istihsal etmiştir. 

Avusturya'nın (424 bin ton), Çe
koslovakya'nın (1.560 bin ton), İtal
ya'nın (1.951 bin ton) ve Japonya'
nın (5.150 bin ton), Mançuko'nun 
<~44 bin ton) ve İspanya'nın (370 
bın ton) is~ihsallerini buna ekleyin
ce 28.555 hın tonluk bir yekun elde 
ederiz. 

Fransa'nın anavatan istihsaline 
(~.703 bin ton), İngiltere'nin (11.974 
bın ton) ve birle§ik devletlerin 
(48.534 bin ton) istihsallerini ilave 

İngilferede f evkalakde 
se,ahiyetli bir sömürge 

İki meclise ve bütün part"l 
d 

.. ı ere men 
-sup aza an muteşekkil ola b k . 

. • b' kk"· n u omı-te daımı ır teşe ul olacak . 
ı - Tetkikat için sömü gvel · d k' . , r e er e ı 

valilerı Londra ya çağırabilecek 

hatıra gelebıleceğine işaret ettikten 
son~a, belki de derhal bir ebe bulmak 
kabıl .olmayınca, kendisinin yardım 
etmesı fay?alı olacağını söylemiştir. 

Hasılı~ bın bir dereden su getirerek, 
erkek~e~ın ebelik kursuna devam et -
melerının sosyal bir zaruret olduğunu 
kaydetmekle sözu"'nu·· b"t' . t" 

bi, herkesi alikalandıran bir mesele 
ortaya atmak için mösyö Goguillot'ye 
b~n.dan daha iyi bir fırsat düşebilir 
mı ıdi?I 

komitesi kuruluyor 
Londra, 31 a.a. - Deyli Heralt, in

giliz sömürgelerinde "temizleme,, ha· 
reketine tevessül etmek üzere fevkal
Ade salahiyeti haiz yeni bir "parla
mento sömürge komitesi" ihdas edile-

ı - Sömürge nezareti m 1' }Ah' . . h . emur arını 
azil sa a ıyetını. aız olacak. 

3 - Hükümetın mahrem 'k 1 . .1 k vesı a arı-
nı tetkık edebı ece tir. 

Çemberlayn bu komitenin 'hd 
b .. .. 1.c ı asını 

çar~ a gunu par44lmentoya bildire
ccktır. 

.. .. ı ırmış ır. 

Butun mantık oyunlarına rağmen 
mösyö Go&:ui~lot, karşısındakileri ik~ 
na edememıştır. Üniversiteyi dava et
mek ve er~e~Ier doğum işlerinde yar
tiuncı olabılırlcr ıni, olamazlar mı gi-

_ Fakat mahkemeye müracaat etme
g.e vakit kalmadan, Tuluz üniversite
s~, ebelik kursunun talimatını değiş
tırerek, kursa, yalnız kadınların işti _ 
rak edebilecekleri kaydını koymuı -
tur. Bu vaziyet karşısında da, avukat, 
mahkemeye müracaat etmekten vaz 
ıeçmiıtir. 

edersek 67.211 bin 'tonluk bir rakam 
elde ederiz. Bu rakama Kanada, A
vusturalya, Hindistan ve Sovyetle
rin istihsalini de hesaba katarsak 
daha 19.092 ton ilave etmek lazım
dır. Bu mukayeseler totaliter dev
letlerle mukayesede devama hacet 
göstermiyecek kadar beliğdir. 

• 
ı stihsal kapasitesi takdirleri 

ancak takribi olabilir. Pek 
büyük bir ihtiyatla yapılırsa bu tak
dirler muhtelif memleketlerin en -
düstriyel kudretlerini tayin için 
faydalı bir esas olabilir. Alman 
konjonktür enstitüsü 1935 senesi i
çin bu neviden bir tahminde bulun
muş ve aşağıdaki cetveli tanzim et • 
miştir: 

Birleşik devletler 'k 44 
Almanya % 11-12 
İngiltere % 10 
Fransa % 7 
İtalya % 3 
Sovyetler birliği ('10 14 
Japonya 3 14 

Japonya'nın endüstriyel kapasi
tesi İtalya'nınkini geçer ve Rusya'
nınki İngiltere'ye yaklaşır. Bu iti -
barla Japonya'nın hissesini % 4 ve 
Rusya'nın hissesini % 10 olarak 
tahmin etmek mümkündür. Bu cet
velin verdiği rakamların yekunu 
dünya endüstrisinin % 90 nını teş
kil eder. 

El emeği ve kadrolar meselesi 

yarının harplerinde en mü -
him meselelerden biri olacaktır. 

1933 martında Almanya'da 6 mil
yon işsiz vardı. 1938 nisanında bu 
rakam 400.000 e inmiştir. 1939 nisa
nında işsizlerin miktarı 94.000 e in
miştir. 

1936 danberi el emeği fıkdanı 
kendini hissettirmektedir. 

Çocuklarının tahsilini ikmal etti
ğini haber vermeyi ihmal eden her 
aile reisi 75 lira para cezasiyle çar
.Pılır. Çünkü derhal ona bir iş veri
lecektir. Bir meslek intihabı mec-

j retlerinin yekunu ile, milli ve 
1 beynelmilel vazifelerini çok da
ha geni§ mikyasta ve çok daha 
kolaylıkla ifa edebilir bir kıymet 
alacaktır. 

F. R. ATAY 

edilmiştir. İtalya'dan 30.000, Holan
da'dan .000 ziraat işçisi getirilmiş
tir. 115.000 amme hukuku mahku
mundan 85.000 i aylardanberi el e
meği noksanını karşılam; k üzere 
çalıştırılmaktadır. 

K
ıtlığı hissedilen yalnız mü • 
tehassıs işçiler değildir. Bir 

çok endustri şefleri tahsil seviye -
sine nazaran askeri ve bedeni ha
zırlığın ifratını işaret etmişlerdir. 
Mütehassıs mühendislerin, kimya
gerlerin askere alınmasını müthiş 
bir tehlike olarak göstermektedir
ler. 

1928 denberi üniversitelerde ta
lebe miktarı yarıya inmiştir. Yük
sek teknik mekteplerinde ve ma· 
den mektebinde her sene verilen 
diploma miktarı takriben 2.700 dil, 
1937 de, bu miktar 2.200 e, 1938 de 
1.800 e düşmüştür. 

1933 de Almanya'da 65.000 işsiz 
mühendis vardı. Bu sene, alman 
endüstrisi 18.000 den ziyade rnil· 

hendise ihtiyaç gösterir. 
Tedafüi harpte her muharip ne

fere mukabil on fabrika işçisi, ve 
taarruzi harpte en az 13 işçi liizım
dır. Bir modern avcı tayyaresinin 
insası için en az 9.000 iş saatine, ve 
bir bombardıman tayyaresinin in
şası için modern teçhizatiyle 1.800 

iş saatine ihtiyaç vardır. Almanya 

bu problemler karşısında yenemi
yeceği güçlüklerle karşılaşmakta • 

~~~i"Y:ıra1~~--.~Pnm!ltlı~""Hlcı"°',.~d~L~D~e~m~o~~ra~t~ik memleketler ve 
'h k "sın bu meseleler er zanaat ar ve işçi işini yapmak- b k 

d. aş a bir manzara arzeder. Çünku·· tan mene ılir ve muayyen bir en -
düstride kendisine vazife gösteri _ fransız - ingiliz - amerikan işbir-
lir. 193i de zanaatkarların miktarı liği hiç bir devlet zümre~inin aşa-
90.000 kişi azalmıştır. mıyacağı bir endüstri potansiveli 

• 22 haziran tarihinde Göring'in yaratır. 
ı~das ettiği bir kararname ile, bü _ 
tun el emeği kaynakları seferber Andre Labarthe 

Paris - Soir 

T. C. Z İ R AA T B A N KAS 1 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajanı adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri -,. 

'l 

biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye verecelc 

Ziraat ~ankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf h·esaplarında 
en ~ 5~ lıra~ bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ıle aşağı· 
dakı plana gore ikramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 • 500 • 2.000 .. 
4 • 250 • 1.000 .. 

40 • 100 • 4.000 .. 
100 • so • 5.000 .. 
120 • 40 • 4.800 .. 
160 • 20 .. 3.200 .. 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir ıene içind ı:;o r 
radan. atağı ~Üfmiyenlere ikramiye çıktığı takdirdee 01 2~ 
f azlasıyle venlecektir. H 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart Vt' 

Haziran tarihlerinde çekilecektir. 
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Satıhk eşya 
Gümrük ve İnhisarlar Vekale

tinden : 

1 - Vekillikte lüzumsuz olan bir 
kısım eşya mezat usuliyle satılığa çı
kanlmıştır. 

2 - Bu eşyanın tahmin edilen be -
deli 133 lira 49 kurustur. 

3 - Satış 2-8-939~ çarşamba günü 
saat 14 de Vekillik binasında yapıla
cağından isteklilerin bu saatte alım 

satım komisyonunda hazır b·ulunma -
ları. 

4 - Eşyanın müfredatını öğren -
mek ve izahat almak istiyenlerin Ve -
kalet levazımına müracaatları. (3444) 

1340·! 

, Devlet Orman. Is ... · ~· 
• J -

Satıhk ~am tomruğu 

Devlet Orman İşletmesi Karabük 
Revir Amirliğinden : 

1 - Yalakkuzu bölgesi katiyatın -
dan Eskipazarda istasyonda istifte 
mevcut "679" adet muadili "528" met
re mikap "468" desimetre mikap çam 
tomruğu açık artırma ile satılacaktır. 

2 - Tomrukların ayrıca başkesme 
payları mevcut ve kabukları soyulmuş 
olup hacim orta kutur üzerinden he
sap lanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış şartname
si Ankara'da Orman umum müdürlü
ğünde Ankara İstanbul orman çevir
ğe müdürlüklerinde ve Karabükte dev 
let orman işletmesi revir amirliğinde 
görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bede
li "13" lira "65" kuruştur. 

5 - İsteklilerin % 7 ,5 muvakkat 
pey akçesiyle 12-8-939 günü saat "11" 
de Karabükteki revir merkezine mü-
racaatları. (5649-3443) 13432 

Saldık (am tomruğu 

D. Demiryollara 
~ 

İzmir Fuarı halk 

ticaret biletleri 
D. D. Yolları Umum Müdürlü

ğünden : 
1939 İzmir fuarı için satılacak yüz

de elli tenzilli oo beş günlük halk ti
caret biletlerinin meriyet müddeti 
(İzmir fuarı gişesinden tebdilen alı
nacak bu biletlerin muayyen on beş 
günlük meriyet müddeti içinde bizzat 
hamilleri. tarafından İskenderun istas 
yonuna da vize ettirilmesi şartiyle) 
on yedi güne iblağ edilmiştir. Fazla 
malUmat için istasyonlara müracaat 
edilmesi. (3440) 13431. 

_ Anka·ra Valiliği · .. 

Kiralık ev 
Ankara Valiliğinden : 

Hususi idareye ait olup senelik i -
carı 300 liradan ibaret bulunan Çakır
lar mahallesindeki 68 No.lu hane 7. 
8. 939 tarihinde ihalesi yapılmak üzere 
açık artırmaya konulmuştur. 

Taliplerin % 7,5 nisbetindeki temi
natlariyle birlikte ihale günü saat on 
beşte vilayet daimi encümenine şart -
namesini görmek isteyenlerin hususi 
idare tahakkuk müdürlüğüne müraca
atları ilan olunur. 

(3314) 13283 

Meyva bahçesi 

yaptınlacak 
Ankara Vailliğinden : 

Madde I - Ankara A kköprü civa
rında tesis olunacak meyve bahÇesi i
çin muhtelifulcins ağaç mübayaası ve 
bunların şartnamesi mucibince çu
kurlarının açılması ve timarı ve kabu-

ULUS 

Sıhat ve iıtimai Muavenet Vekaleti Yalova Kaphcalar) 
iıletme müdürlüğünden : 

ltletme ve inkişafı işleri 3653 numaralı kanunla Sıhhat 
ve içtimai Muavenet Vekaletine devredilen Yalova Kaplı
calarının 29-7-939 tarihinden itibaren tatbik edilecek olan 
tenzilatlı tarifeler. 

(OTEL TERMAL) 

Bir kişilik odalar 275 kuruştan 385 kuruşa kadar. 
iki kişilik odalar 340 kuruıtan 495 kuruşa kadar. 
Bir kişilik hususi daireler 425, 475 kuruıtur. 
lki kişilik hususi daireler 600, 770 ve 950 kuruştur. 

(BÜYÜK OTEL) 

Bir kişilik odalar 165 kuruştan 275 kuruşa kadar. 
lki kişilik odalar 250 kuruştan 330 kuruşa kadar. 
İki kişilik hususi odalar 495, 550 ve 660 kuruştur. 
Pavyonlarla küçük otel ve çınar otelinde bir kişi için 55 

kuruşta·n 220 kuruşa kadar. 
İki kişi için 90 kuruştan 330 kuruşa kadar odalar vardır. 
1 - Bu fi atlar oda fi atı olup Otel Termal ile Büyük O

telde pansiyon mecburidir. Bunların Hatları şöyledir. 
Termal otelde kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri bir ki

şi için 275 kuruştur. 
Büyük otelde kahvaltı, öğh ve akşam yemekleri bir kişi 

için 200 kuruştur. 
2 - Bu Hatlar otel hesabiyle birlikte tesviye olunur. 
3 - Hariçten gelenler veya diğer otellerde oturanlar bu 

lokantalarda yemek istedikleri takdirde beher yemek için 
Termal otelde 125, Büyük Otelde 85 kuruş tediye ederler. 

4 - 15 günlük kür için kalacaklara Otel. banyo, ve alel
umum tedavi ücretlerinden % 25, 15 günden fazla kala
caklara 15 günlük için % 25, 15 günden fazlası için % 30 
tenzilat yapılır. 

5 - Alakart yemek yiyecekler müstesna olmak üzere 
otel, banyo ve yemek ve tedavi ücretleri icin ayrıca % 10 
alınmaz. (3411) 13391 

li katiye kadar bakımı kapalı zarf u-
suliyle eksiltmeye konulmuştur. :EJll l llll lfll il l l l l l l fll l l l fil llll l l l l fi 11 it l l lll l llll l l il l l l lll l l l ll l l ili l l il l l!:. 

2 - Ağaçların mubayaası ve tesli - ---mi ve kabuli katiye kadar bakımın -

keşif bedeli (10725) on bin yedi yüz - Pavyon inşaat ve tesisatı § 
yirmi l.ıeş liradır. _ -

Dursunbey Alaçam Devlet Or
man İşletmesi Revir Amirliğinden: 

3 - İhale 12 eylül 939 salı günil - = 
saat on beşte Ankara vilayeti ziraat= Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi = 
müdürlüğünde yapılacaktır.. = 

1 - Dursunbey devlet orman işlet
mesi istasyon daposunda istifte mev
cut (1117) adet muadili (643) metre
mikap (665) desimetre mikan çam 
tomruğu açık arttırma ile satılığa çı-

karılmıştır. 

4 - Şartnamcııi Ankara ziraat mü- := Me ke · d = dürlüğünden almır. Eksiltmeye işti _ = r Zln en : -
dik edecek olan taliplerin muhammen =: 1. - Ekııiltmeye konulan iş: Heybeliadada inşa olunacak Verem= 
bedelin % 7,5 tutarı olan meblağa ait := pavyonu ve tesisatının tahınirıl kesif bedeli (265397) lira (77) ku- =: 
banka mektubu veya vilayet mullase = ruştur. = 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 
payları mevcut ve kabu~ları soyul -
muş olup hacım kabuksuz orta ku -
tur üzerinden hesaplanmıştır. 

be müdürlüğü veznesine yatırılmış = 2. _ Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: = 
depozito akçesi makbuzu ile gösteri := A • Eksiltme şartnamesi = 
len günde saat on beşte vilayet ziraat = B . Mukavele projesi -

3 - Tomruklara ait satış şartname
si İstanbul, Ankara, Balıkesir orman 
çevirge müdürlüklerinde ve Dursun -
bey revir amirliğinde görülebilir. 

Tomrukların beher metre mikabı -
nın muhammen bedeli (13) lira (10) 

kuruştur. 

4 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat 
pey akçeleriyel 11. 8. 939 cuma günü 
saat 15 de Dursunbey revir amirliğine 
müracaatları ilan olunur. 

(5718/ 3473) 13440 

' .. 

D. Hava Yollara 

Mobilya yaptırılacak 
Devlet Hava Yolları Umum Mü

dürlüğünden : 

1 -İdaremiz için kapaiı zarf usu -
liyle mobilya yaptırılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 6500 lira o
lup muvakkat teminat 375 liradır. 

3 - İhale 17. 8. 939 perşembe günü 
saat 11 de tayyare meydanındaki u
mum müdürlük binasında toplanacak 
komisyonda yapılacaktır. 

4 - Fenni ve hususi şartnamelerle 
proje ve resimler beş lira mukabilin
( · umum müdürlükten alınabilir. 

müdürlüğüne gelmeleri ilan olunur. = C . Umumi fenni ve hususi şartnameler := 
(3347) 13339 -

. ' . 
Ankara , Belediy~si 

Benzin ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Belediye hizmet otomobili için 
alınacak 600 teneke benzin on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş

tur. 
2 - Muhammen bedeli (1905) lira · 

dır. 
3 - Muvakkat teminat (143) lira -

dır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenle

rin her gün encümen kalemine ve is
teklilerin de 8.8.939 sah günü saat 
10.30 da belediye encümenine müra 
caatları. (3156) 13136 

461 \İft postal ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

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

2 - Muhammen kıymeti 2S28.05 li-
radır. 

3 - Muvakkat teminat 174.60 lira • 
dır. 

=: D . Keşif cetveli = 
_ E _ ı adet 1/200 vaziyet planı cephe ve maktalar dahil 24 parça := 
E: 1/50 tatbikat planı := =: lstiyenler bu evrakı 13 lira 27 kuruş bedel mukabilinde Ankara- § 
=: da Kızılay Genel Merkezinden, lstanbul'da Kızılay Satış Deposu := 
_ Müdüriyetinden alabilirler. = 
- 3. - Eksiltme 10.8.939 tarihli perşembe günü saat 15 te İstanbul := 
§ Kızılay hanında Kızılay Deposu Müdüriyeti nezdinde müteşekkil := = ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır· 
:= 4. - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. = 
=: 5. - Ek.siltmeye girebilmek için isteklilerin 13865 lira 88 kuruş := 
§ muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz := = olup eksiltme komisyonuna göstermesi tazımdır. = A . En az bir parçada 200,000 liralık bina inşaatını iyi ve tamam := 
§ bitirmiş olduğuna ve bu işe girebileceklerine dair Nafıa Müdürlük· ~ 
- terinden alınmış fenni ehliyet vesikası. _ - -- B Bu seneye ait Ticaret Odası vesikası. =: = 6. - Teklif mektupları yukarda 3. cü maddede yazılı saatten bir := = saat evveline kadar İstanbul'da Kızılay hanında Kızılay Deposu = = Müdüriyetinde müteşekkil ihale komisyonuna getirilecek, eksilt = 
1§ me komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Poata := 
:= ile gönderilecek makbuzların nihayet 3. cü maddede yazılı saate := = kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmı~ := = olması lazımdır Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 2757 =: 
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll11~ -

Muhtelif İnşaat ve • 
tesısat 

İstanbul Belediyesinden : 

Kiralık : 

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

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

2711 

Kiralık oda - Bay için mobilyalı 

'e balkonlu Dikmen caddesi Yiş so • 
kak Yozgat Apartmanı Dördüncü kat. 

2736 

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

2753 

1 - 8 - 1939 

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık küçük ilanlardan : 
Bir defa için JO Kuruş 
lki defa için 50 Kuruş 
Üç defa için 70 Kuruş 
Dört defa için 80 Kuruş 

Devamh küçük ilanlardan her de· 
fası için 10 kuruş ahmr. Mesela, 
10 defa neşredilecek bir ilan içın 
140 kuruş alınacaktır. Bir kolay -
hk olmak üzere her satır, kelime 
aralarındaki boşluklar müstesna, 
30 harf itibar edilmiştir. Bir kil -
çük ilan 120 harften ibaret olma -
lıdır 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine ayrıca on kuruş a
lınır. 
Küçük ilanların 120 harfi geçme
mesi lazımdır. Bu miktarı geçen 
ilanlar ayrıca pul tarifsine tabi -
dir. 

Kiralık mobilyalı oda - Aile nez J de Ankara taşı olduğu halde uygur 
dinde. Yenişehir, Emciler caddesi 8 fiyatla satılıktır. Tel: 3173 2682 
numaralı apartman . daire No. 10 a 
müracaat. 2754 

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

Kiralık - Yeni~~hir, Kocatepe, Kı
zılırmak 15 numara, üst kat, boJ gil 
neş, bol hava, sekiz göz apartman ey
lülden itibaren yüz liraya kiralıktır 
Telefon : 1386 2761 

Kiralık - İsmet paşa maha11esinde 
polis noktasının altında Tinli sokak 
üst kat müstakil (3) oda banyo kira
lıktır. Alt kat 22 No. ya müracaat. 

2766 

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

Kiralık Mobilyalı, Mobilyasız oda 
- Konforlu, gii.:el, havadar, aile için
de. Necati bey okulu karşısında meç
hul asker sokak No. 23 Ugur apart -
manı daire 3 2773 

Kiralık - Bahçeli ve kaloriferli ev. 
Bahçeli evlerde tanzim edilmiş ha -
vuz ve bahçesi ile kolayca kullanılır 
iktisadi kat. Kaloriferi cami beş bu -
cuk odalı ev TJ · ?,;10 ?'7114 

Kıraıık - Doktor muayenehanesı 

ve yazıhane olmağa da müsait cephe
de 2 odası bulunan kaloriferli bir da
ire. Atatürk bulvarı Güven Ap. No. 3 
Tel: 2610 2785 

Kiralık - Mutbak banyo müşterek 
bir oda kiralıktır. Yenişehir Selanik 
caddesi Türe sokak Şen yuva Ap. 1 
No.ya müracaat. 2793 

Kiralık - Vekaletler karşısında 
Meşrutiyet caddesi üzerinde Türe 
sokağında Şenyuva apartımanında 
çatı katında iki odalı bir daire kira -
lıktır. 2802 

Kiralık Oda - Ecnebi aile nezdin· 
de güzel büyük bir oda kapısı ayrı 

banyosu ve kaloriferi vardır. Yenişe • 

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

Tel. 1953 2700 

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

2701 

Acele satılık hisse: - Yapıllllf1kta 

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

2714 

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

Satılık otomobil - Az kullanılmış 
935 model Fort tenezzüh otomobili 
Eskişehir garajında Hilmi ustaya mü 
racaat edilmesi. 2745 

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

Çok ucuz ve acele satılık arsalar -
Rus sefareti karşısında Toprak ofisi 
ittisalinde 289 - 569 - 858 M. imar.,. 
---· .. _ '" • .. ,..r,, cana\ 

Satılık ev - Mahpushane civarın .. 
da Çeşme mahallesi Sergi sokak Şef
kat yurdu karşısında No. 17 iki katlı 
3 odalı muhtacı tamir bir ev satılık -
tır. Atpazarında bakkal İbrahim Ka • 
rıncaya müracaat. 2812 

lstanbul'da acele kiralık - Cadde 

bostan asfaltta 4 oda havagazı, banyo 

kübik apartman. Müracaat Bn. Hayri· 

ye Yeni yol N o. 6 Göz tepe İstanbul 

2826 

iş verenler : 

hir Arman sokak numara 1. 2804 Bir mürettip alınacaktır - Yıldız 

Kiralık - Bir bay veya bayan için matbaasına müracaat edilmesi. 2759 
bir oda kiralıktır. Karaoğlan hükü-
met caddesi No. 66 ya müracaat. 2806 

Kiralık mobleli, moblesiz oda -
Yenişehir Atatürk Bulvarı Orduevi 
karşısında Sevim Apartımanı No. 3 
daireye müracaat. 2807 

Kiralık - Bir macar aile yanında 
güzel mobilyalı tam konforlu bir oda 
kiralıktır. Kutlu üstünde Devres Ap. 
No. 4 de müracaat. 2811 

İş arayanlar: 

!ş arıyor - Ötedenberi en müm -

taz ticarethanelerde ve müessesatı ma 
liyede çalışmış usulü muzaafaya va -

kıf bir bay her hangi bir ticarethane 

ve müessesatta çalışmak istiyor. Ulus 

Kiralık oda -:- Belediye Bankası da R. S. ruınuzuna mektupla müraca -

arkasında İhsan bey apartımanında at. 2796 
ikinci kat 4 numaraya müracaat edil-
mesi. 2814 

Daktilo işleri - Evinde kendi ma
kinesinde çalışmak üzere bir bayan 
türkçe daktilo işleri aramaktadır. U
lusta A. rumuzuna mektupla müra • 

3 - Teklif mektuplarının ihale sa
atınden bir saat evetine kadar komis

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

Şartnamenin 

bedeli 
tık 

teminatı 

Muhammen 
bedeli İşin Nevi 

Kiralık - Yüksek ziraat enstitüsü 
mahall~sinde 3 oda ı mutbak havaga· 
zı su elektrik, banyo. Kirası 30 Jira 
müracaat. Tl: 3991 2618 

caat edilmesi. 2813 

iş arıyor - Sanat okuiu inş:ıat şu
besinden diplomalı ve tcc,übeli bir 
genç bina inşaatı hesar V(. kontrol 
işlerini kabul etmektedir. lr.viçre o
telinde R. T. adresine mürac.aat. 

yona verilmesi lazımdır. 
(3403) 13374 13137 

..1llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL ------------------------------------------, 

Türk Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Dördüncü keşide 11 ağustos 939 dadır 

Büyük ikramiye 50.000 liradır 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye

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

------------------------------------------ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa-" 

1,70 2543,28 

1,49 2230,54 

1,00 1495,80 

33910,35 

29740,43 

19943,88 

Taksim bahçe gazinosunda yaptırıla
cak elektrik havagazı, kalorifer, sıcak 
ve soğuk su, mutfak, yangın ve sıhhi 
tesisat. 
Taksim bahçesinin deniz tarafındaki 
istinat duvar inşaatı. 
Taksim bahçesindeki havuzun fıski
ye ve elektrik tenviratı ile Taksim 
meydanı havuz ve kaskadları elek
trik tenviratı. 

Tahmin bedeUeri ile ilk teminat miktarları ve şartname bedelleri yu
karda yazılı i§ler ayrı ayrı kapalı .zarf ekailtMesine konulmuştur. !hale 
16-8-939 çarşamba günü saat 15 de lstanbul belediyesi daimi encümeninde 
yapılacaktır. Şartnameler hizalarında yazılı bedeller mukabilinde lstan
bul belediyesi fen işleri müdürlüğünden alın:ıbilir. Taliplerin 1939 yılına 
ait ticaret odası ihaleden 8 giln evel fen işleri müdürlüğüne müracaatla ala
cakları, fenni ehliyet vesikaları ve ilk teminat makbuz veya mektupları ile 
2490 numaralı kanuna göre hazırlıyacakları kapalı zarflarını ihale günü saat 
14 de kadar İstanbul belediyesi daimi encümenine vermeleri. (5619-3405) 

13425 

Kiralık oda - Bir bay yahut ba
yan için Möbleli Möblesiz. Sağlık 
Bakanlığından evelki garaj bahçesi
nin karşısında Uğur Ap. No. 5 2829 

Kiralık oda - Bir bay veya bayan 
için güzel bir oda kiralıktır. İsmet 
İnönü caddesi Lozan alanı Emciler 
sokağı N o. 71 re müracaat. 2830 

Kiralık iki oda - Aile nezdinde 
ehven ve acele, Yenişehir Tuna cad
desi, Elmadağ sokak No. 4 de 2831 

Satıhk : 

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

2681 

Satılık arsa - Çankayada asfalt U 
zerinde 1800 metre murabbaı arsa içir 

2818 

iş arıyor - Diplomalı elektrik mü
hendisi iş arıyor. Şeraıt ehvendir. 
Adres: B.iy NEUMAN İstcl~Lı.I Tak-
sim Bahar sok:rık No: 14 281 9 

Cebeci hastanesi 
Cilt, saç ve zilhreviye 

mütehassısı 

Dr. Kemal Arıcan 
BERLİN kliniğinden mezun 

Belediye sırası Emek Ap. kat 2 
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Şişeler ... 
Yazan: Umran NAZiF 

Bej pardesüsünün yakasını kaldır- ı }unda, saçları itina ile taranmış ol
tnış, sokak kapısından çıkmak üzere duğu halde sahilde dolaştığını ve ba
olan sarışın saz benizli delikanlının zan parktaki bir sıraya oturarak da
arka;ından baktığımı gören ev sahi- ima yanında taşıdığı bir ~i~~bı .. açara~ 
bernız me~akımi teskin için: saatlerce okud~ğu~~ goru.r~_uk. Bı-

- Sekız numaralı odanın kiracı- zimle sadece goz goze geldıgı zaman 
sı ... demişti. • selamlaşıyordu. Çocuklardan bazıları 

Benim odamın karşısına tesadüf onun için aşık ... abdal herif bir yos
eden sekiz numaralı odanın kapısı maya tutkun diyorlardı. ~en ise o -
a:dına kadar açıktı. lki bavulla ufak nun tabiate aşık sporcu bır genç o
bır sandık sofada duruyor ve kırk labileceğini düşünüyordum. 
beşlik bir kadın olan pansiyon sahibi Sonbahara doğru onun günlerce ne 
başında beyaz bir tül ve sırtında her .. ·· · l s b sahilde ne parkta gorunmemesı on a-
a ahki siyah robu olduğu halde rın fikirlerini tevsik eder bir hadise 
~encerelerin camlarını hohlıyarak si- oldu. Zira, şimdi diğer arkadaşlar 
lı~~'.du. Gayri ihtiyari oda kapısının "görüyor musun . senin tabi~t aşıkı 
;şıgıne kadar yürüdüm. Parıldayan delikanlıyı... Beyım ne munasebct 

enccre camlarından ufak limandaki herif dört dıvar arasına kapanıp yüz-
Yclkenlilerin ve arksına üç mavna b tak lerce sayfalık aşk mektu u yazıyor ... 
d rnış bir motörün hayalini görüyor- Yuf bir kız için hayattan bu derece 
d urn. Ayni tecessüs ve merakla bir a- tecerrüd edilsin.!?." diyorlardı. 
ırn daha atarak: 
.. - Bunlar ne? dedim. Bunlar ne 

gtizcı şey Fatma abla? 
O gülerek, büyük bir kaygısızlıkla 

ayaklarını iki tarafa sallıyarak otur
duğu pencere içinden yere atlayıp: 

- Onun ... dedi. Bu yeni kiracımı
zın. mektep arkadaşlariyle çıkardığı 

fresırn ... Şu evlerinin ve mahallesinin 
Ot • ıc· ografı ... Şu da, yaldızlı çerçevede-
1 fotoğraf da aftosunun olsa gerek ... 
Balkon kapısının yanına ufak bir 

tasa konmuş üstüne yeni tarihli bir 
datanbul gazetesi serilmişti. Masanın 

•vara dayanmış kısmında üst üste 
&ırata · · ı· nrnış beş on kıtap ve resım ı ga-
zc~ler göze çarpıyordu. 

. c köşedeki yeşil parmaklıklı de-
rnır bi k 1 ·· · d h ·· r aryo a uzerın e enuz se -
~ı~~~rniş iki şilte, dıvarlara çakılmış 
1 
U~uk çiviler üzerinde, sahibinin şek-
ını çizen bir palto ve iki kat kos

t 
1
1ll ile ufak bir komidinin üzerinde 

duran teneke çerçeveli bir ayna ve 
sarı, tnadeni traş takımı bir bekar o
dasının dekorunu tamamlıyordu. 

Kışın çok müessif bir hadise oldu. 
Yeni oda komşumuz fena halde 

hastalandı. O bir sabah Fatma ablayı 
çağırıp bir kağıt verdi. Bu İvstanbul'
da bulunan ve hayatta sag kalmış 
yegane akrabası olan bir kadı·nı·n ace
le buraya gelmesi hakkında ıdı. 

O gün müteaddit defalar kendisini 
ziyaret etmek istedik. :Fakat her de
fasında da Fatma abla uyuyor ... Bi -
raz sancısı varmış sonra ... diye cevap
lar getirdi. 

Nihayet günlerden bir gün İstan
bul'dan ihtiyar bir kadın çıkageldi. 
Ve ihtiyar kadının geldiğinin ertesi 
günü de bizim delikanlı gözlerini ha
yata kapayıverdi. 

Beş on gün sonra ölüye ait elbise
ler ... eşyalar ucuz fiyatla bir seyyar 
satıcıya satılırken karyolanın altın
dan ve iki dolabın içinden çıkarılan 
yüzlerce adet boş şişe nazarı dikkati
mi celbetti. 

Sokak kapısının eşiğine oturmuş 
kırçıl sakallı bir adamdan eşya bedel
lerini alan ihtiyar kadına "Bunlar 
ne?" diye sorduğum zaman sesinin 
tuhaf bir isyan perdesiyle yükseldi
ğini duydum. Ve: 

Bir sigara yakıp pencerenin içine 
Yaslanarak limana doğru bakarak bu
raya geldiğim ilk günü hatırlamağa 
ÇaJııırken Fatma abla yeni oda kom
t~rnuz hakkında şu izahatı vermiş
tı. kendisi 1stanbul'dan üç gün evel 
~lrnit.. Mesudiye otelinin sahibi 
Ö ahmut ağa burayı sağlık vermiş.. - Ne olacak .. ? dedi. Yavrunun he-

yle h•r yerde, her evde yapamaz- Jakine sebep olan şişeler ... 
....... ,..._,,,_,.'·

1
""n.-- Ke~J/tı~ii sôn:a g~İip-Ôd~- yuıc oır ıntızam1a sıraıanmı naur 

mek ~~nrnak biraz kendini dinle- buğulu boş şişelere takıldı. Ve b o 
l.,,_ V zamandanberi, ne vakit cumbalı pen-

g .. ··ı --..ırmİ!I··· e öyle eğlenceden, 
uru tUıı h be boyalı ahşap bir evin sokak kapı-

bir delik:~h ~~ive huydan hoşlanmaz sına indirdiği çuvalına satın aldığı 
Bu izahatı ş .. : boş içki şişelerini sokmağa çalışan 

abt \.'erdıkten sonra Fatma bir seyyar satıcı görsem, bu şişelerin 
a şunları da ilave etmişti: arkasında memleketlerinden; sevdik-

d -=: Bana bak bu sizin kafadenginiz terinden uzak kalmış olan bir sürü 
b~gıl f •• Öyle içkiden miçkiden anlar bekarın bütün ıstıraplarını da görür 
ır ;şeye benzemiyor. Bir sandık kitap gibi olurum. 

gctırdi. Dün gece on ikiye kadar şu ---•-
llıaaanın batında oturdu. Bir şeyler 
0

kudu. Ve sayfalar dolusu bir ıeyler 
}'lzdı. 

**" 
J Bir zamanlar ( ..•.• ) de gene böy-
c Ufak bir memur iken Fatma abla

llın evinde oturduk. Son zamanlarda 
bize iltihak eden bu gençle beraber 
dört bekardık. 
lt Biz üç kafadar sabahları erkenden 

alkar sıra ile ayak üstünde birer 
tra~ olduktan sonra gene ayak üstün
de birer çay içip dairelerimize gider, 
•kşamJeyin çıkıp (Asri kıraathane)
de buluşur pazar ortasındaki bütün 
lrlcmurların veresiye alış veriş ettik
leri (İtimat bakkaliye)sinden bir 
lrliktar meze ve bir miktar içki aldık
tan sonra evimize dönerdik. 

Rvin denize nazır bir balkonu var
~~· Orada daima bir masa bulunurdu. 
ve biz onun etrafına sıralanırdık. 
ltarşımızda ekseriya geceleri gümüşi 
tcnkte bir liman ve üstünde balıkçı 
~Yıkları ile bir iki kömür şilebi ve 
Çok uzaklarda sillelerin ardında muh
te§em bir grup bulunurdu. 

Biz hayatın berbat taraflarını unut
ltıak için eğlenmek kendimizi zevke 
"ermek isterdik. Ve eğlenem~diği
~iz, arzuların körleştirilmesini layi-
1Yle eğlenmekten daha kolay buldu
~\tz için içerdik. Hatta içimizde çok 
?'i yaşamış çok iyi şeyler görmüş o
~tılarımız da olduğu halde biz pek 
tı.Yağı bir şekilde vakit geçirirdik. 
~Yle ki şişman; siyah caketinin yağ
ı yakasrndan yeşil salata parçaları 
~tkan saçları ağarmış bir katip bize 
h~Çalar: (Siilün İsmail) . na~ındaki 
htt ıırap delikanlısı acaıp bır şekle 
lı linüp acaip oyunlar oynar ve biz 
.lerimiri çırparak şaı kılar söyler

~lk 
Çok zaman; böylece düştüğümüzü 

'ıııar gibi olurduk. Fakat bu hakikati 
'-ıa itiraf etmek istemez. işi oluru
~ bırakır gibi görünürdük bu hayat 
~:ıe geçer derdik. F.ak1~tk'sekiz nb~-
qraJı odanın saz benız ı ıracısı ı-

~ M .~ yapamadığımızı yapıyordu. u-
~le mücadele ediyordu. Yaz akşam
ında onu beyaz keten caketi ko-

S1<ak yere 
oturulur mu! 

Henüz kalkan birinin sıcaklığını 
muhafaza eden yerine oturulabilir 
mi? Fransız matbuatı bu acaip mesele 
ile haftalarca meşgul oldu. Buna se -
bebiyet veren de, acaip davalar aç
makla bütün Fransa'da tanınmış olan 
Paris avukatlarından Emil Goguillot
dur. 

Mösyö Goguillot, tiyatroya gitmek 
için bir bilet almış. Biletin yeri, sol 
parke, No. 27. Tiyatroya gelen avu -
kat, kendi yerinde kelli felli bir kadı
nın oturduğunu görmüş. Halbuki, ka
dının bileti, sağ parke No. 27 imiş. Ti
yatro hademesinin ihtarı üzerine, ka
dın soldan sağa parkeye geçmiş. Ta -
bii, şimdi mösyö Goguillot yerine o -
turabilirdi değil mi? Hayır, oturmu -
yor. Eliyle ,kadının kalktığı yeri tut
tuktan sonra, suratını ekşiterek geri 
çekiliyor. 

"Ben buraya oturmam. Başkasının 
sıcaklığını taşıy~~ ~ir ~e~e beni nasıl 
oturtuyorsunuz? dıye ıtıraz ediyor. 

Bütün yerler satılmış olduğu için 
başka bir yer te~in edilemiyeceğini 
kendisine söylenıyor ve ayrıca da, bu 
itirazının yerinde ve haklı bir itiraz 
olmadığı ilave ediliyor. 

Küplere bin.en . . mösyö .Go~uillot, 
"Ne, yerinde hır ıtıraz değıl mı? Öy
le mi? ı İtirazın yerinde olup olmadı
ğını ben size gösteririm I" karşılığın
da bulunuyor. 

Mösyö Goguillot, pilrhiddet tiyat
royu terkederek, bilet bedelinin iade
si ve kaybettiği akşam için de 200 
frank zarar ve ziyan talebiyle mahke
meye müracaat ediyor. 

Parisli avukat, açtığı davayı kazan
mış ve Paris halkı da. ba~kasının kalk
tığı ve sıcaklığı geçmemı' olan bir ye
re hiç kimse~ otunna~ ~ecburiye
tinde olmadığını öğrenmııtır. 

ULUS -9-

den 14-8-939 tarihine müsadif pazar
tesi günü saat 15,45 kadar temdit e
dilmiştir. 

serek köyünde 15 çift ve Bünyan ka- lacağı ehliyet ~esi kası. ile 939 yılı ~i
zasının Sarıoğlan nahiye merkezinde caret odası vesıkasını ıbraz etmelerı. 

İsteklilerin evelki şeraite tevfikan 
müracaatları. (3381} 13349 

OKU! ı8 çift ki ceman 33 çift de kerpiç göç . 6 _ İhalesi ı8. 8. 939 tarihine müsa 
men e~leri inş.a:tıdır." . dif cuma günü saat ı6 da A.rdahan 

Keşıf bedelı 62394 lıra ı6 kuruş- malmüdürlüğünde müteşekkıl ek -

DİNLE! Bina inşaatı 
tur. siltme komisyonunda yapılacaktır. 
ı - İnşaat ıs gün müddetle ve ka-

palı zarf usuliyle eksiltmeye konul • 6 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu -

T k .. •t'b · le na uygun olarak hazırlıyacakları tek-

UNUTMA! 
B l k . p T T Mu.'du"rlu"gYun•· muştur. optan veya oy ı ı arıy k d k 

a ı eaır • • • • a rı ayrı ihale edilecektir. lif mektuplarını saat ıs şe a ar o-
den : Y • • · • t' vermiş olmaları 3 _ Yapılacak evlerın kerestelerı mısyon rıyase ıne • • 

Giyinmek istersen yan 
fiyatına 

ı - Balıkesirde inşa edilecek P. istasyonlarda teslim şartiyle hükümet postada vukubulan ~ecıkmeler kabul 
T. T. binası kapalı zarf usuliyle ek- tarafından verilecek bir diğer bilu - edilmez. (5705/ 3470) 13437 

A(tldı OSKA'nan 
1 1 1 

mevsım sonu sergısı 

siltmeye çıkarılmıştır. mum malzeme ve işçilik müteahhide 
2 _ Bu işin keşif bedeli 48305 lira ait olacaktır. 

37 kuruş ve muvakkat teminatı 3623 4 _ Eksiltme günü 4. 8. 939 cuma 
lira olup eksiltmesi ı4 ağustos . 939 günü saat ıs te iskan müdürlüğünde 
pazartesi günü a.~at 16 da B~~ıkesır P. toplanacak eksiltme komisyonu tara-
T. T. müdürlüğunde teşekkul edecek fından yapılacaktır. . 
komisyonda yapılacaktır. 5 _ Eksiltmeye i~tirak edeceklerın 

3 - Bu işe ait evrak : bu işleri yapabileceklerine dair nafıa-
A - Projeler. dan ehliyet ve ticaret odasından ala -
B _ Fiyat bordrosu, mesaha cetve- cakları vesikaları ibraz edeceklerdir. 

li, keşif hülasa cetveli 6 _ Teklif mektuplariyle 4369 lira 

Hükumet konağı 

Kars Vilayeti Kağızman kazası 
Malmüdürlüğünden : 

Kağızman kasabasında yapılacak 
53S05 lira 83 kuruş keşif bedelli hü • 
kümet konağı inşaatı kapalı zarf u
suliyle ve on bin lirası bu yıl bakiye
si 940 mali yılında ödenmek şartiyle 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

C _ Fenni ve hususi şartnameler. 71 kuruşu muhtevi teminat makbuz 
Olup isteyenler bu evrak~ 242 kuruş veya mektuplarının kapalı zarf içinde 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:_ bedel mukabilinde ~~lıkesır P. T. T yukarıda yazılı gün ve saatten bir sa
~ • : müdürlüğünden alabılırler. at evel iskan müdürlüğüne makbuz 
: O r A R 1 ZA TAR LAN E 4 - İstekliler, i~aleden en az se: mukabilinde teslim edilmiı olacaktır. 

ı - Dosyasındaki evraklar şun • 
!ardır: 

- • · E kiz gün evel ve bu. ı~e. ~enzer asgrı Posta ile gönderilecek mektupların = Cebeci Hastanesi 50.000 liralık y~pı ışını bır d~fada ba- nihayet ihale saatinden bir saat eve. -
: Sabık Sari ve İntani hastalık- : şardıklarına daır referanslarıyle Ba- line kadar iskan müdürlüğüne gelmış 

ları mütehassısı. E lıkesir valiliğine müracaat ederek a- olması lazımdır. Postada vukubula -
- Adliye yanı Genç Apt. No: 7 : lacakları ehliyet ve ticaret odası ve: cak gecikmeler kabul edilmez. Buna 
: Muayene saati 10-19 Tl: 1323 : sikalarını ve ~anuni muvakk~t .temı- ait fenni hususi tartnameleri plan ve 
: 2416 - natını muhtevı z.arfları~ı o gun ıhale- projeleri görmek ve fazla mallımat al-
: ııııııııııır den bir saat evelıne yanı saat ıs e ka- mak ·ısteyenlerin Kayseri iskan mü -..,111111111111111111111111111 

d~~ mezkiır ~omisyona m:kbuz muka- dürlüğüne ve Ankarada iskin umum 
bılınde vermış olmaları lazım gelece- müdürlüğü fen heyetine müracaatları 
ği ilan olunur. (3379) 13371 ilan olunur. (3457) 13420 

Vilayetler Katran ağaca sahıı Mezbaha in~aatl 

A - Mukavele projesi 
B - Eksiltme şartnamesi, bayın -

dırlık genel şartnamesi 
C - Fenni şartnamesi ve yapı iş-

leri umumi ve fenni şartnamesi 
D - Metraj ve hütasai keşfiye 
E - Silsilei fiyat 
F - Projeler 
2 - Dosya Kars Nafıa müdürlil -

ğünde ve Kağızman malmüdürlüğün -
de göriilebilir. 

3 - Muvakkat teminatı 392S lira 
30 kuruştur. 

4 - İsteklilerin ihale gününden as· 
gari 8 gün evel Kars vilayetine yap • 
tığı işler, bonservisleriyle müracaat 

Antalya Vilayeti Orman Çevirge Samsun Belediye Riyasetinden: ederek vesika veren komisyondan a-

l. t mu·· nakasaSI Müdürlügwünden : lacağı ehliyet vesikası ile 939 yılı ti· nc:.ao Kapalı zarf usulı'yle ı"hale edileceği · 1 · ::t caret odası vesikasını ıbraz etme erı. 
Natıa Müdürlü· 1 - Antalyanın Kaş kazasına ha~- ilan olunan (60467) lira 99 kuruş be- 5 _İhalesi 17. 8. 939 gününe müsa-

lzmir Vilayeti lı Karatepe devlet ormanlarından hır 
ğünden : sene müddetle ve kapalı zarf usuliy _ deli keşifli mezbaha inşaatına talip dif perşembe günü saat 12 de Kağız-

. · ı k t zuhur etmedigvinden 2490 sayılı ar - man malmüdiirlüğünde müteşekkil ek Eksiltmeye konulan iş: Kız enstı: le 917 metre mikap gayrı mamu a -
tüsü birinci kısım ikmali inşaatı keşıf ran ağacı yirmi gün müddetle arttır - tırma, eksiltme ve ihale kanununun siltme komisyonunda yapılacaktır. 
bedeli: (27778) lira (5) kuruş. . mı ya çıkarılmıştır. 40 ınıcı maddesi hükmüne tevfikan 6 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu -

d ·· t ıl 2 A 11 8 939 tarı'hı'ne na uvgun olarak teklif mektuplarını Bu işe ait evrak aşağı a gos er - - rttırma . . bir ay zarfında pazarlıkla yaptırıla • J k d k . n riyasetine 
miştir: . rastlıyan cuma günü saat 12 de Antal f d 1 kl a tırıl saat 11 e a ar omısyo 

d . d 1 kt bir ay zar ın a p.aza.r ı. a y p - vermı·ş olmaları, postada gecikmeler A _ Kapalı eksiltme şartnamesı ya orman i aresın e yapı aca ır. 

B _ Mukavele projesi 3 - Katranın beher gayri mamUl masına karar verılmıştır. kabul edilmez. 
13438 c _ Bayındırlık işleri genel şart· metre mikabı 780 kuruştur. Taliplerin bu müddet zarfında pa- (Si07/ 3471) 

namesi 4 - Muvakkat teminat 536 lira 45 zartesi ve perşembe günleri saat 15 
D _ Keşif cetveli hususi ~artname kuruştur. .. de belediye daimi encümenine müra-

umumi fenni şartname ve pro1e S - Teklif mektupları 11. 8. 939 gu caatları ilan olunur. 
İstekliler: bu evrakı İzmir, Anka - nü aaat 11 e !ftıdar behemhal A~talya (5704) 

ra ve İstanbul nafıa müdürlüklerinde orman müdürlüğünde. miit~ş~kkıl ko-
görüp inceleyebilirler. misyon re\slığ\ne verılmehdır. . 

3468 

/ Kazalar 

Hükumet konağı inıaatı 
Kara Vilayeti Sarıkamıt MalmÜ· 

dürlüğünden : 

Eksiltmenin yapılacağı yer tarih 6 - Şartname ve mukavt!lenameyı 
gü.Jl ve saati: İzmir nafıa müd~rlüğü görmek i~t~~e~~e-~in Ankarada orman 
eksiltme komisyonunda 11 Agustos umum mudurlugune ve Antalya or -
Q'IQ ,._,, _ _. q;i .. n,,,-.~ J ı dıe: kanalı ._rl -r. -=-- t3~o9.ue,;ııı.ıı .. - _....,__~ 

Sarıkamış kasabasında yapılacak 
48972 lira 96 kuruş keşif bedelli hü -
kümet konağı inşaatı kapalı zarf u

-::::;:;;;;;;;;;~;;;;;;;~:--ı,..,,~· Mtftlfn.lilijı.w.1i ~J~irası bu yıl l>akiye-

T - I k -.. • .._.ır prtlyte a mira t ya ptl rl a ca eksiltmeye çıkarılmıştır • Eksiltmeye girebilmek için: İzmir 
vilayet makamından bir ehliyet vesi • 
kası almış olmak mühendis veya mi • 
mar olmak, veya bu ehliyette kimse • 
lerle teşriki mesai edeceğini noterlik
çe musaddak taahhütname ile tevsik 
etmek 939 yılına mahsus ticaret odası 
vesikasını haiz olmak lazımdır. 

Muvakkat teminat: {2834) liradır. 

Mektep inşaatı 
Tunceli Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş : Tun 
celi vilayeti Kalan kazasında yapıla 
cak mektep inşaatı ikinci defa eksilt 
meye konulmuştur. Bu işin keşif be 
deli 17299.24 liradır. 

Teklif mektupları: yukarıda yazılı 2 B ı·" ·t k . 1 . - u :re aı evra ve şartname 
saatten bir saat evelıne kadar zmır nlardır: 
nafıa müdürlüğünde müteşekkil ko • şuA Eks't t · 

. .•. kb k b"l' - ı me şar namesı. misyon reıshgıne ma uz mu a ı ın- B Muka 1 · · 
. d k' .km - ve e pro1esı. 

de verılecek ve posta a va ı gecı e- C Bayı d 1 k · 1 · 1 
ler kabul edilmez. (2579/ 3241) - n ır ı ış en gene şart -

namesi. 
13214 

D - Keşif hülasa cetveli. 

Bir arazoz alınacak 
Elazığ Belediyesinden : 

Belediyemiz için alınacak bir adet 
(Fort) markalı arazoz makinesi 18 
temmuz 1939 dan itibaren bir ay müd 
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Talipler 16 maddeyi havi şartna -
mesindeki yazılı şeraite göre ve mu
hammen bedeli üzerinden yüzde 7,5 
teminatı muvakkate verdikten sonra 
açık eksiltmeye iştirak edebilirler. 

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

Sose tamiri 
Eskişehir Valiliğinden : 

24-7-939 tarihinde ihale edilmek ü
zere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
çıkarılmış olan Eskişehir - Sivrihisar 
yolunun 13+ 000 - 3+080 inci kilomet
releri arasındaki (22262,75) lira ketif 
bedelli şose esaslı tamiratı talip zu -
hur etmediğinden 2490 sayılı kanun
un 40 ıncı maddesine tevfikan 31-7-
939 tarihinden 14-8-939 tarihine mü -
sadif pazartesi günü saat ıs kadar 
temdit edilmiştir. 

İsteklilerin evelki şeraite tevfikan 
müracaatları. {3380) ı3348 

Şose 
• 
ınşası 

E - Hususi şartname. 
F - Yapı işleri umumi ve fenni 

şartnamesi. 
G - Seridöpri. 
H - Proje. 
İsteyenler bu işe ait evrakı Tunceli 

nafıa dairesinde bedelsiz olarak göre
bilirler. 

3 - Eksiltme 5. 8. 939 cumartesi 
günü saat 10 da Tunceli nafıa müdür 
Iüğü binasında kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1292.20 lira muvakkat temi
nat vermesi ve aşağıdaki vesikaları 
haiz olup göstermesi lazımdır. 

A - İhaleden en az 8 gün evel Tun 
celi vilayetine müracaat ederek bu işe 
girebilmek için alınmış ehliyet vesi -
kası. 

B - Ticaret ve sanayi odası sicil 
vesikası (939 senesi.) 

5 - Teklifler 3 üncü maddede ya -
zıh saatten bir saat evetine kadar 
Tunceli nafıa dairesindeki eksiltme 
komisyonu reisliğine makbuz mu -
kabilinde teslim edecektir. Posta ile 
gönder1lecek mektupların nihayet 3. 
üncü maddede yazılı saata kadar gel 
miş olması ve artırma, eksiltme ve i
hale kanununa uygun olarak mühür 
mumu ile iyice kapatılmış olması la -
zımdır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. {13393) 

~en evleri yaphrala<ak 
Kayseri iskan Müdürlüğünden: 

Çifteler Harası Müdürlüğünden: 

Mahmudiye merkezinde tadilen ta
mir edilecek olan 23734 lira 11 kuruş 
keşif bedelli ahır tamiratı 27.7.939 dan 
itibaren 17.8.939 tarihine müsadif per
şembe günü saat 15 e kadar kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Ek
siltme Eskişehir nafıa müdürlüğü bi
nasında toplanacak komisyon huzu
runda yapılacaktır. Muvakkat temi • 
nat 1780 lira 6 kuruştur. Bu işe ait ev
rak: proje, tafsilat ve hülasa ketifle
ri, silsilei fiyat bordrosu hususi fenni 
şartname, eksiltme şartnamesi ve mu
kavele projelerinden ibaret olup her 
zaman hara ve nafıa müdürlüklerinde 
görülebilir. İsteklilerin ihaleden en 
az 8 gün evel Eskişehir vilayetine mü
racaatla alacakları ehliyetname ve se
nesi için ticaret odası vesikasını ve 
2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde 
teklif mektuplarına ekliyeceklerdir. 
Mektuplar ihale saatinden en az bir 
saat evetine kadar yani saat 14 de ka
dar makbuz mukabilinde komisyon 
reisliğine verilmiş bulunacaktır. Pos
ta ile gönderilecek mektuplar iadeli 
teahhütlü ve mühür mumu ile mühür
lü olacaktır. Postada vaki olacak ge • 
cikmeler kabul edilmez. (3286) 13321 

Hükumet konağı inıaah 
Kars Vilayeti Ardahap Kazası 

Malmüdürlüğünden : 

Ardahan kasabasında yapılacak 

49747 lira 80 kurut keşif bedelli hü
kümet konağı inşaatı kapalı zarf u
suliyle ve on bin lirası bu yıl bakiye
si 940 mali yılında ödenmek şartiyle 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - Dosyasındaki evraklar 
tardır: 

A - Mukavele projesi 

şun -

B - Eksiltme şartnamesi ve bayın 
dırlık genel tartnamesi 

C - Fenni ıartnamesi ve yapı iş-
leri umumi ve fenni şartnamesi 

D - Projeler. 

G - Metraj ve hülasai keşfiye 

E - Silsilei fiyat 
Eskitehir Valiliğinden : 

24-7-939 tarihinde ihale edilmek ü
zere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
çıkarılmış olan Sarıköy Mıhalıççık 
yolunun 13 +293 - 4+400 kilometrele
ri arasındaki (11708,27) lira keşif be
delli şose inşaatı talip zuhur etmedi
ğinden 2490 sayılı kanunun 40 ıncı 
maddesine tevfikan 31-7-939 tarihin . 

ı - Eksiltmeye konulan iş: Kayse- 2 - Dosya Kara Nafıa müdürlü -
ri vilayetinin Pınarbaşı kazası merke- ğünde ve Ardahan malmüdürlüğünde 
zinde 20 çift, Kaynar nahiye merke - görülebilir. 
zinde 15 çift mezkür nahiyenin Ters- 3 - Muvakkat teminatı 3722 lira -
akan köyünde 10 çift, Panlı köyünde dır. 
ıs çift •. Paza.rviran nahiye merkezin - 4 - İsteklilerin ihale gününden u
de 16 çıft, Vıranıehir nahiyesinin Pöh gart 8 gün evel Kart villyetine yap -
renk köyünde 12 çift olmak üzere 88 tığı itler ve bonservislerile müracaat 
cift kirgir ve Kaynar nahiyesinin Be- ederek veaika veren komisyondan • 

J 

1 - Dosyasındaki evraklar R11n -

lardır: 

A - Mukavele projesi 
B - Eksiltme şartnamesi, bayın -

dırlık genel şartnamesi 
C - Fenni şartnamesi ve yapı iş-

leri umumi ve fenni şartnamesi 
D - Projeler. 
E - Metraj ve hülasai keşfiye 
G - Silsilei fiyat 
2 - Dosya Kars Nafıa müdürlü • 

günde ve Sarıkamış malmüdürlüğün • 
de görülebilir. 

3 - Muvakkat teminatı 3673 lira -
dır. 

4 - İsteklilerin ihale gününden as
gari 8 gün evel Kars vilayetine yap -
tığı işler, bonservisleriyle müracaat 
ederek vesika veren komisyondan a
lacağı ehliyet vesikası ile 939 yılı ti
caret odası vesikasını ibraz etmesi. 

5 - İhalesi 16 8. 939 gününe müsa
dif çarşamba günü saat 16 da Sarıka -
mış malmüdürlüğünde müteşekkil ek 
siltme komisyonunda yapılacaktır. 

6 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu -
na uygun olarak hazırlıyacakları tek· 
lif mektuplarını saat 15 şe kadar ko
misyon riyasetine vermiş olmaları, 
postada vuku bulan gecikmeler ka -
bul edilmez. (57708/ 3472) 13439 

Elektrik tesisatı 

Darende Belediye Reisliğinden: 

1 - Kasabada yapılacak idro elek
trik tesisatı ve santral binasiyle su 
bendi inşaatı kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Bu inşaatın keşif bedeli: 29476 
lira 47 kuruş olup muvakkat teminat 
2210 lira yedi kuruştur. 

3 - İhale Darende belediyesinde 
14-8-939 pazartesi günü saat 14 de be
lediye encümeni tarafından yapılacak 
tır. 

4 - İstekliler eksiltmeye girebil -
mek için ihale gününden sekiz gün e
vel ehliyet vesikası ibraz etmesi mec
buridir. 

5 - Talipler 2490 sayılı kanunun 
2-3 üncü maddelerinde yazılı vesika
larla birlikte teminat ve teklif mek. 
tuplarını 23 üncü madde mucibince i
hale saatinden bir saat evveline ka
dar belediye reisliğine vereceklerdir. 

6 - İstekliler bu işe ait proje ve 
şartnameyi her gün Darende beledi· 
ye dairesinde ve yalnız şartnameyi 
Ankarada Samanpazarında Dişçi Bay 
Ahmet Ertem nezdinde r,örebilccek -
lerdir. (3474) 13441 
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2 tezgôh alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
ı - Bir adet dairevi destere tezga

hı ile bir adet kollu makas tezgahı a
çık eksiltme suretiyle satın alınacak
tır. Muhammen bedeli 2700 lira olup 
ilk teminat miktarı 202 lira 50 kuruş
tur. 

2 - Eksiltmesi 8. 8. 939 salı günü 
saa 11 de vekalet satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon -
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 cü 
madde?erinde yazılı vesaikle birlikte 
ilk teminat mektup veya makbuzla -
riyle muayyen saatte komisyonda bu-
lunmaları. (3251) 13206 

Deri eldiven alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher çiftine tahmin edilen fi

yatı (160) kuruş olan 7602 çift deri 
eldiven kapalı zarf usuliyle münaka -
saya konulmuştur. 

2 - İhalesi 8. Ağuştos 939 salı gü
nü saat 14 dedir. 

3 - İlk teminatı (912) lira SO ku -
ruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi her gün 
iğleden sonra M. M. V. satın alma ko 
misyonundan bedelsiz olarak alınabi
lir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve ücüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
behemhal bir saat evetine kadar M. 
M. V. satın alma komisyonuna verme 
leri. (32S2) 13207 

Tire çorap alınacak 

Deniz Levazım 

Yazlık elbiselik 

alınacak 

M. M. V. Deniz Levazım Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Tahmin edilen bedeli 43.200 li
ra olan 36.000 metre erat yazlık beyaz 
elbiselik kumaş, 17 Ağustos 939 tari
hine rastlıyan perşembe günü saat 14 
de kapalı zarfla alınmak üzere eksilt
meya konulmuştur. 

2 - İlk teminatı 3240 lira olup şart
namesi her gün komisyondan 216 ku
ruş bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dahilinde tanzim edecek
leri kapalı zarf teklif mektuplarını 
en geç belli gün ve saaatten bir saat 
evveline kadar Kasımpaşada bulunan 
komisyon başkanlığına makbuz muka
bilinde vermeleri. (5S70-3376) 13422 

Levazım Amirliği .. 
Garaj inşası 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

l - Balıkesir Çayirhisar mevkiin -
de yapılacak 4 No. lu garaj inşaatı ka
palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 57920 lira 82 
kuruş olup muvakkat teminatı 4147 
liradır. 

3 - Eksiltmesi 7. 8. 1939 pazartesi 
günü saat 17 dedir. 

Postada vaki gecikmeler muteber 
değildir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Balıkesir lior sa-

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- tın alma komisyonuna vermeleri. 
misyonundan : Plan, keşif, fenni ve hususi şartna-

1 -Beher çiftine tahmin edilen fiat meler İstanbul, Ankara levazım amir
(20) kuruş olan (40.000) çift tire ço - likleriyle ve Balıkesir kor satın alma 
rap kapalı zarf usuliye münakasaya komisyonlarında her gün görülebilir. 
konulmuştur. Oksiltmeye girebilmek için bu gibi 

2 - İhalesi 9 Ağustos 939 çarşam - kıymette inşaat işleri yaptıklarına da-
ha günü saat 14 dedir. ir ihale gününden en az 8 gün evet 

3 - İlk teminatı (600) liradır. vilayet nafıa müdürlüğünden alınmış 
4 - Evsaf ve şartnamesi her gün ehliyet vesikası teklif zarfına konul

öğleden sonra M. M. V. satın alma ko muıı bulunması lazımdır. 
misyonundan bedelsiz olarak alına - (3095) 

bilir. t k h ) s _Eksiltmeye gireceklerin 2490 ayı ve a U 
sayılı kanunun ikinci ve ücüncü mad-

13058 

delerinde gösterilen vesaikle teminat mu·. ddetı· 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
behemhal bir saat evel M. M. V. sa -

Harp Okulu Komutanlığından: tın alma komisyonuna vermeleri. 
{3253) 13208 

Harp okuluna 15 temmuz 939 günü 

14500 adet yüz havlusu 
ah nacak 

nihayet bulan kayıt ve kabul muame· 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
misyonundan : 

1 - Beher adedine tahmin edilen 
fiyatı (30) kuruş olan (14.SOO) adet 
yüz havlusu açık eksiltme suretiyle 
münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 10. Ağustos 939 perşem 
be günü saat 14 dedir. 

3 ...:.. İlk teminatı (326) lira 50 ku -
ruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi her gün 
öğleden sonra M. M. V. satın alma 
komisyonundan bedelsi olarak alına -
bilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve ücüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle ve te
mintaiyle birlikte ihalesi gün ve sa -
atinde M. M. V. satın alma komisyo -
nuna gelmeleri; 

(3254) 13209 

Muallim aranıyor 
M. M. Vekaleti Hava Müste~ar

l :ğından : 
Eskişehir hava okulları için nazar~ 

t~knoloji, Mihanik, Hendese, ve sınaı 
r::sim fenni ikmal ve muhasebe, ame
li ta;are v~ motör, ameli makine, ı:i
yaziye, ve mukavemeti eçsam muallım 
leri alınacaktır. 

Talip olup kabul edilenlere yeni ba
rem kanunu esaslarına göre ücret ve
rilecektir. 

Muallim şartlarını haiz olanların 
evrakı müsbiteleriyle M. M. V. hava 
müste~arlığına müracaatları. 13312 

Hemşire ve hasta bakıcı 

alınacak 

lesi - Eylen 1939 - nihayetine kadar 
uzatılmıştır. 

Askerlik şubelerine ve Ank~a'da 
bulunanların harp okuluna müracaat· 
lan itan olunur. (3335) 13302 

Bir garaj yaphrılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 _ Kayseri'de gösterilecek yerde 
bir garaj inşası kapalı eksiltmeye kon
muştur. 

2 _ Keşif bedeli 59290 li~a 45 ku -
ruştur. İlk teminatı 4214 lıra 53 ku-

ruştur. . .... 
3 - İhalesi 14.8.939 pazartesı gunu 

saat 16 da Kayseri'de komutanlık dai
resinde satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

4 - İstekliler bu işe ait şartname, 
keşif ve projesini Kayseri, Adana as
keri ve Ankara ve İstanbul levazım 
amirlikleri satın alma komisyonların 
dan 300 kuruş mukabilinde alınabilir. 

5 - İsteklilerin bu işe girebilmesi 
için mahalli nafıa müdürlüklerinden 
böyle büyük ölçüde yaptırdığına dair 
vesika ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü ma~delerinde yazılı belgeleri ve 
ilk teminatı havi teklif mektuplarını 
ihale saatinden en geç bir saat eveline 
kadar Kayseri'de komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde vermi~ olacak -
!ardır. Postadaki gecikmeler kabul e-
dilmiyecektir. (3317) 13310 

Odun alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

ı - Milas, Küllük, Bodrum garni
zonlarının ihtiyacı için 1,060,000 kilo 
odun kapalı zarfla eksiltmeye kon -
muştur. 

2 _ Tahmin bedeli lS.900 lira olup 
M. Vekaleti Satın Alma Ko- muvakkat teminatı 1200 liradır. 

M. 3 _ Eksiltmesi 21. 8. 1939 pazarte-misyonundan : . k • · 
1 - Kayseri hastanesi için 40 lıra si günü saat ıs de Milas as erı garnı-

ücret 8 lira tayin bedeli ile iki birin zonunda yapılacaktır. 
ci sınıf ve otuz lira ücret 8 lira tayin 4 - Eksiltmeye gireceklerin ek -
b d r · ı bir ikinci sınıf hemşire ve siltme günü 2490 say~lı ~anunun 2, 

: e .ı bı e 1. .. t ve 8 lira tayin be 3 üncü maddelerinde ıstenılen belge-
yırmı eş ıra ucre b' l'k 'h 1 ·· aatin 
deli ile ü hasta bakıcı alınacaktır. teriyle ır ı ~e ı a e g~n ve ıs : 

İ ç · · 11 • deki vesaik den en geç bır saat evelıne kadar te 
2 - steklılerın e erın . . t k bı·ı·nde ticaret odası vesi-U "h 1 k. w 1 ·1e Kayserı as· mına mu a ı 

ve ~ snu a . agıt arık~ ı·ğ· üra· kalariyle beraber teklif mektuplarını 
kerı hastanesı baş he ım ı ıne m · kl ,.. M. 

13435 komisyona vermış olaca ar\ .r. ı • caatları. (3456) 
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tas, Küllük, Bodrum garnizon odun - 4 - Eksiltmeye gireceklerin ek -
tarı bir müteahhide verileceği gibi siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 
Milas Küllük birlikte Bodrum odun- 3 üncü maddelerinde istenilen belge
ları da ayrı birer müteahhide ihale e- teriyle birlikte ihale gün ve saaatin
dilecektir. den en geç bir saat eveline kadar te-

Şartnameyi görmek isteyenler Mi- minat ve teklif mektuplarını kanunun 
las ordu evindeki satın alma komis - 32. inci maddesine uygun olarak ko-

at 10 da pazarlıkla satın alınacağı i-
lan olunur. (3479) 1344S 

Et ahnacak 
lanan malzeme eksiltme komisyon 
da ceman 6370 lira muhammen beO 
Ankara'da Vekalet bahçesindeki c 
poya teslim şartiyle 260 ton yerli 
kömürünün kapalı zarf usulü ile t 

siltmesi yapılacaktır. Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : t, 

yonuna müracaatları. misyona teslim etmeleri ilan olunur. 
(3434) 13429 (3448) 13434 

1 - Akşehirdeki kıtaatın ihtiyacı 
olan 100 ton keçi veya sığır eti kapa
lı zarflla eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme şartnamesi ve teferr" 
bedelsiz olarak malzeme müdürlüt' 
den alınabilir. 

Kuru ot alınacak Et alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Konyadaki kıtaatın senelik ih

tiyacı olan 830.000 kilo kuru ot K. 
zarfla eksiltme konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 29.880 lira olup 
muvakkat teminatı 2801 lira 25 ku -
ruştur. 

3 - Eksiltmesi 17. 8. 1939 perşem -
be günü saat 11 de Konyada Lv. amir
liii Sa. Al. Ko. nında yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek -
siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 
3 üncü maddelerinde istenilen belge
leriyle birlikte ihale gün ve saaatin
den en geç bir saat eveline kadar te
minat ve teklif mektuplarını komis -
yona vermeleri. Bu saatten sonra ve
rilen veyahut gönderilen mektuplar 
alınmıyacaktır. Saat ayarı kolordu 
daire saatiyle yapılacaktır. 

5 - 2490 sayılı kanunun hükümle
rine ve bilhassa 32. inci maddesine 
uygun olmıyan mektupların sahiple -
ri eksiltmeye iştirak ettirilmiyecek -
terdir. (3439) 13430 

Et alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Diyarbakır merkez birlikleri 

senelik ihtiyacı için 260 ton sığır ve
ya keçi eti K. zarfla eksiltmeye kon -
muştur. 

2 - Tahmin bedeli 52.000 lira olup 
muvakkat teminatı 3900 liradır. 

3 - Eksiltmesi 21. 8. 1939 pazarte-
si günü saat 10 dadır. . 
Şartnamesi her gün iş zamanında 

Ko. da görülebilir. 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

1 - Akşehirdeki kıtaatın ihtiyacı 
olan 100.000 kilo sığır ve keçi eti ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Şartnamesi Kon, İstanbul, An
kara Levazım amirlikleri satın alma 
komisyonlarındadır. İstekliler okuya
bilirler. 

3 - İşbu 100.000 kilo sığır etinin 
muhammen tutarı 20.000 liradır. 

4 - Şartnamesindeki yüzde yirmi
beş miktarı fazlası da dahil olduğu 
halde ilk teminat 1875 liradır. 

5 - Eksiltme 17-8-939 perşembe 
günü saat 15 te Korya levazım amir· 
liği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

6 - İstekliler 17-8-939 perşemb~ 
günü saat 14 te teklif mektuplarını 
Konya levazım amirliği satın alma 
komisyonuna verecek veya göndere
ceklerdir. Bu saatten sonra ve~ilen 
veya gönderilen mektuplar alınmaz. 

7 - Aynı saatte ihaleleri yapıla -
cak olan bu yüz bin kilo sığır veya 
keçi etinin hangisinin tercihan alına
cağını ciheti askeriye takdir edecek 
ve o cins et mukaveleye bağlanacak -
tır. (34 78) 13444 

Yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
Münakasaya konulan Tekirdağ top· 

çu alayının 635 tondan ibaret senelik 
yulafına istekli çıkmadığından kanu
nun 40 ıncı maddesi mucibince bir ay 
içinde tatil günleri hariç her gün sa-

Kuru ot alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

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

2 - Tahmin bedeli lira olup muvakkat teminatı 
3 - Eksiltmesi 3-8-1939 perşembe günü saat 15 tedir. 

lirardır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksiltme günü 2490 sayılı kanunun 2; 3 ün-

2 - Tahmin bedeli 25.000 lira olup 
muvakkat teminatı 2343 lira 75 kuruş 
tur. 

3 - Eksiltmesi 17. 8. 1939 perşem
be günü saat 15 dedir. 
Şartnamesi Konya, İstanbul, Anka

ra Lv. amirlikleri Sa. Al. Ko. tarın -
dadır. İstekliler bu komisyonlarda o
kuyabilirler. 

Muvakkat teminat 477,75 liradır· 
İsteklilerin teklif mektuplarını ti. 

vakkat teminat ve şartnamesinde Y8 

lı vesikalarla birlikte . aynı gün sı 
saat 14 e kadar makbuz mukabiJİt! 
komisyona vermeleri lazımdır. 

(3210) 13230 

Beton arme köprü 
inşaatı 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek -
siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 
3 üncü maddelerinde istenilen belge-

N afıa Vekaletinden : leriyle birlikte ihale gün ve saatinde 

en geç bir saat eveline kadar te - ı _ İstekli çıkmamış olduğurtc! 
minat ve teklif mektuplarını Konya dolayı ihalesi yapılamamış olan P.. 
Lv. amirliği satın alma komisyonuna na vilayeti daihilinde Adana - Kar 
vermeleri. isalı yolu üzerindeki "Çakıt,, köpr~ 
Aynı saatte ihaleleri yapılacak o- sünün betonarme olarak inşaatı a( 

lan bu 100.000 kilo sığır veya keçi eti- şartlarla ve (90.000) lira keşif bed 
nin hangisinin tercihan alınacağını üzerinden kapalı zarf usuliyle teJcf 
ciheti asekeriye takdir edecektir .. Ve eksiltmeye çıkarılmıştır. 
o cins et mukaveleye bağlanacaktır. 2 _ Eksiltme 14. 8. 939 tarihine ( 

(3480) 13446 sadif pazartesi günü saat (16) da t 

Et alınacak fıa vekaletinde şose ve köprüler re 
liği odasında yapılacaktır. 

Ankara Levazım AmMiği Satm 
Alma Komisyonundan : 

1 - Karamandaki kıtaatın senelik 
ihtiyacı olan 100 ton sığır veya keçi 
eti K. zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 20,000 lira olup 
muvakkat teminatı 187S liradır. 

3 - Eksiltmesi 16. 8. 1939 çarşam
ba günü saat on beşte Konya Lv. a
mirliği, İstanbul, Ankara Lv. amir -
likleri Sa. Al. Ko. larındadır. İstekli
ler şartnameyi ko. yonlarda okuyabi
lirler. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek -
siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 
3 üncü maddelerinde istenilen belge
leriyle birlikte ihale gün ve saaatin
den en geç bir saat eveline kadar te
minat ve teklif mektuplarını Konya
da levazım amirliği satın alma komis 
yonuna verecek veya gönderecektir. 

Aynı saatte yapılacak olan 100.000 
kilo sığır veya keçi etinin hangisinin 
tercihan alınacağını ciheti askeriye 
takdir edecek ve o cins yiyecek mad
desi mukaveleye bağlanacaktır. 

(3481) 13447 

Et 

3 - Eksiltme şartnamesi ve b\J 
müteferri evrak (450) kuruş muka 
!inde adı geçen reislikten alınabiJir 

4 - İsteklilerin eksiltme tarihiC 
den en az sekiz gün evet bir istida 
nafıa vekaletine müracaatla bu gl 
inşaatı yapabileceklerine dair ehli) 
vesikası almaları lazımdır. 

S - Eksiltmeye gireceklerin, bu 
sikadan başka 939 senesine ait ticaı' 
odası vesikasını ve (5750) liralık fil 
vakkat teminatlarını havi olarak 2' 
sayılı kanunun tarifatı dairesinde ~ 
zırlıyacakları kapalı zarflarını iki 
ci maddede yazılı vakıttan bir saat 
veline kadar makbuz mukabilinde k 
misyon reisliğine vermeleri lazı(ll 

dı~ (3324) 13337 

Tetgraf ve bağ leli ahnacak 
Nafıa Vekaletinden : 

cU maddelerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evveline kadar teminat ve teklif mektuplarını lzmitte Tümen 
satınlama koqıi· .. ~-··-- . .... ._ .. , ... : c ..... ,_ .. .,.._ '--- cC- .• ·~lJ. "b·r· . . • - Alma. Komisyonundan : 
Eskişehir ve ızmitte tümen satınalma Komısyonun a goru ~ ı ır. ihtiyacı 

ah nacak 

16-9-939 cumartesi günü saat 11 c 
Ankara'da Nafıa Vekaleti binası içit 
de malzeme müdürlüğü odasında toY 
laan malzeme eksiltme komisyonun 
da 3009,40 lira muhammen bedelli 2• 
ton telgraf ve 50 kilo bağ telinin kS 
palı zarf usulü ile eksiltmesi yapıl•' 
caktır. 
bedelsiz olarak malzemı.·· t 

Miktarı Fiyatı Tutarı İlk ınancası 1 - Karamandaki kıtaatın den alınabilir. 
Cinsi Kilo Kr. St. Lr. Kr. Lira Kuruş olan 100.000 kilo keçi veya sığıreti Muvakkat teminat 225 lira • 

İzmit G. kuru ot. 91000 03 2730 00 204 75 
Ada pazar ,, ,, 78000 03 2340 00 175 50 
Bolu ,, ,, 78000 04 3120 00 235 00 f 

't Tuzla 403000 03 50 14205 00 1058 00 ,, 
" Gebze ,, ,, 247000 03 75 9262 50 874 69 

897000 31657 2546 94 
(3147) 13107 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri ihtiyacı için aşağıda cins 
ve miktarları yazılı sıfır etleri kapalı zarfla eksiltmeye konmuştu. 22-7-939 
cumartesi günü yapılan eksiltmesinde talip çıkmadığından 2490 _sayılı ka· 
nunun 40. cı maddesine göre bir ay müddetle uzatılarak pazarlıga bırakıl-

mıştır. · .. ·· h. 1 d ·· t ·1 aatlerde 2 - Pazarlığı 7-8-939 pazartesı gunu. iZCi. arın a gos erı en s 
Çanakkale Mst. Mv. satınalma komisyonunda yapılacaktır. . 

3 _ isteklilerin muayyen gün ve saatlerde belli belgeler ve temınat ak· 
çeleriyle birlikte komisyona müracaatları ilan olunur. 

Garnizonu 

Geyikli 
Geyikli 

kilo 

63000 
95SOO 

Muhm. B. Tutarı M. Tem. İhale saati 
Kr. St. Lira Kr. Saatler 

25 00 
25 00 

15750 
25785 

1181 25 10 da 
1933 87 11 de 

(3412) 13426 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

ı _ Kırıkkale askeri sanat lisesi talebe, Kadro er ve hayvanları ihtiya~ı 
olan aşağıda miktar ve cinsleri ve hizalarında tahmin bedeli ve ilk temı
natları yazılı yiyecek ve yem satın alınacaktır. 

2 - İhale gün ve saatlerde aşağıda yazılıdır. • 
3 _ İstekliler 2490 sayılı kanuna göre istenilen belgelerle temınatlarını 

Kırıkkalede askeri fabrikalar muhasebeciliğine yatırarak alınacak mak
buzla birlikte belli gün ve ıaatte Mektep satın alma komisyonuna gelme

leri. (3432) 

Miktarı 

43.200 
16.200 

37S84 
14440 

17820 
7920 

11800 

/ 
Okurların 

M. Bedeli İl. Teminatı 

4320,00 324,00 
5670,00 42S,25 

Eratın 

3758,00 281,88 
2349,00 176,18 

Hayvanların 

1069,20 
237,60 
708,00 

2014,80 151,14 

İha. Gün saat Cinsi 

17-8-939 13 Ekmek 
18-8-939 14 Koyun eti 

17-8-939 14 Ekmek 
18-8-939 15 Sığır eti 

Arpa 
Saman 

K.Ot 

13428 

kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 2S.OOO lira olup 
muvakkat teminatı 2343 lira 75 ku -
ruştur. 

3 - Eksiltmesi 16. 8. 1939 çarşam

ba günü saat ıs de Konya levazıı:ı . a
mirliği İstanbul, Ankara Lv. amırlık
leri Sa. Al. Ko. larındadır. İstekli -

k b
.,. 

ler şartnameyi Ko. tarda o uya ı.ır -
ter. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek -
siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 
3 üncü maddelerinde istenilen belge· 
teriyle birlikte ihale gün ve saaatin
den en geç bir saat evetine kadar te
minat ve teklif mektuplarını Konya 
Lv. amirliği satın alma komisyonuna 
vermeleri. 
Aynı saatte ihaleleri yapılacak o

lan bu 100.000 kilo keçi veya sığır e
tinin hangisinin tercihan alınacağını 
cihati askeriye tekdir edecek ve o 
cins et mukaveleye bağlanacaktır. 

(3482) 13448 

Harita U. Md, 

ruştur. 

İsteklilerin teklif mektuplarır 
muvakkat teminat ve şartnamesind· 
yazılı vesaik ile birl~kte aynı gün si' 
at 10 a kadar mezkur komisyona ınat 
buz mukabilinde vermeleri lizımdıt· 

(3424) 13427 

Jandarma 

Yün (Orap ipliği ahnacak 
Taksim - Ayazpaıada İstanbul 

Jandarma Satm Alma Komisyo• 
nundan : 
' 

,.. 

ı - Jandarma ihtiyacı için sek 
bin yedi yüz seksen kilo yün çora 
ipliği kapalı zarf eksiltmesiyle sat] 
alınacak ve eksiltmesi 16 Ağustos 9,-: 
tarihine rastlıyan çarşamba günü si. 

at on beşte Ayaspaşada on sekizin 
jandarma mıntaka komutanlığı bina 
sındaki komisyonumuzda yapılacak 

tı~ .l 
2 - Muhammen bedeli yirmi b'l" 

Elekfr.ık lesı'salı yaptırılacak bin yirmi üç lira ve ilk teminat b~ 
sekiz yüz yetmiş altı lira yetmiş 

Harta Genel Direktörlüğünden: 
1 - Harta Gn. Drk. lüğü daire ve 

fotoğrafhanesinde mevcut elektrik 
tesisatında yapılacak tadilat açık ek -

kuruştur. 

3 - Şart kağıdı her gün komisyo 
da görülebildiği gibi yüz yirmi al 
kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

4 - İsteklilerin Tophanede İsta siltmeye konulmuştur. . r w. h b ' ti 
2 _ Eksiltme 12 ağustos 939 cumar- bul levazım amır ıgı . mu as.e ecı 

1 · .. ·· t 10 da Cebecide Harta veznesine yatırılacak ılk temınat ın 
tGesı gDunku bs~ d harta Sa Al Ko buz veya banka kefalet mektubu ' 

n. r . ınasın a · · · • w 

1 
· k · d bS 

da yapılacaktır. şart kagıdında yazı ı veks~ı ı .. e .. 
3 _ Keşif tutarı 1542 lira 70 kuruş, teklif mek~upların~ mez ur g~nun 

1 muvakkat teminat 115 lira 70 kuruş o- ayyen sa.atınden hır saat evetın; k 
1 b k ktubu veya maliye mak- dar komısyonda bulunmaları lazıril 

bup aknbalmel dır. (5598/ 3404) 13424 uzu a u o unur. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

sayılı kanunun 2. ci ve 3. cü ma.ddele
rinde istenilen vesaikle ve temınatla
riyle beraber yukarıda yazılı gün ve 
saatte komisyona gelmeleri. 

(3360) 13328 

Nafia Vekôleti 

Yerli kok ah nacak 
Nafıa Vekaletinden : 

9. 8. 939 çarşamba günü saat 15 te 
AnkaTa'da Nafıa Vekaleti binası için
de malzeme müdürlüğü odasında top-

Yulaf, ot, soman 

ah nacak 
Atlı Spor Kulübünden : 

Kulüp hayvanları için 81.000 ıcil 
yulaf 81.000 kilo yemlik ot 65,000 ıc~ 
lo yataklık sapsamanı açık eksiltril 
ye konmuştur. Açık eksiltme 15-8·9: 
salı günü saat 17 de Atlı spor Kul 
bü binasında komisyon tarafından r' 
pılacaktır. 

İstekliler şartnameyi görmek uı:t 
b . h .. · · g~ıe re kulüp muhase esme er gun o ~ 

den sonra müracaatları. (3476) 13~ 



1 - 8 - 1939 

Bu yıl, leyli Tıp talebe yurduna ahnacak' 
talebenin kabul şartları şunlardır 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinden: 

-11-
ULUS ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Maarif Vekaleti 

Bir tarih kitabı yazma 

müsabakası 
Maarif Vekilliğinden : 

Bir senelik bedeli icarı 60 lira tah
min olunmuıtur. 

Muvakkat teminat 4 lira 50 kuruş-

1 

tur. İsteklilerin bu işe ait şartnameyi 
görmek üzere her gün Temyiz binasın 
da levazım ve daire müdürlüğüne, ar
tırma günü 4 lira 50 kuruşluk muvak-

Çorum leyli ve İstanbul nehari küçük 
sıhat memurlar1 mekteplerine ahnma 

şartları şunlardır 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinden: y 

1 - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olmak ve yaşı 18 den aşagı ve 
(Evrakı tam ve şartlan haiz olanların kayıt muameleleri, dilekçelerin 

alındığı tarih sırasına göre, derhal yapılacağından, isteklilerin zamanında 
müracaatları lazımdır.) 

l - a) P. C. B. sınıfı için: Tam devreli liselerden veya lise derecesin
de olduğu Maarif "Vekaletince tasdik edilmiş mekteplerden pekiyi ve iyi 
ckı ~cede mezun olmuş, olgunluk imtihanlarını vermiş olmak, 

b) Diğer sınıflar için: Bulunduğu sınıfı iyi derece ile geçmiş, yabancı 

dil ve askerlik imtihanlarını vermiş olmak, 

ı - 2259 sayılı kanunun tatbikine 
dair olan talimatnameye göre ilko -
kulların 4 üncü ve 5 inci sınıfları i
çin iki ciltten müteşekkil bir Tarih 
kitabı yazılması müsabakaya konul -

kat teminatın yatırıldığına dair vezne 
makbuzu ile birlikte levazım ve daire 
müdürlüğü odasında müteşekkil ko -
misyona müracaat etmeleri. 

(3475) 13442 

Dahiliye Vekôleti 

26 dan yukarı bulunmamak (yirmiden yukarı olanların askerlikle ilişiği 
kalmamış olacaktır), 

2 - Orta mektepten pek iyi ve iyi derecede mezun olmak (Lise sınıfla-
rında bir veya iki sene fazla okumuş olanlar tercih edilecektir. Bunlarla 

kadro dolmadığı takdirde orta dereceliler de alınır.), 
3 - İstekliler, bütün evrakını tamamlamış olduğu halde, dilekçelerini 

15 eylül 1939 tarihine kadar Çorum mektebi için Sıhhat ve İçtimai Muave
net Vekaletine , İstanbul mektebi için İstanbul Sıhhat ve 1. M. müdürJü,:[.i 

vasıtaaiyle mektep müdürlüğüne göndereceklerdir. 

2 - İsteklilerin, bütün evrakını tamamlanmış olduğu halde, 30 EylUl 
1939 tarihine kadar doğrudan doğruya Sıhhat ve İçtimai Muavenet Veka
letine müracaat etmeleri lazımdır. Noksan evrak ile gelen dilekçeler mua· 

nıeleye konulmıyacaktır. 
Gönderilecek evrak şunlardır: 
A - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olduğunu bildiren nüfus hüvi-

Ytt cüzdanı aslı, . 
B - Mektep şehadetnamesinin aslı (imtihanlarını tamamen bitirdikleri 

halde şehadetnamelerinin tasdik muamelesi gecikmiş olanlar mektep mü -
dürtüğünün • aynı zamanda mezuniyet derecesini de gösteren fotoğraflı 

ve resmi mühürlü bir vesikasını göndereceklerdir·) 
C - Okudukları mekteplerden alınmış hüsnühal varakası, 
D - Mütehassısları tam bir hastane heyetinden, basılmış örneğine uy

gun ve üstünde tasdikli fotoğrafı bulunan bir sıhhat raporu. (Bu raporu 
Hastane baştabiplikleri zarflıyarak üstünü mühürliyecek ve istekli tara· 

fından mühürlü zarf halinde olarak gönderilecektir.) 
İşbu muayeneler Ankara, Sıvas, Erzurum, Diyarbakır, Haydarpaşa Nü

nıune hastaneleri; İstanbul Çocuk hastanesi; İzmir, Bursa. Konya, Adana, 
Samsun memleket hastanelerinde yapılacak ve buralarda muayene olun -
ınak için bu hastanelerin bulunduğu vilayetlerin Sıhhat ve İçtimai Muave· 
net Müdürlüklerine istekliler bizzat müracaat edeceklerdir. 

E - Örneği aşağıda gösterilen, Noterlikçe tasdikli bir teahhüt senedi 
(bu senet istekli tarafından aynen tanzim ve imza edilecek ve altı, örneğin
de görüldüğü veçhile kefili tarafından keza aynen ve tamamen yazılarak 

imzalanacaktır.) 
F - 4.5 X 6 boyunda altı tane fotoğrafı (cepheden alınmış ve ince ka· 

ğıda basılmış olacak). 
3 - Yaşları 22 yi geçkin bulunanlar, yurtta okumıya ve ilerde mecburi 

hizmetlerini yapmıya engel olacak bir hastalığı veya arızası olanlar kabul 

edilmezler. 
4 - İsteklilerin gönderdiği dilekçe ve vesikaların Vekaletçe alındığı 

adreslerine bildirileceği gibi kabul edilip edilmedikleri de yine adresleri-

ne ayrıca bildirilecektir. • 
TAAHHÜT SENEDİ ÖRNECİ 

Leyli Tıp Talebe yurduna kabul edilerek her hangi bir Tıp Fakültesin· 
den tabip olarak çıktığında, 2000 sayılı kanun mucibince, yurtta geçirdiğim 
zamanın (tatiller de dahil) üçte ikisi kadar bir müddetle Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekaletinin lüzum göreceği mahallerde hizmet ifasını kabul et
mediğim veya muayyen müddeti bitirmeden hizmeti terkeylediğim takdir· 
de yurtta benim için sarfolunan paranın iki katını ödemeği ve tıp tahsili
ni terkettiğim veya sıhhi sebepler dışında Fakülteden daimi olarak çıkarıl
dığım yahut yurtta bir seneden az bir müddet kalarak yurdu terkeyledi • 
ğim takdirde benim için aarfedilmiş olan parayı tamamen ödemeği ve bu 
taahhüt senedi mucibince benden istenilecek paralar için ödemek mecburi
yetinde olduğum tarihten itibaren % 9 faiz yürütülmesini ve 2,000 sayılı 

vy)e !ltmunun difer cezat hükümlerinin de hakkımda tatbikını kabul ve taahhüt 
·~e . .,,. --- ..• ---··· ·o-·· - ---

sıııa ],. ~n~lcarda adres ve hüviyeti yazılı olan . • • • • . • . • • . . ın bu taahhüt-
l'ııek e mucibince ödemek mecburiyetinde bulunduğu her ders yılı için üç 

~ lira olrnak üzere bütün tahsil müddeti için ceman 1,800 liraya ve iki 
ka_tı~ı Ödernek mecburiyeti hasıl olduğu takdirde 3,600 liraya kadar parayı, 
faızıyJe beraber, borçlu . .....•. ile birlikte müteselsil kefil ve müşte
rek rnüteselsil borçlu sıfatiyle ödiyeceğim. 

Kefilin adresi (3204) 13191 

Askeri Fabrikalar 
keri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
merkez satın alma komisyonunca 
15-8-1939 salı günü saat 14 te pazar -
lıkla ihale edilecektir. Şartname pa -

Askeri Fabrikalar Umum Mü- rası:ı olarak komisyondan verilir. Ta
dürlüğü Merkes Satın Alma Ko- tiplerin muvakkat teminat olan (135) 
misyonundan : lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 

Mukavele tarihinden 31. 5. 1940 ta maddelerindeki vesaikle komisyoncu 
rihine kadar. olmadıklarına ve bu işle alakadar 

Kayaş istasyonundan Fabrikalara tüccardan olduklarına dair ticaret o-
ve Fabrikalardan dası vesikasiyle mezkur gün ve saat-
Kayaş istasyonuna gelecek ve gide- te komisyona müracaatları. (3449) 

cek takriben 13405 
2500 ton malzeme ve sair nakliyatı. 
Tahmin edilen bedeli (4375) lira 

olan yukarıda yazılı nakliyat 12.8.1939 
cumartesi günü saat 10 da açık eksilt· 
me ile ihale edilecektir. Şartname pa· 
rasız olarak komisyon:lan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan (328) 
lira (13) kuruş ve 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mez · 
kQr gün ve saatte komisyona müraca-
atları. (3339) 13305 

1 O kalem muhtelif boru hakkmda 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez S..ıtın Alına Ko
misyonundan : 

8-8-1939 salı günü saat 16 da pazar
lıkla ihale edileceği 18, 20, 22 ve 24 
Temmuz 1939 tarihlerinde iHin edilen 
10 kalem muhtelif borunun listesin • 
de tadilat yapılacağından mezkur gün 
lerde bu borular hakkında çıkan ilan
lar hiikümsüzdür. {3401) 13364 

Evsafı asağrda yazılı 45 fon 
kum ahna~ak 

i fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko

4 ton Klor barium ahnacak 
Aşkeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
miıyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (720) lira o
lan 4 ton klor Barium askeri fabrika
lar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 15-8-939 salı gü
nü saat 14.30 da pazarlıkla ihale edi
lecektir. Şartname parasız olarak ko
misyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (54) lira ve 2490 nu· 
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde 
ki vesaikle komisyoncu olmadıkları -
na ve bu işle alfıkaclar •.üccardan ol -
•Juklarına dair ticaret odası vesikasi -
le mezkür bün ve saatte komisyona 
müracaatları. t34!>0) 13406 

Hava Kurumu 

Lastik halat alınacak 
Türkkufu Genel Direktörlüğün

den: 
Türkkuşu birlikleri ihtiyacı için 

rr.isyonundan : 
Si O:ı takriben 
Al:t o, ,, 
Fe

2 
0

1 
,, 

Ca O ,. 

Mg " 
K : O ., 

90,5 
7.5 
0,5 
0,3 
0,2 
0,5 

18. Mm kutrunda 7.000 metre amorti
% sör (Lastik halat) alınacaktır. Bu iş 
% için tahmin edilen bedel (Ankarada 
% Türkkuşu deposunda tealim şartiy • 
% le) 7500 liradır. İstekliler fenni ve i
% dari şartnamelerini Türkkuşu satın
% alma komisyonundan alabilirler. Tes· 

Hararete mukavemeti: Hm müddeti 2 buçuk aydır. İhalesi ıı. 
Seğer mahrutu takriben 33 olacak . 8. 939 cuma günü aaat 16 da T. H. K. 

tı: . Genel merkez binasında Türkkuşu 
Tahmin edilen bedeli (1800) lira genel direktörlüğünde yapılacak • 

olan yukarıda yazılı 45 ton kum As • tır. 2788 

muştur. 

Harta yaphnlacak 2 - Müsabaka müddeti 1 eylül 1939 
dan başlamak ve 29 Şubat 1940 per -
şembc günü akşamı bitmek üzere al • Dahiliye Vekaletinden : 
tı aydır. Mardin kasabasının meskun ve gay-

3 - Müsabakaya iştirake karar ve- ri meskun olmak üzere 250 hektarlık 
renler 20 ikinci teşrin ~939. perşem~e bir sahanın hali hazır hartaları ile bu
günü. akşam~n~ ~ ~adar .?ır dılekçe ıle nu çevreli yen 150 hektar ile 400 bek . 
Maarıf Vekıl.lıgın.e muracaat ede:ek tara varan arazinin 1/ 4000 mikyaslı 
bu müsabakaya gırecekler defterıne takeometrik münhanili hartasının a -
adlarını yazdırarak bir numara alacak lımı işi eksiltmeye çıkarılmıştır. 
lardır. !şin maktu keşif bedeli 8000 lira -

4 _ Müsabakada birinciliği kaza - dı . r. 
nan kitap serisi üç Y.ı.l sı.r~ ıle okullar Eksiltme 21 ağustos 939 pazartesi 
da okutulacak ve .muellıfıne h7r yıl günü saat 15 de Mardin Belediye da
için biner lira t elıf hakkı verılecek- iresinde toplanacak eksiltme komiı • 
tir. İkinci çıkan kitap ser~~ini ya~a.na yonu tarafından yapılacaktır. 
bir defaya mahsus olmak uzere bırın- Muvakkat teminat 600 liradır. 
cinin müellifine verilenin bir yıllığı, Eksiltmeye iştirak edeceklerin vak-
ü~üncü, dördüncü ve beşinci çıkanla- tinde belediyeler imar heyeti fen şef
ra da bir defaya ~~h.sus olm.ak üze.re liğinden iştirak vesikaları almaları ve 
dörder yüz lira mukafat verılecektır. bunu teklif mektuplarına koymaları 

5 _ Müsabakaya gireceklerin eser- lazımdır. 
}erini üçer nüsha olmak üzere makine Şartnameler Mardin belediyesinden 
ile ve kağıtların yalnız birer yiiı:üne ve Belediyeler imar heyeti fen şefli · 
yazılmış olarak Maarif Vekilliği neş ğinden parasız olarak verilir. 

riyat müdürlüğüne makbuz mukabi - Tekliflerin tayin edilen günde saat 
linde ·vermeleri veya göndermeleri 14 de kadar Mardin belediye reisliği
liizımdır. Kitaba konulacak resim, şe- ne verilmesi veyahut posta ile bu sa • 
kil, grafikler vesairenin asıllarının ata kadar gönderilmiş olması liizım • 
yalnız bu nüshalardan birine ve yer- dır. (3262) 13251 
terine konulmuş bulunması kafidir. 1 k 
Müsabakaya basılmış bir kitapla gi - Harta yaptın aca 
renler de kitabın üç nüshasını vere • Dahiliye Vekaletinden : 
cek veya göndereceklerdir. Bogazlıyan kasabasının meskun ve 

6 - Müsabakaya girenlerin eser gayri meskQn 150 hektarlık sahası -
müsveddeleriyle birlikte, eserleri ka- nın halihazır hartalarının alma işi ek 
bul edildiğ i takdirde eserlerini ilan siltmeye çıkarılmıştır. 
edilen t elif hakkı mukabilinde ve İşin maktu bedeli 2500 liradır. 
her türlü tasarruf hakkından vazge • Muvakkat teminat 187,5 liradır. 
çerek Maarif Vekilliğine üç yıllık bir İhale günü bir ay müddetle temdit 
devre için terk ettiklerini ve kitabın edilmiş olduğundan ihale 21 ağus -
o devre içindeki her basılışının son tos pazartesi günü saat 14 de Boğaz -
tashihlerinin kendileri veya kendi hyan belediye dairesinde yapılacak · 
mesuliyetleri altında tayin edecekte- tır. İsteklilerin vaktinde Belediyeler 
ri diğer bir zat tarafından yapılacağı- imar heyeti fen şcfliiinden iştirak ve 
nı gösterir noterlikten tasdikli bir &ikası almaları ve bunu teklif mektup 
taahhudt senedi vermeleri de lazım - larına koymaları lazımdır. 

(Noksan evrak ile gelen dilekçeler muameleye konulmıyacakt:r.) 

Gönderilecek evrak şunlardır: 
A) Nüfus hüviyet cüzdanı aslı, 
B) Orta mektep şehadetnamesi aslı, (daha fazla okumuş olanların şeh~

detname ile birlikte tahsil müddetlerini 'tasdik eden resmi vesika), 
C) Mütehassısları tam bir hastane heyetinden, basılmış örneğine uygl! -:t 

ve üstünde tasdikli fotoğrafı bulunan bir sıhhat raporu. (Bu raporu hast:ı
ne baştabiplikleri zarflıyarak üstünü mühürliyecek ve istekli tarafınd :ı.n 
mühürlü zarf halinde olarak gönderilecektir .) 

İşbu muayeneler AJ\1<ara, Sıva&, Erzurum, Diyarbakır, Haydarpaşa Ni.i

mune hastaneleri; İstanbul Çocuk hastanesi; İzmir, Bursa, Konya, Adana. 
Samsun memleket hastanelerinde yapılacak ve istekliler bu hastanelerin 
bulunduğu vilayetlerin Sıhhat ve İçtimai muavenet müdürlüklerine bizzat 

müracaat edeceklerdir, 
D) Çıktıkları mektepten veya mahalli polisinden alınmış hüsnühal ka-

ğıdı, 0 A 

E) 4.5 X 6 boyunda üç tane fotoğraf (cepheden alınmış ve ınce kağıda 
basılmış olacak) 

4 - Çorumdaki Leyli mektebe girmek istiyenler bu vesikalardan başka 
bir de aşağıda örneği yazılı. noterlikten tasdikli taahhüt senedi verecek • 

!erdir. 
TAAHHÜT SENEDİ ÖRNEÔİ 

Çorumdaki Leyli küçük Sıhhat memurları mektebine alınarak tahsil 
edip mezun olduğumda, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin tayin e· 
deceği vazifede beş yıl hizmet etmeği ve bu hizmeti kabul etmediğim veya 
kabul edip de muayyen müddeti bitirmeden bıraktığım ve sıhhi sebepler dı
şında mektepten daimi olarak çıkarıldığım takdirde benim için aarfedilmı~ 
olan parayı tamamen ödcmeği ve bu teahhüt senedi mucibince beden iste
nilecek para için, ödemek mecburiyetinde olduğum tarihtep itibaren % 9 

faiz yürütülmesini kabul ve teahhüt eylerim. 
Sarih ikametgah adresi 

Yukarda adres ve hüviyeti yazılı olan • . • . . • • • • • • . ın bu taahhüt
name mucibince ödemek mecburiyetinde bulunduğu her ders yılı için iki 
yüz lira olmak üzere bütün tahsil müddeti için ceman 400 liraya kadar pa
rayı. faiziyle beraber borçlu .....•.• ile birlikte müteselsil kefil ve 
müşterek müteselsil borçlu sıfatiyle ödiyeceğim. (3205) 

Kefil adresi 13192 
ı 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ ----dır. Mukavele ve şartnameler: Bogaz - _ 
7 - Kitaplarda bulunması tazım ge Jıyan belediyesinden ve Ankarada Be E 

len peda~ojik ve teknik vasıfları gö~- ledi,xclcr jmac he~etinden parasız alı- = 
- Pavyon İnşaat ve tesisatı ~ --

ı:cun~ece.ıc r:ıa."._':°0t s.enedr .~oı:m~Nı Teklif mektupları tayin edilen gül) :;~~--~- ~ ..._., _ _..ı ... =~#6.,. Ca.nİyetİ 
~.aarıf Vekıllı.g~ neşrıyat m~diırlu - den saat 14 de kadar Bogazlıyan be - _ Merkezinden • 

--!!! --Umumi 

---gu~den alınabılır. Mektupla ısteyen- lediye reisliğine verilmelidir. Veya • -
l~rı~ altı ~uruşluk ~o~ta pulunu da hut· posta ile gönderildiğinde bu sa
bırlıkte gondcrmelerı lazımdır. atte belediyeye vasıl olmuş bulunma-
_________ ı_34_4_9 ___ lıdır. (3399) 13423 

1. - E ksilt meye konulan iş : Haydarpaşada inşa olunacak Verem=: 

_ pavyonu bina ve tesisatının tahmini ke§if bedeli (142432) lira (41) § 
- kuruştur. = 
--

Adliye Vekôleti 

·Salon tadil ettirilecek 
Ankara Adliyesi Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
Ankara adliyesi ağır ceza mahke -

mesi salonu Ankara nafıasının yapmış 
olduğu keşfine göre değiştirilecektir. 

2 - Muhammen bedeli 3222 lira 72 
kuruştur. Üç bin iki yüz yirmi iki lira 
yetmiş iki kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 242 
liradır. İki yüz kırk iki liradır. 

4 - Eksiltme 14 ağustos 939 pazar
tesi günü saat 15.30 da (on beş buçuk) 
da Ankara adliyesinde toplanacak sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Fenni v1. hususi şartnamesi, ke
şif evrakı ve yapılacak işin krokisi 
Ankara C. Müddeiumumiliğinde gö -
rülebilir ve izahat alınabilir. (3352) 

13318 

Benzin alınacak 
Ankara Adliyeıi Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - Ankara C. müddeiumumiliği 

emrindeki hizmet otomobili için 500 
teneke benzin açık eksiltme ile aatın 
alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1587 lira 50 
kuruştur. Bin beş yüz seksen yedi lira 
elli kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 119 
liradır. Yüz on dokuz liradır. 

4. - .. E.~siltme 14 ağustos 939 pazar· 
tesı gunu saat 15 de Ankara adliyesi 
binasında toplanacak satın alma ko • 
misyonunda yapılacaktır. 

5 - Fenni ve hususi şartnamesi An· 
kara C. M. U. liğinden parasız olarak 
verilir. (3353) 13319 

Kiralık mahal 
Adliye Vekaletinden : 

Yenişehirde Temyiz mahkemesiyle 
vekalet memurlarına resmi mesai ıa· 
atleri haricinde şartnamesi mucibince 
kahve, çay, ve limonata gibi meşru· 
bat yapılıp satmak üzere binanın bod 
rum katında bir oda bir sene müddet· 
le ve artırma usuliyle kiraya verile· 
cektir. 
Artırma 16-8-939 çarşamba günü sa-

at dadır. 

P. T. ve T. Md. 

Kablo alınacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğün

den : 
1) İdare ihtiyacı için elli bin metre 

çift nakilli kurşunlu kablo kapalı zarf 
la eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2) Muhammen bedel, 6000, muvak -
kat teminat 450 lira olup eksiltmesi 
29. Ağustos 939 salı günü saat 16 da 
Ankarada P. T.T. umum müdürlük 
binasındaki satın alma komisyonun • 
da yapılacaktır. 

3) İstekİiler, muvakkat teminat mak 
buz veya banka mektubiyle kanuni 
vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o 
gün saat 15 e kadar mezkur komisyo
na vereceklerdir. 

4) Şartnameler, Ankarada P. T . T. 
levazım, lstanbul'da Kınacıyan hanın
da _P. T. T. ayniyat şubesi müdürlük
lerınden bedelsiz olarak verilecektir. 

(2722) 12868 

9 adet posla vagonu ahnacak 
P. T. T. Umum Miidürlüğünden: 

1) İdare ihtiyacı için dokuz adet 
posta vagonu kapalı zarfla eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2) Muhammen bedeli (192.307.5) 
muvakkat teminat (10.865.38) lira o -
lup eksiltmesi, 5 eylül 939 salı günü 
saat (16) da Ankara'da P. T. T. umum 
mildürlük binasındaki satın alma ko -
miayonunda yapılacaktır. 

3) İstekliler, muvakkat teminat 
~akbu~ veya banka mektubiyle kanu
n~. veıaıki muhtevi kapalı zarflarını o 
gun saat (15) e kadar mezkur komis
yona Vereceklerdir. 

4) Şartnameler, Ankara0 da P. T. T. 
levazım, İstanbul'da P. T. T. levazım 
ayniyat şubesi müdilrlüklerinden 
(962) kuruş mukabilinde verilecektir. 

(3174) 13161 

Posla ve telgraf bini sı 

-2. - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır; := 

A - Eksiltme şartnamesi := 
B - Mukavele projesi =: 
C - Umumi fenni ve hususi şartnameler =: 
D - Keşif cetveli := 

------
E - 1 adet 1/ 500 vaziyet planı ve 14 adet 1/ 50 tatbikat pllnı := - -= (Cepheler ve maktalar dahil) = -_ 1stiyenler bu şartname ve evrakı 7 lira 12 kuruş bedel mukabi- = 

::; tinde Ankara Kızılay Umumi Merkezinden ve İstanbul'da Kızılay § 
- İstanbul Deposu Müdüriyetinden alabilirler. 5 
= 3. - Eksiltme 10.8.939 tarihli perşembe günü saat 11 de İstanbul 5 
- Kızılay hanında (Kızılay Deposu Müdüriyeti nezdinde müteıekkil 5 
_ ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır. 5 - -_ 4. - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. = 
:= S. - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 8371 lira 62 kurut := 
:= muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz § 
§ olup eksiltme komisyonuna göstermesi lazımdır: 5 = A • En az bir parçada 100.000 liralık bina inşaatını iyi ve tamam 5 -_ bitirmiş olduğuna ve bu işe girebileceklerine dair Nafıa Müdürlük·:= 
::; !erinden alınmış fenni ehliyet vesikası. := -
::; B · Bu seneye ait Ticaret Odası vesikası. := = 6. - Teklif mektupları yukarda 3. cü maddede yazılı saatten bir := 
:= saat evveline kadar İstanbul'da Kızılay hanında Kızılay Deposu := 
::; Müdüriyetinde müteşekkil ihale komisyonuna getirilecek, eksilt - § 
=: me komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde veri1ccektir. Posta :: 
- ile gönderilecek makbuzların nihayet 3. cü maddede yazılı saate := 
= kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış § 
= olması Uizımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 2756 := 

-:;ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;::-J 

ve tesisatı kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

cikmeler kabul edilmez. 
(3212) 13231 

2 - Keşif bedeli 24873 lira 30 ku -
ruş olup muvakkat teminat 1865 lira İn11aı yaphrılacak 
50 kuruştur. Ankara P. T. T. Müdürlüğün-

3 - Eksiltme 7. 8. 939 tarihinde pa- den : 
zartesi günü saat 15 de Ankara P. T. 1 _ Ankara'da telsiz verici istasyo
T. müdürlüğü odasında müteşekkil nu lojman binasının hela mecrasının 
komisyonca yapılacaktır. büzlerle kuru dereye bağlanması a. 

4 - Projeler P. T. T. müdürlüğü çık eksiltmeye konulmuştur. 
kaleminde görülebilir. Ve şartname - 2 - :Keşif bedeli 815 lira olup mu-
ler isteyenlere 62 kuruı mukabilinde vakkat teminat 61 lira 12 kuruştur. 
verilir. 3 - Eksiltme 11-8-939 tarihinde 

İsteklilerin 2490 No. lu artırma ek- cuma günil saat 15 te Ankara P.T.T. 
siltme ve ihale kanunda yazılı vesika- müdürlüğü odasında müteşekkil ko . 
!ardan başka eksiltme gününden en misyonca yapılacaktır. 
az sekiz gün evci müracaat edilmiş ol- 4 - Şartnamesi Ankara P.T.T. Mü
mak şartiyle bu iş için Münakalat Ve- dürlük kaleminden bedelsiz alınabi . 
kaletinden alınmış ehliyet vesikası lir. 

yapflflllCak ibraz etmeleri lazımdır. 5 - İsteklilerin 2490 No. lu arttır-
Ankara p T T M"d .. 

1 
.. w.. ~ - Te~lif mektu~ları eksiltme sa- ma, eksiltme ve ihale kanununda ya-

den : • • • u ur ugun- atınden bır saat evehne kadar Anka - zıh vesikalardan baıka bu iş için Na-
l , ra P. T. T. müdürlüğünde eksiltme fıa müdürlüğünden alınmış vesika • 

- Ankara da Çankaya'da yaptın- komisyon reisliiine makbuz mukabi- yı ibraz etmeleri lazımdır (3384) 
lacak poıta ve telgraf binası inpatı linde verilir. Posta4a vukubulacak ge İ3351 
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Mu~aff a~i!etle s~ı.f ıeçen çocuklarınıza ne hediye ala
yım dıye duıunmeyınız: 

Ga So//:_k?nı 

HAKiKi BAUER MARKA KOÇOK MOTOSiKLET
LER, KIZ VE ERKEK BiSiKLETLERi çocuklarınıza sıh
hi nezih faideli bir eğlence temin ederler. 

Veresiye satış yeri 
KOÇ TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

Ulus Meydanı 2809 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

~ · Satılık kereste ---------- -= Türkiye Kızılay C. Umumi merkezinden : § - -§ Cemiyetimizin malı olup Yerköy istasyonu·nda bulunan: § = Metre Mikabı Cimi -- -- -- -- = 5 1836 663 Fabrika malı mamul hatıl, mel"tek, 'kalaa S: := 213 441 ,, ,, ,, muhtelif boyda 1-2 := := kalınlığında kereste. _ - -- -- -= 2050 004 = EE 135 609 Baltalık yontma hatıl =: 
: 20 560 Çam yuvarlak mertek =: 
E: 75 139 5 - 6 kutrunda çam çeyrek =: - -- -- -= 2281 312 = E: Tahmin edilen bedel 60422,98 lira ve yukarda ecnası ya- E: - := zıh bulunan cem'an 2281,312 metre mikabı kereste 10.8.939E: 
E§ 0 perşembe günü öğleden sonra saat on dörtte cemiyetin§ 
=: Yenişehirde ki.in umuıni merke7 binasında açık artırma := 
: ile satılacaktır. = 
E: Belediye müzayede ve Orman resimleri alana aiddir. : 
: Taliplerin (4531,72) liralık muvakkat teminatla mez- =: 
E: kur gün ve saatte umumi merkeze müracaatları ilan olu- E: 
E: nur. 2559 E: 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

KANTARİYE Si RKET. 
Koyun pazarında (KANT ARlYE ŞlRKETl) namındaki mağa

zamız geçenki harikte yandığından bu kere Koyunpazarında Pide
ciler sokağında Yeni Işık kolahanesi yanında 19 numaralı dükkana 
ıirketimizi nakletmiı olduğumuzdan sayın müşterilerimizin mez

kur dükkana teıriflerini rica ederiz. 
Kantariye Şirketi Naim Güdüllü ve ıeriki 2824 

~111111 SAGLAM - UCUZ - VADELİ 1111111.!:. - -- -:: Her cins Bisiklet - Motosikletleri § - -- -: IŞIK elektrik bisiklet motosiklet mağazasından temin =: = edebilirsiniz. = - -E: Anafartalar caddesi Şekerci Ali Uzun karıısı No. 81 =: = Ti: 3717 2825 = - -::;\11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

TARSUS AMERİCAN COLLEGE 

Amerikan Erkek Lisesi 
Dersler 26 Eylulde baılar. 

Tam devreli lise olduğu Kültür Bakanlığınca taıdik edilmiştir. 
Türkçe, İngilizce, Fransızca okunur Ticaret dersleri vardır. 

Yatılı ücret 250 lira, gündüzlü ücret 60 liradır. 
Kayıt muamelesi yapılmaktadır. 5030 

İnşaat ilanı 
Eti Banktan 

Divrigi civarında banka
mızın demir madenlerinde 
yapılacak 300.000.- lira 
kıymetinde bina inşaatı mü
nakasaya çıkarılmııtır. Ta
liplerin evrakı Ankara' da 
Bankamız lntaat Şubesin
den, Divriği' de Demir Ma
deni lıletme Müdürlüğün
den alabilirler. Teklifler 7 
Ağustos 1939 pazartesi gü
nü saat 15 e kadar kabul e-
dilecektir. 2670 

İnşaat ilanı 
Eti Banktan 

Bankamızın Artivin vila
yeti dahilinde Murgul bakır 
madenlerinde yapılacak 
700,000 lira kıymetindeki İn· 
taatın 150,000.- lira kıy· 
metindeki iıçiliği münaka 
saya çıkarılmıthr. 

Talipler evrakı 19-7-939 
tarihinden itibaren Ankara
da Bankamız intaat şubesin
den, 24-7-939 tarihinden iti· 
haren Murgulda iıletme mü
dürlüğünden ve Hopa' da 
Etibank sevk memurluğun
dan alabilirler. Teklifler 9 
Ağustos 939 çartamba güni 
saat 15 te kadar Ankarada 
Etibank genel direktörlüğü
ne verilmi~ olmalıdır. 2671 

Ü~üncü Noter 
Ulus meydanı Koçak 

Hanrnda 

İşe başlamıştır 
2751 Telefon 1247 

61 iNCi DEVRE 
sine Ağustos ilk haftasında baş
lıyacaktır. Tahsil aranmaz. (1) 
ayda diploma verilir. 
Belediye sırasında Hanef apart. 
kat 1 No. 4 Telefon: 3714 2780 

Tapu ve Kadastro 

Çankaya Tapu Sicil Muhafızlı
ğmdan: 

Mamakta askeri fabrikasında pos
tabaşı 3 - No: Şerife Ercanın tahtı iş
galinde bulunan ve vergide 102 hesap
ta 137 tahrir numaralı bir bap hane
nin zemini hali araziden olması dola
yısiyle hazine adına tescili lüzumu 
Ankara defterdarlığının 10-4-939 ta -
rihli ve 5-573/ 3913-5 numaralı tezke
resiyle talep edilmiştir. 
Mezklır gayrimenkulün tapuda mü

seccel bulunmaması hasebiyle fenni 
ve hukuki cihetlerinin tayin ve tesbi
ti için 15-8-939 salı gününe tesadüf e· 
den saat 10 da mahalline tapu ve fen 
memurları gönderileceğinden bu gay
rimenkul için tasarruf iddiasında bu
lunan varsa ellerindeki vesaiki resmi
yeleriyle birlikte tahkik memuruna 
ve yahut Çankaya tapu sicilli muha -
fızlığına müracaat eylemeleri lüzumu 
ilan olunur. 2821 

Çankaya Tapu Sicil Muhafızlı
ğından : 

Saimekadın mevkiinde şarkan hali 
arazi ve kısmen Esat evi garben ka
yalık şimalen Ahmet evi cenuben ka
yalık ve kısmen dere ile çevrili üze
rinde bekçi Seyit köse tarafından in
şa ettirilmiş evi olan bir kıta arsa se
netsiz bulunmasından dolayı hazine 
adına tescili defterdarlıkça talep edil 
miştir. 

Bu yerin kaydı olmadığından 15-8-
939 tarihinde salı günü 10,30 da ma
halline tapu ve fen memurları gönde
rileceğinden bu yer için bir hak iddia 
eden varsa ellerindeki vesaik ile bir
likte müracaatları lüzumu ilan olu-
nur. 2822 

Mahkemeler 

Türkiye Ses K1raliçesi 

BAY AN HAMİYET YÜCESES 
~~~leke~imizin her tarafında seve seve dinlenen ve çok 
b~yuk ragbet~ m~zhar olan kıymetli muganniyemiz, Tür
kıye Ses Kralıçes1, Baya·n Hamiyet Yüceses'in bazı plak
larını muhterem halkımıza takdim etmekle teref duyarız 

AX 2102 AX 2143 
Bir t>abah uyanırken Selam verdim selam almaz 
Ne kadar bekledi göynüm Gözler var anam gözler var 

AX 2126 AX 2149 
Gülmeseydin açılmazdı bu güller Gemiciler birinci kısıır 
Yollarını beklerken Gemiciler ikinci kısım 

AX 2118 AX 2154 
Ela gözlerine Sevda ateşi 
Saçlarıma ak düştü Gördüm ben ıeni 

SAHİBİNİN SESİ 

Ma~ı::r:::in~=~n~i . Asliye Hukuk 4!11111111111111111111111İ111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:, 
= -Ankaranın Bağlum nahiyesinin = = 

Lazgi köyünde eski bağ bekçisi cemi- --== EMLA" K VE EYTAM BANKASl :5 --=-le karınız Lazgi köyünden emine ta· 
rafından aleyhinize açılan gaiplik da- _ -
vası üzerine ikametgahınızın meçhul = = bulunduğundan ilanen davetiye tebli- =: MERKEZ• ( .· AN KARA :5 ğine mahkemece karar verilmiş oldu- =: = 
gundan her mucibi karar duruşmanı- =: :S 
zın muallak bulunduğu 20-9-939 çar-: = ( bel . 1. f b I 1. = şamba günü saat 9 da Ankara ikinci = t'U eri S in U r Zlnİf :5 
asliye hukuk mahkemesinde hazır bu- = = Lunmanız veya musaddak .bir vekil E: .A lanl.=-r1 • · R11rut İnnif A•ana_ Ft•lıehlr ii 
mına kaim olmak üzere ilanen tebliğ := y .c olunur. (

3445
) 

13433 
= apılacak ve yapısına baılanmıf meskenler için v~. = daılara mümkün olan kolaylıkla yardım eder 

--,:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. = -- - Mevcut gayri menkuller 
karşıhğında ikrazat yapar 

- -- -- -- -- ------ Dr. Kemal Gülgönen - - -- - -- -- ---- - -

• -------------------
~ .................... ~ = -

Cebeci Hastanesi idrar yolu 
hastalıkları mütehassısı - -- -- -- --- -=: Ayrıca komisyon almaz E: 

Faiz sene o/o 8 1/2 dur. 

GLİSERiNLi 

lllT 
Tuvalet sabunu cilt ve tenı 

· güzelleştirir. En i~i tuvalet 

sabunudur. 1107 

Yeni Eczane üstünde . 
Tahlilôt Laboratuarı 
Kınacı Han pasajı No. 1 Tel. 1725 

idrar, kan, balgam, gaita 
ve bütün 

Kimya ve Bakteriyoloji 
analizleri 

Dr. SITKI FIRAT 
birinci GQ. · z Hastalıkları 
sınıf mütehassısı 

İstanbul Haydarpaşa hastanesi sabık 
göz mütehaı;sısı ve Gulhane hastanesi 
sabık ıöz baş muavini. Muayene: sa
bah: 9 dan 19 a kadar. Belediye sırası 
Talas Ap. kat: 1 2832 

~-- Tl:3592 

ULU S - 20. inci yıl. - No: 6464 

İmtiyaz Sahibi 
lakender Artun 

Umumt Neıriyatı İdare Eden 
Yazı lıleri Müdürü 

Mümta:a Faik FENiK 

-: Postahane Caddesi Esen : 
: Apartmanı saat 15 ten sonra : 
':tııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

..aııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. --- -
§ HATAY' 1 N KURTULU~U § - -§ Yeni ve Cebeci A. Hava : 
: Sinemasında : 
.,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Zayiler 
Zayi - Ankara belediyesinden al

dığım 152 numaralı motosiklet plaka
sını kaybettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü olmadığı ilan olu
nur. 

LUDVİK PANV AYZER 2827 

Zayi - 938 yılında Erzurum Aşka
le yatı mektebinden aldığım şehadet· 
namemi kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü olmadığı i
lan "olunur. 

97 numaralı Nurettin Körike 2828 

- -=: Ekıpertiz ücreti: ( 1.000) liraya kadar : - -=: istekler için 1, fazlası için 2 lira ve muamele intaç S 
=: edildiği takdirde 1 liradan aıağı olmamak üzere ay· :5 
=: rıca lira batına on paradır. E: = -E: Gayrimenkul ipoteği ve esham ve tahvilat rehni karıı· S 
= lığında Banka muameleleri yapar. = - -- -=: Vadeli ve vadesiz mevduat alır. 1551 5 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
----------~------------------~~---------------...J ı 
• ,:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. - -
~ Kirahk mahal ~ - -- -- -- -E Şehir dahilinde ve merkezde bankalara pek yakm bir 5 
: mesafede kaloriferli kargir dört yüz metre murabbaında 5 
E bir kat üzerinde her türlü tqkilata müsait banka sigorta 5 
: sinema kıraathane ve mükemmel bilardo salonu bunlara : = -: mümasil müe11esatı saireye elveritli mahal kiralıktır. isti- : 
: yenlerin lstanbul Pasta salonunda Bay Dunu .Aliye müra- : 
: caatları. 2798 : - -.,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııt:' 

YENi 
BU GECE 

SİNEMALAR 
HALK 

sus 
BU GECE 

BALALAYKA 
Kızlar Mektebi 

Simone Simon 
.................................................... 

Gündüz iki film 

1-BETOVEN 

2 - KIZLAR MEKTEBİ 
Seanslar: 

14,45 • 16,45 - 18,45 - Gece 21 de 

BU GÜN BU GECE 

İki film birden 

1 - GiZLi TEŞKILA T 

2-KARANGA 

Seanslar: 
14,30 - 16,30 - 18,30 - Gece 21 de 

12,15 de Halk matineı;.i 
AŞKIN UY ANIŞI 

Anna Sten 
111111 il ................ 111 il 1'11111111111111 

Gündüz iki film 

1 · K1rmızı Çiçek 

2 • Kanh Yol 
Seanslar: 

12 - 14 - 16 - 18 - Gece 20,3Q da 

ULUS Buımevi ANKARA 

BU G E ( E Anka~apalas yanmdaki Açık Hava Sinemasında SATILIK BEBEK 
Cebecı ,, ,, ,, YAŞASIN .AŞK 

"'==================~-~ 1 ~:-======~-=============================================================:::::~ 


