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Manevralara 
başlıyorlar 

Bu manevralar çok büyük mikyastadır. Almanya.da 

lS.000 mil murabbaı saha memnu 

ltalya'daki manevralara 150.000 

mıntaka ilôn edilmiştir 

kişi işti rôk edecektir 

Yle .ı: ., l . 
··ıı~ ;A.liiıan DıRP-T ıPJ't 

ıııcı ~~ ;DKJMüzakerelerin 
ek _] sonuna aoğru 

F. R. ATAY 

Dün gelen telgraflara göre 
Moskova' daki siyasi müzakere· 
ler, büyük bir terakki elde etmiı· 
tir. Fransızlar kati itilafa artık 
bir zama·n meselesi olarak bakı
yor. Eğer böyle olmasaydı, bat -
lamak üzere olduğu bildirilen as
keri müzakerelere sıra gelmiş ol
mazdı. Herhalde üç büyük mer
kezde, Londra, Paris ve Mosko· 
va' da itimatsızlık havası bir hay
li gevıemiıtir. Bunu cihan ve 
bilhassa Avrupa sulhu için hayra 
alamet telakki ederiz. . 

Bir milyara yakın nüfuslu, en 
büyük deniz, kara ve hava ku
vetlerine sahip olan sulh devlet
leri, tecavüze kar§ı kati bir karar 
ile birleşmektedirler. Bu nüfu
sun 150 milyondan fazlası Avru
pa kıtaıında oturmaktadır. Ta
rihte misli ve misali olınıyan bu 
muazzam barış nizamı cephesi
ne, bitaraf memleketlerin büyük 
ekseriyeti manen katılmıştır. Si
yasi, mali, iktısadi ve askeri f ai
kiyet bu cephenin elindedir. Öy
le tahmin olunabilir ki totaliter 
devletler dahi, herhangi bir 
harpte muvaffakiyet talihi gör • 
miyecekler, bugüne kadar takip 
ettikleri usuller yerine yeni bir 
hareket tarzı arayıp bulmağı ter
cih edeceklerdir. 

Bu bir tahminden ibaret olup, 
totaliter devletlerin kar§ı cephe
yi bin türlü manevra veya za
manla gevşetmek ve yıpratmak, 
ve bu ziftan istifade etmek ü
mitlerini kaybetmiş olduklarını 
temin etmez. Sulh bloku cephesi 
mütemadi yakaza halini muha
faza etmeğe, belki uzun müddet, 
mecbur olacaktır. 

Ehemiyetli bir cihet de şudur 
ki bugün her tarafta devam eden 
harp hazırlığı masraflarına mil
letler uzun müddet tahammül e· 
demez. lcabederae sivil hayatı 
tamamen hazf ederek memleket
lerini bir kışla ve milletlerini 
seferber bir orduya çevirecek-

( Sonu 7 inci sayfada) 

• 1 Berlin, ı a.a. - Müsellah alman ku
vetleri uzun seneJerdenberi görülen
lerin en mühimi addedilebilecek ma· 
nevralara başlamak üzere bulunuyor. 
Almanya'nın şimali garbi mıntaka

'Sı bugün 48 saat müddetle normal ha
va seferlerine kapanmıştır. Bu mın
takada harp tayyareleri talimler yap
maktadır. 

Ecnebi hava ataşeleri bu talimleri 
seyretmeğe davet edilmişlerdir. Bu 
manevraların bütün teferruatı maliim 
olmamakla beraber 15.000 mil murab
baı olan mem~u mıntakanın genişliği 
büyük mikyasta harekata başlanaca
ğını göstermektedir. 

Silezya'nın bazı kısımları ile 
(Sonu 7 ınci sayfada) 
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lngiliz Nazırlar1 

Londra civarından 

ayrılmıyorlar! 
Londra, 1 a.a. - Her yıl ka

bine azasının büyük bir kısmı
nın tatili yabancı memleketler· 
de geçirmeleri mutat olduğu 

halde, bu sene on bet gün kadar 
Antibes•te ikamet edecek olan 
sıhat nazırı Elliot müstesna ol
mak Üzere bütün nazırların ya 1 
İngiltere'de ve yahut lskoçya•da 
kalacakları kayda değer bir ha
disedir. Kabine azaaının ekseri
si iki aylık tatil devresini, ica· 
hında hemen Londra'ya gelebil
mek için, kendi malikanelerin
de geçireceklerdir. 

Malaya gemisi takımmrn 

İzmir' de yapacağı ma(lar 

'--.···- l•i---

bugün İstanbul' da 
lstanbuJ, 1 (Telefonla) -

Dost ve müttefik Büyük Bri
tanya hükümetinin Akdeniz 
filosu umum kumandanı Cun
ninghan amiral zırhlısı olan 
Wartpit gemisiyle yarın lima
nımıza gelecek ve hükümetimi
zin misafiri olacaktır. Misafir
lerin mihmandarhklarma tah
sis edilen subaylarımızın ba§· 
kanhğına deniz harp akademi
si kumandanı kurmay albay 
Necati Özdeniz tayin edilmİ§· 
tir. Wartpit zırhlısına iki des
troyer de refakat etmektedir. 

Müttefik donanma Ye§ilköy 
açıklarına geldiği vakit mih
mandarlarla konsolosane erka· 
nı bir motörle gemiye giderek 
filonun limanda demirliyeceği 
yeri göstereceklerdir. 

İngiliz filosu Selimiye önle· 
rinde topla tehri seli.mlıyacak 
ve buna tehirden mukabele o· 
lunacaktır. Dün lstanbul'a gel
mi§ olan harp filomuzun filo
tilla kısmı Marmara açıklarm
da İngiliz gemilerini kar§ıhya· 
caktır. 

İngiliz filosu limanda de
mirledikten sonra resmi ziya· 
retler baılıyacaktır. 

Amiral cuma günü tayyare 
ile Ankara'ya hareket edeceği 
ve Ankara'da da bazı ziyaret
lerde bulunacağı anlatılmak
tadır. 

İzmir, 1 a.a. - Yarın limanımıza 
gelmesi bekle?en Malaya gemisinin 
futbol atkımı ıle İzmir muhteliti ara
sında yapılacak olan iki maçtan bi -
rincisi 3 ağustos perşembe ve ikincisi 
5 ağustos cumartesi günleri saat 17 
de Alsancak stadında yapılacaktır. 
Malaya zırhlısı limanımızdan pazar 
günü ayrılacaktır. ~, ______________ __,) 

Danzig'te tevkifler 

300 suçludan bir kısmı 
dün Berlin'e nakledildi 

iııi lideri idama mahkum oldu 
. -V:arıova!. ı a.a. - Da·nzig'den bildirildiğine göre, Danzig poli

sı bırkaç gun eve} tevkif edilen 300 suçludan bir kıamını dün Ber
lin' e n.aklet.miştir. Bunlardan üçü ve ezcümle Danzig işçi lideri 
Ottovıller ıdama mahkiim olmuıtur~ (Sonu 7 inci saJ'_fada). 

Gümrük ve inhisarlar Vekili 
B. Raif Karadeniz 

BiRA UCUZLADI 
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16 AGUSTOSTAN İTİBAREN 
• 

Bir şişe bira 16 
kuruşa satılacak 
Gümrük ve inhisarlar Ve ki 1 f 

8. Raif Karadeniz'in beyanatı 
Gümrük ve inhisarlar Vekilimiz B. Raif Karadeniz lzmir ve ls

tanbul' da yaptığı tetkik seyahatinden dün sabahki ekıpresle şeh
rimize dönmüş ve istasyonda vekalet ileri gelenleriyle birçok 
dostları tarafrndan istikbal edilmiştir. 

B. Raif Karadeniz, Haydarpaşa' da, hareketinden evel gazete
cilere vaki beyanatında Ankara•ya dönünce bira fiyatlarının ucuz 
latılmasl işiyle meşgul olacağını söylemiş ve bu hususta Vekiller 
heyetinden çıkacak bir karara intizar ettiğini bildirmişti. 

Bir muharririmiz dün, sayın vekili 
makamında ziyaret ederek biranın u
cuzlatılması hakkır.daki son vaziyeti 
öğrenmek istemiş ve vekile: 

- Bu husustaki tetkikat neticelen
miş midir? diye sormuştur. 

Bu suale karşı B. Raif Karadeniz 
demiştir ki: 

- Bugün İnhisarlar idaresi bira 
fabrikasını devlet ziraat işletmeleri 
kurumundan teslim almış ve filen i
dareye başlamıştır. 

İstanbul ve civarı mıntakasındaki 
bira satışı yapmakta olafl müteahhit
lerin teahhutlerini ifa etmediklerin • 
den dolayı mukaveleleri feshedilmiş· 
tir. Bu fesih üzerine bu mıntakalar• 
daki satış işi de İnhisar teşkilatı ta
rafından ele alınmıştır. 

Diğer mınta~alardaki satış muka -
velelerini de tetkik ediyoruz. Tetki-

Rira fabrikasının İçinden bir görünüş (Sonu 1. inci sayfada) 
~~~-o= 

Romanya - Macaristan arasında 

Vahim bir hudut 
hôdisesi oldu 

Bükreş, 1 a.a. - Bugün neşredilen resmi bir tebliğ, Romanya ,.. 
ile Macaristan arasında vahim bir hudut hadisesi vukua geldiğini ~~'8~~~ 
bildirmektedir. 

Karpatlaraltı Rusyası ile hududu teşkil eden Tissa nehrinin 
romen kıyısında kain T ecevilniç'te romen ve macar hudut muha
fızları arasında, dün bütün gece kurşun teati edilmiıtir. 

1 

Hadisenin çıkmasına sebep, macar 
makamları tarafından teşvik gören 

-.~··-"""1""'--_,_......,..,..,,, _ _ ~~- macar salcılarının Karpatlar altı Rus-
' yasının Macaristan tarafından işgali

ni müteakip hemen romen makamları 
tarafından konulan yasağa rağmen, 

Tissa i!zcrinde dün gece sal nakliyatı 
yapmak teşebbüslerini tekrarlamala· 
rıdır. Romen hudut muhafızları, sal
cılara ihtarda bulunmuşlar, fakat sal
cılar, buna rağmen macar hudut mu
hafızlarının kurşun ateşinin himaye
sinde sallarını sürmekte devam et
mişlerdir. 

Hatay valimiz B. Şükrü 
Sökmensüer 

Antakya' da 

Vali Sökmensüer'in 
halk mümessilleriyle 
yaphğı konuıması 
Antakya, 1 a.a. - Vali Sökmensüer 

dün sabah parti binasında toplanmış 
olan Antakya halkı mümessilleriyle 
cürnhuriyet rejimi üzerinde faydalı 
bir hasbihalde bulunmuş, anavatan ka 
nunlarına zaten kendiliklerinden u. 

(.Sonu 7 inci say_f ada)_ 

Tebliğ ölü ve yaralı olmadığını 
tasrih etmemektedir. 

Bu hadise üzerine, Tissa üzerinde 
seyrisefer tanzimi için yapılmakta o -
lan Romen - Macar görüşmeleri tatil 
edilmiştir. 

Bir macar yaralandı 

Budapeştc, 1 a.a. - Macar ajansı, 
Macar - Romen hududunda yeni bir 
hadise çıktığını ve bir macar hudut 
muhafızının yaralandığını bildirmek
tedir. 

Macar ajansına göre, romen asker· 
leri, sabah saat yediye kadar macar 
köprü muhafız karakolunun bulundu
ğu Tissa mevkii istikametine silah ve 
makineli tüfek ateşi açmışlardır. 

Macar ajansı, diğer taraftan, ro
menlerin Tissa mevkiine doğru bir 
batarya da yerleştirmiş olduğunu ila-
ve eylemektedir. · 

Kıral Karol Rodos'ta 
Rodos, 1 a.a. - Luceafarul yatı ile 

Akdenizde bir istirahat gezintisi yap 
makta olan kıral Karol, veliaht prens 
Mihael ile birlikte, tamamiyle hususi 
mahiyette iki gün kalmak üzere bura
ya gelmiştir. 

Şiıeden dökülen taze bira 

Orgeneral Huntziger 

Türkiye görüımeleri 
etrafında Daladiye'ye 

izahat verdi 
Paris, 1 a.a. - Havas ajansı bildi

riyor : 
Başvekil B. Daladiye, bugün, Tür

kiye'den dönen fransız askeri heyeti
ne riyaset eden orgeneral Huntziger"i 
kabul etmiştir. 

Orgeneral Huntziger, türk hükü
meti ve yüksek askeri makamları ile 
yaptığı görüşmelerdeki çok iyi neti
celeri teyit eylemiş ve başvekil B. 
Daladiye, orgenerali bu mesut neti
ceden dolayı tebrik etmiştir. 

Orgeneral HuntzigM çarşamba gü
nü Londra'ya gidecektir. 

Kudüs'te çetelerin 

1 :o ldı rdığı ara pla r 
Kudüs, 1 a.a. - Bir çete tarafın

dan kaldırılan üç arabın cesedi Ku _ 
düs - Ebron yolu üzerinde bulunmuş
tur. 

. Arapça Falestin gazetesi bu kabil 
şı.ddet hareketlerini şiddetle takbih e
dıyor ve hiç bir sebebi olmıyan buna 
b:nzer cinai teşebbüslerin arap alemi
n~n ya~ancı memleketlerdeki şöhreti
m tahrıp etmekte oldufunu bildiri
yor, 
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Boş kalan vakit 
Beıinci Büyük Kurultay, Partinin 

pı ugramında da bazı tadiller yaptı. 
Hemen aöyliyelim ki "Kemalizm 
yolu"nu çizen prensiplerle Partinin 
ana vasıfları Üzerinde ufak bir de -
fiıiklik olmu§ değildir. Memleketi 
kurtaran, yaptığı inkılaplarla onu 
i; eri insanlık saflarına ulaıtıran bü
y.ik esaslardan ıüpheaiz ayrılmıya
cağ12 ve bilakis bunlara daha aıkı 
bağlı kalacağız. 

Programdaki değiıiklikler, daha 
ÇOK kültür ve iktısat alanına birkaç 
yeni hedef daha getirmiı oluyor. 
Programımıza giren yeni maddeler
den birinde "el itleriyle küçük sa • 
natlarımıza inkişaf imkanı verile
ceği, halkın mutat itleri haricinde 
bcı kalan vaktinin bu sahada kıy
metlendirilmesine çalııılacağı,, ifa
de edilmiıtir. Milli zaruretlerimiz -
den mülhem olan bu mevzu üzeri • 
ne kısaca temas etmek istiyoruz. 

Türkiye halkı içinde bir günün 
bütün enerjisini bir fabrikada, bir 
madende tüketenlerin sayısı bütün 
nüfusa nisbetle çok azdır. Büyük 
ekseriyet, mevsim ve hava ıartları
na röre çahıılan toprak itlt:riyle 
meJguldür. Kadın ~rkek köyl~rde 
hatta kasabalarda yaııyan mily'.ln. 
!arca İnsanın muayyen ekim ve ha
aat çalrımaları dııında birçok bot va 
kitleri oluyor. Tütün, kuru üzüm, 
fındık gibi mahsullerin keaif olarak 
istihsal edildiii yerlerle muayyen 
mıntakalara, sebze, meyva yetiıti
ren kasaba ve ıehirlerimizde bile 
halkın çoğu mevsimler arasında 

riinlerce bot kalmaktadır. Toprak 
itlerinin bagladığı sıralarda da her 
zaman bütün günün dolmuı olduğu 
iddia edilemez. Hele gayretli türk 
kadınınm kıymetlendirilmesi icap e· 
den çok vakti olduğunu hepimiz 
biliriz. 

Tekniği çok ilerlemit memleket
lerde dahi halkın bo, vakitlerde 
yaptığı birçok el itleri vardır. Milli 
bir hüviyet verilerek onunla meıgul 

Romen kafile reisi VirgilJoan 

Sporumuzdan 
stayişle 

bah e • yor 
16 Temmuz 1939 tarihinde İstan

bul'da yapılan beynelmilel atletizm 
milıab&kaları milnaıebetlyle romen 
kafile reisi B. Virgil Joan Beden ter
biyeıi Genel Direktörlüğüne bir mek 
tup göndermiştir. Türk sporculuğu
nun ilerleyişlerini tebarüz ettiren bu 
mektubu bu müsabakaların bir batı • 
raaı olarak neşrediyoruz: 

.. Romen atletlerinin İstanbul mli
aabakalarına iştiraki bize, bilhassa 
tlirk atletlerinin bariz terakkisini ve 
umumiyetle Balkan atletizminin yük· 
ıdmeıini müşahede etmek fırsatını 

verdi. 
Müsabakalardan alınan neticeler 

sporda ilerlemiş milletlerle mukaye· 
scye layiktir. Bugün elde edilen dere
celerle bundan 4-5 sene evelkiler ara
sında ne büyük fark vardır. Çok emi
nim ki önümüzdeki senenin Balkan 
oyunları bize bazı harikalar çıkaracak 
ve bu harikaları türk atletizmi vere
cektir. 

olanları her zaman geçindirecek 
küçük ganat eserlerine bilhaaaa 
garp memleketlerinde rastlıyoruz. 

Yakın maziye kadar, yurdun her 
köıesinde muhitin hususiyetine gö
re inkiıaf etmit küçük sanat §Ubele· 
ri vardı. Her gehri anarken onun 
kendine has birkaç eserini de der -
hal hatırlarız. Bugün de bunlardan 
birçoğu hala yaıamaktadır. 

Küçük sanat ve el itleri için iki 
yıl önce §ehrimizde açılan bir sergi· 
nin bizde bıraktığı kuvetli intıba 
tudur: mazide çok güzel elitleri ve 
küçük• sanat eserleri yapmı§ız. Ka -
!anlar için de rehberlik etmek la
zımdır. 

,Büyük Millet Meclisi encümenle
rinde küçük sanatları koruyacak bir 
layihanın müzakeresi hayli ilerledi. 
Maarif Vekaletinin ötedenberi üze
rinde sebatla çalıştığı aanat tedrisa
tı son yıllarda verimliliğini çok ar -
tırdı. Elazığa kadar g iden kız sanat 
enstitüleri ve bilhassa akıam sanat 
mektepleri, yetiştirdikleri türk ka -
dınının, yalnız boş vakitlerini değer
lendirmekle kalmıyor, birçok kızla· 
rımız için de hayatlarını kazanmak 
imkanını veriyor. Ellerindeki işe 
türk zevkini ve asaletini veren isti -
datlar ıüphesiz gittikçe artacaktır. 

Ancak küçük sanat ve eligleri 
devletin yardımından ziyade ma· 
halli teıekküllcrin, hatta münferit 
teıebbüslerin gayret ve alakasını is
ter. Parti programı, maddeleri ara
sına bu mevzuu alırken parti teşek· 
külleriyle Halkevlerine, yeni bir va· 
zife verınit bulunmaktadır. 1ı çağın· 
da olan bütün yurtta,lar bu milli 
kadrgnun bir uzvu bulunduklann • 
dan herkes iç.in, muhitindeki bir kü
çük aanahn veya herhangi bir el işçi 
liğinin, var.sa ilerlemesine yoksa 
doğmasına çahımak bir vazife hük· 
münaedir. Milyonların boı vakitle • 
rini kıymetlendirmek artık bir arzu· 
nun değil bir emrin mevzuudur. 

KEMAL ONAL 

ll-IAVA 

~)\1 
Dün hava nisbeten 

serin geçti 
Dün şehrimizde hava açık geçmiş, 

rüzgar şimali şarkiden saniyede beş 
metre hız.la esmiştir. En yüksek sı
caklık 29 derece olarak kaydedilmiı
tir. 

Yurtta hava doğı.; Anadolu ile Ka
radenizin şark kıyılarında çok bulut
lu, Akdeniz kıyılariyle Trakya ve E
ge bölgelerinde umumiyetle az bulut· 
lu geçmiı;tir. 

Z4 saat içindeki yağışların metre 
murabbalrına bıraktıkları su miktar· 
lan Karsta 4, Rize, Hupa ve Orduda 
2, Ardahanda 1 ki!ogramdır. Rüzgar
lar bütün bölgelerde ekseriyetle şi
mal istikametinden saniyede en çok 9 
metre hızla esmiştir. 

En yüksek sıcaklar Tekirdağı, Ela
zığ ve Mersinde 30, Balıkesirde 31, E 
dirne ve Bursada 32, Adana ve İzmir· 
de 34, Akhisar ve Siirtte 35, Antalya
da 37, Diyarbakırda 38 derecedir. 

Amaıya'da yer aaraıntısı 

Amasya. 1 a .a . - Bu gece saat 
23.45 te hafif bir yer sarsıntısı ol -
mut§ur. Hasar yoktur. 

ULUS 

I 
................. ,_ ..... _ ..... ~ 

Günün peıinden 
.................................................... 

Buhran ' . 
Dün gelen lstanbul gazetelerin

den birinde, Aktehir muhabirinin 
ıu haberini okuduk: 

" Aktehir, (Hususi) - Burada 
ev buhranı baılamıı ve kiralar art
mııtır. iki odalı evler için 7-8; üç, 
dört odalı evlere de 10-15 lira kira 
iatenilmektedir. Buna rağmen, mat
lup ıekilde ev bulunamamaktadır. 

Kiraların yükselmesinden en zi
yade küçük ve yabancı memurlar 
zarar görmektedir.,, 

Nesreddin hocanın, kendisine 
yüz değnek vurmak istiyen subaıı· 
na cevabını hatırlarsınız: akşehirli 
bu arkadaı da ya liranın rayicini 
yahut da mesken buhranını bilmi· 
yor! 

Türkiye'de muhakkak ki bir 
mesken meselesi vardır. Bu mesele, 
yalnız kiraların pahalı olması ıek· 
linde tecelli etmez. Birçak ıehirleri
mizde kiraların ucuz olması, kira· 
cıyı allla tatmin etmez: çünkü yapı 
ne mimar elinden çıkmııtır, ne de 
hava, güneg, sıhat ıartları düıünül· 
müıtür. Banyo, elektrik, havagazı 
ve saireyi bir tarafa bırakınız: çÜn· 
kü Ankara'nın 17 bin küsur evin· 
den hala on bir bini petrol yakıyor .. 

Memur, Ankarad..ıl' da, lstanbul
da da, Burııa'da da, Van'da da, Ak
§ehir'de de aynı parayı alır: anka
ralı memurun - eğer o da umumi 
muvazeneye dahilse - aldığı mes
ken fazlası, akıehirli meslektaıın 
ıikayet ettiği seviyeyi karıılıyabili • 
yor mu? Yani, 60 liralık bir memu
run aldığı on Üç lira mesken zam· 
mını vererek bir ev kiralayabiliyor 
mu? 

Aktehirli muhabirin "matlup ıe· 
kilde" telakki ettiği ev; elektrik te· 

ıisatı, akar auyu, banyosu olan ev 

olsa gerektir. Ankaralı ufak me

mur, çoktan bu iddialardan vazgeç· 
mittir. Batını sokacağı bir çatı .•• 

Fakat ıu ııenelerdenberi kulağmu

zın alııtrğı inıa sesine güvenerek 

Ankara'nın bat derdinin halledil· 

meaini beklemenin bir hayal oldu -

iunu hiç hafiflemiyen ev sıkıntısı 
isbat etmedi mi? 935 nüfua aayı
m.~nda 122 k.~aur bin olan banehrin 
nufuau, buaun, 180 bini çakt an aı-
mı tır: halbuki 935 t .. n Q~~ . .... •• _ 
ıraaar yapılan ev ve apartımanTanıı 

sayısı bin rakamını bile doldurma • 
dı. 

Ankara, lıüçük ve yabancı memur 
ıehridir. Aile fertleri sayısını da 
hesap edersek nüfusun vasati ola
rak, yüzde kırkını bu tip vatandaı 
te§kil ediyor. 

Her fırsat, bizi Ankara'nın mes• 
ken derdini uf ak memur bakımın· 
dan konuımıya sevkediyor. Çünkü 
biliyoruz ki bunlar arasında, hala 
ba§ınt sokacak iki odacık bulamadı
ğı için çoluğundan çocuğundan ay
rı yaııyan evli - bekarlar vardır. 

KUTAY 

Zonguldak Parti 

İdare Heyeti Reisliği 
Zonguldak, 1 a.a. - Parti viliyet 

idare heyeti mıntaka müfettiJi Şera· 
f ettin Karacan'ın başkanlıfında top
lanarak vilayet idare heyeti reisliği
ne Halkevi başkanı Akın Karauğuz'u 
stçmigtir. Bu intihap Uzerine Akın 
Karauğuz Halkevi Ba§kanhğından is
tifa etmiş ve yerine vilayet idare he
yetinden Ahmet Gürel seçilmiıtir. 

Ölüm cezalar1nın 

infazında halk ve 
gazeteci bulunmıyacak 

Adliye Vekôleti 

yeni bir tômim yaptı 
Adliye Vekaleti, ölüm cezalarının 

nasıl yerine getirileceği ve bu sırada 
kimlerin bulunacağı hakkında cüm
huriyet müddeiumumiliklerine bir ta
mim göndermiştir. 

Adliye Vekilimiz B. Fethi Okyar'
ın imzasını taııyan bu tamimde, ceza 
muhakemeleri usulü kanununun 398 
inci maddesinde "ölüm cezası mahke
me heyetlerinden bir zat ile, cümhu
riyet müddeiumumisi, tabip, zabıt k!
tibi ve hapisaneler idaresi memurların 
dan biri hazır oldukları halde infaz o
lunacağı ve mahkumun mensup oldu
ğu dinin ruhani sıfatını haiz bir zat 
ile mahkumun müdafii dahi cezanın 
infazında hazır bulunabilecekleri., 
hükmü izah edilmekte ve bun'1an son
raki idamlar için de şu direktifler ve
r ilmektedir : 

"- Mahiyeti icabı bu cezanın her 
türlü heyecan ve gürültüden azade o
larak mutlak bir sükun ve itidal içeri
sinde infazını arzu eden vazıı kanuun 
infaz sırasında kimlerin hazır bulun
ması lazım geldiğini ve kimlerin bu· 
lunmasına müsaade olunabileceğini 
bu suretle maddede hasren tadat ve 
tasrih ettiği görülmektedir. Esasen ö
lüm cezalarının gece yarısından son
ra fecir vakti infazı hususunda mües
ses teamül de vazıı kanunun bu mak
sadını temine matuftur. 

Geçenlerde İstanbul'da bir idam 
hükmü infaz olunurken önceden hük· 
mün infazından haber almıJ olan ga
zeteciler ile bir halk kütlesinin infaz 
:mahallinde hazır bulundukları ve ga
zetecilerin mahkumun son demlerine 
ait jestlerinin fotoğrafını çektikleri 
ve halkın da bu jestleri eğlence vesi
lesi ittihaz ederek güldükleri öğre· 
nilmiıtir. Bundan böyle, böyle bir 
manzaranın tekerrürüne set çekmek 
istiyorum. 

bu ıebeple badema ölüm cezaları· 
nın infazı sırasında yukarıda ismi gc
~enlerd~n ~aadasının seyrütemaşa 
maksadıyle ınfcu mahalline girmele-
ti;otıb "1)i'.'iil.i.~::, --1

··---- - • 

Zonguldak'la 
yol inıaalı 

Zonguldal:, 1 a.a. - Vali Halit Ak· 
soy, Ereğli ve Devrek kazalarını ve 
yol inşaatını tetkik ve teftişten don
nıüştür. Yollarda geniş bir çalışma 
vardır. Vilayetimiz bir taraftan Saf· 
ranbolu - Araç yolu ile Kastamonu 
vilayetine ve diğer taraftan Ereğli • 
Düzce yolu ile Bolu vilayetine ve 
Adapazarı demiryoluna bağlanmakta 
dır. Bu yolların bu üç vilayetin müı
takbel inkişafında büyük ehemiyeti 
vardır. 

Kültür park sergi 

sarayının in~ası bitti 
İzmir, 1 a.a. - Külttirparkta yapıl

makta olan sergi sarayının inşaatı 

dün akıam bitmiş ve bina fuar komi
tesi emrine verilmiştir. Bugün bina· 
nın dekorasyon iJlerine baJlanmıştır. 
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Barem Kanunu İzah namesi 

Maliye · Vekaletinin 
hazırladığı İzahnameyi 

aynen neşrediyoruz 
Maliye Vekaleti, yeni devlet baremi kanununun tatbik teklini 

gösterir izahnamenin hazırlığını bitirmiştir. lzahname bastırıla -
cak ve en kısa bir zamanda bütün devlet dairelerine tevzi oluna
caktır. Bütün devlet memurlarını ali.kadar eden izahnameyi ay
nen aıağıya koyuyoruz: 

c - İstanbul üniversitesi tıb fakül
tesine bağlı ebe okulu (orta tahsil 
görmüş olanları kabul etmekte olup 
tahsil müddeti iki yıldır.) 

d - Ankara muvakkat maliye mes
lek okulu (tahsil müddeti iki yıldır. 
Yalnız orta okul mezunu olarak bu o
kula girip de mezun olanlar C fıkrası 
hükümlerinden istifade edebilirler.) 

e - Tapu ve kadastro muvakkat 
tatbikat mektebi (tahsil müddeti iki 
yıldır. Yalnız orta okul mezunu ola
rak bu okula girip de mezun olanlar 
C fıkra::.ı hükmünden istifade edebi
lirler.) 

f - Kızılay cemiyeti İstanbul has
ta bakıcılık okulu (orta okul tahsilini 
görmüş olanları kabul etmekte olup 
tahsil müddeti üç yıldır.) 

d - 1) Lise derecesinde bir tahsil 
üzerine en az bir yıllık mesleki tahsil 
yapmış olanlar; 

2) Lise derecesinde bir tahıil üze
rine en az bir yıllık kurs görmilt olan· 
lar: 

3) Beı yıllık meslek mektebi tahsi
li üzerine en az iki yıllık daha yilk
ıek bir mesdek tahsilini bitirmiJ o
lanlar; 

4) Orta tahsilini bitirdikten ıonra 
en az dört yıllık meslek mekteplerin
den mezun olanlar; 

Mesleklerine ait memuriyetlerde 
(12) inci dereceye; (lise veya muallim 
mektebini bitirdikten ıonra imtihanla 
orta tedriıat muallimliği ehliyetna
meıi almıı olanlar da maarif meıleği
ne bu derece ile alınabilirler.) 

§ Yukarıdaki (D) fıkrasının (1) ıa
~ılı bendinde yazılı olan lise derece
sinde bir tahıil üzerine en az bir yıl • 
lık meslek tahıili veren okul Gui 
Terbiye Enstitüsünün (B) kısmıdır. 
:ıctyııı ıx:ııuıııue yd:ı:uı Ullt: ~d.UbUI IA~t:· 

rine en az bir yıllık meslek tahsili ve
ren kurslar şunlardır: 

a - Ankara muvakkat maliye mes • 
lek mektebi (tahsil müddeti iki yıl
dır. Bu okula liıe tahsili gördükten 
sonra eirip de mezun olanlar (D) fık
rası hükmünden istifade ederler. 

b - Tapu ve kadastro muvakkat 
tatbikat mektebi (B) kıımından me -
zun olanlar (bu okula lise tahsili gör
dükten sonra girip de mezun olanlar 
(D) fıkrası hükmünden istifade eder
ler.) 

§ Yukarıdaki (D) fıkrasının (3) sa· 
yılı bendinde yazılı olan beı yıllık 
meslek okulu tahsili üzerine en az iki 
yıllık daha yüksek bir meslek tahsili 
veren okullar gunlardır: 

a - Ankara kız ertik öğretmen o
kulu. (Bu okul iki kısımdan ibarettir: 

Birinci kııım: Kıı enstitilleri me
zunlarını almakta olup tahsil müddeti 
iki yıldır ve orta okulların meslek öğ
retmenlerini yetiıtirir. 

İkinci kısım: Kız enstitüleri me
zunlarını almakta olup tahsil müdde
ti üç yıldır ve kız enstitüleriyle ak
şam kız sanat okullarının meslek ders. 
leri öğretmenlerini yetiştirir.) 

b - Ankara erkek ertik öğretmen 
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okulu. (beı yılhkbölge sanat okulla
rı mezunlarını almakta olup tahsıl 

müddeti üç yıldır.) Bölge sanat okul
larının meslek dersleri öğretmenleri
ni yetiştirir. 
Yukarıdaki (D) fıkrasının (4) sa

yılı bendinde yazılı orta tahsilden 
sonra en az dört yıllık meslek tahsili 
veren okul Nafıa teknik okulunun 
mühendis kısmıdır. (Orta okul tahsi
lini görmüş olanları kabul etmekte o-
1 up tahsil müddeti dört yıldır.) 

Bölge sanat okullarının meslek de
receleri öğretmenlerini yetiştirir. 
Yukarıdaki (D) fıkrasının (4) sa

yılı bendinde yazılı orta tahsilden 
sonra en az dört yıllık meslek tahsili 
veren okul. 

Nafıa Teknik okulunun Mühen • 
dis kısmıdır. (Orta okul tahsili gör
müş olanları kabul etmekte olup tah
sil müddeti dört yıldır.) 

Yükaek tahıil veren mektepler 

E - Altı yıldan az tahsilli yükıek 
mektep mezunları 11 inci dereceye : 

(1 - Bunlardan askerlik hizmeti • 
ni ifa etmeden memuriyete intiaap e
decekler askerlikle allkaaı olıun ol -
masın altı ay müddetle 12 inci dere • 
ceye alınırlar. 

2 - Tahsil müddetinin üç yıldan 
eksik veya fazla olması halinde eksi
ği ilk terfi müddetine eklenir ve faz
lası ilk terfi müddetinden indirilir. 

3 - Yüksek bir mektep tahıilini ik 
mal ve diploma istihsal eyledikten 
sonra yurdda veya yurt haricinde ay
rıca doktora tahıilini yaparak muay· 
yen tezini kabul ettirmit ve buna ait 
veıikayı da Maarif Vekiletine taadik 
ettirmit olanlar girebilecekleri dere- ~ 
cenin bir derece yükseğine alınabilir·S:: 

4 ı.IACA• 6"'4Mı \.._./ ••••·--·---- ,,/ ( 

sil müddeti altı yıldan eksik ola? .• 

sek okullar JUnlardır: :. 
1 - Ankara Hukuk fakültesi. (Tah -

sil müddeti Uç yıldır.) 
2 - Ankara Yüksek iZiraat ensti • 

tüsü. (Ziraat, Veteriner ve Orman 

fakültelerini ihtiva eder, her birinin 

tahsil müddeti dört yıldır.) 

3 - Siyasal Bilgiler okulu. (Tah 

sil müddeti dört yıldır .. ) 

4 - Ankara Dil ve Tarih - Coğraf

ya fakültesi. (Tahsil müddeti dört 

senedir.) 
S - Ankara Gazi Terbiye Enstitü

sü: 
a) Beden Terbiyesi ve Resim - f ş 

şubelerinin tahsil müddetleri üçer 
yıldıt. 

b) Edebiyat, Tarih • Cofrafya, Pe -
dagoji, Tabiiye, Riyaziye şubelerinin 
tahsil müddetleri ikişer yıldır. 

6 - İstanbul yüksek iktisat ve ti • 
caret okulu. ( Tihsil müddeti Uç yıl
dı: .) 

7 - İstanbul Yüksek Deniz Tica -
ret okulu. (Tahsil müddeti üç yıldır.) 

8 - İstanbul Üniversitesi : 
a) Hukuk fakültesi. (Tahsil mildde 

ti dört yıldır.) 

16 temmuz müsabakaları mı? .. Her 
cihetten şayanı takdir . Teşkilatın res 
mt ve husuıt anasırı en büyük orga
nizaıyonları dahi muvaffakiyetle ida
re edecek liyakatte. Ve sonra halk, 
o kadar sporcu ve öyle mert ki.. Han
gi millete mensup olursa olsun, dik
kati çeken bir derece yapan atleti öy-

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 b) İktisat fakültesi (Tahsil müd -
deti dört yıldır.) 

. le candan bir alkışlaması var ki .. 

Biz, romen atletler, bizi fevkalade 
mütchaaaiı eden bir şekilde karşılan
dık. Sporcu hüsnükabulünden çok da
ha aamimt. Hakiki bir kardeş alakası 
gördük. 

Bu tarzda organizasyonlarla spo -
run terakki ve inkişafına ve iki mil
let sporcuları arasında teessüs etmiş 
olan dostluk ve kardeşliğin kuvetlen
meaine büyük mikyasta hizmet edile· 
cektir. 

Türkiye ıpor teşkilfi.tının resmi a
lakadarlarına en samimi teşekkürle -
rimizi ve bir an evel Bükreş'te tekrar 
bulugmak isteklerimizi bildiririz.,. 

Yeni fındık mahsulü 

Giresun, 1 a.a. - Bugün vilayetin 
her tarafında yeni fındık mahsulü -
nün toplanmasına başlanmıştır. Re -
koltenin 43 bin tondan fazla olacağı 
hakkındaki tahminin tamamen tabak 
kuk edeceği umulmaktadır. 

40 derecelik rakı piyasaya çıktı 

!atanbul, 1 (Telefonla) - İnhisar
lar idaresi 40 derecelik rakıyı bugün
den itibaren müıkirat bayilerine ver
mele baıladı. 

Binlerce 
Va - Nil dostumuz, Akşam'daki 

son fıkrasında gençlerin yabancı dil 
ogrenmiye alaka göstermelerini 
tavsiye ederek arııpça, farsça, la
tince ve grekçeye heves edt>cek bin
lerce genç isterken aynca ilave e
diyor: "Ôlmü~ ve yaşıyan diJler ü
zerinde tercüme için çalışacak bin
lerce mütercim edip.,. 

Çok gOzel bir temenni/ Ger)ek
ten tercüme kütüpanemiz o kadar 
boştur ki binlerce edip senelerce 
müddet hep bu işle uğratsalar, vü
cudu hissedilen eksikliği gene ta
mamiyle dolduramazlar. Ancak mu
harrir arkadaşımız bir şey daha is
temeyi unutuyor : " ... ve bu müter
cimlerin eserlerini okuyacak binler
ce kari!,, ••• 

Evlenme panayırı 

Romanya ve Macaristan'da ev
lenme panayırları açıldığını öte
denberi ititiyoruz. Bu usul bir o
rijinallikte geri kalmıya taham
mül edemiyen Amerika'ya da si
rayet etmif. Muhteıem bir pana
yır tertip etmiıler, kapısında çı
iırtkanlar mÜlteri s;aiırıyorlar, 

içeride evlenmek heveslisi binler
ce genç biribirlerini tanıyor, i.det 
ve huylarını öğreniyor ve arala
rındıt. mutabık kalınca hemen O· 

rada bulunan nikah dairesinde 
nikahlarrnı kıydırıyorlarmıı. 

Ne güzel! Nüfusu arttırmak i
çin mill~tler arasında çılgınca bir 
yarıı yapıldığı sırada, gazeteler
de evlenme düımanı bekarların 
fikirlerini neırederek evlenme a
leyhinde propaganda yapmaktan 
her halde çok daha faydalı bir u
sul! 

Anket 

Bir 1razetede haf talardan beri 
sinema mevzulu bir anket devam 
ediyor. Gazete karilerine sinema 
hakkında fikirlerini soruyor. Doi
ruıu neıredilen cevaplar arasm• 
da gerçekten mutena ( J) fikirle
re rastlanıyor. 

Meseli. aon nüshasında bir ba

yan fU cevabı veriyor: "Sinema· 

yr sevmem, ahlaksızlık neıreden 

bir mekteptir.,, 

Garip bir tezat değil mi 7 Bi
zim bildiğimiz mektep ahli.k neı
reder. 

Dilenci 

Bir gazete haber veriyor: ls
tanbul'da dilenciliii meslek hali· • 
ne getirmit 3000 dilenci varmıf. 
Şu halde bu mesleğin inkiıafmı 
temin için teıkilat yapmalı, mes
leki kurslar açmalı ve bir de taa
vün sandıiı kurmahdır.l 

Soğukluk 

Bu defa yanJnlanmıa pek ao
iuk kaçtı gibi ıeliyor bize. Ama 
bu kavuı ucu aıcaklarda da aoiuk· 
lu~ hani pek fena teY deiildir 

doğrusu. Karilerimizi biraz aerin
lettikse o da bir kazanç ıayılmaz 
mı? 

Az ve öz yazmak ---...........--
Her dem taze ,air Halit Fahri 

Ozansoy, Son Posta'da ya2dığı bir 

makalede az fakat öz yazmayı 

tavsiye eden prensipi doğru bul-

muyor, garpta çok fakat öz ya

zan muharrirlerden misaller ve

rerek, bizde de muharrirlerin gü

zel eser vermenin ancak az yaz

makla kabil olduğu kanaatini 

terketmelerini tavsiye ediyor. 

Dostumuz cidden arif a-

ne bir tecahül gösteriyor. Biz· 

de edipler az yazıyorlarsa bu, 

yazdıktan Üzerinde uzun zaman 

meıgul olmalarından ileri gelmi

yor. Sadece gündelik ekmeklerini 

temin için edebiyattan gayrı sa• 

halarda çalıtmıya vakitlerinin 

en büyük kısmını ayırmaları yü

zünden oluyor. 

Yazdıktan ıerç.i azdır, fakat 
ketki arkadatımızın dediii si.bi 
öz olsaydı. 

c) Tıp fakültesine bağlı Dit Taba· 
beti okulu. (Tahsil müddeti dört yıl
dır.) 

d) Fen fakültesi. (Tahsil müddeti 
dört yıldır.) 

c) Fen fakültesine bağlı cezacı o
kulu. (Tahsil müddeti üç yıldır.) 

f) Edebiyat fakültesi. (Tahsil müd
deti dört yıldır.) 

g) Yüksek öğretmen okulu. (Tah -
ıil müddeti dört yıldır.) 

Altı yıllık yükıek mektep 
me:z;unları 

F - Altı yıllık yüksek mektep me
zunları 10 uncu dereceye; 
Yukarıda (F) fıkrasında yazılı tah

sil müddeti altı yıl olan yüksek okul
lar şunlardır : 

a) İstanbul Üniversitesi Tıp fakul
tesi, 

b) İstanbul Yüksek Mühendis oku
lu. 

G Liıe tahsilini yurtta ikmal eden
lerden yüksek tahsilini gerek memle
ketimizde ve gerekse yabanc1 bir 
memlekette bitirdikten sonra meı;le -
ğin muayyen bir şubesinde ayrıca ih
tisas yaparak ihtisaslarını hususi ka
nunlarında yazılı şekilde tasdik et • 
tirenler 9 uncu dereceye : 

Sona var) 
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(EMBERLEYN'İN BEYANATININ AKİSLERİ Moskova'ya gidecek 
• 

( D U N K U ) 

.. 
- J -

iSTANBUL Gazeteleri 
•.a. M•tbuat Servisı 

Bilindiği gibi, senelerdenberi, 
~ı~p - Hırvat davuı, yugoslav iç po
lı~ıkaaının mihverini te§kil etmekte
~1~· Hatta bu dava, yugoılav dış po
lıtıkaaı Üzerine de büyük ölçüde 
rnüeaair olmaktadır. Yugoslavya'nm 
en ehemiyetli iki unsuru aı aaındaki 
anlaımazlık, devletin kurulu§U ta
ri~i~e kadar geri gider. Yugoslavya 
~~yuk harbi takip eden on sene 
ıçınde sırplar, hırvatlar ve slovenler 
kırallığı adiyle anılırdı. Bu, yalnız 
bi~ İsiın değil, üç unıur arasındaki 
rnunasebetlerin mahiyetini izah e • 
den bir siyasi formüldü. Fakat dev-

Fransız ve İngiliz gazeteleri, 

Sovyetlerle anlaşma ümidinin 
arttığını tebarüz ettiriyorlar 

Fransız - lngiliz 
heyetleri 

Paris, 1 a.a. - Havaı bildiriyor: 
Moskovaya müzakerelere gidecek 

olan ingiliz askeri heyeti, çarşamba 
günü Paris'e gelecek ve perşembe gü
nü fransız askeri heyetiyle temasa 
geçtikten ve bazı ihzari faaliyette 
bulunulduktan sonra, iki heyet, cuma 
günü Paris'ten Moskovaya hareket 
eyliyecektir. 

VAKİT 

Hümanizm 

Asım Us, bui\inkü başmakalesinde 
maarif şfirasında humanizm bahsi etra • 
fında cereyan eden münakaşeyı bahis 
mevzuu ederek, dilleri doğrudan doğru
ya latinceye ve yunancaya bağlı olan 
milletler için doğru olabilen hümanizm 
mefhumunu bizim ancak bir dünya gö
rüşü olarak benimseyebileceğimizi, Ji -
selerimizde yunanca ve latince okutul
masını do&ru bulmadı~ını söylüyor. 

YENİ SABAH 

Şehir işlerine dair 

Hiıseyin Cahit Yalçın. bugünkü başma
kalesini, vali Lıitfi Kırdar'ın 1stanbul
daki faliyetine tahsis etmekte ve ote -
denberi masal dinlemiyc alışmış İstan
bulluların bu faliyct karıısındaki mem
nuniyetini, ışehirdeki imar faaliyetini te
baruz ettirmektedir. 

let ınek · · · ·· - d. K anızmaıı ıyı yurume ı. ı-

l'al Aleksandr 1929 senesinde baş
k~ bir tecrübe yapınıya karar ver
~~· _Ye devletin tetkili.tında esash 
ır ınkılap yaparak Yugoslavya'yı 

teıiı etti. On senedenberi yapılan 
te ··b , cru e, bu sistemin de devamlı o-
h.ınıyacağını sırplara ve hırvatlara 
a~la.tmı§tır. Bunun için bu defa hır
V~tla.ra oldukça geni§ otonomi te
rnın eden bir aistemin kabulü karar
la.ırnııtır. Yugoslav hükümetini eli
tte aldığı günden beri batvekit Svet
koviç ile hırvat lideri Maçek arasın
da. bu hayati mesele üzerinde görüş
meler yapılmaktadır. Nihayet ge
çen niaan sonuna doğru bir anlat
~ıya vanlmıt ve anlatma tasdik i -
Çın Prenı Pol'e takdim edilmiıti. 
t nda.n aonra Sırp· Hırvat davasının 
1 :erine bir esrar perdesi çekildi. 
l ırvat gazeteleri Prens Pol'ün an
~l!ınayı taadik etmediğini yazdılar. 
f tp gazeteleri bunu inkar ettiler. 

a.ka.t anlatmanın meriyete geçme
diği de muhakkaktı. Zaman zaman 
bu mesele tazelendi. Bir aralık eski 
başvekil Stoyadinoviç'in Sırp - Hır
vat anlatmasına mani olmak için 
~rıtrikalar çevirdiği söylendi. Sonra 
~&ki başvekilin bu entrikaları İtalya 
llatnrna yaptığı iddia edildi. Bu ri -
"•Yellerin ne dereceye k -11\r dog· 
ru olduğu bilinemez. Fakat İtalya'· 
tı.rn Sırp - Hırvat anlatmaımdan 
bıeınnun kalmayacağı i.tiki.rdır. 
Çünkü bu anlatmalar yapılmadıkça 
1'ugoılavya'nın dahili vaziyeti ku· 
"etletmit olmaz ve binaenaleyh dıt 
..... "''itikası da meflüç olmaktan kur· 

vyj c. ltalya'mn yugoılav politi-
... e ··~ e•leti ar alamamak fa-,..,. ı;,. _ • ... • -e-•• ... • ,a-
•/c ;: .~no 1 . . 

1
111 

<.>ıl" t )anması talya'nm ışıne el-
ft,.} ı Çünkü bir parçasını mutla· 
~~~ • lll ' 

cektir. 11":;; n~ alması lazım gele -
yatik deni ~kı Almanya'nın Adri-
ltalya • t ıırıe doğru sarkmasını 

g 1 
11 enıez. Şu halde ltalya Yu· 

os avya'n ··ık· ,. f d ın mu ı tamamlığına ta· 
I~ tar rr. Fakat kuvetle§meıine as
a taraftar değildir. 

t ~iğer taraftan sulh cephesini 
etkıl eden devletler kuvetli bir Yu
ioılavya'da orta Avrupa ve Balkan 
•
1
ulhunun garantiıini görmektedir· 
er B .. d. . • unun ıçın ır kı her §eyden e-
~el, Sırp - Hırvat davaııınm hallini ••r 1 b ıyor ar. Belgrat'tan gelen son ha.-
erler, artık bu davanın nihai ola

rb~k halledilmek üzere bulunduğunu 
ıld" k d' 

S 
ırme le ır. Bu haberlere ııöre 

v tk . ·ı ' t"' e ovıç ı e Maçek aruındaki lfÖ· 
t~tıneler anlatma ile neticelenmit _ 
dı.r. Ve bu anlatma tatbik edilir e• 
ılınez Yugoslavya kabinesinde e

•aslı deği§iklikler yapılacaktır. 

Sırp • Hırvat anlaımaaı, Çekoslo
~akya'nın tüyleri Ürperten akıbetin· 
k e, garp alavlığının dğradığı feli· 
etten cenup slavlığını kurtaracak

tır. Aynı ırkın iki kolu olan çeklerle 
•lov ki b' "b' 1 · . a ar, ırı ır erıyle geçineme· 
tlıkleri için bugün her ikisi de Al
l)ıanya'nın yumruğu altında inle· 
l)ıektedirler. Bu iki ırktaf milletin 
f~ •• k b 1 . . cı a ı et erı, Sırplar ve hırvatlar 
1. • 
tn acı bır ders teıkil etmiş olmalı-
ır, 

Yugoslavya, bir defa Sırp - Hır
\o~l davasını hallettikten ıonra ha -
11c· ı· ·k ~ ı po ıtı aaında da daha müstakil 
a.reket edebilecektir. Eıaaen sulh 
t~Ph . . • . .k 

esının vazıyeh kuvetleıtı çe, 
r.ttgoslav dıt politikasında da istik -
"ı&l temayülü kuvetle§mektedir. Ar -
ı "'"utluğun ansızın i§galiyle Yugos-
:"Ya esir vaziyetine dütmüştü. 

1 
rens Pol'ün Berlin'de mihver dev-
1~llerine kar§ı taahhüde girişrnek. 
t~lı kaçınması ve timdi de Londra'ya 

1.~ırıeai, Yugoslavya'nın artık eıir. 
ı'_tı len kurtulduğuna delalet eder. 
tıdr•'dan gelen haberler, lngilte-

'~·, · y 1 ·ı·h ~· ıın ugoı avya'ya sı a lanmak 
~ 1tl külliyetli miktarda para ikraz e
~ ~r.eiinden bahıetmektedirler. Bu 
"b "k • 'k ~ .er, para & raz ve ıstı razı gibi 

1tı"'•t bir mali muameleden çok fÜ • 

11.lllü manaya delalet eder. Yugo•-
\ı... ' t b'" . d ~ · .ra nrn a 11 yerı e oradadır. 

~ l°'.J> • Hırvat anlaımaıının tatbikin· 
~h sonra Yugoslav dıt politikaamın 

a ziyade vuzuhlı .. ıması beklenir. 

Epok gazetesi diyorki • 

Artık ilhaklar, harpsiz fethedilen şehirlere 

muzaffer girmeler devri kapanmıştır 

Faris, 1 a.a. - Gazeteler avam ka -
marasındaki müzakerelerden bahsede
rek Çemberley'in anlaşmanın yakın 
olduğunu bildiren beyanatından dola 
yı memnuniyet göstermektedirler. 

Pöti Pariziyen gazetesi diyor ki : 
Avam kamarasında dünkü müzake

renin umumi havası bir müddettenbe
ri beynelmilel hayatta gözüken yatış
mıya uygundur. Bu iyiliği ani bir fır
tınanın takip etmiyeceğini gösteren 
hiç bir delil mevcut olmadığına göre, 
daima fena darbelere müsait olmuş o
lan bu tatil devresinde son derecede 
teyakkuz lüzumlu olarak kalmakta -
dır. 

Figaro gazetesinde Lucien Romier, 
askeri müzakerelerin ehemiyetini bil
hassa kayıt ve işaret ederek şöyle di-
yor: 
Kağıt üzerindeki imzalar, parşömen 

üzerinde mühürler, kuvetin, techiza -
tın, silahın istenilen zamanda ve iste
nilen istikamette yerinde bulunması 
için kafi değildir. Pratik mükaleme -
nin esasında Sovyetler birliğinin ha -
tı ile şimalden münakalesinin temini 
meseJesinin mevcut olduğunu hatır -
latmak lüzumsuzdur. 

Epok gazetesinde de Kerillis yazı-
yor: 

va'ya bir askeri heyetin gönderilme -
si, işlerimizi başarmasını bildiğimizi 
onlara daha iyi anlatacaktır.,, 

Çemberleyn'in •Özleri 
Almanya'Ja na•rl karıılandı 
Berlin, 1 a.a.- D. N. B. Çember -

leyn'in dün söylediği nutuk hakkın • 
da tefsiratta bulunan alman matbua -
tı, ingiliz gazeteleri tarafından haber 
verilen sansasyonun tahakkuk etme -
diğini müş'lhede ve tesbit etmekte -
dir. 

Doyçe Allgemeyn Zeytung gazete
si, siyasi anlaşmanın neticelenmesin
den önce Moskova'ya askeri bir heyet 
gönderilmesi hakkında diyor ki: 

İngiliz hükümeti, Sovyetlerin siya
si formülleri hakkında lngiltere'deki 
şüpheler çok kuvetli olmasına rağ -
men, kendi çemberleme siyasetinin 
muvaffak olması için Sovyetler: ta -
rafından idare edilmeği kabul eyle -
mektedir. Doğrudan doğruya olmıyan 
taarruzlar hakkındaki sovyet formülü 
nün doğrudan doğruya küçük devlet
lerin istiklallerini tehdit etmekte ol
duğunu bizzat Çemberleyn söylemiş
tir. 

Gazete, bunun lngiltere'nin tekrar 
tekrar bildirilen ve küçük devletleri 
himayeye matuf olan garanti politika 
sı ile katiyen mütarız olduğunu ka
yıt ve yazısına şu suretle devam edi
yor: 

Çemberleyn, müsalemetperver mü
zakerelerle hal edilemiyecek hiç 

Paris, 1 a.a. - Başvekil Daladiye, 
bugün, Moskovaya gidecek olan fran
sız askeri heyeti reisi general Dou
menci kabul etmiştir. General bilaha
re, Moskovada görüşülecek meseleler 
üzerinde mühim bir teknik müzake -
reye iştirak etmiştir. 

Belgrat Elçimiz 
şerefine ziyafet 
Belgrad, 1 a.a. - Avala ajansı bil

diriyor: Hariciye nazırı Szintsar Mar 
koviç ile refikası, Moskova Büyük el
çiliğine tayin edilmiş olan Türkiye 
elçisi B. Ali Haydar Aktay ile refi
kası şerefine bugün bir öğle ziyafeti 
vermiş ve bu ziyafette birçok nazır
lar, hariciye yüksek memurları ve 
Türkiye elçiliği memurları hazır bu
lunmuştur. 

B. Aktay'ın Belgradı terketmesi 
münasebetiyle, bütün Yugoslav ga -
zeteleri, muhterem türk diplomatına 
uzun makaleler tahsis etmekte ve Yu
goslavya ile Türkiye arasındaki dost
luk münasebetlerinin takviyesi bah
sinde mumaileyhin bezlettiği faaliye
tin ehemiyetini tebarüz ettirmekte -
dir. Gazeteler, B. Aktay'ın Yugoslav
ya ve Yugoslav milleti hakkındaki 

sevgiıini ve bütün yugoslav muhitle
rinde uyandırdığı sempatiyi de kay -
detmekte ve büyük kıral Aleksandr'
ın Atatürk'ü ziyareti Reisicümhur İs
met lnönü'nün Yugoslavya'yı ziyare
ti ve saire gibi büyük ehemiyetli hci
diselerin hep B. Aktay'ın elçiliği za-

Almanya'ya karşı koalisyon tees -
süs etmiştir. Müsalemtperverane il · 
haklar ve harpsiz fethedilen şehirle -
re muzafferane bir surette girmeler 
devri kapanmıştır. Şimdi Hitler hare
ketinin bütün neticelerine ve teblike-

kiH'\fa~l!lftPDlf!1d\1'"JlMflift ~tRtticey; 
koymak mecburiyetindedir. 

bir mesele mevcut olmadıaın ,.Pyle - rnanında.......ı--~~~'-: l.atarı..t ...... lr
uı.an ıneseJeJerın muslihane halline 

Övr gazetesinde bayan Tabui yazı
yor: 

Bir çok müşkilllerden sonra bir an
laşma imza edilmek üzeredir. Ve dai
ma tekrar etmeğe meburuz ki Çember 
leyn'in dün avam kamarasındaki be -
yanatını yapabilmesi her şeyden önce 
Daladiye ile Bonne'nin barışın müda
faası için Sovyetler birliği müzahere
tinin elzem olduğunu 22 marttanberi 
Londra'ya bildirmekten hali kalma • 
mış olmaları sayesindedir. 

Popüler gazetesinden: 
Hiç ıüphesiz üç aylık iptidai müna 

kaşalar paktın bir kısım tahaffüz ku
vetini nezetmiıtir. Fakat gene hiç 
güphesiz bu pakt imza edilir edilmez 
geçen zaman ve iktihamı icabetmiJ o
lan müşkil~t unutulacaktır. 

ne dereceye kadar hizmet ettiğini an
lamıyoruz. Kendisi, meselelerin mus
l~~ane bir surette hal edileceğini söy
luyor, fakat bu meselelerin halli la
zım olduğunu söylemiyor. 

Berliner Börsen Zeytung gazetesi, 
Çemberley'in Danzig hakkındaki söz
lerini ve kiyasetli ve politik addetti
ği leh hattı hareketini takbih ediyor 
ve diyor ki: 
Şu halde serbest şehre karşı Lehis

t~nın devamlı tahrikatı ve gazeteleri
nın harp, zafer ve Almanya'nın imha
sı hakkındaki neşriyatı kiyasetli ve 
basiretli demek oluyor. Şu halde Po
lonyalılar tarafından betbah alman e
kalliyeti hakkında tatbik edilen tet -
hiş hareketi "politik .. demek oluyor. 

Yunanistan' da 
bayram hazırhklan 
Atina, 1 a.a. - Atina ajansı bildiri

yor; 
4 Ağustos 1936 gününün üçüncü 

yıldönümü şenliklerine payitahtta iş
tirak etmek üzere Yunanistan'ın en 
ücra köşelerinden dahi Atinaya heyet 
ter gelmektedir. 

Başvekil Metaksas, binlerce hususi 
tebrik telgrafları almıştır. Bütün şen 
likler, milli hükümetin eserinin bil -
yüklüjünü tebarüz ettiren heyecanlı 
karar suretleri almaktadır. 

4. Ağ~stos yıldönümü milli rejim 
lehıne hır hal plebisiti mahiyeti ala -
caktır. 

TAN 
Türk müstahsilinin cihan 
piyasası fiyatiyle mal satması 

Zeynel Besim Sun, Deyli Telegraf ga
zetesi lsuınbul muhabirinin tlirk müs
tahsilinin cihan piyasası fiyatına mal 
satma:>1 lüzumundan bahis yazısını ele 
alarak Turkiyc ihracatı ve almanların 
piyasamızdaki mübayeatı hakkında iza
hat verdikten sonra, muhabirin bu tale
binin pek acele yapılmış olduğunu, türk 
müstahsilinin derhal cihan piysası fiya
tın uymasının bugün için zararl1 olaca
ğını söylüyor ve İngiltere hiıkiımeti, türk 
mahsulfitı ithal etmelerine devlet büt -
çesınden bir kaç sne için muayyen bir 
prim vermek ıuretlyle bize iktisaren 
yardım etmelidir mutaleasını dermeyan 
ettikten sonra "Unutmamalıyız ki siyasi 
dostluklar iktisadi yardımlarla kuvet bu
larak inkişaf eder" diyor. 

CUMHURİYET 
Gençliğin terbiyesi 

Nadir Nadi, bu başmakalede, bir müd
dettenberi gençliğin terbiyesi meselesi, 
üzerind israrla durulan bir mevzu oldu
&unu söyliyerck, bir çok muharrirlerin 
bu bahis etrafındaki yazılarını zikredi
yor ve bu mevzua temas c.derken genç -
liği hırpa!ıyan muharrirlerle aynı fikir
de olmadığını ıöyliyerek, yarınki nesli 
b~g~nkiılerin yetiştirdiğine göre, henüz 
elımızde bu gördiıcı.imı.iz çocuklar bizim 
aczimiz yüziınden şu veya bu şekli alı
yorlarsa onları ne hakla azarlıyabiliriz 1 
sualini sorduktan sonra, biıtiln mesele 
sosyal inkılapların zaruri istikrar dev: 
resinde k15altmak olduiiunu, devletin, 
başta maarif olduğu halde, ıpor teşki -
latları, halkevleri ve bu uğurda fayda
sı dokunacak biıtün müesseseler vasıta· 
siyle tiırk çocuzunu, yarın kendisini bek
liyen mevkie her bakımdan mücehhez o
larak hazırlıyabileceğini izah ediyor. 

TJ1!1!-fl:• .t:•..L .. :---•--
. . a !na ~ıhına muhardri, Suriye İle 

Fılıstınde ı~a~ edilen taklid turk sigara
ları me&elesını bahis mevzuu ederek, -
eğer her mem!ekette türk liigaralan böy
le açıkça taklıt edilecek olursa bu i&' 
sc:ı.nu ı:ey.e .varır? sualini soruyor ve h~~ 
k_~metımızın bu hususta tedbir alması 
luzumunu hatırlatıyor. 

. 
iKDAM 

Geç ve güç olsun 

İnkıllbın meşalesi ıüttununda muha 
kemat ,müdürhi&ünün 25 sene ~velin : 
denbe;ı devlet .hazinesine borçlu olanla
rı takıp .~tmesı mlinasebetiyle "Geç ol-
sun da "'UÇ olma •· ·· ·· h v ~ • .sııı,. sozunu atırlatıyor 

e hazınenın bınlerce kiıiden alacaklı 
o!ması, bı: alacakların çok defa takip e
?ılmemesınden ~leri ieldiiine, millete a
ıt on parayı !a~ıp etmek en büyük diva
l~rımızdan bırı olması icap etti-· • .. 
Juyor v "G 1 gını soy
• il" "İ e eç o sun da güç olmasm def k ' ster re~ olsun, ister güç olsun 
a at olsun,. dıyor. • 

Maarifte yapılacak ilk it 
devam ve istikrarı tesis 
etmektir 

Necmettin Sadak, bu başmakalesinde, 
isini bitiren marif şfirasının müzakere
lere hakim olan tam hüriyet havası sa
yesinde, neticesiz kalmıya mahkum ale
lide resmi hadiseler arasından çıkarak 
ciddi, samimi bir tenkid ve araştırma 
muessesesi haline geldiğini söyliyerek 
bundan dolayı maarif vekilini tebrik et
tikten sonra, konuşulan meseleler ara
sında dikkate değer noktalardan biri u
niversiteye giren gençlerin iyi hazırlan
maması meselesi olduğunu hatırlatıyor 
ve tahsil gören nesilde kültür seviyesi 
düşüklüğünün muhtelif sebeplerini say
dıktan sonra Maarif vekaletinde her ye
ni vekil geldikçe yeni bir sistem tatbik 
edilmesi usulunlin zararını tebarüz et -
tiriyor ve yapılacak ilk işin devam ve 
istikrarı temin olducunu ilive ediyor. 

SON POSTA 

Uzak Şark'ın yakın hadiseleri 

Miıhittin Birgen, Her gün sittunun.da 
Amerikan - Japonya ticaret muahedesi
nin feshi sebeplerini araştırıyor ve u
zak şarktaki hadiseler inkişaf etdıedikçe 
Amerikanın maksadını anlamanın i\iç ol
dugunu söyledikten sonra, Bu karardan 
sonra Jaı>0nyanm alman alış verili siste
mine doğru bir inkişaf hareketi içine 
ıireceğini kabul etmek zaruri görundü
ğüniı. Amerikanın kararı üzerinde zi -
hin yormaktansa, bu harekete dikkat et
mek daha faydalı olacağını ilave ediyor. 

Türk istiklali, 

alınanların endişesi 

Selim Ragıp Emeç, (Siyaset llmıln • 
de) sı.itununda, alman gazetelerinin, Tür· 
kiye, ·harici siyasetini esefle karşılıyan 
ve Türkiyenin İngiltere ile Franuya 
yakınlık gosterme1iıni istiklilinden fe
ragat şeklinde tefsir eden n~riyatını e
le: alarak, almanlarla, ltalyanlarzn :hari
ıl · U ili .,....,._,.,., .... _. .,olunda 
.erı 11 r en c:ababr muclbc:den hiç birı-

nı anlamadıklarını söyledikten sonra, al
~ll:" do.stlarımız endişe etmesinler. Türk 
ıstıklilı her zamanki gibi sağlamdır v 
f~rag edilebilir matahlardan değiLdi: 
~~~ , 

HABER -
Halka iyi muamele etıniyene 
ceza konmalıdır 

M. Dalkılıç, tramvay idaresinin mc
~u~l~~ına halka nasıl muamele edecc
ıını oııretmek uzere muaıeret dersi veril
diğ! ha~ad~sini. yudıktan sonra vaiz ve 
nasıhatın h.ıç ~ır ı;Y ifade etmiyeceğinin 
tecrube edılmış bır keyfiyet olduğunu 
k~ydcderek, halka yapılacak muamele i
çın mecburi bir nizam konulmasını hal -
k~ nezaket dairesinde muamele et:ı.ıiyen 
kım olursa olsun ecza görmeıini teklif 
etıı:ekte ve böyle mueyyide olmadıkça 
verılecek muaşeret derıılerinin ameli 
faydası . olacağına inanmamalıyız, de _ 
mektedıs. 

H umani te gazetesinde Peri yazı -
yor: 

İngiliz baıvekili çok iyi, çok sarih 
bir haber vermiıtir. 

Filhakika ingiliz hükümetine oldu
ğu gibi bütün dünyaya malUm olan 
hadiseler karşısında Polonyayı övmek 
ve bu suretle Lehleri yeni taşkınlık-

la~a teş~ik etmek için insanın pek Can _ Kıa'v _ Sek dı·yar kı· .· 
mutecasır olması icabeder. Bu hal bi- Beden terbı'yesı' - J 
ze, Londrada çemberleme manevrele-
rinin artık gizlenmesine lüzum görül ' ' M ff k • 

Londra, 1 a.a. - Yakında Mosko - memekte olduğunu isbat eylemekte· ı'ıfı'care heye' .. ı' uva a ıyet bı•zı•mdı•r 
va'ya bir askeri heyetin gideceğine da dir. Çemberleyn dün meclis önünde tf ~ 
ir Çemberleyn tarafından yapılan be- Mos~ova müzakerelerini harpten e- • k d 

lngiliz gazetelerinin •özleri 

yanat umumi surette oldukça geniş velkı antant müzakereleriyle muka - d .. 1 1 d sonuna a ar çar ...., 
mikyasta bir itilafa varıldığı ve bir yese etmek suretiyle çemberleme ma- un op an 1 pışacagız 
pak aktedilrneıi hakkında beslenen il- nevrelerinin mahiyetini meydana koy '' 
mitlerin bugün kavileştiği şeklinde muş }?ulunuyor. Beden terbiyesi genel direktörlü- Ş'dd ti' b · h 
tefsir edilmektedir. Berliner Lokal - Anzeyger yazı • ğü istişare heyeti dün öğleden sonra I e I lr arpten Sonra Çinliler bir şehri 
Başvekilin Tokyo müzakereleri hak yor: saat .ıs te genel direktör Tümgeneral • ld 1 

kındaki beyanatının da emniyet veri- Çemberleyn'in pek ziyade tee11ilr Cemıl Taner'in reisliğinde toplan- gert a 1 ar. Japonlar ağır zayiat Verdiler 
ci olduğu söylenmektedir. ve teessüfle karşıladığı bu "söz mu- mıştır. Ş k' 

Taymis bu hususta şöyle yazıyor: harebesi,, ne nihayet verilmesini ilk İçtimaa heyetin tabii ~zalariyle b ~n ıngd 1 
aÇ.a. - Chekiai ajansı bildiriyor: Çin'in yüksek şefi 

"Moskova ile askeri görüşmelere istiyen Hitler olmuştur. Kendisine Vekaletler mümessilleri iştirak et- aş uman an an - Kay - Şek'in Tokyo'da akted·ı •. ·ı· . 
·1 t k mişlerdir. pon konferans ·· b · l 1 

en ıngı ız • Ja-başlanması için Fransa ile mutabık ka v~rı en e c.~vap mücadelenin teşdi- . . 
1 

munase etıy e millete hitaben b · · neıret-lınmış olması keyfiyeti, siyasi müza- dı oldu. Bugun dahi İngiltere'de, u- Bu toplantıda Büyük Millet Mec. mıttır. ır mesaj 
kerelerı'n muvaffakiyetle cereyan et- mumi harp esnasında Iord Northcliffe li.sinc~. s~~ .. defa kabul edilen genel M ·d d kto l - . esa1 a ezcümle şöyle denilmekte-
tiğine bir delil teşkil eder. in kurduğu aynı ınüesııeselerin aynı .ıre r ugun 1939 yılı mali bütçe- dır: 

Filhakika müttefik olınıyan bir tahrikatına şahit oluyoruz. sınde spor faaliyeti için ayrılan tah-

k 
··ı:.t k b. Bugün dünya "Undan memnun ola- sisatın feder~syonlara göre taksimı' memle etn mu:s ere ır sevkülcey • " 

şin tetkikine imkan yoktur.,, bilir ki, 1914 dekinin tersine olarak yapılmıştır. 
Deyli Telgraf diyor ki: başkalarının kendisini sürüklemek Ruznamenin ikinci maddesini de 
"Çemberleyni'n beyantından sonra istedikleri keşmekete karşı koyması- önü~üzdeki aylardaki spor faaliyeti

hükümetin son aylar zarfında müker- nı bilen yüksek kabiliyetli adamların ne aıt program teşkil etmekte idi. İs
reren izah ettiği siyaseti takip etmek idaresinde müstakil ve sağlam kurul- tipre h~yeti federasyonların teknik 
hususundaki azminden §Üphe etmek muş imparatorluklar mevcuttur. heyetlerı vasıtasiyle hazırladıkları bu 
için makul bir sebep bulunamaz. programları tetkik ,müzakere ve ka -

k 
bul eylemiştir. 

Diğer ciheten uza şark hakkında- Almanya'nın h b T 1 
ki beyanat, Tokyo itilafı formülünün ar e op antı saat on sekize kadar de-

vam etmiştir. 
bazı mühim kısımlarının doğurduğu • • • • ld t şüpheleri izale edecektir . ., gırışının yı önümü çtimaa bugün saat dokuzdan iti-

Deyli Meyi şöyle diyor: haren devam olunacak ve vilayetlerin 
Berlin, 1 a.a. - Havas muhabiri b d n te b · · "Bı"r ı"ngiliz askeri heyetinı'n M . e. e . r ıye_sı ve spor faaliyetleri os- bildiriyor : t ko ' •tmesi yaknıda · . . . ıç.ın an .. zım.. .ettıkleri bütçelerle genel 

va ya gı sıyasi bir Almanyanın ilanıharp edışının 25 dırektorluğun teşk"Jl>t k . 
pakt imza edileceğine dair olan kana- · . .. .. ·· ı es anunu pro1e
ati takviye etmektedir.,, ıncı yıldonumu, yarın alman ordusu si üzerinde müzakerelerde bulunacak

Newa Kronikl yazıyor: ·· h. 1 • d tun alman şe ır erın e fener alayları Toplantının bu hafta sonuna ka-

• "Japonlar, Çin'de uğradıkları aske
rı. ~.uvaffakiyetsizlikler dolayısiyl: 
Çın ı dost devletlere bağlıyan mükem 
mel münasebetleri sekteye uğratma -
ğa çalışmaktadırlar. 
. İngil:ere'nin japonlarla anlaşmak 
ıstemesı bu memleketin 9 devlet mu
ahedesinin esas prensipleri hilafında 
h~reket etmek Amerikayı müşkül va
zıyette bırakmak ve İngiltere ile Çin 
arasındaki ananevi dostluğa nihayet 
vermek istediği manasına alınmama
lıdır. 

tir. Mukavemet hususundaki sarsıl -
maz azmimiz bakidir. Nihai zafere 
kadar çarpışacağız.,, 

Maliye meıelesine temas eden ır.a
reşal, bu hususta büyük bir itina ile 
bir plfin hazırlandığını, bunun yakın
da neşredileceğini ve işgal altında bu 
lunan bazı mıntakaların da bundan 
istifade edebileceğini söyliyerek de
miştir ki: 
"- Bizim çok miktarda ihtiyat cep 

hanemiz vardır. Bu cephane u .. k b. , zun 
surece ır harbe kifayet edec kt. 
H 

e ı~ 

arp mıntakaları genişledikçe, düş_ 
manlarımızın adet ve muhareb k d . . e u -
rc~ın~ln laza~.dığını unutmıyalım. Bey-
ne mı e munasebetlerde vuk l 
c k d ğ. "kl"k ua ge e-

e e ışı ı lerin ehe:niyeti ne olur-
sa olsun, biz milli siyasetı·m· . . "k • . ızın ıs-
tı ametını değiştirmiyeceğiz. 

A. Ş. ESMER 

tarafından kutlanacaktır. Akşam, bü-ı tır. 

"Filiyat, diktatörlerin üzerinde olacaktır. Halk bu tezahürlere iıtira ıfar devam edeceği tahmi d·ı k 
sözlerden ziyade tesir yapar. Mosko- ke davet edilınektedir. dir. n e ı me te-

Muvafakatimiz alınmadan üçüncü 
devletler arasında aktedilen ve bizi 
alakadar eden itilafları ve mukavele
l~ri hiç bir veçhile tanımıyacağız. tn
g~l~e~e, bundan 20 sene e~el olduğu 
~ıhı Japonyaya şarki Asya'da bekçi • 
lı~ ed.~n bir köpek nazariyle bakamaz. 
Çunku Japonya bilaistisna herkesi ı
sıran kuduz bir köpek haline ıelmit-

Japonların tedricen zayıfladıkları 
ve felakete doğru sürüklendikleri hak 
kında kanaatim her zamankinden da
ha kuvetlidir 



.. 
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Almanya'nın vaziyeti 

15 Mart kuvet darbesi 

fesirini. gösfermeğe ba~ladı 
Almanya'nın ne düşündüklerini bilmiyoruz. 
/ş1ıale muhalif olan bunu Şansölye'ye an
latmıya cesaret edecek midir? Avrupanın 
mukadderatı birkaç adamın cesaretine bağlı 

bulunmaktadır. 
-------- Yazan: 

Piyer Dominik 

A lmany a 15 martta yap
tığı kuvet darbesinin 

tesırlerini hissetmiye -ve 
tabii ölçmiye - başlıyor. 

Çunkü her hareket bir ta
kım akıbetler ve her darbe 
bir takım mukabeleler do
ğurur. Bir insanın sıhatı 
hususunda da vaziyet aynı 
degı i midir? Kendini ifrat
lara kaptıraı•l.ır evela bun
dan yalnız ha7 duyarlar; 
fakat sonunda ayyaş veya 
frengili bir hastalık neti
cesinde ölürler. 

1938 ilk teşrinin birinci 
günü, Şansöliye Hitler fi
len Çekoslovakya'ya ha
kimdi. Bu memleket Al
manya ile iktısaden muta
bık kalmadıkça yaşıyamaz

dı. Stratejik bakımdan 

memleketin müdafaası im -
kansızdı. Bunun delili de 
şudur ki çekoslovaklar, ge 
çen kış, almanların biri 
memleketi baştan başa ka
teden, öteki de Avusturya
yı Silezyaya bağlıyan iki 
otostrad inşa etmelerine 
boyun eğmişlerdi. Alman 
kıtalarının, mesafeyi uzat
mamak için, bunlardan is
tifade etmelerini de kabul 
etmişlerdi. Almanya ölçü -
yü kaybetmemek şartiyle 

her şeye kadirdi. 
Slovakya ile Karpat Uk

ranyasının çeklerden ayrıl
ması da Münih anlaşması -
nın çiğnenmesine hacet kal 
madan husule gelebilirdi. 
Slovakya kendisinden ay -
rılınca, Çekistan her yan -
dan çevrilmiı olacak, ve 
ister istemez Almanya'ya 
boyu eğecekti. Fakat şid
detten hoşlanan Almanya, 
tabii meylini takip etti. Öl 
çüsüzlük ihtirasına ve aşi
kar bir tahakküm zevkine 
karıı koyamadı. Filen sa
hip olduğu şeye aşikar su
rette de malik olmak iste
di. Niçin? Hangi tahrip, 
tahakküm arzusiyle? Han
gi köleleştirmek ihtiyaciy
le? Hangi işkence hırsiy

le? 
Hiç sebepsiz 15 mart ku 

vet darbesini yaptı. Bütün 
Avrupa cinayet ve - daha 
fenası - siyasi hata diye 
haykırdı. Almanya güldü. 
Siyasi hata mı? Sanki Şan
söliye Hitler'in hata etme· 
si mümkünmüş gibi! O za
mana kadar hiç hata işle
memişti. Asıa işlemiyeceği 
de sanılıyordu. 

yı mümkün kılacak imzayı 
koparmak için ihtiyar B. 
Hacha ile dış bakanını 

Berlin'de bütün bir gece 
tethiş etmesi, Prag'ı bom
bardıman edeceğini söyli -
yerek tehdit etmesi icap et 
ti. 

Führer bu işte ne mi ka
zanıyordu? Hiç bir şey. 

Çünkü çek fırkaları ilk 
teşrindenberi aciz bir vazi
yette bulunuyorlardı. Hat
ta kendisi bundan zararlı 
çıktı. Çünkü Habsburglar 
zamanında olduğu gibi ha
pisanelerini berhava etmi
ye veya icap ederse birlik
te berhava olmıya azmet
miş, sonuna kadar mukave
met edecek ve pasif hiz
metleriyle garnizonların 

maneviyatını kıran 7 mil
yon çeki nezaret altında 
tutmak için bütün jantlar -
malarını seferber etmesi i
cap etmiştir. Almanya'ya 
karşı dünyanın 15 marttan 
evel oldukça zayıf olan, bu 
gun artık hiç mevcut olmı
yan itimadından hiç bahs 
etmiyorum. Gerçi Şansöli
ye Hitler böylelikle orta 
Avrupanın mutlak hakimi 
olduğunu isbat etmek isti· 
yordu. O an için Avrupa'
ya bir korku geçirtildi. Ya 
sonra 

Danzig'de, bugün Al
manya bir duvarla 

karşılaşmaktadır. Niçin ? 
Daha ziyade 15 mart darbe· 
si yüzünden. Türkiye, ay -
nı zamanda Yunanistan bu 
kadar açık_sa Fransız - İn
giliz tarafına geçtilerse, 
Romanya Almanya'nın ta • 
hakkümünden kurtuldu i· 
se, Macaristan homurdanı· 
yorsa, Yugoslavya ne Ro
ma'ya, ne de Berlin'e hiç 
bir tavizde bulunmadıysa, 
bizzat Bulgaristan bile te
reddütte ise, Polonya bu 
kadar azimkar davranıyor
sa, hic; şüphe etmiyelim, 
bütün bunlar, Arnavutluk 
darbesinin takip etmiş ol
duğu 15 mart darbesi yü
zünden olmuştur. 

Bugünlerde ingiliz na· 
zırı B. Hudson'la B. Wohl
tat arasındaki mülakatta 
neler konuşulmuş olduğu -
nu bilmiyoruz, fakat B. 
Hudson, matbuata verdiği 

dan bahsetmekten çekindi. 
Çünkü Hudson'un teklifle
rini neşretmek, alman mil • 
Jetine - büyük ekseriyeti
nin Münib anlaşmasını tas 
vip etmiş olduğu - ingiliz 
!erin, aradan altı ay geçme
den çek istikıalini taahhüt 
etmiş olan alınanların an
laşmayı çiğniyerek memle
keti işga letmiye cüret et -
miş olmalarından bir şey 
anlamadıklarını göstermek 
olacaktı. 

Böylece, Hitler'in key
fini tatmin için yaptığı 15 
mart darbesi tesirlerini 
göstermekte devam ediyor. 
Hudson - Wohltat hadisesi 
bu hususta bize parlak bir 
delil vermiştir. Avrupa bir 
milletin mutlak iktidar pe
şinde koşmasına tahammül 
edemez. 1938 eyliılünde al
ınanlar milletlerin kendile
rini idare etmek hakları ü
zerinde ısrar ediyorlardı. 

Martta birdenbire hayat sa
hası diye tutturdular. Kom 
şuları da aynı yolda onları 
takip etti. 

Ve işte Danzig meselesi 
bugün bu sahada ortaya 
çıkmış bulunuyor. B. Hud
son dürüst bir şekilde B. 
Wohltat'a Almanya'nın ha 
tasını göstermek istemiş

tir. Gerçekten büyük bir a
dam hatasını kabul etmeği 
bilir. Bir millet neden ken 
di hatasını kabul etmesin? 
Almanların bu hususta ne 
düşündüklerini bilmiyo . 
ruz. İşgale muhalif olan 
Berchtesgaden de söylem~
ye ve Şansöliye'ye aıılatrr.ı-

ya c-esaret edecek midir? 

Avr.ıpa'nın mukadderatı 

birkaç adamın cesart'tirıe 

bağlı duruyor. 

Avrupa değiıti 
Almanya. S!:ecen ... n,.lri 

manevrasını tekrar etmek· 
te israr ve inat ederken, 
bütün müşahitler haykır -

dılar: 

- Fakat Avrupa değiŞti. 
Biz artık 1938 deki gibi de

ğiliz l 
Bunu en güzel ifade e· 

den N evyork Tayrnia ga
zetesinin harici siyaset baJ 
muharriri Vin Ceyms'dir. 

Diyor ki: 

Neşe ile kuvet günü Hamburg'da yapılan 
1ıeçit resminde Slovak dilberleri 

. 
lspanya'da neler oluyor, 

Kont Ciano'nun ziyareti 
l\f uhtelif hükümet mer • 

kezlerinden elde edi -
len malumata göre Mareşal 
Pctain, on beş gün kadar 
eve!, telgraflarında, yeni 
bir iç harbe intizar oluna -
bileceğini haber vererek 
İspanyada bir kalışıklık 
çıkması ihtimalini tahmin 
etmişti. 

Bununla beraber, bu va -
ziyetin bu kadar çabuk pat 
llk ven~ceği sanılmıyordu. 

... P;9~5i xıa~ .b1J..bveke -
konun Romaya yapacağı 
seyahat esnasında İspanyol 
- italyan askeri anlaşması • 
nın imzalanmasına, yahut 
da pek vahim bir enternas
yonal buhranın zuhuruna 
intizar edeceği sanılıyor • 
du. Böyle bir buhran ha -
tinde İspanyada kalmış o
lan cümhuriyetçi unsur • 
lar kıralcılar ve General 
Franko ile birleşerek baş -
larında Serrano Suner bu· 
lunan Falanjistlere muka -
vemet edeceklerdi. Çünkü 
B. Serrano Suner bir harp 
halinde, İspanyanın mihver 
devletleri safında bu harbe 
iştirakini istiyecektir. 

Fakat anlaşılan Kont Ci
ano'nun ziyareti hadisele
ri tesri etmiştir. 

teplerin açılması, ve sayı -
sız iktisadi anlaşmalar). 

İşte o zaman hepsi kı -
raliyetçi olan generaller 
kızıl orduyu imha için de
ğil, fakat kırallığı iade i
çin harp etmiş olduklarını, 
her halde İspanyada na -
zist veya faşist bir dikta • 
törlük tesisi için dövüşme
miş olduklarını söylemiye.
başladılar. 

Sevillede general Quei -
:sv; • .rl.f'v .. T.hno- t;u-pfı'>rı~

daki bütün kıraliyetçiler 
için general Frankonun • 
ve bilhassa Serrano Sunar'
in - bugünkü İspanyaya 
cebrettikleri rejimden nef
retlerini izhar etmelerine 
vesile olmuştur. 

General Franko kain bi
raderi Serrano Suner'in ta
rafını tutmıya ve general -
ler aleyhine hükümetin bü
tün otoritesiyle ve İspan -
yada yerleşmiş olan al -
man - italyan nüfuzunun 
bütün kuvetiyle harekete 
geçmek mecburiyetinde 
kalmıştır. 

fena halde sıkıntıdadır. 
İspanyol halkı arasında 

mihvere ve onun memle -
ketteki mümessillerine kar 
şı (ki şimdilik bunlar ge -
neral Franko ile B. Serra
no Sunerdir) bir birleşme 
tesis etmekte olduğu mu -
hakkaktır. 

Genevieve Tabouis 
OEUVRE 

Sinirlerimize 

dikkat edelim 

Her gün, dünkü haberi . 
tekzip eden yeni bir 

aaber geliyor. Dün gözden 
iüşmüş olan ve her hudut
;a geçmesi ne zaman geçe
ceği beklenen general Qn
ıipo de Llano general Fran 

KO ile görüşmüştür. Çıkar
ken demiştir ki: "Hiç bir 
zaman aramızdaki iş birli
ği bugünkü kadar samimi 
olmamıştı. Bana hariçte 
mühim bir vazife tevdi e-
decekler, 
enteresan 
biri.,, 

mesleğimin en 
vazıfelerinden 

Bu vaka, bize ,dışarıdan 
gelen gürültülü rivayetle
ri ne kadar ihtiyatla karşı
lamamız icap ettiğini gös
terir. Çünkü muhakkak o -
lan bir şey var: General 
Queipo de Llano cenup or
duları kumandanlığından 
mahrum edilmiştir. Fakat 
bir başka hadise vukua ge
liyor: gözden düşmemiş

tir. Biribirine zıt gibi gö· 
rünen bu iki haber ne ifa
de eder? Bu hususta bir 
şey bilmediğimizi itiraf et 
mek hüsnüniyetini göste
relim ve acele tefsirlerden 
korunalım. İspanya işleri 
,_ı .. .l ..... _,.ıJ 'b·· ·:s:·--... . _ ... _ 
ruı:lara mükemmelen alet 
olabilir. General Franko 
memleketinin gemisini e
linden geldiği kadar maha 
retle idare ediyor. Fakat 
deniz dalgalıdır. Kendisi 
şimdiye kadar yolunu de -
ğiştirmiye muvaffak olmuş 
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TU'RKlYE 

RADYO DİFÜZYON 
Postaları 

TÜRKİYE ANKARA 
Radyosu Radyosu 

Dalga Uzunluğu 

1648 m. 182 Kcs/ 120 Kw. 
19.74 m. 1S19S Kcıı./ 20 Kw. 

T.A.Q. 
31.70 m. 946S Kes./ 20 Kw. 

T.A.P. 

-ANKARA-

ÇARŞAMBA - 2-8-1939 
12.30 Program 
12.3S TÜRK MÜZtGt - Pi. 
13~00 Memleket saat ayarı, a-
Janı ve meteoroloji haberl
ri 

13.lS-14 MÜZİK (Karışık pro 
gram - Pi.) 

19.00 Program 
19.05 MÜZİK (Bir konserto -

Pi.) 
19.30 TÜRK MüztGt (Fasıl 

Heyeti) 
20.15 Konuşma 
20.30 Memleket saat yarı a • 

jans ve meteoroloji haberl
ri 

20.50 TÜRK MÜZlôt : 
1- Nevres - Muhayyer ıar

kı - Gün kavuştu. 
2 -Tanburi Cemil - Hü -

seyni şarkı - Görmek is
ter 

3 - Lemi - Hüseyni şarkı • 
O güzel gözlerle bak -
masını bil. 

4- Sadettin Kaynak - Mu -
hayyer tıirkü - Batan 
gün kana benziyor 

5 - -------· Suzinak Pe:;re
vi 

6- Arif bey - Suzinak şar
kı - Çekme elemi der • 
dini 

7 - Ahmet Rasim - Suzi -
nak şarkı - Pek revadır 
sevdiğim 

8 - Udi Ahmet - Suzinak 
şarkı - Bir günah et • 
timse cana 

9- ---------- Gülizar halk 
türküsü - Sinemde bir 
tutuşmuş 

10 - Hüseyni saz semaisi 
21.30 Haftalık posta kutusu 
Zl.45 N cıeli plaklar - R. 
21.SO MUZİK (Melodiler 

Pl) 
22.00 MÜZİK (Küçük Orkes-

tra - Şef: NECİP AŞKIN): 

1 
1-Rudolf Nützelader -

Haydi-bana bir hava de-

ha çl 
ı - Franz Lehar - Ç 

prens operetinden 
)- Mozart - Re majör 

vrtimentodan mnuet 
ıı 

4- Emmerich Kalman• 
Jnda lı kadın operet 
(potpuri ) 

S- Ziehrer - ViyanaJı 
çük kız 

23.00 Son ajans haberleri• 
raat. esham, tahvilat, l< 
biyo - nukut borsası (f 

23.20 MÜZİK (Cazband • 
23.55-24 Yarınki prograııı 

-AVRUPA-

OPERA VE OPERETLf 
12 Beromünster -
Londra - 19.4S Sofya 
20 L il - 20.SO Paris -
T., Prag -21 Böhmen, 
rar.11a 

ORKESTRA KONSERL 
VE SENFONİK KONS 
LER : 12.10 Strazburg 
19.30 Londra - 19.42 1l 
miınster - 20.15 Berli 
20.4S Strazburg - 21 l3 
sel - 21.15 Kopenha 
21.30 Droytviç - 23 Pr 

ODA MÜZlôt : 14.30 D r" 
viç - ıs.ıs Hamburg 
22.30 Laypgiz, Ştütgart 
22.35 Kopenhag 

SOLO KONSERLERİ: l 
H ilversum - 15.30 San 
ken - 16.20 Varşova 
18.30 Deutschlands - l 
Böhmen - 20 Paris - P . 
- 21 Varşova - 21.35 
nih - Z2.30 Frankfurt 

NEFESLİ SAZLAR ( 
v.s. ) : 6.30 Breslav -
Breslav - 12 Berlin 
12.45 Prag - 20.lS Fra~ 
furt, Laypzig - 21.0S f. 
romüns ter - 22.40 Kwıı 
berg - 23 Deutschalant 

ORG KONSERLER! VE 
ROLAR: lS.30 Böhmeıı 
lS.30 Kö ln - 19 Berin 
22.40 Hamburg, Köln 

HAFİF MÜZİK: 12 Ştüt 
- 17 Beromiınster - 1 
Münib - 18 Ştütgart 
18.15 Münih - 19 Müıül: 
21.15 Berlin - 22.30 Vif. 
na 

HALK MÜZİCİ : 19 Vi~ 
- 20.20 Beromünster 

DANS MÜZfc.t : 20 Brii1J 
- 20.3S Breslav - 21 .l>i 
reş, Sarbrüken - 22 So 
- 22.25 Budapeşte -
Oslo, Stokholm, Milano, 
ris, R oma - 23.10 Lond 

-----------------' 
tur, Korkulabilecek olan 
askeri ittifakı imzalama
mıştır. Mühim olan budur. 
Generallerin mukavemet 
gösterdikleri, ve B. Serra
no Suner'in onlardan öcü -
nü almak azminde olduğu 
>·-- -...-- - --····- ---· • - -
kimsenin keyfiyle hareket 
etmez. 

İç siyaset onu dış siya
set kadar düşündürüyor ol 
malıdır. On üçüncü Al
fnos'a sadık olan kıralcılar 
var, Karlistler var, Flan -
jistler ve daha başkaları 

var. Bunlara karışmıyal' 
Çünkü mihverciler ale) 
mizde istismar için reaY 
yonlarımızı gözlemekteô 
ler. Metodik surette ktı 
timizi ve vahdetimizi irıl 
gaf ettirmek yolunda i --····-- . - -_,~ 
rında vızıldıyao , V,~/-.. .. 
kulaklarımızı tıkıyahin. 
panya bitaraf mıdır? E '; 
şimdilik bitaraftır. Bst 
şeyle uğraşmıyalım. 

GaJlus 
INTRANSIGEA 

Fakat burada? Bir al
man hekiminin enjeksiyon
larla kuvetlendirmiye çalış 
tığı bir hastadan bir istila-

• beyanat;ta, planında Alman 
yanın taviz olarak Çekoslo
vakya'nın tahliyesi meşrut 
olduğunu söylemiştir. B. 
Wohltat anlaşılan bu şartı 
işitince hiddetlenmiş. Her 
halde, alman tebliği bun-

- İngiltere ile Fransa'
nın vaziyetleri geçen se
nekinden daha iyidir. Bu 
sene lngiltere'nin mühim 
bir hava kuveti vardır. 

Keza Fransa da hava ordu
sunu inkişaf ettirmiştir. 

Londra ile Paris'te kork
mak için artık hiç bir se
bep bulunmadığı hissi ha
kimdir." 

Evet, Avrupa değişti. 

Kont Ciano İspanyanın 
iktisadiyatı ve iç siyaseti 
üzerine mihverin el koy -
masını istemiştir (Gesta • 
ponun takviyesi, kültürel 
anlaşma, nazi ve faşist mek 

En mühim kıraliyetçi ge 
neral, general Yagne'dir. 
Bu kıraliyetçi generaller -
den bazılarının B. Serrano 
Suner'in gestaposunun e -
linden kurtulamıyacakları 

sanılmaktadır. Fakat bu 
mac6'anın nasıl biteceğini 
tahmin etmek henüz im -
kansızdır. Çünkü İspanyol 
halkı yiyecek kıtlığından Almanlara göre lngiltere'nin çemberleme siyaseti 

HULASA 
(Büyük harpten sonra ilk paskalya aıecesi, beş ıenç, 
Antuvan, kardeşi Jilber, arkadaşı Dominik Heriyo, 
Mariyan 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 aev
miye başlamıştır. Bu arada Solanj kendisini sevmez 
gorimen Dominik'e Jilber'le ihanet etmiş ve ondan ge
be kalmıştır. Sonra nedamet duymuş ve çocuğu düşü -
riırken hastalanmıştır. Şimdi Dominik lıviçrede bir ıe
natoryomda olan Solanj'ı ziyaret etmektedir.) 

iki defa, üç defa tur yapıyorlar, bir aralık saate 
bakmak için duruyorlar, sonra tekrar gidiyorlardı. 
l ıallerinden, vücutlarının hafifçe ıertlettiği hiaae
diliyor, hepıi, bilhassa yorgunluk, ve nefes nefese 
tıkanmıt bir vaziyet göıtermemeğe çalıııyordu. Do· 
minik bunları gördüğü zaman amaların nasıl ken· 
dilerine güvenerek görenler arasında hatları hava· 
da, sert adımlarla yürüdüklerini hatırladı. Gözleri· 
nı çevirdi. Ne kederli ve acıklı bir memleketti bura· 
ııı •.• Gök yüzü solgundu; çamlar siyah. Hesabı iste
di ve çıktı. 

Hava sakindi, hiç rüzgar esmiyor, yaprak kıpır
damıyordu; havanın kendisine mahsus dilsizliği 
her sesi boğar gibi idi. Yollardaki çamur ve çam 
ip.neleri adımların gürültüsünü aksettinniyordu. 
Biraz daha yukarıda bastonlarına dayanan, ıallara 
bürünmüt ağır hastalara raageldi. Bunlar sanki ziya 
ile karşrlatmıt gece kutlan gibi etrafa alık alık ba
kıyorlardı. Öğleyin çanlar çalmıya batladı. Sana
toryomlardan hastalara geri dönmeleri için iıaret 
veriliyordu. Hepıi ortadan kayboldular. • 

Öğle yemeğinden sonra Dominik gölün kahve.i
ne geldi. Otelinin patronu vashasiyle aormuı, aoruı· 
turmuı ve Solanj'm, dağın en tepesindeki c..- bina-

B o y o K A ş K R o M A N 1 

Yazan: irine Nemirovıki -27- Çeviren: Mümtaz Faik FENiK 

da olduğunu öğrenmitti. Saat ikiden dörde kadar 
kür devam ettiği müddetçe meydanda kimseyi gör
medi. Sonra aynı adamlar tekrar mey.lana çıktılar, 
vadiye doğru inmiye batladılar. Dominik bunları 
tanıyordu. Hepıi birdi. Hepsi ahbaptı. Çünkü hep · 
sinde aynı hatlan fark ediyordu. Dütündü ve titre· 
di: 

" Eğer burada kalırsam, ben de buradan hiç 

ayrılmamak iıtiyebilirim.,, 

Bu meıum yaz ayları zarfında kendisini saran 
bütün ümitsizlikler, her gün Solanj'm ölüm haberi
ni almak ihtimali, bu dağ istasyonunda son ve kor
kunç haddini bulmuıtu. Evet, bu dağ istasyonu .. -
Burada verem, memleketin en belli batlı bir endüs· 
trisi telakki ediliyor, böyle itletiliyordu. Her teY bu· 
rada onu tutturmak, yapıttırmak, yerleıtirmek için 
çalıfıyor ve birleıiyordu. lıte hayatın en feci cephe· 
si de bu ya ... Ölüme kartı müthit mücadeleyi ve 
gölge korkusunu istismar etmek. 

Küçük çam ormanlığında dıırdu; yalnızdı; a· 
ğaçlann kırmızımtırak ıövdelerine baktı; onların 

sert reçine kokusunu teneffÜs etti; sabahtanberi·ilk 
defa, etrafmdaki duvarları biribirlerine bağlıyan, 

perçinliyen bu ağır hastalıktan, ölümden kurtula
bildiğini hissediyordu. Bir çama sırtını verdi, gözle
rini kapadı; fakat henüz birkaç saniye olmuttu ki, 
zavallı piyadeler tekrar göründüler. Kendisine ıstı· 
raplı bir tecessüsle bakıyorlardı. Şüphesiz her tanı· 
madıkları çehre, onlarda hudutt1uz macera, hülya 
ve dostluk imkanları uyandırıyordu. Doıninik artık 
dağın tepesine doğru yürümüyor, kotuyordu. Büyük 
binadan içeri girdi. Burası herhangi bir otelin holü· 
ne benziyordu. ismini söyledi. Nihayet başı mavi 
tüllü bir hasta bakıcı kendisine arkasından gelme
sini bildirdi. Yanakları al aldı; gözleri berrak, gü
lümsemesi masum, renkli ve soğuktu. Meslek icabı 
gülümsüyordu. Dominik yavaı sesle sordu : 

- Matmazel Senkler nasıl? 

Hasta bakıcı gayet samimi, cesaret verici bir 
tonla: 

- Gayet iyi. Gayet iyi .•• diye cevap verdi. 

Bunların vazifesi zaten ha.ataların kalplerint' 

nikbinlik vermek, birçok sualleriyle, lüzumsuz Ü· 

mitaizlikleriyle insanı aıkan ziyaretçileri, hastalarua 
akraba.lannı veya dostlarını atlatmaktı. Sözlerine 
devam ediyordu: 

- Şüphesiz vaziyeti ciddi idi. Fakat timdi sala• 
ha doğru gidiyor. imkan nisbetinde iyiletti. 

Dominik, zaten hasta yukarıda boğulur, ölür
ken, onun "ıüphesiz, hasta biraz yorgundu. Geceyi 
fena geçirdi. Fakat timdi düzelmiı sayılabilir!,, di· 
ye cevap vereceğini tahmin ediyordu • 

Binanın bir batka mıntakasına ginniılerdi. Bu• 
rası hayli sıcaktı. Havai maviye boyanmıt duvarlar• 
da yer yer tu beyaz levhalar göze çarpıyorduı 

SOK OT 
Linoleum ve lizol kokuları Dominik'in boğazına 

kaçtı. Gıcığı tutmuştu. Ökaürmeğe batladı. Hasta 
bakıcı nezaketle sordu: 

- Nezle misiniz? 
Dominik bu sual karşısında birdenbire müthi2 

bir korku ve heyecan duymuıtu; sanki etrafında 

bir aürii göze görünmiyen tuzak vardı; sanki o sı
hatli bir adam degildi de her şey onu tehdit ediyor, 
her iki taraftan onu ölümün gizli ve karanlık dal· 
gaları sarıyor, kutatıyordu. 

Nihayet Solanj'ın yanına girdiler. Solanj, odası· 
na bititik olan bir taraçada düz, yastıksız bir şez• 
lon1rta uzanrnıttı. Koyu bir kürk bacaklarını Örtü• 
rordu. Dominik evela saçlarının iki örgü halinde, 
sarı, yorgun ve sakin yüzünün iki tarafından sallan• 
dığını gördü. Gözlerinin dolu dolu olduğunu hisset• 
ti. Hiç bir teY söyliyemedi. Yalnız, yalnız onun uza• 
nan elini sıkabildi. 

(Sonu var) 
• 
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Çocuğunu emziren baba 
Şi§enin içerisine inek sütü koya- olanları pek nadirdir. Çoğunda az 

rak, demek istemiyorum. Öyle ya- büyür. Bir istatistiğe göre, erkek 
pan babalar çok görülebilir. Söyle - çocuklar o ya§a gelince, yüzde 36 
mek İstediğim bir erkeğin çocuğuna sının memeleri az çok büyük olur. 
kendi memesini vererek oradan ge- Kimisi, aynı zamanda birdenbire 
len İnsan sütü ile çocuğu beslemesi- §işmanlamıya da başlar. Göğsünün 
dir. büyümesi genç adamın ıiımanlığına 

Şimdiki çocuklar böyle masallar atfedilir. Halbuki burada şişman· 
dinlemiyorlarsa da, eski zaman bü- hk şart değildir. Şişman olmıyan 
yük anneleri torunlarını uyutmak i- delikanlılarda da bulunur. Çoğunda 
~in anlatırlardı: memede bir çocu • bir müddet sonra gene kaybolur. 
&un annesa hastalanır, babası ne Fakat, bazılarında da kalır. Çok 
Yapsın? Ken~ memesini ağlıyan yemekten göğsü de yağlanmış deni· 
Çocuğun ağzına verir, çocuk susar lenler bunlardır. Çok yemekten er -
ve kuru memeyi eme eme nihayet kek göğsü yağlanırsa da aı.ıl meme 
sütünü de getirir ... Eski zaman bü - olmaz. Yağ nesci ile meme nescinin 
Yük anneleri bunu masal diye anla- arasında çok fark vardır. 
tırlardı ama, gerçekten görülmüş\ Bir de, geçen büyük muharabe· 
hadisedir. Mc§hur ilim adamı Hüm- de bir İtalyan askerinin yumurta-
holt kendi gördüğü vakayı anlat- hklarından kurşunla vurulduktan 
tıktan sonra, çoktanberi ilim adam- sonra memelerinin büyüdüğü gÖ· 
larının hepsi ona inanmıılardı. Hat• rÜlmüı ve bunun Üzerine, erkekte 
ta, erkeklerin memeleri çok defa be- büyük memenin o kalan parçanın 
lirsiz olduğu halde, insanların kadı· marifeti olduğu daha iyi anlaıılmıı
nını da, erkeğini de memeli hayvan- tır. Asıl büyük kısım vazifesini bi
lar sınıfına sokan tabiat alimleri bu tirdikten sonra kalan parça kendini 
havadisten memnun olurlardı. gösterir. Bundan dolayı prostat 

Hikayede gö:ı:e çarpan erkek me· ıiıkinliğine tutulan yaıh erkeklerde 
ınesinden süt gelmesi olmakla bera· de memelerin büyüdüğü vardır. J. 
her, a11I mesele erkek memesinin kisi de kalan parçanın birer mari
büyü kolmasındadır. Zaten hasta ol- feti. 
duğu için çcuğu emziremiyen kadı- Onun için, erkekte oüyük meme, 
nın eşi erkeğin memesi büyücek ol- çocuğu emzirmiye imkan verirse de, 
masaydı onu çcuğun ağzına vere· çacuklarınm çok olacağına delalet 
hlezdi. Bı- 1•'\2anın memeai büyük l· etmez. Yeni öğrenilen bu nokta es
duktan sonra onu eme eme süt ge- kiden bilinmiş olsaydı, nesillerinin 
tirmek çocuğun kendi itidir. Asıl e- bereketli olmasını istiyen kayın ba
hemiyet erkek memesinin büyük ol- baların yeni damadı nikahtan önce 
rnasında. Bu da, bilirsiniz ki, pek çarşı hamamının göbek taşında lah· 
nadir bir şey değildir. na turıusu ile ekmek kadayıfı ye-

.Erkekte büyük meme, çocukluk- miye devam etmeleri adet olurdu. 
tan ve gençlikten sonra, en ziyade Şimdi bilinmesinin ehemiyeti 
,tiımanlarda bulunduğundan böyle yoktur, çünkü bu zamanda ne ge
yüksekçe erkek göğsünü orada yağ- !inleri kaynanalar intihap ediyor, 
ların fazlaca taplanmaıma hamle- ne de damatları kayın babalar ... 
derler ve o yüksek ıöğaü teklifsizce G. A. 
gıdıklıyanlar arasında: 

- Şiıko ,çok yemek yiyorsun l 
diyenler bile vardır. Vakıa koca 

ınemeli erkek şiımandır ama, bir i
yi tahkik ederseniz, ilkin memenin 
büyildüğü, ıiımanlığın da sonradan 
geldiği meydana çıkar. Nitekim up
uzun, kupkuru harem ağalarmın 
bilzılannda, hiç de tiımanlık olma· 
.&-...:;, koc --•bulunabilir. 
~-! -ı •-~· 6~U eu,acı• 

~~ım, öteki cinsten kalan parçanın 
~&rifetlerinden biridir. Bu da her 
i"sanda Öteki cinsten bir parça bu-
unduğunu bir kere daha isbat eder. 

bii ~tkekte kalan kadınlık parçası, 
Ylik meme meydana çıkarmak 

Yeni ısmarlanacak posta 
vapurlarımızın şartnamesi 

hazırlanıyor 

İstanbul, 1 (Telefonla) - Deniz -
yolları İşletme müdürü B. Nasuhi 

yeniden sipariş edilecek posta vapur
ları prtnamesini tesbit etmek üzere 
··:ı·~•UHU &UUQ uu1unnıe1.& U~"'Cl C' uugun 

Ankara'ya gitti. Verilen haberlere gö 

re komisyon bu hafta sonunda tetkik 
!erini bitirerek raporunu Münakale 
Vekaletine verecektir • 

ına ·f · · · rı etını en zıyade hayatın tom- ~..ııııı••••• BUGÜN _. 
bullujuna atfederek, yumuk yu- • 
~uk gÖğr;ÜnÜ mıncıkıarıar, sonra da Yeniıehir ULUS Sinemasında 
operler. Bereket versin ki çocuk 
memesini emmek adet değildir, Öy
le olsaydı küçücük erkek çocuğun 
da Çocuk olmıyanlara süt vermiye
ceği temin olunamazdı. Fakat kü
çük erkek çocuk memesinin, kadın 
memesi gibi, iltihap peyda ettiği 
olur. Çocuk büyüdükçe, tombul ol
sa bile, büyük meme kendi kendine 
kaybolur. 

Çocuk büyüyÜp de on iki, on üç 
ya§ına gelince kalan parça bu mari
fetini bir kere daha gösterir. Bülu· 
ğa yakla§an erkek çocuğun meme • 
leri büyümeğe başlar: bazılarında 
yalnız bir tarafta, bazılarında iki 
tarafta birden. Ancak, pek büyük 

iki film birden 

1 - HAŞMETLi VALS 
HENRI GRAT 

(Fransızca sözlü) 

2 - AŞK ŞARKISl 
ALEXANDRO ZILANI 

(Almanca söziÜJ 
Seans saatleri: 2,30 _ 4 . 5120 _ 1 

gece saat g da 

HAŞMETLi VALS ~·e 

Yeni jurnal 
Tel: 2193 
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MAVi SU 
Yazan: Mn;or WREN 

Buddi tasdik etti: 
- Öyle. At gibidirler, yalnız şu 

farkla ki yiyecek ve içecek husu sun
da daha az müşkülpesenttirler. Bir 
hıçle geçinebilirler. 
Kardeşim dedi ki : 
- Ne de olsa onlara yiyecek bir şey 

vermeliyiz, isterse gazete veya bir 
zenci kulübesinin saman damı olsun. 

Hank atıldı : 
- C3nbazhanelerde şapka yedikle

rini iştimi tim. Modi teyzem izdivacı 
nın ellinci yıldönümünde Barnum'a 
gitmişti, bir deve ~apkasını da, saçla
rını da yemiş. Ancak kafasında ufak 
hir serinlik, bir nevi hava cereyanı 
hissetti ği zaman farkına varmış ... Tu
areglerinki gibi şapkalara malik olun
cıya karlar kasketlerimizi yiyebilirler. 

Kuma dimdik gömülmü~ bir kaya
nın gölgesinde, gözle görülür şekilde 
küçülen bu gölgede ekmek ve sudan 
mürekkep bir riyazet yemeğinden 
sonra istirahat ettik. 

Sordum: 
- Bugünkü programımız nedir, 

Hank? 
- Zindcrnöf tehlikeli ınıntakasın-

-58-
dan çıkmak için yeni bir cebri yürü 
yüş. Ondan sonra yerliler veya bir va· 
ha ararız. 

Ve tekrar uyudu. 
Akşama kadar uyurduk. 
Hank'ın kaldırdığı devenin homur

tusu beni uyandırdı. Hank'ın arkası · 
na oturdum. Buddi ile Digbi öteki 
hayvanın sırtına yerleştiler, ve tekrar 
yola koyulduk. Ancak 100 kilometre
lik bir mesafenin bizi Zindcrnöf'ten 
ayırdığı tahmin edilince durduk. 

Bu devam edemiyecck kadar güzel 
- veya develer hesabına kötü _ bir 
şeydi. Bu ikinci yürüyüşten sonra 
z~vallı hayvan.tarın, su olmadığı için: 
yıyeceğe ve hıç olmazsa bir gün isti
rahate ihtiyaçları vardı. 

Biraz ~~ha. uyudum, fakat hiç de 
rahat dcğıldım, Hank'ın omuzların
dan tutmuş ve sırtına yaslanmış bir 
vaziyette uyuyordum. 

.B~ddi'~n bir nidası üzerine göz
lerımı aç:ıgım zam~n, gün doğmuştu. 
Hareketa~~ ~evclerı ~stünde arkadaş
lar Buddı nın uzattıgı koliyle kendi
lerine gösterdiği §eye bakıyorlardı: 
kumlarda taze ayak izleri. 

-5-

N E V Y O R K M E K T U P L A R 1 \ Sovyetlerde büyü!ı 
bir ziraat sergisi BİRLEŞİK AMERİKANIN 

SERGİDEN GÔRÜNÜSÜ 
Bu ağustos ayı içinde Moskov 'da 

açılacak olan büyük ziraat sergisi il
min vasıl olduğu en yüksek seviyey i 
gösterecek, bu sergide Sovyet Ru .. ya
da yetiştirilen bütün nebatlar ve 1 ay
vanlar teşhir olunacaktır. .. .................................................. . 

Yazan 

N. H. ATAY 

si haftada 55-60 dolar imiş. Amele 
otomobil almış, giyinmiş, İlh ... ilh ... Nevyork (Hususi Muhabirimiz

den) - Bir vakitler sergide 
en yüksek nokta, sovyet pavyonu
nun üzerindeki kırmızı yıldız idi. 
Katolikler mi, yoksa kapitalistler 
mi, kimler bilmiyorum itiraz etmiş
ler; 

............... .-.................................. .. 

Şimdi Amerika'da yalnız amele 
ücretleri düşük değildir, iş sahala
rı da kapalıdır. En çok istihsal ya
pan fabrikalarda bile ameleye haf
tada kırk saatten fazla iş verile
miyor. 

Serginin dikkate değer köşelerin· 
den birini de sovyet alimi Miçuri'nin 
bahçesi teşkil etmektedir. Bu bahçe 
soğuğa dayanan meyva ağaçlariyle 
doludur. Bu bahçede cenup ikliminde 
yetişen en iyi meyvalara rekabet ede
cek şekilde yetiştirilmiş, yeni cins ar
mut, elma, erik ve vişne ağaçları mey 
dana getirilmiştir. Burada teşhir edi
len çeşitli meyva arasında Sibiryanın 
en şiddetli soğuk ve kasırgalarından 
korkmıyan ağaçlardan mürekkep dok 
tor Kazurinin bahçesi de vardır. 

- Amerika bayrağı mutlaka sov
yet yıldızından daha yüksek bir 
yere asılmalı! diye. 

Birkaç gün sonra, serginin eğlen
ce yerindeki paraşüt kulesine hem 
bir Amerika bayrağı asıldı, hem de 
kırmızı bir fener takıldı. 

S 
ovyet pavyonu serginin en 
masraflı ve en güzel bir iki 

pavyonundan biridir. Yetmiş yaşın
daki bir ihtiyarı da, yedi yaşında
ki bir çocuğu da allikadar edebilir. 

Büy'ı.ik ve fevkalade iyi tanzim e
dilmiş salonlar, tablolar, heykeller, 
köylere, çiftliklere, şehirlere, fab
rikalara, tiyatrolara. bellibaşlı bi
nalara, tiplere ait küçük, büyük 
maketler, fotoğraflar, rakamlar, 
grafikler, vecizeler, sovyet teşkila
tı esasiyesinin başlıca maddeleri, 
kitaplar, gazeteler, oyuncaklar ve 
sinema. Sovyetler ser giye Mosko
va tünelinin antresini bile tabii bü
yüklükte renkli mermerleri, ayna
ları ile getirmişler ve ayrı bir salo
na yerleştirmişlerdir. 

Bugünkü vasıtalarla bundan daha 
zengin ve daha mükemmel bir teş
hir yapılabileceği güçlükle tasav
vur edilebilir· 

Salonun birinde, ziyaretçilerin 

ihtisaslarını yazdıkları bir 
defter vardı, baktım; 

- Fevkalade güzel .. pek mükem
mel... 

Ve biraz sonra: 
- Çok propaganda yapıyorsunuz 

1lh ... tth ... 
Sergideki cnformatörlcrdcn biri 

de bana şu hikayeyi anlattı; 
- Araba pavyonun önünde ya

vaşladı, durdu. Bu yüzden ben aov
yet pavyonundan biraz uzunca hah
__ • .,._ :r~l;·•"•ıtu "" "v1tıuııl:st olma-
dığımı, komünist propagandası yap
madığımı ispat edinciyc kadar işe 
devamıma miliıaade etmediler. O 
gün müşteriler arasından yaşlıca 
bir kadın bana: 

- Komünistler bu mükemmel 
propagandanız için size ne tediye 
ediyorlar? diye sormu~tu, ben de 
c~d~i bir şüphe değildir diye, ken
dısıne cevap vermemiş susmuştum. 

A m~ri~a'da ileri sol temayülle-
rı şıddetle önleme cehdinin 

sebepleri vardır. 929 dan önceki re
fah devirlerinde olsaydı, belki de 
ehemiyet vermez, omuz ı>İlkerler

di. Amerika'da şimdi 12 milyondan 
f~zla. i~siz var ve iş vaziyetini tan
zım ıçın tesis edilen ünyonlar, ha
le~ Amerika'nın en kötü işliyen 
muesse~eleridir. Sergideki yaban· 
cı komıserler heyetinin reisi bile 
geçenlerde dayanamadı, gazetecile
r~.' ecnebi iştiraklerin ü yontar yü
zundcn çektikleri zorlukları anlat
tı. 

.Bu iz bizimk"ni katediyordu. Fakat 
k~ım zaviye ile değil, biz cenubu şar
kıye gidiyorduk, bu kervan doğruca 
cenuba iniyordu. 

Hank'la Buddi, develerin münaka· 
şasız anlamak tenezzülünde bulun· 
dukları yegane kelimeler olan: Ooşa, 
baba, ooşa, adar ya yan diyerek onları 
çöktürdüler. İzlere bakılacak olursa, 
buradan az eve] yirmi deve geçmiş o
lacaktı. 

Hank sevinçle deveye binerken: 
- İşte aradığımız buydu, dedi. 

Ker~a~a ne kadar yaklaşırsak o ka
d~r ı~ı ol~~aktır, fakat üstüne yürü
mıyel.ı~ gozümüzü açalım. 
. İkı uç saat deve izlerini takip et· 

tık, fakat kayalarla kumların ezeli 
yeknasaklığını ihlal eden hiç bir şeye 
rastlamadık. 

Hank'ın homurdanması üzerine ku
lak kabarttım. Develer durdular Bel
ki on bin s~ne ~vel kurumuş ge~iş ve 
oldu~ç~ derın bır nehrin yatağı ucuna 
gclmıştık. Fakat Hank tarihi müla· 
hazalar üzerinde durm~dan izlerin 
nihaye~ bulduğu yeri tetkik ;diyordu. 

Nehır yatağı içinde, civarın körle
tici aydınlığı ortasında kara bir leke 
teşkil eden muazzam bir kaya yükse
liyordu: bu kayanın etrafında güneş
ten yanmış otlar, bodur akasyalar ve 
dikenli çalılar vardı. 

Develer .asabileştiler, nebati haya -
tın bu fakır tezahüru"ne b' ı . . ır an eve. 
yaklaşmak ıçın istical ediyorlardı. 

Hank, 

Size bir iki misal vereyim: 

Hep aynı dert! 
Nevyork'ta alelade temizlik iş

lerinde çalışan bir adam haftada en 
çok 20 dolar kazanır, böyle bir ada
mın ünyon fiyatı 28-30 dolardır. 

Ünyonların iş vaziyetine hakim ol
duğu iş sahalarında ücretler gayri
tabii yüksektir. Mütevazı bir elek
trik işçisi saatte 4 dolar alır ve e
ğer 1ş başına çağırdığınız bu ame
le tesadüfen merdivenini ve yahut 
kendisine lüzumlu aletlerden birini 
beraberinde getirmemiş ise, siz o
nun bunları alıp getirinciyc kadar · 
kaybedeceği saatleri de ödersiniz. 

Eğer ısrarlarında muvaffak olsay
dı, elektrik işçileri ünyonu, sergi
deki pavyonların hepsine birer, i
kişer kontrol memurları yerleşti

recek, ve her pavyondan verdiği bir 
işçiye mukabil (24 saat) günde 96 

dolar alacaktı . 

Umumi harpten sonra, o Avru
panın en düşkün, en karışık oldu
ğu devirde, müttehit Amerikada sı
nai, zirai istihsal artmış, Amerika 
yabancı pazarlara girmiş, kazan
mış, zengin olmuş, ortaya bir harp 
sonrası zenginleri, bir de otomobil
li amele tipi çıkarmış. 

Vaziyet eskisi gibi devam etsey
di, dünya pazarları kısmen iktısadi, 
kısmen de siyasi sebeplerle Ameri
ka mahsullerine kapanmasaydı, bu 

iki tip belki de dünyanın hasretle 
kendilerinden bahsedeceği, bahti
yarlar halinde hala yaşardı. Şimdi 
Amerika'da iş krizi var, fabrikalar 
yer yer kapanıyor, zirai mahsuller 
zaman zaman yakılıyor, memleket 
işsizlerle doluyor ve : 

Bu serginin sahası 136 ve istirahat 
için ayrılan kısmı 200 ki ceman 336 
hektardır. Bu sergiye tahminen 200 
bin kişi iştirak edecektir. Sergi saha
sında 200 kadar bina ve pavyon inşa 
edilmiştir. Bu pavyonlarda ve bina
larda 80 bin kadar muhtelif eşya teş
hir olunacaktır. Sergiye bitişik ve 
Kolhoz adında bir zirai meydan da
ha vardır. Bu meydanda bütün sov -
yet zirai faaliyeti teşhir olunmakta
dır. 

Nasıl bir sipari~ verirseniz veri

niz, nasıl bir hizmet isterseniz is· 

teyiniz. ücretler ünyonlarda ser
best çalışanlardan, yüzde kırktan 

itibaren daha fazladır. 

ü nyonların ücret seviyeleri, hala 
omobili, radyosu, frijideri o

lan ameleye göredir. Krizden önce 
Amerikada amele bir müddet cen
neti realize etmiş. Gündelik asgari-

Onyonlar Amerika'nın bu büyük 
ve esaslı derdini bir türlü anlama

ğa yanaşmıyor. 

- Ünyonlar mı? 
Amcrika'da, serbest çalışan ame

le dahil, bu kelimeyi yaka silkme

den konuşan amerikalı yoktur di

yebilirim. Onlar ünyonların bu ha

reketlerinde itaatsiz amele t ipinin 
hayalini görüyorlar, sinirleniyor

lar .. 

r:..._. .. ..._ ..... _ ................................................ ..._ .................... . 
l narbiye okullarının 1914 mezunları j 

fa .1 ~14_ yıl~.n~a. Pangaltı ve Halıcıoğlu Harbiye okullanndan son de-
ıkıncı mulazım olarak mezun olanlardan Ankara'da bulunan 35 

~ını~ arkadaıı, aileleri ve hocalariyle birlikte evelki akşam istasyon 

~;z~no.ııund~. ~~m-~k.~i ve danslı bir toplantı yapmıf ve ne~etlerinin 

1 
• •~cı yıldonumunu kutlamışlardır. Hoca.lariyle birlikte mektep gün

t::nı ve aradan geçen 25 senelik hayat safhalarını biribirlerine anla-
e . sın .. f ar~adaşları gece yarısına kadar eğlenmiş ve çok neteli vakit 

~ çınnıılerdır. Yukarıdaki resim, istasyon gazinosundaki toplantıda 
ulunanlardan bir grupu göstermektedir. 

- Su mu ?dedi. Belki de yeri kaz
mak mecburiyetinde kalacağız. 

Fakat hayır: kayanın altında bir 
yer altı kaynağiyle beslenen bir su bi
rikintisi vardı. Tabii, bu memleketi
mizin yeşillikler ortasında akan ber _ 
rak bir kaynağı değildi. Bu yeşil bir 
suydu, fakat müşkülpesent olmıya 
h~k.~ımız yoktu, hele develerimiz büs
butun. Gölge, su, susuzl~klarını gide
ren develerin memnuniyeti, bize ade
ta taze bir hayat verdi. 

Kardeşim : 
- Şu aziz Tuarcglcr, dedi, gerçek

te.~ .. Pek IUtufkar insanlar. Bizi "ve,. 
g~tu~en yolun üzerinde oldukça ken
dılerıni takip etmekte devam edece -
ğiz. 

Müteaddit devriyeler bu karakol
ların civarında kervanların yollarına 
yerli köylere nezaret ederlerdi. Tabii 
bir keşif koluna lejyon kılığından zi· 
yade arap kıyafetiyle karşı gelmek 
daha kolaydı . 

Hank dedi ki: 
- Yolumuza süratlc devam etmek 

ve ancak develerin yiyip içmelerine 
kafı gelecek kadar durmak lazımdır. 

Ona göre, izlerini takip ettiğimiz 
Tuareg kıtası. Zindernöf'c taarruz et
m~.ş .?1~.n bü~ük h.arkanın bir koluydu. 
Gorunuşe gore, bır köy önünde topla
nacaklar ve burasını talan edecekler
di. 

Orada elbise, para, hurma, keçi, de

ve ve köle olmak üzere genç delikanlı

lar ve kızlar, hoşlarına giden her şeyi 
gaspedeceklerdi. 

- Daha iyisini yapacağız. Onlara 
y~tişeceğiz. Çöl için bize münasip el
bıseler vermelidirler. 

Digbi : Bu Tuaregler senede bir defa pek 
Ö geniş bir saha içindeki köylerden bi-

- yle 1 dedi. Bize develerinden · . b b' 'f rını u şekilde ziyaret ederlerdi. Bun-
ır çı t de vermelidirler. 

D h 
lar vergi tahsildarı vazifesini görür-

a a sefere çıktığımız zaman a-
merikalılar muhtemel bir takip.ten ler ve bu vergiler o kadar yüksek olur 
kurtulmak, aynı zamanda tesadüf e- ki, vurguncular geçip gittikten sonra 

dcccğimiz kervanların bizim Rumi ol- zavallı mükelleflerin elinde artık hiç 
d bir şey kalmaz. 
uğumuzu anlamamaları için Tuare . 

elbise le • 
1 

. . g Y crlıler varlarını yoklarını ses çı-
n e e geçırmıye karar vermiş- k d . 

lerdi B k f 1 arma an verırlerse kan dökülmez 
. . u ıya etle seyahat etmek mü veya pek az d"kül" F k .. hımdi .. k" . o ur. a at gene do-

ların ' çun u cenupta Nıgerya taraf külen kan bu haydutların sporcu insi-
da, Senegal neferlerin İJgalinde yaklarını tatmine kifi d d 1 

bin~ok il•ri karakollar vard&. U . en~cc e o ur. 
aaWllJvetJ• Tuarc 1,.r ko leri talı-

Sergiyi teşkil için bütün tesisler 
mecmu heyeti itibariyle çok zarif bir 
şekil almıştır. Sanatkarane resimlerle 
süslü bir antreden ve ana yoldan ser· 
ginin baş pavyonuna gidilmektedir. 
Merkez pavyonu sovyet birliği mil· 
lt:tleri meydanında bulunmaktadır. 
Bu meydan genişliği itibariyle Mos· 
kova Kızıl meydanı büyüklüğünde -
dir. Ortasında şadırvanlar ve Ukran· 
ya, Belorusya, Kazakistan ve diğer 
sovyet cümhuriyetleri eyaletlerinin 
ve mıntakalarının pavyonları vardır. 

Sergide, Orta Asya'nın kızgın kum 
la~ından beyaz denizin buzlu suları
na, Belorusyanın bataklık ormanla -
rından Pasifik sahillerine kadar olan 
sahalardaki on binlerce Şovhoz. ve 
Kolhoz makineli traktör istasyonları 
ve hayvanat çiftlikleri sergiye iştirak 
etmiştir. 

Sergide, Kolhozların belli başlı şa • 
hısları Kolhoz ve Şovhoz tarlalarının 
tıaktörcüleri, kombaynciları, takım 
~cfleri, çobanları, domuz bakıcıları, 
yeni Kolhoz şefleri mümessilleri, zi
raat önderleri ve teşkilatçıları top· 
:ı~ı..-cbr En iyi •lr-~ciJer. zoo-
tckmeycnJcr, ve damızlık sahipleri 
sergiye bizzat i§tirak edeceklerdir. 

Sovyct Birliği z i raatçiliği, yalnız 
saha itibariyle büyüklük cihetinden 
değil, makine tekniği bakımından da 
dünyada birinci gelmektedir. Av ve 
av hayvanları yetiştirme pavyonunda 
sovyct memleketlerinde bulunan mü
tenevvi ve çok zengin kürklü hayvan· 
lar hakkında iyi mallımat alınahi lir. 
Nümuneler arasında kunduz zordeva, 
samur, mavi tilki, rcnar arjante ve 
diğer hayvanlar bulunmaktadır. ' 

Sergi mahallerinde birçok eğlen. 
ccl~r, dilkkanlar, lokantalar, kahveler 
seyır yerleri göl kenarında ve meşe 
ağaçlı parklar istirahat köşeleri var
dır. 

Sovyet ziraat •ergisi açıldı 

Moskova: l a .a. - Molotof bugün 
Moskova cıvarında Ostankinoda sov· 
yetlcr birliği büyük ziraat seq~isini 
açmış ve bu merasimde bütün hükü
met ve parti ricali birçok mebuslar 
kordiplomatik ve ezcümle BB. Seeds, 
Strang hazır bulunmuştur. 

rip ve ahalisini katliam etmek iste
~ezler - bunlar onlar için kıymetli 
bırer sermaye teşkil eder. Ertesi sene 
aynı yerde sakin ve müreffeh bir top
luluk bulmayı tercih ederler. Onların 
istedikleri, ahalinin çalışması, yeni -
den mal mülk sahibi olması ve ... sonra 
kendilerinin hepsini silip süpürmele
ridir. 

Köylüler uysal davranmaz ve ziya
retçil.erine kafa tutarlarsa ne ateşten, 
ne de işkenceden kendilerini kurtara
bilirler. 

Bununla beraber, Tuareg çetesi 
mutat harekat sahasından pek uzakla
§ır da, geçtiği falanca köye bir daha 
dönmek fırsatını bulamıyacağını dü. 
şünürsc, orasını kati surette terk et. 

meden evci, başkasının malını gasp 
etmek sevincine kan dökmek zevkini 

karıştırmakta tereddüt etmez. Köy 

yerle yeksan edilir, ve yağmacılar, gi
dince, artlarında taılardan başka bir 
şey bırakmazlar. 

Uç saatlik bir istirahatten sonra, 
tekrar yola koyulduk ve akşama ka

dar, sonra bütün gece yürüyüşümüze 

devam ettik. Önümüzden giden çeteye 

yetişemedik. Çetenin bazı talanlarda 

bulunmug olması muhtemeldi. Sakin 

bir yolcu kervanı bu kadar acele et
mezdi; pek hızlı gittiğimiz için ona 

kolaylıkla yetiımemiz icap ederdi. 
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Düzce'ye umumi bir bakış 

• 444' ticaret konferansı 
Bir kaç gün evel Merih 

dünyamıza çok yakın geçti 

Brüksel, 1 a.a. - Beynelmilel par• 
lamentolar ara.:;ı ticaret konferansı, 
teessüsünün 25 inci yıldönümünü te
sit için dün ö ğleden sonra toplanmış• 
tır. Senatonun içtima salonunda yapı
lan bu toplantıya ingiliz, fransız, Hol
landa, Mısır, Romanya, Türkiye, Yu· 
goslavya heyetleri iştirak etmişlerdir. 

.9-eçen sonteşrinin 31 inde, ingiliz 
muelliflerinden H. G. Wels'in ''Dün
yalar harbi,, isimli eseri Amerikada 
bir radyo sütüdyosunda temsil edilir
ken amerikalıların: - Merih yıldızın 
dan acaip devler dünyamıza hücum e· 
diyorlar, can kurtaran yok mu? : 

diye haykırarak sinemaları, tiyatro
ları, evleri boşalttıklarını, korku için
de sokaklara döküldüklerini bilirsi -
niz. 

Bu müthiş panik bir korkunun ne
ticesidir. Eğer hakikaten merihliler 
bizim dünyamızı istilaya kalksalardı,. 
Merih seyyaresinin Arz küresine en 
yakın bulunduğu bir zamanı intihap 
ederlerdi. 

Filhakika Merih ile dünyamızın 
birbirlerine en yaklaştıkları zaman 
temmuzun 27 inci günü akşam saat 
d?.kuzu 36 geçe idi. Merih yıldızı ile 
dunya arasında o dakikada 58.013.000 
kilometre bir mesafe vardı. Merihin 
bu vaziyetine heyet lisanında "teka -
b~l" denir. Bu hal her on beş senede 
hır vaki olur. Merihin, bize en yakın 
olduğu zaman zahiri kutru, en uzak ol 
duğu zamanki kutrundan sekiz misli 
büyük görünür. 

bütün seyyareyi kuşatmış, ona teşki
latlı bir mahiyet vermiştir., 

M erih'in havası Konferans bazı delegelerin nu-
Cam 'd . 

1 
. . tuklarını dinlemiş ve müteakiben re-

• ser e yetışen nebat ar ıçın islik '' dd · h. b · ne vazife · .. .. h . d ı mu etı ıtam ulan Enrıco 
yı goruyorsa, arzın avası a s M · d' v 1 • · ihtiva ett. - · · 

1 
· b 

1 
an artıno ı a perga nın yerme 

ıgı uzvıyet ere nıs et e aynı B 1 .k d h. . . rolü oyn e çı a a ılıye nazırı Deveze'ı seç-
.. .ar. miştir. 

Guneiın "aydınlatıcı" hararetini, .. .. .. 
geçirir, fevkalade ısınmış bir toprak- Bu yıldonumu t_oplantısı~dan evel 
tan intişar eden "muzlim" inşialara konferansın umumı ~onse~ı toplana· 
bir perd 'f . .. .. rak 1940 mayısında Lızbon da ve 1941 

e vazı esı gorur. d . , . 
Merih etrafında bir atmosfer ol - e Ka_hıre de aktedılecek olan heyeti 

duğunu o zamandanberi biliyoruz. umumıye toplantılarının hazırlığı ile 

S 1 
. . meşgul olmuştur 

on sene erde yapılan zıya tahlıl aleti · 
araştırmaları Merih seyyaresinin at- ----
mosferi içinde su buharı, oksijen bu
lunduğunu kati olarak isbat etmiştir. 
Yalnız şu farkla ki, Merih havasında 
bulunan su buharı ve müvellidilhu -
muza miktarı, bizim atmosferdekine 
nisbetle daha azdır. 

Sonra, ziya tahlil aletleriyle tet • 
kikler yapılmış, dünyamızın atmos • 
ferinde bulunan idrojen azot ve diğer 
unsurların Merihte bulunmadığı gö
rülmüştür. 

Cümhurreisliiii filarmonik 
~ 

orkestrasmm ~ahımalan 
Riyaseticümhur filarmonik orkes

trası son bir yılını dolgun bir pro
gramla kapamış bulunuyor. Bir sene 
içinde muhtelif yerlerde 187 muhtelif 
eser çalmak gibi, diğer yıllarına göre 
daha dolgun ve faydalı bir hizmet se
nesi kaydetmiştir. 

Önce Kervansaray, sonra Tuıpazan ... 
Merih hakkında büdiklerimiz 

nelerdir? 

Fakat bu~ünkü zayıf kayit aletleri 
ne kadar hassas olursa olsun, Merih 
üzerinde bulunan bazı cisimlerin, mev 
cut olmadığını isbat etmiye henüz ka
fi değildir. 

Lowell, Lik ve Vilson daima rasa
tanelerinde, muhtelif renk perdeleri 
arasından alınan fotograflar, Merihin 
etrafını kuşatan havanın, ziya tahlil
leriyle farzedilmiş olan kesafetinden 
ç?k daha kesif olduğunu göstermiş • 

Orkestra son faaliyet yılına geçen 
senenin 24 eylülünde başlamış, bu ta· 
rihten itibaren yeni radyo evinde tec
rübe n ~'}riyatı cümlesinden her haf
ta bir konser vermişti. Cümhuriyet 
bayramında, radyo evi tam teşkilatiy
le faaliyete geçerken orkestra da bir 
konser vermiş, ve ondan sonra kon
serlerine devam etmiştir. 

ve güzellik yatağı olan yurt köıesi .. 
_ Merih seyyaresinin güneşe uzaklı
gı 227.700.000 kilometredir. Güneşin 
etrafındaki devrini bizim saatimizle 
686 gün, 23 saat, 30 dakika, 46 sani
yede ikmal eder. Merih kendi mihveri 
etrafında 24 saat, 34 dakika 22.62 sa • 
niyede döner. tır. 

Mayıs 1939 sonuna kadar filarmo
nik orkestrasının Ankara radyosunda 
verdiği konserlerin sayısı 59 u bul
muştu. Bunlardan 36 sını şef B. Pra
etorius diğerlerini şef muavini B. 
Ferit Alnar idare etmiştir. Bundan 
başka orkestranın, Winklcr, Enver 
Kapelman, İzzet Nezih ve Davit Zir· 
kin'den mürekkep kuvarteti radyoda 
yaylı sazlar için tertip olunmuş ku
vartetler çalmışlardır. Bunlarla bir
likte ork08tra 938 - 39 yılı içinde rad
yo evinde 61 defa çalmış oluyor 

' ••• 
Merih seyyaresinin hacmi, dünya

nın hacminin binde 151 i kesafeti de 
keza dünya kesafetinin yUzde 71 idir 

Merih seyyaresinin etrafındaki 
su tabakasının kalınlığı 100 kilomet
redir. Merihin havasında bir çok ta • 
havvüller olur. Merihin havası da, tıp
kı bizim gibi, hayvanlar ve nebatlar 
için bir yorgan vazifesi görür. 

Eğer Düzce ovasını kelimelerle 
ifade lazımgelse tabiatin bir 

toprak parçasına esirgemeden, kıs
kanmadan, bol bol verdiği bütün 
nimetlerini sıralamak lazımgelir. 
Düzce ovası öyle şeylere tıahiptit' 

Bu Düzceye yağmur, muntazam bir su şirketinin 

. Merih yıldızının etrafında mini mi: 
nı. iki ~üçük peyk vardır. Birisinin is
mı Folıa, yahut (korku) dur. Bunun 
k~tru 10 kilometredir. Bu peyk Meri· 
h~n etrafını 7 saat, 39 dakika, 26.65 sa
nıyede ~olaşır. Bu peyk, şimdiye ka
dar malum olan peyklerin en süratli
sidir. 

M~rih üzerinde havanın ısısı 27 se
nedenberi tetkik edilmektedir. Ve 
nihayet kati olarak tesbit edilmiştir. 

tesisatlndan boşanır gibi yağar ... 
Merih yıldızının diğer peykinin f;. 

mi Deymos, yahut Dehşet'tir. Bunun 
kut~u 15 kilome;re uzunluğundadır 
dakıka, 16.68 san yede devreder. 

Merih üzerindeki bir noktada sıcak 
hk, yirmi dört s~at içinde, güneş do
garken havanın ısısı sıfırın altında on 
derecedir. Öğleye kadar sıfırın üstün
de 30 de~~ceye kaqar çıkar. Günes ba
receye du er. Merıh seyyaresının va-

ki bunların hepsini Türkiye'de bü- \ 
tün yurd parçaları üzerinde göre -
bilsek memleketin ıstırabı kalmaz· 
dı. Burada mahsulüne yağmur ta· 
nesi arıyan tereddütlü gözlere pek 
rastlanmıyor. Çünkü Düzce'li bil
mektedir ki çevresindeki ağaç ser
veti kendisi için yalnız bir güzel 
manzara mevzuu değil, ufuklardan 
bulut devşiren bir mıknatis gibidir. 
Ve buralarda yağmur, mevsimin 
muayyen zamanlarında muntazam 
bir su şirketinin hazır tesisatından 
boşanır gibi gökten iner. 

Düzce ile Bolu arasında 48 kilo
metrelik bir şose vardır. Öyle za
man oluyor ki bu yoldan güneşi 
kaybedecek kadar sık ağaçlar içine 
dalıyorsunuz. Altınızdaki vasıat ne 
kadar rahatsız olursa olsun yolcu
luğunuzun bitmesini istemiyonu-

nuz. 
Fakat makine, riyazi kıymetlere 

gönül bağlamış, edebiyat ve manza
radan anlamaz bir fenci gibi mesa
feyi yutuyor ve işte Bolu'dan ay· 
rılalı bir buçuk saat olmadan bu ta
rihi t!oprakların bugünkü en büyük 
şehri olan Düzce'ye gidiyoruz. Şe
hir, bende, ilk bakışta bir vilayet in
tibaını bıraktı. Bilhassa şarkta bü
tün vilayetlerimizin Düzce,'ye ben
zemesini temenni ederim. Ne hatı
rınıza geliyor? Su elektrik, yol, 
plan, yeni bina muntazam çarşı. si
nema, park ve her şey var. Eğer 
Düzce bugiin bir vilayet merkezi 
değilse coğrafi mevkiine küssün. 
Her güzelin bir kusuru var derler. 
Düzcede kuruluş vaziyeti dolayısiy
le Bolunun hir kazası olarak kal
mış: ticareti, ziraati, nüfusu. kül
tür miiesseseleri ve nihayet hayat 
hacmi ile bağlı olduğu vilayetin ö
nünde gidi.yor. 

K asabaya &irdik ve otobüslerin 
istasyonu olan ana caddede

ki bit binanın önünde durdı.Jlo. . ~u-. 

förle gene bu yolu gerisin geri gi
deceğim için iyice dostluk kuran 
bir vedadan sonra kalacağım otele 
doğru yollandım. Binanın dış man
zarası bana buranın hiç de insanı 
rahatsız edecek bir yer olmadığını 
anlattı. Elimdeki ufak risaleden e
peyi zaman kalıp gezeceğim bu gü
zel kasabanın tarihini okuyorum. 

\ 

Düzce; şimali garbi Anadolu'nun 
verimli toprakları, güzel manzara
ları ile en büyük kasabalarından bi
ridir. İsmine ait bir hatıraya rastla
madıttı. Fakat şehrin ihtiyarların
dan biri bana mükemmeliyetten, in
tizam ve refah anlatan düzgünlük
ten geldiğini söyledi· 

Evliya Çelebi'nin tarihine bakı
lırsa Düzce'nin bulunduğu yerde 
yüz sene evel beş, altı han ve bir o 
kadar da dükkan varmış. Kısacası 
bir transit merkezi ... Nakliyatın at, 
araba, tatar ve yaylılarla yapıldığı 
zamanları düşününüz. O zamanlar 
için böyle transit merkezleri en gü
zel ve elverişli mevkilerde kurulur
du. Buranın Bağdat caddesi üzerin
de olması, postanın daima buradan 
geçmesi Düzce'yi daha o zaman mü
him bir merkez yapmış. Şimdi Düz
celiler şöyle bir tarihi hak iddia e
diyorlar: diyorlar ki, bizim yolu-
muz kervan devrinde bile uğraktı. 

· Demiryolu devrinde ansı] olmasın? 

Kasabanın o zamanki vaziyeti 
hakkında birkaç hatıra daha 

vardır. Civardaki köylüler, bu pos
ta ve seyahat merkezine öte beri 
satmak üzere haftanın muayyen 
günleri gelirlermiş ve buradan tuz 
alırlarmış, Düzce'nin o zamanki is-

Düzce pazarından bir görünüş 

mi KokUralp, daha •onro.\a.rı Tuz • 
ca ve k~çük tuz pazarı olmu§. Pa-

...atJtr "1-..unr• J..af.ı-- • 
rı geliyor. Bu iki şirin ve güzel ka-

Merih'in gözü ve takkeıi 

Müzik öğretmen okulunda bu sene • 
de halk konserleri verilmi tir. Bv.n.d ""'~" 
oıu.uc:ı " "" ' ' ' '"' ' ' ... ~v ... ı"1\..Ao _.., .... _. '3"- a iT' 

za merkezi biribirinden pek de u
zak değildir. Orada da vaktiyle a
daların satışı olduğu için Adapaza
rı denmiş. Düzce'nin bugünkü ismi 
eğer bana anlatıldığı gibi düzgün
lük, intizam ve refahtan geliyorsa 
hakikaten yerindedir. 
Düzce 65 sene evel 30 hanelik ufa· 

cık bir yermiş. Demiryolu henüz in
şa edilmemiş ve Bağdat ;:addesi de 
kendi önünden geçtiğinden gün geç· 
tikçe büyümüş, nihayet 1285 de kay -
makamlık haline getirilmiş, mülki ve 
idari teşklat yapılmış. Bundan sonra 
sı maltup ... Cümhuriyet Düzceyi di -
ğer türk şehir ve kasaliaları gibi bü • 
tün imkanları dahilinde ve kendi hu
dudu içinde bir şeyler yapmış olarak 
bulmuş. Ona geniş, geniş inkişaf sa -
hası da verince bugünkü güzel ve gö
nül alan Düzce meydana gelmiş. 

Merih seyyaresi üzerinde kenarları 
büyük çizgili gölge şekilleri görülür. 
Bu gölge şekilleri tetkik edilecek o
lursa, gölgenin hazan koyulaştığı, ve 
renginin değigtiği ve hendesi manza
rasının tahavvüle uğradığı müşahede 
edilir. Merih yıldızı üzerindeki "Syr
tis", "güneşin gölü,, ve "Merihlinin 
gözü,, isimli maruf şekillerde bu de
ğişiklikler daima nazara çarpar. 

sati sıcaklık + 15 derecedir. Dünya
mızda ise + 16 derecedir. Her iki sey
yarenin kutuplarında da, sıcaklık re
jimi aynıdır. 

Merih'te hayat 
Merih yıldızı arza çok benzer. Yal

nız havası, umumiyetle insanın yaşı -
yabileceği havadan daha hafif ve da
ha az kesiftir. Fakat üzerinde uzvi • 
yetin yaşamasına müsaittir. Bizde, o
valarda yetişen bir nebat yavaş yavaş 
yüksek dağ başlarında da alıştırıla -
rak yetiştirilebilir. Geyiklere ve ayı
lara alçak sahalarda rastlandığı gibi 
hava kesafeti daha az olan dağ tepe
lerinde de rastlamak mümkündür. 
İnsan bile, deniz seviyesinde mükem· 
melen yaşadığı gibi, aynı insan mese· 
la Tibet gibi, Himalaya dağlarının 
yüksek sırtları gibi alçak tazyikli yer 
terde yaşıyabilir. 

natırasına tahsis olunmuştur -BJ:: "ff...~t 
.serlerlen 14 tanesini şef Praetoı':.:~ıL· 
6 sını da şef muavini B. Ferit Alna.~ 
idare etmiştir Her sene olduğu gibi. 
bu sene de orkestra, cümhuriyet bay
ramı günü Büyük Millet Meclisinde 
bir konser vermiştir. Ayrıca Ankara 
halkevinde yalnız türk bestekarları
nın eserleri çalınmak suretiyle bir 
konser verilmiş ve tekrarlanmıştır. 

Geçen sene ,kuruluşundanberi ilk 
defa olarak filarmonik orkestra bir 
konser seyahati yapmış ve 1zmir'dc 
büyük üç konser vermiştir. 

Düzcelilerin tiplerinde dikkat edi
lirse, bir orta Asyalılık okunuyor. Bu 
ilk teşhis hakikaten doğrudur. Esas 
halk Türkistandan hicret etmiştir. 
Mert çalışkan, vakur ve dürüst in -
sanlar .... Çok misafirperverler ..... 

Bir yabancı görünce muhakkak a
laka gösteriyorlar ve kasabalarını çok 
seviyor, onun inkişafı için hiç bir fe
dakarlıktan çekinmiyorlar. 
Öğleden sonra kazanın genç kay -

makamını ziyarete gittim. Bu güzel 
ve yeşil kazaya bugünkü üstün ve ile
ri mevkiini verdiren müteşebbiş faa -
liyetinden kasabalıların şükranla bah 
settiği B. İamail Hakkı Bayksal bana 
cidden takdire değer olan işlerini u
zun boylu anlattı. - l. P. 

Tedavüle (ıkanlan yeni 
harfli banknotlar 

Ankara, 1 a.a. - Türkiye Cümbu -
riyet Merkez Bankasından : 

Merih seyyaresinin kutuplarına ge
lince, Merih seyyaresinin muayyen 
zamanlarında bu kutupların manzara
ları ve kutuplardaki beyaz takkeler • 
de değişiklikler olur. Mesela Merihin 
kutupları, yani beyaz gulahlar kışın 
çoğalır, büyür. Merihin kutup mınta
kalarından çok aşağılara hatta şimal 
ve cenup kutuplarında 60 dereceye 
kadar iner. Yaz mevsiminde ise, aza
lır. 

Merih yıldızı dünyaya bir kere de 
1877 de y !aşmıştı. Milano heyetişi
naslarından biri o vakit Merihi tetkik 
ederek üzerinde büyük ve siyah düz 
çizgiler keşfetti. Bu çizgilerin bin ile 
beş bin kilometre arasında tahavvül 
ettikleri tesbit edildi. Bu düz çizgile
rin genişliği 60 ile yüz kilometre a
rasında olduğu öğrenildi. Bu heyetşi
nas. o zaman Merih üzerinde görülen 
bu siyah çizgilere "kanal" dedi. Ve 
şu mütaleayı ilave etti : 

"Bu kutuplar, deniz olması lazım 
gelen gölgelik lekelerle, kara parça -
ları diyebileceğimiz parlak yerler a • 
rasında bir ağ gibi birbirlerini katet
mişlerdir.,, 

Burada Lowell'i hatırlamadan ge -
çemeyiz. Bu amerikalı zat Pluton is
mindeki seyyareyi keşfetmişti.Lowell 
hem iş adamı idi, hem de, edip, alim, 
seyah ve filozoftu. 

Bankamızın 937 ikinci teşrin 15 ta
rihinden itibaren tedavüle çıkarmağa 
başladığı yeni harfli banknotlardan 

Merih yıldızına bir aralık fevkala
de merak sardırdı. Milanolu heyet a
limi Şaperelli'nin tetkiklerini derin
leştirdi. Bu uğurda bütün servetini, 
bütün faaliyetini harcadı. Merih üze
rinde daha bir çok kanallar keşfetti. 
MalCım kanalların sayısını 522 ye çı
kardı. 

31-7-939 tarihine kadar: I 
İki buçuk liralıklardan: 
Beş ,, 
On 
Elli 

.. .. 
" 

7.401.190 
41.773.625 
28.865.480 
30.923.100 
31.353.900 

Merih yıldızının havasında su bu
harı az olmakla Merihte hayat olma
ması lazım gelmez. Afrikada ve Ame
rikada öyle nebatlar vardır ki, kurak 
mevsimlerde, ihtiva ettikleri suyun 
yüzde ellisini kaybeder. Fakat o za -
man daha mukavemetli olur. 

Isının haddinden fazla değişmesi -
ne canlı maddeler çok dayanır, mese
la dünyanın sıcak mıntakalarında ye
tişen bazı nebatlar, sıcaklık + 5 dere
ceye kadar düşse de dayanabilir. Buğ
day sürfeleri sıfırın altında 272 dere
ce soğukluğa dayandığı gibi sıfırın 
üstünde 180 dereceye dayanabilir. 

Sonra, insanlar da, hattıüstüva mem 
leketlerinden kutuplara kadar cfunya
nın her tarafına yayılmış vaziyette 
değil midir? Mesela Siberyada İr -
kostk'da kışın -44 derece soğuk olur. 
Yazın 10 dereceye kadar çıkar. Hal -
buki burada oturanlar bu sıcaklık ta
havvülünden ölmezler. 

Binaenaleyh, ne hava kesafetinin 
azlığı, ne kuraklık ne hararet tahav • 
vülleri, hatta bizim dünyada bile, uz
vi hayatın muhtelif şekiller göster • 
mesine mani olamaz: en küçüğünden, 
en büyüğüne kadar yani, insana ka • 
dar ... 

Merih'te yol 

Budapeıte orta El(imizin 
Amiral Horti'ye telgrah 
Budapeşte, 1 a.a. - Macar ajansı 

bildiriyor : 
Tü:kiye orta elçisi Behiç Erkin, 

Macarıstan'dan ayrılması münasebe· 
tiyle naip Horti'ye bir telgraf çeke
rek Macaristan'da kaldığı uzun müd· 
det zarfında kendisi hakkında göste
rilen hayırhahlıktan dolayı teşekkür 
etmiş ve Macaristan'a mesut bir is
tikbal ttfıenni eylemiştir. , 
şey değildir. Telsiz telgraf işaretle • 
rine ·gelince, bunların menşei tama • 
men arzdır. 

Gerek bazı heyet alimlerinin Me -
rih yıldızına ait meçhulleri halletmek 
ümitleri, gerek bazılarının bu seyya
re üzerinde görülen kanalların haki
katen kanal olduğuna inanmaları, ye
ni bir ilim meydana getirdi: Yıldızlar 
arası seyahati. 

Merihle muhabere için şimdiye ka
d~r biribirini nakseden bir çok fi • 
kırler ileri atıldı. Nihayet alimler ta
rafından iki tanesi üzerinde karar kı· 
~ındı: Buradan kuvetli ışık yakaıak 
ışaret vermek; diğeri de telsiz dal -
galarından istifade etmek. 

Fakat radyografi tekniği, telsiz dal 
galarının Merihe kadar gitse bile 
~erihin havasına çarpınca tekrar ge: 
rıye döneceğini iddia etmektedir. 

Kuvetli bir ışık vücuda getirmek ve 
onu~la işaret vermek bahsine gelince, 
Merıhten görülebilmesi için, burada 
en az 50 milyon mumluk bir ışık yak
mamız lazımdır. 

Yüz 
Beşyüz 

Bin 
.. .. 

5.200.000 
8.650.000 

lira ki ceman yüz elli dört milyon 
altmış yedi bin iki yüz doksan beş li· 
ra tedavüle çıkarılmış ve mukabilin· 
d~ eski harf~i banknotlardan aynı 
mıktar tedavülden kaldırılmıştır. 

Fakat Lowell, o zamana kadar "de
niz" dediğimiz gölgeli yerlerin haki
katte deniz değil, münbit arazi par
çaları olduğunu, parlak yerlerin ise 
hakikatta kara, fakat çorak araziden 
ibaret olduğunu iddia ve ispat etti. 
Hayatının sonlarına doğru Merih ü
zerindeki kanalların reıtimlerini bile 
çıkarmıya muvaffak oldu. 

Geçen asrın sonlarında, bazı heyet 
alimleri, Merihi tetkik ederlerken, 
üzerinde parlak, indifaa benzer leke
ler görmüşler, ve merihlilerin bizim
le muhabere yapmak istedikleri fik -
rini ileri sürmüşlerdir. 

Sonra, Telsa ve Markoni tarafın -
dan kaydedilen elektrik mıknatısı ile 
aynı tefsirde bulunulmuştur. 

Fakat Lowell göstermiştir ki, Me
rih üzerindeki "projektörler" karlı 
mıntakaların şekillerinden başka bir 

1933 de, Amerikada, yıldızlar ara
sında muhabere yapmak için çok ku
vetli bir projektör yapıldığı söylen -
mişti. 

Bu ilmen mümkünken, niçin böyle 
bir ışık yaparak komşumuz Merihi 
kendi mevcudiyctimizden haberdar 
etmiyoruz? • 

• 

Lowell, Merih üzerinde insan oldu
ğuna kanaat getirmişti. Ona göre, 
"Merih üzerinde bulunan kanallar 
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Almanlar Polon a hududunda Müzakerel~rin 
y sonuna dogru 

Antakya' da 

Vali Sökmensüer'iil 
halk mümessilleriyle 

Açı)l laavacla bira içen hal~ 
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• 16 AGUSTOSTAN İTİBAREN 

Bir şişe bira 16 
kuruşa satdacak 

)araj' da bira içip serinliyorlar 

(Başı 1 inci sayfada) 1 natım veren bu etraflı. izahattan ~o~
katın neticesine göre icabedeni yapa- r~. arka~aşımız, .~'.. Raı~ ~araden~z e, 
cağız. Ancak bu tetkikat sonuna ka- Cumhurıyet Hukumetının ~u fı~~~ 
dar bu müteahhitlerle kurum zama • tenzili kararını verirken takıp ettıgı 

• nındaki gibi muameleye devam etmek gayenin ne olduğunu rica etmiş ve 
~ teyiz. Vekile: . 

J';. devlet gelirinde mühım ve kabarık 
l Raif Karadeniz sözlerine devam bir fasıl işgal ettiğini inkara imkan 

r!erek biranın ucuzlatıldığını haber yoktur. Yarı yarıya yapılan fiyat ten
~ermiş ve demiştir ki: zili bu geliri küçültmüş müdür, yoksa 
"- Yaptığımız hesaplara göre A - tahmin edilen fazla istihlak bilakis 

ğustosun 15 inden itibaren müdafaa geliri kabartacak mıdır? Ne tahmin 
vergisi hariç olmak üzere bir şişe bi· buyuruyorsunuz? 
rayı, yurdun her tarafında, 15 kuruşa 
satacağız, bu bedele bir kuruştan iba· 
ret bulunan müdafaa vergisi de ilave 
edildiği takdirde bir şişenin bedeli 
16 kuruş olacaktır. Yani Ağustosun 

16 ıncı günü bira satın almak istiyen-

Gaye vatandCl§ı sert dereceli al
kol itiyadından vazgeçirmektir! 

Gümrük ve İnhisarlar Vekilimiz 
takip edilen gayenin ne olduğunu da 

lerin bir şişe için ödiyecekleri para 16 _ Bira fiyatının tenziliyle takip 
kuruştan ibaret olacaktır. ettiğimiz gaye müskirat istimalini iti-

şu cümlelerle anlatmıştır : 

MaIUmunuz olduğu üzere halen bir yat edinmiş olanların, derecesi daha 
şişe bira 30 kuruşa satıldığına göre hafif olan içkilere rağbetlerini temin
bir şişe üzerinde yapılan tenzilat mik dir. Yoksa biz müskirat kullanmayı 
tarı 14 kuruştan ibarettir. Biranın fı- adet haline getirmemiş olanlara bu i
çı ile satışında bu bedel daha azdır. tiyada başlamalarını tavsiye edecek 
Tesbit ettiğimiz fiyata göre tenzilat- değiliz. Sadece, içenlere, biranın ra
tan sonra fıçı içinde bir litre bira 24 kıdan daha iyi olduğunu ifade etmek 
kuruşa satılacaktır. Bir şişe yarırn lit- istiyoruz.,, 
re olduğuna göre bu miktarın fıçı da
hilindeki satış bedeli 12 kuruş olacak 
demektir. Tenzilat zamanının, ağus
tosun 15 ine kadar tehiri inhisarlar 
idaresi tarafından bu işin tanzimi za
ruretinden ileri gelmiştir. 

Mevcut biralardan dolayı hiç 
kimae zarar görmiyecek 

Muharririmiz, bunun üzerine, bu -
gün bayiler elinde mevcut biraların 
vaziyetini öğrenmek istemiş ve bu fi
yat tenzilinin satıcılar için zararlı 
netice vermesi ihtimali mevcut bulu
nup bulunmadığını sormuştur. 

Vekil bu suali de şöyle karşılamış
tır: 

- .Cenzilat yapıldığına göre bayi
ler elinde mevcut biralar tesbit edi • 
lecek ve fiyat tenzilinden dolayı hak
ları ödenerek hiç bir suretle, hiç air 
kimsenin zarar görmesine meydan ve
rilmiyecektir. 

Bundan sonra muharririmiz vekile, 
bu izahla alakadar olan şu hadiseyi 
anlatmış: 

- Geçen gün bir gazete, fiyat ten
z '1 inden dolayı bayilerin endişeye ka 
pıldıklarını, zarar görecekleri kor
kusiyle dükkanlarına bira almak is
temediklerini yazdı. Bu haber ne de
receye kadar doğrudur? diye sormuş
tur. 

Vekil bu suale de: 
- Böyle bir şeyden haberimiz ol -

mamakla beraber şimdi söylediğim 
gibi böyle bir endişeye de sebep ve 
mahal yoktur, cevabını vermiştir. 

Bayiin bütün endişelerini yersiz 
bırakan ve hiç bir vatandaşın en kü -
çük bir zarara uğratılmıyacağı temi· 

Hiikümet büyük fedakarlık 
yapmaktadır 

Gaye, vatandaşı sert dereceli alkol 

itiyadından kurtarmak gibi sağlığa 
dayanan bir prensipe istinat edince, 
devletin bira fiyatlarını indirmek su
retiyle giriştiği fedakarlığın mana ve 
kıymeti bir kat daha ziyadeleşmekte
dir. Sayın Vekilimizin verdiği bu son 
izahat da, bunu ifade ediyor. İstatis
tiklerden elde edilen neticeye bakı -
tırsa inhisarların bira satışı, her sene 
bütçeye 400 bin liraya yakın bir irat 
temin ediyordu. Şişe fiyatının 15 ku
ruşa inmesiyl~ ve bu tenzi!in büyük 
kısmı da inhısar rüsumundan temin 
olunmasiyle gelir büyük mikyasta 
tenezzül etmiş oluyor. Fiyat inince 
biranın göreceği rağbet, filhakika bir 
miktar fazla istihlake yol açacaktır. 
Ancak bu fazla istihlakin bütün kayı
bı telafi edeceğine ihtimal vermek 
şimdilik mümkün değildir. Bu da gös 
teriyor ki, hükümet bira fiyatlarını 
indirmiye karar verdiği zaman büyük 
bir bütçe fedakarlığını göze almış ve 
yalnız vatandaşın sıhatini düşünmüş
tür. Sert dereceli alkolün, milletin sağ 
tığını kemiren bir unsur olduğu na -
zarıdikkate alınmıştır. Bundan daha 
yüksek ve asll bir gaye ele olamazdı. 

lsviçre'nin milli hayramı 

Bern, 1 a.a. - Bugün bütün İsviç
rede milli bayram münasebetiyle te
zahürler yapılmıştır. Bern'de büyük 
bir askeri geçit resmi olmuş ve bunu 
müteakip federal reisi Etter bir nu
tuk söylemiştir. 

İtalyanlar Fransa hududunda (Başı 1 inci sayfada) 

lerini iddia etmiş olanlar, bu-

manevraıara başlıyorlar günkü tazyik ve gerginlik ha-
vasının surup gideceğini zan- k 

(Başı 1 inci sayfada) 
detenland, Bohemya ve Moravya da 
dahil olmak üzere motörlü kıtalar Al
manyanın cenubu şarkisinde Polonya 
hududuna kadar manevralar yapacak 
lardır. 

____.._ ~:~li~rı::~d:n:ak~~ı.:k'. :A~ yaptığı onuıma~~·ı 
}etlerini sonsuz bir mahrumi- . ( B~şı ı '.. ıncı say _ 

Bir İspanyol 
askeri heyeti 

İlalya'ya gidiyor 

İhtiyatlar ağustos bidayetinde kı
talarına iltihak etmeğe davet edilmiş
lerdir. Birçok mıntakalarda hususi o
tomobiller 9rdu emrine alınmıştır. 

/tal.yan • Fransız hududunda 
manevralar 

Roma, ı a.a. - Almanya'da hava 
talimleri yapılırken italyan kıtaları 
da, Po vadisinde alman ordusu erka
nıharbiye reisi general Helder, ve 
macar ordusu erkanıharbiye reisi ge
neral Wert'in huzuriyle manevralar 
yapacaklardır. 
Fransız hududundan gelen muhay -

yel bir düşmana karşı yapılacak ?are
kata 150.000 kişi iştirak edecektır. 

Manevraların yapılacağı sahanın u
zunluğu 220 mil, genişliği 45 mildir. 

}tal.yan manevralarının tafsilatı 

Roma, 1 a.a. - Yarın başlıyacak ve 
sekiz gün kadar sürecek olan büyük 
ordu manevralarına İspanya harbine 
iştirak etmiş olan general Batsico ku
manda edecektir. 

Manevralarda hazır bulunacak olan 
alman, ispanyol ve macar ask~ri .he -
yetleri ile rejimin birçok rnulkı ~e 
askeri erkanı, ezcümle general Parı
ani, Milano'ya varmışlardır. Mareşal 
Badoglio ve mareşal Balbo bugün ge
leceklerdir. 

Alman, japon, İspanyol ve macar 
gazetelerinin manevraları takip etme
lerine müsaade edilmiştir. 

Gazeteler, manevra bölgesindeki o
tellerin harekat müddetince yabancı 
misafir kabul edemiyeceklerini yazı
yorlar. 
ltalyan manevraları dün gece 

başladı 
Roma, ı a.a. - İtalya ordusu ma

nevralarına bu gece tam saat 24 te baş 
!anacaktır. Manevraları mareşal Ba
dogliyo ve Balbo'nun nezareti altında 
ve Çlam ordusu genel kurmay başka
nı general Halder Vile, macar ordusu 
ı;r_.encl k;.ıx:wrıt? baakanı .ı;ı:em:riJl.,V.~tUn 

Paryani ve general Bvalle tarafından 
idare edilecektir. Bu manevralar se
kiz gün sürecektir. 

Manevraların esaslı temlerinden 
birisi kıtaların Alplara doğru çıkışı, 
dağlıkları aşışı ve garbe doğru ilerle
yişidir. 

Bu seneki manevralarda italyan 
genel kurmayı büyük mikyasta mo
törlü kıtaların kullanılışını tetkik e • 
decektir. 

Tayyare kıtaları bu manevralar
da büyük ve ilk planda bir rol oynı
yacaktır. Filhakika İtalyan genel kur
mayının yeni doktrinlerinin birisi 
cephenin yanlışı takdirinde bombar
dıman filolarının orta ve ağır topçu 
kıtalarını muvaffakiyetle istihtaf e
decektir. 

Harekata takriben 
iştirak eyliyecektir. 

. 
150 bin asker 

lngiliz filosu 
manevralara 

başlıyor 
Londra, 1 a.a. - Manevralardan e

vel kıral tarafından teftiş edilecek o
lan ihtiyat filosuna mensup 132 harp 
gemisi mürettebatını takviye etmek 
üzere 1.300 ihtiyat bahriye efradı dün 
Portsmouth, Chatham ve Devonport 
üslerine hareket etmişlerdir, 

Bu efrat eylül nihayetine kadar 
serviste kalacaktır. 

Anavatan filosu Portsomouth'tan 
Rosyth ve Vergordn'a hareket et -
miştir. Filo, ağustos içinde buralarda 
manevralar yapacaktır. 

Sovyetlerde yeni bir 
devlet istikrazı 

Moskova, 1 a.a. - Tas ajansı bildi
riyor: 

Hükümet, altı milyar rüblelik yeni 
bir devlet istikrazı tedavül mevkiine 
çıkarmıştır. Bu istikraz "üçüncü beş 
yıllık planın ikinci senesi istikrazı,. 
ismini taşımaktadır. İstikraz yirmi 
senede itfa edilecektir ve senede yüz 
de 4 faizlidir. 

Romen denizcileri Taksim 
abidesine bir çelenk koydu 

İstanbul, 1 (Telefonla) - Deniz 
yarışları için İstanbula gelen romen 
denizcileri bugün Taksim abidesine 
bir çelenk koydu. 

ispanyol Heyetine general 

Kipo dö lano riyaset edecek 
Hendaye, 1 a.a. - Emin bir İspan· 

yol menbaından bildirildiğine gö~c 
yeni kabineyi general Franko teşkıl 
edecektir. Yeni kabine azasının liste
si yakında Burgos'ta neşredilecek -
tir. 
Aynı menbadan bildirildiğine göre 

general Queipo de Llano, bu hafta i
çinde İtalya'ya g?decek olan İs.panya 
asker! heyetine rıyaset edecektır. 

İtalya'ya gidecek olan İspanyol he
yeti, lspanya'ya general Gambura.n'~n 
riyasetinde gelen italyan ~eye.tının 
ziyaretine bir mukabele mahıyetınde-

dir. 
ltalyan .manevralarından aonra 

toplanan konlerans 

Roma, 1 a.a. _ Resmen bildirildiği· 
ne göre mütekabilen amiral Grasslann 
ve binbaşı Regalado'nun kumandala
rı altında bir alman ve bir İspanyol 
deniz heyeti 24 ten 30 temmuza kadar 
orta Akdenizde yapılan ita1yan de
niz ve hava kuvetlerinin manevraları
nı müteakip amiral Cavaznari'nin ri
yasetinde aktedilen deniz ve hava ku
vetleri erkanıharbiye konferansına 
iştirak etmişlerdir. 

t hayatına mahkum etmek is- 1 yarak cümhurıyetın yuksek prer. ) 
ye l 1 · · · lerini benimsemiş bulunan Hataylıla· 
temiyen sulh dev et ermın vazı· .. .. . k 1- fh ı ında göster 

. h k Ab" nn butun ın ı ap sa a ar 
yeti yeni h!r mu a emeye ta 1 miş oldukları ileri hareketten me~: 
tutmaları lazım ~Iac::~tır. nuniyetle bahsetmiş ve takdirlerını 

Milletler Cemıyetı.nın muv~f • izhar etmiştir. 
fakiyetsizliği, sanksıyon tedbır - Bu toplantıda bulunan ve her sınıf 
lerinin neticesizliği, hulasa teca- halkı temsil eden mümessiller, vali· 
vüze karşı müşterek hareketleri~ nin takdirlerini teşekkürle karş.ı.la~ış 
tesirsizliği cüretkar siyasetlerı ve hataylıların cümhuriyet re3ımıne 
t şvik etmiştir. Bu muvaffakiyet- v~ onun bütün icaplarına karşı besle-
~ lik t•cesizlik ve tesirsizliğin mekte oldukları derin ve sarsılmaz 
sız , ne ı w w 1 k h .. ka -

bebi Milletler Cemiyeti teşek- baglıhga terceman o ara enuz 
se ' l . · Af d nunlarımıza uymıyan ve şurada ve 
külünün ve gaye ennın za m a burada kalan kılık kıyafet noksanları 
idi. Yeni sulh blok~, gerek teşek- nın da şu bir iki gün içinde zail ola
kül, gerek gayeler bakım~ndaın cağını ve bilhassa asil türk kadınına 
bu zaflarm hemen hepsınden yakışmiyan peçenin son nefesini ve· 
ari bulunmaktadır. Milletler Ce- rerek bu kara hacalet perdesinin de 
miyeti sulhu, en sonra, uğrunda yırtılıp atılacağından emtt1 olmaları• 
yapılacak fedakarlığın ~ududu nı bildirmiştir. ~ 
olmıyan bir mücerret mahıyet al- lskenderun'da dag alayının 
mıştı. Sulh blokunun barışçılığı, manevraları bit~i 
malum, muayyen ve müspet hu- İskenderun, 1 a:a. - Dag alayın~n 
dutlar, menfaatler ve realitelere birkaç gündenberı ya~m.akta oldugu 
da anmaktadır. Çünkü bu barış· manevralar sona ermıştır. ~.u .. saba.h 
çıl;k, sulh blokuna girmiş olan bur~da ka~raman aklatyımız buyuk hır 
h d ı . b . t k d' ·ı1A geçıt resmı yapaca ır 

er ev etın ızza en l mı ı H lk · k" "l"k 
hüriyet ve müdafaasını alaka- Antkak

1
ya a e1vı 

0

1
ycu u 

d B k h o unun ça ışma arı 
!andırmakta ır. aş asının e- A t k 1 _ Halkevi köycü· 

l k l f d kA n a ya, a.a. 
sabına yapı aca o an e a a~- lük kolu, Halkevi başkanı Ezer'in iş-
lık, bizzat sulh hloku .. develtlerı- tirakiyle Kuseyir köylerinde bir tet
nin milli hüriyet ve mudafaalar!· kik' gezisi yapmıştır. Bu geziye zira
m tehlikelendirmesi demek olan at vekaleti köycülük şube müdürü Re
bir mana bağlamıştır. şit de katılmıştır. Kol, Hanyolu, Kar-

Ani buhran dairesinden uzak- beyaz ve Karsu köylerinde köylülerle 
laştıkça tabii bir nizamın tees- temas etmiş, köylülerimi:in ihtiyaç
.. ·· da~ası daha ciddiyetle bahis !arı tesbit olunmuş ve bag hastalıkla· 
m~ . . 
mevzuu olacaktır. Bir yeni hare- rı incelenmıştır. . . . 

k l k . d' d h faz Köylülerimiz bu zıyaret vesılesıy· 

Konferans, "Pola" 
cereyan etmiştir. 

ket ar~rı a ma şım ı .. c~· a - le anavatana kavuşmalarından dolayı 
la totalıter cepheye du~uror ve canlı tezahürat yapmışlar ve her ihti
bu sefer bu k~rar zarure~~, y~l - yaçlarının yerine getirileceğinden e
m:z: insani satklarla degıl, hız- min olduklarını söylemişlerdir. 

kruvazöründe zat kendilerinin hayati menfaat-

Bu manevralara 400 tayyare ile bi
rinci ve ikinci deniz filoları iştirak 
etmişlerdir. Neşredilen bir tebliğde 
bu manevralar "şimdiye kadar yapı· 
lan manevraların en mühimmi" ola -
rak t.avaif ,,cı;ıl!l~edir. 
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Danzig'te tevkifler 
(Başı ı inci sayfada) 

Telgrafta, Danzig vatandaşlarının 

Berlin mahkemesi tarafından mah
kum edilmesinin serbest şehir statü -
süne açıktan açığa muhalif olduğunu 
kaydeylemektedir. 

Huduttaki gümrük muhafızları 

V arşova, 1 a.a. - Gazeta Polska'ya 
Berlin'den bildirildiğine göre, alman 
matbuatı, Danzig hudut kontrolünü 
temin eden gümrük memurları adedi
nin azaltılmasını ısrarla tekrarlamak
tadır. 

Alman gazeteleri, şimdiki vaziye • 

tin mevcut anlaşmalarla taarruz teş -

kil ettiğini iddia ediyorlar. Halbuki 

Leh mahfilleri bu iddiayı redderek 
9 teşrinisani 1920 de Paris'te imzalan 
mış olan Polonya - Danzig anlaşma· 
sı ile serbest şehir gümrük kontrolü
nün Polonyaya verilmiş olduğunu 

bildiriyorlar. 

T ethişçilerin yaptığı zannedilen 
infilaklar 

Londra, 1 a.a. - Polis, tethiş hak
kındaki kanun tatbikatına dahil ola
rak, 19 yaşında bir genç kızı tevkif 
etmiştir. 

Diğer taraftan Liverpool yakının
da Bottle mecralarında zuhur eden 7 
infilak müthiş bir heyecana sebep ol
muşsa da, tahkikat suların taşması ü
zerine bu lağamlarda toplanan gazla
rın bu infilaklara sebep olduğunu 

göstermiştir. 

Daranyi hasta 
Budapeşte, 1 a.a. - Mebusan mec

lisi reisi B. Daranyi, halen Budapeşte 
kızılhaç hastanesinde tedavidedir. 
Hastanın sıhi vaziyeti, şimdilik he
men derhal kendisini gösterebilecek 
bir endişe doğuracak vaziyette değil
dir. Fakat, yanına hiç bir ziyaretçi 
kabul edilmemektedir. 

Orduda menba suyu 

Ordu, 1 a.a. - Belediyemiz 15 kilo
metre mesafeden şehre getirtmiş bu
lunduğu Nazifbey menba suyu, tesi
satı ikmal edilmiş olan şehir şebeke· 
sine verilmiştir. 
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: : : rihli 78 inci sayısı çıkmıştır. S 
E esasiye hukuku ~ ~ Profesör M. Fuat Köprülü'nün, ; 

Birinci cilt 
: : Lozan'ın XVI ıncı yıldönümü -
: : başlıklı yazısını takip eden ya- : - -Yazan: Vasfi Ra§İt Sevig 

Tetkilatı esasiye hukukuna 
ba§langıç, siyasi doktrinlert 
Kemalizm, Parti ve Devlet 

zıları sırasiyle yazıyoruz: 

: Nüfus ve iktısadi şartları: (W. : 
E HaJbwachs) fransızcadan çev.: : 
- Ziyacttin Fahri. - Ortazaman 5 
- Türk - İslam dünyasında hüküm- : 

Fiyatı iki lira : darlar: (Prof. A. Mez) almanca- : 
: dan çev: Cemal Köprülü. - Rus : 

• Tevzi yeri: Akba. Kitabevi· : Edebiyatındaki Facia, ilk kur- : 

~ ANKARA - banlar: (Nikola Briyan Şaninof) = 
.._, ...................................... r : fransızcadan çev: Ali Süha De- 5 

: lilbaşı. - Geceler (Şiir) Sıtkı : 
- Akozan. - Kültür teorileri hak- 5 

FÜ(ÜK Dl~ HABE~~ERI ........ ..... ... . . .._... ... . 
X Berlin - Dönen bazı şayialara 

göre doktor Şaht yakında ihracatın 
telif ve tanzimine matufmühim bir 
işle tavzif edilecektir. Bu haber he -
nüz resmen teeyyüt etmemiştir. 

X Lozan - Bazı şayiaların tersine 
olarak otomobil yarışında yaralanan 
lı.viçreli Hug ölmemiştir, sıhl vaziye
tinde hafif selab vardır. 

X Nevyork- Federal Rezerv Ban
kın bir tebliğine göre, Amerikaya ya
tırılan yabancı hesaplardaki altın ih
tiyatı temmuz ayı zarfında 170 mil -
yon dolar artmıştır. Bu ihtiyat mikta
rı halen bir milyar 300 milyon dolara 
yükselmektedir. 

X Moskova - Hava komiserliği, 
27 temmuzda muhtemelen bir tecrübe 
esnasında ölmüş olan pilot Aleksi'nin 
ölümünü resmen bildirmektedir. A -
leksi 1937 de 1000 kilo safi yükle dün 
ya yükselme rakorunu tesis eylemiş· 
ti. 

X Bogota - Bu yıl bütçesi, beş yıl 
danberi tehir edilen harici borçlar i· 
çin 3.283.616 pezos tahsisatı ihtiva et
mektedir. 

X Vaşington - "Uçan kale" 15 bu
çuk ton yükle yükseklik rakorunu kır 
mıştır. Harbiye nezareti, tayyarenin 
2.500 metre yükselerek 2.000 metre ve 
13 ton yükle bir sovyet tayyarecisin
de olan rekoru kırdığını bildirmiştir. 

X Londra - Parlamentonun tatil 
devresine girmesi hakkındaki hükü -
met takririnden kabinenin par lamen -
tonun 3 teşrinievelde tekrar açılması
na karar verdiği anlaşılmaktadır. 

Oslo - Polis, kendisine "kıra] 
Zogo'nun matbuat müşaviri" süsü ve
ren R. Z. Ernst isminde bir danimar
kalıyı tevkif etmiştir. Ernst bir te
bit kararına muhalif hareket etmiş 

ve Danimarkada dolandırıcılık suçun 
dan mahkum olmuştur. 

kında : Şevket Aziz Kansu. - ; 
: Millet Nedir? (Ernest Renan) : - -- fransızcadan çev: Peyami Er- : 
: man. - Yaylalar (şiir): H. T. -
: Dağlıoğlu. - Türk plastik san- : 
: at hayatına toplu bir bakış: Re- : 
: fik Epikman. - Milli edebiyat _ 
= devri şiir sahasında aşık tarzı = 
: tesirleri: Fevziye Abdullah. - -
- Beden Terbiyesi ve gençlik me- : 
: selesi: Nüzhet Baha. 5 
: AYIN HABERLERİ: --: Büyük Millet Meclisinde E 
E Basın Birliği Kongresi - Milli -
: Şef'in mesajları - Maarif Şura-- -sı - Hatay vilayeti - Lozan'ın : 
: XVI ıncı yıldönümü. S 
= HALKEVLERİ POSTASI: 
: Halkevleri ve Spor kulüpleri : 

(General Cemil Tahir Taner) - : 
: Halkevleri spor çalışmaları (Ş. 

: G) - İsparta Halkevi binası ve : 
_ projeleri (S. Sayar) - Halkev- -
: leı-inde sosyal yardım faaliyetle-
: ri (M. C. Duru) - Halkevleri : 
: çalışmaları (A. C.). -S FİKİR HAYATI: ---- -- Bir okuyucunun notları (Ma- 5 
_ arif Şurası - Fransız ihtilalinin -
5 yıldönümü - Aşkla siyaset ara-
; sında - Bir aktörün kitabından) : 

Nahit Sırrı. - -: BİBLİYOGRAFYA: : 
E A. M. Schneider - Karnapp § 
: "Die Stadtmuer Von İznik - İz-: 
: nik'in şehir suru" 0 Arif Müfit ;: 
: Mansal., - Griffith Taylor "En- : 
: viroment race and Migration : 

(- Muhit, Irk ve Muhaceret),, : 
: "Şevket Aziz Kansu" - Kazım : 
: Dirik "Eski ve Yeni Türk Halı- : = cılığı,, (Kemal Knal). : 
5 ÜLKÜ'nün bu sayısına Milli : 
5 Şef'in Lozan'dan döndüğü zaman : 
- Ankara'da karşılanışına dair bir :: 
: resim de ilave edilmiştir. -
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Elaıig'la Keban 
arasında yeni 

yapılan beton köprü 
Elazığ, 1 a.a. - Elazığ ile Keban a

rasında yeni yapılan betonarme Çıp 
köprüıü dördüncü umumi müfettiş 

general Alpdoğan tarafından dün a -
s;ılmıştır. Açılma töreninde Elazığ -
dan, Keban'dan ve köylerden gelen 
binlerce halk bulunmuştur. Bu müna
ıebetle söylenen nutuklarda, köprüle
rin ve yolların memleketimizin iktı
ıadi ve umumi hayatında yaptığı iyi 
tesirler tebarüz ettirilmiştir. 

Keban'da Murat suyu üzerinde ge
çen sene yaptırılan l 10 metrelik di -
ğer bir beton köprü ile Elazığdan A
rapkir, Kemaliye ve Erzincan'a kadar 
bütün büyük sulardan beton ve de -
mir köprülerden geçilerek gitmek 
mümkün olmuştur. Son üç yıl için -
de cümhuriyet hükümeti tarafından 
etrafı Murat ve Fırat nehirleri ile 
çevrili olan Elazığ vilayetinde beş ve 
Tunceli vilayetinde on betonarme 
köprü yaptırılmış bulunmaktadır. 

[ANDAÇ 

TAYYARE SAATLERi 
Saat Dakika 

lzmirden - Ankaraya 9 10 
•• danadan - An karaya 9 30 
lstanbuldan - Ankarayı 9 30 
Ankaradan - lzmire 15 05 
Ankaradan - Adanaya 14 45 
Ankaradan - lstanbula 16 00 

NOBETÇIECZANELER 
1 8 / 1939 cünllnden 31 / 8 / 1939 akşamına 
Y.adar ECZANELER gece nôbeti cetveli 

l - Ankara ve Yeni şehir 
Eczaneleri 1 7 13 19 25 31 

2 - Sebat ve Ege 
Eczaneleri 2 8 14 20 26 

3 - latanbul ve Cebeci 
Eczaneleri 3 9 15 21 27 

4- Yeni ve Halk 
Eczaneleri 4 10 16 22 28 

5 - Sakarya ve Çankaya 
Eczaneleri .5 11 17 23 29 

6 - Merkez Eczanesi 6 12 18 24 30 
Pazar eeceleri nöbet alan eczaneler pa

zar günü de açık bulunmak mecburiyetin
dedirler. Diğer eczanelerin pazar gunleri 
ihtiyari olarak tatil yapmaları kabul cdil
r.ıiştir • 

ACELE iMDAT 
Bir yaralanma. bir kaza. fevkallde bir haa· 

uhk vukuunda acele imdat ıatemek için 
Belediyeler Haataneaino (2:ZS7) numa• 
n ile telefon cdllir. 

L VZUMLU TELEFON NUMARALAR! 
Yangın ihbarı : ( 1521). - Telefon müraca· 

at: Şehir: (1023 • 1024). - Şehirler ara
sı: (2341 • 2342). - Elektrik ve Hava • 
pıı:ı l.rıza memurluğu: (1846). - Mesa
jeri Şehir Anbarı: (3705), 

TAKSi TELEFON NUMARALARI: 
Zlnclrlicami civarı: (2645-1050-1196) 
Samanpazarı ctvan : (2806 - 3259). 
Yeni&chir. Havuzbatı Bizim Taksi : 
(3848). 
Çankırı Caddesı Ulus Taksisi: (1291). 
lstanbul Taksisi: (3997). 
Devlet Demıryolları Gar istihbarat ve 
:Müracaat Memurluğu: (1788). 
hık Taksi lnönü Caddesi (3394). 

Otobüslerin ilk ve son seferleri 
Uluı M. dan K. dere'yıı 
K. dere'den Ulus M. na 

Ulus M . dan Çankaya'ya 
Çankaya'dan Ulus M. na 

Ulus M. dan Dikmen'e 
Dikmenden Ulus M. na 

Ulus M. dan Keçiören'e 
Keçlören'den Ulus M. na 

Uluı M. dan Etlik'e 
Etlik'teı:ı Ulus M. na 

Ulus M. dan Cebeci'ye 
Cebeciden Ulus M. na 

6.45 23.00 
7.15 23.20 

7.25 23.00 
7.10 23.20 

6.30 20.00 
7.00 20.30 

6.00 21.00 
6.30 21.30 

6.30 21.00 
7.00 21.30 

7.00 23.00 
7.00 23.00 

Cebeciden A. Fabrikalara 7.00 -.
As. fabrikalardan Cebeciye -.- 17.00 

Yenişehirden Ulus M. na , 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yenıgehire 7.1? 23.00 

S. pazarından Akkopruye 6.15 7.00 
Akköprüden S. pazarına 7.30 9.45 

Bahçeli evlerden Ulus M. na 7.45 -.
Ulus M. dan Bahc:eli evlere -.- 20.00 

ıı Ulus mcydanıyle İltasyon arasında her 
beş dskikade bir sefer olup tren za • 
manları aeferler daha sıktır. 

1 Ulus meydaniyle Yenhıehir. Bakanlık· 
ıar. Cebeci, Samanpazarı arasında saat 
g den 20 ye kadar vasati her be5 daki · 
kada : saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada: saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her on beş, yırmı ve otuz dakika· 
da bir muntazam seferler vardn. 

ıı Akşamları Ulus Meydanından saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus mey
danına donüşleri sinemaların dağılı~ &a· 

atine tabidirler. 

Posta saatleri 
Teahhlltlil ıaat ( 18) e kadardır • 
Posta saat (19) a kadar İstanbul cihetinr 
mektup kabul eder. 

Tren saatleri 

Hayrlarpa$a Hattı : 

Her ıün: 8.30 (Pazartesi, Perıembe ve 
Cumarteai Toroı S. treni 

Her ıün: 17.00 • 19.25 Anadolu S. treni; 
- 20.20; 

Kayseri, Sivas. Samaun, Diyarbakır 
ve Erzincan Hattı : 
Her ıtiln 9.25: 
Kayseri. Ulukışla Adana. Halep 
ve lakenderun Hattı : 

ULUS 

«========================--
Ankara Borsası 

1 Ağustos 1939 Fiyatlan 

ÇEKLER 

Açılış F. Kapanış F. 

Londra 
Ncvyork 
Paris 
Milano 
Ce:ıevre 
Amsterdam 
Beri in 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Varşova 
Budapcşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

5.93 
126.6750 

3.3550 
6.66 

28.5750 
67.2625 
50.8350 
21.52 

1.0825 
1.56 
4.3275 

14.0350 
23.8425 
24.4525 

0.905 
2.8925 

34.62 
30.5575 
23.90 

5.93 
126.6750 

3.3550 
6.66 

28.5750 
67.2625 
50.8350 
21.52 

1.0825 
1.56 
4.3275 

14.0350 
23.8425 
24.45.25 
0.905 
2.8925 

34.62 
30.5575 
23.90 

ESHAM YE T AHV1LAT 
1933 Türk 
Borcu l. 19.35 19.35 

(Peşin) 
1933 İkramiyeli 

Ergani 19.35 19.35 
Sivas - Erzurum 
Hattı ls. IU. 19.98 19.98 

~~======================:=:::~ 

Maarif Vekaleti 

Aritmetik kitap yazma 
müsabakan 

Maarif Vekilliğinden : 

1 - 2259 sayılı kanunun tatbikine 
dair olan talimatnameye göre ilk okul 
!arın 4 üncü ve Sinci sınıfları için iki 
ciltten müteşekkil bir Aritmetik ki-

Kira ilk : 
Kiralık - Yüksek ziraat enstitüsü 

mahall~sinde 3 oda 1 mutbak havaga
zı su elektrik, banyo. Kirası 30 lira 
müracaat. Tl: 3991 2618 

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

2753 

Kiralık mobilyalı oda - Aile nez 
dinde. Yenişehir, Emciler caddesi 8 
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 - İsmet paşa mahallesinde 
polis noktasının altında Tinli sokak 
üst kat müstakil (3) oda banyo kira
lıktır. Alt kat 22 No. ya müracaat. 

2766 

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

Kiralık Mobilyalı, Mobilyasız oda 

Küçük ilôn şartlan 
Dört aatırlık lı:üçük illnlardan : 
Bir defa için JO Kuruş 
lki defa için SO Kuruş 
Oç defa için 70 Kuruş 
Dört defa için 80 Kuruş 

Devamlı küçük ilinlardan her de· 
fası için 10 kuruş alınır. Mesela, 
10 defa neşredilecek bir ilan için 
140 kuruş alınacaktır. Bir kolay -
!ık olmak üzere her satır, kelime 
aralarındaki boııluklar müstesna, 
30 harf itibar edilmiştir. Bir kü -
çiik ilan 120 harften ibaret olma -
lıdır. 
Dört aatırdan fazla her satır için 
beher aeferine ayrıca on kuruş a
lınır. 
Küçük ilanların 120 harfi geçme
mesi lizımdır. Bu miktarı ıeçen 
ilanlar ayrıca pul tarifsine tabi -
dir. 

lstanbul'da acele kiralık - Cadde 
bostan asfaltta 4 oda havagazı, banyo 
kübik apartman. Müracaat Bn. Hayri
ye Yeni yol No. 6 Göztepe İstanbul. 

2826 

Sat.ilk : 

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

2681 

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

Acele satılık hisse: - Yapılmakta 
olan küçük evlerden D tipinde bir 
hisse devren satılıktır. Telefon: 1538 

2714 
tabı yazılması müsabakaya konulmuş- _ Konforlu, güzel, havadar, aile için-
tur. de. Necati bey okulu karşısında meç- Acele satılık - Yatak odaları gra-

2 - Müsabaka müddeti 1 eylül 1939 hul asker sokak No. 23 Ugur apart . mofonlu Marconi salon radyosu ço. 
dan başlamak ve 29 şubat 1940 pcr - manı daire 3 2773 cuk banyosu çocuk spor arabası Kı. 
şembe günü akşamı bitmek üzere altı zılay karşısı Soysal Apartmanı kapı 
aydır. Kiralık - Bahçeli ve kaloriferli ev. 3 daire 4. 2733 

3 - Müsabakaya iştirake karar ve- Bahçeli evlerde tanzim edilmiş ha • Ç k 
renler 30 ikinciteşrin 1939 perşembe vuz ve bahçesi ile kolayca kullanılır 0 ucuz ve acele satılık arsalar -
günü akşamına kadar bir dilekçe ile iktisadi kat. Kaloriferi cami beş bu • ~~.s ~:fareti karşısında Toprak ofiıi 
Maarif Vekilliğine müracaat ederek çuk odalı ev. Tl: 2610. 2784 ı ıs lınde. 2~? · 569 - 858 M. imarca 
bu müsabakaya girecekler defterine . . parse enmış uç arsa Tel: 1953 Sanai 

dl d k b
. 

1 
k Kıra/ık - Doktor muayenehanesı Cad. 82 2769 

a arını yaz ırara ır numara a aca . 
lardır ve yazıhane olmağa da müsaıt cephe- Satılık bağ - İrak sefarethanesi 

4 · M'" b k d b. . .1. v . k de 2 odası bulunan kaloriferli bir da- . d H f - usa a a a ırıncı ıgı aza - . .. .. cıvarın a ane zade bay Tevfik ba-
nan kitap serisi 3 yıl süre ile okullar- ıre. Ataturk bulvarı Guven Ap. No. 3 ğı altında 5375 metre 3000 lira muham 
da okutulacak ve mUellifine her yıl Tel: 2 6lO 2785 men kıymetli bağ 14 ağustoa 939 pa -
i~in l~i.ne~ li;: te~.r hakkı~ .v~rilecek· Kiralık - Mutbak banyo nıUşterek' zartesi günü saat 17,5 da açık arttır -
tır. ır..cı çı an ıtap scrı sını y azana bir od:ı ı.;,..., 1 ,ı,h .. ., ... - &ahıacaftit-> : •. - -"- - • ıs35 bir defaya mahsus ol mak üzere birin- cadde i Türe sokak Şen yuva Ap. 1 
cinin müellifine verilen bir yıllığı, 3 No.ya müracaat. 2793 
üncü 4 üncü ve 5 inci çıkanlal'a da bir 

Satılık kalorifer - 350 metre rad -
yatör 3 kazan ve tcferruatiyle satılık· 

defaya mahsus olmak üzere dörder Kiralık - Vekaletler karşısında 
yüz lira mükafat verilecektir. Meşr~utiyet caddesi üzerinde Türe 

tır. Telefon 2136 müracaat. 2837 

5 _ Müsabakaya gireceklerin eser· sokagında ~eı:ıyuva ~part.ıman~nda 
terini Ü!ier nüsha olmak üzere makine çatı katında ıkı odalı hır daıre kıra • 
ile ve kağıtların yalnız birer yüzüne lıktır. 2802 

Satılık - Bir yeni buz dolabı Mü • 
dafai Hukuk caddesi 43 numaraya 
müracaat. 2844 

yazılmış olarak Maarif Vekilliği neş- Kiralık Oda _ Ecnebi aile nezdin· 
riyat mUdür~üğüne z:.ıakbuz mu~a~ilin de güzel büyük bir oda kapısı ayrı 1 c arayan 1 ar: 
de veı~elerı veya gonderm:lerı laza~ banyosu ve kaloriferi vardır. Yenişe • ~ 
dır. Kıtaba konulacak resım, şekıl, hir Arman sokak numara 1. 2804 
grafikler vesairenin asıllarının yal
nız bu nüshalardan birine ve yerleri -
ne konulmuş bulunması kafidir. Mü
sabakaya basılmış bir kitapla giren -
ler de kitabın üç nüshasını verecek 
veya göndereceklerdi~ 

6 - Müsabakaya girenlerin eser 
müsveddeleriyle birlikte, eserleri ka
bul edildiği takdirde eserlerini ilan 
edilen telif hakkı mukabilinde ve her 
türlü tasarruf hakkından vazgeçerek 
Maarif Vekilliğine üç yıllık bir dev
re için terk ettiklerini ve kitabın o 
devre içindeki her basılışının son tas
hihlerinin kendileri veya kendi mes
uliyetleri altında tayin edecekleri di
ğer bir zat tarafından yapılacağını 
gösterir noterlikten tasdikli bir taah
hüt senedi vermeleri de lazımdır. 

7 - Kitaplarda bulunması lazımge· 
len pedagojik ve teknik vasıfları gös 
teren şartname ile noterliğe tasdik et
tirilecek taahhüt senedi formülü Ma
arif V eki iliği neşriyat müdürlüğün • 
den alınabilir. Mektupla istiyenleriıı 
altı kuruşluk posta pulunu da birlik
te göndermeleri lazımdır. 

(3488) 13460 

Yazı makinesi dolap ve 
saire ahnacak 

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

Kiralık mobleli, moblesiz oda -
Yeni şehir 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 

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 No. 71 re müracaat. 2830 

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

Kiralık daire - Yenişehir İsmet İ
nönü caddesi No. 8 orta kat 5 oda 1 

lş arıyor - Ötedenberi en müm · 
taz ticarethanelerde ve müesseıatı ma 
!iyede çalışmıt uıulü muzaafaya va 
kıf bir bay her hangi bir ticarethane 
ve müessesatta çalışmak istiyor. Ulus 
da R. S. rumuzuna mektupla müraca 
at. 2796 

Daktilo işleri - Evinde kendi ma· 
kinesinde çalışmak üzere bir bayan 
türkçe daktilo işleri aramaktadır. U· 
lusta A. rumuzuna mektupla müra 
caat edilmesi. 2813 

lş arıyor - Sanat okuiu inj'~at şu
besinden diplomalı ve tcc.•übeli bir 
genç bina inşaatı hes<tr v~ kontrol 
işlerini kabul etmektedir. lı.viçre o
telinde R. T. adresine mürac.aat. 

2818 
lş arıyor - Diplomalı tld,trik mü

hendisi iş arıyor. Şerait ehvendir. 
Adres: Bciy NEUMAN lst.ınt.ul Tak· 
sim Bahar sokak No: 14 2819 

Almanca seri, ciddi tercüme Fran • 
sızca, Türkçe yazı makinesi ile tek -
sir işleri, büro organizasyonu deruh -
te edilir. Telefon: 2147 2855 

salon müştemilatiyle banyo mutbak Fransızca - Almanca dersleri -Bir 
ayrıca hela çiçeklik antre. Üst kata ecnebi bayan Fransızca - Almanca 
müracaat. Tel: 2127 2834 dersleri vermektedir. Ulusta A. B. ru 

Kiralık - Yenişehir Adakale so • 
muzuna mektupla müracaat. 2833 

kak No. 19 kaloriferli bir ve iki oda 
Maarif Vekilliğinden : 

dolabı. 3 ve müştemilatını havi modern yapıl - Aranıyor •• 
3 Yazı makinesi, 4 çelik mış daireler. Kapıcıya müracaat. 2838 

demirli masa, bir çelik çekmece alına- __ ._. .......................... 

caktır. 
Muhammen bedeli (1331) liradır. 
Muvakkat teminat 99 lira 82 kuruş· 

tu:. 

Bir bayana kiralık oda - Aile ya· Mobilya aranıyor - 3 parçalı ceviz 
nında, Bakanlıklar karşısında maktu- bir gardrop ve bir tuvalet veya yalnı% 
an 18 liraya Büyük bir oda (2 inci bir ayna alınacaktır. Yenişehir Dü -
kat) kiralıktır. Müracaat Tel: 1440 zenli sokak No. 11 bay Çaçkes'e müra 
Fevzi. 2839 caat. 2847 

2 - 8 - 1939 

Mozayik yaptırılacak 
Sümer Banktan 

Bankamız Merkez binası zemi·n katında, yerli mallar pazarları 
mağazalarının zeminine karoseramikleri banka tarafından veril
mek suretiyle karoseramik döşenecek ve mağaza dahilinde mo
zayik basamaklar yaptırılacaktır. 

Keramik dötenecek saha takriben 410 M:? dır. 
Bu ite ait tartname parasız olarak Sümer Bank lntaat Şubr: · .. -

den alınabilir. 
Münakasa 31. 7. 1939 tarihinde Sümer Ba·nk inşaat Şuo\?Su.~ 

yapılacaktır. 
llk teminat 60 liradır. (3410) 13377 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Ankara Okulları Satın Alma Komisyonluğuna 

Muhammen F. Tutarı Muvakkat T. İhale 
tarih ve saat Erzak cinsi Miktarı Kr. S. Lira Kr. Lira Kr. 

Sadeyağı 

Kuru soğan 
İnce tuz 
Pastırma 

Salça 
Kuru fasulya 
Patates 
Ihlamur 
Çay 
Nohut 
Barbunya fasulya 
Bulgur 
Vanilya 
Kuru sarmısak 
Karabiber 
Kırmızı biber 
Kara mercimek 
Kırmızı mercimek 
Kimyon 
Kakao 
Sebze (konserve) 
(bir kiloluk) 
Kuru bamya 
Börülce 
Şeftali konserve 
Soda 
Zencefil 
Tarçın 

Kahve 
Salep 
Limon tuzu 
Kuru bezelye 

29200 Kg. 105 
36100 " i 
10500 " 7 

350 " 70 
3430 " 35 

13500 " 18 
36100 .. 8 

20 " 100 
250 " 360 

5400 " 17 
7300 " 15 
3725 " 12 
490 paket 10 
514 Kg. 30 

57 " 120 
31 " 50 

2080 " 15 
1160 " 15 

20 .. 
98 " 

160 
140 

4150 kutu 31 
350 Kg. 110 
880 " 20 

1410 kutu 75 
17860 Kg. 9 kr. 

13 " 200 
18 " 240 
64 " 130 
22 " 250 
40 ,, 100 

1235 .. 25 

30660 
2527 

735 
371 

1200 50 
2430 
2888 

20 
900 
918 

1095 
447 

49 
154 20 
68 40 
15 50 

312 
174 
32 

137 20 

1286 50 
385 
176 

1057 50 
1607 40 

26 
43 20 
83 20 
55 
40 

308 75 

19542 35 

2299 50 19-VIII-1939 10 

1465 68 62.5 19-VIII-939 
10.30 

1 - Yukarda adları yazılı yiyecek ihtiyaç miktarı eksiltme şartname
sine göre komisyonumuza bağlı okullar namına parti, parti kapalı zarf su
retiyle münakasaya konulmuş ve her partinin teminat miktarı ile ihale ta
rih"ve saatleri karıılarına yazılmıştır. 

2 - Talipler partiyi tetkil eden erzakın her birine ayrı, ayrı fiat teklif 
edeceklerdir. Heyeti umumiyesi üzerinden yapılacak ten%illtlı teklifler 
' ·3 :_ Her inaatı'e· içın teJCııt eaueceıc tıat oehemenaı munamm~:n " •• ~1aen 
aşağı olacaktır. 

4 - Eksiltme Ankara'da Bölge Sanat Okulunda toplanacak komisyon 
huzurunda belli gün ve saatte yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 1939 yılı Ticaret Odası ve 2490 aayılı ka
nunun 2 ve 3 üncü maddelerine göre ellerinde bulunan belgelerle Ticaret
hane namına işe gireceklerin işbu kanunda yazılı şartlar içinde noterlik· 
ten alma vekaletname ile komisyona baş vurmaları. 

6 - Kapalı zarf ekıiltmelerinin yukarda sayısı yazılı kanunun 32 ve 
33 üncU maddelerine uygun olması lazımdır. 

7 - Eksiltme şartnamelerini görmek istiyenler Ankara'da Mektepler 
Muhasebeciliğinde komisyon katibine bat vurabilirler. (3483) 13456 

Muhtelif yiyecek ve yakacak ahnacak 
Çanakkale Jandarma Mektepleri Satın Alma Komisyonu Reialiiin

den: 

Cinıi 

Ekmeklik un 

Kilo 

705000 

Tutarı 

Li. Kr. 

84600 00 

Muvakkat T. İhale 
Li. Kr. tarihi günü saati şekli 

5480 00 14-8-939 pazartesi 15 r 
kapalı 

Yulaf 300000 18000 00 1350 00 ,, ,, " 
Odun 1060000 10600 00 795 00 15-8-939 Salı " ,. 
Sade yağı 24000 24000 00 1800 00 16-8-939 çarşamba ,. ,. 
Sığır eti 102000 29580 00 2218 50 21-8-939 pazartesi ,, ,, 

1 - Çanakkalede birinci J. Alayının l eylül 939 gününden 31 Ağustos 
940 sonuna kadar bir yıllık ihtiyacı bulunan yukarda yazılı "5" kalem er
zakın hizalarında gösterilen günlerde Çanakkalede ikinci J. taburunda te
ıekkül eden satın alma komisyonunca eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Teminat ve teklif mektupları ihale günü saat "14" de kadar komis
yona teslim edilmiş bulunacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak komisyondan tedarik edilebilir. 
4 - İç ve dıı zarfları kırmızı mum ile sahibi tarafından temhir oluna-

caktır. (5409-3259) 13450 

Hava Kurumu 

Açık eksiltme ilônı 
Türkkutu Genel Direktörlüğün· 

den: 
ı - Türkku~u atölyesi için 3.000 

Kg. renksiz germe lakı (Spannlak) 
alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2.400 lira 

Zayi - Güzel sanatlar Akademiıi 
Hak şubesinden 1318 tarihinde aldı -
ğım diplomayı kabettim. Yenisini ala 
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

C. Merkez Bankası kıymetler mu -
hafızı Halit Sunun. 2836 

İcra ve İflôs 
Yozgat icra Memurluğundan: 

6. 6. 939 tarihli noter senediyle Yoz 
gatta C M U H Kamer Gerceğe 600 

ve muvakkat teminatı 180 liradır. lira vermiye borçlu Erzincan'ın Ek -İhale, açık eksiltme suretiyle 16. a
ğustos 1939 da saat 14 de vekalette 
yapılacaktır. 
Şartname ve nümuneleri görmek is

teyenlerin levazım müdürlüğüne mü-

3 - İhale 11. 8. 939 cuma günü saat reki Huma köyünden Seyit Kalo oğ-
Kiralık dükkan - Köşe başı ve her I 1 15 de Türkkuşu genel direktörlüğün- lu Seyit İsmail namına çıkarılan icra 

işe elverişli Çocuk Saray caddesinde Ş veren er : de açık eksiltme suretiyle yapılacak • emrinin mesken ve mahalli ikameti 
31 No.lu dükkan boş olarak devren ki tır. meçhul kalmasından ilanen tebliğine 
ralıktır. Telefon : 1230 2841 Bir matbaa makinisti alınacaktır - 4 - Fenni ve idari şartnameler karar verilmiştir. Tarihi ilandan iti-

Kiralık _ Doktor ve diş tabiplerine Yıldız matbaasına müracaat edilmesi. Türkkuıu genel direktörlüğü ' satın haren bir ay içinde borçlunun daire -
elverişli cadde üzerinde kaloriferli 2759 alma bürosundan parasız olarak veri • mize müracaatla borçu ödemez veya 

racaatları. (3484) 13457 

~····•ıııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 

Pazartesi, Çarşamba ve 
Cuma günleri; 21.23 Toros 
S. treni: 

§ HATAY'IN KURTULUŞU ~ -: Yeni ve Cebeci A. Hava : 

geniş bir oda ve hol Anfartalar Cad. Hizmetçi aranıyor - Ev hizmeti lir. geri bırakılması için ait olduğu merci 
Belediye sırası Emek Ap. No. 3 ve iki yaşında bir çocuk için hizmet· 5 - lsteklilerin sözil geçen gün ve ve muhakimden bir karar getirmezse 

2845 çi aranıyor Dahiliye vekaleti matbuat saatte T. H. K. genel merkez binasın- cebri icra yolliyle takibata devam e-
Kayseri, Ulukışla. Adana Hattı : 
Her &'{in: l 2.45: 
Zonguldal Çankırı Hattı ı 
Her ıün : 17.20; 

§ Sinemasında -- -'"tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr" 

Kiralık müstakil oda _ Hela ve ban umum müdürlüğünde müıavir Server da TUrkkutu genel direktörlilğünün dileceği ve bu müddet içinde mal be
yo, su tamamen ayrı. Yenişehir dör • İıkite müracaat. Telefon 5023 den aatın alma komisyonunda bulunmala- yanında bulunmazsa hapsen tazık e • 
düncü durak Ataç s. No. 16 2846 121 istenecek. 2857 rı rica olunur. 2690 dileceii ilin olunur. 2842 



D. Demiryolları 

Balast münakasası 
Devlet Demiryolları 5 inci lılet· 

ille Müdürlüğünden : 
l - Fevzipaşa - Diyarbakır hattı ü

~erinde Akçadağ • Malatya istasyon -
arı arasında kilometre 233 + 500 -

234 + 800 de 10000 ve Şefkat · Yolça
tı . 

ıstasyonlar arasında kilometre 337-

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

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

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2,3 ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evveline kadar teminat 
ve teklif mektuplarını Balıkesir Kor. 
Satım.ima komisyonuna vermeleri. 

Evsaf ve şartlar her gün (İstanbuJ
da ve Ankarada M· M. V. levazım a
mirliği satınalma komisyonunda) gö-
rülebilir. (3146) 13106 :39 da 10000 ki ceman 20000 M3 Ba -

astın şartname ve mukavele projesi-
ne tevfikan kırdırma. hat kenarına n- Un ahnocak 
~Üt~ ettirmek suretiyle ihzar ve tes . Ankara Levazım Amirliği Satın 
~tnı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye Alma Komisyonundan : 
0nulrnuştur. 
2 - Eksiltme 15. 8. 939 salı günü 1 - Malatya birliği ihtiyacı için 

laat ıı de Malatya işletme binasında 600,000 kilo un kapalı zarfla eksiltme-
Ylpılacaktır. ye konmuştur. 

3 - Muhammen bedel 30000 lira mu 2 - Tahmin bedeli 72.000 lira olup 
._Lk muvakkat teminatı 5400 liradır. "' at teminat 225~ liradır. 

şartnameyi komisyonlarda okuyabi -
lirler. Un alınacak 

3 - İşbu 140.000 kilo sığır etinin Ankara Levazım Amirliği Satm 
muhammen tutan 28.000 liradır. Alma Komisyonundan : 

4 - Şartnamesindeki % 25 miktar ı - Elmalı kıtaatının ihtiyacı olan 
fazlası da dahil olduğu halde ilk te- 270,000 kilo unu kapalı zarfla eksilt -
minatı 2100 liradır. meye konmuştur. 

5 - Eksiltme 21. 8. 939 pazartesi 2 _ Tahmin bedeli 31.050 lira olup 
günü saat 11 de Konya levazım amir- muvakkat teminatı 2328 lira 75 kuruş 
Iiği satın alma komisyonunda yapıla- tur. 
caktır. 3 - Eksiltmesi 14. 8. 1939 pazarte • 

6 - İstekliler 21. 8. 939 pazartesi si günü saat 16 dadır. 
günü saat 10 kadar teklif mektupla - İstekliler şartnameyi komisyonda 
rını Konya da levazım amirliği satın görebilirler. 
alma komisyonuna verecek veya gön- 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt 
dcreceklerdir. Bu saatten sonra veri- me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
len veya gönderilen mektuplar alın - cü maddelerinde istenilen bclgeleriy
mıyacaktır. le birlikte ihale günü ve ihale saatin-

7 - Aynı saatte ihaleleri yapılacak den en geç bir saat evetine kadar te
olan bu 140.000 kilo sığırcti ve keçi minat ve teklif mektuplarının Ankara 
etinin hangisinin tercihan alınacağı- Lv. amirliği satın alma komisyonuna 
nı ciheti askeriye takdir edecek ve o vermeleri. (3334) 13362 
cins yiyecek maddesi mukaveleye bağ 
ıanacaktır. (3491) 13463 Sade yağı ahnacak 

120.000 kilo un ahnacak 4 - Bu işe girmek isteyenlerin ka- 3 - Eksiltmesi 5. 8. 1939 cumartesi 
n~nun tayin ettiii vesaik ve bu işe günü saat ıo,3o dadır. Şartnamesi Ela- Ankara Levazım Amirliği Satın 
t•trncğe manii kanunisi bulunmadığı· zıgdaki satın alma komisyonunda pa- Alma Komisyonundan: 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Siirtteki birliklerin ihtiyacı i
çin kapalı zarfla münakasaya konu -
lan 18,000 kilo sadeyağın ihale günü 
talip zuhur etmediğinden 23. 8. 939 
çarşamba günü saat 10 da pazarlıkla 

münakasası yapılacaktır. 

ita dair beyanname, muvakkat teminat zartcsi, çarşamba ve cuma günleri öğ- ı _ Erzincan garnizonunun ihtiya-
l?ıakbuzu veya banka mektubunun mu- leden sonra görülebilecektir. cı olan 12. 7. 939 gün saat 16 da ihale 
lt~veıc ve şartnamelerle birlikte mü - 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- edilmek üzere kapalı zarfla cksiltme
hurıü zarf içinde tayin edilen gün ve me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün- ye konulmuş olan 120.000 kilo una ~e~ 
laatt•n bı·r saat evelı'ne kadar komı·s - cü maddelerinde istenilen bclgeleriy- · k 98 t' tahmını ... lif edılen 13 uruş san ım 
>'arı reisliğine vermeleri lazımdır. le birlikte ihale gün ve saatin~cn en fiyata göre pahalı görüldüğünden 3. 

S - Bu işe ait şartname ve mukave- geç bir saat evetine karla~ t~~ına~ ve Ağustos 939 günü saat 16 da ihale ya
it projeı;ı Malatya, Ankara, Haydar - teklif mektuplarını Elazıg t~m. hına- pılmak üzere yeniden kapalı zarfla 
Ptşa işletme veznelerinde Diyarba - sında Askeri S~. A~: .. komı~yonu.~a eksiltmeye konmuştur. 
kır, Elazığ. Narh, Eloğlu istasyonla- vermeleri. İsteklıler gorulm~sın~ . lu • 2 _ Piyasa değişikliklerinden dola
tırıda isteklilere 150 kuruş bedel mu . zum hasıl olan vesaiki resmıy~sını mu yı 2490 No. lu kanunun 53 üncü mad· 
tabilinde verilir. (3322) 13284 vakkat teminatının konuldugu zarf desine tevfikan yeniden yapılan tah-

,. 
Levazım Amirliği 

Yulaf ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alına Komisyonundan : 
Manisa ttlmen merkez birliklerinin 

İ 1·atiyacı olan 775.300 kilo yulaf şe -
tait ve evsaf dahilinde satın alınacak
tır. Kapalı zarfla ihalesi 21. 8. 939 pa
ıartcsi günü saat 10 dadır. Hepsinin 
tııtarı 38. 765 liradır. 
İlk teminat 2307 lira 38 kuruştur. 
Şartnamesi komisyonda görülcbi -

lir. İsteklilerin ilk teminat makbuz 
Veya mektuplariyle 2490 sayılı kanu -
l'lun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
~tsikalariyle beraber ihale günü ve 
•hale saatinden bir saat evetine kadar 
teklif mektuplarını Manisa tümen sa· 

içerisine konulmuş olacaktır. mini bedeli l6200 lira ilk teminatı 
(3161) 13123 1213 liradır. Şartnamesi ve evsafı ko· 

Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Elazığ merkezi ihtiyacı için 

720.000 kilo un kapalı zarfla eksiltme
ye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 79.200 lira olup 
muvakkat teminatı 5940 liradır. 

3 - Eksiltmesi 5. 8. 1939 cumartesi 
günü saat 10 dadır. Şartnamesi Ela -
ziğdaki satın alma komisyonunda pa
zartesi, çarşamba ve cuma günleri öğ
leden sonra görülebilecektir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Elazığ tüm. bina
sında askeri Sa. Al. komisyonuna ver

lordunun tekmil garnizonlarında mev 
cuttur ve aynıdır. Bu garnizonlarda 
her gün görülebilir. Teklif mektupla
rını ihale gün ve saatinden bir saat 
eve] komisyon başkanlığına vermiş ve 
ya posta ile aynı saatta bulundurmuş 
olacaktır. 

(3266) 13220 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Bitlis garnizonunun ihtiyacı 

için 100,000 kilo sığıreti K. zarfla ek
siltmeye konmuştur. 

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

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

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt 

2 - Muhammen bedeli 15.300 lira 
olup ilk teminatı 1147 lira 50 kuruş
tur. Şartnameyi görmek isteyenlerin 
komisyona müracaat etmeleri. 

(3335) 13373 

Koyun eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Konyadaki kıtaatın senelik ih

tiyacı olan 48 ton koyun eti kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 15.840 lira olup 
muvakkat teminatı 1485 liradır. 

3 - Eksiltmesi 18. 8. 1939 cuma gü
nü saat 10 dalır. Şartnamesi Konyada 
Lv. A. ve İstanbul, Ankara Lv. A. tik
leri Sa. Al. Ko. larındadır. İstekliler 
şartnameyi Ko. okuyabilirler. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt· 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün· 
cü maddelerinde istenilen belyeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evetine kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Konyada Lv. A. 
Sa. Al. Ko. başkanlığına verecek. Saat 
ayarı kolordu daire saatiyle yapıla • 
caktır. 

Elektrik işleri 
Kayseri ve civarı Elektrik Türk Anonim ~irketinden : 

Eksiltmeye konulan it: 
Kayseri Elektrik Şirketiriin Bünyan kasabasında kain 

Elektrik santralına yeniden konacak türbo alternatör gru· 
bu ve teferruatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmut· 
tur. 

Tesisatın ketif bedeli (24637) (Yirmi dört bin altı yüz 
otuz yedi) liradır. Muvakkat teminat (1851) lira (77) ku
ruş (Bin sekiz yüz elli bir lira yetmiş yedi kuruıtur). 

Eksiltme 25-8-939 tarihine rastlıyan cuma günü saat 
(15) de Kayseride Maarif hanında Şirket merkezinde ya-

pılacaktır. . . . . - . . v• 

Eksiltmeye girebilmek ıçın bu gıbı ış~erı ya~abılece~ı-
ne dair resmi makamlardan alınmıı ehlıyet vesıkaları ıh· 
raz etmeleri lazımdır. 

Bu işe ait evrak şirketten pa~asız olarak ~iınır. . 
Teklif mektupları eksiltmeyı açma ıaatı1!den hı~ ·~ ... ~t 

evveline kadar yani saat (14) de kadar komııyon reıslıgı
ne makbuz mukabilinde verilmit olmalıdır. 

Postada vaki olacak gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 
Teklif mektupları posta ile gönderildiği takdirde Ka!ıe

ri ve Civarı Elektrik T. A. Şirketi müdürlüğü namma gon-
derilmelidir. 2542 

Mezbaha yaptlralacak 
Manisa Belediyesinden : 

1 - Manisada yapılacak mezbaha inıaatı (44061) lira (29) 
kuruşluk ketfi üzerinden kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul· 
muştur. . . . . ... 

2 - Bu ite ait eksiltme ıartnamesı ıle proje ve ketıf kag~l~rı 
ve bunlara ait müteferri kağıtlar (2) lira (20) kurut mukabıhn
de Manisa Belediyesi fen heyetinden alınır. 

3 - İhalesi 15-8-939 tarihine rastlıyan salı günü saat (11) de 
Manisa Belediyesi binasında yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminatı (3304) lira (60) kuruıtur. 
5 - isteklilerin Manisa Nafıa Müdürlüğünden bu it için ala· 

cakları ehliyet vesikası ile 939 senesine ait Ticaret odası vesika· 
sını Yüksek Mühendis veya Yüksek Mimar olduklarına ve yahut 
bunlardan birisinin fenni mesuliyete iJtiriki suretiyle İ!İ yapa· 
caklarına dair Noterlikten musaddak teahhüt senedini teklif mek
tuplarının içerisine koyacaklardır. 

6 - lateklilerin 2490 sayılı kanuna göre hazırlıyacakları tek -
lif mektuplarını 15-8-939 salı günü saat (10) na kadar makbuz 
mukabilinde Manisa belediye riyasetine. vermeleri veya bu sa:ate 
kadar gelecek surette posta ile göndermeleri ve postada vakı o-
lacak tehirlerin kabul edilemiyeceği ilin olunur. 13394 

alma koınİ,!lonuna vermeleri. 
meleri. İstekliler görülmesine lüzum me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ~n
ı.. ••• 1 ,..1 ... .-•• ı .. ı o.--ı..,.a-iM.-·-ap •ft nuıddaler.inde~nil- bel•eleray-

5 - 2490 sayılı kanunun hükümle
rine ve bilhassa 32. inci maddesine uy
&un olmıyan mektupların sahipleri 

"-oc=rl=~~ 
dir. (3447) 13452 . '\\ 

ı de yağı alınacak 
Ank-.,. Leva2ım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Çorluda kor merkez birlikleri

nin senelik ihtiyacı için 36.000 kilo 
&adeyağına talip zuhur etmediğinden 
>'eniden kapalı zarf usuliyJc alınacak 
tır 

2 - İhalesi 17. 8. 939 perşembe gü
ttü saat 16,30 dadır. 

3 - İlk pey parası 2565 liradır. 
. i - Evsaf ve şartnamesini görn:ıek 
ıatey~nler her gün kolordu satın al
llıa komisyonuna müracaatla görebi -
l'rlcr. 

5 - İstekliler kanunun 2 ve 3. cü 
l.ıaddclerindeki belgelerle birlikte 
~.:ili ~ün ve saatten bir saat evel tek
lıf mektuplarını komisyona vermiş bu 
1 oımaları lazımdır. (3495) 13467 

Et ahnacak 

risine konulmuş olacaktır. geç bir saat eveline kadar teminat ve 
(3162) 13124 teklif mektuplarını komisyona verme

Pavyon yaptırılacak 
Odun alınacak 

leri. Şartnamesini görmek isteyenler 
her gün komisyona it saatinde müra-
caat edilebilir. Ankara Levazım Amirliği Satm 

Ankara Levazım Amirliği Satın (3268) 13235 Alma Komisyonundan : 
Alma Komisyonundan : 1 - İzmir müstahkem mevki ko -

1 - Hozat birlikleri ihtiyacı için Kuru ot ahnacak mutanlığınca gösterilecek yerde 47246 
1,350,000 kilo odun kapalı zarfla ek • Ankara Levazım Amirliği Satın lira 24 kuruş bedelli bir adet pavyon 
siltmeye konmuıtur. Alma Komiıyonundan ı inşası kapalı zarf usuliyle eksiltme -

2 - Tahmin bedeli 17550 lira olup 1 - İstanbul birlikleri ihtiyacı için ye konmuştur. 
muvakkat teminatı 1316 lira 25 kuruş- 1,205.820 kilo kuru ot K. zarfla eksilt 2 - İhalesi 18. 8. 939 cuma günü 
tur. meye konmuştur. saat 16 da kışlada İzmir levazım a-

3 - Eksiltmesi 5. 8. 1939 cumartesi 2 _ Tahmin bedeli 37380 lira 42 mirliği satın alma komisyonunda ya-
günü saat 9,30 dadır. Şartnamesi Ela- kuruş olup muvakkat teminatı 2803 pılacaktır. 
zıgdaki satın alma komisyonunda pa- lira 53 kuruştur. 3 - Teminatı muvakkata akçesi 
zartesi, çarşamba ve cuma günleri öğ- 3 _ Eksiltmesi 9. 8. 1939 çaqaml-a 3543 lira 47 kuruştur. 
leden sonra görülebilecektir. günü saat 5 dedir. 4 - Şartname, kcşifname ve projc-

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- Şartnamesi komisyonda görülür. si her gün sabah saat sekizden on iki-
mc günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün· 4 _ Eksiltmeye gireceklerin eksilt ye kadar ve on dort buçuktan on se -
cü maddelerinde istenilen bclgelcriy- mc günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün- kizc kadar İzmir müstahkem mevki 
le birlikte ihale gün ve saatinden eıı ·· dd ı · d · ·ı b in!l:aat komisyonunda görülebilir. cu ma e erın e ıstenı en elgeleriy- 'S 

geç bir saat evetine kadar teminat ve le birlikte ihale gün ve saatinden en 5 - İstekliler ticaret odasında ka-
teklif mektuplarını Elaz1ğ tüm. satın geç bir saat evetine kadar teminat ve yıtlı olduklarına ve bu işi yapabilecek 

Ankara Levazım Amirliği Satm alma komisyonuna vermeleri. İstek teklif mektuplarını Tophanede İstan- terine dair ihaleden bir hafta evci tz-
Alma Komisyonundan : lilcr görülmesine lüzum hasıl olan ve- bul Lv. A. Sa. alma komisyonuna ver- mir nafıa fen heyetinden alacakları 

1 K d k . k t t 'ht' · saiki rcsmiyesini muvakkat teminatı· m'!lcri. (3270) 13237 vesikaları göstermek mecburiyetin • - onya a ı ı aa ın ı ıyacı ı- f . . . 
~·, 140000 k"l k . e as;;. t. ·n nın konulduğu zar ıçerısıne konul. B ""d ki• dedirler. 
• n . ı o cçı v y ı .. ır e ını 1 (316 ug ay na ıyatı tapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul muş o acaktır. 3) 13125 6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 

tl:ıuştur. Yulaf alınacak Ankara Levazım Amirliği Satın 2490 sa~ılı kanunun 2. ve 3. üncü mad 
2 - Şartnamesi Konya, İstanbul ve Alma Komisyonundan : delerin e ve şartnamesinde yazılı ve 

~nkara levazım amirlikleri satın al • Ankara Levazım Amirliği Satm 1 - Ankara garnizon birlik ve mü- ve İzmir Ms. Mevki komutanlığına 
~a 1 komisyonlarındadır. İstekliler Alma Komiıyonundan ı esscseleri ihtiyacı için 5100 ton buğ . dilekçe ile müracaat ederek cmniyct-
~rtnameyi komisyonlarda okuyabilir- 1 - Ercincan garnizonunun ağus - day nakli K. zarfla eksiltmeye kon • çe yaptırılmış tezkiye vesikalariyle 
tr. tos başından temmuz sonuna kadar ih muştur. teminat ve teklif mektuplarını ihale 

3 _ İşbu 140.000 kilo keçi etinin tiyacı için 720 ton yulaf kapalı zarf • 2 _ Tahmin bedeli 4080 lira 1 saatinden bir saat evcl komisyona ver 
~uhammen tutarı 34.000 liradır. la eksiltmeye konmuştur. muvakkat teminatı 306 liradır. 

0 
up miş bulunacaklardır. (3489) 13461 

~ 4 - Şartnamesindeki % 25 miktar 2 - Tahmin bedeli 52920 lira olup 3 - Eksiltmesi 14. 8. 1939 pazarte • d 
az1ası da dahil oıduğu halde ilk tc- muvakkat temin~tı 3896 liradır. si günü saat 15 tedir. Buğ ay öğüllürülecek 
inatı 3255 lira 25 kuruştur. 3 - Eksiltmcsı 7. 8. 1939 pazartesi 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt Ankara Levazım Amirliği Satın 
5 - Eksiltme 21. 8. 939 pazartesi günü sat 16 dadır. me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün- Alma Komisyonundan : 

~
nü saat 11 de Konya levazım amir- 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- cü maddelerinde istenilen bclgelcriy- 1 - İzmir müstahkem mevki bir

gi satın alma komisyonunda yapıla- me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün· le bir~ikte ihale ~ün ve saatinden en tikleri için 1350 ton buğday öğütmesi 
ktır. cü maddelerinde istenilen bcJgeleriy- geç bır saat evclıne kadar teminat ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon. 
6 - İstekliler 21. 8. 939 pazartesi le birlikte ihale gün ve saatinden en teklif mektuplarını Ankara Lv. amir· muştur. 
'nü saat ona kadar teklif mektup geç bir saat evetine kadar teminat ve liği satın alma komisyonuna verme • 2 - İhalesi 18. 8. 939 cuma gunu 
tını Konyada levazım amirliği sa • teklif mektuplarını Erzincan askeri leri. (3391) 13359 saat 16 da kışlada İzmir levazım amir 
tı alma komisyonuna verecek veya satın a1ma komisyonuna vermeleri Patates alın ca k liği satın aıma komisyonunda yapı • 
1ndereceklerdir. Bu saatten sonra Şartnamesi ve evsafı kolordunun a lacaktır. 
·tilcn veyahut gönrerilen mektup • tekmil gornizonlarında mevcuttur ve Ankara Levazım Anıirliği Satm 3 - Tahmin edilen tutarı 27.000 li-
• alınmıyacaktır. aynıdır. Her yerde her gün görülebi· Alma Komisyonundan : radır. 
7 - Aynı saatte ihaleleri yapılacak lir. İsteklilere 265 kuruş mukabilinde ı _Ankara garnizon birlik ve mü. 4 - Teminatı muvakkata akçesi 
an b11 140.000 kilo keçi veyahut sı - posta ile gönderilebilir. essescleri ihtiyacı için 60,000 kilo pa- 2025 liradır. 
t etinin hangisinin tercihan alınaca (3265) 13219 tatcs açık eksiltmeye konmuıtur. 5 - Şartnamesi her gün komisyon-
tı.ı cih~ti askeriye tak.dir edecek ve Et ah nacak 2 - Tahmin bedeli 3900 lira olup da görülebilir. 
tıns yıyecck maddesı mukaveleye muvakkat teminatı 292 lira 50 kuruı· 6 - İstekliler ticaret odasına ka -
:;!anacaktır. (3492) 13464 Ankara Levazım Amirliği Satm tur. yıth olduklarına dair vesika göster-

Sığır eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

lrııa Komiıyonundan : 
1 - Bandırma birliklerinin ihtiya
Olan 80000 kilo 11ğır eti K. zarf ek· 

ye konmuıtur. 

Alma Komisyonundan : 3 - Eksiltmesi 14. 8. 1939 pazarte • mck mecburiyetindedirler. 
1 - Konyadaki kıtaatın ihtiyacı i· si günü saat 11 dedir. 7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 

çin 140.000 kilo sığır veya keçi eti 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. cü madde 
kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye ko - me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 Un- terinde ve şartnamesinde yazılı vesi -
nulmuştur. cü maddelerinde istenilen belgeleriy- katarla temin:ıt ve teklif mcktupları-

2 - Şartnamesi Kon. İstanbul, An· le birlikte Ankara Lv. amirlifi satın nı ihale saatinden en az bir saat eve-
kara levazım ~.ılrliklcri satın al - alma komisyonuna gelmeleri. line kadar komisyona vermiş olacak -
ma komisyonlarındadır. İstekliler (3332) 13360 lardır. (3470) 1342 

Kok kömürü alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
Kırıkkale Askeri sanat lisesi ihtiyacı olan 101 ton yerli kok kömUrü 

21-8-939 pazartesi günü saat 13 :14 de kadar açık eksiltme ile satın alınacak· 
tır. 

Kanuni §artları haiz isteklilerin 196 lira 95 kuruştan ibaret ilk teminat
larını Kırıkkale askeri fabrikalar muhascbeciliğine makbuz mukabilinde 
yatırarak belli gün ve saatte mektep satın alma komisyonuna gelmeleri. 
Muhammen B. İlk Te. Miktarı 
Lira Kr. Lira Kr. Kilogram Cinai 

2626 00 196 25 101.000 Yerli kok kömürü 
(3494) 1346& 

2 kalem yiyecek ah nacak 
~nkara Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundan ı 

Miktarı Muhammen bedeli Muvakkat teminat İhale edileceği 
Cinsi Kilo Lira kuruş Lira kuruş gün saat 

Sade yağı 43200 41040 00 3078 00 4-8-939 16 
Yulaf 881275 42301 20 3172 59 4-8-939 15,30 

1 - Islahiyedeki kıtaatın senelik ihtiyacı için yukarda cins ve miktar
ları yazılı iki kalem mevaddı iaşe kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Bu iki kalem erzakın muvakkat teminat miktarlariyle ihale edile. 
ceği gün ve saat yukarda hizalarında gösterilmiştir. 

3 - Talibin pazartesi, çarşamba ve cuma günleri komisyona müracaat
la şartnamelerini görebilirler. 

4 - 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre talip tarafından komisyona 
ibraz edilmesi mecburi bulunan vesaiki beraberlerinde bulundurmaları Ji. 
zımdır .. 

5 - Talibin teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar 
komisyona vermiş olmalıdır. 

6 - İhale Islahiyedeki satın alma komisyonunda icra edilecektir. 
(3160) 13122 

2 kalem Muhabere malzemesi alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundan : 

1 - Konya seferberlik müdürlüğünün ihtiyacı olan aşafıda cını ve 
miktarları yazılı iki kalem muhabere malzemesi kapalı zarf usuliyle ayrı 
ayrı eksiltmeye konmuştur. 

2 - Şartnameleri: Konya, Ankara, İatanbul levazım amirlikleri satın
alma komisyonlarındadır. İstekliler okuyabilirler. 

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

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

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

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

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



-10- ULUS 2 - 8 - 1939 

Hükumet konag""' ı incası günü azami saat ı6 ya kadar encümen dilerine imtihan günü ve beraberle - ı8 çift ki ceman 33 çift de kerpiç göç 
~ de riyasete verilir. Muvakkat temina- rinde getirmeleri lazım gelen vesaik men evleri inşaatıdır. 

Siirt Defterdarlığından : tı (3063) lira (75) kuruş olup öğle - ayrıca bildirilmek üzere, ilan tarihin- Keşif bedeli "62394" lira 16 kuruş-.. ·· .-:··Vilayetler : / 
Kazalar 

ı - Eksiltmeye kanulan iş: Siirt den sonra kapalı bulunmasına bianen den itibaren en geç on beş gün içinde tur. 
vilayet merkezinde hükümet konağı öğleden evci iş bankasına yatırılır. vazih hal tercümelerini ve sarih ad - 2 - İnşaat 15 gün müddetle ve ka-

B i r ki myager aranıyor ı25338 lira 31 kuruştan ibaret inşaa - (2565/ 3208) 13ı85 reslerini bir dilekçe ile Eskişehir pah zarf usuliyle eksiltmeye konul - Elektrik tesisatı 
Bursa Belediye Riyasetinden: tın tamamı olup 14 ayda ikmal edile- f k' h' p f J 1 f Tayyare Fabrikası direktörlüğüne muştur. Toptan veya köy itibariyle 

Bursa belediyesinin 55 lira maaşı cek ve bedeli 939 ve 940 senelerinde S IJe il OS a e gra Ye bildirmeleri ve mektep diplomasiyle ayrı ayrı ihale edilecektir. Gördes Belediyesinden : 
aslili veyahut ı65 lira ücreti şehriye- ödenecektir. J I f b' , f bonservislerinin suretlerini gönder - 3 - Yapılacak evlerin keresteleri Musaddak projeli 4ı beygir '}cu\-t 
li ve en ziyade gıdai tahlilat ile meş- 2 - Bu işe a it ıartname ve evrak e e Oft lftaSI IRJ88 J meleri. 13392 istasyonlarda teslim şartiyle hükümet tinde dizel motöriyle müteharl" 
gul olacak bir mütehassıs kimyager - şunlardır: Eskitehir p. T. T. Müdürlüğün. M kt • t tarafından verilecek bir diğer bilu - Gördes kasabasının elektrik tesisatı 
liği münhaldir. A - Eksiltme şartnamesi den : e ep 1 nşaa 1 mum malzeme ve işçilik müteahhide nın yaptırılması kapalı zarf usuli> 

Gıdai tahlilatta mütehassıs kimya B - Mukavele projesi ı _ Eskişehirde yeniden inşa edi- Tunceli Nafıa Müdürlüğünden: ait olacaktır. eksiltmeye konmuştur. 
ger vesikasını ve sair evsafı kanuni - C - Bayındırlık işleri genel şart - lecek (60828) lira (ı) kuruş keşif ve 1 - Eksiltmeye konulan iş : Tun 4 - Eksiltme günü 4. 8. 939 cuma Keşifname 14197 lira ise de bİ 
yeyi haiz olup da bu kimyagerliğe ta- namesi muhammen bedelli P. T. T. binası in- celi vilayeti Kalan kazasında yapıla günü saat 15 te iskan müdürlüğünde inşaat tadil bedeliyle ağaç direk 
lip olanların tanzim edecekleri tercü- D - Yapı işleri umumi ve fenni şaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye cak mektep inşaatı ikinci defa eksilt toplanacak eksiltme komisyonu tara- belediye tarafından temin edileceği 
meihali varakasiyle evrakı müsbite - şartnamesi çıkarılmıştır. meye konulmuştur. Bu işin keşif be fından yapılacaktır. den bunların keşif bedeli tenzil edi 
]erinin tasdikli birer suretini bir isti- E - Vahidi fiyat listesi hususi 2 _ Bu işe ait şartname ve evrak deli 17299.24 liradır. 5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin dikten sonra 12597 keşifli kısmı et 
daya bağlıyarak dört kıta 4,5 - 6 eba- şartname keşif hülasaaı cetveli şunlardır : • 2 - Bu işe ait evrak ve şartname bu işleri yapabileceklerine dair nafıa- siltmeye konmuştur. 
dında fotoğraflariyle birlikte 15. 8. F - Projeler A • Eksiltme şartnamesi· şunlardır: dan ehliyet ve ticaret odasından ala - Şartnameler parasız Gördes bele 
939 tarihine kadar belediye riyaseti - İstekliler ihale gününe kadar Siirt B _ Mukavele projesi. A - Eksitme şartnamesi. cakları vesikaları ibraz edeceklerdir. yesince verilecektir. Eksiltme 11 a~ 
ne müracaatları ilan olunur. defterdarlık ve nafıa müdürlük daire- c _ Silsilei fiyat cetveli ve hususi B - Mukavele projesi. 6 - Teklif mektuplariyle 4369 lira tos 939 saat 11 de Gördes belediye c 

(3116) 13063 lerinde ve nafıa vekaletinde bu evrakı şartname. C - Bayındırlık işleri genel şart - 71 kuruşu muhtevi teminat makbuz iresinde ihale edilecektir. Muvaklc'. 
görebilirler. D _ Kalorifer, elektrik ve sıhhi te- namesi. veya mektuplarının kapalı zarf içinde teminat 630, kati teminat 1260 lirad 

HÜ ku met konağı inşa sı 3 - Eksiltme 17. 8. 939 perşembe sisata ait umumi ve fenni şartname D - Keşif hülasa cetveli. yukarıda yazılı gün ve saatten bir sa- Teklif mektupları ıo Ağustos ~ 
Siirt Defterdarlığrndan : günü saat 17 de Siirt defterdarlık oda ve keşif cetvelleri. E - Hususi şartname. at eve! iskan müdürlüğüne makbuz saat 14 de kadar Gördes belediyesiı:t' 

1 _ Eksiltmeye konulan iş: Baykan sında müteşekkil komisyonca yapıla - E _ Mahal listesi ve keşif hulasası F - Yapı işleri umumi ve fenni mukabilinde teslim edilmiş olacaktır. kabul edilecektir. 
bükümet konağı 23156 liradan ibaret caktır. · cetveli. şartnamesi. Posta ile gönderilecek mektupların (3ı25} 
inşaatın tamamını 939 mali yılında ik- 4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 3 - Eksiltmeye girebilmek için is- G - Seridöpri. nihayet ihale saatinden bir saat eve -

13096 

mal edilecek ve bedeli ödenecektir. yapılacaktır. teklilerin (429ı) lira (41) kuruş mu- H - Proje. line kadar iskan müdürlüğüne gelmiş Efekfrik fesisah yapfmf acak 
2 _ Bu işe ait şartname ve evrakı 5 - Eksiltmeye girebilmek için is- vakkat teminat vermesi ve aşağıdaki İsteyenler bu işe ait evrakı Tunceli olması lazımdır. Postada vukubula -

şunlardır: teklilerin bedeli ke~fin elli bin liraya vesaiki haiz olup ibraz etmesi lazım- nafıa dairesinde bedelsiz olarak göre- cak gecikmeler kabul edilmez. Buna 
A _ Eksiltme şartnamesi kadar % 7,5 ve fazlası için % 5 ola - dır. bilirler. ait fenni hususi şartnameleri pliin ve 

Darende Belediyesinden : 
Kapalı zarf usuliyle evelce eksilt 

meye konulup talip zuhur etmediği 
den şartnamesinde değişiklik yapıl 
Darende kasabasının Hidro elektr1 
tesisatı 30. VII. 939 tarihinden ı4. 
939 tarihine kadar 15 gün müddet 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon 
muştur. 

B _ Mukavele projesi rak 7516 lira 92 kuruşluk teminat mek A • En az bir kalemde (50000) lira 3 - Eksiltme 5. 8. 939 cumartesi ~rojeleri görmek ve fazla malumat al-
C _ Bayındırlık işleri genel şart _ tup veya makbuzu ve bundan başka kıymetinde bina işi yaptığına dair işi günü saat 10 da Tunceli nafıa müdür mak isteyenlerin Kayseri iskan mü -

namesi aşağıdaki vesikaların kapalı zarf usu- yaptıran dairelerden alınmış vesika. lüğü binasında kapalı zarf usuliyle dürlüğüne ve Ankarada iskan umum 
D _ Yapı işleri umumi ve fenni lü veçhile zarflara koyması lazımdır. B - İhaleden en az sekiz gün evvel yapılacaktır. müdürlüğü fen heyetine müracaatları 

şartnamesi. Siirt vilayetinden bu iş için alınan Eskişehir vilayetine müracaatla bu 4 - Eksiltmeye girebilmek için is- ilan olunur. {3457) 13420 
E - Vahidi fiyat listesi hususi şart ehliyet vesikası ı939 mali senesine ait eksiltmeye girebilmek için alınmış teklilerin 1292.20 lira muvakkat temi- Sog"uk asfalt ahnacak 

name keşif hülasası cetveli ticaret odası vesikası. ehliyet vesikası. nat vermesi ve • aşağıdaki vesikaları 
F _ Projeler istekliler ihale günü- 6 - Ehliyet vesikası talebinde bu - C - 939 senesine ait Ticaret odası haiz olup göstermesi lazımdır. 

ne kadar Siirt defterdarlık ve nafıa nanlar ihale gününden en az sekiz vesikası. A - İhaleden en az 8 gün evel Tun 
müdürlükleri dairesinde ve nafıa ve _ gün evel istida ile vilayete müracaat 4 - Eksiltme 8-8-939 tarihine te - celi vilayetine müracaat ederek bu işe 
kaletinde projeleri görebilirler. edeceklerdir. Bu zaman zarfında vesi- sadüf eden sah günü saat (15) de Ea- girebilmek için alınmış ehliyet vesi -

3 _Eksiltme l7. 8. 939 perşembe ka talebinde bulunmıyanlar eksiltme- kişehirde P.T.T. binasında yapıla. kası. 

g ünü saat ı7 de Siirt defterdarlık oda ye giremiyeceklerdir. Bu suretle ve- caktır. B - Ticaret ve sanayi odası sicil 
Sı.ka talebı0nde bulunanlar o .zamana 5 - Teklif mektupları 4 üncü mad- ve"ı'kası (939 senesı· ) 

sında müteşekkil komisyonca yapıla - ~ · 
caktır. kadar yapmış oldukları işlere dair ve- dede yazılı saatten bir saat evveline 5 - Teklifler 3 üncü maddede ya -

4 _ Eksiltme kapalı zarf usuliyle sikası lef edilecektir. kadar Eskişehir P.T.T. müdürlüğü zıh saatten bir saat eveline kadar 

1 
k 7 - Teklif mektupları yukarıda 3 binasında eksiltme komisyonu reisli- Tunceli nafıa dairesindeki eksiltme 

yapı acEa ktı:1· . b"l k . . . üncü maddede yazıl saatten bir saat ğine makbuz mukabilinde verilecek · k · · rğ· kb 5 _ sı tmeye gıre ı me ıçın ıs- . . . . . omısyonu reıs ı ıne ma uz mu -

kl
.
1 

. b d 1. k f. 11• b. 1• a a evelıne kadar komısyon rıyasetıne tır. kabilinde teslim edecektir. Posta ile 
te ı erın e e ı eş ın e ı ın ır Y • . . • d p ·1 ·· d ·1 k kt 1 
k d 

"'-
7 5 f 1 . . ot 5 ola getırılecek makbuz mukabıhn e ve - osta ı e gon en ece me up arın gönderilecek mektupların nihayet 3 

a ar , 0 , ve az ası ıçın ıo - . . k 4 ·· ·· dd d ·· ·1 k 
rak 1736 lira 70 kurusluk teminat mek rılecektır. Postada. vukua gelece ge- uncu ma e e gosterı en saate a- üncü maddede yazılı saata kadar gel 

kb 
• b dan başka cikmeler kabul edılmez. dar gelmiş olması ve dış zarfın mü - miş olması ve artırma, eksiltme ve i-

tup veya ma uzu ve un 
3150 

· ( ) 13119 hür mumu ile iyice kapatılması ve ıs- hale kanununa uygun olarak mühür 
aşağıdaki vesikaların kapalı zarf usu- . . 

teklilerin adı ile açık adresının ya - mumu ile iyice kapatılmış olması la -
ıü v_e_ çhil_e _zarf_ıara koym_ as_ı .ıa.zımdır. Kapalı zarf usul ı'yle _ zılması lazımdır. zımdır. Postada olacak gecikmeler 

Sıırt vılayetınden bu ış ıçın alınan Postada olacak gecikmeler kabul e- kabul edilmez. (ı3393) 
ehliyetJvesikası 1939 mali senesine ait eksilfma ilam dilmez. 
ticaret odası vesikası. 6 _ Şartname, proJ' e ve buna müte-

6 Ehl. t ·kas talebı"nde bu Kastamonu Nafıa Müdürlüg~ün-- ıye vesı 1 • ferri evrak isteklilere üç buçuk lira Mazot al.nacak 

A dana Belediye Riyasetinden 1 - Tesisat birisi makine ve tefe 
ı - Asfalt yolların tamiri için ge- ruatı ve diğeri santral binası ile beı:t 

rekli olan yirmi beş ton Biton, Emi - kanal olmak üzere iki kısım olup 1ı 
zisyon (Soğuk asfalt) açık eksiltme ikisi birden veyahut ayrı ayrı iha 
ile satın alınacaktır. olunacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 3250 liradır. 2 - Makine ve teferruatı olan birı 
3 - Muvakkat teminatı 243.75 lira- ci kısım bedeli muhammeni 19277 Ji 

dır. ra, ikinci kısmın bedeli muhamme 
4 - İhalesi ağustosun ı 7 inci per - (10.199) lira 47 kuruştur. 

şembe günü saat 10 da belediye eneli- 3 - Tesisatın projesini belediye 
meninde yapılacaktır. görebilecekleri gibi eksiltme şartna 

5 - Şartnamesi Belediye fen işleri mesi, proje, keşifname ve fenni şart} 
müdürlüğündedir. İsteyenler oradan nameyi 10 lira mukabilinde Darend· 
parasız alabilir. belediyesinden alabilirler. 

6 - Taliplerin ihale günü muayyen 4 - Taliplerin kanuni vesaiki ha 
saatte teminat makbuzlariyle ve tica- olarak ihale günü olan 14. 8. 939 pa 
ret odası kayıt vesikalariyle birlikte zartesi günü saat 13 de Belediye er 
belediye encümenine müracaatları i- cümeninde hazır bulunmaları ilan C 
lan olunur. lunur. (13396) 

(3507/ 5782) 13458 

Elektrik işleri Motosiklet alınacak 
nanlar ihale gününden en az sekiz d en : mukabilinde verilebilir. 13241 Samsun Belediye R iyaaetinden : 
gün evet istida ile vilayete müracaat ı - Ekıiltmeye konulan _i§: K asta- 20. 7. 939 perşembe günü ihalesi ya- Kırklareli Bele d iye Riya setin- Elbis t an K aza 111 
edeceklerdir. Bu zaman zarfında vesi- monu villlyet ~erkezibnd:. lıs~ pavyo- inşaat münakaSOSI pılmak üzere kapalı zarf usuliyle ek- d en ı ğmdan : 
ka talebinde bulunmıyanlar ekıiltme- 1lu orta kısım ınşaat a ıyesı. . "ucumııuyu narası muu'" •w6..... .. - - k . JC tdt:ı ulfö.'c!hH,..i~l'\.. .rucr..-V.')'"'"r••••• - - ll' ..... -.ın_lciiu~r_i.nitı_s~ •Jr ı,1.r. . 
ye giremiyecekierdir. Bu suretle ve- Tahmin edilen bedel 5ZOZ6 lıra 77 den : li 29 bin lira ve muvak at temınatı "14ı44" lira "90" kuruş bedeli keşifli Zündap ve yahut İndiana markalı. • 
sika talebinde bulunanlar o zamana kuruştur. 1 - Malatyanın Sultansuyu harası 2ı 75 lira olan d~~: yüz ton mazot ta - alçak tevettürlü şebeke malzemesi ile tosiklete talip zuhur etmediğinden 
kadar yapmış oldukları işlere dair ve- 2 - Bu işe ait şartnameler ve ev - merkezinde inşa edilecek Ilgı ahırı lip zu?ur .. e~?'1~dıgın_den 14. 8. 93~ pa- montaj 30 gün müddetle pazarlığa bı- halenin 10-8-939 tarihine talik edil 
$İkası lef edilecektir. rak şunlardır. ı9-7-939 gününden itibaren yirmi gün zartesı gunu ıhalesı yap.~l1:1ak u~ere rakılmıştır. Demir direkler belediye- ği ilan oltınur. 13407 

A Ek "Jtme •artnamesi yeniden kapalı zarf usulu ıle eksılt - ·1 k . T ı· 1 1 -kanu 7 _ Teklif mektupları yukarıda 3 • sı ::ır müddetle ve kapalı zarfla yeniden ek- ce ven ece tır. a ıp o an arın -
1 b. t B - Mukavele projesi meye konulmuştur. . n~ı vesaı·k ı·ıe ı·hale günu·· olan 22 Agvus-üncü maddede yazı saatten ır saa siltmeye konulmuştur. ku ht t (14) 11 takım elbise ahnacak 

eveline kadar komisyon riyasetine C • Bayındırlık işleri genel şart- z _ Ke•if bedeli (37494) lira (39) Talipler, mez r tarı e saa · tos 939 salı günü saat ıs de % 7,5 mu 
kb k b ·1· d namesi ::ır e kadar teklif mektuplarını tevdı et - akkat tem·ınat olan ı061 liralık mak- Elbı'atan Kazası Kaymakam! getirilecek ma uz mu a ı ın e ve - kuru•tur. 13395 v 

d k 1 k n . Tesviyei turabiye •ose ve kar- ::ır miş olmalıdırlar. b l d. ·· · ·· w d r · ıccektir. Posta a vu ua ge ece ge- ::ır 3 _ İ!k teminatı (2812) lira (12) buzlariylc e e ıye encumenıne mu - gın an : 
cikmeler kabul edilmez. gir inşaata dair fenni ıartname kuruştur. k ...., t 1 k racaatları ve p~je, şartnameyi Kırk - Kazamız sağlık korucuları için si 

(3ı48) 13117 E - - Yapı işleri umumi fenni şart 4 - İhalesi 7-8-939 pazartesi günü Hükumet onagı yap 111 aca lareli belediyesinde ve İstanbul'da tın alınacak beher takımı 11 lira mil~ 

H k k ...., · namesi saat 14 de hara merkezı·nde ya'-ılacak Kar • v1·1a·yetı' Çıldır Kaza"ı Ma l- Galatada Askiyarasion hanında yük - hammen kıymetli 11 takım elbise 
U•• u"" met OnOgl ı ncQSI F - Elektrik tesisatı hakkında umu- t' .. " J ~ tır. müdürlüğünden : sek elektrik mühendisi Hasan Halet muayyen ihale gününde talip zuh 

5 - Şartname ve projesi hara ve Çıldır kasabasında yapılacak 33808 lşıkpınardan bir lira mukabilinde a- etmediğinden ihalenin 10-8-939 tari mi fenni şartname Siirt Defterdarlrğından : 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Koz -

luk kazasında hükümet konağı 23ı56 
liradan ibaret inşaatın tamamı 939 ma
li yılında ikmal edilecek ve bedeli ö
denecektir. 

G- - Hususi şartname 
H - - Silsilei fiat cetveli elektrik 

Malatya nafıa müdürlüğünde mevcut- lira ı6 kuruş keşif bedeli hükümet ko labilecekleri ilan olunur. hine talik edildiği ilan olunur. 
tur. nağı inşaatı kapalı zarf usuliyle ve on 5684/ 3469) 13455 ı3408 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şart 

namesi 
D - Yapı işleri umumi ve fenni 

şartnamesi 
E - Vahidi fiyat listesi hususi 

şartname keşif hülasası cetveli 
F - Projeler 
İstekliler ihale· gününe kadar Siirt 

defterdarlık ve nafıa müdürlük daire
lerinde ve nafıa vekaletinde projeleri 
görebilirler. 

3 - Eksiltme 17. 8. 939 perşembe 
günü saat ı 7 de Siirt defterdarlık oda 
sında müteşekkil komisyonca yapıla -

caktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 

yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek ıçın is

teklilerin bedeli keşfin elli bin liraya 
kadar % 7,5 ve fazlası için % 5 ola · 
rak ı 736 lira 70 kuruşluk teminat mek 
tup veya makbuzu ve bundan başka 
aşağıdaki vesikaların kapalı zarf usu
lü veçhile zarflara koyması lazımdır. 

Siirt vilayetinden bu iş için alınan 
ehliyet vesikası 1939 mali senesine ait 
ticaret odası vesikası. 

tesisatı keşifnamesi 
İ - Proje 
İstenilen bu şartnameleri ve evrakı 

Ankara, İstanbul ve Kac;tamonu Na
fıa müdürlüklerinde tetkik edebilir-
ler. 

3 - Eksiltme 11-8-939 tarihinde cu
ma günü saat 15 de Kastamonuda Na
fıa müdürlüğü dairesinde yapılacak-
tır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklinin 3851, lira 34 kuruş muvakkat 
teminat vermesi bundan başka aşağı
daki vesikaları haiz olup göstermesi 
lazımdır. İhale gününden sekiz gün 
evel Kastamonu vilayetıne müracaat 
la bu işe benzeı iş yapmış olduğuna 

dair vesika ibraziyle bu eksiltmeye 
girebilmek için alınacak ehliyet vesi
kası. 

939 ıenesine ait ticaret odası vesi
kası. 

6 - Teklif mektupları 3 üncü mad
dede yazılı saatten ı saat evveline ka
dar Nafıa müdürlüğüne getirilerek 
eksiltme komisyonu reisliğine mak -
buz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek makbuzların nihayet 
3 üncü maddede yazılı saate kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür 
mumu ile iyice kapatılmış olması la
zımdır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. (5336-3206) 13167 

Maden kömürü 
ah nacak 

6 - Eksiltmeye gireceklerin kanu- P,in lirası bu yıl bakiyesi 940 mali yı- ı••••••••••••••ll 
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 1~nda ödenmek şartiyle eksiltmeye 
vesikalarla eksiltmeden sekiz gün e- çıkarılmıştır. 
vel Malatya Nafıasından bu iş için a- 1 - Dosyasındaki evrak şunlar -
lacakları ehliyet vesikalariyle birlik· dır: 
te ilk teminat ve teklif mektuplarını A - Mukavele projesi 
ihale saatinden bir saat evveline ka- B - Eksiltme şartnamesi ve bayın· 
dar hara merkezindeki komisyon mah dırlık genel şartnamesi 
susuna verilmesi lazımdır. (3285) c _ Fenni şartname ve yapı işleri 

13266 umumi fenni şartnamesi. 

Memur ahnacak 
Eaki~ehir Tayyare Fabrikası Di

rektörlüğünden : 
Fabrikanın fiyat ve istatistik kıs -

mında çalışmak üzere, 

D - Metraj ve hülasai keşfiye. 
E - Projeler. 
2 - Dosyası Kars nafıa müdürlü -

ğünde ve Çıldır mal müdürlüğünde 
görülebilir. 

3 - Muvakkat teminatı: 2535 lira 
61 kuruştur. 

ı -Teknik muhasip 4 - İsteklilerin ihale gününden as
ı - Muhasip muaviıı.i 

gari 8 gün evel Kars vilayetinde yap-
2 - Katip. tığı işler ve bonservisleriyle müraca-

alınacaktır. 

Pek yakında 

İstanbul tiyatrosu 
• 

Z engin kadrosu ile 

ANKARA'DA 

· G.- ve inhisarlar V. 

Saç tekne alınacak 
at ederek vesika veren komisyondan 

Aranılan evsaf ve şartlar v • • • 1 inhisarlar Umum Müdürlüğün 
) M 

· k u .. ncü alacagı ehlıyet vesıkası ıle 939 yı ı 
a emurın anununun 4. t 1 den: 

· 'h d.l 1 ticaret odası vesikasını ibraz e me e-
maddesınde tasrı e ı en şart ar. ı - Parlayıcı ve patlayıcı madde · 

b) Teknik muhasip ve muhasip mu ri. İ ter naklinde kullanılmak üzere müna-5 - halesi 15. 8. 939 gününe mü -
avini için Yüksek Ticaret okulu me- d'f 1 .. .• d Ç ld 1 kasaya konmuş olup ı6. V I. 939 tari -

1 
k sa ı sa ı gunu saat ı6 a ı ır ma -

zunu o .U:a : . . k lu müdürlüğünde müteşekkil komisyon- hinde ihale olunamıyan (1) ad~t saç 
c) Katıp ıçın de orta Tıcaret o u d 1 kt tekne yeniden kapalı zarf usulıyle ek 

veya lise mezunu bulunmak. Bu ev - a yapı aca _ır •. 

f 1 h 
· 

1 
d h ı·p 6 - İsteklılerın 2490 sayılı kanu - siltmeye konmuştur. 

sa ve şart arı aız o up a mu as • . k 1 il K · b d ı· (16 442 64) mu 
l.k · "h d d d af na uygun olarak teklıf ve me tup a- - eşıf e e ı . , -
ı ımtı anın a aynı erece e muv - ı5 k . k . . vakkat temı· natı (ı233.ı9) liradır. 

f k 1 1 d • h • fab rını saat şe aaar omısyon rıya -
a o an ar an, resmı ve ususı • . . ili Vlll 939 pazar "k ·· 1 . . uha setıne vermış olmaları. Postada vu - - Eksiltme 7. . -

rı a veya sanat muessese erının m . . · .. d K bataşta le 
be k

.
1
• d 1 1 1 ve bulan gecıkmeler kabul edılmez. tesı gunü saat 16,30 a a · 

se teş ı atın a ça ışmış o an ar, (5706) 134ı8 vazım ve mübayaat şubesindeki alım 
katiplik imtihanında aynı decere ka - komisyonunda yapılacaktır. 

İnşaat münakasa~ 
Çay Belediyesinden : 

Keşif bedeli (1200) lira ve (ıoo 
metre tulünde Hatay yolunun kena 
ları adi arnavut kaldırımı ve ke~ 
bedeli (682) lira (ı 7) kuruş karg\ 
dört oda bir salon üç idrarlık umu~ 
hala inşası açık eksiltmeye konuımJ 
tur. 

İhalesi 7. 8. 939 cuma günü sa 
14 de belediye encümeninde yapıla 

caktır. 

İlk teminat olarak kaldırımın (9~ 
lira halanın (51) lira (ı6) kuruş ol 
şartnameyi öğrenmek istiyenlerin t 
lediyeye müracaatları. 

2490 numaralı kanunun 2, 3 madd 
!erinde yazılı belgeler ve bu gibi if 
)erle iştigal ettiklerine dair vesik• 
tarını ihaleden üç gün evel beheİ 
hal encümene bildirmeleri lazımdır· 

ı3470 

OKU! 
DİNLE! 
UNUTMA,ı 

biliyet gösterenlerden fabrika muha- G" I , t 1 k iV _Şartname, plan ve keşifname-
bel · d ·· ·· ·· · bu O'men ev e.,,rı yap Hl aca se erın e gorgu ve mumaresesı • ~ ler (82) kuruş mukabilinde Ankara ve 

lunanalar ve daktilografi bilenler ter Kayseri İskan Müdürlüğünden : İzmir başmüdürlükleriyle İst.anbul'-
Giyinmek ist ersen yarı 

fiyatına 
cih edilecektir. . . b ·· 

V 
·ı k .. t 1 - Eksıltmeye konulan ış: Kayse- da levazım ve mübayaat şu esı mu -

6 - Ehliyet vesikası talebinde bu -
nanlar ihale gününden en az sekiz 
gün evel istida ile vilayete müraca~t 
edeceklerdir. Bu zaman zarfında vesı
ka talebinde bulunmıyanlar eksiltme
ye giremiyeceklerdir. Bu suretle ve
sika talebinde bulunanlar o zamana 
kadar yapmış oldukları işlere dair ve
:sikası lef edilecektir. 

en ece ucre : • . . k ı· v • d 1 b·1·r • . 1 5 ri vilayetının Pınarbaşı kazası mer e- dür ügü veznesın en a ına ı ı • 
ı mir Beled iye Reisliğinden : Katıbe 3659 numara ı kanunun · · 20 ·rt K h. k V - İsteklı0 lerin mu"hürlü teklif z . . dd . d .h d. ve zınde çı , aynar na ıye mer e -
Havagazı fabrikası için (3800) ton ıncı ma esın e tasrı e ılen esas · d ıs 0 ft k • h . · T mektupları kanuni vesaikle % 7,5 gü-

A~lldı OSKA'nm 

mevsim sonu sergisi 
d 1 T k "k M h · uha- zın e çı mez ur na ıyenın ers- ıc z ldak Zerodislave O 10 maden erece er, e nı u asıp ve rn k" ·· d 10 ·f p 1 k .. ·· d venme parası makbuz veya banka te -

k~n~u.. atın alınması ba«' ka·tı"plı.kte- sip muavinine de 3656 numaralı kanu- akan.f opyun e . çı tah, . an 
1 okyu~ e muru s ::ır 5 t azar mer ezın minat mektubunu ihtiva edecek kapa-7 - Teklif mektupları yukarıda 3 

üncü maddede yazı] saatten bir saat 
evetine kadar komisyon riyasetine 
getirilecek makbuz mukabilinde ve -
rilecektir Postada vukua gelecek ge

k
? rt esı· verhı'le kapalı zarfla ek nun ı3. üncü maddesinde ve kadromu 1 çı '.f y· vıranh? ıyh~ . . p··h-
·'1tşa nam konu:ılmuştur. Muham - zun bu iş için tahdit ettiği en yük - de 16kç~ t.'. dıraın2şe .fır nal ıyke~~nın o88 lı zarfların ihale saatinden bir saat 

sı meye k k oyun e çı t 0 ma uzere eveline yani (15,30) a kadar mezkur 
b d 1. (40 850) lira olup ihalesi sek miktara göre aylık ücret verilece ren • . K h. . . B 

fırsah kaurmayi 

sahhyor hepsi ••• men e e ı . . . çift kargır ve aynar na ıyesının e- komisyon başkanlığına makbuz mu -
4. 8. 939 cuma günü saat 17 dedır. tı\r k d 

1 
f tl r da _ serek köyünde 15 çift ve Bünyan ka- kabilinde vermeleri lazımdır. 

2490 sayılı kanunun tarifatı dı\1';~ inde 
1 
h · ı· ud ar~ a .~azı etv~~ v~ ş~r a ken- zasının Sarıoflan nah iye merkezinde (5374/3236) 13213 

hazırlanmıs teklif mektupları ıhalc ı ın e ımtı ana a ıp o an arın 13118 
cikmeler kabul edilmez. 

(3149) 



2 - 8 - 1939 -tt-uru ~s ______ _:._ _______________ __ 

.:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ yirmi beş lira yevmiye verilir. Lise - 50.000 kilo yataklık pamuk kapalı zarf 

· Ankara Belediyesi 
nin fen kolundan mezun olanlariyle usuliyle münakasaya konulmuştur. 

Ankara Valiliği ecnebi lisanı bilenleri tercih olunur. 2 - İhalesi 21. Ağustos 939 pazar 
Okul yatakhanesinde memur tale - tesi günü saat 11 dedir. 

beden fazla yatak kalırsa muhtaç o ~ 3 - İlk teminatı 937 lira 50 kuruş 

Bir milyon kapsül ahnacak }anlara verilir. Yataklarını ve iaşele- tur. Köprü korkuluğu yaptullacak 
rini kendileri temin ederler. 4 - Evsaf ve şartnamesi her gün Ankara Valiliğinden : 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Menba suları kablarına talik e

dilmek üzere bir milyon kapsul on 
beş gün müddetle açık eksiltmeye ko
n• muştur. 

Vesikaların asılları verilmeli ve mu öğleden sonra M. M. Y· satın alma Ke if bedeli (915) lira (75) kuruş-
habere için posta pulu gönderilmeli - k?~isyonundan bcdelsız olarak alına- tan iıaret bulunan Ankara İstanbul 
dir. bılır. . yolunun (52) inci kilometresinde köp 

Eylülün 15 inde kayıt ve kabul def 5 - Münaksaya gircceklerın 2490 ·· ·· k kuluk işi 3 8 939 perc:.embe 

2 - Muhammen bedeli 1500 lira
d r. • 

"k" . .. .. .. d runun or · · ır 
teri kapanır. sayılı kanunun ı ıncı ve ':1çuncu n:a - ·· ·· at on beşte vilayet daimi en • 

k 1 d . kt·· ·· d · delerinde gösterilen vesaıkle temınat gunu ~ad 
1 

ki "h 
1 

· 
1 Tafsilat o u ıre orun en ıste - . . cümenın e pazar 1 a ı a esı yapı -

3 - Muvakkat teminatı 112,50 lira
dır. 

. ve teklif mektuplarını ıhale saatınden .. k "lt k 
1 

t 
nır. mak uzere e sı meye onu muş ur. 

Vesikalar. şunlardır: bir saat evel M. M. Y· satın alma ko- Muvakkat teminatı (71) lira (38) 

4 - Şartnamesini görmek isteyen -
lerin her gün encümen kalemine ve is 
tcklilcrin de 11. 8. 939 cuma günü saat 
10 30 da belediye encümenine müraca-

1 _ Mezun olduğu okul şahadetna- misyonuna vermelerı. 
kuruştur. mesi. (3500) 13468 

İstekliler teminat mektubu veya 
makbuzu, ticaret odası vesikasiyle na
fıa müdürlüğünden alcakları ehliyet 
vesikasiyle birlikte sözü geçen gün ve athrı. (3279) 13259 

Dikenli tel ve ka11k ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Bahçeler idaresi için alınawk 
100 top dikenli tel ile 150 adet demir 
kazık 15 gün müddetle açık eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (651) lira • 
dır. 

3 - Muvakkat teminat (48,83) lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek isteyen
lerin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 11. 8. 939 cuma günü 
saat 10,30 da Belediye encümenine mü 
racaatları. (3280) 13260 

Ecza ve alil ahnacak 
Ankara Belediyesınden : 

ı - Belediye kimyahanesi için alı
nacak olan 37 kalem muhtelif alat ile 
17 kalem eczayi kimyeviye on beş gün 
müddetle ayrı ayrı açık eksiltmeye 

2 _ Nüfus cüzdanı 
3 - Belediyeden musaddak sıhat 

raporu. 
4 - Polisten musaddak iyi hal maz 

batası. 
5 _ 4 adet yeni çıkarılmış vesika 

fotografı 
Kabul edilenre bildirecekleri sarih 

adrese eylülün haftasında tebligat ya 
pılır. (3415) 13451 

P. T. ve T. Md. 

Kurşunlu kablo alınacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğün

den : 
1 - Teahhüdün ademi ifasından do 

layı 5000 M. üç nakilli kurşunlu kablo 
açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (1250), mu -
vakkat teminat (93,75) lira olup ek -
siltmesi 15 ağustos 939 salı günü saat 
(16) da Ankarada P. T. T. umum mü
dürlük binasındaki satın alma komis -
yonunda yapılacaktır. . 

b d 1. 3 _ İstekliler muvakkat temınat 
2 - AUitın muhammen e e ı ' b 

· makbuz veya banka mektu u ve kanu-

konulmuştur. 

(557,60) lıradır. • "kl ·· e saatte mezkur . 1. nı vesaı e o gun v 
Alatın muvakkat temınatı 41 ıra . .. t edeceklerdir 

82 k komısyona muracaa . 
uruş. 4 _ Şartnameler, Ankara'da P. T. 

3 _ Eczanın muhammen bedeli l b l'da Kınacıyan ha · T. levazım, atan u 
(209,50) lıradır. . nında P. T. T. ayniyat şubesi müdür-
Eczanın muvakkat temınatı 15 lira .. . d larak verilecek. 

luklerın en parasız o 
72 kuruştur. . (2491) 12540 

4 - Şartname ve müfredat listele - tır. 
rini görmek isteyenlerin her gün en· --------------
cümen kalemine ve isteklilerin de 11. 
8. 939 cuma günü saat 10,30 da beledi
ye encümenine müracaatları. 

(3281) 13261 

10 ton soğuk asfalt ahnacak 
Ankara Belediyesinden: 

1 - Asfalt tamirinde kullanılmak 
üzere alınacak olan on ton soğuk as -

,falt on_~n mUddetle acık ebllb 
-~ 2 _ Muhammen bedeli (1250) lira-
tır. 

a - Muvakkat teminat (93,75) lira
dır. 

~ - Şartnamesini görmek isteyen -
~erın her gün encümen kalemine ve 
ıstekJilerin de 18. 8. 939 cuma gün sa
at on buçukta belediye encümenine 
lllÜracaatları. 

(3453) 13454 

Tapu ve Kadastro 

Talebe kaydı 
Tapu ve Kadastro Okulunun ka

bul tartları 
(A) şubesinin tahsil müddeti iki, 

(B) şubesinin bir yıldır. A. şubesine 
orta okul ve B. şubesine lise mezun • 
ları alınır. B. şubesine girenlere ayda 

Milli Müdafaa V. 

Terlik altnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
ı - Beher çütio.e tahmin edilen 

\:>VVVJ ueı um çın teru.ıc kapan nn 
usuliyle münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 15 ağustos 939 salı gü
nü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (600) altı yüz li
radır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi her gün 
öğleden sonra M. M. V. satın alma 
komisyonundan bedelsiz olarak alına
bilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından 
bir saat eveline kadar M. M. V. satın 
alına komisyonuna vermeleri. (3371) 

13343 

Yafakhk pamuk ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen 

fiyatı (25) yirmi be§ kuruş olan 

5 Torna tezgahı alınacak 
M. M. Vekaleti Sahn Alma Ko- saattte daimi encümene gelmeleri. 

misyonundan : Buna ait keşif ve şartnameyi her 
1 _ 5 adet Torna tezgahı kapalı gün nafıa dairesinde görebilirler. 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. Mu - (3132) 13102 
bammen bedeli (22.000) lira olup ilk 
teminat miktarı 1650 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 20. 9. 
Demir işleri 

939 çarşamba günü saat 15 de vekalet Ankara Valiliğinden : 
satın alma komisyonunda yapılacak - Keşif bedeli (5338) lira (75) kuruş 
tır. tan ibaret bulunan Hipodromda mev-

3 _ Şartnamesi her gün komisyon- cut demir tribünlerin irtifaları azaltı-
dan alınabilir. !arak arzının çoğaltılması işi 3. 8. 939 

4 _ İsteklilerin kanunun 2 ve ü - perşembe günü saat 15 de vilayet da -
çüncü madelerinde yazıl~ vesaikle bir imi encümeni_nde ihalesi yapılmak ü
likte ilk teminat ve teklıf mektupları zere açık eksıltmeğe konulmuştur. 
nı ihale saatinden en geç bir saat eve Muvakkat teminatı (400) lira (41) 
line kadar komisyona vermeleri la • kuruştur. 
zımdır. 3501) 13469 İstekliler muvakkat teminat mektu 

Nafia Vekaleti 

Yapı ve imar işleri 

Kalorifer ve elektrik 

tesisatı ilônı 
Nafıa Vekaletinden : 

bu veya makbuzu, Ticaret odası vesi 
kası ile bu iş için nafıa müdürlüğün 
den alacakları ehliyet vesikasiyle bir-
likte sözü geçen gün ve saatte daimi 
encümene gelmeleri. 

Bu işe ait keşif ve şartnameyi her 
gün vilayet nafıa müdürlüğünde gö -
rebilecekleri. (3133) 13103 

Benzin ahnacak 
Ankara Valiliğinden : 

Nafıa dairesi kamyonları için kapa-
1 _ Eksiltmeye konulan iş: Anka- ı zarfla alınacağı, gazete ile ilan olu· 

da yaptırılmakta olan Atatürk lisesi nan (6350) lira muhammen bedelli ve 
tesisatıdır. ilk teminatı (476) lira (25) kuruştan 

Keşif bedeli: 154425 lira 11 kuruş- ibaret olan (2.000) teneke benzine ta-
tur. lip çıkmamasına binaen 10. 8. 939 per-

2 _Eksiltme ll. 8. 939 cuma günü şembe günü saat 15 de ihalesi yapıl· 
mak üzere yeniden kapalı zarfla ek • saat 15 te nafıa vekaleti yapı ve imar 
siltmeye konulmuştur. 

işleri reisliği eksiltme komisyonu o • İsteklilerin teminat mektup veya 
dasında kapalı zarf usuliyle yapıla . makbuzu ve Ticaret odası 'lesikasiy

caktır. le birlikte sözü geçen günde saat 14 
3 - Eksiltme şartnamesi ve buna de kadar teklif mektuplarını encü • 

mü tef erri evrak 7 lira 72 kuruş bedel mea rl~~4eri. 
--.....w.\1annacım.----- •-•--' --•-
-·~···-~· müdürlüğünde görebilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is- (3255) 13210 
teklilerin 8.971 lira 26 kuru~luk mu -
vakkat teminat vermeleri ve nafıa ve-
kaletinden bu işe girebiJeceklerine 
dair alınmış ehliyet vesikası ibraz et
meleri Iazımdır. 

Bu vesika eksiltmenin yapılacaiı 
günden en az sekiz gün evel istida i
le isteklilerin Nafıa Vekaletine müra· 
caatla ve dilkeçelerine en az bir ka • 
lemde 10.000 liralık kalorifer ve elek
trik tesisat ışi yaptıklarına dair işi 
yaptıran idarelerden alınmış vesika 
rabtetmeleri muktazidir. Bu müddet 
zarfında vesika talebinde bulunmı • 
yanlar eksiltmeye giremiyeceklerdir. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını 
ihale günü olan 11. 8. 939 cuma günil 
saat 14 de kadar eksiltme komisyonu 
reisliğine makbuz mukabilinde teslim 
edeceklerrlir. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (3180) 13188 

Satılık Bağ 
Aşağı Ayrancıda şarkan ve garben 

bağcı yolu timalen resmi bağ, cenu -
ben kalafat için ve Hurşit ve hacı bağ 
lariyle mahdut sekiz dönüm ebadın -
daki bağ mahalli satılıktır. Taliplerin 
en son fiyatı bildiren birer teklif mek 
tubiyle 25. 8. 939 tarihine kadar Tür
kiye İt bankası merkezine müracaat 
etmeleri ilan olunur. 2849 

Zayi - Ankara erkek lisesinden 
aldığım 13. 3. 939 tarih ve 3863 numa
ralı tasdiknamemi kaybettim. Yenisi
ni alacağımdan eskisinin hükmü olma 
dığını bildiririm. 

Denizciler caddesi Çakır Ap. No. 6 
da Nuri Melan 2856 

Cümhuriyet Merkez Bankasının 29 Temmuz 1939 vaziyeti 
AKTiF: 

Kasa: 

Altın : Sııfi klloıı:ram 
Bankn' -
Ufakll 

Dahildeki Muhabirler : 
Türk Lirası 

Hı-ıriçteki Muhabirler : 

17.179,910 

Altın: Sa fi kilogram .. 9:0511,321 
Altına tahvili kabil ıerbeat dovızler 
Diğer dovizler ve borçlu klirinı 
bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte edi evrak nakdiye karşıhit 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfikan 
hazine tarafından vaki tediyat 

Senedat Ciizdanı : 
rıcarl senetler 

Esham ve Tahvilat Cü~dam : 
(Deruhte edilen evrakı uakdiyenin 

A - (karşılı~• Esham ve Tahvilat (İti· 
bari kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvilat 

A\•anslar : 
Hazineye kısa vadeli avanı 
Altın ve Ooviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

Hi~~edarlar : ................•..............•.• 
Muhtelif : ..................................... . 

LiRA 

24.164.917,95 
20.028.288,-

1.504.071,83 

370.705,54 

12.741.252,48 
2.+17,71 

3.536.405.73 

158.741.563,-

17.228.027,-

134.678.275.51 

43.694.441,47 
7.517.080,97 

3.244.000,-
22.869,42 

7.808.722.-

Yekun: 

LlRA 

15.697.277,78 

'370.705.~ 

16.280.075,92 

141.520.536,-

134.678.275,51 

51.Zl 1.522,44 

11.07 5.591,42 

4.500.000,-
16.437.132,70 

42u1ı.ım1 

PASİF: 
Sermaye : •...............•..................... 

ihtiyat Akçesi : 

Adi ve fevkalade 
Hususi 

Tedavüldeki Banknotlar : 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6.-8 inci maddelerine tevfikan 
hazine tarafından vaki tediyat 

Deruhte edi. evrakı nakdiye bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak illveten 
tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili ilaveten tedavüle 
vazedilen 

Tiirk Lirası Mevduatı : ................... . 

Döviz taahhüdatı : 
Altına tahvili kabil dövi:rler 
Diğer dövizler ve alacaklı klirinı baki· 
yel eri 

Muhtelif : ..•.•••••...••...••••...••..••••••••• , 

L t R A 

4.217.134,25 
6.000.000,-

158.748.563,-

17 .228.027 .-

141.520.536,-

19.000.000,-

69.000.000,-

3.933,82 

36.000.318,87 

.Yekun: 

L t R A 

15.000.000,-

10.217.134.25 

229.520.536,-

35.425.413,19 

35.996.385,05 

95.607.715,-

421.771.117,31 

--
~ Pavyon inşaat ve tesisatı ~ 
- -
------

Türkiye Kızılay Cemiyeti 

Merkezinden : 

Umumi --------
1. - Eksiltmeye konulan iş: Haydarpaşada inşa olunaca~ Verem§ 

:= pavyonu bina ve tesisatının tahmini keşif bedeli (H2432) lıra (41) § 

--
= kuruştur. , =: 

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 planı § 
_ (Cepheler ve maktalar dahil) • := 
- !stiyenler bu şartname ve evrakı 7 lira 12 kuruş bed~l mukabı- S 

tinde Anka;a Kızılay Umumi Merkezinden ve İstanbul da Kızılay S = İstanbul Deposu Müdüriyetinden alabilirler. = 
- 3. _ Eksiltme 10.8.939 tarihli perşembe günü ıa~t 11 d:. 1stanb~l § 
= Kızılay hanında (Kızılay Deposu Müdüriyeti nezdınde muteşekkıl S 
=: ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır. S = 4. _ Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapıl~caktır. . = 
= 5. - Eksiltmeye girebilmek için isteklinın 8371 lıra 62 kur~ş S 
- . . d b k ac:.ağıdaki vesikaları haız -= muvakkat temınat vermesı bun an aş a ır = 
- olup eksiltme komisyonuna göstermesi Hizımdır: • . E: 
=: A En az bir parçada 100.000 liralık bina inşaatını ıyı ve tamam = 

- · · d · Nafıa Müdürlük·= = bitirmiş olduğuna ve bu işe girebıleceklerıne aır = 
- !erinden alınmış fenni ehliyet vesikası. -

B . Bu seneye ait Ticaret Odası vesikası. • §§ 
= 6. _ Teklif mektupları yukarda 3. cü maddede yazılı saatten bır S 

saat evveline kadar İstanbul'da Kızılay hanında Kızılay Deposu = 
_ Müdüriyetinde müteşekkil ihale komisyonuna get.irilece~, eksilt - §§ = me komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verılecektır. Posta E: 
= ile gönderilecek makbuzların nihayet 3. cü maddede. yazılı saate S 
:= kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyıce kapatılmış S 
=: olması lazımdır Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 2756 E 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;: 

Ankara Devlet Konservatuvnrının Mü
zik ve Temsil kısımlarının muhtelif su
belerine imtihanla parasız yatıh ve 

parah yatısız kız ve erkek 
talebe ahnıyor 

Musiki Muallim Mektebi Müdürlüğünden : 

istenen vesikalar: yaŞ haddinin üstünde yahut en kücj~k 
d. ~ · · yaş haddinin bir altında olması ca:z 

1. Hangi şubeye girmek iste ıgını ve en az ilk mektep mezunu olması ka
bildirir bir dilekçe 

='-r.~.,.·~4jjo_aörülebilir. '-3:-'N'ütus· fezTCeresı ~ yaliut tas ·~ xu11u...-. .-. Sffnne u.uvıa -
sureti (parasız yatılılar için türk tabi- nnda ve vücutlarının teşekkülatında 

ıyetinde olmak şarttır) hiç bir arıza olmamak. 
4. Aşı kağıdı ve sıhat raporu 
5. Hüsnühal vesikası Temsil §Ubesi: 

6. 4,5x6 boyunda 6 fotoğraf 1. En az orta okul mezunu olmak 
7. Noterlikten tasdikli taahhütname 2. Yaş haddi: en az 16, en çok 21 dir. 

ve kefaletname (yatısız talebeden is- (Fevkalade bir temsil kabiliyetine 
tenilmez) malik bulunanlar en çok yaş haddinin 

(kefaletname ve taahhütname su - üstünde de olsalar kabul edilebilir -
retleri konservatuvar dircktörlüğiln - ler.) 

den istenilecektir) 3. Konuşma, işitme, görme uzuvla-

Muhtelif :jUbelerin kabul :jBrtları: rında ve vücut teıekkülatında bir a • 
Müzik kısmı: rıza olmamak 

Piyano ve bütün orkestra sazları İ· 4. Seçim sınavı: 
çin: Aranılan belli baJlı vasıflar: 

1. En az ilk mektep mezunu olmak a) Düzgün ve serbcs konuşma, gör-
(yatısız talebe ilk tahsilini bitirme • düğü veya okuduğu bir şeyi anlatma 
den de kabul edilir) kudreti; 

2. Müzikal bir kulağa sahip olmak b) Okuduğu veya gördüğü bir ti-
3. Çalacağı sazın icabettirdiği uzvi yatro piyesi içerisinden seçilecek bir 

hususiyetlere malik olmak rolü yapabilmek; 

4. İlk sınıf yaş hadleri: c) Sınav komisyonunca verilecek 
Piyano ve yaylı sazlarda en az 9, en 

çok 14 bir rolü yapabilmek. 

Kontrabas için, nefesli ve vurma UMUMi NOT: 
sazlar için en az 12, en çok 18. 

Kompozisiyon: 

Armoni sınıfı: 
1. En az orta okul mezunu olmak 
2. Müzik nazariyatı ve pratik armo

nide kafi derecede bilgili olmak 
3. Her hangi bir müzik enstrümanı

nı, tercihan piyanoyu yeter derecede 
çalmak. 

4. Kompozisiyona kabiliyetli oldu
ğunu ispat etmek 

Şan kısmı (Opera muganniliği, ko -
ro muganniliği, konser muganniliği) 

(Sonuncu yatısızdır): 
1. En az orta okulu bitirmiş olmak 

N O T : Doğrudan doğruya koro 
muganniliği mesleğine talip olanların 
ilk mektep mezunu olmaları da kafi
dir. 

2. Müzikal bir kulağa sahip olmak 
3. Sesi güzel olmak 
4. Yaş haddi: kızlar için en az 16, en 

çok 20, erkekler için en az 17, en çok 
21. 

N O T : Fevkatade bir ses ve mü
.ıik istidadına sahip olanın en çok 

Orman Umum Md. 

Ankara devlet konservatuvarı: lise, 
yüksek ve ihtisas devrelerine ayrıl -
mıştır. Mezunlar devlet artisti olarak 
barem~ dahil olacaklardır. 

Devlet Konservatuvarına girmek is
tiyenlerden yukarıdaki §arttan haiz: 
olanlar, 1 eylül 1939 tarihine kadar 
bütün vesikalarını noksansız olarak 
konservatuvar direktörlüğüne verme
lidirler. 

Kabul imtihanları, 1 eylül 1939 tari
hinden 8 eylül 1939 tarihine kadar 
Ankara'da devlet Konservatuvarında 
ve 15. eylül 1939 dan 23 eylül 1939 ta
rihine kadar İstanbul'da Galatasaray 
lisesinde yapılacaktır. 

Taliplerin verecekleri dilekçede bu 
iki yerden hangisinde imtihana gir -
mek istediklerini açıkça yazmaları la
zımdır. 

Konservatuvarın bütün şubelerinin 
ihzari birinci sınıf talebeleri şubat ve 
haziran aylarının ilk haftalarında ele
me imtihanına tabi tutulurlar. Bu im
tihanların her hangi birinde muvaffak 
olamıyanların konservatuvarla derhal 
al5.kalan kesilir. (3261) 13320 

lınacağı evelce gazetelerle ilan olu -
nan 5 muhasiplik için Ankarada mü -
sabaka imtihanı yapılması kararlaıtı

rılmıştır. Evraklarını umum müdür -

M.. b k . • h ·. lüğe göndermiş olan taliplerin im ti • usa a aımtı anı hanaiştiraketmcküzere14.8.939pa
. zartesi günü saat 10 da Ankarad'a or-

. 1 Temmuz 19.38 tarihinden it.ibaren : İlkonto haddi %4 Altın üzerine avam %3 

Orman Umum Müdürlüğünden: l man umum müdürlüğünde hazır bu • 
Yeniden açılacak orman işletme re· lunmaları lizımdır . 

virlerinde istihdam edilmek mere a - (3486) 13459 



-~~~~~~~~--=-~~~~~~~~--==-~_:_~___.::.:.__~~d~[~U~~S~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2 - 8 - 1939 

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. 

-12-

İnşaat ilanı 
Eti Banktan 

Bankamızın Artivin vila
yeti dahilinde Murgul bakır 
madenlerinde yapılacak 
700,000 lira kıymetindeki in
şaatın 150,000.- lira kıy
metindeki işçiliği münaka
saya çıkarılmıştır. 

Talipler evrakı 19-7-939 
tarihinden itibaren Ankara
da Bankamız inşaat ıubesin
den, 24-7-939 tarihinden iti
baren Murgulda itletme mü
dürlüğünden ve Hopa' da 
Etibank sevk memurluğun
dan alabilirler. Teklifler 9 
Ağustos 939 çarşamba güni 
saat 15 şe kadar Ankarada 
Etibank genel direktörlüğü
ne veri1mis olmalıdır. 2671 

= o o -

~ D~'if AN~Ul6 AJMl~~D~AIM nt@t~ ~ = 1( 1 Z 1( 1 S M 1 • Amerikan ı<ıı Koleji • Robert Kolej = § • ArnavutlıOy. Tel. 36.160 Bebek, Tel. 36 ... 3 : ER 1( E 1( K 1SM1 § 
- = 
- İ -:= Mekt~p, ngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya Fransızca ihtiyari olarak mütehassıs =: 
:= muall~-~~er tarafı~da~ öğretilir. Milli terbiye ve kültüre son derece ehemi yet verilir. Aile hayatı yaşatı- = 
:= lır. Kutuphanelerı mukemıneldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporla talebenin bedeni tekemmülü- =: 
:= nü temin eder. Lise kısmı derslerine munzam olarak ticaret dersleri gösterilir. = 

:: Mühendis kısmı A:~'ii'~·;·~~;~;i·~~~i·;;~i·;·Ei~k~·:ii::·M:~i~~·~;·N'~·;:~"~ülı~~ai~·;·~~~·i·;~i~i; § 
::: ........... .. . ................... .. ... ........................................................... ... .. ...... :::: 
§ Kay 1 t g Ü n 1 eri . yaz tatili zarfında Pazartesi ve Perşembe günleri saat 9,00 dan § = • 12.00 ye kadar. 7 Eylülden sonra her gün = 
E: Fazla malUmat için mektupla veya bizzat müracaat edilebilir. 7248 . § 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Dr. Asaf Rorya~ 
Deri, saç, tenasül hastalıkla

rı mütehassısı. Belediye sırası 

REHBER Ap. Saat 15 - 19 Ev 

ve muayenehanede Ti.: 3618 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - -== == 
§ Pavyon İnşaat ve tesisatı ~ - --§ Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi 
-
§ Merkezinden : 

------------Satıhk apartman Zayi - 937 yılı Necati ilkokulun -
Dünyanın en eski ve en eyi tıraş bıçağıdır. . . dan aldığım şahadetnamemi kaybet -

Ankara'da satıı deposu: KAGITÇI M. NEDlM lRENGUN Bılumum konforu havı Işıklar cad- tim yenisini alacağımdan hükmü yok-
- -= 1. - Eksiltmeye konulan iş: Heybeliadada inşa olunacak Verem= 

Yeni hal No: 1-59 Tl: 2246 1343 desindeki Erzurumlu Nafiz apartma- tur. 
-;
1 
;;;;

1
;-;
1
;;
1
;-;;;

1 
-:;;;;;;;;:;-:-::;-;;;-:;;;;;;;;:;-:-::::::7:":'~::-:-::-:-:-:-:-:--------- nı satılıktır· 2854 S elaha tt in Gürsan 

~ 111 1 1 1111111111111111 lll lll lll il lll lll il il lll l 11111111111111111111111111111 L. Taliplerin en son fi yatı bildirir bi- -------------

§ SAC BAKIMI GUZELLlGlN EN BlRINCl ŞARTIDIR § rer teklif mektubiyle ve 2s. 8. 939 ta-
- - rihine kadar Türkiye İş bankası An-E P E T R Q L N İ Z A M E kara merkezine müracaat etmeleri i-
- - lan olunur. 2851 -E Kepekleri ve ıaç dökülmesini tedavi eden teıiri 
= mücerrep bir ilaçtır. § ..ıllll Dr. Abidin Enginsoy llllL 
: Her eczanede arayınız. Yapıldığı yer - - -

---

DAKTİLO KURSU 
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 -, NIZAMETTlN DiLER TAKSIM E : :E Cebeci Hastanesi Bakteriyologu :E 

1111111 czanesi 50141111111 ;: - -
§ ve salgın hastalıklaı · mütehassısı § ~-----------~ 
: Tahlilat laboratuarı Ti. 1725 : -------------- -: Yenieczane üstü Kınacı han pasaj: - -.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

Satılık boğ ve bağhane 
Etlik mevkiinde Derici Hacı Veli 

.. ------------ bağı denmekle maruf ve büyük bir e
vi ihtiva eden üç kıta tapu senedine 

İnşaat ilanı 
Eti Banktan 

Divrigi civarında banka
mızın demir madenlerinde 
yapılacak 300.000.- lira 
kıymetinde bina inşaatı mü
nakasaya çıkarılmı,tır. Ta
liplerin evrakı Ankara' da 
Bankamız tn,aat Şubeıin-
Jaıı, .Dı.,.. 15ı•.,.,., - ~' •a.,a ,.. __ 

bağlı 18 dönüm bağ mahalli satılıktır. 
Taliplerin verecekleri en son fiyatı 

bildiren birer teklif mektubiyle Tür
kiye İş bankası Ankara merkezine 25. 
8. 939 tarihine kadar müracat etmele-
ri ilan olunur. 2850 

Enstitüler 

Elbise vaot1rılacak 
Ankara Yüksek Ziraat .Enstıtüsü 

= pavyonu ve tesisatının tahmini keşif bedeli (265397) lira (77) ku- =: 
_ ruştur. = == . -- 2. - Bu işe aıt şartname ve evrak şunlardır: = 

A - Eksiltme şartnamesi = -B . Mukavele projesi = -C - Umumi fenni ve hususi şartnameler =: 
D · Keşif cetveli = -
E - 1 adet 1/200 vaziyet planı cephe ve makt;tlar dahil 24 parça = 

----------
ııso tatbikat planı = - -5 İstiyenler bu evrakı 13 lira 27 kuruş bedel mukabilinde Ankara- =: 
da Kızılay Genel Merkezinden, 1stanbul'da Kızılay Satış Deposu § = Müdüriyetinden alabilirler. = - 3. - Eksiltme 10.8.939 tarihli perşembe günü saat ıs te İstanbul § 

. _ Kızılay hanında Kızılay Deposu Müdüriyeti nezdinde müteşekkil 5 = ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır. = 
4. - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. =: 

:= 5. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 13865 lira 88 kuruı =: = muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz =: 
_ olup eksiltme komisyonuna göstermesi lazımdır. =: 
:= A - En az bir parçada 200,000 liralık bina inşaatını iyi ve tamam = 

bitirmiş olduğuna ve bu işe girebileceklerine dair Nafıa Müdürlük- = 
:= !erinden alınmış fenni ehliyet vesikası. := = B · Bu seneye ait Ticaret Odası vesikası. =: = 6. - Teklif mektupları yukarda 3. cü maddede yazılı saatten bir §g 
= saat evveline kadar lstanbul'da Kızılay hanında Kızılay Deposu =: 
= Müdüriyetinde müteşekkil ihale komisyonuna getirilecek, ekailt - =: 

.. § me komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta = = ile gönderilecek makbuzların nihayet 3. cil maddede yazılı saate E: = kadar gelml! olması ve dış zarfın mUhlir mumu ile iyice kapatılmıt = 
- - · •A • ~ • • • t •• • • t 4 ••t fl.,&°il'f ;::: 

":illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ deni İşletme Müdürlüğün
den alabilirler. Teklifler 7 
Ağustos 1939 pazartesi gÜ· 
nü saat 15 e kadar kabul e· 

Rektörlüğünden : 
1 - Kuma~arı enstitüden veril-~---------~--~--~~-------~ 

HER YERDE SATILI~ 
OEPOSl/t:-GALATA, GUMR Ulf 

SOllAH N2 .36 • 

.:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - --
Ambar insaatı ., 

--------
-------------- Toprak mahsulleri ofisinden : --

-=: 1 - Sandıklı istasyonunda yapılacak anbar, idare bina- := 
E: 11 ile buna mü tef erriğ i,ler götürü olarak kapalı zarf usu- -
_ liyle eksiltmeye konulmu,tur. ltbu inıaatın keşif bedeli § 
E: 54579.20 liradır. = = 2 - Eksiltme evrakı 3 lira mukabilinde Ofis Umum Mü- := 
§ dürlüğünden, lıtanbul ve İzmir şubelerinden alınabilir. § = 3 - Eksiltme 16. 8. 39 tarihinde saat 15.00 Ankara' da -= Ofis binasında yapılacaktır. Teklif mektuplarını havi zarf·§§ = lar makbuz mukabilinde Ofisin Muhaberat Servisine tes- := = lim edilecektir. = = 4 - Muvakkat teminat miktarı 4093.44 liradır. := 
E: 5 - İstekliler teklif evrakı meyanına şimdiye kad~r Y~P- := 
E: tıkları bu gibi işlere ait vesikaları ve eksiltmeye gırebıl- := 
E: mek için Ofisten alacakları ehliyet vesikasını koyacaklar- = 
Sd~ 2~ :: --~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJi=' 

Elektrik alôtı ahnacak 
Ankara Bölge San~t Okulu Dirı!ktörlüğünden : 
Okulumuz elektrik laboratuvarı için muktazi ve şartnamesi mucibince 

aşağıda yazılı iki parti elektrik alatı ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur. 
İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün Okul Direktörlüğüne ve ek· 

siltmeye gireceklerin de kanunun icabettirdiği vesaikle ve teminatlariyle 
birlikte 14 Ağustos 1939 pazartesi günü saat 15 te Ankara Okullar Sağış. 
manlığı binasında toplanacak alım satım komisyonunda bulunmaları. 
Cinsi Miktarı Tutarı tık pey akçesi 

Elektrik atat ve malzemesi 16 kalem 
Laboratuvar ölçme alatı 6 .. 

1997 lira 
926 .. 

(3383) 

149.77 
69.45 

13350 

KANT ARİ YE Şi RKETİ 
Koyun pazarında (KANT ARlYE ŞlRKETl) namındaki mağa

zamız geçenki harikte yandığından bu kere Koyunpazarında Pide- ı 
ciler sokağında Yeni Işık kolahanesi yanında 19 numaralı dükkana 
ıirketimizi nakletmiş olduğumuzdan sayın müşterilerimizin mez. 

kur dükkana teıriflerini rica ederiz. •• . ... 
Kantariye Şirketi Naim Güdüllü ve ıcnıu 2824 -

dilecektir. 2670 

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

•••••••••••• .. tur. 

Askeri Fabrikalar 

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

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

4 - Daha fazla izahat ve parasız 

şartname almak isteyenlerin Enstitü 

k 
• F b 'k 

1 
U M" daire müdürlüğüne müracaatları. 

As erı a rı a ar mum U· ( 3232) 13232 

25 kalem ~elik ahnacak 

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : Tıbbi ecza alınacak 

Tahmin edilen bedeli (56.000) lira 
olan 25 kalem çelik Askeri Fabrika - Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
lar umum müdürlüğü merkeı satın Rektörlüğünden : 
alma komisyonunca 17. 8. 1939 per - 1 Kurumumuz eczanesi ile Enstitü 
şembe günü saat 14 te pazarlıkla iha- laboratuvarlarının bir sen~lik ihtiya -
le edilecektir. Şartname (2) lira (80) cı olan şartnamede yazılı (125) ka -
kuruş mukabilinde komisyonda veri- lem. eczyı tıb~iye ve baytariye ve kim
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan yevı açık eksıltmeye konulmuştur. 
(4050) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 - Muhammen bedel (2451) ve mu 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komis vakkat teminat 183,82 liradır. 
yoncu olmadıklarına ve bu işle alaka- .. 3 ~ 8. 8. 939 tarihi~e ~astl_ıyan salı 
dar tüccardan olduklarına dair ticaret gunu saat 11 de Rektorluk bınasında
odası vesikasiyle mezkur gün ve sa - ki komisyon tarafından ihalesi yapı -
atte komisyona müracaatlar. lacaktır. 

(34Sl) l34S3 4 - Daha fazl~ izahat ve parasız 
şartname almak ısteyenlerin Enstitü 
daire müdürlüğüne müracaatları. 

~11111111111111111111111111111111111111~ (3233) 13233 

~ Gencel Terzi evi a - -
: 940 modelleri ve ucuz fiyat- E: 
:E tarla her türlü manto tuvalet ve : 
: roblar dikilir. 9 seneden beri E 
: SAYIN BAY ANLAR memnun : 
: edilmektedir. E - -

Zayi - Atatürk ilk okulundan 935-
936 ders yılı aldığım şahadetnamemi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan es -
kisinin hükmü olmadığı ilan olunur. 

2852 Nihal Şenkul 

, ÇUBUK BARAJINDA 
Bayan R O SEL L idaresinde Viyana'nın en meıhur 

KADIN ORKESTRASI 
Her gece 

CAZ DANS KONSER . 
~ Her akşam gidiş ve gelişler için otobüs vardır. 2840 _.) 

~11irnSAGLAM - UCUZ - VADELİ 111111~ 
§ Her cins Bisiklet - Motosikletleri '§ - -= IŞIK elektrik bisiklet motosiklet mağazasından temin =: 
E: edebilirsiniz. =: 
:= Anafartalar caddesi Şekerci Ali Uzun kartııı No. 81 =: 
S Tel: 3716 2825 :: 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Kok kömürü satısı 
..;, 

Ankara memurlar 
Şirketinden : 

kooperatif 

En iyi cins Türk Antrasiti ve Alman teshin koku gelmiftir. 
Ortaklarımıza taksitli satıılara batlanılmıştır. 

Ucuz ve kuru kömür almak ve kı,ın rahat etmek istiyen sayın 
ortak ve mütterilerimize şimdiden kömürlerini almalarını tavsi· 
ye ederiz. 2669 

: Adres: Çocuk Sarayı karşısı E 
: Abidin bey Apartımanı No. 33 : 
: 2810 E - -..ııııııııııııııııııııııııııııııııııııılr" 

YENi 
BU GECE 

·si NEMALAR 
HALK 

sus 
BU GECE 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6465 

İmtiyaz Sahibi 
İskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faık FENİK 

ULUS Basımevi ANKARA 

BETOVEN 
Harri Baur 

............................. 111111111111 Ti ..... 

GÜNDÜZ: iki film birden 

1-BETOVEN 

2 - KIZLAR MEKTEBi 

Seanslar: 

14,45 - 16,45 • 18,45 • Gece 21 de 

BU GECE 
İki büyük film 

1 - ÖLÜM DÖNEMECi 
2-DEMIR KAYA 

GÜNDÜZ: iki film birden 

1 - GiZLi TEŞKiLAT 
2-KARANGA 

Seanslar: 
14,30 · 16,30 • 18,30 - Gece 21 de 

12,15 de Halk matınesi 
AŞKIN UY ANIŞI 

Kızlar pansiyonu 
.... _ .. _ .. ,_., ... , ... ,_ .. _ .. -................................. .. 

Gündüz iki film 

1 - BALALAYKA 
Anna Şten 

2 - KIZLAR PANSiYONU 

Seanslar: 

12 - 14 - 16 · 18 - Gece l0,3C da 

BU GECE Ankaı:apalas yanındaki Açık Hava Sinemasında SATILIK BEBEK 
Cebecı ,, ,, ,, YAŞASIN AŞK 


