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Hitler Danzig Devlet Reisi nıi oluyor 
Niyuz Kronikl gazetesi böyle bir ihtimalden bahsediyor 

Yakında Danzia' de yeni bir 
. . •.. t:t.'t ". - ~oq-. -............ • • ~ • 1 

harekel'e intizar ediliyor 
.... :~ ~.~~.......... . ... ... ~~-. ...... ................ "' ; .. 

Harbin 
faydasına 
inananlar 

F.R.ATAY 

Danzig'den bir görünüş 

Başvekilimiz 

Karamürselde halkın 
dileklerini dinlediler 

Yalova, 18 a.a. - Başvekil Doktor 
Refik Saydam bugün Karamürsele gi
d •• ek memurin ve halk ile temasta bu- ı l~nmuşlar, ve dileklerini dinlemişler-
dır. 

Avam Kamarasında hararetli bir celse 

Çemberleyn Tien~in hakkındaki 

muhtelit süallere cevap verdi ve 

İ ngiltere'nin siyasetini 
değiştirmiyeceğini söyledi 

Londra, 18 a.a. - B. Çemberleyn, 
dün öğleden sonra avam kamarasında 
Tokyo'da İngilizlerle japonlar ara
sında cereyan etmekte olan müzake · 
reler hakkında beyanatta bulunarak 
ezcümle İngiltere hükümetinin kendi 
harici siyasetini başka bir devletin 
talebi üzerine değiştiremiyeceğini 
söylemiştir. 

Amele fırkasından B. Henderson, 
yakında Tokyo'da icra edilecek olan 
müzakerelerin sadece Tiençin ~ese· 
lesi hakkında cereyan edeceğini Vw 
İngiltere hükümetinin dokuz devlet 
muahedesi prensiplerini Amerika il~ 
Ci'!'l'de alaka ve menfaatleri olan dev· 
!etlerin haberi olmadan değiştirmeğe 
matuf herhangi bir teklifi reddedip 
etmiyeceğini sormuştur. 

B. Çemberleyn şu cevabı vermiş
tir: 

1917 ve 1939 da 22 sene fasıla 
ile Almanya'yı hemen hemen ay
nı gıda ve nıal sıkıntısı içinde zi
yaret ettim. İkisinin müşterek 
bir kelimesi ve müşterek bir tev
zi rejimi vardır: Erzatz ve vesi
ka! 1917 Almanya'sı harp içinde 
idi. 1939 Almanya'sı seferberdir 
ve harp hazırlığı içindedir. 1914 
den evel . Almanya, ~vrupa'nın 
en ucuz ve bol yenip içilen mem· 
leketlerinden idi. Her türlü faci
alarına rağmen, harpsonrası Al
manya' ında dahi yiyecek içecek 
buhranı yoktu. 

Londra, 18 a.a. - Daily Herald gaze ı 
tesi, önümüzdeki aydan itibaren İngil
terenin Polonya ile diğer dost millet -
]ere askeri tayyareler vermiye başlı -
yacağını haber vermektedir. 

İngiliz • Leh görüşmeleri etrafında 

Fransız ve Polonya gazeteleri diyor ki: 

"- Evelce de söylediğim gibi Ja
ponya hükümeti böyle bir talepte bu-
lunmuş değildir.,, ıs. Çemberleyn 

Bundan sonra B. Noel Baker, şöy- ___ ....,.. __________ _ 
le demiştir: ı 

" Acaba başvekil, Çin'i istila etme- . 

1917 kıtlığı bozgun ve teslimi
yetle bitti. 1939 kıtlığı ite geniş
leme ihtiyacının ınantı.ih o~I. 
kn\'"'b aıeniektedir. Halbuki ne 
Anılus, ne Çekistan birer doyur
ma maddesi değildi: bilakis al
man kıtlığı içine, bu memleket • 
lerle, yeniden milyonlarca yeyici 
ağız katılmıştır. Hatta bu yeni 
ülkelerin, serbest mübadele, tu
rizm ve istikraz gibi ferahlama 
kaynakları da kurumuştur. 

Bu gazete, imal edilen tayyareler 
miktarının son derece artmış olduğu -
nu ve bu yüzden bir çok fabrikaların iş 
saatlerini azaltmıya başlamak arzusu -
nu izhar etmiş olduklarını ilave etmek-

Avrupa' da yeni bir • 
sürprız 

sinin bizim de muvafakatımızla mil !Adliye Vekili lstanbulda 
Jetler cemiyeti tarafından takbih e-
dilmiş bir taarruz hareketi ve beıeri-ı İstanbul, 18 (TeJef~nla) :- Adliye 
yete karşı bir cinayet teşkil etm,ekte Vekili bu sabah geldı. Adhye erkanı 

Bu kıtlığın en basit göze görü
nen ilk tabii çareleri silahlanma
dan silahsızlanma devrine geç
mek, beynelmilel mübad~le ale
mi içinde normal say ve rekabet 
usullerine avdet etmektir. Bu fi. 
kir ise totaliter kanunlara göre 
cinayetten baıka bir §ey değil -
dir: çünkü bu fikir, kahraman
ca hayattan ve bu hayatın, genç 
emperyalizmlere vadettiği istik
bal cennetlerinden vaz geçmek 
demektir. Bir tarikatçi iman ve 
tevekkülü ile, riyazetin faziletle
rini kabul etmek, çıplak etle siv
ri süngüsü üstüne yatarak, kılıç 
yutarak, müstesna feragat ve 
irade mucizelerini göstermek la
zım. "Tereyağı mı, top mu?,, sö
zü gülümsemeler ve alaylar ara
sında unutuldu, gitti. Böyle bir 
sualin tek yeri vardır: "Tereya
ğı mı, hüriyet mi?,, Halbuki tere
yağsızlığın, en muharip milletle
ri hüriyetten bile soğutmu! oldu
ğunu gösteren misaller çok u • 
zakta değildir. 

tedir. -.-..... •ncu.ırı ~--..·,.ı.-.-w-ır-. 
ondra, 18 a.a. - New Chronicle 

gazetesinin diplomatik muharriri söy
le yazıyor: 
"- İyi bir alman menbaından bana 

B. Hitler'in Danzig devlet reisi inti -
hap edilmesi ihtimaline telmihlerdc 
bulundular. 
Aynı muharrir ilave ediyor: 
Führer, esasen Danzig'in fahri va • 

tandaşıdır. Ve Polonya'nın veya her 
hangi bir hükümetin böyle bir inti -
hap aleyhinde bir şey yapmalarına im 
kan yoktur. 

O zaman mücadele, askeri bir üs ü
zerinde olmaktan ziyade kanuni bir 
sahada devam edecektir. 
Diğer taraftan aynı gazetenin Va.r

şova muhabirinin istihbaratına göre 
Forster ile Hitler arasındaki telaki 
dolayısiyle yakında Danzig'de yeni 
bir hareket yapılacaktır. Filvaki ser
best şehrin senatosu, 

1 - Danzig nazileriyle halkının 
şehrin Almanya'ya ilhakını arzu et -
mekte olduklarına dair bir beyanna • 

(Sonu 8 inci sayf2da) 

Maarif Şurası 

Var§ova'daki lngiliz - Leh 
konuımalarını idare eden 

General lronaid 

çalışmaları 

İhtisas komisyonları dün 
mühim mevzuları konuştu 

yap amaz 
Paris, 18 a.a. - General İronside'in 

Varşovaya muvasalatından bahseden 
Boussard, Petit J ournal gazetesinde 
diyor ki : · 

"İngilizler uyumuyorlar, Avrupada 
ve Asyada bütün ihtiyat tedbirlerini 
alıyorlar. Bir sürpriz darbesi yapıla • 
maz.,, 

Journal'da Saint-Brice yazıyor : 
"Fransız - leh iş beraberliği hazır -

lanmakta olan mukavelelerde, ittifakı 
ve İngilterenin Polonyaya yapacağı 
yardımı takviye maksadiyle, çok da
ha sarih bir şekil alacak ve daha bil -
yük bir inkişaf kazanacaktır. Muhte -
mel muhasımlar, bir dakika bile kay -
bedilmediğini ve barış cephesinin hem 
metod ve hem de sükunet içinde de -
vam ettiğfoi hiç şüphesiz biliyorlar. 

Deutellan Londradan Figaro gaze -
tesine telefonla bildiriyor : 

"Emin ve mahrem kaynaklardan ge
len raporların Almanyanın Danzigi 
işgal İ!(in artık acele etmediğini bil -

(Sonu 8 inci sayfada) 

Münakalat Vekilimiz 

Afyona gitti 
Münakalat Vekilimiz B. Ali Çetin 

kaya dün akşamki 2020 terniyle Af
yona gitmek üzere şehrimizden hare
ket etmiş ve garda uğurlanmıştır. Mü 
nakale vekilimiz intihap daireleri bu
lunan Afyonda vekalete bağlı daire 
ve müesseseleri teftiş edecektir. 

Hatay valisi 

hararetle karıllandı 

(Sonu B. inci sayfada) tarafından Jcarıı1andı. 

Fransız askeri Heyeti ile 
müza kerele.r de a m etti 

Heyet şerefine dün Orgeneral 
Asım Gündüz bir ziyafet verdi 

Misafir heyet Ankara Palas'tan çıkarken 

General Huntziger'in reisliğindeki fransız askeri heyeti ile mü
zakereler dün sabah saat 9 dan 12.30 a kadar devam etmiştir. 
Misafir heyet öğle yemeğini hususi surette Ankara Palas'ta ye • 

miş ve saat beşe kadar Ankara 
Palas'ta kendilerine tahsis edi-~ 
len salonlarda çalışmııtır. / Nafıa Vekilimizin 

Fransız askeri heyeti dün saat 17 
de m.ihman_dar.Jariyl~ birlikte Çu~uk bir tavzihi 

Totaliter memleketlerin ser
vetleri ve kaynakları bugünkü si
lahlanma ve fütuhat hırsları ile 
asla mütenasip değildir. Bu ser- ,... 
vetler ve kaynaklar, milletlerin 
ancak normal geçimlerini temin 
edebilir ve temin eder. Gerçi 
hakikaten methedeğer usuller ve 
fedakarlıklarla, totaliter cephe 
takat hesapları üstünde netice -
ler almııtır. Fakat tahammülün 
hiç bir haddi olmadığı iddia edi
lemez. 

Adana, 18 a.a. - Hatay valisi Şük:-ü 
' Sökmensüer bugün Toros ekspresiyle 

Adanaya gelmiş ve hükümet ve parti 
erkanı, halk ve Hataydan buraya gelen 
heyetler tarafından büyük merasimle 

Bara1ına gıtmışlerdır. Orada motorle 
bir gezinti yapmışlardır. General ba
rajı güzel bulmuş ve türk işçisinin 
bu çok muvaffak eseri karşısında tak 
dirlerini biJdirmi§tir. Dün gece saat 
20 de Genel Kurmay İkinci Reisi Or
general Asım Gündüz misafir fransız 
askeri heyeti şerefine Ankara Palas
ta 34 kişilik bir akşam yemeği ver· 
miştir. Yemekte Genel Kurmay ve 
Milli Müdafaa Vekaleti ileri gelenle
ri ve Fransız Büyük Elçiliği erkanı 
bulunmuştur. Toplantı çok samimi 
bir hava içinde geç vakte kadar de -
vam etmi tir. 

Nafıa Vekilimiz general Ali Fuat 
Cebesoy'un Tan gazetesindeki beya . 
natı münasebetiyle hususi kalemden 
aldığımız tavzihi aynen aşağıya koyu
yoruz : 

Bu memleketlerde görünen i
kinci bir tezat, tahammül ve fe
dakarlık keyfiyetinin idare e· 
denlerle idare olunanlar arasın
da adilane taksim edilmemi, ol
masıdır. Öyle bu memleketlere 
üstten bakıldığı vakit haşmetli 

(.Sonu 8 inci ~[lyfada) 

Maarif Şurası Neşriyat Encümeni içtimada ve hararetle karşılanmıştır. 
Hatay valisi Sökmensüer, bilahare 

Maarif Şurası ihtisas komisyonları dün de toplantılarına de. Antakyaya doğru yoluna devam et -
vam etmiş ve ruznamelerindeki meselelerin tetkiklerine devam miştir. 
etmişlerdir. İkinci günün komisyonlar faaliyetlerinin hulasası Antalya, 18 a.a. - Yeni Hatay vali-

d si saat 17.50 de Payasa muvasalat ~yle-
şu ur: 1 d' kf fl k •1 t" k e e ta miş ve orada heyetler ve binlerce ha-
lik Ôg"' retim komisyonu• v_eh dıre 1 ı • er "fısmdı 1 e .. ur. çd v .. • taylı tarafından merasimle karşılan . 

. .. . . • . rı ers erı mu re atı uzerın e mu • . . • 1 İlk tedrısat mufettışlerı talımatna- mııtır. Yem Hatay valısıne skendc • 
mesi, ilkokul programının prensipler (Sonu 8 inci sa la.da) (Sonu 8 inci sayfada) 

Tan gazetesinin 17. 7. 939 tarıh ve 
1422 sayılı nühasında Vekil general 
ile mülakatı bildiren Nizamettin Na
zif imzalı yazının Zonguldak ve Çatal 
ağzı limanlarına temas eden kısmın -
dan vekil. generalin bu mülakatı Zon 
guldak ve Ereğli seyahatlerind~n son 
ra verdikleri zehabı hasıl oluyor. 



-_2 __ __, ___________________ ~--------~-------------------=U~L~U~S:..._ ____________________________________________ ~19-7-1939 

Hadiseler, Müıahedeler Günün peılnden Muallimlerimiz ve inkilôp --..........__ ,__ ______ ._... ___________ ._... ____ __ 

Bugünkü tehlike, 
yarınki tehlike 

Montrö üç yaşında 
Tesadüfler dünyanın bugün ya

ıadığı buhran günlerini, sayılı tarih 
hadiselerinin yıldönümlerine rast
latmaktadır: Oç sene dört gün evel 
lapanya'da iç harp baılamııtı. Oç 
sene evel bugün de Montrö Boiaz -
lar konferansında aıkerlerimizin 
Karadeniz ve Çanakkale Boğazları
nı ifgallerine karar verilmittir. 

B. İhsan Sungu dün radyoda 
~ok enteresan bir konuıma yaptı 

Haftalardan beri devam eden 
bü~:in bir neıri_y .. t, büyük blr mille
te, ouıun maruz bulunduğu tehlike
ıun yarınki tehlike yanında hafif aa
y11::ıbileceğini çeıit çeıit sebepleriy
le Direr birer izah ederek - milli 
bi liğin tahakkuk ettiği ve her va
t:ıııdaıın hususi menfaat ve ıahıi za· 
ruretleriyle im.me menfaat ve zaru
r etlerini uzlaıtırmak lüzumuna ka -
r. -::.at ıetirdiği §U günlerde - esasen 
c;dlı ve budaklı bir içtimai dava 
nevzuu olan bu tehlike üzerine her
kesin dikkatini yeniden celbetmek· 
t""dir: on dokuzuncu asrın aon yirmi 
t--, senesi zarfmda batlayıp sirayet 
daireıini diğer müterakki milletlere 
de tesmil etm~k suretiyle durmayıp 
ı;•niıleten doP,ırm ni•oe*inin a7.alıfı, 
chha ilk tezahürlerinden itibaren 
r .. anaa irin nlm1• oMu"u .. ı.,.,..; ..... 
ti üzücü, ıinirlon~irici ve dü11ündü· 
racü mahiveti ile bu~ün de muhafa
aa edi•or. Bazı mütefekkirler dava
nm ciddivetini ispat makaadiyle: 
'"<arıısmda bulunduğumuz tehlike 
i'diaadi, mali, siyasi, askeri kudre
timizle bertarRf edilMi' olabilir; la
kin J.~•kalan der,.ceııinde çoğalamı
yan bir millet imparatorluklarmı 
daima koruyabilir mi?" aualini ırk 
atk tekrarlıyacak kadar ileri gidi -
yorlar. Hükümet yeni yeni tedbir -
lerle müıtakbel tehlikeyi önlemeie 
çalıııyor. 

Bahsetmek iıtediiim neıriyatm 
mevzuu, itte, budur. 

Franaa ıibi, canhlıiını her aaha -
da idameye muvaffak olmuı bir mil· 
l•t. dofum nispetinin azalıtr'nı bir 
ölüm •e dirim davaaı haline getir
meie ve bu kadar telita düımeğe 
halrkı olup olmadığının münakapıı 
bi-.,lere taalluk etmez. Ve zaten, kim 
bilmez ki franaızlar mevcudiyetleri
ne temas eden itleri açıkça mütalea 
•e tetkikte hayran olunacak bir me
deni cesaret sahibidirler, •e yakan
da da ifaret ettiiim sibi, bu aefel' 
de, vaziyetin müsaadesinden lıtifa
de ederek bu mühim davayı tekrar 
ortaya atmıılardır? 

Davanın kendisi iıe, bütün ebadı 
ile gözden geçirilmeğe hakikaten 
Jayiktir. Bizler ki "nüfusumuzun 
arttırılması ve müstakbel nealin sağ
lam ve aürbüz olarak yetiıtirilmesi 
her zaman dikkatle takip edilecek 
itlerimizdendir," eaasmı partimiz 
proıramına koymuı bulunuyoruz, 
yalnız Franaa'nın deiil, endüstrilet
mit memleketlerin de bugünkü, en
düstrileımekte olan memleketlerin 
yarmki bu büyük derdi ile alakalan
mayabilir miyiz? 

Davanm aslı ıudur: 1850 den 
1912 ye kadar, doğum nispeti, f'ran
aa'da 1.000 de 27 den 19 a dütmüt 
•• Cihan harbmdan sonra biraz yiik
aelerek sen, eaki •aziyete a•det et
mittir. 

Vakıa, lnailtere'de de binde 33 
den 21 e, Almanya'da 38 den 30 a, 
A~taralya adalarında 40 dan 27 
ye, Aıqerika birletik devletlerinde 
- •aaatiyi yükselten muhaceret he
ıaba katılmazsa - Franıa'daki nia
pete tenezzül etmiıtir, fakat hadise 
Franaa'da ötekilerden yanm aaır 

kadar nel tezahür ettiiinden bun -
lar ilk hızla Franaa'yı ıeride bırak· 
mıılardır. Diler taraftan, .bu mem • 
leketlerde ölüm nispeti de azalmak
ta olduiu için doğum ve ölüm tefa
zulu nüfus artlf\ miktarmı eaki hal
de tutabilmekte ve hatta yükaelt
mektedir. Bütün içtimai davilarm 
tabi oldutu doğum meaeleıinin ma
hiyeti bu olunca Franaa kayıılan· 
mA lcta hakıız mıdır? 

Dolum nispetinin aaallfı aebeple
rini inceden inceye ve her cepheden 
arqtıran nüfusçular, içtimaiyatçı-
1.,... tabipler, iktıaatcılar, aıkerler, 
ve kıaaca bütün tetkik erbabı bunla
rı, Franaa için, maddi &le manevi iki 
nevie irca ederek sıralıyorlar: 

- Hayat pahalılıtı; 
- Çocuklar için aile reislerine 

verilmekte olan tahsisatın azlıiı; 
- Bu tahsiaatın köylere tetmili • 

nin seciktirilmeai; 
- Vergilerin kötü ve yanlıı te•· 

aii; 
- ETienme dışında çocuk doiu· 

ran ve kocalan tarafından bırakı -
lan kadınlara yapılmakta olan yar
dımın ehemiyetaizliği; · 

- Gençlerde ipizlik; 
- Çocuk ölümünün fazlalıiı; 
- Veremle alkolizmin doğum Ü· 

zerinde yaptıklan tahripler; 
- Hususiyle büyük tehirlerde fa. 

kir halkm iıkan prtlanndaki bo
z ukluk; 

- Cocalc diifünne; ( 1 ) 
_:ilkah. önleyici teAirler; 

Nuuhi BAYDAR 

- Bekir kalmak istiyenlerin ço
ialmaaı; 

- Boıanmaların sıklaıması; 
Bütün bunlara Franıa nülum a

dındaki eıerin sahibi K. A. Wieth 
Knudsen'in sayıp dökmekte olduiu 
amilleri de ilave edebiliriz: 

- Mirasın mecburi olarak payla-
ıılması ve arazinin parçalanmaıı; 

- Feminizm; 
- Din hissinin kaybolmaaı; 
- Sinir hastalıkları; 
- Modern tehir h-,atmda aile o-

cağının yıkılmaıı; 

- Fazla tütün içilmesi; 
- Fazla beslenmekten irai artrit; 
- Alkolizm ve frengi; 
- Merkeziyetcilik; 
- Memurluğa fazla rağbet. 

••• 
Bir zamanlar dünyayı acı acı dü

tündürmüt olan Malthus kanunları, 
geçen bir asır zarfında, sanki tama
miyle akıi neticeyi vermiştir: her 
yirmi beı yılda bir hesap edilmek su
retiyle nüfus hendesi nispetle, istih
sal de adedi nispetle artarak 2.000 
seneleri cİ•annda küremiz toprak -
lan artık inıanlan doyuramaz ola· 
caktı. Halbuki timdi nüfnau az olan 
veya azalan milletler gibi nüfusu 
çok olan veya çoğalan milletler de 
azınlık olmanın veya cJaha ziyade 
artamamanın acılarını çekmekte, 
istihsal iae dünya sekeneaini bol bol 
yidirip içirecek kadar fazlalaıabil· 
mekte •e hazan da denizlere dökül
mekte, hatta lokomotiflerde yakıl
maktadır. Yani, fU ve bu farklarla, 
dünya bildiğimiz eski dünya ve nü-
fus meselesi onun ezeli meselesidir. 
Bu itibarla, Franıa'daki neıriyah 
yakından takipte her memleket için 
fayda bulunduiu muhakkakbr. 

Y•i Bola YllİSİ 

Bugün Boğazlar dünya aulhunun 
bir aarantisi halindedir. Hadiseler, 
Türkiye'nin bütün hakimiyet ve 
kudretinin ıulh lehine birer mesnet 
olduuinu isbat etmiıtir. Eier Boiaa
lar, buaün, türk ordusunun kontrp-
1\i altmda olmasaydı barıı için teh -
likeli bir ıedik halinde kalacaktı. 

l•telıler: 
Dün Beypazarı ve Nalbhan'dan 

iki telaraf aldık: orta mektep için 
bina ve tesisat ile panaiyonun ha
zırlandıiını bildiriyorlar ve Maarif 
Ş1irasının toplanmıı olması dolayı
siyle de kazalarında birer orta mek
tep açılmasına karar verilmesini ia
tiyorlarch. Evela bu 11teği muhte
rem Maarif Vekilimizin ve ŞUJ'anın 
tetkikine sunanz. 

Bu hadisenin büyük bir ehemiye
ti vardır: Türkiye maarif tarihi, pek 
uzak dejil, yirmi sene öncesine ka -
dar, bilhaua büyilk merkezlerden 
uzak yerlerde açılmak teıebbüsÜn· 
de bulunan modem kültür müesse • 
ıelerine kartı bir yabancılık ve be
nimsememek kaydeder. Medrese, 
kendisinin yokluğunu hazırlıyan 
mektebe kartı daima cephe almıı
trr. 

Yeni lürkiye'nin baİlıca karak
terini, deiiıen bu zihniyet içinde a
ramalıdır: bir mebusumuzun meclis 
kürsüsünden kullandığı bir cümleyi 
milli ıurur duyarak tekrarlıyalım: 
bugün memlekette kültür açlığı var
dır. Maarif Şuraaı, cidden büyük ve 
tarihi bir meııuliyet tekabbül ederek 
çalıımaktadır. Muvaffakiyet temen· 
ni etmeği bir borç sayarız. 

KUTAY 

Gümrük işleri 

Maarif ŞW-ası dolayıaiyle dün alqam Ankara radyoıunda Ma
arif Veki.leti Müıteıarı B. Ihsan Sunıu ·enteresan bir konuıma 
yapmıf tır. Memleket kültür aleminin yakından alakadar olduğu 
muallimler mevzuunu izah eden konufmayı aynen alıyoruz: 

Aziz dinleyicilerim, ı kullarımızın başhca muallim unsurla-
Maarif Şurası bugün ilk defa ola- rı olmuştur. 

rak toplandı. İlmi ve mesleki vukuf Climhuriyet idaresi ilk okul mual
ve tecrübeleri müsellem olan mümtaz limini, bir taraftan modern meslek 
şahsiyetlerin Maarif Vekilliği ile iş müesseselerinde en iyi şartlar içinde 
birliğini temin eden Maarif Şürasının yetiştirirken diğer taraftan mevcut 
cümhuriyct maarifinin en mUJıim me· mualHmlcri, kurslarla, neıriyatla, di
ıelelerini tetkik ve müzakere için ilk rektiflcrle aydınlatmağı iş edindi ve 
defa toplanması münasebetiyle cüm - meslek arkadaılarımızın mesleki scvi
huriyet devrinde maarifin muhtelif yelcrini mütemadiyen yükseltmcğe 

sahalarında elde cdilmit olan netice - son derece ehemiyet vctdi. 
lerin her gün bir kısmını sayın dinle- Cümhuriyet idaresi, muallimliği 

yicilcrimize arzetmcğc karar verdik. yalnız meslek haline getirmekle kal -
Bendeniz bugün ilk okul muallimini madı; bu mesleği cazip bir hale getir
yetiştirmek ve yükseltmek için cüm - mek için de mühim tedbirler aldı. 

huriyet devrinde alınnııı olan tedbir- İmparatorluk devrinde maq itibariy
lcri arz için yüksek huzurunı••a çık - le devlet memurlarının en aşağı dere
mış bulunuyorum. celerinde sayılan ilk okul muallimi, 

Türk çocuğuna okuma, yazmanın on beş yıllık cümhuriyet idaresinde 
ilk anahtarını veren, ona hayatı, mu - maaşının gittikçe yükseldiğini gör -
hiti, cemiyet ve menıup olduğu millet dil. İmparatorluk, ıon devrinde ilk o
hakkında ilk bilgileri veren, onun ka· kul mualliminc aıgari 300, azami 1000 
rakterini tcıkil eden, hasılı onu iyi kuruş maaı veriyordu. Şu suretle bir 
bir vatanda§ olarak yetiştiren ilk okul ilk okul mualliminin meslek hayatı -
muallimini en iyi tartlarla yetiştir- nın sonunda alabileceği maaı. bir ka
mek ve yü~ıeltmek iti. cümhuriyct za kaymakamının memuriyet hayatına 
idaresinin, tec11üıündenberi bir an girerken aldıfı maat dercceıini an
bilc dikkat ve ihtimamdan uzak bu- cak buluyordu. Büyük Millet Mccliıi, 
lundurmadığı bir meıelcdir. 1340 ta ncırcttiği bir kanunla ilk o

Muallimlik mealefi 
Cümhuriyct, muallimliği eveli bir 

meılek haline ıetirdi. İmparatorlu~ 
devrinde muallim1iiin kapııı hiç bir 
itte muvaffak olamıyan icblcr 1'in 
ardına kadar açık bırakılmııtı. Biraz 
okumuı, yazmıı her fert, bir kolayını 
bulup muallim olmak imkanına ma
likti. Meslek, meslcgin kıymetini tak· 
dirden çok uzak karakterde unsurlar

kul mualliminin asgari maaıını 1000 
kurup. çıkardı ve bu maap. Uç yılda 
bir 200 kurut zam yapılmasını temin 
etti. 

1926 da neırolunan bir kanun ile 
ilk okul mualliminin uıarl maqı 
(1500)e çıktı. Bu kanun, muallimin 
maaıına üç yılda bir % 15 niıbetindc 
zam yapılmasına da imkin verdi. Bun
dan başka ilk okul muallimlerine mes
ken bedeli, başmuallime makam ücre
ti, ilk muallim mektebinden yeni çı -
kan muallimlere 80 lira teçhizat bede
li temin etti. 

la dolmuıtu. imparatorluğun, mille
tin çocuklarını terbiye için ellerine 
teslim ettiği muallimlerin büyük bir 
kısmı meslek terbiyesi almamış, gcli§i .... 
güzel muallimlik mesleğine girmeğe 
yol bulmuş fertlerden mürekkepti. 

Alınan teJ birler 

Cümhuriyet idareıi önce bu haya -
Bolu valiliğine tayin olunan matbu- GUmrilkteT umum mft4\ld'1tu .u-. tt meseleye ehemiyet verdi. Cüıhhuri-

at umum müdürü B. Naci Kıcıman bu} rük i leri ikinci müdürlüğüne 10 ııra rt• ~ -ı...sak . d~ .. ~7W"k .. J" 1~ 
B. Naci kıcıman gidiyor ikinci müdürlüğü 1930 da çıkan 1702 sayılı kanun, ilk 

okul mualliminin terfihi için yeni c -
aaalar koydu. Buıkanun ile ilk okul 

• ,,._. .... , ..... ~Jlsw,. 
siyle mcslege giriyor, ey;t-ğ!iter
l:lflt"" u~ ,..,,.J .. ı..: . ı-.• _;~ rl:ıh::ı vuka
rıkı derecelerine tcrfie hak kazanı
yor, mesleğe girişinin 27 inci yılında 
baremin yedinci dcrcccıine kadar çı -
kıyordu. 

"J t f" .. ·k. · l · " dU r1ü U ettırme ıste ıgı ın 1 ap ar ıçın 
hafta içerisinde yeni vazifcıine bat •

1 
ı .: ve _er ~an gwnru ış crı ıq~ ' - elinde canlı, ıuurlu ve 111MlnJı vasıta -

lamak üzere ıehrimizdcn ayrılarak ğ~ vek~letın~e ~ul~nan B. Emın Ger- lara ihtiyaç vardı. Bu vasıtaların en 
Boluya gidecektir. B. Naci Kıcımanl çın. tayın .. edı.lmıı~ır. Uzun yıllardan- mühimi inkılap prensiplerini milletin 
muhtelif idare amirliklerinde, mahal- t;>c,rı gümruk ıtlerınde çalıımıı. ve bu bütün fertlerine qılamak vazifesiyle 
li idareler umum müdür muavinliğin- ı~ı. kavramıı buluna~ ~· Gerçıne ye- mükellef muallimlerdi. Cümhuriyct 
de, uzun zaman valiliklerde bulunmuı nı •tinde bap.rılar dılerız. hükümeti, genit bir bilgi hamulesiylc 
kıymetli idare amirlerimizdendir. B. mücehhez, mcılck ve lnkıllp terbiyesi 
Kıcıman'a yeni vazifesinde de muvaf- Hılıy YİIİyetinde almıı muallimleri bir an evet yetitti -
fakiyctler ve hayırlı yolculuklar di - rerck memleketin en hilcra yerlerine 

leriz. malı'ye layı'nlerı· ıcvk için hiç bir fcdakirlıktan çekin-
medi. Dikkat ve ihtimamını ilk önce 

Kurumlar tarafından ıattırılan 
tefkat pullan aidatları 

Türk Hava, Kızılay ve Çocuk Esir
ıcme kurumları tarafından aattırılan 
Tutkallı makbuzu ve 19fkat pulları 
aidatlarının da kazanç vergisine tabi 
tutulmaaı Maliye vekaletince alika -
lılara bildirilmittir. 

Ayq kuumdaki ıel 

Maliye Vckilcti, Hatay vilayetinin muatlim mektepleri üzerine teksif et· 
mali tetkilatına ait tayinleri yapmıı _ ti. Cümhuriyetin tecaaüsüne kadar 
tır. Yeni tayinlerde yalnız dcfterda • memleketin muhtelif yerlerinde vila
rın tayini geri bırakılmıştır. yetlcrin hususi bilt~~lcriyle açılmıı .ve 

Hatay vilayeti muhucbe müdürlü- pek acıklı prtlar ıçınde çalııarak ın· 
ğüne Hataydaki takviyeli dağ alayı kipfa imkan bulamamı• olan muallim 
muhasebeciıi BB. Ahmet Hamdi Ok- mekteplerini cilmhuriyet idaresi u
tay Haıaa malmüdürlüğüne Dikili mumt bütçeye aldı ve yeniden kurar
maİmüdürü Muıtafa Sumer Kırıkhan caıına ıalah etti. Cümhuriyet devrin
almüdürlilğüne zara ~lmüdilrU de memleketimizin muhteliE bölgele -

~hmct Çoıkun, Reyhaniye malmüdür ri_ndc k~rulan mualli~. ~ mc~teplcri, 
r· ·üne Korkudeli malmUdilrU Ali Ri- hına, tcsısat. vuıta. ve ogrctım kad -
ugTürker İıkend n malmtidilrlü _ roları bakımlarından ileri, muntazam 

Ayq kazuına yalan .Y~i~~rlar - ;~ne Dört~ol maı::düril Sami Dav _ ve mümtaz birer müe11ese haline ge -
dan hasıl olan seller Çanıllı koyilnde y lidağ 1 '"d"' lu·u p tirildi. Son iki ıcnc zarfında köy mu-
b. . d" ~-· bi k bi ras, ay ma mu ur g ne e - . . . k . . k" h 
ır evın ıvarını yı&UUf, r mer e .. k 1 Ud"" .. N . At 1 H allımı yetiıtınnc ıçın uy ayatını 

1 f . b" k b lrrda tur e ına m uru ccıp a ay, a - b'" . i d 1 d 
te e etmıı ır ço arpa ve u. y t varidat müd"" l '" f "n İstanbul va- ta ıı tartlar ıs n e top amıı mo ern 
tarlalarını zarara aokmuıtur. ~dy t kontrol ur u r~ar~ndan Remzi muallim mektepleri açıldı. Bugün ilk 

rı a memu k 1 1. · · · ""h" 
Akıncı, Hatay varidat kontrol memur 0 • u mual ı~l~rımızın ~n. mu ım ye -
luğuna İıtanbul varidat tahakkuk me- kun~nu pek ıyı tartlar ıçınde mesleki 
murlarından Saim Çandar tayin edil- terbıyc almış genç, çalışkan ve feda-

. ı rdir. kir unıurlar teıkil etmektedir. 
mıı c Büyük Millet Meclisi, 1926 da neı-

rettifi Maarif Vekilliği tetkillt ka-
Deiirmiaaz linyit mideni nuniyle "maarif hizmetlerinde asıl o -

İmparatorluğun ilk okul muallimi
ni yap.ttığı yüz kızartıcı ve ıcfil tart
larla kıyas kabul etmiyecek bu milaa· 
it p.rtları Büyük Millet. Meclisi kifi 
görmedi. Ahiren tadil ctt.iği barem 
kanununda ilk okul mualliminin mes· 
lcğe 20 lira asli maaşla girmeıinc ve 
liyakati görüldükçe terakki ederek 
diğer devlet memurlarının vaaıl oldu
ğu yükıck derecelere muallimin de 
çıkmasına imkin verdi. Bu son ka
nun cumhuriyet idaresinin milletin 
iıtikbalini ellerine verdiği muallimle
rin terfihine ne kadar chemiyet veril
diğinin yeni ve parlak bir delilini da
ha göstermiş oluyor. 

Cümhuriyct hükümetinin, mualti -
min refahını artırmak için attığı her 
adım, muallimlik mesleğine daha ca
zip bir mevki temin etmiş, milletin 
genç ve dinç unsurlarından mühim 
bir kıımının her yıl muallim mektep
lerine daha yüksek bir niıpette rağ· 
bet etmelerine yol açmııtır. Fakat 
Milli Şef Reiıiclimhur İsmet İnönü
nün birkaç sene önce muallimlere i
radettikleri bir nutukta buyurdukla
rı gibi "bir muallimin hakiki refahı 
için yalnız para değil, asıl onu bütün 
ehemiyetiyle takdir edecek içtimai 
muhit llzımdır ... 

Türk inkılabı, muallimin kıymetini 
takdir ettirecek bu içtimat muhiti az 
zamanda vücuda getirdi. 

Kütahya villyeti dahilinde bulu • lan muallimliktir., prcnaipini tesbit 
nan Değirmiaaa linyit kömür madeni ederek muallimlik meslekinl uilam 
iıtihsalatının yüzde 3 nisbt reame ta- bir esasa bağladı. 

Dün yer yer yağışlar oldu bi tutulması İcra vekilleri heyetince Bugün cümhuriyet kanunları diğer Muallim, feragatin timsalidir 
kabul edilmittir. muallimler &ibi ilk okul muallimliği. 

Dün ıehrimizde hava bulutlu ıeç • _ _ nl de meslek haline ıetinnit olduğu Türk muallimi, ciün olduğu ıibi 
mi,, rügir timali prkiden uniycde Genel ithalat rejimi ve için muallim mekteplerinden yetlt· buıün de feragatle vazifeye bağlılı-

ka memit. meslek! terbiye almamıı bir ğın en aıil timsalidir. Sayın Vekilim 
1 metre kadar hızla esmiıtir. En yük- ramame ferdin tahsil ıörmilt olu da muallim- Hasan - Ali Yücel, buıün Maarif §0.. 
sek ııcaklık 31 derece olarak kayde - Genci ithalat rejimi kararnamesinin lik mesleğine girmesine lmkAn kal- ruını açarken iradettiklcri nutukta 
dilmiştir. Yurtta hava dotu Anadolu birinci maddesi hükümlerine tabi mamııtır. Cümhuriyet. muallimliği Türk muallimlnin yüksek feragat ka
da çok bulutlu, Trakya, Kocaeli, Ege memleketler arasına Kanada'nın da meslek haline ıetirmekle tilrk çocu - raktcrini tebarlU ettirirken türk mu
bölgeleriyle orta Anadolunun ıarp kı ithali ve 17 temmuz 939 tarihinden e- ğunun terbiyesini, eğitim n öğretim alliminin samimi duygularına beliğ 

1 d k dit bö·ı 1 de b vel takas tetkik heyetlerine resmen meslekine yabancı raıtgele adamların bir terceman olarak aöylediklcri ıu 
sım aıın a açı , er ıe er u- 1 1 • k" .. · ll · d k uk . . teaçil ettirllmit muame e erın es ı acız e erın en urtarmıt ve çoc &Uzel ıözleri müsaadenizle ıizc tek-
lutlu ıeçmııtır. hükümler dahilinde intacı kararlaıtı- terbiyesini meslek edinen vukuf ve rar etmekten kendimi alamadım: 

24 saatlik yağııların kare metreye rılmııtır. tecrübe sahibi fahsiyetlerin değerli "Meslckdatlarımın maddi refahını 
bıraktıtı su miktarı Kıqehir'de 6, To ve aallhiyetli ellerine vennittir. temin, hükümct arkadaşlarımla bcra-
kat'ta 5, Rizede 20, Çar~ba'da 10, Kalite rnaelai her ~nim de en büyük vazifemdir. 
Erzurum'da 9, Sarılcamıt'ta 4, kilo - Kırkgöz batakhğı Fakat ıurasını derhal huzurunuzda 
gramdır. Cilmhuriyet idaresi, imparatorluk arzedeyim ki türk çocuğunun ve türk 

Rüzgirlar- Akdeniz kıyılarında ve Geçen sene kurutulan Çanakkale • devrinde nuılsa mealeğe ıirmit liya- gencinin terbiye vazifesini üstüne al
cenup doğusunda cenuptan difer bcSI- deki Kırkgöz bataklıfının açılan ben- katıis unıurları mealektcn unklat- mıt olan bizler, vazifelerimizin tam 
gelcrde ıimal istikametinden saniye- din au kaçırmaıı yüzünden yeniden tırmak için caaalı tedbirler aldı ve bu ifuı ile bu maddi mevzuu asla yekpa
de en çolı: 9 metre kadar hızla esmit • bataklık haline ıeldiği haber verilmek ıibileri u zaman içinde taliye etti. re bilemeyiz ve bilmiyoruz. Biz üstU
tir. tedir. Mahalli hUldbnet '" belediye Cümburlyetin teeeaU. 11ralanuda ilk mibe aldığımss ttllm ve terbiye me-

.._ ~ ilcaldıklar. Nuilll, An- batakblm kurutulmuı ve bendin m ok).ıllarumsdald muallim ~ _.,.tini pua Ue llrtluJmısda tap• 

Ayancık kazasındaki sel 

Zingal Şirketini 
200 bin lira 
zarara soktu 

Sino);I vilayetinden şehrımize geleli 
malfunata göre Ayancık kuaıında 

son yağan yağmurlardan meydana ge 
len seller mühim miktarda zarar yap. 
mıştır. Seller Zingal şirketinin kaza 
içinde bulunan memur ve amele evle
rini basmış, şirkete ait köpri\ ve de
kovil hatlarını tahrip etmiştir. Suyun 
çekilmeğe başlaması memur ve amele 
nin açıkta kalmasını önlemiş ve bun
lar evlerine girebilmişlerdir. Kaballı 
nahiyesinde umumi şose üzerindeki 
ağaç köprü harap olmuı ve seller Kı
nık çayındaki bir değirmeni alıp gö
tilrmüştür. Sellerin yapmıı olduğu 

zararların tesbitine devam olunmak -
tadır. Esas zarar ıular çekildikten 
sonra tesbit olunabilecektir. Yalnız 

bu arada Zingal şirketinin sel dola
yısiyle 200 bin lira zarar gördüğü tah 
min edilmektedir. 

Dahiliye V ekiletinin bir karan 

Dahiliye Vekaleti, bundan böyle 
bütün dahiliye memurlarının imzala
rının üzerine makine ile yazılmıı ad
larını da koymalarını alakalılara bil
dirmiştir. 

Güç bir doğum 
Nafıa vekileti milhendiılerinden 

B. Midhat Bölgen'in bir oğlu dünya
ya gelmittir. Yavrunun ailesi dofu • 
mun bütün güçlüklerini yenen Dr. 
Halil ve muavini Muzaffer Canbulat'a 
teıekkür etmektedir. 

gönlümüze ve kafamıza tevdi ettiği 
mukaddes bir emel belliyoruz. Bütün 
kuvet ve kudretimiz servetimizde de
ğil, bu zihniyetimizdedir. Bir ibadet 
gibi geceyi gündüzden ayırmadan ça
lışmamız bu yüksek idealimizin özün
den geliyor. Kaşaneler, mabetler ve 
ıehirler gibi inaanlar da bina olunur
lar. Bugünün nesillerini yarınki ne· 
ıillerc ulaıy.racak yolun yapıcıları 
bizleriz. B~, türk hocaları türle mil· 
!etinin iıtikbalini tertemiz ellerimiz
le yoğurur ve kurarken gözlerimiz 
bahtiyar yarınların seher yıldızlarına 
dikilidir ... 
Sayın dinleyicilerim; 

me~tek _hallne ge e , unu mesleğe 

;~~1ıfsiı1tf'\J:jf,İıC~~crn:.e~lc . katma~ı, 
yükseltti. 
İmparatorluk, ilk okullara maaınm 

mektebinden çıkmıı un•urları bir ta ~ 
raftan yctiıtirmiı olmakla beraber mu 
allimlik meıleğini cerre çıkan, iskata 
giden, falakalı, geri zihniyetli yobaz 
muallimden kurtarmııtır. CUmhuriye
tin yaptığı inkılap hamlelerinin en 
parlaklarından biri. türk çocuklannın 
istikbalini bu ıcri, cahil ve mutaasaıp 
orta kurun adamının elinden kurta -
rarak inkılap ruhunu bcnimıemiı. in • 
kılaba hizmet etmeyi ülkü edinmiı can 
lı ve imanlı genç muallime vemıit ol
maııdır. Çok değil, yirmi yirmi bet 
ıcne evci bir muallim toplantısına ka
rıştığınız zaman kartınıza her hali ve 
tavru ile irticaı temsil eden, her yeni
liğe düpnan. her inkilaba muarız, ka
fası öriimcekli, metodu uyuıturucu 
yobaz kafasının ekseriyeti tetkil ctti
line p.hit olmanız muhakkaktı. Bu -
gün bir muallim toplantısında bulun • 
du&unuz zaman Kemalizm inkılabının 
bilgili, karakterli, dinç ve imanlı fe -
daileri karıısında olduğunuzu göriir 
ve memleketin emniyet ve iıtikbali 
hakkındaki ümitlcrinizin yeniden ku -
vetlcndiğini içinizden duyarsınız. 

Muallim, her .zaman haz.ırdır 
Sayın dinleyicilerim; 
Türk muallimi, türk inkılibının en 

yorulmaz, en feragatli işçiıi oldu. La 
ik zihniyetin tamiminde, türk harfle
rinin yayılmasında partimiz prenıip. 
lerinin halka aıılanmasında, haıılı 
tilrk inkılabının her hamlesinde türk 
muallimi en ileri safta yer aldı. Mil
li kültürün ve türk inkılibının canlı 
kaynağı olan Halkevlcrinin en çalıı
kan ve en azimli gönüllü•Ü gene türk 
muallimi oldu. 

Aziz dinleyicilerim, 
Cümhuriyet, bugün cihan sulh si -

yuctindc kuvctli bir imil olan tanlı 
orduıunu, yüksek tarihine gıpta vere
cek bir üıtünlüğc çıkarmak için ne ka
dar fedakarlık ettiyıe muallim ordu -
sunu da milletin saygıaına ve güveni -
ne layik bir seviyeye yükseltmek için 
de o kadar fedakarlık etti ve muvaf -
fak oldu. Her iki ordu ile ne kadar if -
tihar etıek azdır. 
Sayın dinleyicilerim; 
Çocuklarınızı ellerine verdiğiniz 

muallimlerin bil&ilerine, vazife sevcr
liklcrine, karakterlerine ve fedaklr -
lıklarına bütün kalbinizle itimat ede -
bilirıiniz. Vatan ve cümhuriyet, türk 
muallimin! vazifeye ne zaman çapna 
muaJlhnia pns .,.. d"5 wiyle "Na • 
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DÜNYA HABERLERİ 
c D U N K U ) 

İtalya • İspanya 
İspanya harbinin nihayetlendiği 

liindenberi, İtalyan ve İspanyol 
devlet adamları arasında bir kartı -
lıldı ziyaretler serisi baılamıı ve ha
la da devam ediyor. Geçen ay ls
Panya dahiliye vekili Suner ltalya'
)'ı 2iyaret ederek orada uzun müd • 
det kalrnııtı. Şimdi de İtalya harici
Ye nazın Kont Ciano, lspanya'ya 
ıitmiıtir. Kont Ciano'nun İspanya· 
Yı J:iyareti, İtalyan ve alman yardı • 
tniyle lspanya'yı fetheden Franko
nun henüz ispanyol milletinin kal
bini kazanmaktan uzak olduğunu 
IÖıtermiıtir. Harp sırasında ltalya 
hlrafından yapılan buyük yardım
la.rdan sonra lspanya'yı ziyaret e· 
den Ciano, İspanyol milleti tarafın· 
dan samimi kabul göreceğini zan· 
lletıniıti. Halbuki lspanya'dan ge
len haberler, ltalya hariciye nazırı-

Filistinde yeni hadiseler 
Yahudi konseyi İngiliz 
kararmı protesto ediyor 

Ciano İspanya' dan 
sitayiıle bahsediyor 

iSTANBUL Gazeteleri 

""' her tarafta, fak~t bilhassa .. K~. -, 
la.lonya'da soğuk hır kabul gordu-
iLinü anlatmaktadır. Her halde al
bıa.n ve İtalyan kıtalarının, İspanyol 
halkı arasında iyi bir hatıra bırak
lrıadıkları sarihtir. 

Bununla beraber, tahmin edile
C:eği gibi, Ciano'nun resmi ispanya 
ta.rafından kabulü, debdebeli ve ih
tiıamlı olmuıtur. lspanya'nın muh • 
telif ıehirlerini dolatan Ciano'nun 

Malaga, 18 a.a. - Kont Ciano Se
villa'dan kendi idare ettiği tayyare 
ile buraya gelmiş ve Conte di Savoia 
vapuriyle 1talya'ya hareket etmiştir. 

Malaga, 18 a.a. - Kont Ciano, 1s
panya'yı terkederken aşağıdaki beya
natta bulunmuştur: 

1spanya'yı tiyaretim esnasında, iki 
memleketi biribirine bağlıyan kardeş 
zihniyetinin bürhanlarını gördüm. 
İspanya'nın yüksek mukadderatına i -
nanıyorum. Zira İspanya, çok cevval, 
zekalı bir adam tarafından idare edi
liyor. Seyahati~ esnasında, bilhassa 
İspanyol milleti arasında hüküm sü
ren nikbinlik ve itimadı da gördüm. 
Gençlik teşkilatlarına gelince, bun
lar, her türlü methüsenanın fevkinde
dir. 

İrlanda' da bir yabancı 

parmağı mı ! 

CUMHURİYET 

Harp ve sulh cepheleri 
arasında 

Yunus Nadi. bu başmakalesinde, Dan
zig için harp olur mu s~a!inin cevabını 
bu meseleden dolayı eskısıne rahn:et o_: 
kutacak yenı bir cihan harbi çıkabıl~ceg! 
şeklinde verdikten sonra, hal v~ yazıy~t~ 
izahla yalnız Danzig rneıelesının kafı 
gelmedigini, bunun bir mehenk taı!ndan 
ibaret oldugunu, müphem ve umumı şek
linde dava Danzig'e münha~~r olmakt~ 
çok uzak ve ona nisbetle.,r.uz .. k~~~· .. bın 
kere daha büyük göründugunu souluyor. 

Büyük dramın son perdesi 
hazırlanıyor 

TAN 

terefine her tarafta ziyafetler ve- Filiıtin'de İngiliz a•keri nakliyatı Londra, 18 a .a. - Daily Herald ga-

·ı ki ki ·· 1 zetesi, hükümetin, İrlanda cümhuri - Atina'mn yaptığını rı rniı ve karıılı ı nutu ar aoy en- Kudüs, 18 a.a. - Milli yahudi konseyi bütün yahudi mıntak~- yapamaz mıyız?. 
blittir. Resmi ispanya tarafından h k yet ordusunun son faaliyetlerine bir 

M. Zekeriya Sertel, '.Dünya sahnesin ~ 
de oynanacak büyük dramın son perdesı 
hazırlanıyor,. diye başladıgı bu başaıaka
lesinde, bu defaki, perdenin butun dun
yanın mukadderatını tayin edeceği kanaa 
ti umumi oldugu için demokrasiler mu
dafaa hazırlıklarını bitirmiye çalıştıkla
rını aoyledikten sonra, totaliterlerin i • 
kinci bir Mıinih hazırlamak ümid ve ar
zularına rağmen bugün vaziyetin başka 
türlü olduğunu, binaenaleyh Almanya ye
ni bir Münih konferansı akdi ümidiyle 
taarruza geçerse demokrasi kuvetlerinin 
süngüleriyle karşılaşacafını izah ediyor. 

1 d b ·· t 14 de gece yarısına kadar muhaceret a -Yapılan bu nümayiıin sebebini an • arın a ugun saa n l b d vlet tarafından nakden yar- ı (Günün Meseleleri) sütununda, mem -
lamak için harp sıralannda ltaly" kındaki son İngiliz kararını protesto etmek üzere grev yapı maaı- ya ancı ~v• . .. .

11 
leketteki hayat pahalılığı bahis mevzuu 

d · • dım edildıgını gosteren deh ere ma • edilerek iktisat ve Ticaret vekaletinin tarafından yapılan yardımın ere - na karar vermıttır. 1 yapmıyabazırlandıkları tetkikatın bitme-
C:eııini hatırlamak kafidir. İtalya Telaviv belediyesi de bu harekete ittirak etmektedir. lik bulunduğunu yazıyor. sine intizaren alınacak tedbirler bulun-
Franko'ya yardım için lspanya'ya duğunu söyliyerek, Atina payitaht na • 

Konsey İngiliz milletine hitaben zırının ihtikirla mücadele için aldığı ra-ordular ve tayyare müfrezeleri yol- d' "B. d ı 
neşrettiği bir beyannamede muhace- ç • • b "' dikal tedbirleri izah e ıyor ız e, s -lamıı ve milyonlarca para aarfet- 1 ve u m u m "ı 1 r tanbulda olsun, bunu yapamaz mıyız?,, d ~ f . b . retin altı ay müddetle durdurulmasını 1 n yen dı"yor. tniıtir. Franko kazan ıgı za en, iı-

>'iik mikyasta halya'ya borçludur. şiddetle protesto etmiştir. 

SON POSTA 
Yaz geçerken 

Muhittin Birıen (Her gün) aütunun
da1 yazın bu en sıcak giınlerinde insanla
rın bir de harp olacak mı endişesinin en 
az duyuldugu yer Turkiye olduğunu mem
nuniyetle kaydediyor ve "Memleketin 
harp ve sulh meseı..ieri uzerinde diışıin • 
mek 'Vazifesini bu hususta kifi derecede 
uyanık olan hükumete bırakıp yazın ni
metlerinden müstcfid olmayı düşünelim,. 
diyor. 

AKŞAM 

Maarif Şurası 

Fazıl Ahmet Aykaç, maarif şurası mfl
nasebetiyle yazdığı bu başmakalede, Tur
kiyede maarif şurasını milletimizin ter
biyevi şuurunda yeni bir devir başlancı
cı saydığını soyliyerek turk basımının 
dikkatini bu verimli sah1. uzerine celbe
diyor, şurayı kuranlara da, .o.rada çalı
şanlara da muvaffakiyetler dılıyor. 

HABER 

lstanbul'u yağmurlardan baıka 
bir 9ey yıkıyamıyacak mı? 

M. Dalkılıç, bu fıkrasında, İstanbulda
ki caddelerden hangisinin asfalt yapıla
cağının tayin edilmiş olduğunu ve lazım 
gelen paranın da her halde alınmış oldu
iu zannında bulunduğunu yazdıktan son
ra hazır caddeler asfalt yapılırken gece
leri muntazaman ve şakır şakır yıkana 
bilmesi icin aynı zamanda tertibat ya -
pılıp yapılmıyacağını soruyor ve şu sor
leri ili ve ediyor: "Yoksa lstanbul halkı 
bayramdan bayrama yıkandığı gibi ls -
tanbul caddeleri de gene yağmurdan yağ
mura mı yıkanacak?,, 

SON TELGRAF 
Yıldırım harbi bir hülyadır ı Baş haham Hcrzog da ingiliz mille- h 

1 
Kız mekteplerinde çocuk Bununla beraber, ııpanya'nın, 

ı 
rteintme ihştitira.ben bir protesto mesajı neş- ta a r ruza a Z ·I r a n 1 yor bakımı dersi istiyoruz Etem İzzet Benice, bu ünvanlı bat -daha doğrusu bugünkii spanya hü· makalesinde akıl, mantık, realite, aakeri 

kümelinin ıükran hislerini ifade e- Dr. Kudsı Falkacı imzasiyle ve maarif teknik, harp fenni ve dıiriist mahakeme • den bu tezahu
··rattan •u··mullü bir K d.. 18 30 ~ . d.. ece şurasına açık mektup başlığı altında çı • nin ltalya ve Almanyanın harp edemiye-" u us, a.a. - ası un g kan bu yazıda, Atatürk'ün, "Kadınlar ve-

rnina da rıkanlmamahdır. Franko- Gazze civarında bir arap köyünü bas- d k• zaifi umumiyede uhdelerine diışen vazi - ceklerini göz önüne ıkoymuş olduğunu, 
... S 1" h. ti" b·r Çı"n askerı· ·ıyor ı · . ancak. her hangi bir müvazenesizıık ve tıu e taraftarlarının ltalya'ya ve mıştır. Mütecavizlerden iki, köylü- a a tye I 1 • felerden başka kendileri için, en ehemı-

n v yetli, en hayırlı, en faziletkir bir vazi • hesapsızlık yıizünden İtalya ve Almanya-Almanya'ya yapılan yardımdan do- lerden de iki yaralı vardır. feleri de iyi valide olmaktır.,, sözü hatır- nın harbe sıiruklenebileceklerini iddia e-
layı mütefekkir olmaları pek tabi- Komıo yahudi kolonisine yardım Japon ordusu g'ılt'ık~e zayıllıyor !atıldıktan sonra, memleketimizde, nüfus denler bulunduğunu ve bu iddiada bulu-İdı"r. Bu yardım, bir aralık, öyle hu- · · · · b k" •· · t k · t artımının yalnız çocuk doiumu ile de • nanların bu iki devletin bilhassa bir yıl-ı . ettığı u;;ın u oyu teczıye e me ıs e- ğil, doğan çocukların yaşamasını sağla • dmm harbini tasavvur ederek hazırlan-
dutlara varmııtı ki, apanya'nın hır dikleri anlaşılan biler köyden beş ki- mak yoliyle elde edilebileceği irah edi - makta bulunduklarını ifade eyledikleri-İtalyan müstemlekeai, her halde şiyi beraberlerinde götürmüşlerdir. 1 o b 

1 
1 1 

1 
d' yor ve kız talebeler:inde çocuk bakımı ni yazdıktan ve Almanya ile ltalya tasav-

lt•lya'ya en sıkı aakeri ittifakla f T l" . 'd k b son taarruzda 'ın e e a ver 1 dersi ihdası lüzumu ileri ıiırüyor. vur ettikleri bu yıldırım harbine iki ıene 
'-.. Diğer tara tan e öVıv e vu u u- eve! ciriı;miı olsalardı raferi muhaltkak Qa.ğlı bir memleket olacağı zanne • lan müsademede yedi ki§i yaralanmtJ· temin edemeseler bile taarruz edecekleri 

d:ı- • · B 1 t h kk k tın · :::~.:.....~-'!"""'"""':~'-":~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:9~~~~~~~~~~~---,.-----~~~~~~~~~~~~~~~ ..._ .. wurJ•rdf, dedik· 
oqnııtı. un ar a a u e emıt· tır. '11 m talea:l'I •erdetmektedir : 

tar. halya, biraz iqilizlerin, biraz .. Eier ıulh cephesi, teıekkü letmemiş bu-
da İspanyolların ~~--·81--.~ı=t---~.~ .. - Norveç ı muharrir ya ında yapılacak umumi taarruz için Çin'in her tarafında faali- lngiltere'nin seferberlig"'i lunsa idi, bazı küçük devletlerin yıldı • P

a Ye yenı ıs- Oskar Aleksander Braaten bir oto - yetle seferberlik yapılmakta oldug"'unu ve bütün hazırlıkların bit- rım harbinden bir dereceye kadar korku-h 
lan olabilirdi,,, taanyol hükümeti, dahili ve arici mobil kazası esnasında ölmüştür. mek üzere bulunduğunu memnuniyetle söylemiş ve şöyle demiştir: Huseyin Cahit Yalçın, bu başmakale-~litikaama İstediği istikameti ver- sinde, İngiltere'nin seferberlik yaptığı k b k J O 

~ "Japonlara gelince Han nehri bo - hakkındaki şayiaların eğer aslı yoksa, me le ser est a mı§tır. ç sene de- bu şayiayı çıkarıp zihinleri karıştırmak 
vam eden yardıma karıılık olarak M k 1 yunca yapılan muharebe esnasında istiyenlerin arzularının tamamen zıddı 
ltalva'nın elde ettigv i netice, resmi o s ova g o•• r u· • ş m e e r 1 or .. dııl.a_rının ~ahsu_s derececi~ zayıf bir neticeye vardıklarını, biliikis İngil-

., d - k"' b tere'nin bu kuvet nümayişı sulh için iıe lspanya'nın kıymeti henüz tebellür duşmuş ol ugu aşı ör surette te ey • kalplere emniyet ve ferahlık telkin ede-
etmiyen tükran hiılerinden ibaret - yün etmiştir. Japon ordusu Sin-Yanga cek mahiyette oldugaııu izah ettikten 

tir. Gerçi spanya antikomintem H •k • f • • d ba katılması lizım ~elen müthiş bir kuvet 
ı doğru ilerlemiye hazırlanmakta oldu- sonra, ınıiliz ordusunun, ıimdiden heaa-

Pakta da ıirmiıtir • Fakat Franko er J f tara JD vazıyetın e ğu sırada Çin ordusunun cenahtan yap oldugunu, bir miızakere masası başına 
0

• 

hükümeti, bu taahhüde, Almanya'- tığı bir taarruz neticesinde 20.000 den turmak ihtimalleri daha buıünden ufuk-1 
fazla telefat vermiştir. Japonların ta teressum etmir;tir denilebileceğini ili-nın ve talya'nm iatedikleri geniı ve ediyor. 

h• d•ı• b• • k• f k harp malzemesi ve mühimmat itiba -manayı vermekten çekinmektedir. ır ır ın 1 Q yo 
lier halde lspanyJl Almanya'nın ve JSSe 1 ya riyle olan zayiatları mühimdir. Bu 
ltalya'nın askeri ittifaklarına gir- felaketli hezimetten sonra düşman or-

p · 18 F · T b k 1 1 d 1 dusu, perişan bir halde Hankov ve meği bugün için düıünmüyor. Yani arıs, a.a. - ransız ve ıngı .•z üyü e çi erinin ıiin öğ e- Sin-Yangdaki mevzilerine çekilmiş _ 
•empati bakımından lıpanya bükü- den ıonra Moskova' da 8. Molotof ıle yaptıkları görütmeden aon-

1 . b terdir.,, ıneti mihver devletlerine temayül ra Havaı ajansrnın Paris'te e de ettıği inti alara göre, her iki ta- General. Çin kıtaatının ve Çin mil_ 
etmekle, beraber, bu sempatinin Is- rafın vaziyetinde bu görüıme Jetinin kuvei maneviyesinin yüksel • 
panya'yı, İtalya ve Almanya ile it· p p I p ~ neticesinde mahsüı bir inkitaf miş. hiç bir fütur alameti kalmamış ol-
tif ak ak tine aürüklemiyeceği anla • renı t ved ~ednsea ga kaydolunmamııtır. duğunu ve milletin müstevliyi kati su-
tılmaktadır. Franko ile Ciano ara- on ra a BB. Seeds, Naggiar, B. Molotof'a, rette tardetmekten ibaret olan gaye • 
•ındaki mülakattan sonra neıredi- Londra, 18 a.a. - Yugoslavya naip muallakta bulunan meseleler hakkın- sinin halkın zihnine her zamankinden 
len resmi tebliğde "iki memleket hükümeti prens Pol ile prenses Olga da hükümetlerinin noktai nazarını daha kuvetle yerleşmiş bulunduğunu 
nefine istihdaf edilen gayelere ta- k t 16 50 d V"kt . . b"ld" . 1 d" B 1 1 IA ı·ı~ve etmı"qtı"r. dün a şam saa . e ı ona ıs - ı ırmış er ır. u mese e er, ma um i1 Y 

lbamen tekabül etmek için mevcut tasyonuna :nuvasalat etmiıler ve Dük olduğu üzere, garanti edilen devlet - Buna mukabil japon kıtaatının ku • 
İf birliğinin inkiıaf ettirilmesinden,, ve Düşes dö Kent tarafından istikbal lerin esamisi, bilvasıta tecavüzün ta- vei mancviyesi son derece sarsılmış -
bahsedilmekte he de, bu it birliğin- edilmişlerdir. rifi, ve diplomatik müzakerelerle bir- tır. Gerek sivil japon halkında gerek 
den askeri bir ittifak manası çıkarı- Prens ve prenses, dün akşam yeme- Jikte askeri görüımelere batlanması askeri sınıflar arasında harbe karşı 
lamaz. Hülasa Ciano'nun ziyaretin- ğini ikamet etmekte oldukları Buking hakkındaki Sovyet talebidir. husumet hissi artmaktadır. Cepheler -
den sonra lspanya'nın beynelmilel ham sarayında Dük ve Düşes dö Kent, Öğrenildiğine göre, Lôndra ve Pa- de sık sık isyan hareketi görülmekte -
muvazenede tebarüz eden vaziyeti B. Çembcrleyn ve diğer bir çok nazır- ris hükümetleri bu meseleler üzerin- dir. General, netice olarak, şu nikbina-
töyle hülaaa edilebilir: mihver dev- tarla birlikte yemişlerdir. deki noktai nazarlarını değiıtirme- ne mütaleada bulunmuştur : 
!etlerine kartı aempatik, fakat anti- mi§ltrdir. B. Molotof da görüşme "Nihai zaferin bize ait olacağına 
komintern pakt dıtmda müabet ve L d 'd nihayetinde vaziyeti hükümetı"ne bil- katiyen eminiz . ., Muıanof'un on ra a muayyen siyasi ve askeri taahhütle- oe l direcegv ini söylemi"'tİr. 

· k yaptıgı temas ar y 
.. e girııme ten muhteriz... Pek yakında BB. Molotof, Seeds, 

A. Ş. ESMER Londra, 18 a.a. - Halen burada bu- Naggiar ve Strang arasında yeni bir 
lunan bulgar mebusan meclisi reisi görüşme daha yapılacaktır. 

Ekmek me.eleıi 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Vali 

bugün ekmek meseleıi etrafında fı
tıncılar cemiyeti reisiyle görüşmüş
tür. Şahıs ve fırıncı tanımıyacağını 
\1e doğrudan doğruya cemiyeti mesul 
tutacağını söyledi. Ayrıca fırıncıla -
tın ve ekmekçilerin ileri sürdükleri 
di lckleri de tetkik edeceğini ilave 
'tti. Yarın şehrimizdeki fırıncılar ce
ltıiyeti de toplanarak valinin teb1iga
tını öğrenecekler ve müzakerelerde 
bulunacaklardır. 

Evlenme 

B. Muşanof, bugün avam kamarası Mamafih Pariı'te Moskova görüş
reisi tarafından kabul edilmiş ve par- melerinin inkişafı bahsinde en ufak 
lamento binasında müteaadit avam tahminde bile bulunmaktan imtina e
kamarası azası ve ingiliz devlet rica- dilmektedir. 
Ji ile de görüşmüştür· Bu akşam avam 
kamarası reisinin verdiği ziyafette i
se B. Muşanof, hükümet azası ile de 
görüşmek fırsatını bulmuştur. 

8. Malik Kevkep tahliye edildi 

İstanbul, 18 (Telefonla) - Satie 
binası meselesinden dolayı bir müd
dettenberi mevkuf bulunan Deniz
bank erkanının tahliye talebinin red
di üzerine yaptıkları itirazlar tetkik 
ediliyor. Bugün eski Reasürans ikin
ci müdürü Malik Kevkep tahliye e -
dildi. Kendisiyle akşam görüştüm. Ar 
kadaşlarının yarın ve müteakip gün -
lerde tekrar tahliye müracaatında bu
lunacaklarını ve adaletin pek yakın
da tecelli ecleceflni, it muhakeme saf 

Büyük bir salah yok 
Moskova, 18 a.a. - Havaı ajansın

dan: 

B. Strang, Seeds ve Naggiar, dün 
bir saat üç çeyrek B. Molotof ile gö
rüşmüşlerdir. 

Öğrenildiğine göre vaziyette büyük 
bir salah temin edilememittir. Önü -
müzdeki toplantının ne zaman yapı
lacağı malum değildir. Mamafih pek 
yakında yapılacağı zannolunmakta -
dır. 

1 ngiltere' de yeniden 
m.unzam tahsisat 

Londra, 18 a.a. - Bugün sivil ser -
visler için yeniden 19,400,815 ingiliz 
liralık munzam kredi talep edilmiş -
tir. 

İngiliz • Romen ticaret 
a·nlaşması 

Londra, 18 a.a. - İngiliz - Romen 
ticaret anlaşması metni, anlaşmayı me 
riyete koyan kararname ile birlikte 
intişar etmiştir. 

Anlatma. Romanya hükümetinin in 
giJiz hükümeti tarafından garanti e
dilecek beş buçuk milyon İngiliz lira
lık hazine bonoları ihracına selahiyet 
vermektedir. 

Güzel bir örnek 

(Her sabah) sıitunu muharriri, İzmir
de yüz yoksul ve zayıf çocuk için bir 
kinderhaym açıldığı haberini ele alarak, 
1zmır viliyet ve belediyeıini bu güzel ve 
faydalı muvaffakiyetinden dolayı tebrik 
ettikten sonra nüfus siyasetimizin temeli 
olan türk çocuğuna şuurlu yardım gayret
lerinin yurdun her tarafta belirmekte ol
ma&1na rağmen ıimdiye kadar yapılanla
rın gayri kifi olduğunu "Türkiyemizin 
mukadderatı, müatakbel satvet ve haıme
ti gıirbüz yetiıtireceğimiz türk yavrusu
nun elindedir .. diyor. 

İKDAM 
1nhisarlar ve bir tereddüt 

( İnkılibın meşaleıi) ıutunu muharri • 
ri, inhisarların tahdidi ııimdilik mıimkıin 
olmamasına mukabil, hiç değilse, bun -
dan ıonra nelerin inhisarı tasavvur edil
diği!li v~ haı;ıgi işlerin devlet eline reç -
mesı mumkun olduğunu is sahiplerinin 
bilmesi lüzumunu ileri ıürerek, memle
kette yeni bir çok iıler retirmek teıeb
busünde bulunaD!ar, bu lılerin bir cün 
ellerinden alınması korkusiyle tereddüt 
etiklerini ve teşebbüılerinden vaz ıeçe
ceklerini ıöylıiyor "Bu tereddüdün 
beyhude olduğunu temin etmeliyiz,, di -yor. 

Hayat pahalılığı 

'!f ~mlekette hayat pahalılığının ıebep
lerını araştırarak, yerli fabrikalar ma -
mulitının ucuza mal edilmesi için ıenel 
ithalit rejiminin genişletilmesini, itha • 
Uta .daha fazla yer verilmesini, o zaman 
fabrıkaların rekabet korkuıiyle hem u -
cuz hem iyi mal yapmıs olacaklarını ve 
cümrük himayelerinin zararlı olduiunu 
söylüyor. 

VAKİT 
Ucuz bira ucuz ıarap 
Asım Uı. bu serlevha altındaki baıma

kalesinde, Ankara bira fabrikasınuı in -
hisarlar idaresine devrinden sonra bira
nın •cuzlamuına imkin olacağını, bu u
cuzluğun yükıek dereceli alkolün utııı -
na tesir ederek zararını onlıyebileceiini 
izah ettikten ıonra, inhiurlar idaresinin 
aenelerce müddet rakıyı methederek it -
lediii Cilaablan affettinnell 4~ia ..... 

Bir gemi yanıyor ! 
-

Gemide 11 O yolcu ve 
102 mürettebat var 1 

Tokyo, 18 a.a. - 8000 tonilatoluk 
Boyuko - Maru vapurunun Japonya ile 
cenubi Amerika arasında pasifik or -
tasında yanmakta olduğu haber veril-
mektedir. · 

Bu geminin mensup bulunduğu kum 
panyadan bildirildiğine göre, yangın 
pek muhtemel olarak geminin bir kı -
ıım hamulesini teşkil eden bakır ma
deninin birdenbire iştialinden ileri 
gelmiştir. Gemide 110 yoku ve 102 mü
rettebat vardır. 

Frans11 tayyarelerinin ll(u1f ar1 
Paris, 18 a.a. - Hava nezareti, İn

giltere üzerinde yapılacak bir hava 
seferine iştirak edecek olan fransız 
tayyarelerinin ne miktarlarının ne de 
bu seferi icra edecekleri tarihin tesbit 
edilmiş olmadığını, ancak böyle bir 
seferin icra edileceği haberinin doğru 
oldufunu bildirmektedir • 

Hamidiye İskenderun'a 

hareket ediyor 
İstanbul, (Telefonla) - Hamidiye 

mektep gemisi yarın sabah İsken -
derona hareket edecektir. 

İzmir'in . 
yenı 

havagazı tesisatı 
İzmir, 18 a.a. - Havagazı fabrika

sının şehrin bütün ihtiyacını kartılı -
yacak bir hale getirilmesi için getiri
len makinaların montajına ba§lanmış-

tır. Belediye reiıi dün fabrikaya ge -
lereke bu çalıflll&ları tcftit etmittir. 
!ki yüa bin liraya ....ı olacak olan ye-



-4-

Bugün bir harp olacak mı 

of mıyacak mı bilmiyoruz 

19 - 7 - 193:> 

( RADYO J ---TOR KiYE 

Radyo Difüzyon Poıtalan 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

tra ·Şef: NECİP AŞKIN): 
1 - Paul Linckc - Olus - o· 

tur - olur (Şen parça) 
2 - M icheli - Buseler sere· 

nadı 

Yalnız bir münih 
daha olmıyacaktir 

"Mihver" in kemanla -
rı fena akort edilmiştir. B. 
Çemberleyn'in nutku, Vol
kischer Beobachter gazete
sine göre Varşova noktai 
nazarının bir müdafaasın -
dan ibarettir. Bu itibarla in 
giliz başvekilinin bahset -
tiği daha sakin ve berrak 
havanın teşkiline manidir. 
İtalyan matbuatı da diyor 
ki: "B. Çemberleyn'in nut • 
ku bir geri adım teşkil edi
yor, İngiltere kılıcını kı -
nına koyuyor .. .,, 

duklarını gösterir. 
Bu yaz zarfında Avrupa -

da harp olacak mı, olmıya
cak niı bilmiyoruz. Bildiği
miz bir şey varsa o da, bir 
Münih daha olmıyacağı -
dır. 
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Ti rol' de neler oluyorl 
dır. Üstelik ihracatının % 
75 kadarı İtalya ve Alman
ya tarafından çekilir (ki % 
50 si Almanya'nın hissesi -
ne isabet eder). O yüzden, 
Yugoslavya için, esasen 
hudutlarında müreffeh, 
kuvetli ve müttehit bir Yu
goslavya görmeyi arzu et -
tiklerini mütemadiyen tck
rarlıyan bu iki devletle 
dostane münasebetler ida -
me etmek hayati bir ehemi
yeti haizdir. 

olan revizyonist zihniye • 
tin çığrından çıkmasına 
hamlolunabilir. 

DALGA UZUNLUGU 

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

7'. A. t). 
!1.70 m. 9•'i5 Kes./ 20 Kw. 

7 '. A. P. 

3 - Rachmaninow - Serenıd 
4- J. Brahms - Macar dan· 

sı No. 3 . 
5 - Eduard Künnckc - Dan! 

süitinden blus 
6- Bccce - Notumo 
7 - J. Strauss - Neşeli va!S 

operetinden ( Buseler 
valsi ) 

Ne kadar biribirine zıt o
lursa olsun, bu iki düşünce 
de yanlıştır. 

Danzig meselesini ve İn
gilterenin noktai nazarını 

daha büyük bir sükunet, ve 
itidalle izah etmek imkan -
sızdı. Doktor Göbbels"in 
propagandası bu beyanatı 
Almanyaya meydan oku -
mak diye tefsir ederken 
kendi hüsnüniyetinin dere
cesini göstermiş oluyor ... 
Fakat ingiliz başvekili iti
dal ve sükun gösterdi ve 
bir İngiliz - leh müzakere -
r;inc açık yolları gösterdi 
diye "İngilterenin gerile -
diği"ndcn de bahsedilc -
mcz. Her iki tarafta da sulh 
zihniyetine, Avrupaya ve 
medeniyete karşı işlenen 

cürümler, bu kadar sarih 
hisleri tahrif etmektir. A -
daleti husumet veya itidali 
zaf telakki edenler yalan 
cılık etmiş olurlar. 

Mihver devletleri, ıçıne 
bizzat kendilerinin düşecek 
leri tuzaklar kurmak iste -
miyorlarsa Münihtcnbcri 
esaslı bir değişiklik husule 
geldiğini anlamalıdırlar 

Uçurumun kenarında 
Fransa ile İngiltere Mü -
nihe giderek ateşli bir ih • 
tilafı halle karar verdilerse 
bunu bu hal §eklinin Avru -
panın iztirabına nihayet ve 
receğini sandıkları için 
yaptılar. Münib anlaşması 
bir son olacaktı. Bir haleti 
ruhiye yaratacaktı. Millet -
lerin karşısında manen bu 
teahhüde girişilmişti. 

Ha•u ki bu resmi karar ~ 
dan iki ay sonra mihver 
mensuplarından biri İtalya 
Fransaya karşı bir mücade
leye girişiyorlar ve üç bu -
çuk ay sonra Almanya Mü
nib anlaşmasını ayaklar al
tına alıverdi. Bunu bir sıra 
kuvet darbeleri takip etti. 
Avrupayı teskin için gi -

rişilmiş olan teşebbüsten e
ser kalmamıştı. Ne vakıa • 
lar, ne de vaziyet. 

Yukarı Tiro/'da acaip şeyler oluyor. ltalyanlar, o
radaki yabancıları, hayret edilecek derecede çabuk çı
kardılar. Roma hükümeti: 

Bu nokta üzerinde Po -
lonya, Fransa ve İngiltere 
sıkı ve mütesanit bir şekil -
de mutabıktırlar. Bunu za -
manında aı'ılamıyacakların 
vay haline. 

- Orada aldığımız bazı askeri tedbirlere bu ecne
biler şahit olm'!sın, diyor. Fakat amerikalıları niçin 
çıkarmadılar? Onların gözleri ve fotoğraf makineleri 
yok mu? 

Binaenaleyh bunda bilinmiyen bir sır var. Londra 
ile Paris bununla meşgul olacaktır. Wladimir d'Ormesson 

.Le Figaro 

İngiltere 

vôdini tutacaktır .. 
İngiltere'nin enerJısı, 

Çcmbcrlayn'in son nutuk -
larında bir çok kereler tek
rar edilmiştir. 

Fakat panccrmanist pro
pagandacıları İngiltere' -
nin Danzig için döğüşmi -
ycceğini Lehistanı iknaa 
çalışıyorlar. 

Çcmberlayn'un nutku bu 
propagandaya bir cevaptır. 
Çemberlayn, Danzig mese
lesinir. Lehistan için, Le -
histan'ın mevcudiyetinin 
de diğer milletler için ha • 
yati bir mesele olduğunu 
çok vazıh bir şekilde gös -
termiştir. 

İngiltere vadini tutacak-
tır. 

EXCELSİOR 

Grandi 
Grandi, artık İtalyanın 

Londra elçisi değildir, bu 
uzun bir kavğanın neticesi
dir- Grandi'nin ba§lıca mua 
rızı Musolininin damadı 

Kont Ciano idi. 
Grandi Londrada Centil

mens agrement'in adamı i • 
di; Kont Ciano mihve -
rin adamıdır. Grandi, Ro • 
manın Londra ile bozuşma
sını haksız buluyordu; 
çünkü o, İngilterenin muh
temel düşmanlığının hiç bir 
zaman ihmale gelmez oldu
ğunu biliyordu. Kont Cia - • 
nonu nise, Hitler kendisiy

le beraber oldukça bütün 
dünyayı ihmal edebileceği
ne kanaati vardı. 

Grandi, ayık olan ital • 
yanlardan biridir. Onu ta • 
mamen düşürmiye cesaret 
edemediler. Zira parti dahi
linde kredisi, hala bakidi'r. 
Fakat Grandiyi, ikinci plan 
da bir mevkie getirdiler. 

Bugün turistler nezaketle defediliyorsa d;ı Muso
lini'nin: "Cernıenler tarafından aşılamaz" dediği Ti
rol hudutlarında bir ay eve/ başka turistler mükemmel 
bir kabul gördü. Bu turistler iki alman fırkasıydı, 
Söylendiğine göre bu fırkalardan birisi Riviera'ya 
yerleşmiş, diğeri Libya'ya gönderilmiştir. 

Acaba Tirol kapılarında çizmeli daha başka turist
ler mi bekleniyor? 

Yabancıların böyle süpürülmesinin belki başka şe
kilde de izahı vardır. Bugün Tirol'un alman dıli ko
rıuşan halkı Almanya'ya sevkedilmiştfr. insanlar si;rfi 
gibi mübadele ediliyor. 

Anlaşılan İtalyanlar, böyle bir facianın şahidi çok 
olmasın diyorlar. 

Fakat lngiltere, Fransa ve lsviçre kendi mıllerclaş
larının böyle sürülüp çıkarılmasına razı olmasalar Ro
ma: 

- Siz ne şikayet ediy orsunuz? Biz. ke;ırli nı iiicci· 
mizden olanlara daha fenasın. yapıyoruz y:ı ! 

Demiye cesaret edecek mi? 

PARIS - SO/rc 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Avrupa'nın bir 
istikrar unsuru : 

BALKAN ANLA~MASI 
Ya.zan: M ato V uıtetiç E ntcrnaayonal matbu-

atta Yugoslavya'nın 
diplomatik siyasetinden 
çok bahsediliyor. Bazıları 
bu siyasetin mihvere tabi 
olduğu mütaleasındadır -
lar, diğerleri de Avrupa'yı 
tehdi teden büyük harbın 
dışında kalmak arzusunda 
olduğunu, hiç değilse, iki 
cepheden hangisinin üstün
lüğü daha sarih olarak te
beyyün ederse ona iltihaka 
karar vereceğini söylüyor
lar. 

Bütün bu iddialarda doğ
ru olan taraf var mıdır? 
Yugoslavya'nın bugünkü 

vaziyetini anlamak için bu 
memleketin dış siyasetinin 
ana hatlarını kısaca izah 
etmek kafidir. 

Balkan anlaırnasının (Yu
goslavya, Romanya, Tür_ 
kiye1 Yunanistan) faal ba· 

sıdır. 

Yugoslavya'nın Balkan· 
larda kendi lehine arazi ta
dilatını mucip olacak her 
hangi bir siyasete girişile • 
bileceğini sananlar, yara -
dılışı milliyet prensipleri • 
ne müstenit olan ve bu iti
barla büyük bir Avrupa 
devletinin Avrupa'nın si
yasi hakimi haline gelme -
sinde hiç bir menfaati ol· 
mıyan Yugoslavya'nın ha
yati menfaatlerinden tama
miyle tegafül ediyorlar. Bi 
!akis, bütün hayati menfa
atleri bu memleketi, Avru
pa'nın büyük devletleri a
rasında bir kuvet muvaze
nesi siyasetine müzaharet 
etmiye sevkedcr. 

Böyle olunca B. Musoli -
ni silah patlatmadan bizi 
kendi hesabına yeni bir 
Münibe sürükliyebileceği -
ni sandı. Diğer taraftan Hit 
ler de Danzig hakkında ay
nı ümidi beslediyse bu iki 
diktatörün pek yanlış ve 
noksan istihbarata malik ol 

Kont Ciano, Londrada 
kendi adamlarından birisi -
ni görmek istiyor. 

Yugoslavya'nın genişle -
me emelleri yoktur. Bal • 
kanlarda statükonun mu· 
hafazasına kati surette bağ
lıdır. Onun içindir ki sulh 
muahedelcriyle tespit edi
len arazi nizamını daha iyi 
emniyet altına almak mak
sadiyle 1934 de tesis edilen 

Avusturalya'nın Alman· 
ya tarafından ilhakı netice
sinde, Yugoslavya Alman -
ya'nın komşusu olmuştur 

ve bu itibarla garp hudut -
larında iki mihver devleti
nin komşusu bulunmakta-Paris-Soir 

E 

HULASA 

B Ü y o K ş 

Bu mütalealar Yugos-
lavya'nın bugünkü 

vaziyetini izah etmek ve 
1935 den beri bu memleke
tin Almanya ve İtalya ile 
olan münasebetlerini ıslah 
için yaptığı gayretlerin ha
kiki manasını anlamak için 
kafi derecede beliğdir. Fa -
kat bu gayretlerin uzun za
mandanberi Yugoslavya ile 
garp devletleri arasında 

dostluk ve iitmat münase
betlerini değiştirmek gibi 
bir maksadı asla yoktur. 

Yugoslav milleti Avru -
pa'nın bugün geçirmekte 
o lduğu müşkül anlarda ta
rihi mcsuliyetlerini tama -
miyle müdrik hulunmakta -
dır ve diplomatik gerginli
ği arttıracak hiç bir şey 
yapmıyacaktır. Bu itibarla 
Yugoslavya'nın demokrat 
devletler aleyhine olarak 
mihver devletlerine müza -
haret etmiye çalıştığını id
dia etmek tamamen yersiz· 
dır. 

Bazı kimselere göre 1937 
de Yugoslavya ile Bulga -
ristan arasında akdedilen 
ebedi dostluk paktı, diğer
lerine göre de son zaman -
larda Türkiye ile İngiltere 
ve Fransa arasında akdedi
len ittifak muahedeleri 
Balkan antantını kuvctten 
dÜJÜrmüştür. 

Balkan paktının bugün -
kU kıymeti hakk•nda"ki bu 

nevi tefsirler hakikate uy • 
gun değildir. 

Bulgar - yugoslav mua -
hedesi dört Balkan devleti 
paktiylc ayni maksadı ta -
şır: Balkanlarda sulh. Bu 
muahede Yugoslavya'yı 

Balkan paktı akidlerine 
karşı taahhütlerini inkara 
mecbur etmez; esasen bu 
devletler bulgar • yugoslav 
paktının akdine muvafakat 
etmişler ve bu paktın diğer 
Balkan devletleriyle Bul -
garistan arasında bir irti -
bat vazifesi göreceğini dü
şünmüşlerdir. 1936 Selanik 
anlaşması bunun bir netice
si olmuştur. Gerçi o zaman
beri bu yakınlaşma yeni a
dımlar atmış değildir. Fa
kat Balkanlarda sulh ve 
müsalemetin temini yolun
daki faaliyetlerin . bu ya -
vaşlaması her şeyden evci 
Münih'den sonra Bulgaris
tan'da hudutların tadili ta -
rafdarlarını takviye etmiş 

AN'<ARA 
ÇARŞAMBA - 19·7- 193;ı 
12.30 Program 
12.35 TÜRK MÜZİGİ - Pi. 
13.00 Memleket saat ayan, a -

jans ve meteoroloji haberle
ri 

13.15-14 MÜZİK ( Riyaseti 
Cümhur Bandosu • Şef: İh -
san Künçer) : 
l - Saint - Saens - Geçit res

mi marşı 
2 - Tschaikowsky • Giıftesiz 

şarkı 
3- Meycrbeer • Le pardon 

de plocrmel operasından 
fantezi 

-4 - Lincke • Screnad 
5 - Delibes - Lakmc opera -

sından fantezi 
19.00 Program 
19.05 MÜZİK (P. Dukas • Çı

rak sihirbaz: Senfonik par -
ca - Pi.) 

19.15 TÜRK MÜZİCİ (Karı • 
şık program) 

19.45 TÜRK MÜZİGİ (Halk 
türküleri ve oyun havalan) 

20.00 Memleket saat ayarı, a • 
jans ve meteoroloji haberle
ri 

20.15 Konuşma 
20.30 TÜRK MÜZtôt : 

1 - Osman beyin - Saba pelj· 
revi 

2 - Dedenin - Saba earkı -
Güşeyle gel billbulleri 

3 - Aşık Mustafa - Saba şar
kı • Bir esmere gönıil 
verdim, 

4- Kazım Us - Hüzzam şar
kı - Benzemezsin kimse
ye 

S - - ---·----- Keman taksimi 
6- Mehmet Nasip - Hicaz

kar şarkı - Görmezsem 
eğer sevdiceğim 

7 - Refik Fersan • Rast şar
kı - Yakdı cihanı ateşin 

8 - ---·-·· ··· Halk tiırküsü • 
Karşıda kara yonca 

9- ---------· Halk turkiııli -
İndim dağdan ovaya 

10 - ·--------· ijalk ti,irküsü -
Damından ıôrunıir bai -
lar. 

21.10 Haftalık posta kutusu 
21.25 N c;şeli Pliklar • R. 
21.30 MUZİK (Saksofon solo

ları - Nihat Eseneil tarafın
dan) 

Bulgar revizyoncuları 
yalnız sulhcu bir 

revizyona tarafdar oldukla
rını temin etmektedirler. 
Fakat onların mazileri bu 
teminatın samimiyeti hu -
susunda bize tam bir emni -
yet veremiyor. Bize daha 
ziyade emniyet veren şey 

bulgar milletinin Alman ya
nın yanında yeni bir harbe 
sürüklenmeye muhalif ol -
masıdır. Çünkü hafızası es
ki hatırayı unutmuş değil -
dir. Onun içindir ki mihver 
diplomasisinin Bulgari!! -
tan'1 açıkça italyan - alman 
mihverine iltihak ettirmek 
için sarfettiği gayretler 
demokrat devletler alman -
İtalyan genişlemesinin yo -
lunu kcsmiye azimli görün
dükleri miiddetce akamete 
mahkum bulunmaktadır. 
Berlin ve Roma'nın bir Bu
dapeşte - Belgrad • Sofya 
müsellesi vücuda getirmek 
ve bunu demokrat cephesi
ne iltihak eden Roman -
ya - Türkiye - Yuna -
nistan müsellesine karşı 
kullanmak hususundaki 
gayretleri de boşa çıkacak
tır. Revizyoncu sahada bir 
bulgar - macar işbirliği 

mümkün olsa bile Yugos. 
lavya'nın Sofya ve Buda • 
peşte ile birlikte sulh mu . 
ahedelcrinin tesis etmiş ol
dukları arazi nizamını alt 
üst etmek için Balkan ant -
antından ayrılmasına ne -
den .-lüzum hissedeceğini 

biz kendi hesabımıza kesti
remeyiz. Hem Yugoslav -
ya'yı Romanya'ya bağlıyan 
rabıtalar o xadar kuvctlidir 

j ~;:g? MÜZİK (Melodi. Pi.) L° MÜZİK (Küçük Orkes -

kl bU\.Un "'1\.plosn..\.lk kornbl-

"~"'nnl;ır, ne lc:ıd.ır mahiı; O• 

turlarsa olsunlar, Roman -
ya - Yugoslavya münaseba
tını gevşetmek maksadını 

güdünce bir iskanbil köşkü 
gibi yıkılmaya mahkumdur 

*** 
Fransız - Türk ve İngi • 

liz • Türk muahedelerine 
gelince, bu muahedeler şar
ki Akdeniz'de ve Anadolu· 
da toprak nizamının muha
fazasına matufdurlar ve 
her halde Balkan paktının 
diğer üç akidini hiç bir su
retle teahhüt altına sok -
mazlar. Balkan paktı ancak 
Balkan hudutlarının mü} -
terek müdafasını gözetir 
ve dört müttefik devletin 
Balkan harici hudutlarını 

mevzu dışında bırakır. 
Balkanlarda vaziyet -

müstakil Arnavutluk'un 
ortadan lcalkrnaaı mUatea -

na - Balkan paktının im
zaıanmdıııuıu .... L • .ı. __ ; 

yetti hiç bir tahavvülc uğ -
ramamıştır. Sulha sebatla 
bağlı olan ve tamamiyle 
anti revizyonist olan dört 
devletin tesanüdü bu mın -
takada sulhun ve Balkan 
milletlerinin istiklalinin 
en iyi teminatı olarak kal
maktadır. 

La Tribune des Nations 

Almanya harp 

yapabilir fakat 

Çok iyi kaynaklardan 
Londra'ya gelen ha

berlere göre, alman zimam
darları mahfillerince İngil
tcre'nin garanti ve sami • 
miyetinin ciddi telakki e. 

8 - Ferraris - Çiğan scvıisı 
9- Cari Lehar - Melodi 

10 - Gottergatte apcretindcıı 
potpuri 

23.00 Son ajans haberleri, zirı· 
at, esham, tahvilat, kambi • 
yo - nukut borsası (fiyat) 

ı3.00 MÜZİK (Cazba.nd - Pi.) 
23.55·24 (Yarınki proıram 

AVRUPA 
OPERA VE OPERETLER : 

18.20 Viyana - 19.15 Sofya 
- 20.15 Brno - 20.40 Prag 

ORKESTRA KONSERLERİ 
VE SENFONİK KONSER· 
LER: 15 London - Recyonal 
- 15.25 Hamburı - 18.30 
Pra&: - 19 Droytviç - 20 
Brüksel - 21.15 Bertin -
20.30 Rennes - 20.45 Stru• 
burı - 21 Roma. 

ODA MUSİKİSİ: 17.30 Bcr • 
lin - 18.20 Doyçland Zcndcr 
- 19Sarbrilk - 20.15 Sarb -
rilk - 21.IO Beromünstcr -
21.30 Droytviç - 22.10 Mi • 
lano - 22.30 Ştütgart -
22.40 Hamburg 

SOLO KONSERLER : 14 
Droytviç - 15.30 Sarbrük 
- 1·8.15 Breslav - 18.35 Ko. 
lonya - 19 Viyana - 21 Vi• 
yana, Varıova -.21.30 Ber • 
!in - 22.40 Kolonya 

NEFESLİ SAZLAR (Mars v. 
s.~: 5 Breslav - 12 Laypziı. 
Vıyana - 20.15 Doyçla.nd 
Zender - 21 Sarbrük 

ORG KONSERLERİ VE KO· 
ROLAR : 20.5 Sottens -
20.15 Laypziı - 21.35 Sar • 
brük 

HAFİF MÜZİK : 18 Hamburı. 
Ştütgart - 21.10 Kolonya -
21.15 Frankfurt - 22.20 
Münih - 22.30 Viyana 

• HALK MUSİKİSİ: 11.30 Ştüt 
gart - 18.20 Laypzig - 19 
Hamburı - 22.25 Budapeştc 
(Sigan Orkestrası) 

DANS M0Z1Ct: 20.15 Bres. 
lav - 21.10 Kolonya - 21,SO 
Sottens - 22 Floransa -
22.15 Belgrad, Stokholm -
22.20 Droytviç - 22.35 Post 
Parizyen - 22.42 Pariı • P. 
T .T . - 22.55 Lüksemburg-
2~ Floransa, Miline, Post 

Parızycn, Roma - 23.10 Lon
don - Rccyonal - 23.20 Lon
don - Recyonal - 23.10 Ştüt• 
gart. 

dildiğine §Üphe yoktur. 
Fon Ribbentr.o~t. 

ler, Danzig'i almaya kal-
~1~'!1.iH!ın ne çetin bir mu. 
biliyorlar. 

Hitler'le muavinleri, 
Danzig'den başlıyarak Le
histan'a ve garp müttefik
lerine karşı geniş nispette 
bir harekete geçecek olursa 
yagılan bunca ihtar ve ten
bihler faydasız olacaktır. 

Almanya, bile bile dün
yayı ateşe verebilir. Fakat 
o:rdu mensupları, memle • 
ketlerinin, müteassıp hit -
}erciler ise rejimlerinin a -
tiaindcn endişe edecekler -
dir. 

Hitler'in inzivada ne dü
şündüğünü, en son neye 
karar verdiğini hiç kimse 
bilmezse de, Daladiye, Ha
lifaks ve Çemberlayn'in 
mUtemadi ihtar ve tenbih • 
leri sulh ümidini k1Jvetlen· 
dirmektcdir. 

JOUR 

K R o M A N 

dakika sonra evin içi tamamiyle dolmuttu. Onu gi
dip arıyacaklar, çağıracaklardı? Fakat hayır:, belki 
ona merhamet ediyorlar acıyorlardı .•• Belki de ••• 
Unutmuşlardı. Odil'i gördü: ae111izce, hiç gürültü 
etmeden teraçanrn boyunca koıuyor, çamlıklarda 
kayboluyor, ve şimdi de çayırda ilerliyordu. Biraz 
ötedeki çitte birisi kendisini bekliyordu. Rejin, 
Sendan'la beraber avluda idi. Yabani elmanın al .. 
tında Evlin'in beyaz elbisesini farkediyordu. Bütün 
bu mesut kızlar yalnız kendileriyle meşguldüler. 

(Büyük harpten sonra ilk paskalye ıecesi, beş genç, Antu· 
van. kardeşi Jilber, arkadaşı Dominik .Heriyo, Mariyan ve 
Solanj Senkler isminde iki genç kızla beraber sıkıntılı bir 
suareden kaçıyorlar ve geceyi kırlar içinde kaybolmuş bir 
otelde geçiriyorlar Antuvan, Mariyan'la, Dominik de So • 
lanj'la beraber eğleniyorlar. jilber yalnızdır. Nihayet sa • 
bah oluyor ve hepsi Parisc dönmek mecburiyetinde olduk
larını hissediyorlar. Aradan hayli zaman ıeçmi,tir. Mari • 
yan, Antuvan'ı ıcvmiyc başlamıştır. Geııç kıza biraz bi -
ganc ııörilncn Antuvan bir milli bayram gününün erte • 
11inde onunla buluşmus ve beraberce dört ay evci ilk defa 
paskalyc gecesini geçirdikleri otele gelmişlerdir. Yaz 
tatili Maryan ile Antuvan'ı ayırmıştı. Mariyan anası , baba
sı ve dostlariyl c yazlığa ıtitmiıti. Karde3lerinin hepsinin 
b irer sevgilisi vardı.) ' Yazan: lrene Nemirovski -15- Çeviren: Mümtaz Faik FENiK Onların sesini işitmemek, ay ı§ığını görmemek 

için pancurları kapadı. Fakat mehtap, pancurlarda 
kalp şeklinde oyulan deliklerden içeri giriyordu. 
Dağın kokularından, tepelerdeki karlann zayıf ve 
temiz soluklarından ve bütün bu lüzumsuz güzel• 
liklerden nasıl kurtulmalı? Daha §İmdiden evin i· 
çinden piyano, keman sesleri aksediyordu. Gençler, 
biribirlerini arıyorlar, çağırıyorlar, biribirine cevap 

veriyorlardı. Hepsi biri birini beyhude yere fakat 

ihtirasla takip ediyordu. Kendini yatağından attı! 

Niçin bu kadar çabuk teslim olmu§tu 7 Niçin 7 Ümit· 
siz bir tekilde: 

bu idi. Bu gülümseme, bu delen bakı§lar Mariyan'ın 
) ı.izünü kızarttı. Rejin'in getirdiği mektubu anne· 
&İnden sakladı. Ayağını yere vurdu ve dedi ki: 

- Anne, itte bu kadarı fazla! Bize sanki kedi 
yavrularına bakar gibi bakıyorsunuz! 

Annesi gülerek uzakla§tı. Ötekiler Rejin'in et • 
rafını sardılar. Mariyan yalnızdı. Ağzına bir sigara 
aldı ve çakmağın ıtığında bu birkaç aatırı okudu. 
Bu defa buraya gelmediğinden dolayı çok mütee111if 
olduğunu yazıyordu. Londra'ya gitmeğe mecbur 
kalmıttı. Onu bir daha Paria'te arörürdü. Hiç bir 
candan kelime yoktu. Ve nihayet mektup fU cümle· 
lerle bitiyordu: " ... Beni dütünüyor musunuz? Pek 
zannetmiyorum. Şüphesiz çabuk unutulduk.. Kız 

kardetlerinize seli.mlar. Elinizden Öperim.,, 
Sigarasından bir nefes çekmek istedi; ve niha

yet fark etti ki sigarayı yakmamıftı. Onu ditleriyle 
parçaladı ve yere attı. Oradan geçenlerden bir de
likanlıyı çağırdı: 

- Bir aigara verir misiniz? Benimki yırtılmıf. 
Delikanlı kibriti çaktı. Ve adeta nperceaine saç· 

<- ~ ~~ \;:d7iı sayı • 
·~ ~ ~ ,. 
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yan gülüyordu. Kısık, kahkahaları dah~yade i· 
niltiye benziyordu. Fakat ağlamadan, gülmek daha 
iyidir. 

Kız kardetlerinden biri bağırdı: 
- Mariyan geliyor musun? 
- Hayır, siz gidin ben kalacağım! 
Odasına çıktı. Elbiselerini çıkardı. Çok sevdiği 

hafif beyaz penyivarını giydi. Yatağa yatmak iste
di. Fakat derhal kalktı: boğuluyordu. Pencerenin 
kenarına oturdu. Yollarda, kayaların araaında kü • 
çük mika parçaları sağır ve mavi bir ate§le parıldı· 
yordu! O Antuvan'la buralarda gezemiyecekti! 
Yabani elma ağacının dibinde beraberce uzanamı • 
yacaklardı! ... Göl parıl parıl yanıyordu; hazan kal
binin attığı hissrdiliyordu; tıpkı uyuyan bir mahluk 
gibi nefes alıyordu. Yüzünü elleriyle kapadı. En 
habis, en kirli dütüncelerle teselli bulnuya çalıtı· 
yordu: 

- Her itin bir batlangıcı olmak lazım! Bu bir 
fasıldır; Fakat yarabbim, baıkaaından ne bekliyo· 
rum? . . 

"- Bana evlenmekten bahsetmedi. Öyle değil 
mi? •• 

0 Eskiden" diye dütünüyordu ''Bir adam bir 
genç kızı metres olarak aldı mı, hiç olmazsa ondan 
bir çocuk sahibi olmamağa gayret ederdi. Yoksa ~
na pek öküz derlerdi. Şimdi bu da yok!" 

Antuvan'ın gülümsemesini hatırladı: 
- Siz daha çok §eyler biliyorsunuz .•• 

Ve dudaklarını kan çıkıncaya kadar ısırarak: 
- Ağlamak istemiyorum, dedi. Ağlamıyaca· 

ğım. Şimdi artık her fey bitti. Her §ey bitecek. Bu 
yoldan geçmek lazımdı. 1Ik atkh bu! llk a§klar da
ima sonsuz olur. 

Yavatça yere atladı. Elbiselerini düzeltti. Son· 
ra yÜzÜne gözüne tuvalet yaptı. Odada onunla be
raber yatan Odil'e muziplik olsun diye yere su serp· 
ti. 

Sonra birdenbire pencereye geldi. Batını pan· 
curun çiyle ıslanmıt kalın tahtalanna dayadı. 

- Peki, timdi ben ne olacağon? diye mırıldan-
dı. 

- Ben ne yaptım 7 diye inledi. 

Bazan vücudunda o zamandanberi hiç bir deği .. 

tiklik olmadığını görerek aafca hayret ediyordu. 

Fakat vücudundan daha feci bir tekilde ruhu deği§· 

mit olgunlatmıttı. 

Nihayet her ıeye meydan okuyarak: 

- Hiç olmazsa zevk ettim! diye mınldandı. 

Sonra baıını yastığın içinde sakladı ve göz yatlan .. 
ftJ bıraktL 
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Peklikle berOber sancı: .. 
Peklik yalnız ba§ına olunca san· ı §Üphesiz: cid~i ıeylerdir. Bereket 

cı vermesine yahut baıka türlü ra- verain kı peklıkle beraber sancı çe· 
hataız etmesine sebep yoktur. Hat· kcnlerde bunlar az bulunur. 
ta bir hastalığa kar§ı mukavemet i- En çoğunda aancı banakların il
için tabiatın yerlettirdiği müdafaa tihap peyda etmeainden gelir. llti
vaaıta&ı oluua peklik adeta selamet hnba tutulmamı§ barsak fazla te
ve emniyet alameti olur. Peklik de· kallüs edip peklik vcue bile aancı 
vam ettikçe insan rahat eder, o ge• getirmez ama, iltihap peyda olunca 
çince insanın rahatı kaçar. pcklikle beraber sancı da gelir. Bar· 

Vakıa peklik çekenlerin birçoğu aaklann iltihap peyda etmesi de 
_ bilhaasa kuruntuda9 pekliğe tu· türlü türlü sebeplerden olur. Ancak, 
tulanlar - kendilerinde türlü ra • pek çok defa - maalesef - heki • 
hataızlıklar bulurlar, düıünceleri me sormadan kullanılan linet ilaç • 
daima karınlarında olduğu için ruh· larmdan baraaklar nihayet hastala
ları da inkıbaza uğrar .•• Hatta, bir nır, iltifi P peyda eder, aancı da 
gün kalablıkça - birahanede de· meydana çıkar. 
iil, çünkü bnra içenler arasında Demek ki, hatta herhangi bir ae· 
pekliğe tutulmuı olanlar azdır - hepten muvakkat bir peklik. Ku
bir paatacıda oturanları biraz dik • runtu bunu devam ettirir. Sonra ah
katle gözden geçirirseniz, yüzle· hapların tavsiyesiyle bir linet ilacı. 
rindeki adalelerin teknllüsüne göre Bunu her gün kullanmak, gün geç· 
hangilerinin peklik çektiğini, hangi· tikçe miktarını arttırmak zaruri o • 
}erinin kannlannı düıünmediğini a· lur. Onun tesiriyle barsak iltihabı, 
yırt edebilir ve bu suretle pastacı· hem peklik, hem de aancı. 
nın bulunduğu ıehirde suların a7. Sancı da - belki - bir ıey de· 
veya çok kireçli olduğunu da anlı· ğil, fakat barsaklarda iltihap pey· 
yabilirsiniz. da olunca mikropların kana geçme· 

Bu ruh sıkıntısı peklikten değil, aine yol açılır ... Kolibasilloz denilen 
onu bir .hastalık sanmaktandır. ln ve barsaklarda çok bulunan mik
aan pekliğe ehemiyet vermeyince ropların kana geçmesinden ileri ge
ondan bir rahatsız1ık da gelmez. len hastalığın sebeplerinden biri de 
Birini bilirim, o vazifeyi üç dört linet ilaçlariyle o mikroplara yol aç· 
günde bir kere ifa ettiğinden dolayı maktır. G. A. 
pek memnundur. Daha ziyadesinı 
menfaatine mugayir aayar. Bunun· 
la beraber yemeklerinden geri kal
maz, etli ve canlıdır... Bir baıka.sı 
tam on sekiz günde bir defa ihtiyaç 
duyar. Çok da yediği halde gene 
kupkuru fakat daima neıeli ve ke· 
yifli yaıar •••• 

Peklikle beraber sancı yahut 

Su itleri reisliği 
1 

Nafıa Vekaleti su işleri reisliğine 

100 lira maaşla Salahattin Büğe tay~n 

edilmiştir. 

batka türlü rahatsızlık oluraa - Urla ve Dikili'de zelzele oldu 
peklikten sancı yahut rahatsızlık 

1 Şehrimize gelen malCımata göre e-
demiyorum, onunla beraber o ursa 
- peklik bir hastalık alameti de- velki gün İzmirin Urla kazasında bir 
mektir. O vakit pekliğe ehemiyet saniye devam eden, Dikili kazasında 
vermek lazım olur. üç saniye devam eden iki zelzele kay· 

Röntgen ıııklariyle karının içerı· dedilmiştir. Her iki zelzele hafif geç
ai muayene edilmek usulü çıkma- miş ve hiç hasar yapmamıştır. 
dan önce sancılı pekliği sancısız o -
landan ayırt etmek pek kolay sanı· 
brdı. Peklik barsaklann ya tenbel· 
liiinden, hareket etmek istemedik· 
}erinden yahut fazla tekallüa ede-
rek 111kıımalanndan ileri gelir, bi· 

. rinci türlüsü sancısız, ikinci türlüsu 
de sancılı olur denilirdi. 

. 
1 zm i r Enternasyonal . 

Jııklarla nıu•Y ... .ı __..__..., .. -
iıaulde muayene hangi ba.rsağın 
tenbel olduğunu, hangisinin fazla 

!~~r!!'t<J .. Jlazı1Jcı'}ım•2=
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tekallüs ettiğini gösterir. Bu mua· ~=============~ 
yenelerden elde edilen neticelere 
göre, bir kere tenbel denilen bar-
sakların sayısı pek zdır. Peklik çe· 
kenlerin çoğunda baraaklann fazla 
tekallüa etmelerinden peklik gelir. 
Fakat böyle fazla teknllüsten pek
lik çekenlerin hepsinde mutlaka 
aancı yoktur. Pekliklc beraber san
cı çekenlerin barsaklarında fazla 

BUGÜN 

Yenişehir U l US sinemasında 
1. - F AKlR TALEBE 

Marika Rök (fransızca sözlü) 

tekallüs olsa da - hepsinde sancı 2. - YENi JURNAL 
bulunmadığına göre - ikiıi ayrı 
ayn oeyler, bir hastalığın iki alô.me· 
ti demektir. 

Hem peklik, hem de karına san· 
cı veren hastalık bazılarında karın 
zarında bir iltihaptır. Bu da kara· 
ciğerin safra kesesinde, yahut a· 
pandi11itte müzmin bir hutalıktan, 
kadınların yumurtalıklarında, yahu! 
karın zannın kcndiainde bir hasta -
hktan ileri gelir. Bunların hepsı, 

Yalnız 2.30 da 2 film birden 

Fakir talebe ve adalet 
uğrunda 

Seans saatleri: 2.30 - 3.30 - 5 · 
6.30 - 9. 

MAVi SU 
Yazan: Major WREN 

- Şu halde? 

====== -44- = 
- İşte, hakikati namuslu adamlar 

olan siz ikinize soylemeyi, ve sizin 
kendi hayatlarınızı kurtarmakla be 
nimkini de kurtaracağınızı düşündüm, 
fakat .... Söyleyin? Elmasır• satışı üze· 
rinden bana bir hisse ayıracak mısı· 

nız? 

- Canlaı ımızı kurtarmak mı? Na
aıl? 

- MeşCım saatin çalmasından önce 
birlikte kaçmakla. Oçiımtiz emniyette 
oJunca, elmasın kıymetinin üçte birıni 
bana verebılir mişiniz? 

- Sözümüzde duracağımızı sana 
kim söyledi? 

- Siz ingilizsiniz. Bizde "ingiliz 
sözü' 'tabiri bir sadakat yeminine mu
adildir; vadederseniz müsterih olaca
ğım. 

- Pek mütehassıs oldum 1 Fakat 
bende elmas olmadığına sana yemin e
dersem? 

Bolidar hoş bir latifenin künhüne 
varmış bir adam gibi tebessüm etti. 

Baıını ve ellerini ahmakca sallıya
rak: 

- Sen or, dedi, kemerinin cebinde 

- Sahi rni? Aman ne garip şey 1 
Uzun bir sükut oldu. 
Maykıl bir Hihza ıoonra dedi ki : 
- Tek başlarına çölü aşmıya kalka

cak iki üç kişi kendilerine kaybolmuş 
nazariyle bakabilirler. 

Bolidar teklif etti: 
- Fakat daha kalabalık olabiliriz. 

Sentandre, Maris, Kordiye ve daha bir 
iki kişinin Şvartz'la birlik olmayı red· 
dettikleri maICımdur. 

- Bunu yapmakla kaçmaları icap 
etmez. 

- Tabii; fakat ya Löjon veya ra -
kipleri tarafından öldüriileceklerine 
emniyet getirdikleri takdirde... Öy· 
leyse? Onlara hakikati söyliyelim: 
Löjon bu müthiş maceradan kendisin· 
den başka kimsenin sağ çıkmamasını 
istiyor. Elmasa tek başına sahip olmak 
ve kaleyi kurtarmış olmak şerefini 

kimseyle paylaşmamak istiyor. Bu 
Löjon için servet ve ciddi bir terfi de
mek olacaktır. Şimdiden kendini ge • 
lir sahibi ve yüzbaşı olarak görüyor. 
Onun için hayatlarını tehlikeye koya
cak adamların mükafatı ne olacaktır? 
Ölum! Ölüm! 

ULUS 
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Hem sergiyi, 
Hem bizi bahrmağa-
Çalııalı provokatörler 
N evyork ( Hususi Muhabiri-
. mizden) - Altmış beş, yet

mişlik, zengince bir ermeni. Adı, 
Artin. Kendisi üsküdarlı imiş, Nev
yark'ta emlak komisyonculuğu ya -
pıyor. Önce bize kahve, yemek ıs
marlamak istedi, siz bizim misafiri
mizsiniz, dedik, gücendi ; 

_ Misafir sayılacak kadar biribi
riJTlizden ayrıldık mı? 

Gözlerini yere dikti, 
- Allah ayırmağa sebep olanları 

kahretsin 1 
Sonra hepimize döndü, aman ço-

cuklar dedi, 
- Bu Amerika denen memleket-

-5-

Gerede' de Atatürk günü 
Gerede, 18 a.a. - Bugün Ebedi Şef 

Atatürk'ün kazamızı şereflendirdik
lerinin beşinci yıldönümüdür. Gerede 
bayraklarla süslenmiş, halkevi mey
danlığında memurlar ve büyük bir 
halk kütlesinin iştirakiyle toplantı 
yapılmış, birçok hatipler tarafından 
sözler söylenmiş, Atatürk'e ait ölmez, 
unutulmaz hatıralar yadedilmiştir. 

Öğleden sonra spor kulübu tara· 
fından bugünün şerefine atletizm mü
sabakalrı yapılmıştır. Gece şehir e· 
lektriklerle süslenmiştir. 

İstanbul'da bir 

mahkum idam edildi 
İstanbul, 18 a.a. - İki kişiyi taam· 

milden öldürmüş olduğundan dolayı 
idama mahkfun edilmiş olan ve hak
kındaki karar, temyiz mahkemesiyle 
Büyük Millet Meclisi tarafından tas· 
dik edilmiş olan çatalcalı küçük Ali, 
bu sabah saat üç buçukta Sultanahmet 
meydanında asılmak suretiyle idam e
dilmiş ve cesedi saat sekize kadar asılı 
bırakılmıştır. 

lesiyle batıracağım! 
- Yazsa bile gazetesi basmaz di

ye biribirimizi teselli ettik. 

te üç, dört bin ermeni var~ır ki, iş
leri güçleri türkler aleyhıne yazı 
yazarak, konferans vererek, mesele 
çıkararak para kazanmaktır, belki 
günün birinde muvaffakiyetinizi 
kıskanır, gelir burada sizi incitirler. 
Aman çocuklar, sakın onların size 
yaptıklarını ve yapacaklarını biz ya
pıyoruz zannetmeyin! 

Devlet pavyonunda Türkiye'nin Asya ve Avrupa araBrndaki 
sulh rolünü izah eden heykel ve yazl 

Sonra yazıları çıkmağa başladı, 
önce fransızların, pavyonlarının a
çılış merasiminde nutuk söylemek 
üzere davet ettikleri, Henri Bern· 
ıtein, ile vapurda, onu batıran (çün
kü yahudidir) uydurma bir mülakat 
yaptı, Nevyork limanındaki hüriyet 
heykelini (hüriyeti temsil ettiği ve 
Amerika'da olduğu için) iğrenç bir 
espri ile, elinde şamdan evinin dı· 
varlarından tahta kurusu ayıklıyan 
bir kadına benzetti, Amerika'daki 
nazi almanların reisi Kuhn'dan da
ha gayretli çıktı, bir alman berber
le konuştu, ona; 

Bir saatten fazla bize Amerika'da
ki yüz elli binden fazla ermeninin 
türk dostluğunu, üç, dört bin kişi
lik bir grubun da türk ve rus düş -
manlığını anlattı, 

- Bunlara yabancı bir devlet pa
ra verir mi, vermez mi bilmiyorum, 
ama onlar hepsi, vicdanlarını satı
lığa çıkarmış adamlardır. Kim, ne 
ve ne kadar verirse alırlar, kendile
rinden ne türlü hizmet istenirse gö
rürler ... İlh .. İlh ... 

Birinci tip Provokatör: 

U• • ç gün sonra siteye, biri yaşlı, 
şişman, öteki esmer, kuru i

ki kadınla yaşları otuz beı - kırk a
rasında üç erkek geldi. Yüksek ses
le enformasyon bürosunda çalışan 
arkadaşa sordular; 

- Buraya harcadığınız parayı 
bulmak için kaç taze ermeni başı 
daha kestiniz? 

Cevap beklemeden yürüdüler, in· 
cir satılan vitrinin önüne gittiler. 
geno-yük•ek •e•le: --·••"• "-
mir inciri diye satmıya utanmıyor 

musunuz? 
Arkadaşlardan birinin kendileri -

ne cevap vermesini, hatta kızarak 
tokat atmasını beklediler, 

- Türkler bizi sergide bile öldür
meğe başladılar 1 
diye, ne heyecanlı bir neşriyat yap
dırabilirlerdi ! Başlarına polis dikil
di, defoldular, gittiler. 

l kinci tip Provokatör: 

8 ir başka gün devlet paviyo
nundaki, büroya bir adam 

geldi. İngilizce sordu; 
- Bağdad'a gitmek istiyorum, 

türk trenlerinden istifade edebilir 
miyim? 

Bir harita çıkarıldı, kendisine 
mesafe, fiyatlar hakkında izahat ve
rildi. 

- Trenleriniz temiz midir? 
- Yabancı misafirlerimizin hep· 

si çok temiz buluyorlar. 
- Buradaki trenler kadar temiz 

du. 
Kardeşim sordu: 
- Ona kıymetli elmastan kim hah· 

setti? 
- Boldini. Alaya döner dönmez, 

meşhur bir elmas hırııızı çetesinin in· 
giliz polisinin takibinden kurtulmak 
için lejyona iltica etmiJ olduğunu ha· 
her veriyordu. O ve Gantayo senin el· 
masını ele geçirecekler, Löjon'a vere· 
cekler, sonra onunla satış bedelini 
paylaşacaklardı. 

- Seni Sidi - bel - Abbcs'deki hır· 
sızlık teşebbüsüne sevkeden de onlar 
oldu değil mi? Fakat neden seni inti· 
hap ettiler? 

Bolidar bu kadar naho§ bir ıuale ce
vap vermeye tenezzül etmedi. 
Maykıl: 
- Bunun hiç ehemiyeti yok, dedi. 

Bu eski hikaye bizi meşgul eden mev
zudan uzaklaştırmaktan başka bir işe 
yaramıyor.Ne yapmalı? Her halde ka· 
çacak değiliz. Zindernöf'de elmas bu· 
lunmadığına Löjon'u iknaa çalışsay -
dık? 

- Ne? Elması Sidi - bel - Abbes'de 
bıraktığını söylemek mi? Bu bir fikir
dir. 
Maykıl güldü. 
- Sahi, elması Sidi'de bıraktın mı? 
Kardeşim: 
- Her halde elmas bende değil, ce· 

vabını verdi. 
- Allahına, peygamberine ve mu -

kaddes bakire aşkına yemin eder mi -
sin? 

•• 11 ..... 1 .......... _ .................... ı····ı·ı 

Yazan~ 
N.H.ATAY 

..................................... 
mi? 

- Amerika'da trenle hiç seyahat 
etmedim. 

- Teşekkür ederim. 
Gitti ve iki gün sonra Nevyorkun 

aşağılık gazetelerinden birinde şöy
le bir yaz"ı çıktı: 

Dün sergideki türk pavyonundan 
türk trenleri hakkında izahat alı
yorduk, bize u

0

tanmadan, trenlerinin 
Nevyork subwaylarından (yeraltı 
trenleri) temiz olduğunu söylemez
ler mi? 

Üçüncü tip Provok!'tör: 
Kendisi hintli, adı galiba Atiye 

Begüm. Önce enformasyon büromu· 
za müracaat etti, orada kendisini 
t tınin .. rlec .. k çt1v:a alamavınca~ a-
---· ~-••e-.-ulUU f 

- Niçin bir arada toplanıp isHim 
milletleri arasında kültür teşriki

mesaisi yapmıyalım? 
- Memleketimin, İran, Afgan, 1-

rak ve Mısır ile tesis ettiği sıkı teş
r'ikimesaisinden malfımatdar mısı
nız? 

- Ben siyasi anlaşmalardan de • 
ğil, kültür teşrikimesaisinden bah
sediyorum. 

- Bu dost memleketlerinden ba
zılarından asker, sivil bir çok va -
tandaşları~ terbiye işlerinde çalış -
rnak üzere vazife almışlardır. 

- İslam kültürü demek istiyo
rum .. 

- Memleketimde kültür sistemi 
tamamen laikdir. 
Kadıncağız lafı uzattı, Hindis • 

tan'ın siyasi meselelerini anlatma • 
ğa başladı. 

- İngilizlerle yaptığınız ittifakı 
faydalı buluyor musunuz? 

- Siz siyasetle de mi uğraşıyor· 
sunuz? 
Kırgın ayağa kalktı, 

Sadece elmasın bende olmadığını söy· 
lüyorum. İngiliz sözü 1 

Bolidar mırıldandı: 
- Bu bir talihtir, hakiki bir talih 

eseridir. Elması Sidi'de bıraktığını 
Löjon'a haber vereceğim. 

- Nasıl istersen. 
Bolidar, düşünceli ve endişeli bir ta

vırla ayağa kalkarken: 
- Fakat elmasın sende olmadığına 

emin olması lazım, dedi. Neyse ... Tec
rübe edeceğim. Küçük bir ümit var. 
Söyliyeceklerini sana anlatırım. 

- Bize bir şeyler söyliyeceğinden 
eminim. 
Yiğit portekizli o zaman kovasını 

aldı ve sıvıştı. 
Kerdeşime sordum: 
- Ne yapacağız? 
- Löjon'un her şeyi bildiğini 

Şvartz'a haber vermek ve hadiselerin 
aeyrini beklemek. Esasen bu akşam 
bir şey olacak değildir. 

Yatmak için kaleye döndük. 
Azaplı bir geceydi bu, hiç değilse 

benim için, çünkü Maykıl'ın nikbinli
ğini paylaşmaktan uzaktım. Vaziyeti 
miz hemen hemen ümitsiz görünü -
yordu. Yatağımda bir yandan öbür ya
na dönerken yanan başımda bu çık -
mazdan bizi çıkarabilecek bütün fi -
kirleri geviş getirip duruyordum. Ni
hayet, yorgun bir halde, beyhude fa -
raziyeler kurmaktan vaz geçerek biraz 
kımıldamışım ve bu kımıldama gözle
rimi kapıya çevirdi. 

Löjon, elinde bir tabanca ile orada 

- Hindistan'ın dini hiç bir mese
lesi. yoktur ki, kısa bir hasbihalden 
sonra ınsanı siyasi meselelerin içi
ne sürüklemesin! 

- Bizim gibi yapınız Bn. Atiye 
Begüm! Dini kültürden ayırınız 

kurtulursunuz! 
Pavyonlarımızda enformasyon bü

rolarımıza gelip arkadaşlara, 
- Niçin kadınlarınızı haremden 

çıkardınız, niçin yüzlerini açıp ha
yatınıza karıştırdınız, niçin terbiye 
sisteminizi laikleştirdiniz, diye sız
lanan kilise adamları bile var. 

En büyük Provokatör: 

H er şe:Ye rağmen bizim, sergi
de rastladığımız, en büyük 

provokatör, antidemokrat, ileri sağ 
temayüllü gazetecidir. Bundan e
velki mektuplarımdan birinde, Nev
york'ta tanıdığım böyle bir gaze -
tecinin hikayesini yazmıştım. İs· 
tanbul gazetelerinden birinde bir 
arkadaşın sergi münasebetiyle çı -
kan .vazı1arını okuduktan sonra. ser-

kf az:etecı provokasyonunun 
şumul ve mahiyetini daha iyi anla
dım. 

Gazeteci provokasyonunun takti
ği şudur: 

A - 1939 yılının büyük hadisele-
. rinden biri olan, Nevyork sergisini 

sergicilik bakımından tenkit ede -
rek, cihan cfkarıumumiyesinin ser
gi üzerine çevirdiği dikkati dağıt -
mak, 

B - Serginin teyit edilen üç ha
kim şiarını, sulhu, demokrasiyi, te· 
rakkiyi; müeyyedesi olmıyan bey
lik sözler, çerçevesi içine almak ve 
çürütmek 1 

Onun çalııma tarzı: 

8 u adam, Nevyork'a geldiği za
man bir kaç arkadaşa birden 

çalışma tarzını şöyle anlatmıştı: 

Demokratik cepheye Amerika'nın 
içinden hücum edeceğim, demokra
siyi Amerika'da, Amerika'nın dahi· 
li meseleleriyle, yahudi meselesiyle 
zenci meselesiyle, ekonomik mese-

den geçiriyordu. 
Bu acaba sonun başlangıcı mı idi? 
Gayri şuuri bir halde bir dirseğime 

dayanarak yarı doğruldum. 
Löjon derhal beni gördü. Bir par • 

mağını dudaklarına götürerek beni i
şaretle çağırdı. 

Taş kesilmiş gibi ona baktım. 
Kaşlarını çatarak mütehakkim ve 

seri işaretini tekrarladı. Ne düşünü -
yordu? Koridorda beni mi yakacak 
yoksa kardeşimi getirmemi mi emre
decekti? Bana bu emri verdiği takdir
de itaattan istinkaf edecek, üstüne a
tılacak, tabancasını elinden alacaktım. 
Bir isyan mı? Bunun nazik vaziyeti • 
mize ne faydası dokunacaktı? 

Bu düşüncelerle meşgulken panta • 
lonumu ve caketimi geçirmiştim: son
ra sessiz adımlarla Löjon'un yanına 
gittim .. 

- Beni takip et, emrini verdi. 
Beni kendi karargahına götürdü. 
Az konforlu ve hazin odasının kapı-

sını kapadıktan sonra bir masanın Ö· 

nüne oturdu ve sessizce yüzüme bak
tı. Sert, küstah nazarları çatık kalın 
kaşlarının altında parıldıyordu. 

- Kardeşin ve sen, yaşamak ister 
misiniz? diye homurdandı, cevap ver. 

Ne küstah, ne de korkak görünme -
meye çalışarak: 

- Çarnaçar, evet, cevabını verdim. 
- Çarnaçar ha J Öyleyse sana söyli-

yeceklerimi dikkatle dinlersen iyi e • 
dersin çünkü ikinizi ancak ben kur -
tarabi rim. anlıyor mus. n? 

- İki sene sonra amerikahlar, ya 
komünist, ya nazi olacaklar 1 dedirt· 
ti (*) ve hangisinin vatana ihanet 
kabiliyetinde olduğunu tasrih etme· 
den, Amerika'nın iki büyük siyasi 
fırkasından birini ittihatcılara, öte· 
kini itilaf cılara benzetti. Hatta; 

Amerika işlerini kendisi gibi an
ladığını söylediği, bir kaç gazete sa
hibi bir kaç amerikalıya; 

Nazilik tavsiyesinde bile bulun
du. 

Muharririn, sergi hakkındaki ka
naati, sergide tesadüfen tanıdığı, 
bir İtalyan gazetecisinin kanaati ci
bfdlr: 

"Sergiye italyan pavyonunun is
keleti bile çoktur, en iyisi pavyonu 
sergi kapandıktan sonra açmaktır." 

İngiliz pavyonu, büyüktür, mü
kemmeldir ama, gördüğü rağbetin 
sebebi bunlar değil; amerikahların 
anavatana karşı gösterdikleri alaka
dır. Sergi! Bu heyetiumumiyesiyle, 
afrikah vahşi zevkini tatmin etmi- • 
yecek kadar bayağı bir şeydir t 

Hakikaten öyle mi? 
Sergiye 63 devletin ve 500 kadar 

kültür ve sanat müessesesinin getir
diği maddi manevi kıymetleri bir 
tarafa bırakınız, sergiyi yalnız Tür
kiye'nin iştiraki bakımından tetkik 
ediniz; demokrasi, sulh, terakki... 
Bütün bunlar hakikaten afrikalı 

vahşi zevkini bile tatmine yetmiye
cek kadar bayağı şeyler midir? 

Bunu yarın konuşuruz. 

(*) İki hafta kadar eve!, verıi kaçıkçı .. 
lığı ve cemiyet iradını auyiıtimıl ıuçu ile 
mahkemeye sevkedilen Kuhn bir iazeteci· 
ye "Amerikıda ne komünizmin ne de nazi· 
liğin talihi yoktur, amerikahlar kendilerine 
gore bir rejim bulıcık1ardır,, demiıti. 

- Sizin çetenin Londra'dan çalmış 
olduğu bir mücevherden, bir elmastan 
bahsediliyor. Her ikinizi de katlede • 
rek elması ele geçirmek sonra firar et· 
mek maksadiyle hazırlanmış bir 
komplo var. 

- Biliyorum, efendim. 
- Sus 1 Ben, bu kalenin içinde her 

söyleneni, her yapılanı, her düşüniıle
ni bilirim. Çalmış olmanız umurumda 
değil, hırsız kardeşinle senin başınıza 
gelecek şeyler umurumda değil, fakat 
emrim altında bir komploya tahammül 
edemem, anlıyor musun? 

- Çok iyi anlıyorum, efendim. 
- Ala 1 O soysuzlara vazifelerini 

görmelerini ve bana isyan etmenin ne· 
ye mal olacağını öğreteceğim, Karde
Jin, sen, Sentandre, Kordiye ve Ma -
ris ele başıları tevkife memur muha -
fızları teşkil edeceksiniz. İşi ben ida· 
re edeceğim. Emirlerim dairesinde ha
reket edecek, bütün kumandalarıma i· 
taat edeceksiniz. Hatta ... İcap ederse ... 
Anlıyor mu un? 

- Anlıyorum, efendim 
- Öyleyse cevap ver bana, budala. 

Bu menhus çılgınlığa nihayet vermek 
için, daha başka karışıklıkları önle -
mek için kardeıin elması bana verme
lidir. Ben onu hiç bir komplonun keş
fedemiyeceği bir yere saklıyacağım. 

Sonra, siz ve eJmaslarınız, hangi alla
hın belası yere isterseniz 
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Kamptalıi ~arımız laalil malıineli ile afet ediyorlar 
, 

Söğüt Jallar~yle süılü nizamiye kapın . 

Omer lnönii oe arlıaJ'lflan bir rnalıineli liilefi .ölıiip takıyorlar 
Kampla ,aJırlarJan ue yemelıhaneden bir BörünÜf 

ııııııııııııııırııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Kampla alıerlilı derli 



1 
Yazı 'baıka yerde_ 

geçirecekseniz ••• 
;vola çıkmadan önce evinizde 
almanız lazım gelen tedbirler 
Tatilleri rahat geçirmenin bir çaresi de, yola çıkmazda~ önce evde 

lci.zrm gelen bütün tedbirleri almaktır. Ancak .. b.~ s~ye~e rnsanrn aklı 

6 eride kalmaz. ve tatilden döndüğü .zaman kotu surprı.zlerle kar§ıla§· 

maz. 

** * 
B l .. ·· t k yerı'nde bir tedbirdir. Bu suretle sonbaharda aca rı supur me , . 

Jönclüğıinüz zaman bu sıkıntılı iş esasen aradan çıkmış olur ve sız de 
aobalarını.zı rahat rahat kurabilirsiniz. 

*** 
Gaybubetiniz esnasında camları ve perdeleri esaslı surette temi.zlet-

~k kabilae bunu da ihmal etmeyiniz. Çöp tenekesini boşaltmak ve 
:ut/akla aptesanelere biraz lizol dökmek de Faydalı tedbirlerdendir. 

*** 
Soğanı haşlayıp çıkacak suyu bir fırça ile çerçevelere ve açık renk 

boyalı eşyaya sürünüz. Bu suretle bunları sineklerin kirletmesine mani 
olursunuz. 

** * 
' Odalardaki e§yayı, orta yere toplayıp demirden olanlara da halil 

bir yağ tabakası sürdükten sonra, hepsinin Ü%erini bir veya birkaç Örtü , __ _ 
ile iyice kapayım%. 

*** 
Evin içinin daima havadar olamsı için kabilse, pencereleri açık bıra-

kıp panjur veya kepenkleri dı§arıdan kapayınız.. Rüz:gcir ve sair sebep
ler dolayıaiyle camların kırılmaması için pencereleri muhkemce tesbit 
ediniz.. 

*** 
Abajur ue saire ile diğer kırılacak eşyayı tozsuz bir yere koyunuz. 

Halıları iyice süpürttükten sonra, üz.erlerine terebantin püskürteceği
niz gazetelerle birlikte sarınız. 

* ııı. 
Mutlakta bulaşık kalmamasına bilhaasa itina gösterini%. Kanape

lerle diğer e§yanın köşeli ve girintili yerlerine biraz. naftalin koymağı 

Yukarda: 
Hasırdan, kadi 
feden ve fötrdet 
yapılmış muhte 
lif yazlık şapkeı 
modelleri. 

ihmal etmeyiniz.. Beyaz ve mavi 
* • ıı krep döşinden 

Yatakların üzerinde çar§al, yastık yüzü, yorgan çarşafı ve saire bt- yapılmış bir plaj 
rakılmamalıdır. Bütün çamcqırlar yıkanmalı ve götürülmiyecekler de kostümü. 
ütülenip dolaplara yerleştirilmelidir. Beyaz ve laci-

* * * vert krepten ya-
H er kapı anahtarını (sokak kapısı müstesna tabii) yerinde bırakı- pılmış olan bu 

nız. Yahut da Üzerlerine birer etiket raptedip bir kutuda toplayınL%. mayyo, banyo-
Eaaa olan, dönüıte bunları kolayca bulabilmenizdir. dan sonra giy-

----------------~~~--------------~--------------- -, __ jff ==========================~ 
Sirke yalnız 

salata icin 
..> 

kullanılmaz 

Evin içinde onun daha bir çok 

mühim vazifeleri vardır 
* * * mek içindir, res-

Biblo ve saire gibi ulak telek eşyanın tozlanmaması için bunları min sağında gö-
mukavva kutuların içine toplayınız.. Her kutunun üzerine ~m~u~h~t~e~v3iy!:a~t~ı~-,fcı_r~iı~·ı~e~n~~IYll~~~~,,,""'."~ı 
nı y~mak, yerinde bir t•dbirdir- renktedir. 

Bir çoklarımız sirkenin yalnız salatada kullanıldığını sanınz. Hal
buki sirkenin bir evin içinde işgal ettiği yer çok mühimdir. İşte bun

!!liiı'....,.,...m!!._~""ff'~~~·W.. ....._ ... 

"DOlaplarırf'İçi muntazam, eşya yerli yerinde olmalıtlır. Her odayı si
nek "e aair haşarata karşı biraz lilitledikten sonra kaptlari kilitleyiniz. 

Sırıtan lfruaze epoletli ve pembe üzerine bey~ pualı yazlık bir 

• 
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Yaz mevsiminde çoğalır 
Çilli bir yüz sevimli ve genç görünür 
fak at çilleri kaybetmek isterseniz ... 
Y azın gelmesi; çil mevsiminin de baılaması demektir. Yüzü

nüzün çilli olmasından dolayı canınız sıkılıyorsa, galiba 
haksızlık ediyorsunuz. Çünkü bunlar yüze sevimli bir mana ve genç -
lik verir. 

Çilleri önlemenin çaresi: 
------------~~~---.......... 

Çillerin husuliine mani olmak, bunlar meydana geldikten sonra kay
betmekten daha çok kolaydır. Başlıca çare, yiizünüze krem veya pudra 
sürmeden RÜneşte dolaşmamaktır. Geniş kenarlr şapka da aynı vazifeyi 
görebilir. Bu takdirde belki güneş banyosu, açrk havada gezinti gibi şey
leri rahatça yapacaksınız ama, yü:z>iinüzün çillemesindense '.:>u fedakar
lıklara katlanmanın muraccah olduğunu da hatırdan çıkarmayın. 
Çilleri kaybetmek için: 

• 
2 gram amonyak 2 gram oksijenli su ile kanştmnrz ve bu mahlulü, 

toz halinde nişasta (amidon) içine dökünüz, hepsinin koyu bir krem ha
line gelmesini bekleyiniz ve cildinizin mukavemetine göre, bunu her 
gün veya gün aşırı çilli kısımlara sürünüz. 
Başka bir reçete : 
Müsavi miktarda limon suyu ile oksijenli suyu birbirine karıştırınız. 

Sabah akşam çilli yerlere sürüp kurumaya bırakınız. 
Bir reçete daha : 
Bir limonu dilim dilim kesip her dilimi çilli yerlerin üzerine tatbik 

ederek bir pansuman beziyle tutturunuz ve bir çeyrek saat müddetle 
muhafaza ediniz. Şayet cildiniz sonradan hafifçe tah"arruş ederse, o kı -
sımlara toz halinde nişasta sürünüz. 

Bu reçetelerden hangisi cildinize muvafık geliyorsa onu kullanabilir -
siniz. Yahut, her reçeteyi değiştire değiştire kullanmak da kabildir. Çün. 
kü cild, değişiklikten hoşlanır. 

Bilinmesi lazım olan bir nokta: -
Bilinmesi bilhassa lazım olan nokta da şudur: Kuru cildler, güneşin 

ışığından daha kolay zarar görülür. Şayet çilli iseniz, iyi cinsten bir 
kremle cildinizi beslemeniz lazımdır. 

"Çil mevsimi" gelince, geceleri yüzünüze cildinizin teneffüs etmesi -
ne mani olmıyacak iyi cins bir krem sürünüz. Fakat bu çareyi ancak çil
ler için tatbik ediniz. Çünkü umumiyetle yüze geceleri krem sürmek iyi 
değildir. 

il 

• 
Sivrisinek ve örümcek sokmasına karşı, acıyan yeri sirkeye batırıl
mış bir pamuk parçasiyle hafif hafif oğmalı 

• Baygınlığa karşı, hastaya sirke ruhu koklatmak da iyi netice verir. 
Kalevi m:ıddelerle zehirlenme halinde, hastaya bol bol sirkeli su 

içirmeli. 

• Başınızı her yıkadıktan sonra saçlarınızı son defa durulamak için 
kullanacağınız suyun içine üç çorba kaşığı sirke koyarsanız, saçları
nız yumuşak ve parlak olur . 

• Parmaklarınızdaki meyva lekelerini kolayca çıkarmak için sirke 
kullanabilirsiniz. 

• Siyah veya liicivcrt kumaşlar parlayınca çok çirkin dururlar. Bu 
parlaklığı gidermek için, bir fırçayı sirkeli suya batırıp kumaşların 
parlıyan yerlerini fırçalayın. 

• Çamaşırdan sonra, renkli kumaş!arın renklerini kuvetlendirmck i · 
çin: pembe ve yeşil renklere bir litre sıcak suda bir çorba kaşığı; kır
mızı renge de bir litre soğuk suda gene bir çorba kaşığı sirke kullan -
malı. 

• Lastik elbiselerden (Muşamba, empirmetabl gibi) çamaşır lekele
rini çıkarmak için yarım litre suya üç çorba kaşığı sirke koyup lekeli 
yerleri silmeli • 

• 
Gümüş takımlarının üzerindekı lekeleri çıkarmak için bunları sıcak 

sirke ile yıkayıp temiz su ile durulamalı. 

• Yaldızlı tahtadan çerçeveleri t..:.mizlemek için bunların üzerinden 
halis üzüm sirkesine batırılmış bir sünger geçirmeli, temiz su ile du
rulamalı ve hava cereyanında kurutmalı. 

• Kerevizin pişerken beyaz kalması için, pişirmeden önce bunu üç 
saat müddetle sirkeli suda tutmalı. 

pıp sonra oi 20 dakika kadar yüzünüzde muhafaza ediniz. Ondan 
sonra da, rıda saydığımız reçetelerden birini tatbik edebilirsiniz. 

Size verdiğimiz reçeteler yazın beliren çilleri bü bütün gidermeseler 
bile, epey hafifleteceklerdir. Bütün sene devam eden çillerin izalesi için 
şimdi Avrupa' da'' Peeling" denen bir sistem tatbik olunmaktadır: bir 
ay kadar devam eden bir tedaviden sonra, cildin üst kısımları, yeni bir 
deri çıkıncaya kadar kaldırılmaktadır. 

Fakat bu tedavi sistemi de, muayyen bir zamandan sonra çillerin ye -
niden belirmcaine mani olmamaktadır. Çünkü çiller her şeyden önce . . . . 
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İngiliz - Leh görüşmeleri etrafında 
Fransız ve Polonya gazeteleri diyor ki · 

Avrupa' da yeni bir sürpriz 
darbesi daha yapılamaz 

Maarif Sarası çalışmaları Almanya İngiliz 

İhtisas komisyonları dün propagandasından 

mühim mevzuları konuştu Be~,!~~~~1_!~.!!!!.~"d""' 

Harbin 
faydasına 

inananlar 
(Ba~ı 1. inci sayfada) 

dirmesi hayretle karşılanmaktadır.,. 
Ekselsior diyor ki : 
"Almanyanın, bizzat kendisinin iki 

yüzlülük, hile cebir ve şiddet ve siya
si tahakküm politikası ile yarattığı 
düşmanlarından başka düşmanı yok -
tur. Almanyanın o politikası ki Avru
pada yegane harp tehlikesini teşkil 
etmektedir. Fransanın, İngilterenin 
ve bunlarla beraber istiklallerine hür -
met eden bütün devletlerin yeni teca
vüzlere karşı koymıya kalkacakları, 
Paris ve Londranın sulhu organize e -
deceği ve sulh emrinde azami kuvetler 
koyacağı zaman mukadder surette bir 
gün her halde gelecekti. Bu lisan, her 
halde kuvet nazariyecilerinin herkes -
ten daha iyi anlamaları lazım gelen bir 
lisandır.,. 

Justic diyor ki : 

"İronside"in ziyareti, cemilekarane 
bir ziyaret mahiyetinde değildir. ga -
yesi matbuatın iştigal etmesine lüzum 
olmıyan çok müsbet bir gayedir. "İ
ronside'in Polonyadaki ikametinin ne
ticeleri, çok mühim olacaktır. Daha 
şimdiden Londra, Paris ve Varşova. 
nın her türlü taarruza karşı koymala
rına medar olacak askeri kuvetler ha
zırlamakta oldukları iddia edilebilir. 
Bu keyfiyet, Avrupdaki siyasi vazi -
yetin inkişafı üzerinde katı bir tesir 
icra edecektir. 

• Muhafızlar "Czas" Polonya'nın gar 
bı Avrupa devletlerinin yapmakta ol
dukları mesai birliğine tabiiyet ve a
demi müsavatın mevzuubahis olamı -
yacağı mütaleasını serdetmektedir. 
Her üç hükümet, şu neticeye vasıl ol
muşlardır ki, hayati menfaatleri yek
diğerınin aynı ve Avrupanın müsta -
kil ve hür olarak yaşamak istiyen di -
ğer devletlerinin menfaatlerine uy -
gundur. Bu sebepten dolayı üç hü -
kümet, siyaset, ekonomi ve icabında 
askerlik sahasında teşriki mesaide bu
lunmağa karar vermişlerdir. · 

(Başı 1 inci sayfada) tiyaçlara uygun olduğu neticesine Yarı resmi mahafile nazaran, ingiliz 
zakerelerde bulunmuş, bir öğretmen- varılmııtır. gazetecisi Kingball'den Almanya'ya 
li ve 5 sınıflı köy okullarının idare üçüncü defa olarak yeniden birçok 
ve tedris tekniği üzerinde çalışmış - Dilekler komi•yonu: mektuplar gelmiş ve bu mektuplar 

tır. Muhtelif vilayet kültür müessese_ alman makamatı nezdincle büyük bir 
leriyle bazı zatların rapor ve dilek. infial tevlit etmiştir. Bu mabafil "al
leri tetkik edilmiş ve ilgili komisyon- man milletine zimamdarlarından yüz 
lata verilmek üzere Maarif Şurası u- çevirtmek, kasten yapılmış olan ve 
mumi katipliğine sunulmuştur. katiyen tahrik eseri olmıyan bir te

Orta Öğretim komiıyonu: 

Yardımcı öğretmenler talimatname 
si ve orta tedrisat okullarında talebe
ye yaptırılacak tahriri vazifeler hak
kındaki talimatname ile meşgul ol -
muş ve kararlar almıştır. 

Beden Terbiyesi komi•yonu: 

Jimnastik şenlikleri talimatnamesi 
müzakerelerine devam edilmiştir. 

Teknik Öğretim komi•yonu: 

Teknik öğretim komisyonunda: 
a) Ticaret okullarının muhtelif sı

nıflarının türkçe, tarih, yurtbilgisi, 
cebir, jeometri, malbilgisi, büroko
mersiyal, ekonomi dersleri müfredat 
programları üzerinde çalışılmıştır. 

N eıriyat komi•yonu: 

Okul kitapları hakkındaki talimat
name maddelerinin tetkikine devam 
edilmiştir. 

Yükıek Öğretim komi•yonu: 

Yüksek öğretimin gayesi hakkın -
daki müzakerelere devam olunmuş, a-
na dil ve terimler meselesinin mü -
zakeresine başlanmıştır. 

şebbüs,, diye tavsif ettikleri bu halin 
tekerrürü takdirinde Londra'da teşeb
büste bulunmağı tasavvur etmektedir
ler. 

Aynı mahafil, İngiltere hariciye 
nezaretini ve bilhassa Lort Halifaks 
ve Perth'i Kinghall'in mülhemleri ol
makla ittiham etmektedirler. Bu ma -
hafi!, harp esnasında bir dereceye ka
dar anlaşılan bu propaganda usulleri
nin sulh zamanında kabul edilebilecek 
usullerden olmadığını ilave ediyor
lar. Bu usuller, itimatsızlığı arttır
maktan ve havayı zehirlemekten baş
ka bir işe yaramaz. 

(Başı 1 inci sayfada) 

bir lüks hali, alttan bakıldığı za
man ise sefalete yakın bir düş -
künlük manzarası görünüyor. 
Bir harp, bu tezadın sınıflar ve 
tabakalar arasında oyduğu derin 
uçurumları şimdilik örten ka
muflaj tertiplerini silip süpüre -
bilir. Esasen böyle bir harp, 
yalnız o milletler içinde itibar • 
sızlığa mahkum değildir: belki 
tarihte hiç bir vakit misli görül
mediği kadar, beynelmilel bir 
husumet havası ile karşılatmağa 
mahkilmdur. Böyle bir harp, ma
nen daha batlangıçta kaybol
muıtur. Maddi imkanlar ise, da
ha ilk hamlelerden sonra, her ta
raftan çatlaklarını verebilir. 

"Almanya, endişeye başlamış ve Var 
§Ovadaki askeri müzakereler, Alman -
ya Danzig işinin anşlus ve yahut sü -
det işleri kadar kolay halledilmiyece -
ğini anlatmıştır. Hitler, ajanları vası
tasiyle bizim haleti ruhiyemizden de 
her halde iyi surette haberdardır. Bu 
ajanlara sorar ise, bizim kararımızdan 
şüphe edemez . ., 

Polonya gazetelerinin •Özleri 

Varşova, 18 a.a. - "İronside" in zi
yaretine bir çok makaleler tahsis e -
den Polonya matbuatı, bu ziyaretin 
askeri sahada İngilizlerle anlaşması -
nı itmam etmekte olduğuna işaret et
mektedir. 

Kurjer Poranny, diyor ki: 

Gazetelerin kiffesi İronside'in bü -
yük harp esnasında Siberyada müt -

tefik devletler kıtaatına kumanda et
tiği sırada Polonya askerlerinin kıy -
metini takdir etmek imkanını elde et
miş bulunduğunu, zira kumandası al
tında bir çok Polonya askerinin çar -
pışmış olduğunu yazmaktadırlar. Ga
zeteler, bundan başka İronsidein Po -
lonya kıtaatı şefi Haller'e yazmış ol
duğu bir mektubu neşretmekt~dirler. 
Mumaileyh bu mektubunda, Polonya 
askerinin kahramanlığını methüsena 
etmektedir. 

b) İnşaa't okullarının muaddel pro
gramları tetkik edilerek bugünkü ih-

Plan komi•yonu: 
Türkiyede tahsilin bugünkü duru

mu ve ana meseleleri hakkındaki ra -
por üzerinde çalışmalarına devam et
miştir. 

Avam Kamarasında hararetli bir celse 

Cemberleyn Tien~in hakkındaki 
• 

muhtelif süallere cevap verdi 

Öğrenildiğine göre alman posta 
makamatı Kinghalll'in mektuplarını 
meydana çıkaracak ve bu suretle nazi 
zimamdarlarının gittikçe daha fazla 
memnuniyetsizliklerini celbeden pro
pagandaya nihayet verecek olan usul
ler tecrübe etmektedirler. 

Zannolunduğuna göre gizli suret
te döviz nakline mani olmak için evel
ce kullanılmış olan sisteme mümasil 
bir sistem kullanılacaktır. Bu sistem
de kullanılan alet, mektupları zarfın 
muhteviyatını tefrik etmeğe medar o-

( Bs~ı 1 ıncı sayfada) masuniyeti olan albay Spear'ın derhal lacak derecede kuvetli bir ışık kayna-
olduğunu japon hükümetine bildire - tahliyesini talep etmekten vazgeçti ğı önüne koyan bir alettir. Şimdiye 
cek mi? Haksız olan bu taarruza bir mi?,, kadar İngiltere'den gelen bütün mek
nihayet vermediği takdirde Japonya B. Çemberleyn .. _ Bittabi hayır. E- tupların açılması düşünülmüş değildi. 
ile İngiltere arasında muallak halde velce de söylediğim gibi Tokyo'daki Hariciye nezaretinin elinde King
bulunan bütün meselelerin çarçabuk ingiliz sefiri, albay Spear'ın serbest hall'in birçok mektupları vardır. İlk 
hem de çok iyi bir surette halle<lile- bırakılması için Tokyo'da kati teşeb- mektupların bundan on beş gün kadar 
bileceğini mezkur hükümete ihtar et- büslerde bulunmuştur. eve! postaya atılmış oldukları anlaşıl
miyecek mi?,, _ Başvekil Tokyo hadiseleri hak· ma~tadır. Bu mektuplar, ince kağıt ü-

Bütün milletler için aynı ni
metleri veren bir sulh fÜphesiz 
bir hayaldir: fakat yeni bir har
bin muvaff akiyeti dahi, derecesi 
en dütük bir sulhun saye, zeka -
ya ve cehde vernıit olduğunu 
dahi temin edebileceği nasıl id
dia olunabilir? Umumi harbin 
ilk semeresi, muzafferleri ve 
mağlupları bir arada hırpalıyan 
ve yıpratan umumi buhran ol -
mu§tur. Henüz o buhranın için
deyiz. Dünyanın dörtte üçüne 
malik olanlarla, harpte bitaraf 
kalını~ olanlarla, kapitalistler, 
sosyalıstler ve komünistlerle 

' 
İki memlket arasındaki siyasi itila

fı bilime] tahakkuk ettirmek husu • 
&unda askeri mesai birliği esaslı bir 
rol oynamaktadır. 

cümleten içindeyiz. 

Hitfer Danzig Devlet 
Reisi mi oluyor 

B. Çemberleyn şu cevabı vermiştir: kında resmi maliımat almış mıdır? zenne mat~ud~r. Bu me~t~pl~rın a.1-
.. _ Hayır, zira böyle bir hareketin Başvekil şu cevabı vermiştir: ~an halkı uzerınde ne gıbı hır tesır 

"Dünyayı taksim edelim: yarı
sı sizin, yarısı bizim! Yarısını 
siz kendi hesabınıza sömürünüz, 
yarısını da biz kendi hesabımı. 
za !,, Bu imkansız hulya tahak -
kuk etse bile, onun dahi bir hal 
tarzı olmadığını bugünden gör -
mek güç değildir. insaniyetimiz 
dertlerine çare bulabilirse sulh -
ta bulabilir: sonuna kadar onu 
tecrübe edelim. Harpten, bazı 
beteri ihtiraslara ve cinnetlere 
ıerbeıt cevela·n vermekten batka 
fayda beklemiyelim 1 

faydalı olacağına kail değilim.,. _Evet, Japon halkının ingiliz se _ .ı~~a ~deceğini ölçmek şimdilik_ müş -
Bunun üzerine amele fırkasından farethanesine gittiğini, sefarethane ö-ı kuldur. Mektupları alanı.arın bı~çok -

Sorensen şu suali sormuştur: nünde nümayiş yaptığını, japon zctbı- l~rı bunları ~abıtaya teslım etmışl~r. -
"Çin'in japon kontrolü altında bu- tasının müdahalede bulunduğunu öğ- ~ır. _Fakat Kınghall tarafından gırı

lunan aksamından ba•ka yerlerinde rendim. Fakat şimdi sükutun tamami- şılmış olan propaganda faaliyetinin 
(Başı ı inci sayfada) Yeni tevkifler 

mc neşri, Varşova, 18 a.a. - Polonya gazete
leri, Danzig Gestaposunun serbest şe
hir polis memurlarından 60 kişiyi tev
kif ettiğini bildirmektedir. Bu tevkif 
!erin sebebi mali'im değildir. 

tecavUz hareketleri vukuuna dair rna- ı h Ik b" k 
liımat aldınız mı?,, le avdet etrniı oldutunu sannediyo- a man a ının ırço muhitlerine te-

rum. •lr e~mlw oldul:u da muhakkakbr. 
2 - Hitler'den Danzig'in "Şimal 

devleti,. namiyle şarki Prusya'ya il -
bakının emretmesini talep eden bir 
kararname isdarı, 

Başvekil, B. Tletcher şu suali sormu_ştur : Dığer taraftan propaganda nezarc-
" Tecavüz hareketlerinin en büyük - Tiençin'de vukubulan tecavüz - tinin emriyle Kinghall"in ilk mektup- F. R. ATAv; 

3 - Danzig'delti Polonyalılardan 
bütün medeni hakların geri alınması 
ve 1920 den sonra mezkur şehre gelmiş 
olan Polonyalıların şehirden çıkarıl -
m1sını natık bir kararname neşri için 
hazılıklarda bulunmaktadır. 

Polonya' nın tekzipleri 

kısr.ıının japon memurlarının kontro- !ere bir nihayet verilmeden evci Ja- lan alman gazeteleri tarafından neş
lü altında bulunan şehirlerde yapıl- ponya ile müzakerata girişmek müm _ redilmifti. Şimdi bu neşriyat da te
mış olduğunu zannediyorum., cevabı- kün olmadığı şeklindeki beyanatınız- vakkuf etmi§tir. Bu neşriyatın hatta 

• t" bir takım mütalealarla müterafık olsa Hatay Yalisl 
hararetle karıllandı 

Varşova, 18 a.a. - Selahiyettar Po
lonya mahfilleri, Polonya - Almanya 
münasebetleri hakkında yabancı mem 
leketlerde neşredilen bazı haberleri, 
hayret ve aynı zamanda nefretle kar
şılamakta ve aşağıdaki hususlar kati 
surette yalanlamaktdır. 

rH vermış ır. danberi orada İngiliz tebaasına karşı 
B. Sorenson tekrar şu suali sormuş- yeni tecavüzler yapıln\ış mıdır? dahi, alman propagandasının gayete -

ur: _ İmtiyazlı ingiliz mıntakasına gi- rine uygun olmadığının anlatılmış 
"Bu mıntakalardan gayri yerlerde rip çıkmanın yeni bir takım tahdida- olduğu zannedilmektedir. 

vukua gelmiş tecavüz hareketlerinden ta tabi tutulmut olduğuna dair bazı 

Muhabir, Hitler'in bu tedbirleri ka
bul etmiş olduğunun söylenmekte bu
lunduğunu ilave etmektedir. 

maliimat aldınız mı?., haberler okudum. Fakat evelce hak -
"Hayır, maliimatım yok.,. larında şikayet yapılmış olan tecavüz-

Harp tehlikesine karşı sigorta 

Londra, 18 a.a. - Avam Kamarası, 
dün harp tehlikelerine karşı sigorta 
kanununun ikinci okunmasını dinle -
miştir. Kamara, bu kanundan istifade 
hususunun miUi faaliyetin her saha -
sına teşmil edilmesini talep eden ve a
mele fırkası tarafından verilen takriri 
105 reye karşı 189 reyle reddeylemiş -
tir. 

1. - İki memleket arasında ihtilaf
lı meselelerin halli için Polonya ve 
Almanya hükümetleri arasında siyasi 
görüşmeler vukua gelmi§ olduğu ka
tiyen yalandır. 

• ~. S!nclair ş~ s.~ali ~or~uştur: . 1 :ere benzer hareketler yapılmış oldu
İngıltere hukumetı, dıplomatık gunu zannetmiyorum. 

lngiliz anavatan filosunun 
talimleri 

Londra. 18 a.a. - Anavatan filosu, 
vaz ~alimleri devresinde bir zırhlı ile 
takvıye edilecektir. Filvaki amirallik 
dairesi. Ramillecs hattı harp gemisi -
nin ağustos manevraları için muvak -
katen anavatan filosuna raptedilmiş 
olduğunu bildirmektedir. Bu gemi, a
yın yirmisinde Spilhead"a gelecektir. 

Gemi, altı ay evel Akdeniz filosuna 
gdnderilmişti. 

2. - Polonyanın Danzig meselesin
de şimdiye kadar hattı hareketinin 
esasını teşkil eden ve bundan böyle 
de teşkil eyliyecek olan dört nokta -
dan feragat gösterecek bir hal sureti
ni kabul edeceği kati yen doğru de -
ğildir. 

3. - Polonya hükümetinin, Dan _ 
zig'de vukua gelecek ve istiklaline ve 
hayati menfaatlerine aykırı mahiyet
te bulunacak yeni hadiseleri ve vazi
yetleri kabul etmesi imkansızdır. 

Polonya mahfilleri, bu haberlerin 
menbalarının Roma ve Berlin olması 
keyfiyetinin haberlerin hakiki kıy -
metini takdire kafi geleceğini de ila
ve eylemektedir. 

Oksijen fiyah teıbil edildi 
Danzig'deki hcwa lktısat Vekaletinden: 

3003 sayılı kanuna istinaden. 25-6-
1..ondra. 18 a.a. - Times gazetesi - 939 tarihinden itibaren oksijenin be • 

n:n Berlin muhabirinin bildirdiğine her metremikabının fabrikada teslim 
göre. Berlindeki umumi kanaat, B. b 

toptan azami fiatı 50 kuruş ve eş 
Forster'in Danzig"a B. Hitler'in bu metremikaplık tüplerin fiyatı ''tüp 

Nafia Vekilimizin 

bir tavzihi 
(Başı ı inci sayfada) 

Halbuki vekil general seyahatlerin
den avdetten sonra hiç bir muharrire 
mülakat vermemişlerdir. Filhakika 
matbuat kongresi münasebetiyle An -
kara'ya gelmiş olan Tan muhar
ririni seyahatlerinden evci kabul 
ederek bazı beyanatta bulunmuşlardı. 
Bilhassa limanlar, bu mülakat esna -
sında mevzuubahis olurken Karadeni
zin garbinde ve kömür havzasına ya -
kın yerlerde bir veya bir kaç liman te 
sisi meselesi mevzuubahis olduğunu 
ve bunların nerede ve nasıl yapılaca -
ğı hakkında bir tetkik seyahatine ih -
tiyaç bulunduğunu ve bu tetkiklere 
İngiltere"den celbedilen liman müte -
hassısının da iştirak ettirileceğini be
yan buyurmuşlardır. 

Bu ifadelerden başka kendilerinin 
inşası mutasavver liman mevkileri 
hakkında katiyet ifade eden ve bil -
hassa Çatalağzı ile Zonguldak'a ait 
tenkit yollu hiç bir beyanatları olma
dığını saygılarımla bildiririm. 

meselenin muslihane bir surette halli depozitosu hariç" 250 kuruş olarak 
hakkındaki planını götiırdüğü merke- tesbit edilmişti. ,. • 'd 
zindedir. Danzig gazetelerindeki neş- Görülen lüzum Uzerine, şimdilik Zmlf 8 bir Orman yangını 
riyatın tonunda vukua gelen değişik - 19-7-939 tarihinden itibaren yalnız t • 

zmır, 18 a.a. - Dün Çeşme'nin U-
lik de esasen bunu göstermektedir. Ankara irin, oksiJ"enin fabrikada tes-

:ı zunkuyu nahiyesinde, Yumrudağında 
Teyit edilmemiş olmakla beraber sö- lim beher metremikabı 85 kuruşa ve orman yangını çıkmıştır. Yangın ge· 

Moskova japon 
protestosunu 

kabul etmiyor 
Moskova, 18 a.a. - Moskovadaki ja

pon sefiri 16 temmuzda hariciye ko -
miserliği nezdinde yaptığı bir teşeb -
büste Salıalin petrol ve kömür imtiyaz
ları hakkında sovyet adliyesi tarafın -
dan verilen hükmü protesto ederek en 
geç 18 temmuz tarihine kadar cevap 
verilmesini talep etmişti. Hariciye ko
miser muavini bu notayı 17 temmuz 
tarihinde sefire geri vermiş ve bu ve -
sikayı, tehdidi muhtevi olduğu ve ül -
timatum mahiyette bulunduğu için ka 
bul etmediğini ve tetkik ftmeksizin 
geri çevirdiğini bildirmiştir. 

Antalya'ya giden heyet 
Burdur' da 

Burdur, 18 a.a. - Antalya kanalının 
resmi küşadında, sayın Başvekilimiz 
namına Ziraat vekilimizin başkanlı -
ğında giden heyet bugiln Burdura uğ
ramış vali ve mebuslarla meclisi u -
mumı ve belediye Azaları tarafından 
karıılanmışlardır. 

Heyet Antalyaya hareket etmiş -
tir. 

züne ınanılır menbalardan alınan ha- beş metremikaplık tüplerin fiyatı nişlemek istidadı gösterdiğinden ci
berele göre, Danzigli S. S. ve S. A. "tüp depozitosu hariç" 425 kuruşa çı- var köyler halkı ile jandarma kuvetle· Viyana' da iki ingilizin tevkifi 
ların subayları ve erleri bir çok haf - karılmıştır. ri yangını söndürmeğe gönderilmiş-

Vezirköprü' de 

çalışmalar 
Vezirköprii, (Husuıi) - Vezirköp

rü köy işlerine çok büyük bir ehemi
yet vermektedir. Bu cümleden olarak 
köylerde yapılan faaliyetlerden birisi 
de köy yollarıdır. Tekmil köyliller 
başlarında muhtarları olduğu halde 
köy yollarının tamirine ve bütün yol
ların otomobil işliyecek bir hale gel
mesine ~lışmaktadırlar. 

Bu maksatla köy bürosunca çok 
muntazam bir program tanzim edil -
miştir. Köy yollarına verilen bu ehe
miyet sayesinde yakın bir zamanda 
Vezirköprüde otomobil gitmiyen hiç 
bir köy kalmıyacaktır. 

Muhtar ve İmamlar kurm 

Köy kalkınma dbasını ön planda 
tutan ve köycülük işlerine büyük bir 
önem verilen Vezirköprü ilçesinde 
muhtar ~e imamlar için açılan kura
lar, faalıyetlerine devam etmektedir 
Tekmil muhtarlar ve köy imamlar~ 
kursa çok büyük bir rağbet ve alaka 
göstermekte ve muntazaman dersleri
ne devam etmektedirler. Halkevi bi
nası kursa devam edenleri istiaba ka
fi g~l~ediğinden bu hafta içinde kura 
Gazı ılk okulu binasına nakledilmiı 
ve tedrisata burada devam edilmeğe 
baılanmıştır. 

.. Kursta muhtarlara köy kanunu, köy 
butçeleri, vergiler, nüfuı ziraat ve 
orman, askerlik ve emniyete müteal
lik itlerle yurt bilgisi türk tarihi ve 
coğrafya gösterilmekte muhtarlarla 
imamların malUmat sahibi birer ele -
man olarak yeti§tirilmesine çalışıl -
maktadır. 

Oksijen tilplerinin tazyiki asgari lerdı"r. Londra, 18 a.a. - Butler Avam Ka -
tadanberi ilk defa olarak izin almış - f Bir tayyare kazaıı 130 atmos er ve ok'lijen terkibi aıga· marasındaki beyan.atında, Viyanadaki 
lardır. ri yUzde 99 olacaktır. f başkonıoloı vekilinden gelen 12 tem - Rio de Janeiro, 18 a.a. - Rio de Ja-

stanbul' da tehir dahilindeki · • M' B. Hitler'in Forster'e verdiği pla - Fabrikada bir tüp satıı toptan sa- muz tarihli bir raporda iki ingiliz te ~ neıro ıle ıami arasında bir tecrübe 
nın şekli hakkında bir şey bilinme - tış addolunur. bostanlar istimlak edilecek baasının tevkifi hakkında maliimat ve uçuıu yapmakta olan Beechraf adın-
melde beraber, B. Hitler'in bir taraf · Oksijeni Ankaradan tedarik eden İstanbul, 18 (Telefonla) - Şehir rildiğini bildirmiştir: Miı Church ve dairi Amerikan tayyaresi Rio de Ja -

(Bqı 1 inci sayf•d•) 

runda da çok sıcak bir karşılama me • 
rasimi yapılmıştır. Cevat Açıkalın, 
sabık başkonsolos, albay Şükrii Kanad
lı, eski Hatay mebusları ve fransız ri -
cali bu karşılamada hazır bulunmuş -
tur. Vili Sökmensüer İskenderunda 
beş on dakika kadar istirahat ettikten 
sonra Antakyaya hareket etmiştir. 

Şükrü Sökmensüer, İskenderun ile 
Antakya arasında Beylan kasabasın -
daki 41 inci fırka şehitleri abidesine 
bir çelenk koymuş ve çok heyecanlı 
bir nutuk söylemiştir. 

Beylanda toplanan binlerce halk Ha 
tay valisinin nutkunu hararetle alkış
lamış ve yeni valilerini büyiik heye -
can içinde Antakyaya uğurlamışlar -
dır. 

Sular kararırken Antakyaya varan 
yeni Hatay valisi orada da coıkun te
zahürat içinde karıılanmııtır. 

Yarın akıam turizm otelinde Sükrü 
Sökmenıüer ıerefine Antakya beledi
yesi tarafından 70 kitilik bir ziyafet 
verilecektir. 

Amerika ve bitaraflık 

Vaıington, 18 a.a. - Dün beyaz sa
rayda Reisicümhurun müpvirlerini 
bir araya ,ıoplıyan konferansta BB. 
Ruzvelt ve Hull ile mecliı reiı ve reis 
vekili ve mecliı senatodaki demokrat 
gruplarının reisleri de hazır bulun • 
muşlardır. 

Senato demokrat grupu reisi Bark
ley gazetecilere yaptığı beyanatta bi
taraflık meselesinin hila tetkik mev
zuu olduğunu ve bu hususta kongre 
tarafından hiç bir karar verilmemiş 
olduğunu tasrih eylemiıtir. 

Siyası mahfillere göre, bu beyanat 
kongrenin süratle dağılmıyacağına i
şarettir, zira Barkley bitaraflık mese
lesi halledilmeden kongrenin dağıl -
mıyacağını söylemiştir. 

tan Danzig meselesinin müzakere yo- yerlerde azami satıı fiyatları, fahri - dahilinde lağım ıulariyle sulanan bil- B. John Lennot, iıde 40 kişi methaldar neiro körfezinde denize dütmüıtür. Vaıington, 18 a. a. - Riyaaeticüm
hı ile hallini arayacağı diğer taraftan ka fiyatına o yere kadarki nakliye tün bostanların kapatılması tekrarür olduğu için bunların tevkifi ıebebi i - Havalanır havalanmaz ıukut eden bur sarayında yapılan bir toplantıdan 
da Polonya'daki alman ekalliyetinin masarifiyle mahalli belediyelerince etti. Bu suretle 100 den fazla bostan lln edilmemi§ ve kendilerini ziyaret tayyare batmııtır. ıonra lyan meclisi demokrat lideri 
s•atüsiinün tadil edilmesi mecburiye- teabit edilecek sair ticari masraf ve iıtimllk edilecek bir kı9lm bostan· için mezuniyet verilmemittir. Tayyarede bulunmakta olan plot i- Barkley, kongrenin bitaraflık kanunu 
ti üzerinde iarar eyliyeceii 11nıJmak- orma1 klnn l1'vul ıuretiyle tayin lar da sahipleri arzu ettikleri takdir- Hariciye mU.tepn bu huau•ta le Amerikan atqemiUteri kurtulma - hakkında bir karar vermeden tatil yap 

==~~~;;:;.:=~~~~ 
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uhtelif yiyecek ahnacak ~~ i r kavuk devrildi ~ Balast münakasası· 
: Yakında Cebeci Açık hava : 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden ı : sinemasında : Devlet Demiryolları Üçüncü l~letme Müdürlüğünden : 
Yeri, miktar ve muhammen bedeli, muvakkat teminatı, eksiltme saati aşağıda yazılı cetvelde gösterilen ba

last 2490 sayılı kanuna tevfikan kapalı zarf usulü ile ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. 1 - Kurumumuz talebe ve müstahdemininin 27 Temmuz 1939 dan 31 , llllllllllllllllllllllllllllllllll llllr 
Mayıs 1940 tarihine kadar aşağıda yazılı 7 gurupta ayrı ayrı ve hizalarında 
gösterildiği üzere bir kısmı kapalı zarfla ve bir kısmı da açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Eksiltme 31-7-939 pazartesi günü aşağıdaki cetvelde yazılı saatlerde Balıkesirde İşletme binasında eksilt
me komisyonunda yapılacaktır. 

2 - İhalesi her gurup hizasında yazılı gün ve saatlerde Rektörlük bi-
nasında müteşekkil komisyon 'tarafından yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat% 7,5 dir. 
4 - Teminatlar ihaleden bir saat evvel komisyona teslim edilecektir. 
5 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü 

daire müdürlüğüne müracaatları. (2854) 

Cinsi 
Miktarı 

Muhammen 
Fi. Kur. 

Turan 
Lira Kur. 

İhale 
Tarihi ve saati 

Ekmek 

Et koyun karaman 
l:-irinci. 
Et kuzu 

" 

140000 

40000 
5000 

10,5 

40 
33 

14350 

16000 
1650 

~adeyağı U. birinci 13000 
eytinyağı Ayvahk 6000 

105 
58 

13650 
3480 

--~~~~~~~~~~ 

neçeı muhtelif cins 5000 40 2000 
Zeytin iyi cins 2000 35 700 
}{aşar peynir 1500 70 1050 
nevaz peynir 2000 45 900 

~~~~~~~~~~~~~ 

Tereyağı 1000 140 1400 
Süt 5000 875 17,5 
Voğurt 8000 20 1600 
Raymak 300 160 480 
Yumurta 50000 adet 2 1000 

Pirinç 

Luru fasulye 

h Jru barbunya 
l. ıut • 
1 

J ates 
J u -, sogan 
.... .l 

l, •l 

..111 yeşil 
l 

.J 
l z Şeker 

5tne şeker 
Kırmızı bilber 
Kara büber 
Ruş üzümü 
Çaın fıstık 
Çay 

Pirinç unu 
Ceviz içi 
Makarna 
İrmik (kalın • 
ince) 

Güllaç 

7000 

7000 

2000 
2000 

10000 
12000 

6000 
2000 

5000 
5000 

12000 
6000 

50 
75 

150 
150 
100 
150 
500 

2000 

35 
20 

14 

16 

9 
7 
8 

24 
7 

16 
28 
32 
40 

110 
35 

120 
360 
30 
60 
30 

1000 24 
150 70 

• 

2450 

1400 

280 

320 

900 
840 
480 
480 
350 
800 

3360 
1920 

20 
82,5 
52,5 

180 
360 
45 

300 
600 

Kapalı zarfla 
25-7-939 - 11 de 

Kapalı zarfla 
25-7-939 - 12 de 

Kapalı zarfla 
25-7-939 - 15 te 

Açık eksiltme 
25-7-Q39 - 16 da 

Kapalı zarfla 
25-7-939 - 17 de 

Kapalı zarfla 
26-7-939 • 11 de 

Bankalar 

Çatı tômiri 

İstekliler eksiltme şartnamesinde yazılı vesikalarla muvakkat teminat, banka mektubu veya makbuzlarını 
ve teklif mektuplarını havi zarfları 2490 sayılı kanunun 32 ve 33 üncü maddelerindeki tarifat veçhile hazır
lıyarak ihale günü olan yukarda yazılı tarih ve günde ve aşağıdaki cetvel de yazılı eksiltme saatlerinden bir 
saat evvel eksiltme komisyonu reisi ne makbuz mukabilinde teslim etmiş bulunmaları lazımdır. Postadaki ge -
cikmeler nazarı dikkate alınmaz. 

T. C. Ziraat Bankasından 
Bu baptaki şartname ve mukavele projesini Balıkesirde İşletme Yol 

yon şefinden parasız alabilirler. İhale edile- Bir metre 
cek miktar mikabının 

Baş Müfettişliğinden Manisada istas-

Bankamızın Merkez binası çatısı 
tamir edilecektir. 

Balast ocağının 
bulunduğu hat 

Cinsi 
Kilometresi 

metre muhammen 
mikabı bedeli 

kuruş 

(3074) 13003 
Muhammen 

bedeli 
Tutarı 

Lira 

Muvakkat Eksiltme 
teminat 

Lira 
saati ı. - Taliplerin bu gibi işleri yapa

bileceklerine dair ehliyet vesikala -
riyle Bankamız mimarlığına müraca
at ederek yapılacak işe ait şartname
yi almaları. 

İzmir - Bandırma hattı 41 - 50 Toplama kırma 5000 
5000 

148 
120 

7400 
6000 

555 
450 

15 
16 

2 - Bu şartnameye göre teklif mek 
tuplarını 25 Temmuz 1939 akşamına 
kadar Banka Levazım Müdürlüğüne 
tevdi etmeleri. 

3. - Tekliflerinin yüzde yedi bu -
çuğu nispetinde muvakkat teminat 
akçelerini tevdi etmeleri lazımdır. 

2624 

D. Demiryollar1 

Seker ahnacak 
D: D. Yolları Satın Alma Komis· 

yonundan : 
6000 kilo kesme şekerle 4000 kilo 

toz şeker 3. 8. 1939 perşembe günü 
saat 15,30 da açık eksiltme ile Anka -
rada idare binasında satın alınacaktır. 

Kesme şekerin beher kilosuna 31.5 
kuruş ve toz şekerin beher kilosuna 
27,5 kuruş bedeli tahmin edilmiştir. 

Bu işe girmek isteyenlerin 224,25 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları hamilen aynı 

gün muayyen saatte komisyona mü • 
racaatları lazımdır. 

Şartnameler parasız ~]arak Anka -
rada malzeme dairesinden dağıtılacak 
tır. (3080) 13110 

.. ,, .. 66 - 67 

.. 204-215 

kömürünün vagonlardan stok yerleri • 
ne boşaltılması ve stok yerlerinden 
makinelere yükletilmesi ve depo ile 
civarının temizlenmesi işi 25. 7. 1939 
tarihine rastlıyan salı günü saat 16 da 
Ankara istasyonunda ikinci işletme 
binasında toplanacak komisyon tara -
fından ihalesi yapılmak üzere açık ek 
siltmeye çıkarılmıştır. 

Muhammen bedeli 1750 liradır. Bu i 
şe girmek isteyenlerin 131 ,25 liralık 
muvakkat teminat makbuz veya banka 
mektuplariyle kanunun tayin ettiii 
vesaiki hamilen muayyen gün ve saat
te komisyonda hazır bulunmaları la -
zımdır. 

Şartname ve mukavele projeleri i
kinci işletme komisyon kaleminde ve 
Kerköy istasyonunda parasız veril • 
mektedir. (2834) 12804 

Bir hastane binası yapluı lacak 

D. D. Yolları Satın Alma Komi&· 
yonundan : 

Ankara istasyonu civarında kalori • 
fer, elektrik ve sıhi tesisatı da dahil 
olmak üzere bir hastane binası inşaatı 
kapalı zarf usuliyle ve vahidi fiyat ü
zerinden eksiltmeye konmuştur. Kiremit ahnacak 1 - Bu inşaatın muhammen bedeli 

Devlet Demiryolları Yed inci ı,. 285,000 (iki yüz seksen beş bin) lira -
letme Müdürlüğünden : dır. 
İşletmemiz ihtiyacı için 50.000 adet 2 - İstekliler bu işe ait şartname 

Marsilya kiremidiyle 5.000 adet mahya vesair evrakı Devlet demiryollarının 

kiremidi Afyon şehir istasyonunda tes Ankara ve Sirkeci vezneltrinden 14,25 
lim suretiyle açık eksiltmeye konmuş- lira bedel muakbilinde alabilirler. 
tur. Marsilya kiremidinin muhammen 3 - Eksiltme, 31. 7. 939 tarihinde 
bedel tutarı 3.000 lira olu muvakkat P.azartesi ünü saat 16 da Ankara'da 

" Yarmalardan 
küskü ile 10000 110 11000 825 

Balast münakasası 
D. D. Yollan 2. ci lıletme Müdürlüğünden : 

17 

Muhammen bedelleriyle miktar ve yerleri aşağıda yazılı altı ocaktan 
çıkarılacak balastlar hizalarında gösterilen günlerde sıra ile ihaleleri ya -
pılmak üzere açık eksiltme ve Kurtçimeni kilometre 220+230 ile Tefen • 
Filyos hattında 350+390 kilometredeki ocaklardan çıkarılacak cem'an 
14.500 MS balastlar kapalı zarf usuliyle ve ayrı ayrı eksiltmeye konulmuş
tur. Eksiltmeler Ankarada 2. ci İşletme binasında toplanacak komisyonca 
yapılacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında miktarları yazılı mu -
vakkat teminatı yatırmaları ve kanunun tayin ettiği vesaiki hamilen aşağı
da yazılı gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları ve 7. ci kalemde ya
zılı Kurtçimeni 4500 M 3 ile 8. ci kalemde yazılı Tefen - Filyos hattında 

10.000 M3 balastlar eksiltmesine iştirak etmek istiyenlerin de yine yukar
da yazılı vesaikle birlikte teklif mektuplarının eksiltme saatinden bir saat 
evveline kadar komisyona makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartname ve mukavele projeleri Ankara'da 2. ci işletme mü
dürlüğünde ve Yozgat, Yerköy, Çankırı ve Kayseri istasyonlarında para· 

sız verilmektedir. (2900) 

Sıra 

No. Yeri 
Kilomet

resi 

1 Lalahan 30 - 40 
2 K. Yozgat 45 • 55 
3 Mahmutlar 105 - 108 
4 Yerköy 204 • 207 
5 Fakılı 300 • 305 
6 Irmak hattı 31 - 102 
7 Kurtçimeni 220 - 230 
8 Tefen - Filyos 350 - 390 

K. Yozgat ) 

2.000 
2.000 
3.000 
3.000 
4.000 
3.000 
4.500 

Beher M 3 

muhammen 
fiyatı 

1.45 
1.45 
1.45 
1.20 
1.20 
1.00 
1.40 

Teslim 
müddeti 

9 ay 
9 .. 
9 .. 

9 " 
9 .. 
9 .. 

9 " 
10.000 1.20 9 " 
İHALE T ARlHLERİ 

Lalahan ) 26. Temmuz. 1939 çarşamba günü saat 15,30 da 
Mahmutlar ) 

) 

Muvakkat 
teminatı 

217.50 
217.50 
326.25 
270.00 
360.00 
225.00 
472.50 
900.00 

Tel şehriye 
B~~d!f 
Bulgur 

200 28 
1~~~~~0·~~~-~-

2500 11 

240 
105 

56 
30 

275 

--"--~-~--f~ya l:üremidın muhammen bede- toplanacak merkez birinci komi~yo -
li 450 lira olup muvakkat teminatı da nunca yapılacaktır. 

? .,.. Ttoaie:Ha•. z.n perpm!>e gOnU saat 15,30 da 
Irmak hattı) 

Kurtçimeni ) 28. Temmuz. 1939 cuma günü saat 15,30 da 

Tefen· Filyos) 29. Temmuz. 1939 cumartesi günü saat 11 de. Kara Mercimek 
Kırmızı mercimek 
Kuskus 

500 16 

Tahan 
Pekmez 
Tarhana 
Sebze konserıesi 

300 
1500 

900 
900 

1000 
4000 

Semizotu 1000 
Ayşekadın fasulye 7000 
Dolmalık yeşil büber 1000 
'l'omates 10000 
Taze bamya 500 
Sivri büber 500 
Salatalık hiyar 5000 adet 
Limon başboy 15000 adet 
Maydanoz 
Dereotu 
Nane 
Patlıcan başboy 
Kabak 
Taze soğan 
Taze vişne 
Taze erik 
Taze kayısı 
Karpuz 
Kavun 
Üzüm 
Elma 
Portakal 80 lik 
Şeftali 

Taze yaprak 
Lahna 
Pırasa 
lspanak 
Taze bakla 
Havuç 
Kuru sarımsak 
Salamura yaprak 
Salça 
Enginar 

10000 demet 
2000 demet 
100 demet 

12000 
2000 
1000 
1500 
1000 
1000 

10000 
10000 
10000 

1000 
10000 adet 
1000 

300 
12000 
8000 
8000 
4000 
1000 
200 
500 

1500 
4000 adet 

i2 
24 
36 
20 
35 
30 

10 
15 
15 
12 
20 
20 

5 
4 
2 
2 
2 

15 I 
12 
12 
22 
15 
30 

7 
7 

25 
28 

5 
30 
18 

7,5 
7 

12 
13 

8 
25 
25 
30 

5 

80 
36 

360 
324 
180 
350 

1200 

100 
1050 
150 

1200 
100 
100 
250 
600 
200 
40 
20 

1800 
240 
120 
330 
150 
300 
700 
700 

2300 
280 
500 
300 

54 
900 
560 
960 
520 
80 
50 

125 
450 
200 

Kapalı zarfla 
26-7-939 - 12 de 

12885 

Yazlık caket ve kasket kıllfı yaptırılacak 
Emniyet Müdürlüğünden : 

Cinsi 

'Yazlık ceket 
kasket kılıfı 

Yapılacak Ceket 
ve kasket kılıfının 

dikimi için 
Muhammen fiyat 

Adet Lira kuruş 

477) 
477) 

2 00 

Teminatı 

Lira kuruş 

55 

İhale günü 

5-8-939 günü cumartesi 
saat 10 da 

33.75 liradır. 4 - Eksiltmeye girebilmek için is-
Eksiltme: 1. 8. 939 salı günü saat teklilerin teklif mektupları ile birlik-

16 da Af yon yedinci işletme komis - te aşağıda yazılı teminat ve vesaiki 
yonunda yapılacaktır. İsteklilerin bu aynı gün saat 15 e kadar komisyona 
işte ehil olduklarına ve hüsnü hal sa- tevdi etmiş olmaları lazımdır. 
hibi bulunduklarına dair emniyet mü- a - 2490 sayılı kanun ahkamına 
dürlüklerinden alacakları vesaikle bir- uygun olarak 15150 liralık muvakkat 
likte diğer belgeler olduğu halde ek- teminat, 
siltme günü olan muayyen saatte iş • b - Bu kanunun tayin ettiği vesi · 
letme komisyonunda bulunmaları ve kalar, 
taliplerden eksiltme şartnamesini is- c - İsteklilerin en az yüz bin lira 
teyenlerin mezkur şartnameleri para- kıymetinde emsali bir inşaat işini ba
sız olarak komisyondan alabilecek • şarmış olduğuna dair vesika, 
leri ilan olunur. (3115) 13111 d - Münakalat vekfiletinden bu işe 

• mahsus alınmış ehliyet vesikası. (Eh-
1 n g İl İz lokomotif liyet vesikası için ihale tarihinden 

yedekleri alınacak 
D. O. Yolları Satın Alma Komis· 

yonunda n : 

en az sekiz gün evel bir istida ile mü • 
racaat edilmesi ve vesikanın verilme • 
mesine esas olacak belgelerin istidaya 
raptı lazımdır.) (2891 12910 

İnşaat münokasası 
Muhammen bedeli 57500 lira olan 

68 kalem ingiliz lokomotif yedekleri 
28.8. 1939 pazartesi günü saat 15,30 da 
kapalı zarf usulü ile Ankarada idare D. D. Yolları Satın Alma Komis-
binasında satın alınacaktır. yonundan : 

Bu işe girmek isteyenlerin 4125 lira Sivasta lojman olarak yaptırılacak 
lık muvakkat teminat ile kanunun ta- blok ve müteferrik evlerin inşası ye -
yin ettiği vesikaları ve tekliflerini ay niden kapalı zarf usuliyle ve vahidi 
nı gün saat 14,30 a kadar komisyon re- fiyat üzerinden eksiltmeye konmuş -
isliğine vermeleri lazımdır. tur. 
Şartnameler 287 kuruşa Ankara ve 1 - B.u inşaatın muhammen bedeli 

Haydarpaşa veznelerinde satılmakta • 200000 lıradır. 
dır. (3001) 12963 2 - İstekliler bu işe ait şartname 

MU h t I • f • · ı •• ve sair evrakı Devlet demiryollarının e 1 o ÇU Ankara veznesinden (10) lira bedel 

1 ti • 1 k mukabilinde alabilirler. a e e rl Q 1 naca 3 - Eksiltme 27. 7. 939 perşembe 
D. D. Yoll arı Satın Alma Ko- günü saat 16 da Devlet demiryolları 

misyonu~dan : ; yol dairesinde toplanacak merkez 1 
Muhammen bedeli 23.500 lira olan inci komisyonunca yapılacaktır. 

muhtelif ölçü aletleri 29. 8. 1939 salı 4 .- ~ksilt~eye girebilmek için is
günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü i- tekhle~ın teklıf mekt.upları ile birl~k~ 
le Ankarada idare binasında satın alı· te aşa~;da yazılı temınat ve vesaıkı 
nacaktır. aynı gun saat 15 e kadar komisyon re-

Bu işe girmek isteyenlerin (l 762, • isliğine tevdi etmiş olmaları lazımdır. 
50) liralık muvakkat teminat ile ka • a - 2490 .sayılı kanun ahkam~na uy 
nunun tayin ettiği vesikaları e t kl"f gun 11250 lıralık muvakkat temınat. 

v e ı b Bu ka · · - · · lerini aynı gün saat 14,30 a kadar ko • - nunun tayın ettıgı vesı -
· • 1 .ğ. kalar. 

mısyon reıs ı ıne vermeleri lazımdır. .. 
Şartnameler parasız olarak Ankara- c - ~unakalat vekaletinden alın -

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa- mış bu. ışe. ~ah sus .. e~liyet vesikası 
da tesellüm ve sevk şefU-" d d y • (~ste~lılerın ıhale gununden en az se-

ıın en agı k g n l b. . . d . 1 M .. k • 
tılacaktır. (2931) 12971 ız. u . eve .. ır ıstı a ı e una alat 

Tahmil ve tahliye 

mü na kasası 

vekaletıne muracaat etmeleri ve ehli -
yet vesikasının verilmesine esas ola
cak belgeleri istidalarına raptetmele -
ri lazımdır.) 

kadromuz memurları için yukarda cins ve miktarı yazılı Ceket ve Kaı- D. D. Yollan ikinci fıletme Art-
kct kılıfının yalnız dikimi eksiltmeye konulmuıtur. lıteklilerin gösterilen tırma ve Eluiltme Komiayonunclan: 

5 - Bu i~ için cvelce eksiltme evra
ki satın alanların, eksiltme şartname
sindeki ihale tarihini tashih ettirmek 
üzere bu evrakla birlikte D. Demiryol 

yol air ıi i. 

Otojen ve elektrik kaynak 
telleri ahnacak 

12865 

D. D. Yolları Satın A lma K omisyonundan : 

Muhammen bedel, muvakkat teminatı ile miktarları aşağıda yazılı ve 2 
No. lı liste muhteviyatı otojen ve elektrik kaynak telleri ayn ayrı ihale 
edilmek üzere 28-8-1939 pazartesi günü saat 15 den itibaren sıra ile ve ka -
palı zarf usulü ile Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her listenin hizasında yazılı muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de 
kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 126 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak
tadır. (3024) 

Liste 
No. 

1 

2 

Malzeme İ!lmi 

Otojen kaynak için tel 
ve çubuk 
Elektrik şerare kaynak 
tel ve çubukları 

Balast 
D. Demiryolları 7 inci 

Miktarı 

30 kalem 

22 
" 

Muhammen 
bedeli 

L. K. 

65.300,00 

Muvakkat 
teminatı 
ı,. K. 

4.515,00 

25.24 7,00 1.893,53 
12993 

mü na kasası 
İfletme Müdürlüğünden : 

Aşağıda yerleri ve miktarları muhammen bedelleri ve muvakkat temi -
nat mikdarları yazılı balast 2490 sayılı kanuna tevfikan kapalı zarf usuliy
le ayrı ayrı eksiltmeye çıkarılmıştır. Eksiltme 24-7-939 pazartesi günü sa
at 16 da Afyonkarahisarda 7 inci işletme binasındaki eksiltme komisyo · 
nunda yapılacaktır. İsteklilerin 2490 sayılı kanunda ve eksiltme şartname
sinde yazılı vesikalarla muvakkat teminat ve banka mektup veya makbuz
larını ve teklif mektuplarını havi zarfları 2490 sayılı kanunun 32 ve 33 ün
cü maddesindeki tarifat veçhile hazırlıyarak ihale günü olan yukarda ya-

• zılı günde saat 15 te Afyonkarahisar İşletme binasında eksiltme komisyon 
~eisliğine makbuz mukabilinde teslim etmiş bulunmaları lazımdır. İstekli
ler bu husustaki şartname ve mukavelename projelerini Afyonkarahisarda 
İşletme yol Başmüfettişliğinden parasız alabilir. (2845) 

Balast ocağının 
bulunduğu yer. 

Çöğürler - Döğer 
Çay - İshaklı 
Kadınhan - Sarayönü 

Kilometresi 

90-95 
227 
395 

İhale edilecek Müddeti 
M3. mikdar ay. 

7000 
10000 
7000 

9.5 
9.5 
9.5 

Muhammen bedeli 
tutarı 

1 metre 
mikabının 

Muhammen 
bedeli 

125 
135 
125 

Muvakkat 
teminat 

656.25 
1012,50 
656,25 



Vilôyetler 1 
den ihale tarihinden sekiz gün evel a-ı E - Vahidi fiyat listesi husuıi şart 
lacakları ehliyetnameyi teklif mektup y o 1 inşaatı name keşif hülasası cetveli 
larına koymaları ve bu mektupların , F - Projeler istekliler ihale günü- Ordu hasla bakıcı hem~ireler okuluna ait 

bazı izahat ve okula kayıt ve kabul ıarlları 
dördüncü madedede yazılı miaddan Tunceli Nafıa Müdürlüğünden: ne kadar Siirt defterdarlık ve nafıa 

Mahmuz inşaatı 
bir saat evele kadar makbuz mukabilin 1 _ Eksiltmeye konulan iş: Tun • müdürlükleri dairesinde ve nafıa ve -
de ilyönkurul başkanlığına vermeleri celi vilayetinde yapılacak Seyithan • kaletinde projeleri görebilirler. 
ve ~osta ile gönderilece~ mektupların Pülmür • Mutu köprüsü yolu inşaatı- 3 - Eksiltme 17. 8. 939 perşembe 

Edirne Su itleri Meriç Şubesi Mü
dürlüğünden : 

dahı aynı zamanda gelmış ve dış zar- dır. günü saat 17 de Siirt defterdarlık oda M. M. Vekaletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş Edirne 
civarında Bosna köy Meriç sağ sahi -
linde yapılacak on adet mahmuzun 
yeniden inşasiyle dört adet ınahmu -

fının mühür mumu ile kapatılmış ol • Bu işin muhammen bedeli 600,000 sında müteşekkil komisyonca yapıla -
ması lazımdır. Postadaki gecikmeler liradır. caktır. 

1 - Hastabakıcı hemşireler yetiştirmek üzere Ankara'da M. M. VekS• 
leti tarafından (Ordu hastabakıcı hemşireler okulu) açılmıştır. 

kabul edilmez. (4996/ 2887) 12890 2 _ Bu işe ait şartname ve evrak 4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, memur 
olup tekaüdiye alacaklardır. Su projesi yaphnlacak 

zun tamirine ait olup bedeli keşf Balıkesir Belediye Reisliğinden: 
19370 lira 84 kuruştur. Çatal Dağ ormanlarından Balıkesir 

2 - Eksiltme 31. 7. 939 tarihine mü şehrine isale edilecek Bıçkı deresi su
sadif pazartesi günü saat 11 de Edir- yunun takribi projelerine göre esas 
nede su işleri Meriç şubesi müdürlü - projelerinin yaptırılması işi nafıa ve
ğünde toplanacak eksiltme komisyo - kaletince tesbit edilen şartnamesine 
nunca kapalı zarf usuliyle yapılacak- ve artırma, eksiltme kanununa göre 
tır. ve pazarlıkla ihale edilecektir. 

3 • İstekliler bu işe ait eksiltme şart 1 - İşin muhammen bedeli (5900) 
namesi mukavelename bayındırlık iş- liradır. 

leri genel şartnamesi hususi fenni 2 - Pazarlık 26. 7. 939 tarih çarşam· 
şartname vahidi fiyat cetvelini ve pro ba günü saat 16 da Balıkesir encüme 
jeleri su işleri meriç şubesi müdürlü ninde yapılacaktır. 
ğünde bedelsiz görebilirler. 3 - İsteklilerin aşağıda yazılı te · 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is- minat ve vesaiki aynı gün saat 15 şc 
teklilerin 1452,81 liralık muvakkat te- kadar encümene teslim etmiş olmaları 
minat vermesi ve eksiltme tarihin - lazımdır. 
den en az 8 gün evel bir istida ile na- A - (443) liralık kanuni teminat. 
fıa vekaletine müracaat ederek 15000 B - Kanunun tayin ettiği vesika -
liralık su işleri veya bu kabil nafıa !arla su projelerini yamıya salahiye 
işlerini başarmakta fenni kabiliyeti tine dair nafıa vekaletinin ihtisas ve 
olduğuna dair bu iş için nafıa vekale- sikası. 

tinden alınmış müteahhitlik vesikası- D - Kanunun dördüncü maddesi 
nı ve 939 senesine ait ticaret odası ve- mucibince pazarlığa girmiye mani bir 
ıikasını ibraz etmesi mecburidir. hali bulunmadığına dair istekli tara -

5 - İsteklilerin teklif mektupları- fından imzalcinmış bir mektup. 
nı ikinci maddede yazılı saatten bir Taliplerin ve fazla maliimat almak 
saat eveline kadar makbuz mukabilin isteyenlerin Balıkesir Belediye reis -
de Edirne su işleri Meriç şubesi mü- liğine müracaatları ilan olunur. 
dürlüğüne vermeleri icap eder. 12886 

Postada vukubulan gecikmeler ka
bul edilmez. 

(5131/ 3071) 13053 

Buhar kazanı vesaire 

alınacak 
Afyonkarahisar Belediyesinden: 

63800 lira bedeli keşifli belediye e· 
lektrik tesisatı için iki adet buhar ka
zanı iki adet buhar makinesi ve iki a
det alternatörile birlikte teferrüatt 
7. 7. 939 tarihinden 22. 8. 939 tarihine 
kadar 45 gün müddetle ve kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konmuştur. 

İhalesi 22. 8. 939 salı günü saat 14 
te encümeni belediyece icra edilecek
tir. Eğreti teminat 4440 liradır. 

Bu işe ait keşifname, şartname ve 
ıair evrakı 319 kuruş bedel mukabili 
istiyenlere verilir. 

Taliplerin 2490 sayılı kanunda ya
zılı şartları haiz olmaları ve teklif 
mektuplarını mezklir kanunun 32 ve 
bunu müteakip maddeleri çerçevesi 
dahilinde ihale saatinden bir saat ön· 
ce encümeni belediyeye vermeleri ve 
mukabili bir makbuz almaları lazım · 
dır. 

İsteklilerin belli gün ve saatte dai
rei belediyede hazır bulunmaları veya 
teklif mektuplarını vaktinde verme -
leri ilan olunur. (5091 / 3029) 

13033 

Kaloriler ve su tesisah 
münakasaSI 

Erzincan Valiliğinden 
1 - Erzincan halkevi binasının kalo 

rifer ve su tesisatı halkevi inşaat ko · 
misyonu tarafından 8. 7. 939 tarihin -
den itibaren 20 gün müddetle ve kapa 
lı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli (21510) lira 38 ku
ruştur. 

3 - İlk teminatı (1613) liradır. 
4 - Proje ve keşif evrakı nafıa mü 

dürlüğündedir. 
5 - Talipler ihaleden 3 gün evel 

müracaatla ve Iaakal 20 bin liralık bu 
gibi tesisat yaptıklarına dair ehliyet 
vesikalarının komisyon reisliğine gön 
dermeleri lazımdır. 

6 - Talipler eksiltme mektuplarını 
cuma günü saat on beşe kadar komis
yon reisliğine makbuz mukabilinde 
tevdi edecekler veyahut posta ile gön-
dereceklerdir. 12969 

Kapah zarf usuliyle 
eksiltme ilam 

Amasya Cümhuriyet Halk Parti
ıi llyönkurul Batkanlığından: 

ı - Amasya'da yaptırılacak hakevi 
binası inşaatı kapalı zarf usuliyle ve 
21 gün müddetle eksiltmeye konulmuş 
tur. 

2 - Keşif bedeli (42523) lira (9) 
kuruştur. 

3 - Bu işe ait keşifname eksiltme 
şartnamesi umumi ve hususi fenni 
şartnameler silsilei fiyat mukavele ve 
proje cetvelleri ve planları arzu eden
ler ilyönkurul başkanlığından 222 ku
ruş bedel mukabilinde istiyebilirler. 

4 - Eksiltme 31 Temmuz 939 .tari • 
rihine müsadif pazartesi günü saat 15 
de ilyönkurul huzurunda yapılacak • 
tır. 

5 - Muvakkat teminat (3189) lira 
22 kuruştur. 

Elektrik tesisatı münakasası 
Erzincan Valiliğinden : 

1 Erzincan halkevi binasının elek -
tı ik tesisatı halkevi inşaat komisyonu 
tarafından 8. 7. 939 tarihinden itibaren 
20 gün müddetle ve kapalı zarfla ek -
siltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (7968) lira 75 ku 
ruştur. 

3 - İlk teminatı (597) liradır. 
4 - Proje ve keşif evrakı nafıa mü

diirlüğündedir. 

5 - Talipler ihaleden 3 gün evel mü 
racaatla ve laakal be§ bin liralık bu gi
bi tesiat yaptıklarına dair ehliyet vesi 
knlarının komisyon reisliğine gönder· 
mcleri lazımdır. 

6 - Talipler eksiltme mektuplarını 
cuma günü saat on beşe kadar komhı -
yon reisliğine makbuz mukabilinde 
tevdi edecekler veyahut posta ile gön· 
dereceklerdir. 12970 

Elektrik malzemesi ahnacak 
Afyonkarabisar Belediyesinden: 

6620 lira bedel keşifli şehir santra -
lı ile gar arasında yapılacak yüksek 
tevettür yer altı kablo ve muhavvile 
tesisatına ait malzeme on beş gün müd 
detle münakasaya konmuştur. İhalesi 
21. 7. 939 cuma günü saat 14 de bele -
diye encümenince icra kılınacaktır. 
Eğreti teminat muhammen bedelin 
yüzde yedi buçuğundur. Şartlarını ve 
sair hususatını öğrenmek isteyenler 
her gün belediyeye müracaatla öğre -
nebilirler. İsteklilerin belli gün ve sa
atte belediyede hazır bulunmaları ilan 
olunur. (5048/2985) 

12949 

Stadyom inşaata 

Kütahya Vilayet Beden Terbiye
si Bölge Batkanlığmdan : 

Kapalı zarf usuli yle eksiltmeye 
konulan iş: 

1 - Kütahya &tadyomu iknici kı
sım inşaatı: keşif bedeli 41902 lira 85 
kuruştur. 

2 - Bu inşaatın 20193 liralık kısmı 
939 senesi tahsisatından ve mütebaki 
21709 lira 25 kuruşu 940 senesi tahsi
satından tediye olunacaktır. 

3 - Bu işe ait evrak: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Hususi fenni şartname, 
D - Nafıa işleri şeraiti umumiye

si, yapı işleri umumi fenni ~rtname, 
kontrol talimatnamesi. 

E - Keşif 
4 - İsteklilerin ou evrakı Kütahya 

nafıa müdürlüğünden (210) kuruş 
mukabilinde alabilirler. 

5 - Eksiltme 31 temmuz 939 pazar
tesi günü saat 15 te vilayet makamın
da bölge başkanlığı riyasetindeki ko· 
misyon huzurunda yapılacaktır. Zarf
lar aynı günde saat 14 e kadar komis
yon reisliğine makbuz mukabilinde 
verilmiş olacaktır. "Postadaki gecik· 
meler kabul edilmez . ., 

6 - Eksiltmeye girebilmek için: 
A - İki bin üç yüz doksan iki lira 

elli kuruşluk teminat, 
B - İhaleden 8 güıı evel villiyet 

nafıa müdürlüğünden bu işi yapmıya 
ehil olduklarına dair vesika. 

6 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin 
2490 numaralı kanuna göre muktazi 

C - Şimdiye kadar 30,000 liralık 
inşaatı muvaffakiyetle yaptıklarına 
dair aynı daireden vesika. 

D - 939 senesine ait ticaret odası 

veuikl ve · ~ et müiiff lil .. 7 1.306ı 

şunlardır. yapılacaktır. 
A - Eksiltme şartnamesi 5 - Eksiltmeye girebilmek için is-
B - Mukavele projesi teklilerin bedeli keşfin elli bin liraya 
C - Bayındırlık işleri genel şart - kadar% 7,5 ve fazlası için % 5 ola -

namesi rak 1736 lira 70 kuruşluk teminat mek 
D - Hususi şartname tup veya makbuzu ve bundan başka 
E - Şose ve köprüler fenni şart • aşağıdaki vesikaların kapalı zarf usu-

namesi. lü veçhile zarflara koyması lazımdır. 
F - Seridöpri Siirt vilayetinden bu iş için alınan 
G - İsteyenler bu işe ait evraktan ehliyet vesikası 1939 mali senesine ait 

şose ve k?prüler fenni şartnamesiyle ticaret odası vesikası. 
bayındırlık işleri genel şartnamesin- 6 - Ehliyet vesikası talebinde bu -
den madasını 5 lira mukabilinde Tun nanlar ihale gününden en az sekiz 
celi nafıa müdürlüğünden satın alabi- gün eve! istida ile vilayete müracaat 
lirler. Şose ve köprüler fenni şartname edeceklerdir. Bu zaman zarfında vesi
sini ve bayındırlık işleri genel şart - ka talebinde bulunmıyanlar eksiltme
namesini görmek isteyenler Tunceli ye giremiyeceklerdir. Bu suretle ve
nafıa dairesinde bedelsiz olarak gö - sika talebinde bulunanlar o zamana 
rebilirler. kadar yapmış oldukları işlere dair ve-

3 - Eksiltme 7. 8. 939 pazartesi gü sikası lef edilecektir. 
nü saat 15 de Tunceli nafıa müdürlü 7 - Teklif mektupları yukarıda 3 
ğü binasında kapalı zarf usuliyle ya- üncü maddede yazıl saatten bir saat 
pılacaktır. eveline kadar komisyon riyasetine 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is- getirilecek makbuz mukabilinde ve -
teklinin 27750 lira muvakkat teminat rilecektir. Postada vukua gelecek ge
vermesi ve aşağıdaki vesikaları haiz cikmeler kabul edilmez. 
olup göstermesi lazımdır. (3148) 13117 

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

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

C - Bir defada devlete ait 150.000 
liralık yol, köprü ve sair işin muvaf
fakiyetle ikmal etmiş olduğuna dair 
vesika. 

5 - Teklifler 3 üncü maddede yazı 
lı saatten bir saat eveline kadar Tun-

Siirt Defterdarlığından : 
1 ,_ Eksiltmeye kanulan iş: Siirt 

vilayet merkezinde hükümet konağı 
1·25338 lira 31 kuruştan ibaret inşaa -
tın tamamı olup 14 ayda ikmal edile
cek ve bedeli 939 ve 940 s ~nelerinde 
ödenecektir. 

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 

3 - Mezun olanlar altı senelik mecburi hizmetlerini ordu hastahanelc· 
rinde yapacaklar, ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bütün sıhhi te· 
şekküller kendilerine açık olacaktır. 

4 - Tahsil müddeti üç sene olup, bu müddet içinde okurlara ayda bet 
lira harçlık verilecek ve iaşe ve ilbasları tamamen Okul'a ait olacaktır. 

5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 17,5 lira asli maaf' 
dan başlamak üzere maaş alacaklar ve bu mikdar gittikçe çoğalacaktır. Bu 
zaman dahi iaşe, giydirme ve barındırma orduya ait olacaktır. 

6 - Okul, 15 Eylül 1939 da tedrisata başhyacaktır. 
7 - Okul'a kayıt ve kabul şartları şunlardır: 
a · Türkiye cümhuriyeti tebaasından olmak ve türk ırkından bulunmak, 
b - Sıhhati yerinde olmak ve durumu her iklimde vazife görmeğe müsa• 

it bulunmak. (hunlar her hangi bir hastahanı:: heyet raporu ile tevsik ettir• 
mek ve evraka bağlamak lazımdır. 

c • Yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yukarı olmamak 
d • Kendisi, ana ve babası iffet ehlinden olmak (bu vaziyet polisçı: tev• 

sik ettirilerek evraka bağlanacaktır. 
e - En az orta okul tahsilini bitirmiş olmak veya bu derecede tahsil gör

düğünü ispat etmek (tasdikname suretleri musaddak olarak eklenecektir). 
f · Evli veya nişanlı bulunmamak (evvelce evlenip boşananlarla kocası 

ölmüş olanlar kabul edilir.) (Buna ait medeni hali bildirir müsbit evrak 
keza eklenecektir). 

g · Sıhhi sebepler dışında Okulu kendiliğinden terkettiği yahut evlen• 
mek suretiyle veya diğer inzibati sebeplerle okuldan çıkarıldığı yahut altı 
senelik mecburi hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı yahut sıhhi ıe• 
bepler dışında okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirilecek mektep 
masraflarını tamamen ödiyeceğine ve gösterdiği vesikaların tamamen doğ• 
ru olduğuna dair noterden tasdikli ve kefilli bir taahhüdname vermek. 

8 - Bu evrak sahipleri Okula imtihansız olarak kabul edilecektir. 
9 - Altıncı maddedeki evrakı tamamlıyanlar bunları Ankaradakiler M. 

M Vekaleti sıhhat işleri d;ıiresine, diğer vilayet merkezlerindekiler Vali• 
liklerine. kazadakiler kaymakamlıklara takdim edecekler ve bu yol ile M. 
M Vekaleti sıhhat işler: dairesine yollanacaktır. 

10 - Taliplerin kabul edildikleri ve mektebe hareket etmeleri aynı ma
kamlar tarafından kendilerine bildirilecektir. 

1 l - Kabul edileceklerin Okulun bulunduğu Ankara'va kadar sarf ede
cekleri vol parası kendilerine ait olacak ve (M M Vekaleti sıhhat işleri 

.iairesi reisliği) ne hitaben yazacakları dilekçede bunu tasrih edeceklerdir. 
(1R~9) 11849 

İnşaat mü na kasası 

celi nafıa dairesindeki eksiltme komis 
yonu reisliğine makbuz mukabilinde 
teslim edilecektir. Posta ile gönderi
lecek mektupların nihayet 3 cü mad · 
dede yazılı saate kadar gelmiş olması 
ve attırma eksiltme ve ihale kanunu • 
na uygun olarak mühür mumu ile iyi
ce kapatılmış olması lazımdır. Posta
da olacak gecikmeler kabul edilmez. Milli Müdafaa V. F - Projeler M. M. Vekaleti Satın Alma KO" 

İstekliler ihale gününe kadar Siirt misyonundan : 
defterdarlık ve nafıa müdürlük daire- 1 - Eskişehir tayyare alayında bi • 

(3101) 13066 

Hükumet konağı inşası ıerinde ve nafıa vekaıetinde bu evrakı Hamam havlusu ahnacak rinci sınıf çift hangarta iki cephanelik" 
görebilirler. M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Siirt De. fterdarlıiından : 3 - Eksiltme 17. 8. 939 per,,embe Ke"'if bedeli 174.754 lira 88 kurus olu" • 
1 Ek 1 k :r miayonundan : :r t r . - sı tmeye onulan iş: Koz • gUnü aaat l 7 de Siirt defterdarlık oda "lk t - t 'kt 9988 l' d .. .. d il kk"l k 1 Aç•k eksiltme suretiyle 2000 ı emına mı arı ıra ır. 

luk kazasında hukumet konağı 23156 sın a m teşc ı omisyonca yapıla • adet hamam havlusu satın alınacaktır. 2 - Kapalı zarfla ckstlnnest ı. 81 
liradan ibaret inşaa~ın tamamı 939 ~~- caktır. Muhammen bedeli 4800 lira olup ilk 939 salı günü saat 11 de vekllet aatın 
1i yılında ikmal edılecek ve bedelı o- 4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle teminat miktarı 360 liradır. alma komtsyonuu.u .. J:.--·-- ~ . 
denecektir. yapılacaktır. 2 _Açık eksiltmesi 24, 7, 939 pazar- 3 - Şartnames~ . plan ve .. proJel~~ 

2 _ Bu işe ait şartname ve evrak 5 - Eksiltmeye girebilmek için is- tesi günü saat 15 de vekalet satınalma 880 kuruş mu~a~ılınde her gun komıf 
şunlardır: teklilerin bedeli keşfin elli bin liraya komisyonunda yapılacaktır. yondan alı~abılır. . . , 

A _ Eksiltme şartnamesi kadar% 7,5 ve fazlası için % 5 ola. 3 _ Şartnamesi ve nümunesi her 4 - Eksıltm~.ye gırec_ek~er bır haf 
B _ Mukavele projesi rak 7516 lira 92 kuruşluk teminat mek gün komisyonda görülebilir. · t~ evel .. hava musteşa.rhgı ınıaat şube• 
c _ Bayındırlık işleri genel şart - tup veya makbuzu ve bundan başka 4 _ İsteklilerin kanuni vesaikleriy- sıne muracaatla vesaık almaları lizıın' 

namesi aşağıdaki vesikaların kapalı zarf usu- le birlikte ilk teminat mektup veya dır. . . 
D - Yapı işleri umumi ve fenni lü veçhile zarflara koyması lazımdır. makbuzlariyle ihale saatinde komis - 5 - İsteklılerın .kanun~n 2 v~ 3: ca 

şartnamesi Siirt vilayetinden bu iş için alınan yonda bulunmaları. maddel~rinde yazıl~ vesaıkle bırlı~tt 
E _ Vahidi fiyat listesi hususi ehliyet vesikası 1939 mali senesine ait (2765) 12733 ilk temınat ve teklıf mektuplarını ıhı 

şartname keşif hülasası cetveli ticaret odası vesikası. le saatinden bir saat eveline kadar ko• 
F - Projeler 6 - Ehliyet vesikası talebinde bu - A 1 · d 1 k misyona makbuz mukabili vermeleri 
İstekliler ihale gününe kadar Siirt nanlar ihale gününden en az sekiz me ıyat ça ırı a ınaca lazımdır. (3012) 12982 

defterdarlık ve nafıa müdürlük daire- gün evel istida ile vilayete müracaat M. M. Vekaleti Satın Alma Ko • 
lerinde ve nafıa vekaletinde projeleri edeceklerdir. Bu zaman zarfında vesi
görebilirler. ka talebinde bulunmıyanlar eksiltme-

3 - Eksiltme 17. 8. 939 perşembe ye giremiyeceklerdir. Bu suretle ve
günü saat 17 de Siirt defterdarlık oda sika talebinde bulunanlar o zamana 
sında müteşekkil komisyonca yapıla • kadar yapmış oldukları işlere dair ve-
caktır. sikası lef edilecektir. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 7 - Teklif mektupları yukarıda 3 
yapılacaktır. üncü maddede yazıl saatten bir saat 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is- eveline kadar komisyon riyasetine 
teklilerin bedeli keşfin elli bin liraya getirilecek makbuz mukabilinde ve -
kadar % 7,5 ve fazlası için % 5 ola · rilecektir. Postada vukua gelecek ge
rak 1736 lira 70 kuruşluk teminat mek cikmeler kabul edilmez. 
tup veya makbuzu ve bundan başka (3150) 13119 
aşağıdaki vesikaların kapalı zarf usu-
lü veçhi1e zarflara koyması lazımdır. Bir mühendis aranıyor 

Siirt vilayetinden bu iş için alınan 
ehliyet vesikası 1939 mali senesine ait 
ticaret odası vesikası. 

Eskişehir Belediye Riyasetinden: 

misyonundan : : 
ı - 8 adet ameliyat çadırı satın alı

nacaktır. Beherine tahmin edilen be -
del 800 lira olup ilk teminat miktarı 
480 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 21. 7. 
939 cuma günü saat 15 te vekalet satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon -
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve üçün· 
cü maddelerinde yazılı vesikalarla bir 
likte ilk teminat ve teklif mektupları
nı ihale saatinden bir saat eveline ka • 
dar komisyona vermeleri. (2135) 

12109 

Benzin fanklan yaphnlacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

6 - Ehliyet vesikası talebinde bu -
nanlar ihale gününden en az sekiz 
gün evel istida ile vilayete müracaat 
edeceklerdir. Bu zaman zarfında vesi
ka talebinde bulunmıyanlar eksiltme
ye giremiyeceklerdir. Bu suretle ve
sika talebinde bulunanlar o zamana 
kadar yapmış oldukları işlere dair ve
sikası lef edilecektir. 

Bütçede mahiye üç yüz lira karşı -
lığı olan belediye mühendisliği açık -
tır. Mühendis, mimar veyahut beledi
yelerde çalışmış fen memurlarından misyonundan : 
talip olanlar kanunen müstahak olduk 1 - Muhtelif mahallerde benzin 
ları ücreti şehriye verilmek üzere mü- tankları yaptırılacağından bu işlerle 
racaatları ve vesikalariyle fotografla- iştigal eden firmaların lazım gelen 
rının istidaya rapten belediye riyase • izahatı almak ve tekliflerini yapmak 

7 - Teklif mektupları yukarıda 3 
üncü maddede yazıl saatten bir saat 
evetine kadar komisyon riyasetine 
getirilecek makbuz mukabilinde ve • 
rilecektir. Postada vukua gelecek ge
cikmeler kabul edilmez. 

(3149) 13118 

Hükumet konağı inşası 

tine tevdi eylemeleri ilan olunur. üzere M. M. Vekaleti inşaat şubesi 
13128 müdürlüğüne müracaatları. 

Ticaret Vekôleti 

Matbaacılara 
Ticaret Vekaletinden : 

12956 

250 ton sömi kok ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan : 
1- 250 ton sömikoka muayyen gün

de talip zuhur etmediğinden kapalı 
zarfla yeniden eksiltmeye konulmuş-

Siirt Defterdarlığından : Ticaret Vekaleti tarafından her haf- tur. 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Baykan ta neşrolunan haftalık Enformasyon Muhammen bedeli 5500 lira olup ilk 

hükümet konağı 23156 liradan ibaret bültenin 1. 8. 939 - 31. 5. 940 zarfın- teminat miktarı 413 liradır. 
inşaatın tamamını 939 mali yılında ik- da tabı işi fenni ve umumi şartname - 2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 28. 7. 
mal edilecek ve bedeli ödenecektir. leriyle eksiltmeye konulmuştur. 939 cuma günü saat 11 de vekalet sa -

2 - Bu işe ait şartname ve evrakı İhale 28. Temmuz 939 günü saat 10 tın alma komisyonunda yapılacaktır. 
şunlardır: da zat işleri ve levazım müdürlüğünde 3 - Şartnamesi her gün komisyon -

A - Eksiltme şartnamesi yapılacaktır. Umumi ve fenni şartna - da görülebilir. 
B - Mukavele projesi melerini görmek için vekalet Zat işle- 4 - İsteklilerin kanuni vesikalary -
C - Bayındırlık işleri genel şart· ri ve levazım müdürlüğüne veyahut - le birlikte ilk teminat makbuz ve mek 

namesi Konjonktür ve neşriyat müdürlüğüne tuplarını muayyen saatten bir saat e-
D - Yapı işleri umumi ve fenni müracaat edilmesi ilin olunur. veline kadar komisyona vermeleri. 

esi. lUJ..n • -

Koyun ve keçi sataşı 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
l - (6) baş keçi ve (4) baş koyu., 

satılacaktır. 

2 - Satış günü 22 temmuz 939 cu " 
martesi saat 11 dedir. 

3 - Keçi ve koyunları görmek is • 
teyen Etlik serum ve aşı evi müdür • 
lüğüne müracaat. 

4 - Talipler ihale gün ve saatinde 
M. M. V. satın alma komisyonuna gel• 
meleri. (3165) 13127 

Tire çorap alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan : 
1 - 10.000 çift tire çorap açık eksilt 

me suretiyle satın alınacaktır. Muhaıt1 
men bedeli 2800 lira olup ilk teminat 
miktarı 210 liradır. 

2 - Açık eksiltmesi 24. 7. 939 pazar• 
tesi günü saat 11 de vekalet satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve nümune her gün 
komisyondan alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanuni vesaikl• 
birlikte ilk teminat mektup veya mak• 
buzlariyle muayyen saatte komisyon• 
da bulunmaları. (2763) 12731 

Üçüncü Noterlik 
ULUS Meydanı Koçak Hanında 

pek yakında 

açılıyor 

Zayi - Ankara muhafız bölilğün • 
den aldığım askerlikten terhis tezke' 
remi kaybettim. Yenisini alacağımdaJS 
eskisinin hükmü olmadığı ilin olu 
nur. 
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Kira ilk : 

Kiralık - Atatürk bulvarında No. 
49/ I Foto apartmanında 2 ve 4 odalı da 
ire kiralıktır. Kaloriferli ve konfor 
ludur. Altındaki İzmir bakkaliyesine 
veya kapıcıya müracaat. Tel: 1235 

Devren kiralık daire - Kalorifer 
lair her türlü konforlu. Yenişehir 
Demirtepe Emek Ap. Tl: 2532 - 3295 

2558 

Kiralık daire - Vekaletlere yakın 
Mısır sefareti yanında No. 49 da kalö
riferli 6 oda hizmetçi odası banyo 
rnutbak havagazı - garajlı garajsız. 
Tel: 24 78 2567 

Kiralık - Yeniıehir Adakale sokak 
No : 19 kalorifer ve bilcümle tesisatı 
havi bir ve iki oda ve müştemilatlı da-
ireler. Kapıcıya müracaat. 2614 

Kiralık - Yüksek Ziraat Enstitüsü 
rnahallesinde üç oda bir mutfak hava · 
gazı su elektrik banyo. Kirası 30 lira 
müracat Tel: 3991 2618 

Kiralık - Atatürk bulvarı ve Ce· 
beci asfaltına nazır Sıhiye sokağı ba · 
tında No. (3), ikinci katta dört odalı 
bir daire. Alt kata müracaat. 2621 

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık küçük ilinlardanı 

Bir defa için SO Kuruı 
İki defa için 50 Kuruı 
Üc; defa için 70 Kuruı 
Dört defa için 80 Kuruı 

Devamlı küçük il1nlardan her de
fası için 10 kuruı alınır. Meseli 10 
defa neıredilecek bir ilin için, 140 
kuruş alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak üzere ber aatır, kelime arala· 
rındaki bo$1uklar milstesna, 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir küçük ilin 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört aatırdan fazla her satır için 
beher ıcferine aynca on kuruı ah· 
rur. 
Küçük illnlann 120 harfi ceçme· 
mesı lazımdır. Bu miktarı geçen f. 
linlar ayrıca pul tarifesine tibidir. 

Satılık : 

Satılık arsa - Maltepede 1193 a -
da ve 22 parsel satılıktır. Tel: 1538 
e müracaat. 2592 

Satılık - Maltepede gayet ucuz fi
yatla bir arsa satılıktır. Arkası Yesil 
yol ön cephesi 20 metre. Sanayi cad · 
desinde 82 No. Tel: 1953 2599 

Satılık apartman - Yenişehirde A · 
Kiralık - 2 oda, hol. elektrik, su, tatu""rk cadd · .. · d · t t" · . . . V k A esı uzerın e ıra ge ırır 

ha~agazı, kırası 2~ lıra. Sıhıye e a- satılık apartmanlar Sanayi caddesin · 
letı karıısında İlkız sokak Burçak a· de 82 No. Tel: 1953 2600 
partımanı zemin kat. 2626 

Kiralık - Mobilyalı mobilyasız kon 
forlu havadar oda: Çıkrıkçılar yoku· 
ıunda temiz bir ailede. Balıkpazar Ye 
niçağ Sok. 3 Birlik Rakı deposunda 
Musa. 2629 

Kiralık daire - Yenişehir Demir
tepe, Akbay sokak No. 9. iki oda, bir 
hizmetçi odası, banyo, mutfak, elek· 
trik, hava&azı. 2630 

Kiralık - Dr. muayenehanesine ve
ya aile için elverişli kalöriferli devren 
kiralıktır. Ankara posta Cad. Hanef 
Ap. No. 3 Tel: 3714 2635 

Kiralık daire - Yenişehir Düzenli 
sokak No. 15 Güvenç apartımanı 
50 • 55 liralık ferah ve manzaralı dai-
reler. Ti: 3063 2636 

Satılık arsalar - Rus ve alman se · 
fareti arkasında satılık arsaları olan 
senc:,.t veyahut caplariyle Sanayi cadde 
si 82 No. müracaat Tel: 1953 2601 

Ucuz sattlık arsalar - Yenişehirde 

Nafıa vekaleti karşısında Atatürk cad 
desinde ucuz satılık arsalar Senayi 
caddesinde 82 No. Tel: 1953 2602 

Satılık arsa - İstasyon arkasında 
Muhafız alayı olduğu yerlerde satılık 
ucuz arsalar Sanayi caddesi 82 No. 
Tel : 1953 2603 

Satılık - 928 model Chevrolet 4 si 
lindirli kapalı otomobil motor, boya, 
döşeme iyi vaziyette acele satılıktır. 
Zeki Bayraktara telefon 1090 2609 

Acele satılık - Az kullanılmış ço -
cuk arabası. Anafartalar cad. No: 110 

Ucuz kiralık küçük daireler _ Mal halk gömlekçisine müracaat. 2613 

te~ede _2 oda bir hollü ve 2 odalı iki Satılık _ Yeniıehirde havuzbaşın-
~ı~e kı~~lıktır. Maltepe Bakkal Ra - da halk partisinin anındaki · 
llUZ e muracaat 26J anayi caddesi 82 

.. a•ıı e ....,.. oınnt2fir ca e -
•inde dart oda bir hol ve müştemi - No. Tel: 1953 2634 

litlı resmi ve hususi daireye ve mu • 
ayenehaneye elverişlidir. T el : 1317 

2652 

Satılık - Modern ve Avrupa ma • 
mulatı salon yemek yatak ve çocuk 
odaları gramofonlu radyo acele satı • 

Kiralık dükkan - Çocuk Saray lıktır. Kızılay karşısı Sosyal apartma 
caddesinde No. 31 Diker şapka salo - nı kapı 3 daire 4 2638 
nu devren kiralıktır. Taliplerin adre-
se müracaatları. Tel: 3381 26S3 Acele satılık buz dolabı - Az kul-

nılmış altı ayaklı bir buz dolabı çok 
Kiralık apartman - Yazıhane, mu- ucuz fiyatla satılıktır. Çıkrıkçılar yo

ayenehane, kadın terzihanesine ve ika kuşu Ece sokak No. 4. e müracaat. 
metgaha fevkalade elverişli tam kon- 2648 
forlu eısiz manzara Yenişehir Kutlu 
pasta. salonu üstünde birinci balkpn -
lu daıre 5 oda hol ve müştemilatı. Ka
pıcıya müracaat Tel : 1162 2665 

Kiralık - Büyük bir oda hol bal · 
kon tam konforlu möbleli bir buçuk 
ay için ehven fiyat Yenişehir Selanik 
Cad. Selanik Ap. No. 7 hemen içinde· 
kilere müracaat. 2646 

Kiralık oda - Havuzbaıtı abide kar 
ıısı mobilyalı veya bot banyolu güzel 
odalar. Ulus ilan memurluğuna mü 
racaat. Tel: 1064 2672 

Kiralık - Münferid aileye zemin 
katta ma mUttemilat 2 odalı daire ve 
garaj. Nafıa Bakanlığı karşısında oto 
büı durağı Özen Ap. kapıcıya müra-
caat. 2672 

Kiralık daire - Dört oda, büyük 
hol, kalorifer, banyo, tam konforlu 
Yenişehir Tuna caddesi Bozkır so -
· - •- No. 8 zemin kata müracaat. 

2672 

Kiralık - 2 odalı konforlu birinci 
katta müstakil daire Sıhat Veka. ar
kası İstanbul Kurtuluş S. 10 No. Ap. 
(Pazara karşı) 2674 

Acele satılık otomobil - Azimet 
dolayısiyle 35 modeli (Buik) marka 
dört kişilik Tel: 1722 2654 

Satılık ar.sa - Yapılmıı bahçeli ev
lere bitişik geniş cepheli 1000 M 2 i
mar parselli inşaata hazır acele Tel: 
2406 bayram C. No. 1 2659 

Satılık arsalar - Cebecide tren hat 
tı yanlarında pazar yerine yapılacak 
stada nazır manzaralı imarca ufak 
parselli Tel : 2406 Bayram Caddesi 
No. l 2660 

Satılık apartmanlar - Atatürk bul
varı, Yenişehir; Demirtepe, Maltepe, 
Cebecide iratlı konforlu Tel : 2406 
Bayram C. No. 1 2661 

Aranıyor : 

Kiralık daire aranıyor - Yenişe -
hirde Eylül veya teşrinievel için kalo 
riferli bir daire aranmaktadır. Müra
caat yeri Ulus matbaası S. S. 

Aranıyor - İşlek tütüncü ve bak 
kaliye magazası olup da devren sata -
cakların ve sermayeli ortak arayan -
ların yeni hal İzmir bakkaliyesi Ah -
met Çubukçuya mektupla müracaat -

Kiralık - 4 oda l hol, su, elektrik 
ve havagazını havi müstakil daire. Ye 1 
nişehir, Demirtepe, Akbay sokak No 

1 Ş verenler : 

lan. 2655 

4. 2675 

Kiralık daire - 4 oda 1 hol sıc.ık 
su banyo havagazı 4. CÜ kat İsmet ra
p Akşehir sokak No. 23 ici ndekilere 
müracaat. 2677 

Kiralık oda - Bir bay için. Yeni -
tehir Demirtepe Urunç sokak No. 

Bir mücellit aranıyor - Taliplerin 
Haraççı kardeşler karşısında Fethi 
Akyiğit Kırtasiye ve cilt evine veya 
Tel: 2977 ye müracaatları. 2590 

Katip aranıyor - Bir fırında çalış
tırılmak üzere bir katibe ihtiyaç var -
dır. İstiklal fırınına müracat edilmesi 

uı.:us -11-

Sade yağı ahnacak Levazım Amirliği Sığır eti· alınacak { 
Ankara Levazım Amirliği Satın Ankara Levazım Amirliii Satm Maarif Vekaleti 

Alma Komisyonundan : Alma Komisyonundan : 

Kuru ot alınacak 
1 - Tümen birliklerinin senelik 1 - İzmir garnizonu birlikleri ih -

Bir memur ahnacak ihtiyacı için 54645 kilo sadeyağı ka - tiyacı 81.600 kilo sığıreti kapalı zarf-
Ankara Levazım Amirliği Satın palı zarfla eksiltmeye konmuştur. la eksiltmeye konmuştur. Maarif Vekilliğinden: 

Alma Komisyonundan : 2 - Tahmin bedeli 54645 lira olup 2 - Tahmin bedeli 16320 lira olup Vekilliğimiz neşriyat müdürlilğil 
ı _ Sivas garnizonundaki hayvana- muvakkat teminatı 4099 liradır. muvakkat teminatı 1224 liradır. kadrosunda 3o lira asli maaşlı Der 

tın senelik ihtiyacı için 550,000 kilo 3 - Eksiltmesi 2. 8. 1939 çarşamba 3 - Eksiltmesi 2. 8. 1939 çarşamba leme memurluğu münhaldir. 
kuru ot K. zarfla eksiltmeye konmuş- günü saat 11 dedir. günü saat ~5 dedir. . . . Bu işe alınacak memurun yüksek 
tur. Beher kilosunun tahmin bedeli 6 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- 4 - Eksıltmeye gıreceklerın eksılt- mektep mezunu olması ve askerlik va 
kuruş olup muvakkat teminatı 2475 li- me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün- me günü 2490 sayılı k~nunun 2, 3 ün- zifesini yapmış bulunması şarttır. E 
radır. cü maddelerinde istenilen belgeleriy- cü maddelerinde istenılen b.elgeleriy- debiyat fakültesi mezunu olanlar ve 

3 - Eksiltmesi 20. 7. 1939 perşembe le birlikte ihale gün ve saatinden bir le birlikte ihale gün ve saatınden en ecnebi dil bilenler tercih olunacak -
günü saat 15 dedir. Şartnamesi her saat evelinc kadar teminat ve teklif geç bir saat eveline kadar teminat ve tır. 
gün komisY,onda görülebilir. mektuplarını İzmir Bornova askeri teklif mektuplarını İzmir Bornova Taliplerin 20. VII. 1939 perşembe 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- satın alma komisyonuna gelmeleri. askeri Sa. Alma komisyonuna verme - günü akşamına kadar müsbit evrak ve 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün - (3020) 12989 leri. (3022) 12991 fot~grafları ilişik birer istida ile 
cü maddelerinde istenilen begleleriy- Vekilliğimiz neşriyat müdürlüğüne 
le birlikte ihaıe gün ve saatinden en Odun alınacak Sade yağı alınacak müracaatları lazımdır. tstekmer a -
geç bir saat eveline kadar teminat ve A rasında yapılacak müsabakanın yeri Ankara Levazım mirliği Satın Ankara Levazım Amirliği Satın 
teklif mektuplarını Sivas tümen satın d ve tarihi alakadarlara ayrıca bildiri -Alma Komisyonun an : Alma Komisyonundan : 
alma komisyonuna vermeleri. lecektir. 

(2761) 12729 1 - Hozat birlikleri ihtiyacı için 1 _Eskişehir garizonunda kara ve 
1,350,000 kilo odun kapalı zarfla ek - hava birlikleri ihtiyacı 25000 kilo sade ______ (2_9_8_2_> ____ 1_3_0_7_0 __ 

Sade Yag'-' 1 alınacak siltmeye konmuştur. yağı kapalı zarfla eksi~tmeye kon. 
2 - Tahmin bedeli l 7550 lira olup muştur. 

Ankara Valiliği muvakkat teminatı 1316 lira 25 kuruş- 2 - Tahmin bedeli 25000 lira olup 
Ankara Levazım Amirliği Satın tur. muvakkat teminatı 1875 liradır. 1 

Alma Komis~onun~an : . . . . 3 - Eksiltmesi S. 8. 1939 cumartesi 3 _Eksiltmesi 25. 7. 1939 salı günü 
. 1 - Kayserı. garnızon~ bırlıklerı ıh- günü saat 9,30 dadır. Şartnamesi Ela- saat 16 dadır. Evsaf ve şeraitini gör· 

tıyacı _20.000 kılo sadeyagı kapalı zarf- zıgdaki satın alma komisyonunda pa- mek isteyenler Eskişehir, Ankara, İs
le eksıltmey~ konmu!tur. . zartesi, çarşamba ve cuma günleri öğ- tanbul Lv. A. Sa. Ko. nında görebilir • 

Şose 
"' . . ta mırı 

2 - Tahmın bedelı 210~ lıra olup leden sonra görülebilecektir. ter. 
muvakkat teminatı 1575 Jıradır. 4 - Eksiltmeye g ireceklerin eksilt- 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt· 

Ankara Valiliğinden : 

Etimesğut nahiyesi dahilindeki muh 
telif şoselerin tamirat işi 20. 7. 939 per 
şembe günü saat 15 de vilayet daimi 
encümeninde ihalesi yapılmak üzere 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

.. 3 ~ Eksiltmesi 2. 8. 1939 çarşamba me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün- me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün -
gunu saat 16 dadır. cü maddelt:r incle istenilen belgeleriy- cü maddelerinde istenilen belgeleriyle 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- le birlikte ihale gün ve saatinden en birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün- geç bir saat eveline kadar teminat ve bir saat eveline kadar teminat ve tek. 
cü maddelerinde istenilen belgeleriy- teklif mektuplarını Elazığ tüm. satın lif mektuplarını Eskişehir Lv. amirli
Je birlikte ihale gün ve saatinden en alma komisyonuna vermeleri. İstek ği satın alma komisyonuna vermeleri. 
geç bir saat eveline kadar teminat ve liler görülmesine lüzum hasıl olan ve- (2843) 12823 

Keşif bedeli (5619) lira (39) kuruş
tur. 

Muvakkat teminat miktarı (421) li
ra (46) kuruştur. teklif mektu~larını Kayseri as~eri sa-

1 

sai!;i resmiyesini muvakkat teminatı-
tın aıma komısyonuna vermeıerı. nın konulduğu zarf içerisine konul - Un ah nacak 

(3021) 12990 muş olacaktır. (3163) 13125 

İsteklilerin muvakkat teminat mek
tup veya makbuzu ile, ticaret odası 

vesikası ve bu iş için nafıa müdürlü • 
ğünden alacakları fenni ehliyet vesi • 
kalariyle birlikte yukarda adı geçen 
gün ve saatte vilayet encümeni reisli00 

ğine müracaatlar. 

2 kalem Muhabere malzemesi alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Konya seferberlik müdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıda cins ve 

miktarları yazılı iki kalem muhabere malzemesi kapalı zarf usuliyle aytı 
ayrı eksiltmeye konmuştur. 

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

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

4 - İstekliler eksiltme günü ve aaatinden Konyadaki kolordu binası 
içind~ki satınalma komisyonuna saatlerinden evvel temina't mektuplarını 
verecekler veya göndereceklerdir. Bu saatten sonra gönderilen mektuplar 
alınmaz. (3159) 13121 

Cinsi Miktarı 

Kablo tel 66 kilomet-

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

6600 00 495 00 

25 

yiyecek 

4-8.939 9 4-8-939 10 

4-8-939 11 

ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

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 

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

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 prtnamelerini g~rebilirler. 

4 - 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre talip tarafından kQ.misyona 
ibraz edilmesi mecburi bulunan veaaiki beraberlerinde bulundurmaları la. 
zımdır .. 

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

6 - İhale Islahiyedeki satın alma komisyonunda icra edilecektir. 

(3160) 13122 

Muhtelif futbol malzemesi ahnacak 
Ankara l.e•azmı Amirliği Satm Alma Komisyonundan : 
1 - Genelkurmay daire müdürlüğü ihtiyacı için aşağıda cins ve mik. 

tarları gösterilen futbol malzemesi pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Taliplerin 20-7-939 perıcmbe günü saat 10 da teminatlariyle birlik

te Ankara Lv. amirliği satınalma komisyonuna gelmeleri. 
Futbol ayakkabısı: 
Numaradan Adet 

40 8 
41 5 
42 2 
43 2 
39 3 
38 2 

Yekun 22 
Forma ve çoraplar 
Adet 

2 Futbol topu Bet No. 
2 Futbol ağı 

Adet 

10 Forma, beden kırmızı göğüste yu-
varlak içinde nefti renkte -Gr. -

10 Forma beden beyaz göğüste yu-

22 
varlak içinde nefti renkte -Gr.-
Siyah renkte futbol donu 

22 Çorap ufki mavi yolu kırmızı be-
yaz renkte olacaktır. 

1 Kaleci için düz lacivert fanila 
Kaleci için düz kırmızı fanila. 

Futbol Hey'eti tarafından yapılmıştır. 13126 (3164) 

Sade yağı ahnacalc 
Ankara Levazım Amirliji Satm Alma Konıiıyonundan ı 

Tahmin Eksiltme 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

ı - Malatya birliği ihtiyacı için 
600,000 kilo un kapalı zarfla eksiltme
ye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 72.000 lira olup 
muvakkat teminatı 5400 liradır. 

3 - Eksiltmesi 5. 8. 1939 cumartesi 

Bu ite ait keşif ve prtnameyi her 
gün nafıa müdürlüiünde görebilecek· 
leri. (2766) 12734 

günü saat 10,30 dadır. Şartnamesi Ela- --------------
zığdaki satın alma komisyonunda pa-
zartesi, çarşamba ve cuma günleri öğ
leden sonra göı;ülebilecektir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt-

Kazalar 

Motopomp ahnacak 
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 Ankara Güdül Belediyeaindenı 
teklif mektuplarını Elazığ tüm. bina- Eksiltme ile alınacak Balke marka 
sında Askeri Sa. Al. komisyonuna mötopomp ve teferrüatı bedel muham
vermeleri. İstekliler görülmesine lü - meni (2200) lira teminat % de 7 buçuk 

- .._..,.._ 161 Hra fe1111I ve huausi prt 
va kat temınatının konulduğu zarf namesi belediyemizden meccanen teda 
içerisine konulmuş olacaktır. rik edilebilir. Eksiltme müddeti 2 a .. 

(3161) 13123 ğus 1939 çarıamba günü saat 16 yaka .. 
dar 21 gündür. İhale günü bedel had • 
di layik görülmez veya talip çıkmaz • 
sa arttırma 10 gün müddetle temdit e· 

Un olanacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın dilir. Eksiltmeye ittirak edenler art • 

Alma Komisyonundan : tırma ve eksiltme kanununun hüküm-
1 - Elazığ merkezi ihtiyacı için leri daireıi~de~ vesaiki lizimeler~ni .~b-

720.000 kilo un kapalı zarfla eksiltme- ru etmelerı lazımdır. İhale yerı Gu • 
ye konmuştur. dül belediye dairesidir. Tesellüm mu00 

2 - Tahmin bedeli 79.200 lira olup amelesi evsafına uygun olması için 
muvakkat teminatı 5940 liradır. Ankara İtfaiye müdürlüğünce mua: · 

3 - Eksiltmesi 5. 8. 1939 cumartesi nesi yapılacak ve bu suretle teslim a-
günü saat 10 dadır. Şartnamesi Ela - lınacaktır. (3033) 12999 

Elektrik tesisatı 
ziğdaki satın alma komisyonunda pa
zartesi, çarşamba ve cuma günleri öğ
leden ıonra görülebilecektir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- Ladik Belediye Riyasetinden: 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün- 26. 6. 939 tarihinde ihale edilecek 
cü maddelerinde istenilen belgeleriy- olan kaza elektrik inşaatına talip zu -
le birlikte ihale gün ve saatinden en hur etmediğinden 26. 7. 939 günü sa
geç bir saat evetine kadar teminat ve at 16 da pazarlıkla ihale edilmek üze
teklif mektuplarını Elazığ tüm. bina- re temdit edildiği ilan olunur. 
sındı askeri Sa. Al. komisyonuna ver- 13069 
meleri. İstekliler görülmesine lüzum M • .... 
hasıl olan vesaiki resmiyesini muvak- ' azot ve makıne yaaı ahnacak 
kat teminatının konulduğu zarf içe -
risine konulmuş olacaktır. 

(3162) 13124 

Fakülteler 

Tarih Fakülesi pansiyon 

talimatnamesinin yemek 
ihalesi yapılacak 

Çorlu B~lediyeainden ı 
Belediye elektrik fabrikasının sene

lik ihtiyacı olan 50 ton mazot ile 5 ton 
makine yağı açık ekıiltme ile satın a· 
lınacaktır. 

İhaleıi 25 Temmuz 939 saat ıs de -
dir. Mazotun ilk pey akçesi 337 lira 50 
kuruş, yağın ilk pey akçesi 82 lira 50 
kuruştur. Taliplerin belli gün ve saat· 
te belediyeye müracaatları ilan olu • 
nur. (4949/ 2883) 12873 

Satılık çam tomruğu 
Dursunbey Alaçam Devlet Or .. 

Ankara Dil ve Tarih - Coirafya 
Fakülteai Direktörlüğünden : man lıletmesi Revir Amirliğinden: 

1 - Dursunbey devlet orman itletmesi 
A - Fakültenin yatılı pansiyon ta- istasyon deposunda istifle mevcut 

!ebesi için sabah, öğle akşam yemek- "900" adet muadili "548" metre mikap 
leri kapalı zarf usulü ile münakasaya (345) desimetre mikap çam tomruğu 
konulmuştur. açık arttırma ile satılığa çıkarılmıs -

B - Muhammen bedel beher tale - tır. 
be için 75 kuruş bir senelik umum tu- 2 - Tomrukların ayrıca bat kesme 
tarı 34218 lira 75 kuruştur. payları mevcut ve kabukları soyut • 

C - İsteklilerin şartnameyi gör - muı olup hacım kabuksuz orta kutur 
mek üzere fakülte hesap memurluğu- üzerinden hesaplanmıştır. 
na müracaat etmeleri. 3 - Tomruklara ait satıı şartname-

Ç - % 75 muvakkat teminat bedeli si İstanbul, Ankara, Balıkesir orman 7 (A). Birinci kat. 2680 
Tel: 1893 2679 Cinsi Kilosu İhale günü saati bedeli şekli İhale yeri 2566 lira 41 kuruştur. çevirge müdürlüklerinde ve Dursun-

6m• Dr. Asaf Koryak 

' Deri, saç, TenaıüJ hastalıkla· 
lan miltehauııı. Belediye sırası 
REHBER Ap. Saat 11 • 19 E• 

iş arayanlar: 

Bir bayanın yanında 
i 

Sadeyağ 150,00 31-7-939 16 15,000 Kapalı Niğde satın 
zarf alına komisyon 

dairesinde 
1 - Şartnameal her ıt1n komlıyonda g~rillebillr ve parasız alınır. 
ı-

D - İhale 7. 8. 939 pazartesi günü bey revir amirliğinde görülebilir. 
saat 15 de Ankara mektepler muhase- Tomrukların beher metre mikabının 
beciliğinde yapılacaktır. Teklif mek- muhammen bedeli "13" lira "10" ku. 
tuplarının ihaleden bir saat evetine ruıtur. 
kadar mezkQr muhuebecilifinde mev- 4 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat 
cut bulanan komisyon heyetine tea • pey yle 24. 7 939 zaıteai ·· ı 



-12-

Hizmet erbabı bordroları 
Hizmet erbabına ait vergilerin müfredatını yazmaia 

mahsus bordrolar matbaamızda tabedilmittir. Adedi 2,5 
kuruta matbaamız İdare kısmında satılmakta olduğu ala-
kadarlara ilin olunur. ULUS Müessesesi 

Satılık otomobiller 
Ankara Defterdarlığından : 

Cinsi markası modeli silindir Muhammen bedeli muvakkat teminatı 
Lira K. Lira K. 

Kamyonet Fort 933 4 200 ı 5 
Kamyonet Fort 934 4 150 11 25 

l - Yukarıda evsafı yazılı kamyonet otomobillerin 24.i.939 tarihinde 
&aat 15 te ihalesi yapılmak üzere pazarlıkla arttırmaya konulmuştur. 

2 - !hale defterdarlıkta toplanacak satış komisyonunda yapılacaktır. 
3 - İhale bedeli peşinen tediye edilecektir. 
4 - İsteklilerin bu husustaki şartnameyi görmek ve izahat almak Ü· 

zere defterdarlık milli emliik müdürlüğüne müracaatları. (2863) 12854 

.:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l!:.. 

~ Satlhk eşyalar i 
:= Yeni tehir • Atatürk Bulvarı • Mühendis Birliği çıkmazı.§ 
E: Muhlis apartmanı daire No. 4 - Modern ve Avrupa mamu- := 
:= latı bir takım yatak odası, bir takım yemek odası ve komp- =: -= le sofra takımı. 2667 = --:;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııfi?' 

Kok kömürü satlşı 
Ankara memurlar kooperatif 

Şirketinden : 
En iyi cins Türk Antrasiti ve Alman. teshin koku gelmittir. 

Ortaklarımıza taksitli satıılara batlamlmıttır. 
Ucuz ve kuru kömür almak ve kıtın rahat etmek istiyen sayın 

ortak ve mütterilerimize timdiden kömürlerini almalarını tavsi-
ye ederiz. 2669 

CADDE BOSTAN VE SALACAK OTELİ 1 

Cümhuriyet Merkez Bankasının 15 Temmuz 1939 vaziyeti 
AK. Tİ F : 

Kasa: 
Altm : Safi kilogram 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler : 
Türk Lirası 

Hariçteki Muhabirler : 

17.179,910 

Altın: Safi kilogram 9.0~.321 
Altına tahvili kabil serbest dövizler 
Diğer dövizler ve borçlu kliring 
bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte edi. evrak nakdiye karşılığı 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfikan 
hazine tarafından vaki tediyat 

Senedat Cüzdanı : 
Ticari senetler 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı: 
(Deruhte edilen evrakı uakdiyenin 

A - (karşılığı Esham ve Tahvilat (İti
bari kıymetle) 

B - Serbest esham ve .tahvilat 

Avanslar: 
Hazineye kısa vadeli avans 
Altın ve Doviz üzerine 
Tahvilit üzerine 

Hissedarlar : ........•..•.. .•.................• 
Muhtelif : ..................................... . 

LİRA 

24.164.017,95 
18.811.609,50 
1.474.390,51 

528.132.11 

12.741.252,48 
15.648,51 

3.156.919,69 

158.748.563,-

17 .228.027.-

126.646.670,06 

43.281.111,47 
7.517.080,97 

9.481.000,-
20.258,69 

7.808.722.-

Yekun: 

LİRA 

44.450.917 ,96 

528.132,11 

15.913.820,68 

141.520.536,-

126.646.670,06 

50. 798.l 92,44 

, 17.309.980,69 

4.500.000,-
15.838.614,40 

417.506.864,34 

PASİF: 
Sermaye : ·····································~ 
'htiyat Akçesi : 

Adi ve fevkalade 
Hususi 

Tedavüldeki Banknotlar : 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfikan 
hazine tarafından vaki tediyat 

Deruhte etli. evrakı nakdiye bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak ilaveten 
tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili ilaveten tedavüle 
vazedil~n 

Türk Lirası Mevduatı: .................. .. 

Döviz taahhüdatı : 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı kliring baki· 
yeleri 

Muhtelif : ...................................... . 

L t RA 

4.217.134,25 
6.000.000,-

158.748.563,-

17.228.027 .-

41.520.536,-

19.000.000,-

69.000.000,-

3.115,62 

35.124.555,14 

Yekun: 

L l R- 1 
15.000.000, .. 

10.217.134,2 

229.520.536.-, 
33.103.508,1~ 

3s.121.610.1e 

94.538.015,21 

417.506.~~~4 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren Iskonto haddi %4 Altın üzerine avans o/o3 

Dr. Mazhar Atay 
Doğum ve Kadın hastalıkları 

mütehassısı 

Pazardan maada her gün has
talarını saat 15 den 19 a kadar 
kabul eder. 

Muayenehane: Anafartalar cad 
desinde Hanef Apartmanı No. 10 
dairede. Telefon: No. 1511 2581 

Deniz Levazım · 

D. Hava Yolları 
emniyet amirleriyle muamelat me - l •••••••••••••• 
mur1arı için kumaş ve diğer ıevazımı Diplome Mütehassıs Kupör 
dahil azı 230 çoğu 250 takım maa kas- 1 
ket kışlık elbise 5. 8. 939 tarihine mü- J 
sadif cumartesi günü saat 11 de kapa· Q • Z E K İ 

Tayyare meydam yaphnlacak ıı zarf usunyıe münakasaya konu1 -

Devlet Hava Yolları Umum Mü- muştur. 
dürlüğünden : 2 - Beher takımına 25 lira fiyat 

1 - Devlet hava yollarına ait An . biçilen elbiselere ait nümuneyi gör. 
kara, Adana, İstanbul tayyare mey mek ve şartnamesini alma isteyenle • 

Terzi oğlu 
Ankara için teshilat yapılır. 

' rin umum müdürlük satın alma komis 
danlarının planlariyle, Ankara ve İs· 

yonuna müracaatları. tanbul meydanlarının asfalt pistleri . 
· · k f l" · 3 - Eksiltmeye girmek isteyenle -

iki muhasip al.nacak · 
nın ınşaatı apalı zar usu ıyle eksılt· . r k Belediye Riyasetinden : 
meye çıkarılmıştır. rın 468 ıra 75 uruşluk teminat mak· 

buz Veya banka mektub nu ht · Su iı:leri idaresine bir mesul muha~ 
2 - Keşif bedeli 639.027 lira 51 ku - u mu evı sı'p ve b"'ı·r aynı"yat muhası"bı" alınacak~ 

ruştur. teklif mektuplarını ve 2490 sayılı ka -

3 ıh 1 25 7 939 1 .. .. nunun 4 cü maddeı;inde yazılı belge - tır. 
- a e · · &a ı gunu saat Mesul muhasibin ücreti 175 avni Tatil zamanlarını hoı ve neş'eli geçirmek istiyen aileler için, 

Otelin Plaja methali olan odaları gayet mutedil Hatlarla kiralıktır. 
HER GÜN MOZIK VE DANS 

Salacak ve Caddebostan Oteli Müdüriyetine müracaat olunması. 
5003 

11 de umum müdürlük binasında ya : ~:~: ~~:ı/i~ee~:::1:~·. a kadar komis - yat muhasibinin 150 liradır. 
35.000 mefre paflska ahnacak pı~acak~~vakkat teminat 

29
.
350 

lira_ c3139) 13114 İstekliler arasında müsabaka imti 

M. M. V. Deniz Levazım Satın dır. hanı yapılacaktır. 

Tahmın edılcn bedeli "17.181" ura 3 '2 Ura mukabilinde umum mUdUrlUk _ ki vesikaları su idaresine vermelidir 
Alma ~omiaronundan : 1 s - Keşif ve buna müteferri evrak Yazlık caket ve kasket İstekliler 22.7.939 a kadar aşağıda-
" 50" kuru olan "35.000,, metre pati • t nalın bilir. kıhfı yaptlrılacak ler. 
ka 29 temmuz 939 tarihine rastlıyan 6 - Eksiltmeye g ireceklerin Müna- Emniyet Umum Müdürlüğün· 1 

- tkı mUnhalden hangisine ali~ 
cumartesi günü saat 11 de kapalı zarf- kale Vekaletine ihale tarihinden en den ?1~uğuna dair pullu ve fotograflı bı .. 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komis

Devlet Orman iş. 
yoncu olmadıklarına ve bu işle alaka
dar tüccardan olduklarına dair Tica · 
ret odası vesikasiyle mezkur gün ve 

ıstı da ·~ 
la alınmak üzere eksiltmeye konul- geç sekiz gün evel istida ile müraca - 1 - Emniyet amirleriyle muamelat 2 _ Bu vazifelerde ısahJmıı oldu• 
muştur. at ederek ehliyet vesikası almaları la· memurları için yaptırılacak azı 230 ğuna dair vesika. 

saatte komisyonl müracaatları. 
2 _ İlk teminatı "1288" lira "62" zımdır. çoğu 250 adet kasket kılıfı ile birlikte 3 _ Hüsniihal şehadetnamesi. 

kuruş olup şartnamesi her gün komis lstidalara buna benzer işleri yap • yazlık caket 7. 8. 939 tarihine müsadif 4 _ Sıhat raporu, 
yondan parasız olarak alınabilir. tıklarına dair, işi yaptıranlardan al • pazartesi günü saat 15 te açık ek • 5 _ Evelce imtihana girenler bu 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu· dıkları vesikaları raptedeceklerdir. Za siltme ile münakasaya konulmuştur imtihana giremezler. 

Sahhk köknar tomruğu (2947) ı2914 
Devlet Orman ltletmeai Karabük 50 adet döküm 

Revir Amirliğinden : 
1 _ Büyükdüz bölgesi katiyatından kalıbı alınacak 

Karabükte istasyonda revir önünde Asker·ı Fabrikalar Umum Mü-
istifte mevcut (465) adet muadili 
(409) metre mikap (970) desi metre dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
mikap köknar tomruğu açık arttırma misyonundan : 
ile satılacaktır. Tahmin edilen bedeli (8000) lira O· 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme lan 50 adet döküm kalıbı Askeri Fab· 
payları mevcut kabukları soyulmuş o- rikalar umum müdürlüğü merkez sa
lup hacim orta kutur üzerinden hesap· tın alma komisyonunca 4. 8. 1939 cu
lanmı§tır. ma günü saat 16 da pazarlıkla ihale 

3 - Tomruklara ait satış şartname- edilecektir. Şartname parasız olarak 
si Safranbolu orman dairesinde ve Ka komisyondan verilir. Taliplerin mu • 
rabükte Devlet orman işletmesi revir vakkat teminat olan (600) lira ve 2490 
amirliğinde görülebilir. numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin-

4 - Tomrukların muhammen bede· deki vesaikle komisyoncu olmadıkla-
li (13) liradır. rına ve bu i§le alakadar tüccardan ol· 

5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat duklarına dair Ticaret odası vesika · 
pey akçesiyle 26. 7. 939 günü saat siyle mezkur gün ve saatte komiııyo· 
(11) de Karabükte revir merkezine na müracaatlar. 

13028 müracaatları . (5050 2986)" 12950 (3038) 

Askeri Fabrikalar 

l kalem kösele ve vaketa 

ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü· 

dürluğu Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

5 Ton sarı Vaketa 
.S .. Sarı sabunlu kösele 
0.2 .. Kayasalık kosele. 

149 kalem atese mukavim 

muhtelif 
tuğla ve har(lar ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (151.170) li · 
ra olan 149 kalem ateşe mukavim muh 
telif tuğla ve harçlar Askeri Fahri · 
katar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 7. 8. 1939 pazar • 
tesi günü saat 14 te pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şartname (7) lira (56) ku 
ruş mukabilinde komisyondan veri -
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(8808) lira (50) kuruş ve 2490 numa -

nun tar.ifatı dahilinde tanzim edecek· mamnda müracaat etmiyenler ve ehli- 2 - Beher adedine 650 kuruş fiyat 6 _ Müsabaka 24.7.1939 pazartesi 
leri kapalı teklif mektuplarını en yet vesikası almıyanlar giremezler. biçilen kasket kılıfiyle cakete ait günü saat 18 de belediye içtima 
geç belli gün ve saatten bir saat eve· 7 - Taliplerin teklif mektuplarını nümuneyi görmek ve şartn;.meyi al • salonunda yapılacaktır. (2889) 12858 
line kadar komisyon başkanlığına en geç ihale tarihinden bir saat evel mak isteyenlerin umum müdürlük sa- -------------
makbuz mukabilinde vermeleri. (5055 eksiltme komisyonuna makbuz muka - tın alma komisyonuna müracaatları. 
/ 2987) 13036 bilinde vermeleri lazımdır. 3 - Eksiltmeye girmek isteyenle -

(2857) 12870 rin 121 lira 87 kuruşluk makbuz veya 
banka mektubunu muhtevi teklif mek İnşaat ilanı 

Eti Banktan Dr. SITKI FIRAT 
birinci G ö Z hastalıkları 
sınıf mütehassısı 

lıtanbul Haydarpaşa Hastanesi sabık 
eoz mıitehassıııı ve Gülhane Hastanesi 
sabık ıı;oz baş muavini. Muayene: ııa
bah: 9 dan 19 a kadar. Belediye aırası 
Talas Ap kat: 1 1573 

TJ: 3592 

İnşaat ilanı 
Eti Banktan 

Divrigi civarında banka
mızın demir madenlerinde 
yapılacak 300.000.- lira 
kıymetinde bina inşaatı mü
nakasaya çıkarılmıttır. Ta
liplerin evrakı Ankara'da 
Bankamız İnşaat Şubesin
den, Divriği' de Demir Ma
deni ltletme Müdürlüğün
den alabilirler. Teklifler 7 
Ağustos 1939 pazartesi gü
nü saat 15 e kadar kabul e-
dilecektir. 2670 

Polis 

Alôkadarlara 
Ankara Emniyet Müdürlüğün

den : 
Ankara emniyet müdürlüiüne polis 

stajyeri kayıt ve kabulü için müraca· 
at edenler arasında İstanbul polis 
mektebinin 53 cü tahsil devresine gön 
derilmek üzere 24 Temmuz 939 pazar
tesi günü saat 14 de Ankara emniyet 
müdürlüğü salonunda imtihan yapıla· 
caktır İsteklilerin yevmi mezkfırda ha 
zır bulunmaları ilan olunur. 1312~ 

Kııhk elbise ve kasket 
yaptmlacak 

Emniyet 
den : 

Umum Müdürlüğün· 

1 - Umum müdürlükte müstahdem 

tuplarını ve 2490 sayılı kanunun 4 ciı 

maddesinde yazılı belgelerle birlikte 
eksiltme günü saat 15 şe kadar komis-
yona gelmeleri. (3134) 13112 

Ankara Belediyesi 

Et alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Belediye hastanesi için bir se
ne zarfında alınacak olan azı 1500 
çoğu 1900 kilo et on beş gün mürldet· 
le açık e1csiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (665) lira -
dır. 

3 - Muvakkat teminat (50) lira -
dır. ~ 

4 - Şartnamesini görmek isteyen • 
lerin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 1. 8. 939 salı günü saat 
(10.30) da Belediye encümenine mü · 
racaatları. (3060) 13004 1 

Bankamızın Artivin vila
yeti dahilinde Murgul bakır 
madenlerinde yapılacak 
700,000 lira kıymetindeki in
şaatın 150,000.- lira kıy
metindeki itçiliği münaka
saya çıkarılmı§tır. 

Talipler evrakı 19-7-939 
tarihinden itibaren Ankara
da Bankamız inşaat şubesin
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 ıe kadar Ankarada 
Etibank genel direktörlüğü
ne verilmiş olmalıdır. 2671 

r;==========================:========================================= 
" 

YENi SİNEMALAR sus 
BU GECE 

Tahmin edilen bedeli (25.500) lira 
olan yukarıda cins ve miktarı yazılı 

vaketa ve köseleler Askeri Fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 1. 8. 1939 salı günü saat 
15,30 da pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname (1) lira (28) kuruş mukabi · 
linde komisyondan verilir. Taliple · 
rin muvakkat teminat olan (1912) lira 
(50) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 

ralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki r;============="' 
vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve 
bu isle aliikadar tüccardan olciukları -
na dair Ticaret odası veıikasiyle mez
ktır gün ve saatte komisyona müraca-

Kadın katili 
HALK 

BU GECE 
İki büyük film 

BU GÜN BU GECE 

İki film birden 

atları. ( 3039) 13116 

inşaat sahiplerinin nazar1 dikkatine 
U L U S - 20. inci yıl. - No : 6451 

lmti yaz sahibi 
lııkender Artun 

Baş Rolde : Ann Harding 

GÜNDÜZ 
İki film birden 

1 • Linç kanunu 

2 • Kadın Katili 
Seanslar : 14.45 • 16.45 - 18.45 

Gece 21 de 

1 - Çin Geçidi 
2 - Halk dü§mam kadın 

GÜNDÜZ 
14,30 • 16,30 - 18,30 da iki film 

1 - T arzanın intikamı 
2 - Dinamit kaçakçıları 

12.15 de Halk matinesi 
ROÇlLT 

1 - Günahkarlar cenneti 
Baş Rolde: John Bolca 

2 - Rin Tin Tin kurtanu 

Seanslar: 12 - 14 - 16 - 18 

Gece 20.30 da Yaptırdığınız binaların sağlam olmasını isterseniz çiftlik süt 

fabrikasının şimali dere boyunda bulunan birinci kum ocağından 

ıtina ile meydana getirilmiş kum ve çakılın tercih edilmeai menfa· 

atiniz iktizuındandır. Tl: 1271 2649 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı işleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
BU AKŞAM AÇIK HAV~SlNEMASINDA BRODVAY 

~~~~~===~=~ 


