
----~~~~~~~~~~~~~....___, 

1 CUMA 

21 
TEMMUZ 

1939 --

Ulua Baaonevi 
Çaııkın Caddai. Ankara --Telgraf: Ulua • Ankara 

TELEFON 
Müe11ese Müdürü 1144 
Başmuharrirlik 1371 

5 KURUŞ Yazı İşleri 1062 

Bugün 

Beıinci sayl m ı a : 
ADiMi% ANDIMIZDIR. Nevyork mekluplar1 

1 

Yazı İsleri Müdilril 1061 

1 d a r e 1064 
---~-~~..:..___:_....:......:::.....:.__:__~-~~---~~~~~~-~~-~--~-~~~~~-~------~~~~~~~-~-~~-~-~-_.;----~~~-~-~---~ 

Bitaraflık kanununun müzakeresinin 

dolayısile Amerika gazeteleri diyor 

tehiri 

ki: 

Her ne olursa olsun Amerika bir 
hargte demokrasilerle beraber 
Senatonun kararı, sulhu sevenlere ağır. bir 
darbe, fütuhatçıları harbe davet demektir 

Ruzvelt nutuklarla umumi efkarı kendine çekecek 
=--ı Vaşington, 20 a.a. - B. Ruzvelt, bi-

l
,"11 .................................................................................................................................................................................................................................. ,I 1 taraflık kanununun yeniden gözden 

geçirilmesi hususunun halihazırda a -

Yeni. Mısır Elıisi dün ilimalnamesini verdi y~n m:c!isi t~rafından müzakere e. 
' dılmeaını temıne muvaffak olamamış 

- olduğundan şimdi amerikan efkarıu-

tatbik edelim! 
F. R. ATAY 

En basit !ey: mütehassısını bu
lup bir tehir için plan yaptırmak, 
daha basit şey: o plana ve bütün 
icaplarına itaat etmek! Bunların, 
hazan imkansız zannedilecek 
kadar, güç ıeyler olduğu yalnız 
bizim memleketin bazı yerlerin· 
de görülmüttür. Gariptir ki cüm
huriyet devri gelinciye kadar 
garpkari, tam ve muntazam, bir 
tek mahallesi bile olmıyan bu 
yurdun, hatta bir takım fen a
damlarına tehirci denen bir sa
natkarın mevcudiyetini kabul et· 
tirmek için seneler geçti; fakat 
onun ihtisasına riayet ve itaat 
temin edilmek için belki bir hay
li zaman daha geçecektir. On beş 
cümhuriyet senesinde; meseli 
İstanbul' da, bir koca tehirlik ye
ni mahalleler yapılmı§tır: Cihan
gir, Ayaspa§a, Nitantatı ve Har- . 
biye tarafları, Taksim, Şithane 
mezarlığı, ıonra lstanbul cihetin
de bir sürü cadde ve sokak etra
fı, Bostancı'ya kadar bütün A • 
nadolu kıyısı! Bütün bunlar 11-
tanbul'un köy ve kasaba İ'ntizam
ıızlığını genitletmekten başka 
bir ite yaramamıtlardır. Ankara
yı yapan milyonlar, plansızlık ve 
tehirci murakabesizliği yüzün
den, lstanbul'da ziyan olmuttur. 

- :s;, t 

eı•ıcum ur •· 
met /nönü'ye itimatname.ini 
takdim etmi§tir. Takdim mera
aiminde Hariciye Vekaleti U
mumi Katibi Numan Mene· 
mencioğla da haı;ır bulunmuı-
tur. · 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

mumiyesini kongrenin tatilini müte -
akip Amerika dahilinde yapacağı se
yahat esnasında iradedeceği nutuk· 
larla kendisine celbetmeğe çalışacak
tır. 

Riyaseticümhur dairesi namına söz 
söylemeğe seJahiyettar olan bir zat, 
B. Ruzvelt'in parlamentonun 1940 se
nesi ikincikanununda işe başlamasın
dan evel bitaraflık kanununda tadiliit 
yapılmasını harici vaziyetin zaruri 
kılmakta olduğu mütalcasında bulun-

(Sonu 7 inci sayfada) 

Gümrük ve İnhisarlar 

Vekilinin tetkikleri 
İstanbul, 20 (Telefonla) - Bura· 

da bulunmakta olan Gümrük ve İnhi· 

İstanbul gümrükleri başınüdürlüğUn
de çalışmalarına başlamıştır. B. Ve. 
kil bu sabah 9.30 da gümrükler baş· 
müdürlüğüne gitmiş, başmüdür B. 
Methi ve muhafaza başmüdürü B. 
!!asan ile görüşerek izahat almıştır. 
Vekil öğleden sonra da tetkiklerine 
devam etmiştir. 

İ ng i 1 iz - Japon görüşmeleri 

İngiltere Tiençin meselesinin 
halledileceğini üinit ediyor 

Japonya isteğinde • 
ısrar ediyor 

/ngiliz İmtiyazlı mıntakalarınclan bir görünüı 

Tokyo, 20 a.a. - Bat vekil ve harbiye ve hariciye nazırları bu 
sabah Arita - Craigie görüşmelerinden sonraki vaziyeti tetkik et
mitlerdir. 

Sir Robert Graigie'nin 21 temuzda • ,-------·-------~ 
ki mülakatı için Londradan yeni tali -
mat istiyeceği zannedilmektedir. 

Öyle anlaşılıyor ki görüşmeler mah 
süs hiç bir terakki göstermemiş ve 
müzakere akim kalmıştır. 

/ngiltere'nin yeni talimatı 

Fransız heyetinin 
dünkü temaslar1 

Nihayet lstanbul'un da bir 
planı var. Daha iyisi sanata itaat 
ederek, bu plim, tatbik etmek 
zihniyeti var. Henüz her fey ta. 
aavvur ve program halinde iken, 
birkaç ciddi batlangıç, lstanbul
un adeta gönlünü ferahlandır
mıttır. Yeni vali halkçı ve imar
cı bir ruh ile çalışıyor. Halk ve 
çocuklar için parasız parklar ve 
bahçeler, parasız plajlar, hemen 
hemen parasız sıcak hamamlar! 
Sonra tehrin her tarafında yeni 
yollar ve ti.mirler! Diğer taraf. 
tan da lıtanbul'a liyik olduğu 
birinci sınıf tehir tahsiyeti ve
recek büyük tetebbüsler: gen it 

dd 1 d 1 Londra, 20 a.a. -Sir Robert Cragie- General Huntziger'in reislig~inde-
Q e er, mey an ar, tiyatro ve nin B. Arita ile yaptığı ikinci iptiidai ki fransız askeri heyeti ile müzakere-
Jeni binalar! Eier on bet senelik eörlipneye ait raporu, harici tere dün de ötıe- kadar devam edil· 

............ ~ .... -li.llimiiiw&.-.~--_..; ı-
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Yeni Hatay Valisi Cümhurreisimizle 
B. löbrön arasında 

teali edilen telgraflar 
Ankara, 20 a.a.- 14 temmuz bayra

mı münasebetiyle Reisicumhur İsmet 
İnönü ile Fransız Reisicümhuru B. 
Löbrön arasında aşağıdaki telgraflar 
teati olunmuştur: 

Ekselans B. Albert Lebrun 
Fransız Reisicümhuru 

Par is 

MiJli bayram yıldönümü münase -
(Sonu 7 inci sayfada) 

111111111111111111111111111111111111111111 

Hükumetimizin takip 
ettiği siyaseti anlattı 

Parti ve Meclis heyetleri Adana'da 
Hatay bayrama hazırlanıyor 

Adana, 20 (Hatay'a gitmekte olan 
arkadaşımız Saffet Gürol bildiriyor) 
- 23 temmuzda yapılacak olan büyük 
Hatay bayramına Büyük Millet Mec· 
lisi ve C.H.P. adın"a iştirak edecek o
lan heyetlerle vilayetler heyetleri bu 
sabah Adana'ya gelmişlerdir. Büyük 

--------------..ı Millet Meclisi ve C.H.P. heyetleri 

Afyon garının a~ıhı 
töreninde (elinkaya 
bir nutuk söyledi 

garda başta vali vekili olmak üzere 
vilayet, parti ve belediye erkanı tara
fından karşılanmışlardır. Yurdun di • 
ğer taraflarından da heyetler gel
mektedir. Hatay'ın bu büyük hayra· 
mının pek parlak bir törenle kutlana
cağı anlaşılmaktadır· 

Her iki hı:yet cumartesi günü tö • 
renle Hatay'a hareket edecek ve Ha
tay hududundan itibaren törenle kar
şılanacaktır. Heyet azaları Adana'da 
kalacakları günlerden istifade ederek 
tetkikler yapmağa başlamışlardır. 

Hatay'ın devir ve teslim bayramı o -
lan 23 temmuz gününün çok muazzam 
olacağı anlaşılmaktadır. 

Hatay V aliıinin nutku 

Antakya, 19 a.a. - Vali Şükrü Sök· 
mensüer, belediye tarafından şerefi · 

verilen ziyafette, belediye reisi. 
(Sonu 7. inci sayfada) B. Şükrü Sökmensüer Halayda 

Samanpazarı yangınının tahkikatı 

Nafıa Vekilimiz. Alyon'da bir 
törende nutuk ıöylerken 

Yangının kasden çıkarıldığı 
....... ..,...,....rHMıı~..,.çe kuvetleniyor 

Afyon, (Hususi) - Dün Afyon en 
büyük bayram günlerinden birini ya
§adı. Modern Afyon garı Münakalat 
Vekilimizin uğurlu eliyle açıldı. Bu 
münasebetle bütün Afyon, huausi 
günlere mahsus bir dekor içinde idi. 
Açılma töreninde evela İşletme Mü
dürü B. Galip Güran konuşmuş, şir
ketler elinde iken demiryol politika-

(Sonu 7 inci sayfada) 
• 

Ziraat Vekilimiz 

Antalya'dan ayr1ldı 
Antalya, 20 a.a. - Yeni ziraat mü • 

esseselerinin ve evkaf eserlerinin kü • 
şat merasimini yapmak üzere üç gün • 
dür şehrimizde bulunan Ziraat Veki
li Muhlis Erkmen, bugün halkevinde 
ziraat teşkilatı mensuplariyle bir mes
leki haspihalde bulunduktan sonra sa
at 14.30 da deniz yolu ile şehrimizden 
ayrılmıştır. 

Nafia Vekilimiz 
Erzincan' da 

Erzincan, 20 (Hususi muhabiri
mizden) - Erzurum'a gitmekte olan 
Nafıa Vekilimiz general Ali Fuat Ce
besoy, Dumanlı istasyonunda vali, 
komutan ve C. H. P. müfettişi tara· 
fından, Erzincan istasyonunda da hal
kımızın coşkun alkışlariyle karşılan. 
mıştır. Sayın Vekil şehrimiz beledi
yeııinde yarım saat istirahatten sonra 
Erzurum'a gitmek üzere şehrimizden 
ayrılmıştır. - M. Hatunoğlu 

Kalef ve çırağı nezaret altına ahndı 

Yangın yerinin dün sabahki manzarası ve adliye tahkikat. 
heyeti yangın yerinde 

Evelki gece Samanpazarında çıkan yangın tahkikatı dün saba
ha kadar devam etmittir. Müddeiumumi muavinlerinden B. Ke
mal Boralı' Dumlupınar merkezinde ve B. Avni yangın yerinde 
bu itle metıul olmuşlardır. Dün ehlivukufun da mütaleasına mü
racaat olunmu§, birçok dükkan sahipleri dinlenmiştir. 

-------------------------- 1 Dün hadise yerinde yapılan tahki-
• I katı yakından takip eden bir arkada-

! 
şımızın aldığı mallımatı aşağıya ko. 
yuyoruz: 

1 Yangın naııl görüldü? 

Yangını ilk defa bir bekçi görmiiş 
ve haber vermiştir. Saat 21 sularında 
Koyunpazarı bekçilerinden Cemil 
dükkanların iyi kapanmış olup olma
dıklarını anlamak için kepenkleri mu
ayene etmektedir. Kalef'in hırdavat 
mağazasının kepenklerine bakarken i
çeriden duman kokusu almış, aralık • 
tan bakınca mağazanın kesif bir du • 
mania kaplanmış olduğunu görmüş • 

~~--~~k_'{;~'ıi!~~ tür. Daha dikkatli bakılınca, bir köşe-
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Sağhk teşkilôtımızda yeni 
tôyin ve nakiller yapıldı 

Saf iye tahkikatı Maarif jürası 

~alıımaları 

Mühendis ve mimarlık ruhsatnameleri 

. Sıhat Vekaleti teşki!atı arasında mühim mikyasta tayin ve na
kıller yapılmıştır. Tayınleri aynen a§ağıya yazıyoruz: 

Zanlılardan dört 
kişi daha dün 
tahliye edildi 

i~in bir nizamname hazırlandı 
Cerrahpaşa hastanesi röntgen asis· -·-------------

tanı Hüseyin Sarıhan Diyarbakır nıi· 
mune hastanesi röntgen mütehassı&h· 
ğına, Balıkesir sıtma mücadele reisi 
Şevket Ankara sıtma mucadelesi re. 
isliğine, Ankara sıtma mücadele rei· 
si Hasan Köstem Balıkesir sıtma mü
cadelesi reisliğine, Buısa sıtma mü· 
cadele Hiboratuvar şefi Fuat İçel sıt· 
ma mücadelesi reisliğine, Konya sıt -
ma mücadele tabibi Nuri Gürol Balı
kesir sıtma mucadelesı laboratuvar 
şefliğine, Samsun sıtma mücadele ta
bibi Selim Haskel Kayseri sıtma mü
cadelesi laboratuvar şefliğine, Mani· 
sa sıtma mücadele tabibi Osman Hay
ri Orhon Manisa sıtma mücadelesi la
boratuvar şefliğine, Sarıyer belediye 
tabibi Baha Oskay Ankara nümune 
hastanesi operatör muavinliğine nak
len, eski sıhat müfettislerinden Rifat 
Cafer Sıdal ikinci sınıf sıhat ve 1. M. 
mıifettişliğine, Keşan hastanesi eski 
operatörü Cemil Özgür Keşan hususi 
idare hastanesi operatörlüğüne, tıb 
talebe yurdu 937 senesi mezunların
dan Bedri Noyan Ankara nümune 
hastanesi kulak asistanlığına, Kemer
burgaz dispanser tabibi Fethullah 
Beyoğlu belediye tabipliğine, açıktan 
mütekait tabip Agah Sağun Saman -
dıra dispanseri tabipliğine, açıktan 
diş tabibi Baha Haydarpaşa emrazısa
riye hastanesi diş tabipliğine, İzmir 
memleket hastanesi operatörü Nuri 
Arkan Antalya memleket hastanesi 
operatörlüğüne, Konya memleket has 
tanesi operatörü Akil Atakam İzmir 
memleket hastanesi operatörlüğüne, 
Niğde memleket hastanesi baştabip 
ve operatörü Ferit Eğilmez Konya 
memleket hastanesi operatörlüğüne, 
Yozgat memleket hastanesi operatö -
rü Hayri Kağan İnebolu memleket 
hastanesi operatörlüğıine, Antalya 
memleket hastanesi operatörü Rauf 
Tekin Niğde memleket hastanesi ope· 
ratörlüğüne, Siirt memleket hastane· 

Maarif şurası komisyonları dün de 
çalışmalarına devam etmişlerdir. 

Plan Komisyonu : Ruhsatnameleri muhtelif Vekaletler verec 

si eski operatörü Mümtaz Kapudağ 
Yozgat memleket hastanesi operatör· 
lüğüne, Kutahya memleket hastanesi 
baştabip ve dahiliye mütehassısı Sait 
Keskin Denizli memleket hastanesi 
dahiliye mütehassıslığına, Kayseri 
memlelcet hastanesi eski dahiliye mü· 
tehassısı Sadettin Akko~ Kay seri 
memleket hastanesi dahiliye müte
hassıslığına, İzmir memleket hastane

İstanbul' da ıiddetli sıcaklar 
baıladı 

Türkiyede ana tahsilin meseleleri 
hakkındaki tetkiklerine devam etmiş
tir. 

İstanbul, 20 (Telefonla) - İstan -
bul'daki sıcaklar hakkında Kandilli 
Rasatanesi şu mlllmatı vermektedir: 

İstanbul, 20 (Telefonla) - Fındık
lıdaki Satye binasının Denizbank ta -
rafından satın alınması yolsuzluğu 
münasebetiyle tevkif edilenlerden bu 
gün de dört kişi 1000 er lira kefalet 
vermek suretiyle tahliye olunmuşlar -
dır. Bunlar arasında Deniizbank mü -
dür muavinlerinden Hamdi Emin Çap 
Denizbank umum katibi Sadun Gahp 
Savcı, Denizbank hukuk müşaviri İs -
mail İsa Çaniş, ve milli reassürans hu 
kuk müşaviri avukat Atıf Ödüldür. 

llk öğretim Komisyonu : 

a) Maarif müdürleri ve ilk tedrisat 
müfettişleri talimatname~r üzerinde -
ki incelemelerini tamamlamış ve ra -
porlarını hazırlamıştır. 

Mühendis ve mimarlık hakkındaki kanunun 6 mcı ma 
mucibince tanzim edilmiş olan "mühendis ve mimarlık ruhsa 
meleri,. hakkındaki nizamname Devlet Şurasrndan geçmi 
meriyete girmiştir. 

1 
Nizamnamenin birinci madd~ 

göre, yabancı yüksek mühendis 
yüksek mimar mekteplerinin biri~ 
mezun olupta Türkiye cümhuri Yeni gemilerimiz "Hafif bir şimal rüzgarı esmesine 

rağmen bu kadar şiddetli sıcaklar ol
ması rüzgarın lodosa çevrildiği za -
man 40 dereceye kadar yükseleceğini 
göstermektedir. Son senelerde bu ay
larda bu iddette bir sıcak olmadığı 
istatistiklerden anlaşılmaktadır. ,, 

Bugün fevkalade sıcaklar dolayı -
siyle bazı fabrikalarda çalışmak kabil 
olamamış ve işler tfitil edilmiştir. Be· 
lediyenin yol inşaatında çalı an ame· 
leler yarı bellerinden yukarı çıplak 
olarak çalışmağa mecbur olmuşlardır. 

Yalnız Denizbank umum müdürü 
Yusuf Ziya Öni Denizbank mühen -
dislerinden Kasım Neşet ve Denizbank 
müdür muavinlerinden Tahir Kevke
pin tahkikat muhakemeye intikal e -
dinciye kadar tahliye edilemiyecek -
leri söylenmektedir. 

b) İlk okul tabiat bilgisi müfredatı 
hakkında tetkiklerine devam etmiş -
tir. 

c) Orta öğretim komisyonundan ay
rılan aza ile birlikte köy ve şehir öğ -
retmen okullarının teşkilat ve çalışma 
metodları meselesini müzakereye baş· 
lam ıştır. 

Orta öğretim Komisyonu : 

''Doğu,, vapuru yakında geliyor 
İstanbul, 20 (Telefonla) - Alman· 

ya'da inşa edilmekte olan 5300 ton 
luk yeni gemilerimizden Doğu'nun 
tecrübeleri bitirilmiştir. Yeni vapur 
15 güne kadar İstanbul'a gelecektir. 
Doğu'nun eşi olan Savaş ve Egemen 
de iki aya kadar şehrimize gelmiş o
lacaklardır. Gene Almanyada inşa o
lunan Mersin tipi vapurlarımızın 
üçüncüsü Kades'in mürettebatı da 
Almanyaya gitmiştir. Gemi ay başın
da İstanbul 'a müteveccihen hareket 
edecektir. Almanya'ya ısmarlanan va
purlardan şimdiye kadar dokuz tane
si gelmiştir. Halen alman tezgahların 
da üçü 5300 tonluk ve ikisi 3500 ton
lıık olmal: iizere beş vapur daha var-

hudutları dahilinde mühendislik 
ya mimarlık sanat ve selahiyet!G 
le sanatlarını yapmak istiyen tür 
ya yabancılara 3457 numaralı k 
nun birinci maddesinin B ve D 
raları mucibince verilecek, yü 
mühendis, yüksek mimar, mühe 
ve :mimar ruhsatnameleri ihtisas 
bariyle alakalı vekaletler tarafın 
verilecektir. 

Atakalıların söylediğine göre bu 
gayritabii sıcaklardan sonra şehirde 
bir kasırga olması ve şiddetli sağnak 
tar halinde yağmur yağması ihtimali 
vardır. 

İımir' de boğucu s1eaklar 
İzmir, 20 a.a. - İki gün:lenberi İz

mir yine boğucu bir sıcak dalgası al
tındadır. Dün saat 14 de termometre 
gölgede 37 gösteriyordu. Halk, kırla· 
ra ve plıijlara koşmaktadır. Saat 17,30 
da bir amele hükümet konağı önün -
de sıcak tesiriyle bayılmış ve hasta
neye kaldırılarak tedavi altına alın -
mıştır. 

Kemalpaşa'da kasırga 

tahribatl 
İzmir, 20 a.a. - Geçen kasırganın 

Kemalpaşa mıntakasındaki hasaratını 

tespit için çalışan komisyonlar ve kı

zılay müfettişi tetkiklerini bitirerek 
raporlarını ait oldukları makamlara 
vcrmitlcrdir. KöylUler K1zılay'ın mu
avenetini istemcmi§ler, yalmz borçla
rının tecilini ve yeni kredi açılmasını 
rica etmişlerdir. 

Diyarbakır'da bir 

Ga!a asaray - Demirspor 

Maçını idare 
edecek hakemler 
Dün İstanbul bölgesi başkanlığında 

toplanacağını bildirdiğimiz Galatasa -
ray ve Demirspor murahhaslarının 
hakemler üzerinde uyuşarak İstanbul
daki maçı Tarık Özerengi'nin ve An
karadaki maçı da Muzaffer Ertug'un 
idare etmesine karar verdikleri ve fe
derasyonun bu kararı ta:.vip ettiği l.ğ 
renilmişti. 

Maçların tekrarına karar veren ko -
mite her iki maçta da orta hakeminden 
gayri birisi federasyonlar dairesinden 
birisi yüksek hakem komitesinden ve 
birisi de mahalli istişare heyetinden 
olmak üzere üç kişilik bir heyetin maç 
ların seyrini takip etmesine de karar 
vermi,ti. Bu karar mucibince, fede -
rasyonlar dairesi başkanı Ziya Ateş, 
yüksek hakem komitesinden Sadi Ka
rasan ve İstanbul bölgesi asbaşkanı 
Fethi Başaran'dan mürekkep bir h~ -
yet teşkil edilmiştir Ziya Ateş bu 
akıamki trenle İstanbula hareket et -
mittir. a .a. 

llAVA 

a) Liseler ve orta okullar inzibat 
talimatnamesinin incelenmesi tamam. 
lanmıştır. 

b) Öğretmen okulları mes1~1: ders
leri sukomisyonu ve ecnebi llıl müf
redat programı sukomisyonu çalışma
larına başlamıştır. 

c) Başka başka yabancı dil okuyan 
talebenin okullarını değiştirmeleri ha
linde tabi olacakları muameleye ait 
talimatnamenin tetkiki ıbitirilmiştir. 

d) Türkçe - edebiyat müfredat pro· 
gramı komisyonu çalışmalarını tamam 
lamıştır. 

Teknik öğretim Komisyonu : 

a) Ticaret liseleri fizik ve kimya 
programları üzerindeki incelemelerine 
devam etmiştir. 

lır. 

Ma,i· e memurlan aras1nda 
ferf i tayin ve nakiller 

Maliye Vekaleti teşkilatı mensup -
!arı arasında yeniden bazı terfi, tayin talimatnameyi tetkik işini tamamla -
ve nakiller yapmıştır. Bunları sıra· mıştır. 

b) İnşaat usta okulu ve bölge sanat 
okullarına alınacak talebe hakkındaki 

siyle yazıyoruz: 
Yüksek öğretim Komisyonu : Merkez muhasebeciliği 2 ci mümey-

a) Yabancı dil ve beden terbiyesi yizi Ömer Fıratlı, Saray kazası tahsi-
meseleleri üzerinde konuşulmuştur. !at katibi Süleyman Ergün, Kangal 

b) Ticaret liseleri mezunlarının har. muhasebe katibi Zeki Tarım, 3. cü 
gi yüksek okullara ve fakültelere gi _ sınıf maliye müfettişi Nedim Ökman, 
rebilecekleri tetkik edilmiştir. İstanbul Va. Ko. memµru Sadık Gü -

c) İstanbul üniversitesi talimatna _ ,.rer, Varidat U. Müdürlüğü müvezzii 
mesi talebe kayıt ve kabulü ve talebe Mehmet Şimşek, Mitli Emlak Md. 
talimatnamesi, doçentlik sınav tali _ Hesabıcarisi daktilosu Fatma Özgün, 
matnamesi, Ankara dil ve tarih _ coğ _ Denizli varidat kontrol memuru Nuri 
rafya fakUltesi esas talimatnamesi in- Yalaz terfi ettirilmişler ve Seyhan 
cclcnm\9t.lr. varidat müdürU Cemal Nuri Tan Sey-
Neşriyat Konıisyonu : h n he rn t.eh • ••lı •na, Qakk .. ı 

. . . . . tah Uat koutr vı .... - ..... U o ... :t- P o . 

Ruhsatnameler, bunlara esas t 

kil eden diplomaların vilayetle s 
mühendislik, elektro - mekanik n 
hendisliği, muhabere mühendisi 
tayyare mühendisliği, jeodezi müJ 
disliği, mühendis mimarlık, maı 
mühendisliği, orman mühendisliğ" ] 
nayi mühendisliği, gemi inşaatı rx 
hendisliği, ziraat mühendisliği 
mühendislik şubelerini ve mimar 
gösteren unvanlardan birinin, ibr 
dilen vesikaların icaplarına göre 
receleri dercedilmek suretiyle verı 
cektir. Bu unvanların yanına dipl 
ma sahibinin ihtisas unvanını da 1 
rıca yazılacaktır. Şu kadar ki dip 
ma sahibinin gördüğü ihtisas şu~ 
nin ya diplomada veya diplomaya b 
lı bir vesikada tasrih edilmiş bulun 
ması şarttır. Bu suretle tasrih edi 
miyen veya mühendislik mesleğin 
filen çalışmak suretiyle elde edil 
ihtisaslar ruhsatnameye dercedil 
yecektir. 

I htııa•I ar: 

Sivil mühendislik ihtisasları: y 
demiryolu, su, liman ve saire, elekt 
mekanik mühendisliği ihtisasları 
lektrik, makine ve saire, muhab 
mühendisliği ihtisasları radyo, tel 
fon ve saire, tayyare mühendisli 
sıhiye mühendisliği, jeodezi müheı 
disliği, mimarlık, mühendis mimarlı 
ihtisasları, şehircilik ve saire, unvaı 
larının yüksek mühendis veya yü 
•ek mhnarıı:ır., tnl\hendl vc"a.--..--'- "' 
1• lr .rlarpr,.JArİ trlA lll"riJprpJ, \., 

si asabiye mütehassısı İsmail Ziya 
Tiregul Erzurum nümune hastanesi 
asabiye mütehassıslığına, İstanbul köprünün temeli atlldı 
emrazı akliye hastanesi mütehassısı 

Kemal Osman İzmir memleket hasta
nesi asabiye mütehassıslığına, İstan
bul belediyesi muayene komisyonu a
sabiye mütehassısı Emir Nasip İstan
bul akliye hastanesi mütehassıslığına, 
İzmir memleket hastanesi eski asabi
ye mütehassısı Nevzat Eşref İstan
bul belediyesi muayene komisyonu a
sabiye mütehassıslığına, Sıvas nümu
ne hastanesi baştabip ve operatörü 
Cevdet İzmir memleket hastanesi baıı
tabipliğine, Çivril eski hükümet tabi
bi Hakkı Uyar Soma hükümet tabip -
liğine, açıktan çocuk hastalıkları mü
tehassısı Remzi Ulutaş Aydın beledi
yesi muayene evi çocuk mütehassıslı • 
ğına, Osmaniye belediye hastanesi 
eski operatörü Nevzat Balkır Bursa 
memleket hastanesi operatör muavin
liğine, Çorum doğumevı nisaiye mü · 
tehassısı Şemsettin Sanlı Kars do
ğumevi doğum mutehassıslıgına, 

Kars doğumevi baştabip ve nisaiye 
mıitehaasm Süleyman Kutalp Çorum 
do ınıevı ba!itabip ve uısaıye müte • 
has .. ıslığına, Silifke memleket hasta
nesı eski operatorü Cemil Şerif Bay· 

f:*f:2'1 Okul kıtaplarının Maarıf Vekıllığı lat Hakkari tahsilfit efliğine Niğde 
tarafından basılmasına dair olan ka - tahsilat şefi Fazıl Baysan Hakka.ri 
nunla tal~m~tnamenin tetkikine de - tahsilat kontrol memurluğuna, Mer-
vam etmıştır. kez dairesi muhasebe Md. muavini 
Beden Terbiyesi Komisyonu : Mükerrem Niııova Bütçe mali Ko. U. 

meler Nafıa V ekfileti tarafınaan't°" 
den mühendisliği, sanayi mühendisi 
ği - kimya, metolürji, mensucat 
saire - unvanlarının yüksek mühe 
dislik veya mühendislik dereceleri 
le verilecek ruhsatnameler İktıs 
Vekaleti tarafından; gemi inşaatı m 
hendisliği unvanlarının, yüksek m 
hendis veya mühendislik dereceleri 
le verilecek ruhsatnameler Milli M 
dafaa Veklileti tarafından; orman m 
hendiııliği, ziraat mühendisliği unva. 
!arının yüksek mühendislik veya miı 
hendislik dereceleriyle verilecek ru 
satnameler Ziraaat Vekaieti tarafın 
dan ita edilecektir. 

Diyarbakır, 20 a.a. - Diyarbakır 

Cizre hattı üzerinde 126 ıncı kilomet
rede tek kemerli Aviıki köprüsünün 
temel atma merasimi dün büyük 
tezahüratla yapılmıştır. Şarkı garbe 
bağlıyan bu mühim eserin temel at -
nıa töreninde Diyarbakır ve Siirt va
lilerinin başkanlığındaki heyetlerle 
Siirt ve Beşiri civarından gelen binler 
ce halk hazır bulunmuş ve her iki va· 
li birer nutuk söylemişlerdir. 

İstanbul C. H. Partisinde 

bir toplanh yapıldı 

İstanbul, 2G (Telefonla) - İstan -
bul C.H.P. müfettiıi Konya Mebusu 
Tevfik Fikret Sılay'ın reisliği altın
da bu akşam partide bir toplantı ya
pılmıgtır. Toplantıda parti kaza, na
hiye ve . .ıllalkevleri Reisleri, ıehir 
meclisi l'zaları ve belediye erkanı B. 
Sılay ile tanıştırılmıştır. 

Antalya'da sıcaklık 

39 dereceyi buldu 
Dün şehrimizde hava bulutlu geç • 

miş, rügar şimali garbiden saniyede 
üç metre hızla esmiştir. Günün en 
yüksek ısısı 33 derecedir. Yurdun 
şarki Anadolu mıntakasında Karade -
niz sahillerinin şark kısımlarında ha
va çok bulutlu, Akdeniz sahilleri ve 
Ege mıntakasında açık, diğer mınta ~ 
kalarda ekseriyetle bulutlu geçmiş • 
tir. Son 24 saat içindeki yağışların 

kare metreye bıraktıkları su miktar -
ları Elbistan'da 9, Ardahan'da 4,Hu -
nus ve Hopada 3, Sarıkamış'ta 2, Kay 
seri'de 1 kilogramdır. Rüzgirlar ce · 
nup ve cenubu şarki Anadolu mınta -
kalarında garpten, difer mıntakalar -
da umumiyetle şimalden saniyede en 
çok 7 metre hızla esmitşir. En yüksel: 
ısı Sivas'ta 26, l" 7seri'de 29, Konya -
da 30, Bursa ve Siirt'te 34, Edirne'de 
35, Adana ve Çanakkale'de 36, İzmir 
de 38, Antalya'da 39 derecedir. 

Orta okul beden terbiyesi prograın- Md. muhasebe Md. muavinliğine, Mil
ları üzerinde çalııarak bu okullarda li emlak müdürlüğü hesabıcarisinde 
beden terbiyesi imtihanları talimatna- daktilo Şinasi Saraçoğlu Milli emlak 
mesi için esas prensiplerini tesbit et- müdürlüğü daktiloluğuna, Bozkır 
miştir. malmüdürü Hüsnü Soysallı Bilecik 
Dilekler Komisyonu : muhasebe müdürlüğüne, Manisa mu-

Riyaset makamından kendisine ha - hasebe müdürü Halil Sezik Manisa 
vale olunan evrak üzerinde tetkikler tahsil kontrol memurluğuna, Samsun 
yaparak bunları, ait oldukları komis- tahsil şube şefi Cemal Baykal Deniz
yonlara sevketmiştir. li tahsil şube şefliğine, Bursa tahsil 

Denizbanktan açıkta 
şube şefliğinden vekalet emrinde 
Remzi Konuralp İzmir tahsilat kon
trol memurluğuna, Of kazası eski tah 
sil müfetti!Ji Agah Yoldaşcan Gümü

ka lan memurların tôyİnİ şane tahsiiat Ko. memurluğuna, An

İstanbul, 20 (Telefonla) - Müna
kale Vekaleti, Denizyolları ve liman
lar umum müdürlüklerine bir tamim 
yollıyarak sebepsiz hiç bir memurun 
açıkta bırakılmamasını ve Denizbank
tan açıkta kalan memurların sicilleri
nin tekrar tetkikini bildirmiştir. Si
cillerinin tetkikine başlanan memur
lardan bazıları Trabzon ve İskende
run limanlarına tayin olunmuşlardır. 

kara seferberlik Md. daktilosu Mil -
nevver Şener hukuk müşavirliği dak -
tiloluğuna, Tahrir baş müfettişi Ke
malettin Şen Seferberlik şube müdür
lüğü şefliğine, Keskin haı:ine avukat
lığından müstafi Hasan Fehmi Bay· 

ram Keskin hazine avukatlığına, Lise 

mezunlarından Ömer Ezkeç hukuk 

müşavirliği katipliğine tayin edilmiş-
lerdir. 

Ruhsatname işleriyle şu heyetle 
uğraşacaklardır: 

A - İdaresi altında yüksek mühe 
dis, yüksek mimar veya mühend · 
ve mimar mektebi bulunan Vekalet 
!erde istenen ruhsatnamenin teallu 
ettiği mektep ve tedris heyetinde 
vekaletçe intihap edilecek en az 5 ki 
şiden; 

u r Eyup belediye dispanseri tabipli- 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
ğıne, Kemt.lpaşa hükumet tabibi A-

B - Yukardaki fıkrada yazılı oldu 
ğu veçhile idaresi altında mektep b 
lunmıyan vekaletlerde de, isteniler 
ruhsatnamenin taalluk ettiği fen m .. 
tehassıslarından gene vekaletçe inti 
habı en az 5 kişiden mürekkep olar. 
rak heyetler teşkil edilecektir. 

Bu heyetlerin vazifeleri şunlar ola· 
caktır: 

sım Çeçen Sivrihisar htikümet tabip
ligine, Kemalpaşa belediye tabibi Sa
Iahattin Orhonöz Denizli - Babadağ 

nahiyesi belediye tabipliğine, açık
tan diş tabibi Cemal Kamil İstanbul 
akliye hastanesi diş tabipliğine, Ada
na sıtma kursu tabibi Hadi Oğuzalp 
Bursa sıtma mücadelesi laboratuvar 
şefliğine, Ankara belediye kimyaha • 
nesi asistanı Samet Alatlı Kocaeli vi
layet kimyagerligine, Ankara nümune 
hastanesi eczacısı Bedri Tarlan İz
mir memleket hastanesi baş eczacılı • 
ğına, Erzincan memleket hastanesi 
eczacısı İhsan Akif Ural Ankara nü
mune hastanesi eczacılığına, Gümüşa
ne hususi idare eczacısı Hakkı De· 
m;rağ Erzurum nümune hastanesi ec· 
zacılığına, eczacı mektebi 939 senesi 
mezunu Hakkı Kılıç Gıimüşane husu
si idare eczacılığına namzet olarak, 
Antalya memleket hastanesi eczacısı 
Razi Derin Edirne memleket hastane· 
si eczacılığına, Kayseri memleket 
t: .. •,nesi eczacısı Tahsin Yurdasin 
P...., ,ıva memleket hastanesi eczacılı
?· na Açıktan mütekait eczacı Sami 
Y ceııık lstanbul akliye hastanesi 
ec73cılıiına, açıktan mutekait eczacı 

Moda tôbirler 
Gazetelerde sık sık geçen keli -

nıelerin halk arasına ne kadar sür -
atle yayıldığına hiç dikkat ettiniz 
mi? 

Meseli geçen gün, bir parkta gü
zel bir kızın yanında oturan ve o
nun dikkatini ce/bederek hoşuna 

gitmek için ne yapması icabettijini 
dıişünmeklc uğraşan bir delikanlı, 

tanıdığı bir gencin, aynı gizli mak
satla yanına yaklaıtıgını görünce, 
kızdı : 

- Monıer, dedi, hayat sahama te
cavüz ediyorsun, gözünü aç. 

Babacan ve hoşmeırep olduğu ha
linden ve yüzünden belli olan kı -
ranta bir zat otobüs sahanlığında 

mutattan fazla bir kalabalığın ara -
sına sıkışınca biletçiye seslendi: 

- Aman kuzum, imdadıma koş, 

görmüyor musun beni çenberliyor -
/ar. 

lki genç, kimbilir ne ehemiyetsiz 
bir sebepten ağız dalaıına baılamıı
tılar. Biri, baıı kızınca, ileri geri 
söylenen ötekine döndü : 

- Sende ir ve haya yok mu, iri 

Pastahanede yanyana masalar
da oturan iki ahbap arasında bir 
muhavereye şahit olduk. Biri, öte -
kinin önündeki komple çayın te -
ferruatına bakarak lif attı: 

- Gene kendini tereyağiyle bes • 
liyorsun, hazret. 

- Ne yapayım, a birader, topla 
besliyecek değilim ya ? 

Halkın ince nüktedanlığı siyasi 
hldiselerin içinden, yağdan kıl çe
ker gibi, mizaç unsurunu ayırıp ken 
dine mal etmesini ne güzel biliyor. 

*** 
Fuar derdi 

Izmir'den sonra lstanbul'da da 
bir fuar iıtiyakı baıladı ve İzmir
lileri fena halde uabileıtirdi. iz. 
mir sazeteleri, latanbul'un bu ta· 
aavvuruna karıı hep birden yay-

deiil, güzel oyuncakları görüp de 
imrenen çocuklar gibi, bütün ıe· 
hirlerimiz "ille fuar isterim de, 
fuar isterim., diye tutturdular mı, 
l:zmir fuarının her pavyonunu bir 
ıehre dağıtmaktan başka çıkar 
yol yoktur. 

Hem kimse duymadan izmirli
lere mahrem bir tavsiyede bulu
nalım: şu fuarınızın ihtira beratı· 
nı alın da kimse sizi taklide kal· 
kıımasın. 

Kasaptaki etlerin cılızlığı gÖ· 

zümüczü tutmamı§h. Sebebini şor. 

duk. Kasap "ne yapalım, efen· 

dim, dedi, müfteriler hep yağsız 

et iatiyorlar, biz de koyunlann en 
1aisızlaruu aeçi10rua.,. 

ae, koyunların, genç kızlarımız 

gibi iki dirhem bir çekirdek kal
mak için, açlık rejimine baılama

ları icap edecek. Onlar okkadan 

düıtükçe bu sefer, okkanın altına 
giden koyun müstahsilleri olacak. 

Sahibine yakııan bir e.er 

Tekirdağı'nın bir köyünde, 

pehlivan Ahmet isimli bir vatan· 

daı 19 kilo ağırlığında karpuz ye
tiıtirmeğe muvaffak olmuı ... Ha
beri veren gazete, ihtiyarlamıı o· 
lan pehlivanın da aıağı yukarı 
120 kilo olduğunu yazıyor. 

Pehlivan Ahmede ancak 19 ki· 

loluk karpuz yetiıtinnek yakııır-

dı. Dağın her zaman far~ doğur
mıyacağına Ahmet pehlivan mi· 
aaldir. 

Üstin•an 

iki dost konuıuyorlardı: 
- Bir takım ırkçılar, insanları 

üıtinsan, altinıan diye iki zümre
ye ayınyorlarmıf. Hiç insanın üı
tü altı olur mu? 

a - Ruhsatname istiyenlerin diplo· 
malariyle diğer vesikalarını tetki 
etmek; 

b - Ruhsatname istiyenlerin mezu 
bulundukları mekteplerin ders pro 
gramlarının türk yüksek mlihendi 
veya yüksek mimar mektepleriyle, 
mühendis ve mimar mektepleri ders 
programlarına muadil olup olmadığı· 
nı tetkik ve tesbit etmek ; 

c - Ruhsatname talebinde bulunan
lara istedikleri ruhsatnamenin verilip 
verilmiyecefine dair kararlar ver
mek; 

Ç - 34~8 numaralı kanunun 5 inci 
maddesinin son fıkrası mucibince 
k~ndilerine yüksek mühendis veya 
mımarlık ruhsatnamesi verilebilmck 
için imtihan geçirmelerine karar ve
rilen istida sahiplerinin imtihan pro
gramlarını hazırlamak, mümeyyiz 
heyeti teşkil etmek ve bu mümeyyiz 
heyetin vereceği rapora göre !-arar 
vermekttir. 

malı gösterdi: 
- Olur ya, dostum. lıte bak

san a, ıu Üstteki dayak atan üst 
inaan, altta kal ık a 
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21 - 7 - 1939 

Cenubi Tirol almanlarının tehcir 
edilmelerindeki sebepleri araştıran
l~r' .. Hitler'in Musolini'ye verdiği 
ıoz~ ~~utuyorlar: Avusturya'nın i§· 
ıalı uzerine Hitler Muaolini'ye, 
Brener'ı"n ı·k· "il • b . . b. . d ı mı etı ırı ırın en a -
)'ıran bir hudut olduğunu ve bunun 
e~e~iyete kadar böyle kalacağını 
bıldınniat1" B ·· I d H. 
) 

y • u soz er en sonra ıt-
er Bren •· . • er ın cenubunda olup bıten 
~lere kar§ı alaka gösteremez. Fa· 

at uzak bir istikbali göz önünde 
~utan Musolini, Almanya'nın bugün-

d
u sıkııık vaziyetinden istifade e· 
erek " · • • d ' sıya:sı ve askerı,, sebepler 
olayısiylc, cenubi Tirol'deki al

trı~n~ığı tasfiye etmeğe karar ver
tnı§tır. Askeri sebeplerin ne olduğu· 
:rıu •. 

• 
1Yıce anlıyamadım. Oralarda &e

!\ıt "k ~ lllı yasta manevralar yapılaca· 
gından bahsediliyor. Sonra alman 
0.~duııunun bu mıntakalara geleceği 
•oyleniyor. Her iki vaziyette de ce· 
~ubi Tirol'dc alman nüfusunun bu -
Unma&ında askeri biı· mahzur ta

savvur edilemez. Görülecek mahzur 
•ncak siyasi olabilirı. 

) Bu siyasi mahzurun ne olabi-
ece • · · . gına ben, 1937 senesi yazında 
goziinıte gördüm. O zaman henüz 
~Üstakil olan Avusturya'da, cenu-

1 Alrnanya'da ve ıimali halya'da 
otomobil ile bir gezinti yapmıştık. 
Avusturya'daki almnnların, Nazi 
tıhrikitına rağmen, büyük Alman· 
:'Y•'" ·ı .h . d"kl • . 

•• J a ı h ak etmek 11:1teme ı erını 

gdordük. Hakikaten iltihak için orta
a b• . ır aebep de yoktu. Avusturya, 

~~kı tarihi ve ananesi olan müstakil 
ır alman devletj idi. Avusturya al· 

tnanları Almnnya'daki almanlar
~an .daha rahattılar. Almanlar için 
•Ysıyetıiken ııayılabilecek tek bir " . •zıyet, Avuıturya'yı idare eden 

ı>olitikacıların, alm11.n o1dukl11.rını u· 
1'utarak, halya'nın elinde alet ol
lllalarından ve Avusturya'yr da 1-
!~lya'nın oyuncağı haline getirmele-
ınden ibaretti. 

• Fakat Avusturya hududunu ge -
çıp de cenubi Tirol'e girince, vazi-
Yct büsb"' t•• d •. • • l k u un egı§lı: magrur, ça ı§-
k ~n, kabiliyetli ve istiklaline dü§-
d un olan bir milletin İtalyan boyun
} uruğu altında inlediğini gördük. 
şt bu, bugün · Hit;er'in de zımni 

nı\lvafa · 
~--lan ır. Bolzano §ehrine gelip 
Otele indiğimiz zaman almanca ko· 
tıuınuY• çalııtık. ltalyanların al
manca konutulmaaını menettikleri • 
ni hayretle öğrendik. Ertesi gün ta
rudığımız bir Tirol almanı dedi ki: 

General Çan Kay Şek mesajında: 

Düsmanı demir cember 
.;:, ..;, 

• 
ıcıne _, 

• sıkıştırdık diyor ve 
MiJletine yeni tavsiyelerde bulunuyor 

Chunking, 20 a.a. - Başkumandan 

Çang-Kay-Şek, harp mıntakaları sa -
kinlerine hitap eden ve radyo ile neş· 
redilen bir mesajında güya işgal edil
miş olan mıntakada Japonyanın haki
miyet tesisi teşebbüsüne karşı hükü -
met tarafından girişilen mücadelede 
takip edilmekte olan siyaseti tarif et· 
miştir. Mumaileyh. ezcümle şöyle de -
miştir ; 
"- İşgal edilmiş olan mıntakalar -

daki çinlilerin iztiraplarını pek iyi tak 
dir ediyorum ve vazifemin onları kur
tarmak olduğunu bir an bile unut -
muyorum. Fakat sizler de kendinizi 
kurtarmak için çalışmalısınız. Sizler 
de müsellah kuvetlerin ve sivil ahali
nin teşkil etmiş oldukları kuvetlcrin 
cidaline iştirak etmelisiniz. Muhase • 
mat mıntakasında bulunan kütlelerin 
kahramanane mukavemeti sayesinde -
dir ki, inat ve israrımızın müessiriye
ti hissedilmiş , çete muharebelerinin 
üssülharekeleri inkişaf etmiş, kuvet 
bulmuş ve japon ordularının gerileri 
dahi cephe hattı haline grlmiştir. 

Geçen sene düşman kıtalarının geri
sinde almış olduğumuz tertibat sıkısı
kıya kendi sevkülceyşimizle hema -
henk kılınmıştır. Geniş bir cephede 
düşmanı adeta demirden bir çemberi
çine sıkıştırmaya muvaffak olduk ve 
düşmana aynı zamanda bir çok taraf -
tan taarruz ettik. 

Binnctice düşman yalnız ilerlemek
le kalmadı, aynı zamanda büyük zayi
ata da uğradı. Bütün bu işler, harp 
mıntakalarındaki halk kütleleri tara
fından yapılmıştır. 
Eğer gayretimizi iki misline çıka -

racak olursak, düşmana kati ölüm dar
besini indireceğimiz muhakkaktır. 
Başkumandan, harbi iyi bir neticeye 

iıal etmek için bir pHi.n teklif etmiştir 
ki, başlıca dört prensipi şunlardır : 

Çan - Kay - Şek 

toratların ekserisi, Amerikan doları 
ve yahut ingiliz lirası üz~rinden ya
pılmağa başlanmıştır. 

Japon zayiah 
Chunking, 20 a.a. - Çin harbiye nazı 
rı general Ho - Ving - Chin, geçen iki 
sene zarfında Japonların bin kadar 
telefat ve 8.555 esir vermi~ oldukları
nı beyan etmiştir . 
Diğer taraftan Çinliler tarafından 

sene nihayetine kadar düşürülmüş o
lan japon tayyarelerinin miktarı 716, 
kazaya uğrıyanların adedi 2.200, hasa
ra uirıyan veya japon harp ve ticaret 
gemilerinin miktarı 644, zırhlı otomo· 
billcrle tanklardan hasara uğrayan ve 
ya tahrip edilenlerin adedi 1.302 dir. 

Bundan başka çinliler, 586 top, 
2.616 mitralyöz, 51.265 tüfek ve on 
beş milyon üç yüz yctmit bin yil.z 
yetmiı dört fişenk zaptetmişlerdir . 
İğtinam olunan kılıçlar, beygirler, 

miğferler, zırhlı gaz silindirleri vesa
ire ise ayrıdır. 

İngiliz.- Japon 
görüşmeleri 

(Başı 1 inci sayfada) 
İngiliz diplomatik mahfillerinden 

öğrenildiğine göre, yarın yapılacak 
görüşmeden evel B. Craigie'ye vasıl 
olması için daha bugünden Tokyo bü
yük elçiliğine talimat gönderilecek -
tir. 

lngiltere ümitvar 
Londra. 20 a.a. - Dün akşam Avam 

Kamarasında muhafazakarlardan John 
Wardlow • Milnc, İngiltere hüküme -
tinin Ticnçin ablukasının derhal kal -
dırılmaması ve çinde İngiliz ticaretine 
karşı gösterilen farklı muameleye he
men nihayet verilmemesi takdirinde 
İngilterenin Japonyaya karşı iktisadi 
mukabelebilmisil tedbirleri ittihaz e -
deceğini japon hükümetinc bildirip 
bildirmemiş olduğunu sormuştur . 

B. But1er, şu cevabı vermiştir : 
"- Tokyoda bu bahta müzakerelere 

girişilmiştir ve İngiltere hükümcti, 
Tiençin meselesinin bu müzakereler 
esnasında halledileceğini ümit etmek
tedir.,, 

Japonya musır 
Tokyo, 20 a.a. - B. Ari ta, başveka -

lcte giderek, B. Hiranuma'ya İngiliz -
japon görüşmelerinin vaziyeti hakkın
da izahat vermiştir. 

Domci ajansının verdiği mali'ımata 
göre, salAhiyettar japon mahfilleri, ja
rıon hükümetinin kendi noktai naı:arı
nı kati surette muhafaza etmekte oldu
ğunu bildirmiştir. 

Japon noktai nazarı şudur : 
Tiençin, halen askeri harekat mın -

takasında bulunduğundan, İngiltere, 
japon ordusunun, harekatın muvaffa -
kiyeti ve kendi emniyeti için aldığı 
siyasi, iktisadi ve askeri tedbhh ri ka
bul etmelidir. İngilterenin diğer mü -
zakere sahalarında göstereceği uzlaş • 
ma zihniyeti ne derece büyük olursa 
olsun, İngiltere bu esas vaziyeti ka -
bul etmezse, müzakereler inkıtaa uğn 
yacaktır. 

Sovyetler Birliğinin Bulgaristan 

El~isi kanun harici addedildi 

TAN -
Yıldırım harbi mi, 
yıpratma harbi mi? 

M. Zekeriya Sertel, bu baomakalesin
de. balkan devletleri ricalinden ~irinin 
Hitlerle ııörüiiırken "Muharebeyı Al • 
manya kazanacaktır. Bunda şüphe yok, fa
kat harbi mutlaka İngilizler kazanır, bun
da oüphe etmiyorum ... dediiğini hatır -
]attıktan sonra, Almanyanın iki üç ay sü
recek seri bir harp için hazırlanmış oldu
ğuna göre muharebeyi kazanabileceiini, 
fakat iktisadi vaıiyetin demokrasiler le
hine oldu&unu, bu sebeple balkan devlet 
adamının sözünde haklı bulundufunu 
söylüyor. 

Muallimler meslekten niçin 
kaçıyorlar 

Maarif şı'lrası münasebetiyle bir çok 
muallimlerden her giin aldığı mektuplar 
meyanında bir tanesinin muallimlerin 
meslekten alrılmalarının sebeblerini izah 
ettiğini söyliyerck bu sebepleri, ilk ted • 
risattan ancak baı muallimin. müfettişin 
ve maarif müdlirünun keyfi arzusu ile 
terfi imkanı bulması, köy, şehir ve mer
kez tayinlerinde bir adalet bulunmaması. 
köye giden bir gencin yıllarca hatıra gel
memesi gibi şeyler olduiunu misal olar
rak ıoı;teriyor ve çarelerini sayıyor. 

YENİ SABAH 

Almanlara hayat saha'Sı: İtalya. 

Hüseyin Cahit Yalçın, bu başmakale. 
sinde Almanyanın hayat ı;ahası mesele • 
ıini ele .alarak. almanlann mevcut hu -
dutları itinde yaşamak imkinını bulma
dıklarına inanmakla beraber eğer hayat 
sahasına hakikaten muhtaç iseler, dünya
nın sulh ve sUkUıı içinde ya&aması için 
her milletin hayatı ihtiyacını dilı;Unme • 
mezlik edilcmiyeceğine göre Almanyanın 
bugünkü çıkmazdan sıynlması için ona 
elblrliğiyle çare bulmak zanırl olduğunu 
aöylüyor ve Almanya için neruinin ha -
yat sahası olabileceğini araıtırarak Tri - . 
yeste yolu ve ıimali İtalyayı teklif edi
yor. 

Biraz insaf 

1 - Mütemadi taarruzlarla japon 
kuvetlerinin takatini tüketmek için 
harp mıntakalarında "tathir" ~eli e 
• ı P'~Jcıeı ınrfl1T!'fJ'~ek ve ışga 

Moskova, 20 a.a. - Tas ajansı bil -

~J:in.o~'·._.~~~~ut.ıı-..ıu..---+~d~ir~i-y_or ..... : __ -::--...... ~~~---..--.-.....,._.._._..,.._,_...._=""~· 
na ıeçmıı ve Sovyetler Birliğine dön-

(Her aabah) sütunu muharriri, Alman. 
yada, lüzumundan fazla et yiyen almanın 
vatana ihanet etmiş sayıldığı haberini 
ele alarak, almanların, varını yoğunu si
llha vermek için bu mahrumiyetlere kat· 
landıklarını gören komıu milletlerin, el
bette nefislerini korumıya çalıftıklarını 
ıöylüyor ve Tilrklyenin bu tedbirlere baı 
vumıuındın dolayı alman ıaıetelerinin 
muahazelerine hedef olduiunu ilhe ede
rek "Biraz insaf" diyor. 

altındaki manatıkın sahasını küçült -
mek için bu suretle düşmanı taciz et -
mek. İşgal mıntakaları bu suretle dar
laştıkça çete muharebelerinin ilssül -
har,.keleri büyümüş olacaktır. 

Berlin, 20 a.a. - Rende teftiş se - mekten imtina eylemi§ olan Sovyetler 
yahatine devam eden Göring hususi Birliğinin Bulgaristandaki orta elçisi 
yatiyle dün akşam Duisburg'a gelmiş- Raskolnikof'un ecza kanununun 319 ve 

tir. 320 inci maddeleriyle 21 teşrinisani 
Mareşal bugün Rur havzasındaki 1929 tarihli kanun hükmüne tevfikan 

nehir ve kanallar üzerinde seyahatine "kanun harici,, addedilmesine hükme-
dcvam edecektir. dilmittir. 

Danzig'de . 
yenı hôdiseler 

Vekiller seyahatte 

a.a. Matbuat Servisi 

deleımiş olmasına rağken hfi.li devam et 
mesini lüzumsuz buluyor, bu husustaki 
alııkanlıfı, teıyi edilenlerin, gelmek zalı 
metini gösterenlere ihtarla onliyebile • 
ceklerini ilave ediyor. 

CUMHURİYET 
Hataydaki ekalliyetler 

Nadir Nadi, bu baımakalesinde. Hatay 
valiliğine tayin edilen Şükrü Sökmen -
silerin vazifesine başlaması üzerine yir
mi ıenedir devam eden bir hasretin ıon 
safhası da kapanmıı olduğunu söyliye • 
rek Hatayın bu yirmi senelik ayrılığa 
rağmen Türkiyeye karşı muhafaza ettiği 
bağlılığı tebarüz ettirdlkiten ıonra sö • 
zu Halayda yaşıyan ekalliyetlere getiiri
yor, bu vatandaşlardan, kötü propagan -
daya ilet olarak panige tutulanların, 
Atatürk inkılibının ne olduğunu her hal
de kavramamı::; olacaklarını soylüyor ve 
Antakya valisinin nutkunu iktibas ede
rek cümhurlyet hükümetinin temiz ve a
çık maksadı bu nutuktan da goriıldüğü • 
nü ilive ediyor. 

SON POSTA 

Karikatürcünün hatası 
Sciziın kısası sütununda, beynelmilel 

karikatürcülerin turk tipini üstünde ay -
yıldız bulunan fesli bir adam şeklinde 
çizdiklerini söyliyerek bu hatayı tashih 
etmek üzere türk karikatürcülerini ie 
baııına davet ediyor. 

HABER 
Ağustosta harp mi var? 

M. Dalkılıç bu yazıaında, buılinkü tek
nik durumundan haberleri olmıyanların 
bu asırda harbin ne demek olduğunu iyi 
bilmiyenlerin ağızlarında son zamanlar
da mütemadiyen : ''Harp .... sozünu tek • 
rar etmekte olduklarını ve müttefikimiz 
İngilterenin biltlin kuvetlerinin ağustos
ta tam bir halde emre imade bulunduğu
na dair olan haberler ve Almanyanın Dan
ziıi silihlarla doldurmalan ve 11ir faa
liyetler dolayısiyle bu nakaratın: Agus
tosta harp var ... •eklini almış bulundu -
iunu yazdıktan sonra, totaliter devletle
rin harp etmekle maksatları ne?Mahvol
mak mı? sualini soruyor \'e ortada harbe 
ıebep olacak tek bir meıele yoktur di
yor ve bütün bu heyecanlı dedikodular 
açık politikanın halk üzerindeki yanlıt 
!kiıılerlnden batka bir ocy delildir müta
leumı serdediyor. 

Yunan Kıralının 
doğum yıldönümü 
Atina, 20 a.a. - Kral, bugün Kor -

fu'da hususi ıurctte, doğum yıldönü
münü kutlamıştır. 

. - On beş &ene oluyor. Bir gün 
ıtalyan memurları geldiler. Mağa
.:taların Üzerlerindeki alman isimle -
~ini jtalyancaya çevirdiler. Tebeıir-
e, Müller ismine bir "o" ilave ede· 

rek Müllero yaptılar. Adler, Adlie
~? old~. ltalyanca konuımamızı ten-

1~. e~tıler. O zamandanberi fatiıt 
reJnnınin yumruğu gittikçe ağırlaı
tbaktadır. Fakat kurtulu§ günümüz 
lızak değildir. halya'nın elinde o
Yuncak olan tu zayıf Avusturya hü-

2 - Japonların bütün imar ve inki -
şaf planlarını tahrip etmek ve halk 
kütlelerinin müstevliye vergi vermek
ten imtinaını teşvik eylemek. japonlar 
tarafından tedavüle çıkarılmıt olan 
banknotlara boykotaj yapmak, japon 
mahsulAtının istihlAkine mini olmak 
ve onlara işçi ve gıda maddeleri ver -
mekten imtina etmek. 

Sıkı bir tasarruf siyaseti takip et -
mek. 

Polonya'nın Ateşemiliteri 

Danzig' de tevkif edildi 
Hududda bir polonyah yaralandı 

lnkıllbın meşalesi slltunu muhardri 
dört vekilimizin dört muhtelif mınta ~ 
kaya dağılmııı. halkı, imar işlerini, millt 
ihtiyaçları tetkikle meşgul olduklarını, 
bu vekillerin hareketlerini ve muvasalat
larını iki~er satırlık telırafla öirendiği
mizi kaydederek yirmi yirmi beı ıe • 
ne eveline ıelinceye kadar, nazırın 
Anadoluda ıeyahate çıkmasının na -
111 tezahlirata ve meraılme vesi -
le teıkil ettliini hatırlattıktan sonra Cüm 
huriyet hükumetinin vekillerin ve valile· 
rin vazifesi masa baı;ında değil memle
ket içinde oldufunu nuıl ıöıterdliinli
:ıah ediyor ve htanbuldaki teıyi ve istik· 
bal meruiminin eakisine nisbetle ,ok sa-

Bu münasebetle bütün gazeteler, 
bütUn elen milletinin hissiyatına ter
ceman olarak, karala hürmetkar te -
mennilerini arzetmektc ve milli uz. 
laıma ile semeresi bütün faaliyet sa-

ı 
halarında görülen milli kalkınmanın 
Kıra] Georges'un devrinde ve onun 
himayesi altında vukua eeldiğini te
barüz ettirmektedir. 

k"" • • umetı ortadan kalkıp da onun ye· 
t'ane kuvetli Almanya kaim olsa, biz 
de ba§ımızı kaldır11.bileceğiz. 

3 - Fikri seferberlik programını 
tahrik etmek ve hainleri ortadan kal
dırmak 

4 - Japonların istihdam etmekte ol
dukları Ucretli askerler arasında boz
gunluklar vücude getirmek ıuretile 
japon ordusunun inhilalini tacil et
mek ve du§man hiikümetinin güya dos
tane olan tekliflerinin kaffesini red
detmek. Tecavüzünü bir intihar ve 
yeg&ne selamet yolunun harp aleyhine 
kıyam olduğunu japonlara anlatmak. 

Cenubi Tirol'de gördüx.um·· ·· t . 5 uz 
. a~yık, Avusturya'nın Almanya'ya 
ıltıhakını haklı gösterebilece~ se
beplerin en ehemiyctlisi idi. Filha. 
ltika nereye gitmiısck, bu tazyika 
"e onun mağrur bir milJet Üzerinde 
lıYandırması tabii olan reaksiyonu -
tıa ıahit olduk. Bolzano ile Korti-
rıo d'A d k" 1 .. . d mpezo araaın R ı yo uzerın-
lt e küçük bir lokantaya indik. Bir 

aç dakika sonra lokantanın sahibi 
~~idi. Otomobilin plakasından türk 
? .duğumuzu anlamıf. Büyük harp 
iç'~de Galiçya'ya giden türk ordu. 
•tıyle • · 1 d • b' "1" ıyıce an ayama ıgımız ır 

t Unaaebeti varmış. Türkleri ondan 
llnıyor a· 1 • . • • ilt • ıze ıarap arının en ıyısını 

t tanı etti. Ve bizimle beraber içtik
i:~ &onra bahsi derhal politikaya 
.... lıkal ettirdi. ltalyanların harpte 
••ıa ·ıA 
t g up oldukları halde alman olan 
l 
0~rakları istilaları altına geçirdik-
E!tj .. • •• ... ıoyledi. 

li - Şimdi de dedi, oilumu alıp 
ı~~betistan'a yoll11.dılar. Çünkü bat· 
~11kları iıi baıaramıyacaklarını 
İır anııtlardır. Tirollülerden yardım 
tıı?or.l~r. Büyük harb~. beraber yap
hirİ· Bazım kurtuluı mucadeleaini de 

1kte yapalım. · 
d ':" Türkiye buraya çok uzaktır, 
.. edırn. Hem bu iti siz yalnız b11.1ı • 
··ı~ a Yap•anız. 

l\1airur cenup almanı : 
Ilı - Yo .•. k dedi, yanlı§ anlamayı
\.~. Bu İ§i yalnız pek iyi yaparız. 
1'ı e .Yap11cllğız. Fak11.t birlikte yap
._.;ı .olrnak için beraber &eliniz de· 

ttıın. 

.-\11la1ıldı ki itaba·~· mailU.. et· . . 

Ocretli askerlere. japonların elinde 
birer alet olduldarını ve onlarla meaai 
birliği yapmamaları icab ettiğini an
latmak. 
Başkumandan, netice olarak, harb 

manatıkı sakinlerine yakın bir istik -
balde tcmamile kurtulacakları hakkın
da teminat vermiş ve halis güni.ine ka
dar mücadeleye devam etmelerini rica 

etmiştir. 

Çin paraıının sukutu 
Şanghay. 20 a.a. - Çin do~arının 

aon ıukutu, ilk defa olarak, Çın hal· 
kında, Çin parasının istikbali .hak -
kında endişe uyandırmııtır. Yem kon 

latmak fırsatını bize vermeği dü
tünmektedir. Seyahatte iken politi • 
ka hakkın,da ıörü§mek istemediğim 
için bahıi kı&a kestim. Yalnız kurtu
luı gününün yakın olmasını temenni 
ettiğimi bildirdim. Anladım ki bil -
yük Alrnanya'nın Brenner'e gelme· 
ıine her cenubi tirollü gibi yeni dos
tum da büyük ümit bailamıf. Meier 
bu alman halkını ne büyük bir ha
yal aukutu bekliyormu~! 

Büyük Almany11., alman olmayan 
sahaları hakimiyeti altına aeçirmek 
yolund11.ki politikasına ltalya'nm 
yardımını temin etmek için dört 
cözle kurtuluı aününü bekliyen bu 
almanları feda etmiıtir. Bolzano 
yolu ue..0-deki doatumla bir def. 

Varşova, 20 a.a. - Polonyanın Danzig'deki umumi komiseri, 
Po!onya atatemiliteri albay Solosinsoki'ye kartı yapılan muame
leyı ıerbest tehir senatosu nezdinde protesto etmittir. 
Solocinıcki ile karısı motörlü bir --

sandalla sahil boyunca eezerlerken 
bir polis motörü tarafından tevkif e
dilerek yedi aaat mevkuf tutulmuı
lardır. Serbest bırakılan ataşemiliter 
ve kansı Danzig'e dönünce polis tara
fından tekrar tevkif edilerek aorguya 
çekilmitlerdir. 

Bir polonyalı yaralantlı 
Bertin, 20 a.a. - Danzie'den alman 

istihbarat büroıuna Peıtelan hidiaeıi 
hakkında aşağıdaki malümat gönde
rilmiştir : 

. Bir devriyen.in dolaşmakta olduğu 
bır ıırada Danzıg gümrük memurla
rından biri, Pcstelan hudut istasyonu 
yakınında Polonya'dan gelmiş olan 
ve ihtar etmeksizin kendisine sil!h 
tevcih eden polonyalı bir memura te
sadilf etmiştir. Gilmrlik memuru, a -
teş ederek hasmını yaralamıı ve son· 
ra kendiıine imdatta bulunmak üzere 
ona yaklaşmııtır. Bunun üzerine di -
ğer iki polonyalı yaklatmıılardır. 

Gümrük memuru, yeni bir hadise
ye mani olmak için çekilmiş ve mese
le hakkında amirlerine mah1mat ita 
etmiştir. 

Emniyet Umum Müdürü 
şerefine Adanıhların ılyaf eti 

Fra~sız heyetinin 
dünkü temaslar1 

(Başı 1 inci say! ada) 

susi surette Ankara Palasta yemişler
dir. Öğleden sonra heyet azasından 
bir kı~~ı ot~lde hususi §ekilde Çalı§ • 
mı§, dıger hır kısmı da Ankara kalesi
ni gezmiştir. 

Akşam saat 20.30 da fransız büyük 
elçisi B. Massigli misafirler şerefine 
Ankara ·Palasta bir akıam yemeği 
vermııtır. Ziyafette fran11z misafir. 

lerle Milli Müdafaa Vekilimiz Gene
ral Naci Tınaz, müıteıar general Naz . 
mi Soluk, kara müıteıarı general 
Hak_kı Erde~er, hava mUsteıarı albay 
Zekı ~-lp~~ga~, deniz müsteşarı tuğ
bay Husnu, buyük erkanıharbiyeden 
ikinci reis orgeneral Asım Gündüz, 
k~~general S~bit Noyan, hava müşa
vırı albay Şefık Çakmak, deniz yar
bayı Münir Öney, albay Halim Oluı 
miaafir general mihmandarı yüzbat; 
Talat Batur ve fransız büyük elçiliği 
erkanı bulunmuştur. 

. 
Adana. 20 a.a. - Şehrimizde bulu - lfalyı'da do"'yi k k il • 

nan emniyet U. direktörü B. Ali Ri- 1 ~I ~ iri 
.za Çevik ıcrcfine dUn akpm Adana Roma, 20 a.a. - Dövb ticareti ya-
ıençlerl tarafından bir .dyafet veril· pan dokua kifi 25 milyon liret para 

Şehir planlarını 

tatbik edelim! 
(B•şı 1 inci sayl•d•) 

yonlan böyle bir planın muraka
besi altında ıarf edilmit olsaydı, 
yeni Türkiye'nin imar hamlesini 
göstermek istediğimiz seyyahla
ra 500 kilometrelik bir yorgun
luğu tasarruf ettirirdik. 

Amerika'nın 
gönderdiği 

silôhlar 
Vaşington, 20 a.a. - Mühimmat kon 

trolü ofisine nazaran haziran ayında 
İngiltereyc 13.589,013 dolar kıymetin
de eıliha ve mühimmat, Fransaya 
2.548.962 dolar kıymetinde tayyare, 
Romanyaya 835.000 dolar kıymetinde 
bomba ve el kumbarası sevkcdilmiştir. 

Şimdi imarcılıkta ikinci bir 
noksanımızı telafi etmek lazım 
geliyor: devletin bütün daireleri 
idareleri arasında collabora
tion'u temin etmek! Bütün ida
reler için esas, itaat edilecek 
esas bizzat planın tatbiki ve o -
nun icapları olmak, ,tehir plim 
bir defa yapıldı, münakaıa edil. 
di, vekiller heyetinden geçti mi, 
artık vekaletlerin huıusi itiraz
ları ve kendi teli.kkileri dur
mak, itaat bir fedakarlık olsa 
dahi, bu fedakarlığı hoı ıönülle 
kabul etmek gerektir. Yasak mın
takaların tazyikini mümkün ol
duiu kadar hafifletmek, evkaf 
ve maliyenin belediyelerle elbir
liğine bilha11a ehemiyet vermek, 
her huıusta eıoist zihniyetin mu
kavemetini kaldırmak ciddiyetle 
dütünülecek itlerimizdendir. 

Bu umran gayreti, cümhuri
yet medeniyetçiliğinin milletlere 
ve tarihe kartı yükaek ıahidi o
lac.kbr. Ona maddi miant ne 

Amerika'nın ihraç ettiği 
tayyareler 

Nevyork, 20 a.a. - Tayyare ticaret 
odaıı reiıii John Jouett, 1938 yılı zar
fında muhtelif memleketlerin ihraç et 
tiği tayyare ve hava malzemesi hakkın 
da bir rapor neşretmiştir. 1938 yılı zar
fında Amerika 68.209.500, Almanya 
27.183.501, İngiltere 26.501.340, İtalya 
8.121.439 ve Fransa S.725,208 dolar kıy
metinde tayyare ve hava malzemesi ih 
raç etmi§lcrdir 

İngiliz - Sovyet 
görüşmeleri 

L~ndra, 2_0 a.a. -.Bu sabah diplo • 
mat ık mahf ıllerde söylendiğine göre, 
ingiliz hükümeti, B. Sceds'in B. Molo
tof ile yaptığı son görüşmeye ait ra • 
porunu tetkike devam eylemekte ve 
Paria ile 11kı irtibat muhafaza eyle • 
mektcdir. B . .Molotof ile yeni bir gö • 

~ neJ )'&kında 
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Danzing ve sulh 
cephesi 

Yazan: General Sikorıki 
Polonya Milli Mudafaa Nazırı 

Alman kuvet darbesi - D anzig meselesinde 
nin Polonya'da se - münhasıran Polon -

bebiyet verdiği milli gale - ya'nın görüşü böyledir. Bu 
yanın şoven bir nasyona - nunla beraber her şey biri
lizmle hiç bir alakası yok- birine bağlıdır, ve gözden 
tur. Hele, fetih emelleri ta- geçirdiğimiz coğrafi, stra
şıyan Prusya nasyonaliz • tejik, tarihi ve iktısadi mü
mine hiç benzemez. taleaların haklı gösterdik -

Polonya elinde olanla ik- leri mahalli menfaatler u • 
tifa eder. Hatta hakları mumi menfaatler önünde 
mevcut olsa bile, komşusu eğilmek mecburiyetinde -
Almanya üzerinde hiç bir dir. Enternasyonal bir me
talepte bulunmaz. se olan Danzig, sulh cep -

Polonyalılar iki hata iş - hesinin manevi kuvetinin, 
lemiş olmasalardı her hal - mukavemetinin ve müfitli -
de Danzig ve koridor mese- ğinin bir ölçüsü haline gel
lesi ortaya çıkmazdı: bu miştir. 
hatalardan biri do\<Uzuncu Siyasi bir aklıselime sa -
ve on ikinci asırlarda slav hip ve kendi hayati menfa
vilayeti Prusya'yı işgal et- atlerini müdrik olan Po -
memiş olmaları, öteki de Jonya sulh cephesini teşkil 
Tötonya askeri tarikatının etmek üzere İngiltere ve 
aşağı Vistül'de yerleşme - Fransa tarafından birleşti
sine müsaade etmiş olma - rilmiş bir devletler grupu • 
landır. 1308 de Danzig'i e- na bağlanmıştır. Polonya'
le geçirince bu tarikat mın- nın nazarında, bu birleşme
tadaki slav unsurlarının nin maksat ve gayesi ingi -
metodik surette katliamına liz - leh ittifakına örnek 
girişti. Bu imha suretiyle vazifesini görmüş olan 
hıristiyanlaştırma hareketi fransız - leh ittifakının ak-
1410 a kadar devam etti, o dinde amil olan prensiple -
tarihte Tötonya tarikatı rin aynidir. Doğruyu söy -
Grunvald muharebesinde lemek icap ederse, bu nevi
polonyalılar tarafından yok den ittifaklar şu son sene -
edildi. Fakat polonyalılar !erde pek hoş bir nazarla 
bu zaferden istifade etme - görülmemiştir. Bu anlaş • 
sini bilmediler. Danzig Po- malar güya mahalli ihtilaf
lonya'nın ikinci taksimine !arı otomatik surette umu
kadar Polonya'nın hakimi- mileştirerek enternasyonal 
yeti altında kalmasına rağ- vaziyetleri karıştırmak 
men, polonyalılar, komşula- mahzurunu haizdi. 
rının imhacı metotlarından Alman propagandası hep 
hoşlanmadıkları için, Dan- bu iddiayı ileri sürüyordu. 
zig'e yerleşen alman un - Bugün biraz geç olarak, bu 
surlarını müsamaha ile muahedelerin nasıl bir ga
karşıladılar. Bu unsurlar ye takip etmiş olduğu far -
Polonya'ya karşı tamamen kediliyor. Ancak emper -
dürüst davranıyorlardı. Ve yalist maksatlara istinat e-
1793 de danzigliler silah el- den ittifaklar zararlıdır. 
de olarak Danzig'in Prus - Polonya bu neviden itti
ya'ya iltihakına muhalefet faklara girmemiştir ve as
ettiler. Fakat Danzig bu - la girmiyecektir. Onun ak
güne kadar bir cermcn ka • detmiş olduğu ittifaklar 
rakteri muhafaza etti. Ve mihver devletlerini biribi. 
Prusya nasyonalizmi bunu rine bağlıyan anlaşmalar • 
istismar etmesini bildi. dan pek farklıdır. Bunlar 

Bu hatalar derslerle do • sadece tedafüi ve sulhu 
ludur. Şimdilik Polonya tahkim edicidirler. 
milleti 1919 da Vistül man Sulh cephesinin ancak 
sabı üzerinde elde etmiş taarruz cephesine enerjik 
olduğu hakları son adamı- bir mukabele göstermek su
na kadar müdafaa hususun- retiyle vazifesini görebile· 
da azimli ve müttehittir. ceği aşikardır. 

südetlerin ilhakı sırasında 
Çekoslovakya'yı yalnız bı -
rakmıya muvaffak olduğu 
gibi şimdi de muvaffak ola
cağını umuyor. Fakat de -
vir değişmiştir. Harp mal -
zemesi hususunda Alman -
ya'nnı üstünlüğü artık kati 
surette maziye karışmıştır. 
Geriye maneviyat sahası 

kalır. Polonya'nın manevi
yatı yerindedir ve Danzig -
in müdafaası için icap et • 
tiği kadar uzun müddet 
böyle kalacaktır. Fransız -
!ar ve ingilizlerin .. Danzig 
için ölmeleri" mevzubahis 
değildir. Sadece Danzig'de 
Tötonya ırkcılığının Av -
rupa ve garp medeniyeti i
çin bir ölüm tehlikesi yara
tarak yeniden galip gelece
ğini yoksa burada verilmiş 
söze ve mevcut haklara ria
yet mi edileceğini bilmek 
mevzu bahistir. 

Bu nazik dakikada Dan -
zig evelce Verdün'ü ebedi
leştirmiş olan ayni misyo
nu yerine getirecektir. Bü
tün dünyadan fransız cep
hesinde harp etmek için as
kerler gelmişti. Onlar fran
s.z toprağında ve fransız 

toprağı için harp ederler -
ken hakikatte cermanizmin 
istilsına karşı, hür yaşamak 
istiyen milletlerin hakları 
uğrunda harbediyorlardı. 

Polonya, Danzig'i Al -
manya'ya verseydi sulhu 
takviye edecek bir hareket
te bulunmuş olmıyacak bir 
yeni harbın talihini arttıra
caktı. Südetler Çekoslo -
vakya'nın fethi için nasıl 

bir vesile teşkil etmişse, 
Danzig de bugün Avrupa'
da kuvetinin önünde son 
mania olarak dikilen Po -
lonya'nın ortadan kaldırıl -
ması. için bir vesileden baş
ka hır §ey değildir. 

Bu itibarla almanların 
anlatmak istedikleri gibi 
bir mahalli meaele mevzu -
bahis değildir. Paris, Lond
ra, Moskova ve şu anda, 
Danzig ayni cephenin bi • 
rer noktasıdır. 

Hür milletler 
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Almanya' da parti 
ordu geçimsizliği mi? 

Exelsior gazetesinin muhabiri gazetesine Münih
ten bildiriyor: 

iyi malümat alan bir kaynaktan öğrendiğimize gö
re alman genel kurmay başkanı general Keitel, do -
nanma başkumandanı amiral Raeder, hava ordusu ku
mandanı general Mi/eh, general Miller ve diğer bir 
çok yüksek rütbeli zabitler, Berlin'de pnsöliye Hit
Jer'in huzuriyle bir içtima akdetmı'şlerdir. 

Nasyonal - sosyalist partisi en nüfuzlu azalarından 
bazılarını, ezcümle mareşal Göring'i, BB. Göbbel;;, 
Gestapo şefi Himmler, nazi partisi dış politika ofisi 
şefi Rosenberg, Führer'in mümessili Rudolf Hess ve 
Gestapo'nun husuc;ô kısmı şefi Walter Buch bu içti
maa murahhas olarak göndermiştir. 

Üç saat devam eden bu konferans esnasında nazı 
partisiyle ordu arasındaki münasebetler mevzuubahs 
edilmiştir. 

ihtiyatlı bir adam olan general Keitel ordu namı
na konuşmuş ve Hitler'den Danzig meselesi hususu:ı
da yanlış düşünen nazi müşavirlerini dinlememesinı 
ısrarla istemiştir. 

- Ordumuz çok kuvetlidir. demiştir, fakat ateşle 
oynamanın sırası değildir. Führerimiz pervasız adam
ların kendisine yaptıkları tavsiyeler hususunda çok 
dikkatli davranmalıdır. Alman şerefini iade etmiş o -
lan nasyonal - sosyalist partisi şimdi gönül eğlemek
tM başka bir şey düşünmiyen bir takım macerape
restlere Met olmaktadır. 

Gestapo'nun "hususi kalem" şefi Walter Buch ona 
cevap vermiştir: 

- Nazi partisi artık kendilerini feda edecek kabi
liyette şeflere malik değilse, yahudiler ve komünist
ler tarafından yok edilecektir. 

Hitler bu muhavereye pek kızmış görünüyordu ve 
bu manasız münakaşalara nihayet verilmesini emret
ti. O zaman Hitler'in tam itimadına mazhar olan ma
reşal Göring söz almıştır: 

- Aziz dostlarım, demiştir, mazi hakkındaki bü -
tün bu münakaşaların m~nasız olduğunu sanıyorum. 
lstikbB.le bakmalıyız. Fakat burada vazifesini yap -
mıyan biri bulunduğunu sanıyorum. 

O zaman bDt(in nazarlar Propaganda Nazırı doktor 

Göebbels'e dönmiiı ve mareşali• propaganôa şefi a
rasında hararetli bı'r münakaşa başlamıştır. 

Mareşal Göring, B. Göbbels'e .$on zamanlarda adı
nın karı~mış olduğu bazı iskandallardan dolayı çıkış

mıştır. 

O zaman şansöliye Hitlet kapıyı şiddetle vurarak 

çıkıp gitmiştir. 

dedikleri ordu büyüyor ve 
bunu Almanya büyütüyor. 

Paris - Soir 

Sulh ve kuvet 
Sulhtaki kuvet, harpte 

de de kuvet olmalıdır. İş -
te bunun içindir ki, biz 
mukadderatımızı İngilte • 
re'nin mukadderatı iJe bir
leştirdik, karde~liğimizin 
müşterek sulha hizmet et -
mesini istiyoruz. 

Birleşmiş ve sulhçu bir 
birleşmiye iştirak etmek is 
tiyen miJletler, şimdiye ka 
dar bir çok defalar yaptık
ları gibi, onlara doğru dö -
nenlerle yumrukla değil, 
fakat ellerinde sulh sem -
bolü oJan zetin dalıyla kar 
şı laşacaklardır. 

Faris - Sair 

Çember hikayesi 

p aris'in kutladığı 14 

temmuz bayramı 
Roma'nın ve Berlin'in ho
şuna gitmedi. 

Çünkü bu bayram haya -
len imparatorluk fikrini 
meydana çıkardı. ingiliz -
fransız birliğinin samimi -
yetini gözlerde büyüttü. 

Bu totaliter devletlere 
çok göründü; gene Çen -
berleme var l diye bağırıp 
duruyorlar. Bu söz onların 
dilinde artık bir nekarat 
oldu. 

Bu eski "çenberleme,. 
sözü nereden geliyor ? 

Bu keJimeyi 1913 - 1914 
de alman brokratları icat 
ettiler : milletin üzerine 
saldıkları ağır vergileri 
"haklı göstermek,, için. 

O zaman Londra'da elçi 
bulunan prens Lichnows -
hy, 1927 de neşrettiği "ha-
t.ıra\ar_. ı.ndn bunu güz.el 

jzah eder: 

21 . 7 - t9! 
j 

c._R_A_D_ Y_o~) 
TÜRKiYE 

Radyo Difüzyon Poıtalan 
TÜRKİYE Rad:vosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUOU 

1648 m. lll2 Kcs./120 Kw. 
19.74 m. 15JIJ5 Kes.; 20 Kw. 

T.A.Q. 
Sl.70 m. ~65 Kca./ 20 Kw, 

7'.A.P. 

ANKARA 

CUMA - 21-7-1939 
12.30 Program 
12.35 TÜRK MUZtôt - Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, a-

jans ve meteoroloji haberle-

21.25 Neşeli pliklar - R 
21.30 MÜZİK (Radyo O 

trası - Şef: Praetorius 
1 - Joh. Strauss - Ge 

şu operetinden üv 
2- F. Lchar - Altın 

muş Vals) 
3- Joh. Strauss - "Ac 

rationen", vals 
4 - R. Heuberger -

balosu operetinde 
vert. 

5 - J. Offenbach 
phcus" üvertürü 

22.30 MÜZİK (Opera s 
syonları - Pi.) 

23.00 Son ajans haberler 
raat, esham, tahvilat. 
biyo - nukut borsası (fi 

23.20 MÜZİK (Cazband 
23.55-24 Yarınki program 

13~;5-14 MÜZİK ( Senfonik AVRUPA 
plaklar · R. ) OPERA VE OPERETLl 

19.00 Program L 
19.05 MÜZİK (Caruso'nun bir 14 aypzig - 14.10 Ştü 

plikı(; - 19.15 Sofya - 19.55 1 
reş - 20 Beromünste 

19.15 T RK MÜZİCİ (Fasıl 20.15 Berlin, Milano 
heyeti ) ORKESTRA KONSER 

20.00 Memleket saat ayarı, a - VE SENFONİK KON 
jans Ye meteoroloji haberle- LER : l 5.25 Ham bur 
ri • 15,45 London - Recyon1 20.15 Konuşma (Haftalık spor 18.55 Droytviç _ 19.SO 
servisi) 

20.30 TÜRK MÜZ!Ot : - 20.15 Frankfurt, M 
- 20.30 Bruksel - ~ 

1 - ----······ Ferahfeza peş - Laypzig _ 21.30 Roma J 
revi 

2 - İsmail Hakkı - Ferahfe- Paris, Prac 
za beste _ Çağlayan cuyi ODA MUSİK tst: 15.30 D 
sirişklc land Zender - 19 Berom 

3 - İsmail Hakkı. Ferahfe. ter - 22.30 Viyana 
za şarkı • Ateşi aşkın SOLO KONSERLERİ: 1 

4 - --··---··· Santur takı imi nih - 17.15 Millno - 1 
5 - İshak Varan - Ferahfe- Hamburg - 17.30 Prag 

za şarkı - Seyretmek i - 17.35Paris-P.T.T.-18 
çin nicsberg - 20,15 Laypzi 

6 - Ismail Hakkı bey - Fe - 2Z.30 Doyçland Zender 
rahfeza şarkı - Mehtap- 22.35 Kopenhag 
ta güzel olur. HALK MUSİKİSİ: 11.30 

7 - Nuri Halil Poyraz - Hü- cart - 18.45 Viyana 
seyni şarkı - Artık yeti- DANS MÜZİCİ: 21 Milin 
şir. 21.30 Droytviç, Tuluz 

8 - Rahmi bey - Müstear Budapeşte, Sof ya- 22.10 
ıarkı - Gel ey eski şarabı romiınster - 22.15 Flor 
tazclcndir. - 22.30 Breslav, Mıinih 

9- Mustafa Nafiz - Hüzam 22.45 Brüksel, Miline 
şarkı • Gonlüm nice bir Droytviç, Floransa, Mil 

10 -.Şıikrü · Huzzam şarkı - Roma, Liıksemburg - 2 

ı 
Adanın yeşil çamları London . Recyonal - 2 

21.lO Konuşma Ştütgart 

ri ta i1e ingi li_z_e-:1-çı:-. s-=-i_a_r_a ____ y_a_p_t_ı ğ_ı_g_o_· r_ü_ş_m_e_l_e_r_n~il 

sında Tokyo'da yapılmış o- yetlenmeden önce u 
lan ilk görüşme Londranın şarkta kati bir harek 
çok canını sıkmıştır. girişmek istemiyor. O 

Japonya'nın tezi İngil- için, japon ekonomisi al 
tere'den uzak şarktaki si - hinde hazırlamış old 
yasetini tamamen değiştir- planları tatbika hacet k 
mesini istemektir. Halbuki madan, müzakerelerin u 
İngiltere Tien - Çin işini, masını terciha şayan 
mahalli bir mese1e şeklin - maktadır. 

de halletmek arzusundadır. Filhakika ingiliz hü 
Japonya'da ve japon iş- meti pek mühim bir pi 

gali altındaki Çin şehirle - hazırlamıştır. Bu pla 
rinde ingiliz elçilik ve kon bazı japon mahsulleri ü 
soluslukıarana kar•ı yapı
lan nUmayı ter ln u ercyi rine (ipek pamuklu) 
enaı~c-,... ·--ı..-•--•- .. -..ı:. bargo koyacaktı • Ve --·--o " - - . 
çünkü bu nümayişlerin ja- dalrına değil, fakat Av 
pon polisi taarfından tah - turalya ile Hindistan'a 
rik ve teşvik edildiği anla- şamil olacaktır. 

şılmıştır. İngiltere kendi eli ali 
Versay muahedesi tadil e -
dilecekse, bu tadil, Danzig 
serbest şehrini Polonya'ya 
ilhak şeklinde olmalıdır. 
Normal şartlar altında, ya
ni seçim hakikaten serbest 
olsaydı, yerlilerin mütte -
biden böyle bir hal şekli 

Mihver devletlerinin 
taarruzi maksatları 

bugün artık ispata ihtiyaç 
göstermiyecek kadar mey -
dandadır. Çeklerin maruz 
kaldıkları hazin akibet u
nutmak istiyenlere her gün 
bunu hatırlatacak bir ör -
nekdir. Bu devletler ne ka
dar birleşik olurlarsa o ka
dar tehlikelidirler. Onıa -

Hür milletler federas • 
yon imparatorluğumuz • 
dan geniş, ve hudutlarımız 
dan taşıyor. Bu federas -
yon hür yaşamak istiyen 
ve manevi kuvetlere ina -
nan milletleri bir araya ge
tiriyor. Yalnız bunları de -
ğil, federasyon, düşünme, 

düşündüğünü izah etme, ve 
serbestçe nefes almayı bir 
yaşama hakkın telakki e • 
den milletleri topluyor. 
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"Çenberleme,, veyahut 
"Almanya düşmanları tara
fından kuşatılıyor.,, bu ve 
bunlara müşabih diğer for 
müller hükümet muhar -
rirleri tarafından bulun -
muştur. Maksatları da, si -
lahlanmalarını haddinden 
fazla arttırmak için halka 
yük1 ~ttikleri vergileri meş 
ru göstermek için onları 
korkutmaktır.,, 

Londra'da alınan malU- da bulunan Jimanlard• 
mata göre, 'fokyo'dan ge- mesela Singapur'dan J 
len raporlar şu dakikada ponya'ya petrol ihracı 
Japonya'dan uzakta olan menedebilir. İngiliz litn3 
Çin harbine karşı halk ara tarını japon gemilerine 
sında büyük bir hoşnut- pıyabilir. Fakat bu pl 
suzluk cereyanı bulundu- İngiltere'nin büyük ti 

lehinde reylerini kullana -
caklarından şüphe yoktur. 
Polonya bu kadarını iste -
miyor, ve Baltık üzerinde -
ki haklarını bugünkü şek -
liyle idame etmekle iktifa 
ediyor. Polonya cümhuri
yetinin istiklali Danzig hu
susunda Almanya'nın Po -
lonya'ya meydan okuyuşu
na ve bunun neticelerine 
bağlıdır. 

rın ittihadına, tecanüsüne, 
sulh cephesi bütün azaları 
arasında tam bir birlik, te
canüs ve tayakkuz bir tesa
nütle mukabele etmelidir. 
Ancak bu şartladır ki sulh 
ve garp medeniyeti devam 
edebilir. Esasen Hitler pro
pagandası da .bunu pek iyi 
anlamıştır. Bu propaganda, 

HULASA 

Bu milletlerin bazıları 

Fransa bayramında bilhas
sa temsil edilmişlerdir. Di
ğerleri de, Lehistan'dan A 
merikaya kadar bizim gi • 
bi düşündüler. Muahe -
deler onları bizimle bir • 
leştirsin, birleştirmesin bu-

B o y o 

nun o kadar ehemiyeti yok. 
Derin bağlar diğer nesicle
ri de dokumuştur. 

Zaten La Guardia Nev • 
york'ta: 

"Burada 4 temmuz, Fran 
sa'da 14 temmuz oldukça 
cihanda ümit devam ede • 
cektir.,, Demede mi? 

Paris - Soir 

İngiliz ordusu 
1914 e nazaran yeni yeni 

şeyler var. Mesela ingiliz
fransız sıkı dostluğu gibi 1 

Bir gün Hitler: 
"1914 de Alman zimam-

K A ş 

darlarının irtikap ettikleri 
bir hata vana, o da İngil -
tere'nin bitaraflığını temin 
etmeden harbe atılmaları -
:lır.,, demişti. 

Şimdi ise, Hitler emin -
1ir ki, İngiltere ne bitaraf 
kalacak, ne de alakasız du-• 
racaktır. 

Aceba Hitler bir karar 
verecek mi ? 

14 Temmuz bayramında 
işbirliiinin iki tezahürü 
birden oluyor. İngiltere -
de 34.000 kişi kışlalara gi -
riyor. Sene nihayetinde bu 
adet 200.000 i bulacak. 

"Zavallı ingiliz ordusu., 

Hikaye yeniden başlı -
yor. Bugünkü alman şef -
!eri bizzat kendilerini ve 
alman milletini korkuya 
vermek ıçın etraflarına 

kendi kendilerine çenbcr 
dıvarları çekiyorlar. 

Faris - Soir 

İngiliz - Japon 

görüşmeleri 

Japon dış bakanı B. A-

ğunu göstermektedir. ret şirketlerinin zararı 
Japon hükümetinin tek mucip olacağı için Lond 

bir düşüncesi vardır : hal- iş muhitlerinin hoşuna g 
ka bu harbin uzamasının miyor. 
sebebi, yabancı memleket-
lerin ve bilhassa İngiltere- Bununla beraber İngi• 
nin Çin'e yaptığı yardımlar tere'nin bu planı tat~ 
ld - ı t k mecburiyetinde kal~ o ugunu an a ma . 

1 İngiliz elçilik ve konso- mümkündür. Çünkü uı 
losluklarına yapılan bu nü- şarkta yeni bir Mürt 
mayişler halkın hiddetini mevzuubahis olamaz. 1 
İngiltere'ye karşı çevir- giltere bunu herkesten i 
mek için japon askeri par- bilir. 
tisi tarafından istenmiştir. 

İngiltere Amerika ile 
Genevieve Tabo 

L'Oeu 

nunla beraber uyumak, onunla yatmak değili 
Evet, diyordu, vücudun hiç bir aamimiyeti, aynı 

yataktaki uykuya değmez. Ama bir saat değil! 
Bir gece, ertesi gece velhasıl biribirini takip eden 
geceler.,, 

K R o M A N 1 

(Büyük harpten sonra ilk paskalye cecesl, beş gene;, Antu· 
van, kardeşı jilber, arkadaşı Dominik Hcriyo, Mariyan ve 
Solanj Senkler ısmınde ikı cenç kızla beraber sıkıntılı bir 
suareden kaçıyorlar ve geceyi kırlar içinde kaybolmuıı bir 
otelde geçiriyorlar Antuvan, Mariyan'la, Dominık de So • 
Janj'la beraber eğleniyorlar. ]llber yalnızdır. Nihayet sa · 
bıh oluyor ve hepsi Parise donmek mecburiyetinde olduk
larını hissediyorlar. Aradan hayli zaman geçmiştir. Mari -
yan, Antuvan'ı sevmiye başlamıştır. Genç kıza biraz bi -
gııne gorünen Antuvan bir milli bayram giınlinün erte -
s.nde onunla buluıımuş ve beraberce dört ay evci ilk defa 
p ııkalye gecesini geçirdikleri otele gelmielerdir. Yaz 
tatili Maryan ile Antuvan'ı ayırmıştı. Mariyan anası, baba
sı ve dostlariyl e yazlıia gitmişti. Kardeşlerinin hepsinin 
b rer sevgilisi vardı. Mariyan ayrılığın istirabı içinde idi.) 
Mariyan sevdiği derecede sevilmediği için kendini Uzuyor
du. 

Yazan: lrene N emirovıki -17- Çeviren: Mümtaz Faik FENiK 

Kendisi ne kadar değitmiıti ! Dudağmın bir kö· 
şesinde tırnakla çizilmiı ufak, belli belirsiz bir i~ 

vardı. Bu, ~ünün birinde yüzünün ilk kırııığı ola· 

caktı ! Filhakika bu, İnaanın ebediyen genç kalmı• 

yacağın1n düıünülmediği bir sırada çok bir ıey ifa· 

de etmez. Hatti. bir sevki tabii bile değildir. Çünkü 

hiç bir teyden endi§e edilmez. İnsan yalnız hatırh

yabildi8ini söyler. Yalnız yolda yürüdüğü ve etrafa 

mağrur mağrur, had bir gençlikle baktığı zaman 

ihtiyarhyan bir kadına rastgelirse, bu kederli yüz 

üzerindeki hatlarda ıunu okuyacaktır: 

Bu kadar hür olmasına rağmen hiç de hüriyeti 
yoktu. Mesela Nikol gibi bir kadın hiç saatten endi
§e etmeğe lüzum görmeden geceyi sevgilisiyle be· 
rabcr geçirebiliyor, ne zaman canı isterse, istediği 
yere gidebiliyordu. Halbuki o genç bir kızdı: bire
vi, kendisini ne kadar az sıksalar da gene de bir par
ça itaat istiyen annesi, babası :vardı. Kızkarde§le· 

rinden bile çekinirdi. 

Fakat kendisini bütün bunlardan uzak hissedi
yordu. Artık dünyada kimseyi sevmiyordu. Ancak 

bazı bazı Antuvan'ı sevdiği oluyordu. Bu a§ktan da

ha sert, daha ıstıraplı bir histi. Istırap çekiyordu. 

Yalnız hastalığının farkında idi. 

Nihayet Nikol ltalya'ya hareket etti. Fakat ora· 

da olmasa bile gene tehlikeli idi. Her gece Mariyan 

onu bir aürü korkunç ve karı§ık hayallere bürünmÜ§ 

bir halde rüyasında görüyordu. Eğer Antuvan bir 

decek olursa ve yahut zamandan şikayetçi görü
nürse Mariyan ümitsizliğe düşüyordu. Günün birin
de Nikol'ü bulmak Üzere gidecekti. Hatti. hiç bir 
ıey de söylemiyecekti. Bir ak§am her zııman olduğu 
gibi yanından ayrılacak, ve ertesi günü hareket edi
verecekti 1 O telefon edecekti. Ve Antuvan'ın hiz
metçisi Marten o meıhur öksürüğünü tutmıya ça
lışarak cevap verecekti. İ§te o zaten bu seai duydu
ğu zaman ümitaizlik batlıyacaktır; (çünkü Antu

van evde olunca telefonlara bizzat cevap verirdi.) 

- M. Karmontel bir yere gittiler, matmazel, 

adresini bilmiyorum. Ne zaman geleceklerini de bil

miyorum! 

Antuvan seyahati, birdenbire yola çıkmayı, gez

meyi çok aeverdi. 

Aralarındaki rabıta ne kadar zayıftı! Onun üze· 

rinde hiç bir kudreti yoktı:; o da o kadar kaçan, 

hafif, yakalanmaz bir mahluktu! Ne kadar baıı 

boıtu yarabbi! "İtte erkeklerin batı boıluiu değil 

Onlan tutmak, muhafaza etmek, hapsetmek ... Ve 
nihayet evlenmek lazımdı. insana ancak bu huzur 
verebilirdi. Hiç olmazsa yarma kadar orada bulu -
nacağına inanarak yanında uyumak! Bir aeyahate 
giderken tekrar, evine döneceğine, kendi yanına 
döneceğine emin olmak! Şu saate bakıtlarla karşı
laşmamak. - Sevgilim, affet beni, bir randevüm 
vardı. Az kalaın kaçıracaktım; diye kısa sevincini 
bir bıçak gibi kesip zehirli yen itizarları işitmemek l 
ve sonra ona §Öyle sualler sormak hakkını kendin • 

de görmek! 

- Nereye gidiyorsunuz? Ne vakit geleceksi
niz? 

İster sadık olmasm, iater havai olııun kadının 

yanında bulunduğu müddetçe bunların ne ehemi

yeti olabilirdi? Mariyan ona olan sevgisinden an

cak bu suretle kurtulabileceğini zannediyordu. O
nun öyle yükaekten atıp tutmasına, tahammül et
memek lazımdı. Dosdoğru l.:orkmadan sormalıydı: 

"- Ni in? Pekini in? A'\lat 

- Sen de! aen de günün birind'! böyle olacak• 

ıın. 

Bu yaklaşıyordu. Diğerlerinin baıma geldiği gi

bi onun da ba§ıııa bu geliyordu. lıte o zaman "ka· 

dm olmanın,, ne demek olduğunu anlıyordu. Evet 

kadın ... Yalnız zevke değil, ıstıraba da müsait bir 

mahluk. Yalnız et bakımından değil, belki ruh ci • 

hetinden olgunlaımıf bir kadın. İşte kederi de, ne• 

ıeyi de ihtiva eden bu esrarengiz gizli menbaı ken· 

disinde meydana çıkaran o idi. Fakat artık saadete 

eriteceğini zannetmekten uzaktı. Bundan sonra bil· 

tün okların kendisine müteveccih olduğuna ve bun• 

lardan bir k aralar 1 
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Peklik insanı zehirler mi? 
Sadece peklik çekenlerden bir- gi ikı çeıite ayırdığı ve soldaki pek

çoğunun en büyük üzüntüsü, vücut- ıikle birlikte baıkaca rahatsızlık a • 
tan çıkması luzumlu olan maddele· li.metleri bulunduğunu söylediği va· 
ı-in içeride kaldıkça kana karııarak kit, bu çeıit pekliğin çocuklukta 
vücudu zehirliyecekleri korkuıu· baıladığıına dikkat ettirmişti. 
dur. Yediğimiz yemeklerden kalan Çocuklukta baıhyan peklik vü
ve artık vücuda yaramıyacak olan cudun zehirlenmeıinden ileri gelen 
§eyler vücuda yabancı demektir, baı ağrıları ve öteki ali.metler de· 
bunlar İçeride kaldıkça vücuda er- ğil, karaciğerin kifayetsizliği, onun 
geç zarar verirler, diye düıünürler.. iılerini iyi görmemesidir. Karaciğer 
P kl'kl b b y b " ı'•ini göremeyince bir taraftan pek· e ı e bera er aı agrısı, a ,. .. 
dönmesi, yorgunluk, iştahsızlık bu . lik olur, bir taraftan da o rahatsız
lunursa, dil de paslı olunca, bütün lık alametleri meydana çıkar. Pek
bu aı· ti · kligwin vücudu ze- likle birlikte gelen rahatsızlıklar 

ame erı pe . • d ··ı kl'k d ·· hirleınesine hamlederler. Bunun ü • pekliğin netıcesı eııı , pe ~ _ e ~-
zerin t b.. k du" •u··nceler gelir: teki rahatsızlıklar da karacıger kı -e, a ıı, ara .. . .•. . · 

1 
·d· 

Peklik :zehirlemesi devam ettikçe fayetınzlıgının netıce. erı ır:·· 
vücudun hali nereye varacak? 1 Demek olu~o~ kı, peklı~ çeken 

Onların arasında barsaklann fi. insan onunla bırlıkte baı agrısına, 
ziyolojiıini duymuı, öğrenmi' olan· baı dönmesine ve daha ba,ka ra
lar d rd p krk kalın barsagM ın hatsızlıklara tutulursa, bunlar on· 

a va ır. e ı d. k d. k d' 
acaba sol tarafında mı, sağ tarafın- dan geliyor, ıy~ e~ _1 en ıne 
d d . d k d rler müshil almaktan, lınet ılaçları kul -a mı, ıye e mera e e • . 

Sol tarafta olursa ••• Kalın barsa· !anmaktan bir fayda gelmez. Bu ı -
.;; ı t f d h ·,1• artık bit- Jaçlar barsakları zedeler, onları .. ın so ara ın a azım ı 

ıniı demektir. Yemeklerin bakiyesi, huta eder. Fakat karaci~er kifa
hazımd n aonra oraya vannca ar - yetaizliğini geçirmez. Ötekı rahat -
tık kup~uru fe~lerdir. Vücuda ya- 11zlıklara da hiç faydası olmaz. 
bancı maddeler olsalar da kuru ıey- Hepsinden birden kurtulmak 
ler barıaklardan içeri giremez. Öğ- için karaciğerin tedaviıi lazımdır. 
"'e d'kl · ·· ol tarafta artık On11 da ancak hekiminiz yapabilir. • n ı erıne gore, ıı 

mikroplar da pek az, tesirsizdir. O- G. A. 
nun için peklik büyük barsağın sol 
tarafında oluraa, nihayet yemekler
den sonra karına fazla ağırlık verir
•e de vücudu zehirlemez, diye biraz 
rahat ederler. 

Fakat peklik sağ tarafta olursa .. 
Büyük barsağın sağ tarafında ye
meklerin hazmedilmesi i,i henüz 
bitmemi§tİr. Yediğimiz albüminli, 
yağlar ve şekerler istihalelerini he
nüz tamamlamamı§ olduklarından 
hala sulu bir halde bulunurlar. Bun
dan ba§ka büyük barsağm sağ ta
rafında mikroplar da pek çoktur, 
milyarlarca hem de hepsi pek iılek 
bir halde ••• Peklik o tarafta olup da 

Kırk parahklar 
Maliye Vekaleti, yeni gümüş yirmi 

beş kuruşluklarla ayrılabilmesi için 
tırtılsız bir kuruşlukların piyasadan 
kaldırılmasına karar vermiştir. Veka
let, tırtıllı kırk paralıklardan kafi 
miktarının tedavüle çıkmış bulunma
sı dolayısiyle tırtılsız kırk paralıkla

rın Merkez Bankası ve şubeleriyle 
Malsandıklarına geldikçe tedavüle 
çıkarılmamasını darpaneye gönderil· 
mesini alakalılara bildirmiştir. 

bütün bu zararlı ıeyler barııaktan 

içeri girerek kana karııırlarsa, iıte Yeni teadül kanununun 
o vakit vücut zehirlenecek demek • 
tir. Yukarıda aaydığım rahatsızlık
lar da o vakit, yani peklik sağda o
lunca gelir, demek olur. 

Bir İngiliz hekimi pekliğin böyle 
biri sağda, biri solda iki çe§itini a
yırt ettiğindneberi peklik çekenle
ıin.l-·ra...-.ıı ... i ..... , ........ GW O ı. 

)ursa? .. 

tatbiki nizamnamesi 
Maliye Vekaleti, devlet memurları 

yeni teadül kanununun tatbik şekli 

hakkındaki nizamnamenin hazırlan -
maaı etrahn · . . 
1Jllffii da temas etmek suretıyle nı -
zamnamenin meriyet mevkiine girme 
sine kadar ayrıca bir izahname de Vakıa, bu hekimin söylediği doğ

rudur. Peklik büyük barsağın sol 

tarafında olduğu gibi sağ tarafmdR - -------------
da olabilir, fakat peklik sağda ol-
duğu vakit, o tarafta kalan madde
ler, vücudun itine yaramıyacak ona 
zarar verecek halde bulundukça, 

hazırlamaktadır. 

BUGÜN 

niçin baraakıardan geçsinler? Yenicehir ULUS Sinemasmda 
Vücudumuzun her uzvu, her f 

Yar~nın dünyasında 

TORKiYE 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Provokatörler ne derlerse desinler 

sergideki Türk paviyonunun 

muvaffakiyetinde bütün sergi 

~e sergiyi gören her kes müttefiktir 
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Nevyork (Hususi Muhabiri
mizden) - 1939 Nevyork 

dünya sergisinin hakim ~iarı, (ya
rının dünyası)dır. Evelkı mektup
larımdan birinde de yazdığım gibi, 
amerikahlar yarının dünyasını; her 
türlü terakkilerini sulh içinde in -
sanların refah ve huzuruna tahsis 
etmiş bir demokrat milletler dün
yası ~Jarak tasavvur ediyorlar. Ser
gi bu amerikalı tasavvurun her ba
kımdan parlak bir ibdaıdır. 

Şimdiye kadar kurulan bütün ser
gilerden ayrı olarak, 1939 N.evy~~k 
dünya sergisi bir eğlene~ ye~ı degıl
dir (•). Ziyalı, hareketlı resım, yazı 
ve maketleri ile daha fazla her han
gi bir üniversitenin konfe~ans.~alo: 
nunu bir laboratuvarı, bır muzeyı 
hatırİatır. Sergide; vaktinden önce 
doğmuş çocuk, ehli hayvaı:lar b~kı
mından, petrol, süt istihsalıne, sıya
si rejimlerden, terbiye .işl.eri~den, 
ilmi taharrilerden, teknık ınkışaf • 
lardan, gıda maddelerine, giyim 
tezyin eşyasına, eğlence vası~aları -
na, mutbağın, meskenin, ıehrın tan
zimine kadar, insan hayatının mu
hafaza ve idamesine, insan cemiyet
lerinin teşekkül, devam v~ müref
feh inkişafına müessir olan beşeri 
her türlü faaliyetler, 

Tarih tekamüllerine, bugünkü 
vaziyetlerine ve mukadder inki,afla 
rına göre, 63 devlet ve 500 den faz
la kültür ve sanat müessesesine bir 
tetkik mevzuu olarak verilmiştir. 

Devletlerin ve müesseselerin; in
sanlarla ihtiyaçları arasındaki mü
nasebetleri, insanın azami refahı, i
dealine göre tanzim etmek için kat
l*tfe' "ı uamrar"i ·11e· \tım: tnikan 
yoktur. Bazı devletler, mesela ingi
lizler, fransızlar, amerikalılar, sov-• 
yetler, belçikalılar, holandalılar hem 
sergiye iştirak çin, dört milyondan 
yedi milyon dolara kadar para sar
fetmişler, hem de ayrıca müzele
rinde, evrak haznelerinde, galerile
rinde, tiyatrolarında, bu büyük da -
vanın ispatına yarıyacak ne ka4ar 
vesika, eşya ve eleman varsa hepsi
ni toplayıp sergiye getirmi§lerdir. 

Nevyork •ergisinde türk 
lokantası 

memleketler matbuatına kapalı o• 
lan bir İtalyan gazetesinin sütunla· 
rında yer bulabilir. 

1939 Nevyork dünya sergisinde, 
terbiyevi tesirleri bakımından han
gi pavyonun birine nazaran diğe • 
rinden daha parlak olduğunu söy ~ 
lemek imkansızdır. En basit bir mi
sal: mesela bir viski fabrikası! Bey
nelmilel bir sergide böyle bir fabri
ka nasıl bir teşhir yapar dersiniz! 
Hayalinizi yormadan size anlata -
yım: pavyonun üzerinde büyük bir 
yazı; "Bu pavyon dünyada sıhat iş
leriyle uğraşan doktorlara, kendile-

ftffleft l!EvU~l ı!ı~iirına IM~l1~: 
dilmiıtir." Kapıdan girince birinci 
planda, resimle ,yazı iJe, maketler
le, insanların ilk devirlerden itiba
ren içtikleri içkiler, nevileri, istih
sal tarzları, insan sıhatine yaptıkları 
iyi, fena tesirler, ikinci planda; içki 
lere karşı alınan tedbirler, içki ya -
saklan, yasaklara ait orijinal vesi
kalar, içki kaçakçılığı, kaçakçılık 
devrinde içkinin istihsal ve tevzii, 
gayrı sıhi imalataneler, kaçakcılı
ğının sebep olduğu sıhi ahlaki te-
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le değil; insanlara içkisiz eğlence 

imkanları verilerek ve içki sıhileı
tirilerek önlenebilir." İtalyan pav -
yonunda, ne siyasi, ne içtimai, ne de 
sıhi veya ahlaki bu mahiyette bir 
cümle bile yoktur . 

İ şte Türkiye 1939 Nevyork 
dünya sergisinde böyle bir 

alemin içine girdi. Maddi manevi 
kıymetlerini böyle bir alemin içi~
de teşhir etti. Türkiye'nin bu teıhı
re nasıl, kaç para ile ittirik ettiğini 
ve ne kadar kısa bir zaman içinde 
hazırlandığını memlekette gazeteci 
olan, oJmıyan herkes bilir. 27 birin
ci kanun 1938 de Va§ington·a Tür
kiye'nin sergiye ittirakten sarfına-
zar ettiği bile yazılmııtı. • 

Nevyork sergisindeki iki pavyo
numuzun temelleri 28 ikinci kanun 
1939 da atıldı ve pavyonlar içlerinin 
tefrişatı, teşhir malzemesinin inti
hap, nakil ve yerlerine konması da
hil, 75 iş gününden sonra açıldı. 

İstanbul'dan gönderilen inşa mal
zemesinin, ticaret eşyasının bir bu
çuk aydan önce Nevyork'a varma
dıklarını, diğer devletlerin inşaata 

bizden bir buçuk yıl önce başladık 
larını ve bütün bu aleyhdeki şartla 
ra rağmen, 30 nisanda sergide Tür 
kiye'den başka ancak beş devletin 
pavyonlarını bitirebilmi§ oldukları 
nı düşünerek kararı siz veriniz! Te 
şebbüs meşru mazeretlerle de men 
fi bir netice verebilirdi, fırtına çı 
kar vapur gecikir, kar, yağmur inşa 
ata devamı imkinsızlaştırabilird 

Olmadı, pavyonlar gününde açıldı 
üstelik bir de, sergiye iştirak ede 
devletlerden pek azına nasip ola 

. 
-
-

-
-
-
-
-
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n 
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büyük bir takdir kazanıldı. 
-Amerika devletinin sergi murah 

hası Flyn'in resmi nutkunda, mem -
'='m*r i ..... ··-- ...... ..--fhld ye n : 

. -
-
-
-
r 

-
-
ı-

ri 
i-
, 
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-noktası normal halde bulundukça 
&'Öreceği iti bilir ve itini yolunda gö
rür. Onun için midemiz de, barsak
larrmız da normal ha.ide bulunduk
ça vücuda yabancı hiç bir maddeyi 
geçirmezler, kana kanımaııına yol 
vermezler. Onların yapacakları va
zifede eksiklik göstermeleri ancak 
zedelendikleri, haıtalandıklan va · 
kit olur. 

İki film birden 
Hususi iştid.klerden bir çoğunun 

pavyonları, mesela; General Mo
tor&, Ford müesseselerinin, nakli -
yat, telefon, telgraf pavyonları tek 
başlarına, birer üniversite, birer mü
ze gibidirler. 

reddiler (istatistikler, fotoğraf-

- Türkiye getirdiği fikri malze 
me ile serginin terbiyevi gayeleri 
ne yardım etti t diye anlattığını e 
velce yazmıştım. Yalnız resmi bi 
toplantıda, mesul bir devlet adamı 
nın ağzından çıktığı için değil; A 
merika devletinin resmi dosyalar 
na yerle§tirilen vesikalardan bi 
olduğu için bu cümle üzerinde 
kinci defadır ki israr ediyorum 
vaktiniz varsa bir de, Flyn'in serg 
nin diğer pavyonlarının açılış gün 
)erinde söylediği nutukları tetki 
ediniz! Göreceksiniz Türkiye1ni 
ıergideki şeref hissesi ne kadar ye 

k 

Peklik sağ tarafta olurıa, vücu· 
du zehirliyeceği de ayrı bir kurun • 
tudur. 

Zaten o İngiliz hekimi de pekli-

1 - Dokuzuncu senfoni 

LİL DAGOVER - fransızca sözlü 

2 - Hudut polisi 

JEORJ OBRİEN 

Seans saatleri: 

2,30 - 3,30 - 5,15 - 6,30 • gece 9 da 
Dokuzuncu Senfoni ve Jurnal 

Tel: 2193 
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ınıhlıyabilirler ve ateşe verilen kale -
nin içinde diri diri yakabilirler; ta -
vanda güneşin altında yere iğneleye -
bilirler. Abdallık etme 1 Bizde elmas 
filan yok, fakat sana hizmet edecek 
beş adam var. Mevcut olmı}an elmas
lar hakkındaki gülünç iddiaları bırak 
da vazifelerini yapmak ve senin her 
uman vazifeni yapmadığını unutmak 
istiyen be§ lejyonere minnetdar ol. 
Kardeşim : 
- Pek cesur arkadaş. Con, dedi, sa

na bu sefer Maykıl büyük nişanını ve
riyorum. 

Sarayının en aşağı kölesi tarafından 
tokatlansa Habeşistan ımparatoru ne 
yapar? Bilmem. Her halde Löjon da 
bilmiyordu, yoksa aşağılık köleye ya
pılacak muameleyi bana yapardı. Ta
bii imparator eveıa hiddetten boğul -
ınak ve sap sarı kesilmekle işe başlar
dı. 

Löjon boğuldu ve sap sarı kesildi. 
Sonra bir yırtıcı hayvan kükreyişiyle 
Uzerimize atıldı. 

O atılırken, Maykıl aüratle 
lllaufa •e tabanca 

süpürmüş gibiydi. En ~yisi onu sila
hından mahrum etmektı. 

Bir sinema yıldızının veya bir ah -
mağın hüviyetine girmiı gibi haykır-

dım: · · k b'll _ Kımıldanan kendını yo ı 
Maykıl tabancayı almıştı. 
Lö'on boğulmamak için uzun solu -

J d' k' maları arasında de 1 1 : 

_ Demek siz sözde dürüst askerler, 
siz de asiniz 1 
Maykıl sükunetle : 
_Hayır, dedi. Biz mevcut olmıyan 

bir elmas hakkında geveuJik etmek 
değil mesleğimizi temi~ bir şekil?e 
yapmak istiyen şer:flı askerlerı~. 
Bedbaht adam, bilmıyor musun kı, 
derhal harekete geçmezsek bir saate 
kadar kale ateşler içinde olacak ve sen 
de ölmüş bulunacaksın. 

Löjon bir küfür savurd~: . 
- Sonra görilşürilz, dedı .. Bekleyın, 

dostlarım. Size güzel bir ders vermek 
borcum olsun. 

- Bu da canını kurtarmamızın mü
kafatı olacak, değil mi? 

- Ah! Demek sen inzibatı sevi yor
tan bahsedilmemek prtiy-

8 ütün sergi İtalyan pavyonu
nun iskele!ine bile d~ğmez

miş ! Ayıp! Böyle bir cümle, ancak 
memleketinin hudutları yabancı 

( l) Eğlence yeri ıerıi aahaaının dııında
dır. Merkezden otobüsle on dakika kadar 
uzaktır. 

istiyen bir askersin; pek ila 1 Eveli 
vazifeni yap, sonra ne hususta geve • 
zelik edeceğini görüşürüz l 

Bana dönerek: 
- Sen de küçük dostum, anahtarı 

yalnız bende bulunan bir hapisaneye 
seni tıkamamı bekle. Belki o zaman 
gevezelik etmem. 
Bıkmış bir adam tavriyle: 
- Her halde §İmdi gevezelik eden 

sensin, Löjon, dedim. Canımı sıkıyor
sun artık ... 

Bu cevap üzerine, enerjik bir adam 
olan Löjon kuvetli iradesi sayesinde 
kendine hakim oldu, ve sükunetle de
di ki: 

- Benimle gelin 1 Konuşmamız si
zin nevinizden bir kaç ıımarığı ceza -
landırdıktan sonraya tehir edilmiıtir. 
Şefine sizin yaptığınız gibi hitap e -
denlerin akıbeti ne olur, o zaman gö -
rüşiirüz. 
Kardeşim, 

- Con, kapıyı aç, dedi. 
Açtım. 

Dışarda nöbet bckliyen Maris bana 
endişeli bir nazar atfetti. Her halde 
Löjon'un homurdanmalarını ititmiıti. 
Koğuşun kapısında, Andre ile Kor-

diye nöbet bekliyorlardı. 
Löjon: 
- Kımıldanan oldu mu? 
Sentandre: 
- Hiç kimse kımıldamadı, cevabını 

verdi. 
Löjon, Maris'e, kardeıime ve bana 

emir verdi: 

lar, tablolar ve maketlerle). 
Üçüncü planda; içkinin serbest 

istihsal ve tevzii devri, laboratuvar
lar, alkolün sıhat üzerindeki fena 
tesrini azaltmak için yapılan ilmi 
taharriler, alınan neticeler, sarhoş
luğun sebep olduğu sıhi, ahlaki t e 
reddinin azaldığını gösteren istatis
tikler, izahlar ve muazzam bir labo
ratuvar. 

Pavyonun çıkış yerinde şöyle bir 
cümle vardır: 

"İçkinin sıhi zararı, içki yasağiy-

bu odada bulunan bütün silahları alın. 
Gürilltü çıkarmayın, ha? Siz de yata
ğından kim çıkarsa üzerine ateş edin. 

Derhal işe koyulduk. Evela bütün 
Lehe! tüfeklerini, sonra her yatağın 
batı ucunda asılı duran süngüleri al
dık. 

Süngülerden biri bir tenekeye çarp-
tı. Bir adam doğruldu ... Bu Voge idi. 

Löjon emir verdi: 
- Nişan alın. 
İki silah, sesin nereden geldiğini 

anlamaya çalışan 13şkın adamın üzeri
ne çevrildi. 

- Yat, diye fısıldadım. 
Voge hemen, arka üstü yattı ve göz

lerini kapadı. 
Derhal ağır bir uykuya, gerçekten 

garip bir uykuya daldı. 
Önüne geçilmeıi imkansız şey oldu. 
Son geliıimde, kucaklıyarak getir

diğim süngü!erden biri kollarımdan 
kaydı, düşerken bir karyolanın ayağı
na çarptı ve Glok'u uyandırdı. 

Yerinde derhal doğrularak: 
- Ne oluyor? diye sordu. 
- Yat, Glok, diye fısıldadım. 
v~ bir baş i13retiyle kapıyı göster -

dim. 
Löjon: 
- Kımıldarsa ate§ edin, dedi. 
Glok bir yılanın ipnotize ettiği bir 

tavıan gibi Löjon'a bakarak yatağına 
uzandı. 

Ben ıiliblan toplamakta devam et -
tim. Bittiği zaman odada bir tek ıil&h 

Bil 

n 
-

gine ve büyüktür. 

ir - Nümuneler açılıı günü teşh 
edilememi§ler de on beş gün, bir a 
sonra teşhir edilmişler! Bina dışın 
dan bakıldığı zaman güzelmiş ama 

y 
-

i-
çi kullanışlı değilmiş! 

i N evyork'dan vatandaşlarına serg 
hakkında, verecek bundan başka h 
her bulamıyan arkadaı, bereket ve 

a-
r-

sin ki; ayni yazısında, 
- Bütün sergi italyan pavyon u-

nında olan Boldini onbaıı kadar derin 
uykuda olan yoktu. 

Löjon cebinden silah deposunun a
nahtarını çıkardı. Sentadre, Kordiye 
ve Maris'e: 

- Alın, dedi, çabuk bu tüfeklerle 
süngüleri kapatın. Sent.andre kapıda 
nöbet bekliyecek, Kordiye ile Maris 
anahtarı bana getirecekler. Sen Sen -
tandre ,kim yaklaşmıya kalkıtırsa ü
zerine ateş et. Maykıl'a ve bana hitap 
ederek devam etti : ıu hayvanlar u -
yandıkları zaman gözünüzü açın. Bir 
çokları birden kalkarlarsa evela 
Şvartz'la Brand'a mukayyet olun, son
ra da Hap'la Dölare'ye. Kımıldayan 
tek bir kişi olursa onu ben haklarım. 

Soluk bir ııık yavaş yavaş gecenin 
karanlığını gideriyordu. Pencereler -
den donuk bir ışık süzülüyordu: şa -
fak atmıya baflıyordu. 
Mariı ile Kordiye, ıilihları kilitle -

dikten sonra, bize iltihak ettiler. 
Maris, Löjon'a anahtarı verirken al

çak sesle: 
- Sentandre depo öniinde · nöbet 

bekliyor, dedi. 
- Güzel! Maris, Br.avn ve Kordiyc 

burada kalın, ve ilk ısyan teıebbüsün
de, eveli Şvartz'ın itini bitirin. Canla
rınız cesaretinize bağlıdır. Taarruz et
mek için ailihları olmadığını unutma
yınız. Sen, Smit, benimle gel, kalenin 
nöbetçilerini gözden geçireceğim. 
Tekrar gün ıpfı görmek arzuıunday
san, açık gö.s olmaya çalıf. 
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Dı ş ticaretimiz 
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Klirina 
kredili 

hesaplan bakiyeleri ve 
ithalata ait taahhütler 

Turki 
aından 

ye Cümhuriyet Merkez Banka -
alınan hesap hiıllaalarına ıore 
!I tarihindeki klirinı heaapları 15-7-193 

bakiyele ri. 
CETVEL: 1 

TilrJıı7 
dıkı klı 

e Cümburıyeı M er.tea banl.uıa
rını lJesaplırı bor,ıu bı.tiyelerı 

Memleket .Miktar T. L. 

Almany a 
A. hesabı ndaki borcumuz 1.411.000 

Almany a 
B. hesabı ndaki alacaiımıı 

Belçika 
Slovakya 
iya 

Çeko -
Finland 
Fransa 
Holand a 

e İn~ilter 
İapanya 
İsveç 
İsviçre 
İtalya 
Lehiıt 
Macari 

an 
atan 

Norveç 
Roman ya 
s.s.c.ı. 
Yuıoııl 
Yunani 

avya 
stan 

792.000 696.000 
673.400 

3.170.600 
782.200 

3.429.300 
704.SOO 

11.742.800 
276.600 

3.104.700 
119.800 

2.205.500 
222.300 

1.345.500 
621.000 
85.600 

1.3.23,800 
486.700 
191.500 

CETVEL:2 
Mubte lil memlelıetlerın M erlce:z bankı• 

a tutulan ldıriag lıesaplarındab 
ılıcaklırımıı 

larınd 

Memleke t 
ya Es ton 

Letony 
ltalya 

a 

Yunani 
B. Hesabı 

stan C. 

Miktar T. L. 
32.500 

8 .600 
261.00 

7.800 

nun is keletine bile değmez 1 
diyec ek. Ben demokratım diyen aM 

alı bir gazeteciye de, merik 
- Naziliği tavsiye ettiğini, 

itiraf edecek kadar açık kalpli çık
emlekette sergiyi göremiyen 
datlarına bam baJka teıirler de 
ilirdi. 

tı. M 
vatan 
yapab 

N evyork dünya sergisi hakkın· 

da benim kanaatlerim sun· 
lardır 

1 
yi, hu 

- Bu sergiye benzer bir sergi
susi müessesderinden en az 

neıi 7 milyon dolara kadar pro
nda masrafı ödiyecek kabili· 
olmıyan, bilhassa in.anlığa ve 

.iriye amerikaJaJarın verdikle

30 ta 
paga 
yette 
teraJr 
ri kı 
ne ku 

ymeti vermiyen bir memlekette 
rmağa, ne de kurduktan son
hafta devam ettirmeğe imkan ra bir 

yo\:tı.. r. 
2 - Sergide Türkiye; vatanÖa§

ı gururlandıracak kadar büyük larım 
bir muvaffakiyet kazanmıı. bir kaç 

velinc kadar renginden bile 
e edilen Türk milleti, amerika
yalı, avrupalı 63 millet arasın
lh, demokrasi, terakki gibi bü
nsani ideallerin, şerefli ve na
ümessillerinden biri olarak or
çıkmıştır, öyle tanınmıştır. 

yıl e 
fÜph 
lı, as 
da su 
yük i 
dir m 
taya 

Ka 
hirle 

fi değil mi? Ham madde teı
ri bir kaç gün geç kaldı, dışın
çok güzel olan, çok beğenilen 
nın içi pek kullanışlı olmadı di

dan 
bina 
ye 
na, t 

sergi 

- tek İtalyan pavyonu müstes -
ürk pavyonları dahil - biltiin 
yi yerin dibine sokmak, vatan
rının sergi üzerinde toplanan 

atlerini dağıtmak mı lazım? Bu 
ftihar mı, yoksa tenkit mi mev

daşla 
dikk 
bir i 
zuud ur? 

H'. ukümlerini muhterem karilerim 
nler. versi 

- Ah 1 Ah! Kafesteki kuşcağızla
rım, bana, Löjon'a karşı isyan hazırla
dınız hal Ah! Ahi 

Kendisini takip ettim. 
- Damdaki nöbetciyi uzaklaştıraca

ğım, dedi. Bu suretle ben muhafızları 
silahtan tecrit ederken yukarıdan a -
teş edilmiyeceğine emin olacağım. 

Bir merdivenin basamaklarından 
çıkarak kalın alçak ve dişli bir dıvar
la çevrili ufki bir dama çıktık. 

Löjon orada bekliyen nöbetçiyi nö
betten kaldırdı ve bana onun yerine 
beklememi emretti. Sonra, tüfeğini 
musadere ederek, ona inzibat odasına 
gidip derhal Düprc çavuşu gönderme
sini emretti. 

Nöbetçi gider gitmez bana: 
- Buraya gel, dedi. 
Ve parmağiyle avluyu ve inzibat o

dasının açık kapısını gösterdi. 
- Düpre'ye muhafız askerlerin si • 

Jahlarını alması ve sonra bütün tü • 
fekleri bir neferle bana göndermesi i
çin emir vereceğim. Bir tek tüfekle bir 
adam dışarı çıkarsa üzerine ateş et. 
Tabii bir kaç silah birden getirecek 
nefere dokunmıyacaksın. 

Silahı omuzuma dayadım ve avlu -
nun öbür tarafındaki kapıya nişan alır 
gibi yaptım. 
Şüphesiz, vazifem itaat etmekti; 

bununla beraber, bir arkada§ı tavşan 
gibi ha~lamak dütüncesini pek kor -
kunç buluyordum. Bafıracak mıydım? 
Ate •taMcleıa nel ttliofimin dip i. 
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Fua rda yeraltı tüneli yapılıyor 

İzmir' de yol ve kanalizasyon 

İnşaatı ve fuar hazırlıkları 
İzmir (Hususi) - Şehrin şimdiye 

kadar ihmal edilmiş olan yukarı ma -
hallelelerinin de imarına karar veren 
belediye, burada yol ve kanalizasyon 
yaptırmaktadır. Burada yapılan tesi- ' 
satta şehrin müstakbel planı göz önün 
de tutulmakta, yollar ona göre tan • 

1 zim edilmektedir. 
Belediye, şehirde yeni otobüs hat

hırı tesi~inc karar verdiği için, otobüs 
hatlarının takip edeceği yolları ön 
plana almıştır. Yakında Kadifekale -
sine kadar yeni bir otobtis hattı açıla
caktır. Bu itibarla lkiçeşmelikten Do 
laplıkuyuya kadar uzıyan cadde kı • 
sım kısım asfalt yapılacaktır. Hesap -
ları hazırlanmıştır. Faaliyete geçil -

~· . 

" mek üzeredir. 

tiaz(an!ep~ten bir görünüı 

Gazianteb'in yen i Valisi diyor ki · 

Yol ve köy kalkınmasına 

çok ehemmiyet vereceğim 
Gaziantep, (Hususi) - Valimiz Bay Cavit Ünver vilayet itleri 

hakkında §U maliimatı vermiştir: 

Vilayette en çok yol işlerine hız ve ı 
ehemiyet vereceğiz. Vilayet yolları 
için Uç senelik bir program tesbit e
dilmiı, tasdik için Nafıa Vekaletine 
sunulmuştur. Programın tasdikinden 
sonra derhal faaliyete geçilecektir. 

939 senesi yol iglerinc 57 bin liralık 
tahsisat konulmuş ve bilhassa vilaye
tin yegane açık yolu bulunan Nizip 
yoluna büyük bir hisse ayrılmıştır. 

Bu sene için Nizip yoluna tahsis edi
len para 38 bin liradır· Bu para ile 16 
kilometre yol yapacak ve aene içinde 
N izip yolunu ikmal etmiş olacağız. 

Bundan başka Gaziantep - Maraş 
yoluna 9000 lira tahsis edilmiştir. Bu 
nunla 4 kilometre, Gaziantep - Kilis 
yoluna tahsis edilen para ise 4000 li
radır: iki kilometre yol payılacaktır. 
Gaziantep - lstahiye yolunda ise 3 ki
lometrelik yol yapılacaktır. Buna da 
6 bin lira tahsis olunmuştur. 

940 senesi yol inşaatına tahsis edi
len para ise 65 bin liradır. Bununla 
muhtelif istikametlerde 30 kilometre 
yol yapılacaktır. 

Solakh köyünde bir 

köylü tarlasında 

def ine buldu. 
Adana (Hususi) - Solaklı köylü • 

!erinden biri, tarlasında, buğday ku -
yusu kazarken toprağın içinde iki 
çömlek bulmuş ve bunu derhal jan -

darmaya haber vermiştir. Yapılan a -

raştırmada, çömleklerden birinde is • 
lam hükümetlerine ait olduğu anlaşı -

lan 50 kadar altın bulunmuştur. Diğe
rinde de sümerlerden kaldığı zannedi
len 300 kadar gümüş, bakır ve bronz 

para çıkmıştır. Her iki çömlek muhte

viyatı vilyete getirilmiştir. Altın pa -

ralar üzerinde bir arslan resmi vardır. 

Yeni otobüs hattının takip edeceği 
yol şudur: Konak, Fevzi paşa bulvarı, 
Mezarlıkbaşı, İkiçeşmelik, Eşrefpa -
şa. Dolaplıkuyu ve bilahare re Kadife 
kale .• 

Asfalt yolun Dolaplıkuyuya ka -

dar uzıyan kısmı, bu sene içinde bü • lzmir'in eski evlerinden biri 
yük bir çabuklukla yapılacaktır. As -
falt yollar yapılırken bu yolların ka-ı
nalizasyon~ da yapılacağı için kana -1 5 ~ _ h 
lizasyonların keşifleri hazırlanmış - ar oş bir kadın 

telaşlandırdı 
tır. Kanalizasyon işleri önümüzdeki 
hafta eksiltmeye çıkarılacaktır. 
Güzelyalı otobüs hattının da Fuar 

zamanına kadar olamazsa en geç İlk
teşrin ayında açılacaktır. 

Bu hattın küşadının gecikmesine 
sebep, yolun parke döşenmesi işleri -
dir. Bu yolda inşaata devam edilmek
tedir. Ve Salhaneye kadar parke taşı 
döşenmektedir. Belediye, 20,000 lira 
daha sarfiyle bu yolu Karantinaya ka
dar yaptıracak. ondan sonra hat açı -
lacaktır. 

• 
Fuarda çalı§ma 

Müzelerde inşaat faaliyeti netice -

lenmiş, dekorasyon ve tanzim işlerine 
başlanmıştır. Bir İtalyan Sirk kum • 

panyası Fuar günlerinde İzmir'e gele
rek fuarda faaliyet göstermek üzere 
fuar komitesine müracaatta bulun -
muştur. Bu müracaat tetkik edilmek
tedir. 

Kliltürparkta. fuar sahası dahilin • 
de iki yeraltı tüneli inşa edilnıckte -

diı;. Bu metropoliten eğlence yerleri 

fuarda bir hususiyet olacak ve alaka -
darlara süprizler hazırlıyacaktır. Fu

arın hazırlatılan prospektüslerinden 

30,000 adedi Nevyork fuarına gönde -
rilmiştir. Orada ziyaretçilere tevzi e
dilecektir. Bu prospektüsler İngiliz -
cedir. 

halkı 
İzmir (Hususi) - Geçen gece, hü -

kümet önünde Atatürk meydanında 
bir hadise olmuştur. Yoldan ve civar -
dan geçenler: 

- Beni kesiyorlar, yetişin !. 
Diye imdat istiyen bir kadın sesi i

şitmişlerdir. Polis ve halk koşuşmuş, 
genç ve etrafını göremiyecek kadar 
sarhoş bir kadınla ve iki gençle karşı
laşmışlardır. Tahkikat yapılmış, şu ne
ticeye varılmıştır: 

Kadın alman ırkından, türk tabiiye 
tindendir. Yanındaki iki gençle bera
ber gazino ve barlarda sarhoş olmuş, 
sonra da nağra atmağa başlamıştır. 

Kadın, cürmümeşhut kanununa göre 
mahkemeye sevkedilmiş, fakat hakim 
hareketi suç mahiyetinde görmiyerek_ 
kadını serbest bırakmıştır. · 

6000 ton zarar ! 
lzmir (Hususi) - G eçenl erde K &

malpa~a kazası bağlarında vuku bulan 
zarar ve ziyan miktarı 6.000 ton olarak 
tespit edilmiştir. 

• 
Çankırı evka f m emuru 

Sadık beraet etti 

Çankırı (Hususi) - Bir suiistimal 
işinden dolayı 5 ı;ene 10 aya mahküm 
olan evkaf veznedarı Fahri, muhake

Dokuzıı ncu fuarın açılma töreninin me sırasında Çankırı evkaf memuru 
yapılacağı 9 eylül kapısı ve gazino in- Sa~ık Bayram'a da bazı suçlar isnat 
şaatı bu hafta sonunda ikmal oluna - etmişti. Sadık Bayram bu yüzden mu
caktır. Gazino ve lokanta fuardan e- hakeme altına alınmıştı. İki seneden -
vel açılarak çahşmağa başlıyacak ve beri devam eden muhakemesi netice -
hir müteahhide ihale edilecektir. Fu- lenmiş ve mahkeme bu zatın hiç bir 
arda bir çok süprizler hazırlanmak -ı suçunu ?ö~mediği için beraatine ka-
tadır. rar vermıştır. 

Havza'nın umumi görünütü 

Hayza kablıcaları 
-

Evkaf ve hususi muhasebe 
tesisat yapacak • 

yenı 

Samsun (Hususi) - Ş ifalı hassalariyle bütün Karadeniz m u . 
h itinde tanınmı§ olan havza kaplıcalarını bugünkü vaziyetinden 
kurtarmak, modern tesisata kavu§turmak, herkesin istifadesine 
elverişli b ir hale getirmek için mühim bir teşebbüse girişilmiştir. 
Vakıflar umum müdürlüğü ile vilayet hususi muhasebesi 120 bin 
lira harcıyarak burasını modern tesislerle cihazlandıracaktır. 

Havza iki tarafında bulunan koru-~ 
luklarla ve önünden akan Tersakan 

v~ hav.~a d:::ıeriyle müstesna bir ta- oı·yarbakır 
bıat guzellıgı kazanmıştır. Samsun -
Sıvas hattının kasabanın içinden ge- ı 
çişi. havzaya geniş bir hinterlant te- C.. h · t 11 d 
min etmektedir. Bu itibarla yapılacak Um U rıye YI 0 rl n 0 
tesisat için harcanacak para, buraya 
gelecek on binler ve yüz binlerle kı- 1 k ndı ? 
sa bir zamanda amorti edilebilecektir. ne er aza . 
Havzanın ağustos ayı içinde elek -

triğe kavuşuşu cazibesini bir kat da
ha artıracaktır. 

Bugüne kadar bu kaplıcalar asri ve
sai tten maalesef mahrum bulunuyor
du. Buna rağmen her sene sularından 
istifade etmek üzere Havza'ya gelen
lerin sayısı 30.000 den aşağı değildi. 
Hususi eller tarafından işletilen ha
mamlarda konfor yoktu, vasıtasızlık 
ve bu konforsuzluk buraya gelmek 
istiyen binlerce yurddaşın arzularına 
engel oluyordu. 

Eski Samsun valisi ve halen vakıf
lar U m um Müd ürü olan Bay Fahri 
Kiper. burada bulundultu ••n•d• bu 

iş üzerinde etüdler yapmıştı. Bu şifa 
yerinden halkın istı fade edebıınıcııı
ne matuf olan bu teşebbüs, şimdiki 

Samsun valisi Bay Fuat Tuksal tara
fından aynı ehemiyetle takip edilmiş, 
nihayet bu güzel işe de başlanılmış-
tır. 

Aydın hava lisindeki çekirge 
mücadelesi İy i netice verdi 
Aydın (Hususi) - Bu sene Çine, 

Dalama ve Nazilli mıntakalarında gö
rülen çekirgelerin imhası için müca -
deleye girişildiğini haber vermiştim. 

Öğrendiğime göre mücadele müspet 
netice vermiş ve çekirgeler kısa za
manda tamamen imha edilmiştir. 

Diyarbakır, (Hususi) - Vilayeti -
miz, Fevzipaşa - Diyarbakır hattının 
inşasından sonra her sahada çok iler
lemiştir. 

Yalnız buğday ve arpa istihsalatın
da yüzde yüzden daha fazla ve ihra
catta yüzde doksan tezayüt kaydedil
miştir. Canlı hayvan ve mahsulatı, 
mazı, kitre ve pirinç ihracatı aynı nis 
pette artmıştır. Vasati rekoltesi 800 
tondan ibaret olan pirinç istihsalatı 
beklenen terakkiyi gösterememiştir. 
Bunun da sebebi tren tarifelerindeki 
yüksekliktir. Tarifelerde tenzilat ya
pıldıi;ı takdirde istihsalat ve ihracat 
ilk ı. • ...,,_.d. "'.'· ';'•* daha aratcaktır. 
. _Sanayı de ınkışaf etmi tir, bur!'ün • 
ıkı ıpeli:, bır eıe trı , un ,,., •• · - .. ~.--
ve müteaddit un fabrikalariyle alt· 
mışa yakın tezgah çalışmaktadır. Di
yarbakır ipeklileri bütün şark vilayet 
!erinden üstün bir rağbete mazhar ol
maktadır. Çermik kazasında da ma
halli ihtiyacı giderecek miktarda do
kuma tezgahı mevcuttur. 

Cümhuriyete basit bir şark kasa -
bası halinde intikal eyliyen Diyarba
kır on beş yıldır sarfolunan gayretler 
le bariz derecede değişmiştir. Bele· 
diye su ve elektrik ihtiyaçlarını ya
rım milyon lira sarfiyle gidermiştir. 

491 senesi yol inşaat programı için 
70000 lira tahsis edilmiştir, bununla 
35 kilometre şose yapılacaktır. 

Bedenen çalışacak ameleler bütün 
yolların mütemadi tamirat, tesviye ve 
ıslahı işinde kullanılacaktır. 

~ .............................................................................. " '''''""'':'''''"'''''''"'''''''''""'''' '' ' .............. ') 

1 YURTTAN RESiMLER ı 

Belediye şehir imar ptan ve harita
sını yaptırmış, Ulu ve Ebedt"Şefimi
zin kıymetli hatırasını taşıyan pa -
muk köşkü yeni baştan tamir ve tan
zim olunmuş, mezbaha ve park tesis 
edilmiş, yollar düzeltilmiş, kaldırım 
ve lağım inşasına ehemiyet verilmiş -
tir. Mütemadi tamirat postası için 939 

bUtçesine 10475 lira 940 senesi için 
15000 lira, 941 senesi için de 20000 li
ra tahsisat ayrılmıştır. 

Nizip iıtiklal '?kulu 

Nizipte yeni yapılan ve inşaatında
ki hata dolayısiyle tahliye edilen İs
tiklal okulu binasındaki tehlikey i ön
lemek ve ders senesi başında tedrise 
a~ılması için gereken tedbirler alın · 
mıştır. 3500 liralık bir masrafa ihti
yaç gösteren bu tamiratın 1500 lirası 
939 bütçesinde mevcuttur. İki bin li
ra da münakale suretiyle temin olun
mugtur. 

Köy kanunu tatbikatı 

Hasat mevsimi biter bitmez köyler
de yol seferberliği ilan edeceğiz. Köy 
leri şoselere ve nahiye merkezlerine 
bağlıyan yollar tercihan ön planda 
gelmek üzer~ bütün köy yolları te 
kerlekli vesaitin geçmesine müsait bir 
hale getirilecektir. 

Köy kanununun tatbikatına çok e
hemiy:t vereceğim ve en çok köyler
le meşgul olmak emelindey im. Köy 
lünün kalkınması demek bütün yur
dun kalkınması demektir. Büyük Kı 
zılhisar köyüne iki kere gittim. Bü
yük, zengin ve inkişafa müsait olan 
bu köyü bir nümune köyü yapmak e
melindeyim. Bu köy diğer köyle re 
örnek olacaktır. pöylerde bu işleri 
yaptıracak eleman bakımından çok 
müşkülata rastgelineceğ i şüphesiz ol
makla beraber Ebedi Şef'in açtığı ve 
Milli Şef'in ehemiyetle üzerinde ısrar 
ettiği türk köylüsünün kalkınması yo 
tunda katlanılacak bütün müşkülle

rin, yapılacak bütün fedakarlıkların 

.. Vilayet bayındırlık hareketlerine 

bilhassa ehemiyet vermiştir. Faaliyet 
yalnız me,rkeze inhisar eylemiş de • 

ğildir. İrili ufaklı her kasabada hü • 
kümet konakları, idare amirleri ika. 
metgahları, mektep binaları, dispan -
ser ve belediye evleri, Halkevi bina
ları, şose, köprü ve menfezler, köy ve 
okuma odaları, jandarma nümune ka
rakolları gibi eserler vücuda getiril -
miş. merkez ve Çermikte nümune çift 
likleri kurulmuş, göçmen mahalle ve 
köyleri tesis edilmiştir. 
Doğu Anadolunun baş şehri saya -

bileceğimiz Diyarbakırda umran ha
reketleri Yenişehirde tekasüf etmiş 
gibidir.İstasyonla Dağkapı arasında 
teessüs eden Yenişehir cümhuriyetin 
yapıcılık ve yaratıcılık kudretinin 
parlak bir delil ve zaferi addoluna -
bilir. Bu kısımda kırkı mütecaviz is
tasyon binasiyle modern ve muhte -
şem bir umumi müfettişlik binası, u
mumi müfettiş, korkomutan, ve vali 
konakları, modern mimarinin muv;ı : 
fak eserlerinden olan ordu ve Halk -
evleri binaları, ipek böcekçiliği. l.-;ız 
ve erkek okulları, inhisarlar fabrika
sı ve depoları , nafına binaları, numu
ne hastanesi ve garaj inşa edilmi§, 
Yenişehire hususi inşaat başka L:r 
güzellik bahşetmiştir. 

Bir çi ftçi kargaları korlruturke::l 
kendisini yaraladı 

lzmir (Hususi) - Urla'nın gaz ıie
resi mevkiinde Ahmet Binga namı" ·a 
bir çiftçi tarlasına musallat olan kar· 
gaları bir çifte ile korkutmak istemiş, 
silah patlamıı, fakat namlu parç.alan-
mı ve zavallı A · · çok zevkli bir it olduğundan şüphe .. t.8.%.n.hüılo • 
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Yeni Hatay Valisi 

Hükumetimizin takip 
ettiği siyaseti anlattı 

Mülteciler 

konferansı 

Samanpazara yangınının lahkikall Cümhurreisimizle 

Y K ı f. d··k"" d B. Löbrön arasında 
angının a e ın u anın an 
kasten çıkarılmış olması teali edilen telgraflar Ruzvelt konferansı 

eylulde topl ıyacak 
(Başı Jincisayfad~) birinci şart halkın kendisine yardım İhtimali gittikçe kuvetleniyor betiyle ekseliınsımza hararetli ve 

nin nutkundan sonra şu nutku söyle- etmesi ve işlerini kolaylaştırmasıdır. Vaşington, 20 a.a. - Diplomasi ma- samımı tebriklerimi yollamakla has-

(Başı 1 inci sayfada) 

miştir: Bu olmazsa muvaffakiyet imkanı yok ha filine nazaran B. Ruzvelt'in mülte- (Başı 1. inci sayfada) 1 Kalef'ten aldığı talim. ~tla •. ~en_disi bu- satan bahtiyarım . 
.. _ Sayın Hataylılar, bundan 19 yıl tur. Hataya kuvetli bir iman ve itmi - ciler meselesini müzakere etmek üze- yan baca gibi bir boşluktan duman _ rada yokken Muşe nın dukkana ak- Türk ve fransız milletleri ar.asın -

eveı Hatay anavatandan muvakkaten nanla geldim, eğer siz bana yardım re hükümetler arası komitesini eylül lar rıkmaktadır. şamdan kundak ko~ma_ k .sure~iy~e ~as da teessüs etmiş olan ve tam bir men-
a 1 ·· k ·11 t" ·b· be d rsenı"z elbı"rlı'g·iyle Hatayı pek ya- b'd etı"nde Amerı"ka Rı"ya•etı"cu··mhur :r k d · h l tt k i"at tesanüdü yolunda inki.,af eyle-Yrı ırken bütün tur mı e ı gı ı • e e ı ay " Bekri ireride yangın olduğunu anla ten yangın çı ar_ ıgı ı um_a_ ı gı ı çe " :r 

· d B · ın k d ··rnek bı"r vila"yet halı"ne getir - d · · d ı"r-tı"maa d,,vet etmesı· ka :r :r · f d H mesı· mukadder bulun3n en sıkı dost• nırn de bir inanım var ı. u ınanım ın a o aıresın e :ı: d - makta gecikmemiştir. Fakat, dinlenen kuvetlenme.kte. dır. Ka. ı_e . un. ayma-d • d b 1 mak · olacağız n n a"mı"lı· mu··şaru··nı"leyh·ın yahud·ı ı M luk bag·ları, bugün yapızğım bu vazi • ogruluğu bugün aranız a u un mış . rarı ı ' şahitlerin ifadelerinden anlaşıldığına nad.an şehrımıze getırı mıştır ve u-
ıı • ı h kk k t "ştı"r Hatay top H t ·1a·yetı· hud d n ('reldı·g·im alman mültecilerine yardım irin ci - be b t it a alınmış leyi benim için pek çok memnuniyet gım a ta a u e mı . a ay vı u u a t> :ı: göre yangın böyle sessiz sadasız baş - şe ıle ra er nezare a ın • 
rakı d ğ d n itibaren d 't"b benı· ·· t · eden hanın alakasını artırmak arzusudur. verici bir: hale gctirmi<:tzr. arına var ı ım an a an an ı ı aren mu eessır lamamıştır. Kalef'in dükkanından ön- tır. Ş . :ı:. d 

1 r-ok muhterem hataylıların Ebedi Şef bı"r takım haberler kulag· ıma ilişti. Birçok zevat, bu konferansın ihti- p 1. erkezinde ifadesine müra. ahsi saadetleri ıle asıl ost ran-:ı: ce, bomba gürültüsünü andıran taraka o ıs m · ı . . f kk d k" Aattürk'u'·n aziz hatıralarına, Milli Du"nya bilmelidir ki cumhuriyet esas- mal 8 eylülde aktedilecoğini söyle - d d"J M şe sur-suzlug· unu iddia sız mı/ etının re ahı Jıa ın a ı sa• 
tar duyulmuş, alev ve uman bunu ta- caat e ı en u :r ı . . .

1 
. . k b 

1 
b Şefimiz büyük İnönü'ye ve cümhuri- ları bütün vatandaşlar hakkında sey • mektedirler. . . etmekte ve bu ic:.i herkes gibi vukuun·, mım_ı temenn. ı erımı a .u uyurmanı-

. . . . 'k kip etmıştır. :ı: d B R yet hükümetine çok derinden bağlı· yanen tatbik edilecektir. Bir takım Mesai nezaretının ıstatıstı lerine k . dan sonra öğrendiğini söylemektedir. zz rıca e erım, ay cıs. 
• 1 kl d nazaran Amerika, halihazırda muha- Bekçi derhal hare ete geçmiş, bır Jık tezahüratına bizzat şahıt oma a vatandaşların böyle şerefli bir gün e yandan itfaiye!·i bir yandan da mer. Yanan dükkcnlar kimlere aitti? iSMET INöNO 

b ht. td • H d k" ı t k de cir celbine dair ve mer'i bulunan ka- d 
1 a ıyar o um. güzel atay a ı yuva arını er e • kezi vaziyetten haberdar etmiştir. İt- Yanan 17 dukkan'lan o rnw ve 

S k d 1 t ve mil ki k k 1 ları nunlar mucibince azami miktarda · 
1 ayın ar a aş ar, anava an · rek uza aşma arzusuna apı ma faiye ekibi çok kısa bir zamanda ha - yıkılan beş dükkandan üçü sıgorta ı, Eksellıns lsmet lnönü 

Türkiye Reisıcümhuru li dava hakkında çok güzel sözler beni cidden büyük bir teessüre sevket mülteci kabul ettirmek için elinden dise yerine koşmuş, civar zabıta kor- dokuzu sigortasızdır. Osmanın çorap
aöylediler. Bu arada şahsım hakkın· ti. Bunlar her halde Türkiye cümhu- geleni yapmaktadır. donu altına alınmış ve hadiseyi duyan çı dükkanı 2000 liraya. Faik ve Şcv-
da layik olmadığım derecede iltifat- riyetinin en yüksek medeni bir idare· 30 haziranda hitam bulan sene zar- halk birikmiye başlamıştır. ketin tuhafiyeci dükkanları 12000 li- J.!iJJi bayramımız münasebetiyle 

Ankara 

l d b ı d 1 B b mı·1ıı· da"va ld • k k" se fında takriben 33.000 alman mülteci-
0 ar a u un u ar. en u - ye sahip o ugunu avramamış ım . raya, Kalefin hırdavat~ı dükkanı 500 bana bildirdikleri hissiyattan dolayı-

da gerçi her cilmhuriyet memuru gi- terdir. Bütün Türkiyede vatandaşları si kabul edilmiştir ki, kabulüne mü· itfaiyenin gayreti liraya, Kantariye şirketi 10.000 liraya, siyle ekselanslarına hararetle teşek-
b. ı b" f d" Fakat bu va- ·· h · k ı saatle edilen miktardan 6.000 fazladır. • ı ça ışmış ır er ım. • çin hüriyet ve cum urıyet anun arı itfaiye yangını hiç olmazsa çıktığı J?anyer'in .t~hafiyec~ dükkan~. ~00 kür ederim. Bu hissiy;ıtta m_emleket -
zifem şeflerimin emrinde bir memur karşısında istisnasız müsavat hak o • Konferans eylülde toplanacak yerde hapsetmek için büyük gayret Iıraya, _Halılın manıfatura duk __ ka~ı ]erimizi her gün daha sıkı b .. zr surette 
olmak mevkiinden ileri geçmemiştir. k B" t k t h i H ""k"" 1 f d kk- d 

. Ş f lara tanınmıştır. ır a ım a r · Londra, 20 a.a. - u umet er ara- sarfetmiş, fakat yangın yerinin ate • 19.000 lır_aya, Ha_ydar_ın .. kava. u a.· biribirzne yak.·Ia. ştır.an. te!:.an.ut. ve ost-
Hepimizin maliimudur ki Ebedı - e k' ı ·· 1 1 t k kalkışan ··ı ·ı k · · · d"' ···ı 000 1 N G f d b J k 
Atatürk, bu davaya ilk direktifi ver- at a guze yuva arını er e sı mu tecı er omıtesının un og e- şin genişlemesine çok miisait oluşu 1 nı 5 ~.ray~, ıyazı ~nay ın manı- luk zihniyetının bzr ı a esın_ı u. ma • 

h k vatandaşlara acırım. Bu insanlar yurt den sonra akdetmiş olduğu içtimaın dolayısiyle buna maalesef muvaffak fatura dukkan.ı ıs.ooo !ıraya, ve .yı- la bahtiyar olan ı.ransız mıl_Iet_ı ne~-m"ış ve Milli Şef İnönü bunu ta .a. - k · · t" b bil · d d'I · ı · b" k 1 ı 1 N Ak h f 1 1 b k 
b ter etmenın acısını, ıs ıra ını ve • hı tamın a neşre ı mış o an resmı ır olamamıc:.tır. Çiinkü bu çarşının bü •

1 
·ı .. an .an an ıy.azı ;anı_n _tu a ıy.e dinde, bu hislerimz ı;ıraret ~ _ır a _ ıs 

kuk ettirerek Hatay davasını ugun • k " k k"b · · k t" me · · · h B R l •· 1 ,. k O 1 S b b ·- ·-
hassa meş ıi a ı etını es ıre • teblığ, Reısıcüm ur . uzve tın n- tün dükkanları ahşaptır, ve hafif rüz- I duk ·anı .. so

1 
~ ıra0y0a0,0 1~ rınınŞmk~n~ · bulacaktır. Ekselfwsznua, • utudn m1ın: kü parlak zafere kavuşmuştur. Dava- micılerdir. Bazı arkadaşlar az çok ma· giltere, Amerika, Fransa, Brezilya ve fat ra duk ·anı 1 ıraya a ırın ı w / b b hs saa et erı 

nın bu kadar müspet ve temiz bir za- :ı ""arın da yardımiyle kıvılcımlar sıçra- u. • . • . • nettar ıgım a era er, şa ı 
. ziden bahsettiler. Bu mazi unutul • Arjantin hükümetleri mümessillerini ~ıkları yerde yeni yangınlar çıkar • manıfatura duk_k, anı. 8000 lıra.ya, Na.- ve Türkiye'nin taalisi hakkı.nda en fere ulaı;:manın amilleri arasında Mı!- · "kb 1 b kaca ·· k ' 1 d d kk 5000 1 

Ii Şef'i; direktiflerini siyasi ve idari muştur. Biz hale ve ıstı a e a • mülteciler meselesini muza ere et- maktadırlar. Bu yüzden, dün de bildir zımın ça. ır~ı u. anı ıraya sı- samimi temennilerimi oı zederım. 
aahada muvaffakiyetle idare ve ikmal gız. Mazi istiraptır. Ve belki bazı mek üzere önümüzdeki eylül ayının diğimiz gibi yangın ancak gece yarı _ gorta edılmışlerdı. . • . ALBERT LEBRUN 
eden bugil:lkü sayın Refik Saydam insanlar denize düşerek yılana sarı ilk haftasında Amerika Riyaseticüm- sına doğru söndürülebilmiş ve mevzii . ~anan~ard~n .. Fe~zının -~ah~e~ı, 
cümhuriyet hükümetini de zikretmek tanlar gibi 

0

şuna buna sarılmak iste - hur dairesinde bir konferans akdine ateşler sabaha kadar devam etmiştir. İdrısın seozecı duk.~a'l~, Hu~eyının 
benim için şerefli bir vazifedir. mişlerdir. Fakat arkadaşlar, biz Tür • davet etmiş olduğunu bildirmektedir. İtfaiye işini bitirdiği zaman 17 dük tatlıcı ve ~uf~acı. dukkanı, Alı Rıza· 
Arkadaşlar, kiye cUmhuriyetinin hesabını veriyo- lngiltere'nin vaziyeti kan tamamen yanmış, 5 diikkan da, nın sebzecı d~kkanı, Abd~lla~ın lo- Afyon gannın a~llııı 

ruz. Ben şahsen maziyi tahattur ede- Londra, 20 a.a. - Muhtelif mem . yangının daha başka taraflara bulaş • kan~ası, İsmah~ berbei dukkanı, Ö-
Hatay valisinin Türkiye cümhuri • . 1 d • . b masına manı' olmak ı'r-ı·n, yıktırılmış. merın sebze dukkanı, Fa. zı_lın tuba -1 · rek vali tayin edilmış ve o ~ş egı • leketlerdeki mültecilerin akı eti ne :ı 

yetinin diğer vilayet erme memur e- H fiye diıkkanı ve İbrahımın kasap 
· b' f k k tim ve cümhuriyet hükümetine atay olacag-ına dair sorulan birçok sual - tır 

(Başı ı ınci sayfada) 

dilen valilerden hıç ır ar ı yo tur. · dükkanı sigortasızdır. Veyselin kavaf · · h ı· · valisi olduğum günden sonraki hesa - !ere cevap veren B· Çemberleyn, mu- Ka•it var mı? 
Cümhuriyet hükümetının er va ısı dükkanının sigortalı olup olmadığı 

mız ile bugünkü demiryolu politika• 
mızı izah etmiştir. 

d f h bı vereceğim. Hatay valisinin her han hacir kabulü için lazım olan paranın Gerek dinlenen şahitlerin ifadeleri, M k l ~ y k"l. · · ,L .. vatanı en yüksek saa et ve re a a u- • 1 1 anlaşılamamıştır. üna a at e ı ımı.zın nu '"' · b"kl ""k ı gi vatandaşın mazisi ile meşgu o a - hususi teşekküller tarafından temin gerek tahkikat ve ehli vukuf rapor -
}aştıracak umdelerı tat ı e mu e • .. d"" .. • . · ..ı·-· . 1 b" Yanan mağazalardan yalnız Kan- Bundan sonra Munakl~t Vekı"lı"mi& • "f ·· ·· k cag-ını veya bir mazıyı uşunecegını edilemiyeceg·ini söylemiştir. !arının veruıgı netıce er yangının ır ~ 
leftir. Ben de burada vazı e gorur en tariye şirketiyle Ömerin sebzeci dük-
bu Umdeleri tahakkkuk ettirmekle tahmin edenler hataya düşerler. An • kast eseri olduğu noktasında ittifak . • . şu nutukla yeni gar binasını açmıı • 

k "ld 1 1 cak bugünden itibaren sakin müste - etmektedir. kanları kendi mallarıdır. Dıgerlerı ıardır: 
mükellefim. Her ne şe ı e o ursa o Sovyet Baltık f"ı losu . K 1 f Ah k k'" müstecir sıfatiyle oturmaktadırlar. "ı"'uhterem ve azı· ... hem<:erilerim,· h• l" · ·· h · t"n rih ve emin bir hayata kavuşmakta o- Yangın, musevı a e u er ın . ,, ,, :r 
sun cümu ıyet va ısı cum urıye ı d k Binaların büyük bir kısmı evkafa aıt- Bugun mıllet ve devletin bir velcill · · b" k"ld tat lan Hataylı vatandaşlar arasında tah- hırdavat ve boya mağazasın an çı -
kanunlarını ıstısnasız ır şe ı e • 1 k . ·ı· b .. ·n manevradan do""ndu·· mıştır Bu du""kka"n ı" kı· kısımdır. Ma tir. olarak Afyonda yeni yapılan Garbi. b ik etmeg-e memurdur. Her hangi rikat yapı ma ıstenı ırse u uzerı - . . . - Z . 

b. 1 ~ k d" Tahk"kat yan arar ve zıyan nasını i-<:Jetmiye armak uzere buraya bir istisnayi düşünebilen cümhuriyet de şiddetle duracağım ır mevzu o a- gaza ısmı ve ar ıye... ı - Yanan ve }'tkılan binaların si&""Orta geldım. :ı:Sı"z/er/e bı:ır daha mu~ <:err•I ol-
k ·· ı d ·· h · caktır. İstisnasız olarak bu toprak • Moskova, 20 a.a. - Kronstandt ile gının ardiye kısmının bir köşesinden :ı: .. 

valisi olma şoy e ursun, cum urı • G ı d d .. ·· ·· · bedelleri 102.000 liraya balig· olmak · mak fırsatına naz"/ oldum. Cümlenizi h ""k"' t" d ufak bir hizmet larda yaşıoan bütün cümhuriyet ev - ot an arasın a uç gun suren manev- çıktığını isbat etmiştir. Bu köşede ıç- . 
yet u ume ın e en • J reden sonra 50 gemı"den mürekkep · d · b kl b tadır. Yangının yaptığı zarar ve zıya- hurmetle scıa·mıarım. Afyon roi7rafi 1,, ı tU k atandaşı olarak bag· rı • lcrınde kalay ve emır çu u ar u - "' o" 
le dahi tavzif edilmez. ll.D....»1.W.ım.~cı~t~a~r~ın:;;.ı .:~r~v~~;;~~w~m~tt~mft""m~!ffı~ırf:._ ..... .....,~ .... ...ıı"""".,;...i~~~~~ti;:d:~;;";;;;;k'.;d.:°-:;;"jr:k:':~:'::=:•:t·h:;·k'ü'.·· .1MnBar Jrad bir v•zlyetı ıt.1bdriylı: ıürk vatanının miJ-

Halk tarafından iııtib tadır. Aynı köşeden dama kadar açık r
1
akbam vbermek mb.u~kukn buluğnmahma~- him bir noktasındadır. Eğe vilayetle-

~d~.-e-v~-1~e--rfnde ~uvaffak olabilme] eri bir menfez bulunmaktadır. a era er 100 ını ço aştı ı ta mm r · le 
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d"l k d" ıy r a na o u yay asını ır eştı • 

Bitarafhk kanununun müzakeresinin 
tehiri dolayisiyle Amerika 
gazetelerinin 
(Başı 1 inci sayfada) 

duğunu ve harici ahval ve şeraitin 
parlamentonun davetini istilzam et • 
mekte olduğuna hükmettiği takdirde 
parlamentoyu fevkalade bir içtimaa 
davet eylemek hakkını muhafaza et
ınekte olduğunu söylemiştir. 

Bu hak ReisicUmhura kanunuesasi . . 
tarafından bahşedilmiştir. Kongrenı_n 

tatili için henüz hiç bir tarih tesbıt 
edilmi§ değildir. 

Siyasi mahafil, kongrenin iki haf
ta sonra tatil edileceğini beyan etmek 
tedirler. 

Harbe davet! 
Nevyork, 20 a.a. - Bitaraflık ka

nununa müteallik müzakerelerin te -
biri kararı hakkında mütalealar serd
eden Nevyork Times gazetesinin bu 
sabahki başmakalesinin ünvanı şu -
dur: 

"Harbe davet,, 

Bu gazete diyor ki: 
"'Bu, mütearrız milletleri fütuhat· 

tarını tahakkuk ettirmeleri için açık
tan açığa harbe ve yahut harp tehdi
dine davet etmektedir. 
Aynı gazete, ilave ediyor: 
''Mamafih mütearrız milletler zi -

mamdarlarının bugün tıpkı 1917 sene 
ıinde olduğu gibi Amerikanın dünya
nın her tarafında himaye etmeğe mec 
bur bulunduğu bir takım hayati men
faatleri mevcut olduğunu ve bir harp 
zuhurunda bu menafiin herhalde mü· 
teessir olacağını anlamaları fevkala
de mühimdir. 

Mütearrız milletler zimamdarları, 

amerikalıların demokrasi ananelerine 
tamamiyle sadık olduğunu ve hiç bir 
''bitaraflık kanunu" nun Amerikan 
milletinin tabii menfaatlerine lehtar
lık etmesine mani olamıyacağını da 
anlamalıdırlar. 

Amerika demokra•ilerle beraber 
Nevyork, 20 a.a. - Nevyork'un en 

mühim iki sabah gazetesi olan Nev -
york Times ve Nevyork Herald Tri
bune gazeteleri, bugünkü nüshaların· 
da, kongre azasının B. Ruzvelt üze -
rinde dün yaptığı teıir her ne olursa 
olıwı. demokraıiler ile diktatörler •· 

mütaleaları 
demokrasiler cephesinde yer alacağı

nı çok sarih bir surette bildirmekte 
ve Amerikan hissiyatının bu merkez
de olduğunu ilave eylemektedir. 

Pitman'ın •özleri 
Vaşington, 20 a.a. - Bitaraflık ka

nunu hakkındaki müzakerelerin tehi
rine müteallik olan karar dolayısiyle 
mütalealarını serdeden ayandan Pit • 
man, efkarıumumiyenin, idarenin pro 
gramı lehinde olduğuna kani bulunan 
zevat miktarının artmakta olduğunu 
ve herhangi bir hükümet tarafından 
şiddetli bir taarruz vukua geldiği 
takdirde önümüzdeki içtima devre
sinde idarenin vasi mikyasta kendi 
programı lehinde rey elde etmesinin 
kolay olacağını, zira böyle bir taarru
zun kongre azası üzerinde tesir icra 
ederek onların düşüncelerini tadil e
deceğini beyan etmiştir. 
Eğer böyle muhtemel bir taarruz, 

umumi bir harbe müncer olacak olur· 
sa B. Ruzvelt'in yalnız bitaraflık me
selesini gözden geçirmek için değil, 
idareye zaruri görülen bütün selahi. 
yetleri vermek için kongreyi hususi 
içtimalar akdine davet etmesinin şüp 
hesiz olduğu beyan edilmektedir. 

Demokrat ayandan Pepper, bitaraf· 
!ık meselesi hakkında milletin arası
na müracaat edilmesine tamamiyle ta
raftar olduğunu söylemiştir. 

Demokrat ayandan Green, şöyle de
miştir: 
"- Dün akşam ittihaz edilmiş olan 

karar, bu memlekette sulhu sevenlere 
ve onlarla beraber cihandaki sulhuse· 
ver milletlere indirilmiş ağır bir dar
bedir.,, 
Fran•ız gazetelerinin •Özleri 
Paris, 20 a.a. - Gazete tefsirleri: 
Amerika bitaraflık kanununun ta· 

dili hakkındaki proje müzakeresinin 
kongre tarafından tehiri hakkında 

tefsiratta bulunan Saintbrice, Jurnal 
gazetesinde şu satırları yazıyor : 

Hakikatte, bitaraflık meselesinde -
ki amerikan politikasının istihalesi 
bir prensip muhalefetinden ziyade da
hili politika mülahazalarına ve usul 
ihtilaflarına bağlı bulunuyor. Bütün 

Moskova'ya bir Alman 

Heyeti gitmiyor 
Moskova, 20 a.a. - Havas: Mosko • 

vada bir alman askeri heyetinin seya
hati hakkında bir yabancı gazete tara
fından verilen haber hakkında burada 
hiç bir malftmat mevcut değildir. Al • 
manya büyük elçiliğinde bu haberin 
hayali olduğu temin edilmektedir. 

etmesi icap edeceğine ve yerinin de -
mokrasilerle birlikte on safta olaca -
ğına kanidirler. 

Epok gazetesinde Donnadieu yazı
yor : 

Ruzvelt, tezini muzaffer kılmak ü
midini terketmemiştir. Amerika'da 
büyük bir seyahate çıkacak olan reisi
cümhur, politikacıları iknaa muvaf
fak olamayınca hakim olan milleti ik· 
naa çalışacak ve meclis tekrar açıldığı 
zaman belki de daha bliyük bir kavra
yışla çalışacaktır. O zamana kadar ha· 
diseler kendisini parlamentoyu içti
maa davete mecbur ederse, mücadelesi 
semeresini vermiş bulunacaktır. 

Republik gazetesinde Edith Bri
con yazıyor : 

Amerikalılar nihai karar saati ge • 
lince Ruzvelt'in arkasında bir tek a -
dam gibi toplanacak ve mağ!Ubiyet· 
!eri bütün bitaraflık prensiplerine 
rağmen Amerika'nın da mallıbiyetini 
mukadder olarak sürükliyecek devlet
lere yardım için en iyi çareyi arıya
caklardır. O zaman sovyetler de bize 
iltihak için bu kadar nazlanmıyacak 
!ardır. Fakat buna intizaren, kendimi
zi sahip olduğumuz ve imkanları hu
dutsuz olan kuvet şebekesine dayan· 
dırmak iyi olur. Ufkun bütün nokta· 
]arından yardım geleceğini farzetmi
yerek eserimize daha ziyade itimat e -
de biliriz. . 

Erenuvelle gazetesi başmakalesin
de şu satırları yazıyor: 

Bize muhalefet edenlerin faşizme 
ve yahut nazizme taraftar oldukları 
söylenemez. Ruzvelt'in teşebbüsüne 
mani olanların muannit tecerrüt ta
raftarları ile reisicümhurun şahsi po
litikasına muhalif bulunanlar olduğu
nu düşünmek daha doğru olur. 

A merika sel iri Ç emberleyn'i 
ziyaret etti 

Londra, 20 a.a. - B. Çemberleyn, 
bu sabah başvekalet dairesinde Ame -
rika sefirini kabul etmit ve mwnai-

Tahkikat h~yeti, yangının bu nokta e ıM~~ddte. ır. • . 1 . d K ren bu vilayetin iktisadi, ticari ve as• 
dan başlamış olduğunu tesbit ettik - u eıumumı muavın erın en e· keri hareket noktai nazar/arından ha• 
ten sonra tepeden buraya yanıcı bı"r mal Boralı ile Avni ve emniyet mü-

iz olduğu müstesna ehemiyet ve ih • 
madde atılmış olması ihtimali üzerin- dürlüğü ikinci şube müdür muavini tiyaçları cümlıuriyet devrz"nde takdir 
de durmuşlardır. Fakat bu ihtimal çok ·B. Şükrü dün gece geç vakte kadar edilmiştir. Münakale ve müdafaa iti• 
uzaktır. Çünkü arkada bir metre ka - tahkikata devam etmişlerdir. bariyle bu garın ihtiva etmesi lizım • 
lınlığında bir divar vardır, menfezin Dün geceki yangın gelen tertib.um evela Nafıa daha soa. 
nihayet bulduğu noktaya çıkılamaz. Dün akşam saat 22.45 te Karaoğlan- ra Münakalfıt vekili sıfatiyle tam za • 
Sonra, yukarıdan atılacak her hangi da Santral kahvesi üstünde çatı ka - manmda noksansız alınmasına çalışıl• 
bir madde, eğer yangına r ·bebiyet ve- tında terzi Ahmedin icarındaki dai - mış ve şu gördüğünüz eserin vücude 
rirse ateşler iki sandık arasında mah- renin kapalı helasından bir yangın getirflmesine muvafakiyet hasıl ol • 
sur kalmaz ve etrafa mutlaka bulaşır. çıkmışsa da, yetişen İtfaiye yangını muştur. Bu işte benim rolüm üzerime 
Halbuki yangın buradan başlamış, sirayetine meydan bırakmadan .sön - düşen vazifeyi dfırüst ve doğru ola • 
sandıkların içindeki kalayı erittikten dürmüştür. Yangının nasıl çıktığını rak ifa etmekten başka bir şey değil. 
sonra tahtayı yakmış ve neden sonra zabıta tahkika başlamıştır. Kapalı he- dir. Her muvaffakiyr.t devlet ve mil. 
öbür taraflara sirayet etmiştir. la Linolyom muşambaları ve tahta lece aittir Bu eser müstakil ve hür dev 

Bundan sonra akla gelen ihtimal parçaları ile dolu bir halde bulunu· Jetin ve da .. ·asmın bütün fcdakarlı • 
mağazanın içinde çalışanların bu kı - yordu. Yangın bu muşambaların par- ğiyle başarmış olan şerefli bir mille • 
sımda ateş bırakmış veya bir yanan lamasından ileri gelmiştir. Vaziyet tin eseridir. Bu neticeden ben de ni-
sigara atmış olmalarıdır. Fakat bu ih- tetkik edilmektedir. !ıayet sizin gibi bir vatandaş szfatiyle 
timal de asla varid görülmemektedir. ---- bir hissi iftihar duymaktayım. Şu yan 
Zira bu kısım dükkanın ardiyesi ola- r emberleyn Prens Pol daki binalar, (eski istasyon, depo ve 
rak kullanılmaktadır. Yangın maga • ~ sair binaları gostererek) Osmanlı dev 
za kısmından çıksaydı son ihtimal ü- f • • f f d' /etinin verdiği imtiyazlarla kurulmuı 
zerinde belki ciddiyetle durulabilir - ıere ıne uya e ver 1 ecnebi bir şirl:etin mahsulüdür. 

di. Londra, 20 a.a. - B. Çemberleyn, Bu gördüğünüz modern tesisat ise 
Son ve en kuvetli ihtimal bugUn başvekalet dairesinde Yugos • evelce de arzettiğim gibi milli varlı-

Son ve en kuvetli ihtimal, Kalcf lavya naibi hükümeti prens Pot şere- ğm ve milli iradenin kendi azmi ve 
Albukerkin dükkanından kasten yan- fine bir ziyafet vermiştir. kendi mesaisiyle elde ettiği bir eser
gın çıkarılmış olması ve tertibatın ak Tamamivle hususi mahiyette olan dir. Elbirliğiyle bu binayı ı.çmağa 
şamdan ve içeriden alınmış bulunma- bu ziyafette lord Hali faks ve Simon başlarken A tatürk'ün aziz ve mukad-
sıdır. İlk defa duyulan tarakalar, san- hazır bulunmuşlardır. des baııralarzm derin tazimle anar ve 
dıkların altına bomba gibi patlıyan Milli Şef büyük ismet lnönü'nü bü-
bazı maddeler konulmuş olması his • tün samimiyet ve sadakatimle ve t~ -
sini kuvetle vermektedir. Bu dükka . Manevi silôhlanma zimfe selamlar eserin cümleye miba-
nın 5000 liraya sigortalı olması ve içe rek olması temennisiyle sizleri bfrıa-
rideki malların bu miktardan çok az Hollywood, 20 a.a. - Dün, manevi yı açmağa davet ederim . ., 
tahmin edilmesi tasmim ihtimalini silahlanma kongresinin ilk toplantı -
takviye eden sebeplerdendir. sına 25 memlekete mensup birkaç bin Turgutlu ista•yonu da açılıyor 

Dinlenen şahitler, ifadeleriyle Ka- ki§i iştirak etmiştir. Bilahare davetliler gar salonların -
lef'in böyle bir suykast hazırlamış ol- BB. Ruzvelt, Hover ve Ford bu ha- da tertip edilmiş olan zengin bir bü-
ması şüphesini kuvetlendirecek ma - rekete karşı sempatilerini bildiren fede izaz ve ikram edilmiı:;lerdir. 
lfimat vermişlerdir. Filvaki Kalef ha- telgraflar göndermişlerdir. Münakalat Vekilimiz Turgutlu is· 
diseden bir hafta eve! Haymana kaplı· tasyonunun açılmasını yapmak üzere 
calarına gitmiş ve dükkanını iki çıra- Manc denizinin bu gece Turgutlu'ya hareket edec k· 
ğına bırakmış bulunuyordu. Fakat bu :!I tir. 

hal kendisi hakkında beslenen şüphe- geçilicinin yıldönu .. mu·· 
yi hiç zayıflatmamaktadı r. Kalef'in :!I 

yanında Muşe isminde bir musevi ile 
Seyit oğlu Asker isminde bir t ü rk ça
lışmaktadırlar. Muşe ayda 65, türk 30 
lira almaktadırlar. Bu iki çırağın da 
dün ifadelerine müracaat edilmiştir: 
Asker : 

- Biz çıktık, Muşe en sonraya kal
dı, kasa hesabını yaptı. Her zaman 
böyle olur. Dükkandan en son çıkan 
Muşe'dir, demiştir. 

Kalel ve Muıe 
Şimdiye kadar yapılan tahkikattan 

alınan netice, dinlenen phitJerden e-

Londra, 20 a.a. - Alyans Fransez, 
25 temmuzda Man~ denizinin Bleriot 
tarafından geçilmesinin otuzuncu yıl· 
dönümü münasebetiyle Vestend'in 
büyük bir otelinde bir müsamere ve -
recektir. Bu münasebetle Londra'nın 
"Science Museum" ü Bleriot'nun tay
yaresinin bir modelini ibda edecek
tir. 

Bu müsamereye İngiliz havacılık 
alemine mensup birçok zevat ile Ble
riot'nun dul zevcesi ve kızı, fransız 
hava kulübü reisi Baron Lagrange ve 
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cekler için de "4472" lira 65 kuruştur ... 
istiyenler tarafından kopyası alınır. · Vilayetler· · 

Gö~men evleri yaphnlacak 
Sıvas iskan Müdürlüğünden: 

1 - Hafik kaza merkezinde yapıla
cak 100 göçmen evleri (keresteleri 
hariç) bilumum malzeme müteahhide 
ait olmak üzere kaplı zarf usulü ile 
yapılacaktır. 

7 - Teklif mektupları eksiltme sa 
atinden bir saat evetine kadar komis · 
yon başkanlığına tevdi edilmiş bulu • 
caktır. 

8 - Eksiltmeye talip olanların eh • 
liyet vesikalariyle birlikte müracaat • 
lan ilan olunur. 

(.082/ 2946) 12932 

P. T. ve T. Md. 

Kurşunlu kablo alınacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğün

den : 
1 - Teahhüdün ademi ifasından do 

layı 5000 M. üç nakilli kurşunlu kablo 
açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Muvakkat teminat miktarı 3173 lira 
91 kuruştur. 

Fenni şartnameleri proje, keşif hü· 
lasası ile buna müteferri diğer evrak 
altı lira mukabilinde Nazilli beledi • 
yesinden alınabilir. İ&teklilerin tek -
lif mektupları ve en az 30 bin liralık 
bu işe benzer iş yaptığına dair nafıa 
idarelerinden almış olduğu vesikalara 
istinaden ihale tarihinden 8 gün evel 
alınmış ehliyet ve 939 yılına ait tica
ret odası vesikalarını havi zarflarını 

31. 7. 939 pazartesi günü saat 15 şe ka 
dar Nazilli belediye encümenine gel 

Hizmet hayvanı 

alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
Muhtelif ordu hizmetleri için pa

zarlıkla hizmet hayvanı satın alına • 
caktır. Satılık hayvanı olanların 7 a
ğustos 939 pazartesinden itibaren her 
gün iş saatlerinde hayvanları ile bir -
tikte Ankara'da M. M. V. satın alma 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle bu 
gibi işlerle meşgul tüccardan olduk
larına dair vesaikle birlikte teklif 
mektuplarını eksiltme saatından be -
hemehal bir saat eveline kadar Anka -
ra'da M. M. V. satın alma KO. reisli -

Kapah zarf usuliyle ğine vermeleri. (3173) 13160 

2 - Keşif bedeli 35784 liradır. eksillma ilam , 

3 - Bu işe ait şartname şunlardır: 
A - Fenni şartname 
B - İdari şartname 

Kastamonu Nafıa Müdürlüğün

den: 

2 - Muhammen bedeli (1250), mu • 
vakkat teminat (93,75) lira olup ek -
siltmesi 15 ağustos 939 salı günü saat 
(16) da Ankarada P. T. T. umum mü
dürlük binasındaki satın alma komis -

meleri lazımdır. (5154/ 3072) 

KO. na müracaatları . (3172) 13159 

Koyun ve keçi satışı 
Orman çevirge Md-t 

4 - 1 ağustos 939 salı günü eaat 
15 te iskan müdürlüğü dairesindeki 
komisyonda yapılacaktır. 

ı - Eksiltmeye konulan iş: Kasta
monu vilayet merkezinde lise pavyo
nu orta kısım inşaat bakiyesi. 

13007 

yo3n:dı~t~~~;;;;,ak~~vakkat teminat Hükumet konağı yaphrılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - (6) baş keçi ve (4) baş koyun 

satılacaktır. 

Çam ağacı satış• 
Ankara Vilayeti Orman Çevirce 

Müdürlüğünden: 
5 - Teminatı muvakkate miktarı 

2683 lira 80 kuruştur. Teminatı mu· 
vakkatc naktcn veya tahvil olarak 
komisyonca alınamıyacağından bunun 
daha evel maliye veznesine yatırılmış 
olması ve makbuzunun zarfa konma
sı. 

Tahmin edilen bedel 52026 lira 77 
kuruştur. 

makbuz veya banka mektubu ve kanu- Malkara Malmüdürlüğünden: 
ni vesaikle o gün ve saatte mezkur Yapılacak iş: Yirmi bin altı lira 

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

1 - Kızılcahamam kazasının hu • 
dutları rapor ve krokide yazılı Kara
balı Devlet ormanından 325 adede mu 
adil 382 metre mikap 667 desimetre 
mikap gayri mamul dikili yanık çam 
ağacı bir sene zarfında ormandan çı • 

2 - Bu işe ait şartnameler ve ev· komisyona müracaat edeceklerdir. 67 kuruş Malkara hükümet konağının 
rak şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 

6 - İstekliler fenni ve idari şartna
melerle planı tatil günleri hariç her 
gün Ankara'da iskan umum müdürlü
ğünde, İstanbul, Sıvas, Samsun, Kay
seri iskan müdürlüklerinde görebilir
ler. 

C • Bayındırlık işleri genel şart

namesi 

4 - Şartnameler, Ankara'da P. T. ikinci kısım inşaatıdır. Bu işe ait şart 
T. levazım, !stanbul'da Kınacıyan ha name ve merbutatı her gün mesai sa -
nında P. T. T. ayniyat şubesi müdür- atleri içinde mal müdürlüğüne müra
lüklerinden parasız olarak verilecek • caatla görülebilir. 13. Temmuz 939 ta
tir. (2491) 12540 rihinden itibaren 15 gün müddetle ve 

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

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

karılmak üzere 20 gün müddetle açık 
artırmaya konulmu§tur. 

7 - Teklif mektuplarını 4 üncü 
maddede yazılı saatten bir saat eveli
ne kadar makbuz mukabilinde komis
yon başkanlığına vermeleri lazımdır. 

Postada ve muayyen saatten sonra ge
cikmeler kabul edilmez. Kanunun ta
rifi dairesinde hazırlanmış ve mühür
lenmemiş olan zarflar kabul edilmez. 

13059 

Buhar kazanı vesaire 

alınacak 
J\fyonkarahisar 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 mıinakasaya 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 
sair evrakı 319 kuru§ bedel mukabili 
istiyenlere verilir. 

Taliplerin 2490 sayılı kanunda ya
zılı şartları haiz olmaları ve teklif 
mektuplarını mezkur 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 

Granit parke yaphrla!ak 
İzmir Belediyesinden : 

İnönü caddesinin Karataş mevkiin • 
de Doktor Hasan Başkam kliğini ö -
nünden itibaren 700 metre boyundaki 
kısmının sökülerek granit parke taş -
ları ile tamiri baş mühendislikteki ke· 
şif ve şartnamesi veçhile kapalı zarf
lı eksiltmeye konulmuştur. Muham • 
men bedeli 20000 lira olup ihalesi 24. 
7. 939 cuma günü saat 17 dedir. 2490 
sayılı kanunun tarifatı dahilinde ha • 
zırlanmış teklif mektupları ihale gü • 
nü azami saat 16 ya kadar encümende 
riyasete verilir. 1500 liralık muvak • 
kat teminatı öğleden sonra kapalı bu
lunmasına binaen öğleden evel iş ban-
kasına yatırılır. (2398 ' 2888) 12875 

Af yon Lisesi mezunlarına 
Afyon Lisesi Direktörlüğünden 

1933 senesinden itibaren lisemizden 
mezun olup da direktörlüğe pul ve 
diploma kabı parası veren ve diplo • 
malarını kapsız alan ve halen diplo • 
malarını alamıyan mezunlarımızın bir 
an evel direktörlüğümüze baş vurma· 
ları ilan olunur. 

(5153 3073) 13008 

Göçmen e\·leri yapfmlacak 
Kırklareli iskan Müdürlüğün 

rl--n : 
ı - Kırklareline 19 kilometre uzak 

ta bulunan Arizbaba çiftliğinde 100,20 
kilometrede Tckkeşehler'de 50 ve 22 
kilometrelerde Kızılcaınüsellim kö . 
yunde 50 ki ceman 200 göcmen evi in
şaatı yalnız kerestesi hükümet tara -
fından verilmek üzere toptan veya gü 
rup halinde eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Umum keşif tutarı 64452 lira 
9'· kuruştur. 

3 - Eksiltme 28 Temmuz 939 cuma 
r · '1Ü saat 16 da Kırklareli iskan mü -
<l düğünde müteşekkil komisyonu ta 
r t> ·ından yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle
di r. 

D - Tesviyei turabiye şose ve kar· 
gir inşaata dair fenni şartname 

E • - Yapı işleri umumi fenni şart 
namesi 

F • Elektrik tesisatı hakkında umu-
mi fenni şartname 

G· - Hususi şartname 
H - - Silsilei fiat cetveli elektrik 

tesisatı keşifnamesi 

1 - Proje 
İstenilen bu şartnameleri ve evrakı 

Ankara, İstanbul ve Kastamonu Na
fıa müdürlüklerinde tetkik edebilir· 
ler. 

3 - Eksiltme 11-8-939 tarihinde cu
ma günü saat 15 de Kastamonuda Na
fıa müdürlüğü dairesinde yapılacak
tır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek içi..'1 is
teklinin 3851, lira 34 kuruş muvakkat 
teminat vermesi bundan başka aşağı· 
daki vesikaları haiz olup göstermesi 
lazımdır. İhale gününden sekiz gün 
evel Kastamonu vilayetıne müracaat 
la bu işe benzet iş yapmış olduğuna 

dair vesika ibraziyle bu eksiltmeye 
girebilmek için alınacak ehliyet vesi
kası. 

939 senesine ait ticaret odası vesi
kası. 

6 - Teklif mektupları 3 üncü mad
dede yazılı saatten 1 aaat evveline ka
dar Nafıa müdürlüğüne getirilerek 
eksiltme komisyonu reisliğine mak -
buz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek makbuzların nihayet 
3 üncü mad dede yazılı saa te kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür 
mumu ile iyice kapatılmış olması la
zımdır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. (5336-3206) 13167 

Nakliyat yaphrılacak 
Kocaeli inhisarlar Batmüdürlü • 

ğünden ekıiltme ilanı: 

1 - Eksiltmeye konulan iş, Düzce, 
Gilndoğdu ve Hendek bakım evlerin -
de mevcut 938 yılı ürününden tahmi
nen 1.750.000 kilo yaprak tütünün ma· 
hallerinden Adapazarı istasyonunda 
vagona teslimi nakliyesi olup muham
men bedeli (10) liradır. 

2 - Bu yoldaki eksiltme şartname
si, İzmit, İstanbul, Ankara, Adapaza· 
rı, Hendek, Bolu, Düzçe inhisarlar i
darelerinden meccanen verilir. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle
dir. 

4 - Muvakkat teminat akçesi 15.7. 
939 dan 31.7.939 gününe kadar 15 gün
dür. İhale 31.7.939 pazartesi günü sa
:;., on altıda İzmit inhisarlar idaresin· 
de müteşekkil komisyonda yapılacak 
ve bu saate kadar teminat mektupları 
kıbul olunacaktır. 

6 - Taliplerin kanuni evsafı haiz 
olduklarının mahalli ticaret odaların
dan musaddak birer vesikayı komi& -
yona ibraz etmeleri şarttır. (3189) 

13164 

itfaiye kamyonu 

ve saire alınacak 
İstanbul Belediyesinden : 

İtfaiye için alınacak 4 adet pompalı 
kamyon 2 adet su tankı 2 adet arabasız 
motopomp kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. İhale 7.8.939 cuma günü 
saat 15 de daimi encümende yapıla • 
caktır. Muhammen bedel 38.700 lira ve 
ilk teminat 2902 lira 50 kuruştur. Şart
namesi İstanbul belediyesi itfaiye mü
dürlüğünden 87 kuruşa alınabilir. Ta
liplerin n:t teminat makbuz veya mek
tupları ile 2490 numaralı kanuna göre 
hazırlıyacakları kapalı zarflarını ihale 
gUnü saat 14 de kadar İstanbul bele · 
diyesi daimi encümenine vermeleri. 

(5243/ 3151) 13158 

Bir mühendis aranıyor 

kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko -
nulmuştur. Kablo alınacak 

28 Temmuz 939 cuma günü saat 15 
P. T. T. Levazım Müdürlüğün- de kaymakamlık makamında teklifler Benzin tanklar1 yapllralacak 

2 - Artırma 7. 8. 939 tarihine mü. 
sadif pazartesi günü saat 15 de Anka· 
ra vilayeti orman çevirge müdürlüğü 
dairesinde yapılacaktır. den : haddı layik görüldüğünde komisyon- M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 1) İdare ihtiyacı için elli bin metre ca ihale yapılacaktır. 
çift nakilli kurşunlu kablo kapalı zarf Muvakkat teminat miktarı (1500) 

3 - Beher gayri mamul metre mile:· 
ahın muhammen kıymeti 460 kuruş • 
tur. la eksiltmeye çıkarılmıştır. lira 50 kuruştur. 

2) Muhammen bedel, 6000, muvak - ~ .. istekliler Tekirdağ. nafıa mü~ürlü -
kat teminat 450 lira olup eksiltmesi g~nden alcakları ehlıyetnameyı ha -
29. Ağustos 939 salı günü saat 16 da mıl bul_unacaklardır. 

1 - Muhtelif mahallerde benzin 
tankları yaptırılacağından bu işlerle 
iştigal eden firmaların tazım gelen 
izahatı almak ve tekliflerini yapmak 
üzere M. M. Vekaleti inşaat şubesi 
müdürlüğüne müracaatları. 

4 - Muvakkat teminat 132 lira ı 
kuruştur. 

Ankarada P. T.T. umum müdürlük Teklıf mektuplarının 28 Tem. 939 
binasındaki satın alma komisyonun - cuma günü saat 14 buçuğa kadar kay
da yapılacaktır. mak~mlık mak~mı_nda toplan__mış olan 

3) İstekliler, muvakkat teminat mak komısyona verılmış olması lazımdır. 
buz veya banka mektubiyle kanuni Taliplerin muayyen günde müraca
vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o at etmeleri itan olunur. 

12956 

4000 adet iı elbisesi ahnacak 

5 - Şartname, mukavelename proje 
lerini görmek isteyenler bu müddet 
içinde Ankara orman çevirge müdür .. 
lüğüne ve Kızılcahamam orman böle• 
ge şefliğine müracaat etmeleri ilan o-

M. M. V ckaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

lunur. (3108) 13072 

gün saat 15 e kadar mezkur komisyo· (3103) 13094 1 - 4000 adet iş elbisesi kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. Muham
men bedeli 13000 lira olup ilk teminat 
miktarı 975 liradır. 

Çam ağacı satışı 
Ankara Vilayeti Orman Çevirge 

Müdürlüğünden: 
na vereceklerdir. Su tesisatı 

4) Şartnameler, Ankarada P. T. T. 
levazım, İstanbul'da Kınacıyan hanın
da P. T. T. ayniyat şubesi müdürlük· 
lerinden bedelsiz olarak verilecektir. 

(2722) 12868 

9 adet posta vagonu ahnacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

1) İdare ihtiyacı için dokuz adet 
posta vagonu kapalı zarfla eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2) Muhammen bedeli (192.307.5) 
muvakkat teminat (10.865.38) lira o -
lup eksiltmesi, S eylül 939 sah günü 
saat (16) da Ankara'da P. T. T. umum 
müdürlük binasındaki satın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. 

3) İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubiyle kanu
ni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o 
gün saat (15) e kadar mezkur komis
yona vereceklerdir. 

4) Şartnameler, Ankara'da P. T. T. 
levazım, İstanbul'da P. T. T. levazım 
ayniyat şubesi müdürlüklerinden 
(962) kuruş mukabilinde verilecektir. 

(3174) 13161 

Baş Vekalet 

Kömür ahnacak 
Baıvekalet Devlet Meteoroloji 

lıleri Umum Müdürlüğünden : 
1 - Umum müdürlüğümüzün kış -

lık ihtiyacı için (100) yüz ton yerli 
sömikok kömürü açık eksiltme sure -
tiyle satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 5. Ağustos 1939 cu • 
martesi günü saat (10) da Ankara Ye· 
nişehir, Kızılırmak sokak No. 30 da 
Devlet Meteoroloji işleri umum mü • 
dürlüğünde toplanacak satın alma ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen bedeli (2450 iki 
bin dört yüz elli lira olup ilk temina· 
tı (183) yüz seksen üç lira (75) yet· 
miş beş kuruştur. 

4 - İlk teminat banka mektubun • 
dan gayri nakit veya nakit yerine ka· 
im tahvilat olduğu takdirde bunlar 
komisyonca kabul edilemiyeceğinden 

bunların eksiltmeden evel merkez mu 
hasebesine veya mal sandığına yatırı
larak alınacak makbuzun komisyona 
ibrazı Iazımdır. 

5 - Şartnamesi bedelsiz olarak le
vazım Ş. müdürlüğünden temin edile
bilir. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
numaralı kanunun 2 - 3 üncü madde -
!erinde yazılı belgeleriyle birlikte 
mezkur gün ve saatte komisyona baş
vurmaları ilan olunur. 

(3226) 13176 

/ Kazalar . 

Oamaniye Belediyesinden 
Kasabanın Nafıa Vekaletinden mu

saddak su projesinin 1272 lira 85 ku
ruşluk kaptaj 4934 lira 26 kuruş isale 
17024 lira 20 kuruşluk su deposu in -
şaatının eksiltmesinin 20 gün uzatıl
dığı halde yine talip zuhur etmedi
ğinden 13-7-939 gününden itibaren on 
gün müddetle artırma eksiltme kanu
nunun umum maddeleri dahilinde pa
zarlık suretiyle verileceği ilan olu· 
nur. 13182 

Satılık çam tomruğu 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 27.7.39 
perşembe saat 15 te Vekalet satın al -
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve nünıunesi her gün 
komisyondan alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerinde yazılı vesaikle birlikte 
ilk teminat ve teklif mektuplariyle 
birlikte ihale saatinden bir saat eveti • 
ne kadar komisyona vermeleri. (2896) 

12862 

Aleminyüm ili~ kutusu alınacak 
Dursunbey Alaçam Devlet Or- M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

man lıletmeai Revir Amirliğinden: misyonundan : 
1 • Duraunbey devlet orman i§letmesi 1 - 17 çeşit aleminyüm ilaç kutusu 

istasyon depoaunda iatiflc mevcut pazarlıkla aat1n alınacaktır. 
"900" a det muadili "548" metre mikap :Muh m mon l>cdcll 7SO llra ulup ilk 

(345) desimetre mikap çam t omru wu teminat miktarı 56 lira 25 kuruştur. 
açık arttırma ile satılığa çıkarılmış - 2 - Pazarlığı 8. 9. 939 cuma günü 
tır. saat 15 de vekalet satın alma komis -

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme yonunda yapılacaktır . 
payları mevcut ve kabukları soyul - Şartnamesi her gün komisyonda gö 
muş olup Jıacım kabuksuz orta kutur rülebilir. 
üzerinden hesaplanmıştır. 4 - İsteklilerin kanun 2 ve 3 mad -

3 - Tomruklara ait ıatış §artname- delerinde yazılı vesikle birlikte ilk te 
si İstanbul, Ankara, Balıkesir, orman minat mektup veya makbuzlariyle ko
çevirge müdlirlüklerinde ve Dursun- misyona müracaatları . 
bey revir amirliğinde görülebilir. (3221) 13173 
Tomrukların beher metre mikabının 

Dekovi 1 hattı 

1 - Kızılcahamam kazasının hu • 
dutları rapor ve krokide yazılı Öküz. 
ağılı devlet ormanından 111 adede mu 
adil 296 metre mikap 409 desimetre 
mikap gayri mamul dikili yanık çam 
ağacı bir sene zarfında ormandan çı .. 
karılmak üzere 20 gün müddetle ar .. 
tırmaya konulmuştur. 

2 -Artırma 7.8.939 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 15 de Ankara vi
layeti orman çevirge müdürlüğü dai· 
resinde yapılacaktır. 

3 - Beher gayri mamul metre mik
abin muhammen kıymeti 460 kuruş .. 
tur. 

4 - Muvakkat teminat 102 lira 26 
kuruştur. 

5 - Şartname, mukavelename pro -
!eıerlni garmck iateyenler bu müddet 
ı~l-ndc Ankar-a ornı n Ç<>vlrgo -uau .... 
lugUne ve Kızıluahcun .. ~ --- '- ···~ 
şefliğine müracaat etmeleri ilan olu .. 
nur (3109) 13073 

Tapu ve Kadastro 

Demir sa~ dolap alınacak 
Tapu Kadastro Umum Müdürlü. 

ğ"ünden: 

1 - 2020 X 1010 X 510 ebadında ve 
muhammen bedeli "13" lira "10" ku • 
ruştur. 

4 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat 
pey akçesiyle 24. 7. 939 pazartesi günü 
saat 15 de Dursunbey revir amirliğine 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- beherinin muhammen bedeli 75 lira o-

müracaatları. (5284/ 3152) 13120 

Milli Müdafaa V. 

Terlik alınacak 

misyonundan : lan 200 adet demir saç dolap kapalı 
1 - Eskişehir tayyare fabrikasın - zarf usuliyle eksiltmeye konulmu~ • 

da dekovil hattı kapalı zarfla eksilt· tur. 
meye konulmuştur. Keşif bedeli 2 - Muvakkat teminat 1125 liradır. 
18.798 lira 68 kuruş olup ilk teminat 3 - Eksiltme 2. 8. 939 tarihine mü 
miktarı 1410 liradır. . . sadif çarşamba günü saat 15 te tapu 

2 - Kapalı zarfla eksıltmesı 10. 8. ve kadastro umum müdürlüğü leva • 
939 perşembe günü saat 11 de veka • zım dairesinde müteşekkil eksiltme 
let satın alma komisyonunda yapıla - komisyonunda yapılacaktır. 
caktır. 4 - Şartname ve resimleri Ankara-

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. 3 - Plan, proje ve şartnamesi 25 da umum müdürlük levazım dairesin-
kuruş mukabilinde alınabilir. de ve İstanbul'da grup tapu sicil mü-miıyonundan : 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3. dürlü w" d 1 k · ı· 1 - Beher çiftine tahmin edilen fi- .. . . . gun en parasız 0 ara verı ır. 
t (138) k . 1 1000 cu maddelerınde yazılı vesaıkle bır • Ve nümuneleri bu dairelerde görüle· ya ı uruş 50 santım o an . . . k 

' ft l.k .. hh. h b lıkte ılk temınat mektup veya ma - bilir. 
çı ter ı mutea ıt nam ve esa ına . . . 
·ıa d'l k .h 1 .. .. d krt buzlarını ıhale saatınden hır 5 _ İstekliler 2490 sayılı kanunun 

dı ·ı" e / ere 
1 

a e gunun e te 
1 

: • saat eveline kadar komisyona verme- 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı bel • 
ı en ıyat ğali görüldüğünden bu e- leri lazımdır. (3222) 13174 1 l ' l · 

fa pazarlıkla satın alınacaktır. ge er ve 1125 ıra ık temınat makbuzu 
2 _ İhalesi 25 Temmuz 939 salı gü- veya banka kefalet mektuplariyle bir-

nü saat ıı dedir. ilôç şişeleri alınacak tikte kanunun tarifatı ve şartnamede-
3 _ İlk teminatı (l04) liradır. ki şeraite tamamen uygun ve nokc;an-

p M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- sız olarak yazacakları teklif mektup-
4 - azarlığa gireceklerin 2490 sa- misyonundan : !arını havi zarfları ihale saatinden bir 

yılı kanunun ikinci ve üçüncü mad • 
1 - 4 kalem 225 adetten ibaret ilaç saat evel komisyon reisine vermeleri delerinde gösterilen vesaikle ve temi· 

natiyle birlikte ihale saatinde M. M. şişesi pazarlıkla satın alınacaktır. ilan olunur. (3098) 13085 
Muhammen bedeli 122 lira 50 ku • 

V. satın alma komisyonuna gelmeleri. ku • 
( 2820) 12793 ruş olup ilk teminat miktarı 919 

ruştuı. 

Benzin ve yag"' la r 2 - Pazarlığı 8. 9. 939 cuma günü 
saat 11 de vekalet satın alma komis • 

alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Ordu jhtiyacı için 9000 kilo 

benzin, 225 kilo vakum, 90 kilo valin, 
225 kilo B. B. ya 285 kilo gaz yağı. A
çık eksiltme ile satın alınacaktır. Hep
sine tahmin edilen fiyat 2600 lira ek-

yonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler her gün komis • 
yonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3. cü 
maddelerinde yazılı vesaikleriyle bir
likte teminat mektup veya makbuzla
riyle muayyen saatte komisyona mü-
racaatları. (3224) 13175 

28 kalem veteriner ecza ah nacak 

Ziraat Vekôleti 

Sömikok ah nacak 
Ziraat Vekaletinden : 

Ziraat vekaleti kaloriferlerinde ya • 
kılmak üzere kapalı zarfla (130) ton 
yerli sömikok kömürü alınacaktır. 

E lektrl. k tesı·satı siltmeıi 7.8.939 pazartesi günü saat 11 
de M. M. V. aatın alma komisyonunda 

Eskitehir Belediye Riyaaetinden: yapılacaktır. 
Bütçede mahiye üç yüz lira karşı • Nazilli Belediyesinden : 2- Muvakkat teminatı 195 liradır. 

1 - Kömürün beher tonunun mu -
hammen bedeli (26) lira, (130) ton 
kömüriin muhammen bedeli (3380) 
lira, muvakkat teminat (253) lira (50) 
kuruştur. 

5 - Münakasa şartnamesi, plan ve
sair evrak 322 kuruş bedel mukabilin • 
de Kırklareli iskan müdürlüğünden a
lınabilir. 

lığı olan belediye mühendisliği açık • 31. 7. 939 pazartesi günü saat 16 da 3 - Şartnamesi her glin M. M. V . 
tır. Mühendis, mimar veyahut beledi- Nazilli belediye ihale encümeninde satın alma komisyonunda görülebilir. 
yelerde çalışmış fen memurlarından eksiltme komisyonu odasında 42318 1i 4 - Taliplerin belli gün ve saatte 
talip olanlar kanunen müstahak olduk ra 84 kuruş bedeli keşifli nafıa veka- teminat ve 2490 sayılı kanunda yazılı 
ları ücreti şehriye verilmek üzere mü- letince muıaddak Nazilli kasabası e- vesikalariyle ve bu gibi işleri yaptık
racaatları ve vesikalariyle fotografla- lektrik ıebeke ve transformatör ve te- larına dair ticaret odası tezkeresiyle 
nnın iıtidaya rapten belediye riyase • sisatı 2490 aayılı kanunun hükümleri- birlikte M. M. V. satın alma komiı -

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
9,000 dokuz bin lira olan 28 yirmi se
kiz kalem veteriner ecza kapalı zarf u
suliyle 8 eyllil 939 cuma günü saat 11 
de Ankara'da M. M. V. satın alma KO. 

2 - İhale 27. 7. 939 gününe müsa • 
dif perşembe gilnü saat 15 de vekalet 
binasında müteşekkil satın alma ko • 
misyonunda yapılacaktır. 

6 - Muvakkat teminat akçesi : 
Arizbaba için "2565" lira 46 kuruş, 

Tekkeıehler için "1129" lira 15 kuruı. 
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Taliplerin kapalı zarflarını saat H 
e kadar komisyona vermeleri, saat 15 
de komisyonda hazır bulunmaları. 

3 - Şartname levaz~m müdürlüğün 
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Yıkılan hayal ! 
lzmirden - Ankaraya 
Adanadan - Ankaraya 
İltanbuldan - Ankarayı 
Ankaradan - İzmire 
Ankaradan - Adanaya 
Ankaradan - lıtanbula 

Saat Dakika 

9 
9 
9 

10 
30 
30 
os 
45 
00 

. 'l'cınnıuzun en sıcak günlerinden bi
l'ıydi. Saat, ak§amın yedisine yaklaş
~ğı halde, kızgın bir güneş ortalığı 
~'llltuyordu. Hafif bir rilzgfir bile es

ıtıı ~ordu. Çaya davet edilen bütün mi
~afırter, kUçUk gruplar hali~de geniş 
ahçenin birer köşesine dagılmışlar

dı, sık ağaçların gizlediği, kırmızı ha
sır kanapenin üstünde, genç bir kızla 
Orta yaşlı bir erkek oturmuş, konuşu
Y.0rlardı. Kız çok güzeldi. Ye~il emp-
tırrıe robu, gözlerinin rengine uygun· 
du. Erkeğin yanmış yüzüne, beyaz, 
llıhatıı dişleri ho§ bir ahenk veriyor· 
du. 

Epeyce bir zamandanberi genç kız 
81\latıyor. erkek hiç sesini çıkarmadan 
0 nu dinliyordu. Ani bir hareketle kıza 
doğru eğildi. Onun dUşünüp, kendini 

Üdafaaya hazırlanmasına meydan 
'l'---Üzü kıp lrımnzı keatldi. r-

'k t:un y .. B. 
eti öğsilnden dehıetle ıttı. ır şey-

ler a:ylemek istedi. Fakat, hayret ve 
öfkesinden bir müddet söyliyecek ke
lime bulamadı. Erkek, kıvılcımlar sa
~an gözlerini dikmiş, gülümsiyerek 
kızın sessiz isyanını seyrediyordu. 
l3iraz çekildi. Arkasını kanapeye yas
ladı. Yavaşça mırıldandı: 

- Beni, böyle bir harekete sen mec
bur ettin Fikriye ... 

Yazan: F. Zahir Törümküney 

- l3en, herkese karşı öyleyimdir ... 

- Hayır!... Bana kar§ı göstermiş 
olduğun emniyet ve samimiyete mu -
hitimizde başka bir kimse nail olama
mıştır. Bir genç kız bu kadar itimat ve 
yakınlığı, ancak kendisi için tama -
miyle tehlikesiz saydıgı bir erkeğe 
gösterebilir ... Bunu bana hi11ettirdin .. 
En büyük hatan budur... Otuz sekiz 
yaşında, sihatli bir erkeğin, ne demek 
olduğunu henüz bilmiyorsun galiba? 

Genç kızın, gözlerinde müstehzi bir 
ııık yandı: 

- Nasıl bilmem ... Benden tam on al
tı yaı büyük bir adam 1 

Erkek güldü: 
- Bunu çok gUzel hesap etmişsin. 

Fakat, bir erkek sihatli olduktan sonra 
otuz sekiz ya§ bir delikanh a ıdı 

ıs 
14 
16 

NÖBETÇi ECZANELER 
1.7.939 günün.den 31-7-~~9 akıamı~ kadar 

eczaneler gece nobet cetveh 

1-Merkez ve Çankaya 
Eczaneleri 1 7 13 19 25 31 

2-Ankara ve Yeni&ehir 
Eczaneleri 2 8 14 20 26 

3 - Sebat ve Ege 
Eczaneleri 

4 _ İstanbul ve Cebeci 
Eczaneleri 

5- Yeni ve Halk 
Eczaneleri 

6- Sakarya Eczaneıi 

3 9 15 21 27 

4 10 16 22 28 

5 11 17 23 29 

6 12 18 24 30 

Pazar geceleri nöbet alan eczaneler pazar 
&ünü de nöbetçi olarak açık bulun~ak mec
buriyetindedirler. Diier eczanelerın pa:ıar 
günleri ihtiyari olarak tatil yap_mal~ı ~a • 
bul edilmit ve kendilerine teblıg edılm11 • 
tir. 

ACELE iMDAT 

Bir yaralanma. bir kaza, fevka!lde bir~·~· 
talık vukuunda ıcele imdat ı&temek ıçın 
Belediyeler Hastanesine (2257) numa
ra ile telefon edilir. 

LÜZUMLU TELEFON NUMARALARI 

Yangın ihbarı: (1521). -Telefon müraca· 
at: Şehir: (1023. 1024). - Şehirler ara· 
sı: (2341 • 2342). - Elektrik ve Hava • 
gazı irıza memurluiu: (1846). - Mesa· 
jeri Şehir An ban: (3705), 

TAKSİ TELEFON NUMARALARI: 

Zlnclrlicaml civarı: (2645-1050-1196) 
Samanpazarı civarı : (2806 • 3259). 
Yenişehir. Havuzbaıı Bizim Takıl : 
(3848). 
Çankırı Caddesi Ulus Taksiıi: (1291). 
fstanbul 'l'aksiıi: (3997). 
Devlet Demiryolları Gar İstihbarat ve 
Mıiracaat Memurluğu: (1788). 
l~ık Takıl lnönü Caddeıi (3394), 

Otobüslerin ilk ve son seferleri 
Uluı M. dan K. dere•yo 6.45 23.00 
K. derc'den Ulus M. na 7.15 23.20 
Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankayı'dan Uluı M. na 7.10 23.20 
Uluı M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmenden Uluı M. na 7.00 20.30 
Ulus M. dan Keçiören"e 6.00 21.00 
Keçiören'den Ulus M. na 6.30 21.30 
Ulus M. dan Etlik'o 6.30 21.00 
Etlik'ten Uluı M. na 7.00 21.30 
Uluı M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeciden Uluı M. na 7.00 23.00 
Cebeciden A. Fabrikalara 7.00 -.
As. fabrikalardan Cebeciye -.- 17.00 
Yeniıehirden Uluı M. na 7.00 23.00 , 
Uluı M. dan Yenlıehirc 7.10 23.00 

e r r u. aha Bahçeli evlerden Uluı M. na 7.45 --
çok genç ve tecrübesiz olduğun için Ulus M. dan Bahçeli evlere -.- 20.00 

bu cihetleri dilşilnmeden hükmünU § Uluı meydaniyle htaeyon araeında her 
Verdin. Beni, belki de bir baba gibi te· beş dıkikade bir ıefer olup tren za • 

manları seferler daha sıkur. 
likki ettin ... Kalbimin nasıl çarptığını 
duymadın ... Gözlerimdeki ateşin far • § 
kına varmadın... Ruhumdaki coşkun 
aşk duygu ve heyecanlarını anlıyama
dın ... Beni, kendine bir et olarak Iayik 
görmedin... Bu düşüncelerinin farkı· 
na vardığım :zaman çılgına döndilm. 1 
Eveıa, muhitinden uzaklatmağı ve bir 
daha ıenin bulunduğun yerlere uğra
mamağı dlişUndüm. Bunu yapamadım. 
Çünkü; hayatımda hiç bir kadına kar-

Ulus meydaniyle Yeniııehir, Bakanlık· 
lar, Cebeci, Samanpazarı arasında ıaat 
8 den 20 ye kadar vasati her beş daki • 
kadı; sut 20 den 21 e kadar her on da
kikada: saat 7 den 8 eve 21 den 23 e 
kadar her on beş, yirmi ve otuz dakika
da bir muntazam seferler vardır. 
Akeamları Ulus Meydanından saat 23 
deki ıon seferlerle bunların Uluı mey
danına dönüsleri ıinemaların dai:ılıı sa
atine tlbldlrler. 

Posta ıaatleri 

TÜRK HUKUKU 
"La vie Juridique des peuples,, 

"serisi içinde" 

Türkiye 
Nüshası çıkmııtır. 

Baıan 
Paris'te Librairie Delaırrave 

Hukuk İlmini Yayma Kurumunun 
teşebbüsiyle Paris'te Prof. H. Levy -
Ullmann ile Prof. Mirkine - Guetze -
vitch'in idaresi altında neşredilen 
"Milletlerin Hukuki Hayatı" adlı se
riye "Türkiye Hukuku" da girmi~ -
tir. 
Şimdiye kadar bu serinin Belçika, 

Çekoslovakya, Fransa, Romanya, İs -
panya ve İsviçre nüshaları neşredil. 
miştir, Türkiye yedinci numarayı al
maktadır. 

Bu serinin her kitabında, ait oldu· 
ğu memleketin ba_şlıaca hukuki mev -
zuları ele alınmaktadır. Türkiye nüs
hasındaki bahisleri sayarak bundan 
evelki eserlerin de nasıl hazırlandığı
nı öğrenmi~ oluruz. 
serlerin de nasıl hazırlandığını öğ • 
renmiş oluruz. 

Türkiye kitabının başında parisH 
profesörlerin bir sayfalık mukaddime 
si vardır. Burada kendileri bu seriyi 
münhasıran hukukçular için değil da
ha çok "asrımızın zihniyetini kavra
mak istiyecek münevver insanlar,. i
çin hazırladıklarını söyledikten, Tür
kiye nüshasının "yaptığı inkıtapla si
yasi, içtimai, ahlaki ve huku~i hayatı
nı tamamen değiştirmiş,. bir memle • 
kete ait olduğundan ayrı bir kıymet 
taşıdığını ilave etmektedirler. 

Kitap içindeki bahisleri sırasiyle 
ve kısaca saymağa çalışaca.~ız: 

Türk e•a• tetkilatı: 

33 sayfa tutan bu kısmı İstanbul 
üniversitesi hukuk fakültesi dekanı 
ve hukuku esasiye profesörü Ali Fu
at Başgil yazmıştır. Profesör yazısı· 
nı şöyle tasnif etmiştir. 

1 - Tarihi malumat; İstiklal har
binden evel ve sonra. 

2 - Bugünün esas teşkilatı: husu
siyetler ve umumi esaslar, milliyetçi· 
tik, devletçilik, inkılapçılık. 

3 - Cümhuriyetin bünyesi; Büyük 
Millet Meclisi, hükümet, kaza, vatan
daşların hukuku ammeıi. 

idare: 
İstanbul üniversitesi idare huku-

li sayfa tutan idareye ait yazısında 
umumi bir methalden sonra §U kısım
lara temas etmi§tir: 

1 - Hükümetinin idari te§kilatı; 
CUmhurreiıi, vekaletler, vekiller he -
yeti, Divanı Muhasebat, vilayetler, 
kazalar, nahiyeler, 

2 - Mahalli idarelerden vilayetler, 
belediyeler, köyler. 

3 - Amme memurlarına ait hüküm 
ler. 

4 - Bazı amme hizmetlerinin kuru
lut ve itleyiıi: Milli Müdafaa, polis, 
umumi ııhat, tedrisat, güzel aanatlar, 
milli iktısat, ziraat ve orman. 

Genç kız, asabiyetle baıtını çevirdi: 
- Tuhafı •• Çok tuhafı .•. Bu küstah

lık kattısında ne ıöyliyeceğimi tatır
~ırn ... Ben, size cesaret verecek ne yap
tım? 

§ı duymadığım bir hiı, beni .bundan 
menetti. Cazibene kapılmış dünyayı 

unutmuıtum. Günlerce bir sarhoı gibi 
yaşadım. İki saat evel kendimi topla
dım. Bu i§e bir nihayet vermenin za
manı geldiğini takdir ettim. Kendimi 
daha fazla gülünç mevkie düıürmekte 
mana yoktu. Karar verdim. Bu akşam
dan sonra bir daha biribirimizi görmi· 
yeceğiz. Fakat, hayatından ebediyen 
çekilmeden evel kadın!ar için h~l& 
tehlikeli bir adam oldugumu sana ıs· 
pat etmek istedim. Bunda muvaffak 
da oldum. Artık gidiyorum. 

Teahbllt!U saat (18) e kadardır. Maliye: 
Posta saat (19) a kadar İstanbul cihetine 

- Bilerek, beni bu işe teşvik ettiği
tti iddia etmiyorum. Fakat, bunun, be
nim için bir ehemiyeti yoktur. Seni, 
burada dinlerken içimden bir ses. dur
tnadau cıvıldayan dudaklarını öpme· 
tni emretti. 

- Hayret edilecek bir terbiyesiz
lik! 

- Zannetmem ... Günlerdenberi b8y
le bir akibete sürUklendigimizi hisse· 
diyordum. Yalnız, bunun bu kadar ça· 
huk olacağını tahmin etmiyordum. 

Cenç kız, soğuk kanlılığını topladı: 

- Bundan sonra sizi bu gibi çirkin 
hareketlere teşvik etmemekliğim için 
her halde etrafımda dolaşmıyacağını· 
.?ı Urnit ederim. 

Erkek alnını buruşturdu: 
- Hayatımda hiç bir tehlikeden ge· 

tilerniş bir insan degilim. 

Genç kız, kaşlarını çattı: 
- O halde, bu gibi vakaların teker

liir etmemesi için Uizım gelen tedbiri 
htn alacağım 1 
Ayağa kalktı. Gitmek üzere davran

dı. Erkek bileğinden yakaladı: 
- Bir dakika beni dinle Fikriye ... 

l:ıcıyle birden bozugursak, herkes şUp
he edecek ve aramızdan mühim bir 
%dise geçtigini anlıyacaklar ... 

lt'ikriye omuzlarını silkti: 

- Bunun bence hiç bir ehemiyeti 
~Oktur. İcap ederse, kibar ha.reketini· 
1 hepsine anlatırım. 
l3ir saniye suııtu. Esefle batını sal-

1<ıdı: 
- Halbuki: ben ıizi tamamiyle dli

tuat bir erkek zannediyor ve böyle ha
ttltct edeceğinizi ummuyordum ... 

l::rkek sözünü kesti: 
....... lşte görüyor musun ... Beni ~}le -

"~n çıkaran, hakkımdaki bu düşüncen· 
ıq 

..._ Anlı yamadım? 
:-... Rica ederim, Fikriye, ıuraya ya-

Kalkmağa hazırlandı. 

Genç kız. uzun kirpikli yeıil gözle· 
rini büyük bir teslimiyetle e_rk~ğin 
gözlerine dikti. Heyecandan tıtrıyen 

mektup kabul eder, 

Tren saatleri 

Haydarpa,a Hattı : 
Her gün; 8.30 (Pazartesi, Pcrıembe ve 

Cumartesi Toroı S. treni 
Her &"iin; 17.00 • 19.25 Anadolu S. treni; 

• 20.201 

Kayseri, Sivas, Samsun, Diyarbakır 
ve Erzincan Hattı : 
Her giln 9.25; 

Kayseri, Ulukışla Adana. Hılep 
ve İskenderun Hattı : 

Pazarteıi, Carsamba ve 
Cuma günleri; 21.23 Toroı 
S. treni; 

bir sesle söyledi: Kayseri, Ulukışla, Adana Hattı ı 
_ '.Bülend dur! ... Beni dinle ... Alda- Her riln; 12.45; 

nıyorsun ... Eğer, zannettiğin. gibi dU- Zongııldal, Çankırı Hattı : 
şünseydim, seninle her vakıt y,aınız Her ırün; 17.201 

kalmak imkanlarını arar mıydım···· ---------------

Erkeğin kuvetli kolları uzandı. nunda yoktu. Her halde bahçede dilş-
Genç kızı, kendine d~ğru çekti. 1 mil~tü. BUlend'e, haber verip, vakit 

"' • geçırmeden aramasını söylemek Uzere 
Fikriye, saadetinden sarhoı gibiy~i. salona koıtu. T~lefonu açtı. Sevgilisi· 

Eve nasıl döndüğünün farkında bıle nin yattığı oteh aradı. Blilend'le gö· 
1 d D - odasına çıktı. Sevgili- rilımek istediğini ı<Syledi. Otele, bu 

oma ı. ogru d h" b" k" 
ıinin ve iıtikbalde kuracakları .. y~va • nam a ıç . ır ımse gel.me~ili ceva· 
nın hillyalarına daldı. Bir ara gozil ko· hını aldı. Bır anda hakıkatı anladı. 
lundaki saate ilişti. Biri geçiyordu. Kend~ni telefon masasının yanındaki 
Y k · · k lktı Aynanın karıısına koltuga attı. Hıçkırıyordu. Aıırılan atma ıçın a · • . _ . 

. S rdu Birden elını bo- gerdanlıgından zıyade, yıkılan haya • 
~eçtı. 0.!t~_nud~o tn~i gerdanlığı boy- line ağlıyordu. 
gazına go ur u. 

.:!.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

~ Bir motör ahnacak ~ - -- -~ Elazig Elektrik işleri Müdürlüğünden : ~ 
§§ Elazıi Elektrik idaresi "250" beygir kuvetinde mazotla :5 
=: müteharrik ve akople üç faz generatorile birlikte !>ir mo- ~ 
:= tör satın alacaktır. Motörün Ye ge.ner~torun kataloglarının : 
- ve bunların detaye evıafının Y~ hıç bı_r tav~~u~1 be~ba ka- = 

_. ... quı aoa fiatlarmna ıclaremize biltlan.•nı. 2889 

Ticaret Vekili ve Sıyaaal Bilgiler 
okulu profeıörlerinden B. Ceznıi Er
çin on üç sayfa içinde Türkiye mali
~esini üç ana hatla izah etmiştir: 

1 - Bütçe ve muhasebe, 
2 - Mükellefiyetler ve mali kaza 
3 - Hazine muameleleri. 

I el ari kaza: 

Devlet Şurası Deavi dairesi reisi 
B. Saffet Tuncay bu bahıi sekiz say
fada izah etmiştir: Muharrir idari ka
zanın k11a bir tarihini yaptıktan ıon
ra bunun Türkiyedeki uzuvlarını ve 
iptal davalarını anlatmıştır. 

Türk ceza hukuku: 

Türk ceza hukukunu yirmi sayfada 
İstanbul üniversitesi profeıörlerin· 
den hukuk mütaviri B. Ferit Ayıter 
kyirmi sayfada ve hukuk uıulU mu -
hakemelerini de İstanbul üniversite
si profesörlerinden Mutsafa Reşit 
Belkiıay otuz bir ıayfada izah etmiş· 
tir. 

Aile bahıi 39 sayfada Ankara hu -
kuk fakültesi profeıörlerinden Bay 
Hüseyin Avni Göktilrk ve mülkiyet 
bahsi on beş sayfada lıtanbul üniver
ıitesi hukuk fakUlteıi medeniye pro
fesörlerinden B. Ahmet Samim Gö. 
nenıoy ve it hukuku da on Uç sayfa
da profeıör ve dekan Ali Fuat Batgil 
tarafındın hulAaa edilmittir. 

İş münasebetleri için kitapta 41 
1ayfa yer almıı olup bu bahıi lıtan
bul ilniversiteıi profesörlerinden a. 
vukat Ali Kemal Elbir yazmı,tır. Mu
harrir tarihi bir mukaddime ile tun
lardan bahsetmektedir: 1 - Tliccar 
ve ticari muameleler, 2 - Ticari ıir
ketler, 3 - Ticart evrak, 4 - Ticari 
mukaveleler ve vecibeler, S - Sigorta 
mukaveleleri, 6 - lflb ve konkurda
to, 7 - Deniz hukuku. 

törü ve hukuku dlivel profeıörü Bay 
Cemil Bilıel yazmııtır. Makale §U fa
ıııUara ayrılmıştır: 

1 - Büyük Millet Meclisi bükü -
metinin kuruluşu ve milletler araıı 

münasebetleri; Osmanlı imparatorlu
ğu, istiklal mücadelesi, fili hüküme
tin kuruluşu, Büyük Millet Meclisi 
hükümeti, bunun tanınması, İstanbul 
hükümetinin ilgası, Büyük Zafer ve 
Mudanya Miltarekeıi, Lozan aulh 
muahedesi, 

2 - İlk yıllarında Tilrkiye Cüm
huriyetinin milletler arası hayatı: İn· 
tikal vaziyeti, muhtelit hakem malı • 
kemeleri, ahali mübadelesi, muhtelit 
komisyonu, borçlar meselesi, Boğaz
lar komisyonunun imtiyazları ve bay
rağı meselesi, kordiplomatiğin dere
celeri ve Ankarada yerleşmesi, diplo· 
matik imtiyazlar ve muafiyetler, me· 
deni kanun, ceza kanunu, ve Lotos 
meselesi, İstanbul'da Rum Patrikliği 
işi, 

3 - Türkiye'nin hudutları; 
4 - Sonraki yıllarda Türkiye cüm

huriyetinin milletler arası hayatı; 

anlaşmalar, kordiplomatik Milletler 
cemiyetine giriş, Hatay meselesi, Bal 
kan Paktı, Sadabat paktı. 

5 - Boğazlar; Boğazların ehemiye
ti ve tarihi, birinci devir (tamamen 
kapalı), ikinci devir {1841 - 1918), Ü· 
çüncü devir (Lozan muahedesi), bu
günkü rejim, Montrö ve anlaşması, 
profesör Netice başlıklı kısımda da 
Türkiyenin sulh siyaıetini ana hat
lariyle izah etmektedir. 

Hukuku hususiyei düvel: 

Bu kısmı Siyasal Bilgiler Okulu 
profesörlerinden Dr. Kemalettin Bir
sen yazmıştır. Muharrir 1535 tarihin
den başlıyarak kısa bir tarihi mukad
dime yapmış ve mevzuu şu üç fasıl
da toplamıştır: 

1 - Türk tabiiyeti; türk tabiiyeti
nin kazanılması, kaybedilmeıi ve bu 
kayıbın tesirleri, 

2 - Türkiyede ecnebilerin tabi ol
duğu şartlar; hakiki §ahısların husu
si hakları, amme hakları, yabancı şir
ketler ve bunun dışında di~er yaban· 
cı hükmi şahıslar, 

3 - Kanun ihtilafları; hal ıahsiye 
mamelek haklarına ve adli ıelahiyete 
ait ihtilaflar. 

Esere hukuki mevzulara göre 3 say
falık alfabetik tahlili fihriıt ile kitap 

Cinai Markası 

Tenezzüh 
otomobili Şevrolet 936 
Tenezzüh 
otomobili Şevrolct 936 
Tenezzüh 
otomobili Şevrolet 934 
Tenezzüh 
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"' 
f Ankara Borsası 

20 Temmuz 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 

Açılış F. Kapanış F. 

Londra 5.9275 5.9275 
Nevyork 126.5925 126.5925 
Paris 3.355 3.355 
Milino 6.6575 6.6575 
Cenevre 28.5575 28.5575 
Amsterdam 67.7425 67.7425 
Beri in 50.78125 50.78125 
Brük&el 21.51 21.51 
Atina 1.08 1.08 
Sof ya l.56 1.56 
Prag 4.3375 4.3375 
Madrid 14.03 14.03 
Varşova 23.805 23.805 
Budapeşte 24.575 24.575 
Bükreş 0.905 0.905 
Belgrad .2.89 2.89 
Yokohama 34.605 34.605 
Stokholm 30.537.5 30.5375 
Moskova 23.89 23.89 

ESHAM VE T AHVlLAT 
1933 İkramiyeli 
Ergani 19.22 19.22 
Sivas • Erzurum 
Hattı la. II. 19.94 19.94 
Sivas • Erzurum 
Hattı ts. V. 19.91 19.94 
Anadolu Demiryolu 
~c60 H. S. 23.10 23.10 

( Pe.şin) 
.1. 

Evlenme cüzdanları 
Maliye vekaleti, kıymetleri kaldın

lan evlenme evrakı ile kıymetleri in • 
dirilen evlenme cüzdanları hakkında
ki kanunu vilayetlere tebliğ etmiş ve 
yapılacak muameleyi de bir tamimle 
bildirmi§tir. 

münderecatını sırasiyle gösteren bir 
fihrist ilave olunmuştur. Böylece e· 
ser 406 sayfa tutmaktadır. Ankara'da 
Akba , İstanbul'da Ankara caddesin
de üniversite kitapevleri bu değerli 
eserin satışını deruhte etmişlerdir. 

Hukuk İlmini Yayma Kurumunca 
bu değerli eserin türkçe nüshasının 
da yakında basılacağını memnuniyet
le öğrendik. Fransızca nüshasından 

türk hukukunu tetkik edecek yaban· 
cılar çok istifade edeceği gibi dil bil
miyenlerimiz de türkçe nüshada hu
kukumuzun toplu bir izahını bula• 
caklardır. Kurum bu himmetinden 
dolayı tebrike layiktir. 

Motor Muhammen bedeli M. teminat 
No. Lira K. Lira K. 

5585085 300 22 50 

6721182 300 22 50 

862990 250 18 75 

otomobili Şevrolet 934 1438040 100 7 50 
yapılmak 1 - Yukarıda evsafı yazılı otomobillerin ayrı ayrı ihalesi 

üzere açık artırmaya konuJmuıtur. 

2 - İhale 3. s. 939 tarihine mliaadif perşembe günli saat 16 da Ankara 
defterdarlığında toplanacak .. tıı komiıyonunda yapılacaktır. 

3 - lateklilerin yukarıda miktarı yazılı teminat makbuzu ile adı geçen 
günde komiıyona gelmeleri ve bundan evel prtnameyi görmek ve izahat 
almak istiyenlerin defterdarlık milli emlak müdürlüğüne mliracaatları. 

{3120) 13083 

Sade yağı ahnacak 
Marmara 011übahri K. Satm Alma Komisyonundan 

Cinsi Kilosu 

Sade yai 20.000 

Tahmin fi yatı 
Kuruı 

92 

Tutarı 

Lira 

18400 

1 - Komutanlık birliklerindeki kara erlerinin senelik ihtiyaçlarından O· 

lup yukarda miktarı yazılı sade yağı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko • 
nulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 1 Ağuıtos 939 salı günü saat 16 da lzmitte tersane kapı
sındaki komiıyon binasında yapılacaktır. 

3 - Bu ite ait şartname komisyonda görülebilir. Ve bedelsiz olarak alı· 
nabilir. 

4 - Eksiltmeye iştirlk edecek isteklilerin 2490 sayılı kanununun iste· 
diği ticaret veıikalarını ve -1380- liradan ibaret ilk teminatlariyle birlik • 
te teklif mektuplarını muayyen gün ve saatten tam bir saat evveline kadar 
komisyon bagkanlığına vermeleri ilan olunur. (5237-3127) 13098 

Kömür alınacak 
Edirne Maarif Müdürlüğünden : 

Cinsi Azı Çoğu Fiyatı 

---------
llk 

teminatı 

kırdırma 
tarihi saati tekli 

Kok kömUril 95000 130000 3.20 k§. 312 Lira 24-VIl-939 14 Açık 
Zonguldak 
kömilrU 
Zonguldak 

205000 250000 2.90 " 543 .. 24-VIl-939 14 Kapalı 

"kriple" 45000 60000 2.80 ,, 126 ., 24-VIl-939 14 Açık 
Edirne yatılı orta okulların ihtiyaçları olan cins ve miktarları yukarda 

yazılı üç kalem kömür 8-VII-939 tarihinden itibaren hizalarında yazılı şe
killerde eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin kapalı :zarfla olanlar için 2490 
sayılı kanunun 33 ve 34 üncü maddelerine göre teklif mektuplarını verme
leri ve açık eksiltme ile olanlara talip olanların iae aynı kanunun 42 inci 
maddeıine göre hazırlanmaları kırdırmanın Edirne Maarif Müdürlüğü 

esinde yapılacafı ve prtnameleri alnnek iati7tnlef{n j>!Zardan batka 



ıfeyi ~ ~ 

.~ D. Demiryollan 

Muhteli f eşya satışı . 

Mahkemeler 
Saframbolu A sliye Ticaret H a

kimliğinden : 

D. D. Yolları 4 İ§letme Müdürlü- Safranbolu tüccarlarından Meh -
ğündcn : met ve Salih Semizin alacaklarına yüz 

s h' · 1 k b de kırk üzerinden teklif ettikleri ö-

Ka 
a ~psız ko ara bulunan ve halen deme şartlarının alacaklılar toplan -

yserı mer ez am arında muhafaza · . . . 
edılmekte olan nizami müddetlerini ~~sınkda :kserı~~ttl~ kabul .e~ıldığıne 
d ld 

1 27 
k aır omıser mu a eanamesının tas • 

o urmuş o an 1 alemde muhtelif d'k· 't s f bol T' 
1 d 'b ı ıne aı a ran u ıcaret mahke _ 

parç~ ar an ı aret eşya açık arttırma mesinden sadır olan 29 5 939 t 'h 
usulıyle satılacaktır · · arı 

S : . ve 231 sayılı karar Mahkemei Tem. 
atış 24.7.939 tarıhıne rastlıyan pa- yı'z ı'cra ve ı'fl~ da' · d'k ı • .. .. as ıresınce tas ı o u-

zartesı gunu saat 9-12 ve 13.30 - 16.30 narak iktisa k · · · 
za kadar devam edecek t b't d'- . P atıyet eyledığı 7. 7. 
g• i takdird "t k' ' .. sal ışd ıdme ı 939 tarıh ve 2670/ 3622 sayılı iliimiyle 

e mu ea ıp gun er e e sa - nl 1 1 ki • . 
tıışa devam edilecekt. a aşı mış o ma a ıcra ve ıflas kanu -

Satıştan istifade ~r;mek isti enle - nunu.n 30? .üncü maddesine tevfikan 
• •. • • Y keyfıyet \ilan olunur. 2702 

rın satış gunlerınde Kayserı merkez 
ambarında toplanacak olan komisyo -
na müracaat etmeleri ilan olunur. 

12867 

Muhtelif ölçü 
aletleri ahnacak 

Ankam A sliye Birinci 
Mahkemesinden : 

H ukuk 

Ankara'nın Yenihayat mahallesinde 
86. No. lu evde Naşit oğlu Kemal'e 

Karınız İsmail kızı Güllü tarafın -

1 
dan mahkememize açılan boşanma da
vasının muhakeme günü olan 1.i.939 cu 

D. D. Yolları Satın Alma K o- ~:~te.si saa: 9. da mahkemeye gelme-
misyo1ıundan : : dıgınızden ıUinen gıyap kararı tebli -

ğine karar verilmiş olduğundan ber-
Muhammen bedeli 23.500 lira olan 'b' k 

muhtelif ölçü aletleri 29. 8. 1939 sah mucı ı :rar muhakemenizin muallak 
günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü i- bulundugu 15.9.939 cuma günü saat 9. 
le Ankarada idare binasında satın alı- da Ankara asliye birinci hukuk mah -
nacaktır. kemesinde bulunmanız veya bir vekil 
B~ işe girmek isteyen~erin (1762, - göndermeniz lüzumu ilanen tebliğ 0 • 

50) Iıralık muvakkat temınat ile ka - lunur. (3110) 13156 
nunun tayin ettiği vesikaları ve teklif 
]erini aynı gün saat 14,30 a kadar ko -
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara
da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı -
tllacaktır. (2931) 12971 

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. 

G: ve inhisarlar V. 

İnşaat münakasası 
İnhisarlar Umum Müdürlüğün

den : 

I - Keşif, şartname, ve plan muci -
hince idaremizin Kastamonu'da yaptı
racağı idare binası kapalı zarf usuliy
le eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 23.692,45 muvak
kat teminatı 1776.93 liradır. 

III - Eksiltme 7.VIII.939 pazartesi 
günü saat 15 de İstanbul'da Kabataş'da 
levazım ve mübayaat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 
.!V - Ke§if, ıartname ve planlar her 

gun levazım şubesi veznesind t . A en ve z-
mır, nkara, Kastamonu baı mUd" 
lüklerinden 118 kuruş mukabilind::: 
lınabilir. 

banka teminat mektubunu ve p.rtna -
mesinin F. fıkrasında bildirilen vesi -
kayı ihtiva edecek olan kapalı zarfla
rını ihale saatinden bir saat evci mez
kur komisyon başkanlığına makbuz 
mukabilinde vermeleri ilan olunur. 

(5305/3187) 13163 

Memur ahnacak' 
Gümrük ve i nhisarlar Vekale

tinden : 
1 - Vekalet şubelerinde açık 20 li

ralık memuriyetler için lise mezunla
rı arasında müsabaka ile memur alına
caktır. Müsabaka 24.7. 939 pazartesi 
günü saat 14 de vekalet binasında ya
pılacaktır. 

a) Müsabakaya girebilmek için me
murin kanununun 4 üncü maddesinde 
yazılı şartları haiz bulunmak, 

b) Yaşı 30 dan yukarı olmamak, 
2 - İstekliler 24. 7. 939 öğleye ka -

dar vekalet za• işleri müdürlüğüne 
başvurmalıdırlar. 

(3231) 13181 

Divanı Muhasebat 

Karar tebliği 
Divanı Muhasebat Reisliğinden: 

İzmir defterdarlığı muhasebe mü -
dürliığünün 931 yılı idare hesabının 

iadei muhakemesi üzerine tanzim o
lunan 784 sayılı ilamın tahakkuk me -
muru Orman Amenajman baş mühen
disi Recebe tebliği zımnında yapılan 

muhabere neticesinde adı geçenin ve
fat ettiği anlaşılması üzerine mevzuu
bahis ilamın kanuni mirasçılarına teb
liği için yapılan araştırmaya rağmen 

aJakadarların adreslerinin tesbiti müm 
kün olmamıştır. 
Tebliğ makamına kaim olmak üzere 

hukuk usulü muhakemeleri kanununun 
141 inci maddesi gereğince keyfiyet i 
lan olunur. 
İşbu ilan 20 temmuz 1939 tarihin -

den itibaren daire dahilindeki lavha -
ya asılmıştır. {3230) 13180 

· Maarif Vekaleti 

Çelik dosya dolabı ahnacak 
Maarif Vekale tinden : 
ı - Vekalet ihtiyacı için vekalet 

levazım müdürlüğünde mevcut nümu
neai veehile ve kapalı zarf usuliyle 43 
adet çelik dosya dolabı ~un ahna -
caktır. 

Şartnameler parasız olarak Anka - V M" k · - una asaya gırecekler mühür- 2 _Muhammen bedeli 4945 muvak-
rada malzeme dairesinden dag~ıtılacak ıu·· t kl'f kt b k • 'ki e ı me u unu anunı vesaı e kat teminatı 371 liradır. 
t_ır_·~~~~~~(_3_0_8_0_)~~-ı-3_ı_ı_o~~o/_o_7_._s~g~ü-v_e_n_m_e~p-a_ra_s_ı_m~ak_b_u_z_u~v-e~y~a 3 -İhale 4 Ağustos 1939 cuma gü-

Balast münakasası 
D. D. Yolları 4 İşletme Müdür lüğünden : 
İhalesi yapılamıyan 939 mali senesi işletmemiz ihtiyacı olan keşif bede

li ile miktar ve mevkileri aşağıda yazılı bulunan 8 ocaktan 39600 metremi
kap balast ihzar ve teslim yeniden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul. 
muştur. Eksiltme 7.8.939 pazartesi gQnü saat 15 te Kayseride dördüncü iş
letme eksiltme arttırma komisyonunca yapılac9ktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 3744 lira ilk teminat vermeleri ve kanunun 
tayin ettiği vesika ve eksiltmeye girmiye manii kanuni bir hali bulunma -
dığına dair beyannameleriyle birlikte teklif mektuplarını eksiltme günii 
muayyen olan saatten bir saat evveline kadar komisyon reisliğine• verme
leri lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Bu işe ait şartname ve mukavelename projeleri Kayseride 4 üncü işlet

me müdürlüğünden Ankara'da yol dairesinden ve Haydarpaşa veznesinden 
parasız olarak dağıtılmaktadır. (5059-2988) 

Keşif bedeli Muhammen bedeli Balast miktarı 
Ocak Km. K. L Ma 

483,000 120 18000 15000 
636,000 140 5600 4000 
680,000 120 720 600 

96,000 120 2400 2000 
133,000 120 2400 2000 
2150,000 120 4800 4000 
360,000 120 9600 8000 

6,500 160 6400 4000 

12951 49920 39600 

Balast mü na kasası 
D. D. Y. Adana İşletmesi Komisyonundan : 

Aşağıda muhammen bedel ve miktarları gösterilen lıalastın hizalarında 
gösterilen mahallerde ihzarı münakasa ve ihaleleri ayrı ayrı yapılmak 

üzere kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. Eksiltme 9. 8. 939 çarşamba 
günü saat 10 da Adana'da işletme müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

İsteklilerin evelce bu gibi işleri yaptıklarını gösterir vesaik ve 939 yılı 
ticaret odası vesikası ile 2490 No.lu kanun mucibince hazırlıyacakları tek
lif mektuplarını. münakasa saatinden bir saat eveline kadar komisyonu
muza vermiş bulunmaları lazımdır. Bu işe ait şartnameler Ankara, Sirke
ci, Haydarpaşa, Adana, Malatya, Kayseri veznelerimızden veya komisyo
numuzdan alınır. Taahhütlü mektuplarla yapılacak tekliflerin postada 
gecikmesi nazarı itibara alınmaz. (3114) 13086 

Teslim mahalli Miktar M8 M3 Fi Y ekfın bedel İlk teminat Şartna-

Krş. T.L. T.L. me be-
deli Krş. 

Ceyhan-Misis arası 
Km. 40S. ihtiraz hat-
tı kenarı 20.000 177 35.400 ~655 175 

Fevzipaşa - İslahiye 
6.000 150 9.000 675 

nü saat 16 da vekalet levazım daire -
sinde toplanan mübayaa komisyonun
ca yapılacaktır. 

Taliplerin teklif mektuplarını iha -
leden bir saat evel komisyona vermiş 
bulunmaları ilan olunur. 

(3215) 13171 

Ankara Belediyesi 

~of örlerin nazarı dikkatine 
A nkara Beled iyesinden : 

Makine kullanmak halen esaslı bil -
giyi icap ettiren bir iş olduğundan şo
förlerin okur yazar olmaları zaruri gö
rülmüş olduğundan keyfiyetin Bele -
diye yasakları arasına alınmasına be 
lediye Encümenince 7. 7. 939 tarihinde 
karar verilmiş olduğu ilan olunur. 

(944) 12905 

İki muhasip alınacak 
Beled iye Riyasetinden : 

Su işleri idaresine bir mesul muha· 
sip ve bir ayniyat muhasibi alınacak · 
tır. 

Mesut muhasibin ücreti 175 ayni· 
' yat muhasibinin 150 liradır. 

İstekliler arasında müsabaka imti
hanı yapılacaktır. 

İstekliler 22.7.939 a kadar aşağıda· 
ki vesikaları su idaresine vermelidir -
let. 

1 - İki münhalden hangisine talip 
olduğuna dair pullu ve fotograflı bir 
istida 

2 - Bu vazifelerde çalışmış oldu· 
ğuna dair vesika. 

3 - Hüsniihal şehadetnamesi. 
4 - S ıhat raporu, 
5 - Evelce imtihana girenler bu 

imtihana giremezler. 
6 - Müsabaka 24.7.1939 pazartesi 

günü saat 18 de belediye içtim2 
salonunda yapılacaktır. (2889) 12858 

Zayi - (331 senesinde Erzincan 
Mülki idadisinin beşinci sınıfından 
mezun olduğuma dair vesikamı harbi 
umumide kaybettim. Yenisini alaca -
ğımdan eskisinin hükmü kalmadığı 
itan olunur.) 2698 

Zayi - Ankara belediyesinden al
mış olduğum Hususi 732 numaralı bir 
adet otomobil plakası zayi olduğun
dan hükmü olmadığını ilan ederim. 

Fiat Acentaıı sahibi Mehmet Hayri 

.. 
Levazım Amirliği 

Garaj inşası 
Ankar a Levazon Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Balıkesir Çayirhisar mevkiin -

de yapılacak 4 No. Ju garaj inşaatı ka
palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

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

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

Postada vaki gecikmeler muteber 
değildir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat eveline kadar teminat ve 
teklif mektup?-.ını Balıkesir kor sa
tın alma komisyonuna vermeleri. 

Plan, keşif, fenni ve hususi şartna
meler İstanbul, Ankara levazım amir
likleriyle ve Balıkesir kor satın alma 
komisyonlarında her gün görülebilir. 
Oksiltmeye girebilmek için bu gibi 
kıymette inşaat işleri yaptıklarına da
ir ihale gününden en az 8 gün evci 
vilayet nafıa müdürlüğünden alınmış 
ehliyet vesikası teklif zarfına konul
muş bulunması lazımdır. 

(3095) 13058 

Kuru ot ahnacak 
Ankar a Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonunda n : 
1 - 600 bin kilo kuru ot alınacak -

tır. Tahmin edilen bedeli 36000 lira • 
dır. 

2 - Şartnamesi Elazığdaki satına!· 
ma komisyonunda pazartesi, çarşamba 
ve cuma günleri öğleden sonra görüle
bilecektir. 

3 - Eksiltme 25. 7. 939 salı günü 
sat 10 da tüm binası içerisinde bulu -
nan askeri Sa. Al. Ko. olacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
olacaktır. 

5 - Muvakkat teminatı 2900 liradır. 
6 - Teklif mektupları 25. 7. 939 sa

lı günü saat 9 za kadar satın alma ko -
misyonu reisliğine verilmiş olacak ve 
bu saatten sonra mektuplar kabul edil 
miyecektir. 

7 - İsteklilerin görülmesine lüzum 
hasıl olan vesaiki resmiyesini-inuvak
kat teminatının konulduğu zarf içeri
sine konulmuş olacaktır. 

(2828) 12800 

T. C. ZİRAAT BANKA S 1 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye verecek 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı· 

daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır : 

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

40 .. 100 " 4.000 " .oo .. 50 .. 5.000 .. 
120 .. 40 .. 4.800 ,, 
160 

" 20 .. 3.200 .. 
DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 ti. 

radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
faz lasivle veri lecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birinciklnun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Nafia Vekôleti 
- Kepsut yolundaki "Simav., ve ··~ 
le" köprülerinin demir ve betonart!' 
olarak yeniden inşaatı (92.500) ti 
keşif bedeli üzerinden kapalı zarf us 
liyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 5.9.939 tarihine müt 
dif salı günü saat (16) da nafıa ve~ 
leketinde şosa ve köprüler reisliği 

Takriben llSS kilometreden ibaret 

Demir yol etüd işleri 
Nafıa Vekaletinden: 

olan :U.roı<urum - S•r•k•m•• ar•••n•n dasında yapılacaktır. 
Ankara Levazım Amirligwi Satın demiryol etüdü işleri kapalı zarf usu- ~ - E1:-·1?! ... • ...-tnarnesi ve bul mutefern dıı?:er evrak (463) k 

Alma Komisyonunda n : liyle münakasaya konulmuştur. kabilinde adı geçen reıslıkteriıi'tin~' 

Odun al.nacak 

1 - Ankara garnizonu ihtiyacı için 1 - Münakasa 2 Ağustos 939 çar - lir. 
913 ton gürgen odun kapalı zarfla ek şamba günü saat on beşte vekaletimiz 4 - İsteklilerin eksiltme tarihit 
siltmeye konmuştur. demiryollar inşaat dairesindeki müna den en az sekiz gün evel bir istida ı 

2 - Tahmin bedeli 18260 lira olup kasa komisyonu odasında yapılacak - nafıa vekaletine müracaatla bu gibi i 
muvakkat teminatı 1396 lira 50 kuruş tır. şaatı yapabileceklerine dair müteaJı 
tur. 2 - Bu işin muhammen bedeli bitlik vesikası almaları lazımdır. 

3 - Eksiltmesi 2. 8. 1939 çarşamba 43.000 liradır. 5 - Eksiltmeye gireceklerin döt 
günü saat 11 dedir. 3 - Muvakkat teminatı 3225 lira - düncü maddede bahsedilen vesika ı 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt dır. 939 senesine ait ticaret odası vesik• 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün- 4 - Mukavele projesi, eksiltme şart sını ve (5875) liralık muvakkat teıf. 
cü maddelerinde istenilen belgeleriy- namesi, genel şartname, umumi fenni natlarını havi olarak 2490 sayılı kan 
le birlikte ihale gün ve saatinden en şartname, istikşaf hartası, istasyon me nun tarifatı dairesinde hazırlıyaca 
geç bir saat eveline kadar teminat ve safelerinin ve iltisak kati mükafileri- ları kapalı zarflarını ikinci madde 
teklif mektuplarını Ankara Lv. amir- nin hesaplarına ait 210 ve A2 numara- yazılı vakitten bir saat evetine kad' 
liği satın alma komisyonuna verme le- lı tipinden ibaret bir takım münakasa komisyon reisliğine ·makbuz mukabl 
ri. Şartname her gün öğleden sonra evrakı iki yüz on beş kuruş mukabi - !inde vermeleri lzımdır. (3124) 131• 
komisyonda görülebilir. linde demiryollar inşaat dairesinden 

(3107) 13061 tedarik olunabilir. 2500 adet takviye sepeti 
150 kilo katran ve 
Bir Baskül ahnacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

Vekalet matbaası için 150 kilo kat -
ran bir adet baskül satın alınacaktır. 
Pazarlık günü 25. 7. 939 salı gün 

saat 10 dadır. 
İsteklilerin beJli gün ve saatte An

kara Lv. amirliği satın alma komisyo-
nuna gelmeleri. (3227) 13177 

5 - Bu münakasaya girmek iste -
yenler 2490 numaralı arttırma, eksilt
me ve ihale kanunu mucibince ibra -
zına mecbur oldukları evrak ve vesi -
kalan, muvakkat teminatlarını ve mü
nakasa tarihinden en az sekiz gün e -
vel referanslarını ve diğer vesikaları -
nı raptederek vekaletimize verecekle
ri bir istida ile bu iş için talep ede -
cekleri ehliyet vesikalarını ve fiyat 
tekliflerini havi kapalı vo mühürlü 
zarflarını mezkur kanunun ve eksilt
me şartnamesinin tarifatı dairesinde 
hazırlıyaı;ak 2. 8. 939 tarihinde saat 
on dörde kadar numaralı makbuz mu-

ahnacilk 
Nafıa Vekaletinden: 

1. 8. 939 salı günü saat 11 de Antıl
rada Nafıa Vekaleti binası içinde ıf. 
zeme müdürlüğü odasında toplan/ 
malzeme eksiltme komisyonunda ce 
an (10875) lira muhammen bede 
Haydarpaşa'da vagonda teslim şarti 
le 2500 adet gabyoninin (takviye se 
peti) kapalı zarf usuliyle eksiltm 
yapılacaktır. 

Köhne fotin Sa ti Ş 1 kabilinde demiryollar inşaat dairesi 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüJ 
bedelsiz olarak malzeme müdürlüğ~ 
den alınabilir. 

A nkara Levazım Amirliği 

A lma Kom isyonundan : 

Satın eksiltme komisyonu reisliğine tevdi Muvakkat teminat (815,62) liradı 
İsteklilerin teklif mektuplarını J 

vıfkkat teminat ve şartnamesinde ys 
1ı vesikalarla birlikte aynı gün sıı 
10 a kadar makbuz mukabilinde kO 
misyona vermeleri lazımdır. 

1448 çift fotin ile 425 çift köhne 
yemeni satılacaktır. 

Fotin ve yemenileri görmek iste -
yenler M. M. V. daire müdürlüğüne 

müracaatları ve isteklilerin de 25. 7. 
939 salı günü saat 11 de Ankara leva
zım amirliği satın alma komisyonuna 

etmeleri lazımdır. 
(3035) 13074 

Demir köprü inşaatı 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Balıkesir vilayetinde Balıkesir (3005) 13071 

~;~·:det çu~:;: ıın~~;k Arpa, yulaf ve kuru ot alınaca~ 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

A lma Komisyonundan : 
400 adet erzak çuvalı alınacaktır. 

İsteklilerin 25. 7. 939 salı günü saat 
11,30 da Ankara levazım amirliği sa -
tın alma komisyonuna gelmeleri. 

3229) 13179 

Üçüncü Noterlik 
ULUS Meydanı Koçak Hanında 

pek yakında 

açıhyor 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

M. Tem. Tah. B. 
Kıtası Cinsi Kilosu İhale T. Günü aaati Lr. Kr. Kr. St. 
---------------- -- --- --- --- ---1' 
Tefenni Arpa 425000 7.8.939 Pazartesi 15 1275 00 4 00 kap• 

,, Yulaf 425000 7-8-939 15,30 1593 75 5 00 ,, 
,, kuru ot 318000 8-8-939 Salı 10,30 1192 50 5 00 ,, 
1 - Tefenni garnizonunun senelik ihtiyacı olan arpa ve yulafı ile ki.it< 

otu eksiltmeye konulmuş olup eksiltmesi tüm komutanlığı binasında~ 
satınalma komisyonu marifetiyle yapılacağından her erzakın yukarda citlı 
ve miktarı, ihale tarihi, gün ve saatleri ile muvakkat teminatı ve muhaı(J 
men fiyatları, eksiltmenin §ekilleri yukarda gösterilmiştir. 

2 - Şartname ve evsaftan komisyonda mevcut olup istekliler tarafıı' 
dan her zaman okunabilir. Eksiltmelere iştirak edecek olanların te1'1 
mektuplarını ve kanunun 2, 3. Uncü maddelerinde yazılı veaikalari} le 
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21 - 7 - 1939 

İcra ve İflôs 
Ankara icra Dairesi Gayrimen • 

kul Satı§ Memurluğundan : 
İzalei şuyudan dolayı sulh hukuk 

mahkemesince satılmasına karar veri
len Özbeyler mahallesi hemhüm soka
ğında 600 ada 6 parsel numaralı ev a
şağıda yazılı şartlar dahilinde açık art
tırma ile satışa çıkarılmıştır. 

EVSAF VE MÜŞTEMİLAT 
45 numaralı kapıdan girildikte sol • 

da bir hela sağda tavanlı tabanlı iki o
da ve bir taşlık ve sağdaki odadan bir 
kapı ile girilir bir kiler ve ayrıca bir 
odunluk vardır. 137 metre murabbaı 
sahasındadır. 1381 lira kıymet takdir 
edilmiştir. 

SATIŞ ŞARTLARI 

. ı. - Satış peşin para ile 24.8.939 ta
rıhıne müs::ıdif perşembe günü saat 
10 - 12 ye kadar icra dairesi gayri men
kul satış memurluğunda yapılacaktır. 

2 - Talipler satılacak hisseye tak
dir edilmiş olan yukarıdaki muham -
men kıymetin % 7,5 nispetinde pey 
akçaıı veya milli bir bankanın teminat 
mektubu ile kanunen teminat olarak 
kabul edilen hazine tahvilleri getire
cekdir. 

3 - Satış günü artırma bedeli hisse
}'e takdir edilen kıymetin % 75 ini 
bulduktan ve Uç defa nidadan sonra 
rnezkOr günUn (12) inci saatinde en 
Çok arttıran talibine ihale olunur. 

4 - İşbu tarihdeki artırma teklif e
<Ii!en bedeli muhammen kıymetin % 
75 ini bulmadığı takdirde 8.9.939 tari
hine müsadif cuma günü saat 10 - 12 
Ye kadar yapılacak ikinci arttırmada 
en çok artırana ihale edilecektir. 

ULUS 

Isteyenler bu şartname ve evrakı 

Sıhat ve İçtimai muavenet vekaleti 
içtimai muavenet itleri dairesi reisli · 
ğinde görebilirler. 

3 - Arttırma 1. 8. 939 salı günü sa
at 11 de Sıhat ve İçtimai muavenet 
vekaletinde yapılacaktır. 

4 - Artırma açık olarak yapılacak 
tır. 

Kirahk : , 
5 - Arttırmıya girebilmek için is • Kiralık garaj - Vekaletlere yakın 

teklilerin (135) lira muvakkat temi • Mısır sefarethanesi yanında 49 numa
nat vermesi ve bundan başka bu cins ralı apartmandaki garaj kiraya verile
hedim işlerini liyakatla ikmal ettiği- cektir. 2478 Telefona müracaat. 
nie dair resmi makamlardan alınmıı 2333 
vesaik ibraz etmeleri. 

(3096) 13081 

Polis 
Alôkadarlara 

Ankara Emniyet Müdürlüğün
den : 

Ankara emniyet müdürlüğüne polis 

Kiralık - Atatürk bulvarında No. 
49/1 Foto apartmanında 2 ve 4 odalı da 
ire kiralıktır. Kaloriferli ve konfor 
ludur. Altındaki İzmir bakkaliyesine 
veya kapıcıya müracaat. Tel: 1235 

2442 

Kiralık daire - Vekaletlere yakın 
Mısır sefareti yanında No. 49 da kalö
riferli 6 oda hizmetçi odası banyo 
mutbak havagazı - garajlı garajsız. 

Tel: 2478 2567 

stajyeri kayıt ve kabulü için müraca- Kiralık - Yüksek Ziraat Enstitüsü 
at edenler arasında İstanbul polis mahallesinde Uç oda bir mutfak hava • 
mektebinin 53 eti tahsil devresine gön gazı su elektrik banyo. Kirası 30 lira 
derilmek üzere 24 Temmuz 939 pazar- müracat Tel: 3991 2618 

te~i ~ü~~ -~aat 14 de ~nk~ra emniyet Kiralık - Atatürk bulvarı ve Ce
müdurlugu s_alo?unda ı~tıhan yapıla- ·beci asfaltına nazır Sıhiye sokağı ba-
caktır İsteklılerın yevmı mezkurda ha d N (3) ·k· ci katta dört odalı 

b 1 1 . 1. şın a o. , ı ın 
zır u unma arı ı an olunur. 13129 bir daire. Alt kata müracaat. 2621 

Deniz Levazım 
Kiralık - 2 oda, hol. elektrik, su, 

havagazı, kirası 23 lira. Sıhiye Veka
leti karşısında İlkiz sokak Burçak a-

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık kllçük illnlardan: 

Bir defa için 30 Kur111 
İki defa için 50 Kuruı 
t}ç dda için 70 Kuruı 
Dört defa için 80 Kuruı 

Devamlı küçük ilanlardan her de· 
fası için 10 kuruı alınır. Meıeli ıo 
defa neıredilecek bir ilin için, 140 
kuruş alınacakur. Bir kolaylık ol
mak Uzere her ıatır, kelime arala· 
nndakl boıluklar mUıtesna, so harf 
itibar edilmiıtir. Bir küçük ilin 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört utırdan fazla her aatır tçln 
beher seferine ayrıca on kuruı alı· 
nır . 
K!lçilk lllnlarm 120 harfi geçme
me1i tbımdır. Bu miktarı ıeçen l· 
linlar aynca pul tarifesine tabidir, 

Satılık : 
ı- \ 

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 Yeşil 
yol ön cephesi 20 metre. Sanayi cad • 
desinde 82 No. Tel: 1953 2599 

partımanı zemin kat. 2626 Satılık apartman - Yeniıehirde A · 

Kösele ah nacak 
M. M. V. Deniz Levazım Sat:n 

Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli "17.250" lira 
olan "10.000" kilo kösele 27. Temmuz 
939 tarihine rastlıyan perşembe günü 
saat "14" de kapalı zarfla alınmak üze 
re ekı;iltmeye konulmuştur. 

2 - İlk teminatı "1293" lira "75" ku 
ruş olup şartnamesi her gün komis -
yondan parasız olarak alınabilir. 

. tatürk caddesi üzerinde irat getirir 
Kiralık - Dr. muayene~an~sıne ve- satılık apartmanlar Sanayi caddesin . 

ya aile için elverişli kalönferlı devren de 82 No. Tel: 1953 2600 
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-

Satılık arsalar - Rus ve alman se · 
fareti arkasında &atılık arsaları olan 
senet veyahut caplariyle Sanayi cadde 
si 82 No. mürac;aat Tel: 1953 2601 

reler. Tl: 3063 2636 Ucuz satılık arsalar - Yenişehirde 
Ucuz kiralık küçük daireler - Mal Nafıa vekaleti karşısında Atatürk ca~ 

tepede 2 oda bir hollü ve 2 odalı iki deaind? ucuz satılık arsalar Senayı 
daire kiralıktır. Maltepe Bakkal Ra - caddesınde 82 No. Tel: 1953 2602 
miz'e müracaat 2650 

Satılık arsa - İstasyon arkasında 
Muhafız alayı olduğu yerlerde satılık 
ucuz analar Sanayi caddesi 82 No. 
Te1: 1953 2603 

iş arayanlar: 

-11-

lan 50 adet döküm kalıbı A•keri Fab
rikalar umum müdürlüğü merkez sa
tın alına komisyonunca 4. 8. 1939 cu-

Sekreter - Bir bayanın yanında ma günü saat 16 da pazarlıkla ihale 
yazı itlerinde çalıımak istiyor. Anka- edilecektir. Şartname parasız olarak 
ra poıta kutusu No. 180. 2637 komisyondan verilir. Taliplerin ınu -

iş verenler : 

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. istiklal fırınına müracat edilmesi 
Tel: 1893 2679 

Aranıyor - Kırıkkalede otelde ça
lışabilecek bir iJçiye lüzum vardır. 
Kırıkkale otel şark sahibi Rizaya mü-
racaat edilmellii· 2693 

vakkat teminat olan (600) lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin
deki veaaikle komisyoncu olmadıkla
rına ve bu işle alakadar tüccardan ol
duklarına dair Ticaret odası vesika -
siyle mezkür gün ve saatte komisyo
na müracaatlar. 

(3038) 13028 

149 kalem ateıe mukavim 

muhtelif 
tuğla Ye har~lar ahnacık 
Aakeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüiü Merkez Satın Alma Ko
miıyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (151.170) li • 
ra olan 149 kalem ateşe mukavim mub 

Kiralık daire aranıyor - Yenişe - telif tuğla ve harçlar Aıkert Fahri -
hirde Eylül veya teşrinievel i~in kalo kalar umum müdilrlüğil merkez satın 
riferli bir daire aranmaktadır. Müra· . alma komisyonunca 7. 8. 1939 pazar -
caat yen Ulus matbaası . ~: S:. tesi günü saat 14 te pazarlıkla ihale 

Aranıyor - İşlek tiltuncu ve bak edilecektir. Şartname (7) lira (56) ku 
kaliye magazası olup da devren sata • ruş mukabilinde komisyondan veri • 
cakların ~e ıerma~eli ortak. ar~yan • lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
Jarın yem hal İzmır bakkalı~.esı Ah • (8808) lira (50) kuruı ve 2490 numa -
met Çubukçuya mektupla muracaat • ralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeld 
lan. 2655 vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve 

Orman Umum Md. 

Muhtelif alil ye edevat ahnacak 
Orman Umum Müdürlüğünden: 

Orman Amenajman işlerinde kulla-
nılmak üzere; 

200 adet pergel takımı 
200 ,, Dublü desimetre 
200 ., Mail mesafeyi ufka tahvil 

200 " 
200 .. 
200 " 

cetveli 
Mikyası hendesi 
Çelik şerit 
45 derecelik gönye 

200 " 60 .. " 
200 ., Minkale 
200 ., Mira 

1000 .. Ormancı kompası 

bu itle alakadar tüccardan oldukları -
na dair Ticaret odası vesikasiyle mez
kClr gün ve saatte komisyona müraca-
atları. (3039) 13116 

2 adet takım bileme tezgahı 

ah nacak 
Aıkeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

S - Birinci ve ikinci artırmalarda 
ihale bedeli ihaleyi müteakip verilme
diği takdirde üzerine ihale edilen tali
bin talebi üzerine ihale tarihinden iti
baren kendisine bedeli ihaleyi teslimi 
Vezne eylemesi için yedi gün kadar 
tnehil verilecektir. İşbu müddet zar -
fında ihale bedeli yatırılmadığı tak -
dirde ihale bozulacak ve bu tarihden 
eve: en yüksek teklifte bulunan talibe 
teklif veçhiyle almağa razı olup olma
dığı sorulduktan sonra teklif veçhiyle 
almağa razı ise ihale farkı bu talipten 
tahsil edilmek üzere bu talibe ihale e
dilecektir. Teklifi veçhiyle almağa ra
zı olmazsa gayri menk\ıl (15) günlük 
ikinci artırmaya çıkarılacak en çok 
arttıran talibe ihale edilecektir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektuplarını en geç belli 
gün ve saatten bir saat eveline kadar 
Kasımpaşada bulunan komisyon baş -
kanlığına makbuz mukabilinde verme 

Kiralık daire - Bankalar cadde • 
sinde dört oda bir hol ve müıtemi -
latlı resmi ve husu&i daireye ve mu -
ayenehaneye elverişlidir. Tel: 1317 

2652 Acele satılık - Az kullanılmış ço • 200 ,, Tecessümat burgusu 

Tahmin edilen bedeli (5400} lira o
lan 2 adet takım bileme tezgahı asker! 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 10.8.1939 
perşembe günü saat 15 te pazarlıkla i
hale edilecektir. Şartname parasız ola· 
rak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (405) lira ve 
2490 numaralı kanunun 2. ve 3. mad· 
delerindeki vesaikle komisyoncu ol • 
madıklarına ve bu işle alakadar tile • 
cardan olduklarına dair ticaret odaıı 
vesikasiyle mezkilr gün ve saatte ko • 
misyona müracaatları. (3177) 13162 6 - Her iki artırmada gayri men • 

• kul talibine ihale edildikte tapu harcı 
llıiişteriyc ihale tarihine kadar olan 
Tüterakim ve.r&i ve deUiliYc.;r;umi a.a;:n;;.yrf menkOt Uı:erindeki hakları 
v~ hususiyle faiz ve masarife dair olan 
iddialarının evrakı müspitelerile (20) 
gün içinde dairemize bildirmeleri la -
:z:ımdır. Aksi takdirde hakları tapu si
ciliyle sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç tutulacaklardır. 

7 - Arttırmaya iştirak edecekler 
10.8.939 tarihinden itibaren 939/ 60 No
lu dairemizde yerinde herkese açık 
bulunan şartnamesini okuyabilirler. 

Ankara 1. ci icra Memurluğun
dan : 

Mahcuz 120 adet ipekli ve yünlü 
manto ve tayyor ve kUrk manto 24.7. 
939 pazartesi günü saat ikide birinci 
25.7.939 salı gilnü ayni saatte ikinci 
artırmaya belediye satış salonunda çı-
karılacağı ilan olunur. 2691 

. 
Harita U. Md, 

Sığır eti alınacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

l - Harta kıtası eratının senelik 
ihtiyacı için eksiltmesi yapılan on bin 

/ kilo sığır etine talibi tarafından tek
l'f edilen yirmi altı kuruş doksan beş 
santim fiyat genel direktörlükçe gali 
görüldüğünden eksiltme müddeti on 
gün uzatılarak 31. 7. 939 pazartesi gü 
nü saat 10 da ihalesi icra kılınacak • 
tır. 

2 - Muvakkat teminatı 222 lira 12 
kuruş olup maliye makbuzu veya ban
ka teminat mektubu kabul olunur. 

3 - Taliplerin yazılı gün ve saatte 
muvakkat teminatlariyle beraber ko
misyona gelmeleri. 

(3211) 13168 

Sihatve lçtimaiM. V. 

Bina yıktınlacak 

Sıhat ve içtimai Muıtvenet Veka
letinden : 

1 - Arttırmaya konulan iş: Anka -
ra"da yeniden kurulacak Tıp Fakülte
si sahasına isabet eden ve Nümune 
hastanesi müştemilatından taş pav -
yon, iki baraka ve su deposunun yıkıl 
ınası işi olup bunun için tahmin edi -
len kıymet 1800 liradır. 

2 - Bu işe ait ıartname ve evrak 
ıunlardır· 

cuk arabası. Anafartalar cad. No: 110 100 ,, İrtifa barometresi 
!eri. (5029/2924) 12946 Kiralık dükkan - Çocuk Saray halk gömlekçisine müracaat. 2613 50 ,, Pilanimetre 

caddesinde No. 31 Diker şapka salo - • . 50 ,, Dürbünlü plançete 

Hava Kurumu 
nu devren kiralıktır. Taliplerin adre- Satılık - Yenışehırde havuzbaşın aat1n alınacaktır. 
se müracaatları. Tel: 3381 2653 da halk partisinin yanındaki tahsil şu Bu aiat ve edevatı vermek istiyen-

besinin oturduğu bina .840 M2 arsası !erin son tadilatı gösteren katalog • 
· Kiralık apartman - Yazıhane, mu- ile a<:ele satılıktır. Sana i caddesi 82 · .. • E.U..t. tdliaı ada_ 

metg ha Jevkalade elverişli tam kon- ce er r f ~terfr teklif mek- 3 ton difenilüretan 

alınacak Türkku~u Genel Direktörlüğün
den : 

18 Temmuz 939 salı günü ihale -
si takarrür eden İnönü kasabasiyle 
Türkkuşu kampı arasındaki şose yo
lunun inıaatı, görülen lüzum üzeri -
ne ihalesi bir hafta sonraya yani (26. 
7. 939 tarihine tesadüf eden çarşam -
ba) gününe tehir edildiği ilan olunur. 

2662 

Maliye Vekôleti 

Matbaacılara 
Maliye Vekaletinden : 

forlu eşsiz manzara Yenişehir Kutlu Satılık - Modern ve Avrupa ma • tuplarını 1-8-~~9 .. t~~~~ine kadar o.:· 
pasta salonu üstünde birinci balkon - mulatı salon yemek yatak ve çocuk man umuı:n mudurl~gunde. teşekkul 
lu daire 5 oda hol ve müştemilatı. Ka- odaları gramofonlu radyo acele satı - eden komısyona getırmelerı veya te • 

·· ı ı k K 1 k S ahhütlü olarak göndermeleri pıcıya muracaat Te : 1162 2665 ı tır. ızı ay arşısı osyal apartma A. ' 
nı kapı 3 daire 4 2638 7_ gu.stoı 1939 saat 10 da teklif ey-

Kiralık daire - Dört oda, büyük ledıklerı atat ve edevattan birer nü -
hol, kalorifer, banyo, tam konforlu Acele satılık buz dolabı - Az kul- mune ile bunlar hakkında her husuı-
Yenişehir Tuna caddesi Bozkır ao - nılmış altı ayaklı bir buz dolabı çok ta izahat verebilecek bir mümessil bu-
kak No. 8 zemin kata müracaat. ucuz fiyatla satılıktır. Çıkrıkçılar yo- lundurmaları lazımdır. (2937) 13035 

2672 kuıu Ece sokak No. 4. e müracaat. 

Kiralık - Münferid aileye zemin 
katta ma müştemilat 2 odalı daire ve 
garaj. Nafıa Bakanlığı karşısında oto 
büs durağı Özen Ap. kapıcıya müra-
caat. 2673 

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

2648 

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

Satılık arsa - Yapılmış bahçeli ev
lere bitişik geniş cepheli 1000 M:l i
mar parselli inşaata hazır acele Tel: 
2406 bayram C. No. 1 2659 

Ankara Valiliği 

Kömür ahnacak 
Ankara Valiliğinden : 

1 - Vekalet 939 senesi ihtiyacı için 
matbaa kağıdı, mukavva, mücellit Kiralık - • 4 od~ 1 ~ol, s~, e~ektrik 
bezi ambalaj kağıdı vekaletten veril _ ve havagazını havı mustakıl daıre. Ye 
mek

1 

üzere (72450) adet defter (285. nişehir, Demirtepe, Akbay sokak No. 
425) cilt koçan ve (15.765.000) varak 4• 2675 

Satılık arsalar - Cebecide tren hat 
tı yanlarında pazar yerine yapılacak 
stada nazır manzaralı imarca ufak 
parselli Tel: 2406 Bayram Caddesi 
No. 1 2660 

Etimesğut sıhat merkezine 50 ton 
sömikok kömürü satın alınacaktır. 

Müesseseye kadar nakliyesi müteah • 
hide ait olmak üzere muhammen bede
li 1250 liradır. 

İhalesi 24. 7. 1939 pazartesi gilnü sa
at onda yapılacağından isteklilerin ve 
şartnameyi görmek isteyenlerin vila 
yet sıhat müdüriyetine müracaatları. 

tetvelin baskııı üç parti halinde ayn 
ayrı kapalı zarfla eksiltmeye konul -
muştur. 

2 _ Defterlerin muhammen baskı 
ve cilt bedeli (11.704) lira (90) kuruş
tur. Muvakkat teminatı (877) lira (87) 
kuruştur. 

3 _ Koçanların baskı ve cilt bedeli 
(10.242) lira (42) kuruştur. Muvakkat 
teminatı (768) lira (18) kuruştur. 

4 _ Cetvellerin baskı bedeli (7129) 
lira (80) kuruştur. Muvakkat temina
tı (534) Jira (73) kuruştur. 

s - Eksiltme, 28. 7. 939 cuma günü 
saat ıı de Defterler, saat 15 te koçan -

lar, ve 29. 7. 939 cumartesi günü saat 
ıı de cetv~llere ait olmak üzre Maliye 

Vekaleti levazım müdürlüğünde mü -
teşekkil eksiltme komisyonunda ya -
pılacaktır. 

6 - Bunlara ait şartnameler Anka -
rada Maliye vekaleti levazım müdür -
lüğünde, lstanbulda Maliye Vekaleti 
evrakı matbua anbarında bedelsiz o • 
tarak verilir. 

Kiralık oda - Havuzbaıı abide kar 
şısı mobilyalı veya boş banyolu güzel 
odalar. Ulus ilan memurluğuna mü 
racaat. Tel: 1064 2676 

Kirallk daire - 4 oda 1 hol sıcak 
su banyo havagazı 4. cü kat İsmet pa
şa Akşehir sokak No. 23 içindekilere 
müracaat. 2677 

Kiralık oda - Bir bay için. Yeni -
şehir Demtrtepe Urunç sokak No. 
7 (A). Birinci kat. 2680 

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

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

2681 

Satılık arsa - Çankayada asfalt ü
zerinde 1800 metre murabbaı arsa için 
de Ankara taşı olduğu halde uygun 
fiyatla satılıktır. 2682 

Kiralık - Maltepe Ekim So. oto Satılık apartman - Çıkrıkçılar yo-
büs son duragına 2 dakikada, havaga kuşunda 4 katlı konforlu yanında ar. 
zı, su elektrikli No. 14 evin 4 odalı da· salı senevi 2500 lira iratlı bol güneı 
iresi. İçindekilere müracaat. 2686 manzaralı acele Tel 2406 Bayram C. 

Kiralık - Yenişehir Ataç So. 31 No. 1 2683 
No. büyük 5 oda, 1 salon, geniş veran
da ve balkon nezaretli havadar.Muşam 
balı, zil tertibatlı çok kullanışlı daire. 
Hemen verilcektir. Kirası 70 lira. Tel: 
2880 2687 

Kiralık oda - Mobilyalı veya rno • 
bilyasız bir oda bir bay veya bayan i· 
çin kiralıktır. Yeni şehir İsmet İnönü 
caddesi Lozan alanı Emciler sokağı 
No. 71 2688 

Kiralık - Maltepede asfalt yolda 
otobüse yakın 4 oda, ı hol, mutbak, 
banyo, su, elektrik, ~va gazı 17 No. 
kat içindeki!ere müracaat. Tl: 3958 

2695 

Satılık apartman - Şehirde Kınacı 
han civarında 5 katlı senevi 2i00 lira 
iratlı 1 apartmanlık arsalı manzaralı 
tel 2406" Bayram caddesi No. 1 2684 

Acele satılık arsa - Yenişehirde 
Özenli sokağında çift daireye müsait 
blok başı 452 metre arsa emsaline gö
re çok ucuz Tel: 2406 Bayram Cad. 
No. 1 2685 

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

2701 

(2821) 12794 

Hükumet konağı limir ellirilecek 
Ankara Valiliiinden : 

1 - Ankara hükümct konağının ta
mir işi 7. 8. 939 pazartesi günü saat 
15 de hükümet binasında nafıa mü . 
dürlüğünde toplanacak nafıa komis -
yonunda ihalesi yapılmak üzere ka -
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul -
muştur. 

2 - Keşif bedeli (14999) lira (63) 
kuruştur. 

3 - Muvakkat teminatı (1124) lira 
(98) kuruştur. 

4 - İsteklilerin muvakkat teminat 
mektup veya makbuzlariyle, ticaret o
dası vesikasını ve nafıa müdürlüğün -
den alacakları fenni ehliyet vesika -
lariyle birlikte yukarda adı geçen gün 
de saat 14 de kadar teklif mektupları
nı komisyon reisliğine vermeleri. 

5 - Bu işe ait keşif ve şartnameyi 
her gün nafıa müdürlüğünde görebile 
cekleri. {3214) 13170 

Askeri Fabrikalar . 
50 adet döküm 
kalıbı alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (9150) lira o
lan 3 ton Difenilüretan A•keri Fabri
kalar umum mıidürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 10. 8. 1939 perşem 
be günü saat 15,30 da pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak 

' komisyondan verilir. Taliplerin mu -
vakkat teminat olan (686) lira (25) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesikle komisyoncu 
olmadıklarına ve bu işle alakadar tüc· 
cardan olduklarına dair Ticaret odası 
vesikasiyle mezkür gün ve saatte ko • 
misyona müracaatları. 

(3213) 12169 

Adliye Vekôleti 

Kanavi(e Ye kınnap ıhna<ak 
Adliye Vekaletinden : 

Evrakı matbuanın •evk ve bendinde 
kullanılmak üzere 3000 metre kanevi • 
çe ve 200 kilo kınnap pazarlık suretiy
le satın alınacaktır. 

Nümunesi Vekalet levazım ve daire 
müdürlüğünde görülebilir. Taliplerin 
pazarlık günü olan 28.7. 939 cuma gü
nü saat 14 de tahmini bedelin % 7.5 
ğu olan 60 liralık vezne makbuzlariyle 
birlikte Yenişehirde temyiz binasın -
da vekalet levazım ve daire müdürlü • 
ğü odasında toplanacak komisyonda 
hazır bulunmaları ilin olunur. 

(2995) 12957 

Kömür alınacak 
Ankara Adliyeai Satm Alma Ko· 

miayonundan : 

ı - Ankara adliyesi için 160 ton 
kriple kömürü açık eksiltme ile satın 
alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 3520 Uç bin 
be§ yüz yirmi liradır. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 264 
iki yüz altmış dört liradır. 

7 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu -
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
belgeler ve her partiye ait yukarıda 
miktarları yazılı muvakkat teminat 
makbuz veya banka kefalet mektup -
lariyle birlikte kanunun tarifatı ve 
şartnamedeki prtlara uygun ve nok -
sansız olarak yazacakları teklif mek -
tuplarını havi kapalı zarflan ihale sa
atlerinden birer saat evel komnyon 

Kiralık oda - Mobilyalı kalorifer- Satılık - Cebeci asfalt üzerinde 2 
li bir oda kiralıktır. Kızılay lrarııaı katlı bir ev 530 M 2 anaıı ile satılık 

4 - Eksiltme 24. Temmuz 939 pa -
zarteıi günU ıat ıs te Ankara Adliye
si binasında toplanacak satın alma ko
mi•yonunda yapılacaktır. 

Aakeri Fabrikalar Umum Mü- S - Fenni ve huau•i prtname•i An 
lüiü Merba Saba Alma Ko- kara C. llüdcleiumumilifindea para • 
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Hizmet erbabı bordroları 
Hizmet erbabına ait vergilerin müfredabnı yazmağa 

mahsus bordrolar matbaamızda tabedilmiştir. Adedi 2,5 
kuruta matbaamız İdare kısmında satılmakta olduğu ali· 
kadarlara ilin olunur. ULUS Müe11eseai 

İnşaat ilanı 
• 

Eti Banktan 
Bankamızın Artivin vila

yeti dahilinde Murgul bakır 
madenlerinde yapılacak 
700,000 lira kıymetindeki in
ıaatın 150,000.- lira kıy
metindeki itçiliği münaka
saya çıkarılmııtır. 

BUGON 
KUM6AllAS\NA 
PAll4ATAN 
KOCOK EL 

Elbiseleılnizi 
GÜVELeRE 

Harsı Koruyunuz~ 
* E "'. 

FLiT ÖLOiJRUR 
, 
• daıma 

Uııı .. ıl •ıııen • I ı-.ıpln , ltlınauı. Gılalı, VıywOOı HH 1 

Talipler evrakı 19-7-939 
tarihinden itibaren Ankara. 
da Bankamız intaat ıubeıin
den, 24-7-939 tarihinden iti
baren Murgulda itletme mü
dürlüğünden ve Hopa' da 
Etibank sevk memurluğun
dan alabilirler. Teklifler 9 
Ağustos 939 çarfamba günü 
saat 15 ıe kadar Ankarada 
Etibank genel direktörlüğü. 
ne verilmiş olmalıdır. 2671 

MOZAYİK 

* Marka 

Satıp yeni çıktı, halis beyaz mer
merden, kendine mahsus rengi, par· 
taklığı ve hususiyeti vardır. Tabii si· 
yah ve muhtelif renklerde mevcuttur. 
Çuvalların ağızlarındaki mühüre dik· 
kat ediniz. Toptan satı§ yeri: Sanayi 
caddesi Yabanabatlı Ap. Hüseyin O· 
rak Telefon: 2078. Toptan ve pera · 
kentle satış yerleri :~azmi Balkanoğ

------------------------ lu ve Mehmet Tunç, Telefon: 1760 ve 

KİREÇ 

Hasan Bal dudak Telefon: 1423 
.::!llllllllllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL!:. - -- -! Oksijen satışı § - -- -- 8 ı - Kütahya namiyle maruf en yüsek 
§_ e ediye Reislig\J inden : = randımanlı, posa, kum ve mevaddı -CC· - = nebiyeden ari (Mehmet çavuı mal • = EE lan) toptan ve perakende Sanayi cad- _.1111111111111111111111111111111111il11 ~ 
5 Ankara Elektrik Fabrikasında istihsôl edi- = desi Yabanabatlı Ap. Hüseyin Orak = . = 
5 E: Telefon : 2078 ve Sanayi caddesi Ha· : Dr. A. RiZA TARLAN: = 1 Ok · · · b h t•• ·· 425 k = san Baldudak Telefon 1423 ticaret . : : = en Si Jenın e er upu uruştan E hanelerinde bulunur. Reklam ilanla . : Cebeci Hastanesi : - -- = rına aldanmıyarak bir defa tecrübe e· : Sabık Sari ve İntani hastalık· S 
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Kok kömürü satışı 
Ankara memurlar kooperatif 

Şirketinden : 
En iyi cins Türk Antrasiti ve Alman teshin koku gelmiıtir. 

Ortaklarımıza taksitli satıtlara batlanılmııtır. 
Ucuz ve kuru kömür almak ve kıtın rahat etmek iıtiyen sayın 

ortak ve mütterilerimize ıimdiden kömürlerini almalarını tavsİ· 
ye ederiz. 2669 
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TER 
Kadın zarafetinin en 
büyük dütmanıdır. 

DANSTA, 

SPORDA, 

GEZMEDE 

Memnun ve müsterih yürüyorlar. 

Çünkü; BAL LY· ayak 
lsviçrenin kaplarını 
giyiyorlar. İstanbul • Beyoğlunda 

PAÇlKAKlS 
Kundura mağazasında 5015 

Dr. Asaf Koryak ,. 
Deri, saç, Tenasül hastahklaJ 

ları mütehassısı. Belediye sırası 
REHBER Ap. Saat 15 · 19 Ev 
ve mu!:tyenehanede Ti.: 3618 

İnşaat ilanı 
Eti Banktan 

Divrigi civarında banka· 
mızın demir madenlerinde 
yapılacak 300.000.- lira 
kıymetinde bina intaatı mü· 
nakasaya çıkarılmıttır. Ta· 
liplerin evrakı Ankara' da 
Bankamız inşaat Şubesin· 
den, Divriği'de Demir Mi· 
deni işletme Müdürlüğün
den alabilirler. Teklifler 7 
Ağustos 1939 pazartesi gü
nü saat 15 e kadar kabul e-
dilecektir. 2670 

Ter sizi sevdiklerinizin I? 
=======::===~~=:::;~~ 

yanından uzaklattırmı-
ya mecbur eder. 

SUDORONO 
PERTEV 

koltuk altı terlemesine 
mini olur. Teri keımez, 
sadece mecruını deiit-. 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6453 

imtiyaz sahibi 
lıkender Artuı. 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı işleri MUdüril 

Mümtaa Faik FENiK .. ...... 
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Kolayı ık-Şıklık 
Hor t•rdın enel hlı,lolı or.ııı 

Jlft epo• merıklıoı Bayınlor. oftlor 
çın rıpılmı' olın bu HnlGr-U· 
otlırı oıror•k fllıllll dı lemin ••• 
"''' olurlor Hululu lncıltlr VO 
cudun lıftlı00n0 dGrolllr •• '" 
tıdld horekıtıordı lıllı hl'lnen 
kı,m11 

flrıll 7 ıız ıı .. dın ltlberen 

Satı• rerl 1aınııi t 

ISTAN8Ul 8eroğlu 
T~nel meydını 12 No. lu 

Mı§•ı•mııı ılyırıt ıdınıı ••)'• 
ıg Ho.lu tı•llımlıl lıterlnlr. 
flrıtlırtmııdı bDrOk tı•ıillt . 

DIŞ TABiBi 

M. AZİZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün has· 
talarını kabul ve tedavi eder. 

Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Apartımanı No. 1 

Zayi - 1320 • 1321 senesinde Aya
sofya rüıtiyesinden aldığım diploma· 
mı kaybettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü olmadığı ilin olu· 
nur. İsmail Hakkı Akaner 

r 

YENi 
BU GECE 

Bahriyeye selim 
Büyük Denizcilik filmi 

Gündüz iki film 

1 • Bahriyeye selôm 
2 • Beyazh kızlar 

mektebi 
Seanslar : 14.45 • 16.45 • 18.45 

Gece 21 de 

YA~IN 
CEK DEFTEQ.INE 

IMZAATAH 
e,OYOK EL 

OLACAKTlrl 

TOR,K(Y 
1$ 

f>ANKASI 

İnşaat sahiplerinin nazarı dikkatin 
Yaptırdığınız binaların sağlam olmasını isterseniz çiftlik sü 

fabrlkuınan tünall dere boylUlda bulunan birinci kum ocağında 
l lna \le wney •n• dt1lml9 tına- - ı;•mlt• -...Ha ecl"---• f 
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~ İstanbul ilônat acenteliği -:E Müeaaeıemiz, 1Temmuz1939 tarihinden itibaren lıtan-
§ bul' da bir ilinat acenteliği açmıı ve acenteliii l. Ziya 
5 Bersiı'e tevdi etmiıtir. i 
EE ADRESi: 1 
5 lıtanbul, Ankara Caddeıi 99/ 1 Adalet Hanı 3 - 4 Numa· ı 
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Hissedarlar toplantısı 
Bor Zürra ve Tüccar Bankası 

T. A. Şirketinden : 
Bor Zürra ve Tüccar Bankasının 1939 senesi Ağustosunun 
4. Cuma günü saat 14 de fevkalade olarak hiasedarların 

toplantısında görüşülecek iılerin ruznamesidir 
I. - Şirket nizamnamesinin Bankalar kanununa göre tadili. 
il. - Nizamnamenin 57. maddesinde zikrolunan bedeli tamamen 

: tediye olunmuş sermayeye verilmesi lazım gelen % 5 faiz miktarı· 
: nın % 3 e tenzili suretiyle tadili. 2643 -.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırı 

HALK 
BU GÜN BU GECE 

lki büyük film 

1 - ÇİN GEÇiDi 

2 ·Halk düşmanı kadın 

Seanslar: 14,30 • 16,30 • 18,30 
Gece 21 de 

12,15 de Halk matinesi 
SERSEMLER KIRALI Türkçe 

sus 
BU GÜN BU GECE 

İki film birden 

1 - Günahkarlar cenneti 
Baı Rolde: John Boles 

2 - Rin Tin Tin kurlar1<1 

Seanslar: 12 - 14 - 16 - 18 

Gece 20.30 da 


