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Hatay bütün ·yurda kutlu olsun! 
Ana yurt Ha.tay'ı bağrına basıyor 

Bugün Halay arhk Türkiye'nin 
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öz evladı olan bir vilayettir 
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Memleketin her tarafı bayram yapıyor 

Dün Antakya 
·indirildi yerine 

Hatay 
bayramı 

F. R. ATAY 

Dün alqam saat on sekizde Ha
tay' daki son fransız bayrağı in
dirilerek yerine türk bayrağı çe· 
kilmiş, türk vatanının bu öz ve 
asil parçası üstünde ecnebi işga
li, bu suretle, tamamen ve kati
Yen nihayete ermiştir. 200 kadar 
son fransız askeri de bugün Ha
tay'ı terkedecektir. Cümhuriyet 
Türkiye'ıinin 250.000 yeni va
tandaşına hüriyet bayramlarını 
kutlarız. 

kışlasından Fransız bayrağı 

bayrağ ! çeki idi törenle Türk 
İskenderun, 22 (Hususi Muhabirimiz telefonla bildiriyor} -

Bugün bütün Hatay coşkun bir bayram sevinci içindedir. Buna 
vesile veren hadise ıudur: dost Fransa'nm bayrağı yerini türk 
bayrağına bırakmıştır. Saat on sekizde Antakya'daki kışlada as
keri merasim yapılmıştır. Türk ve fransız kıtaları ihtiram resmi 
yaparken fransız milli marşı çalınmış, bu esnada fransız bayrağı 
ağır ağır indirilmiştir. Bundan sonra istiklal marşı çalınmış ve 
türk bayrağı yavaş yavaş çekilmiştir. Bu suretle kışla devir alın
mış ve içine türk askeri yerleşmiştir. Bütün Hatay'da timdi 200 
fransız askeri kalmıştır. Onlar da yarın Halebe hareket edecek
lerdir. 

Bütün Hatay baştan aşağı donanmıştır. 

Ziraat 

1 
Türk heyeti Hatay yolunda 

Adana, 22 a.a. - Şemsettin Günal
tay'ın reisliğindeki heyet ile· Seyhan. 
İçel, Urfa, Antep, Maraş heyetleri bu
gün saat 15 de hususi trenle Adana'

Vekilimiz 

dan hareket etmişlerdir. Heyetler, gar 
da vali, belediye reisi, parti, halkevi 
reisleri komutan ve halk tarafından 

İskenderun, 22 a.a. - Anadolu ajan
sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Büyük Millet Meclisi ikinci reisi 
Şemsettin Günaltay'ın riyaset ettiği 
Meclis ve Parti Genyönkurul heyeti 
bugün 17 .15 de İskenderun'a gelmiştir. 
Başta Hatay valisi Şükrü Sökmensü

er ve Albay Şükrü Kanatlı olduğu 
halde bütün mülki ve askeri memuI"in 

(Sonu 8 inci sayfada 

:hir ba_..b; meizltgi· 
Jle uğrıyan bir memleketin evlat
ları için bu ikisinden daha bü
yük nasıl bir saadet rüyası tasav
vur olunabilir? Osmanlı saltana
tının son devirlerinde, nice mil
yonlar bu saadetin hasreti içinde 
göçüp gitmişlerdir. Nice türk 
yurtlarında milyonlarca türke 
bir karış mezar toprağı haram 
olmuştur. O kadar ki türklük i
çin bir defa vatanı ve hüriyeti 
kaybetmek, ebedi ve mukadder 
manasını bağlamağa başlamıştır. 
Kurtulmak .. bir gün kurtulmak 
ve tekrar ana toprağın koynuna, 
kucağına ve boynuna atılmak, 
hasret ve hicran dindirmek, ka -
leler, kışlalar ve hatıralar üstün
de milli bayrağı bir daha gör -
mek, bütün bunlar beyin ve kalp
lerin takatini tüketen birer hul· 
ya idi. 

İzmir' de tetkiklerde bulundu 
ve İsf anbul' a hareket etti 

Maarif Şurasına 

Milli Sef'ten ve 
gelen 

, 

büyüklerden 
telgraflar 

1919 da millet bu talihe isyan 
etti. Hataylılar daha ilk günden 
itibaren bu şeref ve hüriyet mü -
cadelesinin içinde idiler. Onlar 
için bu mücadele, on altı sene 
daha sürdü; onlar on altı sene 
daha milli mücadeleye kurban 
ve ayrılık ıstırabı çekmekte de · 
vam ettiler. Demirden sabırları 
çürütmeğe, en çetin iradeleri 
yıpratmağa kafi gelecek olan hu 
uzun hüriyet kavgasından, Ha -
tay vatandaşı kahramanlığının 
bütü·n vasıflarını ve faziletlerini 
ıpuhafaza ederek çıkıyor: sevin
mek kadar mağrur olmağa da 
hakları var. 

İzmir, 22 a.a. - Ziraat Vekili Muh
lis Erkmen, bu sabah saat 10 da Ça· 
nakkale vapuru ile Antalya'dan şeh
rimize gelmişlerdir. Vali Etem Ay
kut, müstahkem mevki komutanı tüm 
general Rasim Aktuğ, belediye reisi 
doktor Behçet Uz ve bazı mülkiye er
kanı ve matbuat mümessilleri tara· 
fından vapura gidilmek suretiyle kar· 
şılanmıştır. Rıhtımda bir bando mı -
zıka ile askeri bir kıta ve bir polis 
müfrezesi ihtiram merasimini ifa et
miş ve C. H. P. erkanı ile birçok ze
vat tarafından istikbal edilmiştir. Ve
kil bu akşam aynı vapurla İstanbu~a 
gideceklerdir. 

Maarif Şılrasının ilk toplantısında 
Milli Şcf'e ve Büyük Millet Meclisi 
Reisi B. Abdülhalik Renda'ya, Baş. 
vekil doktor Refik Saydam ve Mare
şal Çakmak'a gönderilen telgraflara 
şu cevaplar gelmiştir: 

Hatay zaferi, evela, türk yur
du bütünlüğü ve türk milleti bir
liği şartının, baştan nihayete tek
mil halkımız için hayat ve de
vam şartı telakki edilmiş olma -
sının eseridir. Bizim ne barışçı -
lığımız, ne de diğer milletlerin 
hüriyetine hürmet edişimiz zafı
mızdan gelmiyor: davamızın e· 
sasından geliyor. Bu dava, bir 
kudret ve iyman davasıdır. Biz 
ona, kendi hüriyet ve hakkımızı 
koruy~bildiğimiz kadar, rnana -
biliriz ve alemi inandırabiliriz. 

Hatay bayramı ile biz bir fetih 
şenliği yapmıyoruz: hakkı yeri
ne gelen insanların şevk ve itmi
nanını hiss,.diyonız. Beynelmi-

Ziraat Vekilimizin lzmir'deki 
tetkikleri 

lzınir, 22 (Hususi muhabirimizden) 
(Sonu 2 inci sayfada) 

Nafıa Vekilimiz Erzurumdan 
Trabzona hareket etti 

Erzurum, 22 a.a. - Nafıa Vekili 
Ali Fuat Cebesoy, dün şehrimize gel
miş ve merasimle karşılanmıştır, Na
fıa Vekilimiz umumi müfettiş Tahsin 
Uzer'i valiyi, kolordu ve müstahkem 
mevki kumandanlarını, Halkevini zi
yaret ettikten sonra İmar işlerini tet· 
kik eylemiş ve bu sabah saat 7 de Gü
müşane yoluyla Trabzon'a hareket 
etmiştir. 

Nafıa Vekili Gümüşane'Je 
Gümüşhane, 22 a.a. - Nafıa Vekili

miz General Ali Fuad Cebesoy bugün 
saat 12.30 da şehrimize gelmiştir. Ve
kilimiz vilayet konağında öğle yeme
ğini yedikten sonra saat 14.40 da 
Trabzon'a müteveccihen hareket et-

Bay H. Ali Yücel 
Maarif Vekili 

Ankara 
ilk toplantısını yapan Maarif Şfl -

Maarif Vekili Hasan • Ali Yücel raaının hakkımda gösterdiği temiz 
Maarif Şurasına riyaset ediyor d~ygulara yürekten teşekkür eder, 

_. - - - - _ p _ 

1 

sıze ve mesai arkadaşlarınıza büyük 
<.~ < <%"-? &a7lliP SSl1ii1 başarılar dilerim. 
Yuks;k Maarif Ş.urası ~ün u- İSMET İNÖNÜ 
mumı heyet halınde hır top-
lantı yapmış birçok meseleleri Milli Şef İsmet İnönü 
görüşmüştür. Şura'nın dünkü Türkiye Reisicümhuru 
toplantısına ait malumatı ikin- Çankaya 
ci sayfamızda bulacaksınız. ıo Haziran 1933 tarihli ve 2287 sa -

"1:t $Ja7 Pk7l.%%7Js:ll.%7ıli1iJ? R2" (Sonu 8 inci sayfada 

Danzig meselesinde Alman far 

Sulh cephesinin enerjisini 
zayıflatma_ğa çalışıyorlar 

Almanya İsrar ettiği takdirde 
Polonya silaha sarılacaktır. 
Lond~a, 22 a.a. - Presa Association'a göre, siyasi mahfiller Al

manya ıle Polonya arasında sulh yoluyla bir anlaşma hasıl ola • 
cağını ümit etmektedirler. ' 

-:---1 Çok uzun sürmeden bir tavassut 
Gümrükler Vekilimizin .. j teklifi yapılabileceği hakkında ~ayia-
• J lar dönmekte ise de bunun !ngıltere 
lsfanbul' daki tetkikleri tarafından yapılacağı hakkınd~ bir 

İstanbul, (Telefon) - Gümrük ve 
İnhisarlar vekili Bay Raif Karadeniz 
bu sabah İstanbul vilayetine giderek 
vali ve belediye reisi B. Lütfi Kırdar'
la görüşmüştür. 

İnhisarlar vekili bundan başka öğle
den eve! gümrükler başmüdürlüğüne 
giderek komisyoncular birliği ve mani 
faturacılar birliği heyetlerini kabul 
etmiştir. Her iki heyet de kendi birlik
lerine ait müşküllerini vekile söyle
mişlerdir. 

Milli Küme maçlarının §ampiyo· 
nunu tayin edecek olan iki maçın 
birincisi bugün latanbul'da Fener 
stadında Demirspor'la Galatasa -
ray araamda yapılacaktır. İkinci 
maç gelecek hafta Ankara'da ola· 
caktrr. Bugiinkü maçıı ait tafsila
tı 8 inci sayfamızda bulacak11nız. 

sarahat yoktur ve resmi mahfıllerde 
böyle bir tasavvurun mevcut olduğu 

teyit edilmemektedir. 
Avam kamarası tatile girmeden ön

ce, Çemberleyn tarafından bütün me
seleler hakkında şümullü beyanatta 

(Sonu 8 inci sayfada) 
---

Orgeneral Hunlziger 
dün bir gezin!i yaph 

Şehrimizde bulunan fransız askeri 
heyeti reisi Orgeneral HuntzigeI" dün 
sabah saat 9 dan 11.5 a kadar temasla
rına devam etmiştir. 

Bu saatte Ankara Palas'a dönen 
muhterem misafirimiz, yemeğini hu . 
susi olarak yemiş ve saat 16 da refa -
katindeki heyet azaları ve mihman -
darlariyle beraber Çankaya'ya doğru 
bir otomobil gezintisi yapmışlar, bir 
mikdar yaya yürümüşlerdir. 

General, gece mihmandarlariyle be-
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İnsan ve külf ür : Pazar müsahabeleri 

Maarif Şurası Yeğenime beş öğüt : iV 

Nasıl bir makinenin zaman zaman muayene edilmesi ve yağlanması, 
nasıl her çalışkan insanın senede hiç olmazsa bir ay dinlenmesi lazımsa, 
l>ır idare cihazının da, sırası gelince, tam bir muayeneye tabi tutulması 
lazımdır. Hayat, her §eyi eskitmek kudretindedir. Hakikatler için dahi, 
ihtiyarlık mukadder olduktan sonra, henüz genç bir çağda bulunmasına 
rağmen, cümhuriyet maarifinin, kendini toptan dinliyerek ve muayene 
ederek, hataları varsa bunlardan dönmesi, eksikleri varsa, bunları ta
mamlaması ve muvaf fokiycti sebeplerini hem çoğaltması hem sağlam-
la§tırması lazımdır· • 

' İdeal sahibi ol ! 
Yazan: Selim Sırrı TARCAN 

Oğlum Nihad, ıona yaıamak denir mi? O bir nevi 
Geçen gün 1stanbul'dan yazdıiın manevi ölümdur. Yok eğer insanlı -

mektupta §Öyle diyorsun: "Amca, ğini hiaaederok menıup olduğun ce
bana ikide birde ideal sahibi ol diye miyete kartı sende bir vazife duy -
yazıyorsun fakat §İmdiye kadar ide- guıu varaa o zaman mutlak ideal 
al den ne kasdettiğini, idealin ne ol. sahibı olmak lazımdır. 

Maarif Şura ı, iıte bunu yapmaktadır. Arkadaşımız Hasan. Ali Yü
cel, daha geçenlerde, ilk nC§riyat kongremizi toplıyarak eli kalem ve ka
fası ışık izi tutanları, birçok esaslı meseleler üzerinde düşünmeğe sev
ketmiıti. Bu defa ise. yalnız maarifçilerimizin, mesleki ve nizami kon
greleri demek olan Şurayı içtim;a çağırım tır. 

Glyndeboıırne Operaıı bahçe11inde bir ıabah etüdü 

duiunu bana etrafiyl yazmadın!" Önüne bir kaya parçnsı alan hey· 
Hakkın var oğlum, bedahet dere- keltraı ondan meydana getireceği 

cesinde malum olan ıeyler üzerinde hayali esere kafa11nda Önce vücut 
çok durmak istemediğim için sana verir ve sonra o mefkureyi kuv
yalnız bazı tavsiyelerde bulunmak· veden fiile çıkarmıya çalııır. O 
la iktifa ediyordum, mademki sen ııranil parçaıını canlandırır, ıül -
malUm olan hakikatleri bir kere do dürü, ailabr, dÜ§Ündürür. Bunu ya· 
benden dinlemek istiyorsun işte ar- pan ideal kuvetidir. 

Gazetelere akseden kısa haberlerden, Maarif Şurasının dikkatli ve 
derin tetkikler yapmakta olduğunu öğreniyoruz. Ve tahmin ediyo
ruz ki, tetkik edile11 meseleler arasında, behemehal klasik lise meselesi 
de vardır. Yalnız bilmiyoruz, bu husustaki tetkik ve kararlarda ne dere
ce ileriye gidilecektir. Bizce humamist ve klasik lise meselesi, bugün 
yirmi yaşına yaklaşmış bir cümhuriyet ve inkılap maarifinden, hatta 
münakaşnsız çıkmalıdır. Tanzimat'm ilk yıllarında tatbiki lazımgelen 
hu iş, her nedense değil, henüz bütün siperlerini elinden kaptırmamış 
olan teokrasinin açık ve zımni muhalefeti yüzünden, günümüze kadar 
sürüklenip gelmiştir. 

Sol.dan birinci Ertufrul İlgin, ikinci Prof. Cari Ebcrt, üı;Uncü Prof. Fritı: 
Buıch, dördüncü Operanın direktörü R. Bing'dir. 

Yarınki sahnemizin elemanları 

Viyana ve Londrada sahne 
stajı gören iki Türk genci 

zunu yerine getiriyorum. Düıün evladım beıerin hayalı da 
(ideal) bu fransızca kelime bir· Üzerinde itlenmesi lazım gelen bir 

çok emsali gibi dilimize girmiıtir. rranit taıına benzemez mi? Yon • 
Hele münevver zümrenin hiç ağzın- tulmaaı güç, §ekil verilmesi güç, ıs
dan düımez. Memleketi yükselle- lah edilmesi ıü, bir kaya parçası 
cek idealillt kimselerdir. Siz gençle- değil mi? Haydi bunun aksini dütü· 
re bir ideal lazımdır. ideal 1 ulvi ve nelim de yumuıak bir balmumu ol -
örnek olabilecek bir mükemmeliyet- duğunu kabul edelim, ondan bir 
tir ki ancak muhayyelede yaıar, lde- şaheser meydana getınnek için ma
al hakikatin sureti olmadığı gibi, hir bir sanatkar olmak ve yapacağı 
muhayyelenin ibda ettiği mevhum §eyi idealine yaklaıhrmak lazım 
bir mefhum da değildir. Mefkure gelmez mi? Dünyanın en mükem -
diye tercürne ediyorlnr. Mefkure fi- mel aletini acemi, beceriksiz bir ele 
kirden geldiği halde fikir de değil- tevdi edersek ondan istifade etmek 
dir. Çünkü fikir, mü~erreddir ve u- ıöyle duraun onu bozar, tahrip eder 

Fakat bugün, bu hamlenin kolaylıkla ve kısa bir zamanda yapılacağı
na ve Türkiyemizde de "iyi, güze] ve doğru,, ölçülerinin garpteki gibi 
serbest ve pagan manalarında tesis edeceklerine inanıyoruz. Birkaç ay evel Maarif Vekilliği tarafından Londra ve Viyana 

tiyatrolarında staja gönderilen iki talebemizin memnuniyet veri
ci bir surette çalıştıkları haber alınmıttır. 

Burhan BELGE 

Maarif Şurası Umumi 
Heyet halinde toplandı 

1936 senesinde Ankara'da tesis edi-ı-- ınumidir. Halbuki mefkure daha ~ünkü nasıl kullanacağını bilmez. 
!en "Devlet Tiyatrosu ve Opera Mek iz· t.Teki/imİz ıahsidir ve daha (concret) yani En mükemmel bir kemanı bir ace • 
tehi" nin müsabaka imtihanlarında traaf Y 4 müıahhaıtır. mi çalarsa insanın kulaklarını tır • 
muvaffak olarak bu mektebin birinci İdeal hiç bir zaman eriıileme- malıyan sesler çıkarır. fak at virtu -
sınıfına kabul edilen ve az zaman için İzmir' de tetkiklerde bulundu diği halde insanda hep ona ulaıa~i- ozun ~li~de .. ila~.i n~ğmeler m~y~a. -
de muallimlerinin teveccühlerini ka • lirim hissi vardır. Bir lftnat bir bilgi, na getırır çunku o ıdeal tahıbı bır 
z:anan, Ertuğrul ligin ve Mahir Cano- Ye 1· stanbUI' a hareket etli bir if, ona doiru ilerledikçe o daha artisttir. 

Dün 29 mevzu görüşüld 'ü va tiyatro rejisöril olarak yetiştiril - yükselir. Renam, heykeltraı, ıair ideal seni daima uzaktan ııığı ile 
mektedirler. ( Ba~ı l inci sayfada ) hulasa her ıanatkarm ruhunda ya- nurlandıran bir ıüneıtir. Onsuz ka-

Bu iki talebeden Mahir Canova Ma- - Ziraat Vekili B. Muhlis Erkmen §ayan bir ideal vardır. Eserlerini ranlıkta kalırsın. Hayata daima bir 
arif Vekilliğince tesbit edilen 3 aylık ve Vakıflar umum müdürü Fahri Ki- hep 0 hayale yaklaıtrrmıya çalııır. artist gözüyle bak! en güzel, en 
staj planı mucibince evela Berlin'e per Antalya'dan şehrimize geldiler. idealsiz sanat olmadığı gibi, güzel doğru, en iyi taraflarını görmiye ve 
gitmiş, bilahare Londra ve Paris ti - Hararetle karşılandılar. Ziraat Veki- bir eser de vücuda getirilemez sa • kendini ona yaklaıtırmıya gayret et 
yatrolarında tetkikatta bulunduktan limiz fuarı ve KUltürpark'ı gezdi. Zi- nırım. Küçücük bir dükkanda işe baılayrp 
sonra Viyana'ya dönmüştür. raat mahsulleri sergisini tetkik etti. Bazı ıeyler vardır ki lüks kabi- zengin olan tacirler, gazete müvez-

16 - Yüksek muallim mektebi ta • Mahir Canova şimdi Viyana'da ata- Ziraat müzesinin derhal haz1rlanmaaı ]inden sayılabilir. Onlardan kolay • ziğinden üniversite profesörlüğü-

Maarif Şurası 22-Vll-1939 dün saat onda umumt heyet halinde 
toplanmıttır. Celse Maarif Vekili Hasan • Ali Yücel tarafından 
açılmıı ve umumi heyetin ilk toplantısına ait zabıt huliıası oku
narak aynen kabul edilmittir. 

Bundan sonra Reisicumhur ve Mil
li Şef hmet lnönU'ne, Büyük Millet 
Meclisi Reisi Abdülhalik Renda'ya, 
Başvekil Dr. Refik Saytlam'a Genel 
Kurmay Baıkanı Mareıal Fevzi Çak
mak'a çekilen tazim telgraflarına ge
len karıılıklar okunmuıtur. 

Muhtelif maarif müesseselerimiz • 
den ve Cenevre'deki beynelmilel ter -
bıye bürosu direktönlliğündcn gelen 
tebrik telgrafları okunduktan sonra 
yükıek öğretim komisyonunun hazır
ladıfı umumi raporun tetkikine ba§ -

lanmııtır. 

Bu rapor liıerine muhtelif hatipler 
söz almıılar ve fikir teatisinde bulun· 
muılardır. Birinci celse 13.15 de bit -
miıstir. 

· 1 kinci celıe 

Öğleden sonra saat 15 de tekrax 
toplanan umumt heyetin yaptığı iki 
celsede aynı mevzu üzerine münaka -
şaıar yapılmış, üniveraıtcye ve diger 
yüksek okullara ait bir çok talimatna· 
mekr tetkik edilmiş ve bir kısmı hak· 
kında kararlar .. ·erilmi~tir. 

Şuranın bu umumi toplar.tısında 

tetkik ettiği mevzular ıunlardır: 

1 - Türkiye'de yüksek tahsilin bu
gunkü durumu ve ana meseleleri hak 
kında yüksek öğretim komisyonunun 
raporu bazı tadillerle kabul edilmiş -
tir. 

2 - İstanbul üniversite talebe ta -
limatnamesi hakkında rapor"' 

3 - Doktora yapmak ilzere yabancı 
üniversitelere gönderilecek doçentler 
talimatnameai hakkında rapor, 

4 - Fen fakültesi tedrısat ve imti • 
hanlar talimatnamesi hakkında rapor, 

5 - Edebiyat fakültesi tedrisat ve 
imtihanlar talimatnamesi hakkında 

~ 

rapor, 

6 - lstanbul üniversitesi talimat -

limatnamesi hakkında rapor, jını tamamlamaktadır. için Ankara'dan reasam ve dekoratör- Jrkla sarfınazar edilebilir. Büsbütün ne yükselenler, ilk mektep hocalı • 
17 - Siyasal bilgiler okulu talimat- İ . E ler getirilmesini, vakıflar pavyonu - mahrum oldug~ um uz halde rahat ya· ğında Nobel mükafatı kazanan e • ngiltere'ye gönderilmı§ olan r - • k 

namesi hakkında rapor. İ . G nun turistler i.çin da_imı. surette a.çı_ •amamıza mesut olmamı:ıa halel aerler yazmıya muvaffak olan edip-tugrul lgin, Londra civarındakı lyn V k ,.. 
_ıs - G_a~i Te.~biye EnıtitUıü resim debourne operasında, Glyndbourne k~lmasını tensıp ettı. Zıraat e. ıh - gelmez. Radyomuz yok otomobili • ler, bir köy tiyatrosunda ıarlu aöy -

- 1§ §ubeaının mufredat proeramı hak- F . 1. . .. ö ü p f C 1 E mız bun. d.an sonra. Burnova zıraa_t· miz yok, soframızda ıampanyamız lerken ıimdi bir sinema yıldızı olan· 
k d estıva ının reJıS r ro . ar · d 
ln a rapor. t bert'in yanında staj görmektedir. Ya- mektebını, h~~erat ısta~y?nun~ ve ı: yok, daha buna benzer birçok 1e1 - lar huliaa mensup olduğu cemiyet 

19 - Yiıksek ktıaat ve Ticaret O· kında kırnliçc Mary'nin huzurunda ve ğcr ziraatTmuesseıeleriıdnı tkctkkık ettı. ler vardır ki mahrumiyeti bizi üz - efradı içinde sivrilip meydana çıkan, 
kulunun komisyonca taavip edilen di- rilecek bir temsilde kendisine de rol B

1 
uracda

1
n
1
, o~baıuh'yha K dere ,_,, u

1
ruu

1
tu - nıez. Fakat bunların yanında vücu _ kıymetli bir eser meydana getiren, 

J ki • h kk d • • b } k an e t gu aa aaın a aoy ere duna ldd.tl• muhta _,,. .... ....,..,... 1 lcl 1 f 
e erı a ın a rapor. ven dıği ha r a ınan a e ha . - <lagvıtılan topralC vazıyc ıni ya ınôan "'ın•;4~1a•nnnv::,!•b~J1•n• .. ~r.e .. __ ve~en 

h §eyler vardır ki onlar olmazsa ya a- -· w,,-~ . ... - -
20 - Trabzon lisesi direktörü Sami kında Glyndeb?u:ne operasının. sa ı- gördü ve akşam vapurla 1 tanbul'a yamayız. Mesela ava, su, güneı, al o duğunda ıüp en olmasın. 

Akyolun dileği hakkında rapor. bi B. J ohn Chrıstıe tarafından hır kaç hareket etti. gıda gibi. istediğin kadar kanaat Oğlum, sancak bir milletin, bir 
Maarif Şurası yarın saat 10 da umu gün evet Maarif Vekilliğine gönd7r~: Ziraat Vekilimiz beyanatta buluna- sahibi ol para etmez, bunlar olma • devletin, bir vatanın timsalidir. 

mi heyet halinde toplanmak üzere len bir mektupta: Ertugrul İlgın ı rak dedi ki: yınca hayat olmaz, itte oilum ideal Memleket müdafaasında, harp mey• 
18.30 da celseye nihayet vermittir. çok sevdikleri ve kendisine, üç hafta "- Dört sene evci Kültlirpark bir denilen iey de bunlar kadar mü- danlarında ordunun önünde dalga • 

sonra İngiltere kıraliçesi Mary'nin harabezardı. Şimdi orada bir mamure himdir. lanır. İdeal de azim ve iradenin 

Hatay ziraat 

Bankası şubeleri 

Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Ban· 
kası Antakyada bir ıube, İskenderun 
ve Kırıkbande birer ajanı> açmıya ka -
rar vermiş ve Antakya şubesi müdür 
vekaletine banka müfettişlerinden B. 
Kazım Oska'yı. İskenderun ajans 
müdürlUğiıne Hatay Ziraat Bankası 
Antakya müdürü B. Cevdet Selçuk, 
Kırıkhan ajans müdlirliığüne Hatay 
Ziraat Bankası İskenderun gubeıi mü 
dürü B. RtiştU Çan tayin edilmişler · 
dir. 

İlk teşkilat Hatay maliye ve güm
rükler vekilliğini yapmıt olan Ziraat 
Bankası milfettlşlerinden B. Kemal 
Baki'nin kontrolüne verilmiştir. Yeni 
merl)urlar Hatay'a hareket etmiıler -
dir. 

huzurunda temsil edilecek olan Ver - yükselmi,tir. Güzel İzmir'in bu kül- sancaiıdır. İçtimai hayatta her aa • 
Fi Şöyle bir etrafına bak, idealsiz ne dix'nin "Macbeth" operasında, can- tür yuvasından gururlandım. Ziraat vaıın önünde o gider. 
ğ. kadar çok insan görürsün. Halbuki zio Banco'nun oğlu rolü verildi ı ve mUzesindc atinin güzel bir müzesinin Amcan 
ha t bunların hepsi de yiyor içiyor, ıezi-İlgin'in bu rolü muvaffakiyetle şar temelleri atılmııtır. Antalya ve zmir Selim Sırrı Tarcan 

dığı zikredilmektedir. seyahatimde yenilikler güzellikler yor, eileniyor ve maıallah aenden 
benden ıüzel ve rahat ya.ııyor. Bir 

Ewening Herald gazetesinin 7 ha - görerek sevindim.,, istatistik yapılsa elbette yaya giden-
ziran 1939 tarihli çar amba nühasın • lerin adedi otomobile binenlerden 

da da şu yazılar vardır: Bir mübaıir mahkum oldu pek fazla olduğu görülür. Mücev -
"Bir tilrk genci Glyndeboume'de her takan bayanlar hiç bir ıey tak-

okuyacak. Glyndebourne operası ilk lıtanbul, (Telefon) - Emin adın- mıyanlardan çok az olduğu anlaıı
eenebi talebesini karşıladı. da bir fahHtan rUıvet almaktan zanlı hr. Nitekim bankada parası olan-

adliye tetkQtat itleri mübatirlerinden • b 
Bu Zat' festivali idare eden profe - lara nıa etle emniyet aandığına Basri'nln muhakemesi bugiln asliye 

So"r Carl Ebert'in Ertug~rul İlgı'n adlı borçlu olanlar daha çoktur. Bir de dördUncü cezada bitirilmiıtir. Netice-
genç bir talebesidir. 1 . b .. h ideal sahiplerini araıtıracak olur

de suç u milbaıır üç ay on eı gun ap sak bunların da otomobil sahibi o -
Prof Ebert U"ç ıenedenber·ı Anka seve altmı• lira para cezasına mahkum 

• ' - :ı lanlardan, elmas takanlardan, ban -
ra'da yeni tesis edilen Devlet 'fiyat . edilmiıtir. kada parası olanlardan daha az ol· 
ro ve opera mektebini organi.ıe etmek c:· li D 'd k' t h . d duğunu go"ru"ru"z, O halde sana ı"de • ,-ıma evon ı ı nıtow ıe rın en 
tedir. B. John Chriıtie'dir.,, al sahibi ol diye neden ısrar ediyo -

B. İlgin, İngiltere'de (Mükemmel önUmliıdeki eylill ayı içinde staj - runı? Şimdi anlatayım: 
bir dekor içinde mükemmel bir ope • tarını bitirerek tekrar yurda dönecek Eğer hayatta etliye sütlüye karıı· 
ra) adlı eserin ııahneye vazedilitini olan her iki talebemize de meılekle - madan, kendi aleminde münzevi bir 
tetkik etmek için gelmiıtir. rinde muvaffakiyetler temenni ede • dervi, gibi yaııyacak olsaydın belki 

Glyndebourne festi vali müessisi, riz. idealden müıtagni olabilirdin, fakat 

Hararet Adana ve Antalya' da 
38 derece 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Bekôrloro, evlilere dair 
lstanbul/u bazı refiklerimiz bunamesi hakkında rapor, 

7 - İstanbul üniversitesi hukuk fa- günlerde bekarlık. evlilik bahsini 
aktüalı'tenin Örf safına geçirdiler. kültesi doktora, lisans, tedrisat ve im· 

etini ağzına koymamaktadır! Bu
nu duysalar, kiın bilir koyunlar, 
inekler, tavuklar ve balıklar bu 
yenmek ıerefinden mahrum ol· 
mak için neler feda etmezlerdi l 

Dün §ehrimizde hava bulutlu geç
miş, rüzgar şimalden saniyede 6 met
re kadar hızla esmiştir. En yüksek sı
caklık 29 derece olarak kaydedilmiş -
tir. Yurdda hava; Karadeniz kıyıla

rıyla doğu Anadolu bölgesinde mev • 
zii yağışlı, Akdeniz kıyılarında açık, 
Ege bölgesinde az bulutlu ve diğer 

bölgelerde umumiyetle bulutlu geç -
mittir. 24 saatlik yağışların metre 
murabbaına bıraktıkları su mikdarla -
rı, Çarşambada 57, Orduda 37, Terme
de 27, Samsunda 22, Giresun ve Hopa
da 11 Vakfıkebirde 6, Erzurumda S, 
Tokat, Trabzon Kars ve Gerzede 2, 
Sarıkamış ve Rizede 1 kilogramdır. tihan talimatnameleri hakkında ra

Anketler biribirini takip ediyor. 
Bekfır kadın ve erkekler veya ağzı 

porlar, yanmı§ evliler mukabil cins aleyhin-
9 - İstanbul üniversitesi iktısat fa. d ğ 1 ı · ö ı~ l A Faıist hükümeti geçenlerde bir 

Siyaset şakaları 

hmatnamesi hakkında rapor, 

e a ız arına ge cm s y uyor ar. - bu anket cevaplarında bir haylı ko-
külteıi lisanı, tedrisat ve imtihan ta · ile mahremiyeti içinde kalması la- mik taraflar bulabilirler. Domuz eti yiyenler: franarz gazetecisini ltalya aley· 

1 1 d hinde gayri dostane yazılar yazı-
ıo - İstanbul üniversıtesi edebiyat 

fakültesi doktora talimatnamesi hak· 
~nda rapor. 

11 - İstanbul üniversitesi tıp fa -
ku!tesi imtihanlar ve tedrisat talimat
namesi hakkında rapor 

12 - Eczacılık tahsili talimatname
si hakkında rapor, 

13 - İstanbul üniversitesi tıp fa -
kültesine bağlı diş tababeti mektebi 
tedrisat ve imtihan talimatnamesi hak 
kında rapor. 

14 - Ankara Gazi Terbiye enstitü -
&ü, imtihan ve talebe kabulü, pedago
.i.i .ıubeıi kayıt ve kabul talimatname-
1erı hakkında rapor. 

15 - Ankara Dil, Tarih - Coğrafya 
fakültesi esas, ara, lisans ve doktora 

zım ge en sır ar ulu orta mey ana Diğer bir gazetemiz de i§i daha 
dök -1·· 1 nd h~d· · Şu amer.ikalılar kadar oriJ'inal yor diye hudut harici etti. Bu u uyor. nsa a her u ıseyı ciddi tutnıu§, tanınmı§ fikir adam-

rakamlara merak eden millet yok- hareket fran11zları pek kızdırdıgwı kendi şahsi menfaatleri zaviyesin. larımıza evlenmek hakkındaki fi-
. tur .. Hani eğer bir Nurettin ho- için onlar da misliyle mukabele e-den gorerck kendi tecrübelerinden kırlerini soruyor. Bu arada bir akıl 

ca dirilip de karıısrndakini mat d k Par' 't t b' 't 1 umumi kaideler çıkarmak hevesinin doktorumuz ehemiyetli bir teklifte ere 11 e o uran ır ı a yan 
b 1 1 etmek irin dünyanın ortasını sor- aazetecı'sı'nı' fra h d ti n ne kadar büyük olduğunu bu müna- u unuyor. •• zdivaç isti§are odala - s- • nsız u u arını 

sebctle bir kere daha anlamılj oluyo- rı" kuralım diyor. Evlenmek isti - duktan sonra, cevap veremiyen dııına attılar. Roma hükümet.i bu-
ruz. Bir kadın veya erkek evlenmi§, yenler namzetlerini gösterip odaya dostuna IOpaunın bulunduiu ye- na ikinci bir franıız gazetecisini 
kocası veya karısı huysuz çıkmı§. akıl danı§acak/at. Fena fikir değl/. ri gösterip : hudut harici etmekle mukabele 
Şimdi onun kusurlarını gazete sü- Bu istiıare odaları bir nevi kimya " - İnanmaz1an ölç! dediği etti ve Paris der.hal bir ikinci ital-
tunlarında sayıp döktükten sonra tahlil hanesi gibi çalııscak demek· bir amerikalı olsaydı, bu yeni dün. yan gazetecisini memleketten koğ-
i§te erkekler veya kadınlar böyle - tir. Meseli ba§lıca karakterler hak- yalı hiç olmazaa kağıt üzerinde makla karıılık verdi. Şimdi it bu 
dirler diye umumi bir hükme varan- kında numara vermek usulü akis ge· ıenelerce uiraıırdı. safhadadır. Fakat burada kalmı-
/ar göraJüyor. llatt§ intihap etmesi- lebilir: sadakat 7, asabiyet 8, ayyaı- Böyle bir meraklı ·ıunu heıap yacağı tabiidir. Her iki taraf bu j. 
ni bilmcyi§İ yüzünden kendi başını /ık 4, çalışma S, geçimiilik 6 gibi. etmiı: dünyada ne kadar insan natta devam ettikçe yakında Pa-
nara yakanlar içinde herkese "Sa- Evlenecek misin, namzedini tut e- domuz eti yer, ne kadan yemez... ris'te bir tek İtalyan ve Roma'da 
kın ha, evleneyim demeyin" diye na- Unden götür odaya, ertesi günü ra- Domuz etini bazı insanlar yal· bir tek franarz gazeteciainin ka1-
sihatler edenler de görliıüyor. Böy- porunu al. Ona g6re ba§ının çaresi - nız dinleri yasak ettiii için deiil, mıyacağı muhakkaktır. Hal böyle 
le alenen evlenme ve aile aleyhdarı ne bak. tıb muzır aaydıiı için yemezler. olduiuna göre iti komik bir ıekil-

Rüzgarlar: bütün bölgelerde §İmal 
ve yer yer garp istikametinden sani • 
yede en çok 11 metre kadar hızla es • 
miştir. En yüksek sıcaldıklar: Çanak
kale ve Balıkesir'qe 35, Edirnede 36, 
Akhisar, İzmir ve Bodrumda 37, Ma
nisa, Antalya ve Adanada 38 derece
dir. 

Müessif bir irtihal 
Korgeneral Salih Omurtak'ın 

validesi ve Çorum mebusu Nuri 
Kaya Alp'ın kayın validesi ba -
yan Fatma Tenasüp vefat eyle -
miştir. 

Bugün öğleyin Zincirli cami
inde cenaze namazı kılındıktan 
sonra, Cebecideki medfeni mah
susuna nakil ve defin edilecek -
tir. 

pansiyonu talimatnameleri 
propagand' yapmanın ne kadar Fena usul değil, evlenme borsası Meraklı zat nihayet ıu neticeye de uzatmakta ne mi.na •ar? Hep-

prensiplerimize uypn olduiunf' bi- gibi bir §eYf'"·~ ........... N111M1 ___ ,.,'ftl~~·~at1D11~:~1-;:::::--.ı:=ı=a~~~=:JYml:;]!·fJ·~·ı=~··9d1~~··11ıilııır.•n11llliltl ,. i •• , .. :..-~ !.; ... . . " ·==~~ 
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DIŞ POLiTiKA 1 ..................................................... DÜNYA HABERLERİ 
Amerika' da ki 

Tokyo konuşmaları mücadelenin içyüzü 

v a.a. Mıtbuıt Servisi 

vı 

.:"-tnerika ile Avrupa arasındaki 
•unasebetlerin nazımı olacak dere
ede ehemiyetli gibi görünen ka
~nlar etrafında Cümhurreisi ile 
Unerika'nın teırii mekanizması a
ksındaki ihtilaf devam edip gidi
~r •. Teıri mekanizması, malümdur 
ıt, •iti heyettir: mümessiller meclisi 
~ ayan. Bir kanunun meri olması 
~111 evela nıümeasiller meclisinden 
onl'a da ayandan geçmesi ve niha -
~~t tiiınhurreisi tarafından da tas
ılc edifnıesi lazımdır. 

Elde edilen neticeler 
Ahnanları asabileştird i 

Paris'len ayrılan 
Suad Davaz i~in CUMHURİYET SON POSTI 

e -
Fransız gazetelerinin 

dostço yazıları 

Hayat ıahası Uzak Şark'ta l ·ngiltere 
ve Japonya 

~ı Tokyo, 22 a.a. - Domei Ajan11 bildiriyor: Nazırlar meclisi, bu 
sabah B. Hiranuma'nın reisliğinde yaptığı toplantıda, dünkü gö
rüımeleri esnasında BB. Arita ile Craigie arasında elde edilen an
laımayı tasvip eylemiştir. 

Yunus Nadi, bugünkü baş makalesinde, 
Almanyanın hayat sahası mcmleketl~r mu 
'vaccheıindeki hakiki vaziyetini usrıh ey 
)emesi Jazımgeldiğini, böyle izah ve tas
rihin milletler arası sulh vaziyetine ehem 
miyetli surette hizmet cdeceiine ıupbe 
olmadığını yazıyor . 

~ . 
, ı 

ıt 
,_ 
) 

• ~Ütnhurreisi, muharip devletlere 
•lah ve harp aletleri satılmasını 
r.e_rıeden bitaraflık kanunlarının ta
.1lıni İstemiştir. Mümessiller mecli

;• kanunu, harp aletleri satılmasın
~ 8.fl htemnuiyeti kaldırmakla bera • 
~r~ •İlah satııı üzerindeki memnui • 

~etı ~uhafaza edecek §ekilde değif· 
~ r'ırıııtir. Bu vaziyette muharip dev
a·ıt~er Anıerika'dan tayyare ve hatta 
; lahız olmak tartiyle tank satın 
~bilecekleri halde silah ve top sa· 
ita alanuyacaklardır. ~~mh~rreisi 
1 111lnun bu tekilde tadılıne tıddet-
~ llıuhalefet ettiğinden ayan mecli· 

•ı llıeselenin müzakeresini tatilden 
•01a • t" ):' taya bırakmıya karar vermış ır. 

akat Ruzvelt bunu da kabul etmi· 
:?~· Ve tatilden evel, kanun~n ken• 

1 ıstediği §ekilde geçirilmesınde ıs· 
ıl'ar etmektedir. 

t> Acaba Ruzvelt neden kanunların 
11 fekilde tadilini istiyor? Cümhur

:;iaine göre, dünya bir harb?' arife-
11rıdedir. Ve bu harp de otorıter dev 
~Uer arafından provoke edilecek -

tır. liarp çıktığı takdirde otoriter 
~evJetJer, denizlere hakim olmadık-
ltı İçin ve paraları da olmadığm

ı.tltı Amerika'dan silah satın ala
~zlar. Binaenaleyh silah satın ala
ıilecek olan devletler demokratlar
ie. o cepheye iltihak edenlerdir. Ruz. 
"elt•e göre, eğer otoriter devletler, 
lıaı-p halinde Amerika silah piyaaa
•nılll demokrat devletlere açık kala· 
Cainıı bilirlerse, bugünden harba 
«il"lllekten çekinirler. Ve dünya sul
hu tnuhafaza edilsin, Amerika da 
h

1
arba aürüklenmekten kurtulmuş 

o sun. 

) l>iier taraftan Ruzvelt'in muarız. 
arı, 1914 harbından alınan dersler 

ai~ 
ıu··_,~._,. • .. ••••• -.t"rne~dtr -

nJJUAll • • ' 
ler. filhakika Amerıka nın 1917 se-
neaiade harba ittirak etmesine amil 
olan .ebeplerin batında bu silah sa· 
tıtı gelmektedir, Bunlar diyorlar ki, 
Avrupa, mutlaka bir harba sürükle
necektir. Bu harpta Amerika'nın ta· 
kip edeceği siyaset bitaraflık olma
lıdır. Bitaraflık da ancak her iki 
tarafa da silah satma'ı'lakla temin 
edilebilir. Aksi takdirde 1917 sene
•İnde olduğu gibi, Amerika Avrupa 
harbına itlirak etmek mecburiyetin
de kalacaktır. 

Burada dikkat edilecek bir nokta 
tudur ki gerek cümhurreisi ve gerek 
l'llecliı, Amerika'nın müstakbel bir 
Avrupa harbından kaçınması içap 
ettiği noktasında müttefiktirler. Fa-
kat bu gayeye varmak için takip e· 
dilecek siyaset üzerinde anlaşamıyor 
lar: cümhurreisi diyor ki: Amerika· 
l'a sulhu temin edebilmek için dün· 
)aya ıulhu temin etmek lazımdır. 
Çünkü harp çıkarsa, hiç bir devlet bi 
le.raf kalamıyacaktır. Şu halde bu 
tİinden alacağımız tedbirlerle teca
"iize geçecek olan devletlerin cesa
l'etlerini kıralım. 

B. Arita, beyanatta bulunarak in -

1 S 1 1 giliz ve japon tezlerinin bidayette bi-Al m anlar a ovyet er ribirine ne derece_ zıd ?ı?uğ~.n~ fa_ -

Paris, 22 a.a. - Havas ajansı bildi
ri yor: B. Suat Davaz'ın Paris'ten ay
rılmasını bahis mevzuu eden Dormes
son diyor ki: 
Başka bir büyük elçiliğe tayin o -

lunan B. Suat Davaz'ın Paris'ten ay
rılacağını teessüfle haber aldık. Ne -
zaketi, tecrübesi ve yük:;ek kültürü 
ile, B. Suat Davaz pek çabuk bütün 
fransızların dostluğunu kazanmıştı. 
Türk • fransız ittifakının imzası ile 
vazifesi tetevvüç ettiği bir günde bi
zi terkediyor. Kendisi, Türk • Fran
sız yaklaşmasına çok çalışmıştır. 

Kendisini unutmıyacağız. 

Rejim ve mektep 

Peyami Sefa, hadiseler ar~sı~a. &Üt~
nunda kemalizmi, fikirde genış hurı~etçı, 
harekette sert disip!inçi olarak tarıf et
tikten ı;onra talebeyi, Türkiyede kaf~sı 
en bağlı ve kolları en çürk vat~ndaş.?ıye 
tavsif ediyor ve eğer mektebın reJımle 
bir hizada ayak atmasını istiyorsak ba.s 
kaidemiz kitabda hürriyet, harekette dı
ıiplin olması icab ettigini, kafası bağlı, 
elleri serbest talebenin çok defa kalem 
yerine bıçak kullanmış olmasına şaşma.• 
mak lizımgeldiğini söylüyor ve Maarıf 
ŞGrasının komisyonlarda parça parça 
uğraşmasından evci Maarif davaıııru kül 
halinde önüne koyması lüzumunu. İleri 
sürdükten sonra "bari ŞQranın sonunda 
miışterek bir maarif siyasetine göre ka
rarları tadil edecek bir vahdete kavuşmak 
için toplantı yapılsa., temennisinde bulu
nuyor. 

Selim Ragıp Emeç, bu başlıklı yazı
sında Tlyençin hldiıeleri hakkında Tok
yo'da Japonya hariciye natırı ile İngıliz 
sefiri arasında yapılmakta olan müzake
relerden bahıederek hldiıeleri telakki 
hususunda iki devletin iıt inad etmekte 
oldukları esasların birbirinden çok fark
lı olduğunu ve Japonya'nın takip ettiti 
hattı hareketin mihver devletleri ile an
laşarak İngiltere'yi Avrupa'da mefluç bir 
vaziyette bırakmaca matuf bir manevra 
olduğunu ancak İngiltere'nin arkasından 
Fransa ve Amerika'nın da ıöyliyebile· 
cekleri söz bulunduğunu ve onların he
nüz daha seslerini çıkarmamıı; oldukları
rı:u yazmaktadır. 

arasında anla~ma 
Moskova, •22 a.a. - Tas ajansı bil -

diriyor: 
Almanya ve Sovyetler birliği arasın 

da kredi ve ticaret mübadelesi görüş
melerine son zamanlarda yeniden baş
lamıştır. Bu görüşmelerde, ovyetler 
birliği harici ticaret halk komiserli • 
ğini Berlindeki ticaret mümessili mu
avini Babarin, Almanyayı da Sch -
nurrc temsil eylemektedir 

Berlin, ·22 a .a. - Salfihiyettar mah
filler, Berlin'de ve Moskova'da yapıl
makta olan alman - sovyet kredi ve 
ticari mübadele görüşmelerini çok ta 
bi ve şayanı arzu bulunmaktadır. Zi
ra iki memleket arasındaki ticaret mü
mübadeleleri, çok düşmüş bir vaziyet 
tedir. Büyük elçi kont Von Schulen
burg'un berlin'e dönlişünün tehiri, bu 
müzakereler dolayısıyle vukua gel -
miştir. 

Konuımaların tarihi 
Moskova, 22 a.a. - Havas muhabiri 

bildiriyor. Almanya büyük elçiliği, 
alman - sovyet ticaret müzakereleri · 
nin yeniden başlandığından ancak 
dün akşam sovyetler tarafından neşre
dilen kısa bir tebliğ ile haberdar ol -
duğunu temin eylemektedir. 

MalUm olduğu üzere, B. Molotov
un ı temmuzda yüksek Sovyet mecli
si huzurunda bildirdiği gibi, alman -
sovyet ticaret müzakerelerine 1938 bi
dayetinde başlanmıştı. Bu müzakere -
lerin esasını, Almanyanın Sovyetlere 
200 milyon marklık bir kredi vermesi 
teşkil ediyordu. Fakat Sovyet bükü -
meti, Almanyanın koyduğu şartları 

Şurasını da kaydetmek icabeder ki 
Moskovadaki alman mahfillerinin u -
mumiyetle kanaati , alman - sovyet ti 
caret müzakerelerine pek muhtemel o
larak ingiliz - fransız - sovyet mtiza -
kerelerinin nihayetlenmesinden sonra 
başlanacağı merkezinde idi. 

Mart ayında nihayete eren alman • 
sovyet ticaret anlaşması da esasen bir 
sene için uzatılmış bulunuyordu. 

Batan den izaltı 
yüzdürülemedi 

Londra, 22 a.a. - Thetis'in çıkarıl
ması için bu sabahta bir teşebbüs yapıl 
mış ise de akim kalmıştır. 

Londra, 22 a.a. - Thetis denizaltı 
gemisinin kaldırılmasına muvaffaki
yet hasıl olmuştur. Geminin bu sabah 
sahile nakli ümid edilmektedir. 

Londra, 22 a.a. - İki vinçin kopma
sı üzerine Thetiı denizaltısının yüz
dürülmesi teşebbüsü yeniden akim 
kalmıştır. 

kat nihayet İngıltere nın Tıençın 
meselesinin esasını teşkil eden., mese 
le hakkında Japonya'nın tekliflerini 
kabul etmesi üzerine iki tezin birbi • 
rine yaklaştığını tebarüz ettirmiş ve 
şimdi yol Tiençin hakkındaki husu • 
si meselelerin müzakeresi için açık -
tır demiştir. 

Resmi konuı.malar 

Londra, 22 a.a. - B. Craigie'nin B. 
Arita ile yapmış olduğu son görüşme 
hakkındaki raporu henüz Londra'ya 
gelmiş değildir. Fakat di~lomasi ma: 
hafilinde B. Çembcrleyn ın pazartesı 
günü avam kamarasında ı:okyoda~i 
müzakerelerin açılını' olduguna daır 
beyanatta bulunabileceğei tahmin e • 
dilmektedir. 

Pek yakında Tokyo'da resmi müza
kerelerin sahasını tarif edecek ve bu 
müzakerelerin başlamasına medar ola 
cak esasları tesbit eyliyecek müşterek 
bir beyannamenin neşredileceği ümit 
olunmaktadır. 

Prensip anlQ§ma•ının teferruatı 

Tokyo, 22 a.a. - Asahi gazetesi, 
Arita - Craigie anlaşması hakkında 
şu maliımatı vermektedir: 

BB. Arita ve Craigie arasında dün 
elde edilen prensip anlaşması, İngil -
teren'in aşağıda"i japon taleplerini 
kabul etmesi üzerine vukua gelmiş • 
tir: 

ı - İngiltere, Çinde halen mevcut 
fili vaziyeti tanımaktadır. 

2 - İngiltere, Çin'de japon ordu • 
sunun mevcudiyetine dokunacak ve -
yahut Çin'de sükGn ve nizamı ihlll e
debilecek hareketlerde bulunmamayı 

kamlarına bu tarzda talimat göndere • 
cektir. 
Diğer taraftan Tokyo'da oturan ya

bancı müşahitlere göre, İngiltere, Ja
pon taleplerini, Japonya'nın Çin'deki 
ingiliz menfaatlerini tanımakta de -
vam edeceği hakkında verdiği kati te 
minata mukabil kabul eylemiştir. 

İyi haber alan ingiliz mahfileri ise 
İngiliz hattı hareketini, bitaraflık va
zifelerinin ve Japonya'nın "Fili mu -
harip taraf .. haklarının tanınması ola
rak tefsir etmektedir. 

Oeuvre gazetesinde Bayan Tabouis 
diyor ki: 

Paris mahfillerinde B. Suat Davaz
ın yalnız dostları vardı. Fransız -
Türk yardım paktına çok çalışmış o
lan B. Suat Davaz'ın memleketimizi 
terkedeceği haberi, derin bir teessür 
uyandırmıştır. 

Prens Pol'un gezintileri 
Londra, 22 a.a. - Yugoslavya naibi 

hükümeti prens Pol ile prenses O!ga, 
Compins'e gitmek üzere Londra'dan 
hareket etmişlerdir. Orada hafta tati
lini dük de Kent'in şatosunda geçire
cekler ve pazartesi günü Londra'ya 
döneceklerdir. 

Manasız şayialar ! 
Londra, 22 a.a. - Bu sabahki ingiliz 

gazeteleri, doktor Wolhtat ile ingiliz 
yüksek memurları arasındaki görüş
melerde Almanya'nın silahtan tecrid 
edilmesine mukabil İngiltere'nin Al
manya'ya bir istikraz vereceği mesele
sinin bahse mevzu edildiğini bildiren 
haberleri, "manasız şayia., olarak telak 
ki edilmektedir. 

Times gazetesi diyor ki: 
Doktor W olhtat ile Sir Horace 

Wilson arasındaki görüşmelerde yal-

eaasen her hangi bir karar da alınma
mııttır. 

Financial Times gazetesi diyor ki: 
Resmi mahfiller bu şayialara hiç e

hemi yet atfetmemekte ve bunları, on
beş gündenberi Londra'da müşahede 
edilen teskin propagandasının cüzü
leri olarak telakki eylemektedir. 

Halayda tahrikat 

Sureti mahsusada Antakyaya giden mu 
habirinden aldığı bir habere gore, erme
niler arasında panik uyandırmağa ma
tuf tahriklerin tavsadıgı goruldubünü, 
Vali Şükrü Sbkmensüerin beyanatının te· 
sirini gösterdiğini yazdıktan sonra, alda
tıldıklarını ifade ile müracaat edenler a
rasında Musa dağındaki Bityas koyü hal
kından kala.o beş ailenin de bulunduğu -
nu, diğerlerinin yuz kadar silahı jandar
malarımıza teslim ederek gıtt iklerini, fa. 
kat Süadiyede mıihim miktarda silah cep
hane kaçırılmak istenilirken hadise çı -
karak silahların yakalandığını ilave e -
dıyor. 

Türkiye, İngiltere ve İtalya 

Nalına mıhına muharriri, kendi sü -
tununda, türk - İngiliz dostluı;unun git -
tikçe kuvetlendiğini, türk - İngiliz dost -
luğunun Ebedi Şef Atatürk tarafından te
meli atıldıktan sonra geçirdiii safahati 
yazdıktan ıonra butiın Tiırkiyenin Ata -
türk politikasına ihanet ettiğini yazan 
İtalyan gazetelerine cevaben, başta A -
tatürk olmak iızere bütün türklerin, 1908 
inkılabından sonra, Tiirkiyeye ilk saldı
ran müttefiklerini arkadan vuran, tiırk 
topraklarına röz diken en büyük ve en 
sinsi türk diışmanı olduklarını bildirdik
lerini, lımet lnönünün o ıiyasetten zer
re kadar ayrılmamış, bilakiı onu ikmal 
ve intaç etmiş olduğunu izah ediyor. 

HABER 
Türk milletinin en hayati 
davası 

Suad Derviş, bu yazısında, Maarif Ve
kili Hasan Ali Yücel'in mühim bir.nutku 
ile açılan Maarif Şurasının faalıyetle
rinden bahsederek e~er türk çocuklarına 
ti beşikten itibaren tahsilin bi.r milli 
müdafaa meselesi oldugunu telkın ede
cek olurı;ak Türk gencinin biıtü~. tahsi.l 
merhalelerini aksaksız katedecegıne emın 
olabiliriz, diyor. 

SON TELGRAF 
Hayat sahası 

Ethem İzzet Benice, bu unvanlı baş 
makalesinde, Almanya'nın hayat ıahası 
nereleri oldugu, bu ııahada siyasi mi, yok
sa iktısadi mi oldufu, her iki şekilde de 
manasının ne ve hedefinin neden ibaret 
bulundu&u sualini irad ettikten ve geçen 
beş ay içinde Alman ve İtalyan matbuatı
nın hatti bazı ricalin bu sahayı safha saf
ha ve fakat daima birbirine müttezad 
bir halde ifade etmeğe çalışmış oldukla
rını kaydettikten ve bütıin bu ifade~er!.n 
Almanya ile İtalya'nın dünyayı kendı go
rüşlerine göre yeniden taksim etmiş ol
dukları ve bu taksimin içinde istila ve 
ilhak edeceğ memleketler bulunduğu gi
bi iktısadi nüfuı bakımından kendileri
ne bağlıyacakları memleketler .de bulwıa
cağı ve bu planı tahakkuk ettirmek için 
icabederse harp yapacakları intibamı tev
lid etmiş- oldufunu yazdıktan sonra ge
rek Almanya gerek İtalya'nın hayat sa
hasından ne kasdettiklerini resmen dev
let &eflerinin dili ile ir:ah etmeler} lizım 
olduğu müulu.ıını aerdetmekt~ır. 

iMi/ 
--:--- Bitarafhk meselesi İçten hücum, içten fetih 

M. Zekeriya Sertel, bu başmakalesin
de, bir kaç gün evci Fransada meydana 
çıkarılu casusluk meselesini anlatarak, 
bu hadisenin bizim ic; in haiz olduğu ehe
miyetin ,alman casus ve propaganda teş
kilatı mesai tarzı hakınıla fikir vermesi 
olduğunu, alman istihbarat teşkilitmın 
Turkiyede bile metodlarını tatbik etmi-

Ruzvelt halkın 

reyini soracak 
ye çalıştığını gb&teren binlerce misal bu-ç k d lunduğunu yarıyor "Diıımanın bize içi -

e Or USU mizden vurup içimizden fethetmek için Hydepark, 22 a.a. - B. Ruzvelt, bf-
elinden geleni yapmakta olduğunu bile- taraflık meselesi hakkında matbuat Prag, 22 a.a. - Milli Müdafaa neza- rek uyanrk bulunalım, bu kifidir,. diyor. 

reti, Çek hükümet ordusu için asker mümessillerine beyanatta bulunmuı • 
toplamanın nihayet bulduğunu ilan et VAKİT tur. 

Alman mahfilleri a•abi miştir. Müşarünileyh, bu baptaki müzake -
Bu ordu, onbeş bin kişiden mürek- relerin kongrenin önümüzdeki içtima 

Berlin, 22 a.a. - Havas Ajansın- llmi hareketler devresine tiiliki kararının işlere za • B A · ·1 B c · · d kep olacak ve orduda eski Çekoslovak 
dan: · rıta ı e · raıgıe arasın a rarı dokunacag~ını söylemiştir. k ı · T k zabit ve küçük zabitleri bulunacaktır. • Asım Us, bu baş makalesin.de, Manisa 
cereyan eden müza ere ere aıt 0 

- k b"" Mebuıu Refı"k İnce'nı·n başkanlıg"ı altın- Reisicümhur, daha geçenlerde iş a-bc 1 ··h· Bu uvet, uy{\k felaketlerde müdaha-
yo'dan gelen ha r er ve mu ım me- da Ankara'dı teıekkiıl eden Hukuk İlmi damlarının kendisine müracaat ede-1 1 h kk d . d"den bı"r ı"t·l-f le edecek ve nizamı temin eyliyecek- Yayma kurumunun memleket dahilinde 
se e er a ın a şım ı ı a rek kongrenin bu bapta herhangi bir · · · tir ve haricindeki faaliyetini izah ve takdir 
husulünün tahmin edılmesının müm - · etmektedir. karar ittihazından imtina etmesinin 
kün görünmesi keyfiyeti, siyaıi al- Ma "f k iı::lerin kendisini göstermeg· e başla -

b. ı· arı onferansının tavsiyesi • :ıı 
man mahafilinde biraz asa ıyet tev ıt YENi SABAH mış olan kalkınmasını tevkif etmek· . . Cenevre, 22 a.a. - Beynelmilel ma-
etmıştır. te olduğunu söylemiıı olduklarını tas-arif konferansı, orta mekteplerde mil :ıı 

Şimdiye kadar bu müzakerelerin 1 tl a s d .k. . . . Yayaara s·ıya•etı· rih etmiş idi. e er ra ın a teşrı ı mesaıyı temın • • 
akamete uğrıyacağı tahmin edilmişti. edecek tarzda coğrafi tedrisat yapıl- B. Ruzvelt, iş adamlarının ilerde 
Ve gazeteler, bu akamet yüzünden Ja- ması hakkında tavaı"yelerı" ı" htı'va eden Hdüseyin Cahit Yalçın, bu baş makale- kongre tarafından kabul edilecek o. 

· İ · · ıin e, Alman propaganda teşkilitının al· Ponya ıle ngıltere arasındaki gergın- · k b lan bitaraflık kanununun ne olacagı· • bir proJe abu! eylemiştir. man mat uatıca yaptırdığı mantıksız ne:;-
gün cümhurreisi ile muarızları ara • !iğin biraz daha artacağı ümidini giz- dyat yüzünden nasyonal • sosyalizm ida· nı sarih surette öğrenmeden evel hiç 
sındaki ihtilaf, gelecek sene yapıla- lememişlerdi. Şimdi Tokyo ile Lond- resme faydadan ziyade zarar verdiğini bir karar ittihaz etmemek arzusunda 

Muarızlan diyorlar ki, biz ne ka
dar uğraısak gene Avrupa bir har· 
be. girecektir. Şu halde bu defa ke • 
lıarda kalmıya çalıtalım. iki taraf 
tle. noktai nazarında ısrar ettiğinden 
.4.ınerika'nın devlet mekanizması bir 
Çtktnaza girmiıtir. ParJamanter sis· 
ternıerde hükümetle teıri kuveti 
~Öyle ihtilafa düşünce, ya hükümet 
1
•tifa eder ve yerine teıri kuvetinin 
lıoktai nazarını kabul eden bir ka
~İne gelir. Yahut da meclis feshedi
ır ve yeni seçim yapılır. ihtilaf da 

ya'nın fcornintern aleyhindeki misak • yazarak, lnıiltere'yi harp istemekle it-cak cümhurreisi seçimi etrafında bir ra arasındaki münasebatın salah bul - ham eden bu neşriyata misaller göster- olduklarını söylemiştir. 
mücadeleden ibarettir. Cümhuriyet- Ôıasının İngiltere'ye Avrupa'da daha tan elde etmekte olduğu fevaidin teh· dikten sonra, bütün mesele mihver dev- B. Ruzvelt, bundan sonra bitaraf -
çiler partisi ve cümhurreisinin men- bir hareket aerbestisi bahıetmesinden likeye ilka edilemiyecek derecede letlerinin azımlıkları yüzünden çıktrğını lık meselesini müzakere etmek üzere 
sup bulunduğu demokrat partisinin endişe edilmektedir. mühim olduğunu da göstermektedir. izah ediyor. kongreyi fevkalade içtimaa davet et-

•eçirnin neticesine göre halledilir. 
Atnerika'nın sistemi parlamanter 
'>lrnadığı için böyle bir düğümün çö
~iiltnesi de mümkün değildir. 

fak at gariptir ki, bu ihtilaf, A
'lıerika'nın müstakbel harpta takip 
edeceği aiyaset ile alakadar görün
~~kle beraber, hakikatte bu mese -
qe ıJe münasebeti olmıyan bir .rnüca-

bir zümresi Ruzvelt'in ve yahut da İktısadi bir mecmua olan Witıch- Japonya, aynı neticeyi İngilteresiz Montrö'nün yıldönümü meğe kendisini icbar edecek olan şe-
f d ·· t r"I k b"r aftsring'in son nüshasında manidar de İngiltere ile de elde edebilir. yı"n herhalde alelı::.de buhrandan başka onun tara ın an gos e 

1 
ece 

1 
Her sabah sütunu muharriri, dün, il 

namzedin cümhurreiıi seçilmesine bir mütalea vardır: Tiyençin ve Amerika Montrö'de boğazların elimize terkedildi- bir şey olması lizımgelmekte olduğu-
mani olmıya karar vermitlerdir. Bu mecmua, Japonya'dan lngilte- ii ıünün iiçüncıi yılını idrak ettiğimiıi nu beyan etmiştir. 

h ık d Vaşingto 22 B H söyliyerek, Turklerin bogazları ellerin-Bunlar Ruzvelt'in a arasın a re ile olan muhabbetinden dolayı ko • . . n,. a.a. - · u11, bir ga- de bulundurmalarının ifade ettiği ehemi- Ancak Amerika, sillihlara ambargo 
pek yüİuek olan prest!j!n~ sarsn_ııya mintern aleyhine beraberce bir misak zetec.ının. İngıltere ile Japonya arasın- yeti ve bu vaziyetin dünya sulhu üzerin- konulmasını derpiş eden şimdiki bi-
çalı§ıyorlar. Cümhurremnın yedı Se· imza etmiş olduğu arkadaşiyle müna. da Tıençın hakkında yapılan müzake- deki tesirini tebarüz ettiriyor. taraflık kanunü varken bu gibi ahval 
nelik iktıdarı göstermiıtir ki, Ruz- sebetlerini tehlikeye koymamasını ri- relerden Amerika' ya muttariden mah1- ve ıerait dahilinde herhangi bir yar-
veJt gerek kendi partisi ve gerek ca etmektedir. mat verilmiş olduğu suretindeki bir AKŞAM dımda bulunacak vaziyette değildir. 
muhalif parti içindeki politikacılar Bu mecmua, diyor ki: gazete haberi metninde sormuş olduğu Esasen ayan meclisi azası, bu hu. 

k 1. b" d t • t suale cevaben muhatabına 19 hazı"ran • l tarafından "tehli e ı,, ıra am e • 'Her halde ngiltere ile Japonya Harp olacak mı? susu tamamiyle mildriktır er. 
ı·kki edilmektedir. Bunlar Ruzvelt' arasındaki münasebetlerin sonu, gerek 1939 tarihinde yapmış olduğu beyana- B. Ruzvelt, bitaraflık meselesi hak-
tae ele avuca aığmaz, parti disiplini- Japonya'nın harici siyaseti, gerek ta müracaat etmesi tavsiyesinde bu- . Necmettin Sadak, yazısında, vaziye- kında karar ittihazı hususunun tehi-

I 1 lunmuştur. tı yıkından takip eder görünenlere soru-ne elmez, ne yapacağı an atı maz Çin'deki vaziyeti için fevkalade mü - .h lan ilk sualin "Harp olacak mı?,, suali ol- rine karar vermiş olan ayan azasının g •· ·· 1 B" t O tarı te B, Hull, Amerikanın ihti-b ir inkılap adamı goruyor ar. ına • him olacaktır. ngiltere'de böyle dü • duğunu ve bu sualin her memlekette ade· harp olmıyacağı ihtimaline istinat et-i . ·k lafın zuhuru anındaki hadise ile bir ti " h b leyh Amerika'nın iç po ıtJ asına şünülmektedir. k mer a a,. yerine geçmiş bulunduğu- mi" olduklarını ilave eylemiştir. 
ena d • · 1 guna ala ası olmadığını, bilahare bu nu yazdıktan ve sonu ıelmiyen iddialar- :r 
istikrar verecek bir a a~.:.tıyorf~~ Londra'da daha şimdiden Uzak hadisenin inkişafları dolayısiyle ve ja la ortaya atılmış olan iki devletle onla- Reiıicümhur, bitaraflık hakkında -

Şu halde Amerika'da ıtara ı Şark'ta Japonya lehine bir müdahale pon hükümeti namına söz söylemeg· e rm karşısındaki ziımrenin mütekabilen ki münakaşa ve cidalin 
1940 

içtimaına 
1 d Verdl'g· imiz mesele et- icrası derpi• edı"lmektedı"r B a hazırlanmakta olduklarını, fakat harbı"n 

kanun arı a 
1 

'11 • uu mu • selahiyettar bı"r zat ı"le dı·g·er ala~kadar kadar hitama ermi
11 

olacag~ını söyle -" d 
0

htT f h k" k b"l J k · zaruri olarak daima bu ribi hazırlıkların :ıı 
eleden ibarettir. Amerika'nın müs· 

~'kbel harpta takip edeceği siyaset, 
~gün için aktüel bir m~sele deg· il · l'· 
·r. Bu, lıarp çıktıktan sonra taay • r 
'1n edecek ve harbın çıkıt tarzına 

rafında devam e en 
1 1 

a ' a ı· a 
1 

aponya, omıntern aleyhindeki hükümetler tarafından yapılan beya- neticesi olmadığını, Almanlarla İtalyan- mi§ ve ayan meclisi kararını nazarı 
katte Ruzvelt ile politikacılar ara- misaka dahil Avrupa devletlerini hi • nata nazaran hadisenin umumi cephe- !arın harp edecekmiş gibi hazırlanarak itibare almıyarak memleketin reyine 
sında bir mücadeledir. Bu mücade • maye ve müdafaa etmemeyi teahhüd leri ile alakalanmı• bulundug·unu so··y- karşı tarafın harp cdemlyeceği bir anda müracaat etmek istemekte olduğunu, k? B h ·· "yi d kt" B d ç· •· k d" .e :ıı hedefini harpıiz elde etmek siyasetini ta-

~e İnkiıafına bağlı olacak bir mese· 
·k~ir. Eğer bugün harp, Avrupa'yı 
~ 1 3!Ümreye ayıran davalar üzerin • 
ile çıkkr ve ümit edilen inkişaf tarzı
'-'- lalcip ederse, her §eye 
:'ltıeriJca•nm demokrat 

leyi kim kazanaca u, enuz 
1 

- e ece ır. u a ın 1 en 1 ilkibeti - lemiıttir. rünkü ayandan bazı grupların ikinci-F k R Jt :r kip etmekte olduklarını, şimdi bu siya- T ce malı'.im değildir. a at uzve ' ne terketmek suretiyle Japonya'nın Bundan başka B. Hull, dün Kolom- ıeti değıfıirerek harbe cirmelerinin el- kanundan evel her türlü münakaşa ve 
çok kurnaz bir politikacı o_ ldu~u ~~- bitaraflığı,, -::ıtın almak demektir. Ti biya Reiısicilmhuru tarafından irad e- de cdilmif muvıffakiyetleri tehlikeye lı:o- müzakereyi imkansız bir hale sokmuş fk • t t · bl J bah · yabileeeğıni yazdıktan ve harbin en u-bi, ıüphesiz e arı umumıyenın 1 ı· en sın a ı :::ı"ının mevzuu setmış dilmit olan Dutuk dolayısiyle fevkall- fak bir hldiıe yiızilnden bile çıkabilece- olduklarını söylemiştir. 
madma mazhardır. Bu §artlar altın- olduğu meseleler, çok geniıtir. Bu me- de memnuniyet izhar etmiı ve bu nut- iini ilive ettikten ıonra tôyle diyor: B. Ruzvelt, iliveten demiştir ki: 

k d b . k ·· d 1 l J U k Ş ktak" • t ·ı A k Avrupa, o haldedir lı:i harbi mutlaka bli-da §İmdiye a ar ırço muca e e- se e er, za ar ı vazıye ı e v- u, Amerika ittihadı divaaına hiamet 1ilk Hbeplerden beklemı-elr lhnndır. "- İnfirat •iyueti takibine taraf-

leri ~ldu~ sibi, b.uilnıu•d•a•kıalzlllalilnm••···rupadaki vaziyet arasındaki mllnueİİ··ed~e;n~de:v~l~et~~·d••:m;ıa~r~uıİımn~iya~··ı;öİ. (;~e·ri:·J..10aan;•Jİmmb;iı'•barp:dİİİ0Ja:i:cıalr::.;•~1 J;ıu~•:•=:'-~--~:ıf:.l:.!fl!*~bi~·~tara~~f~lı~k:_;me-~::.._-
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Verilen söze f aşitsçe 
bir sadakat 

K ont Ciyano'nun lı . 
panya seyahati İtalya 

ve İspanya dostluk teza -
hürlerine vesile oluyor. 
Belki, siyaset sahasında, i
talyan dış bakanının İspan
yol devlet reisiyle yaptığı 

konuşmalar sanılabilece • 
ğinden daha ehemiyetsiz 
neticeler vermiştir. Gene -
ral Franko'nun kont Ciya
no'nun İspanya toprağına 
ayak bastığı sıralarda "Di
ario de Noticiao" isimli 
Portekiz gazetesine verdi -
ği beyanat bu bakımdan 

ç:ık dikkate şayandır: His
s sahada, İtalyan - İspanyol 
si lalı arkadaşlığı hararetli 
tabirlerle kutlanmıştır. Ve 
B. Musolini'nin damadı 

"Kabul edilmiş olan pratik 
tedbirlerin tatbikinde, kont 
rol sistemlerinin tam tesiri 
hususunda biraz şüpheli 

• davranmayı haklı göstere -
bilecek bazı kusurlar gö -
rülmüşse de, biz kendi he -
sabımıza, girişmiş olduğu -
muz teahhütlere bir faşist 
itinası ve dürüstliğiyle hür 
met edeceğimizi beyan ve 
teyit ederiz" .. Bu sözleri 
sadece kopya etmekle ikti
fa ettim. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

fırsattan istifade ederek i • 
talyan ordularının İspanya 
harbına faal bir surette iş • 
tirak etmiş olduklarını -
ki bu kimsenin meçhulü 
olmıyan bir hakikattir -
tebarüz ettirmiştir. Esasen, 
bir haylı zamandanberi fa
şist hükümeti İtalyan kıta
larının, faal ordu general -
lerinin kumandası altında, 
Franko'nun zaferinde oy • 
nadıklan roli.i gizlememek· 
tedir. 

Bu vakıalar karşısında 
belki ayni kont Ciyano'nun 
13 mayıs 1937 de faşist me· 
busan meclisinde yapmış 

olduğu beyanatı hatırlat -
mak yersiz olmıyacaktır; 

bu nutka İtalyan hükümeti 
her halde pek ziyade ehe • 
miyet atfediyordu ki bunu 
fransızca olarak hususi su
rette tabetmiş ve mebzul 
miktarda dağıtmıştı. İşte o 
broşür gözüınün önünde 
duruyor ... 

Bu nutuk baştan başa 
okunmaya değer; 

en muhtelif mevzular üze -
rinde burada pek entereaan 
sözler görülecektir: Avus
turya, Tuna nüfuzu, Çin. v. 
s. Nutuk bilhassa fransız • 
italyan münasebetleri hu -
susunda iki millet itasında 
bir aydınlatmayı tamamen 
lüzumsuz görüyor. Çünkü, 
diyordu "İki millet arasın
da hava hiç bir zaman bu 
neviden şeylere lüzum gös
terecek kadar ihlal edilmiş 
degildir". Kont Ciyano'ya 
gore ingiliz - italyan müna
sebetleri hususunda kazi -
ye ayni degildi ve bu mil· 
nasebetlere ciddi surette 
halel gelmişti. "Fransa ile 
aramızda bizi derin surette 
ihtilafa sokacak hiç bir c -
saslı mesele yoktur" diye 
tasrih eden kont Ciyano i · 
la ve ediyordu: "İtimatna · 
me meselesi Fransa'nın Ro
ma'daki diplomatik vazi • 
yetini anormalleştirmckte
dir." 

Kont Ciyano'nun cnte -
resan tarafı, onun beyana -
· ını okumak değil, aradan 
bir müddet geçtikten sonra 
tekrar okumaktır. 

Wladimir d'Ormesson 
LE FlGARO 

Gözden düıme 
İngiltereyi ve onun zi

mamdarlarını taşıyan kont 
Grandi'nin Londra'da bu· 

lunması Pört Ciano mua

hedesinin yegane canlı şa. 
hidi idi. Grandi Roma'da

ki meslekdaşlarının ekse
risinden daha iyi idi. 

Grandi Londra'da iken 
zaman zaman sesini işitti

rir, kont Ciano'nun umu· 
mi siyasetine tesir etmese 
de, İngilizlerin yaptığı ba
zı işleri ve hareketleri Ü -

zerine şeflerinin nazarı 

dikkatini celbederdi. 
Londra'ya, 1talya'yı tem 

sil etmek için, Kont Cia
no'nun mutlak itimadını 

kazanmış olan bir diplo · 
mat gelecektir. Londra'ya 
tayin edileceği söylenen 
iki kişi var: birisi Kont 
Ciano'nun bacanağı, Ma
gistrati, diğeri, çelik pak
tın zanaatçılanndan biri 
olan İtalya'nın bugünkü 
Berlin elçisi Attoliko'dur. 

Jour 

Danzig' deki 

Af man "turistleri!,, 

Danzig gizliden gizliye 
boyuna silahlanıyor. Leh· 
liler Almanya'dan serbest 

şehire Haymver'de vazife 

almak için gelen alınan as
kerlerinin 15.000 olduğu

nu söyliyorla • 
Serbest şehrin sokakla -

rında motosikletlere bin

miş alman askerlerini gö -

rebilirsiniz. Kamyonlar te· 
darik edilmiştir ... 

Acaba bu, Danzig'e he

nen bir darbe indirebile -
ceğine mi delalet ediyor? 
Yo, bu hiç bir zaman, yalnız 
almanlar yolları gözetti -

yor ve faaliyet devam edi

yor. 

Almanya'ya gönderilen 
esrarengiz mektuplar 

Alman makamları bu yeni 
propaganda usulüne kızıyorlar 

Paris - Soir'm hususi muhabiri R. Lorette Berlin
den gazetesine telefonla bildiriyor: 

iki hafta eve/ Londra'da ikamet eden esrarengiz 
biri Kingball tarafından alman milletine hitaben ya
zılan ve pek çok alman/ara gönderilen beyannamenin 
Berlin'de büyük bir hiddet uyandırmış olduğu ma
lumdur. O derecede ki bizzat B. Göbels, kolay tahmin 
edilebilecek tabirlerle ingilize uzun boylu cevap ver
mek lüzumunu duymuştur. 

Alman propaganda nazırlığı, hatta B. Kingball'in 
bu teşebbüsünü ingiliz hariciye nazırlığının bir ma -
nevrası telakki etmekte bile tereddüt etmiyordu ... ve 
matbuat lngilterenin selahiyetli bir kalemden "ta
savvur olunabilecek en acı cevabı,, almış olduğunu 

yazıyordu. 

Şimdi esrarengiz B. Kingball birçok almanlara ikin
ci bir mektup göndermiye muvaffak olmuştur. Filha
kika, dün, alman makamları yeniden, sayısız mektup
larla içi beyanname dolu paketlerin bir kere daha 
hududu geçmiş olduğunu görmekle hayrete düşmüş
lerdir. Fakat on beş gün eve/ki gibi bu defa da işişten 
geçtikten sonl\1 bunun farkma varılmıştır. 

Gerçi bu mektup yağmuruna mani olmak güçtü. 
Mektupların hepsi de lngiltere'den postaya verilmiş 
olsaydı, sansörün bir dereceye kadar tatbiki mümkün 
olurdu. Fakat hal böyle dt>ğildir: mektuplar Fransa
dan, Belçika'dan, lsviçre'den, Dan;marka'dan, Nor
veçten, lsveç'ten ve hatta Almanya'dan postaya ve· 
rilmiştir. 

Diğer taraftan, zarflar da biribirine benzememek
tedir: her. boydan, her renkten ve Üzerleri başka ya
zılarla elle veya makine ile yazılmış ola;; zarflar kul
lanılmıştır. Bunları ele geçirmek için hariçten gelen 
bütün mektupların kontrole tabi tutulması icabeder· 
işin güçlüğü meydandadır. 

Bu mektupların miktarı ne kadar olarak tahmin 
edilebilir? ilk mektup postası so.ooo den fazla mik
tarda tevzi edilmiştir. lkicinsine gelince bu rakamın 

çok aşılmış olduğu temin edilmektedir. 

Mektubun muhteviyatı nedir? Her şeyden eve!, 
mektup sahibi, alman makamlarının İngiliz devlet a
damları tarafından söylenen nutukların neşredilme
sine müsaade etmemekte veya kısmen müsaade et• 
mekte olmasına esef etmektedir. 

Sonra B. Kingball taarruza geçmektedir: 

"Şu son senelerde alman taleplerinden bahsedildi
ğini çok işittik. Fakat size şunu söyliyeyim ki talep
ler talepleri davet eder. Bizim de taleplerimiz oldu
ğunu tabii size söylemediler. 

"işte bu talepler: 1) Nazi rejiminin dış politikası 
deKişmelidir; daimi buhran içinde yaşamaktan bık· 
tık. Belki bu sizin umurunuzda değildir: yalnız şu
nu bilin ki böyle bir hale daha uzun zaman tahammül 
etmiyecek milyonlarca insan vardır. 

2) Führerleriniz, bizimle sulhçu bir hava içinde iş· 
birli Ki yapmak niyetinde olup olmadıklarını bildir· 
melidirler . ., 

B. KingbaJJ ayrıca çeklerin hangi şartlar içinde 
yaşadıklarını, alman yahudilerine yapılan muamele· 
leri ve Nazi devletinin herkesin husumetini kendi 
aleyhine tahrik ettiğini hatırlatmaktadır. 

Fakat bu nutkun en şa -
yan dikkat noktasına gele -
lim. İspanya harbı ve Lond
ra karışmazlık komitesi 
meselelerini gözden geçi -
rirken kont Ciyano şu su -
retle fikir beyan ediyordu: Paris • Soir 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

HULASA 
(Büyük harpten sonra ilk paskalya gecesi, beş genç, 
Antuvan, kardeşi Jılber, arkadaşı Dominik Heriyo, Ma
rıyan ve Solanj Senkler i'minde iki genç kızla bera~er 
sıkıntılı bir suareden kaçıyorlar ve geceyi kırlar içın
de kaybolmuş bir otelde geçiriyorlar. Antuvan, Mari
yan'la, Dominik de Solanj'la beraber egleniyorlar. A
radan havli zaman geçmiştir. Mariyan, Antuvan'ı sev
miye başlamı;ıtır. Genç kıza biraz bigane göriınen An
tuvan bir gün onunla buluşmuş ve beraberce dört ay 
evet ilk defa paskalya gecesini geçirdikleri otelde bir 
gece beraber kalmıştır. ~~kat .. Marıyan sevdigi derece
de sevilmediği i!;in kendını uzuyor.) 8 o y o K A ş 

Mihver bir ticaret 

konferansı mı 

ha11rhyor! 
Berlin - birkaç günden -

beri Berlin'in büyük sanayi 
ve toptan ticaret mahfille· 
rinde mihver devletlerinin 
idaresi altında ve bugün 
Almanya ile iyi ticari mü· 
nasebetlerde bulunan bü -
tün devletlerle, ticaret mu
ahedeleri için yakında o · 
nunla müzakerelere girişe -
bilecek olan devletlerin iş· 
tirakiyle toplanacak büyük 
bir konferans ihtimalin -
den bahsedilmektedir • 
Konferansın organizas 

yonu Doktor Şaht'a bıra • 
kılacakmış. Kendisi sonra 
müzakerelerde mühim bir 
rol oynıyacakmış. 

Yeni iktısadi bloka da • 
hil olacak devletler karşı -
lıklı olarak en ziyade maz
harı müsaade millet mua -
melesi yapacaklarını teah -
hlit edeceklerdir. 

Bundan başka, takas yo · 
luyla mübadele, yahut u -
cuz mübadele usulü ihdas 
edilecektir. Yani anlaşmı · 
ya dahil devletlerden biri 
bir başka devletten ihtiya
cı olmıyan emtiayı alarak 
ihtiyacı olan emtia muka · 
bilinde bir başka devlete 
satabilecektir. 

Takas yoluyla mübadele 
münasebetleri tesis etme · 
miş devletler arasında te · 
davül etmek üzere bir tedi
ye sistemi de organize edi
lecektir. 

Muhtelif memleketlere 
mensup devlet adamlarının 
aon Berlin ziyaretleri esna
sında yapılan konu9malar
da projelere temas edihni9-

tir. 

Paranın 

kuveti 

Oeuvre 

Bugün içinde bulundu
ğumuz "beyaz harp,. para· 
nın oynıyacağı rolü çok 
güzel hatırlatıyor. Son mil 
yar kimde ise kati netice 
onumlur. 

Fransa silahlanmak için 
geniş mikyasta para harcı
yorsa. İngiltere de milyar
lar sarfcdiyor. milli müda
faa işleri için bu sene 580 
milyon ingiliz lirası harcı
yacağını ilan etmişti. Ni · 
sanın daha 25 inde 630 mil 
yon harcadı. Evelki gün 
bu miktar 730 milyona çık· 
tı. 

Sir Con Simon, bu para 
da kili gelmezse daha ile
riye 'arılacağını bildirdi. 

Paris - Sair 

K R o 

Danzig'de 
harp 

hazırhğı 

Dünkü alman gazeteleri, 
1410 da Grünwald'de 

vukua gelen ve Tötonya 
şövalyelerinin Polonyalı -
lar tarafından mağlup ve 
tardedilmesiyle nihayet bu 
lan harbin yıldönümü mü
nasebetiyle Polonya'da ya
pılan tezahürlere ateş püs
kürüyordu. 

Alman gazeteleri gene -
ral Branschitch'in çarşam· 
ba gunu Tannenberg'de 
Hindenburg'un ruslar üze
rind~ kazandığı büyük za
feri yadetmek için söyli -
yeceği nutkun kendilerine 
şiddetli bir cevap teşkil e
deceğini yazıyorlardı. 

Mali'ım olduğu gibi, Ta
nenberg, Grünwald muha
rebesinin cereyan ettiği 

yere pek yakındır. 
Birkaç gündenberi ser -

best şehirdeki nazi propa
gandası Danziglilere gar -
bi Prusya'nın yani, Pome
reli'nin yakında kurtuluşa 
kavuşacağını vadetmekte
dir. Çünkü yüzde yüz na -
zi olsa bile, her danzigli İ· 

çin Danzig'in serbest şe -
hir s• fa tiyle elde ettiği im 
tiyaz!arı kaybetmesi hoşa 

gider bir şey değildir. 
Danzigliler anlıyorlar ki 

Almanyaya ilhaklarından 
sonra, şehirleri herhangi 
bir alman vilayet şehri se· 
viyesinc düşecektir. 

Bunun için naziler onla
ra Almanya'nın Pomereli
yi kurtaracağını, Polonya. 
lıları koiup yerlerine al
ınanları yerlc~tlrccc~ini 

tekrar 1amaktadır lar. 
Hatta Danzig senatosu -

nun şimdiden Danzigli na
zilere Pomereli'de memu · 
riyetler ve sinekürler da· 
ğıtmıya hazırlandığı bile 
rivayet olunuyor. 

Bir yandan da, naziler 
Almanya'nın, icabında en 
ciddi vaziyetlere karşı koy 
mıya amade olduğunu is -
pat edecek tedbirler ,1mak 
tadırlar. 

Mesela Danzig ticaret o
dası gıda maddeleri satan 
bütün tüccarlara dışardan 
mal getirmek imkansızlaş
dığı takdirde kullanı -
mak üzere kabil olduğu ka 
dar büyük miktarda yiye
cek ithar etmelerini emret
miştir. 

Bu tedbirlerin nafile ye
re alındığı tebeyyün eder
se, Almanya'nın bütün bu 
stokları satın alacağı da i
lave edilmektedir. 

M A N 
x Yazan: /rene Nemirov•ki -18- Çeviren: Mümtaz Faik FENiK 

Mariyan'm kız kardeşleri onun her gün deiiıti
ğini, damla damla eridiğini, daha sinirli, daha sert 
ve daha karanlık olduğunu görüyorlar fakat kimse 
bundan hakiki bir endiıe duymuyordu. Dört kar
deıten dördünün de kendilerine göre bir çok mace· 
ralariyle, yalanlariyle, muvaffakiyetsizlikleriyle, 
hülyalariyle bir hayat tarzları vardı. Yalnız bunun· 
la meıgul oluyorlardı. 

Mariyan onların bütün söylediklerinin arkasın• 
da yalnız "ben! ben!" bir tek ses itiliyordu. 

Segre'lerin evi bu sene, her zamankinden daha 
çok gürültülü, hayat ve neıe ile dolu idi. Dört kız 
kardeı orada oldular mı adeta ayaklarının altmda 
bir ıenlik havası doğuyordu: kapılar açılıyor, kapa· 
nıyor, kahkahalar, musiki nağmeleri genç ve mesut 
sesler etrafı sarıyordu. Rejin aıağı yukarı lord Sen• 
dan'la nişanlı sayılırdı; lngiltere'ye hareket ede
cekti. Lord hareketinden bir gün ev"el Segre'lerin e
vinde yemek yemiıti. Saat bete yaklaııyordu. O ha
la onlardan aynlmağa bir türlü karar veremiyor • 

kü bir kadm onu takip ediyordu. (ve daima da a
yaklarının altında bir kadın vardı.) Nihayet kadın 
onu bıraktı ve Segre gürültüden kaçmak için ikin· 
ci katta zeytin renkli salona kaçtı. Rejin'in çaldığı 
soğuk ve parlak bir vals havası aıağı katlardan 
yükseliyordu. Segre küçük, zayıf, gözleri ıtıklı ve 
cevval bir adamdı. Bıyıkları dudaklarının hizasın
dan kırpılmııtı, elleri sarı uzun fakat biraz titrek
ti. Antuvan bunları gördüğü zaman "iıte uyuıturu• 
cu ilaç kullanan adamın elleri!" diye dütünürdü. 
Zaten bu İptilası onun hayatmdaki anlatılmaz nok
taları izah ediyor-du. Segre biraz mağrur ve ayni 
zamanda mütfikti. Onu sade yabancılar değil, biz
zat kendi ailesi bile anlayamıyordu. Gayet yavaı 
yürürdü. Hiç bir ıeye karıımaz fakat her ıeyi ket· 
federdi. Evinin içinde sanki bir hayalet gibi dolaıır, 
sonra günün veya gecenin her hangi bir saatinde 
sanki esir'in içinde sır olmuş gibi ortadan kaybolu· 
yordu. O zaman ondan ortada ya bir pipo tütünü 
tabakası, yahut maıa üzerinde unutulmuı bir ka 

teırin geceaini seyrediyo;du. Bu, dolu renginde ma
vi, temiz ve kıvılcımlı bir gece idi ve ormanın ağaç
ları arasından nereden geldiği belli olmıyan kırmı
zı, hareketsiz, sağır bir ııığın ufukta parladığı gö
rülüyordu. Bu akisleri tablo haline koymayı ne ka
dar isterdi. "Fakat ben artık bir ite yaramıyorum 
ki. Ben artık bir ressam değil, bir iıçiyiml" diye i· 
çini çekti. Aldığı bütün bu &ipariıleri, bu toptan, 
düzine ile kadın portrelerini, para tedarik etmek i
çin, sırf karısının servetiyle geçinmemek için yapı· 
yordu. Iıte içini burğulayan ıey de bu idi ya. Bir 
gün evel Odil'in kı:ı,: kardeılerinden birine ıöyle 
söylediğini hatırladı: 

- Bu Rejin Sendam'da ne bulacağını zannedi
yor? Bir asalet unvanı mı? Ala! Fakat herifin mele 
liği yok. Çocuklar bize lazım olan ıey paradır. içi· 
nizden biriniz bizim nasıl yaşadığımızı hiç düıündü 
mü? Hayır 1 Hepsi bu Vally ailesinin mirasından 

geliyor. O da yenip biterse, o zaman elimizde yal-
eder 
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ANKARA 
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12.30 Proğram. 
12.35 Türk müziği (Klasik 

proğram) Ankara rad
yosu kunıe ses ve saz 
heyeti. 

13.00 Memleket saat ayarı, a
jans ve memleket ha
berlperi. 

13.11 Müzik (Küçiık orkes
tra • Şef : Necip Aş· 
kın) 1. Brusselnıans -
Felemenk raksı - 2. J. 
Strauss - Guzel Mavi 
Tunada (Vals) - 3. 
Eduard Künneke - Te
essür valsr - 4. Hanns 
Löhr - Bavyera valslarx 
- 5. J. Brahms - Macar 
dansı No. 9 - fi. Franz 
Lchar - Çocuk prens o
peretinden potpuri. 

14.15 - 14.30 Miızik (Piyano so 
loları - Pi.). 

18.30 Proğram. 
18.35 Mıizik (Şen oda müzi

ği - İbrahim Özgür ve 
ateş bcicekleri). 

19.00 Çocuk saati. 
19.25 Tiırk Mıiziği (Fasıl he

yeti.) 
20.00 Memleket saat ayarı, a

jans ve meteoroloji ha
berleri. 

20.10 Neşeli plaklar - R. 
zo.ıs Türk miızigi (Saz eser

leri ve şarkılar) 1. ••. 
• Hicaz peşrevi - 2. 
Suphi Ziya - Hicaz şar
kı - Anılsın yar ile - 3. 
Asını bey • Hicaz şarkı 
- Her zahmı ciğersuze 

L 
- 4. . . . • Kemençe 
taksimi - 5. Arif bey • 

Misal teşkil etmek üzere 
Danzig altı ay idare ede
cek kadar kahve satın al
mıştır. Bu büyük miktar
da mal bedellerini Danzig 
bank1sı ödemiştir. 

Danzig'deki nazi parti 
binasının her neviden kon
servelerle dolup taştığı 
söyleniyor. 

Oeuvre 

Uzakıarkra para harbi 
İki senedenberl Uzak 

Şark'ta hala top atılıyor. 

Fakat en haşini, japon pa
rasına karşı eski Çin para
sının açtığı inatçı, ardı 
gelmez ve sessiz mücade -
lcdir. 

Japon kıtalarının işgal 

ettikleri mıntakaları, ja · 
ponlara kati olarak vermi· 

yecek olan da bu mücade
ledir. 

İşte Japonya'nın, İngil • 

tereye Çin parasının mu • 

kavcmetine yardım etti di
ye hiddetlenmesi de bun • 
dan ileri geliyor ya ... 

Paris - Soir 

Basma kahp bir tebliG 
Franko - Ciano tebliği 

pek solgun benizli çıktı, 
anlaşılan iyi beslenmemiş. 

Bu tebliğde İtalya ile 
İspanya arasında "tam bir 

Hicaz şarkı • Tasd 
deyim -6 .... · 
caz ııarkı - İndim Y' 
bahçesine - 7. . • · 
- Hicaz saz semaisi 
8 ....• - Halk tur 
sü - Sürmelimin go 

rine - 9 ...•. • l:i 
tıirkıisü - !rafa fiıt 
koydum - 10 ..• · 
Menekşeler tutanı 
tam - 11 ••••. • 
yun havası .. 

21.00 Mıizik (Riyasetic~ 
hur bandosu - Şef : 
san Kunçer) 1. KuU 
ra - Dag ve vad 
(marş) - 2. Allan rd 
beth • Entermedzo ..
aint-Saens - "Phact 
(Senfonik parça) _. 
Gavdiner - Dans _., 
Berlioz • Macar mı 

21.50 Anadolu ajanst (SV 
servisi). 

22.00 Müzik (Cazband - l' 
22.45 - 23 Son ajans haberi 

ve yarınki proğram. 

AVRUPA 
OPERA VE OPERETLEF 

20.15 Deutschlandsender. 
ypziğ, Viyana - 20.20 fi( 
nib. ) 

SENFONİ VE ORKESTl': 
KONSERLERİ : 6.30 Pt 
- 8 Danzig - 9 Berlin -
Stokholm - 11.30 Prağ 
17.30 Mayland - 18.30 .L 
dra - 20 Hliiversem 
20.10 Oslo - 20.15 Ber 
20.35 Braslav - 20.30 Pa 
- 20.45 Sottens - 21 Brll 
sel. 

ODA MÜZİÔİ : 8 Laypziğ 
8.15 Köhn - 9.30 Sarbrük 
Stutgart - 22.10 Mayla 
- 22.30 Stokholm. 

SOLO KONSERLERİ : 
Mıinih - 9.30 Breslav -
Berlin - 11 Deutschlaıt 
sender - l 1.15 Hamburg 
19.20 Droytviiç - 20 
Stutgart - 22.30 Deuts' 
landsender. 

HALK MÜZtôt : 8.10 ara 
lav - 9.40 Prağ - 10.15 V 
yana - 10.30 Münih. 

DANS MÜZ1G1 : Z2. 
FFrankfurt. 

) 
noktai nazar ve proje tt 
sanüdü,, olduğu gösteril 
yor. İki memleketin bıf. 

günkü işbirl ~nin "inJc 

şafı vadediliyor. 

Hiç bir resmi tebliğ bd 
nun kadar umumi geçmi 
midir? Ciano memleketirıl 
ancak güzel lakırdılarJI 
dönecek. 

Paris - Soit 

Berlin'in ifrit kesileceğ 
mevzular çok: mesela ge 

neral !ronside'in Varşov• 
da bulunması gibi ... İron 
side "demir böğrü ,, mana 

sına gelir. Bu isim bütü 

bir programdır. Bu gene 
ral denizaşırı İngiliz ku 
vctleri umumi müfetti 

olmazdan evcl Cebelütta 
rık kayasını, alınmaz bi 

kale haline getiren Cebe' 
lüttarık valisi değil miy 
di? 

General İronside lehs 
konuşur. Tanenberg muhal 

rebesine ait yaptığı tetkil 

ler de onun şarkı çok gil' 

ı:el anladığını ispat eder 
Onun için, Varşova konuş 

malan kolay ve semerci 
olacaktır. 

Paris - Soı 

hazin bir ıslıkla tempo tutuyordu. "Peder beyin 
tabloları ..• Anladınız ya meseleyi?" 

Bu esnada Mariyan içeri giriyordu. Ona baka· 
rak gülümsedi: 

- Ne var ne yok çocuğum 1 
- Ne olsun baba? 
- Dansetmiyor musun? 
- Hayır. Bu akıam hiç canım istemiyor. 
- Ben seni dııan çıktı zannetmİ§tİm. Öyle gibi 

görmüttüm. 
- Hayır. Gördüğünüz Odil olacak! 

Odil her gün ayni saatlerde evden sıvııırdı. Ki
me gittiğini kimse bilmezdi. Dört kardeıten en ke· 
tumu Odil'di. 

Segre mınldandı: 

- Evet Odil! ... Evet evet! ••• 

Omuzlarını silkerek içini çekti: 

- Bunlar da kos koca kızlar! 

"Ve ben de .•• diye dütündü, yarın elli yaımda 
olacağım. Saçlarım bem beyaz, omuzlarımda burç
lar, bitmiş, tükenmit bir ıtdam... Sonra da hala i
çimde bir ıey, hala ve hala bir §eyler ümit ediyor, 
bir §eyler bekliyor.. Evet. Felaket ıu ki çocukları· 
mız bizi büyük adam zannediyorlar, fakat yüz a
damın doksan dokuzu asla büyÜmernitlerdir, bun
lar ihtiyarlamıı delikanlılar, beyaz saçlı çocuklar
dır ve birdenbire yaıamadan ölürler. Fakat bu kü
çük yavrular bunu nasıl bilebilirler?" 

Eliyle yavaıça kızınm yanağını, kulağmm me
meıini okıadı. 

r 
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ı Talebeler askeri kamplarmı bitirdiler 1 Fransa.~~ki ecnebileri~ 
Ankara'daki lise ve orta mektep talebeleri di.in lerinde muzika olduğ~ hal~e. ayrı ayrı Ulus mey- askerlag ı kararnamesı 
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l H A Y A T VE S 1 H A T 
............................................................................ ......... .............. 

Sıcaklar basınca ... 
bu seneki askeri kamp müddetlerini bitirmi~lerdir. danına gelerek merasımle abıdeye çelenkler koy-
Bu münasebetle talebe asker kıyafetleriyle ve Ön· muşlardır. Faris, 22 a.a. - Reisicümhur, F ran

sa'da mukim ecnebilerin nüfuslarının 
tahririne ve bunların asker olarak is
tihdamlarına müteallik lıir kararname 
imzalamıştır. Bu kararnameye naza -
ran Fransa'da iltica hakkından milste
fit olan bütün ecnebi sıyasi mülteci -
ler askeri hizmette bulunmıya mecbur 
tutulacaklardır. 

Talebeler Ulus meydanında İıtiklôl mar§ı söylüyorlar 

Bu mükellefiyet, kendilerini siya
si mülteci addetmediklcrinden dolayı 
iltica hakkından istifade niyetinde 
bulur.mıyan ecnebilere ~amil değildir, 
fakat bu ecnebiler F ransa hükilmet i 
tarafından, dilediği zaman, hudut ha
rici edilmek tehlikesine maruzdurlar 
ve zikri geçen iltica hakkı ile hiç bir 
vevhile iııtima edemezler. Bu kararna
me, Fransada ve Cezair'de derhal tat 
bik edilecektir. 

Gene buna mümasil başka bir ka • 
rarname, yakında isdar edilecek ve 
Fransanın sair müstmelekelcrinde me 
riyet mevkiine konacaktır. 

r-===============~=~ 

Ankara Borsası 

22 Temmuz 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 
Açdış F. Kapanı§ P'. 

Londra 
Nevyork 
Par is 
Miliano 
Cenevre 
Amıterdam 
Beri in 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Prağ 
Madrid 
Vareova 
Buda.peşte 
Bükreş 
Belgra.d 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

5.93 
126.665 

3.355 
M6 

28.5675 
67.7625 
50.8350 
21.52 

1.0825 
1.56 
4 .335 

H.035 
23.8425 
24.7075 

0.905 
2.8925 

34.62 
3-0.555 
23.90 

5.93 
126.665 

3.355 
6.66 

28;5675 
67.7625 
50.8350 
21.52 

1.0825 
1.56 
4.335 

14.035 
23.8425 
24.7075 

0.905 
2.8925 

34.62 
30.555 
23.90 

ESHAM VE TAHVİLAT 
Sıvas - Erzurum 

hattı İs. II 19.94 19.94 
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racigerleri liozulur, mideleri ve bar- = -- 1 ürlılye leıkllilı 

esasiye hukuku 

. . . . . . . . . . sancı olunca bir tarafınıza - çabuk 

tesir etsin d iye - ilaç şırınga eder· 

ter, bu ilaç bile karaciğerden geçip 

ondan münasip damgasını almadan 

hiç bir iş göremez. 

Vitaminler ve hormonlar keşfe

d ildikten sonra hiç olmazsa onlarm 
karaciğerle alakaları olmadığı ve 

kendi başlarına iş gördükleri sanıl • 

mıştı. Halbuki vitaminlerle hor

monların da karaciğere uğradıkları 

birer birer meydana çıkıyor. Mese

la A vitamini yediğimiz gıdalarla 

karoten maddesi haiinde vücudu

muza girdikten sonra onu vitamin 
haline getiren gene karaciğerdir. 

Karaciğerin üzerine aldığı o ka • 

dar çok işin birer biı·er tetkikleri 

henüz tamamlanamadığı için, onun 

çok sıcaklardan neden dolayı ra· 

hatsız olduğu izahının da gecikıne

ai, doğrusu pek de ayıplanamaz. 

sakları hasta olur: küçük çocukla· 
rınıza sıcaklarda au içinneyi ihmal 
etmemelisiniz ••• 

G. A. 

BUGÜN 

Yeniıehir ULUS Sinemasında 
İki film birden 

1 - Dokuzuncu ıenfoni 

LİL DAGOVER - fransızca sözlü 

2 - Hudut polisi 

JEORJ OBRlEN 

Seans saatleri: 
10 - 11,30 - 1 - 2,30 - 3,30 

5,15 - 6,30 - Gece 9 da 
Dokuzuncu Senfoni ve Jurnal 

Tel: 2193 
Kamptan dönen talebeleri karşılıyan anneler, babalar, kardeşler 

-. . . . 
• . . . 

Birinci cilt 

Yazan: Vasfi Raşit Sevig 

Tetkilatı eıaıiye hukukuna 
başlangıç, siyasi doktrin ler , 
Kemalizm, Parti ve Devlet 

Fiyatı iki lira 

Tevzi yeri: Akba Kitabevi
ANKARA 
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MAYi SU 
ya girişirlerse? Onların yirmisine kar- bizi uyku halinde bastıracaklarını um- doğru sıçradı, bir çığlık attı, olduğu yere yattılar. Maykıl'ın onların ara -
şılık bizden yalnız bir kişi ölse dört dukları ilk çılgınca taarruzlarından yerde döndü, silahını bıraktı, sonra ınnda olmadığını görünce içim sevinç-
dıvarı müdafaa etmek için kafi adam lıam başka bir taktikti bu. yere yıkıldı. . le doldu. Düpre çavuşla doktor olan 
bulamıyacağız. Şimdi onları görmek güçleşmişti. Sefil Gantayo alnının ortasından Kordiye yaralılara pansıman yapmak 

- Tokutu bize takviye yollar. Her birimiz mazgal başında bir kum vurulmuştu. ve onlara kuvet verici şeyler içirmek 
- Tokutu yüz kilometre rnesafede· yığını ardında yüzü koyun yatmış ve Ölünün üzerine eğilmiştim, Löjon işine giriştiler. 

dir. Telgraf da yok. ya bir siperde gizlenmiş bir Targi ka- beni şiddetle dıvara itti: Löjon havladı: 
Yazan: Maior WREN 

teş vermiye çalışabilirler. Siz, Düpre 
çavuş, hiç bir yaralının damdan ayrıl
mamasına dikkat edin. Pansımanları, 
bütün tıbbi malzemeyi getirin. Mah · 
puslar, hapis odasından çıktılar mı? 

İşten anlar, enerjik ve cesur bir as
ker sıfatiyle her şeyi düşünüyordu. 

- Bizim ahbap Şvartz nerede ? Ha 
burada mısın, yabani, nöbet kulesine 
çık da bir Targi seni idam edinceye 
kadar vahayı gözetle. Evet, gözlerin 
vahadan ayrılmasın!... Orada rahatca 
dana başka isran teşebbüsleri tasarlı
yabilirsin. 

-48-= - Askeri madalya almak için bir dar tehlikeye maruz bulunuyorduk. - Billahi bir kere daha dönersen _ Boldini onbaşı, neferleri Uç gru-
fırsat, Löjon'a gidip: "Hiç sıkılma - Karşımda yüz metre kadar mesafe - sana cezanı ben vereceğim, dedi. Vazi- pa taksim edin ve aşağıya indirin. 

maneviyatı yükselmiş olarak geri gel- yın ! Düşmanın çenberinden tek başı.. de, dakikada bir adam bir siyah nokta feni yap! Şu mel un korkakla ne işin Çorba için on dakika mühlet veriyo -
di. Can sıkıntısı, isyan projeleri, dil • ma geçeceğim ve size takviye getire· gibi meydana çıkıyordu. Her halde bir var ? rum, herkese yarım litre şarap dağı -
nün bütün çılgınlıkları tamamen kay- ceğim." demektir. Sonra yola çıkaca • sırtta uzanmış veya bir siperde büzül- Mevziimin başına döndüm, Löjon da tın. Toplanma borusu çalındığını işi-
bolmuştu. Döğüşmek düşüncesinden ğım... müş olmalıydı, çünkü başı ancak ateş can çekişen Gantayo'yu alarak düştü- tirseniz koşar adımla geri dönün. Sen, 
memnun neşeli askerler vardı. - Bu gece mi? ettiği sırada görünüyordu. Ya o ya ğü yere yerleştirdi. Sentandre cephaneleri tazele: adam 

Üçüncü grupla birlikte biraz bir ş7y - Hayır, sanmıyorum. Bu neşeli a- ben ergeç ölecek veya yaralanacaktık. - Orada dur, aşağıya kayarsan, se- başına yüz kurşun. Kordiye pansı · 
yemek için aşağı indim, mu~.are~~nın damlar, hiç birimizin kaçamaması için O ve daha bir çokları benim mazgalı- ni süngülerle iğnelerim. manları geri bırak, git karnını doyur. 
tekrar başlamasından evel do.nmuş o- el ele verip kalenin etrafında otura • mı hedef tutuyorlardı. Yaralıya ateş eden bir adamın vazC- İnme sırası bana gelince, çorba ile 
lacağımı umuyordum. Çorba ıle kah • caklardır. Maykıl'ın dediği gibi ateş açmıyor- yetini verdi : başı ve omuzları iki dı • şaraptan ziyade, içerinin niabi karan-
veyi acele ile içerken ve iri ekmek - Hem mehtabın da on beşi, dedim. lardı. Ateş etmek için bir adamın ba- var çıkıntısı arasında görünüyordu. lığı ve serinliği hoşuma gitti. Çünkü 
parçalarımızı doğrarken hiç bir silah N~ de olsa, geldikleri için bu vahşilere şının görünmesi bekleniyordu. Ente - Löjon haykırdı : kafam hararetten çatlıyordu. 
sesi işitilmedi. mınnettarım. resan fakat bir fuvar barakasında ya- - Ne hasta isterim, ne de korkak. Maykıl: 
Maykıl avurdları dolu olarak: Fakat konuşmamıza devam edeme· pılan atışlardan daha güç bir atış, çün- Son Targi gidinceye kadar hepiniz, _ Muharebede ölmek Löjon tara -

Bunu söykrken, iri almanı taban · 
casıyle t ehdit ediyordu. 

- Ne söylüyorsun 1 diyordu, bu a • d'k B ld" kü kendisine nişan aldıklarım bilir • canlı veya cansız hepiniz burada kala- fından ölüme mahkum edilmekten ev-. ··1 ı i o ıni dama rıkmak emrini bize 
ziz Tuaregler burada kendilerinı 0 

• bildirmişti; tekrar ~uharebe mevzile- ken insanın sinirleri sakin değildir. caksınız. ladır, dedi. Öteki dünyaya giderken, 
dürmiye gelmekle bizi kurtardılar. rimize girdik. Sık sık bir kurşun yanı başımda dı- Az sonra düşmanın ateşi yavaşladı, bu sevimli adamı da beraber götürme-

Şvartz damın üstiindeki nöbet kule
sine çıkaran merdivenleri tırmandı. 
Burası tehlikeli bir mevzidi. 

- Gözünü aç ve şüpheli bir şey gö
rür görmez ateş et. 

On dakika sonra, Boldini geri dön
müştü. Bir geçit resmine çıkacaklar • 
mış gibi giyinmiş olan askerleri geti
riyordu. Onlar muharebe mevzilerine 
gfrerlerken diger bir grup giyinmek 
- • -....:ı.1 • ..: .. : ••-•-.1a-•1. •••• • • e 

Bir haylı zaman için isyan bahsi açll- vara çarpıyordu; hazan, dıvara çarpa - sonra tamamiyle durdu. Bizim ateşi- yi pek isterdim. 
mıyacag~ mı umarım. Löjon kafeste bir kaplan gibi gidip rak dig~ er bir istikamete sıçrayan kur- · d k ··t · 1 1 d - Ama yaman bir asker, dedim. 

k geliyordu. mız en ço mu mu eessır o muş ar ı. 
- Düşmanlar bu civarda dolaştı · şunun uzun ıslığını işitiyordum. Yoksa başka bir taktiğe mi başlıya - Kardeşim atıldı: 

ca, ne isyan olur, ne de başka bir şey. - Heyi Yukarıdaki, Şvartz, bir şey Sabah geçti; güneş yakıcı bir hal caklardı? - Pek yaman! Kusurunu bağışlıya-
Kardeşim: görmüyor musun? aldı. Sebebini söylemiyeceğim fakat Muhayyelem tepelerin etrafını do - hm. 
- Buraya hiç bir zaman giremiye • - Hayır, kumandanım. bir kere bile vurulmak düşüncesi ak - ]aşan ve şefleri emirin riyaseti _ Er meydanında düşerse bağışla . 

ceklerdir, dedi. Topları yok. Bir an sonra, bir şey haykırdı, fakat lıma gelmedi. Sadece yakıcı sıcaklar- altında bir müşavereye davet eden bir rız. 
- Ne yapabilirler? Ben de onu dil- sesi müthiş bir yaylım ateşinin gürül- dan ve baş ağrısından mustariptim. deveci tasavvur etti. _ 

0 
ve biz bu işten birlikte sıyrılı-

şünüyorum. tüsü arasında kayboldu. Tamamiyle Beni her zamankinden ziyade hara -
rız da o kumandayı tekrar ele alırsa - Te~~-lerin üzerinde '!P.er k~~:_:.-ı.:k:u~şa:t~_ı~lm::,:ış~t;:ık::·:_::T~u!,'.a~r~e!g:!:le~r~e~n~y!a:_k~ı~n~t:,e-:.ır:_:e:_:t:.:_te:::n~ş:_::ik::a:·y~e::_:t~e~s:e:_:v:,:k~e::'.d'.:e~n'.....:s'.:in:,:i:.,:r_::le:::r~i~m:::i~n~~~E~~~~~.!5!~...!!~~!..!..-....J-------------------
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Adana'da acıkh bir hadise 
1 

Bir ıocuk kardeıini öldürdü, ana baba da ı 
' 

yavruyu gizlice mezarlığa götürüp gömdüler ! 
Suçlular yakalandı ve tevkif edildiler 

Adana (Hususi) - Birkaç gün evel ıehrimizde, emsaline arz 
rastlanır bir facia cereyan etmittir. Adana'da bir yandan acı, bir 
yandan da infial uyandıran vaka fÖyle olmuıtur: 

Bey mahallesinde oturan Hasan oğ-,
lu Yusuf Kelle sekiz yaşlarındaki ço- ı -
cugu Fcrid'i sünnet ettireceği akşam Reyhanı'ye'nı'n keylı' 
evinde bir eğlenti tertip ctmiıtir. Bir 
çok davetliler gclmi§, yenmiş, içilmit 
ve sonra davetliler evlerine dağılmış· 
tır. 

Ferit yatağına yatırıl<lıktan ve da -
vctlilcr evlerine çekildikten biraz son
ra, Yusuf Kclle'nin on ilç yatlarında • 
ki öteki oğlu Akif hastanın yanında 
bir tabanca ile oynamıya başlamı§tır. 

Tam bu sırada Akif'in elindeki ta • 
banca ateı almış, çıkan kurtun hasta 
çocuğun baıın.ı. isabet etmiştir. Kafa. 
tasını delen kurşun Fcrid'in derhal ö
llimiıne sebebiyet vermiştir. 

Ôliiyü gulice gömdüler 

Facia bu kadarla bitmemiştir: Fc -
rid'in babası Yuıuf'la annesi ~kine 
ailah sesine koımuı ve yavrularını 
sünnet döşeğinde ölil olarak bulmuş < 

lardır. Bunun üzerine aralarında §ÖY -

le bir karar vcrmitlcrdir: vakadan hiç 
kimseye haber vermiyclim. Ölüyü giz
lice gömelim. 

Ana baba bu karardan sonra hemen 
faaliyete geçerek zavallı yavrucağızın 
henüz sıcak cesedini kucaklıyor, ha -
vuzlu bahçedeki metruk bir mezarlığa 
götürüp oraya gizlice gömüyorlar. 

Bu hadisenin üstünden bir hafta ka
dar zaman geçtikten sonra zabıtaya bir 
ihbar yapılıyor. Bunun üzerine faali
yete geçen zabıta olup biteni çok kısa 
bir zamanda meydana çıkarmakta gc -
cikmiyor. Hadiseye müddeiumumilik 
el koyuyor. Havuzlu bahçe mezarlı -
ğından çıkarılan ceset üzerinde yapı • 
lan tetkikat kurıunun kaf atasını tah· 
rip ederek derhal ölümü intac ettiğini 
gösteriyor. 

Ferid'in babuı Yusuf'la annesi Sa -
kine ve kardeıinin 51UmUne sebebiyet 
veren Akif haklarında müddeiumu -
milikçe tevkif müzekkereleri kesil -
miştir. Vakayı zamanınd.a z.abıtaya ha: 
her vermiyen mahalle ıhtiyar heyctı 
hakkında da takibata tevessül olun • 
muştur. 

Edirnede bir 
buz fabrikası 
inıa ediliyor 

Edirne (Hususi) - Edirne beledi -
ycsi, tchrimizin belli batlı ihtiyaçla -
rından biri olan buz fabrikası için bu 
seneki bütçesinden 70 bin lira ayımııt
tır. Yedi ay sonra inşaat bitmek üzere 
bir müteahhide ihale olunmuştur. Bu 
arada mezbaha için de soğuk hava tesi
satı vücuda ıetirilmcktcdir. Tesisat 
ıchrin modern ihtiyaçlarını kartılıya· 
bilecek mükemmeliyette olacaktır. 

Yozgat'ta sıfat durağı 
Yozgat, (Hususi) - Yeni ııfat du

rağı merasimle açılmııtır. Vali Fey· 
zi Gurcl söylediği nutukta cümhuri
yct hükümctinin yapıcı e.liylc pek kı
sa zamanda Yozgatta yükselen cıcr
lcr arasında sıfat durağını., çok fay
dalı bir müessese olduğunu, §imdiy~ 
kadar basit usullerle senede 300 ka • 
dar at aşılanırken. binasiylc laboratu
varlariylc, eczanesiyle mükemmel bir 
hale konulan bu müessese sayesinde 
bundan sonra iki üç bin hayvana suni 
tohumlama yapılarak büyük randı · 
man alınacağını söylemi§ ve bu saye· 
de ötcdenbcri aavaılarımızda kıymet· 
lı bir zafer yardımcısı olan ve türk 
anancsinde sevgisi muhabbetle yaıı • 
yan at neslini islah eden ve milli var
lığımıza yeni bir kudret ve servet 
kaynağı ekliycn bir eser olacağını tc· 
barüz cttirmi§tir. 

Kongreye dôvet 
Gençler okutma cemiyeti heyeti U· 

mumiycsi 18 Ağustos 939 tarıhinde 

saat 14 de Kırıchir Halkevindc topla
nacaktır. Ruznamedc gösterilen hu · 
susatın görüıülmcsi için mensup olan 
arkadaşların toplantıda bulunmaları 
rica olunur. Ruzname: 

ı - 3512 numaralı cemiyetler ka • 
nununa cöre hazırlanan yeni nizam -
namenin kabulü. 

2 - E~ki idare ye murakabe heyet-

köyünde yangın ,ıkll 

Köyün 
mahsulü 

bir senelik 
mahvoldu 

Rcyhaniyc (Hususi) - Bir kaç gün 
evcl Keyli köyündeki bilti.ın harman
ları mahveden feci bir yangın kazası. 
olmuştur. Yangının bir dikkatsizlik 
yüzünden çıktığı zannedilmektedir. 
Ancak henüz tahkikat hitama ermiı 
değildir. 
Yangın 'köyün bir senelik mahsulü

nü ve köyün hemen bütün evlerini 
mahvetmiştir. Yüzlerce nüfus açıkta 
ve yardıma muhtaç bir vaziyette kal -
mıştır. Hükümctimizin yardım kolları 
felaketzede vatandaşlar için derhal 
harekete gcçmi§tir. 

İzmir' de su~lu hakime 
saldırmak istedi 

İzmir (19) (Hususi) - İkinci sorgu 
hakimi ~inde heyecanlı bir hadiıc ol
muş, yanyalı Fettah namında bir sabı
kalı, sorgu hakimi bay Hasan Günay'a 
ve memurlara saldırmıştır. 

Hadise, §öyle gcçmittir: 
Fettah, sabıkalıdır. İddiaya naza

ran, eskitchirli Hüseyin namında bir 
adam, it bulmak üzere lzmir'e ıelmit 
ve Fettah, kendisini ıörUnce, bt;men: 

- Sana it bulayım, 
Diyerek musallat olmuttur. Adam -

cağız bu alakayı safiyet} ckarşılamıı. 
süt damlası müessesesinde odacılık 
vadine kapılmış, Fettah'ın masraf ( f) 
olarak istediği yüz küsur kuruşu vcr
miıtir. Fakat parayı, bir bcı liralık o
larak bu sözde dosta uzatmıştır. Bera
berce, Himayci etfal müessesesinin 
kapısına kadar gitmiılcr; Fettah içe
riye girmlı. bir aralık tekrar gelip: 

- Hüseyin, demi§. Müdürle konuı
tum .. Bir elli liralığı var, bozdurmak 
istedi. Sende varsa bozuver de yorul -
mı yayım .. 

Hüseyin, bu defa: 
- O kadar yok, otuz liram var, 
dcmit. Fettah'dan ıu cevabı almıı· 

tır: 

- Zararı yok, sonra hcsaplaıırsın. 

Nasıl olsa burada çalışacak değil mi -
sin? ve cevap beklemeden Hüıcyin'in 
elinde tuttuğu parayı jllıp içeriye dal
mıı. binanın koridorundan geçerek ö
bür kapıdan fırlayıp kaçmııtır. Za -
vallı Hüseyin işin farkına varınca ağ
lıyarak zabıtaya bat vurmuı. cıkal ü -
zerine Fettah yakalanmııtır. Fettah, 
iddiaları evcil inkar ctmif, fakat bir 
aralık bağırarak, çağırarak hakime aal
dırmağa tcıcbbüs ctmiı. memurlara da 
hücum etmiştir. Akli bir hastalığı o • 
lup olmadığı anlatılmak üzere hasta
neye scvkedilmiştir. 

İzmir'in deli Sabrisi 
hastanede öldü 

İzmir (Hususi) - Bizim İzmir'in, 
meşhur bir "Deli Sabri"si vardı. Par • 
maklarının arasında, daima ortasına 

kadar ağzına soktuğu bir sigara, elin
de bir şemsiye, kolunda bir zcnbille 
dolaşırdı. Deli idi, fakat müthit suret
te zeki iki. Kendisini ve isteğini her· 
kese kabul ettirirdi. Sabahleyin evden 
çıkar, akpma kadar dolaıır. Her ziya
ret ettiği yerden veya karııtaııp da ta
nıdığı phıstan mutlaka bir para kopa
rır, cebinde en pğısı iki lira ile evine 
dönerdi. 

Onu, lstanbul'un (Pazar ola Huan 
bey)i gibi uğurlu sayarak kendisi ile 
alakadar olanlar da vardı. Bazan, tch· 
rin en ileri ıehsiyctlerinc bile yakla
tır ve, 

- Ah ayı seni!... Seni Yahya efen -
dinin damadı seni 1 

Diye başlıyarak onlardan birer, iki
tcr lira alırdı. Bu adam, nihayet öldü, 
ayni gün içinde ıchirdc belki de aklı 

lzmir belediyesinin ıehir içinde yetiıtirdiği palmiyeler 

lzmir Fuar1nın açılmasına bir ay kaldı 

Bu sene Fuar bir ışık 
deryası halindedir 

İzmir (Hususi) - Fuarımızın açılmaarna, ıurada bir aylık bir 
müddet kaldı. Belediye, bunu nazarı dikkate alarak, fuar ve Kül
türpark aahaa01daki geceli, gündüzlü faaliyetini, yeni amele grup -
ları, usta ve sanatkarların istihdamı suretiyle bir kat daha artır -
mıttır. 

Pavyon inşa ettirmekte olan husu-
si ve resmi müesseselerin hazırlıkla -
rı da ilerlemektedir. Trakya köy öğretmen okulu 

Lüleburgaz' a kalktı 
Belediye, şehrin dahilinde mevcut 

lokanta, otel, pansiyon gibi yerlerde, 
ucuzluk, temizlik, ihtiyaca kifayet ba
kımından daha şimdiden tedbirler al- -
mıya ve bu gibi yerlere, riayet ede • 
ceklcri şartları hazırlatmıya başlamış-
tır. 

Bu sene fuvara verilecek elektrik 
cereyanının umumi mıkdarı, aşağı yu 
karı bütün şehrin sarfiyatına muadil 
olacak, yani fuvar, ışık noktasından 

bu sene büyük bir fevkaladelik gös · 
tcrcccktir. Mevcut fab:-ikaların istih
sal kudreti bunı. kifi görülmcdiğin -
den Nafia Vekaletinin muvafakatiyle 
fabrikanın tevsii cihetine gidilmiş ve 
fabrikada şimdiden tadilata başlan • 
mııtır. Bu sayede, şehir elektrik şe -
bckcsinin de mühim derecede geniş -
letilmcsinc imkan elde cdilmiJ ola -
eaktır. 

Samsun seyl6bnada 

ölenlerin hakiki sayısı 
Samsun, 22 a.a. - Bugün buraya 

gelen gazetelerden bazılarında Sam
sunda sellere kapılarak 40 kişinin bo
ğulduğuna dair görülen yazılar yan
lıttır. Vilayetin tavzihindc de bildi -
rildiği üzere scylapta ölenlerin yekun 
sayııı 5 nüfustan ibarettir. 

Erzurum - Trabzon 
yolu a~lldı 

Erzurum, 22 a.a. - Son yağan yağ
murlardan doğan sellerin tahrip ey· 
lcdiği Kop dağı yollarından üç kilo
metrelik kısım tamir edilerek nakil 
vaintalarına açılmıı ve bu suretle Er
zurum - Trabzon nakliyatı temin e
dilmiştir. 

Bergamanın Kınık 

sanlrah a~lldı 
İzmir, (Hususi) - Bcrgama'nın 

Kınık nahiyesinde yeni kurulan c· 
lcktrik tesisatı, cvclki gün bizzat İz
mir valisi Bay Etem Aykut tarafın· 
dan açılmıştır. Vali bir nutuk söyle -
mi§. müteakiben şerefine verilen ziya· 
fette bulunduktan sonra Bergama'ya 
geçerek kaza işleri ile meşgul olmu§. 
halkcvi faaliyetini de tetkik ctmittir. 

Vali İzmir'c dönüti.ınde, evkaf ida· 
~esinin Sulumezarlıktaki büyük depo· 
da bulunan Glcn tütün kumpanyası 
imalathanesini gczmit. tütün imalatı, 
iıçi vaziyeti etrafında mall1mat almıı· 
tır. 

ı 
.. "ci~·~~: "< "~~~~;·; 
- Cizre ı•nçlerı 
kaf alarmı olduiu 
ıibi bedenlerini 
kuvetlendirmeie 
de çok ehemiyet 
veriyorlar. Kasa • 
bada güzel bir 
spor meydanı vü • 
cuda ıetirdiler. 
Gençler, bu mey· 
danda sık sık spor 
temasları yapar 
ve çok faydalı ne· 

Köy öğretmen okulu talebeleri 
mekteplerini yaparlarken 

Lüleburgaz, (Hususi) - İzmir ve 
Eskitchirdcn sonra üçüncü olarak ge
çen sene Edime Karaağacında açılan 
Trakya köy öğretmen okulu iki ay 
kadar tedrisat yaptıktan sonra Alpul
luya kaldırılmış, kışı ve baharı orada 
geçirdikten sonra bu ay başında tam 
kadrçısu ile Lülcburgaz'a nakletmiş • 
tir. Kaslbamızda şimdilik birinci ilk 
okula yerleşen talebeler, binayı kcn -
dilcrine yetecek şekilde büyütmekte 
ve intut üzerinde bizzat kendileri ça
lışmaktadırlar. 

Asıl okul binası, Lülcburgaz'ın 4 
kilometre uzağında kurulacaktır. Bu 
binayı da bizzat talebe yapacaktır. 

Esrarh bir yaralanma 
İzmir, (Hususi) - Ödcmif'in Ki -

raz nahiyesinde köy katibi Yunus oğ
lu Kamil meçhul bir şahsın suykastı· 
na maruz kalmı§tır. Kamil, gece evin
de uyurken, meçhul bir tahıs tarafın· 
dan, 

- Bay Kamil, ben köy bekçisiyim, 
seni nahiye müdürü istiyor, 
şeklinde bir davetle uyandırılmı§, 

fakat 'kapıya gelince, meçhul bir elin 
sıktığı kurtunlarla ağır surette yara -
lanmı§tır. Vakanın faili meçhuldür. 

Küllürparkla beynelmilel 
binicilik musabkaları 

İzmir, 22 a.a. - Belediye Kültür· 
parkta beynelmilel binicilik müsaba
kalarının da yapılmasına karar ver -
miı ve mütchassıslarca tetkikata baş
lanmıştır. 

23 - 7 - 1939 

r 00~~~;~ .. ~ekilimizin Çankırı'da tetkikleri 

Çankın, ( Huıu• 
si) - Nafıa Ve 
kilimiz General 
Ali Fuat Cebese> 
y'un vilayetimizf 
gelerek tetkiklerı 

de bulunduğunıı 
telgraf havadisi c 
larak bildirmit · 
tim. Gönderdiğin. 
resimler Vekilimi 
zi, Çankırı onnaı. 
sanayii ve müıtak 
lan istihsali etra -
fında izahat alır • 
ken ve belediye-
nin terefine verdiği öğle yemeğinde ıöstennekte dir. 

Nazilli güzelleştiriliyor 

Belediye şehir ihtiyaçlarını 
teker teker temin etmektedir 

Nazilli (Hususi) - Nazilli günden güne daha mamur ve güzel 
bir tehir olmaktadır. Belediyemiz halkın zaruri ihtiyaçlarını bir 
an evel temin için elin~n gelen gayreti esirgemiyor. Bunlardan 
belliba9lısı Nazilli'nin elektrikten mahrum olutu idi. 

Geçen sene belediye 'ehire elektrik 1 
getirmek için bir proje hazırlamış ve • / 
tasdik edilmek üzere nafıa vekaletine E dır ne de 
göndermişti. Proje tasdik ve iade o- __ 
lunmuştur. Yakında münakasaya ko -
nacaktır. 

Elektrik cereyanı, kilovatı bet ku -
ruştan temin olunacak ve halk bunu 10 
kuruşa yakabilcccktir. Bu suretle hem 
nazilliler çok az bir para fedakarlığı 
ile medeni bir vaaıtaya kavuşmuş ola
caklar, hem de belediye mükemmel bir 
gelir kaynağı temin etmiş bulunacak
tır. Projeye göre elektrik fabrikası 50 
bin liraya çıkabilecek, bu parayı da 
belediye - istikraz yapmadan - ken
di bütçesinden temin edecektir. 

Su iıi 
Nazilli'nin elektrik gibi büyük ihti

yaçlarından biri de su idi. Belediye 
bu işi de ele almıştır. Hazırlanan su 
projesi de vekalctce tasdik olunmu§· 
tur. Projenin tatbikt ve su tesisatının 

Bu seneki koza 

mahsülü 
40 - 50 bin kilodur 
Edirne (Hususi) - Edime'dc yeni 

yıl koza mahsulünün satışı sona er -
mek üzeredir. Müstahsil elinde pek az 
miktarda ya§ koza kalmıştır. Fiyatlar 
Bursa piyasasını takip etmektedir. 

Edirnc'nin bu seneki koza istihsali, 
aşağı yukarı geçen sencninkinin ayni 
olarak kırk, elli bin kilo kadardır. Ha
valar fazla yağıtlı gitmeseydi bu sc -
ncki mahsulden daha yüksek randı
man bekleniyordu. 

bir an cvel .vücuda gctir~lmcsi i~in_ fa- Anada bulunan tahvile 500.000 
lltyettı seçılmek buedır. Bu ıt ı~ın 1 f nk "kr . km f 
pre1ır- na bln ~ • UI '"-.,... ra ı amıye ÇI If. 
yesi, Belediyeler oan asından temin lzmir (Huıuısf _ unıfa" "'"' _ .. .,. 
etmiştir. det evci, bir arsa içinde bulunan ve 

Su ve elektrikten başka Nazilli be- hükümctc teslim edil n bir kasanın ;. 
tediyesi 30 bin lira sarfiylc güzel bir çinde bulunan altın ve kıymetli ctya a
scbzc hali yaptırmaktadır. Ufak tefek rasında bir de kredi fonsiyc tahvili 
eksikleri de ikmal olunduktan sonra vardı. Tetkikat neticesinde bu tahvile 
yeni hal, önümüzdeki ay içinde kasap, 1931 yılında 500.000 frank ikramiye 
sebzeci ve meyvecilcri de içinde top- çıktığı anlatılmııtır. Vaziyet tetkike
lamış olacaktır. Hal itini bu suretle dilmcktedir. 
bitiren belediye, şimdi pazar kurulan 
yeri yağ ve yoğurt pazarı haline ge -
tirmck niyetindedir. 

Nazilli belediyesi bugüne kadar da
ha ziyade tehrin yukarı Nazilli kısmı
na chemiyct verirdi. Fakat bu yıl büt
çesine aıağı Nazilli'nin kadastrosu i
çin 3.000 lira tahsisat konmuş, acil ve 
zaruri istimlakler için de gene bütçe
den 7.000 lira para ayırmıştır. 

Kadastrosu yapılarak imar planı da 
tanzim edilince basma fabrikasına 
doğru gcnişliyccek olan aşağı Nazilli 
modern bir tehir halini alacaktır. Bu 
yüzden belediye, şimdilik gelişi güzel 
inşaata müsaade etmemektedir. 

Basma fabrikasının bir kat daha 
canlandırdığı güzel ıchrimiz, yakın 
bir atide Tiırkiycnin en güzel ve ma
mur vilayetlerinden biri olacaktır. 

Çiçekdağında yeni biı· 

spor kulübü kuruldu 
Çiçekdağı (Hususi) - Kazamızda 

yeni bir spor kulübü kurulmuı ve ça· 
lışmalarına başlamıştır. Çiçekdağı 

gençleri, bu yeni tctckkülc girerek, 
kısa zamanda muvaffakiyetlcr göster· 
mcğc başlamışlardır. Kulübün futbol 
takımı geçen hafta Yerköy futbolcu
larını davet ctmiı. ikinci hafta da 
kendisi Yerköyc gitmittir. Her iki 

hafta da iki genç takım arasında sa· 
mimi temaslar yapılmış, halk maçları 
zevkle takip etmiştir. Maçları Çiçek· 
dağı sporcuları kazanmıılardır. 

İzmir memurlır1 gaz maskesi 

almayı baıladllar 
İzmir (Hususi) - Vilayet pasif ko

runma komisyonu, mevcut talimatna • 
menin esasları dahilindchazar ve ıc

fcrdc halka ve memurlara dütcn vazi
felerin noksansız bir tekilde ifuı üze-

Bilidıyunus bataklığı 
kurutuluyor 

Bursa, (Hususi) - Biladiyunus 
köyündeki bataklığın kurutulması 

için vilayetçe alakadar dairelere emir 
vcrilmit. köylülerin de kurutma itin
de yardımları temin olunmuştur. Bir 
kaç gün evci köye bir sıtma mücadele 
heyeti giderek güzergahı tcsbit etmiş 
ve açılacak kanalın yolunu çizmi§tir. 
Faaliyete çok yakında batlanacaktır. 

İzmir'in yamanlar 
kampı rağbet görüyor 
İzmir (Hususi) - Karşıyaka'nın 

arkasındaki tepelerde, her sene bir kaç 
yüz kişiyi çamlarının ve çadırlarının 
altına çeken Yamanlar kampı, bu sene 
de dolmağa başladı. Senelerce evci, za
yıf bir genç bu kampta, bir buçuk ay 
içinde (17) kilo almı§tı. Bu rekor ha
li kırıhnamıt olmakla beraber, kısa 

müddet zarfında bu güzel çam orman
lığının su ve havasından ve veremle 
mücadele cemiyetinin burada tesis et
tiği muntazam kamp hayatından isti -
fadc edenler pek çoktur. Ancak, kamp
ta hala çadır ve barakalar bulunmakta
dır. Pazar günü parti müfettiıimiz B. 
Galip Bahtiyar'hı belediye reisi Dok
tor Behçet Uz Yamanlara çıkarak bir 
kaç saat kalmıt ve tetkikat yapmıtlar
dır. 

Yamanlar kampında, büyük bir otel 
inşası ve kampın karşıyaka'ya havai 
tramvaylarla bağlanması zaruri gö -
rülmektcdir. Mamafi havai tramv;ıy, 

bugün için tahakkuku zor bir tas v
vurdur. Ancak otel inşası, alakalı bır 
fikir olarak kartılanmıştır. 

İzmir piyasasının buğday 
ihtiyacı temin ediliyor 

İzmir, (Hususi) - Şehrimiz bele -
diycsinin tc§ebbüsü üzerine, toprak o
fiti. İzmir piyasasına ihtiyaç nisbe -
tinde yumuşak ve sert buğday çık.ır 
mıya karar vermiştir. Bu suretle mev
cut ihtiyaç karşılanacaktır. Maama
filı, anda yeni buiday ve arpa malı-
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Artist 

portreleri Jean Gabin 
Bazen simoking, bazen makinist tulumu 

giymiş olarak gördüğümüz meşhur artist 

Artistliğe arzusu 
f NANILMAZ bir şey görünür a -

ma, Jean Gabin istemiyerek si -
nema aktörü olmuştur. Umumi ka
idenin aksine olarak, kendisi de ak -
tör olan babası, onu adeta zorla ti. 
yatro mesleğine intisap ettirebil • 
ıniştir. 

Jean Gabin'in yegane arzusu, o· 
tomabil şoförü veya lokomotif ma· 
kinisti olmaktı. Daha J 6 yaşında 
iken, bu merak yüzünden Janson • 
de - Sailly lisesini terketti. Fakat 
hülyasını tahakkuk ettiremeden 
muhtelif işlere girip çıktı. Babasiy · 
le de darılmıştı. Günde ancak 1 2 
frank kazanıyordu. 

Nihayet babasiyle barıştı· O da 
oğlunun inadını bildiği için, tatlılık
la işe başladı : 

- Seni otomobil acentası olan 
bir ahbabımın yanına yerleştireyim, 
dedi, merakın da var. Hem eğlenir, 
hem para kazanırsın ..• 

VE BABA OCUL tesadüfen Fo. 
lies Bergeres'in civarında olan 

bu otomobil mağazasının önüne gel
dikleri zaman babası : 

- F olies Bergeres ·de bir ahbapla 
konuşacağım. Gel, istersen oraya 
kadar gidelim, dedi. 

Baba oğul, büyük müzik hol' ün 
o tarihte müdürü olan Frejol'ün o
dasına girdiler ve babası, nihayet 
oynadığı oyunu açığa vurdu : 

- Sana oğlumu getirdim, dedi. 
ona bir İş ver ve kendisini himayen 
altına al. 

J ean Gabin o günden itibaren 
sahne hayatına figüran olarak atıl -
aı .. r-w.'1Ci:i'.t, Yl'i~..... ,-rli&c:a e-~·.:n. 

,....~ ..... ım--ydı, daima figüran 

olarak kalacaktı. Çok geçmeden u -

fak roller almıya başladı. Y abanili -

ği, beceriksizliği yavaş yavaş kay -

boluyor, kendisine verilen küçük 
rolleri muvaffakiyet]e başarıyordu. 
O sırada, bahriye silah endazı ola -
rak askere alındı. 

A SKERUClNl bitirince, Bouffes 
tiyatrosunda, babasiy]e beraber 

''üç çıplak genç kız" piyesinde rol 
aldı. Bir taraftan da teganniye çalı -
şıyordu. Hazırladığı numara çok gü 
zeldi. Önce Fransa' da, sonra cenup 
Amerika'sında turneler yaptı. Dö -
nüşte Moulin-Rouge'da, Mistingu -
ett'in yanında şarkı söylemek üze
re angaje edildi. Fakat bunca eme -
ğe rağmen, ayda ancak 1 200 frank 
kazanıyordu· Sonradan bu, 1500 
frank oldu. 

hilafına baıladı 
sonra profesyoneller değil, halk da 
ona alaka göstermiye başladı. Onu 
anlıyan ve ona şahsiyetini, tabiatı • 
na uygun roller vermesini bilen, 
fransız sahne vazii J ulien Duvivier 
oldu. Onun idaresinde bir çok film
ler çevirdi. Artık muvaffakiyet de
ğil, zafer kazanıyordu. Bu zafer de, 
on senedenberi devam ediyor. 

J~~.N GABiN ötedenberi, gençli -
gınde girmek istediği meslekler -

de çalışanların rolünü yapar. Onu 
ekseriya işçi tulumiyle, yüzü gozu 
kir içinde görürüz. Fakat kılığının 
tavazuuna, içinde bulunduğu mu -
hitin kötülüğüne rağmen onun rol
lerinde de, daima asil bir taraf var • 
dır. 

Fakat onu yalnız böyle görmek 
ve yalnız bu gibi rolleri yapacağını 
sanmak da hata olur. Gaby Morlay'. 
la beraber çevirdiği "Sevgiliden ha
ber,, filminde, onu iş adamı veya a
şık bir burjua rolünde, simoking ve
ya veston giymiş olarak da görmüş
tük. Rolünü büyük bir tabiilikle 
yapıyordu .... 

Zaten onun muvaffakiyetinin sır-1 
rı da, tabii görünebilmektedir. Öy. 
le ki, insan J ean Gabin' in bir filmi
ni iseyrederken, onun beyaz perde
yi delip hakikı hayata, bizim aramı
za karışacağı hissini, ihtiyarsız ola - ı 
rak ve kuvetle duyuyor. 

·' ; 
j."r-"'~ ~~ r.,.,,"z~ ~z 

Sinemaya geçişi de tamamen te • 
sadüfi oldu. Tiyatroyu bırakmak is
temiyordu. Fakat ona bir film çe -
virmesini teklif ettikleri zaman, işi 

de yoktu, kabul etti ve filmler biri -
birini takip etti. Raimu ve F ernan -
del'le birlikte çevirdiği bir filrnder. 

Y 1 b' 1 1 enı ır sınema 1 

lean Gabin'in, tulum giymeden çektirdiği nadir 
portrelerinden birisi 

~ehri kuruluyor 1 

Paramount şirketi, Holliwood' -
dan 1 8 kilometre ileride bir sinema 
şahri yaptırmaktadır. Bu yeni şeh -
rin ismi ''Paramount-City" olacak • 
tı:r. 

Bu şehir tam mfınasiyle modem 
bir şehir olacaktır. içinde yüzme ha
vuzları, jimnastik salonları, postane ~', . 
ve bir de polis komiserliği buluna - ': · 
Qkb~ . 

işin asıl mühim tarafı, bu şehrin, 
sinemaya müteallik inşaatta olduğu 
gibi "geçici" değil, ''dayanıklı,, mal 
zeme ile inşa edileceğidir. 

f D~~·;;i·~~·~·ı 
! ,Yeni bir film 1 
İ çevi rme_kle l 
l meşgül 1 
i Danielle Darrieu.r, kocası } 
J! Henri Decoin'ın çevirmekte ol- J 

duğu "Kalb çarpıntısı" adlı İ 
ı filmin baş rolünü almıştır. Ko- 1 

1 
cası bu rolün, hoppa olduğu 
kadar hassas bir kadın tara- ı 
fından yapılmasını istiyordu! 

İ Danielle için en muvafık rol ...• 
~ ......... 11 .................. f ... "' .......... .. 

if ============================================~, 

Bir fransız 
gazetesinden 

Bir milyon frank tazminat istiyor 
Geçenlerde bir fransız sinema mecmuası, büyük artist Pala 

Negri'nin Hitler tarafından iltifata mazhar olduğunu, hatta Leni 
Rienfensthal'in yerine sinema propaganda işlerinde kullanılma
sı bile düşünüldüğünü, sonradan gözden düşerek Daehau'da bir 
temerküz kampına hapsedildiğini yazmıştır. 

.Pala ~egri, bu yazının kendisinin zararını mucip olduğu kana
atındedır ve bu mecmuadan bir milyon frank tazminat istemek • 
tedir. Çünkü sinema alemi, Hitler'in totaliter politikasını sevme
mektedir ve Pola Negri'nin Hitler'in gözüne girmesi, sinema şir
ketlerinin gözünden düşmesine sebep olmuştur. 

. Pol~. Negri bir alman mült~cisini de şahit göstermiştir: Bu şa
h~de_ gor.e, m;cmua makaleyı neşrettik ten sonra Rubinoviç adlı 
hır fılm ımalatçısı, Pola Negri'ye çevirteceği filmi sahneye koy
maktan vazgeçmiştir. 
.. Mecz:rıua~ın avuk~~r ~üdafaasında, makalede Pala Negri'nin 
once Hıtler ı~. teveccuhune mazhar olduğu, sonra da gözden dü -
şere~ ~em~rkuz ~a~pına hapsolunduğu tasrih edildiğinden, orta
da şıkayetı mucıp hır sebep göremediğini söylemiştir. 
. M~~.k~me .bugünlerde kara.rını verecektir. Acaba Pola Negri, 
ıstedıgı hır mılyon frank tazmınatı koparabilecek mi ? 

~======================================== -!) 
,,. • •• t •• • ... 

rler 1lim gibi, sinema 
sinin de artık bir ansiklo 
Car! Vincewt adında be 
muharrir ''Sinema sanatı 
disi,, adlı büyük bir eser 
tir. lçinde bir çok resim! 
lar, sinema alemine ait 
sikalar vardır. 

• Bir müddettenberi h 
William Powell, istiraha 
zere gittiği Lake Arro 
Beverly Hills'deki ma 
dönmüştür. Dostları onu 
şünün, aylardanberi ha 
kati sihat haberine bir del 
m candan diliyorlar. 

• Clark Gab]e gelecek a 
vireceği bir filmde, muta 
olarak eski bir romalı cüb 
rek 'Jüyük Kartaca gener 
nibal" ı temsil edecekti 
Loy ·un da aynı filmde 
konsülünün karısı rolünü 
haber veriliyor. 

• Naney Kelly hayatının 
lünü yapmıştır: Spencer 
filmde, ingiliz coğrafya ali 
miyetinin toplantısına iştir 
nutuk söylemektedir. Na 
de onu sevgi dolu bakışlar 
gün, yani filmin bu parça 
rilmesi icap eden müddet 
seyretmiştir. 

• Annabella, mukavelesi mu 
merikalı erkekleri fran 
lere tercih ettiğini 
mecburdur. Onun içi 
Tyrone Power'Je el•leni 
söyliyecek söz bulama 

• 
Lady Charles Cavendish ki 

yor musunuz? Fred 
ablası ... Vaktiyle iki k 
ber dansediyorlardı ve 
abla idi. Şimdi Fred 
büyiik yıld,1z oldu. 
sonra çıkan boynuz 
çer,,. 

• Fransız artist ve muharriri 
fevre hayata, Paris'teki 
yiyecek mağazasının sa 
rak atılmıştır. Ata bin 
bildiği için, jokey ola 
at Y,arışlarına da iştira 

• 
Canı sıkıldığı zaman, Edwa 

binson üç ay içinde ye 
hancı dil öğrenir. Yedi 
dili mükemmelen bildi 
zavallının epey canı sı 
malı! 

• 
Carole Lombard gazeteciler 

sa kadın gazetecilerle 
zaman çok "itinasız,, 
kullanır. Sebep olarak 
kaçırtmak için bunun e 
olduğunu söylüyo::. Siz 
niz? 

Meg Lemonnier 

isli rahat 

~··••ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 
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Garbo komedi artisti ol 
Nihayet Gre

ta Garbo'yu gü
lümserken gör
mek kabil ola
cak. Çünkü bu 
muammalı ar -
list artık kome· 
dilerde rol al
mıya karar ver
miştir. 

ilk filmi o
lan Ninoçka, 
meşhur alman 
.ta h ne va.zıı 

Ermıt Lubitsh 
tarafından çev
rilmektedir. Sı
ra ile Pari.s'te, 
Moskova'da ve 
lstanbul'da ce
reyan edecek o

lan bir komedi
de Greta, bir 
rus kadını rolü
nü yapacaktır. 

Melwyn Dug
las da Greta 
Garba ile bu 
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Romanya bütünlüğünü ve Hatay 
istiklôlini müdafaa için bayramı 

Mi ili küme şampiyonluğu çarpışmaya haz1rdır (Ba~ı 1 inci sayfada) 

Oemirspor Galatasaray 
bugün tekrar karştlaşıyor 

Bükref, 22 a.a. - Rador ajansı bildiriyor: Timpul gazetesi, 
İngiliz ve fran11z garantilerinin Romanya'yı kendisine kartı ser
dedilen toprak iıtekleri hakkındaki itili.fgirizliğini takviye etti
ğine dair olan bazı yabancı gazete iddialarını reddediyor ve di· 

yor ki: 

Yabancı propagandası, haziranda malına dokunulduğunu görür görmez 
BB. Kalincsko ve Gafcnko tarafın - derhal çarpı§llcaktır. 

lel bütün hukuk ve mukaddesa -
tın iflasa mahkUnı zannedildiği 
bugünlerde, henüz hak mesele -
}erinin halledilebileceği imkanı 
nı göstermek hususunda bize 
yardım eden f ransızlara derin 
bir teıekkür duyausu ile bağlı -
yız. Birçok isnatlar ve iftiralar 
olmuıtur: Suriyeliler ve fransız
lar, türk sözünün ve samimiyeti
nin bu iınat ve iftiralarm ne ka
dar üstünde ve yükseğinde oldu
ğunu anlamakta geç kalmıya
caklardır. Türkiye, suriyelilerin 
itle timdi eneyi komfu&u ve fran
sızların bir daha çözülmiyeceği
ne itimat ettiğimiz doıtu ve müt
tefikidir. 

Ankara radyosu 18,30 dan itibaren 

neşriyat arasında maçın seyrini verecek 
Burün İstanbul'da Fenerbahçe stadyomunda Demirapor ve Ga

••'"asaray milli küme ıampiyonluğu içi·n karıılaııyor. 

dan mecliste yapılan ve Romanya'nın BB. Çcmbcrlcyn ve Daladiye, an -
iıtiklilini ve tamamiyctini ıilahı ile cak 13 nisanda, yani bu beyanatlardan 
müdafaa edeceğini bildiren beyanatı- çok sonra, Romanya'ya garanti veren 
nı iıhat ediyor. Bu aleyhtar propa - beyanatlarını yapmıılardır. 
ganda, aynı derece sarih beyanatın, Hadiselerin seyri ıunu göstermiş -
garantilerden çok cvcl 27 mart tari - tir ki, bizim kati azmimizi garantiler 
hinde de B. Kalinesko tarafından ya- vücuda gctirmcmif, fakat bilakis bu 
pılmış olduğunu bilerek meskClt geçi- garantiler bizim kati azmimizi takip 
yor. cylcmiıtir. Mildafaa ıiyasetimiz, hiç 

~u seneki milli küme maçlarının neticesinde biri Ankaradan di
ğeri İstanbul' dan bu iki kulüp, malUın olduğu üzere, 35 er puvan 
ile batla gel mit ve bu vaziyette, Beden Terbiyesi Genel Direktör
lüğünün aldığı bir karar üzerine, tampiyonluğun bu iki kulüp a
rasında biri bugün lıtanbul' da ve diğeri bir hafta ıonra Ankara
da yapılacak iki maç ile taayyün etmesi kararlaıtırılmııtı. 

B. Kalincsko, 27 mart tarihinde şu bir zaman haricin tcıiri altında kal • 
b tt b 1 t . madığı gibi bundan böyle de kalmıya-

cyana a u unmuı u. . . · · ili · · 
caktır. Bizım ııyasctımız, m etımı - Hatay ihtilif ı ortadan kalktık-

Hükümct, hudutlarımızı ~ü~af~~a zin hayatının ve terakkisinin ihti - tan sonra, bu üçüz elbirliği, 
a:mctmiş bu.lu~du~u?1uzu bütün hu - yaçlarına tekabül eden millt siyaset - menfaatlerimizin ve cihan sulhu 
kumctlcre bıldırmııtır. Romanya, ara tir. Biz, istik!Uimizi, mücadele ile al- b 

Demirspor, bir haftadanberi lstan· ı 
bul'dadır ve bu maç için çalışmakta· 
dır. Galatasaray da gene bu maç için 
müteaddit ckzenizler yapmıştır. Aşa
ğı yukarı biribirine çok yakın kuvet
lcrdc bulunan bu iki takımın bugün
kü karşılaşmasının cidden çok ente· 
reaan, fakat aynı zamanda o derecede 
çetin olacağı tahmin edilebilir. Bizim 
bugün arzumuz, netice her ne olursa 
olıun, bu iki güzide takımın, memlc· 
ket ıporuna yakışacak dürüst bir mü
sabaka göstcrmclcrdir. 
Maçın lstanbul'da yapılması dola

yısiyle Galatasarayın biraz daha §anı
lı olarak çıktığını sandığımız bu mü
sabakanın ncticcai yalnız başına bu 
ıcncnin şampiyonunu tayin edecek 
değildir. Asıl şampiyon. Demirspo
run nispeten daha fazla şansla baş
lıyacağı Ankara'daki maçtan sonra, 
her iki maçın neticeleri ve karşılıklı 
birer galibiyet kazanıldığı takdirde 
atılın ve yenilen gollerin aralarında 
arzettiği fark nazarı dikkate alınarak 
taayyün edecektir. 

Demirspor şampiyon olduğu tak -
dirde milli küme şampiyonluğu ilk 
defa olarak İıtanbul'dan Ankaraya 
intikal ctmit bulunacaktır. Bu tak
dirde gelecek seneki milli kUm~ maç· 

1 na milli küme nizamnamcsı mu -
arı , "k' 
'b·ncc •imdiye kadar yalnız ı ı ta· 

cı 1 
' :r k d"" t ta kımla iştirak eden An ara or . • 

Ü d J • menfaatlerinin pek nazik ir te-zisinin tamamiyeti için, m c~ c cnın dık, mücadele ile muhafaza ettik, lü -

Hatay bülün yurda 
kutlu olsun 

neticelerini düşünmeden her kıme ~ar zumu takdirinde bundan böyle müca _ laki yeri olan ıarki Akdeniz'de 
şı olurııa olsun, 'çarpıpcaktır. Tarıh, dele ile idame cttir:mcğc azmcylcmiş barııın, emniyetin ve istikrarın, 
mücadelenin neticesinin haricinde o- bulunuyoruz. Romanya'nın istiklali, ve her türlü tecavüze karıı sar· 
larak, bizim istiklil azmimizi ve bunu tabii ve haklı hudutlarına dayanır ve sılmaz mukavemetin baılıca te
müdafaa cesaretimizi kaydcyliyecck - bu hudutlara bağlıdır. İngiliz ve fran- minatı olarak kalacaktır. 

tir. sız garantileri, Romanya'nın istiklali Hatay bayramı aynı zaman-
(Başı 1 inci sayfada) 

ve kalabalık bir halk kütlesi misafirle· 
ri selamlamak için istasyonda bulunu· 
yorlardı. Bu aabah buraya gelmiş bulu 
nan Hamidiye kumandanı ve subayları 

B. Gafcnko da aynı tarihte şunları azmini ancak teyit cylemittir. O is - d b d" I w ' · d w .. . . .. . . d . a, e e ı o acagına anan ıgımız, 
soylcmıştı : tiklaı azmı kı, Avrupa a nızamın ve I T"" k' F S . k 

Romanya, hudutlarını ve istiklalini ıulhun idamcsi bahsinde kıymetli bir url wıye - ra?ds'adve ukrıre em~ -
silah elde müdafaa edecek ve kendi unıur tctkil etmektedir. tat ıgmın leaı 1 eme tır. 

da karıılıyanlar arasında idi. 

Danzig meselesinde·Almanlar 

Sulh cephesinin enerjisini 
zayıflatmağa çahşıyorlar 

Meclis ve Parti heyetleri ile civar 
vilayetler milmeısilerini getiren tren 
,istasyona girdiği zaman, orada bulun
makta olan halkın coşkun tezahürleri 
ile karşılanmış ve vali Şükrü Sökmen
süer, Şemsettin Günaltay'ın bulundu
ğu vagona çıkarak hoş geldiniz demiş
tir. Şemsettin Günaltay kendiJerini 
karşılamağa gelen diğer zevat ile ayrı 
ayrı musafahada bulunmuş ve ihtiram 
resmini ifa eden asker ve jandarma kı- (Baıı ı. inci sayfada) 1 dit etmediği ve fakat Danzig'in iade -
taatını teftit ctmiıtir. Şemsettin Gün- bulunacaktır. ıini iıtediği,, tarzında ileri sürdükle-
altay askerleri merhaba asker diye se- ri formlillcrden bahıeden ıiyasi mah-
lamlamıf, aaker de varol diye mukabe- Almanya Danzi•'i .ulh yoliyle filler, Almanların Avrupa muvazene -
lede bulunmuttur. almak istiyor sini bozmak istedikleri zaman bu ka -

Millet MecJiıi mümeum, iıtuyo- B 1• 22 y • al an bil sözler söylcmeğe alışkın oldukla.-
d d l b 1 k er ın, a.a. - arı rcsmı m 

nun ıtın a yer a mıı u unan me - h fili D . 1 . • b t rını hatırlatmakta ve Almanya tara -
te lilerle izciler ve her ıınıf halk te- ma • • anaıg meae eıının •er es ,. • 'k 

P .. . . · za- şehrin kayıt ve prtaız olarak ve her • hndan Danslı ın ilhakı içın tatbı e-
"C kkullerı tarafından ıçten acv&ı te h ........... -k.- bi• _ _., i 1 ~-k ueul ,,. pkll ne oluna ol•ua. 
11 • S""k ·· angı uıuv•A •'- • no•ır• e -.aret ne --
hüratı ılc karşılan.mış ve o . mcn~uer üracaat edilmeksizin Almanya'ya ia- Polonya'nın bunu m.-ut .ut~~ 
ve Şükrü Kanatlı ıle otomobıle bıne- dm . . l h 11 d'J 51• ıaAzım ol ihlali addederek harekete geçecegını . • · · esı suretıy e a e ı me - . 

F. R. ATAY 

Viyana' da 

Bir nazi düımanı 8 
seneye mahkum 

Viyana, 22 a.a. - Şuşnig idaresi za
manında Stirya mıntakasının emni
yet direktörü olan eski genral Franz 
Zclburg Zivny, selahiyeti suiistimal 
ve şantaj suçundan sekiz sene zindan 
cezasına mahkUın edilmittir. 

Nui hareketlerini tenkil etmit o
laa Ztftıy milli 809jtalbmin en büyilk 
d\l•manı addedl\ml tlr. 

23 - 7 - 1939 

Maarif Şurasına 

Milli ~ef'ten ve 
büyüklerden gelen 

telgraflar 
(Ba~ı 1 ınci sayfada~ 

yılı kanun mucibince ilk toplantısını 
yapan Maarif Şurası, Cümhuriyeti il
me ve fazilete dayandırmak suretiyle 
Türk milletinin irfanını en geniş bir 
imkanla inkişafa mazhar kılan Zatı

dcvletlerine en derin saygı ve bağlı -
lığını sunmağa beni memur etti. 

Sonsuz tfızimlerimle ellerinizden 
öperek arzederim. 

Maarif Şurası Reisi 
Maarif Vekili 

Hasan - Ali Yücel 

Sayın Bay H. Ali Yücel 
Maarif Şurası Reisi ve 

Maarif Vekili 
Ankara 

Maarif Şurasının toplantısı vesile -
siyle gönderilen telgrafa teşekkür ~ 
der başarılar temennisiyle sayglları -
mı sunarım. 

B.M.M.R. 
M. Rcnda 

Sayın Abdülhalik Renda 
Büyük Millet Meclisi Reiıi 

latanbul 
• Bugün ilk toplantıaını yapan Maa -
rif Şurası, milli hakimiyet ve irade -
nin mümessili olan Türk Maarifinin 
yücelmesinde en isabetli kararları al
makta bulunan Millet Meclisimizin 
sayın Başkanına derin saygılarını 

sunmağa beni memur etti. 
Hürmetlerimin kabulünil dilerim 

Yücel 

Maarif Şurası Reisi 
Maarif Vcki 1i 

Hasan - Ali Y ... ccl 

Maarif Vekili 
An kartı 

Maarif Şurasının ilk toplantısı mü· 
nasebetiyle hakkımda lütfen gösteri
len alaka ve izhar edilen samimi his
siyata teşekkür ederim. Maarif dava
mızın sistemli bir çalışma ile tabak -
kuku yolunda Şuranın hayırlı ve ba
şarılı bir neticeye ulaşmasını dilerim. 

Dr. Refik SAYDAM 

Sayın Dr. ttefi)( Sayaa=m-=-~ 
kımla, ıimdiye kadar dört takı?11.a ış
tirak eden İstanbul' da yalnız ıkı ta -
kımla iştirak edecektir. Bu bakım·. 
dan Dcmirspor - Galatasaray maç~a: 
rının ehcmiyeti iki kulüp çerçevesını 
atarak iki mıntaka çcr~e~cs~nde. ge -
nişlemcktcdir. Bunun ıçındır kı, bu 
maç, gerek Ankara'da gerek İ&tan
bul'da çok büyük bir alaka uyandır· 
makta ve herkes neticeyi merak ve 
heyecanla beklemektedir. ~enerbahçe 
stadının hınçahınç dolacagı muhak
kaktır. Şehrimizden de sırf bu maçı 
aeyrctmek ve Ankaralı Demirsporu 
tcşçi eylemek için birçok spor m~ -
rakhsı dünkü trenlerle tatanbula gıt-

rek İskenderun Halkevıne gıtmıştır. d w 1 Al ya'nın bu neti- tekrar ctmcktcdırlcr. 
.. . d 1 ugunu, ya nız man ı 

Şehrin ana yolu uzerın e top anmış . uslihane bir tarzda elde etmek Aynı mahfillerde, Almanya Dan - Bütün Yunanistan Yalova 
olan Hatay ve civar ~iUiyctlcr~c.n ge.~- I :;~~s:nda bulunduğunu beyan etmek- zig'in ilhakını baprmakta israr etti- Bugiln ilk toplantısını yapan Maa-

Batvekil _~--

~i~tir. 
Her iki kulUbiln üzerinde mutabık 

kaldıkları hakem Tarık Özcngin ta -
rafından idare edilecek olan bu ma • 
çın, her şeyden cvcl dürüst bir maç 
olmasını ümit ederiz. Çünkü ancak 
dürüıt bir maç, güzeldir ve ancak dil· 
rüst bir maç spordur· 

·~· Öğrendiğimize göre, Anadolu A -
Janıı, bugünkli maçın Ankara'da ve 
bütün memlekette uyandırdığı bü · 
yük ali.kayı ve maçın tamamının rad
yo ile nakledilemiycccğini' nazarı' dik 
kate alarak maçın seyrinin ve nctice
ıinin mümkün olduğu kadar çabuk 
herkes tarafından öğrenilmesi için 
hususi tertibat almıştır. Ankara rad
yosunun buıUn öllcdcn ıonraki ncı
riyatına baılangıç saati olan aaat 
18.30 da ve bilahare aaat 19 ve 19,25 
te maç daha devam ederken Uç ıerviı 
ha'inde maçın seyri ve neticeai rad· 
yo ile bildirilecektir. 

Döviz kaçakçılaAına 

Lflrşı ltalya'da tedbirler 
doma, 22 a.a. - Meclis, döviz tica· 

retı aaakkındaki yeni ceza hükümleri· 
rıı ihtiva eden kanun liyihaaını kabul 
etmiıtir. Malüm oldulu Uzere bu ka· 
nun yabancı tetvikiyle milli ekono 
miye vahim bir ıurctte zarar vermek 
makaadiyle dCSviz ticareti yapanlar 
hakkında 81Um cezaıı derpiı etmekte• 
dir. 

Londra'da çocukların çah9ma 
ıaatleri artırıldı 

Londra, 22 La. - Avam kamaruın 

miş binlerce halk, Mıllet Meclııı mu- d" 1 1 ği takdirde Polonya'nın ıillba aarıla- bayrama ·hazırlanıyor rif ~orası memleket maarifinin t~-. . . "Y M'll" Şef yaşa te ır er. . f d ~ 
messıllerını, aşasın ı ~ • . - Al a a mutaarrızanc emeller bes cağına dair Smıgly Rdyz tara ın an rakki ve inkiıafı yolunda •İstemli ve 
sın cümhuriyet, yatasın Mıllct Meclı· 1 m ~[ ' e bir harbe sebebiyet ver- yapılan son beyanat hatırlatılmakta - Atina, 22 a.a. - Atina ajansı bildi • planlı çalıımanın mesnedini yük.sek 
ıi diye selamlamıılardır. ememe e v d · · d b ld w d 1 1 · 
'fıalkcvinde bulundukları esnada cad mck arzuım~da bulu.nz:ı_ıama~tadır. , ır. riyor: şahsıyetın e u ugu zatı ev et erı-

dede toplanan halk misafirleri yaşasın Bu mahafıl, Danzıg ~n A ~a~ya ya Sulh cepheıini zayıllatmağa 4 Ağuıtoı bayramı hazırlıkları bU- ne sonsuz .saygıl~rını sunma~a beni 
diye defatla selamlamış ve Milli Şef'c ne suretle rücu edcccğı ve bu t§ın ~an ,aııııyorlar lalıat... tiln Yunanistan'da hararetle devam e- memur ettı. Şahsı hürmetlerımle ar/4-
karı::ı bağlılık ifadesi olan tezahüratta gi tarihte yapılacağı hakkı~da hır - diyor. ederim. 

:r "' l"' at vcrmcmcktcdırlcr Parı·ı, 22 a.L - Wohtat heyetinin Maarif ŞClrası Reisi 
Maarif Vekili 

Haııan - Ali Yücel 

bulunmuştur. guna ma um 
1 

: il" , b 
1 

• Gazeteler, 4 Ağustoı 1936 tarihinin 
Yarın büyük gününü kutluyacak o- Aynı mahafil, aad7cc mğc.ııe_ cnın ~- Londra da f~lu~maıı ~e dyarı Drcs"?ı üçüncü yıldönümü bütün Yunanista -

lan Hatay daha bugilnden büyük bay- nihayc talik edilmıyecc 1~İ·· a~~a ' alman ~ 1 er ~ara;: an a~zı.g nın tcıit edeceğini, zira Metakaaı'ın 
ramına başlamıştır. Billün civar vili· bir kaç ay intizara t~hamm u 0 u - hak~ında Un yapı an yanata a~r idaresinde geçen bu Uç yıl zarfında 
yctlerdcn binlerce halk ınuhtelif nakil iunu beyan ctmcktcdır. tefsıratta bulunan Bourıuea, petıt yalnız buiday iıtihulinin yilzde 91 
v~sıtalariyle buraya gelmekte devam c Framız mahfillerinin kanaati Par~ıien ıueteainde ıu satırları yuı- arttığını ve buğday ilıtiyacının 4 A-
dıyor. . yor· . , ğustostan evci yüzde 43 çü temin -edil 

Civar vilayetler halkının yenı kar- Pariı 22 a.a. - lyi maliımat almak- Görülüyor ki, tngıltcrc de ve Fran- kt 'k . di 11_d 
60 

t 
• M'" "h • il mc c ı en ıım y\.UIO e tının e -

deş vilayete karşı bu derin alakaları ta ta olan mahafil, Almanya'nın unı uda tam bır kalkı~ya. dotru v - min edildiğini kaydetmektedir. 
rifin fevkindedir. Muayyen trenlerle hakkındaki beyanatına büyük bir ehe- cut bulan uim ve ıradeyı zayıflatma· 
giden halktan başka, Adana istasyo- miyct atfetmektedirler. ta matuf, bir teıebbliı arifesindeyiz. 
nunda görlilen izdiham karşısında Bu mahafil diyor ki: Londradaki Wohltat heyeti de, bu ta- p llii h dll 1 • fed k".I 1 
devlet demiryolları idaresi, Mecliı, "Almanya eski usullerinden vaz - biyenin bir unıurudur. Aksi aabit o : flı JI U lf RIR 1 ani 1 
Parti ve civar viliyetler mümessilleri- geçmiş değildir. Fakat Danzig mese - luncıya kadar bu yaklaıma tcıcbbüı - p 22 ç k . yah dl 
ni 1skcndcrun'a götürmek için hazır- lesi, alman mutalcbatının ı::imdiye ka- leri ihtiyatla karıılanmafa mahkClm - h kkragd, k' ak.aa. -a e aJanıtı: illu 

• •• • :r • a ın a ı r rname sure ıne ve-
lattığı hususı trene muteaddıt vagon- dar ortaya atmış olduğu meselelerden dut( Mukavemete azmctmıı olan Fran b gU • 1 b' k . 
lar ilave etmiş ve bu suretle Adanalı· büsbütün ba•kadır Binncticc Alman- u ve lnaiJtere ıillhlanma gayretlleri- tent ~ . n ımzta ankatn diır ayrarhnamdilen!n 

.. ır • • Ş mc nını ncıre me c r. a u crın 
tarın bu guzcl arzuları karşılanmıştır. ya'nın muslihane niyet ve tasavvur • ne faaıluız devam etmektedırle,ı. an • ti . b' k t d h ah' 1 ti .. • • . vazıye nı ır a a a v ım cı ren 
Bu suretle teşekkul eden huıusı tren }arına işaret eden yarı resmi alman be tajla llfalin bıribıne karııtıiı mancv- b ıon kararnam .. yahudilcr 
b~tü~ gilzerg~htaki istasyonlarda sa- yanatı zihinleri tcıviş etmekten baş - reler.in, bUtUn ihtimalleri ıU~Cln ve hu- nr§lln yilzilkleri :;cd=~~:·olmak Uzer~ 
mımı surette karşılanmıştır. ka bir ite yaramu. Çünkü, Almanya, zur ıle karııhyan ve ıimdı bunlara ellerinde bulunan altın, gümUı, platin 

Halkevintle Hatay oe Lor.an her türlü fedakarlıktan imtina etmek· kartı koymafa tamamen im~de b~~u - ne kadar cıya varaa heplini hUkUmct 
törenleri tcdir. nan mllletler Uzcrinde hiç bır team ol makamlarına bildirmete mecbur bulun 

Hatay'ın anayurda ilhakı dolayısiy- Aynı mahafil, B. Bcck ile B. Çem - mıyacaktır. maktadır. 
le 23 ~mmuz pazar gün il saat 21 de An bcrlcyn ve Daladiyc'nin müteaddit Bcrlin'den J oumal guetcaine bil • -------------
kara Halkevinde büyük bir tören ya· defalar hattı hareketlerini açıkça izah diriliyor: 
pılacaktır. etmiş olduklarını hatırlatmakta ve Kiyaset, dünkü beyanat gibi bütün 

Hatay zaferimizin bütün yurdda u- dünkü alman beyanatının onların hat iyi niyetli insanların istediği ıeliha 
yandırdı&ı büyük sevincin güzel bir tı hareketlerini dcğiştirmcıinin pek hadim olmaktan ziyade fikirlerde ka
tczahürUnU ifade edecek olan bu töre- ziyade ihtimal haricinde oldutunu i - rışıklık husulünü istihdaf eden beya-
nin, gcnit bir kütleyi çevresi içine al- lave etmektedirler. natların en büyük bir şüphe ile kar -
ması dütünUlerck Halkcvi ıncydanın- gıla1m11ını emretmektedir. 

Polonva orduaana talıJir k • h da yapılması k.ararlaştırılmııtır. ' Euaen yapılmakta olan as crı a-
Törene aaat 21 de bando ile (lstiklil Varıova, 22 a.L - Sir tronıide Po- zırlıklar durmadan devam ediyor. bu 

martı) çalınarak baılanacaktır. Ionya'dan ayrılırken ordunun organı haiırhkların 15 atuıtoıta kemal de-
Bundan ıonra muallim Muhittin Do- olan Polska Zbrojna ıueteıine beya- receaini bulacatını iddia edebillriı. 

tan tnazU tatafından buaünün büyük- natta bulunarak kendiıine kartı 16• Figaro ıuetesinde Dorme11on ya
liilünü izah eden bir ıöylev verilecek terilen güzel kabul ve miaafirperver· zıyor: 
ve Hataylı Azmi Baysal hcmıcrileri- tikten dolayı minnettarhtını bildir • Polonya, hayat! menfaatlerini iktı
nin hiniyatına tercüman olacaktır. miş ve mükemmel talim ve terbiyeain· udl iıtiklllini ve emniyetini ihl&l e· 
Nutukları milteakip Hçme milli fi- dan, tcıkilitından ve bilha11a vatan • dcbilecek hiç bir ıeye ruı olmıyacak· 

llmler ve Hatay mev~uu üzerinde ha- pcrvcrlik ve vazife hi11inden dolayı tır. Polonyalılar bu huıuıta mUttehit
zırlanmıı olan milli bir oyun aöatcrilc- Polonya orduıunu tebrik etmiıtir. tirler ve Franıa lle tngllterenin ken· 
cclctir. lronıide, Polonyadalci ikametinin i· dilerine kartı yaptıkları teahhlltlere 

24 temmus akşamı ıcne Halkevi ki millet arasında karıılıkh anlayı11 tamamen udık bulunduklarını ve ta· 
meydanında aaat 21 de Lozan zaferimi- hizmet cdccetindcn emin bulundufu• dık kaldıklarını aöylemek, tekrar et· 
zin yıldönUmll münaıcbetiyle büyük nu söylemiıtir. mek, teyit eylemek "' yeminle teyit 
bir tören huırlanmıttır. etmek icabeder. 

hassa nazi hükümctinin yapacağı ha
reketlcrcde beyanatı beklemek lazım
dır. 

Soğuk karıılanan beyanat 

Londra, 22 a.a. - Bu sabahki ingiliz 
gazeteleri, dün akşam Danzig işi ile 
alakadar olarak Bcrlindc neşredilen 

yarı resmi beyanatı çok soğuk bir su
rette karıılamaktadır. İngiliz efkarı 

umumiycıi ,bu beyanatı umumiyet iti 
bariyle, ıulh cepheai araaına nifak sok 
mak ve yahut hiç olmazaa bu yolda bir 
tecrübe balonu uçurmak makudiyle 
çı,arılmıı tellkki etmektedir. 

Polonya. /n•ilu eionomilı 
tema.lan 

Londra, 22 L&. - B. Koc, 8f lc vak
ti Leithı'o11 ile 18rUtmek üzere hui
ne nezaretine ıitmittlr. 

Maarif Vekili Sayın Bay Yücel 
Maarif Şurası Reiıi 

Türk Maarifinin yükselmesini ga -
ye ittihaz ederek toplantı yapan Ma
arif Ştlrasının ordu ve hakkımda gös
terdiği sevgi/ere teıekkürlerimi ve 
derin saygılarımı sunarım. 

Genel Kurmay Başkanı 
Mareşal 

F. ÇAKMAK 

Sayın Mareıal Fevzi Çakmak 
Genel Kurmay Ba,karu 

Ankara • Y enİfehir 
Bugün ilk toplantisım yapan Maa

rif Şuruı, Türk Maarifinin kurulma
sında ve yükselmesinde müessir his
sesi bulunan ıanlı ve kahraman ordu
muzun değerli Genel Kurmay Başka
m Zatı devletlerine derin saygılar1-
nın sunulmasına beni memur etti. 

Hürmetlerimle arzederim. 
· Maarif ŞCiraaı Reisi 

Maarif Vekili 
Hasan - Ali Yücel 

Çinliler'in mukavemeti 
Çungkinı, 22 a.a. - Çin ajansının 

öğrendiğine göre, japonJar, bilhassa 
yiyecek bulabilmek için. Suateu ile 
Hongkong arasındaki kUçilk Suabue 
limanına çıkmışlardır. Çinliler, bfda • 
yette geri çekilmiılcrse de bilahare 
mukabil taarruzda bulunarak mütcca· 
vizlcri gemilerine atmışlardır. 

Sovyet den11alhlır1nın kudreti 

da Ubiliye nazırı, 14 - 16 yaıındıld Aniara'cla 11e bütün TilrltiyeJe 
erkek çocukların bir hafta içindeki ça Hıtay'ın ana vatana ilhalrı dolayı
lıtaıa saatlerini 44 ten 48 e çıkaran ıiyle dünden itibaren Ankara'da ve bU
bir kanun tevdi etmittir. tün TtlrJdye'de her yer bayraklarla 

Polonya'nın enerjin 
Varşova, 22 a.a. - St>z ııöylcmcğe 11 

lihiycttar alman mümessillerinin "İn
gilttr"''nin bir harbe mani olmak için 
Polonya üzerinde Wi derecede nl -

Populaire ıuetcainden : 
Acaba ıeçen aene MUnih'tcn evci 

yapılana beruer bir korkutma tcıeb -
büailmü mevzuubahıtir. En büyük bir 

Polonya'nın tedavuı mcvkiindcki 
paralarının tezyidi ihtimaline karıı 
altın olarak garanti vücuda getirilme
sine müteallik olup halen hallcdilme
miı olan yeglne mcıelenin bu milza-

Moskova, 22 a.a. - Sovyct Rusya
nın birinci "24 temmuz deniz günü,. 
münasebetiyle Pravda gazetesi, b:r 
makale neJretmiştir. Bu makalede 
sovyet Rusya'nın dünyanın en büyuk 
tahtelbahir filosuna malik olduğu b::
yan edilmektedir. 

Makalede denUdlfine 18re Sovyet 
tahtelbahirleri, ,,.ım. 

lCanun, n rıye karp 106 rey ile ka lllltamlt" pcc bUdln binalar tenvir ibti,at " ftlp!le il• blnbt -- .,. 
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1~İralık - Atatürk bulvarında No. 
Foto apartmanında 2 ve 4 odalı da 

~kiralıktır. Kaloriferli ve konfor 
1 

ur. Altındaki İzmir bakkaliyesine 
ı tya kapıcıya müracaat. Tel: 1235 

2442 

; .. ~ita/ık - Yüksek Ziraat Enstitüsü 
~ ailesinde üç oda bir mutfak hava • 

_ /' su elektrik banyo. Kirası 30 lira 
uracat Tel : 3991 2618 

il 

i 

R~raJık - Dr. muayenehanesine ve
: aııe için elverişli kalöriferli devren 
talıktır. Ankara posta Cad. Hanef 

lp, No. 3 Tel: 3714 2635 

llcuz kiralık küçük daireler - Mal 
~~ede 2 oda bir hollü ve 2 odalı iki 
b'ıre kiralıktır. Maltepe Bakkal Ra -
1~'e rnüracaat 2650 

il kiralık dükkAn Çocuk Saray 

1 
ddesinde No. 31 Diker şapka salo • 

: devren kiralıktır. Taliplerin adre-
llıUracaatları. Tel: 3381 2653 

1 
l<.iralık apartman - Yazıhane, mu

Ytnehane, kadın terzihanesine ve ika 
rttgaha fevkalade elverişli tam kon
OtJu eşsiz manzara Yenişehir Kutlu 
Pasta salonu üstünde birinci balkon -
Ilı daire 5 oda hol ve müştemilatı. Ka
tıcıya müracaat Tel: 1162 2665 

~ kiralık daire - Dört oda. büyük 
~oı, kalorifer, banyo, tam konforlu 
i._c_nişehir Tuna caddesi Bozkır so -
ı'Clt No. 8 zemin kata müracaat. 

26i2 

Küçük ilôn şartları 
Dört ıattrltk kOçUk llinlırdanı 

Bir defı için 30 Kuruı 
iki defı için 50 Kuruı 
Oc: defa itin 70 Kurus 
Dort defa ıçin 80 Kuruı 

Devamlı küçük illinlardan her de· 
(ası için 10 kuruş alınır. Meseli ıo' 
defa neeredıleeek bir ilin içın, 140 
kurus alınacıktır. Bir kolaylık ol· 
mak üzere heı aatır . kelime arala· 
rındakı bosluklar müstesna. 30 harf 
ıtıbar edilmıştir. Bir küc:ük ilin 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Ddrt aatırdnrı fazla her satır lc;in 
beher ıeferine ayrıcı on kurus ılı· 
nır. 

K uc;Uk lllnların 120 harfi ıec;me· 
meı;ı lizımdtı. Bu miktarı ıec;en İ· 
linlar ayrıca pul tarıfeııne tibir!ir. 

Satılık arsalar - Cebecide tren hat 
tı yanlarında pazar yerine yapılacak 
stada nazır manzaralı imarca ufak 
parselli Tel : 2406 Bayram Caddesi 
No. 1 2660 

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

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

2681 

Sat1/ık arsa - Çankayada asfalt il· 
zerinde 1800 metre murabbaı arsa için 
de Ankara taşı olduğu halde uygun 
fiyatla satılıktır. Tel: 3173 2682 

mayeli ortak arıyanların Y. hal İzmir 
Bakkaliyesi Ahmet Çubukçuya mü -
racaati. 2715 
Aranıyor - Acele satılık mümkünse 

kaloriferli ve parkeli apartman aranı
yor. Kızılay - Bakanlıklar civarı Ulus 
a İrat rumuzu ile mektupla müracaat 

2723 

Ticaret Vekaleti 

Matbaacılara 

Dahiliye Vekôleti 

Kastamonu kasabaSI su projesi 
tanzimi iıi eksiltmesi 

Kastamonu kasabası içme ıuyu te
ıiaatı etüt ve projeleri tanzimi iti ka
palı zarf usuliyle ekıiltmeye çıkarıl
mııtır, 

Dahiliye Vekaletinden : 

Ticaret Vekaletinden : 1 - İşin muhammen bedeli (4500) 
liradır. 

Ticaret Vekaleti tarafından her haf- 2 _İstekliler bu işe ait şartname, 
ta neşrolunan haftalık Enformasyon proje ve sair evrakı bitıi.bcdel Ankara
bültenin 1. 8. 939 - 31. 5. 940 zarfın- da dahiliye vekılleti belediyeler imar 
da tabı işi fenni ve umumi §artname • heyeti fen şefliğinden veya Kastamo-
leriyle eksiltmeye konulmuştur. nu belediyesinden alabilirler. 

İhale 28. Temmuz 939 günü saat 10 3 _ Eksiltme 24 temmuz ı 939 tari -
da zat işleri ve levazım müdürlüğünde hine rasthyan pazartesi günil saat on 
yapılacaktır. Umumi ve fenni şartna • birde Kastamonu belediyesinde topla· 
melerini görmek için vekalet Zat işle nacak eksiltme komisyonunda yapıla 
ri ve levazım müdürlüğüne veyahut - caktır. 

Konjonktür ve neşriyat müdürlüğüne 4 _ Eksiltmeye girebilmek için is-
müracaat edilmesi ilan olunur. 

teklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
(2815) 1289l vesaiki ayın gün saat ona kadar ko • 

iktisat Vekôleti 

Bir ressam ve bir memur ah nacak 
lktısat Vekaletinden : 

Sanayi tetkik heyeti reisliği için 
120 lira ücretli bir grafik ressamı ile 
istatistik işlerinden anlıyan 150 lira 
ücretli bir memur alınacaktır. 

İsteyenlerin sanayi tetkik heyeti 
reisliğine müracaatları. 

(3244) 13199 

misyon reisliğinde teslim etmiş olma
ları lazımdır: 

A - 2490 sayıl kanunun 16 ve 17 in 
ci maddelerine uygun 337 lira 50 ku -
ruşluk muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesika -
lar, 

C - Kanunun 4 üncü maddesi mu • 
cibince eksiltmeye girmiye bir manii 
bulunmadığına dair imzalı bir mek · 
tup, 

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 -
likte Ankara'da M. M. V. satın alma 
KO. na müracaatları. (3172} 13159 

(Askeri Fabrikalar 

149 kalem ale~e mukavim 

muhtelif 
tuğla ve har~lar ahnacak 

"" Askeri Fabrikalar Umum Mü· 
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

2490 numaralı kanunun 2. ve 3. mad
delerindeki vesaikle komisyoncu ol -
madıklarına ve bu işle alakadar t ile • 
cardan olduklarına dair ticaret odası 
vesikasiyle mezkur gün ve saatte ko -
misyona müracaatları . (3177) 13162 

3 ton difenilüretan 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
miıyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (9150) lira o
lan 3 ton Difenilüretan Askeri Fabri
kalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 10. 8. 1939 perşem 
be gilnü saat J 5,30 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 mezkur gün ve saatte ko • 
misyona müracaatları. 

(3213) 1Sl69 
Tahmin edilen bedeli (151.170) li · -------------

ra olan 149 kalem ateşe mukavim muh 
telif tuğla ve harçlar Askeri Fabri • 
kalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 7. 8. 1939 pazar • 
tesi günü saat 14 te pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şartname (7) lira (56) ku 
ruş mukabilinde komisyondan veri -
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(8808) lira (50) kuruş ve 2490 numa • 
ralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve 
bq işle alakadar tüccardan oldukları • 
na dair Ticaret odası vesikasiyle mez
kur gün ve saatte komisyona müraca· 
atları. (3039) 13116 

D. Demiryollar1 

Kiremit alınacak 
Devlet Demiryollan Yedinci lı

letme Müdürlüğünden : 
İşletmemiz ihtiyacı için 50.000 adet 

Marsilya kiremidiyle 5.000 adet mahya 
kiremidi Afyon şehir istasyonunda tes 
lim suretiyle açık eksiltmeye konmuş
tur. Marsilya kiremidinin muhammen 
bedel tutarı 3.000 lira olup muvakkat 
teminatı 225 liradır. 

2 d 
' ' 

k b'I ~h Mahya kiremidin muhammen bedea e a ım 1 eme fezga 1 1i 450 lira olup muvakkat teminatı da 
33.7 5 liradır. Satılık apartman - Çıkrıkçılar yo

kuşunda 4 katlı konforlu yanında ar -
kiralık - Münferid aileye zemin salı senevi 2500 lira iratlı bol güneş 

~tta ma mUştemiliit 2 odalı daire ve manzaralı acele Tel 2406 Bayram C. 
f~taj. Nafıa Bakanlığı karşısında oto No. ~ 2683 · Mahkemeler 

D - Münakasaya iştirak edecekte • 
rin su işlerinde sahibi ihtisas yüksek 
mühendis veya mühendis olmaları 

şart olduğundan isteklilerin bu hu -
susu tevsik eden vesikalarının teklif 
zarflariyle beraber vermeleri lazım • 
dır. ah nacak Eksiltme: 1. 8. 939 salı günü saat 

16 da Afyon yedinci işletme komis -
5 - Teklif mektupları ihale günü Aıkeri Fabrikalar Umum Mü· yonunda yapılacaktır. İsteklilerin bu 

saat ona kadar makbuz mukabilinde dürlügv ü Merkez Satın Alma Ko· 
işte ehil olduklarına ve hüsnü hal sa· Plis durağı Ozen Ap. kapıcıya müra-

~t. 2673 Satılık apartman - Şehirde Kınacı 
komisyon reisligv ine verilecektir. · d 

mısyonun an : bibi bulunduklarına dair emniyet mü-
Ankara Asliye Birinci Hukuk Posta ile gönderilecek teklif mek · l b' 

kiralık oda - Havuzbaşı abide kar 
tıaı nıobilyalı veya boş banyolu güzel 
DdaJar. Ulus ilfın memurluğuna mü 
tacaat. Tel: 1064 2676 

lciralık daire - 4 oda 1 hol sıcdk 
•u banyo havagazı 4. CÜ kat İsmet pa· 
1'a Akşehir sokak No. 23 içindekilere 
~Üracaat. 2677 

b .. leiralık - Maltepe Ekim So. oto 
ua aon duragına 2 dakikada, havaga 

2
:• su elektrikli No. l4 evin 4 odalı da-
'8f. ~111 .... 

'fltranx 7fila - oollyalı veya mo -
biJyasız bir oda bir bay veya bayan i
~in Jcfralıktır. Yeni şehir İsmet İnönü 
caddesi Lozan alanı Emciler sokağı 
N o. 71 2688 

Kiralık - Maltepede asfalt yolda 
otobüse yakın 4 oda, ı hol, mutbak, 
banyo, su, elektrik. hava gazı 17 No. 
kat içindekilere müracaat. Ti: 3958 

2695 

Kiralık oda - Mobilyalı kalorifer
li bir oda kiralıktır. Kızılay karşısı 
birinci Ragıp Soysal Ap. İkinci kata 
tnüracaat. Ti: 2315 2697 

Kiralık - İki oda, mutbak, banyo, 
kalorifer, sıcak sulu bir daire Ata· 
tiirk bulvarı Kalaç apartmanında te-
lefon: 1477 2705 

Kiralık mobilyalı oda - Mobilyalı. 
~anyo, sıcak ıu havagazı ve ziyadar. 
~üdafaai Hukuk cad. Erek apartma
tıı. Kapıcı Ahmede müracaat. 2706 

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

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

2711 

Kiralık - Mobilyalı bir oda Anka
ra Ali Nazmi apartman. No. 9/ 2 Koo-
Peratif arkasında. 2720 

Kiralık - Yenişehir Vekaletler kar 
tısında konur sokak No. 9 da 3 odalı 

tııüstakil daire. Müracaat yeni hal No. 
4 Tel: 2368 2727 

Satılık : -
Acele satılık - Az kutlanılmış ço -

tuk arabası. Anafartalar cad. No · 110 
halk gömlekçisine müracaat. 2613 

Satılık - Yenişehirde havuzbaşın 
da halk partisinin yanındaki tahsil şu 
besinin oturdugu bina 840 M2 arsası 
ile acele satılıktır. Sanayi caddesi 82 
No. Tel : 1953 2634 

Satılık - Modern ve Avrupa ma
tııulatı salon, yemek, yatak ve çocuk 
Odaları gramofonlu rodyo acele satı · 
lıktar. Kızılay karşısı Sosyal apartma 
tıı kapı 3 daire 4 2638 

han civarında 5 katlı senevi 2700 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 

Satılık - Cebeci asfalt üzerinde 2 
katlı bir ev 530 M2 arsası ile satılık 

Tahmin edilen bedeli (5400) lira o· dürlüklerinden alacakları vesaık e ır-Hakimliğinden : tuplarının iadeli taahhütlü olmaıı ve k 
lan 2 adet takım bileme tezgahı askeri likte diğer belgeler olduğu halde _e -

A k .d İ .. .. h 11 • d U b nihayet bu saate kadar komisyona gel- .
1 

.. •. 
1 

tt n ara a nonu ma a caın e r ay . ~ fabrikalar umum mildürlilğli merkez s1 tme gunu o an muayyen saa e ış -
k k 28 l d Z h 'd k'l· mış bulunl'J'lası lazımdır. 1 tın k · d b 1 aları e so a sayı ı ev e a ı e ve ı ı a· satın alma komisyonunca 10.8.1939 e e omısyomın a u unm v 

vukat Hüseyin Avni Toker tarafın - . Bu iş h~kkında !azla iz~hat alma~ per§embe günü saat 15 te pazarlıkla i- taliplerden eksiltme şartnamesini is
dan Ankarada İnönü mahallesinde ısteyenlerın Beledıyeler ımar heytı hale edilecektir. Şartname parasız ola- teyenlerin mezkur ıartnamelcri para
Urbay sokak 4 No.lu evde Salim Ozu- f~n şef.~iğine ve Kasta~onu belediye - rak komisyondan verilir. Taliplerin sız olarak komisyondan alabilecek -
lu aleyhine 939/ 1109 sayılı dosya ile sıne muracaat etmelerı. (2674) 12681 muvakkat teminat olan (405) lira ve leri ilan olunur. (3115) 13111 
şiddetli geçimsizlikten dolayı açtığı 

boşanma davasının icra kılınan muha
kemesinde: 

sanayi caddesi 82 No ya müracaat. Müddealeyh Sali?' ~zulu'~a ika -

T Le-Jsı,5.a ... - ... .;;.~,~~~NMlıWllflll4!*'i~IMl"4~111MWifMiii"lrz,,--;:n;; flıYrusu ırrnacıt 

Milli Müdafaa V. Balast münakasası 
AceTe arılık apartıman-Maltepede tebligat icra edildiği halde vaktı mez-

asfalt üzerinde 4 daireli 200 lira irat- kurda mahkemede bizzat ve bilvekUe 
lı kullanışlı bol güneş geniş bahçe hazır bulunmadığından hakkında gı -
her tarafa nazır konforlu Tel. 2406 yap kararı ittihazına karar verilmiş ve 

2701 muhakeme de 16. 9. 939 cumartesi sa • , 
Satılık dükkln - Nefis köfte ve 

kebapçı dükkanı yeni mobilyası ile 
azimet dolayısiyle acele satılıktır. 
Müdafaai Hukuk cad. No. 53 2704 

A.cele Sjtılık ev eşyası - Mobilya 
No. 9 Çankaya Cad. Emniyet anıtı 
civarında. Her gün görülür. 2713 

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

2714 

Satılık Mobilya - Bir ecnebi aile -
nin mohilya ve techizatı. Yenişehir 
İsmet İnönü caddesi son durak yakı -
nı Çoruh sokak No. 3 2724 

Satılık Motosıklet - Az kullanıl
mış D. K. W. marka 97 ccm. kuvetin ~ 
de Bayram caddesi, Türkiye oteli ka
tibi Ali'ye müracaat. Telefon: (1773) 

2719 

iş arayanlar: 
Sekreter - Bir bayanın yanında 

yazı işlerinde çalışmak istiyor Anka · 
ra posta kutusu No. 180. 2637 

lş arıyor - Genç ve sıhhatli iki 
aylık bir çocuğu bulunan bir aile ka
dını süt ninelik veya çocuk bakımı 
itleri aramaktadır. Ulus'a Ali Can ru
muzu ile ve mektupla müracaat. 

lş arıyor - Genç ve si~atl_ı iki ay -
Iık bir çocuğu bulunan bır aıle kadı -
nı silt ninelik veya çocuk bakımı iş -
leri aramaktadır. Ulus'a Ali Can ru -
muzu ile ve mektupla müracaat. 

1 s verenler : 

Katip aramyor - Bir fırında çalı§· 

tırılmak üzere bir kAtibe ihtiyaç var · 

dır. İstiklal fırınına müracat edilmesi 
Tel: 1893 2679 

Aranıyor - Kırıkkalede otelde ça
lışabilecek bir işçiye lüzum vardır. 
Kırıkkale otel ıark sahibi Rizaya mü-
racaat edilmesi· 2693 

Aranıyor · 

at 9 talik cdilmiı olduğundan vaktı 
mezkurcta Ankara asliye birinci hu -
kuk mahkemesinde bizzat veya bilve
kale hazır bulunmadığı takdirde rnu -
hakemenin gıyabında cereyan edece • 
ği gıyap karan makamına kaim olmak 
üzere ilanen teblii olunur. 2718 

O,viet Orman iş. 

Kok kömürü ahnacak 
Devlet Hava yolları Umum Mü

dürlüğünden : 

1 - İdaremizin kışlık ihtiyacı oları 
100 ton kok kömürü açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli meydan tes
lim (2475) lira olup muvakkat temi 
natı 185 lira 63 kuruıtur. 

3 - Eksiltme 26. 7. 939 çarşamba gü 
nü saat 11 de Ankara'da Devlet hava 
yolları umum mildUrlüğü binasında 
yapılacaktır. 

4 - Bu hususta mukavele ve ıart · 
nameler Devlet Hava yolları umum 
müdürlüğünden parasız alınabilir. 

5 - İsteklilerin eksiltme pün ve sa
atinde tayyare meydanındaki Devlet 
Hava yolları umum müdürlüğüne gel
meleri ilan olunur. (2859} 12829 

Deniz Levazım 

35.000 metre pahska ahna<ak 
M. M. V. Deniz Levazım Satın 

Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli "17.181" lira 

"50" kuruş otan "35.000., metre patis
ka 29 temmuz 939 tarihine rastlıyan 
cumartesi günü saat 11 de kapalı zarf· 
la alınmak üzere eksiltmeye konul
muştur. 

2 - İlk teminatı "1288" lira "62" 
kuruş olup şartnamesi her gün komls 
yondan parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dahilinde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplarını en 
geç belli gün ve saatten bir saat eve
line kadar komisyon batkanhfına 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - 5000 adet yüz havlusu açık ek
siltme suretiyle satın alınacaktır. Mu· 
hammen bedeli 2250 lira olup ilk te · 
minat miktarı 168 lira 75 kuruştur. 

2 - Açık eksiltmesi 25. 7. 939 salı 

günü saat 11 de veklilet satın alma ko 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Nümune ve şartnamesi her gün 
komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanuni•vesaikle bir 
tikte ilk teminat mektup veya makbuz· 
lariyle muayyen saatte komisyona gel 
meleri. (2867) 12836 

250 fon sömi kok ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1- 250 ton sömikoka muayyen gün
de talip zuhur etmediğinden kapalı 
zarfla yeniden eksiltmeye konulmuş· 
tur. 

Muhammen bedeli 5500 lira olup ilk 
teminat miktarı 413 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 28. 7. 
939 cuma günü saat 11 de vekalet sa • 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon -
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanuni vesikalary . 
le birlikte ilk teminat makbuz ve mek 
tuplarını muayyen saatten bir saat e
veline kadar komisyona vermeleri. 

(2991) 12954 

a D. Y.U..-. .a. ci J.,l•tme MQcHirJfl.-0-d- • 
Muhanunen bcdeJJeriyle miktar ve yerleri apğıda yazılı altı ocaktan 

çıkarılacak balastlar hizalarında gösterilen günlerde sıra ile ihaleleri ya. 
pılmak üzere açık eksiltme ve Kurtçimeni kilometre 220 + 230 ile Tefen -
Filyoa hattında 350 + 390 kilometredeki ocaklardan çıkarılacak cem'an 

14.500 M3 balastlar kapalı zarf usuliyle ve ayrı ayrı eksiltmeye konulmuş
tur. Eksiltmeler Ankarada 2. ci İşletme binasında toplanacak komisyonca 

yapılacaktır. Bu işe girmek isti yenlerin hizalarında miktarları yazılı mu -
vakkat teminatı yatırmaları ve kanunun tayin ettiği vesaiki hamilen aşağı· 
da yazılı gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları ve 7. ci kalemde ya
zılı Kurtçimeni 4500 MB ile 8. ci kalemde yazılı Tefen - Filyos hattında 
10.000 M8 balastlar eksiltmesine iştirak etmek istiyenlerin de yine yukar
da yazılı vesaikle birlikte teklif mektuplarının eksiltme saatinden bir saat 
evveline kadar komisyona makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Bu ite ait şartname ve mukavele projeleri Ankara•da 2. ci işletme mü
dürlüğünde ve Yozgat, Yerköy, Çankırı ve Kayseri i1tasyonlarında para
sız verilmektedir. (2900) 

Sıra 

No. Y er i 
Kilomet

resi 

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

K. Yozgat ) 

Beher Ma 
muhammen Teslim 

M3 fiyatı müddeti 

2.000 1.45 9 ay 
2.000 1.45 9 

" 3.000 1.45 9 
" 3.000 1.20 9 

4.000 1.20 9 
" 3.000 1.00 9 .. 

4.500 1.40 9 .. 
10.000 1.20 9 .. 
İHALE TARİHLERİ 

Lal ahan ) 26. Temmuz. 1939 çarşamba günü saat 15,30 da 
Mahmutlar ) 
Yerköy ) 
Fakılı ) 27. Temmuz . 1939 perıembe günü saat 15,30 da 
Irmak hattı ) 
Kurtçimeni ) 28. Temmuz. 1939 cuma günil saat 15,30 da 
Teferl - Filyos) 29. Temmuz. 1939 cumartesi günü saat 11 de. 

Muvakkat 
teminatı 

217.50 
217.50 
326.25 
2i0.00 
360.00 
225.00 
472.50 
900.00 

12865 

Balast münakasası 
Devlet Demiryollan Oçüncü lıletme Müdürlüğünden : 
Yeri, miktar ve muhammen bedeli, muvakkat teminatı, eksiltme saati aşağıda yazılı cetvelde gösterilen ha· 

last 24~0 sayılı kanuna tevfikan kapalı zarf usulü ile ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. 
Ekııltme 31-7-939 pazartesi gilnil aşağıdaki cetvelde yazılı saatlerde Balıkesirde İşletme binasında eksilt

me komisyonunda yapılacaktır. 
lıtekliler eksiltme şartnamesinde yazılı vesikalarla muvakkat teminat, banka mektubu veya makbuzlarını 

ve teklif mektuplarını havi zarfları 2490 sayılı kanunun 32 ve 33 ilncü maddelerindeki tarifat veçhile hazır
lıyarak ihale gilnü olan yukarda yazılı tarih ve günde ve aşağıdaki cetvel de yazılı eksiltme saatlerinden bir 
saat evvel ekıiltme komisyonu reisi ne makbuz mukabilinde teslim etmiş bulunmaları lazımdır. Postadaki ge • 
cikmeler nazarı dikkate alınmaz. 

Bu baptaki ~artname ve mukavele projesini Balıkesirde İşletme Yol Baş Müfettişliğinden Manisada istas-
yon şefinden parasız alabilirler. İhale edile- Bir metre (3074) 13003 

Balast ocağının 
bulunduğu hat Kilometresi 

İzmir - Bandırma hattı 41 - 50 .. " 66 - 157 

cek miktar mikabının Muhammen • 
bedeli Muvakkat Eksiltme metre 

Cinsi mikabı 

Toplama kırma 5000 

" 5000 

muhammen 
bedeli 
kurut 

148 
120 

Tutarı 

Lira 

7400 
6000 

teminat 
Lira 

555 
450 

saati 

15 
16 

Satılık arsa - Yapılmıı bahçeli ev
lere bititik ıenit cepheli 1000 M2 i· 
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kada; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her on beı, yirmi ve otuz dakika
da bir muntazam seferler vardır. L._A __ N __ D ____ A __ ç _ı 

TAYYARE SAA TLERl 
Saat Dakika 

lzmirden - Ankaraya 9 10 
Adana dan - Ankarayı 9 30 
lstanbuldan - Ankaraya 9 30 
Ankaradan - İzmire 15 05 
Ankaradan - Adanaya 14 45 
An karadan - İstanbula 16 00 

N0BETÇ1ECZANELER 
1-7-939 gününden 31-7-939 ak:ıamma kadar 

eczaneler gece nöbet cetveli 

1 - Merkez ve Çankaya 
Eczaneleri 

2 - Ankara ve Yenişehir 
1 7 13 19 25 31 

Eczaneleri 2 8 14 20 26 

3 - Sebat ve Ege 
Eczaneleri 

4 - İstanbul ve Cebeci 
Eczaneleri 

5- Yeni ve Halk 
Eczaneleri 

3 9 15 21 27 

4 10 16 22 28 

5 11 17 23 29 

6 - Sakarya Eczanesi 6 12 18 24 30 

Pazar geceleri nöbet alan eczaneler pazar 
ıünü de nöbetçi olarak açık bulunmak mec
buriyetindedirler. Dı&er eczanelerin pazar 
günleri ihtiyari olarak tatil yapmalaı ka • 
bul edilmiı ve kendilerine teblig edilmiı • 
tir. 

ACELE iMDAT 

Bir yaralanma, bir kaza, fevkalade bir has
talık vukuunda acele imdat istemek için 
Beledıyeler Hastanesine (2257) numa
ra ile telefon edilir. 

LÜZUMLU TELEFON NUMARALARI 

Yangın ihbarı: (1521). -Telefon müraca
at: Şehir: (1023 - 1024). - Şehirler ara-
11: (2341 - 2342). - Elektrik ve Hava -
gazı arıza memurluğu: (1846). - Mesa
jeri Şehir Anban: (3705), 

TAKSİ TELEFON NUMARALARI: 

Zincirlicami civarı: (2645-1050-1196) 
Samanpazarı civarı : (2806. 3259). 
Yenişehir. Havuzbası Bizim Taksi : 
(3848). 
Çankırı Caddesı Ulus Taksisi: (1291 ). 
İstanbul Taksisi: (3997). 
Devlet Demıryolları Gar istihbarat ve 
Müracaat Memurluğu: (1788). 
lsık Taksi lnonu Caddesi (3394). 

Otobüslerin ilk ve son seferleri 
Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K dere'den Ulus M. na 7.15 23.20 
Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 
Uluı M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmenden Ulus M. na 7.00 20.30 
Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 21.00 
Keçiören'den Ulus M. na 6.30 21.30 
Uluı M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik'ten Uluı M. na 7.00 21.30 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci.den Uluı M. na 7.00 23.00 
Cebeciden A. Fabrikalara 1.00 -.-
As. fabrikalardan Cebeciye -.- 17.00 

7.00 23.00 

§ Ak$amlan Ulus Meydanından saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus mey• 
danma dönüıleri sinemaların dağılıı sa
atine tibidirler. 

Poıta saatleri 
Teahhütlü saat (18) e kadardır • 
Posta saat (19) a kadar lstanbul cihetine 

· mektup kabul eder, 

Tren saatleri 

Haydarpa:ıa Hattı ı 
Her eün; 8.30 (Pazartesi, Perııembe ve 

Cumartesi Toros S. treni 
Her cün; 17.00 • 19.25 Ana.dolu S. treni; 

- 20.20; 

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

Kayseri, Ulukışla Adana, Halep 
ve r .. ı..,,derun Hattı : 

Pazartesi, Çarşamba ve 
Cuma günleri; 21.23 Toroı 
S. treni; 

Kayseri, Ulukışla, Adana Hattı : 
Her gün; 12.45; 

Zonguldal, Çankırı Hattı : 
Her &im: 17.20; 

Şampanzeler 
Hindistan'ın bazı şehirlerinde o

tomobil kullananlar, otomobillerini 
garaja teslim etmezler. Otomobilde 
iki şempanze maymunu bulundurur
lar. Bir yerde indiler mi, bu may -
munlar otomobili bekler. Fakat may
munların biraz canı sıkıldı mı, he • 
men otomobilden iner saklanbaç, 
köşe kapmaca oynamağa başlarlar. 

Şampanzeler çok akıllı oldukları 
için çok sevimlidir. Üstlerini bq -
!arını tertemiz tutarlar. Eve gelince 
ellerini ayaklarını yıkar, odaya on
dan sonra girerler. 

Kazalar 

Elektrik tesisatı 
Gördes Belediyesinden : 

Musaddak projeli 41 beygir kuve -
tinde dizel motöriyle müteharrik 
Gördes kasabasının elektrik tesisatı -
nın yaptırılması kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konmuştur. 
Keşifname 14197 lira ise de bina 

inşaat tadil bedeliyle ağaç direkler 
belediye tarafından temin edileceğin
den bunların keşif bedeli tenzil edil -
dikten sonra 12597 keşifli kısmı ek • 
siltmeye konmuştur. 
Şartnameler parasız Gördes beledi

yesince verilecektir. Eksiltme 11 ağus 
tos 939 saat 11 de Gördes belediye da
iresinde ihale edilecektir. Muvakkat 
teminat 630, kati teminat 1260 liradır. 

Teklif mektupları 10 Ağustos 939 
saat 14 de kadar Gördes belediyesince 
kabul edilecektir. 

(3125) 13096 

Bir hekim ve bir baylar aranıyor 
Salihli Belediyesinden : 

Belediyemizin ayda (90) lira ile· 
retli belediye hekimliği ile ayda (50) 
lira ücretli ve ayrıca da on lira ve
saiti nakliye ücreti tediye edilmek 
şartiyle mezbaha baytarlığı açıktır. 

İsteklilerin ellerinde diplomalariy
le birlikte belediyeye müracaatları i· 
lan olunur. 12849 

Harta yaptırılacak 
Vezirköprü Belediye Riyasetin • 

den : 
(PO) hektar meskCtn (30) hektar gay 

ri meskun vüsatinde tahmin edilen 
Vezirköprü kazasının hali hazır har
tası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

Muhammen keşif bedeli (2300) lira 
dır. Muvakkat teminat akçesi (172) li 
ra (50) kuruştur. 

Bu i§e ait şartnameler Vezirköprü 
belediyesinden parasız olarak alına • 
bilir. 

İhtisası musaddak taliplerin teklif 
mektupları tayin edilen günde saat 
9 a kadar Vezirköprü belediye reisli
iine verilmelidir. Veyahut posta ile 
gönderildiğinde bu saatte belediyeye 
vasıl olmu§ bulunmalıdır. 

13087 
• Kirahk sınema 

Akhisar Türk Hava Kurumu Şu
besinden : 

1 - Yazlık ve kışlık kısımları ve si 
gara salonlarını muhtevi ve sinema -
cılığın son tekemmülatına uygun şe -
kilde techiz edilmiş olan (Akhisar 
tayyare sineması) (3) sene (8) ay müd 
detle kiraya verilmek üzere açık art • 
tırmaya konulmuştur. 

2 - Teklif edilecek bedel haddi la
yik görüldüğü takdirde 31 7. 939 tari
hinde saat 11 de Akhisarda Türk Ha
va kurumu şubesinde kati ihalesi yapı 
lacaktır .. 

3 - Senelik muhammen kira bedeli 
(1800) liradır. Muvakkat teminat pa
rası (49S) liradır. 

4 - Şartnameyi görmek ve tafsilat 
almak isteyenler Ankarada Türk Ha
va kurumu genel merkezine, İstan -
bul, İzmir, Eskişehir, Bursa, Balıke . 
sir, Manisa, ve Akhisarda kurumun 
nubelerine müracaat etmelidir. 

{3113/2482) 13082 

Vilôyetler 

Na.kliyat yaptırılacak 
Kocaeli inhisarlar Batmüdürlü • 

ğünden eksiltme ilanı: 
1 - Eksiltmeye konulan iş, Düzce, 

Gündoğdu 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. 

Yol inşaatı 
Konya Valiliğinden : 

ı - Konya - İstasyon • Beyşehir 
yolunun 1 + S28.70 - 2 + 243.10 ki
lometreleri arasındaki (25399) lira 
{92) kuruş keşif bedelli parke taşı ih
zar ve ferşi işi (20) gün müddetle ve 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Eksiltme 10. 8. 939 perşembe 

günü saat ıs te vilayet daimi encüme
ni odasında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (1905) lira
dır. 

4 - Bu işe ait keşif, proje, plan ve 
şartnamelerle müteferriği evrakı fen
niye her gün mesai saatleri içinde 
Konya nafıa müdürlüğünde görülebi
lir. Ve iki lira mukabilinde temin edi
lebilir. 

5 - Taliplerin 1905 liralık muvak -
kat teminat mektup veya makbuzu ile 
ticaret odası kayıt vesikasını ve ihale 
tarihinden (8) gün eveline kadar Kon 
ya vilayet makamına müracaat ederek 
alacakları ehliyet vesikasını haiz ol
mak şartiyle (2490) sayılı kanunun 
tarif ettiği şekilde hazırlıyacakları 

teklif mektubunu ihale saatinden bir 
saat eveline kadar ve makbuz mukabi
linde vilayet makamına tevdi etmeleri 
lazımdır. 

Posta gecikmeleri kabul edilmez. 
13068 

Mahmuz inşaatı 
Edirne Su itleri Meriç Şubesi Mü

dürlüğünden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş Edirne 

civarında Bosna köy Meriç sağ sahi 
tinde yapılacak on adet mahmuzun 
yeniden inşasiyle dört adet mahmu -
zun tamirine ait olup bedeli keşf 

19370 lira 84 kuruştur. 
2 - Eksiltme 31. 7. 939 tarihine mü 

sadif pazartesi günü saat 11 de Edir
nede su işleri Meriç şubesi müdürlü -
ğünde toplanacak eksiltme komisyo • 
nunca kapalı zarf usuliyle yapılacak
tır. 

2 - Bu yoldaki eksiltme şartname
si, İzmit, İstanbul, Ankara, Adapaza
rı, Hendek, Bolu, Düzçe inhisarlar i

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 L darelerinden meccanen verilir. 

Yalnız, ev sahibi bunlara çerez o
larak kavrulmuı pirinç verirse, bir 
türlü paylaşamazlar. " Sen çok al -
dın, ben az aldım ,, diye kavgaya tu
tuşurlar. 

Kati ihalesi 29 temmuz 1939 cumar
tesi günü saat 10 da Vezirköprü bele
diye daimi encümeni tarafından yapı
lacaktır. 

- : 3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle-- -= = ~~ E Türk Hava Kurumu = 4 - Muvakkat teminat akçesi 15.7. 

3 - İstekliler bu işe ait eksiltme şart 
namesi mukavel~name bayındırlık iş

leri genel şartnamesi hususi fenni 
şartname vahidi fiyat cetvelini ve pro 
jeleri su işleri meriç şubesi müdürlü 
ğünde bedelsiz görebilirler. 

5 S 939 dan 31.7.939 gününe kadar ıs gün-: B k p : dür. İhale 31.7.939 pazartesi günü sa-
5 u•• yu•• ı•yangosu E ac on altıda İzmit inhisarlar idaresin-
§ E de müte§ekkil komisyonda yapılacak 
S 5 ve bu saate kadar teminat mektupları 

İnşaat mü na kas 
İzmir Vilayeti Nafıa M" 

ğünden: ~ 
Eksiltmeye konulan iş: Kıı 

tüsü birinci kısım ikmali in 
bedeli: (27778) lira (5) kuru~.l 

Bu işe ait evrak aşağıda gOJ< 
miştir: l 

A - Kapalı eksiltme şartnaıl" 
B - Mukavele projesi 

1 
C - Bayındırlık işleri genel 

namesi J 
D - Keşif cetveli hususi şar" 

umumi fenni şartname ve proje .ı 
İstekliler: bu evrakı İzmir, fi. 

ra ve İstanbul nafıa müdürlük! 
görüp inceleyebilirler. 

Eksiltmenin yapılacağı yer 
gün ve saati: İzmir nafıa müd 
eksiltme komisyonunda 11 A 
939 cuma günü saat 11 de kapal 
usuliyle yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için: 
vilayet makamından bir ehliyet 
kası almış olmak mühendis ve'!' 
mar olmak, veya bu ehliyette k' 
!erle teşriki mesai edeceğini not 
çe musaddak taahhütname ile 
etmek 939 yılına mahsus ticaret 
vesikasını haiz olmak lazımdır. 

Muvakkat teminat: (2834) lira 
Teklif mektupları: yukarıda ~ı 

saatten bir saat eveline kadar 11 
nafıa müdürlüğünde müteşekkil 
misyon reisliğine makbuz muka 
de verilecek ve postada vaki geci 
ler kabul edilmez. (2579/3241) 

13214 

İnşaat münakasas 
Sivas inhisarlar Batmüdürlii" 

den: 
1 - Başmüdüriyetimize bağlı 

rı tuzlasında resim ve projeler oı 
bi yaptırılacak amele ve memur . 
ri inşaatı 15. 7. 939 tarihinden iti 
ren 15 gün müddetle ve kapalı 

usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Keşif bedeli 13064 lira 23 

ruştur. 

3 - Münakasaya iştirak edece~ 
rin 5000 liralık bu gibi inşaatı mJ 
fakiyetle yapmış olduklarına dair 
terinde bulunan vesaiki ihale gün 
den 8 gün eveline kadar idareye i 
ederek ehliyet vesikaları almaları 
tır. 

4 - Şartname, plan ve diğer ef 
lar bedelsiz olarak Ankara başmÜJ 
lüğünden veya batmüdürlüğüm~ 
alınabilir. 1 

Yeni:ıehirden Ulus M. na 
Ulus M. dan Yeni~ebire 7.10 23.00 

S. pazarından Akköprüye 6.15 7.00 
Akköprüden S. pazarına 7.30 9.45 
Bahçeli evlerden Ulus M. na 7.45 -.-
Ulus M. dan Bahçeli evlere -.- 20.00 

= o·· d .. .. k .d 11 ğ 939 d d = kabul olunacaktır. 

1---=-

-- Or UnCU e_şl e Q UStOS Q it ::: C5 - Taliplerin kMıunt evsafa hata = olduklarının manam ticaret odaların-- dan musaddak birer vesikayı komis • s Büyük ikramiye 50.000 liradır E yona ibraz etmeleri şarttır. (31::164 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is· 
teklilerin 1452,81 liralık muvakkat te
minat vermesi ve eksiltme tarihin • 
den en az 8 gün evel bir istida ile na
fıa vekaletine müracaat ederek 15000 
liralık su işleri veya bu kabil nafıa 
itlerini baprmakta fenni kabiliyeti 
oldu una dalr boa '• l9ln na~ıa -ıı.aı.-

tinden alınmış müteahhitlik vesikası
nı ve 939 senesine ait ticaret odası ve
sikasını ibraz etmesi mecburidir. 

S - Eksiltme 31 7. 939 paza.t!' 
gününde saat ıs te Sivas ba§müd 
lüiü binasında müteşekkil alım ve 
tım komisyonunda yap•lacwı'lctır. 

6 - Muvakkat teminat 979 lira 
kuruştur. 

§ Ulus meydaniyle lstasyon arasmda her 
bet d:ıkikade bir sefer olup tren za • 
manları seferler daha sıktır. 

1 Ulus meydaniyle Yeniıehir, Bakanlık· 
lar, Cebeci, Samanpazarı arasmda saat 
a den 20 ye kadar vasatı her beı daki -

- -- -E Bundan bqka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye- E - -E lerle 20.000 ve 10.000 liralık iki adet mükafat vardır... 5 - -~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;::' 
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Kapah zarf usuliyle 
eksiltme ilanı . 

Amasya Cümhuriyet Halk Parti· 
ıi 1lyönkurul Baıkanlığından: 

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

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

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

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

tır. 

S - Muvakkat teminat (3189) lira 
22 kuruştur. 

6 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin 
2490 numaralı kanuna göre muktazi 
vesaiki ve vilayet nafıa müdürlüğün· 

den ihale tarihinden sekiz gün evel a
lacakları ehliyetnameyi teklif mektup 
larına koymaları ve bu mektupların 

dördüncü madedede yazılı miaddan 
bir saat evete kadar makbuz mukabilin 
de ilyönkurul başkanlığına vermeleri 
ve posta ile gönderilecek mektupların 
dahi aynı zamanda gelmiş ve dış zar· 
fının mühür mumu ile kapatılmış ol 
ması lazımdır. Postadaki gecikmeler 
kabul edilmez. (4996/2887) 12890 

Şehir tatbikat plim yaphrllacak 
Sıvas Belediyesinden : 

Sivas şehri tatbikat planının yaptı -
rılması işi 15 gün müddetle açık ek -
siltmeye konulmuştur. 

1 Bu işin muhammen bedeli 4SOO li
ra ve muvakkat teminatı 337,S lira -
dır. 

2 Bu iıe talip olanlar bu işteki ih -
tisaslarını resmi vesaik ile tevsik ve 
arttırma ve eksiltme kanunu mucibin· 
ce iktiza eden vesaiki ibraza mecbur
durlar. 

3 - Bu işin yapılmasına ait §artna
me parasız olarak belediye fen işleri 
müdürlüğünden alınabilir. 

4 - İhale 31 temmuz 1939 tarihine 
müaadif pazartesi günü saat 14 de Si
vaı belediye encilmeni huzurunda ya-

S - İsteklilerin teklif mektupları
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evetine kadar makbuz mukabilin 
de Edirne su iıleri Meriç şubesi mü
dürlüğüne vermeleri icap eder. 

Postada vukubulan gecikmeler ka
bul edilmez. 

(5131/3071) 13053 

Kapah zarf usuliyle eksiltme 
ilam 

Elazığ Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - Elazığda yeniden yapılacak 
174.991 lira 11 kuruşluk keşif bedelli 
orta okul binası inşaatının bu sene 
altmı~"bin liralık betonarme kısmı ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır: 

Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
Fenni şartname 
Hususi şartname, 
Hulasai keşif 
Eksiltme şartnamesi 
Mukavelename 
İstekliler bu şartname ve evrakı vi

layet nafıa müdürlüğünde görebilir
ler. 

3 - Eksiltme 10-7-939 tarihinden 
3-8-939 tarihine tesadüf eden perşem· 
be günü saat ıs te Elazığ Nafıa Mü
dürlüğü odasında Müteşekkil artır· 
ma eksiltme komisyonunda yapılacak
tır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
istekliler 4250 lira muvakkat teminat 
vermesi ve bundan başka aşağıdaki 
vesikaları getirmesi lazımdır. 

A - 35 bin lira kıymetinde bina işi 
yaptığına dair vesika 

B - İhaleden en az 8 gün evel vila
yete müracaatla eksiltmeye girebil -
mek için alınmış ehliyet vesikası; 

C - 939 yılına ait ti~aret odası ve
sikası: 

D - İnşaat müddetince iş başında 
diplomalı bir mühendis veya bir fen 
memuru bulunduracağına dair teah -
hütname: 

S - Teklif mektupları yukarda ü
çüncü maddede yazılı saatten bir sa
at evveline kadar komisyon reisliği
ne makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet üçüncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması ve dı§ zarfın mü
hür mumu ile iyice kapatılmaıı prt
tır. 

7 - İstekliler 2490 sayılı kanun 
cibince makbuz; vesaik, teminat ıııj 
buz veya mektuplariyle teklif me 
tuplarını havi zarflarını 31. 7. 939 
zartesi günü saat 14 de kadar kod 
yona vermiş olacaklardır. 

(3267) 

İnşaat mü na kasası 
Balıkesir P.T.T. Merkez Müd 

lüğünden: 
1 - Balıkesir'dc P. T. T. binası 

şaatı kapalı zarf usulü ile eksilt 
ye konulmuştur. 

2 - Yapılacak işin bedeli kd 
48305 lira 37 kuruştur. 

3 - Bu işe ait evrak, 
A - Projeler 
B - Fiyat bordrosu mesaha cetv 

ti keşif hülasa cetveli. 
C - Fenni ve husuıi şartname 
Olup isteyenler bu evrakı her g 

Balıkesir P. T. T. müdürlüğünde 
re bilirler. 

4 - Eksiltme 7. 8. 939 tarihine ra 
lıyan pazartesi günü saat 16 da B 
kesir P. T. T. müdürlüğünde teşe 

kül edecek eksiltme komisyonu hu 
runda yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin bu işe ait 3623 li 
lık muvakkat teminatı Balıkesir 
T. T. sandığına yatırdıklarına d 
makbuz ve şayanı kabul banka mek 
bu ile ihaleden en az sekiz gün e 
ve asgari 50 bin liralık yapı i§ini 
defada başardıklarına dair referans 
rı ile Balıkesir valiliğine müracaat 
derek alacakları ehliyet vesikası ve 
caret odası vesikalarını 2490 numar~ 
lı kanun tarifleri dairesinde hazıtl 
lıyarak eksiltme komisyonuna mür• 
caatları lüzumu ilan olunur. 

13223 

2 kamyon ve bir kamyonet 
ıasesi ahnacak 

Eskiıehir Belediye Riyasetindeı! 
Eskişehir belediyesi itfaiyesi iç1 

pazarlıkla Opel marka iki kamyon 
bir kamyonet şasesi alınacaktır. 

Kamyonet şasesi 125 - ll5 ve kal11 
yon şaseleri 14S - 130 pus boyunda \ 
935 modeli olacaktır. (Şoför mahalli 0 

mıyacaktır.) Kamyonların muhamrıı' 
bedeli 1800 ve kamyonetin bin beş Y 
liradır. Vermeğe talip olanlar 4. Ar;J 
tos 939 cuma günü saat on beşte bl 
lediyede tewekkül edecek olan ene 
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1 
den ücretle veya bunlardan henüz ye-
dek sınıfından af edilmemiş olanlar ge 

1 nel komutanlıiın takdirine göre 10i6 Kalay işleri 
Kıı-il 
1şaatı' 
ruş. 

Köprü korkuluğu yaptnılacak 
sayılı kanunun 29. maddesinin son 
fıkrasına göre üniforma ile alınacak
lardır. 

2 - İstekliler müracaat esnasında-

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

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

1 - Aşağıda yazılı t>attır kapların 

kalaylanması açık eksiltmeye konul -
muştur. 

göt Ankara Valiliğinden : ki vaziyetini gösterir kısa bir hal ter- Evsaf ve şartlar her gün (İstanbul
da ve Ankarada M. M. V. levazım a
mirliği satınalma komisyonunda) gö-tnarıA Keşif bedeli (915) lira (75) kuruş- cümesiyle iki kıta fotograf, mufassal 

tan ibaret bulunan Ankara İstanbul künyesini ve adresini gösterir dilek -
Yolunun (52) inci kilometresinde köp çesini Ankara orman koruma genel 
rünün korkuluk işi 3. 8. 939 perşembe komutanlığına göndermelidirler. 

2 - Muhammen bedeli 3960 lira 60 
kuruş olup ilk teminatı 297 lira 15 ku 
ruştur. enci 

rülebilir. (3146) 13106 

6s 
.• J 

r .• 

günü saat on beşte vilayet daimi en - (3181) 13215 
cümenindc pazarlıkla ihalesi yapıl - ,--------------

120.000 kilo un ah nacak 3 - Eksiltmesi 24-7-939 pazartesi 
günü saat 16 dadır. 

rnak üzere eksiltmeye konulmuştur. 
Muvakkat teminatı (71) lira (38) 

kuruştur. Ankara Belediyesi 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan: 

ı - Erzincan garnizonunun ihtiya
cı olan 12. 7. 939 gün saat 16 da ihale 
edilmek üzere kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuş olan 120.000 kilo una tek 
lif edilen 13 kuruş 98 santim tahmini 
fiyata göre pahalı görüldüğünden 3. 
Ağustos 939 günü saat 16 da ihale ya
pılmak üzere yeniden kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek -
siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
cü maddelerinde istenilen belgeleri 
ile birlikte Ankara Lv. Amirliği aa
tın alma 'komisyonuna gelmeleri. 
Adet 

İstekliler temhıat mektubu veya 
rtıakbuzu, ticaret odası vesikasiyle na
fıa müdürlüğünden alcakları ehliyet Et ahnacak 
\'esikasiyle birlikte sözü geçen gün ve Ankara Belediyesinden : 
saattte daimi encümene gelmeleri. 1 _ Belediye hastanesi için bir se-

402 
10 

108 
4090 

56 

Büyük kazan 
Orta kazan 
Küçük kazan 
Karavana 
Saplı süzgeç 
Leğen 

Süzgeç 

. 'Buna ait keşif ve şartnameyi her ne zarfında alınacak olan azı 1500 
gün nıtfıa dairesinde görebilirler. çoğu 1900 kilo et on beş gün müddet-

(3132) 13102 le açık eksiltmeye konulmuştur. 2 - Piyasa değişikliklerinden dola
yı 2490 No. lu kanunun 53 üncü mad
desine tevfikan yeniden yapılan tah
mini bedeli 16200 lira ilk teminatı 

1213 liradır. Şartnamesi ve evsafı ko
lordunun tekmil garnizonlarında mev 
cuttur ve aynıdır. Bu garnizonlarda 
her gün görülebilir. Teklif mektupla
rını ihale gün ve saatinden bir saat 
evel komisyon başkanlığına vermiş ve 
ya posta ile aynı saatta bulundurmuş 
olacaktır. 

Demir işleri 
Ankara Valiliğinden : 

Keşif bedeli (5338) lira (75) kuruş 
tan ibaret bulunan Hipodromda mev
cut demir tribünlerin irtifaları azaltı
larak arzının çoğaltılması işi 3. 8. 939 
perşembe günü saat 15 de vilayet da -
imi encümeninde ihalesi yapılmak ü-
2ere açık eksiltmeğe konulmuştur. 

Muvakkat teminatı (400) lira (41) 
kurustur. 

lst~klilcr muvakkat teminat mektu
bu veya makbuzu, Ticaret odası vesi
kası ile bu iş için nafıa müdürlüğün -
den alacakları ehliyet vesikasiyle bir
likte sözü geçen gün ve saatte daimi 
encümene gelmeleri. 

Bu işe ait keşif ve '8rtnameyi her 
gün vilayet nafıa müdürlüğünde gö -
rebilccekleri. (3133) 13103 

G.- ve inhisarlar V. 

Saç tekne aluıacak 
lnbiaarlar Umum Müdürlüğün -

den: ' 

1 - Parlayıcı ve patlayıcı madde -
ler naklinde kullanılmak i,izere müna
kasaya konmuş olup 16. vı. 939 tari -
hinde ihale olunamıyan (l) adet saç 
tekne yeniden kapalı zarf usuliyle ek 
•iltmeye konmuştur. 

1 il - Keşif bedeli (16.442,64) mu -
\latı:kat teminatı (1233.19) liradır. 

lıı - Eksiltme 7. VIII. 939 pazar -

ft vazı mjjhayeet 9uhe-fn4eW ..... 

ıcomY!;:,~unda yapılacaktır. 
ıv - Şartname, plan ve keşifname

ıer (82) kuruş mukabilinde Ankara ve 
İzmir başmüdürlükleriyle İstanbul'
da levazım ve mübayaat şubesi mü -
dürlüğü veznesinden alınabilir. 

V - İsteklilerin mühürlü teklif 
mektupları kanuni vesaikle % 7,5 gü
venme parası makbuz veya banka te -
minat mektubunu ihtiva edecek kapa
lı zarfların ihale saatinden bir saat 
evetine yani (15,30) a kadar mezkfir 
komisyon başkanlığına makbuz mu -
kabilinde vermeleri lazımdır. 

(5374/ 3236) 13213 

Polis 
Keten kumaş alınacak 

Emniyet 
den: 

Umum Müdürlüğün· 

2 - Muhammen bedeli (665) lira· 
dır. 

3 - Muvakkat teminat (50) lira -
dır. 

4 - Şartnamesini görmek isteyen -
lerin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 1. 8. 939 sah günü saat 
{10.30) da Belediye encümenine mü -
racaatları. (3060) 13004 

235 adet büz ahnaca'k 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Belediye fen işlerinde kulla -

(3266) 13220 

Kuru ot ahnacak 

29 
52 

470 
9080 

84 
50 

400 
132 

10 
150 
28 

132 
600 

Şapkalı bakraç 
Yemek tabağı 
Kevgir 
Saplı 
Çorba tası 
Helvahane 
Lenger 
Tepsi 
Küçük tepsi 
Yağ tavası 

Bakır tükürük hokkası 
Saplı tas 

nılmak üzere alınacak olan 0.50 lik Ankara Levazım Amirliği Satın 
235 adet hüz on beş gün müddetle a- Alma Komisyonundan : 

54 
150 
700 

Kapaklı küçük tencere 
Bakır tas 

çık eksiltmeye konulmuştur. ı - Bursa garnizonu için 460.000 
2 - Muhammen bedeli 646,25 lira - kilo ve Mudanya garnizonu için 

14 Küçük yemek tabağı 
Su maşrabası 
Kapaklı karavana • 
Çay giiğümü 

84 
300 

20 
12 

dır. 54.000 kilo ceman 514.000 kilo kuru ot 
3 - Muvakkat teminat (48,47) lira- Bursa tümen satın alma komisyonun-

dır. da 31. 7. 939 pazartesi saat 11 de kapa- 15 
Saplı kevgir 
Kuşhane muhtelif 
Börek tepsisi 4 - Şartnamesini görmek isteyen • lı zarf usuliyle satın alınacak. 80 

lerin her gün encümen kalemine ve 2 - Garnizonlar ayrı ayrı ve top - 20 
isteklilerin de 8. 8. 939 salı günü saat tan ihale edilir. Büyük yemek tevzi kepçesi 

12839 on buçukta belediye encümenine mü- 3 - Bursa garnizonu için ilk temi -

racaatları. (3264) 13218 natı 1208 lira ve Mudanya garnizonu- Sıg'"' 1 r et·ı alı nac' ak 
nun ilk teminatı 142 liradır. Ve hep • 

Çelik dolap ah nacak sinin ilk teminatı 1350 liradır. Ankara Levazım Amirliği Satm 
4 - Evsaf ve şeraiti İstanbul ve An Alma Komisyonundan : 

Ankara Belediyesinden : kara Lv. amirlikle:i satın alma komis J - Hozat ihtiyacı için 120.000 ki -
ı - Otobüs idaresi için alınacak yonları ve Bursa t~_men satın aı~: ko- lo sığır eti K. zarfla eksiltmeye kon -

sekiz adet onar gözlü çelik dolaba ta ~i~yonunda her gun parasız gorule • muştur. 

lip çıkmamasına binaen eksiltme on bılır. İ . . . b. 2 - Tahmin hedeli 24000 lira olup 
gün uzatılmıştır. 5

'"!- steklılerın bell~ saakt'tlednk_ır sak- muvakkat teminatı 1800 liradır. 
2 - Mubammen bedeli (1280) lira· at eveline kad~r kanunı şe. ı e ı me 3 - Eksiltmesi 28. 7. 1939 cuma gü-

d r tuplarını komısyona vermış olmaları nü saat 10,30 dadır. Şartnamesi Ela -1

3. - Muvakkat teminat (96) lira - ıarttır. <2877) 12846 zığ askeri satın alma Ko. da pazarte -

dır. k si, çarşamba ve cuma günleri öjleden 
4 - şartnamesini görmek isteyen - Koyun eti alınaca .. sonra görülebilecek. 

lerin her · 

caatları. 
e encümenine müra - ı _ Buraa garnizonunun senelik ih cü maddelerinde istenilen belgeleriyle 
(3217) 13212 tiyacı için 50.000 kilo koyun eti K. birlikte ihale gün ve saatinden en geç 

zarfla eksiltmeye konmuştur. bir saat eveline kadar teminat ve tek -
A 

Levazım Amirliği 
2 -Tahmin bedeli - lira olup mu- lif mektuplarını Elazığ askeri satın 

vakkat teminatı 1688 liradır. alma komisyonuna vermeleri. İstekli-
3 - Eksiltmesi 29. 7. 1939 cumarte- !er görülmesine lüzum hasıl olan ve -

Yulaf alınacak 
si günü saat 11 dedir. saiki resmiyesini muvakkat teminatı -

4 - Eksiltmeye gire klerin eksilt- nın konulduğu zarf içerisine konul -
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün - muş olacaktır. (2874) 12843 

Ankara Leva:ıı;ım Amirliii Satın cü maddelerinde istenilen belgeleriyle s ...., . 
1 

k 
Alma Komisyonundan : b~rlikte ihal~ gün ve saati~den en g~ç IQ 1 r eti a 1 naca 

1 - Ercincan garnizonunun ağus; bır saat evelıne k~dar t~mı~at ve tek - Ankara Levazım Amirliği Satın 
tos başından temmuz ıonuna kadar ih lif mektu~larını ursa a tu~en satın Alma Komisyonundan : 
· · · ı f k 1 f alma komısyonuna vennelerı. Evsaf E _ . . • . . tıyacı ıçın 720 ton yu a apa ı zar • .• İ b 1 A k L . l - • lazıg merkezı ıhtıyacı ıçın . ve •eraıtı atan u ve n ara v. amır 

0 
_ . 

la ekııltmeye konmuıtur. . :r • k . d B 20 .000 kılo sığır etı K. zarfla eksilt . 
2 T h · b d r 52920 r 1 lıklerı satın omısyonun a ve ursa k 
~k a mı~ e e 

1 
• ıra 0 

up tümen satın alma komisyonunda heı m~ye onmu~tur. . . 
muva at temınatı 3896 lıradır. . .... 1 bT - Tahmın bedelı 36000 lıra olup 

3 - Eksiltmesi 7. 8. 1939 pazartesi gün parasız gor~ e ı ır. 
12845 

muvakkat teminatı 2700 liradır. 
günü sat 16 dadır. <2876 

3 - Eksiltmesi 28. 7. ı 939 cuma gü-
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- k nü saat 10 dadır. Şartnamesi Elazığda-

me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 Un- Sade yağı altnaca ki askeri Sa. Al. Ko. da pazartesi, çar-
cü maddelerinde istenilen belgeleriy- Ankara Levazım Amirliği Satın şamba ve cuma günleri öğleden son -
le birlikte ihale gün ve saatinden en Alma Komisyonundan : ra görülebilecektir. • 
geç bir saat eveline kadar teminat ve 1 _ Siirtteki birliklerin ihtiyacı i- 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
teklif mektuplarını Erzincan askeri çin 18000 kilo sadeyağı K. zarfla ek - me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün -
satın alma k.omiıyonuna vermeleri siltmeye konmuştur. c~ ~addelerinde istenilen belgeleriyle 

Şartnamesı. ve evsafı kolordunun 2 _ Tahmin bedeli 15300 lira olup b~rlıktc ihale gün ve saati?den en geç 
tekmil gornızonlarında mevcuttur ve muvakkat teminatı 1147 lira 50 kuruş- ~ır saat eveline kadar temınat ve tek • 
aynıdır. Her yerde her gün görülebi- lıf mektuplarını Elazığ askeri satın tur. 

ı - Zabıta memurlarına yaptırıla

cak yazlık elbiseler için satın alınama 
sına lüzum hasıl olan 9000 metre krem 
renkte keten kumaş kapalı zarf usu -
tiyle 4. 8. 939 cuma günü saat 15 te 
münakasaya konulmuştur. 

lir. İsteklilere 265 kuruş mukabilinde 3 _ Eksiltmesi 26. 7. 1939 perşem • alma komisyonuna vermeleri. İstekli-
posta ile gönderilebilir. be günü saat 11 dedir. le~ ~örülm.esine .ı~zum hasıl olan ~e -

(3265) 13219 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- saıkı rcsmıyelverını m~va~~at temına-
2 - Beher metresine 100 kuruş fi

yat biçilen kumaşa ait nümuneyi gör· 
mek ve şartnameyi almak isteyenlerin 
umum müdürlük satın alma komisyo
nuna müracaatları. 

3 - Eksiltmeye girmek isteyenle -
rin 675 liralık teminat makhuz veya 
banka mektubunu muhtevi teklif mek 
tuplarını ve 2490 sayılı kanunun 4 cü 
maddesinde yazılı belgelerle birlikte 
eksiltme günü saat 14 de kadar ko -
misyona teslim etmeleri. 

(3100) 13093 

Nazarı dikkate 
Orman Koruma Genel Komutan

lığından: 

1 - Orman koruma kıtalarının le -
vazım ve hesap işlerinde istihdam e
dilmek üzere levazım sınıfına men • 
sup yüzbaşıya kadar (ön yüzbaşı da -
hil) emekli veya müstafi subaylarla, 
h•p memurlarından 8 : 5 sınıfa ka-

Pathcan alınacak 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün - tının konuldugu zarf ıçerısıne konul • 
cil maddelerinde istenilen belgeleriyle muş olacaktır. (2873) 12812 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 

Ankara Levazım Amirliği Satm bir saat cveline kadar teminat ve tek -
Alma Komisyonundan ı lif mektuplarını Ankara Lv. amirliği Reçel ah nacak 

1 - Garnizon birlik ve müessesele . satın alma komisyonuna vermeleri. Ankara Levazım Amirliği Satın 
ri ihtiyacı içln 65000 kilo patlıcan K (2875) 12844 Alma Komisyonundan : 
zarfla eksiltmeye konmuıtur. 1 - Ankara garnizonundaki birlik· 

2 - Tahmin bedeli 5200 lira olup Et ah nacak lerin ihtiyacı olan aşağıda cins ve 
muvakkat temina.tı 390 liradır. miktarı yazılı reçeller kapalı zarfla 

3 _ Eksiltmesı 24. 7. 1939 pazarte • Ankara Levazım Amirliği Satın eksiltmeye konmuştur. 
si günü saat 15 dedi~. . . Alma Komisyonundan ı 2 - Eksiltmesi 31-7-939 pazartesi 

4 _ Eksiltmeye gıreceklerın eksılt- Siirtteki birliklerin ihtiyacı için günü saat 14 dedir. Şartnapıesi her 
me günü 2490 say.ılı k~nunun 2, 3 ~n • 95000 ~ilo sığır eti ve keçi eti veya ko gün öğleden sonra komisyonda eörü
cü maddelerinde ıstenılen belgelerıyle yun etı 27. Temmuz 939 perşembe gil- lebilir. 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç nü saat 11 de kapalı zarfla eksiltmeye 4 - Eksiltmeye &ireceklerin eksilt 
bir saat evetine kadar teminat ve .te~_ : konulmuştur. Alınacak sığır veya ke~i me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
lif mektuplarını Ankara Lv. amırlıgı veya koyun etlerinin hangisine tekhf cü maddelerinde istenilen belgeleriy-
satın alma komisyonuna vermeleri. edilen fiyat en aşağı olursa ihale ka • le birlikte ihale gün ve saatinden en 

(2869) 12838 nununa göre ona yapılacaktır. geç bir saat evveline kadar temin~t 

Sığır eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 _ Bandırma birliklerinin ihtiya

cı olan 80000 kilo aıiır eti K. zarf ek
siltmeye konmuştur. 

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

tmeli 8-1-939. .ıs 

Sığır etinin muhammen bedeli 20900 ve teklif mektuplarını Ankara Lv. 
keçi etinin 22800 koyun etinin 28500 A. Sa. Al. komisyonuna vermeleri. 
liradır. İlk teminatı sığır etinin 1567 İlk Muhammen 
lira 50 kuruş. Keçinin 1710 lira koyu- teminat bedeli Miktarı Nevi 
nun 2137 lira 50 kuruştur. Şartnameyi Lira. Kr. Lira Kr. Kilo Gr. 
görmek isteyenler iş saatlerinde her -- - - - - -
gün eksiltmeye gireceklerin 2490 sa • 157 50 2100 00 6000 Ayva reçeli 
yılı kanunun 2. 3. Uncu maddelerinde- 270 00 3600 00 9500 Vitne ,, 
ki belgeleriyle birlikte saat 10 a ka - 320 58 4275 00 9500 Kayıaı .. 
dar teklif mektuplarını Sürt tUm. sa - - - - - - -
tıa alma komi nuna vermeleri. 

• 

Emniyet sandığı ilanları 
Yüzde 5 faizli ve 8 sene taksitli 

emlôk satışı 
Semti Cinsi 

Muhammen 
kıymeti 

Kadıköyünde Caferağa mahallesinde İki buçuk katta on iki odalı 
moda devriye sokağında eski 176 ye-üç sofalı su, elektrik ve ban
ni 18 No. lı yo tesisatını havi bodrum ka-

tı kirgir diğer katlan ahşap 
bir evin tamamı 12500 

Beşiktaşta Abbasağa mahallesinde . Dört katta on. bir .odalı maa-
eski Ihlamur yeni jandarma mektebı bahçe ahşap hır evın tamamı 1500 
sokağında eski 69 yeni 73 No. lı 

1 - Artırma 10 Ağustos 939 tarihine düıen perıembe günü aaat 14 ten 
16 ya kadar yapılacak ve gayrimenkuller en çok bedel verenlerin üstünde 
kalacaktır. 

2 - Artırmaya girmek için muhammen kıymetin% 10 u nispetinde pey 
akçesi yatırmak lazımdır. 

3 - Artırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz sene<le se
kiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 5 faize tabidir. 

4 - Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul sandığa birinci derecede 
ipotekli kalır. ( 5325-3234) 13217 

Üç borçlu hakkında 
Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğünden ı 

Borcun miktarı Sened 
Lira Kr. No. Borçlunun adı 

1816. 31 42 Cevdet. Necipbey Çiftliği müsteciri 
607. 84 52 Tevfik: Mukaddem mahallesinden 
306. 45 59 Seyfi: Boyracı mahallesinden 

Takviyei Ziraat tahsisatından ödünç aldıkları paraları vadesi geldiği hal
de vermemiş olan adları yukarda yazılı borçluların (Muktazi tebliğatın ifa
sı için zati ve ticari yuvaları aranılarak bulunamamış olduğundan tahsili 
emval kanunu ahkamına göre borçlarını maafaiz ve masraf) on gün zarfın-
da ödemeleri tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 2722 

2 kalem yiyecek ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Cinsi 
Miktarı 

Kilo 

İlk 
Tutarı teminatı 

Lr. Kr. Lira kuruş ------ - - - ----
Gün 

İhalenin 
tarihi saat Şekli 

Sadeyağ 10,300 11815 00 886 33 Pazartesi 31-7-939 9 K. zarf 
Yulaf 700,000 24i80 00 1858 57 " 31-7-939 10 ,, 

1 - Adana'daki askerr birliklerin ihtiyacı için yukarda cins ve miktar
lariyle tutarları ve ilk teminatları yazılı iki kalem iate ve yem maddeleri 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. İhale gün ve saatleri hizalarındadır. 

2 - Eksiltmesi Adana'da Tüm karargihında aatınalma komisyonuna 
yapılacaktır. Teklif mektuRla{ı eksiltme için belli edilen aaatten bir aut 
evvel komiıyon riyasetine verilmiı buluııaoaktar. iartJıameaini eörmek iı
.., , ı ,......_,_ Aabra ~. 9mfı'JflrJerl Sa. Al. Ko. lan Ye Ad.na SL Af. 
Ko. her &Un &örillilr. (3019) 12988 

Kuru ot ahnacak 
• Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Tümen birlikleri ihtiyacı için aşağıda miktarı, fiyatı, tutarı, m. 
inancası yazılı 897 ton kuru ot K. zarfla eksiltmeye konmuıtur. 

2 - Tahmin bedeli lira olup muvakkat teminatı lirardır. 
3 - Eksiltmesi 3-8-1939 perşembe günü saat 15 tedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksiltme gUnU 2490 sayılı kanunun 2, ! ün

cü maddelerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihal~ gün ve saatinden en 
geç bir saat evveline kadar teminat ve teklif mektuplarını Jzmitte Tümen 
satınlama komisyonuna vermeleri. Şartname her &iln Ankara lstanbul ve 
Eskişehir ve İzmitte tümen satınalma komisyonunda görülebilir. 

Miktarı Fiyatı Tutarı İlk inancaaı 
Cinsi Kilo Kr. St. Lr. Kr. Lira Kurut 

İzmit G. kuru ot. 91000 03 2730 00 204 75 
Ada pazar 

" " 78000 03 2340 00 175 50 
Bolu 

" " 78000 04 3120 00 235 00 
Tuzla 

" " 403000 03 50 14205 00 1058 00 
Gebze 

" " 247000 03 75 9262 50 874 69 

:897000 31657 2546 94 
(3147) 13107 

Muhtelif yiyecek ahnacek 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Aşağıda cins ve mikdarları, muhammen bedelleri, ilk teminatı, iha· 
le gün ve saati gösterilen mevad açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmeye gireceklerin eksiltme günü 2490 sayılı kanunun 2,3. 
üncü maddelerinde istenilen belgeleriyle birlikte Ankara Lv. imirliği sa-
tınalma komisyonuna .gelmeleri. (2868) 12837 

Cinsi Miktarı Tah. Bedeli İlk tem. İhalesi Saati Şekli 

Bulgur 
Tomates 
Kuru fasulya 

30.000 Kg. 3000 00 225 00 24-7-939 10 açık eksiltDMt 
35000 " 2450 00 183 75 " .. " 10,30 .. .. 
30000 " 4500 00 337 50 .. " " 14 " " 

Sade yağı ve yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın Alma Komiıyonundan : 

Miktarı Muhammen bedeli İlk teminatı İhale gün saati ıekli 
Cinsi Kilo Lira kuruı Lira kuru§ 

Sade yağı 14400 14400 00 1080 00 28-7-939 15 cuma K. zarf 
Yulaf 460000 18400 00 1380 00 28-7-939 16 cuma ,, .. 

1 - Mersin garnizonundaki kıtaatın ihtiyacı olan yukarda cina miktan 
muhammen bedel ve muvakkat teminatiyle eksiltme gün ve saatleri yazılı 
iaşe ve yem maddeleri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konuldu. 

2 - Eksiltme Merain ukerlik ıubesi üst katında askeri ınahfelde aı. 
keri satınalma komiıyonu tarafından yapılacaktır. 

3 - Zarflar aynı gllnde açılıı saatinden bir aut evveline kadar kabul 
edilir. 

-F• 



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 muamelelen 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye verecek 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbars ız 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 • 
100 .. 50 .. S.000 .. 
120 • 40 • 4.800 .. 
160 " 20 .. 3.200 " 

DiKKAT: Hesaplanndaki paralar bir ıene içinde 50 li
radan aıağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
fazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Hi%met erbabı bordroları 
Hizmet erbabına ait vergilerin müfredatını yazmağa 

mahsus bordrolar matbaamızda tabedilmittir. Adedi 2,5 
kuruta matbaamız idare kısmında satılmakta olduğu ali· 
kadarlara ilin olunur. ULUS Müeaaesesi 

İnşaat ilanı 
Eti Banktan 

Divrigi civarında banka
mızın demir madenlerinde 
yapılacak 300.000.- lira 
kıymetinde bina inşaatı mü
nakasaya çıkarılmıştır. Ta
liplerin evrakı Ankara' da 
Bankamız İnşaat Şubesin
den, Divriği' de Demir Ma
deni İ§letme Müdürlüğün
den alabilirler. Teklifler 7 
Ağustos 1939 pazart~si gü
nü saat 15 e kadar kabul e-
dilecektir. 2670 

Memnun ve müsterih yürüyorlar. 
Çünkü; BAL LY ayak 

lsviçrenin kaplarını 
giyiyorlar. İstanbul - Beyoğlunda 

PAÇIKAK1S 
Kundura mağazasında 5015 

Diplorue Mütehassıs Kupör 
• 

O. Z EK 1 
Terzi oğlu 

Ankara için teshilat yapılır. 

Dr. Asaf Korya 
Deri, saç, Tenasül hastalıkla· 

ları mütehassısı. Belediye aırc.&ı 

REHBER Ap. Saat 15 • 19 Ev 
ve mufl.yenehanede Ti.: 3618 

..l l 111111111111111111111111111111111111 h. 

~ Dr. A. RIZA TARLAN§ -

EVINPE ÇEHİ~ CE!(EYANI OJ.MAYANJ.AIJ 
rwı ~· RllKİPSİr 2 İPEAL 

Hem Radyonuzır i\l ctir 
!hem de ev nırı tcnvır eder 

illi RADYO 

1 1 

MARK01'f "400 TİP 

e lambalı 18 dan 2000 "' dalgalı 

Yılnıır 8 voltluk bir ak0m01al6rle ltl81' 

~ b mM ı 1& daA 2000 ın. dalplı 
e ıstasyon ı~ın oıomaıııı •ra• lertlbab vard• ao_,.,,.. .. 2-.... -.,..,._ ı 

Veresiye sahş 
SAHİBİNİN SESi 

ANKARA İSTANBU~ . 
Ko~ Ticaret Türk Anonim Şirketi Ulus meydanı Beyoğlu istiklal caddesi No. 302 

Diş Tabibi 

DANYAL TUNA 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.!:. --
~ 11 ULUS,, Gazefesinin ~ 
--
- -

Kooperatif arkası Ali Nazmi = ,-Stanbul 1'la"' nat acenteıı·g~ 1· =-=-
apartmanı No: 3 Telefon 1239. = - -

Dr. Mazhar Atay 
Doğum ve Kadın hastalıkları 

mütehassısı 

Pazardan maada her glin has
talarını saat 15 den 19 a kadar 
kabul edeL -

Muayenehane: Anafartalar cad 
desinde Hanef Apartmanı No. 10 
dairede. Telefon: No. 1511 2581 

=: Müessesemiz, 1 Temmuz 1939 tarihinden itibaren lstan- EE = bul' da bir ilanat acenteliği açmıı ve acenteliği 1. Ziya =: 
=: Berais'e tevdi etmiştir. =: 
:: ADRESi: :: 
:= lstanbul, Ankara Caddesi 99/ 1 Adalet Hanı 3 • 4 Numa- E: 
- ralı dairedir. Telefon. 20607 =: 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Kok kömürü satısı 
.3 

Cebeci Hastanesi E -----------• Sabık Sari ve İntani hastalık· § Ankara memurlar kooperatif 

i rl<eti nde n : : ları mütehassısı. : . 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~: Adliye yanı Genç Ap~ No: 7 : 

: Muayene saati 10-19 Ti: 1323 : 
Fakülteler En iyi cinı Türk Antrasiti ve Alman teshin lCokü gelmişt1r. 

.:!.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.!:. - -
~ Sebeke ~eli muavini aranıyor ~ - -- -
~ Ankara Elektrik Şirketi Müdürlüğünden: ~ -- -=: Ankara tehri yüksek ve alçak tansiyon ıehekesi için bir =: 
~ §eheke ıefi muavini aranmaktadır. = 
:= Şartlar: Bir fen mektebi mezunu bulunmak, bu sahada := 
E: uzun müddet ç~lıtmıf ve tecrübe sahibi olmak. := 
§ Vazifesi: Yüksek ve alçak tansiyon tebekesi hesabat ve § 
§ projelerinin hazırlanması ve tesisi , masraflarının tesbiti, § 
E: yüksek ve alçak tansiyon tesisatının tesisi ile tekmil tevzi =: 
=: tesisatının kontrol ve bakımı. := ----- ------Personel şefi aranıyor 
§ Şartlar: Lise mezunu olmak ve maaı ile yevmiye hesa- §§ 
=: batı ve vergi itlerinde kabili tevsik tecrübe sahibi bulun· =: 
== mak. -=: Talep edilen aylık miktarını zikretmek şartiyle tanzim =: = edilecek mufassal tekliflerin 31-7-1939 tarihine kadar An· := 
=: kara Elektrik ve Havagazı Şirketine gönderilmesi lazımdır.§ 
- 2721 = 
'=illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfi=' 

SO liralık 

SUDORONO 
PERTEV 
Kullanmız. 

1 DİKKAT: "Sudorono Pertev" teri kesmez. ı 
İ sadece mecrasını değiştirir. Bundan dolayı vÜ· i 
i cuda hiç bir fenalığı yoktur. 5020 ı ....................................................................... -... -... -.. -· .. 

= 2416 = 
'=;11111111111111111111111111111111111111;:' 

Kirahk gazino ve büfe 

Tarih fakültesi pansiyon 
talebesinin çamaıır ihalesi 

yapılacak 
Kızılcahamamda yukarı So-

ğuk Suda yapılmı§ olan büfe, Ankara Dil ve Tarih • cografya 
mutbak için ehven ücretle ve fakültesi direktörlüğünden: 
müsait 9artlarla müstecir aran· A - Fakülte yatılı pansiyon talc . 
maktadır. besi çamaşırlarının yıkanma i§i açık 

Taliplerin Kızılcahamam Be· eksiltme yoluyla münakasaya konul • 
lediyesine müracaatları. 2726 muştur. 

B - Muhammen bedel büyük par -
.. ----------.. ça için 7 kuruş orta parça için 4, kü -

çük parça için 2 kuruş olup tamamı 

İnşaat ilanı 
Eti Banktan 

5280 liradır. 
C - İsteklilerin şartnameyi gör -

mek üzere fakülte hesap memurluğu
na müracaatları, 

Ortaklarımıza taksitli ıatıılara haılanılmıttır • 
Ucuz ve kuru kömür almak ve kııın rahat etmek istiyen sayın 

ortak ve müıterilerimize timdiden kömürlerini almalarını tavai· 
ye ederiz. 2669 

Lol<anta ve Gaxinoların 
nazarı dikkatine 

Fabrikamızın BAŞKURT markalı yerli 
mamulatımızı görmeden: ÇAT AL, KA
ŞIK ve BIÇAK takımlarını almayınız. 

Bütün mallarımız hem kalite itibarile 
A vrupanınkinden daha yüksek ve hem 
de fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

Ankara satıı merkezi: Niyazi Kırımman ve Ortağı Anafar· 
talar caddesi. No. 93 Tel. 1973 2858 

Bankamızın Artivin vila
yeti dahilinde Murgul bakır 
madenlerinde yapılacak 
700,000 lira kıymetindeki İn · 
şaatın 150,000.- lira kıy· 
metindeki işçiliği münaka
saya çıkarılmıştır. 

Ç - % 7,5 muvakkat teminat 396 
liradır. ------------------------

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Talipler evrakı 19-7-939 
tarihinden itibaren Ankara· 
da Bankamız inıaat ıubesin
den, 24.7.939 tarihinden iti· 
haren Murgulda iıletme mü
dürlüğünden ve Hopa' da 
Etibank sevk memurluğun· 
dan alabilirler. Teklifler 9 
Ağustos 939 çarşamba güni 
saat 15 §e kadar Ankarada 
Etibank genel direktörlüğü
ne verilmiş olmalıdır. 2671 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6455 

imtiyaz tabibi 
lakender Artuo 

Umumt neşriyatı idare eden 
Yazı lşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Baıımevi ANKARA 

0 - İhale 10. 8. 1939 günü &aat 15 
de Ankara mektepler muhasebecili · 
ğinde yapılacaktır. Teminatın ihale -
den bir saat eveline kadar mektepler 
muhasebeciliği veznesine yatırılmış 

olması lazımdır. (3190) 13216 

H. KANTEK 
Mobilyaya ait her türlü cila 
itleri yapılır. Ti: 2453 2716 

~ Bir motör alınacak ~ = -- -= Elazig Elektrik işleri Müdürlüğünden : § - -=: Elazığ Elektrik idaresi "250" beygir kuvetinde mazotla = 
=: müteharrik ve akople üç faz generatorile birlikte bir mo- := 
:= tör satın alacaktır. Motörün ve generatorun kataloğlarının := 
:= ve hunların detaye evsafının ve hiç bir tavassut hesaba ka- = 
=: tılmamaksızın son fiatlarrnm idaremize bildirilmesi. 2699 :E 
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııfi=?' 

YEN/ · SİNEMALAR sus 

\.. 

BU GECE 

Bahriyeye sefam 
Büyük Denizcilik filmi 

Gündüz iki film 

1 - Bahriyeye selôm 

2 - Beyazh kular mektebi 
Seanslar : 14.45 • 16.45 • 18.45 

Gece 21 de 
10 ve 12 de ucuz Halk matineleri 

HALK 
BU GECE 

İki büyük film 

1 - Beyaz Atlılar intikamı 
2 - Görünmiyen Casus 

GÜNDÜZ 
14,30 • 16,30 • 18,30 ve 10 - 12 de 
ucuz Halk matinelerinde iki film 

1 - Çin Geçidi 
2 - Halk Duımanı Kadın 

BU GÜN BU GECE 

İki büyük film 

1 -Tarzan kuvet Kıralı 

2 • Baskın 

Seanslar: 

14 • 16 - 18 - Gece 20 30da 

10 ve 12 de ucuz halk matineleri 

Bu gece~E~EClPalas yanındaki A~:k Hava Sinemasında GAiP UFUKLAR 
,, BlR KAVUK DEVRİLDi ,, 


