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ADIMIZ ANDIMl%Cls:l. 

Galatasaray - Demirspor J 
dün İstanbul'da yapılan maç 
sporu için çok müessıf bir had 
neticelenmiş. Demirspor 1 - C 
iken kaleci Necdetin hakemi yu 
la yaralaması üzerine maç tati 
miştir. Maç tafsilatı ve Necdet 
kında yapılan takibata dair hab 
miz 6 ıncı sayfamızdadır. 

Lozan erinin 16 ncı yılında 
Bütün yurt Hatay zaferini heyecanla kutluyor 
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HATA Y'I N YILDIZI PARLADI 
t., .. t t '* ... 

Haf ay bayrağının ylldızındaki 
. 

gölge dün törenle silindi 
Orada yalnız Türk bayrağı dalgalanıyor 

Antakya, 23 (Hususi surette giden arkadaşımız Saffet Gürol bildiri
yor) - Bütün Hatay toprakları, tarihinde şimdiye kadar kaydetmediği 
büyük ve eşsiz bir bayram manzarası içindedir· Sanki, her hataylmm 
kalbinde yirmi bir yıllık hicranın bıraktığı acı, bir anda sevinç ve şevk 
tufanı haline gelerek, sonu gelmiyecek olan bir heyecan yaratıyor. 

Aıkeri erkanımız Beylan ıehitler abideıi önünde ıelam alırken 

Dün geceyi Soğukolukta geçirmiş o
lan B. Şemsettin Günaltay'ın reisli -
ğindeki Büyük Millet Meclisi ve Par
ti Genyönkurul heyeti ile civar vila -
yet murahhasları bu sabah 8 de otomo
billerle hareket ederek 10 da Antakya
ya gelmişlerdir. Heyetler Beylan'dan 
geçerlerken şehit asker abidesine bir 
çelenk koymuşlardır. Abidenin etra -
fında bütün Beylan ve civar halkı top
lanmış bulunuyordu. Bir beylanlı kız, 
çok güzel bir konuşma yaptı, Ata • 
türk'ü saygı ve şükranla andı. Milli 
Şefe tazimlerini sundu ve Büyük Mil
let Meclisi azalarının her birinin p.h
sında Büyük Kamutayı selamladı. 

Heyet Beylandan itibaren Antakya
ya gelinceye kadar yol üzerinde top
lanmış bulunan halkın tezahürleriyle 

F. R. ATAY 

Karbolan bir harpten sonra, 
za~erın ve kuvetin diktasınt kar
tı ısyan etmek her millete nasip 
olmaz. Böyle bir isyana karar 
vermek için ilk şart, ölümü dahi 
hüriyetsizliğe tercih etmektir. İn
sani fedakarlığın, bir fikir ve da
va uğıvnda, bile bile ölüme gö
ğüs germekten daha büyük ölçü· 
ıü var mıdır? Fakat diğer taraf
tan bu ilahi irv.de, akla ve heıa· 
ha ıığmıyan muğcizelerin de 
kaynağıdır. Onun kartısında 
maddi nispetler ve mukayeseler 
altüst olur; istatistik donar. Ya
ratıcı bir fevk ve dinamizm, mü
cadele kudretine bir sonsuzluk, 
tükenmezlik esran verir! 

• 
lnönü diyor ki: 

hemen bUtUn nllfuau kadardı. 
Bu tezahürler bilhassa Kop Boğazı 

ve Bedirge mevkilerinde çok heyecan 
1ı olmuştur. Bedirgede Hatay valisi B. 
Şükrü Sökmensüer heyeti karşılamış 

Hat ay'hlara refahlı 1 
ve bahtiyar yaıayı~ Samsun 

(Sonu 8 inci sayfada 

istiyoruz 
Ankara, 23 a.a. - Hatay valisi Sök· 

mensüer, Hatay'ın anavatana kavuş
tuğunu Reisicümhurumuz Milli Şef 
İsmet İnönü'ne aşağıdaki telgrafla 
arzetmiştir: 

Milli Şef Büyük lnönü 

• ve cıvarını 

sel bast·ı 

Bir millet için talihsizlik, bu 
destani kahramanlık devrinde, 
aoğukkanlı zekaların rehberli
ğinden mahrum olmak, yatağını 
parçalamıt bir cotkun sel gibi, 
kör cesaretlerin arkasından, akıp 

Türkün maktis talihini Metreate· 
pede yendiniz. Büyük türk ulusunun 
ba§ına parlak siyasi zafer tacını da 
Hatay'da koydunuz. Bugün 23 tem
muz 1939 saat 11,40 da dostumuz fran 
sız ordusunun son neferi de Hatay 
hudutlarını terketmiştir. Şimdi bü -
tün Hatay'da yalnız türk bayrağı dal
galanmaktadır. Millet, meydanlarda 
bu mukaddes bayrağın gölgesi altın
da misli görülmemiş tezahüratla kur
tarıcıları ve Milli Şefleri Büyük ln
önü'ne minnet ve şükran hislerini 
göklere kadar yükselten hataylılar
dan sonsuz minnet ve şükran/arına, 
şahsi minnet ve tazimlerimi katarak 
Hatay'ın bu b;ıhtiyarlığını yüksek hu
zurunuza arzetmekle mesudum, aziz 
şefimiz. 

Dün Samsun ve civarına yağan şid
detli ve devamlı yağmurlar yüzünden 
kabaran sular Samsun ve kazalarını 
basmıştır. Bu yfüıden demiryolu nak
liyatı ve telefon muhabereleri inkı
taa uğramıştır. Bu husustaki tafsilat 
6 ıncı sayfamızdadır. Harbin kahramanı, Sulhun müdafii Milli Şef 

gitmektir. 
Türk kurtulut harbinde, baı

Iangıçtan nihayete kadar, mille· 
tin f edakirlık iradesi ile reis ve 
rehberlerin zeki ve basireti yan
Yana yürümüttür. Aynı mücade
leye, bir an için, osmanlı salta· 
natını ihya etmek gayesini veri
niz: yani onu üst tarafta akıl ve 
hakikat, alt tarafta hayat ve hü
riyet hakkı meınetlerinden tec
rit ediniz. Gene tarihte bazı ıe
ref kitabeleri bırakırdık ama, 
müstakil bir vatan içinde hür bir 
millet olarak biz kalmazdık. 
Davamız doğru ve metru ku

rulmuttur ve bizi harpte ve sulh
ta muvaffak eden amillerin ba
tında davamızın itte bu doğru -
luğu ve metruluğu gelir. içimiz
de haklılık itikadı tam olmaksı
zın, kuru bir kuvet müdafaası, 
ne cephede, ne de Lozan' da lcifi 
idi. 

Hatay valisi Sökmenüer 

Milli Şef, Hatay valisinin bu tel
grafına aşağıdaki cevapla mukabele 
buyurmuşlardır: 

B. Şükrü Sökmenaüer 
Hatay Valisi 

Hatay kurtuluı gününe ıevinç
lerle bütün vatan, bütün vatan
dQflar iıtirak ediyor. Hataylıla
ra relahlı ve bahtiyar YClfaYIJ iı
tiyoruz. 

1.INöNO 

Baıvekilimizin Jükrinlan ve 

Heybelicula'dan bir gör.üniif 

Dün Heybeli adada 
büyük bir yctngın oldu 

~ :' •........................ ............... 
Bugün Lozan zaferini 
yıldönümünü kutluyor1 

Sulh zaferinin kahramanı Milli ~ . 
lnönü'nü tazimle ve şükran(a ana 

Bugün Lozan zaferinin 16 ncı yıldönümünü kutluyoruz. 

ah.asında kazandığı zaferi sulh masasında da kazan3n Mill 

tazimle ve §Ükranla analım. Ne mutlu bize ki, ne mutlu türki 

yene ki, Hatay'ın anavatana tam kavuıtuğu günün ertesi 

Lozanın yıldönümünü de kutluyoruz. Bir bayram bir b11yramı 

ediyor. Hatay bayrağının üzerinde gölge yapan yıldızın rem 

zan'ın yıldönümünde açılıyor ve berrakla§ıyor. 

••• 

Fakat zafer ve zora ka111, da
va kazanmak için, cephelerde ne 

kadar kan dökmek, Lozan'da ne tebriklerine İnönü'nün cevaplarr *** 
kadar caroııma liz111Ulel!l.lL0 ..1.-________________________ ~------"•~-------....-.,,-..-....___J~~~---~~----~~~--~--"..___.._...~~~'--"'--------------------------------------------------------------------~ 

Bugün Lozan zaferinin yıldönümü münasebetiyle Arıkara 

evi meydanında güzel bir tören hazırlanmıştır. Sevr'aen sonı 

zan'ın büyüklüğünü ve millet mikyasındaki ehemiyetz'ni yılla 

ra bir defa daha ve derinden hatırlamıya vesile olan bugünü . 

ralılar Halkevinin töreninde kutlıyacakl;ırdır. 



-~- ULUS 

Lozan zaferinin 
yıldönümünde 

BUGÜN TORKO TARİHiNE LAYIK KILAN VE TORKON 

TARİHiNE LIY AKA T KAZANAN EŞSiZ KAHRAMAN VE 

SiY ASiYE, EMSALSiZ DEVLET ADAMINA TÜRK KALP

LERiNiN MİNNET VE ŞÜKRANLA ÇARPTICI GONDOR. 

Yazan: Vculi RG§it SEVIG 

., •..................•...........••....• \. 

Lozan zaferinin 
yıldönümü 

Halkevinde bugün 

törenle kutlanıyor 

. . . . . . Günün peıtnden 

Lozan 
l..ozan'ı, mücerret bir tarih hadi

sesi olarak mütalea etmeğe imkan 
yoktur: bütün milli hüriyetlerimiz, 
bu beynelmilel hak vesikamızın üa • 
tünde hayat bulmuıtur. 

Lozan'ı, onun kahramanından 
daha salahiyetle anlatacak kimıe 
var mıdır? Lozan, bugün 17 yaıına 
giriyor: yaıı otuzuna gelmiı olan· 
lar, yani aıağı yukarı bu memleket 
mukadderatında vazife ve meıuli-

Bugün Lozan muahedesinin akti
nm JO ncı yıldonümudıir. Lozan mua· 
heuesinc ismını şercıle bağlıyan kah· 
ramana türk kalblcrinin tekrar minnet 
ve şukranla çarptığı gundür. 

Lozan muahedesi 24 temmuz 1923 
tarıhini taşır. 24 temmuz 1923 tarihi 
umumi harbi doğuran sebep ve amil -
lerın yani "şark meselesi" denilen ve 
§a:kın türk kısmı hakkında ortaya 
atılmış bulunan meselelerin türk lehi
ne olarak hal ve tasfiye edilmiş oldu
f.:.ı günün taşıdığı tarihtir. Şark me • 
sı.:leıi Türkiye'nin var kalması veya 
yok olması meselesi idi. Lozan muahe
desi türklüğün var kalmasını temin 
eden bir ahitnamcdir. 

de Trükiye, korkunç hit tehlikeden 
mucize ile kurtulmuş kuvetli bir adam 
manzarası arzedemedi. Daha ziyade • 
nekahet devresine girmiş bir adam, 
kaybeylemiş olduğu sıhatına tekrar 
kavuşmuş olmasına hayran bir adanı 
manzarası gösteriyordu. Halbuki milli 
mücadeleden çıkan Türkiye hiç d'! 
hasta olmıyan ve korkunç badirele
rinden bileğinin ve yüreğinin zoru 
ile kurtulmuş canlı bir adam manza -
rası arzeyledi. .. 

" " 

Bugün, l..ozan zaferimizin 
yıldönümü münasebetiyle An
kara Halkevi meydanında gü
zel bir tören hazırlanmı§tır. 

Sevr'den aonra yaratılan Lo
zan'ın büyüklüğünü ve millet 
mikyasındaki ehemiyetini yıl

lar ıonra bir defa daha ve de
rinden anlamıya ve hatırlamı
ya \'eıile olan bugünü, Ankara
lılar Halkevinin töreninde kut
lıyacaklardır. 

Lozan törenine akıam ıaat 
21 de bandonun çalacağı istik
lal mal'§iyle baılanacaktır. 

• yet alan nesil, Lozan'ın bu toprakla
ra neler kazandırdığını, onu yarata
nın ağzından bir zafer türküsü gibi 
dinlesinler. Aıağıda okuyacağınız 

satırlar, lamel İnönü'nün Hariciye 
Vekili ııfatiyle ilk defa olarak, Mil
let Meclisinin 23 eylul 923 teki be
yanatından alınmı' muhtelif kısım
lardır: 

" " " 

Avrupa, Paris muahedesinin aktin· 
den seksen küsur sene sonra, Lozan 
muahedenamesinin aktinin 16 ncı yıl· 
dönümünde tekrar seksen şu kadar 
sene evelki tazyikin eşi bir tazyıka 

Lozan muahedenamesinin 16 ncı maruz kaldı. Seksen şu kadar sene e
yıldöniımü bir taraftan tanzimatın 

100 üncü yıldönümüne ve Türk - İn· 
giliz, Türk-Fransız ittifaklarının ya
pıldığı seneye tesadüf ediyor. Diğer 
taraftan Hatay bayramı ile karışıyor; 
buna göre biz de yazımızı iki kısma a
yıracağız: 

vet Rusya'nın yaptığı tazyik şarktan 
garba doğru idi. Seksen şu kadar sene 
sonra Almanya'nın yaptığı tazyik 
garptan şarka ve şimalden cenuba 
doğrudur. Bu ufak istikamet farkın -
dan ve tazyikın çifteleşmiş, İtalya'nın 
Balkan yarım adası üzerindeki tazyi -

1 kı ile kuvetlenmiş olmasından başka 

Bir asırdan aşağı yukarı 15 ıene seksen küsur sene evelkı vaziye} ile 
kadar eksik bir zaman içinde Türk - bugünkü vaziyet arasında hiç bir un· 
İngiliz ve Türk-Fransız ittifakı tek- sur farkı yoktur. 

Bundan 10nra Dil - Tarih ve 
Edebiyat ıubeıi reisi Hıfzı O
ğuz Bekata, Lozan'ın mana ve 
ehemiyetini tebarüz ettiren ve 

• Lozan zaferimizin mahiyetini 
ifade eden bir nutuk ıöyliye· 
cektir. 

Hıfzı Oğuz Bekata'nın söy
levinden aonra milli filmler ve 
bugün için huauı;i bir surette 
hazırlanan milli oyunlar göı
terilecektir. 

Tören eınaıında bando tara
fından muhtelif milli havalar 
çalınacaktır. 

Bu törene herkes davetiyt..fe 
lüzum olmadan gelebilir. rarlanmıı oluyor. Avrupa'ya tahakkUm etmek he-

Bu ittifakların sebebi nedir? vesine düıı.mü• olan alınanlar, ken- .... , 
s s ······································•' Avrupa'ya tahakküm eylemek ıev- dileriyle, hayat sahası addeyledikleri 

dasını beslemiş olan Çarlar Ruıyaıu ve nüfuz mıntakası olarak ayırdıkları 
hayal eylediği bu kudretini üç galibi- ıark arasında Polonya'yı buluyorlar. 
yete iıtinat ettirmek istiyordu. Harp Vaktiyle ruslara set olan Polonya bu
nizamı değiımemiştir. Bir harp safı gün, Koridoru ile şarki Prusya'yı iki
daima merkez ve cenahlara ayrılmak- ye ayırmakta ve alınanlara Rusya yo
ta devam eyliyor. Avrupa'ya hücum tunu kapamaktadır. 
etmek ve Avrupa'yı pençeleri altında Rusya ile Almanya arasında acıklı 
tutmak istiyen Rusya'nın, merkezde bir vaziyette duran Polonya bir kere 
kendisini Avrupa'dan ayıran kendisi daha coğrafi vaziyetinin doğurduğu 
ile Avrupa arasında bir duvar rolü facialara sahne olacak gibi gözükU. 
oynıyan Polonya'yı ortadan kaldırma· yor. Baltık denizi, Karadeniz ve Bal
ıı lbımdı. Polonya ortadan kalktı ve kanlar gene bu yeni taarruzun cenab
orta Avrupa üzerinde ruı ıiyui nilfu- tarını teıkil eylemektedir. Baltık me
%U tee11Us eyledi. . ıelcıini burada arzeylemeii ihmal e-

Orman koruma 

kıtalar1nın vazifeleri 
Zıraat Vekaletince hazırlanan, or

man koruma kıtalarının vazifelerine 
ve orman tcşkilatiylc münasebetleri
ne dair olan nizamname İcra Vekille
ri Heyetince kabul ve yüksek tasdike 
iktiran etmiştir. Nizamnameye göre 
orman koruma teşkilatı orman umum 
mildilrlüğü ve teşkiHitının yazılı mü
aaadeai olmadıkça yaş ve kuru ağaç 
keamete, odun, kök ve orman mahsu
litı, toprak, kum, tat. tohum toplama
ğa ve çıkarmala mini otaeaıt, 

" •.. Lo.zan konleranaı, milletimi
~İn Avrupa ortasında davet olundu
iu büyük bir imtihandır,,. 

" ... Benim kanaatim odur ki imz.a 
ettiğimiz sulh ile hakiki bir sulh ya
pacağız ve bu sulh ile millc •• er ara
sında yakın bir anlcqma hıuıl ola
caktır,,. 

" •.. Memleketin hayatını ve citi
aini temin edecek olan asıl vasıla 
hakkı müdafaanın bilci kayilüıart 
mahlu.ziyetidir. Bu muahedename 
bu noktainazardan bizi bütün bü
yük ve galip milletler vaziyetinde 
bırakıyor. Bu, büyük oir noktadır.' 
Hiç bir vesikai düve/iye, bir mille
tin citiainin, teminini deruhte ede
mez. Millet citiaini ancak kendi kud-
reti hayatiyeai ve a.zmi ile temin e -
de bilir.,. 

" ... Anadolu' ya hakim ve aahip o
landır ki Boğazlar ue l•tanbul onun 
malı olacaktır. Eğer baıka türlü bir 
tertibe imkcin obaydı bugün imz.a 
ile o netice teabit olunamazdı. Bu, 
ucuiyeti coiraliyenin ve va.ziyeti ai· 
yasiyenin ilcayi zarurısidir,,. 

" ..• Bi.zim makaadımı~ hudutları
m~ dahilinde komıularımı:s için ve 
bütün dünya için bu sulh ve hu.zur 
amili olmaktır,,. 

" ... Siyasetimiain gi.zli ve kapak
lı bir noktaaı yoktur. Bi:s menabii 
kcili olan ara.zimi~ içinde mevcudi :· 
yetimizi terakkiyatımı:sı · temin et
-itten l>eıı•a f,ir ,.,, cfüıünınü.)IO
ru• .,. c1tiy•n 8al•enlorda Tar•ı,.. 
daima bir unıuru muva.zenet ve ii.; 

241- 7. 1939 

Pamuk rekoltemiz üç yüz 
bin balyeyi buluyor 

Seyhan' da makineli ekim 
yüzde kırka kadar yükseldi 

Ziraat Vekaleti, yurdumuzun bu seneki pamuk rekolte vazive
tini tesbit etmiştir. 

1939 pamuk mahsulü hakkında alakadarların verdikleri malu
mata nazaran başlangıçta Adana bölgesinde pamuk için pek el
\'erişli olmıyan iklim şartları haziran içinde bu bölgeye yağan 
yağmurlarla değişmiş, yağmurun pamuk mezruatına büyük fay· 
daları dokunmuştur. 

IJIAVA 

F2ı 
Yurlla en s1Cak yer Akhisar . 
Şehrimizde hava az bulutlu geçmiş, 

rüzgar şimali şarkiden en çok 7 met
re kadar hızla esmiştir. En yüksek 
sıcaklık 29 derece olarak kaydedil -
miştir. Yurdda hava orta Anadolunun 
prk kısımlariyle doğu Anadolu böl
gelerinde kapalı ve mevzii yağışlı Ka 
radeniz kıyılariyle cenubu şarki Ana
doluda bulutlu diğer bölgelerde umu
miyetle açık geçmiştir. 24 saat için
deki yağışların metremurabbaına bı
raktıkları su miktarları Samsunda 93 

Çarşambada 46, Termede 37, Gerzede 
30, Hopada 28, Gircsunda 23, Turhal-
da 24, Ordu ve Karakösede 22, Trab
zonda 20, Amasyada 18, Tokatta 17, 

Niksarda 16, Sarıkamışta 11, Malaz -
girtte 8, Rizede 4, Sinop ve Karsta 3, 

Ardahan ve Erzurumda l kilogram -
dır. Rüzgarlar Trakya ve Kocaeli 
bölgelerinde şarktan doğu ve cenubu 
şarki Anadoluda garpten diğer böl
gelerde ekseriyetle şimalden saniye -
de en çok 9 metre hızla esmittir. En 
yükıek sıcaklıklar İzmir ve Edirnede 

30, Adana ve Niğdede ~. Antalyada 
37, Akhisarda 38 derecedir. 

1 Umumiyet itibariyle Adana'da pa • 
muk mahsulü şimdiki halde normal 
bir vaziyette bulunmaktadır. 

Pamuk mezruatına bazı yerlerde za
rar veren böceklere karşı Ziraat Ve • 
kaletince lüzumlu bütün tedbirler a -
lınmıştır. Bu yıl bu bölgede Klcvland 
zeriyatı tahminen % 50 nisbctindedir. 
Gelecek sene bu nisbetin % 60 ı bula
cağı kuvetle tahmin edilmektedir. 

Hu yıl Ziraat Vekaletinin çiftçi 
emrine verdiği pamuk mibzerleriyle 
oldukça mühim miktarda ekim yapıl • 
mış, çiftçi makinelerin faydasını biz· 
zat görmüş ve anlamış bulunmaktadır. 
Seyhan pamuk üretme çiftliği etra
fında makine ile zeriyat % 40 nisbeti
ni bulmuştur. Ayrıca gelecek yıldan i
tibaren tatbik edilecek büyük sulama 
programiyle mütevazin olarak bu böl· 
gede Ziraat Vekaletince sulama dene
melerine giritilmiş bulunmaktadır. 
Alınacak tecrübelere göre bu havalt 
için en uygun sulama sistemi, ıekil ve 
mevsimleri tensip olunacaktır. 

Ege bölgesinde pamuk mezruatı 

pek iyi bir tenebbüt arzetmektedir. 
Bu bölgenin akala çevresine alınan 

Trakya ve Marmara çevresiyle bera -
her gerek kemmiyet ve gerekse keyfi· 
yet bakımından şimdiye kadar alın • 
mıyan en yüksek bir mahsul idrak • .. 
deceği umulmaktadır. 

Sakarya, Kızılırmak, Malatya ve iğ 
dır bölgelerinde de pamuk mahsulü 
müsait bir vaziyette bulunmaktadır. 

Şimdiden esaslı tahmin yapılması 
için mevs'im henüz erken olmakla be .. 
raber 939 Türkiye pamuk mahsulünün 
bundan sonra her hangi bir arızaya uğ 
ramadığı takdirde üç yüz bin balyayı 
geçmesi muhtemeldir. 

Çarlık Rusyaaı Avrupa'yı sağ ce- debiliriz. Karadeniz istatüsU ve Bal
nahtan Baltık denizini elde etmek ıu- kan meselAleri, yani Balkanların mül
retiyle sarabilecekti. Baltık sahilleri- ki ve huktkr teşkilatı esasiyesi olan 
ni ele geçirmesi ve Baltık'a hakimiye- Balkan paktını ihifil edebilecek mahi
ti temin edecek mevzi olan İsveç'i ha- yettc hareketler Türkiyemizin varlı
kimiyeti altına alması lbımdı. Baltık ğına taalluk eden ve bu itibarla Tür
aahiJleri ele geçti. Fakat İıveç yere kiyeyi lakayt bırakmıyacak olan mc-

Maden ve taş ocağı açtırmıyacak ve 
işlettirmiyecek. 

Bina, ağıl ve hayvan barınmaaına 
müsait yer inıasına meydan vermiye
cek, 

mili •ulh ve .ükunet olarak ihtiranı Malatya 
görecektir,,. z ve İplik Fabrikası 

muvaf f akiyetle çalışıyor ıerilemedi. sclelerdendir. 
Çarlık Ruıyuının Avrupa'yı sol ce- Kırım harbine takaddüm eden za -

nal)tan sarabilmesi için, hudutları Leh manlarda, Ruıya'nın siyasi nüfuzu al
hududuna dayanan, bütün Balkan ya- tında bulunan Almanya Rusya'nın 
rım adasına yayılan ve Ruıya ile Ege Eflak ve Buğdan eyaletlerimizi (bu
deniai arasında aşılmaz bir duvar ha- günkü Romanya) iıgal eylemesini 
linde dikilen Türkiye'yi ortadan kal- cndiıe ile seyrediyordu. tıgaldc Al
dırması llzımdı. Türkiye'ıiin var veya 
yok olmaıı meselesini ortaya atmall manya için Tuna ticaretini öldüre • 
ve yok olmasını temin etmesi llzım- cek bir tazyik mahiyeti görüyordu. 
dı. 85 sene cvel Rusya TUrkiye'nin Avuıturya'nın ilhakından sonra Tu
yok olmak saatinin çalmıı olduğu ze- na'yı menbaından mansabına kadar 
habına düştü. Rusya'nın Avrupa Uze· bir alman nehri yapmak istiyen ve 
rindekl bu tahakküm emelleri dünya· bu emel ile Tuna harp filotillasını 

yı Ruıya'ya kaqı ingiliz ve fransız kuvetlendircn Almany;a bu nehrin 
devletleri etrafında topladı. ''Kırım mansabından muhtaç olduğu kereste, 
harbi., diye anılan bu bidirc Türkiye'- buğday ve petrol ile zengin bir ülke· 
yi Avrupa konserine sokan ilk mu•· nln varlığını da sevinçle muıahede 
rcdename olan Pariı muahedenamesi eyliyor. Almanya Karadeniz kıyıla. 
ile bir tesviye tarıma erdi. rına inmeğe muvaffak olduğu takdir-

Paris muahedesinin aktini takip e- de Karadeniz'de bahri hakimiyetini 
den hadiseler bize, bir harbin mahza tesise çalışacağı ve teknik kabiliyeti 
harp meydanına, hakim olmakla ka· sayesinde buna muvaffak da olacağı 
unılamıyacağını acı iJır surette öğ- şüphe edilemez. Alman kuvetinin üs
retti.. ÇünkU Kırım harbi ile yalnız, tün olacağı bir Karadeniz, bu kuvet 
o da birkaç zaman için, harp takatı kı-

sayesinde bir alman gölü halini alır. 
rılmış olan Rusya günden ·güne ken- Yani Karadeniz, Almanya'yı Kafkas 
dini topluyor ve harbi diğer muhtelif petrollerine ve Asya hakimiyetine 
sckillerle devam cttirtiyordu. sevkedecek bir köprü mahiyetini alır. 

Paris muahedesinın aktini takip (Sonu 8 inci sayfada 
eden hadiseler bize zaierin, galibiye 
tin muahedename demlen kagıtlar ıi· 

Orman sınırlarına dört kilometre 
mesafedeki saha dahilinde hiç bir 
fabrika yaptırmıyacak, 

Orman sınırlarından itibaren beş 

yüz metrelik saha dahilinde kireç, kö 
mür ve mlimuili ocaklar yaptırmıya
cak, 

Hayvan otlatmıyacak ve yanmıı or
man sahalarına hayvan sokmıyıcık, 

Ormanlarda avlanmağa mlni ola -
cak, 

Orman yangınlarını söndürecek ve_. 
ya vukuuna mani olacak tedbirler a
lacak, 
Yangın söndürme ile mükellef olan 

tarı yangın yerlerine gönderecek ve 
göndertecek, 

Zati ihtiyaçlar tçin verilen kereste 
ve mahrukatın baıkasına satılmasına 
meydan vermlyecek, 
Ağaçlar üzerinde kabuk soymak, ya 

ralamak, boğmak, tepelerini veya tek
mil dallarını kesmek, bunlardan çıra 
ve yalamuk çıkarmak, burç almak gi
bi herhangi bir ameliyeyi yapmağa ve 
orman örtüsünü çıkarmağa mani ola
cak. 
Damgasız ve nakliyesiz ağaç, tom

ruk mamulatı itletmiyccek ve taııt
mıyacak, 

Orman idarcıi tarafından konulan 

" ... Yeni Türkiye'nin hududu da
hilinde kalacak olan bütün vatan
dQflar yekdiieriylc itilcil etmeaini 
bilerek bir vatan içeriainde huzur 
ve aükun içinde yaıryacaklardır. 
Buna katiyen itimat et.liyoru~,,. 

On yedi aene bu itimadın türlü 
tezahürleri halinde geçmiıtir. Bir 
devlet adamı, milli davalarda. an
cak bu kadar kuvetli bir teıhis ko
yabilir. 

Bu arada bir de ıu acı hadiseyi 
hatırlayınız: Lozan'ın imza günü o
lan 24 temmuz 922 den, tam iki ıe
ne bir gün önce, yani 23 temmuz 
920 de Sevr muahedeainin imzaaı 
için fiİrayisaltanat toplanmıfh. 

İki sene bir gün ölümü, hayat 
yapmıya ki.fi gelmiıtir. Bundan bü
yijk mucize hatırlar mısınız? 

KUTAY 

işaret, levha ve damgaları, sınır ve 
sınırlara ait çukur, duvar ve direkleri 
koruyacak, 

Ormanda bulunan başı boş hayvan
ların cins ve miktarını tcsbit edecek 
en yakın kC>y muhtarlarına veya bele
diyelere makbuzla teıJim edecek. 
Zabıtanın talep edeceği muaveneti 

yapacaktır, 

Devlet fabrikalannda iğ ôdedi 114.652 yi buldu 
Beş yıllık sanayileıme planının tatbikatından olarak Sümer 

Bank, Türkiye Ziraat ve Türkiye it Bankalarının ittiri.kiyle kuru
lan Malatya büyük bez ve iplik f abrikaaınm in ta ve montaj itleri 
tamamiyle bitirilmiş ve fabrikalar çalı§mıya baılamııtır. 

., •.........................••••..••...• \.. . 
Türkiye teıkilall 
esasiye hukuku 

Birinci cilt 

Ya.zan: Vaafi Raıit Sevig 

Tetkili.tı esaıiye hukukuna 
baılangıç, siyasi doktrinler, 
Kemalizm, Parti ve Devlet 

Fiyatı iki lira 

Tevzi yeri: Akb" Kitabevi
ANKARA 

~ •....................................• --

Şark vilayetlerinin ihtiyacını kar. 
şılamak maksadiyle kurulmuı olan bu 
fabrika Bakırköy, Kayseri, Ercili ve 
Nazilli fabrikalarından sonra plan 
mucibince tesisi ikmal edilen beşinci 
pamuklu kombinasını teşkil etmekte· 
dir. 

Tamamen modern bir tarzda inşa 
edilmiş o!i-n ve en mütekamil makine 
lerle techiz edilmiş olan bu yeni fab
rika 26.000 iğ ve 430 tezgaha malik
tir. Senede bir milyon kiloyu müte
caviz pamuk istihlak ederek dokuma 
ve iplik imalatında bulunacaktır. 

Bu yeni fabrikanın faaliyete geç· 
mesiyle Sümer Bank clilyle işletil • 
mekte olan Devlet fabrikalarının mec 
mu iğ adedi 114.652 yi bulmuştur. 

Memleketimizin 1938 senesi istati•tik 
lerine nazaran umum iğ mevcudu 

zerinde tescil ve tesbit edilemez oldu· 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 229.920 olduğuna göre devlet fabri
kaları Türkiye pamuklu endüstrisin-ğunu acı bir surette öğretti. Çünki.ı 

zafer asla muahedenarrtelerde tecelli 
eylemez. Zafer yalnız ve yalnız mil • 
Jetlerin hayatiyetlerinde tecelli eyler. 
<.. unkü bir sulh muahedenamesi mil· 
letlere beynelmilel munasebetlerindc 
a&.a sarsılmaz vaziyetler temin ede· 
mez. Hiç bir muahedename temin ey
lediği faydaların ebediyetini asla cm 
niyet altına alamaz. 

Paris muahedenamesini "Tanzima· 
t1 hayriye,, adı ile anılan ve zamanına 
g..ırc büyük ve cüretti olan inkılaba 

bu ı;:lu bulunuyorduk. Osmanlı impa· 
rato-luğu Paris muahedenamesiyle 
k zandığı mevkie ve kudrete tanzi· 
mat yolunda tereddütsüz yürümek 
suretiyle günü gününe meıruiyet ve
recekti. Bunu yapamadı. Paris'ten 
doğrudan doğruya Ayastafanos deni
len uçuruma, oradan da sırasiyle Ber
lin'e, Berlin'den, Uşi 'le Londra mua
hedenamelerine ve nihayet Sevr'e 
eh ~ .u ve parça parça olclu. 

Türkiye hakkıJida "'hasta adam" 
uhirı ilk defa olarak Kırım harbine 
tekaddUm eden senelerde Rusya Çarı 
tarafından in ·uz 1efiri ·ton 

Zavallı Necdet! 
1 ngiliz takımının futbolcularını 

seyrettiğimiz 2aman onların oyun
larından zıyade cer.ıtilwenliklerine 
hayran kalmııtık. Bizım kalenin ö
nünde bir İngiliz muhaciminin iki 
elini kuvetle oyluklarwa yapı§tırıp 
kaleciye dokunmamak için azami i

tina göstererek havaya bir sıçrayı

§1 ve topa bir kala vuruıu vardı ki 
:ıaheserdi. Sade oyunculuğun de
ğil, centilmenliğin §Bheseril 

Evet centilmcnliklerıne hayran 
kalmıştık. Filhakika bir insanın he· 
le bir sporcunun tabiatında bulun
ması lazım olan bir şeye hayran ka
lınmaz. Çünki1 sporcu centilmendir. 
Ve centilmen olmak levlcalldelik 
değil sadece insanlıktır. Fakat siz 
bu hayranlığımızı mazur görünüz. 
Sebebi vardır: dün lsranbul'da Ga-
latasaray - Demirspor maçında, De
mirspora §erci değil, betbahtlık ve
rea Necdetin o alledilmez cüretini 
ve battf cürmünü ifittiiimia uman 
du ıılumu tl•rin tHuar bıı ,.,,._ 

Necdetin mukabil bir oyuncuya 
attığı yumruk, hakemi kan içinde 
bırakan yumruk, yalnız iki Jriıiye 
değil, on binden fazla seyirciye ve 
maçı alaka ile takip eden memleket 
sporculuğuna bir taa11uzdur. Bu 
taarruzun içinde ayrıca leci bir in
tihar manzarası da vardır: o yum
rukçu klleci yumruklariyle hırsını 
değil, kendi kendisini öldürmü:ı
tür ! 

Zavallı Necdet! Böylelerini sp!r 
sahasına değil bir sanatoryoma 
sevketmelidir. Çünkü bu sporcu da
ha manevi kıymetleri, insanlık his
lerini değil, köseleden ve şişmİf 

lastikten yapılmıı bir topla histen, 
fikirden, selrfdaa yapılmıı insanla
rı I :t etmeiı•• #&hdir. Z.yal. ı 

Eğlence 

lstanbul sazetelerinde okudu • 
fumuza söre lstanbul'da seçen 
gün bir katil idam edilirken, vak
tin henüz gece olmasına rağmen 
Ayaaofya meydanında on bin kiti 
hazır bulunmuı. Bu rakamda mü
balata oldufunu kabul etsek bile 
bu kadar kalabalıfın bir idam hi.
diaesi batına üıütmesi neye ham
ledilmelidir? Eilence kıtlığına 
mı? Her halde bütün bu adamlar 
ibret dersi almak için oraya gel
mit değildiler. Gazetelerimizde 
de taklit hevHi derhal kabardı. 

Geçenlerde Paria'te meıhur bir 
katilin idamı eanaamcla sueteler 
harekete seçip tirli mülakatlar .. ·~ 

çocuğunun ihtiıaalanna vannca
ya kadar yazdılar. Modern gaze
tecilik mi? 

Meıhurlarla mülakat 

Gazetelerde çıkan meıhurlarla 
mülakatlar hotunuza gidiyor mu? 
Neler sormuyorlar! Fakat ıualle
ri hep ayni f aut dairenin içinde 
dönüp dolaııyor. Onun için anke
ti yapacaklann belki itlerine ya
rar diye aklımıza gelen bazı anket 
ıuallerini buraya kaydetmeyi fay· 
dalı bulduk: l ·Ciğer kebabını mı 
seversiniz, faaulya piyazını mı? 
2 • Gece yatarken çorabınızı çıka
nr mıaınız? 3 • Bir yaıında mı yÜ· 
rümeye baıladınız, iki yatında 

mı? 4 • Baıınıı. ağrıyınca aspirin 
mi, yoksa baıka bir ilaç mı alırsı
nız? 

Bu sualleri daha çoğaltmak 

mümkündür ama karilerimizin 
batmı airıtmaktan korkuyoruz. 
Arzu eden anketciler• 6 kuruıluk 
pulla beraber adrealeriDi bildirir-

de çalışan iğ miktarının yarısına ma
lik bulunmaktadır. Yapılmakta olan 
tevsi işlerinin ikmalinden sonra dev
let fabrikalarının iğ mevcudu 132.652 

yi bulmak suretiyle memleket mev
cudunun % 58 ine çıkacaktır. 

Malatya fabrikasının çalıımıya baş
laması, mesafenin uzaklığı dolayıaiy
le, ihtiyaçlarını tam bir surette ve za

manında karşılamak imkanını bula -
mıyan fark vilayetleri piyasasını pek 
memnun etmiş ve Cümhuriyet yılla
rında hızla inkişaf etmiş olan Malat
ya şehriyle civarı için yeni bir iktı
sadi ve içtimai inkişaf kaynağı olmak 
yoluna girmiştir. 

8. Raif Karadeniz 

İzmir'e gitti 
lıtanbul, 23 (Telefonla) - Güm

rük ve İnhisarlar Vekili B. Raif 
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tebriklerine İnönünün cevapları 

c DUNKU ) 

iSTANBUL Gazete eri 
a.a. Matbuat Servisi 

1r Beyaz ,, harp 

Çekya 'da terör! 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Birkaç ay evci, Musolini, söyle
diği bir nutukta "beyaz harbin,, 
Ç~ıctan başlayıp hala devam ettiğini 
bıldirınitti. Musolini'nin beyaz harp
t~n kastettiği mana ticaret harbi i -
dı. Fakat beyaz harp tabirinin ma
nası genişlemiştir. Silahla yapılan 
"e kan aktığı için "kızıl harp,. adı 
Verilebilecek olan muharebeden 
başka her nevi beynelmilel mücade
leye beyaz harp denilmektedir. Be
Yaz harbin en ehemiyetli safhasını 
da Propaganda tetkil eder. Müstak
b~l harp "topyekun,, yani bütün 
nıılletin i§tirak edeceği bir mücade-

1918 den beri Çekoslovakyayı idare eden 

Hükumet adamları 

(Başı 1 inci sayfada) 
kil doktor Refik Saydam, Reisicüm
hur İsmet İnönü'ne aşağıdaki telgra
fı çekmiştir: 

CUMHURİYET 

Mihver bir blok mudur? 

nin bedbinliğini ele alarak, onun gibi bed· 
bin olanlara Avrupanın karışık vaziye -
tinden dolayı hak verdikten sonra, Avru
pada kimsnein harp istemediğini göste -
ren mütereddit beynelmilel vaziyete ba -
karak nikbin davrananları haklı buluyor 
keooi hesabına hiç olmazsa bu sene için 
nikbin olduğunu, beynelmilel vaziyette 
sarahat ve vuzuh bulunmamakla beraber, 
her şeyi kara görmenin caiz olmadığmı 
ilave ediyor. 

ve 
mebuslar servetlerini 
İspata davet edilecek 

BüyÜk Reisicümhurumuzun yüce 
katlanna 

Nadir Nadi, "Harp korkusunda~llıtöz-
l · b.. ·· 1 r marazi bir temayu e o-erı uyuyen e , . . d ld 
lacak, karşılarındaki t.~hlı~.e~.1 e 0 ~.
ğundan çok daha büyuk gorurorlar,;u~ 
ye başladığı bu başmakalesınde_.. 
cephesinin kuruluşu itibariyle a_gır ve 
kararsız yürümiye mahkil.m old.1:1gunu ve 
mühim kararları parlamento munakaşa -
!arından sonra tatbik mevkıinde olan de
mokrasilerin, mihvercilere nazaran .. d~a 
müşkül vaziyette bulunduklarını soylı -
Yenlerin ve mütalealarını "Koşunun ta
vuğu kom5uya kaz görünür,, sözüne ben
zetiyor, o hareketler ağır olmakla bera -
ber sağlam bir esasa, bütün milletin rı -
zasına dayandığını izah ettikten sonra 
buna mukabil mihver memleketlerinin 
iç vaziyetlerindeki milli ittihatsızlığı ve 
iki devletin karşılıklı münasebetlerinde
ki samimiyetsizliği tebarüz ettiriyor. 

le ol - ~ · t b. · . acagına göre, mc:ınevıya ınn-

tı derecede ehemiyetli bir mesele 
halini alır. Maneviyatı sağlam ola -
rak harbe ittirak eden devlet müca
delenin yarısını ba§langıcından ka -
zaıunış demektir. Binaenaleyh timdi 
her devlet kar§ı tarafın maneviya • 
bnı sarsmıya çalışmaktadır. 

Batlıca üç propaganda cephesi 
\'ar-dır : 

l - Faşist. 
2 - Demokrat • 
3 - Komünist. 
F a§ist propagandasının hedefi; 

Alnıanya'yı ve ltalya'yı haklı gös
terınektir. Propagandacının argü
trlanı §udur: İtalya ve Almanya'nın 
b~fusları artıyor. Binaenaleyh ge • 
bı§leınek tabii haklarıdır. Bunu sulh 
Yolu ile yapmak istiyorlar. Fakat 
kat§darma demokrat devletler çık -
trlıttır. Bu devletler, bir takım küçük 
devletleri de etraflarına alarak iki 
genç ve dinç milleti çemberlemi§ler
dir. Böyle bir siyasetin neticesi an
cak harptir. Harp demokrat mem -
leketlere felaket getirecektir. Eğer 
Alınanya'nın "ya§ama hakkı., tanı
nacak olursa, devam!ı bir sulh te ~ 
""';n edilecektir. 

Eski Çek devlet adamlarının yüzde 25 

mücrim telakki edilmesi muhtemel 

. 
nın 

Prag, 23 a.a. - B. Haşa, Çek.~s~o
vakya cümhuriyeti zamanında muhım 
bir rol oynamış olan kimselerin mal! 
vaziyetini tetkike memur bir "Milli 
mahkeme,, vücude getirilmesini tas -
vip etmiştir. 

Mahkeme, dördü meslekten ha -
kim olmak üzere beş azadan mürek -
kep olacak ve önümüzdeki hafta fa -
aliyete başlıyacaktır. 

"Milli tesanüt,, bürosu azaları ile 
eski Çekoslovak mebusları 1918 den -
beri Çekoslovakyayı idare etmiş olan 
bütün hükümetler azaları, siyasi bü -
rolar azaları. bu partilerin umumi sek 
reterleri, hülasa bütün mühim eşhas 

ankete tabi tutulacaktır. 
Mahkeme, bu zevatın malik olduk -

Jarı emlaki gayri meşru yollarla ele 
geçirip geçirmemiş olduklarını tayin 
edecek ve servet kazanmak için bu -
Jundukları mevki ve memuriyetin nu
fuzunu istimal edip etmediklerini 
meydana çıkaracaktır. 

Milli mahkeme teşkilini ta.vip 
eden Hacha 

Hatay'da şanlı bayrağımızın çekil -
diği bugünü bize yaşatan büyük Şe -
fimize, bizi daima iyiye ve ileriye gö
türeceğinden hiç şüphemiz olmıyan 
yüksek direktifleri altında çalışmak
tan mütevellit en derin şükranlanmı 
ve tebriklerimi arzeder tazimle elle
rinizden öperek daima sıhat ve afiye
tinizi dilerim. 

Doktor Refik Saydam 
Milli Şefimiz, Başvekilin bu tel

grafına şu cevapla mukabele buyur -
muşlardır: 

Doktor Refik Saydam 
Sayın Batvekil 

Yalova 

Hat ay gününü size ve cümhu
riyet hükümetine takdir ve min
netle tebrik ederim. Muhabbet 
11özleriniz için samimi olarak te
şekkür ederim. 

1. lNöNU 

Frans11 - İngiliz • Sovyet 
görüımeleri yaplldı 

Moskova, 23 a.a. - Fransı, İngiliz 
ve sovyet mümessilleri arasında bu -
gün saat 16 da Kremlin'de yeni bir gö
rüşme yapılacaktır. 

Moskova, 23 a.a. - B. Seeds, Nag
giar ve Strang bugün saat 16 dan 
17,15 e kadar Kremlin'de B. Molotof'
la bir görüşmede bulunmuşlardır. 

Bu hedefe varmak için bir defa 
fa§istliğin elinde muhtelif memle
ketlerde faşist sempatisini taşıya.o 
fertler ve zümreler vardır. Fa§İzm 
d~ ~omünizm gibi beynelmilelle§
ltlı§tır. Fatiııt propagandasının Fran
•a!d k' · · a ı 31nsı faaliyeti geçenlerde a -

Bu zevat üç ay zarfında ellerinde! 
bulunan emlakin bir lis:esini ve~e.cek
ler ve bu listede bu emlaki ne gıbı ve
saitle elde etmiş olduklarını tasrih e

İspanya kıral, iyetçi leri faaliyette 
ç~ğ!' çıkanbnı§tır. Fran31z gazetele- deceklerdir. 
l"l~n Yazdıklarına göre, Temps ve Mücrimiyetleri tahakkuk ettiği tak 
Fıg~ gibi iki ehemiyetli gazetede dirde "MiJli tesanüt,, ten ihraç edile-vazıfe ·· 
t k'l• goren bazı adamlar, fa§ist cekler, umumi teşekküllerdeki vazife-
r:t i atından milyonlarca frank pa- !erinden ayrılacaklar, emlakleri içti -

a at'alc Alrrıanya'nm oyununu oy- mai ~ardım menfaatine müsadere edi
nanuşlardır. Rihentrop'un dostu ol- lecek ve dosyeleri bir ceza mahkeme-
duğu söyJen Ab · · d b' • en etz ısmın e ır a- sine verilecektir. 

On üçüncü Alfons gene 
kfral olmak istiyor 

~'D, Fra-.,.y. E..;1- •-3'idüaü -.ıııu:ua -~...-yokllı<UIU tarafın -
t'fıyan oolitikl\cılarla temf .. ~k.- aan istihsal edilmiş olan maliimata na 
~- •c rlna•tek• a lman ae ırını ı ın· . 
ci 1- a atacak derecede h · t- zaran eski çek devletı adamlarının 

P an e emıye . . . lAkk' d'l li l'azife görmekte idi. yüzde 25 inın mücrım te a ı e ı me-

ı---. 23 •·•· - H a va•••n hus u•f muha birin in öğrendiğine gö
re, son günlerd e burada, sabık kıra) 13 üncü Alfons'u n da iştira
kiyle, lapanyol kıraliyetçi delegelerinin bir toplantısı vukua gel
miıtir. 

Alman propagandası tabii her si muhtemeldir. Bu toplantının hedefi, kıraliyet par 
memleket~n siyasi vaziyetine göre tisinin lspanya'daki son hadiseler 

Da§ka §ekıller almaktadır. lngilte- İngiliz kabinesi ve Çurçil karşısındaki hattı hareketini tetkik 
re'~e, Alm.anya'nın şarki Avrupa'ya eylcmekti. 
d - l Londra, 23 a.a. - Observer gazete- Delegelerden biri, her şeyden evel, ogru genış emesinin, İngiliz men _ 
fa ti · k sinde Garvin, B. Churchill'in kabine - kati surette, İspanyol kıraliyet tah-.a erıne ay ırı olmadığına ingili-z · d 
tnill · • ye girmesi lehindeki neşrıyatına e - tına bir namzedin tesbit edilmesi la-etını inandınnıya çalışılmakta -
d ş k vam etmektedir. zımgeldiğini söylemiş, bunun üzeri-hır. ar ta .. ise··' Almanya'nın bu sa -
al d --- ne meclis, ileri sürülen Xavier de ar a gozu olmadığına •e ıark B 1 • .. 

bı.enıleketlerinin lngiltere'ye ilet ol- Litvanya - u gar tıcarı Bourbonparme'in ve Carlos de Habs-
d ki konuıı.maları bourg'un namzetliklerini reddeyle-\l arına bu memleketler halkmı :s" 

lı: d miştir. 
a.n ırmıya uğraşılmaktadır. Arada Kaunas, 23 a.a. - Llituanya ile Bul Birçok delegeler, 

13 
üncü Alfons-

~lnıanya'nın ve ltalya'nın haklı ol- garistan arasındaki ticari müzakere - un oğlu Prens İnfant Don Juan'ın 
k '1ldarı ve haklı olduklan kadar dA ]er, dün diplomasi yolu ile başlanmış- tahta namzet gösterilmesinin yüksek 

\l\ret)i oldukları telkin edilmekte- tır. siyasi faydalarını tebarüz ettirmiş-
~~~· Büyük harp içinde de görüldü- tir. Fakat 13 üncü Alfons, buna şid-
r4u gibi, alman propagandası, teşki- muhakeme ettiklerini unutmamak detle itiraz eylemiş, kendisinin kati
.~tıdnın mükemmelliği kadar mües- lazımdır. Bu sebepledir ki alman ve yen taht üzerindeki hukukundan vaz 
~.,.f eğildir. Büyiik bir zafı da mü - İtalyan hükümetleri hariçte olup bi- geçmiş bulunmadığını ve herkesten 
k~ a.a. etmeğe çalıştığı davanın ha - tenlerin kendi memleketlerinde ya- daha ziyade bizzat Prens de Asturies 
~ ı~a.ten çürük olması ve ikinci bir yılmasından korkmaktadırlar. Hü- Don Juan'ın yegane İspanya kıralı o-

. 

a. 
1 

da alman propagandacısının iyi ı · b •t larak 13 u"ncu·· Alfons'u tanıması ı·-lı ·k kümetin itine e vennıyen en ası 11 
olof olmamasıdır. bir haberin objektif olarak yayıl- cabeyledğini söylemiştir. Deınokrat devletler, propaganda 

t ması bile alman ve İtalyan hükü-eşkilatlarını son aylar içinde takvi- l Ah 
}' metlerince kaygı mevzuu o ur. -

Sabık ispanya kıralı 
on üçüncü Alf on11 

~ etmitlerdir. İngiltere, vaktiyle dülhamidin istibdat devrini bile a-
;ı1ıet1er cemyeti umumi katipliğini ratacak derecede arkı olan böyle bir 
ı.: Sonra d,a Roma sefirliğini .y~p~n idarenin reaksiyonu tahmin edilebi
l> rt Perth e hariciye ne:z.aretı ıa~ı?· lir. Her tarafta bir takım rivayetler, 
/ratının idaresini vennittir. lngılız bir takım dedikodular çıkıyor. lngi-

lngiliz - Japon anlaşmasından sonra 

1Plonıatlan arasında mümtaz bir liz propaganda tetkilatı da bundan 
~e"kii olan bu zatın meşgul olmıya istifade etmek fıraatrnı kaçırma· 
•fladığı bathca mesele, otoriter maktadır. Geçenlerde King Hali 

llleırıteketler halkına beynelmilel namında bir gazeteci tarafından ya
"a.~İYeti anlatmaktır. Filhakika bu- zılıp da posta ile elli bin kadar al -
:~ alınan ve İtalyan milletlerinin mamn adresine gönderilen mektup-
h Q!ly• ile münasebetleri kesilmiştir. 

1 
h fı'lı'nde bu"·.:~ı. 

o lar resmi aman ma a T ....... 
r tı ınenıleketlere yabancı gazete gi- hiddet uyandırmıttır. 
l'~trlez. Matbuat hükümetlerin elle-

Tiençin konferans ı 
bugün toplanacak 

Almanlar anlaımaya hayret ediyorlar 
Tokyo, 23 a.a. - Tiençin meselesinin esasmı teıkil eden umu· 

mi meseleler üzerindeki İngiliz - japon anlafıllaamın imzası üze
rine, bizzat Tiençin hadisesinin teferruatına ait meseleleri müza
kere edecek olan konferans, ilk celsesini, pazartesi günü sabah 
saat 9 da hariciye nezareti konağında aktedilecektir. 

l 
1
lldedir. Ve ancak hükümetlerin iş- Bu iki cephe arasındaki mücad~

d~rine elveren haberler verilmekte - leden komünist propaganda te§kı -
ı '"· İtalyan ve alman milletleri, o - latı istifade etmeğe çahş~aktadır. 
,~l> biten itlerden habersiz ve kendi Kapitalist devletler cephesı arasın
~ .~tnleri İçinde yafryan birer insan daki tesanüt bozulduktan ıo~ra e~. -
il lltlesi vaziyetindedirler. Bunların ternasyonal komünizm yenıden u

d ıerine kendi hükümetleri tarafın _ mide düşmüştür. Bunlar ik~ .ceph~. - Alman gazetelerinin hayreti 

1 
"İngilterede Londra ile Tokyo ara-

a.l'I. telkin edilen fikir a§ağı yukarı nin biribirile mücadeleye gıntecegı- Berlin, 23 a.a. - Gazeteler, İngiliz- sında bir tesviye sureti bulunabilece-
i"d\lr: Almanya ve ltalya, düşman- ni ve arada komünizmin istifade e • lerJe Japonlar arasında cereyan etmek ği kanati hasıl olmuştur ve İngiliz hü 
b·r,, tarafından boğulmak isteniyor. deceğini ümit etmektedirler. Bina- te olan müzakereleri bilyUk bir alaka kümetinin şerefine halel gelmeksizin 
ı 1tıaenaleyh her ihtimale kartı ha· enaleyh bu aralık üçüncü enternas- ile takip etmektedirler. Gazeteler, ln- bir itilaf vlicude getirilebileceği mti _ 
dltlanrnalıyız. İngiltere, Fransa ve yonalin propaganda faaliyeti, böyle gilterede Tokyo'ya karşı şimdiye ka - taleası ıerdedilmektedir. Ekseriya ol
l elllokrat cepheyi teşkil eden dev _ bir gayeyi temine matuf görünmek· dar takip edilmiş olan hattı hareke - duğu gibi İngiltere, yeni vaziyeti pek 
et) .... b' • ı .. d. B ı · ·1· propagandacı· tin degvişmiş olmasından dolayı hay - geç olarak anlamaktadır. Uzak şark ~·· ..... , ır alman ve ıta yan tecavu - te ır. un ar, ıngı ız 

) lltıden korkarlarken, alman ve ital· larmın Almanya hakkında, alman ret izhar etmektedirler. meselesinde İngiltere, uzun müddet 
f '

11 
tnilletlerinin demokratlar tara- propagandacılarının da İngiltere Corresp.Jnuance Diplomatik ve Po- bundan yüz sene evel büsbütün baş -

/lldaıı yapılacak bı'r tecavu-zden hakkında söyledikleri doğru oldu· litik, çin - japon harbinden beri çin - k h 
1 

. 
1 

d k d'I . 
" a a va ve şeraıt a tın a a te ı mış 1 °rkınalan gu··1u··n,. görünebilir. Fa- gwunu iddia ederek, !curtulu~ yol~ deki beynelmilel imtiyazlı mıntakalar 

TAN 
Maarif meseleleri 

M. Zekeriya Sertel, bu başmakalesin -
de, mesaisini bitirmek üzere bulunan 
maarif şurasının, memleketin en hayati 
meseleleriyle meşgul olmasına rağmen 
matbuatın şura ile kafi derecede meşgul 
olarak vazifesini yapmadığını söyledik -
ten sonra, maarif şurasının müsbet neti
celere varacak surette hazırlandığını ve 
az zaman içinde büyük işler görmek im
kanına malik olduğunu izah ediyor ve 
§uranın hallettiği ve etmek üzere bulun
duğu meseleleri sıralıyor. 

S&n f ransız askeri de bu sabah 
HaLıy'ı terketti 

Emekli general H. Emir Erki.let, bu 
başlık altındaki makalesinde Fransanın 
Suriye mandasının bir tarihçesini yaptık
tan sonra bugün Hatayda cereyan eden 
merasimin son fransız askerlerinin alıp 
götürecekleri f~ansı~ bayra~ı ~erine ~ürk 
sancağının çekılmesı mer~sımı oldu~~1:1· 
bununla hem Hatayın ıı:erı alınması ışını 
tamamlamış, hem Fransa !le sıkı bi.~ d~st• 
luk temeli atmış bulundugumuzu soylu -
yor, Suriyenin ise: bugü~kü muvakkat .. ve 
yersiz düşünceler! geçtıkıen sonra Tu~
kiyenin dostluğu ıle, Hatayda kaybettı
ğini Iarzettiği şeyinJazlasını kazaru.ıc.~ • 
- ı ı·zahla Atatürkun ve İsmet İnonu -
gın ' . d ' 1 . ·· zeki ve di rayetlı ış sıyaset erı sc -
~ue~esi olan bu zaferi Montrdö' zaf~~J:in 
harpsiz zaferiyle mukayese e ıyor u -

·· olduğu gibi her 23 temmuzda Ata -
~~kle İnönünti minne.!1~ anm.ak ~alnı~ ~a· 
tayhlar iç in değ il, butun turkluk ıçın 
çok büyük bir ödev olarak kalacaktır,, 
diyor. 

HABER 

Dünya vaziyeti 

VAKİT 
Necip Fazıl Kısakürek, Ağn dağında

ki çobandan İstanbuldaki gazete muha. -
birine kadar son zamanlarda herkesın 
kalbinde bir korku ve ağzında bir keli?1e 
bulunduğu ve bunun da "Harp" oldugu: 
nu yazdıktan sonra demokrasilerle nazı 
ve faşist rejimlerinin noktai nazarlarım 
ve ittihaz etmiş oldukları hattı hareket
leri izah eyledikten sonra şöyle diyor: 

İdam hükümlerinin aleni infazı 
doğru mudur? 

Bir kaç gün evel Sultanahmet meyda
nında infaz edilen idam hükmü münase
betiyle bir anket açarak "Memleketimiz
de şimdiye kadar yapılan aleni ölüm ce
zası acaba istenilen neticeyi vermiyor 
mu 1 Aleni yapılması sizce doğru mudur? 
İdam cezasının müebbet hapse tahvili 
ile kaldırılması fikrinde misiniz? Yoksa, 
idamın yapılması, fakat ancak matbuat 
vasıtasiyle ilanını mı tercih ediyorsu -
nuz ?" tarzmda dort sual soruyor. Anke
te ilk cevap veren tabibi adli Enver Ka
ran, idamın aleniyeti taraftarı oLduiunu 
söylüyor ve "Kısası hayat vereceğine e
min olarak, öldüreni öldürmeli ve öldü
rüldüğünü de emsaline bilfiil gösterme -
lidir.,, fikrindeyim, diyor. 

Manalı haber ve hadiseler 

Aaım Uı, buı\inkü başmakalesinde, 
Macariatandaki alman azhklraırun muh
urıyet istediklerine, m.acar hariciye na
zırının bu beyanatı teyit ettiiine dair 
verilen haberle, Almanyanın Danzig için 
harp etmiyeceği, Danzig'in sulh yolu ile 
mutlaka bir ırün Almanyaya avdet ede -
ceği hakkıllllaki haber arasında bir mü -
nasebet bulunduğunu söyliyerek macar 
hükümetinin nasyonal sosyalist mahafi
lini kızdırması neticesi olarak gördüğü 
bu manalı haberleri ve hadiseleri tahlil 
edivor, orta Avrupadan aksedecek olan 
yeni hadiseler vaziyetin yeni inkişafları 
baklanda bizi tenvir edecektir,, diyor. 

İKDAM 
Asri damar 

(İnkılabın meşalesi) sütunu muharriri, 
Erzurumun trene kavuşması münasebe -
tiyle yazdığı bu fıkrada bundan otuz o -
tuz beı sene evel uzun seyahatlerden 
sonra varılan Sıvası, o kadar lstanbula 
uzak olan Erzurumun şimdi tren yolu sa
yesinde ve pek yakında, bir kan damarile 
bağlanır ıtibi kalbe bağlanacağını ya -
zıyor ve Erzurumda yapılması mukarrer 
olan asri inşaatı sayarak "Bu asri damar
la kalbe bağlandıktan sonra Erzurumun 
daha çok inkioaf edeceğine iiiÜPhemiz 
yoktur,, diyor. 

Danzig tekrar günün 
meselesi oldu 

· Necmettin Sadak bu başmakalesinde, 
Danzigden dolayı Almanya - Lehistan a
rasında cereyan eden mücadelenin, Çe • 
koslovakya iualine benzer bir neticeye 
bağlanması ihtimali bulunduğunu fakat 
Almanyanın "Danzigi harpsiz ahrn:,, di
ye başlaması, içinde yalnız bir tek Po -
lonyalı mebus bulunan Danzig senato 
mecliııinin vereceği iltihak karariyle ha
reket etmek şeklini tercih ettiği ihtima
lini akla getirdiğini ıöyliyerek bu şekil -
de bir işgalin geçireceği safahati izah e
diyor ve "Belki bazı devletler arasında 
Danzig hakkında gizli temaslar olmakta
dır. Her halde Danziıt için Almanyanın 
bir harp macerasını göze alacağına inan
mak güçtür.,, diyor. 

SON POSTA 
Hükümet bu Mehmet Ali ile 
mi uğraşacak? 

Sözün kısası sütununda dört sene müd
detle Nermin ismindeki çocuğu yanında 
muhafaza ettikten sonra, mahkeme kara
rı ve icra marifetiyle çocuğu annesine i
adeye mecbur olan Mehmet Alinin buse
fer bu çocuğu tekrar kaçırdığını, çocu -
ğu çalınan annenin ağlıya ağlıya karakol
lara başvurduğu söylüyor ve bu Mehmet 
Ali denilen adamın adalet: karşı gelmek 
cesaretini nereden bulduğunu, bu adamın 
kanununun mu üstünde olduğunu, bir an
nenin kucağından yavrusunu kaçırmak ri
bi aıl;ır bir cürmün nede nceza görmedi -
ğini soruyor ve kanuni yollardan kendisi
ne kaçamak bir geçit buluyorsa bu reçit 
kapatılama:ı ını? diyor. 

"Almanyada nazizm ve ltalyada faşizm. 
iktidar mevkiinde kaldıkça, harp ihtima
li her an biraz daha kızışacak ve tabii kı
zışa kızışa bir gün tutuşacak ve tutuştu
racak. Eğer İngiliz servisleri Almanyayı 
ve İtalyayı içinden tözekletmezse, niha
yet bu vazifeyi dışardan İngiliz ordusu -
nun yüklenmiye mecbur olacağına inanı
nız. 

~nakalat Vekilimizin 
( . "iımir' deki tetkikleri 

İzmir, 23 a.a. - İki gündenberi 
şehrimizin misafiri bulunan Münaka
lat Vekilimiz Ali Çetinkaya dün vali, 
komutanı ziyaret etmi§, vilayette 
Ziraat Vekili ile görüşmüş, belediye 
reisine kart bırakmıştır. Öğle yemeği
ni hususi olarak yiyen Vekil, öğleden 
sonra Halkapınar'daki demiryollar 
fabrikasını gezerek verilen izahatı 
dinlemiş ve fabrikanın genişletilmesi 
hususunda tetkiklerde bulunmuştur. 

Ali Çetinkaya bundan sonra De· 
mirspor kulübü lokalini, tenis kortla
rını gezmiş ve deniz lokalinin açılma 
törenine riyaset etmiştir. Bütün spor 
sahalarında genç sporcuların hararetli 
tezahürleriyle selamlanan sayın Çe
tinkaya gördükleri intizam ve mükem
meliyetten memnun olduğunu beyan 
etmiştir. 

. 
Fransa ve Jsvi(re ile yapılan 

ticaret müzakereleri 
Alakalı dairelere gelen malilmata 

göre Paris'te fransızlarJa delegeleri
miz arasında yapılmakta olan ticaret 
müzakereleri iyi şartlar altında de -
vam etmektedir. Müzakerelerin bu 
şartlarla devamı takdirinde anlaşma
nın yakın bir zamanda parafe edil -
mesi muhtemeldir. Bern'de İsviçre 
hükümeti..yle yapılmakta olan Ticaret 
müzakereleri de normal seyrini takip 
etmektedir. 

İtalya'da ekmek fiyatlarma 
yeniden zam yaplldı 

Roma, 23 a.a. - İtalya'da ekmek fi
yatına, kilo başına azami on santim ol
mak üzere yeni bir zam daha yapıla -
caktır. Ağustos bidayetinden itibaren 
tatbik edilen yeni fiyat, eskisine na
zaran yüzde 5 fazladır. 

Korporasyonlar nezareti, bu husus
ta valilere yeni talimat göndermiştir. 
Korporasyonlar nezaretinin bu tami -
minde bu yeni zamma sebep olarak, 
önümüzdeki ay başından itibaren ek
mekçilere ve fırıncılara, şimdiye ka -
dar verilmekte olan iCfine bir miktar 
mısır karıştırılmış undan daha iyi 
yalnız buğdaydan mamul un verilece
ği gösterilmektedir. 

Mesµt bir nişanlanma 

Harp olmıyacağına inan<l'nlar 
yeni bir delil kazandılar 

" % ı · · i ·· olan muahedelere bağlı kalmıştır. Hal ... ~t hu iki milletin, beynelmilel va - her ikisinin de hakkından gelmek - da hasıl olmuş o an yenı vazıyet goz-

~ıb 1 _ _J~~~~·~~~·~~~::~~~~·~·~ı~~~~k::J.~b~u~k~i~bö~·~·y~l~e~b~i~r~a~t~a~t~u··~k~o~h~i~ç~b~ir~v~e!çh~ı~·ı~eı.___....._.a..ı....._..-,__~_....._~--~--~~-1..lc...m=....d.t:w..tl.:a.ıa....:u:.:ı ...... :ı.d.=:ı.....i.. ............. .;ı.;..ı:-.::.-...;:......~~~ ı ".eti, ancak kendilerine hükümet- tedir, demek istiyor ar. en geçır ı en aonra, §OY e eme -" ~-~ ~__. ~ ~ 

Değerli ve genç doktorlarımızdan 
doğum ve kadın hastalıkları mütehas
sısı Muzaffer Sezer ile genç hukuk
çularımızdan hakim Nurhan Norma
mn nişan merasimi 22-7-939 günü ai-
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Sulh perisi yoluna devam ediyor 

- Nevyork'ta çıkan Common Sense'den -

İngiltere ve Fransa Almanya'ya 

daha ileri gidemessin dediler 
Rivayetler dolaşıyor : 

Almanya Polonya ile mü
zakerelere girişmek ve 
Danzig meselesinin dosta -
ne bir surette halline çalış
mak niyetindeymiş... Papa 
tavasut teklifine hazırlanı
yormuş. Hatta şimdiden 
kendisinin beş sene müd -
detle statükonun muhafa • 
zasını tasarladığı bile bili • 
n iyor. Belki bunda biraz 
hakikat hissesi vardır, bel
ki de katiyen aslı yoktur. 
Eu rivayetlere hiç ehemi -
yet atfetmemek evladır. 

Hitler her hangi bir teşeb -
bilse girişirken, hatta bu 
bir diplomatik müzakere de 
olsa, bütün dünyaya haber 
vermek adetinde değildir. 
Diğer taraftan Vatikan'ın 

ihtiyatkarlığı mahimdur. 
Papa elbette sulh ister, fa-

kat sulhu idame için girişe
ceği bir teşebbüsü gazete -

lere bildirmekle işe başla -
maz. Resmi hareketlere şa-

hit oluncaya kadar bekli ye
lim ve o zamana kadar ku-

laklarımızı tıkayalım. Bü -
tün bu haberler altında bir 
tuzak gizlenmiş olabilir. 
Diktatörler sinir havbın -

dan vaz geçmiş değildirler. 
İngilizlerle fransızların 

gosterdikleri azimkarlık 

bir maniadır ve bu maniayı 
berhava etmek iıtiyecek -
!erdir. Tehditkar haberler
le teskin edici haberlerin 
m ahir bir münavebesi su -
retiyle bu maksada eriş -
mek istemedikleri ne ma -
limı? 

hıtler'in müşkül bir da -
va karşısında bulunduğu a
şikardır. Harp çıkarmakla 
ne müthiş bir tehlikeye atı
lacağını bilir. Diğer taraf
tan zevahiri kurtarmak is -
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tiyor. Onun için izzeti nef
sini tatmin edecek bir hal 
şekli bulmak lazımdır. Bu 
imkansız değildir, fakat 
güçtür. Tek başına Polon -
ay ile doğrudan doğruya 
müzakereye girişemediği -
ne esef ettiği muhakkaktır, 
Frankfurter Zeitung neı1 -
rettiği garip bir makalede 
İngiltere'ye her iki tarafı, 
tatmin edecek bir şekilde 
halledilebilmeleri için al -
man - leh işlerine karışma
masını ihtar ediyordu. Fa -
kat Danzig diye bir mesele 

yoktur .. Avrupa'ya hakim 
olmak büyük davası vardır. 
Danzig bu davanın küçük 
bir safhasından baıka bir 
şey değildir. Fransa ve 1n -
giltere Almanya'ya " Ne 
Danzigde, ne de başka bir 
yerde daha ileri gidemez -

siniz" demişlerdir. İşte da
va, yegane dava budur, ve 

aramızda Danzig kaziyesi
ni münferiden gözden ge -

çirmek isti yenler bu davayı 
anlamadıklarını gösteri -
yorlar. 

Dostane bir uzlaşma ri -
vayetlerine gelince, kazara 

bunlar doğru çıkarsa, İn -
giltere ile Fransa'nın bir -

liklerini ve bu memleket -
!erden her birinin iç birlik-

lerinin Avrupa sulhunun 

yegane amili olduğu sabit 

olacaktır. Bu birlik saye -

sindedir ki öteki cephede 

bu kadar tereddüt görülü -
yor. Hal böyle olunca vazi

fem iz sarihtir. Sulh için 

birlik yolunda sebat ede

lim. Bizim aramızdaki ihti

laflar düşmanın işine yarı
yacaktır. 

Gallus 
İNTRASİGEANT 

HULASA 
(Büyük harpten sonra ilk paskalya gecesi, beş genç, 
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(ekoslovakya' daki Almanlar1n 

maneviyatı bozuluyormuı 
• 

B erlin' den aldığımız haberlere göre alman pro
paganda daireleri telaştadır. lngiliz hüküme

tinin Chattam House enstitüsü direktörü B. King 
Hall'in phsi mektupları vasıtasiyle Almanya'da yap
tığı propagandalardan dolayı Bitler tarafından şid
detli bir tevbihe maruz kalmışlardır. 

Bu propagandaya mani olmak için Führer'in hariç
ten gelen bütün mektupların açılması için emir verme
si muhtemeldir. Dün ak§am bu neviden bir kararın ve
rilmiş olması imkansız değildir. 

Führer her zamankinden ziyade propagandadan 
korkmaktadır. Çünkü aldığı haberler ona alman/arın 
ve bilhassa ordunun maneviyatı tesire müsait öğret
mektedir. Hatta yüksek nazi makamları bu yüzden 
çek halkının alman ordusiyle temasından bile çekin
mektedir. 

Geçen hafta Pilsen'deki alman alayında hakiki a
yaklanma teşebbüsleri olduğu rivayet ediliyor. Bu a
lay Polonya hududuna hareket emri almıştı. Fakat as
kerler şehirden ayrılmak istememişlerdir. O zaman 
Prag'dan bit hücum kıtası alayı getirtilmiş, isyanın e
le bsşıları yakalanmış ve derhal kuquna dizilmistir. 

Bohemya'nnı diğer şehirlerinde, bilhassa Miada -
Boleslav'da buna benzer fakat daha hafif sahneler 
geçmiş, bazı alman neferleri ölmüştür. 

Umumiyetle alman askeri mahfilleri çek şehirle
rinde yerleşen askerlerin pek çabuk askeri meziyetle
rini kaybettiklerinden ve alman disiplin ananesine ay
km hareket ettiklerinden şikayetcidir. 

Bu makamlar çek ha/kiyle temasın alman askerle
rine dünyanın hakiki vaziyetini ve Almanya'nın bir 
harbe atıldığı takdirde ne büyük tehlikelere maruz ka
lacağını öğrenmek fırsatını verdiğine kanidirler. 

Hatta Gestapo'ya mensup adamların bile çek top
raklarına gelince daha az emin bir hale geldikleri de 
söyleniyor. • 

Onun için Hitler'in mesai arkadaşları bir alman 
memurunu çek topraklarında iki aydan ziyade bırak
mamaya lı:arar vermiılerdir. 

GeMvi~ve Tabouis 
OEUVRE 
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İlalya'mn notası 
Paris'in, Sancağın terki 

hakkındaki İtalyan protes
to notasını hukuki bakım
dan tetkik ettikten sonra 
mevzuubahs edilen mesele 

hakkında cevap vermiye
ceği, sadece notayı aldığı

nı bildirmekle iktifa ede -
ceği sanılmaktadır. 

İtalya, Milletler Cemi -
yetine karşı Fransa'nın 

gayridürüst bir harekette 
bulunduğu iddiasiyle pro
testoda bulunamaz, çünkü 
bu cemiyetin azası değil -
dir. 
Diğer taraftan, Versay 

muahedesi İtalyaya, bu şe
kilde bir protestoda bulun 
mak için hiç bir hak ver
mez. Hakikatte Fransız hü 
kümeti, daha ziyade, Ro
ma'nın, bu protestonameyi 
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göndermekle, müstakbel 
mUzakereler için bir tedi· 
ye vasıtası yaratmıya çalış
mış olduğu kanaatinde gö
rünmektedir. Filhakika İ
talya bizimle müz:akereye 
girişmek istediği zaman 40 
milyon fransızın ilk aklı -

na gelen düşünce İtalya · 
nın istekleri mukabilinde 
Fransa'ya ne verebileceği
dir, çünkü onun verecek 
bir şeyi yoktur. 

İtalya, şimdi böyle bir 
tediye vasıtası yaratabil

diği takdirde, ilerde San -
cak muahedesine itirazdan 

vaz geçtiğini bir taviz ye

rine ileri sürmek ümidin
dedir. Fakat bütün bunlar 
beyhude zahmettir, Fran · 
sa bu neviden entrikalara 
kapılmıyacaktır. 

K 

Genevieve Tabouis 
Oeuvre 

A ş 

24 - 7 - 19 

RAD_v_o_) 
TÜRKiYE 

Radyo Difüzyon Poıtalan 
TÜRKlYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUGU 

1648 m. ı IJ2 Kcı./120 Kw. 
19.74 ın. 151"5 Kes,/ 20 Kw. 

T. ıl. Q. 

diincü konuşma (Fin mu 
si - Halil Bedi Yönetke 

21.25 Neşeli plaklar - R. 
21.30 MÜZİK (M ozart · 

man konsertosu (Re ma 
- Pi. 
Çalan: Yehudi Menuhiı 
Orkcstro şe fi : Gcor,es 
vesco 

Viyana'da Nazi 
aleyhtarlığı artıyor 

Sl.70 m. 9465 Kcs.t 20 Kw. 
7'. A. P. 

ANKARA 
PAZARTESİ - 24-7-1939 
12.30 Program 
12.35 TÜRK MÜZİÔİ - Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, a -

22.30 MÜZİK (Kü!;ük Ork 
tra. Şef : NEC İP AŞKI 
1-Rio Gcbhardt - Ro 

(Viyolonsel ve ork 
tra için) 

2 - Hanns Schmidt - İn 
(Vals) 

3- Ed. May - Bir ıi~e 
zcl şarabının kar~ sın 

4- J.Brahms - Macar 

F 'igaro gazetesinin 

muhabiri Denis U -
chusier gazetesine yazıyor: 

Hakiki avusturyalıların 

muhitlerine nüfuz etmek 
istedim, tesadüf ve alman -
caya vukufum çok işime ya
radı. Anşiustan sonra A
vusturyanın hakiki çehre -
sini görmüş olduğumu sa -
nıyorum. Bu çehre ne Hit -
ler için, ne de eski küçük 
cümhuriyetin kurtuluşunu 
umanlar için memnuniyet 
verici bir manzara arzetmi -
yor. 

Führer'in metodları nef -
ret uyandırıyor, fakat en a
cı felaketler herkesin hoş -
nudsuz ve rejime aleyhtar 
olduğu bu memlekette en 
küçük bir birlik vücuda ge
tirememiştir. Halkın üze -
rinde müttefik olduğu tek 
nokta vardır, o da Şuşnig 

rejiminin nihayete ermesin 
den duyulan memnuniyet -
tir. Eski rejim mensupla -
rından şimdi Şuşnig gibi 
hapiste olanlar merhamet u 
yandırsalar bile harice kaç
mış olanlar türlü iftirala -
ra maruz kalmakta ve nef -
retle anılmaktadır. Burada 
Alman propagandası mak -
sadına erişmiştir. 
Hapsburgların Otto'su 

rikçilerle görüşeceğimi sa- jans ve meteoroloji haberle. 

nıyordum. Hakikat daha ba 13~1iS·l4 MÜZİK (Karışık pro
sitti ve belki daha hayret gram - Pi. ) 
vericidi. Tramvayla uzun 19.00 Program 

19.0S MÜZİK (Mozart'.n Ali-
bir seyahat yaptıktan son - sabeth Schumann tarafından 
ra Schönbrunn civarında soylenmiş iki aryası) 
bahçelerle çevrili güzel vil- 19.15 TÜRK MÜZİÖİ (İnce 
talara yakın bir avam ma - saz faslı) 

20.00 Memleket saat ayarı, a -
hallesine geldik. Merdiven- jans ve meteoroloji haberle. 
de bir elma reçeli kokusu ri. 
orta halli bir ev içi ve bir 20.1~ Konuşma (Doktorun sa -

atı ) 
masa etrafında briç oynı - Z0.30 TÜRK MÜZİÖİ (Kadın 
yan bir kaç kişi. küme okuyucuları) 

Ev sahibi kalktı ve arka- 121.10 Milli musikilere dair dör 
daşıma baktı. 

"Bir dost mu?,, 

sı No. 8 
S - Korsakow - Hint p 
6- Erenst Fischcr - T 

günleri 
a) Tatil gunleri 
b) İşte dağlar 
t) Beh.lenilmiyen bir 

sadıif 
d) Suların ıükllneti 
e) Avdet 

7 - Ludwig S i eıde - İlk 
har melodisi 

8- ]. Etrauss - Şen Vi 
na (Vals) 

23.00 Son ajans haberleri, ı 
raat, esham, tahvilat, ka 
yo - nukut borsası (fiyat) 

23.ZO MÜZİK (Cazband -
23.55-24 Yarınki program 

Sual tam bir centilmen 
tavru ile sorulmuştu. 

Talebe başka bir izah i -
lave etmeden : 

Madalyanın ters tarafı 

"Bir dost" dedi. 

Bana rehberlik edenin 
teşkilatta mühim bir rol oy
naması icap ettiğini anla -
dım. Kırallığın yeniden te
sisi imkanlarından bahse -
dildi, Almanyadaki hoşnut
suzlarla irtibatlı olarak bir 
ihtilalin muvaffak olmak 
ihtimallerini ve bunun için 
icap eden zaman açıkça ö -
nümde konuşuldu. Kalın 
bıyıklı biri "avusturyalı 
sosyalistler yüzlercesi bir -
den bize iltihak etmekte -
dir, bize murahhaslar gön -
deriyorlar, bir gümrük bir
liği, müşterek ordu, müşte
rek şef fikri kuvetleniyorı 
Bu şef, Otto von Habs
burg'dan başkası olamaz. 

Artık İtalya'nın kendine 
has bir şiyaseti yoktur 

Birinci vakıa: Almanya 
Avusturyayı, sonra südet -
leri, sonra da Bohemyayı 
işgal edelidenberi bu orta 
Avrupa mıntakalarının Tri 
yeste tarikiyle yapılan ih -
racatı hemen tamamiyle 
Hamburga teveccüh etmiş
tir. Bugün bir siyasi arzu -
nun neticesi olan bu keyfi
yet, yarın bir kanallar şebe
kesi Viyanadan Hamburga 
emtia nakliyatını kolaylaştı 
racağı gün bir iktisadi zaru 
ret olacaktır. 

Doğrusunu söylemek 
zım gelirse artık İtalyan 
kendine has bir siyaseti ye 
tur. B. Musolini kuvetl 
müvazenesi hesabında y• 
nılmış görünüyor. Terazi 
de başlıca rolü gördüğütl 

sanıyordu. Halbuki kefele 
den biri üstünde munza 
bir siklet olmaktan baş~ 
bir rolü yoktur ve kefe hl 
halde ağır basacak olanı d 
gildir. 

1935 de o daha akıllı aa 
ranmıştı. 

Oeuot 

hususunda faraziye aynı de 
ğildir. Bir çok avusturya -
lılar aralarında konuşurken 

ondan "İmparator" diye 
bahsetmektedirler. Kı~li -
yet taraftarları günden gü
ne çoğalmaktadır. Bunun -
la beraber henüz bu ecre • 
yan ancak bir azlık tetkil 
etmektedir. ÇUnkU blr Tu-

.· B u operet tahrikatçı -
!arına gülümsemiş -

tim, fakat arkadaşım, soka
ğa çıkar çıkmaz, beni sep • 
dk ıı:örünce ikn- çah•tc• ı 
0 '.Billyor musunuz kl, dedi, 

Bu yüzden iflasa sürük -
lenen triyesteliler tabii şi -
kayet ediyorlar. Fakat on
lara ihsas ediliyor ki şu ve
ya bu şekilde limanları ön
ce Avusturyanın olduğu gi
bi bu defa Almanyanın o -
lur- Tri,,e•te ile Hamburg 
ara.aında makul 'bır ntUvaao-

Milyarlar harbi 

na konfederasyonu veya 
hapsburglara tabi olmıyan 
müstakil bir Avusturya te
hayyül edenler çoktur; Hit 
lersiz ve nazizmsiz bir bil -
yük Almanya temenni eden 
ler de vardır: Bunlar büyük 
Almanya taraftarlariyle 
sosyalistlerdir. Almanya -
nın iki devlete taksimini is
tiyenler de var: Cenup dev
leti, merkezi Viyana olmak 
üzere Bavira ile Avustur -
yadan mürekkep olacaktır. 
Nihayet komünistler vardır 
ve bunlar (heyhat!) bigane 
hakkiyle teşkilatlı ve paralı 
olanlardır. 

Genç avusturyalıların "si 
yasi ilimler" mektebine ha
raratle devam ettikleri za -
manlarda Pariste tanımış ol 
duğum bir genç bana "Kıra
liyetçi birlik merkezlerin -
den birini görmek ister mi
siniz?,. dedi. 
Karanlık mahzenlere gi -

receğimizi ve romantik tah 

·K R o M 

bir müddet eve! Viyanayı 
dolduran nazi aleyhtarı be
yannameler bu küçük bur
juva evlerinde sosyalistle -
rin yardımiyle imal edildi. 
Biliyor musunuz ki, bu a
damların içinde, ekseri her 
gün hariçten para alarak 
komşularımızla temas et -
meleri icap eden murahhas
larımıza pasaport temin e
derek her gün hayatlarını 
tehlikeye koyuyorlar. Bili
yor musunuz ki, hava mü -
dafaası tecrübeleri dolayı -
siyle Viyana karanlığa gö -
mülünce bu gençler ve bu 
kadınlar imparatoru isti yen 
afişleri sokaklara astılar ? 

- Evet, ama kaç kişisi -
niz ? 

- Henüz pek az: fakat 
davamız muzaffer olacak -
tır ... 

Kim bilir, belki bu bir a
vuç adamdan bir çığ mey -
dana gelecektir. 

ne tesis edilebilecektir. 
Bu, italyanların "Biz0

m 
Akdeniz,. dedikleri deniz 
üzerinde alman müttefikle
rine bir mahreç vermeleri 
demek olacaktır. 

Bu mevzu üzerinde, Ro -
ma ile Berlin arasında mü -
zakerelere başlanmış oldu· 
ğu tekzip olunabilir: Ne de 
olsa bu keyfiyet badema 
mantık çerçevesi dahilinde
dir. 

Tirol hakkındaki haber -
leri de şu veya bu şekilde 

izah etmek mümkündür : 
Yukarı Adige vadisinde hiç 
bir şey cereyan etmediğini 
iddiaya cesaret edemiyor -
!ar ve cereyan eden şeyler -
den bundan böyle Bl-enner 
hududuna yerleşen Alman
yanın bundan ne menfaat • 
ler temin edebileceği görü -
lüyor. İtalyanın ne menfaat 
temin edeceği anlaşılamı -
yor. 

Tokyo'daki İngiliz - J 
pon görüşmeleri garip o 
du. Evela iki taraf da ha 
~.. haıka dilden konuııı 
yordu. 

İn1ıiltere: 
- Sizinle ıycuııı .. ._,_, 

kında konuşmağa geldiıt 
dedi. Japonya cevap ve 
di: 

- Yen'den bahsedeliıl 
japon parasından ... 

- Katil addettiğin 
dört çinliyi size Tiyenç~; 
de teslim etmedik diye ıı: 

ze sitem ediyorsunuz. 
- Biz size paramızı k 

rumak için Çin parasııf 
yardım ettiniz diye sit,.rl' 
de bulunuyoruz. 

Resmi tebliğ de gösteri 
ki, bu görüşmeler "Tiyef 
çin işini arka planda bırl 
kan umumi meseleler,, ii 
zerinde oldu. 

Çünkü Tiyençin işi pe 
denin ön tarafındadır. fi 
kat.asıl mesele, perdeni 
ardındadır ve bu mesel 
mühimdir: milyarlar harlıl 

Patis - So 

d 
nüp gidecekti.Bir daha da gelmiyecekti.Yatanmağa 
liıyik yegiıne dakikalar, talihin kendisine bahıetti· 

ği saadet dakikaları, kayboluyor, ve parmakların a
rasından kaçan su gibi akıyordu. Doğruldu, etrafı-
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na baktı; çelikten bir kağıt keıeceği buldu. Dolabın 
gözlerinden birisinin arasma ıoktu kanırttı. Fakat 

gene de açılmıyordu. O zaman iıdeta kudurmuıca• 
sına bir savletle tekrar bu kağıt keseceğe . abandı. 

, Antuvan, kardeıı Jİ1ber, arkadaşı Dominik Heriyo, Mı· 
riyan ve Solanj Scnkler isminde iki gene; kızla beraber 
sıkıntılı bir suareden kaçıyorlar ve geceyi kırlar için
de kaybolmuş bir otelde geçiriyorlar. Antuvan, Mari
yan'la, Dominik de Solanj'la beraber eğleniyorlar. A· 
radan hayli zaman geçmiştir. Mariyan, Antuvan'ı ıev
miye başlamıştır. Gene; kıza biraz big,ne côrünen An
tuvan bir gün onunla buluşmuı ve beraberce dört ay 
evci ilk defa paskalya gecesini geçirdikleri otelde bir 
gece beraber kalmıştır. Fakat Mariyan sevdiği derece
de sevilmediği için kendini üziıyor. Şimdi Mariyan'ın 
babası Segre lerin evlerinde bir toplantı vardır. Segre 
Mariyan'ın niçin dans etmediğini soruyor ve o canının 
dans etmek i&temcdigini söylüyor.) Ya.zan: /rene Nemirovıki -19- Çeviren: Mümtaz Faik FENiK 

Göz birdenbire param parça oldu ve dağıldı. Re
jin'in dantel bluzları, mendilleri, eldivenleri, aık 

mektupları biribirne geçmİ§ bir tekilde yere düıtü. 
lşte o zaman biraz durakladı. Kalbi ıiddetle atıyor-Bütün kızlarına, bütün etrafını saran kadınlara 

kartı aöıterdiği adeta kadınca nezaketle, Mari
yan'ı itti: 

- Ne olursa olsun kızım! Ne olursa olaun kı

zım! diye söylendi. 
Mariyan düıünüyordu: 
"lltifatlar, okıamalar, tatlı sözler bol .. Fakat 

ne yardım, ne bir akıl öğretme, ne anlatma var.
Cilt hassas ve kalp kuru .•• Bunların ikiıi beraber ıi
diyor ... " 

- Hadi git yavrucuğum seni çağırıyorlar bak ... 
Mariyan bir ıarkı mırıldanarak odadan çıktı. 

Tıpkı g-Öz yaflannı saklamak istiyen çocuklar gibi 
alnı havada idi. Kendisinin içinden taıan bu ıarkı 
onu teselli ediyordu. 

Göze görünmiyen bir kimsenin sualine cevap 
verir gibi mırıldandı: 

- Hiç kimseye ihtiyacım yok. Yalnız kalmak 
istiyorum ••• Fakat canım sıkılıyor. lıte hepsi bul Oh 
ne kadar canım sıkılıyor. 

Bir aydanberi Jıer ıün Antuvan'ı evlerinin civa-
nndaki küçük bir b beldi1onlq, Bazan ara• 

ba ile gelip onu alıyor ve beraber gidiyorlardı. (it
te bu saadetti.) Bazan en son dakikada geliyor ve 
onunla bir çeyrek kalıyor, sonra ayrılıyorlardı. Ek
seriya da hiç &'elmiyordu. Oh, artık ki.fi ... Ki.fi bu ... 
Beni sevmiyor hiçi O halde gitmek neye yarar? Ha· 
yır, gitmiyeceğim; beklesin! ... merak etsin. Şimdi 
de onun sırası t Ve eğer bugün gelmezse, hiç olmaz 
sa gelmediğini ben bilmem!" 

Eski kütüphane odasına çıkmıftı. Odil ötesini 
beriıini bir ıancialyenin üzerinde bıralmn§h. Onları 
aldı yere fırlattı. 

- Bu kaltağın da iti gücü ortalığı alt üst etmek
tir. 

Bir anda kız kardeılerine, ailesine, bütün dün
yaya ve hepsinin üstünde Antuvan'a kartı hakiki 
bir kin hissi duydu. Saate baktı. Şimdi o (belki de) 
bekliyordu: ... "Bekliye dursun! ... " giyinmeğe baş
ladı; yüzüne pudra sürdü, fakat pudranın altında 
yanaklan yanıyordu. Rujunu aldı, aynaya yakla§
tı, dudaklarını resmetti. Her ıeye rağmen, karanlık 
gözleriyle, asi aaçlariyle, boyalı dudaklannm ara
ıında parlıyan diıleriyle kendiaini ıüzel buluyordu. 

... 

Niçin ümitsizlik anlannda ıstıraptan bir şehvet ar
zusu doğar gibi oluyordu? Betbahttı; ağlıyordu, fa
kat içinden bir his kendiaine: "Bak. Dinle. Kendini 
bir topla. Çektiğin azaptan dolayı nedamet duya-

caksın. Eski göz yaşlannm tadını beyhude yere arı
yacakaın I" der gibi oluyordu. En ufak bir gürültü 

duyunca bile o tarafa tiddetle dönüyordu. Her ha· 
reketi sinirli, ıstıraplı, heyecanlı idi. Tıpkı ıuurla· 

rına azıcık sahip olan aletli hastaların seri ve ani 
jestleri gibi. O kadar acele giyindi ki buluzunun 

yakası yırtıldı. Bir baıkasını almak istedi. Fakat 
dolabı bir türlü açılmıyordu; kilitli değildi: çoktan

beri Evlin kilidi kırmıttı; gözlerin açılması lazımdı. 
Mariyan hepaini yokladı, çekti, çekti, fakat hiç biri 
açılmıyordu. Bu esnada saatin altıyı çaldığını duy-

du. Birdenbire bütün iradesini kaybetti; bu şekilde 
sokağa çıkamazdı; elbiseleri yanda Rejin'in oda· 
sında idi; Re

1
jin de bu esnada Sendam'la vedalaşı

yordu. Onun için oraya giremezdi. Fakat gözleri de 
açmak kabil değildi! Ne yapaın? Hiddetten tir tir 

titriyordu. Vakit seçi7onlu. B.ıdemiyecekti. Dö-

~ .......... ~ 

du; odanın ortasında ayakta duruyordu. Saçları 

darına dağın, yakası yırtılmıfh, küçük bir kıymık 

parçası parmağını yaralamıftı. Kanı mendille aildi. 
Odanın içine baktı: her taraf alt üst olmuıtu. Kendi 

kendisinden utandı. Gözleri dolu dolu olmu§tu. Fa
kat birdenbire sert ve ateıli bir halde omuzlarını 

silkti. Bir bluz yakaladı. Alelacele üzerine geçirdi. 
Hareketleri o kadar sertti ki az kalsm bluzu yeni

den patlatacaktı. Sonra ıapkası elinde, mantosu ko· 
lunda ve eldivensiz olduğu halde aokağa fırladı. 

Dııarıdaki soğuğun ve ayağında krepdöıinden ev 
iskarpinlerinin farkında bile değildi. 

Küçük park bom boştu. Koıarak girdi; alçak 

demir kapıyı tiddetle itti; kapı arkasından gürültü 
ile kapandı. Küçük park evlerinin hemen yakınında 

idi. içinde bir çim bahçesinden küçük dar bir yol· 
dan, bir kaç güzel ağaçtan ve üç dört sıradan baıka 
bir ıeyı yoktu. Bu mevsimde buraya kim ıelirdi 7 
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Ev eıyasına ait 
gümrük muafiyet 

Kuruntudan hastahk Kıymetli terbiyecilerimizden Sad -
rettin Celal, muhtelif gazetelerde ter
biye mevzuları üzerine yazmıt oldu-

E d 1 Y·ıne oradan hormonlara teair ede- ğu pek değerli musahabelerini b~ d~-
aki İmparatorluk devrin e •- fa bir cilt halinde bir araya getırmış 

ta b l'd "'h ı J t p rek türlü türlü anzalar, rahataız-n u a fO ret a mıı zze af&· ve bu eser Remzi kitapevi tarafından 

Gümüş fiyatları 
düştü? • • 

nıçın 
H. A. KUYUCAK la k ld ~ d h · · ld i lıklar, haatalıklara sebep olduğu gi-r ço o ugun an angısı o u u- "Maarifimiz ve meseleleri,, adı altın-

nu bilmiyorum ama, frenkler ara- bi, hastalık korkusunun tahayyülü da 168 sayfalık bir kitap olarak neş- Dünya gümüş müstahsilleri Hazi ·ıtana satıldıiı halde 1932 de iıti~sil 
aında meıhur bir İzzet Pata vardır. yahut hastalık korkusu da aynı te • ran ayının son günleriyle Temmuz olunan 211 milyondan ancak 52' 11 bu 
B PhT airleri yaparak honııonlar vaaıtasiy- redilmiştir. . . u Paıa Franaa kıralı Louia- ı ıppe Bu kitapta gözden geçirilen bahis- başlarında endi§eli zamanlar geçirdi - memleketlere gitmıştır. 
zamanında lstanbul'dan Paris'e ıi- le türlü türlü hastalıklar meydana ler .... Çünkü Amerika Birle•ik Dev - Bütün bu amillerin tesiriyle mese • 

ler ve tetkik edilen mevzular şun - 7 d 62 
der. Orada bir aün büyük cadde- getirirler. ı· Jetlerinde gümüt hakkında yapılan la 1880 de 115 ve bu asrın batın a 

• lardır: Maarif Şurası, bugünkü ıse 2 d 
lerde gezerken duvarda bir hayat Bu marifetleri yapmakta rolleri münakasalar ve alınan kararlar netice sent eden bir "ounce,, gümüş 193 e 

tahsili tam kültür vermekten uzaktır, 
•iıortaaı ıirketinin kocaman ilanı ıimdiye kadar anlatılan baılıca uç lise tahsilindeki meseleler, ilk mek _ si dünya gümüş fiyatı sürat le düşü • 28 sente düşmüştür. 
&'Özüne .. arpar. Paıa hayat sigorta- gudde vardır. Biri beynimizin için - · ı yordu. Bu sukut nihayet durdu; fa - Gümü .. fiyatındaki bu şiddetli su -"' k teplerimizin muallim ihtıyacı naa_ı ,.. 
•nu, insanları ölümden daima oru - deki mini mini ipofiz guddesi, biri k ı kat endişelerin tamamiyle zail olaca - kut iki grup memleketleri alakalan -

h kartılanmalı? Muallim me tep erı, 
Yacak bir vasıta aanarak emen boynumuzdaki tiroit guddeai, üçün- -· k ra g-ı tahmin edilemez.... Çünkü bütün dırıyordu. Evela Meksika, Amerika '- köy muallim mektebi v~ e_gıtmen u 

Ecnebi memleketlerden yurdu 
naklihane edeceklerin ıetirece 
ev eıyaları gümrük reaminden 
bulunmaktadır. Gümrük ve lnhisa 
VekAleti ev eıyuının tek tek ve 
ça parça değil bir defada ıetlril 
sinin prt olduğunu, tek rac!yo ve 
but piyano, karyola ve mtknuili 
ev eıyaaından sayılmakta 1le ae 
yası muaflığından istifade ec!emı 
ğini klrarlattırmıttır. Yalnız & 
yolcu evinde bulunan diğer eıya 
nı sattığını, terkettiğini iıpat ede 
diği takdirde tek olarak getirile 
ev eşyası gümrük muafiyetinden 
fade edebilecektir. 

•endiaini aiogrta ettirir. cüsü de böbrek üstündeki gudde. lan ilk tahsilin bazı muhım meselcle- dünya gümüş müstahsillerinin mu - Birleşik Devletleri, Kanada, Peru ve 
Aradan bir zaman geçtikten aon- Heyecandan müteessir olarak in- ri ~uallim, talebe, bina bakımların- kadderatı, bir dereceye kadar, Ameri- Avustralya gibi gümüş çıkaran mem-

ra Pata ateıli bir haatahia tutulur. sanı ağlatan, yüreğini çarptıran, ki- d~n orta tahsil, mealekt tahsil, kit~p ka Birleşik Devletleri hazine nezare- leketler pek tabii olarak bu madenin 
Aileai hemen hekim çaiırmak ister- misinin •açlarını birdenbire beyaz - meselesi, rasyonalizasyon ve Ma~r~f, tinin elinde duruyor..... kıymetçe düşmesini istemiyorlardı. 
ae de paıa : latan, birçoklarının nefesini hkıyan mesleki istikamet, kitaplarda basıtlık MalUmdur ki gümüş çok eski za _ Bundan başka Çin, Hindistan ve İs -

lzmirde bir temel 

atma töreni - Hiç merak etmeyiniz, ben ha- bu guddeler olduğu sibi, kuruntu ve ağırlık meselesi, müşterek terbi - rnanlardan beri para olarak kullanı - panya gibi memleketlerde ise halkın 
Yat aigortaama yazıhyım, hiç bir ta.iriyle türlü türlü baatahklar ya· ye ve muhtelit tedrisat, imtihanların lan kıymetli bir madendir. Yeni zaman elinde büyük ~iktarlarda g~m~.t bulu 
haatahk beni öldüremez •.• diye he - pan sene onlardır. G. A. hakiki kıymeti, bilgi test'leri, mektep larda ise Asya ve cenubi Amerika dev nuyordu. Tabıı bunlar da gümuş kıy- İzmir, 23 a.a. - Dün Poligonda 
kimin gelmeaine maai olur. Nihayet, lerimizde disiplin meselesi, cümhuri- }etlerinin ekserisi gümüş kullanıyor, metinin düşmesine taraftar değildi - lunan alayımıza ait bir pavyonun 
ailesi haatanm aözünü dinlemiyerek yet maarifinin 16 yıllık bilançosu, ze- Avrupa devletleri de hem altından ler. Bu sebeple müşterek menfaatle - melatma merasimi yapılmııtır. Bu 
hekim setirirler ve hastaya o vaktin ka test'leri, ölçü üzerine mektep, Dal- hem de gürpüşten para yapıyor ve bu rin bir araya ~etird!ği bu me~leke.~ - rasimde vali, komutan, belediye 
tedavi uaulüne göre bot bol kay ilaç- (İfl(ilerimizin ıslah ton planı. iki maden arasında kıymetçe sabit bir ler 1933 senesı Hazıranında hır gu - ve askeri er)tan hazır bulunmuılar: 
lan içirirler, ondan birçok kan alır- Görüldüğü gibi maarifimizin ve nisbet muhafaza etmeğe çalışıyorlar _ müş. a~laşma~ı yap~ılar. Bu anlaş~a ilk temel taşları vali ve belediye r 
lar ve izzet Paıanın ölümden kur- ı"slasyonlarında lelk'ıkler"ı b ·· tt"ğı· d ç·f d 1 .. d .1 b para mucıbınce mustahsıl memleketler hu- tarafından konulmuıtur. Bu P e kültür hayatımızın ugun arze ı ı. ı t ma en usu u enı en u . . . • İ · ·· ( 
tulmaaını bu tedavı' uaulüne atfe- 1 l"h" tl" ve . . . d k kümetlerı buralarda ıstıhsal olunan yon oeneral Aktui'un zmır mus en aktüel mevzu arı se a ıye ı sıstemlerıne bılhassa on o uzuncu . .. ,, . . • . . . 
derler ... Halbuki onu kurtaran kay Islah, deneme ve üretme müesse - bı"lgı"lı" bı'r kalemle gözden geriren bu b 1 d d'"f 1 Me gümüşten 35 mılyon ounce lık hır kem mevkı komutanlığına tayının 

k d" • :r asrın aş arın a tesa u o unur. - d k ğ" t ahh'"t be · .. d t" d·-· kil ük büyül ilaçlariyle kan almak deiil, en ısı- selerindeki çalışmayı civar müstahsil- eser bu''tu"n terbı"yecilerl ve ög-retmen- 1• 0 1 d 1 . d · t mi miktarı piyasa an çe me ı a u rı vucu e ge ır ıgı Ç . 1 se a sman ı ev etı e para sıs e - . .. .. b 1 1 . 33 .. .. .. ü k"l tm k 
nin hastalıia kartı mukavemeti o - terine öğretmek ve göstermek üzere lerı' du·· şu"'ndürecek deg~ erli bir rehbe.r- .. . 1 "h . - . b t . . it ettiler Ellerınde gumuş u unan mem ser erın uncuaun tet ı e e 

O k nı ıs a ettıgı zaman u esırın a ın- . d . d.. i asa d" 
duiunu timdi biliyoruz. na - an Ziraat Vekaleti hususi günler ayır - dir. da kalmış ve lOO kuruşluk altın lira leketler de bu ma enı unyka Y P w: ır. 
alnuya ve kay ilaçlarına raimen - mıştır. Bu cümleden olmak üzere pa- TEPE ile 20 kuruşluk gümüş mecidiyenin larına fazla. miktarda sev etmemeıı 
o kadar mukavemet kudreti veren muk ıslah ve üretme çiftliklerinde ya- Fransızların ya§ıyan romancıları i- tesbitinde 1 gram altının 15 gram gü- kabul eyledıler. . . . 
de ıüpbeaiıs kendiainin ölmiyeceğine pılan muhtelif tecrübeleri, alınan ne- çinde en ziyade husuaiyeti haiz olan- müş kıymetinde ol<itığunu kabul eyle- Gümüş meselesi Amerıka_ • Bırl~~ık 
kanaat getirmit olmasıydı. ticeleri göz önüne koymak üzere Ada- lardan birisi de hiç !JÜphesiz Jean mişti. Esasen o sıralarda dünya nisbe- Devletlerinde nazik bir dahılı ~olıtı • 

V ekilet emrine alınan bir 
kaymakam 

Görülen idari lüzuma binaen S 
rihisar kaymakamı B. Cevdet S 
Çangay vekalet emrine alınmıttır 

Daha sonra pafa latanbul'da bir na çiftçiler birliği azası ve civar pa - Giono'dur. Fransa'da çok takdir edi- ti de bu miktarın etrafında dönüyor- ka meselesidir. Çünkü Meksıkadan 
aün kayıkla Usküdar'a geçerken muk müstahsilleri 15 temmuz ve 10 a- len ve beğenilen bu muharririn en ba- du. Fakat sonradan gümüş kıymeti al- sonra dünyanın ikinci büyük müstah
binditi kayığm içerisine denizden ğustosta pamuk üretme çiftliğini zi - riz hususiyetini de romanlarında ta- tına nisbetle büyük tahavvüller gös _ sili olan Birleşik DevJetlerde çok ~s: 
bir lüfer balığı sıçrar. Bu aefer, iz- yarete davet edilmitlerdir. Nazilli ve biati terennüm etmesi ve buna eşsiz terip düımeğe başladığından çift ma- ki zamanlardan beri gümüş kıymetını 
zet Pata kendisinin hayat sisortaaı- Malatya çiftliklerinde de aynı tekil - bir şiir havası katmasını bilmesidir. den mikyası kullanan devletler yavaş yükseltmeğe çalı§an siyasi bir blok . 
na yazılı bulunduğunu unutarakı de günler tertip olunacaktır. Çiftçile· Körükörüne bir natüralizmin bir re- yavaş gümüı sikkelerin serbestçe ba _ mevcuttur. Amerika hüküme.ti beynel lunan gümüşün ~tın alı~ma fı 

- Bu, benim pek yakmda ölümü- rimiz bu ziyaretlerinde modern ekim aksiyonu sayılabilecek olan bu eser- sılmasına nihayet vermek suretiyle bu milel taahhüdünü yerine getırmek ba- yükaeltilecek sanıyen harıçten ec~ 
ille alamettir... hakkında müsbet ve pratik bilgiler el- ler asla kuru değildir. Müptezel bir madeni mikyas olmaktan çıkardı - hanesiyle ve hakikatte gü~üş bloku - bi gümiltü satın alınmıyacakt~. Bi:i 

diyerek hemen tekral"latanbul'a de edeceklerdir. romanizme düşmemesin'i pek iyi bile- lar .... Bu keyfiyet ise gümüş kı:fmeti- n_un tazyikiyle 1933 senesı sonunda bir teklifin yapılmıt ol~ı bıl~ 
dön•. O &'Ünlerde öleceğini bütün rek mebzul bir lirizm içinde kariin nin yeniden dütmesine sebep oldu. yerli gümüşün ounce'ını 64.64 "sent" ya gümü§ fiyatlarını suratle dilf 
abbaplanııa haber verir, kendilerini dimağını olduğu kadar kalbini de ok- Hülasa, gümüt bazı kısa müddetler ten satın almağa batladı. Bu fiyat .c~- meğe kafi geldi. Layiha m~er 
cenaze törenine dant eder, töreni Bira fabrikasının tesellümü ne §antasını bilen Giono gerçekten türk için kıymetçe yiıkselmesine rağmen ri piyasa fiyatından ~ ~o ~ukar~. ıdı. lunmakta b~lun~uğ~. aırala~da ıse 
bütün tafailatiyle tertip eder •e üç muharrirlerine tanıtılması icabeden mütemadiyen kıymetini kaybetmiş ve Ertesi sene çıkarılan gumuş muba - merika hazınesı dunya fıyatlar 
~ -:onra ateıli bir hastalıiın ve.... 31 temmuzda baclanıyor garp romancılarından biriydi. Ancak meseli on dokuzuncu asrın ortaların- yaası kanunu" para için saklanan ma- düttüğünü ileri ıilrerek hariçten 
dıiı tıddetli bir hezeyan içinde ger- t onun son derece titiz bir üslUpçu olu- da 1 gram altın mukabilinde ıs gram deni ihtiyatın dörtte birine hali~ o - tın aldığı gümüt fiyatlarını ted 
çekten ıöçer... Gümrük ve İnhisarlar Vekileti, bi- şu bu işi pek güçleştiren bir husuatu. gümüş alınabilirken 1901 senesinde 35 luncıya kadar dahilde?. ve ~a~ıçten bir surette 43 aentten 3~ sente k 

İzzet Pqanmkinden daha yakın ra fiyatlarının ucuzlatılması etrafın- Arkadaşımız Sabri Esat bu güç ve ve 1938 de 81 gram gümüt almak müm gümüt satın alınması ıçın hukumete indirdi ve tabii dünya fıyatlan da 
._ ıene pek meıhur bir miaal. Parİ• daki tetkiklerine devam etmektedir. çetin işe giri§mekle her iki lisana 0 - kün olmuıtur. salahiyet verdi. nu takip etti. 
~ fakülteainin aıeıhur anatomi İnhisarlar Umum Müdürlüğü, bu hu- lan der.in vukufiyle birlikte nefsine i- gumut kıymetinin Amerika hükümetinin piyasa~ Mecliatelri milnakaplar bitip de 

P1rofeaörü Paul Parrier'yi .sö~~~e:?'~it~s=u~s~ta;v~e~k~i;le~t~le~d:a;im~i~t;e;m;aa;~h~al~i~n~d~ef.t~im~a!d!ın~t~a~k~d=ir:e~d~e~ğ=e~r:b~i=r~d~e~l=il=i~n~i t:!.~=~~~~~· !.:~~·ı;v!d~ ki yüksek fiyatla cümüt mübayaaaı dahi yiha bnua oldufu aman harf 0 anlar bile kocaman on cıltlık,.kı~~ bulunmaktadır. ıilııitn lladeld ....... ~Hal ıNI den mOı alma aaWıiyeti hakkında blr 
- dmlla ruyonel bir tanda ltletllmftf 1"8 e bdar Uç mısline. çılranlmıJ. mü muhtevi olmadığı görüldü. 

f ·· ID 1 i'-- biri olan -re-" yi fimdl ttlrk okur- f" ı d b • ı 1 ?!'.?~aor zama.::'ıaı. zamanda ıra abrikaaının 31 temmuzdan t .,. ları, bir tlirk rpirinin gilnl Uslubiy- neticesinde bu maddenin daha çok çı dünya -~yat arın~n a. ta ıı ~rt ar ~ - keyfiyet dünya gümü§ müıtahıille 
Fr ...... pekili Waldek. Rouaaean ren devlet ziraat itletmeleri kuru- le türkçeye çevrilmiş olarak kendi dil karı imasıdır. Belki daha mühim olan tında d_uşeceklerı sevıyey~ ınme~.er~. - ne biraz nefes aldırmıştır. Fakat 
karaciier kanaerine tutulduğu va- mundan devir ve teselliimüne baıla- lerinde okumak fırastına maliktirler. diğer bir amil de gümüşün bazı lü - ne manı olmuştur. Amerıka gumuş kanun dahili fiyatı 71.11 sente çıka 
kit onu tedavi etmiıti. Baıvekil bu nacaktır. Bu fırsatı kaçırmamalarını bilhassa :zumlu madenlerin işletilmesinde tali mübayaa siyasstinin dünya gümüş pi- dığı halde harici fiyat 35 de kal 
haatahktan kurtulduktan sonra 0 • tavsiye ederiz. mahsul olarak elde edilmesidir. Mese- yasası üzerindeki tesirini anlamak i- tır ki bu keyfiyet dünya müatahai 
peratör de kendisinin aynı haatalıia Remai kitapevinin "dünya muhar _ la bütün dünyada istihsal olunan gü- çin 1938 senesinde satışa arzolunan ri için pek ümit verici değildir. 
tutulacağını düıüne dütüne 0 da rirlerinden tercemeler serisi" nde in- mütün dörtte üçü kurıun, bakır, çin- gümüıün % 80 inin Amerika hüküme H'"li dün a gümilf piyasası 
biraz zaman &onra karacig- er kanae- BUGÜN titar eden bu kitabın fiyatı 50 kuru•- ko gibi madenlerin istihsali ameliyesi ti tarafından satın.alındığını söyle· k dud sa,t Ay "ka'n n elinde 

• s . . . k"f d A "k , b .d mu a era ı merı ı nnden gitti... tur. neticesınde elde edılmektedır. mek ı ayet e er. men anın u t• A .k h'"k.. • 
Kuruntudan crelen haıtalıklar- Yenı"t•hı"r ULUS sı·nemasında e· d kt d . v d ··ıu .. detli müdahalesi üzerine gümüı fiyat- lunuyor. merı a u umetı ne • f" ır o orun ö evı Kagıt para ve banknot te avu nun 1 . d .. k 1 ve ne de iktisadi hiç bir lüzum ol 

dan burada en aiır iki miaalini gös- Halkevlerimiz için birkaç piyes yaz .. .. .. il" 1 k k 11 lan 1934 ve 1935 aene erın e yu sc -
terdim. Daha hafifl...U.den wüzler. yalnız gumU§U t 1 para .0 ara - ~ a- meğe meyletmit fakat 1936 ve 1937 de dığı halde aırf dahili politikacı 

ı- 1 _Bir mayıs gecesi mış ve partimizin tertip ettiği piyes A 1 ketlerınde d 1 b , 
ceai, binlercesi vardır. Hemen her. müsabakasında ikinci mükafatı ka _ nan vrupa mem e egı u tekrar dütmüıtür. memnun etmek için milyonlarca ' 
k.,. birkaç tane kuruntu haatuı ta - Fernan Graver - Luaien Marux zanmıt olan rejisör Vedat Örfi'nin madenden esas para yapan bazı Asya Amerika hükümeti 1938 aeneai bat· ce" gümüt almakta devam ediyor 
nır. 

Y akm vakte gelinci ye kadar 
bunlara "telkin,, eseri derler ve tel
kin tesiriyle naad hastalık gelebile
ceiini izah etmeğe lüzum görmeden 
seçerlerdi. Telkin yerine göre has · 
talık verir, yerine ıöre de hastalığı 
ıeçirir, o kadar. 

(Franaızca aöslü) güzel bir piycaidir. Cümhuriyet Halk memleketlerinde de umumileşmesi gü larındanberi dahilde istihsal olunan belki de edecektir. Bu lllzum.us 
Partisi göaterit yayımı arasında neı- müıe para olmak üzere duyulan ihti- gümüşü 64.64 sentten ve hariçten ge- müt ıtoku o kadar artmıttır ki hü 

2 - Renkli MIKI periler redilen bu eserde Mehmet İçtimai yacı azalmıştır. Aynı zamanda banka lenri de 43 sentten alma.kta devam e- met muhafazası için ayrıca bir 
arasında bir facianın müe11ir tahlillerini yap- sistemlerinin tekamülü Asya memle - diyordu. Fakat 1939 hazıran ayı zar - yaptırmak mecburiyetinde kalmıı 

3 - Yeni Dünya havadiıleri makta ve bir fazilet tezini müdafaa ketlerinde para biriktirenlerin sırf bu fında Reisicümhurun bu ay sonunda A "k d h"l• l"t"k n do . . men a a ı ı po ı ı asını 
etmektedir. Vakanın ıeyrinde güzel maksat ıçın aldıkları gümüş miktarını nihayet bulacak olan para kıymetini y • •• • 

1 bir teknik ve lisanda seliı bir ifa- da indirmiş, meseli 1928 de bütün tenzil salahiyetlerinin tecdidi mese • dugu bu gayrı tabıı fıyatların ve 
de göze çarpmaktadır. Bu eserin dünyada 317 milyon "ounce" (0 gü • lesi müzakere edilirken gümüt bloku- zumsuz stokların gümütle alikalı 
Halkevi repertuvarının kuvetli eser- müşten 213 milyonu Çine ve Hindis - na dahil ayan azaları bu salahiyetle - tün dünya memleketleri Uzerind Şiındi bunlann da sebebi anla

tılmağa batlamııtır. Hep honnonla
nn tesiri. Gerçekten korku ilkin be- ~---

Seans saatleri: 

2,30 - 4,30 - 6,30 ve 9 da 

Tel: 2193 ]erinden bir olacağına ıüphe edile - rin tecdidine iki şartla razı olacakları iktisadi tesirleri ayrıca tetkike de 
mez (l) ı önce = 31 .10 ıram. nı söylediler. Evela dahilde istihsal o- noktalardır. 

MAVi SU 
Yazan: Major WREN 

- Bilmiyor muıun? Öyle sanıyo -
rum ki o iki zıt his arasında bocalı -
yor: biri vurulduğu zaman, içindeki 
hayvan: "ıu asinin geberdiği iıabet 
oldu" diyor fakat gene içindeki asker 
oerhal cevap veriyor: "garnizonumu
zu müdafaa etmek için bir kiti daha 
eksildi!" 

- Fakat pek inaafıız bir adam 1 İki 
\'aralıyı mağzallara attı. 
Kardeşim, dudaklarını sildikten 

•onra bir cigara yakarak dedi ki: 
- Bütün bunlar onun taktiğine da

hildir. Tuareglere kalede dütenlerin 
l eri derhal başkaları tarafından alı -
nacak kadar çok miktarda asker bulun
duğu intibaını vermek istiyor. Tua -
reglerin durbünleri yoktur. Ve onla -
rın nazarında me:vzideki her uker, 
canlıdır. 

- Fakat mudafaa için kafi asker 
kalmazsa ne olacak? 

- Vazıyetin umitıiz bir hale gelme
ıinden önce yardım geleceğini umu -
)'Or. 

Mummza oturmuı olan Kordiye: 
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hal kalenin dışına iki deveci 'koymuı 
ve onlara ititecekleri ilk silih sesinde 
- ister i~erden ,iıter dıprdan gelıin 
- bütün hızlariyle Tokutu'ya gitme -
!erini ve taarruza uğradığımızı haber 
vermelerin emretmif. 

M.aykıl: 

- Kurnaz çocuk, dedi. 
Kordiye: 
- Evet, kurnaz bir çocuk 1 diye taı

vip etti. Bu suretle hareket etmekle 
hem kaleyi, hem de zevahiri kurtar -
mak ümidindedir. Asiler tarafından 
bir tek silah atılmıt olsaydı, deveciler 
bütün süratleriyle gidip kalenin taar
ruza uğradığını haber vereceklerdi ve 
yardım kıtası gelince, bir sürü asiyi 
bastırmıt olan kahraman bir Löjon 
bulacaktı. Yarın sabah Tokutu'da ka • 
lenin ku§atıldığı anla§ılacaktır. Öbür 
gün, yardım kıtası burada olacaktır. 

- Ya biz, öbür gün biz nerede ola -
cağız? Bütün mesele burada. 

Kordiye gülerek: 
- Cehennemde, uiz doıtlar, dedi. 

- Yahut bizim gibi ansızın bastırıl
dıklarını 1 

Kordiye: 
- Ben de Düpre'ye bunu söyledim, 

dedi. Fakat Löjon faka· basmıyacak 
kadar kurnazdır. Deveciler gündüzün 
vahada oturuyorlar, fakat geceleri, bi
ri prkta, diğeri garpte ayrı ayrı dev
riye geziyorlarmı1- Gündüzün vahada 
baıtırılabilirlerdi. Fakat pfakta de -
ğil. Tuaregler vahaya girdikleri za
man deveciler her halde onların çen -
berleri dıtında bulunuyorlardı. İlk ıi
lih sesi üzerine, deveciler Tokutu'ya 
doğru bütün hızlariyle hareket etmit
lerdir veyL .. 

Boldin haykırdı: 
- Yukarı çıkın! 

Acele ettik. Yaralılar muharebe va
ziyeti almıtlardı: bir ikiıi ölüm halin
de, ötekiler henüz ayaktaydılar. 

Komtum ölil bir lejyonerdi, tüfeği 
önünde, dirsekleri dıvara dayalı, maz
galına iyi yerletmitti. 

Benim müf&hede Nhamda hiç bir 
canlı mahlGk yoktu, sadece kum ve üs
tünde müthit ve körletici bir ııcak 
dalgasının parıldadığı tatlar. 

Birden, nöbet kulesinden, Şvartz'ın 
sesi, yakıcı havayı yırttı: 

- Palmiyelere bakın 1 Aiaçlara tır
manıyorlar 1 

Bu onwı aon sözleri oldu. Silihını 

omuzuna dayadıiı, ateı ettiii ve dut-

dı. Kaleden daha yüksek palmiyelerin 
tepesine kadar tırmanmıt olan Tua -
regler bizim damın üzerine yukarıdan 
ateş açıyorlardı. 

Civar tepelerden açılan düşman ate
şi de tekrar bizi kuşatmıya başladı. 

Löjon kumanda verdi : 

- Palmiyeler üzerine seri ateş 1 
Düpre çavuş bu üç dıvarı müdafaa e
den askerlerin yarısını alıp bu tarafa 
geçirin ... Şu maymunları ağaçlarından 
indirin 1 Brand, çabuk! Nöbet kulesi
ne. 

Şarjörünü doldururken dama bir 
göz attım. 

Brand nöbet kulesine baktı, sonra 
Löjon'a baktı, fakat beriki tabancası
nı doğrultmuıtu; Brand ister istemez 
merdiveni tırmandı ve seri bir atet aç
tı. 

· Maykıl gene hayatta ve yiğitti; ona 
göz attığım sırada yanındakinin kana 
bulanan elleriyle boğazını tutarak ye
re yuvarlandığını gördüm. 

Bir lahza sonra, biçare, Löjon tara -
fından dü§mana bir canlı müdafi te
siri verecek tekilde yerine konulmut
tu. 

Başımın üstünde bir hay kırıt: 
Brand kulede sallanıyor, rampa çarpı
yor, ve müthiş bir gürültüyle dama 
dütüyordu. 

Löjon seslendi: 

merdivene, çabuk; sen JU meıhur cü
retkarlardan birisin. 

Şvartz, Brand, Haf! ... Her halde ge
lecek ıefer oraya göndereceği lejyo -
ner Boldini ,sonra Voge, Kolona, Bo
lidar olacaktı; Gantayo ölmüştü. Ya 
Maykıl'ı neden göndermesin? Her 
halde, bizi Sentandre, Maris, Kordiye, 
kardeşim ve beni, baılıca asilerin ve 
elmas hırsızlarının tükenmesine ka -
dar muhafaza etmek istiyordu. Ger -
çekten, hemen ardından müdafaasız o
larak hırsızların ve asilerin eline dil -
şecek olduktan sonra Tuaregleri yen
mek neye yarardı? Haf'a baktım: 
Şvartz'ın cesedi ona sığınak vazifeıi 

görüyordu. 
Muharebenin bu ikinci safhası uzun 

zaman devam edecek miydi? Karanlık 
basana kadar dayanabilir miydik? Tu
aregler ay ışığı ıayesinde üzerimize 
ateı etmekte devam edecekler miydi? 
Pek muhtemel değil, gece çalışmaktan 
hoılanmazlar. Gün doğarken yapıla· 
cak bir hücum onların mutadı ve en 
sevdikleri manevralardan biridir. 
Ateı etmek benim için tahammüle

dilmez bir azap haline eelmitti. Gil • 
neıten yanan gözlerim fena halde ca
nımı acıtıyordu ve kafa taaımın biri • 
biri ardından açılıp kapandığını du • 
yar aibi oluyordum. Her ıilih patla • 
yııı aanki kafama inen bir çekiçti. 

Tammnen bitap bir hale celmittfm 

gördüm, lejyonerlerin yarısı ölmü 
veya can çekişiyordu. 

Ölüler arasında Düpre çavuıla B 
dini onbaşı da vardı. Her ikisi de 
h insan rolü oynamak için yerlettir 
mitlerdi. Haf da öldürülmüt olmal 
dı. Çünkü timdi nöbet kulesinde 
iare bulunuyordu. Bir ceset yığını 
dına çömelmişti. 

Sentandre henüz hayattaydı, çün 
Löjon'un ona hitap ettiğini iıittim: 

- Sentandre, sen onbqı vazife 
göreceksin: askerlerin yarısı çorba · 
mek üzere apğı insin. Toplanma 
rusunun çaldığını ititiraen, kotar 
dımla geri dön. 

Sentandre kendisini takip 
için emir verdi ; fakat aıkerlerin ço 
itaat etmediler: mazgalların bir ha 
lısı ebediyen hareketıiz lejyoneri 
tarafından itıal ediliyordu. Alıcibeti 
önceden tahmin etmif olan zava 
Kordiye de bunların aruınday 

mazgalı ba§ındaydı, ıönmüı &özle 
çölün boıluğuna dikilmiıti. Ma.riı 
ölmüttü. Tuaregler kaleyi muhasara 
dan vaz geçtikleri takdirde Löjon' 
güvenebileceği üç adam lıcalacakt 
Sentandre, Maykıl ve ben. 

Fakat Tuareıler kuptrnadan v 
geçmek niyetinde defildiler. 

Löjon'un emriyle. dam münhaaır 
ölülerin iteali altında kaldı ; canlıları 
ıelince, Qnlar bitap bir halde iıtiraba 
etmek tlnre indiler. Ujon vuifea 
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Bir Galataaraylı oyuncuyu yumruklıyan hakemi yumruklıyan ve belki de kulübünün ıampiyonluk 
kazanmaaına mani olan kaleci Necdet 
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Değil 

Ayıp! 

Demirspor kalecisi Necdet 
Oyun 1 - O Demirspor'un lehine devam ederken 

Bir oyuncuyu, hakemi 
yumruklad• ve yaraladı 

Oyun hakemin karariyle 
tatil edildi ve belki de 
bir daha tekrarlanacak 
latanbul, 23 a.a. - Milli küme maçlannın iki nihai k&rfılatma

amdan birinciai bqün Kadıköy' ünde, F enerbabçe atadında ya -
pıldı. Milli küme maçlarında Galatasaray •e Demirapor'un müsa
vi pcnanla batta gelmeleri neticesinde futbol federasyonu bu iki 
takımm iki defa daha karJdaımaıına karar vermiıti. Bu karar 
dolayıaiyle yapılan müsabakalardan birincisi bugün F enerbahçe 
ıtadında mahıeri bir manzara veren muazzam bir kalabalık ö
nünde oynandı. Statta, 10.000 den fazla bir seyirci kütlesi hazır 
bulunuyordu. Hariciye Vekili Şükrü Saraçoilu da maçı ıeref tri
hünilnden takip ediyordu. 

Maç b'lflıyor 
Saat tam 17.30 da iki takım alkı,lar araıında ıahaya çrktılar. 

Muayyen meraıimden aonra iki takım karıılaJtıiı vakit Demir • 
apor'u fU kadro ile görüyoruz: 

Necclet - Gazi, Şevket - ibra· 
hlm, lbrahim, Kamil - Salih, Arif, 
Orhan, Hakkı, Orhan 

Galatasaray da ıu kadro ile oynu
yor : 

Oaman -Faruk, Adnan -Mu
aa, Rıza, Y uauf - Salim, Sal&hat
tin, Cemil, Buduri, Bedii. 

Hakem: Tarık Öze rengin. 
Oyuna galataaaraylılar baıladılar. 

ve bot bıraktığı gedikten topu müte· 
madiyep kaçırıyc.. Hücum hattında 
Salahattin aynı vaziyette oynıyarak 

Cemilin gayretlerini söndürüyor. 
Yirminci dakikada demirsporlular 

vaziyete gene hakim oldular. Fakat bu 
hakimiyet katı ve müessir bir safhaya 
giremedi. 

Hakkı ve Orhan bugün ankaralıla
rın en tehlikeli muhacimleri. Maama· 

Kavgayı çıkaran hakemi kanlar 
içinde bırakan ve çok ayıp eden 
ve hatta cürüm ifliyen Necdet 

Fakat oldukça kuvetli esen rüzgarı 
arkalarına alarak oynıyan demirspor
lular, derhal hakimiyeti tesis etmeğe 
mu•affak oldular ve topu Galatasara· 
yın yarı sahasına yerlettirdiler. Rüz -
gara karıı mücadele vazıyetinde ka
lan Galatasaray müdafauı, bütün e
nerjiıini kullanarak Demirspor hü· 
cUınlarını neticesiz bırakmıya muvaf· 
fak oluyor. Maamafih Ankara takımı
nın yılmadan ve yorulmadan bu hü -
cumları daima tazelemiye muvaffak 
olmaıı, oyunun neticesini Galatasaray 
hesabına fÜpheli bir hale koyuyor. 
Ankaralılar rakiplerinden çok daha i
yi huırlanmıılar, büyük bir enerji ile 
oynuyorlar ve topu daha iyi kontrol e
diyorlar. Ankaralılar takım itibariyle 
on bir diti olan bir çark gibi intizam
la ve tam manuiyle fut bol oynıyarak 

fih Farukla Adnan sayı fırsatı vermi- ---------------

itli yor. · 

Galatuaray'ın vaziyeti 

yecek tekilde çalıtıyorlar. 
Devre bu tekilde golsüz bitti. 

ikinci devre 

Galataaarayın, rüzgarı arkasına ala
rak oynadığı ikinci devrede vaziyete 
hakim olacağı ve galibiyeti kazanaca
ğı tahmin ediliyordu. Fakat oyun ye
niden Demiraporun tazyikı altında 
başladı. Mamafih sarı kırmızılılar gay 
retli oynamak suretiyle bu tazyikı 

bertaraf ettiler ve oyunu Demiraporun 
kalesi önüne naklettiler. 

Galatasarayın tazyikı hafif bir ıe· 
kilde devam ediyor. Salahattin ve Bu 
duri, atak bir oyun oynıyan Cemilin 
rakip müdafaayı karıştırmasından is· 
tifade edemiyorlar. 

Gol! 
Sekizinci dakika: Musa'nın Cemile 

gönderdiği tandeli demiraporlu mü· 
dafi ceza sahası içinde eliyle kesti. 

Buna mukabil galataaaraylılarda Penaltı fırsatını, Buduri, havadan bir 
ıürat noksanlıgı, adeti sürantrene bir vuruşla kaçırdı. Maamafih bir dakika 
takım manzarası verecek derecede sonra demirsporlular, sağdan gelen 
tiddetle göze çarpıyor. Salimi oynata- bir şandel fırsatını kaçırmadılar ve 
bilmek için hücum hattında yapılan Orhanın kafasiyle topu Galatasaray 
tadilit aleyhte netice vermiı: her iki ağlarına taktılar. 
cenah da yürümez bir halde. Bu golden sonra oyun sert bir ce • 

Yumruk~u Necdet 
mahkemeye verlldl 

-AYRICA-

Müebbet boykot 
cezası verilecek 
latanbul, 23 (Telefonla) - Bu

günkü maçta hakemi yumrukla yara -
lıyan Necdet meıhut ıuçlar mahkeme· 
sine verilmittir. Muhakeme yarın bat· 
lıyacak ve mahkeme kararını verecek 
tir. 

Hakem. ilk tedavisi yapıldıktan 
sonra istirahat etmek üzere evine gön
derilmittir. Haksız taarruza uğrıyan 

hakemin sol gözünün üstü simsiyah -
tır, gözünün altında bet santim kadar 
yara vardır. 

Öğrendiğime göre, müessif hidiıe
ye sebep olan Necdet hakkında adli 
takibattan batka federasyonca da tah· 
kikat yapılacak ve kendisine müebbet 
boykot cezası da verilecektir. 

Ankaralıla rüzgardan istifade e. reyana doğru yürümiye başladı. Ga - --------------
derek uzaktan tüt çeımıeği ihmal et- lataaaraylılar asabi ve hırçın oynuyor- rıldı. Bu hadiseyi takip eden federa•
miyorlar. Yerini bulamıyan birkaç lar. Hakem ceza kararJariyle oyunun yon erklnı hakemin tedavi edildiği o
tütten sonra Hakkının otuz metreden inkişafını bu kötü havadan kurtardı. daya gittiler ve bet dakika sonra ge-
çektiği topu, Osman kesmiye muvaf. Oyun iki tarafın müsavi kontrolü lerek oyunun hakem tarafından tatil 
fak oldu. altında ve 1 - O Demiraporun lehinde edildiğini aöyliyerek takımları aaha-

Onuncu dakikadan ıonra galataaa- devam ediyor. 33 üncü dakika geldiği dan çektiler. 
raylılar muvazene tesisine muvaffak uman vaziyet bu merkezdedir. Hakem kendiıiyle görüıen ajanı 
oldular. Ortadan yapılan birkaç hü - 33 üncü dakikada, topla ilerliyen muhabirine, aynen ıunları aöylemiı -
cum Demirıpor müdafaasını zorladı. galatasaraylı Salime Demiraporun ka- tir: 
Fakat Gazi ve Şevket, çok gayretli oy· leciıi Necdet bir yumruk attı. Hakem " - Maruz kaldığım tecavüzden 
nıyarak galataaaraylılara gol fırsatı bu tecavüzü tesbit ederek Necdete aa- sonra oyunun devamına imkan gör
vermiyorlar. Sarı kırmızılıların bu a- hadan çıknıasını söyledi. Necdet bu- medim ve tatil ettim . ., 
9antajı 1UUn ıilrmedi. Bugün sahada- nun üzerine hakemin üzerine yürüdü Mevcut nizamata göre, Deminpor 
iri TUiyed ımın•11s bir mücadele he· ve ilıt ilıte birkaç yum.-uk vurdu. Or- 1 - O galip .aziyette bulunmaktan mil-
~ • .... tb· talık anıtı " hakem iki polilin yar- tevelllt aYUıtajmı 

Lozan'ın 

yıldönümünde 
Mogol-Sovyet kuvetleri 

(Ba§ı 1 ınci sayfada) 

muazzama'ya kapitüli.ıyonıuz, 
imtiyazıız, müdahaleıiz, müıta
kil bir Türkiye ve hür bir türk 
milleti hakikatini kabul ettirmek 
vazif eıi dü,üyordu. Bu artık, bir 
tamamiyeti mülkiye garantiai 
müzakereıi değildi: Lozan' da 
bir harp değil, bir d e v i r biti
yordu. lımet İnönü orada bir za
fer kadar, belki daha fazla, bir 
büyük davayı, aıırhk bir muha
sebe ve tasfiye davasını temsil 

24 saatlik bir hava bombardımanından sonra' 

Japonlara taarruza geçti 
Harbin ıon haftasının blançoıu 

Tokyo, 23 a.a. - Domei ajanıı bildiriyor: Hsingking'den ge. 
len haberlere göre, Nomonhan mıntakasında yeni bir çarpıtma 
baılamııtır. 

Mogol - ıovyet kuvetleri bugün öğ
leden sonra bütün gün devam eden ha
va bombardımanından sonra, bu sabah 
şefakla beraber Kola ve Hoaten nehir
lerinin iltisak noktasında hücuma geç
mişlerdir. 100 kadar tank ile beraber, 
aynı zamanda kuvetli topçu yardımı 

ile bin kadar piyade nehri geçmiş ve 
Balşangerdeki japon - mançu mevzi -
lerine tarruz eylemiştir. 

bütün hücumlar geri püskürtülmüt
tür. Mogol - Sovyet kıtaları, Kalkın -
göl'ün prkında ııkı surette tutun
maktadır. 

ediyordu. 1918 mağluplarından 
olan Osmanlı ıaltanatının türk 
toprakları üıtünde tee11üı eden 
yeni devlet, artık 1914 Oımanlı 
tamamiyeti mülkiye'ıini değil, 
1918 galiplerinin bütün iıtiklil 
haklarını istiyordu. Kurtulut 
harbine diplomaıi cehennemi i
çrnde devam ediyorduk; yarın o
nu kendi cemiyetimiz içinde, eı
ki müesseselerin tef e11üh ve te
red d iıi ile bojuprak tamamlıya
caktık. 

Japon topçucu, saat 7 de mukabelede 
bulunmuş ve şiddetli bir topçu düel -
losu olmuştur. 

Sovjet tayyareleri de japon - mançu 
mevzilerini bombardıman eylemişler -
dir. 

12 temmuzdan 20 temmuza kadar, 
japon tayyareleri, yalnız iıtiktaf hü
cumları yapmıılardır. Yalnız bir defa 
16 temmuzda 50 kadar japon avcı tay
yaresi görülmüşse de Mogol - Sovyet 
tayyarelerinin karşı çıkması üzerine 
japon tayyareleri, muharebeyi kabul 
etmiyerek geri kaçmıılardır. 

21 temmuzda Burinor gölünün 
şark ve cenubu ıarki mıntakasında, 
japon tayyareleri hududa bir kere da
ha tecavüz etmitlerdfr. Mogol halk 
cümhuriyeti araziıi üzerinde vukua 
gelen bu hava muharebesine 120 japon 

lımet İnönü bu üç taraflı mü
cadelelerden birinde cephe ku -
mandam, birinde Baımurahhaı, 
birinde Baıvekil olarak, tarihte 
pek az kimıeye nasip olan biz -
met ve onunla mütenaıip teref 
hi11esini kazanmı,tır. Kurtulu, 
Türkiyesi, zafer, muahede ve in
kılap ıafhalarrndan geçerek, iı -
tikrar bulmuttur. ismet lnönü 
şimdi, bu Türkiye'nin Cümhur
reiıi ve Milli Şef 11fatları ile mu-
kadderatı baıındadır. 

Mogol - Sovyet wenel 
kurmayının tebliği 

Moskova, 23 a.a. - Tas ajansı bil
diriyor: 

Mogol - sovyet kuvetleri genel kur -
mayı aşağıdaki tebliği neıretmiştir : 

Mogolistan halk cümhuriyetinde 
Buirnor gölü mıntakaıında 12 temmuz 
dan 20 temmuza kadar japon - mançu 
kuvetleri, hususi hiç bir faaliyet gös -
termemekle beraber, Kalkın göl neh
rinin şark cihetindeki mogol - ıovyet 
mevzilerini topçu ve makineli tüfek 
ateşine maruz tutmuşlardır. 

tayyaresi ile 100 kadar da Mogol -
Sovyet tayyaresi iştirak etmiıtir. 
Şiddetli muharebe, bir saat kadar sür· 
müı ve Mançuri arazisi üzerinde ni • 
hayete ermiştir. Bu muharebede Mo -
gol - Sovyet tayyareleri 14, Japon -
Mançu tayyaresi düıürmüıler ve iki 
japon pilotunu esir etmişlerdir. 

Mogdl - Sovyet hava kuvetleri, bu 
çarpıımada üç tayyare kaybetmittir. 

Lozan bu milletin zaferden 
ıonra en büyük milli bayramı ol
duğu kadar, ismet lnönü'nün, iı
mine, ebediyen, soyadı kadar 
bağlı kalacf.k olan, büyük batı • 
raııdır. 

Cihanrn harp ve ıulh arasında 
bocaladığı nazik anlarda, Lozan
ın mi.nası ve onu ba,armıt ola
nın kudret ve fazileti üstünde, 
kafalarımızı ve kalplerimizi ye
niden birlqtirelim. Herkese an
latalım ki bu memleket, henüz 
.ı.-c. lviade .................. 
kurbanlarınm kanı tüten bir hG-

riyet kalesidir ve onun bağrında, 

lımet lnönü'nden aon türk çocu
ğuna kadar, bütün bir millet nö
bet beklemektedir. Sulh, hüriyet 
ve ıeref için çahttık, çarpııtık; 
sulh, hüriyet ve ıeref için yqa· 
maktayız. Bizde bu kıybıetler, 
bili, hayat kıymetinin bizzat 
kendiıinden ibarettir. 

F. R. ATAY 

Yaban domuzu avcılığı 
Ateıli ıilihların bu kadar mü -

kemmelleıtiği bir devirde Amerika
lılar da bir yay - ok modasıdır aldı 
yürüdü. Amerika ormanlarını dolaı
mağa çıkan amerikan avcıları, yan
larına otomatik tüfekler, kırma, çıf
te alacakları yerde bir yayla birkaç 
ok alıp öyle ava çıkıyorlar. Fakat 
böyle avlanmak ne kadar tehlikeli
dir bilmezsiniz. Geçen gün bir Ame
rikalı mükemmel bir yay yaptırmıı. 
Bir sürü de ok alarak arkadaılarına 
birlikte ormanlara dalmıı. Birçok 
sansar, ıincap, keklik, tavşan vur
muı. En sonunda bir tavpna nişan 
alıp atmıı. Fakat ok tavıanın boyu -
nun ilıtünden geçerek bir ağaç kü
mesine girmi§, avcı ikinci oku tav
ıana nişan alırken ağaç kümesinin 
içinden yaban domuzu fırlamıf, o 
bıçak gibi keskin diıleriyle avcının 
üzerine atılmıı. Fakat avcı, domuz -
tarın tabiatını bildiği için yerinden 

hiç kımıldamamıı. Domuz öteden 
kurıun gibi atılınca avcı birdenbire 

yana çekilmiı. domuz iniı apğı hı
zını alamadan önüne rastlayan bir 
ağaca çarpmıı, ağaç taze olduğu için 
ditleriyle kesilmiı yere dütmüı. 

Fakat avcı da korkusundan arka
datına haykırmıı. Bereket versin ar
kadaıı çok uzakta değilmi§. Domuz 
ağacı devirdikten sonra tekrar av
cı ya dönmü§, avcı oku yaya kayup 
nitan alıncaya kadar domuz da yak
latmıf. Fakat avcının arkadatı. ihti
yat olarak betinde tatıdığı tabanca
sını çekmit. domw:a üç el ateı ede -
rek yere ıermiı .. 

Domuzların boyunları çok kalın • 
dır. Hızla koşarlarken birdenbire 
yana dönemezler. Halbuki kaplan, 
pare, ve köpek böyl' dtlğildir. Ne 
i.e, admncap. canını aorta kurtar
dıktan IOlll'a, bir daha ,.,. dolat-

Yalnız 12 temmuz gecesi, Nomon 
Han - Burdoba'nın cenubu garbi mın
takasında, japon piyade kuvetleri, 
topçu kıtaatının da yardımiyle, Mo . 
gol - Sovyet kıtalarının arasına gir -

Bir Mogol - Sovyet tayyaresinin 
Tıitsihar civarında Fulaerdi istasyo
nunu bombardıman ettiği hakkında 
Kuantung genel kurmayının yaydığı 
haberler tamamiyle asılsızdır. 

meğe teıebbüs etmişse de Mogol- Sahalin,eki japon imtiyazlaTı 
sovyet kıtaları derhal bu muhasım ku· 
veti abluka ederek imha eylemiştir. 
Japonlar, muharebe meydanında yüz 
ölü bırakmışlardır. Dört top, sekiz 
tank dafi topu, 500 obüs, birçok maki -
nalı tüfek ve daha sair harp levazımı 
. ı. . 1 M 

Tokyo, 23 a.a. - Domei ajansının 
iyi menbalardan alarak haber verdiği
ne göre Sovyet hükümeti Sakalin a
dasının ıimal kıamında japonlara ve
rilmit olan petrol imtiyazlarını fes
hetmek niyetindedir ıgtınam o unmuıtur. ogol - Sovyet 

kıtalarının zayiatı pek azdır. Sovyet makamlarının bir müddet -
21 temmuzdan 23 temmuza kadarüenberi bu japon tirketleri üzerinde 

Japon • Mançu kuvetlerinin faaliyeti yaptığı tesirler, Tokyoda, yakında bir 
artmıı,,. mUteacWit 4ef• lloeol - Sov- fesih ameliyesini gösteren birer de -
"9t •taıan-1t•ı ı. • r"al'•-.. • _,_. oluıunaktadır, 

Samsun ve civarını sular 
bash ve tahribat yaptı 

Demiryolu ıu altında kaldı Samsun 

treni hareket edemedi nüfusça zayiat yok 
Samsun, 23 a.a. - Gece sabaha kadar devam eden ıiddetli 

yağmurlardan baııl ola-n seller, tehrin münhat ve sahil kısımları
nı iıtili etmiı, caddelerde ve sokaklarda kaldınmlan aökmü,, bir 
çok evlerin alt katlan su içinde kalmııtır. imdat heyetleri saba
ha kadar lazım ıelen yardımlar için her tarafa kotmuıtur. 

Çarıamba ovası köyleri arazisi su al Karadenizdeki fırtına yüzünden bu 
tındadır. Bu köylerle irtibat kesil - gün vapurlar gelmediği gibi limanı -
miş gibidir. Bafrada seller kasabanın mızda bulunan bir vapur da hareket 
müteaddit mahallelerine kadar gel - edememiıtir. 

/ 
mit. evlerin içlerine kadar girmittir. Bu son seylabın mezruata ve tiltün-

baTermın ekçaar~ıının hta1'ıım:'ı. ile bubakua- ]ere yaptığı hasar ve tesirat ancak su· 
sın 'I' ma a erını ıu smıı 

ve suların Terme köprüsü altında bet ların çekilmeıinden sonra belli olacak 
metre yüksekliği kaydedilmiıtir. tır. Seylabın bu mıntakada §İmdiye 

Bu kazalarda da mahallerince ilk kadar bir misline tesadüf edilemedi -
tedbirleri alınmıı ve vilayetten de i- ğini en ya!lı olanlar bile söylemekte
cabeden direktifler verilmiıtir. dlrler. Nüfuıça zayiat yoktur. Çar -

Samsun ile Çarpınba, Bafra ve Ter pmba ve Bafra'nın sahil kısımların • 
me kazaları arasındakiki telefon hat- daki münhat meralarda hayvanat te • 
ları kamilen bozulmuıtur. Demiryolu lef olduğu tahmin edilmektedir. 
su altında kaldığından Çarpmbaya Valinin riyaseti altında toplanan 
trenler itlememektedir. komiıyon yardım faaliyetine ve sey -

Mert ırmağı vadisinde set tahribat libın mezruata ve bilhaıu tütünlere 
yaptığından Samıun'dan Ankara'ya yaptığı hasar derecesinin tesbitine 
hareket edecek tren de hareket etme - batlanmııtır. Lazım gelen tedbirler a-
miıtir. bnmaktadır. 

Dün Heybeli adada 
büyük bir yangın oldu 

lıtanbul, 23 (Telefonla) - Buıün Heybeliada'da çam limanı 
civarında büyük bir yangın oldu. Adayı tamamen yakmak tehli
kesi gösteren yangın bet buçuk saat ıürdü. 30 bin metre murab
baı kadar bir ıaha tamamen yandı. 

Yangın neticeıinde dört binden 
fazla ağaç yanmııtır. İtfaiye yetit· 
miı, fakat bot ıu bulunamamııtır. 
Yangının ıöndürülmeaine çalıfılır

ken neferlerden Rept ve Satılmıt 
dumandan baygın bir hale gelmifler
dir. Ymıgın uhile yalan olmakla be-

yomu sarmamıı ve bina yanmaktan 
kurtulmuıtur. 

Yarın bir ketif heyeti sararı tes -
bit edecektir. Adliye tahkikata de
nm etmektedir. Hadisenin bir sigara 

...,. ,.._ -... sa.aı.~ 



TURK'E İSTİKLALİNİ, TÜRKİYE'YE 
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16 ncı yıldönümü:nü Lozan kahramanının 

Milli Şefliği altında kutluyoruz 
1923 temmuzunun 24 üncü çar-

şamba günü Lozan üni
versitesinin salonunda cihanın bü -
yük ve Cihan harbının galip devlet
leri türk istiklalinin hukuki vesika
sına imza koydular. 

Sulh haberi Ankara'ya çok çabuk 
ulaştı. Türkiye'nin her tarafında 
bayram şenlikleri başladı, yüz birer 
pare top atıldı: nihai türk zaferi te
sit olunuyordu. 

O mesut günün üzerinden tam 16 
yıl geçmiştir; ve türk milletinin 
bahtına ne parlak bir bürhandır ki 
Lozan'ın 16 ıncı yıldönümünü, Lo
zan kahramanının Milli Şefliği al -
tında kutluyor. 

Lozan, kurtuluş mücadelesinde 
t;irklüğün filen elde ettiği netice -
nin devletler tarafından kabul edil
diği yerdir. Güçlükle kabul ettiler, 
mücadele çok çetin oldu. 

İnönü meydanlarında, Sakarya 
boylarında ve Kocatepe sırtlarında 
topraklarımızı karış karış müdafaa 
etmiştik. Muvaffak olmuştuk. 

Hayat bahasına elde ettiğimiz fi
li istiklalimizi, Lozan'da, ayni duy
gu ile, ayni azim ve irade ile müda
faa ettik, muvaffak olduk. 

Bize istikliil vermek istemediler; 
bizi müstakil görmeğe tahammül e
demiyenler çoktu ve bunun için çok 
çalıştılar. Fakat biz istiklalsiz yaşa
yabilir miydik? 

Hüriyet ve istiklalin değerini bi
zim kadar iyi bilen millet yoktur. 
Gündüzün aydınlığı gecenin karan
lığı görülmeden, sağlığın kadri has
talık çekilmeden ve ölüm göz önüne 
getirilmeden, hüriyetin bahası da 
hüriyetsi~liğin acıları duyulmadan 
asla anlatılamaz. Biz, Sevr'i ve Mon 
clı:oıUı'"4Jönniisilll..---~ .. n~n azanını 

duymuş, ölüm'le karşı karşıya gel
miştik. İstiklali ve hüriyeti bizden 
daha iyi kim anlıyabilirdi? 

Bunun içindir ki Lozan, kısaca i
fade edilmek istenirse hayat ve ia
tiklal demektir. • 

L ozan konferansı 922 2. ci teş 
rinin 21 inci günü ilk toplan

tısını yaptı. Daha usul müzakerele
rinde çetin münakaşalara başlandı. 
Büyük harbın felaketli senelerin
den sonra huzura susamış dünya 
gözlerini Lozan'a çevirmiş, sulh 
bekliyordu. Türkiye de ayni samimi 
arzu ile konferansa iştirak etmişti: 
sulh fakat şerefli bir sulh istiyor • 
duk. 

Bir tarafta, Britanya imparator -
luğu, Fransa, İtalya, Japonya, Ro
manya, sırp - hırvat - sloven kırat -
lığı murahhasları vatdı öte yanda 
Türkiye .. Dünya sulhu, bu büyük 
devletlerin bizimle anlaşması ile 
mümkün olabilecekti. Yalnız bu, mü 
cadelenin ne kadar çetin olacağını 
göstcnneğe yeter. 

İlk toplantı Monbenon salonunda 
açıldı. Konferansı, bir cemile olarak 
fsviçre devlet reisi mösyö Hah açtı. 
O günün sabahında, Britanya baş 
murahhası lordGürzon'un da bir nu-

tuk söyliyeceği İsmet paşaya haber 
verilmişti. Bu nutuk İsviçre cüm -
hurreisine bir teşekkür mukabelesi o
lacaktı. İsmet paşa bunu duyunca, 
tereddütsüz kararını verdi: 

- O halde ben de bir nutuk söy -
liyeceğim, dedi. 

Loz.an'dan muvalfakiyetli bir sulh yaparak memlekete dönen 
ismet PCJ§anın Ankara'da istikbali 

Araya Fransa başvekili Poincare 
girdi, İsmet paşaya bundan vaz geç
mesini rica etti. Fakat o, daha ilk 
günde Türkiye'nin ikinci planda bı
rakılmış olmasına tahammül ede -
mezdi. Kararında israr etti: 

- Lord Gürzon söylemekten vaz • 
geçerse, ben de geçerim, dedi. 

İsviçre cümhurreisinden sonra 
lord Gürzon ve ondan sonra da Tür
kiye baş murahhası İsmet paşa nu -
tuklarını söylediler. 

O gün İsmet paşa türk milletinin 
hangi gayeyi istihsale çalıştığını ay
nen şu sözlerle anlatmıştı: 

"Dört seneden ziyadedir, Vilson 
esası ve imanı üzerine inikat etmiı 
bir mDt•r•lr. o:nn11nlı fmp11r11torlu-

ğunun girişmiş olduğu muhasema
tı, sureti resmiyede tatil etmişti. 

Sulhun nimetlerinden daima mah
rum kalan Türk milleti, o tarihten -
beri hak ve adalet istihsali için, yap
tığı mükerrer sulh te§ebbüslerinin 
kifayetsizliğini ve faydasızlığını id
rak ederek, artık hiç bir kurtuluş ü
midi kalmadığını anlıyarak, mevcu
diyetini müdafaaya ve maddi mane
vi kendi vasıtalariyle istiklalini te
mine muvaffak oldu. Bu yolda bir 
çok ıstıraplara katlandı, hadsiz he -
sapsız fedakarlıklara rıza gösterdi. 

Hür milletler, bu hale teveccühlü 
bir gözle şahit olmuşlardır. Her yan 
da ve her mevkideki türkler, kadın 
ve çocuk, bu müdafaa harbına iş -
tirak ettiler. 1918 tarihinden sonra 
Türk milletinin maruz olduğu son
suz hücumlar ve ıstırapları, burada 
hatırlatmaktan kendimi menedemi
yorum. Gerek bu hücumları ve ıstı
rapları, gerek hiç bir askeri mecbu
riyet olmaksızın, Türkiye arazisinin 
en zengin ve en majfmur kısımların
da münhasıran imha ve tahrip fik
riyle muntazaman yapılmış tahriba
tı, hiç bir veçhiyle mazur göstermek 
kabil değildir. 

Hala bu dakikada bile. bir milyon
dan ziyade masum türkün, Küçük 
Asya ovalarında ve yaylalarında, 

melcesiz ve gıdasız, serseri gibi do
laştıklarını da hatırlatmak isterim. 
Türk milleti bu insanlık üstündeki 
fedakarlıklara katlanmak suretiyle 

medeni insanlık arasında derin bir 
hayat kuvetine malik milletlere has 
olan mevcudiyet ve istik/il hakkiy-

\ 

le, sulh ve sükuna bir faaliyet unsu
ru olmak üzere bir mevki kazan -
mıştır. Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin kati gayesi, bu mevkii mu
hafaza ve tahkim etmekten ibarettir. 

Daha ilk toplantıda, konferan-
sın müzakere usulü konuşu

lurken türk milli menfaatinin çetin 
mücadelesi başlamıştı. Menbenon 
salonundan çıkarken büyük devlet
lerin murahhasları şunları öğren -
mişlerdi: 

1 - Türk baş murahhası, hiç bir 
büyük devletin baş murahhasından 
kendini farklı görmemiş ve göster
memiştir ve bu da kendisine saygı 
telkin etmiştir. 

2 - Eaaah rne-JeJerden oJauyan 
noktalarda bile, esaslı meseleler gi
bi uyanık bulunmuştur. 

3 - Daha ilk oturmada, Türki
ye'nin müsavi muamele görmesini 
ortaya atarak bunu kabul ettirmiş -
tir. 
İsmet paşa, bütün dünyanın bil -

diği fıtri nezaket ve tevazuuna rağ
men, o gün, muzaffer bir kumanda
nın itimat, vekarı ile hiç kimseyi 
kendisinden üstün görmemiş, türk 
milletinin menfaatlerini konuşul -
duğu bu yerde çok gür konuşmuş
tu. 

Muzaffer kumandanın bu gür se
si, konferansın son gününe, sulh mu
ahedesinin imzası saatine kadar ay -
ni ahengi muhafaza etti. Şiddetli 
münakaşalar oluyor, konferans za -
man zaman kesilme tehlikelerine 
uğruyordu. Büyük devletler, belli 
başlı bir mesele üzerinde çok israrla 
durdular: 

Türk murahhasları, asırlardanbe -
ri istiklalimizi kemiren kapitülas
yonları kayıtsız ve şartsız ilga et -
mek karariyle masaya oturmuşlar -
dı . Büyük devletler görünüşte bunu 
kabul ediyor, fakat diplomasi hü -
nerleri göstererek kapitülasyon ru -
hunu Türkiye'de temadi ettirmeğe 
çalışıyorlardı. 

Emperyalizmin bu keskin silahını 
ellerinden kaçırmak onlara çok ağır 
geliyordu. 

8 ir zaman kanunlarımızın ipti
dai olduğundan, türk hakim

lerinin, Türkiye'deki yabancıların 
hukukunu korumak ehliyetinden 
mahrum bulunduğunu ileri sürdü -
ler. 

Ve İsmet paşadan şu cevabı aldı
lar: 

"Türkler, kendi memleketlerinde 
yabancıların öyle muamelelerine, 
öyle tecavüzlerine uğramışlardır ki, 
eğer bazı memleketlerin medeniyeti 
ve idaresi hakkında bu vakıalara gö
re bir hüküm vermek lazım gelirse, 
bu yabancıların mensup oldukları 
devletlerde bir kanun bulunduğun
dan bile, hakll olarak, şüphe etmek 
icap eder." 

Sustu la 

Zaman zaman türk heyeti, büyük 
devlet murahhaslarının ağzından, 
konferansın kesilmesi tehdidini de 
işittiler. Buna rağmen çizilmiş olan 
programın tek kelimesi değiştiril

medi ve baş murahhasımız anlattı 
ki, eğer konferans inkitaa uğrarsa 
bunun mesuliyeti asla Türkiye'ye 
teveccüh etmiyecektir. 

Lozan Muahedenamesinin Lor.an Üniversitesi merasim salonun da Türk Baımurahheuıs 
ismet Paıa tarafından imzaBı 

lord Gürzon sert münakaşalarla ge
çen toplantıların birinde İsmet pa
şanın "Türk hakimiyeti" sözünü çok 
kullanıldığından bahsedecek kadar 
tahammülsüzlük göstermişti. Baş 

murahhasımız derhal söz aldı ve ce
vap verdi: 

"Türk hakimiyetinden çok bahse
dişimizden şikayet olunuyor. Biz 
burada, istiklalini duymuş ve ada -
Jetli bir sulha varmağa istekli bir 
milleti temsil ediyoruz. Biz konfe
ransa, müsavi muamele göreceğimiz 
teminiyle geldik. Eğer hakimiyeti
mizden sık sık bahsetmeğe lüzum 
gördüysek, bize, hakimiyetimize ha
lel verecek mahiyette yapılan tek -
liflerle biz buna mecbur edildik. 

Türk milleti, her §eyden evel. di
ğer müstakil milletler gibi, müsta -
kil bir millet muamelesi görmeğe 

haklıdır." 

Kapitülasyonlar meselesinde, kar
§ımızdaki devletler çok durdular ve 
bu noktayı istedikleri gibi hükme 
bağlamadan ileriye geçemiyecekle -
rini anlatmak istediler. Noktai na
zarlarını kabul ettirmek için, diplo
masinin her çeşit oyununa baş vur
dular. Eğer tezimizde israr edersek 
ve sulhun imzası akim kalırsa mesul 
olacağımızı ileri sürdüler ve hatta ... 
tehdit ettiler ve bir ultimatom ver
diler. İsmet paşa sarsılmadı. Dilleri
ni değiştirdiler. Fransız murahhası
nın §U sözJeri o giln söylenmİ§tir: 

.. Türkiye'nin Lozan'a, muharebe
lerde göhret kazanmış bir general 
gönderecegini işittiğimiz vakit, harp 
meydanından çağrılmış şanlı bir as
kerin gözleri henüz harbın arkasın
dan sürüklediği korkunç felaketler
le dolu olduğu için, sulh akdinde 
yürekten en müsait temayüller gös
tereceğinden emin olarak sevinmiş
tik. İsmet paşa, müsaade ediniz, bu 
derece mühim vaziyette ve sonu ka
ti olacak bir anda size müracaat ede
yim. Size ki, mutlak saJahiyetinizle 
sulh elinizdedir." · 

O gün İsmet paşaya müddetli ve 
kati bir ultimatom verilmiş ve buna 
tehditler katılmış olmakla beraber, 
onun şahsı önünde bütün murahhas
lar bütün nezaket ve saygılarını da 
kullanarak, muahedeyi imza etmesi
ni istemişlerdi. Lord Gürzon daha i
leri gitmiş, resmen hükümeti namı
na İngiltere'nin dostluğunu da ileri 
sürmüştü. 

Bu, diplomasi tarihinde başka ör
neği olmıyan bir hadisedir. Hem ul
timatom hem rica ... 

Baş murahhasımız, noktai naza -
rından, kayıtsız ve şartsız istiklal 
prensipinden kıl kadar şaşmadı. 

Ultimatoma karşı son sözünü söyle
di. 

L ozan konferansı, altıncı haf -
tasınd.. inkitaa uğramıştı. 

Mura:ıhaslarımız memlekete döndü
ler. 

Fakat siyasi münasebetler kesil
memişti. Devletler, konferansın tek
rar toplanması için bir çok teşebbüs
lerde bulundular. Nih~et Lozan 

sulh konferansı 23 nisan 1923 de tek
rar toplandı. 

İlk görüşmelerde karşımızdaki 
devletlerin ellerinde şu silah vardı: 

- Konferansı dağıtırız. 

Dağıttılar ve bu inkita asıl türkle
rin lehine oldu. Çünkü büyük dev
letlerin ellerindeki tek silah da ar -
tık kalmamıştı. Ve tam üç ay devam 
eden ikinci devre, türk tezinin ay -
nen kabuliyle, türk istiklalinin ka -
yıtsız ve şartsız tasdikiyle, bir keli
me ile İsmet paşanın zarefiyle neti
celendi. 

Müzakereler temmuz ortalarında 

bitmiş, İsmet paşa vaziyeti Anka -
ra'ya haber vermişti. Fakat aradan 
üç gün geçtiği halde hükümet rei -
sinden bir haber alamamıştı, çok ü
zülüyordu. Bunu Ankara'da bir te
reddüt bulunduğuna hamletti. Ve 
vaziyeti bir telgrafla Türkiye Bü -
yük Millet meclisi reisi, Başku -
mandan Mustafa Kemal Paşa'dan 

sordu. Telgrafla aldığı cevap, Anka
ra'da hiç bir tereddüt bulunmadığı 
ve usulen imza merasimi yapıldığı 
haberine intizar olunduğu merke -
zinde idi. Bu cevap, üzüntülerini 
gidermişti. 

S ulh muahedesi 24 temmuz gü
nü imzalandı. Ebedi Şef, im

za haberini alınca Ankara'dan baş 
murahhasımıza şu telgrafı gönder -
di: 

Lozan'da heyetimurahhasa reisi 
Hariciye Vekili 1smet Paşa Haz
retlerine 

"Millet ve memleketin zatıalileri
ne tevcih etmiş olduğu yeni vazifeyi 
muvaff akiyetle itmam buyurdunuz. 
Memlekete bir silsile müfit hizmet -
/erden ibaret olan ömrünüzü bu defa 
da tarihi bir muvaffakiyetle tetviç 
ettiniz. Uzun mücadelelerden son
ra vatanımızın sulh ve istiklale ka
vuştuğu bugünde parlak hizmetiniz 
dolayzsiyle zatı81inizi, muhterem ar
kadaşlarınız Rıza Nur ye Hasan bey
leri ve mesainizde size yardım eden 
bütün heyeti murahhasa azasını mü
teşekkirane tebrik ederim." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisi Başkumandan 

GAZI MUSTAFA KEMAL 

Bir medeniyet dünyasının önünde 
şerefli bir sulh imzalıyarak memle
kete dönen, harp meydanlarının mu
zaffer generalini, bütün milJet, bu 
defa Lozan'ın muzafferi olarak bağ
rına bastı. 

İnönü, Ankara'ya dönüşünde, bü
yük eserini Büyük Meclise arzetti, 
ve bu münasebetle, sık sık ve sürek
li alkışlarla kesilen uzun bir nutuk 
söyledi. Bu nutuk, milli şefin gö -
rüşlerindeki isabete, samimiyetine 
ve bilhassa tevazuuna en hakiki bir 
bürhan olarak kalacaktır. 

İnönü, o gün tam dört saat konuş
muş, Lozan sulh muahedesinin bü -
tün hükümlerini birer birer teşrih 
etmiş, kazançlarımızı göstermişti. 
Ve bl1yük millet Meclisi o gün bü
yük eseri, o eserin büyük müessiri
nin ağzından dinlemişti. 

Lozan kahramanı, on altı sene e
vel en kuvetli nutuklarından biri o
lan o günkü konuşmasını bitirirken 
memleket hakkındaki düşüncelerini 
şu cümlelerde toplamıştı: 

"Mütecanis, yeknasak bir vatan; 
bunun dahilinde harice kar§ı gayri 
tabii kuyuttan ve hükümet içinde 
hükümet ifade eden dahili imtiya • 
zattan müberrea bir vaziyet ve gay
ri tabii mükcllefiyatı maliyeden aza. 
de bir hal, hak müdafaası mutlak. 
menabii mebzul ve serbest bir vatan. 
Bu vatanın adı Türkiye'dir. (Şid
detli alkışlar). O Türkiye'yi bu mu
ahedenameler ifade ve tavzih et
mektedir, (alkışlar, bravo sesleri) 
Efendiler! Türk milletinin hassaie
sasiyesi zannolunduğu gibi unsuru
cidal olmak değildir. Uzun zaman
danberı" haksız muhacemata göğüs 
vermek mecburiyetinde kalındığın
dand ırki son devirlerde hassaicidalı 
nazardikkati celbetmiştir. Türk mil
letinin hassaiesasiyesi sulh ve me
salemet vadisinde unsuruterak1ci ve 
medeniyet olmaktır. (Alkışlar). 

1923 hükümetinin hariciye velrHi 
Türkiye'nin dünya tarihindeki ro
lünün en güzel ifadesini o gün ver
mişti. Aradan on altı yıl geçmit. 
Türkiye dünya yüzünde "cidal un
suru" değil belki en hakiki manasiy
le bir "sulh ve mesalemet" amili ol
duğunu ispat etmiştir. 
Lozan'ın on altıncı yıldönümii 

milletimize kutlu olsun. Bu mesut 
günü anarken, onun büyük muzaffe
rine minnet ve şükranlarımızı tek • 
rarlıyalım. 

IAıman Romen 
ziraat itilafı 

Bertin, 23 a.a. - Alman mahafir 
Almanya ile Romanya arasında akte
dilmiş olan ziraat itilafının iki mem
leket arasındaki münasebetleri tak • 
viye edeceğini çünkü bu itilafname .. 
nin Romanya senayiinde, bilhassa Ti
rol sanayinin inkişafını temin mak -
sadiyle 1939 martında iki memleket a
rasında aktedilmiş bulunan ticaret 
muahedenamesini itmam etmekte ol• 
duğunu beyan etmektedir. 
Aynı mahafil, şimdiki itilafname • 

nin aynı mesai birliğini ziraat sahaıın 
da tensik etmeği istihdaf etmekte ol· 
duğunu ilave etmektedirler. 

Frankfurt Zeitung, alelade ticaret 
mübadelelerinin fevkine çıkmakta ol• 
duğunu beyan eylediği bu itilaflar • 
dan dolayı memnuniyet izhar etmek • 
tedir. Filvaki bu itilaflar, harici tica
retin prensiplerine temas etmekte ve 
mübadeleleri teshil etmek suretiyle 
yeni bir istikbal vücuoe getirmde 
çalışmaktadır. 

Romanya, günün birinde 
yük haline gelebilecek olan serma 
döviz işinde bir takım taahhütlere gi 
rişmiştir. Toprağından istifade ede 
bilmek için muhtaç olduiu istihsa 
vasıtalarınının ekserisini Almanya 
dan alabilecektir. Almanya'ya gelince 
Romanya'nın ihraç etmekte olduğu 

zirai mahsuller efevkalade ihtiyacı 

vardır. 

Amerika pamuk ihracaflna 
himaye edecek 

Vaşington, 23 a.a. - B. Wallace bu 
ayın 27 sinden itibaren Amerika hÜ -
kümetinin libre başına bir buçuk cent 
ile yapılacak pamuk ihracatına nakten 
yardımda bulunmağa karar vermis ol
duğunu bildirmiştir. 

Lozan konferansına iştirak eden ve Osmanlı Jmparatorluğunun bıraktığ~ 
birçok pürüzlü ve karı§ık işler üzerinde ismet Paşa tarafından kendileriyle 
'etin müzalcere ve münaka§alar yapılan ltilil Devletleri Bqmurabhu/. ı 

Mumaileyh, yapılacak yardımın 
takriben 6 milyon balya pamuğa bali w, 

olduğu mütaleasındadır. Bu yardım: 
lar, pamuklu eşyaya da teşmil edile • 
cektir. 

B. Wallace, bu programa muvakkat 
ı:lıahiyet vermenin te~irli ve sunıifane 
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Hatay bayrağının yıldızındaki 
gölge dün törenle silindi 

°(Başı 1 inci sayfada) 1 si kırmızı beyaz ve bir de siyah giyin- "171711h..? aıo 8]l7 &ıtJll? a 8lllJlilJlıCIC aoe o .. , p 7.l(RıtJll? suıuıarrı:rrBll 
1 miş üç mini mini türk kızından siyah· 

ve gene bu mevki~e kolordu kun:ıaı: - l lısı •. Hatay bayrağı yıl~ızı~.ın ort~sın: Dost Fransız bayrag\J 1 iniyor 
danı Mazhar Erguder bu heyete ıltı - dakı kırmızı parçayı sokmuş ve şımdı 
hak etmiştir. Başta bir kıta asker ol - artık tam bir türk bayrağına intikal • T • • k b \J ki}• 
mak üzre toplanmış olan halk, heyeti eylemiş bulunan bayrak istiklal marşı yerıne ur ayragı çe ıyor 
selamlamış ve Karamut nahiyesi halkı ve ihtiram duruşu arasında bir kara, 
adına Yusuf adlı Hataylı bir genç bir deniz subayı tarafından tekrar çekil-
hitabede bulunmuş ve demiştir ki : miştir. 

"- Hoş geldiniz, bugün artık mü • Bu merasimi müteakip Tekirdağ 
ebbeden kurtulan ve işte gördüğünüz mebusu Rahmi Apak bir nutuk söyle
gibi çilgınca sevinçler içinde anavata- miş ve onu takiben Hatay halkı ve 
na kavuşan Hatayın Karamut nahiyesi gençliği adına doktor Arif ile bir kız 
halkı namına sizi, muhterem millet ve talebe heyecanlı hitabelerde bulun -
killerine bu mesut bayram gününde muştur. 

aramızda görmek ve bağrımıza basmak Şemsettin Günaltay'ın nutku 
bize ayrı şeref verdi.,, 

Büyük Millet Meclisi heyetine ri -
yaset eden B. Şemsettin Günaltay bu 
temiz hislere teşekkürler etti ve oto -
mobillerle yola devam edildi. Şimdi 
saat tam on ... Antakyaya giriyoruz .. 

Yollarda yapılan tezahürler 

İskenderun, 23 a.a. -Anadolu Ajan
sının hususi muhabiri bildiriyor : 

B. M. Meclisi ve Parti heyeti ile 
diğer civar vilayetler mümessillerini 
getirmekte olan tren Dörtyol istas -
yonunda bir bölük asker ile garnizon 
kumandanı ve zabi~an tarafından se -
limlanmış ve uğurlanmıştır. 

Bütün geçilen istasyonlarda aynı 

suretle karşılanmış olan yüksek mi -
safirleri getiren tren, İskenderun is -
tasyonuna girerken limana da Etrüsk 
vapuru girmekte idi. Deniz yolları i · 
daresinin güzel bir alakası olan Et -
rüskün bu gelişini halk samimi alaka 
ile karşılamıştır. 

Heyet reisi ve azaları dün halkevin
de bir müddet kaldıktan sonra alay ka
rargahını ziyaret eylemişler ve oradan 
doğruca Soğkoluğa çıkmışlardır. Gece 
yi Soğukolukta geçirmiş olan heyet 
bugün Antakyaya gidecek, fransız kı
tatının Antakyadan ayrılışlarını mü -
teakip yapılacak olan merasime iştirak 
eyliyecektir. 

Dün gece İskenderun baştanbaşa 
tenvir edilmişti. Limanda bulunan 
Hamidiye ve Etrüsk de tenviratlariy -
le bu gece şenliğine iştirak eylemekte 
idı. 

Hatay bayramına Millet Meclisi ve 
Parti Genyönkurulunu temsil eden he
yetimizin dün buraya gelişini mütea
kip ziyaret ettikleri haklevinde mini 
mini yavrulardan başlıyarak bütün 
gençliğin gösterdiği içten sevgi teza
hüratı çok samimi olmuş ve herkesi 
mütehassis etmiştir. 

En son kürsüye gelen ve alkışlarla 
karşılanan Millet Meclisi ikinci reisi 
Scmşettin Günaltay, burada aşağıda
ki nutku söylemiştir: 

"Bahtiyar Hataylılar, 
Simanızda gördüğüm çizgilerin ba

na ilham ettiği manayı ifade için si
ze bu suretle hitap ediyorum. Sevin -
ciniz payidar, bayramınız kutlu ol • 
sun. Bugün sevinen yalnız siz değil -
siniz. Anavatanın en hücra köylerine 
kadar her tükün kalbi sizin gibi heye
can ve sevinç içindedir. 

Son Fransız askerleri 
dün Hatay'dan ayrıldı 

Gençlik adına söz alan Reşat Mür -
seloğlu, gençliğin heyecanını rejim ve 
Milli Şefe balılığını anlatarak mühey
yiç bir nutukla gençliğin hissiyatına 
tercüman oldu ve alkışlandı. 

İstanbul' da at · 
yarışları 

İstanbul, 23 a.a. - Reisicümhur İs
met İnönü'nün himayelerinde ve Baş
vekil doktor Refik Saydam'ın riya -
setinde yüksek yarış ve ıslah encü -
menince tertip edilen bu seneki at 
yarışlarından birincisi bugün Veli -
efendi yarış sahasında yapılmıştır. 

1200 metre mesafeli ve 200 lira ik
ramiyeli koşuda: Kamber Norveç'in 
(Yıldırım) ı birinci Prens Halim'in 
(Berlestesi) ikinci, 1. S. Kırgülün 
(Necla) sı üçüncü. 

1600 metre mesafeli ve 230 lira ik
ramiyeli: 

Bu ikinci koşuda Prens Halim'in 
(Romans) ı birinci, Atıf Esenbel'in 
(Kaya) sı ikinci, Gl. Salih Omurdağ
ın (Ateş) i üçüncü. 

1400 metre mesafeli ve 155 lira ik
ramiyeli üçüncü koşuda: 

Hasan Akay'ın (İnci) si birinci, 
Ahmet Geliş'in (Ünlü) sü ikinci, İh
san Atlının (Çetin) i üçüncü. 

1800 metre mesafeli ve 255 lira ik
ramiyeli dördüncü koşuda: 

Bayan Stalhatonun (Parista) sı bi
rinci, Kara Osmanoğlunun (Yata
ğan) ı ikinci, Prens Halim'in (Fligth 
and Flaym) ı üçüncü. 

1800 metre mesafeli ve 255 lira ik
ramiyeli beşinci koşuda: 

Fahri Atlı'nın (Andran Budin) i 
birinci, Salih Temel'in (Ceylan) ı i
kinci, Mehmet Çelik'in (Olga) sı ü
çüncü gelmişlerdir. 

' 

Gümrüklerde fazla 

allnan paralar 

resmi, muamele vergisi ve hayvan 
sağlık zabıtası resminden hesap ve 
tatbikat yanlışlığı neticesinde güm
rüklerce fazla olarak alınan ve mik-

tarı yüz kuruşu aşan paraların sahip

lerine iadesi için yeni ve kolay bir 
formül bulmuş ve bu formülü izah -
namesiyle birlikte "gümrüklere tebliğ 
etmiştir . . • 

Halkcvi başkanı, Şemsettin Günal -
taya hitaben onun şahsında Milli Şef 
İnönü'nü selamlanuş, Millet Meclisi
m ve Partinin kendi bayramlarına bu 
kadar yakından alakadar oluşlarından 
duydukları sonsuz şükranlarını ifade 
ederek şahıslarınızda bütün türk mil • 
letini selamlıyoruz demiştir. 

Eğer kurtuluşunuz zamanı uzamış 

ise, bunun sebebi, bu parlak neticeye 
bir damla türk kanı dökülmeksizin e
rişmek emeli idi.. Milli Şef İnönü'nün 
yüksek dehası bu neticeyi de temin 
etti. Bugün burada hepimizin kalbini 
çarptıran sevinç ve heyecanı Milli 
Şefin daha yüksek bir nisbette duy -
makta olduğuna şüphe yoktur. 

Htaylı vatandaşlar, 

Şimdi şanla, şerefle yükselen milli 
bayrağımız altında ve bütün tarihi şe
hametle dolu geçen şu gördüğünüz 
türk ordusunun satveti sayesinde mes 
ut günler geçiriniz. 

Köylüler adına konuşan Cevdet Sel
çuk da heyecanlı sözlerle köylülerin 
hissiyatına tercüman oldu. sonra ordu 
evi önüne gelinerek tümen komutan 
vekili önünde yapılan geçit resminde 

bulunuldu. Esnaf ve halk teşekkülleri 
de geçit resmine iştirak edip komutanı 
selamladılar. Merasim 11.30 da nihaye 
buldu. Halk caddelerde davullar ça -
!arak ve milli oyunlar oynıyarak bu 
mutlu günü kutlamışlardır. 

Varşova, 23 a.a. - Siyasi mahafil, Danzig şehrinin harp olma
dan Almanya'ya ilhak edileceği haberinin Fransa ve lngiltere'de 
hasıl etmiş olduğu aksülamelleri büyük bir dikkatle takip etmek· 
tedir. Bu mahafil, bu tecrübe balonunun muvaffakiyetsizliğin
den bahsetmektedir. 

Gençliğin hislerine tercüman olan 
beylanlı. Saadet ve arkada;jları, hita -
belerinde, en içten ifadelerle Ebedi 
~ef Atatürk'e ve Milli Şefe bugün a • 
t lvatana kavuşmak imkanını vermiş 

o.malarından Hatayın duyduğu şük -
ı anı en canlı bir surette yaşatmışlar 
ve bu kadar güzel bir güne ulaştırmış 
olan Atanın aziz hatırasını anarak Mil 
li Şefe sevgi saygı ve millet meclisine 
bağlılıklarını göstermişlerdir. 

Heyet şerefine dün akşam vali Şük
rü Sökmensüer tarafından Soğukoluk
ta bir ziyafet verilmiştir. Bu ziyafette 
he}et azalarından başka Hamidiye 
mektep gemimiz kumandanı ve zabı -
tanı hazır bulunmuşlar, bugünkü bü -
yük günün sevincini dün akşamdan ya
şamışlardır. 

Antakya'da yapılan tören 

Bayramınız kutlu, sevinciniz de -
vamlı olsun.,, 

Hatayı bu aziz güne kavuşturan 

Atatürk ile Milli Şef İnönü'ne karşı 
yürekten gelen bu minnet ve bağlılık 
ifadelerinden sonra, en önde deniz 
subaylariyle hamidiye efradı gelmek 
üzere, piyade, jandarma kıtalarının, 

izcilerin, kız ve erkek bütün mektep
lilerin, esnaf gruplarının geçit res -
mi takip eylemiştir. 

Merasimden sonra heyet azaları ve 
delegeler Harbiyede ikametlerine talı 
sis edilen Defne oteline gitmişlerdir. 

lıkenderun'da .•• 

Gece şehir elektrikle tenvir edile -
cek fener alayları yapılacaktır. 

Şehrimizde 

Gazeteler, manşetlerinde "Londra, 
Berlin'in hain maskesini al aşağı et
miştir.,, diyorlar. Yarıresmi gazete 
Poloka, "Alman beyanatı ciddi telak· 
ki edilmemiştir diyor.,, 

Nevyork Taymis'in makal.esi 

Nevyork, 23 a.a. - Nevyork Tay
Hatayın anavatana dönüşü Ankara. mis gazetesinin harici siyaset ba~mu

ya fevkalade milli günlere mahsus bir harriri Winjames, almanların Lehis
manzara vemişti. Dün gece ışıklar a - tanı itaate icbar kasdiyle Londra, Ber 
rasında yanan şehrin sokakları bu bü- lin ve Paris arasında "yeni bir Mü -
yük bayramı kutlıyan halkla dolu idi. nih" hazırlamakta olduğu intibamı 

Diğer taraftan Ankara halkevi Hatay tevlit etmek için manevra çevirmekte 
gününü güzel bir programla kutla- olduklarını yazmaktadır. 

mıştır. Halkevi meydanına halk akın Muharrir diyor ki: 
akın toplanmış binlerce halk Halkevi-
nin geniş meydanını doldurmuştur. Cuma günü selahiyet sahibi bir al-

man ricali tarafından yapılan beyana
Bayraklarla süslenen meydanı pro- tı her alman vahim bir haksızlık, gay

jektörler aydınlatıyordu. Hoperlör ter ri insani bir haile hazırlanmakta oldu 

A k A d 1 · t A tibatı yapılmıştı. g- u kanaatini verecek bı·r gazete neş-nta ya, 23 a.a. - na o u a1ansı- skenderun, 23 a.a. - Anadolu -
nin hususi muhabiri bildiriyor: jansının hususi muhabiri bildiriyor : Saat 21 de bandonun çaldığı İstiklal riyatının takip edip etmiyeceğini göz 

Marşiyle merasime başlanmıştır. önünde tutmak enteresandır. Danzig 
Hatay'ın anavatana tam ve mutlak Ha tayın 23 temmuz kurtuluş ve ana- alınanlarının üçüncü Reich vatandaş-

ı k k ld ~ b ·· bu·· İstiklal marşından sonra halkevi i -o ara avuşmuş o ugu ugun - vatana kavuşma bayramı Hatayın di- lan olmaları için kendilerine verilen 
tün Hataylılar tarafından en çoşkun ğer şehirlerinde olduğu gibi İskende- dare heyeti azasından Muhittin Do - mühlet karşısında duymakta oldukla
bir heyecan ve en içten bir sevinçle runda da heyecanla ve büyük tezahü- ğan lnözü bugünün manasını anlatan rı ıstırap. 
kutlanmıştır. Hataylılar bilhassa bu ratla kutl:ındı. Merasim yeri sabahın heyecanlı bir hitabede bulunmuştur. Geçen sene, İngiltere ile Fransa, 
büyük günlerinde Millet Meclisi ve erken saatlerinde halkla dolmuş, tak- Hataya ve Ataya ait hatıralar canlan - Hitlere giderek ona südetler arazisini 
Parti mümessillerinin aralarında bu - lar ve bayraklarla süslenmişti. dırılmıştır. Meydanı dolduran binler- vermişlerdir. 

olmadığı suretindedir. Hitler, bunla
rı nazarı dikkate alarak südetler me -
selesi ile Danzig meselesi arasındaki 
farkı ölçebilir. 

Cenaze töreni 

Varşova, 23 a.a. - 20 temmuzda 
Polonya - Danzig hududunda öldürü
len Budziewiez ismindeki polonyalı 
gümrükçünün cenaze töreni dün Dan
zig hududuna pek yakın Skarzew ka
sabasında Pomerenya asekeri mınta -
kası şefi general Skotniski ve J:ıirkaç 
bin kişinin iştirakiyle ve büyük me • 
rasimle yapılmıştır. 

General Skotniski bu münasebetle 
bir nutuk söyliyerek polon yalı güm -
rük muhafızının cesaret ve kıymetini 
tebarüz ettirmiş ve devlet reisi adına 
tabutun üzerine liyakat madalyası 
takmıştır. 

Budziewiez'in mezarına, Polonya'
nın her tarafından yollanan 50 kadar 
çelenk konmuştur. 

Bu cenaze töreni, heyeti umumiye
si itibariyle, Danzig kapılarında bir 
Polonya vatanperverlik tezahürü ma
hiyetini almıştır. 

Memel hücum kıtaatı §ellerin
den birisinin ihtilaaı lunmakta olmasından fevkalade müte- Meydanda lskenderunda mevcut gar ce halkın alkışları arasında Hatay bay B. Hitler, Danzig'den evel Fransa 

hassis kalmışlardır. Bütün Antakya nizon kıtaatı ve limanda bulunan Ha- ramı kutlanmıştır. Hataylı bir genç ile İngilterenin aynı suretle hareket 
halkı ile civar kaza ve köylerinden bu midiye kruvazörü efradiyle, İskende- hataylılar namına kısa bir hitabede bu- edeceğine mi kaildir? Varşova, 23 a.a. - Polonya matbu . 
raya gelmiş bulunan on binlerce halk run jandarma bölüğü yer alrnışlardı. lunmuştur. Seçme milli filmler ve o- Fakat 1938 ile 1939 arasında fark atının Memel'den istihbarına göre 
şehrin methalinden itibaren merasi - Saat tam onda Adana tümen komutan yunlar Hatay mevzuu etrafında göste- bulunduğunu hatırlatmak muvafık o- Gestapo, Memel'deki Hitlerci fırkaya 
min yapılacağı sahaya kadar olan yo- vekili albay Kemal Yasınkılıcın kıtaa- rilerle merasim geç vakte kadar devam lur: Fransa ile İngiltere, geçen sene- ait teşkilatı vücuda getirmek üzere 
la dökülmüş ve Şemsettin Günaltay'ın tı teftişi ile merasime başlandı. Komu- etmiştir. ki vaziyetlerinden daha iyi vaziyette şarki Prusya'dan gönderilmiş olan 
riyaset etmekte olduğu heyeti saygı tan beraberinde yarbay Naci Aka, Ankara radyosunda da Hatay hak - bulunmaktadırlar. Memel hücum kıtaatı reislerinden 

24. 7. 1939 . 

Lozan zaferinin 
yıldönümünde 
(Başı 2 inci sayfada) 

Unutmıyalım ki Nasyonal • Sosya
listler eski Pan - jermanistlerin ve 
onların emellerinin mirasçısıdırlar. 
Mein Kampf müellifinin eserinde on
ların fikrinden başka bir şeye rast
lanamaz. İtalya ittifakının alınanlara 
kapadığı Trieste ve Adriyatik kapı -
ları ile İtalyanların kendilerine tah -
sis etmek istedikleri Selanik kapısı 
yerine alınanlar, bahusus Karadeni
ze hakim olacak alınanlar, Akdenize 
Boğazlar kapısından çıkmak ve Pan -
jermanistlerin Almanyaya tahsis ey
ledikleri Türkiye'yi ve şarki Akde • 
niz'i hakimiyetleri altına almak is -
tiyeceklerdir. Almanlığın emeli olan 
Irak'a vardıracak yollara hakim ol -
mak istiyecekJerdir. 
Almanya'nın cihan üzerinde tahak

küm etmek ve bütün milletleri vcsa -
yetleri altına almak emellerinin baş
langıcı olacak olan Avrupa'nın şark 
parçası üzerindeki bu tahakküm e
melleri dünyayı Almanyaya karşı in· 
giliz ve fransız devletleri etrafında 

topladı. Türkiye seksen küsur sene 
evel olduğu gibi ingiliz ve fransızlar• 
la ittifak eyledi. 

*~* 

Mademki tarihi hatıraları anmakla 
meşgulüz. Paris - Kırım harbi esna -
sında açılmış olan Paris sergisinde 
imparator üçüncü Napoleon'un söy· 
lemiş olduğu nutkun, çok alkışlanmış 
olan şu cümlesini de hatırlı yalım: 

"Böyle bir zamanda Hikaydi göster
mek yanlış bir hesap olur. Susmak 
hata olur.,, "İnsanlık, milletler arasın 
da ciddi bir emniyet buhranı,, geçir • 
mekte olduğu bu zamanda Türkiye· 
miz kayıtsızlık göstermedi. Böyle bir 
zamanda bitaraflık iddiası kayıtsız -
lık olurdu. Türkiyemiz susmadı, Mil
li Şef'inin ağziyle "Benliğine ve şuu· 
runa sahip olan her milletin, doku -
nulmaz müstakil bir devlet olarak ya
şaması hakkı, insanlığın sarsılmaz 

müşterek bir akidesi olarak tesbit O· 

lunmak lazımdır. Beynelmilel müna
sebetlerimizde, bizim zihniyetimizde 
bulunan devletlerle müşterek prensip 
ve emniyet davası, bizi müşterek cep
heye sevketmiştir. Siyasi anlaşmala
rımızı ve ittifaklarımızı bu vaziyet· 
ten görmelidir,, demiştir. 

II 
Lozan muahedesinin bu 16 ıncı yıl· 

dönümü Hatay'ın türk sınırları içine 
girdiği mesut bayram günleri ile de 

karışmaktadır. Hatay, Lozan'da baş
Janmış olan müzakereleri muvaffaki
yetle ilerleten bir neticedir. Bugün, 
1923 yılının 24 temmuzunda türk 
kalplerini çarptırmış olan şükran ve 
sevinç hislerinin tekrar aynı kuvetle 
yaşandığı gündür. Türk varlığının 

kılıç ile ortadan kaldırılamıyacağını 
Akdeniz kıyılarında ispat eyliyen 
garp orduları kumandanı, harbi ve 
imha siyasetini başka vasıtalarla ida
me ettirmek emelini besliyen bir ci • 
han 

1
husumeti ile Lozanda tek başına 

karşı karşıya gelmişti. Buna rağmen 
Türkiyenin mevki ve kudretini, hakla 
rını ve beynelmilel alemdeki zaruri 
rolünü kabul ve Türkiyeye kahraman
lığının maddi ve manevi semerelerini 
iktitaf ettirtti. Lozanda temin edilen 
hakkın, her hak gibi amelden sakıt 

olmaması için filiyat ile günü günü
ne intibak ettirilmesi lazımdı. Türk 
hükümetinin başına geçen Lozan 
kahramanı bu yeni vazifesinde Tür
kiye'nin haklarını ve kuvetini canlı 
tutmağa ve türk hukukunu her gün
kü muvaffakiyetlerle meşru kılmağa 
muvaffak oldu. Beynelmilel münase
betleri Türkiye lehine inkişaf ettir
mek suretiyle Boğazlar Mukavelesini 
ve Hatay anlaşmasının esaslarını 
beynelmilel aleme kabul ettirtti. Türk 
devletinin başına geçen Lozan kah
ramanı Türkiye'ye beynelmilel saha
da yeni şerefli vazifeler verdirmek 
ve Hatayın tı.irk sınırları içine kayıt
sız ve şartsız olarak girmesini temin 
eylemek suretiyle aleme Türkiyemi
zin insanlığı seven ve insanlığa hür
met eyliyen büyük bir kudret unsuru 
olduğunu ispat eyledi. Milli kurtulu
şun ilk temelleri olan İnönü harple
rinden mücerret bir milli mücadele 
tasavvur edilemez. Lozansız bir Tür -
kiye mevcut olamaz. Milli mücadele
lerin zaferin ve milli vatanımızın öl
mez Atasını yüksek şahsında yaşatan 
ve inkılabın müeyyidesi olarak du
ran büyük "İnönü" süz değil türk dev
leti hatta türk tarihi eksik bir nüsha 
olarak kalır. 

*~* ile karşılamıştır. kaymakam Mehmet, Parti reisi, emni- kında şiirler okunmu_ştur. Londra ve Paris'in alman tayyare- Helmut Knurre'i tevkif etmiştir. 
Millet Meclisi mümessilleriyle di- yet amiri, belediye reisi, jandarma ko- leri tarafından bombardıman edilme- Knurre, 200.000 mark ihtilas etmiş Bugün 24 temmuz 1923 gününün 

ğer vilayetler murahhaslarının mera. mutanı, diğer zevat hazır bulunduğu Bütün yurdda.. si korkusu ki Münib buhranı esna- olmakla ittiham edilmektedir. mesut bir yıldönümüdür.Bugün türkü 
sim sabasına gelişlerini takiben saha- halde teftişini bitirdi. Bu sırada rıh - Ankaraya gelen haberlere göre Ha- ~ında çok mühim bir rol oynamıştır. tarihine layık kılan ve Türkün tarihi-

d k . b k d" ~ · d d ı Polonya Londra ıJe Paris'e ne r k t k · k h nın ortasın a ı ayra ıregın e a - tım meydanının bayrak direğine çekil- tayın ilhakı, milli bir zefer halinde Halihazırda aynı korkunun mevcudi- ıya a azanan eşsız a ran:ıan ve 
ı::-alanmakta olan Hatay bayrağı ban - miş olan Hatay bayrağı merasimle in- memleketin her tarafında kutlanmış • yeti eskisi gibi değildir. Büyük Bri- atcqenaval gönderiyor siyasiye, emsalsiz devlet adamına 
dpnun çaldığı marş ile yavaş yavaş dirilip yıldızının içi hemen orada dol- tır. Bütün gazeteler başmakalelerini tanya, bugün bir sene evel malik ol- Varşova, 23 a.a. _ İyi haber alan türk kalplerinin minnet ve şükran ile 
indirilmiye başlanmıştır. Bu esnada ~urularak türk bayrağı şeklinde gene bu mevzua ayırmışlar ve sütunlarını madığı kuvetli bir hava filosuna sa- menbalardan öğrenildiğine göre, Po _ çarptığı gündür. Türk kalplerinin 
kıtaat ve meydanı dolduran halk se • merasimle direğe çekildi. Bayrak dire- Ebedi Şefle Milli Şefin resimleriyle hiptir. Fransa da hava ordusunun in- lonya hükümeti, ha.len mevcut ataşe. böyle bir Milli Şef'e malik olmaların
Iam vaziyetinde bulunuyorlardı - Ha· ğe çekilirken Hamidiye tarafından top süslemişlerdir. Bir çok halkevinde Ha- kişafını temin etmiştir. Şimdiki hal. mili terlerinden maada, Londra ve Pa· dan dolayı duydukları emniyet ve sa-
taY bayrafı tam olarak indiği zaman atılarak bayrağımız selamlanıyordu. tay törenleri tertip edilmiş, temsiller de hakim olan fikir, her iki payitah- ris'e birer de ataşenaval gönderecek_ adeti ızhar eyledikleri gündür. 

' .. p 

dıretin..a unda_bul\Ulll\akta olap, iki_- Jlu mern"mden ıoma ıöz ~Par- verilmiı, filruer 2österilmiitir. tın Jıir ~ava hücumundan korkulan tir 1.1'-J• R J 
vesiyle' dolaşmaktan ibaret kalan Rı· talık karıştı ve hakem ıkı polısın y~r-ı teveutt kclVdlncı1.J?ıu ..... 
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hücum hattını takvi e edemiyor dımiyle, kanlar i~inde sahadan çıka· Maçın te rarı azım ge ece tır. mamaga yemın etmış. raber rüzgarın cereyaniyle sanator-1 edilmektedir • 
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§ ~ebeke ıeli muavini aranıyor ---------------------------------------

Ankara Elektrik Şirketi Müdürlüğünden: 

Ankara !ehri yüksek ve alçak tansiyon tebekeıi için bir 
tebeke tefi muavini aranmaktadır, 

Şartlar: Bir fen mektebi mezunu bulunmak, bu sahada 
uzun müddet çalıımıı ve tecrübe sahibi olmak. 

Vazifesi: Yüksek ve alçak tansiyon şebekesi heıabat ve 
projelerinin hazırlanması ve tesisi, masraflarının teabiti, 
yüksek ve alçak tansiyon tesiaatrmn tesisi ile tekınil tevzi 
tesisatının kontrol ve bakımı. 

--------------------------------------§ Personel şefi aranıyor - -- -: Şartlar: Lise mezunu olmak ve maaf ile yevmiye hesa- =: = batı ve vergi işlerinde kabili tevsik tecrübe sahibi bulun- = 
: mak. := = . Talep edilen aylık miktarını zikretmek ıartiyle tanzim = 
:= edilecek mufassal tekliflerin 31-7-1939 tarihine kadar An- = 
E kara Elektrik ve Havagazı Şirketine gönderilmesi lazımdır.=: = 2721 -
"=illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr;: 

Yüzde 8,5 faizli ve sekiz sene 
taksitli emlak satışı 

Emniyet Sandığı Müdürlüğün den : 

Semti 

Boğaz içinde Sarıyerde mezarburnu 
caddesinde eski 52 yeni 27 No. h 

r. :iyükadada cami mahallesindt 
g izeller sokağında eski 4 yeni 
8 No. lı. 

radıköyünde 1brahimağa mahalle
& nde koşuyolu sokağında eski 12 
) .:ni 61, 61 / 1 No. lı. 

Muhammen 
kıymeti 

Dört katta on iki odalı üç so
falı terkos ve elektrik tesisa
tını havi ahşap ~aamüştemi-
18t bir yalı ve dağ mahallinin 
tamamı 

İki buçuk katta sekiz odalı 
maabahçe kargir bir evin 
tamamı 

Üç katta on altı odalı altı so
falı ve elektrik tesisatını havi 
ahşap bir evin tamamı. 

5500 

1800 

1500 

futlanselimde Mimarşecaettin ma- İki katta üç odalı elektrikte
hallesinde (yeni katipmuslahaddin) sisatını havi maadükkan kar-
camcıçeşmesi sokağında eski 6,6 gir bir evin tamamı. 600 
yeni 8, 8/ 1 No. lı. 

1 - Arttırma 17 ağustos 1939 tarihine düşen perşembe günü saat 14 ten 
16 ya kadar yapılacak ve gayrimenkuller en çok bedel verenlerin üstünde 
kalacaktır. 

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

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz senede 
sekiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 8,5 faize tabidir. 

4 - Takıitler ödeninciye kadar gayrimenkul birinci derecede ipotekli 
satır. (5337-3235) 13234 

Kazalar 
Elektrik tesisatı 
Şuhut Belediyesinden : 

E 1 k • k • ı - Kapalı -rfl• pasarlılr aeullyle e trı tesısatı evelce mu.ıkasaya konulup talip zu-
hur etmediğinden dolayı bu defa şart-

Nazilli Belediyesinden : namesinde defişiklik yapılarak yeni 

31. 7. 939 pazartesi günü saat 16 da den münakasa~a k?n~lan 17723 lira 
Nazilli bel d. e ·hale encümeninde 49 kuruş bedelı keşıflı Şuhut kasaba -

e ıy ı 1 k .k k. . 
ksiltme ko · yonu odasında 42318 li sı e e trı ve ma ıne tesısatı 18. 7. 

e mıs 9 9 ·· ·· d b 1 k 1 ·· ra 84 kuruş bedeli keşifli nafıa veki- 3 .. gunun en. aş ıyara on a tı gun 
letince musaddak Nazilli kasabası e- muddetle eksıltmeye konulmuştur. 
lektrik şebeke ve transformatör ve te- 2 - İhale Şuhut belediyesinde top· 
sisatı 2490 sayılı kanunun hükümleri- lanan encümen tarafından 2. 8. 939 
ne göre kapalı zarf usuliyle eksiltme- çarşamba günü saat 15 de yapılacak -
ye konmuştur. tır. 

Muvakkat teminat miktarı 3173 lira 3 - Muvakkat teminat 1329 lira 23 
91 kuruştur. kuruştur. 

Fenni ıartnameleri proje, keşif hil· 4 - Bu işe ait olan proje ve hülasa 
lbası ile buna müteferri diğer evrak keşif malzeme montaj şartnameleri 
altı lira mukabilinde Nazilli beledi - hisabat ve münakasa şartnamesi mu -
yesinden alınabilir. İsteklilerin tek - kaleve projesi bir lira mukabilinde 
lif mektupları ve en az 30 bin liralık Şuhut belediyesinden alınır. 
bu işe benzer iş yaptığına dair nafıa 5 - İstekli olanlar nafıa vekiletin· 
idarelerinden almış olduğu vesikalara den ahnmıı enstclatörlük vesikası ve 
istinaden i~ale tarihinden 8 g~n ~vel ona mümasil tesisat yaptığına dair a
ahnmış ehhyet ve 939 yılına aıt tıca· lınmış bonservisleri ihaleden bir sa -
ret odası vesikala~ın~. ~?vi zarflarını at evetine kadar belediye encümenine 
!1.. 7. 939 pazartesı gunu saat 15 şe ka makbuz mukabilinde tevdi etmeleri 
dar Nazilli belediye encümenine gel veya posta ile göndermeleri ilan olu • 
meleri lazımdır. {5154/ 3072) nur. (5250/ 3128) 13099 

13007 

llükQmet konağı yaphnlacak 
Malkara MalmüdürJüğünden: 

Yapılacak iş: Yirmi bin altı lira 
67 kuruş Malkara hükümet konağının 
ikinci kısım inşaatıdır. Bu işe ait şart 
name ve merbutatı her gün mesai aa -
atleri içinde mal müdürlüğüne müra· 
caatla görülebilir. 13. Temmuz 939 ta
rihinden itibaren 15 gün müddetle ve 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko -
nulmuştur. 

28 Temmuz 939 cuma günü saat 15 
de kaymakamlık makamında teklifler 
haddı Jiyik görilldüğünde komisyon
ca ihale yapılacaktır. 

Muvakkat teminat miktarı (1500) 
lira 50 kuruştur. 

İstekliler Tekirdağ nafıa müdürlü -
ğünden alcaklan ehliyetnameyi ha • 
mil bulunacaklardır. 

Harta yaptır1lacak 
Boğazliyan Belediye Riyaaetin

den: 

Boğazlıyan kasabasının meskQn ve 
gayrimeıkOn (150) hektarlık sahası
nın halihazır haritalarının alımı işi 
eksiltmeye çıkarılmıı talip zuhur et
mediğinden bir ay müddetle temdit 
edilmiştir. 

İşinin maktu bedeli (2500) liradır. 
Muvakkat teminat 187.5 . liradır. 

İhale 21 ağustos 939 pazartesi günü 
saat 15 te Boğazlıyan belediye daire
sinde yapılacaktır. 

İsteklilerin vaktinde belediyeler i
mar heyeti fen gefliğinden ittirak ve
sikası almaları ve bu teklif mektupla
rına koymaları lazımdır. 

Kızılay C. Umumi Merkezinden : 

Cemiyetimiz ihtiyacı için 610 ton yerli sömikok kömürü açık 
eksiltme suretiyle satın alınacakbr. 

Bu miktarın 570 tonu Ankara istasyonunda ve 40 tonu Eti
mesgut istasyonunda vagonda teslim olunacaktır. 

isteklilerin 1100 liralık teminat akçeleri veya Banka mektu
bile birlikte 24.7.1939 tarihine müsadif pazartesi günü saat (11) 
de Y eniıehirde Kızılay Umumi Merkezine müracaatlan ilin olu-
nur. 2633 

Kiralık : 

Kiralık garaj - Vekaletlere yakın 
Mısır sefarethanesi yanında 49 numa
ralı apartmandaki garaj kiraya verile
cektir. 2478 Telefona müracaat. 

2333 

Küçük ilôn şartları 
Dört aatırhk küçilk illnlardan: 

Bir defa için 30 Kuruı 
İki defa için 50 Kuruı 
1Jc; defa için 70 Kurus 
Dön defa tçin 80 Kuruı 

Muhtelif yiyecek almacak 

Kiralık - Atatürk bulvarında No. 
49/ l Foto apartmanında 2 ve 4 odalı da 
ire kiralıktır. Kaloriferli ve konfor 
ludur. Altındaki 1zmir bakkaliyesine 
veya kapıcıya müracaat. Tel: 1235 

2442 

Devamlı küçük ilanlardan her de
f aaı için 10 kuruı alınır. Mesela 10 
defa neıredılecek bir ilin için, 140 
kuruı alınacaktır. Bir kolaylık ol· 
mak üzere her aatır. kelime arala
nndaki boıluklar müstesna. 30 harf 
itibar edilmistlr. Bir küçük ilin 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört ntırdan fazla her satır için 
beher ıeferlne ayrıca oo kurus ıh· 
nır. Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 

1 - Kurumumuz talebe ve müatahdemininin 27 Temmuz 1939 dan 31 
Mayıs 1940 tarihine kadar aşağıda yazılı 7 gurupta ayrı ayrı ve hizalarında 
gösterildiği üzere bir kısmı kapalı zarfla ve bir kısmı da açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

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

Ucuz kiralık küçük daireler - Mal 
tepede 2 oda bir hollü ve 2 odalı iki 
daire kiralıktır. Maltepe Bakkal Ra -

Küçlfk lllnlırın 120 harfi geçme
meıı lizımdır. Bu miktarı geçen 1-
linlar ayrıcı pul tarifesine tabidir. 

Satılık apartman - Şehirde Kınacı 

han civarında 5 katlı senevi 2700 lira 
iratlı 1 apartmanlık arsalı manzaralı 

tel 2406 Bayram caddesi No. 1 2684 

2 - İhalesi her gurup hizasında yazılı gün ve saatlerde Rektörlük bi· 
nasında müteşekkil komisyon tarafından yapılacaktır. miz'e müracaat 2650 

3 - Muvakkat teminat % 7,5 dir. 

4 - Teminatlar ihaleden bir saat evvel komisyona teslim edilecektir. 

5 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü 

Kiralık apartman - Yazıhane, mu
ayenehane, kadın terzihanesine ve ika 
metgaha fevkalade elverişli tam kon
forlu eşsiz manzara Yenişehir Kutlu 
pasta salonu üstünde birinci balkon -
Ju daire 5 oda hol ve müştemilatı. Ka
pıcı ya müracaat Tel: 1162 2665 

Acele satılık arsa - Yenişehirde 
Özenli sokağında çift daireye müsait 
blok başı 452 metre arsa emsaline gö 
re çok ucuz Tel: 2406 Bayram Cad. 

daire müdürlüğüne müracaatları. (2854) 

Cinsi 
Muhammen 

Miktarı Fi. Kur. 

Ekmek 140000 10,5 

Et koyun karaman 
birinci. 40000 40 
Et kuzu 

" 
5000 33 

Sadeyağı U. birinci 13000 105 
Zeytinyağı Ayvalık 6000 58 

Reçel muhtelif cins 5000 40 
Zeytin iyi cins 2000 35 
Kaşar peynir 1500 70 
Beyaz peynir 2000 45 

fereyağı 1000 140 
Süt 5000 17,5 
Yoğurt 8000 20 
Kaymak 300 160 
Yumurta 50000 adet 2 

Pirinç 7000 35 
Kuru fasulye 7000 20 
Kuru barbunya 2000 14 
Nohut 2000 16 
Patates 10000 9 
Kuru soğan 12000 7 
Soda 6000 8 
Sabun yeıil 2000 24 
Tuz 5000 7 
Un 5000 16 
Tos .. lr:ft 12000 28 
Kesme şeker 6000 32 
Kırmızı büber 50 40 
Kara büber 75 110 
Kuş üzümü 150 35 
Çam fıstık 150 120 
Çay 100 360 
Pirinç unu 150 30 
Ceviz içi 500 60 
Makarna 2000 30 
İrmik (kalın ve 
ince) 1000 24 

Güllaç 150 70 
Tel şehriye 200 28 
Buğday 1300 12 
Nişasta 50 60 
Bulgur 2500 11 
Kara Mercimek 500 16 
Kırmızı mercimek 300 12 
Kuskus 1500 24 
Taban 900 36 
Pekmez . 900 20 
Tarhana 1000 35 
Sebze konservesi 4000 30 

Semizotu 1000 10 
Ayşekadın fasulye 7000 15 
Dolmalık yeJil büber J 000 15 
Tomates 10000 12 
Taze bamya 500 20 
Sivri büber 500 20 
Salatalık hiyar 5000 adet 5 
Limon başboy 15000 adet 4 
Maydanoz 10000 demet 2 
Dereotu 2000 demet 2 
Nane 100 demet 2 
Patlıcan başboy 12000 15 
Kabak 2000 12 
Taze soğan 1000 12 
Taze vişne 1500 22 
Taze erik 1000 15 
Taze kayısı 1000 30 
Karpuz 10000 1 
Kavun 10000 1 
Üzüm 10000 25 
Elma 1000 28 
Portakal 80 lik 10000 adet 5 
Şeftali 1000 30 
Taze yaprak 300 18 
Lahna 12000 1,5 
Pıraaa 8000 7 
İıpanak 8000 12 

Turan İhale 
Lira Kur. Tarihi ve saati 

14350 

16000 
1650 

13650 
3i80 

2000 
700 

1050 
900 

1400 
875 

1600 
480 

1000 

2450 
1400 
280 
320 
900 
840 
480 
480 
350 
800 

3360 
1920 

20 
82,S 
52,5 

180 
360 
45 

300 
600 

240 
105 
56 

155 
30 

275 
80 
36 

360 
324 
180 
350 

1200 

100 
1050 
150 

1200 
100 
100 
250 
600 
200 
40 
20 

1800 
240 
120 
33( 
150 
300 
700 
700 

2300 
280 
500 
300 

54 
900 
560 
960 

Kapalı zarfla 
25-7-939 - n de 

Kapalı zarfla 
25-7-939 - 12 de 

Kapalı zarfla 
25-7-939 - 15 te 

Açık eksiltme 
25-7-939 - 16 da 

Kapalı zarfla 
25-7-939 - 17 de 

Kapalı zarfla 
26-7-939 • 11 de 

Kapalı zarfla 
~6-7-939 - 12 de 

Kiralık daire - Dört oda, büyük 
nol, kalorifer, banyo, tam konforlu 
Yenişehir Tuna caddesi Bozkır so · 
.<ak No. 8 zemın kata müracaat. 

2672 

Kiralık - Münferid aileye zemin 
katta ma müştemilcit ı odalı daire ve 
garaj. Naha Bakanlığı karşısında oto 
büs durağı Özen Ap. kapıcıya müra-
caat. 2673 

Kiralık oda - Havuzbaşı abide kar 
~ısı mobilyalı veya boş banyolu güzel 
odalar. Ulus ilan memurluğuna mü 
racaat. Tel: 1064 2676 

Kıra/ık daıre - 4 oda 1 hol sıcctk 
;;u banyo havagazı 4. CÜ kat İsmet ra· 
şa Akşehir sokak No. 23 içindekilere 
müracaat. 2677 

Kiralık - Maltepede asfalt yolda 
otobüse yakın 4 oda, 1 hol, mutbak, 
banyo, su, elektrik, hava gazı 17 No. 
kat içindekilere müracaat. Tl: 3958 

2695 

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

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

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

2711 

Kiralık - Mobilyalı bir oda Anka· 

No. 1 2685 

Satılık - Cebeci asfalt üzerinde 2 
katlı bir ev 530 M2 arsası ile satılık 
sanayi caddesi 82 No ya müracaat. 

Tel. 1953 2700 

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

2701 

Acele satılık ev e§yası - 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 Motosiklet - Az kullanıl
mış D. K. W. marka 97 ccm. kuvetin • 
de Bayram caddesi, Türkiye oteli ka· 
tibi Ali'ye müracaat. Telefon: (1773) 

2719 

Satılık Mobilya - Bir ecnebi aile -
nin mobilya ve techiz~tı. Yenişehir 

İsmet İnönü caddesi son durak yakı • 
nı Çoruh sokak No. 3 2724 

iş arayanlar: 

Sekreter - Bir bayanın yanında 
yazı işlerinde çalışmak istiyor. Anka-
ra posta kutusu No. 180. 2637 

I§ arıyor - Genç ve sıhhatli iki ay
lık bir çocuğu bulunan bir aile kadı
nı süt ninelik veya çocuk bakım itle
ri aramaktadır. Ulus'a Ali Can ru • 
muzu ile ve mektupla müracaat. 

ra Ali Nazmi apartman. No. 9/ 2 Koo- le verenler : 
peratif arkasında. 2720 :I 

Kiralık - Yenişehir Vekaletler kar 
şısında konur sokak No. 9 da 3 odalı 
müstakil daire. Müracaat yeni hal No. 
4 Tel: 2368 2727 

Kiralık - Yalnız bir Bayan için 
aile yanında bir oda ucuz, havadar, 
banyo, elektrik. Ulus Meydanı, - San
tral kıraathanesi üstü Terzi Ahmet 
Diker'e müracaat. 2729 

Sat.lak : 

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

Satılık arsa - Yapılmış bahçeli ev· 
lere bititik genit cepheli 1000 M2 i
mar parselli inpata hazır acele Tel: 
2406 bayram C. No. 1 2659 

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

Kitip aranıyor - Bir fırında çalıt
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 şark sahibi Rizaya mil· 
racaat edilmesi. 2693 

Aranıyor : 

Aranıyor - İşlek tütüncü, bakkali
ye dükkanı devredeceklerin veya ser
mayeli ortak arıyanların Y. hal İzmir 
Bakkaliyesi Ahmet Çubukçuya mil -
racaati. 2715 

Aranıyor - Ace1' satılık mümkünse 
kaloriferli ve parkeli apartman aranı
yor. Kızılay - Bakanlıklar civarı Ulus 
a İrat rumuzu ile mektupla müracaat 

2723 

Cebeci Hastanesi 
Cilt, uç ve zühreviye 

mütehassısı 

Dr. Kemal Arıcan 
BERLlN kliniğinden mezun 

Belediye ııraaı Emek Ap. kat 2 

DIŞ TABiBi 

Teklif mektuplarının 28 Tem. 939 
cuma günii saat 14 buçuğa kadar kay
makamlık makamında toplanmış olan 
komisyona verilmiş olması lazımdır. 

Mukavele ve ıartnameler Boğazlı -
yan belediyesinden ve Ankara İmar 
heyetinden parasız alınabilir. Teklif 
mektupları tayin edilen günde saat 
14 e kadar Boğazlıyan belediye reis
liğine verilmelidir ve yahut posta ile 
gönderildiğinde bu aaatte belediyeye 

Taze bakla 4000 13 520 

Satılık arsa - ·çankayada asfalt ü
zerinde 1800 metre murabbaı arsa için 
de Ankara ta~ı olduğu halde uygun 
fiyatla aatılıktır. Tel: 3173 2682 

M. AZIZ TUNÇ 

Taliplerin muayyen gUnde müraca
at etmeleri ilin olunur. 

l o ulanmahdır. 13241 

Havuç 
Kuru sarımsak 
Salamura yaprak 
Salça 
Enfinar 

1000 
200 
500 

1500 
4000 adet 

8 
25 
25 
30 
s 

Satılık apartman - Çıkrıkçılar yo
kuıunda 4 katlı konforlu yanında ar -
salı senevi 2500 lira iratlı bol güneı 
mannrah acele Tel J406 C. 

Pazardan maada her gün haa· 
talaruu kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 

---•No.1 
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yondan alınabilir. geç bir saat eveline kadar teminat ve zıgdaki satın alma komisyonunda pa-
4 - Eksiltmeye girecekler bir haf· teklif mektuplarını Kayseri askeri sa- zartesi, çarşamba ve cuma günleri öğ-

ta evel hava müsteşarlığı inşaat şube· tın alma komisyon"una vermeleri. leden sonra görülebilecektir. 
sine müracaatla vesaik almaları lazım- (3021) 12990 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt· 

BaJ Vekôlet 
dır. S ... . I k me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün-

2 daktilo ala nacaktır 5 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3. cü ıgır eti a ınaca CÜ maddelerinde istenilen belgeleriy-
maddelerinde yazılı vesaikle birlikte . . w . le birlikte ihale gün ve saatinden en 

Ba~vekalet Beden Terbiyesi Ge • ilk teminat ve teklif mektuplarını iha Ankara. Levazım Amırlıgı Satın geç bir saat eveline kadar teminat ve 

24 - 7 - 1939 

Ordu hasta bakıcı hemıireler okuluna ait 
bazı izahat ve oku~a kayıt ve kabul ıartlan 

M. M. Vekaletinden : 

nel Direktörlüğünden : le saatinden bir saat eveline kadar ko- Alma Ko~ısyonu~dan : . . . . teklif mektuplarını Elazığ tüm. satın 
. misyona makbuz mukabili vermeleri 1 - İzmır garnızonu bırlıklerı ih • alma komisyonuna vermeleri İstek 

1 - .2 daktılo alınacak.~ır •. !3unların lazımdır. (3012) 12982 ti yacı 81.600 kilo sığıreti kapalı zarf- liler görülmesine lüzum hasıİ olan ve-

1 - Hastabakıcı hemşireler yetiştirmek üzere Ankara'da M. M. Vek1· 
leti tarafından (Ordu hastabakıcı hemşireler okulu) açılmıştır. 

memurın kanununun 4. uncu madde- la eksiltmeye konmuştur. . . . . . . 
· • 1 h · ı ı l" saıkı resmıyesını muvakkat temınatı-

2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, memur 
olup tekaüdiye alacaklardır. &ındekı şart arı aız oma arı azım· 2 - Tahmin bedeli 16320 lira olup k w • • • 

d Hizmet hayvanı nın onu1duıu zarf ıçerısıne konuı - 3 - Mezun olanlar altı senelik mecburi hizmetlerini ordu hastahanelc· 
rinde yapacaklar, ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bütün sıhhi te· 
şekküller kendilerine açık olacaktır. 

ır. muvakkat teminatı 1224 liradır. muş ola aktır (3163) 13125 
2 - Talipler arasında müsabaka im- 3 - Eksiltmesi 2. 8. 1939 çarşamba c • 

tihanı yapılacaktır. alınacak günü saat 15 dedir. 
3 - Taliplerin 31 Temmuz 1939 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt· Sığır eti alınacak 

pazartesi günü akşamına kadar An - M. M. Vekaleti Satm Alma Ko· me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün-
kara Yenişehir İzmir caddesinde 21 misyonundan : cü maddelerinde istenilen belgeleriy- Ankara ~vazını Amirliği Satın 
numaralı binada zat işleri müdürlü • Muhtelif ordu hizmetleri için pa- le birlikte ihale gün ve saatinden en Alma Ko~~ayonu~dan : . . 

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

5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 17,5 lira asli maaş
dan başlamak üzere maaş alacaklar ve bu mikdar gittikçe çoğalacaktır. Bu 
ıaman dahi iaşe, giydirme ve barındırma orduya ait olacaktır. ğüne evrakı müsbiteleriyle birlikte zarlıkla hizmet hayvanı satın alına • b. t 1. k d t . t 1 - Bıtlıs garnızonunun ıhtıyacı 

h 
geç ır saa eve ıne a ar e._mına ve . . . w • 

bir dilekçe ile müracaatları. caktır. Satılık ayvam olanların 7 a- teklif mektuplarını İzmir Bornova ı~ın 100,000 kılo sıgıretı K. zarfla ek-

(3198) 13154 ğustos 939 pazartesinden itibaren her k A S k . sıltmeye konmuştur. 
. 1 . d h 1 .1 b. as en a. Alma omısyonuna verme• 2 Tah . b d 1. k"l 18 k 

gün ış saat erın e ayvan arı ı e ır • !eri. (3022) 12991 - mın e e ı -: ı osu . u-

6 - Okul, 15 Eylül 1939 da tedrisata başlıyacaktır. 
7 - Okul'a kayıt ve kabul şartları şunlardır: 

likte Ankara'da M. M. V. satın alma ruş olup muvakkat temınatı 1350 lıra- a - Türkiye cümhuriyeti tebaasından olmak ve türk ırkından bulunmak, 
b · Sıhhati yerinde olmak ve durumu her iklimde vazife görmeğe müsa

· Milli Müdafaa V. 
KO. na müracaatları. (3172) 13159 Un alınacak dır. 

3 - Eksiltmesi 10. 8. 1939 perşem • it bulunmak. (bunlar her hangi bir hastahane heyet raporu ile tevsik ettir· 

Yün çorap alınacak 

misyonundan : 
5000 harp paketi ahnacak M. M. Yeki.Jeti Satın Alma Ko-

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko • 1 - Beher çiftine tahmin edilen 
misyonundan : fiyatı (45) kırk beş kuruş olan 44300 

ı - 5000 adet harp paketi satın alı • kırk dört bin üç ~z çift yün çorap 
nacaktır. Muhammen bedeli 1700 lira kapalı zarf usuliyle münakasaya ko .. 
olup ilk teminat miktarı 127 lira 50 nulmuştur. 
kuruştur. 2 - İhalesi 11 Ağustos 939 cuma 

z - Açık eksiltmesi 26. 7. 939 çar - günü saat on ~örttedir. . 
şamba günü saat 15 de vekalet satın 3 - İlk temınatı (1495) hın dört 
alma komisyonunda yapılacaktır. yüz doksan beş lira 50 kuruştur. 

3 - Sartnamesi her gün komisyon- 4 - Evsaf ve şartnamesi her gün 
ela görUlebilir. ö~leden sonra M. M .. V. satın almak.o 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3. cü mısyonundan bedelsız olarak alınabı
maddelerinde yazılı vesaikle birlikte lir. 
ilk teminat mektuplariyle muayyen 5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
saatte komisyonda bulunmaları. sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad-

(2216) 12179 delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 

Bahçe tesviye ettirilecek behemhal bir saat eveline kadar M. 
M. satın alma komisyonuna vermele -

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

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

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

3 - Eksiltmesi 5. 8. 1939 cumartesi 
günü saat 10,30 dadır. Şartnamesi Ela
zı~daki satın alma komisyonunda pa
zartesi, çarşamba ve cuma günleri öğ
leden sonra görülebilecektir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me güni.t 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Elazığ tüm. bina
sında Askeri Sa. Al. komisyonuna 
vermeleri. İstekliler görülmesine lü -
zum hasıl olan vesaiki resmiyesini mu 
vakkat teminatının konulduğu zarf 
içerisine konulmuş olacaktır. 

be günü saat 15 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt 

me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evetine kadar teminat ve 
teklif mektuplarını komisyona verme
leri. Şartnamesini görmek isteyenler 
her gün komisyona iş saatinde müra
caat edilebilir. 

(3268) 13235 

Et ah nacak 

mek ve evraka bağlamak lazımdır. ' 
c • Yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yukarı olmamak 
d · Kendisi, ana ve babası iffet ehlinden olmak (bu vaziyet polısçe tev• 

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

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

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

g · Sıhhi sebepler dışında Okulu kendiliğinden terkettiği yahut evlen· 
mek suretiyle veya diğer inzibati sebep\,:rle okuldan çıkarıldığı yahut altı 
senelik mecburi hizmetini yapmadığı vı. . a tamamlamadığı yahut sıhhi se· 

A k Le Am
. 

1
.w. S t bepler dışında okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirilecek mektep 

n ara vazını ır ıgı a ın . 
Aı K 

. d masraflarını tamamen ödıyeceğine ve gösterdiği vesikaların tamamen doğ· 
ma omısyonun an : 
Aydın birliğinin ihtiyacı için 86000 1 ru olduğuna dair not:rde~ tasdikl.i v~ kefilli bir taahhüdna~e ver~ek. 

kilo sığır veya keçi ve koyun eti ka • 8 - Bu evrak sahıolen Okula ımtıhansız olarak kahul edılecektır. 
palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 9 - Altıncı maddedeki evrakı tamamhyanlar bunları Ankaradakiler M. 
Hangisi ucuz olursa o etin ihalesi ya- M Vekaleti sıhhat işleri dairesine. diğer vilayet merkezlerindekiler Vati
pılacaktır. Bu 3 cins et her talip tara- liklerine, kazadakiler kaymakamlıklara takdim edecekler ve bu yol ile M. 
fından bir zarf içinde olmak üzere her M. Vekaleti sıhhat işleri dairesine yollanacaktır. 
üçüne de ayrı ayrı fiyat teklif edile • 10 - Taliplerin kabul edildtkleri ve mektebe hareket etmeleri aynı ma· 
ceği gibi bir cins ete de fiyat teklif kamlar tarafından kendilerine bildirilecektir 
edilebilir. İhale 14 Ağustos pazartesi . . · _ 

misyonundan : .. .. 
15 

d A d d k • 11 - Kabul edıleceklerın Okulun bulundue:u Ankara'ya kadar sarfede-

u 1 k 
gunu saat e y ın a as crı satın . . . 

ı _Keşif bedeli 2782 lira olan Ce • n a ınaca alma komisyonunda yapılacaktır. ceklerı yol rıarası kendilerini' aıt olacak ve (M M . Vekaleti sıhhat işlen 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- ri. (3277) 13238 (3161) 13123 

beci hastanesi bahçesinin tesviyesi işi Sığır etinin muhammen bedeli dairesi reisliği) ne hitaben y~acakları dilekçede bunu tasrih edeceklerdir. 
pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. Ankara Levazım Amirliği Satın 21.500 lira. Keçi etinin 21.500 lira. Ko- (1869) 11849 

2 _Pazarlığı 29. 7. 939 cumartesi Alma Komisyonundan : yun etinin 34.400 liradır. 

e;tinü saat 11 dedir. Sade y'ag""' 1 ah nacak 1 - Elazığ merkezi ihtiyacı için Sığır etinin ilk teminatı 1612 lira. 
3 - İlk teminatı 208 lira 65 kuruş 720.000 kilo un kapalı zarfla eksiltme- 50 kuruş. Keçi etinin 1612 lira 50 ku -

.,ıup şartnamesi 14 kuruş mukabilin • Ankara Levazım Amirliği Satm ye konmuştur. ruş. Koyun etinin 2.850 '1iradır. 

maralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde- getirirlerse kabul edilirler. Çocuklar 
ki vesaikle muayyen gün ve saatte mektebe gelmez . 

de komisyondan alınır. Al K · d 2 - Tahmin bedeli 79.200 lira olup Şartnamesi Aydın'da askeri komis -
komisyona müracaatları. 5 _ İsteklilerin haziran başından 

w • kl · ·ık t ma omısyonun an : 
4 - Pazarlıga gırece erın 1 e ~ 1 _ Tümen birliklerinin senelik muvakkat teminatı 5940 liradır. yonda: Ankara, İzmir levazım amir• 

(3119) 13095 Ağustos 15 şine kadar doğrudan doğ• 

ıninat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. ma "ht" · · 54645 k'l d - k 3 - Eksiltmesi 5. 8. 1939 cumartesi likleri satın alma komisyonlarında gö 12 d 1 k 
d 1 . d azılı belgeler ve bu gibi ı ıyacı ıçın . 1 o sa eyagı a - a el makkap lezga"'hı a ınaca e erın e Y . • • . palı zarfla eksıltmcye konmuştur. günü saat 10 dadır. Şartnamesi Ela • rülebilir. Taliplerin teklif mektupla • 
işlerle iştiğal ettıklerın~ daır tı~ar~~ ı _ Tahmin bedeli 54645 lira olup ziğdaki satın alma komisyonunda pa- rını kanuni vesikalariyle birlikte iha· 
odasından alacakları ve~ıkalada hırlı muvakkat teminatı 4099 liradır. zartesi, çarıamba ve cuma günleri öğ- leden bir saat eveline kadar makbuz 
te muayyen gün ve vakıtte M. M. V. 3 _ Eksiltmesi 2. 8. 1939 çarşamba leden sonra görülebilecektir. mukabilinde komisyona verilmesi. 

Askeri Fabrikalar Umum Mü· 
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 

satın alına komisyonunda bulunmala • günü saat 11 dedir. 4 ~ ~ksiltmeye gireceklerin eks.~lt· (3269) 13236 

rı. (2960) 12927 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- me gunu 2490 sayılı kanunun 2, 3 un- K t 1 k 
miayonundan ı 

Tahmin edilen bedeli (6500) lira o
lan 12 adet makkap tezgahı askeri fab 
rikalar umum müdürlüğü merkez. sa
tın alma komisyonunca 10.8.1939 per -
şembe günü saat 14.30 da pazarlıkla i
hale edilecektir. Şartname parasız o -
!arak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (487) lira (50) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 

1 nşaat münakasası 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 Ün· CÜ maddelerinde istenilen belgeleriy· uru Q Q ınaca 
cü maddelerinde istenilen belgeleriy- le birlikte ihale gün ve saatinden en Ankara Levazım Amirliği Satın 
le birlikte ihale gün ve saatinden bir geç bir saat eveline kadar teminat ve Alma Komisyonundan : 

M. M. Vekaleti Satın Alına Ko- saat evetine kadar teminat ve teklif teklif mektuplarını Elazığ tüm. bina- ı - İstanbul birlikleri ihtiyacı için 
misyonun~an : . . . . mektuplarını İzmir Bornova askeri sında .askeri s.a. Al. .~~:°1isy~nun~. ver· 1,205.820 kilo kuru ot K. zarfla eksilt 

ı _ Keşıf bedelı 57747 ellı yedı hın satın alma komisyonuna gelmeleri. melen. İsteklıler gorulmesıne tuzum meye konmuştur. 
yedi yüz kırk yedi lira 97 kuruş olan (3020) 12989 hasıl olan vesaiki resmiyesini muvak· 2 _ Tahmin bedeli 37380 lira 42 
Muhafız alayı kışlası ikmali inşaatt kat teminatının konulduğu zarf içe • 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Sade yag""' 1 ah nacak risine konulmuş olacaktır. 

2 - Eksiltmesi 28. 7. 939 cuma gü • (3162) 13124 
nü saat 11.30 on bir buçuktadır. 

3 - İlk teminatı 4137 lira 40 kuruş 
olup şartnamesi 290 kuruş mukabilin
de komisyondan alınır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanu • 
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 
3. maddelerinde yazılı belgeler ve bu 
gibi işlerle iştigal ettiklerine dair ti· 
caret odasından alacakları vesikalar • 
la birlikte ihale saatinden behemhal 
bir saat evetine kadar zarflarını M. M. 
V. satın alma komisyonuna vermeleri. 

(2962) 12929 

İnşaat münakasası 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - Keşif bedeli 77563 yetmiş yedi 

bin beş yüz altmış üç lira 33 kuruş o -
lan Ankara'da piyade alayı kışlası ik
mali inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 28. 7. 939 cuma gü • 
nü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı 5128 lira 20 kuruş 
olup şartnamesi 388 kuruş mukabilin • 
de komisyondan alınır. 

4 -Eksiltmeye gireceklerin kanu
n ı teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
r:ıaddelerinde yazılı belgeler ve bu gi
bi işlerle iştigal ettiklerine dair tica
ret odasından alacakları vesikalarla 
biriikte zarflarını ihale saatinden be • 
hemhal bir saat evetine kadar M. M. 
V. satm alma komisyonuna vermeleri. 

(2963) 12930 

inşaat münakasası 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - Eskişehir tayyare alayında bi • 

rinci sınıf çift hangarla iki cephanelik 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 174.754 lira 88 kuruş olup 
ilk teminat miktarı 9988 liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 1. 8. 
939 salı günü saat ı 1 de vekalet satın 

alma komisyonunda yapılacaktır 

Ankara Levazım Amirliği Satyı 
Alma Komisyonundan : Odun alınacak 

1 - Kayseri garnizonu birlikleri ih-
tiyacı 20.000 kilo sadeyağı kapalı zarf- Ankara Levazım Amirliği Satm 
le eksiltmeye konmuştur. Alma Komisyonundan : 

2 - Tahmin bedeli 21000 lira olup l - Hozat birlikleri ihtiyacı için 
muvakkat teminatı 1575 liradır. 1,350,000 kilo odun kapalı zarfla ek • 

3 - Eksiltmesi 2. 8. 1939 çarşamba siltmeye konmuştur. 
günü saat 16 dadır. 2 - Tahmin bedeli 17550 lira olup 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- muvakkat teminatı 1316 lira 25 kuruş
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün- tur. 
cü maddelerinde istenilen belgeleriy- 3 - Eksiltmesi 5. 8. 1939 cumartesi 
le birlikte ihale gün ve saatinden en günü saat 9,30 dadır. Şartnamesi Ela-

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Cinsi Kilosu İhale günü saati 

Sadeyağ 150,00 31-7-939 16 

Tahmin 
bedeli 

15,000 

Eksiltme 
şekli İhale yeri 

Kapalı Niğde satın 

zarf alma komisyon 
dairesinde 

1 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir ve parasız alınır. 
2 - İstekliler teminatı evveliye ve teklif mektuplarını muayyen zaman· 

dan bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. (3015) 12985 

2 kalem yiyecek alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundan : 

Cinsi 

Sade yağı 
Yulaf 

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

43200 
881275 

41040 
42301 

00 
20 

3078 
3172 

00 
59 

4-8-939 16 
4-8-939 15,30 

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

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

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

4 - 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre talip tarafından komisyona 
ibraz edilmesi mecburi bulunan vesaiki !)eraberlerinde bulundurmaları la. 
zımdır .. 

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

kuruş olup muvakkat teminatı 2803 3. maddelerindeki vesaikle komisyon
lira 53 kuruştur. cu olmadıklar· a ve bu işle ata.kadar 

3 - Eksiltmesi 9. 8. 1939 çarşamba tüccardan olduklarına dair ticaret o -
günü saat 5 .dedir: .. .. .. dası vesikasiyle mezkur gün ve saatte 

Şartnamesı komısyonda gorulur. komisyona müracaatları. (3178) 
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt! 13145 

me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün-

cü maddelerinde istenilen belgeleriy- 18 fon ferro krom ahnacak 
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evetine kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Tophanede İstan
bul Lv. A. Sa. alma komisyonuna ver-
meleri. (3270) 13237 

Askeri Fabrikalar 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Komis
yonundan : 

Tahmin edilen bedeli (18000) lira 

olan 18 ton Ferro Krom Askeri Fab -

rikalar umum müdürlüğü merkez sa -

tın alma komisyonunca 10. 8. 1939 per 
şembe günü saat 14 te pazarlıkla iha • 

10 kalem muhtelif boru ahnacak le edilecektir. Şartname parasız ola -
rak komisyondan verilir. Taliplerin 

Askeri Fabrikalar Umum Mü· muvakkat teminat olan (1350) lira ve 
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad -
misyonundan : delerindeki vesaikle komisyoncu ol • 

Tahmin edilen bedeli (3200) lira o- madıklarına ve bu işle alakadar tüccar 
lan 10 kalem muhtelif Boru Askeri dan olduklarına dair ticaret odası ve
Fabrikalar umum müdürlüğü merkez sikasiyle mezkur gün ve saatte komis 
satın alma komisyonunca 8. 8. 1939 sa- yona müracaatları. 
lı günü saat 16 da pazarlıkla ihale e- (3176) 13225 

dilecektir. Şartname parasız olarak --------------
komisyondan verilir. Taliplerin mu -
vakkat teminat olan (240) lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin
deki vesaikle komisyoncu olmadıkla· 
rına ve bu işle alakadar tüccardan ol
duklarına dair Ticaret odası vesika -
siyle mezkur gün ve saatte komisyo -
na müracaatları. 

(3082) 13090 

Sihat ve içtimai M. V. 

Talebe ah nacak 
Sıhat ve İçtimai Muavenet Veka

leti Konya Köy Ebe Mektebi Mü
dürlüğünden : 

Kınkkale istasyonu yakınmda Bir yıl leyli olduktan sonra üç yıl 

mecburi hizmet yapmak ve yalnız köy 
yollama binasi inıa ettirilecek lerde sanat icra etmek üzere köy eb~

si yetiştiren mektebimize bu yıl 30 
Askeri Fabrikalar Umum Mü· talebe alınacaktır. Şartları şunlardır: 

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 1 - Türkiye cüınhuriyeti tabasın -
misyonundan : dan olmak. 
Keşif bedeli (5337) lira (70) kuruş 2 - İlk tahsilini bitirmiş veya o de· 

olan yukarıda yazılı inşaat Askeri rece tahsil görmüş olmak. 
Fabrikalar umum müdürlüğü merkez 3 - Yaşı 18 den aşağı ve 35 den vu· 
satın alma komisyonunca 3. 8. 1939 karı olmamak. 
perşembe günü saat 16 da açık eksilt- 4 - Evlenmemiş olmak şart değil -
me ile ihale edilecektir. Şartname dir. Evli veya dul olmakla beraber 
(27) kuruş mukabilinde komisyondan (2 - 10) ya§ına kadar çocukları olanlar 

ruya mektep müdürlüğüne müracaat 
etmeleri ve dilekçeleriyle birlikte afa· 
ğıdaki vesikaları eksiksiz olarak gön• 
dermeleri lazımdır. 

A - Nüfus hüviyet cüzdanın aaıı. 
B - İlk mektep şahadetnamesinin 

aslı veya bu derece tahsil gördüğünü 
isbat eden fotoğraflı ~ taedikli vesi· 
ka. 

C - Tahsiline ve ileride hizmet 
görmesine engel olacak bir hastalığı 

olmadığına dair vilayet hastanelerin· 
den alınmış heyeti sıhıye raporu. 

D - Örneği ve bu ilan sonunda ya
zıldığı şekilde kefilli ve noterlikten 
tasdikli bir noter senedi. 

E - Çocukları (2 - 10) yaşına kadar 
olan dul kadınların tahsil müddetin • 
ce çocuklarının anne, kız kardeş, tey· 
ze, hala gibi yakın akrabası tarafından 
bakılacağına dair taahhhütname (evli 
ve çocuklu kadınlar için tahsil müd • 
detince çocuklarına bakacağına dair 
kocasının taahhütnamesi. 

F - Köy ihtiyar heyetinden alın • 
mış ve zabıtaca tasdik edilmiş hüsnü· 
hal varakası. 

G - 4,5 X 6 boyunda 4 tane fotog .. 
raf. 

TaahhUt senedi örneği 

Konya köy ebesi mektebine alına .. 

rak tahsil edip mezun olduğumda Sı .. 

hat ve İçtimai muavenet vekaletinin 

yahut vali ve kaymakamların tayin e -
deceği köyler mıntakasında üç yıl hiz 
met etmeği ve bu hizmeti kabul etme
diğim veya kabul edip de muayyen 
müddeti bitirmeden bıraktığım ve sı• 
hi sebepler dışında mektepten daimi 
olarak çıktığım veya çıkarıldığım tak 
dirde tahsil masrafı karşılığı olmak ü
zere 100 lira vermegi kabul ve taahhüt 
eylerim. 

Sarih ikametgah adresi: 

Yukarıda adres ve hüviyeti yazılı o. 
lan . . .. ın bu taahhüt senedi muci· 
cinbe maktuan ödenmek mecburiyetin 
de olduğu 100 lirayı kendisiyle birlik· 
te müteselsil kefil ve müşterek müte• 
selsil borçlu sıfatiyle ödeyeceğim. 

1 ?.887 Kefilin adresi 

iktisat Vekôleti 

Bir ressam ve bir memur ah nacak 
lktısat Vekaletinden : 

Sanayi tetkik heyeti reisliği ıçın 

120 lira ücretli bir gı;afik ressamı ile 
istatistik işlerinden anlıyan 150 lira 
ücretli bir memur alınacaktır. 

İste enlerin sana i 
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D. Demiryollan 

Kirahk boyacı salonu 
Devlet Demiryollan ikinci lılet· 

me Komisyonundan : 

Ankara istasyonunda umumi heli -
nın üstündeki boyacı salonu üç sene 
müddetle kiraya verilmek üzere açık 
arttırmaya çıkarılmıştır. 

Senelik muhammen kira bedeli alt
mıı liradır. 4. 8. 1939 tarihine raslıyan 
cuma günü saat 16. da Ankara istas -
yonunda ikinci iıletme binasında top 
lanacak komisyonda ihalesi yapılaca
iından isteklilerin, muvakkat teminat 
olan 13.50 lirayı Ankara merkez vu
nesine yatırarak makbuzları veya ban 
ka teminat mektuplariyle: kanunun ta 
yin ettiği vesaiki hamilen muayyen 
gün ve saatte komisyonda hazır bulun 
malan lazımdır. 
Şartname ve mukavele projeleri i

kinci işletme kalemine görülebilir. 
(3069) 13052 

Seker ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komiı

yonundan: 

6000 kilo kesme şekerle 4000 kilo 
toz şeker 3. 8. 1939 pertembe günü 
saat 15,30 da açık eksiltme ile Anka -
rada idare binasında satın alınacaktır. 

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

Bu işe girmek isteyenlerin 224,415 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları hamilen aynı 
gün muayyen saatte ~omisyona mü • 
racaatları lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka -
rada malzeme dairesinden dağıtılacak 
tır. (3080) 13110 

Beton yol ve ıose inıaah 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 
Sivas cer atclyclcrinde dahili şosa 

ve beton yollarının inşaatı kapalı zart 
usuliyle ve vahidi fiyat üzerinden ek
sitlmeye konulmuttur. 

1 - Bu iıin muhammen bedeli 
73.000 (Yetmiş üç bin) liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname 
ve sair evrakı Devlet demiryolJarının 
Ankara. Sirkeci ve Sivas veznelerin -
den 3.65 lira bedel mukabilinde ala -
bilirler. 

3 - Eksiltme 8. 8. 939 tarihinde sa
lı günn saat 16 da D. D. yolları yol 
dauesınae opJanacak merkez birinti 
komisyonunca yapılacaktır. 

4 -:-- ~kailtmeye girebilmek için is
teklılerın teklif mektuplariyle birlik· 
te aşağıda yazılı teminat - veMlkl 
aynı gün saat 15 e kadar komlaydn ri-
yasetine tevdi etmiş olmaları lazım . 
dır. 

a) 2490 sayılı kanuna uygun 4900 
liralık muvakkat teminat, 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesika -
tar, 

c) Milnakalat vekaletinden alınmış 
bu işe mahaus ehliyet vesikası (ehli • 
yet vesikası için ihale tarihinden en 
az sekiz gün evel bir istida ile Müna. 
kalat vekaletine müracaat olunması). 

(3199) 13226 

Otomobil lôstikleri 
o il nacak 

D. D. Yollan Satm Alma Ko
misyonundan : 

Muhammen bedeli 17400 lira olan 
kamyon ve otobüs için 200 adet iç, 
200 adet dıı lastik 7. 9. 1939 perıernbe 
günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile 
Ankara'da idare binasında satın alına
caktır. 

G. ve inhisarlar V. 

İnşaat münakasası 
İnhiıarlar Umum Müdürlüğün

den: 
I - Keşif, ıartnamc, ve plan muci -

bince idaremizin Kastamonu'da yaptı
racağı idare binası kapalı zarf usuliy
le eksiltmeye konmuştur. 

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

III - Eksiltme 7.VIII.939 pazartesi 
günü saat 15 de İstanbul'da Kabataş'da 
levazım ve mübayaat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Keşif, şartname ve planlar her 
gün levazım şubesi veznesinden ve İz
mir, Ankara, Kastamonu baş müdür • 
lüklerinden 118 kuruş mukabilinde a -
lınabilir. 

V - Münakasaya girecekler mühür
lü teklif mektubunu kanuni vesaikle 
% 7,5 güvenme parası makbuzu veya 
banka teminat mektubunu ve şartna -
mesinin F. fıkrasında bildirilen vesi -
kayı ihtiva edecek olan kapalı zarfla
rını ihale saatinden bir saat eve! mez
kt1r komisyon başkanlığına makbuz 
rr.ukabilindc vermeleri ilan olunur. 

(5305/3187) 13163 

Maarif '-Vekaleti 
. w 

Öğretmen Orhan J!sal hakkında 
Maarif Vekilliğinden : 

Gazi terbiye enstitüsü fransızca öğ
retmeni Orlıan Arsal 22.V.1939 tari
hinden itibaren okula devam etmediği 
gibi kanuni şekilde mazeretini de bil
dirmediğinden istifa etmiş sayılaca· 

ğından 3 gün zarfında müdafaanamc
sinin alınmasına inzibat komisyonun
ca karar verilmiş ise de adresi belli ol
madığından karar tebliğ cdilcmcmiı -
tir. İlan tarihinden itibaren 3 gün zar 
fında müdafaasının taahhütlü olarak 
göndermesi ilan olunur. (3179) 13146 

Çelik dosya dolabı alınacak 
Maarif Vekaletinden : 
1 - Vekalet ihtiyacı için vekalet 

levazım müdürlüğünde mevcut nümu
nesi vechile ve kapalı zarf usuliyle 43 
adet çelik dosya dolabı satın alına -
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 4945 muvak
kat teminatı 371 liradır. 

3 - İhale 4 Ağustos 1939 cuma gü
nü saat 16 da vekalet levazım daire -
sinde toplanan mübayaa komisyonun
ca yapılacaktır. 

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

(Nl5) ıaın 

Nafia Vekôleti 

Yerli kok ahnacak 
N afra Vekaletinden : 

9. 8. 939 çartamba günü saat ıs te 
Ankara'da Nafıa Vekaleti binası için
de malzeme müdürlüğü odasında top
lanan malzeme eksiltme komisyonun
da ceman 6370 lira muhammen bedelli 
Ankara'da Vekalet bahçesindeki de • 
poya teslim şartiylc 260 ton yerli kok 
kömürünün kapalı zarf usulü ile ek -
ıiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 
bedelsiz olarak malzeme müdürlüğün
den alınabilir. 

Muvakkat teminat 477,75 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını mu

vakka~ teminat ve tartnamesinde yazı
lı vesıkalarla birlikte aynı gün saat 
saat 14 e kadar makbuz mukabilinde 
komisyona vermeleri lazımdır. 

(3210) 13230 
• 

inşaat münakasası 
Bu ite girmek isteyenlerin (1.305) 

liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 e kadar komisyon re· 
isliğine vermeleri lazımdır. Nafıa Vekaletinden • 

Şartnameler parasız olarak Ankara- Eı~iıehi~ Posta Telgr:f ve Tele -
da malzeme dairesinden. Haydarpata· fon bınası ı_n~tı: 
da tesellüm ve sevk şefli~inden dağı-1 1 - Eskışehırdc yeniden inşa cdi-
tılacaktır. (3201) 13228 1-

Muhtelif malzeme alınacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komiıyonundan : 

Muhammen bedelleri aşağıda yazılı 3 liste muhteviyatı malzeme 8-9-939 
cuma günü saat 15,30 dan itibaren sıra ile ve kapalı zarf usuliyle Ankarada 

idare binasında satın alınacaktır. 
Bu iıe girmek istiyenlerin miktarı aşağıda yazılı muvakkat teminat ile 

kanunun tayin ettiği vesikaları ve tek liflerini aynı gün saat 14,30 a kadar 

komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpa-

şa'da Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. 
Muhammen Muvakkat 

Bedel teminat 

No: ismi Lira Lira Ku: 

12088 906 60 

6000 450 00 
1 Perçin çivileri (63 kalem 
2 Vida. Rondell ve Gupilyalar (6S kalem) 

ULUS -ıı-

lecek (60828) lira (1) kurut ketif ve 
muhammen bedelli P. T. T. binası in· 
şaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2 - Bu iıe ait şartname ve evrak 
şunlardır: 

A - Eksiltme şartnameıi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Silsilei fiyat cetveli ve hususi 

şartname. 

D - Kalorifer, elektrik ve sıhhi te
sisata ait umumi ve fenni şartname 

ve keşif cetvelleri. 
E - Mahal listesi ve keşif hulasası 

cetveli. 
3 - Eksiltmeye girebilmek için is

teklilerin (4291) lira (41) kuruş mu
vakkat teminat vermesi ve aşağıdaki 
vesaiki haiz olup ibraz etmesi lazım
dır. 

A - En az bir kalemde (50000) lira 
kıymetinde bina işi yaptığına dair işi 
yaptıran dairelerden alınmıı vesika. 

B - İhaleden en az sekiz gün evvel 
Eskiıehir vilayetine müracaatla bu 
eksiltmeye girebilmek için alınmış 

ehliyet vesikası. 
C - 939 senesine ait Ticaret odası 

vesikası. 

4 - Eksiltme 8-8-939 tarihine te -
sadüf eden salı günü saat (15) de Ea
kişchirde P.T.T. binasında yapıla -
caktır. 

5 - Teklif mektupları 4 üncü mad
dede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar Eskişehir P.T.T. müdürlüğü 
binasında eksiltme komisyonu reisli
ğine makbuz mukabilinde verilecek -
tir. 

Posta ile gönderilecek mektupların 
4 üncü maddede gösterilen saate ka
dar gelmiş olması ve dıt zarfın mü -
hür mumu ile iyice kapatılması ve is
teklilerin adı ile açık adresinin ya -
zılması Jazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e
dilmez. 

6 - Şartname, proje ve buna müte
ferri evrak isteklilere üç buçuk lira 
mukabilinde verilebilir. 13241 

P. T. ve T. Md. 

Manşon ah nacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüiün

den: 
1 - İdare ihtiyacı için (30.000) a

det 3 m/m bakır ve (100.000) adet 4 
m/m aliminyum manşon ki ceman 
(130.000) adet manıon kapalı zarfla 
eksiltmeye çıkarılmııtır. 

2 - Muhammen bedeli (6650), mu -
vakkat teminat (498,75) lira olup 8. 8. 
939 (salı) günü saat (16) da Ankarada 
P. T. T. umum müdürlük binasındaki 
satın alma komisyonunda yapılacak • 
tır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 
~-- -ya banka -ııtupbiyle ka -
nunf vesaiki muhtevi kapalı sarflan -
nı o gün saat 15 e kadar mezkur komis 
yona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. T. 
levazım, İstanbul'da Kınacıyan hanın· 
da P. T. T. ayniyat §Ubesi müdürlük -
terinden parasız olarak verilecektir. 

(2365) 12391 

Hük bandı alınacak 
P. T. T. Umum Müdürlüiünden: 

1 - İdare ihtiyacı için 100,000 adet 
bük bandı kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Muhammen bedel (7,500) lira 
muvakkat teminat (562) ltra 50 kuruş
tur. 

Eksiltme 1 Eylül 939 tarihine müsa 
dif pazartesi günü saat (16) da Anka -
rada P. T. T. umum müdürlüğü bina -
sındaki satın alma komisyonunda ya -
pılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat 
makbuzu veya banka mektubu ile ka
nuni vesaiki muhtevi kapalı zarfları -
nın o gün aaat 15 şe kadar mezkur ko
misyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankarada P. T. T. 
levazım, İstanbul'da Kınacıyan hanın
da P. T. T. ayniyat ıube müdürlükle -
rinden parasız verilecektir. 

(2853) 12889 

Mukavva masura 
alınacak 

Posla ve telgraf binası 

yaplmlacak 
Ankara P. T. T. Müdürlüğün· 

den: 

1 - Ankara'da Çankaya'da yaptırı
lacak posta ve telgraf binası inşaatı 
ve tesisatı kapalı zarf usuliylc eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 24873 lira 30 ku -
ruş olup muvakkat teminat 1865 lira 
50 kuruştur. 

3 - Eksiltme 7. 8. 939 tarihinde pa
zartesi günü saat 15 de Ankara P. T. 
T. müdürlüğü odasında müteşekkil 
komisyonca yapılacaktır. 

4 - Pro1'cler P T T m··d·· l .. v .. . . . u ur ugu 
kaleminde görülebilir. Ve şartname -
ler isteyenlere 62 kuruş mukabilinde 
verilir. 

İsteklilerin 2490 No. lu artırma ek
siltme ve ihale kanunda yazılı vesika
lardan başka eksiltme gününden en 
az sekiz gün cvel müracaat edilmiş ol
mak şartiylc bu iş için Münakalat Ve
kaletinden alınmış ehliyet vesikası 
ibraz etmeleri lazımdır. 

6 - Teklif mektupları eksiltme sa
atinden bir saat cvcline kadar Anka -
ra P. T. T. müdürlüğünde eksiltme 
komisyon reisliğine makbuz mukabi
linde verilir. Postada vukubulacak ge 
cikmclcr kabul edilmez. 

(3212) . 13231 

Ankara Valiliği 

Odun ve (tra ahnacak 
Ankara Valiliiindeon : 

1 - Vilayet hususi idare ihtiyacı i
çin 35 ton gürgen oduniyle 1500 kilo 

ne zarfında alınacak olan 2000 - 2500 /hesabiyle 165 Ura fennt ve huauat 
kilo süt ile 1200 - 1500 kilo yogurt on namesi belediyemizden meccanen t 
bcı gün müddetle açık eksiltmeye ko-1 rik edilebilir. Eksiltme müddeti 2 
nulmu§tur. ğuı 1939 çarpmba giinU saat 16 ya 

2 - Muhammen bedeli (700) lira - dar 21 gündür. İhale gilnü bedel ha 
dır, di layik görülmez veya talip çı 

3 - Muvakkat teminat (52,50) lira- sa arttırma 10 gün milddetle temdit 
dır. dilir. Eksiltmeye iştirak edenler ar 

4 - Şartnamesini görmeJc isteyen • tırma ve eksiltme kanununun bükü 
lerin her gün encümen kalemine ve is- teri dairesinde vesaiki lazimelerini 
teklilerin de 1. 8. 939 salı günü saat raz etmeleri lazımdır. İhale yeri O· 
on buçukta Belediye encümenine mü dül belediye dairesidir. Tesellüm 
racaatları. (3059) 13050 amelesi evsafına uygun olması iç 

Benzin ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

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

tur. 
2 - Muhammen bedeli (1905) lira • 

dır. 

3 - Muvakkat teminat (143) lira -
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle
rin her gün encümen kalemine ve is
teklilerin de 8.8.939 salı günü saat 
10.30 da belediye encümenine mUra -
caatları. {3156) 13136 

461 ~ifl postal alınacak 
Ankara Belediyeıinden : 

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

2 - Muhammen kıymeti 2328.05 li
radır. 

3 - Muvakkat teminat 174.60 lira -
dır. 

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

13137 

Ankara İtfaiye müdürlüğünce mua 
nesi yapılacak ve bu suretle teslim 
lınacaktır. (3033) 12999 

Bir kimyager aranıyo 
Bursa Belediye Riyasetinden: 

Bursa belediyesinin 55 lira 
aalili veyahut 165 lira ücreti ıehri 
li ve en ziyade gıdat tahlillt ile m 
gul olacak bir mütehassıs kimyager 
liği münhaldir. 

Gıdai tahlilatta mütehassıs klm 
ger vesikasını ve sair evsafı kanuni 
yeyi haiz olup da bu kimyagerliie 
tip olanların tanzim edecekleri tere 
meihali varakasiyle evrakı müsbite 
terinin tasdikli birer suretini bir is 
daya bağlıyarak dört kıta 4,5 - 6 e 
dında fotoğraflariyle birlikte ıs. 
939 tarihine kadar belediye riyueti 
ne müracaatları ilan olunur. 

(3116) 13063 

Bir arazoz alınacak 
Elbıi Belediyesinden ı 

Belediyemiz -için alınacak blr ad 
(Fort) markalı arazoz makinesi 1 
temmuz 1939 dan itibaren bir ay mü 
detle açık eksiltmeye konulmuıtur. 

çıra açık eksiltme ile satın alınacak - --------------
tır. 

Talipler 16 maddeyi havi 13rtna 
mesindeki yazılı ıeraite gare ve mu 
hammen bedeli üzerinden yibcle 7 
teminatı muvakkate verdikten aonr 
açık eksiltmeye ittirik edebilirler. 

2 - Odunun kilosu (2) çıranın be
her kilosu 7,5 kuruş olmak üzere mu
hammen bedeli mecmuu 812 lira 50 ku 
ruştur. 

3 - İhalesi 10. 8. 939 perşembe gü -
ıııü saat 15 te vilayet daimi encüme -
ninde yapılacaktır. Taliplerin temi -
natlariylc birlikte ihale günü daimi 
encümene ve şartnameyi görmek iste
yenlerin her giin encümen kalemine 
müracaatları ilan olunur. 

(3278) 13239 

Fakülteler 

Tarih Fakütesi pansiyon 

talimatnamesinin yemek 
ihalesi yapılacak 

Enstitüler 

Talebe ah nacak 
Gazi Terbiye Enstitüsü Direk

törlüğünden : 
1939 - 1940 ders yılı için Enstitünün 

Türkçe - Edebiyat, Pedagoji, Tarih -
Cografya, Tabiiye, Riyaziye, Resim • 
lş, Beden Terbiyesi ve Müzik ıubele
rinin birinci sınıflarına talebe alıria -
caktır. Alakadarlar kayıt şartlan ile 
müsabaka imtihanı tekil ve günlerini 
Kültür direktörlüğünden öğrenebilir-
ler. (2858) 12871 

Elbise yaptırılacak 

İhale günü 17 Ağusta. 1939 per 
be günü saat ıs tir. Taliplerin Elası 
belediyesine müracaatları ilin ola 
nur. 13240 

Polis 
Yazlık caket ve kasket 

kıhfı yapt1rılacak 
Emniyet 

dea ı 
Umum Miidürlü 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüıü 1 - Emniyet amirleriyle muamelt 
Rektörlüğünden : memurları için yaptırılacak azı 230 

1 - Kumaşları enstitüden veril_ çoğu 250 adet kaaket kılıfı ile birlikte 
mek üzere yaptırılacak olan 126 ta _ yazlık caket 7. 8. 939 tarihine milaadlf 
kım hademe lb' · · 1 pazartesi günü aut 15 te arık elt .. Ankara Dil ve Tarih • Cofrafya e ıaesının ma zeme ve ~ 

Fakültesi Direktörlüğünden : iıçiliği açık eksiltmeye konulmuı • siltme ile milnakuaya konulmuıtar. 
A - Fakültenin yatılı pansiyon ta- tu~. _ M h b d 

1 
(
819

) 2 - Beher adedine 650 kuruı fiyat 
!ebesi için sabah, öğle akşam yemek- k u ~mmen e c . ve mu- biçilen kaaket kılıfiyle cakete alt 
1 

· k 
1 

f 
1 
..• 

1 
.. k va kat temınat (61,50) lıradır. nümuneyi görmek ve prtnameyi al .. 

crı apa ı zar usu u ı c muna a'saya 3 9 ·· .. • • .. 
k 1 

- 8. 8. 39 salı gunu saat 10 da mak ısteyenlerın umum mUdürluk •· 
onu muştur. kt" lük b' d .. kk'l k · 
B - Muhammen bedel beher talc - re or ınası~ a ~uteıc ı omıs tın alma komisyonuna müracaattan. 
. . . . yon tarafından ıhalcsı yapılacaktır. . 

be ıçın 75 kuruş hır senelık umum tu- 4 D h f 1 . ah t 3 - Eksiltmeye gırmek isteyeni• • 
tarı 34218 lira 75 kuruştur. t - ala kaz .atız al ~e Epara~ıilz rin 121 lira 87 kuruıluk makbm veya 

İ . . şar name a ma ıs eyen erın nstıt bank kt · k 
C - steklılcrın şartnameyi gör - d . "d"' 1..•.. .. tl a me ubunu muhtevi teldıf me .. .. aıre mu ur uıune muracaa arı. \_ 

mek uzere fakultc hesap memurluğu- (3232) 13232 tuplarını ve 2490 sayılı 11:anunun 4 cU 
na müracaat etmeleri. maddesinde yuılı belgelerle birlikte 
ç- % 15 muvakkat teminat bedeli Tıbbi ecza alınacak eksiltme günü saat ıs ıe kadar komia-

2566 lira 41 kuruştur. yona gelmeleri. (3134) 13113 
D - İhale 7. 8. 939 pazartesi günü Ankara Yükaek Ziraat Enıtitüaü 

saat 15 de Ankara mektepler muhaıe- Rektörlüğünden : Kııhk elbise ye kasket 
yapllnlacak 

beciliğinde yapılacaktır. Teklif mek- 1 Kurumumuz eczanesi ile Enstitü 
tuplarının ihaleden bir saat evetine laboratuvarlarının bir senelik ihtiya -
kadar mezktlr muhasebeciliğinde mev- cı olan şartnamede yazılı (125) ka -
cut bulunan komisyon heyetine tcs - lem cczyı tıbbiye ve baytariye ve kim- Emniyet Umum Müdürlü,_ 
lim edilmiş bulunması lazımdır. yevi açık eksiltmeye konulmuştur. den ı 

(3138) 13113 2 - Muhammen bedel (2451) ve mu 

Hava Kurumu 

Açık eksiltme ilônı 

vakkat teminat 183,82 liradır. 1 - Umum mUdürlilkte müstahdem 
S - 8. 8. 939 tarihine rastlıyan salı emniyet amirleriyle muamelit me .. 

günü saat 11 de Rektörlük binasında- murları içPn kumaı ve diğer levazıa 
ki komisyon tarafından ihalesi yapı • dahil azı 230 çoğu 250 takım maa k• 
lacaktır. ket kıtlık elbise s. 8. 939 tarihine mG-

4 - Daha fazla izahat ve parasız sadif cumartesi günü saat 11 de kapa
şartnamc almak isteyenlerin Enstitü lı zarf usuliyle münakasaya konul • 
daire müdürlüğüne müracaatları. muttur. 

Türkkutu Genel Direktörlüğün- (3233) 13233 25 1' f den : 2 - Beher takımına ıra iylt 

ı - Türk kuşu atölyesi için 3_000 biçilen elbiselere ait nümuneyi gör• 
Kg. renksiz germe lakı (Spannlak) mek ve tartnamesini alma lıteyenle • 
alınacaktır. rin umum müdürlük satın alma komla 

2 - Muhammen bedeli 2.400 lira yonuna müracaatları. 
ve muvakkat teminatı lSO liradır. 3 - Eksiltmeye girmek isteyenle • 

3 - İhale 11. 8. 939 cuma günü saat Motopomp ahnacak rin 468 lira 75 kuruıluk teminat mak-
15 de Türkkuıu genci direktörlüğün- buz veya banka mektubunu muhtevi 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: de açık eksiltme suretiyle yapılacak . Ankara Güdül Belediyesinden: teklif mektuplarını ve 2490 sayılı ka .. 
Eksiltme ile alınacak Balke marka nunun 4 cil maddeRinde yazılı belge .. 

1 - İdare ihtiyacı için bir milyon tır. mötopomp ve teferrüatı bedel muham- lerle birlikte saat 10. a kadar komiı. 
adet mukavva masura arık eksiltmeye 4 - Fenni ve idari şartnameler . 1. :j ~ T" kk l d. k .. l menı (2200) ıra teminat% de 7 buçuk yona teslim etmeleri. 
Çıkarılmıştır. ur uşu gene ıre tor üğü ı satın 

al b.. d 1 k . ----------- (3139) 13114 2 _ Muhammen bedel (2500), mu _ . ma urosun an parasız o ara verı • 

vakkat teminat (181.5) lira oıup ek - ıır. Yazlık caket ve kasket kıhfı yaptlrılacak 
siltmesi, 11 Eylül 939 pazartesi günü 5 - İsteklilerin sözü geçen gün ve 
saat (16) da Ankara'da P. T. T. umum saatt~. T. H. K. genci merkez binasın
müdürlük binasındaki satınalma ko - da Turkkuşu genel direktörlüğünün 
misyonunda yapılacaktır. satı~ alma komisyonunda bulunmala-

3 - İstekliler, muvakkat teminat rı nca olunur. 2690 

makbuz veya banka mektubiyle kanu
ni vesikalarını hamilen mezkQr gün 
ve saatte o komisyona müracaat ede -
ceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ank:arada P. T. 
T. levazım, lstanbul'da P. T.T. leva
aun &J'IÜ)'llt ıubeai mild&rUlklerinden 

Ankara Belediyesi 

Süt Ye yoğurt ahnacak 

Emniyet Müdürlüiünden : 

Cinai 

Yapılacak eket 
ve kasket kılıfının 

dikimi için 
Muhammen fiyat 

Adet Lira kurut 
Teminatı 

Lira kurut 
İhale günll 

Yazlık ceket 477) 2 00 71 55 5-8-939 günü cumarteıi 
Kasket kılıfı 477) aaat 10 da 

Kadromuz memurları için yukarda cinı ve miktarı yasılı Ceket ve kaa-
ke Jnhfının dikimi tbll 
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TER 
Kadın zarafetinin en 
büyük düşmanıdır. 

nANSTA, 

SPORDA, 

GEZMEDE 

Ter sizi sevdiklerinizin 
yanından uzaklaştırmı

ya mecbur eder. 
~ 

SUDORONO 
PERTEV 

1 koltuk altı terlemesine 
p E R T E v mani olur. Teri kesmez, 

sadece mecrasını değiş
tirir, elbiselerinizi, iç çamaşırlarınızı çürümek
ten, vücudunuzu ter kokusundan korur. 5016 

.ı 1111111111111 KUSTÜYÜ 1111111111111 L - --- --- -- ------ Yashk, yatak ve yorganlarını mutlaka kullamn11 ------ --; Ya.zın ııcak havalarda yorgun ba§ınızın ıerin ve : 
; yumuıak kuştüyü yaıtık ile rahatını temin eder. :E 
E Kuıtüyü yorgan, şilte ve yastık fiatlarında mühim tenzi. E 
: lat yapıldı. (1) liraya alacağınız bir ku§tüyü yastık bu § 
: ucuzluğu ispata kafidir. E 
E ADRES: İstanbul Çakmakçılarda Sandalyacılar sokak : 
E Kuıtüyü Fabrikası § 
§ SATIŞ YERLERi: Ankara ve Beyoğlunda Sümer Bank : 
: Yerli Mallar Pazarında satılır. 5013 : - -.,, .............................................................................. ,;:-

Hizmet erbabı bordroları 
Hizmet erbabına ait vergilerin müfredatını yazmağa 

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

BDtOn resimleriniz 
bHvle olur 

''KODAK VERIKROM" 28° ile 
8 pozdan daima 8 

Güzel, net ve detaylı resim 

Muvaffak olacağınızı hiç ümit etmediğiniz bir zaman 
11 VERİKROM" muvaffakiyetinizi temin eder 

Renklerle zengin mevzuları 
11 VERIKROM" aynen çeker 

Gölgelerdeki bütün detayları 
11 VERIKROM '' aynen alır 

Kapalı, bulutlu, yağmurlu, karlı havalarda 
11 VERIKROM" la muvaffak olursunuz 

Poz mOddetinde aldanmıssanız 
"VERİKROM" hatanızı dOzeltir 

Sabah erkenden akşam geç vakta kadar 
"VERİKROM" a emniyet edebilirsiniz 

Her mevsimde, her havada, her saatta, her yerde 
11 KODAK VERi KROM" 28° filmi 

DAHA UCUZA GELİR 

Bütün KODA K satıcılardan arayınız veya 
şu adrese müracaat ediniz : 

KODAK Şirketi - Beyoğlu, İstanbul 

8 poz da gOzeı 

ULUS 24. 7. 1939 

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 işletme Müdürlüğün
den alabilirler. Teklifler 7 
Ağustos 1939 pazartesi gÜ· 
nü saat 15 e kadar kabul e-
dilecektir. 2670 

İnşaat ilanı 
Eti Banktan 

Bankamızın Artivin vila
yeti dahilinde Murgul bakır 
madenlerinde yapılacak 
700,000 lira kıymetindeki in
şaatın 150,000.- lira kıy
metindeki işçiliği münaka
saya çıkarılmıştır. 

Talipler evrakı 19-7-939 
tarihinden itibaren Ankara
da Bankamız inşaat şubesin
den, 24-7-939 tarihinden iti
baren Murgulda işletme mü
dürlüğünden ve Hopa' da 
Etibank sevk memurluğun
dan alabilirler. Teklifler 9 
Ağustos 939 çarıamba güni; 
saat 15 ıe kadar Ankarada 
Etibank genel direktörlüğü
ne verilmiş olmalıdır. 2671 

Sarfiyatı iktisatlı, fiat itibarile elverişli, gayet dayanıklı ve kolay 

kullanışlı, en son tekômülôtı haiz bir makineye sahip olmak isterseniz? 
Türkiye' de ve ecnebi memleketlerde fevka
li.de muvaffakiyet s rağbet kazanmü lan 

MOTOSİKLETİNİ 
Tercih ediniz. Bir tecrübe kôfidir. 

Sağlamlığı, şıklığı, hafifliği ve bilhassa ucuzluğu itibarile 
Emsalinin fevkinde bulunan yalnız 

' N S u 
BİSİKLET 

ve hafif 

MOTOSİKLETLERİNİ 
kullanınız, herhalde memnun kalacaksınız. 

Meşheri ve satış yeri : 

• İstanbul Taksim, Cümhuriyel meydanı No. 6 ~;:!~o~~t~;~0~051• 5021 

Mahkemeler r ~················································································!:. 
: SAÇ BAKIMl GOZELLlClN EN BİRiNCi ŞARTIDIR : 

Ankara Asliye İkinci Hukuk § P E T R Q L N İ Z A M § 
Mahkemesinden : : = 
İstanbul C

.h . K 
1 

k k : Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri : 
ı angır umru u so a - ·· b. ·1 4 

-

kumru apartmanı b d k 2 N : mucerrep ır ı açtır. : o rum at . . - H d y ld -
da iken ikarnetkahını terk etmesile ha- : er eczane e arayınız. apı ığı yer E 
len ikametgahı meçhul bulunan Mus • .,1111111 NİZAMETTIN DİLER TAKSIM Eczanesi 5014mmıi=' --------••••il tafa oğlu Saiy Pekşene karınız Zahi-~~~~~~~~~~~~- b Pek~n Urah~~akyhinize ~ı- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bacikakis 
J\.unaucA 

mağazasında 
Yazlık ayak -
kaplarının en 
5on yenilikleri
'li bulacaksınız. 
Yerli ve İsviçre 
BALLY 
lstanbul ~ 
Beyoğlu 

HASAG 
Lüks lambalan 

lan ihtar davasının duruşması 28; .:;!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll la.. 

6/ 39 çarşamba günü saat 9,30 da ic - : s • ı • • : 
ra kılınacağından bahisle ilanen = ay 1 n m u·. ş ter 1 e r 1 m 1 ze = 
davetiye tehlig edilmiş ve tayin kılı- : . § 
nan günde mahkemeye gelmediğiniz : : 
gibi musaddak bir vekil de gönderme- : İzmit Kağıt Fabrikamız bütün : 

diğinizden davacının talebile hakkı- : AmbalaJ· ka" 9\J ıtları ve mukavva : nızda gıyap kararı ittihaz ve duru~- : : 
manın 8/ 9/ 939 cuma saat 9 talikine ka- : : 
rar verilmiştir. Mezkur gün ve saatte : çeşitlerini çıkarıyor. Mağazamız bu çeşitleri doğrudan Fabrikadan : 
Ankara ikinci asliye hukuk mahkeme"' : ··getirdiğimiz için (TOPTAN) satışlarımızda büyük tenzilat yaptık : 
ıine gelmeniz veyahut musaddak bir E İstanbula sipariş vermeden bize fiyat sormanız iıtifadenizdir. E 
vekil göndermeniz aski takdirde gı ... = • 5 
ya~ınızda mahkemeye ?evam ~ıuna.- E M. Nedim 1 rengün: Yeni hal No 1-59 : 
cagı H. U. M. K. 401 cı maddesı mucı- : • : 
bince gıyap kararı makamına kaim ol : Telefon: 2246 2417 § 
mak üzere usulüun 142 ci maddesine ., l il l l l il l l l lll l l l l l l l lll l l lll l l llll l lll il lll il l il l l llll l lllltl lll l l l lll l l llll l l IF 
tevfikan ilan olunur. 

(3111) 
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL!:. 

Zayi - 927 senesinde Askeri San- = = 
atlar mektebinden aldığım 4 No. lu § Elektrı·k mu·· hendı·s·ı a a 1 o § şehadetnameyi zayi ettim. Yenisini - r n Y f = 
~~:~ağımdan eskisin~e!~;~~sa:ok- §Kayseri ve civarı elektrik T. A. Şirketinden:§ 

13224 

2730 -
Anafartalar cad. ------------ := Şirketimizin Elektrik mühendisliği münhaldir talip olan- :E 
desi No. 93 ~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL - larrn Türk olması şarttır. Taliplerin şimdiye kadar çalıı- § 

Ankara satıı yeri 

NlYAZl ve 
ORTAGI 

2059 
: - tıkları yerlerden aldıkları bonservis; mektep şehadetna- =: 
~ Dr. A. RiZA TARLAN§ =: mesi veya mühendislik ruhsatnamelerinin fotoğraflı mu- := 

H. KANTEK 
Mobilyaya ait her türlü cila 
itleri yapılır. Ti: 2453 2716 

_ _ = saddak suretileriyle, T ercemei hal ve ücret taleplerini bil- = 
: Cebeci Hastanesi = := dirir bir mektupla Kayseri ve Civarı Elektrik T. A. Şirketi S 
: Sabık Sari ve İntani hastalık· § =: Müdürlüğüne müracaat etmeleri ilan olunur. 2664 = 
~ Adliye 

1;:~~~~e:ça8lı;:: No: 7 ~ ~ l l l il l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l il l l l l l l l l l l l l l l il il l l fil l l il l l l il l l l lfl l l lll l IJ lfF - -: Muayene saati 10-19 Tl: 1323 : 

= 2416 = - -., ............................... ,,,,,,,,. 

KİREÇ 
Bir Elektrik mühendisi ve 

bir eczacı aranıyor 
Kütahya namiyle maruf en yilsek 

randımanlı, posa, kum ve mevaddı ec
nebiyeden art (Mehmet çavuş mal -
lan) toptan ve perakende Sanayi cad•••-••••••••11 desi Yabanabatlı Ap. Hüseyin Orak 

Şarki Anadolunun tren güzergahında büyük ve mühim 
bir Sanayi Müessesesi için, ibate ile tenvir ve teshin Mües· 
seseye ait olmak üzere, pratiği fazla bir elektrik Mühendi
si ile diplomalı bir eczacıya ihtiyaç vardır. Taliplerin Dip
loma suretleriyle bonservis ve tercümei hallerinin ve isti
yecekleri asgari ücret miktarının üçer nüsha fotoğraflariy
le birlikte İstanbul P. Kutusu 1008 e E. B. i§aretiyle gön-, Satıhk 

Döşeme parkesi 
Ankarada on senedir kurumu~ 
Karaağaç ve dişbudaktan ma • 
m(ıl 1450 m2 parke, toptan veya 
perakende, satılıktır. Yenişehir 

posta kutusu 1029 a müracaat. 
1493 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6456 

İmtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MüdürU 

Mümtaz faik FENiK 

ULUS Baırmevi ANKARA 

Telefon: 2078 ve Sanayi caddesi Ha -
san Baldudak Telefon 1423 ticaret -
hanelerinde bulunur. Reklam ilanla -
rına aldanmıyarak bir defa tecrübe e· 
diniz. 2309 

dermeleri ilan olunur. 2710 

«:=============================================================~ 

YENi 
BU GECE 

Büyük çılgınlıklar 

SİNEMALAR 
HALK 

sus 
BU GÜN BU GECE 

GÜNDÜZ 

İki büyük film 

1 - Bahriyeye selôm 

2 - Beyazlı k11lar mektebi 
Seanslar : 14.45 - 16.45 • 18.45 

Gece 21 de 

BU GECE 
İki büyük film 

1 - Beyaz Atlılar intikamı 
2 - Görünmiyen Casus 

Seanslar: 

14,30 - 16,30 - 18,30 - Gece 21 de 

12,15 de Halk Matinesi 

• HAY AT MÜCADELESİ 

İki büyük film 

1-Tarzan kuvet Kıralı 

2 - Baskın 

Sean~lar: 

12 • 14 - 16 - 18 - Gece 20,30 da 

Hava Sinemasında GAiP UFUKLAR 
,, BiR KAVUK DEVRlLDl 

BU gece ~~i~cı Palas yanındaki Açık ,, ,, 


